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“ทําอยางไร จึงจะทําใหบุคลากรในองคกร 
มีความสุขอยางยั่งยืน” 

 เปนคําถามที่หลายคนตองการคําตอบ และเปนที่มา

ของโครงการโรงพยาบาลสรางสุข ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป

พทุธศกัราช 2556 โดยไดผานการเรยีนรูและลองผดิลองถกูอยาง

มากมาย เพ่ือคนหาวิธีการสรางความสุขจากภายใน ดวยการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิด (Mental Model) ทําใหเกิดสุข

ภาวะองครวมอยางยั่งยืน จนสามารถสังเคราะหไดรูปแบบการ

สรางความสุของครวม ที่ชื่อวา “Holistic Happy 
Model” 
 เพือ่เปนการพสิจูนรปูแบบดงักลาวทีไ่ดสงัเคราะหขึน้ 

และเพือ่ใหเกดิผลลพัธท่ีเปนรปูธรรมชัดเจน ปพุทธศกัราช 2560 

โครงการโรงพยาบาลสรางสุขระยะที่ 2 จึงไดเริ่มตนขึ้น โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อนํา “Holistic Happy Model” ไปขยายผล

กับองคกรเครือขายอื่นๆ ในอําเภอ ดวยความคาดหวังวาจะ

สามารถยกระดบัความสขุของบคุลากรในองคกรเหลานัน้ใหเพ่ิม

ขึน้ จนเกดิเปนเครอืขายองคกรสรางสขุทีจ่ะรวมกนัทาํงานดวย

ความสุข เพื่อสรางประโยชนสุขใหกับผูรับบริการ ประชาชน 

ชุมชนและสังคม อันจะกาวไปสูอําเภอสรางสุขไดในที่สุด 

คํานํา

 ในการดาํเนินงานโครงการโรงพยาบาลสรางสุขระยะที ่2 

นี้ คณะกรรมการโครงการฯ ไดสรางเครื่องมือ “แบบประเมิน
สูการเปนองคกรสรางสขุดวย Benchmarking” 
และ “บันไดสรางสุข 10 ขั้น” ขึ้น เพื่อใหองคกรที่เขารวม

โครงการฯ สามารถนําไปใชในการขับเคลื่อนและติดตามประเมิน

ผลความสําเร็จดวยตนเอง อีกทั้งยังสามารถนําไปแลกเปลี่ยนเรียน

รูกับองคกรอื่นๆ ไดเปนอยางดีอีกดวย 

 นอกจากนั้น เรื่องเลาท่ีปรากฏในหนังสือเลมนี้ ยังเปน

ตัวแทนของเรื่องเลาจากหลายรอยเร่ือง จากบุคลากรในเครือขาย

สรางสุขทั้งหมดกวาพันคน ที่สะทอนถึงผลสําเร็จของการดําเนิน

งานโครงการโรงพยาบาลสรางสุขระยะที่ 2 ไดเปนอยางดี ซึ่งเชื่อ

มั่นวาผูอานทุกทาน จะสัมผัสไดถึงพลังแหงความดี ความงามและ

ความสุข ที่อยูภายในพวกเขาเหลานั้น ทั้งยังชวยสรางความมั่นใจ

มากยิ่งขึ้นวา “ความสุข” สามารถสรางได...ไมรูจบ

นพ.พนา พงศชํานะภัย
ผูจัดการโครงการโรงพยาบาลสรางสุข
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 โครงการโรงพยาบาลสรางสุข ระยะ 2 เปนอีกหนึ่งความ

ภูมิใจของผมในฐานะผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ในการสนับสนุน

การขับเคลื่อนโครงการนี้ 

 โรงพยาบาลเปนสถานท่ีท่ีคนหวงัเปนท่ีพ่ึงในยามเจบ็ปวย 

บุคลากรทางการแพทยจึงมีความสําคัญและถูกคาดหวังจากคนที่

เขามาใชบรกิาร ความคาดหวงัการไดรบับรกิารเปนอยางดยีอมสราง

ความกดดนัตอบคุลากรทางการแพทยแทบจะทกุลาํดบัชัน้ บคุลากร

ทางการแพทยเองก็เปนปุถุชนคนธรรมดา มีความสุข ความทุกข มี

ความเครียดทั้งจากการทํางาน จากเรื่องสวนตัว จึงปฏิเสธไมไดวา

บุคลากรทางการแพทยเหลานั้นไดรับความเครียดรุมเราจากหลาย

ดานสะสมเขามาในแตละวัน

 การจัดการความเครียด ความทุกขสะสมของบุคลากร

ทางการแพทยเหลานี ้ไมใชเรือ่งงายท่ีจะบรรเทาไดเพียงการสัง่จาย

ยา หรอืรอคอยใหทเุลาเบาบางลงไดเอง แผนการดําเนินงานโครงการ

โรงพยาบาลสรางสขุ ระยะ 1 จงึถกูออกแบบโดยผูบรหิารโรงพยาบาล 

3 แหง เพือ่จดัการความเครยีด ความทกุขสะสมของบคุลากรทางการ

แพทยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา จ.เพชรบูรณ โรง

พยาบาลทาสองยาง จ.ตาก และโรงพยาบาลปางมะผา จ.แมฮองสอน 

เปนโรงพยาบาลนํารอง จนประสบผลสาํเรจ็เปนอยางด ีและสามารถ

ขยายแนวคดิการขบัเคลือ่นโครงการตอไปยังองคกรอืน่ๆทัง้ภาครฐั

และภาคสาธารณะภายใตโครงการโรงพยาบาลสรางสุข ระยะ 2

คํานิยม

 วนันี ้ผลผลติของโครงการไดแผขยายผลดิอกออกผลออก

ไปจนเปนที่รูจัก และเปนตนแบบใหองคกรอื่นๆ สามารถดําเนิน

รอยตามไดอยางแทจริง

 ผมขอขอบคณุคณะทาํงานทกุทานทีร่วมแรงรวมใจกบัขบั

เคล่ือนการดําเนินงานโครงการจนลุลวงไปไดดวยดี และหวังเปน

อยางยิ่งวาทุกคนจะรวมกันสราง สุข…ไมรูจบ: Infinity 

Happy Network อยางตอเนื่องตอไป 

ดวยความชื่นชม

นายแพทยชาญวิทย วสันตธนารัตน
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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 การที่ผมและทีมงานเสมสิกขาลัยไดเปนสวนหนึ่งของ

โครงการเครือขายโรงพยาบาลสรางสุขนับเนื่องจากเฟสหนึ่งจนถึง

เฟสสอง ทําใหคนพบปญหาและอุปสรรคของการทํางานในองคกร

หรือหนวยงาน ซ่ึงสรุปเปนสามดานใหญๆ ก็คือ 1) บุคคลากรมี

ความสุขนอยลงมีความทุกขและพลังดานลบภายในเพ่ิมขึ้นแทนที่ 

2) ความสัมพันธระหวางบุคคลากรทั้งหนวยงานเดียวกันและขาม

สายงานมีสภาพที่แหงแลง ตางคนตางอยูตางคนตางทํา ความรวม

มืออยางมีพลังเหือดแหงลงเรื่อยๆ จนถึงกับมีความขัดแยงสูงขึ้น 

3) ผลงานออกมาไมดีตามที่คาดหวัง แมจะมีความพยายามมาก

เพยีงใด ซึง่เหตปุจจยัสาํคญัมมีากมายสลบัซับซอนและสมัพนัธโยงใย

กนั มทีัง้ในแงความยดึมัน่ถอืมัน่ในตัวตนของบคุคล ระบบงานทีว่าง

ไวเพือ่เชือ่มโยงกนัมคีวามตดิขดั เทอะทะหรอืลาสมยัขาดการปรบัปรงุ

ใหเหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการงานโดยใชอํานาจเหนือที่สั่ง

การลงมาเปนชั้นๆ เปนตน ทุกอยางที่กลาวมาจึงทําใหการทํางาน

ไดผลไมสูจะดี องคกรหนวยงานเหมือนปวยไขเรื้อรัง

 กจิกรรมและการดาํเนินงานภายใตโครงการโรงพยาบาล

สรางสุขจึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการสืบคนสํารวจความเปน

จรงิดงัทีก่ลาวมา หลายองคกรทัง้กลุมโรงพยาบาล โรงเรยีน องคกร

ปกครองทองถิน่ทีร่วมโครงการตางตระหนกัถงึสภาพความเปนจรงิ 

เกิดการเขาใจและยอมรบัสภาพทีเ่กดิขึน้ ทีน่าสนใจอยางยิง่คอื การ

ดาํเนนิงานหรอืกจิกรรม โดยเฉพาะการสรางกระบวนกรของแตละ

องคกร ไดทําใหบุคคลากรของแตละที่ตางตื่นตัวกับการเผชิญหนา

ปญหาในองคกรตัวเอง ไมหลบเลี่ยงหรือกลบเกลื่อนปญหาเหมือน

เมื่อกอน กระบวนกรฝกหัดตางใชทักษะการทํากระบวนการแบบมี

สวนรวมเพื่อสืบคนปญหาและหาทางออกรวมกัน ระหวางทํา

กระบวนการของพวกเคานาํไปสูการปรบัความเขาใจ จนทาํใหความ

สมัพนัธท่ีตดิขดัคลีค่ลายมาเปนความรวมมอืใหม แบบฝกหัดทีเ่หลา

กระบวนกรในเครือขายมีผลทําใหหนวยงานหรือแผนกยอยๆ ของ

องคกรตางต่ืนตัวท่ีจะใชกระบวนการมสีวมรวมขึน้มารบัมอืตอสูกบั

ปญหาท่ีหมักหมมมานาน ซึ่งหลายแหงทําอยางตอเนื่องจนมีผล

ทําใหเกิดการแกปญหาที่เรื้อรังกลับกลายเปนความยั่งยืนขึ้นมา 

 จากแมแบบที่ใชกระบวนกรเปนตัวเชื่อมการใชอํานาจ

รวมของบคุคลากรอนัหลากหลายไดกระตุนใหพืน้ท่ีตางๆในองคกร

เห็นความสําคัญของการรวมไมรวมมือ เกิดสํานึกการเปนเจารวม

ขององคกร เกิดการผนึกกําลังความสามารถจนเปนหน่ึงเดียวเพื่อ

คลี่คลายสภาพปญหาใหเบาเบาลง ซึ่งถือเปนสัญญานเริ่มตนของ

องคกรที่เขมแข็ง ที่นาชื่นชมคือ เปนการขับเคลื่อนอยางตื่นตัวของ

คนภายในกันเอง แมวาจะเปนจุดเริ่มตนที่ยังไมแพรหลายกระจาย

ครอบคลุมทุกสวนทุกพื้นที่ในแตละองคกร แตหากแตละแหงใสใจ

ทําอยางตอเนือ่งอยางไมลดละ ติดตามและสรุปบทเรียนอยางเนอืง

นติยยอมมัน่ใจไดวา องคกรแหงความสขุท่ีมาพรอมกบังานท่ีประสบ

ผลสําเร็จจะเปนจริงในไมชา

คํานิยม

ปรีดา เรืองวิชาธร
เสมสิกขาลัย
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 “หมอย้ิมได คนไขยิม้ออก” เปนคําจํากดัความ

งายๆ ที่ใชเปนแนวคิดในการพัฒนาองคกรเพื่อนําไปสูองคกรความ

สขุตามวิถขีองโรงพยาบาลสรางสขุ การออกแบบกระบวนการพฒันา

ที่สอดคลองกับบริบทของโรงพยาบาล ไดเริ่มตนเมื่อป พ.ศ.2556 

มาจนถงึปจจบุนั (พ.ศ.2562) โดยมกีารขยายผลไปสูเครือขายภาค

การศึกษา และองคการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดการสราง

สุขภาวะแบบองครวม (Holistic Happy Network)

 หนังสือ “สุข…ไมรูจบ : Infinity Happy 
network” เลมนี้ไดสะทอนถึงแนวทางการพัฒนาที่ออกแบบ

อยางเปนระบบ ซึ่งใชเวลาดําเนินการมากกวา 6 ป ไดถูกรวบรวม

ไวอยางสมบรูณ สามารถใชเปนแนวทางการศึกษาเรียนรูกระบวนการ

พัฒนาองคกรที่สามารถตอบโจทยความตองการทั้งในระดับบุคคล 

ระดับองคกรและระดับเครือขายไดเปนอยางดี

 องคประกอบทั้ง 3 สวนในหนังสือเลมนี้ มีความสําคัญที่

เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ โดยสวนที่ 1 เปนแนวคิดและความ

ตองการในการพัฒนาองคกรเพื่อไปสูองคกรแหงความสุข มีการ

ออกแบบใหเหมาะสมกบับรบิทขององคกร ซึง่ตองทราบความจาํเปน

และเปาหมายสงูสดุของการพฒันาขององคกรทีโ่ครงการโรงพยาบาล

สรางสขุสามารถเขาไปหนนุเสรมิไดอยางเปนระบบ มกีารออกแบบ

ใหมีการพัฒนาใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม

 สวนที่ 2 เปนเคร่ืองมือที่ถูกสรางขึ้นมาจากการดําเนิน

โครงการโรงพยาบาลสรางสขุ ทีน่าํมาชวยในการพฒันาองคกรอยาง

เปนระบบ ซึ่งถือเปนดอกผลและความสําเร็จของการดําเนินงาน ที่

สงตอใหสังคมไดเรียนรูและสามารถใชประโยชนตอไป

 สวนที่ 3 เปนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบุคลากรที่

ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ มีความละเอียดออนและความ

ปราณีต ท่ีสื่อสารออกมาในมิติของ “เรื่องเลาแหงความ
สุข” เปนทั้งความสุขของผูเขียนและความประทับใจของผูอาน 

ซึ่งสะทอนถึงความเปลี่ยนแปลงที่หยั่งลึกถึงในระดับจิตใจ

 

 หนังสือ “สุข…ไมรูจบ : Infinity Happy 
Network” เลมนี้ จึงเปรียบเสมือนเสนทางเดินของการสราง

สุขที่สมบูรณแบบ ที่สามารถใชเปนแบบอยางในการพัฒนาอยาง

เปนระบบ ตามวิถีปฏิบัติ “คิด สราง สุข สงตอ และ
ยั่งยืน” 

 สดุทายนีข้อช่ืนชมและขอขอบคณุผูรวมกอการดใีนมติรภาพ

บนเสนทางแหงอดุมการณเดียวกัน ขอขอบสาํนกัสนบัสนนุสขุภาวะ

องคกร สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ที่สรางสรรคสิ่งดีงามใหเกิดขึ้นเพ่ือเปนคุณูปการแกสังคม

และประเทศชาติ 

อิทธิพร วันดี 
นักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาพัฒนาองคกร

คํานิยม
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บริบทการสรางสุข

 การพัฒนาองคกรเพื่อนําไปสูการสรางวัฒนธรรมการ

ทาํงานของบคุลากรแบบมสีวนรวม เปนการสรางความเปลีย่นแปลง

ใหเกดิข้ึนกบัวถิปีฏบิตัท่ีิสามารถตอบโจทยการดาํเนนิชวีติ ซึง่มเีปา

หมายชัดเจนคือการสรางความสุขใหเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันและ

ในสถานที่ทํางาน โดยการสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวย

 ปลายพ.ศ.2555 เปนจุดเริ่มตนของการขับเคล่ือนเครือ

ขายโรงพยาบาลสรางสุข ซึ่งเปนความรวมมือระหวางผูบริหารของ

โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 3 แหง ประกอบดวย นายแพทยพนา พงศ

ชํานะภยั ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชหลมเกา จังหวดั

เพชรบูรณ แพทยหญิงวลัยรัตน ไชยฟู ผูอํานวยการโรงพยาบาล

ปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน และนายแพทยธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ ผู

อํานวยการโรงพยาบาลทาสองยาง จังหวัดตาก เกิดขึ้นจากความ

ตองการหาวิธีการ หรือรูปแบบที่จะชวยใหผูใหบริการมีความสุข

จากการทํางานเพิ่มมากข้ึน ภายใตบริบทและขอจํากัดเดิมๆ ของ

การทํางาน โดยมุงหวังใหการขับเคลื่อนโครงการเปนอีกทางเลือก

หนึ่งในการพัฒนาองคกรเช่ือมโยงการพัฒนาสุขภาวะ และสงตอ

กับประชาชนที่เขามารับบริการในพื้นที่ การขับเคลื่อนโครงการใช

ระยะเวลาการดําเนินการรวม 3 ป

 เสนทางการดําเนินโครงการเริ่มตั้งแตการกอรางแนวคิด

ของผูบรหิารสามโรงพยาบาล จากนัน้ไดพฒันาเปนขอเสนอกับแหลง

ทุน ซึ่งไดรับโอกาสเปนอยางดี ที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ผูแทนทั้งสามโรง

พยาบาลไดมีการประชุมปรึกษาหารือพรอมกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานรวมกัน โดยความรวมมือจากเครือขายพัฒนาศักยภาพ

ผูนาํการสรางสุขภาวะแนวใหม (คศน.) ปจจบุนัไดเปลีย่นเปนมลูนธิิ

เครอืขายพฒันาศกัยภาพผูนํา (มคศน.)สาํนักวจิยัสงัคมและสขุภาพ 

(สวสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) 

และสถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซยีน (AIHD) มหาวทิยาลยัมหิดล ใน

การดําเนินงานโครงการโรงพยาบาลสรางสุข (Holistic Happy 

Hospital : H3) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนารูปแบบ

การสรางความสุขใหกับบุคลากรสาธารณสุข ภายใตแนวคิด “เมื่อ

หมอยิม้ได คนไขยิม้ออก” เปนการสงผานความสขุไปสูผูรบับรกิาร

 การดําเนินโครงการในระยะเริ่มตน มีการเสริมศักยภาพ

ใหแกบุคลากรซึ่งคัดเลือกทุกสหวิชาชีพทุกระดับในเครือขายโรง

พยาบาลสามแหงเขามาเปนคณะกรรมการดําเนินการโครงการโรง

พยาบาลสรางสุข โดยการศึกษาและถอดบทเรียนจากหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนที่เคยทํากระบวนการสรางความสุขในองคกรใน

รูปแบบตางๆ เชน การใชกระบวนการสุนทรียสนทนา บริษัทที่มี
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กระบวนการพฒันาและสรางความสขุแกบุคลากรอยางเปนรปูธรรม 

ซ่ึงมีการพัฒนากระบวนการปรับ Mental model โดยมีเนื้อหา

ครอบคลุมในเรื่องบทบาทหนาที่ของ HR องคความรูและทักษะใน

การใชกระบวนการสุนทรียสนทนา การฝกสมาธิและฝกสติ การ

พัฒนาจิตตปญญาศึกษาในองคกร การเรียนรูกับการฟูมฟกความ

เปนมนษุยรวมกัน การเขาถงึหวัใจตนเองและเกือ้หนนุผูอืน่ใหเติบโต 

และทกัษะในการสือ่สารทีส่มัฤทธิผ์ล โดยวทิยากรผูทรงคณุวฒุจิาก

มูลนิธิเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม เสมสิกขาลัย กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 

 กระบวนการประเมนิผลการขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันา

รวมกับคณะวจัิยสถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล 

มกีารประเมนิความสขุดวยเครือ่งมอืวดัความสขุระดบับคุคล (Hap-

pinometer) เรื่องเลาเราพลัง และการถอดบทเรียนเสริมพลัง

ตลอดระยะการดําเนินโครงการ

 นอกจากนีย้งัมกีารจัดอบรมกระบวนการสนุทรียสนทนา 

การจดัอบรมปรับเปลีย่นแนวคดิและพฤตกิรรมใหเจาหนาทีใ่นองคกร 

การจัดกจิกรรมหลากหลายมติิ เพ่ือปรบัเปลีย่นแนวคดิและพฤติกรรม

เปนกจิกรรมประจาํทกุเดอืนตลอดระยะเวลาดาํเนินการตามโครงการ

 ในประเด็น “ความสุข” นอกจากจะเปนเปาหมายของ

การพัฒนาไดในหลากหลายระดับ เชน ปจเจก กลุมองคกร หรือแม

กระทัง่ชมุชนแลว นบัวาประเดน็ “ความสุข” ยงัสามารถเปนเคร่ือง

มือและวิธีการที่ดีอยางหนึ่งในการเสริมศักยภาพคน สรางสันติสุข

และสุขภาวะใหเกิดข้ึนในภาพรวมได บุคลากรสุขภาพทุกระดับ 

พรอมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของมีความจําเปนเปนอยางยิ่งจะตองพัฒนา

ทักษะและความสามารถในการทํางานดานนี้ เพราะการทํางาน

แนวทางนีน้ัน้ จกัเปนการสรางสรรคกระบวนการทาํงานเพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวม

 โครงการโรงพยาบาลสรางสขุ ไดทาํการศกึษาหารปูแบบ

คนหาและสรางรูปแบบและกระบวนการการปรบั Mental Model 

ที่เปนรูปธรรมและนําไปปรับใชได เพื่อใหเกิดการปรับ Mental 

model ในบุคลากรสาธารณสุขอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจากการสรุป

บทเรียนการดาํเนนิงานโครงการโรงพยาบาลสรางสขุของเครอืขาย

ทั้งสามโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลา 3 ป สามารถสังเคราะหไดรูป

แบบและกระบวนการปรบั Mental Model เพือ่สรางความสุของค

รวม ที่ชื่อ “Holistic Happy Model” ซึ่งประกอบดวย 3 สวน

ทีส่าํคญั คอื 1) กระบวนการสรางความเปลีย่นแปลง (Operation) 

2) องคประกอบสําคัญ (Factors) 3) การเปลี่ยนแปลงภายใน 

(Transformation) โดยมผีลการศกึษาพบวาบคุลากรสาธารณสขุ

ท้ังสามโรงพยาบาลมีรอยละคาเฉล่ียความสุข 8 มิติของบุคลากร

มากกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
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 โลกในยคุปจจุบนัมกีารเปล่ียนแปลงมากมายหลากหลาย

มิติ ในวงการการแพทยและสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงเชน

เดียวกัน ทั้งความคาดหวังจากผูรับบริการที่เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยี

ความกาวหนาทางการแพทยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปญหาการ

ใชกฎหมายการแพทยและสาธารณสุขและการฟองรองจากผูรับ

บริการที่เพิ่มสูงข้ึน เปนตน ทําใหสถานบริการสาธารณสุขหลาย

องคกรตองตื่นตัวที่จะพัฒนาคนและองคกร โดยมีเปาหมายเพื่อให

องคกรมีคุณภาพมาตรฐานและตอบสนองความตองการของผูรับ

บรกิารทีเ่พิม่มากขึน้ ถงึแมจะเปนทีย่อมรบัวาการพฒันาระบบและ

คุณภาพบริการ เชน การประกันคุณภาพ TQM, ISO การพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : 

HA) การจัดการความรู และการสรางองคกรแหงการเรียนรู มี

บทบาททาํใหเกิดการเปลีย่นแปลงทีด่ภีายในองคกรไดในระดบัหน่ึง 

แตก็ยังคงสงผลใหเกิดความเครียด เหนื่อยลา รูสึกถูกกดดันและ

เปนภาระ สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวาง

ชีวิตและการทํางาน มีผลตอไปยังครอบครัว ทําใหผูใหบริการ

สาธารณสุขมีความทุกขเพิ่มขึ้น 

 การดําเนนิงานสาธารณสขุในยคุปฏริปูระบบสขุภาพและ

ปญหาสาธารณสขุทีม่คีวามหลายหลายในปจจบุนั ไมสามารถดาํเนิน

การแกไขไดดวยตวัเจาหนาทีส่าธารณสขุเพียงฝายเดยีว การทํางาน

เพื่อสอดประสานความรวมมือจากภาคีเครือขายในพื้นที่จึงมีความ

สาํคญัและมคีวามจาํเปนเปนอยางยิง่ จงึเกดิรปูแบบการดาํเนนิงาน

ทีเ่รยีกวา “ระบบสุขภาพระดับอาํเภอ (District Health System 

: DHS)” เกิดการบริหารจัดการเครือขายสุขภาพที่มีความรวมมือ

จากทุกฝายท่ีเก่ียวของ ในการจัดการปญหาสขุภาพในทองถิน่อยาง

มีประสิทธิภาพ บูรณาการภาคี เนนเปาหมาย ผานกระบวนการ

ชืน่ชม และการจดัการความรูแบบองิบรบิทของแตละพืน้ที ่ดวยการ

หนุนเสริมใหคนทํางาน ไมวาจะเปนบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

หรือภาคีเครือขายตางๆ อาทิเชน ฝายปกครอง องคการปกครอง

สวนทองถิน่ ผูนาํในชมุชน สถานศึกษา อาสาสมคัร เปนตน สามารถ

ทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข

 การดําเนินงานโครงการโรงพยาบาลสรางสุขตลอด 3 ป

ที่ผานมา นอกจากจะไดรูปแบบและกระบวนการปรับ Mental 

Model เพื่อสรางความสุของครวม ที่ชื่อ “Holistic Happy 

Model” แลว ยังไดคนพบวาสติในการทํางานทั้งระดับบุคคล ทีม

งาน และองคกร เปนหัวใจสาํคัญของการสรางความสขุใหกับบุคลากร 

ทาํใหองคกรบรรลพัุนธกิจทีม่ตีอผูปวย ญาต ิรวมถึงชมุชนและสงัคม 

ซึง่การสรางสขุในองคกรโดยเฉพาะการนาํสตไิปใชทัว่ทัง้องคกรนัน้ 

ตองอาศยัการพัฒนาสติท่ีมีพลงัควบคูไปกบัการบริหารจดัการทีเ่ปน

ระบบอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันเพื่อเปนการพัฒนาตอยอดหรือ

ปดชองวางทีผ่านมา จงึเปนทีน่าสนใจวาหากนาํรปูแบบดงักลาวมา

ตอยอดการดําเนินงานสรางความสุขใหกับบุคลากรในเครือขาย

สุขภาพทั้งสามโรงพยาบาล ในการสรางระบบบริหารจัดการการ

ดําเนินงานรูปแบบสรางสุขที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน และหาก

สามารถนําไปขยายผลถึงภาคีเครือขาย หนวยงานภาครัฐ ภาค

เอกชนที่มีความสนใจนําไปใชสรางสุขในทุกองคกรไดอยางเปนรูป

ธรรมก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อขยายผลออกไปสูวงกวาง

ยิ่งขึ้น สงผลใหเกิดความรวมมือในรูปแบบของการพัฒนาระบบ

สขุภาพระดบัอาํเภอทีมี่สวนรวมจากทกุภาคสวนดวยความสขุทีเ่กดิ

จากภายใน 

 ทายที่สุดแลวผลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิด 

(Mental model) เพื่อสรางสุขภาวะแบบองครวม ซึ่งเปนสวน

สําคัญในการกําหนดระดับความสุขตัวบุคคล จะกอใหเกิด

ประโยชนตอบุคลากรสาธารณสุข ผูรับบริการ รวมทั้งองคกรตางๆ 

ซึ่งประโยชนอันแทจริงก็จะกลับคืนสูสังคมและประชาชนตอไป
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ความตอเนือ่งของการพฒันา

 การดําเนินงานสรางสุขในระยะที่ 2 จึงเปนการขยายผล

สูการสรางเครือขายสรางสุข ซึ่งเนนกลุมเปาหมายที่เปนเครือขาย

ในการทํางานเกี่ยวกับสุขภาวะของประชาชนทุกระดับ เพื่อใหเกิด

การดาํเนนิงานทีข่บัเคลือ่นไปพรอมกนัแบบองคาพยพ พรอมประสาน

ความรวมมือการทํางานเชิงบูรณาการเกิดเปนเครือขายสรางสุขใน

ระดับพื้นที่ ที่พรอมยกระดับสูสังคมในวงกวางตอไป ภายใตการ

ดาํเนนิงานของโครงการ โรงพยาบาลสรางสขุ ระยะที ่2 “เครอืขาย

แหงความสุข : Holistic Happy Network” 

เจตนารมณที่แนวแน

1. เพื่อตอยอดการสรางความเขมแข็งใหกับบุคลากรสาธารณสุข

ใน 3 เครือขายของโรงพยาบาลสรางสุขตามแนวคิดรูปแบบ

แหงการสรางความสุขในบุคลากรสาธารณสุข 

2. เพื่อขยายรูปแบบการสรางความสุขแบบองครวม (Holistic 

Happy Model) ใหกับหนวยงาน องคกร ทั้งภาคีเครือขาย

สุขภาพภายในอําเภอและภายนอกจังหวัด ท่ีสนใจนําไปเปน

แนวทางพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน

3. เพือ่พฒันาใหเครอืขายโรงพยาบาลสรางสุขเปนศนูยเรยีนรูการ

สรางสขุในองคกรสาํหรบัหนวยงาน ภาค ีองคกรทีม่คีวามสนใจ

เขามาศึกษาเรียนรู 
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ขอบเขตพื้นที่เปาหมาย

 เปาหมายของการดําเนินงานโครงการเครือขายสรางสุข

เปนการตอยอดและขยายผลจากโครงการโรงพยาบาลสรางสขุ ระยะ

ที่ 1 เพื่อสรางการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งใหเครือขายที่

ทํางานดานสุขภาพพรอมสรางสุขภาวะที่ดีใหเกิดขึ้นในพื้นที่ โดย

โรงพยาบาลทาสองยาง  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา 

และโรงพยาบาลปางมะผา เปนศูนยกลางในการพัฒนาและขับ

เคลื่อนการสรางสุขภาวะใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเครือขาย ดังนี้

1. เครือขายสุขภาพอําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ

2. เครือขายสุขภาพอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน

3. เครือขายสุขภาพอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก

4. เครือขายโรงพยาบาลทั่วประเทศที่สนใจกระบวนการ

พัฒนาโรงพยาบาลสรางสุข 

ฐานคิดและกระบวนการ
สรางสุข

 การดาํเนนิงานโครงการเครอืขายแหงความสขุ (Holistic 

Happy Network) เปนการขยายผลและตอยอดจากโครงการโรง

พยาบาลสรางสุข (Holistic Happy Hospital : H3) ที่ไดคนหา

แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการสรางวัฒนธรรมองคกรใหเอื้อ

ตอการทํางานอยางมีความสุขตามบริบท “หมอยิ้มได คนไขยิ้ม

ออก” โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมตั้งแตในระดับปจเจก ระดับ

หนวยงาน ไปจนถงึระดับองคกร ซ่ึงมรีปูแบบการดาํเนินงานทีห่ลาก

หลาย
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 จากการดําเนินงานไดพบแนวทางการพัฒนาที่สามารถ

ตอบโจทยความตองการขององคกรและสอดรับกับเปาหมายของ

โครงการ ซึ่งสามารถสรุปเปนแบบแผนการดําเนินงาน การพัฒนา

เรียกวา โมเดลความสุขแบบองครวม (Holistic Happy Model)

 เพ่ือใหเกดิผลสมัฤทธิใ์นวงกวางพรอมสรางความยัง่ยนืใน

การพัฒนาเครือขายแหงความสุข (Holistic Happy Network) 

ใหเกิดขึ้น ซึ่งเนนการสรางสุขภาวะแบบองครวม โดยมีผูเกี่ยวของ

หลายภาคสวน จงึไดมีการออกแบบกระบวนการพฒันาใหสอดคลอง

กับมิติสุขภาวะแบบองครวมตามบริบทของพื้นที่ 

 รปูแบบการดาํเนนิงานไดพฒันาตอยอดจากโครงการโรง

พยาบาลสรางสุขระยะที ่1 ที่มีการออกแบบไว 3 สวน คอื คดิ สราง 

สุข ซ่ึงเปนการพฒันาระดับบคุคลและองคกร จนเกิดการเปลีย่นแปลง

ภายในที่เปนการเปลี่ยนแปลงระดับจิตใจท่ีเรียกวา Mental 

Model

 ผลลัพธที่เกิดขึ้นท้ังในระดับบุคคลและองคกร 

ถือเปนภาคสวนของผูใหบริการที่สามารถสงไปยังผูรับบริการและ

เครือขายการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการสรางสุขภาวะแบบองค

รวม จึงจะสามารถสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในสังคมได การ

ดําเนินงานตอยอดในระยะที่ 2 นี้ไดออกแบบไวสองสวนคือ สงตอ 

ยั่งยืน ซึ่งเปนการดําเนินงานท่ีมีความเชื่อมโยงโดยออกแบบการ

พัฒนาใหมีความตอเนื่องทั้ง 2 ระยะ คือ คิด สราง สุข สงตอ และ

ยั่งยืน ดังนี้

 คิด คือ หลักการแนวคิดในการพัฒนาเพื่อนําไปสูการ

เปล่ียนแปลงที่ดี โดยมีคําถามเร่ิมตนวา จะพัฒนาใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงในระดับจิตใจไดอยางไร

 สราง คือ กระบวนการดําเนินงานท่ีกอใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีการออกแบบใหสามารถยืดหยุนและสอดคลอง

กับบริบทของการเรียนรูตลอดระยะเวลาในการพัฒนา

 สุข คือ ผลลัพธที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลและองคกร ซึ่งมี

ความเปลีย่นแปลงอยางเปนรูปธรรม พรอมทัง้ไดเคร่ืองมอืทีเ่ปนการ

พฒันาแบบองครวม สามารถใชเปนแนวทางในการตอยอดการสราง

ความสุขในระดับตางๆ ตอไป

 สงตอ คือ การขยายผลการดําเนินงานไปสูองคกรและ

พื้นที่ ที่มีสวนในการดูแลสุขภาวะของประชาชนแบบองครวมใน

ลักษณะของการสรางเครือขาย พรอมการถายถอดเครื่องมือ และ

แลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนา

 ยั่งยืน คือ การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยาง

ตอเนือ่งแบบมสีวนรวมขององคกรเครอืขายและชมุชนในการสราง

ความสุขอยางเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อใหเกิดสมดุลของ

การสรางสขุภาวะแบบองครวม ในการดาํเนนิงานมกีารเช่ือมโยงกับ

มิติตางๆ ที่เปนบริบททางสังคมไดอยางลงตัว 
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การพัฒนาที่ตอบโจทย

 ความสําคัญของการพัฒนาที่สามารถตอบโจทยความ

ตองการในทุกมิติ ทั้งตอบโจทยแหลงทุน ตอบโจทยองคกร ตอบ

โจทยบุคลากร และตอบโจทยสังคม จําเปนตองมีการออกแบบให

ผสมผสานและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาความสุขแบบองค

รวม (Holistic Happy Model) ซึ่งเปนผลลัพธที่เกิดจากการ

ดําเนินงานโครงการโรงพยาบาลสรางสุข ระยะที่ 1 โดยมีรูปแบบที่

สัมพันธกันในทุกมิติ 

 โมเดลความสขุแบบองครวมเกิดจากกระบวนการพฒันา

ที่มุงสรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในระดับจิตใจ ซึ่งใชเวลาใน

การพัฒนารูปแบบ เปนระยะเวลา 3 ป เปนการพัฒนาที่อยูบนฐาน

ของการลงมอืปฏิบัตจิรงิ และองิตามบรบิทของพืน้ทีม่สีวนประกอบ

สาํคญั 3 สวน คอื กระบวนการสรางการเปลีย่นแปลง (Operation) 

องคประกอบสําคัญ (Factors) การเปลี่ยนแปลงภายใน 

(Transformation) โดยสามารถสรุปเปนภาพของความเชื่อมโยง

ไวอยางชัดเจนตามภาพ และดังรายละเอียดในภาคผนวก

มิติการสรางความสุขแบบองครวม



สุข…ไมรูจบ 15สุข…ไมรูจบ 15

 กระบวนการสรางความเปลีย่นแปลง (Operation) เปนการ

ออกแบบการดําเนินงานแบบมีสวนรวมซ่ึงเปนสวนสําคัญของการ

พฒันา ทีก่อใหเกดิกลไกในการขบัเคลือ่นไปสูเปาหมาย โดยมปีจจยั

เกือ้หนุนทีส่งผลตอการปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรม คอื การสรางความ

เขาใจอยางถองแท การสรางทีมนําท่ีคิดกระบวนระบบ การสราง

กระบวนการเปดพืน้ที ่เปดการฟงและเปดใจ และเกิดการเปลีย่นแปลง

จากภายในตนเองถายทอดสูองคกร ซึ่งออกแบบใหการดําเนินงาน

ดําเนินไปพรอมๆ กันแบบองคาพยพ ดังภาพ กระบวนการสราง

ความเปลี่ยนแปลง

กระบวนการสรางความเปลี่ยนแปลง

 องคประกอบทีส่าํคญัในการเสรมิสรางกระบวนการพฒันา

ใหมคีวามไหลลืน่สามารถดําเนนิการไดสอดคลองกบัเปาหมายของ

องคกรเปนการปรับสภาพแวดลอมภายในเพื่อหนุนเสริมใหเกิด

วัฒนธรรมของการพัฒนาที่เนนการมีสวนรวมและการปฏิบัติแบบ

เกือ้กลูกนั โดยมอีงคประกอบ 3 สวน คอื โครงสรางทีย่ดืหยุน ความ

สัมพันธที่เขาใจและไววางใจ และตัวตนที่ตื่นรู ซึ่งองคประกอบดัง

กลาวเปนการสรางวัฒนธรรมของการพัฒนารวมกัน

องคประกอบสําคัญของความสุของครวม

 การเปลี่ยนแปลงภายใน (Transformation) เปนการเปลี่ยนแปลงในระดับรูปแบบความคิด (Mental Model) ซึ่งเปนปจจัย

สําคัญที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับอื่นๆ ตามมา ซึ่งมีทั้งในระบบโครงสราง (Structure) แบบแผนพฤติกรรม (Pattern) และ

เหตกุารณ (Event) ในสถานการณเดยีวกนัถารูปแบบความคดิทีม่ตีอสถานการณนัน้เปลีย่นแปลงไป จะสงผลใหการตอบสนองตอสถานการณ

ดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถปรับสมดุลทางความคิดได 

การเปลี่ยนแปลงภายใน
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กระบวนการพัฒนา
แบบมีสวนรวม

 การพัฒนาเครือขายโรงพยาบาลสรางสุขแบบมีสวนรวม

เปนการพัฒนาท่ีอิงตามบริบทของพื้นท่ีการทํางานโดยใชกรอบ

โครงสรางของความสุขแบบองครวม : Holistic Happy 

Model เปนแกนกลางของการพฒันา ซึง่มกีารออกแบบการดําเนนิ

งานใหสามารถยืดหยุนสอดคลองกับเครือขายการทํางานการสราง

สุขภาวะในพื้นที่ โดยมีโรงพยาบาลปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ และโรง

พยาบาลทาสองยาง จังหวัดตาก เปนศูนยกลางของการสรางเครือ

ขายการพัฒนาสุขภาวะแบบองครวม

 การดําเนินงานในระยะที่ 2 นี้ มีการหาความหมายของ

การพัฒนารวมกนั ซึง่เปนการสรางความเขาใจใหถองแท และกาํหนด

ทิศทางของการดําเนินงานใหมีความกระจางชัดดวยการปรึกษา

หารอืทัง้แบบเปนทางการและไมเปนทางการ มกีารประชุมเพ่ือสราง

วิสัยทัศนรวมกัน จนสามารถหาขอตกลงรวมเปนท่ียอมรับของทั้ง 

3 โรงพยาบาลในการพัฒนาเครือขายสุขภาวะของตนเอง

 บทสรุปของการปรกึษาหารอืไดใชเปนแนวทางการปฏบัิติ

ทีเ่กดิการยอมรบั สามารถดาํเนนิการใหมคีวามสอดคลองกบับรบิท

พืน้ทีแ่ละสอดคลองกับเปาประสงคของโครงการซ่ึงผูสนบัสนนุหลกั

ไดเหน็ความสาํคญัของการสรางเครอืขายพฒันาสขุภาวะแบบมีสวน

รวมเพือ่ใหเกดิผลสัมฤทธิอ์นัเปนประโยชนตอสงัคมในวงกวาง การ

พัฒนาในระยะที่ 2 นี้ จึงมีแนวทางดําเนินงานที่ชัดเจน คือการ

พัฒนาองคกรเดิมใหมีความเขมแข็งและสรางเครือขายใหมใหเกิด

วัฒนธรรมการทํางานที่เคลื่อนแบบองคาพยพ มีการทํางานรวมกัน

เชิงบูรณาการในทุกมิติ

 การออกแบบกระบวนการดาํเนนิงานทีบ่รหิารจดัการโดย

คณะกรรมการโครงการโรงพยาบาลสรางสขุ ซึง่เปนทีมบรหิารจัดการ

กลาง มีหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ

ใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยวางแนวทางการดําเนินงานมีองค

ประกอบที่สําคัญไว 2 สวน คือ การออกแบบ และการเลือกเครือ

ขาย ดังนี้

1. การออกแบบ

 การออกแบบกระบวนการพฒันาใหมีความสอดคลองกบั

มิติความสุขแบบองครวม (Holistic Happy Model) เปนหลัก 

พรอมทั้งการเสริมกิจกรรมที่เหมาะสมใหสอดคลองกับบริบทของ

การพัฒนาเขาไปอยางตอเนือ่ง เพ่ือใหเกิดความสมบรูณในมติติางๆ 

มากยิ่งขึ้น จากนั้นมีการติดตามประเมินผลเปนระยะเพื่อใหทราบ

สถานการณทีเ่ปนปจจบุนั ซึง่อาจมกีารนาํกลบัมาทบทวนถงึแนวทาง

การปฏิบัติใหบรรลุผล และสุดทายมีการถอดบทเรียนเพื่อเปนการ

เสริมพลัง โดยการนําองคความรูที่ไดมาวางแผนการปฏิบัติใหเปน

รปูธรรมทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ พรอมทัง้มกีารสงเสรมิใหใชขอมลูทีเ่ปน

องคความรูไปตอยอดพัฒนาเครือขาย

 มิติความสัมพันธของการพัฒนา
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 เน้ือหาความรูทีส่าํคญัใชในการเรยีนรูเพือ่ใหเกิดการพัฒนา

ที่ลุมลึกและเกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใจมีการออกแบบ

พรอมจัดทําเปนหลักสูตรในการพัฒนาไว ดังนี้

• หลักสูตรการสรางสุขดวยสติในองคกร (MIO)

• หลักสูตรงาน พลังกลุมและความสุข

• หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนํา

• หลักสูตรทักษะกระบวนกรพื้นฐาน

• หลักสูตรการประชุมแบบมีสวนรวม

• หลักสูตรการคลี่คลายความขัดแยง

2. การเลือกเครือขายรวมพัฒนา

 เครือขายการพฒันาเพ่ือปรบัเปลีย่นใหเปนเครอืขายแหง

ความสขุ นาํไปสูการสรางสขุภาวะแบบองครวมในพ้ืนที ่โดยพจิารณา

ใหมคีวามเหมาะสมและสอดคลองกบัการดาํเนนิงานท่ีเชือ่มประสาน

อยูในปจจุบันที่มีโรงพยาบาลทั้ง 3 แหงเปนศูนยกลางในการ

ขับเคลื่อน

 การพัฒนาที่นําไปสูการสรางสุขภาวะแบบองครวมน้ี 

เปนการสรางจิตสํานึกและการปรับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะ

ใหมวา “เรื่องสุขภาพเปนของทุกคน ไมใชอยูท่ีโรงพยาบาล” 

ดังน้ันกระบวนการดําเนินงานจึงจําเปนตองสรางการมีสวนรวม 

เชื่อมโยงหนวยงาน องคกรตางๆ ในพื้นที่ ใหมีการทํางานประสาน

กันเชิงบูรณาการ ซ่ึงมีเครือขายรวมพัฒนาสุขภาวะในมิติตางๆ 

เชน โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน 

ศูนยการศึกษาตามอัธยาศัย องคการปกครองสวนทองถิ่น เปนตน 

โดยมีการสรางเครือขายการพัฒนา คือ เครือขายโรงพยาบาล

ปางมะผา เครือขายโรงพยาบาลทาสองยาง เครือขายโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชหลมเกา และเครือขายโรงพยาบาลที่สนใจ

 มิติความสัมพันธของเครือขายพัฒนา
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 การคดัเลือกองคกรเขารวมเครอืขายมเีกณฑการคดัเลอืก

ทีชั่ดเจน โดยใหสทิธิก์ารตดัสนิใจเปนของคณะกรรมการโรงพยาบาล

สรางสขุ ซึง่เนนองคกรทีท่าํงานในพืน้ทีเ่ดียวกนั พรอมทัง้ใหแนวทาง

ในการคัดเลือกบุคลากรในการเขารับการอบรมซึ่งมีคุณสมบัติ

เบื้องตนเปนไปตามขอตกลงรวมกันของโครงการ

 กระบวนการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรเครือขาย

โรงพยาบาลสรางสุขตามแนวทางการสรางความสุของครวม 

(Holistic Happy Hospital) ที่สรางความสัมพันธและเชื่อมโยง

องคประกอบเขาดวยกัน คือ

 หลักการแนวคิดการพัฒนา ตอยอดจากโครงการ

โรงพยาบาลสรางสุข ระยะท่ี 1 เพ่ือใหเกิดผลลัพธที่สมบูรณ

ในการปฏิบัติที่สรางประโยชนตอสังคมสวนรวมและผูรับบริการ

 หลักสูตรและกระบวนการพัฒนา ที่ยึดหลักการดําเนิน

งานใหเช่ือมโยงและสอดคลองกับการเรียนรูที่ตอเนื่อง โดยเนน

การพัฒนาที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในที่ลงลึกถึง

ระดับจิตใจของบุคลากร

 หลกัการสรางเครอืขาย ใชการทาํงานทีเ่ชือ่มรอยกันเปน

ตัวตั้ง ซึ่งพิจารณาจากองคกรในการสรางสุขภาวะในพื้นที่เดียวกัน 

รวมเปนเครือขายโดยความสมัครใจขององคกรเหลานั้นใหเกิดการ

พัฒนาที่ขับเคลื่อนไปพรอมกันทั้งระบบ เปนการเสริมพลังใหเกิด

การทํางานแบบมีสวนรวมเชิงบูรณาการ

 การดําเนนิงานเครอืขายแหงความสขุจงึเปนการขยายผล

การพัฒนาที่สรางการมีสวนรวมในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ 

มอีงคกรสนใจเขารวมเครอืขายการพฒันาทีห่ลากหลาย ซึง่มทีัง้ภาค

การศกึษาในระบบ ภาคการศกึษาตามอธัยาศยั ภาคองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และภาคสาธารณสุข เปนแกนหลักในการดูแลระบบ

สุขภาพของประชาชน ท่ีมีท้ังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

สาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลประจําอําเภอ ซึ่งทั้งหมดนี้

ลวนมีสวนสําคัญในการสรางสุขภาวะแบบองครวม 



สุข…ไมรูจบ 19สุข…ไมรูจบ 19

 กระบวนการพัฒนาไดมีการออกแบบใหมีความเชื่อม

โยงกัน เพื่อใหเกิดมิติการเรียนรูท่ีผูเรียนเขาใจตนเองและสราง

ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น โดยมีองคประกอบของการเรียนรูใน

การสรางเสริมศักยภาพใหสมบูรณสอดคลองกับเปาหมาย ดวย

กระบวนการพฒันาแบบ PCER (Participatory Collaborative 

Empowerment Research) ดังนี้

 เปดพื้นที่สรางความเขาใจ

 เปดพื้นที่เรียนรู 

 เปดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 เสริมพลังการพัฒนา

เปดพื้นที่สรางความเขาใจ : 
ปฐมนิเทศเครือขายแหงความสุข

 การทบทวนสรางความเขาใจเครือขายความสุขกอนเริ่ม

กระบวนการพฒันาใหกบัผูเขารวมเรยีนรู ไดรบัรูรับทราบเจตนารมณ

ของโครงการ เปนการการสรางความเขาใจอยางถองแท ใหกบัผูนาํ

องคกรและแกนนํา เพ่ือสรางความเขาใจกระบวนการสําหรับการ

สรางความเปลี่ยนแปลงภายใน โดยการจัดปฐมนิเทศใหกับเครือ

ขายภาคีองคกรสรางสุข และโรงพยาบาลที่สนใจเขารวมโครงการ

 การเปดพืน้ทีส่รางความเขาใจ จงึเปนการสรางความเขาใจ

ใหตรงกันทั้งสองฝายคือ 1) โครงการไดแสดงเจตจํานงที่ชัดเจน 

และไดรบัรูความตองการของผูเขารวม 2) เครอืขายไดรับรูวตัถปุระสงค

และแนวทางใชประกอบการตัดสินใจเขารวมเครือขายพัฒนา

องคกรสรางสุข
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เปดพื้นที่เรียนรู : 
อบรมเสริมศักยภาพ

 การเรียนรูผานกระบวนการฝกอบรมเปนรูปแบบการ

พฒันาแบบหน่ึงทีม่สีวนชวยเตมิเตม็ความสมบรูณแกผูเรียนไดพฒันา

ความรูและศักยภาพของตนเอง ซึ่งการพัฒนาตามแนวทางเครือ

ขายสรางสุขท่ีใชรูปแบบความสุของครวม (Holistic Happy 

Model) ไดออกแบบหลกัสตูรทีเ่ปนหวัขอหลกัซึง่จะตองมกีารอบรม

ใหกับทีมนําแตละองคกร โดยผูเรียนตองเรียนรูตนเองอยางมีสติ 

และฝกปฏบิตัใิหเกิดความเขาใจ พรอมนาํไปใชใหเกดิประโยชนตอ

ตนเอง ตอองคกรและสังคม หลักสูตรดังกลาวจึงไดมีการออกแบบ

ใหสอดคลองกบัวถีิปฏบิตั ิทีม่คีวามเชือ่มโยงกนัทกุหลกัสตูร สามารถ

สรางความเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นถึงระดับจิตใจได

เปดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู : 
ลงพื้นที่เรียนรูวิถีเครือขาย

 การลงพืน้ทีเ่ยีย่มเครอืขายเปนสวนหน่ึงของการพฒันาที่

ทีมจัดการกลางออกแบบใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการสัมผัส

วถิกีารทํางานของเครอืขาย ซึง่เปนการใหกาํลงัใจและเช่ือมประสาน

ความสัมพันธอันดี พรอมสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นกับเครือขาย

และโครงการในการวางแผนพฒันารวมกนัไดอยางมคีวามสอดคลอง

กบับรบิทภาระหนาทีข่องเครอืขาย ในการลงพืน้ทีเ่ปนการเปดบาน

ตอนรบัผูมาเยอืนของเครอืขาย พรอมนาํเสนอเรือ่งราววิถีความเปน

อยู การปฏิบัติบทบาทหนาที่ ความตองการในการพัฒนาบุคลากร

และองคกร อนัจะนาํไปสูการสรางองคกรความสขุ ซึง่ไดรบัการหนนุ

เสรมิจากโครงการและไดกาํลงัใจจากเครอืขายแหงความสขุในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู
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 การเปดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูเปนการเรียนรูรวมกัน

ทัง้สองฝาย คอื เครือขายซึง่เปนเจาของพืน้ทีแ่ละทมีจดัการกลาง

ของโครงการฯ ซึ่งผลลัพธที่เกิดขึ้นเปนการเสริมพลังกัน ดังนี้

 

องคกรเครือขาย

 เกิดความมั่นใจ การตัดสินใจเขารวมเปนเครือขาย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสรางองคกรแหงความสุข ตามวิถี

โรงพยาบาลสรางสุข ซึ่งเครือขายไดรับรูจากการปฐมนิเทศ 

ถึงเจตนารมณแนวทางการพัฒนา และเม่ือมีการลงพื้นที่ทําความ

รูจักใหกําลังใจเครือขาย จึงทําใหเกิดความมั่นใจในการดําเนินงาน

มากขึ้น

 ไดมิตรภาพใหม การปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท

ภารกิจของหนวยงานอยางเปนกิจวัตร เปรียบเสมือนการทํางานที่

เปนปจเจก คุนชินกับบริบทแบบเดิม ซึ่งการเปดพื้นที่ตอนรับแขก

ผูมาเยือน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในมิติใหมที่ไมเคย

สัมผัสมากอน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้ไดเสริมพลังซึ่งกัน

และกัน กอเกิดเปนมิตรภาพใหมบนเสนทางอุดมการณเดียวกัน

ในการสรางสรรคสังคมใหสุขภาวะ

 ไดรปูแบบและแนวทางการพัฒนา การพฒันา

บคุลากรและการสรางวฒันธรรมการทาํงานในองคกรจะดาํเนนิตาม

แผนยทุธศาสตรทีต่อบโจทยนโยบายองคกรเปนหลกั ผลลพัธทีเ่กิด

ขึ้นอาจไมครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาที่เกิดความ

เปลีย่นแปลงของบุคคลทีห่ยัง่ลกึถงึระดับจติใจ การไดรบัรูแนวทาง

การพฒันาจากทมีจดัการกลางในการลงพืน้ที ่ทาํใหเหน็โอกาสและ

รปูแบบการพฒันาใหมๆ  ทีจ่ะมาหนนุเสรมิใหการทาํงานมศีกัยภาพ

มากยิ่งขึ้น

 ความอบอุน การที่มีเครือขายองคกรสรางสุขเห็น

ความสําคัญและลงพื้นที่ใหกําลังใจ เปนการสรางความสัมพันธอัน

ดี กอใหเกิดมิตรภาพที่เขมแข็ง องคกรรูสึกอบอุนที่ไดเพื่อนรวม

อุดมการณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นําไปสูการสรางสังคม

ใหเปนสังคมแหงความสุข ถือเปนการสรางสุขภาวะแบบองครวม

 ไดเครอืขายการทาํงาน การเคลือ่นงานเกีย่วกบั

สุขภาวะ เปนงานที่ใหญและสําคัญ มีผูเกี่ยวของหลายภาคสวน ซึ่ง

ตองอาศยัการมีสวนรวมหลายระดบั ตัง้แตระดบันโยบายจนถงึระดับ

ปฏบัิตกิาร การสรางเครอืขายการทาํงานจะเปนแนวทางหน่ึงในการ

เสริมพลังทั้งความรู เทคโนโลยี และวิธีการ พรอมทั้งการปฏิบัติที่

ผสานความรวมมือแบบบูรณาการ
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ทีมจัดการกลาง/โครงการฯ

 เห็นบริบทของพื้นที่องคกรเครือขาย การ

ไดสัมผัสกับวิถีบริบทองคกรเครือขายอยางใกลชิด ทําใหสามารถ

เขาใจถึงบทบาทภารกิจท่ีเปนตวัตนของเพือ่นรวมอุดมการณเดียวกนั 

ซึง่ทาํใหเขาใจความเหมอืนและความตาง อนัจะสงผลใหกระบวนการ

ออกแบบและการวางแผนการดาํเนนิงานโครงการเปนไปไดอยางมี

ความครอบคลุมมากขึ้น

 รบัรูความตองการ เปนการสาํรวจตนทนุเดมิของ

องคกรเครอืขายทีม่ผีลตอการพฒันาบคุลากรนาํไปสูการสรางองคกร

ความสุข ซึ่งบริบทองคกร ตนทุนองคกร ที่มีทั้งโครงสราง ระบบ

และศักยภาพบุคลากร มีความแตกตางกัน การเติมเต็มสิ่งที่ขาดให

มคีวามสมบรูณยิง่ขึน้ จงึเปนสิง่สาํคญัตอกระบวนการพฒันา ทาํให

รบัรูถงึความตองการทีแ่ทจรงิขององคกร ในการเสรมิพลงัการปฏบิติั

งานใหบรรลุผลสําเร็จ

 เช่ือมประสานความสมัพันธ ในการดาํเนนิงาน

ท่ีออกแบบกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวม หมายถึงการขับ

เคลื่อนองคกรสรางสุข ที่เคลื่อนตัวแบบองคาพยพ โดยใชรูปแบบ

ของความสุของครวม (Holistic Happy Model) ในการสรางเครือ

ขายการทํางาน มีการผสานความรวมมือ สานความสัมพันธ ทั้งใน

ระดับองคกร และระดับบุคคล เกิดเปนเครือขายการทํางานที่เขม

แข็งตอไป

 เสรมิกําลังใจเครอืขาย เปนสิง่สาํคญัทีท่มีจัดการ

กลางลงไปเตมิเตม็ใหกับเครือขาย ซึง่ในการดาํเนนิงานยอมตองพบ

เจอปญหาอุปสรรคทั้งภายนอกและภายใน เปนการใหกําลังใจซึ่ง

กันและกัน พรอมท้ังสรางพลังความม่ันใจใหเกิดการมีสวนรวมใน

การดําเนินงาน เนนคุณคาและความสําคัญของความเปนมนุษย 
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แนวทางการดําเนนิงานเครอืขายแหงความสขุ

 การออกแบบดําเนินงานภายใตหองสี่เหลี่ยมที่มีขอบเขตจํากัด ทําใหเขาใจ

สภาวการณในระดบัหนึง่ ซึง่กระบวนการตัดสนิใจยอมข้ึนอยูกับขอมลูทีม่อียู การลงพืน้

ที่ทําใหเขาใจสุภาษิตวา “สิบปากวาไมเทาตาเห็น สิบตาเห็นไมสูลงมือปฏิบัติ” 

ซึ่งตลอดชวงเวลาของการลงพื้นที่ใหกําลังใจเครือขายและการแลกเปลี่ยนขอมูล

ทําใหทีมจัดการกลางสัมผัสวิถีชีวิตจริง และไดขอมูลพื้นฐานในระดับหนึ่ง ที่สามารถ

นํามาประกอบการออกแบบ ในการพัฒนาใหมีความสอดคลองกับบริบทขององคกร

เครือขายไดเหมาะสมมากขึ้น

 กระบวนการพัฒนาไดยึดหลักปฏิบัติในภาพรวม 2 สวน คือ 

 สวนที่ 1 ทีมจัดการกลางไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามโครงการ

ที่กําหนดไว โดยปรับรูปแบบใหเอื้อตอการเรียนรูในทุกเครือขาย มีหลายรูปแบบ 

ทั้งอบรม กิจกรรมการดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู และวัดผลความเปลี่ยนแปลง

ตามตัวชี้วัดของโครงการ

 สวนที่ 2 องคกรเครือขายออกแบบเอง โดยใหมีความสอดคลองกับบริบท

ของตนเอง และใหเปนเนือ้เดยีวกนักบัยทุธศาสตรขององคกร ถือเปนการเสรมิศกัยภาพ

ในการดําเนินงาน ซึ่งสามารถกําหนดตัวชี้วัดแบบงายที่สอดคลองกับวิถีปฏิบัติ

ขององคกร 
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ผลลัพธการสรางสุข

 ผลลัพธการสรางสุขเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ

ในการดําเนินงานขององคกรเครือขายโรงพยาบาลสรางสุข 

ไดเกดิขึน้ตามบรบิทขององคกรเหลานัน้ โดยมคีวามหลากหลายไป

ตามวิถีปฏิบัติแตละดาน เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับหนวยงาน 

ระดบัองคกร ระดบัเครอืขาย เปนการผสมผสานเขากบักระบวนการ

ทํางานอยางเปนระบบ ดังนี้

 1) โรงพยาบาลปางมะผา จ.แมฮองสอน

 2) กศน.อําเภอปางมะผา จ.แมฮองสอน

 3) โรงเรียนบานวนาหลวง จ.แมฮองสอน

 4) อบต.สบปอง จ.แมฮองสอน

 5) อบต.ถํ้าลอด จ.แมฮองสอน

 6) โรงพยาบาลทาสองยอง จ.ตาก

 7) โรงเรียนชุมชนบานแมตาน จ.ตาก

 8) โรงเรียนบานทุงถํ้า จ.ตาก

 9) โรงเรียนบานขุนหวยแมตาน จ.ตาก

 10) โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชหลมเกา จ.เพชรบรูณ

 11) โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม จ.เพชรบูรณ

 12) เทศบาลตําบลหลมเกา จ.เพชรบูรณ

 13) กศน.อําเภอหลมเกา จ.เพชรบูรณ

1) การดําเนินงานและความสําเร็จ
ของ CUP ปางมะผา

 เครือขาย CUP ปางมะผา ไดนําองคความรูและแนวทาง

การพฒันาของโครงการไปพฒันาเครอืขายจนประสบผลสาํเรจ็อยาง

เปนรูปธรรม ในดานการพัฒนาบุคลากร ดานระบบการใหบริการ 

และดานพัฒนาความสัมพันธระหวางเครือขาย ดังนี้

 ดานพัฒนาดานบุคลากรที่เนนการพัฒนาในระดับจิตใจ 

ซ่ึงใชแนวทางการประชมุแบบมสีวนรวม การสรางสตใินองคกร การ

สนทนาแบบลุมลึก (สุนทรียสนทนา) การประชุมกอนและหลังการ

ดําเนนิงาน (BAR, AAR) ซ่ึงไดสรางพืน้ทีป่ลอดภยัและความไววางใจ

ใหเกิดข้ึนในกลุมคนทาํงาน โดยใชกิจกรรมเปนเครือ่งมอืในการสราง

ความสัมพันธ สงผลใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากร 

 ดานพฒันาระบบการใหบรกิารมกีารประสานการทาํงาน

ที่ไหลลื่นสามารถเชื่อมตองานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปา

หมายรวมของการใหบริการ คือ การใหบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษย สงผลใหผูรับบริการไดประโยชนอยางเต็มที่ เกิดผลเชิง

ประจักษ คือ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ และมีขอรองเรียนจาก

ผูรับบริการลดลง

 ดานพัฒนาความสมัพันธระหวางเครือขายไดสรางเครือ่ง

มือแบบสอบถามเฉพาะสําหรับโครงการโรงพยาบาลสรางสุข 

RTHเพื่อใชในการพัฒนาเครือขาย และสงตอกระบวนการสรางสุข

ใหกบัผูมารบับรกิาร จนเกดิการยอมรับท้ังในระดับบุคคลและองคกร 

พรอมไดรับการคัดเลือกใหเปนองคกรนํารองในการสรางสุขระดับ

ประเทศ 
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2) การดําเนินงานและความสําเร็จ
ของ กศน.อําเภอปางมะผา

 กศน.อําเภอปางมะผาเปนสถานศกึษาที่จัดการเรยีนการ

สอนนอกระบบ ซึ่งมีสวนสาํคัญในการพฒันาชุมชน ดวยบรบิทของ

องคกรท่ีอยูบนพ้ืนที่สูงหางไกลแหงเรียนรู กระบวนการพัฒนาจึง

ตองมกีารออกแบบหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีส่ามารถตอบโจทย

วิถีชีวิตของชุมชนเปนสําคัญ บุคลากรที่เขารับการอบรมทักษะ

กระบวนกร ไดนาํองคความรูและแนวทางการดาํเนนิงานของโครงการ

มาปรับใชกับการทํางานจนเกิดผลที่เปนรูปธรรม คือ 

 การออกแบบหลักสูตร ไดใชกระบวนการมีสวนรวมของ

ผูที่เกี่ยวของและออกแบบใหสอดคลองกับวิถีชีวิต โดยมีการศึกษา 

5 ดาน คือ การสงเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ การศึกษา 

การอาชีพ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 สตใินการเรียนรูใชพัฒนาทัง้บุคลากรในองคกรและนกัศกึษา 

ใหมีสติในการทํางานและการเรียนการสอน ซึ่งทําใหนักศึกษามี

สมาธใินการรบัฟงและสามารถเขาใจผูอืน่มากขึน้ เชน การใชสมาธิ

ในเวทีประชุมปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา 
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3) การดําเนินงานและความสําเร็จ
ของโรงเรียนบานวนาหลวง

 โรงเรียนบานวนาหลวง จังหวัดแมฮองสอนเปนองคกร

หนึ่งที่มีตนทุนในการบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ มีการ

พัฒนาที่สอดคลองกับบริบทและวิถีชีวิตของนักเรียน โดยยึดหลัก

นกัเรยีนเปนศนูยกลางของการพฒันา ซึง่เริม่ตนจากการเขาถงึสิทธิ

ของนักเรียน ซึ่งมีความสําคัญ 4 ดาน คือ สิทธิในการมีสวนรวม 

สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา และสิทธิที่จะไดรับ

การคุมครอง โรงเรียนกําหนดคุณลักษณที่ชัดเจน คือ “โรงเรียน

บานวนาหลวงเปนโรงเรียนเพื่อนเด็กสงเสริมทักษะและอาชีพ” ซึ่ง

ถอืเปนเปาหมายรวมขององคกรพรอมทัง้มกีารพฒันาอยางตอเนือ่ง 

โดยบูรณาการเครื่องมือในการดําเนินงาน ท้ังสติในองคกร การมี

สวนรวม PLC จนประสบผลสําเร็จในทุกดาน

 การเขามารวมเปนเครือขายสรางสุข ไดเปดโอกาสและ

มุมมองใหม ไดเรียนรูเครือขายและมิติการสรางสุขที่เปนสุขภาวะ

แบบองครวม ทําใหผูนําและบุคลากร ไดนําแนวทางสรางสุขไป

ผนวกเขากับแนวทางการปฏิบัติเดิมที่มีอยูแลว ใหมีความสมบูรณ

ยิ่งขึ้น ซึ่งมีเปาหมายเดียวกัน คือ บุคลากรมีความสุข ผานกิจกรรม

การเรียนรู เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน และไดรับความ

รวมมอืจากชมุชนในการพฒันาคณุภาพชวีติทัง้ระบบ สงผลใหคุณครู

และบุคลากรเกิดความม่ันใจในการจัดการเรียนการสอน และ

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 

4) การดําเนินงานและความสําเร็จ
ของ อบต.สบปอง จ.แมฮองสอน

 อบต.สบปองเปนองคกรหนึง่ทีม่คีวามมุงมัน่ในการพฒันา

ระบบการดาํเนินงานท่ีเขาถงึประชาชน ซ่ึงไดใหความสําคญักบัการ

พัฒนาบคุลากร สามารถนาํองคความรูและแนวทางการดาํเนนิงาน

เครือขายสรางสุขไปพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้

 ดานพัฒนากระบวนกร เกิดความเปล่ียนแปลงในระดับ

ปจเจก ซ่ึงผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการอบรมในโครงการฯ ได

ตระหนักและเขาใจตนเองอยางมีสติ ปรับเปลี่ยนแนวคิดและการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จนเกิดการยอมรับในองคกร

 สรางบรรยากาศในการประชุม มีการทําสมาธิกอนการ

ประชุมจนเกิดเปนวัฒนธรรมใหมของการประชุม และมีการสราง

ขอตกลงรวมกัน พรอมสื่อสารใหบุคลากรในองคกรรับทราบและ

ปฏิบัติรวมกันในการประชุมแบบมีสวนรวม และกําหนดเรื่องการ

สรางสติในองคกรเปนคานิยมหลักขององคกร
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 บรรจโุครงการสรางสขุลงในแผนประจาํปเปนความสาํเรจ็

ท่ีสรางการยอมรับจากทุกฝาย ที่เห็นความสําคัญของการพัฒนา

องคกรความสขุเปนปจจยัหลกัของการพฒันาในดานตางๆ ซึง่ไดรบั

ความเห็นชอบและการสนับสนุนจากผูบริหาร ใหมีการพัฒนาที่ตอ

เนื่อง ทั้งในระดับบุคคล โดยการสรางทีมกระบวนกร สรางระบบ

ดวยการมีสวนรวม และสรางองคกรใหเปนองคกรแหงสติ ใชสติใน

การเขาถึงประชาชน 

5) การดําเนินงานและความสําเร็จ

ของ อบต.ถํ้าลอด จ.แมฮองสอน

 อบต.ถํ้าลอดไดนําแนวทางเครือขายสรางสุขไปพัฒนา

องคกรจนเกดิผลสาํเรจ็อยางเปนรูปธรรมในดานการพฒันาบคุลากร 

ดานการสรางวฒันธรรมองคกรแบบมสีวนรวม ซึง่กาํหนดแผนพฒันา

ที่ตอเนื่อง ดังนี้

 การพัฒนาบุคลากรเนนการทําสมาธิและการสรางสติใน

องคกร โดยเริ่มตนกับบุคลากรในสํานักปลัด ซึ่งเปนกลุมบุคลากรที่

มีบทบาทในการดําเนินงานขององคกร จนเกิดความเปลี่ยนแปลง

และสรางการยอมรับในองคกร

 สรางวฒันธรรมองคกรแบบมสีวนรวม กระบวนกรมพีืน้ที่

และเวทใีนการฝกฝนทกัษะกระบวนกร โดยใชเวทจีรงิในการประชมุ

นําการประชุมแบบมีสวนรวมใชหลักของอริยสัจ4 และสุนทรีย

สนทนา ซึ่งเริ่มตนจากการ Check in ความรูสึกและอารมณใน

แตละวัน ทําใหบุคลากรมีความเขาใจกันมากขึ้น 

 ทําแผนพัฒนาบุคลากรที่ตอเนื่อง ดวยการเพิ่มโครงการ

สรางสุข เขาไวในแผนพัฒนาบุคลากรทําใหมีทิศทางการพัฒนา

บุคลากรที่ชัดเจน พรอมไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร

 นํากิจกรรมสรางสุขไปทํารวมกับกิจกรรมของ อบต.เปน

การบูรณาการในการทํางานใหเปนเน้ือเดียวกัน ไมมีการแยกสวน

ซึ่งเปนการหนุนเสริมและเติมเต็มงานที่ทําใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

เชน รวมกับกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่องการรับรูตัวตน

และการทํางานเปนทีม 
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6) การดําเนินงานและความสําเร็จ
ของโรงพยาบาลทาสองยาง

 เกิดการพัฒนางานดานตางๆ ของโรงพยาบาลดังตอไปนี้

ดานนโยบายไดนํากระบวนการสรางสุขใสไวในวิสัยทัศน ซึ่งไดรับ

การผลักดันโดยทีมกระบวนกรและทีมนําของโรงพยาบาล

 ดานบุคลากรทีมนําและกระบวนกรจากแตละหนวยงาน

มกีารพฒันาศกัยภาพอยางตอเนือ่ง มกีารอบรมหลกัสตูรตางๆ เชน 

Training of Trainer (TOT) และ Mindfulness in Organization 

(MIO)ทาํใหบุคลากรในโรงพยาบาลมศีกัยภาพในการนาํกจิกรรมได 

เชน ดําเนินการประชุมแบบมีสวนรวมเพ่ือแกปญหาในองคกร 

กิจกรรม MIOเพื่อสรางองคกรแหงสติและกิจกรรม 10/10เพ่ือ

พัฒนาการทํางานเปนทีม

 ดานการบริหารจัดการมีการสรางกิจกรรมใหเกิดความ

สัมพันธที่ดีแกบุคลากร สงผลไปถึงผูมารับบริการดานสุขภาพ โดย

ใชกจิกรรมเปนจดุเชือ่มตอ เชนกจิกรรมตลาดบญุ กจิกรรมตกับาตร

ปใหม กิจกรรมปฐมนิเทศนองใหม และวางระบบงานอยางมีสวน

รวม ผลลัพธที่เกิดข้ึนไดสรางความพึงพอใจใหกับในการเขารวม

กิจกรรม เกิดสัมพันธภาพที่ดี ของบุคลากร เอื้อใหเกิดการสงตอ

งานที่ลื่นไหลมากขึ้น

 ดานสิ่งแวดลอมมีการจัดการสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

ซึ่งเกิดความรวมมือจากชุมชนและบุคลากรในองคกรในเร่ืองการ

บริหารจัดการนํ้าดวยการสรางฝายมีชีวิต ที่สามารถกักเก็บนํ้าไวใช

ในการผลิตนํ้าประปาเพื่อใชในกิจการของโรงพยาบาล 

7) การดําเนินงานและความสําเร็จ
ของโรงเรียนชุมชนบานแมตาน

 ความสําเร็จในการดําเนินงาน เกิดความเปลี่ยนแปลงที่

เปนรูปธรรมใน 3 มิติ คือ คุณครู/กระบวนกร นักเรียน ระบบการ

ทํางาน ดังนี้

 คุณครู/กระบวนกรของโรงเรียนไดนําองคความรูและ

ทักษะท่ีไดเรียนรูจากโครงการไปบูรณาการกับแนวทางการปฏิบัติ

เดิมของโรงเรียน เปนการหนุนเสริมใหกระบวนการทํางานมีสวน

รวมมากขึ้น 

 ระบบการทํางานไดสรางการมีสวนรวมทั้งคุณครูและ

นักเรียน มีการออกแบบกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับ

การเรียนการสอนใหตอบโจทยวิถีชีวิตมากขึ้น โดยผนวกเขากับ

โครงการของนักเรียนท่ีมีอยูเดิม เชน โครงการธนาคารความดี 

โครงการเกษตร โครงการทําขนม โครงการเลี้ยงไกไข เพื่อเปน

แนวทางการประกอบอาชีพของเด็กและปลูกฝงปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โครงการตางๆ ของโรงเรยีนจะเนนการบรูณาการระหวาง

ความรูเชิงวิชาการควบคูไปกับทักษะชีวิต และใหความสําคัญ

กับการสงเสริมพัฒนาการตามความถนัดของเด็กเพ่ือสรางคุณคา

ในตัวเองและความฉลาดทางอารมณใหกับนักเรียน

 นักเรียน มีวินัยในการเรียนรู มีความรับผิดชอบ กลาคิด

กลาแสดงออกในการทําความดี เปนคุณธรรมพ้ืนฐานที่สําคัญ

ในการปลกูฝงใหนกัเรียนเปนคนดขีองสงัคม ในขณะเดยีวกนันกัเรยีน

ไดฝกใชหลักอริยสัจ4 ในการแกไขปญหาการเรียนการสอน

และปญหาอื่นๆ 

 ยกตัวอยางเชน กิจกรรมธนาคารความดี โรงเรียน

สงเสริมใหนักเรียนไดทําความดีที่เปนรูปธรรม เชน การเก็บขยะ 

การชวยเหลืองานสวนรวม การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และการ

ทําดีอื่นๆ แลวสามารถสะสมคะแนนความดีและสามารถเปลี่ยน

มูลคาใหเปนเงินฝากออมทรัพยได
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ดําเนินงานตามขั้นตอนวีแกปญหาตามหลักอริยสัจ 4 ดังนี้

ขั้นที่ 1 ทุกข การสํารวจปญหา

ขั้นที่ 2 สมุทัย การวิเคราะห สาเหตุปญหา

ขั้นที่ 3 นิโรธ การวางแผนแกปญหา เพื่อใหไดผล 

ขั้นที่ 4 มรรค แนวทางแกปญหา และการปฏิบัติตามแนวทางแก

ปญหา 

ผลลัพธ 

 นกัเรยีนไดรับความรูจากโครงงาน มพีืน้ทีใ่นการทาํความ

ด ีมจีติอาสาเพิม่ขึน้ นกัเรยีนมีเงนิฝากออมทรัพยกบัโรงเรียนธนาคาร

และมีเงินซื้อขนมโดยไมตองขอเงินจากผูปกครองหรือชวยแบงเบา

ภาระผูปกครอง บางสวนมีเงินเก็บมากขึ้น 

8) การดําเนินงานและความสําเร็จ
ของโรงเรียนบานทุงถํ้า

 โรงเรียนบานทุงถํ้าไดนําองคความรูท่ีไดจากโครงการไป

ประยกุตใชในการบรหิารโรงเรยีน ในดานครโูดยเนนทีก่ระบวนการ

มีสวนรวมของครู สรางการเปดพ้ืนที่ใหครูมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นโดยใชหลักอริยสัจ 4 และสรางพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเอื้อ

ใหเกิดการมีสวนรวมดวยการ check-in ความรูสึกและการฝกสติ

กอนการประชุมทุกครั้ง ทําใหไดผลลัพธที่ชัดเจนเปนรูปธรรม

ในการจัดการปญหา

 ในดานผูเรียนนั้นครูไดประยุกตใชแนวทางจิตตปญญา

ศกึษาและวธิกีารฝกสตทิีเ่หมาะสมกบัวยัของนกัเรียน เชน ใช Body 

scan กอนเขาเรียนในแตละวัน เพื่อใหนักเรียนมีสมาธิในการเรียน

เพิม่ขึน้ และมรีะเบยีบวนิยัมากขึน้ พรอมทัง้ใชแนวทางจติตปญญา

ศกึษามาใชเพือ่แกปญหาในโรงเรยีน ตัวอยางปญหาทีส่ามารถแกไข

ไดสําเร็จอยางยั่งยืน คือ การแกปญหาชอนหายและนักเรียนไมนํา

ขาวกลางวันมารับประทานที่โรงเรียน ผลลัพธที่เกิดขึ้นคือนักเรียน

มีความรับผิดชอบในตนเองและสวนรวมมากขึ้น มีชอนและขาวมา

รับประทานที่โรงเรียนทุกวัน 

 นอกจากนี้โรงเรียนไดนํากระบวนการแกปญหาอยางมี

สวนรวมโดยใชหลักของอริยสัจ 4 เขามาชวยในการทํางานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยรวมกันหาสาเหตุที่สําคัญ หาวิธี

แกใหตรงกับเหตุ เพื่อสราง Model ขององคกรในการแกปญหาใน

อนาคต และจากการใชกระบวนการมีสวนรวมที่กลาวมานี้ทําใหได

เห็นถึงความรวมมือที่ดีจากทั้งผูอํานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน

และผูปกครอง 
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9) การดําเนินงานและความสําเร็จ
ของโรงเรียนบานขุนหวยแมตาน

 โรงเรียนนําแนวทางการดําเนินงานเครือขายสรางสุขมา

พัฒนาดานบุคลากรของโรงเรียนในการประชุมแบบมีสวนรวม ซึ่ง

ไดนําไปสูการแกไขปญหารวมกับชุมชน ไดแก การจัดการขยะ ที่

สรางการแสดงความคิดเห็นและการหาขอสรุปรวมโดยมีกระบวน

กรเปนผูดําเนินการประชุม ทําใหไดขอสรุปท่ีตรงประเด็นและใช

เวลาเร็วขึ้น จากการใชกระบวนการประชุมอยางมีสวนรวม ไดขอ

สรุปรวมกันที่ทุกฝายพอใจคือ ใหเผาขยะในบริเวณโรงเรียนในชวง

เวลา 4 ทุม ซึ่งเปนเวลาที่ชาวบานยอมรับได ทั้งนี้ตองแจงใหชาว

บานทราบลวงหนา

 สาํหรับการประยกุตใชกบัเดก็นักเรยีน กระบวนกรทดลอง

ใชกระบวนการมสีวนรวมกับปญหาเด็กนกัเรยีนไมยอมรบัประทาน

อาหารกลางวัน ทําใหทราบถึงสาเหตุที่แทจริงวาเด็กนักเรียนไมคุน

เคยกับเมนูอาหารไทยเพราะมีความแตกตางจากอาหารชนเผา ครู

จึงจัดการประชุมแบบมีสวนรวมโดยใหนักเรียนชวยกันออกความ

คิดเห็นในเรื่องของเมนูอาหารกลางวัน ทําใหนักเรียนไดกินอาหาร

ตรงตามเมนูที่ตองการ อาหารเหลือนอยลง ซึ่งชวยลดภาระในสวน

นี้ของครูลงไดดวย

 สําหรับการประยุกตใชในหองเรียน ไดมีการทําขอตกลง

รวมกันระหวางครูและนักเรียน มีการทําสมาธิกอนการเรียนการ

สอนทั้งชวงเชาและบาย มีการสงสัญญาณและใหเด็กปฏิบัติตาม

เสียงสัญญาณท่ีตกลงกัน ผลลัพธที่เกิดขึ้นคือเด็กทุกคนสามารถ

ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกันไดและมีระเบียบวินัยมากขึ้น 

10) การดําเนินงานและความสําเร็จ
 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา

 โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชหลมเกา เปนองคกรสราง

สุขที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งความสําเร็จที่เกิดขึ้นไดมีการ

ปรบัปรงุและสงผานไปสูผูรบับริการตลอดเวลา การนาํหลักการและ

แนวทางการดําเนนิงานของโครงการสรางสขุไปประยกุตใชในองคกร

จนเกิดเปนผลสําเร็จในภาพใหญ คือ เชิงนโยบายเนนการบริหาร

อยางมียุทธศาสตร และการปฏิบัติที่สรางการมีสวนรวม ดังนี้

 ดานนโยบาย (Policy) มีความชัดเจนในการสรางสุขใน

องคกรและสงผานถึงผูรับบริการ โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร

ใหสามารถตอบโจทยเปาหมายหลักขององคกร ซึ่งยังคงยึดแนวคิด   

“หมอยิม้ได คนไขยิม้ออก” พรอมทัง้มกีารบรหิารจดัการอยางเปน

ระบบ ซึง่สามารถปรบัโครงสรางการดาํเนนิงานใหเอ้ือตอการพฒันา

ในทุกมิติ 

 ดานการปฏิบัติ (Practice) มีการสรางความเขาใจใน

นโยบายองคกรทีเ่นนการมีสวนรวมในทกุกระบวนการ มทีมีนาํและ

กระบวนกรเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนแผนงานตางๆ นําไป

สูเปาหมาย โดยใชหลักอริยสัจ 4 การสนทนาที่ลุมลึก พัฒนาควบคู

ไปกับการมีสติในองคกร เปนการบูรณาการเครื่องมือ การดําเนิน

งาน ซึ่งสามารถสงผานไปถึงผูรับบริการได เชน เชิญชวนใหผูมารับ

บริการทําสมาธิในระหวางรอการรักษา สงผลใหเกิดความพึงพอใจ

ทั้งผูใหและผูรับ สามารถลดความเสี่ยงและขอรองเรียนจากผูรับ

บริการลงไดอยางชัดเจน 
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11) การดําเนินงานและความสําเร็จ
 ของโรงเรียนหลมเกาพิทยาคม

 โรงเรยีนไดนาํองคความรูและแนวทางการดาํเนินงานของ

โครงการเครือขายสรางสุขมาพัฒนาองคกร ทั้ง 3 มิติ คือ พัฒนา

บุคลากร พัฒนาองคกร และพัฒนาเครือขาย ดังนี้

 มติิการพัฒนาบุคลากร เนนสรางตัวตนท่ีต่ืนรูมีการพฒันา

ดานจิตใจ สมาธิ ปญญา รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีสติในการ

ทํางานมากขึ้น สามัคคีกันมากขึ้น โดยเริ่มตนจากการทําสมาธิกอน

การประชุม และการฟงอยางตั้งใจ สงผลใหบุคลากรในองคกรมีสติ

ในการทํางานมากข้ึน ลดความขัดแยงในบางรายละเอียดมากขึ้น 

ซึง่ผูเขารบัการอบรมประพฤตตินเปนแบบอยาง จนเกดิการยอมรบั

มิติการพัฒนาองคกร ไดสรางการมีสวนรวมมากขึ้น โดยเริ่มจาก

การประชมุแบบมสีวนรวม พรอมใชหลกัอรยิสจั4 ในการแกไขปญหา 

ทาํใหสามารถวิเคราะหเหตไุดตรงประเดน็ สามารถลดความขดัแยง

ในองคกรลงได ซึ่งเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดี และมีการทําแผน

พัฒนา Core Team อยางเปนระบบ

 มิติการพัฒนาเครือขาย มีการประชุมชี้แจงกับเครือขาย

นําขอมูลตางๆ มาหารือกันระหวางเครือขาย มีการสรางกลุมไลน 

เพื่อนํามาสื่อสารกันในองคกรและเครือขาย อัพเดตขอมูลขาวสาร

ที่มีประโยชน และมีการพัฒนาเครือขายกับศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สงผลใหเครือขายรับขอมูล

ขาวสารไดรวดเร็ว พรอมทั้งมีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน

อยางตอเนื่อง 

12) การดําเนินงานและความสําเร็จ
 ของ กศน.อําเภอหลมเกา

 กศน.อําเภอหลมเกาไดนําแนวทางเครือขายสรางสุขไป

พัฒนาดานครู/บุคลากร ดานนักศึกษา ดานบริหารจัดการ โดยเกิด

ผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ดังนี้

 ดานครู/บุคลากรในองคกร มีการสงเสริมใหฝกสติและ

สมาธิกอนทาํงานและการสอน ทาํใหครมีูสติอยูกบัปจจบัุน ซ่ึงคณุครู

ทีไ่ดรบัการอบรมจากโครงการไดทาํตนเปนแบบอยางในการปฏบิตัิ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีจนเปนที่ยอบรับของบุคลากรคนอื่น ผล

สาํเรจ็ทีเ่หน็ไดชดัเจน คอื มนีกัศกึษาขอใหเปนครทูีป่รกึษาเพิม่มาก

ขึ้น พรอมทั้งมีการปรับรูปแบบการสอนใหเหมาะสมกับบริบทของ

นักศึกษามากขึ้น ดังคําพูดที่วา “นักเรียนไมมา ครูไปหาเอง”

 ดานนกัศกึษา มกีารเปดใจเปดพืน้ทีก่ารเรยีนรูแบบมสีวน

รวม และกลาสะทอนปญหาเพื่อใหเกิดการแกไขอยางเปนระบบ 

ทําใหนักศึกษามีความกลา และสามารถแสดงออกอยางสรางสรรค 

สงผลใหนกัศกึษาเขาสอบครบทกุคน และจบการศึกษาตามกาํหนด

ระยะเวลาที่ชัดเจน

 ดานบริหารจัดการ มีการตั้ง Core Team ใหมีบทบาท

และมสีวนรวมในการพัฒนาองคกร โดยการสรางการมสีวนรวม ซึง่

เริ่มตนจากการประชุมแบบมีสวนรวม และมีการทําสมาธิกอนการ

ประชุม ซึ่งกําหนดเปนกติการวมกัน พรอมใชหลักอริยสัจ4 ในการ

แกไขปญหาเพื่อหาสาเหตุและขอสรุปรวมกัน 
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13) การดําเนินงานและความสําเร็จ
 ของเทศบาลตําบลหลมเกา

 การนําองคความรูและแนวทางการดําเนินงานโครงการ

เครือขายสรางสุขมาพัฒนากระบวนการทํางานของเทศบาล ที่เกิด

ผลเปนรูปธรรมมี 2 ดานคือ บุคลากร และการทํางาน ดังนี้

 ดานบุคลากร มีการสงเสริมใหพัฒนาสติในองคกร 

โดยการฝกสติ ทําสมาธิกอนการประชุม ซึ่งสามารถดําเนินการได

เปนบางชวงเวลา ทาํใหบรรยากาศในการประชมุ ลดความตงึเครยีด

ลงได ในขณะเดียวกันมีการนําสติไปใชในการทํางานกับชุมชน 

สามารถเขาถึงชุมชนได

กิจกรรม “เขตปลอดคนหนาบูด”

 เทศบาลตาํบลหลมเกามภีารกจิในการจัดบริการสาธารณะ

หลากหลายดาน และ หลากหลายรูปแบบรูปแบบ ซึ่งเจาหนาที่ผู

ปฏบิตังิานตองรับผดิชอบงานหลายอยางพรอมกัน จงึทาํใหบางครัง้ 

มภีาวะเครยีด วติกกังวล หรอือาจไมมคีวามสขุกบังานทีป่ฏบิตั ิอาจ

ทําใหผูบริการมีอารมณตกคาง ไมยิ้ม แยมแจมใส หรือใหบริการ

ประชาชนอยางไมเต็มที่

 มกีารจดัทาํเครือ่งมอืเพือ่ชวยเตือนสติในงานพฒันาสงัคม 

สํานักปลัดเทศบาล และงานจัดเก็บรายได กองคลัง ที่ตองตอนรับ

ประชาชนทีม่าตดิตอ ราชการอยูเสมอ ดวยการตดิปายเตอืนสต“ิเขต

ปลอดคนหนาบูด” ไวเพื่อเตือนสติผูใหบริการประชาชน และให

ความสุขแกผูมาขอรับบริการ จะไดทราบวาการมาขอรับบริการใน

ครั้งนี้ผูใหบริการดวยรอยยิ้ม

ผลลัพธ

 1. เจาหนาที่ที่ใหบริการมีสติตื่นรู เขาใจและเขาถึงงาน

บริการดวยความประทับใจ 

 2. ผูรับบรกิาร คลายความวติกกงัวลในการมาขอรบับรกิาร 

ใหความสัมพันธเหมือนญาติ

 ดานการทํางาน สรางการมีสวนรวมในทุกกระบวนการ 

มีการบูรณาการทั้งบุคลากร เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

ซึ่งเกิดความรวมมืออยางตอเนื่อง และมกีารสรุปผลการดําเนินงาน

อยางเปนระบบ

 อยางไรกต็ามเทศบาลยงัคงมนีโยบายในการพฒันาองคกร

ความสุขอยางตอเนื่อง และมีการประยุกต ออกแบบกระบวนการ

ดําเนินงานใหมีความสอดคลองกับบริบท และบทบาทหนาที่ของ

เทศบาลใหสามารถเขาถึงประชาชนได 
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โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา 
จ.เพชรบูรณ
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โรงพยาบาลทาสองยอง
จ.ตาก
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3 เครือขายโรงพยาบาลสรางสุข
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อบต.ถํ้าลอด 
จ.แมฮองสอน
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อบต.สบปอง 
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เทศบาลตําบลหลมเกา 
จ.เพชรบูรณ
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อบต./เทศบาล
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 โรงเรียนบานทุงถํ้า 
จ.ตาก

โรงเรียนบานขุนหวยแมตาน 
จ.ตาก
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โรงเรียนชุมชนบานแมตาน 
จ.ตาก
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โรงเรียน
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กศน.อําเภอปางมะผา 
จ.แมฮองสอน
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กศน.อําเภอหลมเกา 
จ.เพชรบูรณ

โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม 
จ.เพชรบูรณ
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กศน.

โรงเรียนบานวนาหลวง
จ.แมฮองสอน
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Benchmarking Score

5 5

อบต.ถํ้าลอด 
จ.แมฮองสอน

2 3

เทศบาลตําบลหลมเกา 
จ.เพชรบูรณ

2 4

อบต.สบปอง 
จ.แมฮองสอน

2 4

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา 
จ.เพชรบูรณ

5 5

350

262.5

175

87.5

0

โรงพยาบาลทาสองยอง
จ.ตาก

350

262.5

175

87.5

0

โรงพยาบาลปางมะผา
จ.แมฮองสอน

5 5

400

300

200

100

0

3 เครือขายโรงพยาบาลสรางสุข

อบต./เทศบาล
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โรงเรียนบานวนาหลวง
จ.แมฮองสอน

4 4

โรงเรียนหลมเกาพิทยาคม 
จ.เพชรบูรณ

2 4

กศน.อําเภอปางมะผา 
จ.แมฮองสอน

2 4

กศน.อําเภอหลมเกา 
จ.เพชรบูรณ

2 4

 โรงเรียนบานทุงถํ้า 
จ.ตาก

350

262.5

175

87.5

0

2 5

โรงเรียนบานขุนหวยแมตาน 
จ.ตาก

140

105

70

35

0

2 2

โรงเรียนชุมชนบานแมตาน 
จ.ตาก

2 3

โรงเรียน

กศน.
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เครื่องมือสรางสุข

2
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บันไดสรางสุข  10 ขั้น

บุคลากร หนวยงาน ผูรับบริการ

ระดับ จํานวนบุคลากร ความรูความเขาใจ การนําสติไปใชในชีวิตประจําวัน มีกิจกรรมเสริมสรางการใชสติในหนวยงาน มีการเสริมสรางการใชสติอยางเปนระบบ 
และ/หรือ มีนวัตกรรมการเสริมสราง

การใชสติในหนวยงาน

มีกิจกรรมการบริการ
ที่สงเสริมการใชสติ

แกผูรับบริการ

ผูรับบริการแสดงออกถึงความ
เขาใจ

มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงคจากการนําสติไปใชในชีวิต

ประจําวัน

1 บุคลากรรอยละ 50 
ผานการอบรม MIO

2 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 50 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

3 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 50 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 50 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

4 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 50 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 50 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทําสมาธิ 
กอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอนการ
ประชุม ไมนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห   

5 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 50 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 50 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทําสมาธิ
กอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอนการ
ประชุม ไมนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห

จัดประชุมประจํา เดือนในหนวยงาน และระหวางการ
ประชุม มีการใชสติสนทนาและการแลกเปลี่ยนอยาง
สรางสรรค

6 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 70 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 70 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทํากิจกรรม
1. สมาธิกอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอน

การประชุม ไมนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห     
2. Check-in ไมนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห

จัดประชุมประจํา เดือนในหนวยงาน และระหวางการ
ประชุม มีการใชสติสนทนาและการแลกเปลี่ยนอยาง
สรางสรรค

7 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 70 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 70 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทํากิจกรรม
1. สมาธิกอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอน

การประชุม ไมนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห     
2. Check-in ไมนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห

1. จัดประชุมประจํา เดือนในหนวยงาน และระหวางการ
ประชุม มีการใชสติสนทนาและการแลกเปลี่ยนอยาง
สรางสรรค

2. มีนวัตกรรมการเสริมสรางการใชสติระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน

8 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 90 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 90 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทํากิจกรรม
1. สมาธิกอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอน

การประชุม ไมนอยกวา 5 ครั้งตอสัปดาห     
2. Check-in และ Check-out ไมนอยกวา 5 ครั้งตอสัปดาห

1. จัดประชุมประจํา เดือนในหนวยงาน และระหวางการ
ประชุม มีการใชสติสนทนาและการแลกเปลี่ยนอยาง
สรางสรรค

2. มีนวัตกรรมการเสริมสรางการใชสติระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน

นําหลักการเรื่องสติ มาใชในการจัดระบบ
บริการสําหรับผูปวย/ผูรับบริการ อยาง
เปนรูปธรรม อยางนอย 1 เรื่อง

9 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 90 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 90 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทํากิจกรรม
1. สมาธิกอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอน

การประชุม ไมนอยกวา 5 ครั้งตอสัปดาห     
2. Check-in และ Check-out ไมนอยกวา 5 ครั้งตอสัปดาห

1. จัดประชุมประจํา เดือนในหนวยงาน และระหวางการ
ประชุม มีการใชสติสนทนาและการแลกเปลี่ยนอยาง
สรางสรรค

2. มีนวัตกรรมการเสริมสรางการใชสติระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน

นําหลักการเรื่องสติ มาใชในการจัดระบบ
บริการสําหรับผูปวย/ผูรับบริการ อยาง
เปนรูปธรรม อยางนอย 1 เรื่อง

ผูรับบริการ รอยละ 30 
เขาใจความหมายของคําวา 
สติ/สมาธิ

10 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 100 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 100 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทํากิจกรรม
1. สมาธิกอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอน

การประชุม ไมนอยกวา 5 ครั้งตอสัปดาห     
2. Check-in และ Check-out ไมนอยกวา 5 ครั้งตอสัปดาห

1. จัดประชุมประจํา เดือนในหนวยงาน และระหวางการ
ประชุม มีการใชสติสนทนาและการแลกเปลี่ยนอยาง
สรางสรรค

2. มีนวัตกรรมการเสริมสรางการใชสติระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน

นําหลักการเรื่องสติ มาใชในการจัดระบบ
บริการสําหรับผูปวย/ผูรับบริการ อยาง
เปนรูปธรรม อยางนอย 1 เรื่อง

ผูรับบริการรอยละ 30 
เขาใจความหมายของคําวา 
สติ/สมาธิ 

ผูรับบริการรอยละ 30 สามารถดูแลตนเอง
ดานสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
อันเปนผลมาจากการเรียนรูเรื่องสติ



สุข…ไมรูจบ 41สุข…ไมรูจบ 41

บันไดสรางสุข  10 ขั้น

บุคลากร หนวยงาน ผูรับบริการ

ระดับ จํานวนบุคลากร ความรูความเขาใจ การนําสติไปใชในชีวิตประจําวัน มีกิจกรรมเสริมสรางการใชสติในหนวยงาน มีการเสริมสรางการใชสติอยางเปนระบบ 
และ/หรือ มีนวัตกรรมการเสริมสราง

การใชสติในหนวยงาน

มีกิจกรรมการบริการ
ที่สงเสริมการใชสติ

แกผูรับบริการ

ผูรับบริการแสดงออกถึงความ
เขาใจ

มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงคจากการนําสติไปใชในชีวิต

ประจําวัน

1 บุคลากรรอยละ 50 
ผานการอบรม MIO

2 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 50 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

3 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 50 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 50 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

4 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 50 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 50 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทําสมาธิ 
กอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอนการ
ประชุม ไมนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห   

5 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 50 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 50 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทําสมาธิ
กอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอนการ
ประชุม ไมนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห

จัดประชุมประจํา เดือนในหนวยงาน และระหวางการ
ประชุม มีการใชสติสนทนาและการแลกเปลี่ยนอยาง
สรางสรรค

6 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 70 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 70 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทํากิจกรรม
1. สมาธิกอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอน

การประชุม ไมนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห     
2. Check-in ไมนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห

จัดประชุมประจํา เดือนในหนวยงาน และระหวางการ
ประชุม มีการใชสติสนทนาและการแลกเปลี่ยนอยาง
สรางสรรค

7 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 70 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 70 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทํากิจกรรม
1. สมาธิกอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอน

การประชุม ไมนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห     
2. Check-in ไมนอยกวา 3 ครั้งตอสัปดาห

1. จัดประชุมประจํา เดือนในหนวยงาน และระหวางการ
ประชุม มีการใชสติสนทนาและการแลกเปลี่ยนอยาง
สรางสรรค

2. มีนวัตกรรมการเสริมสรางการใชสติระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน

8 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 90 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 90 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทํากิจกรรม
1. สมาธิกอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอน

การประชุม ไมนอยกวา 5 ครั้งตอสัปดาห     
2. Check-in และ Check-out ไมนอยกวา 5 ครั้งตอสัปดาห

1. จัดประชุมประจํา เดือนในหนวยงาน และระหวางการ
ประชุม มีการใชสติสนทนาและการแลกเปลี่ยนอยาง
สรางสรรค

2. มีนวัตกรรมการเสริมสรางการใชสติระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน

นําหลักการเรื่องสติ มาใชในการจัดระบบ
บริการสําหรับผูปวย/ผูรับบริการ อยาง
เปนรูปธรรม อยางนอย 1 เรื่อง

9 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 90 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 90 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทํากิจกรรม
1. สมาธิกอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอน

การประชุม ไมนอยกวา 5 ครั้งตอสัปดาห     
2. Check-in และ Check-out ไมนอยกวา 5 ครั้งตอสัปดาห

1. จัดประชุมประจํา เดือนในหนวยงาน และระหวางการ
ประชุม มีการใชสติสนทนาและการแลกเปลี่ยนอยาง
สรางสรรค

2. มีนวัตกรรมการเสริมสรางการใชสติระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน

นําหลักการเรื่องสติ มาใชในการจัดระบบ
บริการสําหรับผูปวย/ผูรับบริการ อยาง
เปนรูปธรรม อยางนอย 1 เรื่อง

ผูรับบริการ รอยละ 30 
เขาใจความหมายของคําวา 
สติ/สมาธิ

10 บุคลากรรอยละ 100 
ผานการอบรม MIO

บุคลากรรอยละ 100 
เขาใจความหมาย
ของคําวา สติ/สมาธิ

บุคลากรรอยละ 100 สามารถถายทอด
ประสบการณการใชสติของตนเองได

หนวยงานทํากิจกรรม
1. สมาธิกอนทํางาน หรือระหวางวัน หรือหลังเลิกงาน หรือกอน

การประชุม ไมนอยกวา 5 ครั้งตอสัปดาห     
2. Check-in และ Check-out ไมนอยกวา 5 ครั้งตอสัปดาห

1. จัดประชุมประจํา เดือนในหนวยงาน และระหวางการ
ประชุม มีการใชสติสนทนาและการแลกเปลี่ยนอยาง
สรางสรรค

2. มีนวัตกรรมการเสริมสรางการใชสติระหวางบุคลากร
ภายในหนวยงาน

นําหลักการเรื่องสติ มาใชในการจัดระบบ
บริการสําหรับผูปวย/ผูรับบริการ อยาง
เปนรูปธรรม อยางนอย 1 เรื่อง

ผูรับบริการรอยละ 30 
เขาใจความหมายของคําวา 
สติ/สมาธิ 

ผูรับบริการรอยละ 30 สามารถดูแลตนเอง
ดานสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
อันเปนผลมาจากการเรียนรูเรื่องสติ
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 โครงการโรงพยาบาลสรางสขุ ระยะที ่1 ไดรบัการสนับสนนุ

งบประมาณจากสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาวะ 

(สสส.) ดาํเนนิงานในพืน้ที ่3 โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชหลมเกา จ.เพชรบูรณ โรงพยาบาลทาสองยาง จ.ตาก 

และโรงพยาบาลปางมะผา จ.แมฮองสอน ในระหวางป พ.ศ. 2556- 

2558 เมือ่สิน้สดุโครงการฯ สามารถสรปุบทเรยีนและสงัเคราะหได

รูปแบบการปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิด (Mental Model) เพื่อ

สรางความสุของครวมอยางย่ังยืน ช่ือวา “Holistic Happy 

Model” และเพื่อเปนการพิสูจนรูปแบบดังกลาวที่ไดสังเคราะห

ข้ึนใหเกดิผลลพัธทีเ่ปนรปูธรรมชดัเจน จึงไดเริม่โครงการโรงพยาบาล

สรางสขุระยะที ่2 ขึน้ในปพทุธศกัราช 2560 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่

นํา “Holistic Happy Model” ไปขยายผลกับองคกร

เครือขายอื่นๆ ในอําเภอ ดวยความคาดหวังวาจะสามารถยกระดับ

ความสุขของบุคลากรในองคกรเหลานั้นใหเพิ่มขึ้นได

 คณะกรรมการโครงการโรงพยาบาลสรางสุข ระยะท่ี 2 

จึงไดรวมกันสรางเครื่องมือ “แบบประเมินสูการเปนองคกรสราง

สุขดวย Benchmarking” ขึ้น เพื่อใหองคกรที่เขารวมโครงการฯ 

สามารถนาํไปใชในการขบัเคลือ่นและตดิตามประเมนิผลความสาํเร็จ

ดวยตนเอง อีกท้ังยังสามารถนาํไปแลกเปลีย่นเรียนรูกบัองคกรอ่ืนๆ 

ไดเปนอยางดีอีกดวย ซ่ึงแบบประเมินฯ นี้ไดนําแนวคิดของ 

Holistic Happy Model มาแปลงเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

ทีอ่งคกรตางๆ สามารถนาํไปประยกุตใชใหสอดคลองกบับริบทของ

องคกรตนเองได โดยขอกาํหนดของแบบประเมนิไดใชกรอบแนวคดิ

ตามโครงสรางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ และบูรณาการกับ

แนวทางของการทํา Benchmarking ซึ่งเปนการเปรียบเทียบเพื่อ

ใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางองคกรและพัฒนาไปสูความเปน 

Best Practice และยกระดับองคกรไปสูการเปนองคกรสรางสุข 

แบบประเมินสูการเปนองคกรสรางสุข
ดวย Benchmarking



สุข…ไมรูจบ 43สุข…ไมรูจบ 43

หลักการของการวัด
และประเมินผลองคกร 
(Benchmarking)

 Benchmarking คือ กระบวนการวัดและเปรียบ

เทียบผลิตภัณฑ บริการ และวิธีปฏิบัติ กับองคกรที่สามารถทําไดดี

กวา เพือ่นําผลของการเปรยีบเทยีบมาใชในการปรบัปรงุองคกรของ

ตนเองเพือ่มุงสูความเปนเลศิ ซึง่จากความหมายนี ้สรปุไดวาการทาํ 

Benchmarking ประกอบดวย 2 สวน หลักๆ ไดแก

1 การเปรียบเทียบวัด (Benchmark)
ซึ่งในสวนนี้ตองมีการกําหนดตัววัด หรือที่เรียกวา Key 

Performance Indicator (KPIs) วาจะ เปรียบเทียบกับใคร ใน

เรื่องใด 

2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู
วิธีการปฏิบัติที่ดี/เปนเลิศ (Best Practices)

 Best Practices หมายถงึ วธิปีฏบิตัทิีท่าํใหองคกร

ประสบความสาํเรจ็ หรอื วิธปีฏบัิตทิีนํ่าองคกรไปสูความเปนเลศิซึง่

เหมาะสมกับองคกรนั้นๆ 

 ประเดน็ท่ีตองทาํความเขาใจใหถกูตอง ในการทาํ Bench-

marking คือ

1 การปรับปรุงตนเองดวยการเรียนรูจากผู
อืน่ไมใชการลอกเลยีนแบบ เนือ่งจากแตละองคกร

มีวัฒนธรรม วิสัยทัศน สภาพ ธุรกิจและปจจัยภายในองคกรที่แตก

ตางกัน

2 การแลกเปลี่ยนขอมูลในการทํา Bench-
marking ตองทําอยางเปนระบบ ไดรับการ

ยอมรับและเต็มใจจากองคกรตนแบบ ไมเปดเผยขอมูลหรือนําไป

ใชผิดวัตถุประสงคที่ตั้งไวและมีจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

2.1 หลักการดานกฎหมาย : หลีกเลี่ยงการทําความผิด หรือใชวิธี

การไมเหมาะสมในการไดมาซึ่งความลับทางธุรกิจ

2.2 หลักการดานการแลกเปลี่ยนขอมูล:เต็มใจในการแลกเปลี่ยน

และใหขอมูลที่เปนจริง

2.3 หลักการดานความลับ : รักษาขอมูลที่ไดรับเปนความลับ ไม

เปดเผยชื่อและขอมูลกอนไดรับการยินยอมจากองคกรที่ให

ขอมูล

2.4 หลักการดานการใชขอมูล : ใชขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

2.5 หลกัการดานการตดิตอ : ตดิตอผานชองทาง/บคุคลทีก่าํหนด 

และไมเปดเผยชื่อบุคคลกอนไดรับการยินยอม

2.6 หลักการดานการเตรียมตัว : เตรียมตัวใหพรอมในการแลก

เปลี่ยนขอมูล

2.7 หลักการดานการทําใหสําเร็จ : ปฏิบัติตามขอตกลงที่ทําไวให

ลุลวงทันเวลา

2.8 หลักการดานความเขาใจและการปฏิบัติ : ปฏิบัติตอผูที่ทํา 

Benchmarking ตามที่เขาตองการ

3 เปาหมายที่แทจริง (Ultimate Purpose) 
ของ Benchmarking คือ การศึกษา Best Prac-

tices ปรบัปรงุตนเอง มใิชการมุงเนนเพยีงการเปรยีบเทยีบวดัเทานัน้ 
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การวเิคราะหองคกร (Organization Analysis)
ขอมูลสวนขององคกร (Organization Profile, OP)

หมวดที่ 1
การนําองคกร 
1.1 กําหนดใหการสรางสุขเปนนโยบายหรือเปาหมาย 

และสื่อสารใหบุคลากรมีความเขาใจ

1.2  ผลักดันและสนับสนุนใหองคกรสรางสุขเกิดขึ้นจริง

และยั่งยืนอยางตอเนื่อง

1.3  ทีมนําเปนแบบอยางการปฏิบัติดานการจัดการความสุข 

(การครองตน)

หมวดที่ 2
แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ 
2.1 แผนยุทธศาสตรขององคกร

2.2 แผนปฏิบัติการองคกรสรางสุข

หมวดที่ 3
การเสาะหาสารสนเทศและการประเมนิสถานการณ
ของบุคลากร
3.1 การประเมินความตองการของบุคลากร 

(Needs Assessment)

3.2 การประเมินความสุขความผูกพันขององคกร

หมวดที่ 4
การวัดและการพัฒนานวัตกรรม 
4.1 ระบบการวัดและประเมินผลการดําเนินงานสรางสุข

4.2 การพัฒนานวัตกรรมสรางสุขในองคกร

หมวดที่ 5
การสรางและพัฒนาคณะกรรมการสรางสุข 
(Core Team)
5.1 คณะกรรมการสรางสุข (Core Team)

5.2 การพัฒนาทักษะคณะกรรมการสรางสุข

5.3 การพัฒนากระบวนกร

หมวดที่ 6
การบริหารจัดการองคกรสรางสุข
6.1 การบริหารจัดการทรัพยากรในการดําเนินการสรางสุข

6.2 การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในการสรางความสุข

6.3 การจัดกิจกรรมสรางสุขตามบริบทขององคกร

6.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกรสรางสุขทั้งใน

และนอกองคกร 

6.5 การเปนพี่เลี้ยงใหเกิดวิถีสรางสุขและระบบในหนวยงาน 

(Coaching)

ขอกําหนดของกระบวนการองคกรสรางสุข
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6.6 ตัวตนที่ตื่นรู

6.6.1 การสงเสริมการทําสมาธิในบุคลากร

6.6.2 การสงเสริมการมีสติในองคกร 

6.7 ความสัมพันธที่เขาใจและไววางใจ

6.7.1 การสื่อสารสรางสุข 

6.7.2 การสื่อสารระหวางบุคคลอยางมีสติ

6.8 โครงสรางที่ยืดหยุน 

6.8.1 โครงสรางองคกร

6.8.2 การประชุมอยางมีสวนรวมในหนวยงาน

6.8.3 การประชุมอยางมีสวนรวมขามสายงาน(ถามี)

6.8.4 การประชุมอยางมีสวนรวมของคณะกรรมการ

บริหาร

หมวดที่ 7 
ผลลัพธ (Results)
7.1 ดานปจเจกบุคคล

7.1.1 Happinometer *

7.1.2 ความเครียด

7.1.3 สภาวะสุขภาพของบุคลากร *

7.1.4 ผลลพัธดานปจเจกบุคคลอืน่ๆ ตามบรบิทขององคกร

7.2  ดานทีมงาน/หนวยงาน

7.2.1 ผลลัพธดานความสัมพันธ

7.3  ดานองคกร/ระบบงาน 

7.3.1 การทํางาน/การลาออก

7.3.2 ความผูกพันองคกร

7.3.3 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรหรืองบประมาณ

7.3.4 คุณภาพมาตรฐานขององคกร *

7.3.5 ผลิตภาพ/การเพิ่มผลผลิต (Productivity) ของ

องคกร หรือการสรางนวัตกรรม

7.4  ดานชุมชนและสังคม 

7.4.1 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียหรือคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน *

หมายเหตุ : มีสัญลักษณ (*) หมายถึง จําเปนตองประเมิน
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เกณฑการประเมิน

1. เกณฑการประเมินดานกระบวนการ (หมวดที่ 1 - 6)

ระดับ คะแนน คําอธิบาย ระดับคุณภาพ

P (Plan) 1 มีแผน/มีกระบวนการ ที่ยังไมชัดเจน ยังไมไดดําเนินการตาม

แผน หรือตามกระบวนการ

ปรับปรุง

PD (Plan Do) 2 มีแผน/มกีระบวนการ ทีช่ดัเจน อยูในระหวางดาํเนินการตาม

แผน หรือตามกระบวนการ

พอใช

PDCA (Plan Do Check Action) 3 มีแผน/มกีระบวนการ ทีช่ดัเจน อยูในระหวางดาํเนินการตาม

แผนหรือตามกระบวนการ แลวมีการประเมินผลการดําเนิน

การ และมีการปรับปรุง

คอนขางดี

PDCAL (Plan Do Check Action 

Learning)

4 มีแผน/มกีระบวนการ ทีช่ดัเจน อยูในระหวางดาํเนินการตาม

แผนหรือตามกระบวนการ แลวมีการประเมินผลการดําเนิน

การและการปรับปรุง หลังจากการประเมินเปนระยะ หรือมี

นวัตกรรม

ดี

PDCALI (Plan Do Check Action 

Learning Integration)

5 มีแผน/มกีระบวนการ ทีช่ดัเจน อยูในระหวางดาํเนินการตาม

แผนหรือตามกระบวนการ แลวมีการประเมินผลการดําเนิน

การ และการปรับปรุง หลังจากการประเมินเปนระยะ เชื่อม

โยงกับระบบอื่นในองคกร

ดีมาก

หมายเหตุ
Plan คือ การวางแผนดําเนินการ 

Do คือ การดําเนินการตามแผน 

Check คือ การประเมินผลการดําเนินการ

Learning คือ การเรียนรูและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

Integration คือ การเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ 
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2. เกณฑการประเมิน ดานผลลัพธ (หมวดที่ 7)

คะแนน คําอธิบาย ระดับคุณภาพ

1 ไมมีการประเมิน ปรับปรุง

2 มีการประเมินผลลัพธ 1-2 ชวงเวลาขึ้นไป มีผลลัพธ คงที่หรือลดลง พอใช

3 มีการประเมินผลลัพธ 3 ชวงเวลาขึ้นไป มีผลลัพธดี และมีแนวโนมที่ดีขึ้น คอนขางดี

4 มีการประเมินผลลัพธ 3 ชวงเวลาขึ้นไป มีแนวโนมที่ดี มีผลลัพธดีขึ้น เกินเกณฑมาตรฐาน

เมื่อเทียบกับองคกรอื่น

ดี

5 มีการประเมินผลลัพธ 3 ชวงเวลาขึ้นไป มีแนวโนมที่ดี มีผลลัพธดีเยี่ยม โดดเดน 

เกินเกณฑมาตรฐาน แสดงถึงความเปนผูนําเทียบกับองคกรอื่น

ดีมาก

วิธีการประเมิน  

ขั้นที่ 1 เริ่มประเมินจากระดับคะแนน 2 กอน

ขั้นที่ 2 ถาไมเปนไปตามเงื่อนไขใหลดระดับการประเมิน เปนระดับคะแนน 1

ขั้นที่ 3 ถาเปนไปตามเกณฑประเมินคะแนนระดับ 2 ใหประเมินคะแนนระดับ 3 ถาไมเปนไปตามระดับคะแนน 3 จะไดคะแนนระดับ 2

ขั้นที่ 4 ถาจะใหเปนไปตามระดับคะแนน 4 ตองมีหลักฐานการปรับปรุงที่ชัดเจน 

ขั้นที่ 5 ระดับคะแนน 5 ตองมีหลักฐานการเชื่อมโยงกับระบบอื่นและมีหลักฐานผลการดําเนินการกับระบบอื่น
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การประเมินองคกรสรางสุข
ดวย Happiness Organization Benchmarking Score

 เมื่อประเมินคะแนนตามเกณฑการประเมินในแตละหมวดแลว สามารถนําระดับคะแนนในแตละขอกําหนด มาถวงนํ้าหนัก

คะแนนเพือ่หาคะแนนรวมของแตละหมวด ตามแนวทางดงัตอไปนี ้เพือ่ใหทราบระดบัศกัยภาพขององคกร ในการพฒันาสูการเปนองคกร

สรางสุข

Holistic Happy Benchmarking Score Framework

หมวด 7 (200)

ผลลัพธ

หมวด 1 (75)

การนําองคกร

หมวด 2 (75)

แผนยุทธศาสตร/ปฏิบัติการ

หมวด 3 (75)

การวิเคราะหบุคลากร

หมวด 4 (50)

การวัดและนวัตกรรม

หมวด 5 (100)

การสรางและพฒันา Core Team

หมวด 6 (425)

การบรหิารจดัการองคกรสรางสขุ

1000
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หมวด คะแนน

1. การนําองคกร 75

1.1 กําหนดใหการสรางสุขเปนนโยบายหรือเปาหมายและสื่อสารใหบุคลากรมีความเขาใจ

1.2 ผลักดันและสนับสนุนใหองคกรสรางสุขเกิดขึ้นจริงและยั่งยืนอยางตอเนื่อง

1.3 ทีมนําเปนแบบอยางการปฏิบัติดานการจัดการความสุข (การครองตน)

2. แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ 75

2.1 แผนยุทธศาสตรขององคกร

2.2 แผนปฏิบัติการองคกรสรางสุข

3. การเสาะหาสารสนเทศและการประเมินสถานการณของบุคลากร 75

3.1 การประเมินความตองการของบุคลากร (Needs Assessment)

3.2 การประเมินความสุขความผูกพันขององคกร

4. การวัดและการพัฒนานวัตกรรม 50

4.1 ระบบการวัดและประเมินผลการดําเนินงานสรางสุข

4.2 การพัฒนานวัตกรรมสรางสุขในองคกร

5. การสรางและพัฒนาคณะกรรมการสรางสุข (Core Team) 100

5.1 คณะกรรมการสรางสุข (Core Team)

5.2 การพัฒนาทักษะคณะกรรมการสรางสุข

5.3 การพัฒนากระบวนกร

6. การบริหารจัดการองคกรสรางสุข

6.1 การบริหารจัดการทรัพยากรในการดําเนินการสรางสุข 25

6.2 การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในการสรางความสุข 25

6.3 การจัดกิจกรรมสรางสุขตามบริบทขององคกร 25

6.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกรสรางสุขทั้งในและนอกองคกร 25

6.5 การเปนพี่เลี้ยงใหเกิดวิถีสรางสุขและระบบในหนวยงาน (Coaching) 25

6.6 ตัวตนที่ตื่นรู 100

6.6.1 การสงเสริมการทําสมาธิในบุคลากร

6.6.2 การสงเสริมการมีสติในองคกร



50 สุข…ไมรูจบ50 สุข…ไมรูจบ

6.7 ความสัมพันธที่เขาใจและไววางใจ 100

6.7.1 การสื่อสารสรางสุข

6.7.2 การสื่อสารระหวางบุคคลอยางมีสติ

6.8 โครงสรางที่ยืดหยุน 100

6.8.1 โครงสรางองคกร

6.8.2 การประชุมอยางมีสวนรวมในหนวยงาน

6.8.3 การประชุมอยางมีสวนรวมขามสายงาน (ถามี)

6.8.4 การประชุมอยางมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารองคกร

7.1 ผลลัพธดานปจเจกบุคคล

7.1.1 Happinometer 50

7.1.2 ความเครียดของบุคลากร 25

7.1.3 สภาวะสุขภาพของบุคลากร 25

7.1.4 ผลลัพธดานปจเจกบุคคลอื่นๆ ตามบริบทขององคกร 25

7.2 ผลลัพธดานทีมงาน/หนวยงาน 25

7.3 ผลลัพธดานองคกร/ระบบงาน 25

7.3.1 การทํางาน/การลาออก

7.3.2 ความผูกพันองคกร

7.3.3 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรหรืองบประมาณ

7.3.4 คุณภาพมาตรฐานขององคกร

7.3.5 ผลิตภาพ/การเพิ่มผลผลิต (Productivity) ขององคกร หรือการสรางนวัตกรรม

7.4 ผลลัพธดานชุมชนและสังคม 25

7.4.1 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียหรือคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

รวมคะแนน 1000

คะแนนรวม  

0 - 200   ตั้งรับปญหา

201 - 350  เริ่มเปนระบบ

351 - 500  การดําเนินการสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน

501 - 700  มีการบูรณาการ

> 700   องคกรตนแบบแหงความสุข
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การวิเคราะหองคกร 
(Organization Analysis) 

 คือ การวิเคราะหสภาพท่ัวไปขององคกร ในสวนของขอมูลท่ัวไปขององคกร บทบาทหนาท่ี

ความรับผิดชอบขององคกร จํานวนบุคลากร โดยองคกรควรจะมีการวิเคราะหความตองการหรือความ

สนใจของบคุลากรในมติดิานความสขุ ทัง้ในสวนปรมิาณและคุณภาพ เพือ่ทีอ่งคกรจะไดนําขอมลูดงักลาว

ไปใชในการวางแผนพัฒนารูปแบบการจัดการเพื่อไปสูการเปนองคกรแหงความสุข 

 ขอมูลสวนขององคกร (Organization Profile) ควรประกอบไปดวย

1. ชื่อองคกร

2. ที่อยูองคกร พรอมสถานที่ติดตอ

3. ขอบเขตความรับผิดชอบ ภาระหนาที่ขององคกร ทั้งพื้นที่และจํานวนประชากร 

หรือกลุมเปาหมายที่องคกรดูแล

4. จํานวนบุคลากร

5. ผูบริหาร และผูประสานงานที่ติดตอได

6. อื่นๆ 
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ขอกําหนดการพัฒนาองคกรสรางสุข
และคําอธิบายรายละเอียดเกณฑการประเมิน

หมวดที่ 1 การนําองคกร

1.1 กําหนดใหการสรางสุขเปนนโยบายหรือเปาหมาย และสื่อสารใหกับบุคลากรมีความเขาใจ

• กําหนดนโยบายหรือเปา
หมาย และสื่อสารใหกับ
บุคลากรมีความเขาใจ

• มีการกําหนด นโยบาย/
เปาหมาย การสรางสุข
ในองคกร แตยังไมมี
การประกาศใหชัดเจน

• มีการกําหนด นโยบาย/
เปาหมาย การสรางสุข
ในองคกรและ 

• สื่อสาร อยางชัดเจน 
ดวยวิธีการที่หลาก
หลาย 

• มีการกําหนด นโยบาย/
เปาหมาย การสรางสุข
ในองคกรและ 

• สื่อสาร อยางชัดเจน 
ดวยวิธีการที่หลาก
หลาย 

• ประเมินประสิทธิผล
ของชองทางในการ
สื่อสาร(เชนการรับรู 
การยอมรับ การปฏิบัติ 
)และปรับปรุงวิธีการ/
รูปแบบการสื่อสาร

• มีการกําหนดนโยบาย/
เปาหมาย การสรางสุข
ในองคกร

• สื่อสาร อยางชัดเจน 
ดวยวิธีการที่หลาก
หลาย 

• ประเมินประสิทธิผลของ
ชองทางในการสื่อสาร 
(เชนการรับรู การ
ยอมรับ การปฏิบัติ) 
และปรับปรุงวิธีการ/รูป
แบบการสื่อสาร

• ดําเนินการประเมิน 
และปรับปรุงการ
สื่อสารอยางตอเนื่อง
หรือมีนวัตกรรมเพื่อ
ใหการสื่อสารเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้น

• มีการกําหนด นโยบาย/
เปาหมาย การสรางสุข
ในองคกร

• สื่อสาร อยางชัดเจน 
ดวยวิธีการที่หลาก
หลาย 

• ประเมินประสิทธิผลของ
ชองทางในการสื่อสาร
และปรับปรุงอยางตอ
เนื่อง

• นําไปบูรณาการเชื่อม
โยงกับระบบงานสําคัญ
ขององคกร เชน แผน
ยุทธศาสตร(วิสัยทัศน 
พันธกิจ คานิยม เข็ม
มุง เปาประสงค) และ
ระบบงานอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมินตนเอง

• ผูนํา/คณะกรรมการมี
แนวทางประกาศ
นโยบาย หรือเปาหมาย

• มีเอกสาร/หลักฐาน
กิจกรรม/ภาพถาย
การประกาศนโยบาย

• มีผลการประเมินวิธีการ
หรือชองทางในการ
สื่อสารนโยบาย/เปา
หมาย และมีการ
ปรับปรุงวิธีการ 

• มีหลักฐานยืนยันการ
ปรับปรุงวิธีการสื่อสาร
อยางตอเนื่องหรือมีนวัต
กรรม

• มีการระบุในการดําเนิน
การในเรื่องอื่น/ระบบงา
นอื่นๆ 

หมายเหตุ 

ทีมนํา หมายถึง คณะทํางาน หรือคณะกรรมการบริหารองคกร รวมไปถึงผูที่ทําหนาที่เปนหัวหนาระดับหนวยงานภายในองคกร
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1.2 ผลักดันและสนับสนุนใหองคกรสรางสุขเกิดขึ้นจริงและยั่งยืนอยางตอเนื่อง

• การผลักดันและสนับสนุน
ใหองคกรสรางสุขเกิดขึ้น
จริงและยั่งยืนอยางตอ
เนื่อง

• กําหนดแนวทางการสง
เสริมและสนับสนุน
สรางความสุข แตยังไม
ไดดําเนินการ

• มีการดําเนินการตาม
แนวทางการสงเสริม
และสนับสนุนสราง
ความสุข ที่วางไวและ
หรืออยูระหวางการ
ดําเนินการ

• ดําเนินการตามแนวทาง
การสงเสริมและ
สนับสนุนสรางความสุข 
ที่วางไวและหรืออยู
ระหวางการดําเนินการ

• มีการประเมินผล และ
ปรับปรุงแนวทางการ
สรางสุข 

• ดําเนินการตามแนวทาง
การสงเสริมและ
สนับสนุนสรางความสุข 
ที่วางไวและหรืออยู
ระหวางการดําเนินการ

• มีการประเมินผล และ
ปรับปรุงแนวทางการ
สรางสุข 

• ปรับปรุงการดําเนิน
งานตามผลการ
ประเมิน อยางตอเนื่อง 
หรือมีนวัตกรรม

• ดําเนินการตามแนวทาง
การสงเสริมและ
สนับสนุนสรางความสุข 
ที่วางไวและหรืออยู
ระหวางการดําเนินการ

• มีการประเมินผล และ
ปรับปรุงแนวทางการ
สรางสุข 

• ปรับปรุงการดําเนินงาน
ตามผลการประเมิน 
อยางตอเนื่อง

• ปฏิบัติตามแนวทาง
การสงเสริมและ
สนับสนุนสรางความ
สุขอยางตอเนื่องเปน
ระยะและเชื่อมโยงกับ
ระบบงานอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมินตนเอง

• แนวทางผลักดันและ
สนับสนุน ใหองคกร
สรางสุขเกิดขึ้นๆ

• ขอ 1 + หลักฐานการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางฯ ที่วางไว

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
และการปรับปรุงแนว
ทางฯ

• ขอ 3 + หลักฐานการ
ปรับปรุงแนวทางฯ 
อยางตอเนื่อง หรือมีน
วัตกรรม

• ขอ 4 + มีหลักฐาน
การนําแนวทางๆ ไป
เชื่อมโยงกับ การดําเนิน
งานทั้งในระดับหนวย
งานยอยและระดับ
องคกร อยางตอเนื่อง

1.3 ทีมนําเปนแบบอยางการปฏิบัติดานการจัดการความสุข (การครองตน)

• ทีมนําเปนแบบอยางของ
การปฏิบัติตนดานการ
จัดการความสุข (ใน 3 
องคประกอบของการ
สรางสุขในองคกร ไดแก 
ตัวตนที่ตื่นรู ความ
สัมพันธที่เขาใจและไว
วางใจ และโครงสรางที่
ยืดหยุน)

• มีการวางแผน/
แนวทาง ใหทีมนํา
สามารถเปนแบบอยาง
ในการจัดการความสุข 
แตยังไมไดดําเนินการ

• มีการวางแผน/แนวทาง 
ใหทีมนําสามารถเปน
แบบอยางในการจัดการ
ความสุข 

• มีการดําเนินการตาม
แนวทางที่วางไวและ
หรืออยูระหวางการ
ดําเนินการ

• มีการดําเนินการตาม
แนวทางที่วางไวและ
หรืออยูระหวางการ
ดําเนินการ

• มีการประเมินและ
ปรับปรุงทักษะของทีม
นํา(เชนการประเมิน
ตนเอง สะทอนจากผู
ใกลชิด/ทีมงาน/ผูมี
สวนไดสวนเสีย/ผูรับ
ผลงาน ฯลฯ)ในการ
จัดการความสุข

• มีการประเมินทักษะ
ของทีมนํา(เชนการ
ประเมินตนเอง สะทอน
จากผูใกลชิด/ทีมงาน/ผู
มีสวนไดสวนเสีย/ผูรับ
ผลงาน ฯลฯ)ในการ
จัดการความสุข

• มีการเรียนรูและ
ปรับปรุงแนวทางการ
สรางทักษะของทีมนํา 
เพื่อใหเปนแบบอยาง
ในการจัดการความสุข 
อยางตอเนื่อง

• มีการเรียนรูและ
ปรับปรุงแนวทางการ
สรางทักษะของทีมนํา 
เพื่อใหเปนแบบอยางใน
การจัดการความสุข 
อยางตอเนื่อง

• ทีมนําสามารถนํา
ทักษะในการจัดการ
ความสุขไปใช ใหเปน
วิถีปกติในการดําเนิน
ชีวิต เชน ชีวิตสวนตัว 
ชีวิตครอบครัวและ
ชีวิตการทํางาน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมินตนเอง

• ทีมนํามีรางแผน/
แนวทางการจัดการ
ความสุข

• ขอ 1 + มีการดําเนิน
การพัฒนาทักษะ การ
จัดการความสุขใหแก
ทีมนํา

• ขอ 2 + หลักฐานแสดง
ผลการประเมินทักษะใน
การจัดการความสุข 
เชน เอกสารการ
ประเมิน เสนทางแหง
ความสุข, MIO, การ
ประชุมแบบมีสวนรวม, 
การสื่อสารสรางสุข 
เปนตน (วัดผลเฉพาะ
ทีมนํา) และปรับปรุง

• ขอ 3 + หลักฐานแสดง
ผลการประเมินทักษะใน
การจัดการความสุข 
และมีหลักฐานในการ
พัฒนาทักษะอยางตอ
เนื่อง

• ขอ 4 + เอกสารแสดง
ผลการประเมินทักษะใน
การจัดการความสุข 
ตามขอ 3 ที่ครอบคลุม 
ทั้งในสวนบุคคล หนวย
งาน องคกร (วัดผลทั้ง
ในระดับทีมนํา หนวย
งาน และองคกร) 
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หมวดที่ 2 แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ

2.1 แผนยุทธศาสตรขององคกร

• การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกร

• มีการกําหนดเปาหมาย 
วางแผนกลยุทธ/
แนวทางการสรางสุข 
แตยังไมชัดเจนหรือแต
ยังไมไดดําเนินการ

• มีการกําหนดใหการ
สรางสุขเปนสวนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตร
อยางชัดเจน

• มีการกําหนดใหการ
สรางสุขเปนสวนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตร
อยางชัดเจน

• มีการประเมินแผน
ยุทธศาสตรและ
ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรสรางสุข

• มีการกําหนดใหการ
สรางสุขเปนสวนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตร
อยางชัดเจน

• มีการประเมินแผน
ยุทธศาสตรและ
ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรสรางสุข

• มีการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรสรางสุข
และประเมินผลเปนระ
ยะๆ 

• มีการกําหนดใหการ
สรางสุขเปนสวนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตร
อยางชัดเจน

• มีการประเมินแผน
ยุทธศาสตรและ
ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรสรางสุข

• มีการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรสรางความ
สุขและประเมินผลเปน
ระยะๆ 

• นําแผนยุทธศาสตร
สรางสุขทําใหเปนแผน
ปฏิบัติการระดับหนวย
งาน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมินตนเอง

• มีแผนการทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกร

• มีหลักฐานการกําหนด
ใหการจัดการความสุข
บุคลากรเปนเปาหมาย
สําคัญขององคกรอยาง
ชัดเจน ในแผน
ยุทธศาสตรขององคกร

• มีหลักฐานการทบทวน
และปรับปรุง แผน
ยุทธศาสตรขององคกร
ใหสอดคลองกับ
สถานการณและความ
เปลี่ยนแปลง

• มีหลักฐานการทบทวน
และปรับปรุง แผน
ยุทธศาสตร เชื่อมโยง
กับแผนปฏิบัติการของ
หนวยงานเปนสวนใหญ

• มีแผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงานที่มีการ
จัดการความสุขของ
บุคลากรในทุกหนวย
งาน 

2.2 แผนปฏิบัติการองคกรสรางสุข

• แผนปฏิบัติการ • มีการกําหนดเปาหมาย 
วางแผนกลยุทธ/
แนวทางการสรางสุข 
แตยังไมชัดเจนหรือแต
ยังไมไดดําเนินการ

• มีการกําหนดใหการ
สรางสุขเปนสวนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตร
อยางชัดเจน

• มีการกําหนดใหการ
สรางสุขเปนสวนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตร
อยางชัดเจน

• มีการประเมินแผน
ยุทธศาสตรและ
ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรสรางสุข

• มีการกําหนดใหการ
สรางสุขเปนสวนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตร
อยางชัดเจน

• มีการประเมินแผน
ยุทธศาสตรและ
ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรสรางสุข

• มีการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรสรางสุข
และประเมินผลเปน
ระยะๆ 

• มีการกําหนดใหการ
สรางสุขเปนสวนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตร
อยางชัดเจน

• มีการประเมินแผน
ยุทธศาสตรและ
ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรสรางสุข

• มีการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรสรางความ
สุขและประเมินผลเปน
ระยะๆ 

• นําแผนยุทธศาสตร
สรางสุขทําใหเปนแผน
ปฏิบัติการระดับหนวย
งาน

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมินตนเอง

• มีแผนปฏิบัติการดาน
การจัดการความสุขใน
องคกร

• มีแผนปฏิบัติการดาน
การจัดการความสุขใน
องคกร มีหลักฐานการ
ปฏิบัติการตามแผน

• มีผลการประเมินแผน
ปฏิบัติการดานการ
จัดการความสุขใน
องคกร 

• มีแผนปฏิบัติการที่ผาน
การปรับปรุง

• มีแผนปฏิบัติการที่ผาน
การปรับปรุง และ
ครอบคลุมหนวยงาน
เปนสวนใหญ

• มีการเชื่อมโยงแผน
ปฏิบัติการสรางสุขกับ
แผนปฏิบัติการอื่นๆ 
ขององคกรอยาง
ครอบคลุมในทุก
ประเด็นและทุกหนวย
งานยอย
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หมวดที่ 3 การเสาะหาสารสนเทศและการประเมินสถานการณของบุคลากร

3.1 การประเมินความตองการของบุคลากร (Needs Assessment)

• ประเมินความตองการ
ของบุคลากร (Needs 
Assessment)

• มีการออกแบบการ
ประเมินความตองการ
ของบุคลากร เชน การ
สํารวจเชิงคุณภาพ, 
Focus Group

• มีการออกแบบการ
ประเมินความตองการ
ของบุคลากร

• ดําเนินการตาม
แนวทางที่วางไว

• ออกแบบการประเมิน
ความตองการของ
บุคลากร 

• ดําเนินการตามแนวทาง
ที่วางไว

• ประเมินผลและ
ปรับปรุงวิธีการ
ประเมินความตองการ 
ของบุคลากร

• ดําเนินการตามแนวทาง
ที่วางไว

• ประเมินผลปรับปรุงวิธี
การประเมินความ
ตองการของบุคลากร

• ประเมินประสิทธิผล
ของวิธีการประเมิน
ความตองการ ของ
บุคลากร และปรับปรุง
วิธีการเปนระยะ

• ประเมินประสิทธิผล
ของวิธีการประเมิน
ความตองการ ของ
บุคลากรและปรับปรุง
วิธีการ เปนระยะ

• นําขอมูลการวิเคราะห
ความตองการของ
บุคลากรไปใชในการ
พัฒนาระบบการ
ดําเนินงานสรางสุข
ขององคกรเชื่อมโยงกับ
ระบบหลักหรือระบบ
อื่นในองคกร

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมินตนเอง

• มีแผนปฏิบัติการที่มีการ
ระบุ ชวงเวลาที่จะ
ดําเนินการประเมิน
ความตองการของ
บุคลากร (Needs 
Assessment)อยาง
ชัดเจน

• ขอ 1 + หลักฐานการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
ที่วางไว

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
และมีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง

• ขอ 3 + ผลการ
ทบทวน/ปรับปรุงวิธี
การทําการประเมิน
ความตองการของ
บุคลากร

• ขอ 4 + หลักฐานจาก
แผนปฏิบัติการ ที่แสดง
ถึงการนําขอมูลการ
ประเมิน ไปใชในการ
พัฒนาการดําเนินงาน
สรางสุข ขององคกร ที่
เชื่อมโยงกับระบบหลัก
หรือระบบอื่นในองคกร

3.2 การประเมินความสุขความผูกพันของบุคลากร

• ประเมินสถานการณ
ความสุขความผูกพัน
ของบุคลากร

• มีการวางแผนการ
ประเมินความสุขความ
ผูกพันของบุคลากร
ดวยวิธีการที่เหมาะสม
ตามบริบทขององคกร 
แตยังไมไดดําเนินการ 
เชน การสํารวจ 
Happinometer, 
Emo-meter

• มีการวางแผนการ
ประเมินความสุขความ
ผูกพันของบุคลากรดวย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ตามบริบทองคกร แตยัง
ไมไดดําเนินการ

• ดําเนินการตาม
แนวทางที่วางไว

• ดําเนินการตามแนวทาง
ที่วางไว

• ประเมินผลวิธีการ
ประเมินความสุขความ 
ผูกพัน และ นําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงวิธี
การ 

• ประเมินผลวิธีการ
ประเมินความสุขความ 
ผูกพัน และ นําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงวิธี
การ

• มีการทบทวน/แนวทาง
การประเมินความสุข
ความผูกพัน เปนระ
ยะๆ

• มีการทบทวน/แนวทาง
การประเมินความสุข
ความผูกพัน

• นําขอมูลการประเมิน
ความสุขความผูกพัน
ของบุคลากรไปใชใน
การพัฒนาระบบการ
ดําเนินงานสรางสุข
ของบุคลากรเชื่อมโยง
กับระบบหลักหรือ
ระบบอื่นในองคกร

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมินตนเอง

• มีแผนปฏิบัติการที่มีการ
ระบุ ชวงเวลาที่จะ
ดําเนินการประเมิน
ความสุขความผูกพัน
ขององคกร

• ขอ 1 + หลักฐานการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
ที่วางไว

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
และมีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง

• ขอ 3 + ผลการ
ทบทวน/ปรับปรุงวิธี
การประเมินความสุข
ความผูกพันของ
บุคลากร

• ขอ 4 + หลักฐานจาก
แผนปฏิบัติการ ที่แสดง
ถึงการนําขอมูลการ
วิเคราะหความสุขความ
ผูกพันขององคกร ไปใช
ในการพัฒนาการดําเนิน
งานสรางสุขขององคกร 
ที่เชื่อมโยงกับระบบ
หลักหรือระบบอื่นใน
องคกร
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หมวดที่ 4 การวัดและการพัฒนานวัตกรรม 

4.1 ระบบการวัดและประเมินผลการดําเนินงานสรางสุข

• ระบบการวัดและประเมิน
ผลการดําเนินงานสราง
สุข

• ออกแบบการวัด 
วิเคราะหและจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ 
(กําหนดตัวชี้วัด วิธี
การรวบรวมวิเคราะห
ขอมูล พรอมผูรับผิด
ชอบที่ชัดเจน) แตยังไม
ไดดําเนินการหรืออยูใน
ระยะเริ่มตน

• ออกแบบการวัด 
วิเคราะหและจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ 
(กําหนดตัวชี้วัด วิธีการ
รวบรวมวิเคราะหขอมูล 
พรอมผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน) 

• ดําเนินการตาม
แนวทางที่วางไวอยาง
ครบถวน

• ออกแบบการวัด 
วิเคราะหและจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ 

• ดําเนินการตามแนวทาง
ที่วางไวอยางครบถวน

• ประเมินและปรับปรุง
แนวทางการวัด 
วิเคราะห และจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ 

• ประเมินและปรับปรุง
แนวทางการวัด 
วิเคราะห และจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ เปน
ระยะ

• นําขอมูลสารสนเทศไป
ใชพัฒนาระบบการ
ดําเนินงาน สรางสุข
ขององคกรในเรื่อง
สําคัญ/ ในระบบหรือ
ในหนวยงานสําคัญ

• ประเมินและปรับปรุง
แนวทางการวัด 
วิเคราะห และจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ 

• นําขอมูลสารสนเทศไป
ใชในการพัฒนาระบบ
การดําเนินงานสรางสุข
ขององคกรที่ครอบคลุม
ระบบและหนวยงาน
สวนใหญ

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมินตนเอง

• แนวทางการวัด 
วิเคราะห และจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ

• ขอ 1 + หลักฐานการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
ที่ วางไว

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
และการปรับปรุง
แนวทางการวัด
วิเคราะหและจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ

• ขอ 3 + หลักฐานที่
แสดงถึงการเรียนรูและ
การพัฒนาวิธีการ
บริหารจัดการกิจกรรม
จากการ นําขอมูล
สารสนเทศไปใชอยาง
ตอเนื่อง

• ขอ 4 + หลักฐานที่
แสดงถึงการนําขอมูล
สารสนเทศไปใช
ประโยชนในการ
พัฒนาการดําเนินงานที่
ครอบคลุมระบบและ
หนวยงานสวนใหญ ของ
องคกร

4.2 การพัฒนานวัตกรรมสรางสุขในองคกร

• พัฒนานวัตกรรมการ
สรางสุขในองคกร

• วางแผนการสงเสริม
สนับสนุนนวัตกรรม
สรางสุขขององคกร แต
ยังไมไดดําเนินการตาม
แผน

• วางแผนการสงเสริม
สนับสนุนนวัตกรรม
สรางสุขขององคกร 

• ดําเนินการตามแผนที่
วางไว

• วางแผนการสงเสริม
สนับสนุนนวัตกรรม
สรางสุขขององคกร 

• ดําเนินการตามแผนที่
วางไว

• ประเมินผลและ
ปรับปรุงแผนการสง
เสริมสนับสนุน
นวัตกรรมขององคกร

• วางแผนการสงเสริม
สนับสนุนนวัตกรรม
สรางสุขขององคกร 

• ดําเนินการตามแผนที่
วางไว

• ประเมินผลและ
ปรับปรุงแผนการสง
เสริมสนับสนุน
นวัตกรรมขององคกร
อยางตอเนื่อง

• มีนวัตกรรมสรางสุข
อยางนอย 1 เรื่อง

• เรียนรูและพัฒนา
นวัตกรรมขององคกร
อยางตอเนื่อง

• ดําเนินการตามแผนที่
วางไว

• ประเมินผลและ
ปรับปรุงแผนการสง
เสริมสนับสนุน
นวัตกรรมขององคกร
อยางตอเนื่อง มีนวัต
กรรมสรางสุขมากกวา 
1 เรื่อง

• นํานวัตกรรมไป
ประยุกตใชในการ
พัฒนางานดานอื่นๆ 
และขยายผลในองคกร

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมินตนเอง

• แผนการพัฒนา
นวัตกรรมสรางสุขของ
องคกร

• ขอ 1 + หลักฐานการ
ดําเนินงานนวัตกรรม
สรางสุขขององคกรตาม
แผนที่วางไว

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
และปรับปรุงแผนการ
สงเสริมสนับสนุน
นวัตกรรมสรางสุขของ
องคกร

• ขอ 3 + หลักฐานที่
แสดงถึงการเรียนรูและ
การพัฒนานวัตกรรม
สรางสุขขององคกร
อยางตอเนื่อง และ
ตัวอยางนวัตกรรมสราง
สุขที่เกิดขึ้น

• ขอ 4 + หลักฐานการนํา
นวัตกรรมสรางสุขไป
ประยุตใชกับการพัฒนา
งานดานอื่นๆของ
องคกร และขยายผล
นวัตกรรมไปยังหนวย
งานตางๆ ในองคกร
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หมวดที่ 5 การสรางและพัฒนาคณะกรรมการสรางสุข (Core Team) 

5.1 คณะกรรมการสรางสุข (Core Team)

• มีคณะกรรมการรับผิด
ชอบหลักที่ชัดเจน

• แตงตั้งคณะกรรมการ
สรางสุขขององคกร
(ตามหลักเกณฑ) แตยัง
ไมไดดําเนินการใดๆ 

• แตงตั้งคณะกรรมการ
สรางสุขขององคกร(ตาม
หลักเกณฑ)

• ดําเนินการและประชุม
พัฒนางานรวมกันอยาง
ตอเนื่อง

• แตงตั้งคณะกรรมการ
สรางสุขขององคกร(ตาม
หลักเกณฑ)

• ดําเนินการและประชุม
พัฒนางานรวมกันอยาง
ตอเนื่อง

• ประเมินผลและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานของคณะ
กรรมการ

• แตงตั้งคณะกรรมการ
สรางสุขขององคกร(ตาม
หลักเกณฑ)

• ดําเนินการและประชุม
พัฒนางานรวมกันอยาง
ตอเนื่อง

• ประเมินผลและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานของคณะ
กรรมการอยางตอเนื่อง

• แตงตั้งคณะกรรมการ
สรางสุขขององคกร

• ดําเนินการและประชุม
พัฒนางานรวมกันอยาง
ตอเนื่อง

• ประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการทํางานของ
คณะกรรมการอยางตอ
เนื่อง

• เรียนรูและบูรณาการ
งานสรางสุขกับระบบ
งานอื่นๆ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• คําสั่งแตงตั้ง • ขอ 1 + รายงานผลการ
ปฏิบัติงานหรือรายงาน
การประชุม 

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
และการปรับปรุงการ
ทํางาน

• ขอ 3 + หลักฐานการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานของคณะ
กรรมการอยางตอเนื่อง

• ขอ 4 + หลักฐานที่
แสดงถึงการเรียนรูและ
บูรณาการงานสรางสุข
กับระบบงานอื่นๆ

5.2 การพัฒนาทักษะคณะกรรมการสรางสุข

• การพัฒนาทักษะคณะ
กรรมการสรางสุข

• วางแผนการพัฒนา
ทักษะคณะกรรมการ
สรางสุข แตยังไม
ดําเนินการ

• วางแผนการพัฒนา
ทักษะคณะกรรมการ
สรางสุข 

• ดําเนินการตามแผน

• วางแผนการพัฒนา
ทักษะคณะกรรมการ
สรางสุข 

• ดําเนินการตามแผน
• ประเมินผลและ

ปรับปรุงการพัฒนา
ทักษะคณะกรรมการ
สรางสุข

• วางแผนการพัฒนา
ทักษะคณะกรรมการ
สรางสุข

• ดําเนินการตามแผน
• ประเมินผลและ

ปรับปรุงการพัฒนา
ทักษะคณะกรรมการ
สรางสุขอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งนําทักษะไปใช
ในบางเรื่อง

• วางแผนการพัฒนา
ทักษะคณะกรรมการ
สรางสุข 

• ดําเนินการตามแผน
• ประเมินผลและปรับปรุง

การพัฒนาทักษะคณะ
กรรมการสรางสุขอยาง
ตอเนื่อง

• คณะกรรมการมีการ
เรียนรู พัฒนาและบูรณ
าการงานสรางสุขกับ
ระบบงานอื่นๆ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แผนการพัฒนาทักษะ
คณะกรรมการสรางสุข

• ขอ 1 + หลักฐานการ
ดําเนินงานพัฒนาทักษะ
คณะกรรมการสรางสุข

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
และการปรับปรุงการ
พัฒนาทักษะคณะ
กรรมการสรางสุข

• ขอ 3 + หลักฐานการ
ปรับปรุงการพัฒนา
ทักษะคณะกรรมการ
สรางสุขอยางตอเนื่อง 
และตัวอยางของการนํา
ทักษะไปใชในบางเรื่อง

• ขอ  4 + หลักฐานที่
แสดงถึงการเรียนรูและ
บูรณาการการพัฒนา
งานสรางสุขกับระบบงา
นอื่นๆ
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5.3 การพัฒนากระบวนกร

• พัฒนาบุคลากรใหทํา
หนาที่กระบวนกร

• มีกระบวนกรที่ชัดเจน
• วางแผนการพัฒนา

กระบวนกร แตยังไม
ดําเนินการ

• มีกระบวนกรที่ชัดเจน
• วางแผนการพัฒนา

ทักษะกระบวนกร 
• ดําเนินการตามแผนที่

ไดวางไว

• มีกระบวนกรที่ชัดเจน
• วางแผนการพัฒนา

ทักษะกระบวนกร 
• ดําเนินการตามแผนที่

ไดวางไว
• ประเมินผลการพัฒนา

ทักษะกระบวนกร และ
ปรับปรุงการพัฒนา
ทักษะกระบวนกร

• มีกระบวนกรที่ชัดเจน
• วางแผนการพัฒนา

ทักษะกระบวนกร 
• ดําเนินการตามแผนที่

ไดวางไว
• ประเมินผลการพัฒนา

ทักษะกระบวนกร และ
ปรับปรุงการพัฒนา
ทักษะกระบวนกรอ
ยางตอเนื่อง รวมทั้ง
นําทักษะไปใชในบาง
เรื่อง

• วางแผนการพัฒนา
ทักษะกระบวนกร 

• ดําเนินการตามแผนที่
ไดวางไว

• ประเมินผลการพัฒนา
ทักษะกระบวนกร และ
ปรับปรุงการพัฒนา
ทักษะกระบวนกรอยาง
ตอเนื่อง

• กระบวนกรมีการเรียน
รู พัฒนาและบูรณา
การงานสรางสุขโดย
ใชทักษะของกระบวน
กรกับระบบงานอื่นๆ 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูล
ที่ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แผนการพัฒนาทักษะ
กระบวนกร

• ขอ 1 + หลักฐาน
แผนการพัฒนาทักษะ
กระบวนกร

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
และการปรับปรุงการ
พัฒนาทักษะกระบวน
กร

• ขอ 3 + หลักฐานการ
ปรับปรุงการพัฒนา
ทักษะกระบวนกรอยาง
ตอเนื่อง และตัวอยาง
ของการนําทักษะไปใช
ในบางเรื่อง

• ขอ 4 + หลักฐานที่
แสดงถึงการเรียนรูและ
บูรณาการการพัฒนา
งานสรางสุขของ
กระบวนกรกับระบบงา
นอื่นๆ

หมวดที่ 6 การบริหารจัดการองคกรสรางสุข
6.1 การบริหารจัดการทรัพยากรในการดําเนินการสรางสุข

• การจัดสรรทรัพยากร
ในการดําเนินงานสราง
สุข

• วางแผนจัดสรร
ทรัพยากร(คน เงิน 
ของ) ในการดําเนินงาน 
แตยังไมไดดําเนินการ

• วางแผนจัดสรร
ทรัพยากร(คน เงิน ของ)
ในการดําเนินงาน

• และดําเนินการตาม
แผนที่วางไวอยางครบ
ถวน

• วางแผนจัดสรร
ทรัพยากร(คน เงิน ของ)
ในการดําเนินงาน

• และดําเนินการตาม
แผนที่วางไวอยางครบ
ถวน

• ประเมินผล และ
ปรับปรุงแผนจัดสรร
ทรัพยากร

• วางแผนจัดสรร
ทรัพยากร(คน เงิน ของ)
ในการดําเนินงาน

• ดําเนินการตามแผนที่
วางไวอยางครบถวน

• ประเมินผล และ
ปรับปรุงแผนจัดสรร
ทรัพยากร

• พัฒนาวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรอยางตอเนื่อง 

• วางแผนจัดสรร
ทรัพยากร(คน เงิน ของ)
ในการดําเนินงาน

• และดําเนินการตาม
แผนที่วางไวอยางครบ
ถวน

• ประเมินผล และ
ปรับปรุงแผนจัดสรร
ทรัพยากร

• พัฒนาวิธีการจัดสรร
ทรัพยากรอยางตอเนื่อง

• บูรณาการ การจัดสรร
ทรัพยากรเขากับงาน
หรือระบบอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แผนการจัดสรร
ทรัพยากรในการดําเนิน
งาน

• ขอ 1 + หลักฐานบง
บอกวาไดจัดสรรตาม
แผน เชน ใบจัดซื้อ จัด
จาง คําสั่งแตงตั้งคณะ
กรรมการ เปนตน

• ขอ 2 +  ผลการประเมิน
และปรับปรุงการจัดสรร
ทรัพยากร 

• ขอ 3 +  หลักฐานที่
แสดงถึงการพัฒนาวิธี
การจัดสรรทรัพยากร
อยางตอเนื่อง โดยมีการ
ประเมิน และ/หรือ 
ปรับปรุงอยางนอยทุก 6 
เดือน 

• ขอ 4 +  หลักฐานการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีการ
เชื่อมโยงหรือมีการใช
ทรัพยากรรวมกับระบบ
อื่น อยางมีประสิทธิภาพ
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6.2 การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในการสรางความสุข

 • การฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรในการ
สรางความสุขตาม
ความเหมาะสมและ
บริบทขององคกร

• วางแผนการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรแต
ยังไมไดดําเนินการตาม
แผน

• วางแผนการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากร

• ดําเนินการตามแผนที่
วางไว

• วางแผนการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากร

• ดําเนินการตามแผนที่
วางไว

• ประเมินผล และมีแผน
ปรับปรุงการฝกอบรม 
และ พัฒนาบุคลากร

• ประเมินผลและ
ปรับปรุงการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากร

• เรียนรูและพัฒนาวิธี
การฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง

• ประเมินผลและ
ปรับปรุงการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากร

• เรียนรูและพัฒนาวิธี
การฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง

• บูรณาการแผนการ
อบรมและพัฒนา
บุคลากรดานสรางสุข
กับแผนพัฒนาบุคลา
กรอื่นๆ ขององคกร

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูล
ที่ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แผนการฝกอบรม • ขอ 1 + หลักฐานการ
ดําเนินการตามแผน

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
และปรับปรุงการฝก
อบรมและพัฒนา
บุคลากร

• ขอ 3 + หลักฐานที่
แสดงถึงการเรียนรูและ
การพัฒนาวิธีการฝก
อบรมและพัฒนา
บุคลากร

• ขอ 4 + หลักฐานแผน
พัฒนาบุคลากรของ
องคกรที่บูรณาการ
แผนการฝกอบรมและ
พัฒนาดานสรางสุขกับ
ดานอื่นๆ ขององคกร

6.3 การจัดกิจกรรมสรางสุขตามบริบทขององคกร

• การจัดกิจกรรมสรางสุข • วางแผนการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรแต
ยังไมไดดําเนินการตาม
แผน

• วางแผนการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากร

• ดําเนินการตามแผนที่
วางไว

• วางแผนการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากร

• ดําเนินการตามแผนที่
วางไว

• ประเมินผล และมีแผน
ปรับปรุงการฝกอบรม 
และ พัฒนาบุคลากร

• ประเมินผลและปรับปรุง
การฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร

• เรียนรูและพัฒนาวิธี
การฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง

• ประเมินผลและปรับปรุง
การฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากร

• เรียนรูและพัฒนาวิธีการ
ฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง

• บูรณาการแผนการ
อบรมและพัฒนา
บุคลากรดานสรางสุข
กับแผนพัฒนาบุคลากร
อื่นๆ ขององคกร

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แผนการจัดกิจกรรม
สรางสุข

• ขอ 1 + หลักฐานการ
ดําเนินการตามแผน

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
กิจกรรมที่หนวยงานจัด
(แบบประเมิน,รายงาน 
AAR, เรื่องเลา, ฯลฯ)
และปรับปรุงการจัด
กิจกรรมสรางสุข

• ขอ 3 + หลักฐานที่แสดง
ถึงการเรียนรูและการจัด
กิจกรรมสรางสุข

• ขอ 4 + หลักฐานการจัด
กิจกรรมสรางสุขที่เชื่อม
โยงหรือบูรณาการกับ
กิจกรรมดานอื่นๆ อยาง
ชัดเจน
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6.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาองคกรสรางสุขทั้งในและนอกองคกร

• การแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อพัฒนาองคกรสราง
สุข ทั้งในและนอก
องคกร

• วางแผนการแลก
เปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
พัฒนาองคกรสรางสุข
ทั้งในหรือนอกองคกร 
แตยังไมไดดําเนินการ
ตามแผน

• วางแผนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนาองคกร
สรางสุขทั้งในหรือนอก
องคกร 

• ดําเนินการตามแผนที่
วางไว

• วางแผนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนาองคกร
สรางสุขทั้งในหรือนอก
องคกร 

• ดําเนินการตามแผนที่
วางไว

• ประเมินผลและ
ปรับปรุงแผนการและ
เปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
พัฒนาองคกรสรางสุข
ทั้งในหรือนอกองคกร

• ประเมินผลและปรับปรุง
แผนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนาองคกร
สรางสุขทั้งในและนอก
องคกร

• เรียนรูและพัฒนาวิธี
การจัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนา
องคกรสรางสุขทั้งใน
หรือนอกองคกรอยาง
ตอเนื่อง

• เรียนรูและพัฒนาวิธีการ
จัดการแลกเปลี่ยนเรียน
รูเพื่อพัฒนาองคกรสราง
สุขทั้งในหรือนอกองคกร
อยางตอเนื่อง

• มีการนํารูปแบบ/
กระบวนการ/วิธีการ
จัดการแลกเปลี่ยนเรียน
รูที่ดีไปใชและขยายผล
ในหนวยงานยอย หรือ
ไปบูรณาการกับเรื่อ
งอื่นๆ ในองคกร

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แผนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อพัฒนาทั้งใน
หรือนอกองคกร

• ขอ 1 + หลักฐานการ
ดําเนินงานตามแผนที่
วางไว

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
และการปรับปรุง
แผนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทั้งในหรือนอก
องคกรเปนระยะๆ

• ขอ 3 + หลักฐานที่แสดง
ถึงการเรียนรูและการ
พัฒนาวิธีการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทั้งในหรือนอก
องคกรอยางตอเนื่อง

• ขอ 4 + หลักฐานที่แสดง
ถึงการนํารูปแบบ/
กระบวนการ/วิธีการ
จัดการแลกเปลี่ยนเรียน
รูที่ดีไปใชในหนวยงาน
ยอยหรือไปบูรณาการ
กับเรื่องอื่นๆในองคกร

6.5 การเปนพี่เลี้ยงใหเกิดวิถีสรางสุขและระบบในหนวยงาน (Coaching)

• วางระบบพี่เลี้ยงใน
องคกร

• วางแนวทาง/แผน
พัฒนาระบบพี่เลี้ยงใน
องคกรแตยังไมได
ดําเนินการ

• วางแนวทาง/แผนพัฒนา
ระบบพี่เลี้ยงในองคกร

• ดําเนินการตาม
แนวทาง/แผนที่วางไว

• วางแนวทาง/แผนพัฒนา
ระบบพี่เลี้ยงในองคกร

• ดําเนินการตาม
แนวทาง/แผนที่วางไว

• ประเมินผลและ
ปรับปรุงแนวทาง/
แผนการสรางและ
พัฒนาระบบพี่เลี้ยงใน
องคกร

• ประเมินผลและปรับปรุง
แนวทาง/แผนการสราง
และพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
ในองคกร

• เรียนรูและพัฒนาความ
เขมแข็งของระบบพี่
เลี้ยงที่เอื้ออํานวยตอ
การใหเกิดการพัฒนาที่
เปนวิถีสรางสุขของ
องคกรอยางตอเนื่อง

• เรียนรูและพัฒนาความ
เขมแข็งของระบบพี่
เลี้ยงที่เอื้ออํานวยตอ
การใหเกิดการพัฒนาที่
เปนวิถีสรางสุขของ
องคกรอยางตอเนื่อง

• พี่เลี้ยงสามารถบูรณา
การการสรางสุขเขากับ
การพัฒนางาน/ระบบ
อื่นๆ ขององคกร และ
สามารถขยายผลใหเกิด
หนวยงานสรางสุขเพิ่ม
ขึ้นในองคกร

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แนวทาง/แผนพัฒนา
ระบบพี่เลี้ยงในองคกร

• ขอ 1 + หลักฐานการ
ดําเนินงานตาม
แนวทาง/แผนที่วางไว

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
และปรับปรุงแนวทาง/
แผนการสรางและ
พัฒนาระบบพี่เลี้ยงใน
องคกรเปนระยะๆ

• ขอ 3 + หลักฐานที่แสดง
ถึงเรียนรูและพัฒนา
ความเขมแข็งของระบบ
พี่เลี้ยงที่เอื้อตอการให
เกิดการพัฒนาที่เปนวิถี
สรางสุขขององคกรตอ
เนื่อง

• ขอ 4 + หลักฐานที่แสดง
ถึงพี่เลี้ยงสามารถบูรณา
การการสรางสุขเขากับ
การพัฒนางาน/ระบบ
อื่นๆขององคกร และมี
จํานวนหนวยงานสราง
สุข เพิ่มขึ้นในองคกร
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6.6 ตัวตนที่ตื่นรู

6.6.1 การสงเสริมการทําสมาธิในบุคลากร

• สงเสริมใหบุคลากรทํา
สมาธิในระหวางการ
ทํางาน (เชน มีกิจกรรม
ทําสมาธิกอนเริ่มงาน 
การสรางหองหรือพื้นที่
ที่เอื้อตอการทําสมาธิ 
การทําปายขอความ
เตือนใหมีสมาธิ การ
บันทึกการทําสมาธิ มีน
วัตกรรมสงเสริมให
บุคลากรทําสมาธิมาก
ขึ้น โดยไมจํากัดเวลา
สถานที่ เปนตน)

• มีการออกแบบแนวทาง
การทําสมาธิที่เหมาะ
สมกับบริบทขององคกร
และ/หรือหนวยงาน
ยอยแตยังไมไดดําเนิน
การ

• มีการออกแบบแนวทาง
การทําสมาธิที่เหมาะสม
กับบริบทขององคกร
และ/หรือหนวยงานยอย
แตยังไมไดดําเนินการ

• ดําเนินการตาม
แนวทางที่ไดวางไว

• ดําเนินการตามแนวทาง
ที่วางไว

• ประเมิน ปรับปรุง 
แนวทางการทําสมาธิ
ในการทํางาน หรือ
ขยายพื้นที่ในหนวยงา
นอื่นๆ ใหคลอบคลุม
มากขึ้น 

• ประเมิน ปรับปรุง 
แนวทางการทําสมาธิใน
การทํางาน หรือขยาย
พื้นที่ในหนวยงานอื่นๆ
ใหคลอบคลุมมากขึ้น

• เรียนรูและพัฒนาวิธี
การจัดการใหเกิดการ
ทําสมาธิในการทํางาน 
หรือขยายพื้นที่ใน
หนวยงานอื่นๆ ใหคลอ
บคลุมมากขึ้นทั้งองคกร

• เรียนรูและพัฒนาวิธีการ
จัดการใหเกิดการทํา
สมาธิในการทํางาน หรือ
ขยายพื้นที่ในหนวยงา
นอื่นๆใหคลอบคลุมมาก
ขึ้นทั้งองคกร

• นําความรูและวิธีการ
จัดการใหเกิดการใช
สมาธิ ใหครอบคลุมทั่ว
ทั้งองคกร หรือนําไป
ประยุกตใชในกิจกรรม
อื่นๆ ขององคกร

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แนวทางการทําสมาธิที่
เหมาะสมกับบริบทของ
องคกร

• ขอ 1 +  หลักฐานที่
แสดงถึงการดําเนินงาน
ตามแนวทางที่ออกแบบ
ไว

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
ปรับปรุงวิธีการทําให
เกิดการทําสมาธิ 
เปนระยะๆ

• ขอ 3 + หลักฐานที่แสดง
ถึงการเรียนรูและพัฒนา
วิธีการจัดการใหเกิดการ
ทําสมาธิในการทํางาน
อยางตอเนื่อง

• ขอ 4 + หลักฐานที่แสดง
ถึงการนําเครื่องมือและ
วิธีการจัดการใหเกิด
สมาธิ หรือนําสมาธิไป
ประยุกตใชในกิจกรรม
อื่นๆขององคกรอยาง
ชัดเจน

6.6.2 การสงเสริมการมีสติในองคกร

• การสงเสริมใหบุคลากร
ใชสติในการทํางาน 
(เชน การสรางสิ่ง
แวดลอมที่เอื้อตอการ
ทําใหบุคลากรมีสติ 
หรือการบันทึกการมีสติ 
มีนวัตกรรมสงเสริมให
บุคลากรมีสติมากขึ้น 
ไมจํากัดเวลาสถานที่ 
เปนตน)

• ออกแบบแนวทางการ
ทําใหเกิดการใชสติใน
การทํางานงานที่เหมาะ
สมกับบริบทของ
องคการ หรือเลือกใช
เครื่องมือชวยเตือนสติ
ระหวางทํางานแตยังไม
ไดดําเนินการ

• ดําเนินการตาม
แนวทางการทําใหเกิด
การใชสติที่เหมาะสม
กับบริบทขององคการ
และ/หรือหนวยงาน
ยอย และใชเครื่องมือ
ชวยเตือนสติระหวาง
ทํางาน

• ดําเนินการตามแนวทาง
ที่วางไว

• ประเมินปรับปรุงและ
เลือกใชเครื่องมือชวย
เตือนสติระหวางการ
ทํางานแกบุคลากรใน
องคกรใหเหมาะสมกับ
บริบทกับองคกรเปนระ
ยะๆ 

• เรียนรูและพัฒนาวิธี
การใช/พัฒนาเครื่อง
มือชวยเตือนสติ
ระหวางการทํางานแก
บุคลากรในองคกรที่
เหมาะสมกับบริบท
องคกรอยางตอเนื่อง

• นําเครื่องมือและวิธีการ
ใชเครื่องมือชวยเตือน
สติ ไปใชทั่วถึงทั้ง
องคกร และ/หรือ หรือ
นําไปใชในกิจกรรม
อื่นๆ ขององคกร

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• การออกแบบเครื่องมือ
ชวยเตือนสติระหวาง
การทํางานแกบุคลากร
ในการทํางาน

• ขอ 1 +  หลักฐานที่
แสดงถึงการดําเนินงาน
ตามแนวทางที่ออกแบบ
ไว

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
ปรับปรุงและเลือกใช
เครื่องมือชวยเตือนสติ 
เปนระยะๆ

• ขอ 3 + หลักฐานที่แสดง
ถึงการเรียนรูและพัฒนา
วิธีการใช/พัฒนาเครื่อง
มือชวยเตือนสติอยางตอ
เนื่อง

• ขอ 4 + หลักฐานที่แสดง
ถึงการนําเครื่องมือและ
วิธีการใชเครื่องมือชวย
เตือนสติ ไปใชทั่งองคกร 
หรือนําไปใชในกิจกรรม
อื่นๆขององคกร
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6.7 ความสัมพันธที่เขาใจและไววางใจ

6.7.1 การสื่อสารสรางสุข

• การสื่อสารเพื่อสรางสุข
ในองคกร (เชน Check 
in-Check out , 
dialogue, สติสนทนา, 
NVC, การคลี่คลาย
ความขัดแยง การแกไข
ปญหาแบบอริยสัจ 4 
การเปดพื้นที่สีขาว 
ฯลฯ)

• มีการออกแบบแนวทาง
การทําสมาธิที่เหมาะ
สมกับบริบทขององคกร
และ/หรือหนวยงาน
ยอยแตยังไมไดดําเนิน
การ

• มีการออกแบบแนวทาง
การทําสมาธิที่เหมาะสม
กับบริบทขององคกร
และ/หรือหนวยงานยอย
แตยังไมไดดําเนินการ

• ดําเนินการตาม
แนวทางที่ไดวางไว

• ดําเนินการตามแนวทาง
ที่วางไว

• ประเมิน ปรับปรุง 
แนวทางการทําสมาธิ
ในการทํางาน หรือ
ขยายพื้นที่ในหนวยงา
นอื่นๆ ใหคลอบคลุม
มากขึ้น 

• ประเมิน ปรับปรุง 
แนวทางการทําสมาธิใน
การทํางาน หรือขยาย
พื้นที่ในหนวยงานอื่นๆ
ใหคลอบคลุมมากขึ้น

• เรียนรูและพัฒนาวิธี
การจัดการใหเกิดการ
ทําสมาธิในการทํางาน 
หรือขยายพื้นที่ใน
หนวยงานอื่นๆ ใหคลอ
บคลุมมากขึ้นทั้งองคกร

• เรียนรูและพัฒนาวิธีการ
จัดการใหเกิดการทํา
สมาธิในการทํางาน หรือ
ขยายพื้นที่ในหนวยงา
นอื่นๆใหคลอบคลุมมาก
ขึ้นทั้งองคกร

• นําความรูและวิธีการ
จัดการใหเกิดการใช
สมาธิ ใหครอบคลุมทั่ว
ทั้งองคกร หรือนําไป
ประยุกตใชในกิจกรรม
อื่นๆ ขององคกร

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แนวทาง/กระบวนการ
สื่อสารเพื่อสรางสุขใน
องคกร

• ขอ 1 + หลักฐาน
แผนการดําเนินงาน
ตามที่ไดวางไว

• ขอ 2 + ผลการประเมิน
และการปรับปรุง
กระบวนการการสื่อสาร
เพื่อสรางสุขในองคกร

• ขอ 3 + หลักฐานการ
ปรับปรุงกระบวนการ
สื่อสารเพื่อสรางสุขใน
องคกรอยางตอเนื่อง

• ขอ 4 + หลักฐานที่
แสดงถึงการเรียนรู 
พัฒนาแนวทางและนํา
แนวทาง/กระบวนการ
สื่อสารเพื่อสรางสุขใน
องคกรไปใชในการ
ทํางานทั้งองคกรและ/
หรือหลักฐานการเผย
แพรความรูใหแก
องคกรอื่น

6.7.2 การสื่อสารระหวางบุคคลอยางมีสติ

• มีกิจกรรมเพื่อทําใหเกิด
การสื่อสารระหวาง
บุคคลอยางมีสติ  (เชน 
การเตือน, การใหกําลัง
ใจ, Buddy คูเตือน, 
การนิเทศ, การใหคํา
ปรึกษาภายในองคกร 
ฯลฯ )

• ออกแบบแนวทางการก
ระตุนและสนับสนุนให
เกิดการสื่อสารระหวาง
บุคคลอยางมีสติใน
องคกรแตยังไมได
ดําเนินการ

• ออกแบบแนวทางการก
ระตุนและสนับสนุนให
เกิดการสื่อสารระหวาง
บุคคลอยางมีสติใน
องคกร

• ดําเนินการตาม
แนวทางที่ไดออกแบบ
ไว

• ดําเนินการตามแนวทาง
ที่ไดออกแบบไว

• มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงแนวทางการก
ระตุนและสนับสนุนให
เกิดการสื่อสารระหวาง
บุคคลอยางมีสติใน
องคกรเปนระยะๆ

• ประเมินผลและปรับปรุง
แนวทางการกระตุนและ
สนับสนุนใหเกิดการ
สื่อสารระหวางบุคคล
อยางมีสติในองคกรเปน
ระยะๆ

• เรียนรูและพัฒนาวิธี
การกระตุนและ
สนับสนุนใหเกิดการ
สื่อสารอยางมีสติใน
องคกรอยางตอเนื่อง

• เรียนรูและพัฒนาวิธี
การกระตุนและ
สนับสนุนใหเกิดการ
สื่อสารอยางมีสติใน
องคกรอยางตอเนื่อง

• มีการนําแนวทางและ
วิธีการกระตุนและ
สนับสนุนใหเกิดการ
สื่อสารระหวางบุคคล
อยางมีสติในองคกร ไป
ใชในหนวยงานตางๆ 
อยางทั่วถึงทั้งองคกร

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แนวทางการกระตุนและ
สนับสนุนใหเกิดการ
สื่อสารระหวางบุคคล
อยางมีสติในองคกร

• ขอ 1 + หลักฐานที่แสดง
การดําเนินงานตาม
แนวทางที่ออกแบบไว

• ขอ 2 + ผลประเมินผล
และปรับปรุงแนวทาง
การกระตุนและ
สนับสนุนใหเกิดการ
สื่อสารระหวางบุคคล
อยางมีสติในองคกรเปน
ระยะๆ

• ขอ 3 + หลักฐานที่แสดง
ถึงการเรียนรูและพัฒนา
วิธีการกระตุนและ
สนับสนุนใหเกิดการ
สื่อสารอยางมีสติใน
องคกรอยางตอเนื่อง

• ขอ 4 + หลักฐานที่แสดง
ถึงการนําแนวทางและ
วิธีการกระตุนและ
สนับสนุนใหเกิดการ
สื่อสารระหวางบุคคล
อยางมีสติในองคกรไป
ใชทั่วถึงทั้งองคกร
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6.8 โครงสรางที่ยืดหยุน 

6.8.1 โครงสรางองคกร

• มีการปรับโครงสราง
องคกรที่เอื้อตอการ
สรางสุข (เชน การเพิ่ม
โครงสรางแนวราบ,การ
ลดโครงสรางแนวดิ่ง, 
การสรางบรรยากาศ
แบบไมเปนทางการใน
องคกร ฯลฯ)

• มีแผนจัดโครงสราง
องคกรทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ(เชน คณะ
กรรมการสรางสุข) แต
ยังไมไดดําเนินการ

• มีแผนจัดโครงสราง
องคกรทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ หรือการสราง
บรรยากาศแบบไมเปน
ทางการ

• มีการดําเนินการปรับ
โครงสรางองคกร

• มีแผนจัดโครงสราง
องคกรทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบ หรือการสราง
บรรยากาศแบบไมเปน
ทางการ

• มีการดําเนินการปรับ
โครงสรางองคกร

• การประเมินผลและ
ปรับปรุง การจัด
โครงสรางองคกร 

• มีการดําเนินการตาม
แผนที่วางอยางครบถวน

• การประเมินผลและ
ปรับปรุง การจัด
โครงสรางองคกร 

• มีการประเมินผลและ
ปรับปรุง การจัด
โครงสรางองคกร เปน
ระยะอยางตอเนื่อง

• มีการประเมินผลและ
ปรับปรุง การจัด
โครงสรางองคกร 

• มีการประเมินผลและ
ปรับปรุง การจัด
โครงสรางองคกรเปน
ระยะอยางตอเนื่อง

• มีโครงสรางองคกรทั้ง
แนวดิ่งและแนวราบ 
และสรางบรรยากาศไม
เปนทางการที่สามารถ
บูรณาการงานสรางสุข 
ใหเขากับระบบงานอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• มีรางโครงสรางองคกร
ทั้งแนวดิ่งแนวระนาบ

• มีการจัดโครงสราง
องคกรที่ชัดเจน

• มีคําสั่งมอบหมายหนาที่
การงานตามโครงสราง

• มีการทบทวนโครงสราง
• หลักฐานแสดงการ

ปรับปรุงโครงสรางตาม
บทบาทหนาที่ที่มีการ
ปฏิบัติงานจริง

• หลักฐานแสดงการ
ประเมินหรือปรับปรุง
โครงสรางตามบทบาท
หนาที่ที่มีการปฏิบัติงาน
จริงอยางตอเนื่องเปนระ
ยะๆ 

• หลักฐานแสดงโครงสราง
องคกรที่มีการปรับปรุง
ตามบริบทเชื่อมโยงกับ
ระบบตางๆ และหลัก
ฐานการสรางบรรยากาศ
ที่ไมเปนทางการใน
องคกร

6.8.2 การประชุมอยางมีสวนรวมในหนวยงาน

• การประชุมแบบมีสวน
รวมระดับหนวยงาน

• มีแนวคิด/มีการ
วางแผนใชการประชุม
แบบมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการในระดับ
หนวยงานยอยแตยังไม
ไดดําเนินการ

• มีการดําเนินการตาม
แผนอยางเปนรูปธรรม
มีวิธีการ ขั้นตอนและ
ผลการประชุมอยางมี
สวนรวมของหนวยงาน
ที่ชัดเจน

• มีการดําเนินการตาม
แผนอยางเปนรูปธรรมมี
วิธีการ ขั้นตอนและผล
การประชุมอยางมีสวน
รวมที่ชัดเจน

• มีการประเมินผลและ
การปรับปรุงวิธีการ
ประชุมอยางมีสวนรวม
ของหนวยงาน

• มีการเรียนรูประเมิน
และปรับปรุงวิธีการ
ประชุมอยางมีสวนรวม
ระดับหนวยงาน อยาง
ตอเนื่อง

• มีความครอบคลุม
หนวยงานตางๆ 

• มีความครอบคลุมหนวย
งานตางๆทั้งองคกร

• หนวยงานนําการ
ประชุมอยางมีสวนรวม
ไปใชเชื่อมโยงกับระบบ
งานหลักหรืองาน
ประจําของหนวยงาน
อยางชัดเจนเปน
ตัวอยางใหกับองคกร
อื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แสดงรางขอตกลงเบื้อง
ตนในการประชุม

• มีขอตกลงเบื้องตนใน
การประชุม

• มีหลักฐานแสดงการ
จัดการประชุมแบบมี
สวนรวม

• มีรายงานการประชุม
หรือบันทึกการประชุม
ของหนวยงาน

• มีหลักฐานการปรับปรุง
การจัดการประชุมอยาง
มีสวนรวม 

• มีรายงานการประชุมที่มี
การใชการประชุมอยาง
มีสวนรวมในหนวยงานที่
แสดงใหเห็นถึงการ
ปรับปรุงรูปแบบและวิธี
การประชุมอยางตอ
เนื่อง

• มีรายงานการประชุม
หรือบันทึกการประชุม
ของกิจกรรมตางๆ ของ
หนวยงานที่มีการใชการ
ประชุมอยางมีสวนรวม
ในการประชุมของหนวย
งานทุกครั้ง
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6.8.3 การประชุมอยางมีสวนรวมขามสายงาน(ถามี)

• มีการประชุมแบบมี
สวนรวมระหวางหนวย
งานหรือขามสายงาน
(ถามี)

• มีแนวคิด/มีการ
วางแผนใชการประชุม
แบบมีสวนรวมประชุม
ระหวางหนวยงานหรือ
ขามสายงานแตยังไมได
ดําเนินการ

• มีการดําเนินการตาม
แผนอยางเปนรูปธรรม
มีวิธีการ ขั้นตอนและ
ผลการประชุมอยางมี
สวนรวมระหวางหนวย
งานหรือขามสายงานที่
ชัดเจน

• มีการดําเนินการตาม
แผนอยางเปนรูปธรรมมี
วิธีการ ขั้นตอนและผล
การประชุมอยางมีสวน
รวมระหวางหนวยงาน
หรือขามสายงานที่
ชัดเจน

• มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงวิธีการประชุม
อยางมีสวนรวม
ระหวางหนวยงานหรือ
ขามสายงาน 

• มีการเรียนรูประเมิน
และปรับปรุงวิธีการ
ประชุมอยางมีสวนรวม
ระหวางหนวยงานหรือ
ขามสายงานอยางตอ
เนื่อง

• มีความครอบคลุมทีม
ขามสายงานตางๆ 

• มีความครอบคลุมทีม
ขามสายงานตางๆ ทั้ง
องคกร

• ทีมขามสายงานนําการ
ประชุมอยางมีสวนรวม
ไปใชเชื่อมโยงกับการ
ประชุมในระบบงาน
หลักหรืองานประจํา 
ของทีมไดอยางเปนรูป
ธรรมชัดเจน มีองค
ความรูที่เปนตัวอยาง
เผยแพรใหกับทีมงาน
องคกรอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แสดงรางขอตกลงเบื้อง
ตนในการประชุม

• มีขอตกลงเบื้องตนใน
การประชุม

• มีหลักฐานแสดงการ
จัดการประชุมแบบมี
สวนรวม

• มีรายงานการประชุม
หรือบันทึกการประชุม
ของทีมขามสายงาน

• มีหลักฐานการปรับปรุง
การจัดการประชุมอยาง
มีสวนรวมของทีมขาม
สายงาน

• มีรายงานการประชุมที่มี
การใชการประชุมอยาง
มีสวนรวมของทีมขาม
สายงานที่แสดงใหเห็น
ถึงการปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการประชุมอยาง
ตอเนื่อง

• มีรายงานการประชุม
หรือบันทึกการประชุม
ของกิจกรรมตางๆของ
ทีมขามสายงานที่มีการ
ใชการประชุมอยางมี
สวนรวมในการประชุม
ทุกครั้ง

6.8.4 การประชุมอยางมีสวนรวมของคณะกรรมการบริหารองคกร

• มีการประชุมแบบมี
สวนรวมในระดับคณะ
กรรมการบริหารองคกร

• มีแนวคิด/มีการ
วางแผนใชการประชุม
แบบมีสวนรวมประชุม
ระหวางหนวยงานหรือ
ขามสายงานแตยังไมได
ดําเนินการ

• มีการดําเนินการตาม
แผนอยางเปนรูปธรรม
มีวิธีการ ขั้นตอนและ
ผลการประชุมอยางมี
สวนรวมระหวางหนวย
งานหรือขามสายงานที่
ชัดเจน

• มีการดําเนินการตาม
แผนอยางเปนรูปธรรมมี
วิธีการ ขั้นตอนและผล
การประชุมอยางมีสวน
รวมระหวางหนวยงาน
หรือขามสายงานที่
ชัดเจน

• มีการประเมินผลและ
ปรับปรุงวิธีการประชุม
อยางมีสวนรวม
ระหวางหนวยงานหรือ
ขามสายงาน 

• มีการเรียนรูประเมิน
และปรับปรุงวิธีการ
ประชุมอยางมีสวนรวม
ระหวางหนวยงานหรือ
ขามสายงานอยางตอ
เนื่อง

• มีความครอบคลุมทีม
ขามสายงานตางๆ 

• มีความครอบคลุมทีม
ขามสายงานตางๆ ทั้ง
องคกร

• ทีมขามสายงานนําการ
ประชุมอยางมีสวนรวม
ไปใชเชื่อมโยงกับการ
ประชุมในระบบงาน
หลักหรืองานประจํา 
ของทีมไดอยางเปนรูป
ธรรมชัดเจน มีองค
ความรูที่เปนตัวอยาง
เผยแพรใหกับทีมงาน
องคกรอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แสดงรางขอตกลงเบื้อง
ตนในการประชุม

• มีขอตกลงเบื้องตนใน
การประชุม

• มีหลักฐานแสดงการ
จัดการประชุมแบบมี
สวนรวมของคณะ
กรรมการบริหารองคกร

• มีรายงานการประชุม
หรือบันทึกการประชุม
ของคณะกรรมการ
บริหาร

• มีหลักฐานการปรับปรุง
การจัดการประชุมอยาง
มีสวนรวม 

• มีรายงานการประชุมที่มี
การใชการประชุมอยาง
มีสวนรวมของคณะ
กรรมการบริหารที่แสดง
ใหเห็นถึงการปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการ
ประชุมอยางตอเนื่อง

• มีหลักฐานที่แสดงถึง
การนําแนวทางการจัด
ประชุมแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการ
บริหารองคกรไป
ประยุกตใชในการ
บริหารระดับตางๆ ของ
องคกร
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ

7.1 ดานปจเจกบุคคล

7.1.1 Happinometer*

• Happinometer • ไมมีการประเมิน • มีการประเมิน 1 ถึง 2 
ครั้ง เริ่มมีการวิเคราะห
แนวโนมความสุขของ
บุคลากร

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
ผลลัพธดี และมีแนว
โนมที่ดีขึ้น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธดี
ขึ้น เกินเกณฑ
มาตรฐานเมื่อเทียบกับ
องคกรอื่น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธดี
เยี่ยม โดดเดน เกิน
เกณฑมาตรฐานแสดง
ถึงความเปนผูนําเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แบบสํารวจ Happi-
nometer ตาม
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ

• มีผลสํารวจ Happi-
nometer ตาม
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ
อยางนอย 1 ครั้ง

• มีผลสํารวจตาม
มาตรฐานเปนที่ยอมรับ
ครั้งที่ 3 

• มีรายงานการวิเคราะห 
Happinometer

• มีรายงานการวิเคราะห
• มีแผนการปรับกิจกรรม

เพื่อยกระดับ 
Happinometer และมี
การเทียบเคียงผลลัพธ
กับองคกรอื่น

• มีการวิเคราะหกิจกรรม
ที่มีผลตอ Happinom-
eter ของบุคลากรมี
ความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และ
แสดงผลลัพธดีเยี่ยมเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น

7.1.2 ความเครียดของบุคลากร

• ความเครียดของ
บุคลากร

• ไมมีการประเมิน • มีการประเมิน 1 ถึง 2 
ครั้ง เริ่มมีการ
วิเคราะหแนวโนม
ความเครียดของ
บุคลากร

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
ผลลัพธดี และมีแนว
โนมที่ดีขึ้น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธ
ดีขึ้น เกินเกณฑ
มาตรฐานเมื่อเทียบกับ
องคกรอื่น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธ
ดีเยี่ยม โดดเดน เกิน
เกณฑมาตรฐานแสดง
ถึงความเปนผูนําเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูล
ที่ใชในการประเมิน
ตนเอง

• แบบสํารวจความเครียด
ตามมาตรฐานเปนที่
ยอมรับ

• มีผลสํารวจความเครียด
ตามมาตรฐานเปนที่
ยอมรับ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 
2

• มีผลสํารวจความเครียด
ตามมาตรฐานเปนที่
ยอมรับครั้งที่ 3

• มีรายงานการวิเคราะห
ความเครียด

• มีรายงานการวิเคราะห
• มีแผนการปรับกิจกรรม

เพื่อลดระดับ
ความเครียด และมีการ
เทียบเคียงผลลัพธกับ
องคกรอื่น

• มีการวิเคราะหกิจกรรม
ที่มีผลตอความเครียด
ของบุคลากรมีความ
สัมพันธกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ และ
แสดงผลลัพธดีเยี่ยม
เมื่อเทียบกับองคกรอื่น
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7.1.3 สภาวะสุขภาพของบุคลากร*

• สภาวะสุขภาพของ
บุคลากร (เชน ความ
ดันโลหิต, BMI, ไขมัน
ในเลือด, นํ้าตาลใน
เลือด, สมรรถภาพ
รางกาย เปนตน)

• ไมมีการประเมิน • มีการประเมิน 1 ถึง 2 
ครั้ง

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
ผลลัพธดี และมีแนว
โนมที่ดีขึ้น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธ
ดีขึ้น เกินเกณฑ
มาตรฐานเมื่อเทียบกับ
องคกรอื่น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธ
ดีเยี่ยม โดดเดน เกิน
เกณฑมาตรฐานแสดง
ถึงความเปนผูนําเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูล
ที่ใชในการประเมิน
ตนเอง

- • มีผลการประเมินอยาง
นอย 1 ครั้ง

• มีผลการประเมินครั้งที่ 
3 และมีรายงานการ
วิเคราะห

• มีรายงานการวิเคราะห
• มีแผนการปรับกิจกรรม

เพื่อยกระดับสภาวะ
สุขภาพและมีการเทียบ
เคียงผลลัพธกับองคกร
อื่น

• มีการวิเคราะหกิจกรรม
ที่มีผลตอภาวะสุขภาพ
ของบุคลากร และมี
ผลลัพธดีเยี่ยมเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น

7.1.4 ผลลัพธดานปจเจกบุคคลอื่นๆ ตามบริบทขององคกร

• การประเมินผลกระทบ 
อื่นๆ เชน คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร, ความผิด
พลาดในการทํางาน, 
ความอยูดีมีสุข หรือ
การประเมินเชิง
คุณภาพ เชน เรื่องเลา, 
Focus Group เปนตน

• ไมมีการประเมิน • มีการประเมิน 1 ถึง 2 
ครั้ง

• มีการประเมินผลลัพธ 3 
ชวงเวลาขึ้นไป มี
ผลลัพธดี และมีแนว
โนมที่ดีขึ้น

• มีการประเมินผลลัพธ 3 
ชวงเวลาขึ้นไป มีแนว
โนมที่ดี มีผลลัพธดีขึ้น 
เกินเกณฑมาตรฐาน
เมื่อเทียบกับองคกรอื่น

• มีการประเมินผลลัพธ 3 
ชวงเวลาขึ้นไป มีแนว
โนมที่ดี มีผลลัพธดี
เยี่ยม โดดเดน เกิน
เกณฑมาตรฐานแสดง
ถึงความเปนผูนําเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

- • มีผลการประเมินอยาง
นอย 1 ครั้ง

• มีผลการประเมินครั้งที่ 3 
และมีรายงานการ
วิเคราะห

• มีรายงานการวิเคราะห
• มีแผนการปรับกิจกรรม

เพื่อพัฒนาและมีการ
เทียบเคียงผลลัพธกับ
องคกรอื่น

• มีการวิเคราะหกิจกรรม
ที่มีผลตอผลลัพธดาน
ปจเจกบุคคลที่สําคัญ
ตามบริบทขององคกร
เพื่อประโยชนตอการนํา
ไปพัฒนาและแสดง
ผลลัพธดีเยี่ยมเมื่อเทียบ
กับองคกรอื่น
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7.2 ดานทีมงาน/หนวยงาน

7.2.1 ผลลัพธดานความสัมพันธในทีม/หนวยงาน

• การวิเคราะหตัวชี้วัด
ดานความสัมพันธใน
ระดับทีมงาน/หนวย
งาน (เชน บรรยากาศ
ในการทํางาน, ขอรอง
เรียนในทีมงาน, ความ
มีนํ้าใจ, ความพึงพอใจ
ระดับหนวยงาน 
เปนตน)

 

• ไมมีการประเมิน • มีการประเมินตัวชี้วัด 1 
ถึง 2 ครั้ง

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
ผลลัพธดี และมีแนว
โนมที่ดีขึ้น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธดี
ขึ้น เกินเกณฑ
มาตรฐานเมื่อเทียบกับ
องคกรอื่น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธดี
เยี่ยม โดดเดน เกิน
เกณฑมาตรฐานแสดง
ถึงความเปนผูนําเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

- • มีผลการประเมินอยาง
นอย 1 ครั้ง

• มีผลการประเมินครั้งที่ 3 
และมีรายงานการ
วิเคราะห

• มีรายงานการวิเคราะห
• มีแผนการปรับกิจกรรม

เพื่อพัฒนาและมีการ
เทียบเคียงผลลัพธกับ
องคกรอื่น

• มีการวิเคราะหกิจกรรม
ที่มีผลตอความสัมพันธ
และแสดงผลลัพธดีเยี่ยม
เมื่อเทียบกับองคกรอื่น

7.3 ดานองคกร/ระบบงาน

7.3.1 การมาทํางาน/การลาออก

• อัตราการลาออก การ
มาทํางาน (สาย ขาด
งาน) การเปลี่ยนงาน 
เปนตน

• ไมมีการประเมิน • มีการประเมิน 1 ถึง 2 
ครั้ง เริ่มที่การวิเคราะห
แนวโนม

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
ผลลัพธดี และมีแนว
โนมที่ดีขึ้น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธดี
ขึ้น เกินเกณฑ
มาตรฐานเมื่อเทียบกับ
องคกรอื่น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธดี
เยี่ยม โดดเดน เกิน
เกณฑมาตรฐานแสดง
ถึงความเปนผูนําเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

- • มีผลการประเมินอยาง
นอย 1 ครั้ง

• มีผลการประเมินครั้งที่ 3 
และมีรายงานการ
วิเคราะห

• มีรายงานการวิเคราะห
• มีแผนการปรับกิจกรรม

และมีการเทียบเคียง
ผลลัพธกับองคกรอื่น

• มีการวิเคราะหการมา
ทํางานและแสดงผลลัพธ
ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับ
องคกรอื่น
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7.3.2 ความผูกพันองคกร

• ความผูกพัน เชน 
Emo-meter

• ไมมีการประเมิน • มีการประเมิน 1 ถึง 2 
ครั้ง เริ่มที่การ
วิเคราะหแนวโนม

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
ผลลัพธดี และมีแนว
โนมที่ดีขึ้น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธ
ดีขึ้น เกินเกณฑ
มาตรฐานเมื่อเทียบกับ
องคกรอื่น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธ
ดีเยี่ยม โดดเดน เกิน
เกณฑมาตรฐานแสดง
ถึงความเปนผูนําเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูล
ที่ใชในการประเมิน
ตนเอง

- • มีผลการประเมินอยาง
นอย 1 ครั้ง

• มีผลการประเมินครั้งที่ 
3 และมีรายงานการ
วิเคราะหความผูกพัน

• มีรายงานการวิเคราะห

• มีแผนการปรับกิจกรรม
เพื่อยกระดับความ
ผูกพันและมีการเทียบ
เคียงผลลัพธกับองคกร
อื่น

• มีการวิเคราะหกิจกรรม
ที่มีผลตอความผูกพัน
และแสดงผลลัพธดี
เยี่ยมเมื่อเทียบกับ
องคกรอื่น

7.3.3 ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรหรืองบประมาณ

• ประสิทธิภาพการใชงบ
ประมาณหรือทรัพยากร
ตางๆ ขององคกร เชน 
ตนทุน, การประหยัดงบ
ประมาณ, การประหยัด
พลังงาน, การรักษาสิ่ง
แวดลอม เปนตน

• ไมมีการประเมิน • มีการประเมิน 1 ถึง 2 
ครั้ง เริ่มที่การวิเคราะห
แนวโนม

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
ผลลัพธดี และมีแนว
โนมที่ดีขึ้น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธดี
ขึ้น เกินเกณฑ
มาตรฐานเมื่อเทียบกับ
องคกรอื่น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธดี
เยี่ยม โดดเดน เกิน
เกณฑมาตรฐานแสดง
ถึงความเปนผูนําเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

- • มีผลการประเมินอยาง
นอย 1 ครั้ง

• มีผลการประเมินครั้งที่ 
3 และมีรายงานการ
วิเคราะหผล

• มีรายงานการวิเคราะห

• มีแผนการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและมีการ
เทียบเคียงผลลัพธกับ
องคกรอื่น

• มีการวิเคราะหและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขององคกรและแสดง
ผลลัพธดีเยี่ยมเมื่อเทียบ
กับองคกรอื่น
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7.3.4 ผลลัพธดานคุณภาพมาตรฐานขององคกร*

• การวิเคราะหผลลัพธ
ดานคุณภาพมาตรฐาน
ที่สําคัญขององคกร 
เชน ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานที่องคกรใช, 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา, อัตราการติด
เชื้อ, CMI, ฯลฯ)

• ไมมีการประเมิน • มีการประเมิน 1 ถึง 2 
ครั้ง เริ่มที่การวิเคราะห
แนวโนม

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
ผลลัพธดี และมีแนว
โนมที่ดีขึ้น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธดี
ขึ้น เกินเกณฑ
มาตรฐานเมื่อเทียบกับ
องคกรอื่น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธดี
เยี่ยม โดดเดน เกิน
เกณฑมาตรฐานแสดง
ถึงความเปนผูนําเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

- • มีผลการประเมินอยาง
นอย 1 ครั้ง

• มีผลการประเมินครั้งที่ 
3 และมีผลลัพธที่มีแนว
โนมดีขึ้น

• มีผลลัพธการพัฒนา
คุณภาพที่ดีขึ้นอยางตอ
เนื่องหรือผานเกณฑ
มาตรฐานและมีการ
เทียบเคียงผลลัพธกับ
องคกรอื่น

• แสดงผลลัพธการพัฒนา
คุณภาพที่ดีเยี่ยมหรือ
ผานเกณฑมาตรฐาน
มากกวาเมื่อเทียบกับ
องคกรอื่น

7.3.5 ผลิตภาพ/การเพิ่มผลผลิต ( Productivity ) ขององคกร หรือการสรางนวัตกรรม

• ผลผลิตขององคกร  
เชน ผลประกอบการ
ตางๆ ขององคกร, ราย
ได, กําไร, การลดราย
จาย, ROI, จํานวน
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
เปนตน

• ไมมีการประเมิน • มีการประเมิน 1 ถึง 2 
ครั้ง เริ่มที่การวิเคราะห
แนวโนม

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
ผลลัพธดี และมีแนว
โนมที่ดีขึ้น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธดี
ขึ้น เกินเกณฑ
มาตรฐานเมื่อเทียบกับ
องคกรอื่น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธดี
เยี่ยม โดดเดน เกิน
เกณฑมาตรฐานแสดง
ถึงความเปนผูนําเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูลที่
ใชในการประเมิน
ตนเอง

- • มีผลการประเมินอยาง
นอย 1 ครั้ง

• มีผลการประเมินครั้งที่ 
3 และมีรายงานการ
วิเคราะหหรือนวัตกรรม
อยางนอย 1 เรื่อง

• มีรายงานการวิเคราะห 
มีแผนการปรับกิจกรรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพขอ
องคกร และมีการเทียบ
เคียงผลลัพธกับองคกร
อื่นหรือมีนวัตกรรม
มากกวา 1 เรื่องและ
ขยายผลไปยังหนวยงาน
ตางๆ ในองคกร

• มีการวิเคราะหผลและ
ปรับปรุงจนสามารถเพิ่ม
ผลิตภาพขององคกรจน
แสดงผลลัพธดีเยี่ยมเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่นหรือ
ขยายผลนวัตกรรม
มากกวา 1 เรื่องไปยัง
หนวยงานสวนใหญใน
องคกร
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7.4 ดานชุมชนและสังคม

7.4.1 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย หรือคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน*

• ความพึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสีย เชน 
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ, ความพึง
พอใจ/ความผูกพัน
ของชุมชน, ความพึง
พอใจของผูปกครอง
นักเรียน เปนตน หรือ
คุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน

• ไมมีการประเมิน • มีการประเมิน 1 ถึง 2 
ครั้ง เริ่มที่การ
วิเคราะหแนวโนม

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
ผลลัพธดี และมีแนว
โนมที่ดีขึ้น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธ
ดีขึ้น เกินเกณฑ
มาตรฐานเมื่อเทียบกับ
องคกรอื่น

• มีการประเมินผลลัพธ 
3 ชวงเวลาขึ้นไป มี
แนวโนมที่ดี มีผลลัพธ
ดีเยี่ยม โดดเดน เกิน
เกณฑมาตรฐานแสดง
ถึงความเปนผูนําเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5

• หลักฐาน/แหลงขอมูล
ที่ใชในการประเมิน
ตนเอง

- • มีผลการประเมินอยาง
นอย 1 ครั้ง

• มีผลการประเมินครั้งที่ 
3 และมีรายงานการ
วิเคราะหผล

• มีรายงานการวิเคราะห

• มีแผนการปรับกิจกรรม
เพื่อพัฒนาระดับความ
พึงพอใจและมีการ
เทียบเคียงผลลัพธกับ
องคกรอื่น

• มีการวิเคราะหกิจกรรม
ที่มีผลตอการพัฒนา
ระดับความพึงพอใจขอ
งูเกี่ยวของและแสดง
ผลลัพธดีเยี่ยมเมื่อ
เทียบกับองคกรอื่น
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หมอยิ้มได
คนไขยิ้มออก

กนกอร อินทวิวัฒน
กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม รพ.ปางมะผา

หมอ มันจะไมเจ็บใชไหม 
หมอจะฉีดยาชาหรือเปลา 
ใชเวลานานมั้ย หนูกลัวนะ

 ความสุขสําหรับเรามันมี 2 แบบ คือ สุขที่ไดทําเพื่อ

คนอื่น และ สุขที่ไดทําเพื่อตัวเอง เราอยากแชร ความสุขที่ไดทํา

เพือ่คนอืน่ ทกุครัง้ทีไ่ดเหน็ “รอยยิม้” ของผูรบับรกิาร มนัคอืความ

สุขอยางหนึ่งที่ไดจากการทํางาน เพราะการที่ผูรับบริการย้ิม 

น่ันแสดงวาเขาเองก็มีความสุขเชนกัน เม่ือเดือนกอนมีหญิงหลัง

คลอดพาบุตรอายุ 1 เดือนมาตรวจตามนัด ซึ่งดูจากประวัติการ

คลอดที่ผานมาพบวา มีบุตรมาแลว 3 คน และดวยการประเมิน

ภาวะตางๆ ของผูรับบริการแลว คิดวาเขาควรคุมกําเนิดแบบถาวร 

น่ันกค็อืการทาํหมนั เนือ่งดวยอายท่ีุมากขึน้ ตัง้ครรภหลายครัง้และ

ครัง้ลาสุดเปนการตัง้ครรภท่ีไมไดตัง้ใจ จากการสงัเกตและใหบรกิาร

ตลอดการตั้งครรภ พบวาผูรับบริการจะบนเปนระยะวาไมคอยสุข

สบายจากการตั้งครรภครั้งนี้ อึดอัด อยากคลอดเร็วๆ จากแนะนํา

วิธีคุมกําเนิดโดยการทําหมัน ผูรับบริการปฏิเสธ โดยใหเหตุผลตาม

ความเชือ่ในชนเผาวา ถาทาํหมนัแลวจะไมมแีรง และจะทาํใหความ

รูสึกทางเพศเพิ่มมากขึ้น 

 หลังจากที่ไดเสนอทางเลือกนี้ ผูรับบริการไดปฏิเสธอีก 

เนือ่งจากไดรบัขอมูลมาจากญาตมิาวาการฝงยาคมุมคีวามเจบ็ปวด 

ฝงแลวยาคุมหาย และมีอาการแทรกซอนตามมามากมายจะขอ

ฉดียาคมุกาํเนดิแทน แตจากประวตักิอนการตัง้ครรภทีผ่านมา ผูรับ

บริการคุมกําเนิดดวยยาฉีดคุมกําเนิดไมสมํ่าเสมอทําใหเกิดการ

ตัง้ครรภครัง้นี ้จงึพยายามโนมนาวใหฝงยาฝงคมุกาํเนิดแทน เนือ่งจาก

นาจะเหมาะกบัผูรับบรกิารมากกวา เบือ้งตนอธบิายถงึขอมลูทัง้หมด

ของการฝงยาคุมทั้งขอดี ขอเสีย อาการแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้น 

การปฏิบัติตัวหลังใสยาฝง และขอตกลงในการฝงยาคุมทั้งหมด

อีกครั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแมวาเราคิดวาวิธีคุมกําเนิดวิธีนี้เหมาะกับ

ผูรบับรกิารที่สดุ แตเราก็ตองยึดหลักความสมคัรใจของผูรับบริการ

เปนหลัก โดยใหผูรับบริการเลือกตัดสินใจเอง 

 “หมอ มันจะไมเจ็บใชไหม หมอจะฉีดยาชาหรือเปลา 

ใชเวลานานมั้ย หนูกลัวนะ” เราก็ตอบวา “ทุกคนเวลาใสยาฝง

ตองฉดียาชาใหอยูแลว จะเจบ็แคตอนฉดียาชา แตพอยาชาออก

ฤทธิ์มันจะไมคอยเจ็บ และใชเวลาไมเกิน 5 นาที” 

 ผูรบับรกิารจงึยนิยอมโดยสมคัรใจ ตลอดระยะเวลาใสเรา

กช็กัชวนผูรบับรกิารพูดคยุเพ่ือเบีย่งเบนความสนใจเร่ือยๆ จนสดุทาย

ใสยาฝงเสร็จ ผูรับบริการแปลกใจถามวา “หมอ แคนี้หรอ ไมเห็น

เจ็บเลย แปบเดียวเอง หนูไปฟงเขามา นากลัวสารพัด หมอนี่

เกงนะ หนูไมเจ็บเลย” เราเขินๆ รูสึกวาผูรับบริการชมเรามาก

เกินไปหรือเปลา แตเราเห็นเขายิ้มออกและสามารถเปลี่ยนความ

คิดในเรื่องความนากลัวของการใสยาฝงได แมจะนอยนิด แตนั่นก็

ทําใหเรารูสึกดี กอนกลับบานเราเนนยํ้าการปฏิบัติตัวหลังใสยาฝง

ใหผูรับบริการอีกครั้ง พรอมกําชับอยาใหแผลโดนนํ้า 7 วัน และให

กินยาแกปวดกันไวเลย 

 หลายวันตอมาผูรับบริการมาที่คลินิกฝากครรภ โดยมี

ผาคลองแขนขางที่ใสยาฝงไป เราตกใจวาผูรับบริการไดรับ

ผลขางเคียงจากการใสยาฝงหรือเปลา จึงรีบเขาไปสอบถาม

ผูรับบริการวาเปนอะไร คําตอบของผูรับบริการทําใหโลงอก วันนี้

เขาแคมาถามวันฉีดวัคซีนของลูกเพราะหาวันนัดไมเจอ แลวที่

คลองแขนไวเพราะเราบอกไววาอยาใหแผลโดนนํ้าและอยาเพ่ิงใช

แขนขางที่ใสทํางานหนัก ผูรับบริการบอกวาทําแบบนี้คือเปนการ

พกัแขน และทาํใหเขาระวงัมากขึน้ แขนจะไดไมโดนนํา้ ผูรบับรกิาร

เขามีนวัตกรรมในการดูแลตัวเขาเองมันมากกวาคําแนะนําเสียอีก 

รูสึกประทับใจ เราชมวาวิธีของเขาเปนวิธีที่ดียังไมเคยเห็นใครทํา

แบบนี้เลย คนไขก็ยิ้ม เห็นแลวรูสึกดี ที่บางครั้งเรื่องที่ไดทําแมวา

มันจะเปนเรื่องเล็กนอย แตผลที่ไดคือ คุณคาจากความตั้งใจในการ

ใหบริการ 



สุข…ไมรูจบ 73สุข…ไมรูจบ 73

สุขทุกกาว
จุฑารัตน มนตนิรภัย

พญาบาลวิชาชีพ รพ.ปางมะผา

ผอมแลวทําไมตองออกกําลังกายอีก?
ผลของการออกกําลังกาย นํ้าหนักไมไดลดนะคะ 

แตรูสึกเลยวารางกายแข็งแรงขึ้น 

เปนหวัดนอยลง

 หลายๆ ครั้งที่ฉันไปวิ่งแลวมีคนถาม คนในโรงพยาบาล

ถาม เพ่ือนถาม ชาวบานถาม “ผอมแลวทาํไมตองออกกาํลงักาย?” 

อาว!! ถามแบบนี้เรียกวาตองปรับทัศนคติกันใหมนะคะ

 หลายคนเกดิปญหาสขุภาพมากมาย เพราะมคีวามเขาใจ 

เก่ียวกับการออกกําลังกายที่ผิดๆ เราฝงความเชื่อความคิดผิดๆ 

เขาไปในสมองและความคิดตลอดมาวา “ออกกําลังเพราะอวน” 

และ “คนอวนเทาน้ันที่ตองออกกําลังกาย” แลวยังไง คนอวน

ก็ขีเ้กยีจออกกําลงักายตอไป คนผอมกช็ะลาใจวาการออกกาํลงักาย

ไมใชเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเอง แลวก็เกิดปญหาสุขภาพตามมา ทั้งใน

คนอวนและคนผอม

 เทาความนดิหนึง่คะวา ตวัเองกเ็ปนคนผอม เคยออกกาํลงั

กายบางแบบเลนๆ ไมจริงจัง แตเปนคนทานจุ แลวไมอวน เลยไม

กลวัทีจ่ะกนิและกนิ จนวนัหนึง่ตรวจสขุภาพแลวพบวาตวัเองมีภาวะ

ไขมนัในเลอืดสงู... เฮยยย ผอมๆ แบบนีไ้ขมนัในเลอืดสงูไดไงมนัจะ

ไมสูงไดไง คนอวนเมื่อทานอาหารเขาไปไขมันมันจะไปสะสมตาม

ชั้นผิวหนัง สะสมที่พุง ขาสะโพก สวนคนผอม ไขมันก็จะสะสมอยู

ในหลอดเลือดบาง หัวใจบาง มีปญหาในระยะยาวได ตั้งแตนั้นมา

เลยเร่ิมจริงจังในการออกกําลงักายและการเลอืกรบัประทานอาหาร

มากขึ้น วิ่งบอยขึ้น วิ่งไดนานขึ้น 

 ผลของการออกกําลังกาย นํ้าหนักไมไดลดนะคะ แตรูสึก

เลยวารางกายแขง็แรงขึน้ เปนหวัดนอยลง ถงึเปนหวัดกเ็ปนไมนาน

ก็หาย ไขมันที่สะสมที่เอวขาสะโพกเริ่มกลายเปนกลามเนื้อแทน 

รางกายกระชับมากขึ้น เดินเหินสะดวกกระฉับกระเฉง 

 เลยอยากจะบอกคะ วาการออกกําลังกายเปนเรื่องของ

ทุกๆ คน ไมวาจะอวนจะผอม จะเด็กจะผูใหญ จะหนุมหรือชรา

ก็ตองออกกําลังกาย 

 ออกกําลังกายเพื่อใหรางกายแข็งแรงสุขภาพดี และไม

เปนโรคคะ เพราะคนผอมทุกคนไมใชคนแข็งแรง ถูกไหมคะ ผอม

แหงแตขี้โรค ปวยงาย ผอมแตไมสวยเพราะผอมแบบเหี่ยวๆ แหงๆ 

ไมมีกลามเนื้อ 

 หลักการออกกําลังการคือ เลือกที่เหมาะกับเราคะ 

เหมาะกับสภาพรางกาย และเหมาะกับวัย การเลือกออกกําลังกาย

ที่เหมาะกับเราทําใหลดการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย 

และเลือกที่เราชอบ จะทําใหสนุก ไมเบื่อ สามารถออกกําลังกายได

ทุกๆ วัน

 สําหรับคนอวนที่อยากผอมดวยการออกกําลังกาย 

ขอบอกวาแคการออกกาํลงักายอยางเดยีวไมเพียงพอนะคะ นํา้หนกั

ลดนอยมากคะ มันสําคัญตรงการกินของเราตางหากคะ ถาคุณ

ออกกําลังกายอยางเดียวแตไมคุมอาหาร คุณก็จะเปนแค “หมูที่

แข็งแรง” เทานั้น แตจะไมมีวันเปนคนหุนดี

 มาออกกําลังกายกันเถอะคะ กําจัดทุกขออางใหหมดไป 

เริ่มตนตั้งแตวันพรุงนี้ และ “วันพรุงนี้ตองมาถึง” เพื่อที่เราจะได

มีความมั่นใจในรูปรางตัวเอง มีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี อายุ

ยืนยาว ไมพ่ึงยา ไมมโีรคประจาํตวั อนาคตไมเปนผูปวยตดิเตยีง ไม

เปนภาระคนอื่น ไมเปนภาระประเทศชาติ 
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ความสุข
ของครอบครัวนกขมิ้น

ชลธิชา นิลพันธุ
พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปางมะผา

คนที่นี่รักกัน 
ครอบครัวฉันเปนหนี้บุญคุณ

และมีมิตรแทมากมาย
ที่พรอมจะยื่นมือมาชวยเหลือยามเดือดรอน

 หลงัจากเรยีนจบ ฉนัเริม่ตนทาํงานในโรงพยาบาลเอกชน

ชัน้นาํแหงหนึง่ในจงัหวัดเชยีงใหม เปนโรงพยาบาลท่ีผานการรบัรอง

มาตรฐานตางๆ มากมายเทาที่โรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายพึงได

พึงมี ท่ีนี่ฉันไดรับคาตอบแทนที่ดี ที่จะทําใหฉันสามารถใชชีวิต

อยางอิสระชนทามกลางเมืองใหญไดอยางไมลําบากนัก ที่นี่ความ

จําเปนพื้นฐานไดรับการเติมเต็ม แตในใจลึกๆ แลวฉันยังกลับ

รูสึกวา “ไมเต็ม” เพราะที่นี่ฉันทํางานใน ICU นอยครั้งที่ฉันจะเห็น

รอยยิ้มของผูปวย และผูใหบริการ บางทีผูปวยของฉันก็ไมสามารถ

ลืมตามาใหฉันเห็นแววตาอันสดใสของพวกเขาไดเลย ญาติผูปวย

หลายรายสัง่อาหารในภตัตาคารมาเลีย้งพยาบาลทัง้แผนก ฉนัทาน 

อรอย แตฉันกลับรูสึก “ไมอิ่ม” ที่นี่มีแสงไฟสองสวางตลอดเวลา 

แตบางคราฉันกลับรูสึกอางวางทามกลางเมืองใหญ จวบจนกระทั่ง

ฉันไดรับการชักชวนใหมาทํางานที่ปางมะผา 

 กาวแรกที่เขามาในปางมะผา รอยยิ้มแววตาของผูคนที่นี่

ทําใหฉนัรูสกึประทบัใจมาก ในรัว้บานปางมะผาแหงนี ้ทาํใหฉนัรูสกึ

เหมือนครอบครัวนกขมิ้นที่รอนแรมมาจากที่ไกลๆ เพื่อหาที่

สรางรัง จนไดเจอตนไมใหญท่ีแผกิ่งกานสาขามากมายทั้งแข็งแรง

และรูสึกปลอดภัย จึงทําใหครอบครัวนกขมิ้นตัดสินใจสรางรัง

ภายใตรมไมตนนี้

 การใชชีวิตที่นี่เปนไปอยางสงบ งาย และสวยงาม เพียง

สองทุมทัง้เมอืงกอ็ยูภายใตความมดืมดิแหงรตัตกิาล กบัขาวพืน้บาน

ที่ชาวบานทําใหทานตอนไปออกหนวย ลอมวงกันทานไดเห็น

รอยยิม้แววตาของกันและกัน ลวนแตทาํใหฉนันกึยอนไปถงึทีท่าํงาน

ที่จากมา ฉันไมเคยไดสัมผัสสิ่งเหลานี้ในที่นั้น และในตอนนี้ฉันรูสึก 

“เต็มอิ่ม” ทั้งทองและหัวใจ

 ชาวบานทีน่ีย่อมรับ และนบัถือในตวับคุลากรสาธารณสขุ 

บอยครัง้ทีเ่ราไปออกหนวยเราจะไดผลผลติสดๆ จากไรสวนมาเปน

ของฝาก เวลาทําคลอดเดก็ เรากจ็ะมลูีกโดยอัตโนมตัท้ัิงทีเรายงัโสด 

เพราะครอบครัวเด็กจะถือวาเราเปนแมผูทําคลอดใหลูกเขา

จากนั้นก็จะเปนความผูกพันกันที่ยาวนาน เริ่มตั้งแตตั้งชื่อไป

จนกระทัง่ดแูลกนัยามเจบ็ปวย อกีทัง้ทีน่ีฉ่นัพบบคุคลตนแบบทัง้ใน

การทํางาน และการใชชีวิตมากมาย คนที่นี่รักองคกร เสียสละ

มีจิตสาธารณะกุศล และคนที่นี่ “รักกัน” ครอบครัวฉันเปนหนี้

บุญคุณ และมีมิตรแทมากมายที่พรอมจะยื่นมือมาชวยเหลือยาม

เดือดรอน ฉันเปนแมบานที่ทํากับขาวไมเปน แตสามีกับลูกของฉัน

กไ็ดทานอิม่ทกุมือ้ เพราะเราสามารถถอืจานเปลาไปหาคณุลงุเภสชั

ขางบาน เราก็จะไดทานอาหารชาววังสูตรเด็ดที่มีที่เดียวในโลกได 

เวลาตองไปรีเฟอรก็สามารถฝากลูกไวกับนองๆ แฟลตตรงขามได 

เวลาเดือดรอนเรื่องงานแคเอยปาก พี่ๆ ก็พรอมจะชวยเหลือ ตางๆ 

เหลานี้ทําใหฉันรูสึกเปนหน้ีบุญคุณพวกเขามาก และนอกจากนั้น

ยังรูสึกเปนสุข สุขจากการที่ไดรับความรักจากพวกเขา 

 ตอนนี้ครอบครัวนกขมิ้นของฉันก็ไดรูแลววา “ตนไมตน

นี้แข็งแกรง มั่นคง ปลอดภัย” รังของเราจะอยูไดโดยปลอดภัย

ภายใตรมไมนี้ และถึงตอนนี้ครอบครัวนกจะมีลูกนกเล็กๆ อีก

สองตัว เราก็มั่นใจวาลูกนกของเราจะเติบโตภายใตสภาพแวดลอม

ที่ดี ที่ปกคุลมไปดวยความเกื้อกูลกัน 
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ความสุข (เล็กๆ) 
ของชํานาญ

ชํานาญ ยงศรีพนาพร
พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปางมะผา

การที่เราไดดูแลคนๆ หนึ่ง 
แลวคนที่เราดูแล 

พึงพอใจในการดูแลของเรา 
ถือเปนสิ่งที่การันตีไดวา 

การทํางานของเรานั้นเกิดผล

 “พอ ผมจะรอใหหมอผูชายคนนี้ทําให” เสียงเด็กผูชาย

ตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่เขาตองมาลางแผลที่โรงพยาบาลปางมะผา

ทุกวัน เนื่องจากเด็กคนนั้นประสบอุบัติเหตุจนทําใหตองผาตัด

ดามเหล็กไวที่แขน และตองไดรับการลางแผลที่โรงพยาบาล เขา

เปลงคํานี้ขึ้นมาพรอมกับชี้นิ้วนอยๆ มาที่ตัวผม แตในขณะนั้นผม

กาํลงัยุงอยูกบัดแูลผูปวยรายอืน่ท่ีมีภาวะฉกุเฉนิกวา ผมจึงตอบดวย

ความเรงรีบวา “ตอนน้ีพยาบาลคนน้ียังลางแผลใหลูกไมไดนะ

ครับ ถาจะใหคนนี้ลางให ตองรอซักครูนะครับ” เด็กผูชายคนนั้น

จึงรีบออกจากหองฉุกเฉินแลวไปนั่งรอที่เกาอี้ดานนอกหอง เปน

เวลาประมาณ 20 นาที ท่ีผมใชเวลาในการดูแลใหการพยาบาล

ผูปวยรายที่ฉุกเฉินจนผูปวยอาการคงที่ ทันใดนั้นเอง ผมไมลืมที่จะ

ออกไปเรียกเด็กผูชายคนนั้น พรอมยิงคําถามใหเด็กนอยนั้นวา 

“รอนานไหมครับ” เด็กนอยคนนั้นยิ้ม แลวรีบแกะผากอซที่แผล

ของเขา เตรียมพรอมใหผมไดลางแผลจนเสร็จ

 เรื่องเลาแคนี้ อาจจะไมเห็นถึงสิ่งที่ทําใหผมมีความสุข 

เพราะในขณะนั้น ผมก็ยงัไมมเีวลาคิดและตองดแูลผูปวยรายตอไป 

จนพี่พยาบาลที่ทํางานรวมกันเอยปากมาวา “นองลางแผลใหเด็ก

ผูชายเมื่อกี ้นองเขาไมรองไหเลยเหรอ” ผมนึกคิดอยูชั่วครู พรอม

ถามพี่พยาบาลไปวา “มีอะไรเหรอครับ” ดวยคําถามนี้เอง ทําให

ผมรูวานองผูชายคนนีต้องมาลางแผลทกุวนั โดยกอนหนานีจ้ะรองไห

ทุกครั้งท่ีเจาหนาท่ีคนอื่นลางแผลให ซึ่งผมเคยลางใหนองกอน

หนานี ้1 ครัง้ แตนองกลบัไมรองไห วันตอมาผมมโีอกาสไดลางแผล

ใหเด็กผูชายคนนี้อีกครั้ง ผมไมรอชาที่จะถามนองวา “ไดยินมาวา

กอนหนานี้จะรองไหทุกครั้งที่มาลางแผล ทําไมพี่ทําใหไมรองไห

ละครับ” เด็กนอยผูนั้นมองหนาผมแลวตอบวา “ก็พี่ลางไมเจ็บ 

แลวก็พูดคุยกับผมดวยครับ” พอของเด็กนอยรีบพูดเสริม บอกวา 

“นองชอบที่ผมลางให เพราะลางไมเจ็บ” พูดคุยหยอกลอกันไป

มา จนทําใหลืมความเจ็บปวดไป ดวยสิ่งที่ผมไดยินนั้นเอง ทําใหผม

ยิ้มและมีความสุขขึ้น เพราะการที่เราไดดูแลคนๆ หนึ่ง แลวคนที่

เราดูแลพึงพอใจในการดูแลของเรา ถือเปนสิ่งที่การันตีไดวาการ

ทํางานของเรานั้นเกิดผลทําใหคนที่เราดูแลไดรับการดูแลที่ทั่วถึง

ทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ เปนการดูแลแบบองครวม 
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นาที
ความเปนความตาย
กับความอายที่ฝงใจ

ทัพนารายณ ไชยจินดา 
นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.ถํ้าลอด

เมื่อมันผานไปเราจะรูสึกดีมากๆ 
แมบางครั้งอาจไมสําเร็จ เราก็มีความสุข

ที่ไดใหโอกาสตัวเอง 
ทําอยางสุดความสามารถแลว
จงอยาทอแทในการทําความดี

 ในชวงชวีติของคนเราทกุสิง่ลวนไมเทีย่งแท ความแนนอน

ก็อาจกลายเปนความไมแนนอน ในขณะเดียวกัน ความไมแนนอน 

กอ็าจจะแนนอนและยัง่ยนืก็ได ความสขุทีย่ัง่ยนืของมนษุยเราไมอยู

ที่สิ่งรอบกาย หรือคนรอบกายมาทําใหเราเปนสุข มันอยูที่ใจเรา

เปนสขุจากการทีไ่ดทาํใหคนอืน่เปนสขุ นึกถึงเหตกุารณนัน้ทไีร เรา

จะภูมิใจและมีความสุขทุกครั้ง โดยเฉพาะชวงเวลาที่ชวยเหลือ

ผูปวยที่กําลังคาบเก่ียวระหวางความตายกับความอยูรอด เมื่อมัน

ผานไปเราจะรูสึกดีมากๆ แมบางครั้งอาจไมสําเร็จเราก็มีความสุข

ที่ไดใหโอกาสตัวเอง ทําอยางสุดความสามารถแลว

 เรื่องเลาของผม เกิดขึ้นและผานมาได 3 ปกวาแลว แต

เหตุการณน้ันยังรูสึกประทับใจและปดทายดวยความอายทุกคร้ัง

เมื่อนึกถึงมัน หลังจากที่ผมไดสอบติดนักวิชาการสาธารณสุข 

(จางเหมา) ของเครอืขายสขุภาพปางมะผา ปฏิบตังิานท่ีโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลถํ้าลอด ผมก็ตัดสินใจลาออกจากศูนยความ

เปนเลิศทางการแพทยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ออกมาทําตามความฝนอยากชวยเหลือ และสงเสริมสุขภาพใหกับ

ประชาชนชายขอบทีด่อยโอกาส องคความรูทีไ่ดทาํงานกับอาจารย

แพทยเฉพาะทางดานตางๆ กวา 100 คน ในชวงเวลา 10 ป ในรั้ว

คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําใหผมมั่นใจ ในชวง

เวลาวิกฤต เมื่อไมมีแพทยเราก็พอที่จะชวยเหลือเบื้องตนได             

มาทํางานใหมได 3 เดือน เหตุการณนั้นก็มาถึง เปนเชาวันท่ี 1 

ตุลาคม วันแรกของปงบประมาณ งานก็เขาทันที เหตุการณเกิด

ในชวงเวลา 7 โมงเชา ขณะที่ผมกําลังลงไปอาบนํ้าที่หองนํ้าชั้นลาง

ของบานพัก ติดกับอาคาร รพสต. นุงเพียงแคกางเกงขาสั้น แลว

ผาขนหนูคลองคอ กําลังแปรงฟนอยู ไดยินเสียงรถพุงเขามาจอด

อยางรวดเรว็ จากนัน้ไมเกนิ 10 วนิาท ีเสยีงแมบานทีก่าํลงัทาํความ

สะอาดอยูก็ วิ่งมาเรียกดวยเสียงอันดังวา “หมอรีบๆ เด็กหัวโผล

จะออกแลว” สัญชาติญาณก็เกิด สมองประมวลผลทันทีวา ตอง

ชวยภายในไมเกิน 5 นาที เพราะเด็กอาจสําลักสารคัดหลั่ง หรือ

หมดอากาศหายใจได คิดไปพรอมกับวิ่งไปที่รถ มีพี่พยาบาลวิ่งมา 

แมบานยื่นถุงมือให สารคัดหลั่งแฉะเต็มรถ ผมควาเอาผานวมที่เขา

คงเตรียมไวตอนไปนอนโรงพยาบาลมาปูทับกอนนั่งลงไปทําคลอด

ชวยกันกับพี่พยาบาล เด็กปลอดภัย ทําคลอดรกเด็กเสร็จ ถึงคอย

มองดูรอบๆตัว ชาวบานที่มาดวยยืนเกาะกระบะรถแบบยิ้มๆ เราก็

หันมาสํารวจตัวเอง ไมไดใสเส้ือ ใสกางเกงกีฬาขาส้ัน (ไมไดใส

กางเกงใน) ในสภาพที่นั่งยองๆ ภาพของลับผม คงติดตาชาวบาน

ที่ยืนเกาะกระบะรถไปอีกนานแสนนาน ผมเขินและอายมาก ไล

บอกใหเขาไปทีอ่ืน่กอน คอยหนบีขากาวลงจากรถแบบหนาชา อยาก

จะมุดดินหนีใหจงได ทุกวันนี้ เมื่อไดเห็นหนาเด็กคนนั้นทีไร ก็จะมี

ความสุขทุกครั้ง ท่ีสามารถตอลมหายใจใหเด็กคนหนึ่งมีชีวิตรอด 

และเติบโตในสังคมได ถึงแมอดไมไดที่จะนึกอายถึงเหตุการณ

วนันัน้กต็าม ถาผมมวัแตหวงภาพลกัษณ ชวงเวลาทีเ่สียไปอาจทาํให

เกิดการสูญเสียชีวิตนอยๆ คนนั้นก็ได

 จากเหตุการณวันนั้นก็ตั้งใจทุมเท เสียสละ ทําเพื่อชาว

บานมาตลอดโดยไมคาดหวังอะไรจากพวกเขา การทําความดี ถา

ไดผลตอบแทนเร็ว สังคมเราคงไมมีคนเลว แตอยางนอยในการ

ทําความดี ตัวของเราเองรับรูวาไดทําดี เรารูวาตัวเราเองที่ไดทํา 

ความรูสึกดี และเปนสุขก็จะหลอเลี้ยงจิตใจ และรางกายของเราให

ใชชีวิตในสังคมอยางเขมแข็ง จงอยาทอแทในการทําความดี 
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ความสุข
สรางไดดวยตนเอง

ปพิชญา ไชยศรี
เภสัชกรปฏิบัติการ รพ.ปางมะผา

ความรูสึกตื่นเตนและกดดัน
ในชวงแรกไดหายไป

มันถูกแทนที่ดวยความรูสึกสนุก 
และสบายใจ

 คนเราเตบิโตและเปลีย่นแปลงรปูแบบการดาํเนนิชวีติตาม

วันเวลาที่กาวเดินไปอยูตลอดเวลา การเริ่มเขาสูวัยทํางานก็

เชนกัน “ปางมะผาจะเปนยังไงบาง จะอยูไดไหมเนี่ย” ประโยคที่

ฉันมักจะพูดกับเพื่อนอยูเสมอ ยิ่งใกลวันที่ตองยายมาอยูที่

ปางมะผามากเทาไหร ฉันก็ย่ิงกังวลและพูดบอยขึ้น จนเพื่อนคน

หนึ่งไดพูดกับฉันวา “ปพิชตองอยูไดสิ ปพิชเลือกแลวนะ” 

ณ ตอนนั้นฉันจึงฉุกคิดไดวาฉันเปนคนเลือกที่จะมาทํางานที่

โรงพยาบาลปางมะผาเอง ดังนั้นฉันตองอยูใหไดและอยูอยางมี

ความสุข 1 มิถุนายน 2561 วันแรกที่มาถึงโรงพยาบาลปางมะผา 

ทุกส่ิงทุกอยางดูแปลกใหมสําหรับฉัน ไมวาจะเปนสภาพแวดลอม 

สถานที่ทํางาน สถานที่อยู และผูคน สิ่งแปลกใหมเหลานี้ทําใหฉัน

รูสึกตื่นเตนและกดดันไปพรอมๆ กัน จะอยูไดไหม จะทํางานไดดี

ไหม จะเขากบัคนทีน่ีไ่ดไหม จะมคีวามสขุไหม? หลากหลายคําถาม

วนเวียนอยูในความคิด ณ เวลานั้น

 “เภสัชกรใหม” คําที่หลายๆ คนเรียกฉันในชวงแรกที่มา

อยูที่นี่ แมจะเปนเพียงคําธรรมดา แตทั้งคําวา “เภสัชกร” และ

คําวา “ใหม” เปนสิ่งท่ียํ้าเตือนใหฉันรูตัวเองวาตัวเปนใคร เปน

เภสัชกรที่มาทําหนาที่ตามวิชาชีพของตัวเอง และเปนคนใหมของ

ท่ีนี่ที่ตองเรียนรู และปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานที่ และวิถีชีวิต

“นองมิ้นททําแบบนี้นะ” “มิ้นทจายยานะ” “มิ้นทกินขาวที่ไหน”  

 “นองมิ้นทมาจากไหน เปนคนที่ไหน” “มิ้นทไปวิ่ง

ที่ไหน” “มิ้นท จะใหพี่ชวยขนของก็บอกนะ” “คนที่ปางมะผา

สวนใหญจะเปนแบบน้ันน้ีโนนนะ เด๋ียวอยูๆไปก็รูเอง” หลาย

ประโยค หลายคําถาม และหลายการสนทนาที่เกิดขึ้น ทําใหฉัน

ยิ้มได

 ยิ้ม… เพราะกําลังรูสึกสนุก

 ยิ้ม… เพราะกําลังรูสึกมีความสุข

 สนุกท่ีไดเรียนรูสิ่งใหมๆ สนุกท่ีไดรูจักผูคนใหมๆ 

สถานที่ใหมๆ ไดเรียนรูวิถีการดําเนินชีวิตที่แตกตางไปจากเดิมมี

ความสุขที่ไดเรียนรูการทํางานจากคนที่มีประสบการณ ไดเรียนรู

การปรับตัว และเรียนรูที่จะโตเปนผูใหญขึ้น 

 ตื่นเชามาฉันไปทํางาน ซึ่งในการทํางานแตละวัน ฉันไม

ไดสมบูรณแบบ ฉันมีขอผิดพลาด และถูกเตือนอยูบอยครั้ง แตฉัน

ชอบที่ถูกเตือน เพราะมันทําใหฉันไดเรียนรูที่จะแกไขและพัฒนา

ตนเอง ในชวงระหวางทํางาน ฉันไดรูจักผูคนมากขึ้น ทั้งผูปวยและ

เพื่อนรวมงาน ไดสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ถึงเวลาเลิกงาน ฉันได

ไปออกกําลังกาย ตกเย็นมาฉันใชเวลาพักผอนในการทํากิจกรรม

ที่ชอบ ไมวาจะเปนดูหนัง ฟงเพลง อานหนังสือ พูดคุยกับเพื่อน ซึ่ง

มันเปนชีวิตที่ลงตัว

 จาก 1 วัน กลายเปน 1 สัปดาห

 จาก 1 สัปดาหกลายเปน 1 เดือน

 จาก 1 เดือน กลายเปน 2 เดือน

 แลวตอนนี้กําลังจะครบ 3 เดือนที่มาอยูที่นี่

 ความรูสึกตื่นเตนและกดดันในชวงแรกไดหายไป มันถูก

แทนท่ีดวยความรูสึกสนุกและสบายใจ และนี่มันคือความสุข

ของฉัน ฉันมีความสุข เพราะฉันทําทุกวันใหมีความสุขดวยตัวของ

ฉันเอง 
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ความสุขของฉัน
พนิตพร มาลําปาง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ปางมะผา

ความสุขของดิฉัน สุขที่เกิดจากการไดเปนผูให 
ใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน

บางทีไมจําเปนตองยืนอยูในจุดที่ดีที่สุด 
แครูจักทําตัวเองใหมีความสุขในจุดที่ยืนก็พอ

 ในแตละวัน อาจจะไมใชวันที่ดี แตมันก็จะมีบางสิ่งที่ดีๆ 

ในทุกวัน ความสุขของดิฉัน สุขที่เกิดจากการไดเปนผูให ใหโดย

ไมหวังสิ่งตอบแทน อาจจะไมใชการใหสิ่งของที่มีราคามากมาย

อาจจะเปนของเล็กๆ นอย หรืออาจจะเปนการใหกําลังใจ การเติม

พลังใจ ใหกับอีกคนซึ่งขาดกําลังใจ กําลังทอแท ไดเห็นรอยยิ้มจาก

คนทีไ่มเคยยิม้กลบัมายิม้และหวัเราะไดอกีคร้ัง บางสิง่บางอยางแค

ไดทํามันออกมาจากหัวใจ จากความรูสึก จากการกระทําที่จริงใจ

และหวังดีตอผูรับ ก็เรียกวาความสุขสําหรับดิฉันได เรื่องบางเรื่อง

ที่หลายๆ คนอาจจะมองขามผาน เชน การเยี่ยมบาน มีหลายๆ คน 

ถามวา “ทําไมตองซื้อขนมซื้อของไปใหชาวบานทุกครั้งเลย         

เหรอ” แตดิฉันไดแตยิ้มเบาๆ เนื่องจากหลายๆ คนที่สงสัยอาจจะ

ไมไดมาสัมผัสกับชาวบานกับผูปวยเหลาน้ัน วาการเปนอยูเปน

อยางไร ท้ังเรื่องอาหารการกิน ซ่ึงสําหรับดิฉันการไดเขาไปสัมผัส

ชีวิตความเปนอยูของชาวบานในหมูบาน ทําใหเห็นถึงการเปนอยู 

การใชชวีติ จึงทําใหดิฉนัมคีวามสขุทีไ่ดเปนผูให อาจจะไมไดใหอะไร

มากมาย แตการใหนี้ก็มีความหมาย มีความรูสึกที่ดีๆ ใหกับดิฉันได 

ทําใหมีความสุขเพ่ิมมากขึ้นที่ไดเห็นรอยยิ้มหลายๆ คนในหมูบาน 

และมบีางครัง้ท่ีไดออกไปเยีย่มผูปวยในหมูบาน ไดไปอาบนํา้ ตดัผม 

ตัดเล็บ เปลี่ยนเสื้อผาใหกับผูปวย ทําใหผูปวยรูสึกสดชื่น ดูสะอาด 

และมีความสุขที่ไดอาบนํ้า ตัวเราเองก็มีความสุขที่ไดทําใหกับอีก

คน คนทีไ่ดรบัจากเรากม็คีวามสขุ ซึง่ไมใชเรือ่งยากเลย ทีจ่ะหาความ

สุขไดในแตละวัน สําหรับดิฉันแคไดทํามันออกมาจากหัวใจ ไดแบง

ปนรอยยิ้มที่เกิดจากความสุข สุขทั้งผูใหและสุขที่ไดจากผูรับ เทานี้

ก็เรียกความสุขที่เพียงพอ

 เวลาทาํงานในแตละวนัหากเวลาเราไมมคีวามสขุ ทกุขใจ 

สิ่งแรกท่ีจะทําและทําอยูเสมอ คือการโทรหาพอกับแม ซึ่งดิฉันก็

พูดคุยกับพอและแมในทุกๆวัน เปนประจําอยูแลว แตถาวันไหน

เหนื่อยและทออยากไดยินเสียงพอและแมมากที่สุด เพราะทานคือ

กําลังใจท่ีสําคัญใหดิฉันไดเดินตอไปและสูกับวันพรุงนี้ และการ

ทํางานของการเปนพยาบาล เวลาของพวกเราจะหายไปกับการ

ทํางาน การขึ้นเวรลงเวร การดูแลผูปวย แตหากมองกลับกันผูปวย

ที่มาโรงพยาบาลเจ็บปวยทางกาย เจ็บปวยทางใจ มีความทุกข

ขาดกาํลงัใจ เขาอาจตองการการดแูลจากเรามาก เราจงึจาํเปนตอง

เปนสวนหนึ่งในการเติมพลังใจใหกับผูปวย ซึ่งทําใหดิฉันลวนตางมี

ความสุขไดเชนกัน สําหรับการไดพูดคุยการไดดูแลผูปวย และพอมี

เวลาในแตละเดอืน ดฉินัไดกลบับาน กลบัไปทานอาหาร พรอมหนา

พรอมตา กบัครอบครวันัน้คอืสิง่ทีเ่รยีกวาความสขุทีส่ดุ สาํหรบัดฉินั

มากแลวคะ สุขที่ไมตองไปนั่งทานรานอาหารแพงๆ สุขที่ไมตองไป

นั่งทานอาหารหรูๆ สุขที่ไดทําอาหารรวมกันที่บาน ไดน่ังรวมโตะ

ทานอาหารพรอมกนั แคนีก้เ็รยีกวาความสขุทีแ่ทจรงิทีห่าไมไดจาก

ที่ไหนสําหรับดิฉันมากแลวคะ และฝากใหสําหรับคนที่ไดอาน

เรือ่งเลาของดฉินั บางทกี็ไมจาํเปนตองยนือยูในจุดทีด่ทีีส่ดุ แครูจกั

ทําตัวเองใหมีความสุขในจุดที่ยืนก็พอ 
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จากไปอยางสมศักดิ์ศรี
สุจินดา หัตถา

พยาบาลวิชาชีพ รพ.ปางมะผา

ดังนั้นจึงทําใหเกิดนวัตกรรมชิ้นโบวแดง
ในหอผูปวยใน สําหรับการดูแลคนไขผัก

นั่นก็คือ “มุงกันแมลงวัน” 

 “ดวยวาสนาทาํใหเราเจอกนั” วนัน้ีมโีอกาส และ วาสนา

ดีมาก ไดพบอาจารย ดร.กระปุม ทานมาเปนวิทยากร R2R ในชุด

แมชี ทานเลาใหฟงถึงการถือศีล 8 ดวยพลังและแววตาที่อบอุน 

ขาพเจาไดเกดิแนวคดิอยากเชญิทานไปเยีย่มผูปวยประคับประคอง

คนหนึ่ง ซึ่งนอนอยูในหอผูปวยใน คุณลุงเปนชาวเขาเผาละหู เปน

คนไขผัก เปน case ที่ขาพเจาถึงทางตัน หมายความวา ขาพเจา

ไมรูจะทําอยางไรใหกับคุณลุงอีกตอไป สื่อสารพูดคุยก็ไมได ไดแต

นอน

 มองตากันปริบๆ ขาพเจาไดขึ้นไปเยี่ยม และไดประสาน

ผูนําศาสนาทางละหูเขาไปเยี่ยม เผื่อวาคุณลุงจะเขาใจในสัจธรรม 

และจากไปดวยความสงบ แตก็ไม ยิ่งนานวันคุณลุงก็ยังเหมือนเดิม 

นองพยาบาลบนหอผูปวยใน เลาใหฟงวา “เหมือนผูปวยจะรับรู

บาง เวลาไปใหการพยาบาลดูแล พูดคุยดวย มองหนาทําตา

ปริบๆ” ขาพเจาสอบถามชาวบานเร่ืองญาติของคุณลุง แตก็ไมมี

ใครมาปรากฏตัว รับเปนญาติเลย ถงึกระนัน้ นองๆ ทมีการพยาบาล

หอผูปวยในก็ไมไดละเลยคุณลุงเลย ทุกเวรชวยกันดูแลคุณลุงเปน

อยางดี คอยอาบนํ้า เช็ดตัว ทําแผลให คุณลุงมีแผลซึ่งเกิดจากการ

กดทับที่สะโพก แผลที่เกิดจากการนอนติดเตียงนานๆ ทุกคนดูแล

คุณลุงดวยหัวใจเหมือนกับเปนญาติผูใหญคนหนึ่งเลยก็วาได 

 ดวยภาระงานที่หนักอึ้งสําหรับหอผูปวยในแลว คงไมมี

เวลาที่จะคอยดูแลคุณลุงไดตลอดเวลา และแลวสิ่งเลวรายก็บังเกิด

ขึ้น เจาแมลงวันหัวเขียวตัวโตมันคงคิดวาแผลคุณลุงที่สงกลิ่นชวน

หลงใหล คงเปนอาหารอันโอชะของมันเปนแนแท พวกมันบินวน

และคอยไตตอมคณุลงุ ถงึแมวาคณุลงุจะไมตอบสนองตอการเลาโลม

ของเจาแมลงวันก็ตาม แตมนัก็สรางความรําคาญใจไมนอยแกผูปวย

เตยีงอืน่ๆ ทีอ่ยูบรเิวณรอบๆ ขางคณุลงุ ดงันัน้จงึทาํใหเกิดนวตักรรม

ชิ้นโบวแดงในหอผูปวยใน สําหรับการดูแลคนไขผัก นั่นก็คือ “มุง

กันแมลงวัน” เพื่อปองกันแมลงวันไตตอมและวางไขที่แผลคุณลุง

ได และเจามุงอันแสนวิเศษนี้ นอกจากจะปองกันแมลงไดแลว มัน

ยังทําใหคุณลุงรูสึกสบายเนื้อสบายตัวไดอีกดวยเปนแนแท (จาก

สายตาปริบๆ ของคุณลุง ขาพเจาสัมผัสสิ่งนี้ได) และตองขอ

ขอบคุณเจาของนวัตกรรมชิ้นนี้ คุณอรทัย อภินันททิพยกุล ผูชวย

เหลือคนไข ซึ่งเปนผูมีจิตใจโอบออมอารีเล็งเห็นความสําคัญในการ

ดูแลผูปวย มิใชแคเพียงแคคุณลุงที่เธอใหการดูแล ใสใจ แตกับ

ผูปวยทกุๆ ราย หญงิสาวคนนีเ้ธอใหการดแูลดัง่เปนญาตพิีน่องของ

เธอเอง

 อาจารย ดร. กะปุม ไดขึน้มาเยีย่มคณุลงุและทานแนะนาํ

ใหเปดธรรมะใหคณุลงุฟง อาจารยกลาววา “ถงึแมผูปวยจะไมตอบ

สนอง แตการฟงธรรมะเปนประจําทุกๆ วัน ธรรมะจะคอยๆ 

ซมึซบัเขาไปในจติใจของผูปวยเรือ่ยๆ” ขาพเจาตองขอขอบพระคณุ

สําหรับคําแนะนําและสิ่งที่ดีๆ ที่อาจารยไดมอบให และคงเปนบท

เรียนสําหรับขาพเจาซึ่งจะไดนําไปใชกับผูปวยรายอื่นๆ อีกตอไป 

จากนัน้ไมนาน คณุลงุทานกไ็ดจากเราไปอยางสงบ สมศกัดิศ์รีสาํหรบั

คนๆ หนึ่ง ที่ไมมีญาติเลย มีแตพวกเราที่เปรียบเสมือนญาติ คอย

ใหการดูแลทานดวยดีเสมอมา ขอใหดวงจิตดวงวิญญาณของทาน

สูภพภูมิที่ดีดวยเทอญ “แคนี้ก็สุขใจสําหรับพยาบาล Palliative 

care Delivery” 
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กองทุนผูปวยยากไร
สุรีรัตน อินทสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ปางมะผา

ความสุขจากการเปนผูให และเปนสะพานบุญ
ใหกับทุกคนที่มีนํ้าใจตอผูดอยโอกาสกวาเรา 

ทําใหเราอิ่มเอม สุขจากภายใน

 กองทนุผูปวยยากไร เริม่ตนจากเงนิหนึง่พนับาทจากการ

บริจาคของคุณตาทานหนึ่ง ที่ปวยเปนโรคเบาหวาน ผานทางหมอ

สุพัฒน ใจงาม ซึ่งคุณหมอสุพัฒน บอกวา “มอบใหพี่เอาไวชวย

คนไขยากไรที่ไมมีเงิน” หลังจากนั้นก็คิดรวมกันกับพี่นุช พี่สาวที่

แสนด ีวาเราจะมจีดุประสงคในการใชเงินนีอ้ยางไรและเราจะหาเงนิ

มาสมทบเงินกอนนี้จากที่ไหน ซึ่งพี่นุชก็ไดชวยกันเก็บขยะรีไซเคิล

ไวขาย และเปนตวัอยางทีด่ใีหกบัคนในโรงพยาบาลในการแยกขยะ 

และเก็บขยะรีไซเคิลนําเงินมาสบทบกองทุนนี้ และเรายังไดมีการ

ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ในโรงพยาบาลทราบวา เรามีกองทุนนี้

ไวชวยเหลอืผูปวยยากไรของเรา จดุประสงคครัง้แรกสําหรบักองทนุ

น้ีคือไวชวยคาจายคารักษาใหกับคนไขที่ไมมีเงินท่ีจะไปรักษาที่

โรงพยาบาลอื่น เชน คาทํา CT และจายเปนคาอาหารใหกับผูปวย

และญาต ิกรณถีกูสงตัวไปรักษาท่ีอืน่ รวมท้ังชวยสนบัสนนุปรับปรุง

ท่ีอยูอาศัยใหกบัผูปวยใหสามารถใชชวีติอยูได ซึง่กองทนุนีไ้ดรบัการ

บริจาคจากเจาหนาที่ในโรงพยาบาล และทีมดนตรีจิตอาสาที่ไป

แสดงแลวไดคาตอบแทนมา กน็าํมาสบทบกองทนุนี ้รวมถงึการขาย

ของมือสองนําเงินเขากองทุน และเรายังมีการประชาสัมพันธบอก

ตอไปยงับุคคลภายนอกวาเรามกีองทนุนี ้ทาํใหมผีูบรจิาคเขากองทนุ

อยางตอเนื่อง

 ตอมาเงินในกองทุนนี้ไดขยายไปซื้อโลงศพไวบริจาค ให

กบัศพผูปวยยากไร เพราะเราเจอกบัสถานการณทีผู่ปวยมาเสยีชีวิต

ทีโ่รงพยาบาล แลวเราไดนาํศพไปสงทีบ่าน โดยวางศพผูปวยยากไร

ไวกับพื้นรถกระบะ ไมไดใสโลงศพจึงเปนอะไรที่หดหูมาก และ

นาํมาจัดการศพไมมญีาต ิซึง่โรงพยาบาลของเราตดิกบัเขตชายแดน 

จึงทําใหผูปวยที่มาเสียชีวิติท่ีเราสวนใหญท่ีไรญาติ คือกลุมคน

ตางดาวที่ลักลอบเขามาทํางานในไทยไมมีญาติพี่นอง จึงเปนภาระ

ของเราท่ีตองจัดการศพไมมีญาติ ซึ่งเราก็จัดการตามมีตามเกิด 

โดยนําเงินจากกองทุนนี้ จางกลุมเด็กวัยรุนในหมูบานขุดหลุม 

แลวใหคนงาน และคนขบัรถโรงพยาบาลนาํศพไปฝงโดยไมมพีธิทีาง

ศาสนาใดๆ เลย

 จนมาถึงวันนี้ สิ่งที่เราไดทําและเปนสะพานบุญใหกับ

ผูรวมทําบุญทําทานทุกทาน สงผลใหมีผูมีจิตศรัทธาจากแดนไกล

ติดตอเขามาวาอยากบริจาคโลงศพไวที่โรงพยาบาล ถามเราวา 

“มีสถานที่เก็บไหม จะมาสงใหถึงที่ครั้งละ 10 โลงพอไหม” เรา

รีบตอบรับทันที “ที่เก็บมีคะ ครั้งละ10 โลงก็พอคะ” ยังไมหมด

แคนี้ ยังมีอีก อยูๆ ก็มีโทรศัพทเขามา “พี่นุยครับ ผมอยากจัดการ

ศพไรญาติใหกับทางโรงพยาบาลตองทํายังไงครับ” เราก็ตอบไป

แบบดีใจ และปล้ืมใจตอที่สามคือ ทางทีมธนาคารไทยพาณิชยได

มอบเงินเขากองทุนผูปวยยากไรใหเปนครั้งที่สองแลว 

 ดีใจท่ีเรา (นุยกับพี่นุช) ไดจัดตั้งกองทุนน้ีขึ้นมากับมือ 

และตอนนีเ้ปนกองทนุของทกุคนในโรงพยาบาลเพราะทุกคนมสีวน

ชวยใหกองทุนนี้ขยายไปชวยผูอื่นไดมากขึ้น และดีใจที่กองทุนนี้ได

ชวยทั้งคนที่มีชีวิตอยู และญาติที่หาทางออกลําบากในการดูแลศพ

ผูยากไร และการสงรางไรวญิญาณของผูปวยไรญาตติามหลกัศาสนา

 พี่นุชบอกไววา “ทาน ว วชิรเมธีกลาวไววา อยูเพ่ือ    

ตัวเองอยูแคสิ้นใจ อยูเพื่อคนทั่วไปอยูชั่วฟาดิน” 

 กองทุนน้ีเปนของทุกคนเคยแอบมองเวลาคนเอากลอง 

เอาขวดพลาสติกมาวางไว เพื่อขายเปนขยะรีไซเคิล และพี่นุชยัง

บอกไวอีกวา “You will never walk alone” 

 ความสุขจากการเปนผูให และเปนสะพานบุญใหกับ

ทกุคนทีมี่นํา้ใจตอผูดอยโอกาสกวาเราทาํใหเราอิม่เอม สุขจากภายใน 

มองทุกอยางเชิงบวก ไมดิ้นรนเกินตัวอยูกับปจจุบันอยางมีสติ ชีวิต

คนเรามีความสุขไดจากทุกสิ่งที่เราทํา ขอบคุณครอบครัว ขอบคุณ

ทุกคนที่รักเรา ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทานที่ทําใหเรามีวันนี้  
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สุขสรางงาย
ดวยการออกกําลังกาย

แสงสุรีย ทับทิม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.ปางมะผา

ความสุขของขาพเจามันไมไดหลนหายไปไหน
เพียงแตขาพเจาไมเคยมองเห็นมันเทานั้นเอง

 ความสุขคืออะไร ถาตั้งคําถามนี้เมื่อ 20 ปกอน ก็คงตอบ

วา ความสุขคือการไดเรียนจบ มีงานทํา มีเงินเก็บ มีบานมีรถ เปน

ของตนเอง มีครอบครัวที่ดี ผานมา 20 ป นั่นคือคําตอบจริงหรือ

 ตลอดชีวิตที่ผานมาขาพเจาเคยคิดวาตนเองเปนคนที่

ยอมรับความจริงไดเสมอ ไมวาจะเกิดเหตุการณอะไรหรือรุนแรง

แคไหน ก็สามารถเผชิญกับเหตุการณนั้น และผานมันไดเสมอและ

คิดวาตนเองเปนคนท่ีมีจิตใจท่ีเขมแข็งพอท่ีจะรับมันได แตจริงๆ 

แลว มันกลับไมเปนเชนนั้น มันเหมือนเปนการเดินทางที่ยาวนาน 

และตลอดเสนทางนัน้ ขาพเจากไ็ดแบกเปสมัภาระทีห่นกัอึง้ไวดาน

หลัง ภายในเปบรรจุไปดวยส่ิงของมากมายท้ังของตนเอง และ

ครอบครัว ไมเคยหยิบสิ่งของที่ไมไดใชแลวออกทิ้ง ยิ่งเดินก็เหมือน

ยิง่เกบ็ของใสลงไปมากข้ึน มากขึน้ โดยไมรูตวั จนมาถงึวนัทีม่นัหนกั

จนยกไมขึ้น และเหนื่อยลาเกินที่จะเดินตอ 

 แลวความสุขหลนหายไปตอนไหน ?

 ตนปที่ผานมาเม่ือขาพเจารูสึกเบ่ือกับการพบปะผูคน 

อยากอยูคนเดียว เวียนศีรษะบอยครั้ง เหนื่อยงาย หงุดหงิด ไมมี

สมาธิ การทานยาก็ชวยใหดีขึ้นบาง แตเมื่อหยุดยาอาการก็กลับมา

อกี และแลววันหน่ึงกฉ็กุคดิถงึลกูกบัแมข้ึนมา ทาํใหเกดิแรงบนัดาล

ใจในการลุกขึ้นมาตอสูกับตัวเอง รับรูแควาเราปลอยใหตนเองเปน

แบบนี้ไดยังไง เปขางหลังก็ยังมีลูกกับแมอยู ในวันนั้นเองที่ขาพเจา

ลุกขึ้นมาตอสูกับตัวเอง ลุกขึ้นมาออกกําลังกายอีกครั้ง ดวยความ

คดิทีว่า “กายและใจมนัตองไปดวยกนั” ถาจะแขง็แรงมนัตองแขง็

แรงทั้งกายและใจ เริ่มดวยการวิ่งในระยะสั้นๆ และวิ่งไกลออกไป 

วันละนิดๆ วิ่งๆๆๆๆ จนลืมไปวา เปสัมภาระมันหนักหรือเบา        

พอกลับมาเปดดู มันก็ยังคงหลงเหลือสัมภาระอยูบาง แตมันกลับ

ไมหนกัอึง้เหมอืนเมือ่กอน แลวสมัภาระทีม่นัหายไปละ มนัหลนหาย

ไปตอนไหน ทุกวันนี้กิจวัตรก็ยังคงเหมือนเดิม หนี้สินก็ยังคงมี

เทาเดิม เงินทองก็ไมไดมีมากกวาเดิม แตทําไมแคคิดถึงลูกกับแม 

และแคยิ้มใหตัวเองก็มีแรงวิ่งตอ

 และแลวก็ไดคําตอบของตัวเอง จริงๆ แลวความสุขของ

ขาพเจามันไมไดหลนหายไปไหน เพียงแตขาพเจาไมเคยมองเห็น

มันเทานั้นเอง แคไดอยูกับลูก แคเห็นแมมีรอยยิ้ม แคไดวิ่ง แคนี้

แหละความสุข แตมันยังไมใชจุดจบ มันเปนเพียงการเริ่มตน 

เริ่มตนกับความสุขในแบบของขาพเจา ความสุขกับการชนะใจ

ตนเอง อกีหนึง่เปาหมายในระยะเวลาอนัใกล กบัการวิง่ทีร่ะยะทาง 

26 กิโลเมตร ตั้งใจไววาอยางไรก็ตองวิ่งใหได ไมใชเพื่อชนะคนอื่น 

แตเพื่อชนะใจตนเอง และเชื่อวายังมีความสุขอีกมากมายที่รอให

ขาพเจาวิ่งไปเก็บเกี่ยวมันมา ความสุขไมไดอยูตรงปลายทางแตอยู

ระหวางการเดินทางนั้นตางหาก จะสุขหรือทุกขอยูที่ตัวเรากําหนด

แคทําวันนี้ใหมีความสุขก็เพียงพอแลว 

 การเดินทางไดเริ่มตนขึ้นอีกครั้งกับเปใบใหมที่เบาสบาย 

และหวังวาทุกครั้งของการวิ่งฉันจะเก็บสัมภาระเกาๆ ในเปทิ้งลง

ขางทาง และจะไมเกบ็สมัภาระทีไ่มจาํเปนกลบัเขามาทาํใหมนัหนกั

อีกตอไป

 

“ลุกขึ้นมาออกกําลังกายกันเถอะ แลวคุณจะหลงรักมัน”
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นึกถึงความหลัง
อัณณชญา ปญญาตา

รพ.ทาสองยาง

คืนนี้เปนคืนเดือนมืดทําใหเห็นดาวชัดเจน
นานแคไหนแลว

ที่เราไมไดเห็นดาวบนทองฟาแบบนี้
มันทําใหนึกถึงชีวิตวัยเด็ก

  “แหมม พรุ งนี้ไปออกหนวยกับพี่นะ” เสียง

รุนพี่ชื่อเดียวกัน แจงบอกวาพรุงนี้จะตองไปออกหนวย รพ. พบ

ประชาชน ที่หมูบานวะหมี่คี หมูบานในอําเภอทาสองยาง ที่อยูใน

ความรับผิดชอบของโรงพยาบาล “ไดขาววาหมูบานนี้รถไปไมถึง

เหรอพี่” “รถไปสงไดแตไปไมถึงหมูบาน เราตองเดินเขาไปนะ” 

เสียงตอบที่เพิ่มความสงสัยใหกับเรา อาวแลวใครจะขนของ ขนยา

รักษาโรค แลวไหนจะอุปกรณรักษาตางๆอีก ฉันไดแตเก็บความ

สงสัยไวในใจ 

 เชาวันรุงขึน้รถไดเริม่เคลือ่นตวัออกจากโรงพยาบาล เปน

เวลา 7 โมงเชา ไปดวยกันทั้งหมด 3 คัน ฉันนั่งทายรถกระบะไป 

เนือ่งจากฉนัแจงพีว่าฉันเปนคนเมารถ ครัง้แรกสินะ ทีไ่ดออกไปไกล

จากโรงพยาบาล บรรยากาศยามเชามแีสงพระอาทิตยขึน้มาเรือ่ยๆ 

มีตนไม อยูรายรอบทั้งสองขางทางตลอดเสน ดานลางตํ่าลงไป

ยังเห็นแมนํ้าตลอดสาย ที่นี่เรียกวาแมนํ้าเมย สัมผัสไดถึงไอหมอก 

ที่ลอยตํ่าลงมากระทบกับผิวหนา รูสึกถึงไอนํ้าบนหนา บรรยากาศ

ที่นี่ชางดีจริงๆ เสียอยางเดียวหนทางชางคดเคี้ยวเหลือเกิน “สุด

ทางที่รถไปไดแลวนะ ลงตรงนี้จา” เสียงรุนพี่ตะโกนบอก ทุกคน

ตางขนของสมัภาระตวัเอง ฉันยงัไมหายสงสัยวาอปุกรณรกัษาตางๆ 

ใครจะขนไปยงัไง รุนพ่ีบอกวา “เดีย๋วเราจะมลีกูหาบมาขนของให

เรา” ในใจก็ยังไมรูวาลูกหาบคืออะไร แลวจะหาบไปยังไง 

 ครูเดยีวกม็ชีาวบานหลายคนมาชวยยกของตางๆ รวมถงึ

สัมภาระใหพวกเราดวย จากนั้นจึงเริ่มเดินทาง หนทางไมงายอยาง

ที่คิดเลยเราตองเดินบนคันนา บางที่ไมใชถนนแตเปนปา ลัดเลาะ

ไป “โนนนะแหมมเราตองขามเขาลกูนัน้ไป” “ฮะ จะไหวมัย้เน่ีย” 

เดินมาไดสักพักหนึ่งแลวฉันรูสึกเหนื่อยมาก ตองเดินขึ้นเขาขึ้นๆ 

ลงๆ คดิถงึพวกลกูหาบพวกเคาเกงและแขง็แรงกนัมากเลย เขาตอง

แบกของใหเราแลวก็เดนิดวย สวนพวกเราแคเดินตัวเปลาๆ ก็จะไม

รอดละนะ ฉันเดินไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็หยุดพักเห็นพี่ๆ เดินไกลออก

ไป เราก็ลุกเดินตอทั้งๆ ที่ก็ยังไมหายเหนื่อย ในที่สุดเราก็เขามาถึง

หมูบานจนได 

 “ไหนๆ มีใครพดูไทยไดบาง” คนทีน่ี่สวนใหญพูดกะเหร่ียง 

พูดไทยไมได ฉันจึงตะโกนหาลามเพื่อมาชวยแปลใหคุณหมอ เรา

ตรวจมาจนถึงพลบคํ่า แสงเริ่มจะจางหายทุกคนก็เลยตัดสินใจให

หยุดกอนแลวพรุงนี้คอยตรวจใหม เวลานี้นี่เองสินะถึงไดเห็นที่นี่

เตม็ตา บานทีน่ีส่วนใหญปลกูดวยไมไผ หลงัคามงุใบตอง ใตถนุบาน

มักจะมีที่ตําขาว ทําอาหารในบานใชฟนติดไฟ ทําใหควันเยอะมาก 

เลยทาํใหไมแปลกใจวาคนท่ีน่ีทาํไมถึงเปนโรคเกีย่วกบัปอดกันเยอะ 

รอบๆ บานมักจะมีสัตวเลี้ยง เปนหมูสีดําปลอยเปนอิสระไมอยูใน

คอก คนที่นี่อาบนํ้าที่ลําธาร นํ้าใส มีนํ้าตกไหลลงมาจากที่สูง นํ้า

เย็นมากเลย ฉันก็ตองมาอาบนํ้าที่ลําธารดวยเชนกัน 

 ที่นี่ไมมีไฟฟาใช โทรศัพทก็ไมมีสัญญาณ มันทั้งเงียบและ

เหงาเลยทีเดียว รูสึกวามันเปนการออกหนวยครั้งแรกที่ทุกข 

ไมสบายเอาซะเลย “พี่ๆ ท่ีน่ีหองน้ํามีตรงไหนคะ?” รุนพี่ชี้ไปที่

ยอดดอย ที่นี่มีหองนํ้าอยูเพียงหองเดียวเห็นแลวรูสึกทอใจ

 คืนนี้เปนคืนเดือนมืดทําใหเห็นดาวชัดเจน นานแคไหน

แลวที่เราไมไดเห็นดาวบนทองฟาแบบนี้ มันทําใหนึกถึงชีวิตวัยเด็ก 

เมือ่กาํลงัน่ังคดิไปเพลนิๆ จูๆ  กม็แีสงสวางข้ึนมาพรอมกบัเสยีงเครือ่ง

อะไรสักอยางกําลังทํางาน “อายปนไฟหื้อแลว ปนใหถึงสามทุม

นะ นํ้ามันจะหมด” รุนพี่ตะโกนใหเราไปชวยตมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

แจก ดานลางเราเหน็ทัง้เดก็และผูใหญมานัง่ดทูวีทีีท่างโรงพยาบาล

เตรียมมา เห็นทุกคนกินอยางเอร็ดอรอยรูสึกปลื้มใจมาก
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 “เอาละสิ ทองเอยมาปวดอะไรตอนนี้ ทุกอยางมืดและ

สงัดมาก ชาวบานตางหลับกันหมด รุนพี่ที่มาออกหนวยเปน

ประจาํบอกวา “เขากถ็ายกนัในสวนผักทกุคนแตตองเตรียมไมไล

หมูนะ” อูด อี๊ด อูด อี๊ด “พี่ๆ มันมาแลว ไป ไป” แตมันไมยอมไป 

ทําใหเราตองขยับหาที่ใหมๆ ไปเรื่อยๆ เจาหมูบาเอย 

 หลงัจากนัน้อกีไมกีป่กเ็กดิวกิฤตปญหาพยาบาลขาดแคลน 

คนไขลนตึก จากรพ.30 เตียง แตมีคนไขลนถึง 70 กวาคน ทําให

ฉนัตองอยูบนวอรด ตองทาํงานทีต่รงนี ้ไมไดไปออกหนวยท่ีไหนอีก

เลย ตองขึ้นเวรลงเวร จนรูสึกวาที่ทํางานมีแคสมาชิกในวอรด จน

ไมรูจักใครนอกหนวยงาน จนบางคนเรียกดินแดนที่เราอยูวาแดน

สนธยา ไมคอยมีใครอยากมายุงเกี่ยวกับพวกเรา และพวกเราก็ไม

อยากไปยุงเกีย่วกบัใคร พวกเราคดิวาพวกเราทํางานหนกัอยูทีเ่ดยีว

ที่อื่นทํางานสบาย เวลาพักมีนอยมากจนเราคิดวา ทําไมรพ.ถึงเอา

เปรียบพวกเราขนาดนี้ ใชงานพวกเราหนักเกินไปมั้ย พวกเราแทบ

ไมไดออกไปสูโลกภายนอก มันมีแตความคิดลบมันเขามา

 เมื่อป 2556 มีโครงการ รพ.สรางสุขเขามา ตอนนั้นฉันก็

ไมรูเรื่องอะไร ฉันไดไปอบรม โครงการพยายามบอกวา ถาหมอยิ้ม

ได คนไขยิ้มออก จุดเริ่มตนมันมาจากตัวเรา ตอนนั้นคนที่ไปอบรม

มักจะแลกเปลี่ยนความคิดกัน ถึงเรื่องความดี ความสุขที่ทํา เคามัก

จะพดูถงึเรือ่งพยาบาลชอบตอวา เวลาคนไขมาหาหมอตอนดกึๆ วา

ทาํไมเพิง่มา มนัทาํใหเราไดยอนกลบัไปนึกถึงตอนท่ีเราออกไปออก

หนวย หมูบานแตละแหงอยูไกลจากรพ.มาก บางที่ตองเดินทางถึง 

10 ชั่วโมง กวาจะมาถึงรพ. ซึ่งถาเปนตัวเรา เรามาถึงรพ.แลวตอง

โดนตอวาทั้งๆ ท่ีรีบเต็มที่และกําลังปวยอยู เราจะรูสึกยังไง ใน

หลายๆ เวทีท่ีเราไดพูดคยุกนัมนัดงึคณุคาของวชิาชีพเราออกมา ดงึ

จิตวิญญาณที่ดีของเราออกมา ตองขอบคุณหัวหนางาน ที่สงฉันมา 

มันทําใหชีวิตฉันมีความสุขไมวาจะเจอเรื่องอะไร ปญหาที่ผานเขา

มาในชวีติจะเลวรายแคไหน ฉนักจั็ดการกบัมนัได โดยเราแคเปลีย่น

มุมมองความคิดมีสติจัดการกับปญหาตางๆ ใชวิชาความรูที่ไดจาก

การอบรมของโครงการ ซึ่งสามารถมาใชไดจริง 

 จากเด็กที่เปนตัวปญหาที่คอยขัด ไมเห็นดวยกับทุกเรื่อง

ที่รพ.ทํา กลับกลายมาเปนทีมหลกัที่คอยใหการสนับสนุน และชวย

พัฒนาใหดียิ่งขึ้น จากเฟส 1 สูเฟส 2 มันยิ่งตอกยํ้าใหเราเห็นคุณคา

กับสิ่งตางๆ ท่ีเราทําเพื่อสังคมมากขึ้น เราไดพบเจอกับอาจารย

หลายๆ ทาน เราไดรับรูเรื่องราวตางๆ ของทาน ที่ทําใหกับสังคม

มากมาย ยอมสละเรื่องสวนตัวของตัวเองเพื่อพัฒนาสังคมใหดีขึ้น 

การไดซึมซับเรื่องราวตางๆ จากทานอาจารย ทําใหเกิดแรงบันดาล

ใจที่เราอยากจะทําดีกับสังคม “ดีใจที่ไดทําความดีอีก 1 วัน” 

คาํพดูของอาจารยทานหนึง่ เราฟงแลวรูสึกปล้ืมมาก ใชสิ งานทีเ่รา

ทําอยูนี่ก็เปนการทําดีเพื่อสังคม ขอบคุณอาจารยทุกๆ ทาน ที่ให

พลังบวก ใหแรงบันดาลใจ จากนี้ไปฉันตั้งใจจะพัฒนาองคกรและ

ชุมชนของเราตอไป จะทําเต็มความสามารถที่เรามี จะไมยอทอตอ

อุปสรรคใดๆ ฉันมีความสุขทุกครั้ง ที่เจอคนที่ทํางานอุดมการณ

เดียวกัน  
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สุขทุกครั้งที่ไดทํา 
สุขทุกครั้งที่แบงปน

ณัฐพล เจริญพันธ
พยาบาลวิชาชีพ รพ.ทาสองยาง

ภาพที่ผมเห็นตอนนั้น ผมคิดวาเปนเกลือเม็ด
ตกใจพรอมกับความรูสึกสงสาร 

พรอมกับมีนํ้าตาไหลออกมาแบบไมทันตั้งตัว

 กอนอื่นผมขอแนะนําตัวเอง ผมเปนพยาบาลทํางานได

ประมาณ 3 ป ทํางานอยูในหอผูปวยในดูแลคนไขทุกเพศทุกวัย 

ตั้งแตเด็กทารกแรกเกิด เด็กเล็ก เด็กโต ผูใหญ รวมถึงผูสูงอายุดวย 

ซ่ึงตอนนัน้โรงพยาบาลมตีกึนอนตกึนีต้กึเดยีวทาํใหตองทาํงานหนกั

และเหนื่อยมาก บางคร้ังถึงกับทอคิดวาตัวเองจะทํางานแค 5 ป 

แลวลองเปลี่ยนอาชีพอยางอื่นดู

 เชาวนัหนึง่ผมมาทาํงานตามปกตเิหมือนเฉกเชนทกุๆ วนั

ที่โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ผูรับบริการสวนใหญเปนชาว

เขาถึงรอยละ 90 มีฐานะยากจน เขาถึงบริการยาก ประชากรสวน

ใหญ อยูตามสันเขาในพื้นที่หางไกล ตองใชระยะเวลาเดินทาง

ประมาณ 3-4 ชั่วโมง กวาจะมาถึงโรงพยาบาลประจําอําเภอ บาง

คนอาจใชเวลานานเปนวนัๆ เพือ่ทีจ่ะเดนิทางมาใชบรกิารโรงพยาบาล

แหงนี้

 เชาวันนี้เปนฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น มีหมอกปกคลุม

ทัว่ทัง้โรงพยาบาล มผีูปวยมาใชบรกิารเปนจาํนวนมากเหมอืนทกุๆ 

วนั ผูปวยและญาตเิดนิเตม็ไปหมด มชีองทางเดนิเลก็ๆ ผานเขาออก

ไปในหอผูปวย บรรยากาศดอูมึครมึ ตลอดแนวทางเดนิมีเตยีงเสรมิ

ผูปวยเรียงกันตลอดทาง มีทั้งผูปวยเด็ก ผูใหญ กลิ่นอับ อบอวลไป

หมด ไปจนถึงหองทํางาน ผมเห็นพี่พยาบาลเวรดึกสีหนาทาทางดู

เหนื่อย ผมยุง หนามัน ผมจึงถามพี่พยาบาลคนนั้น “พี่เปนไงบาง 

เมื่อคืนยุงไหม” พี่พยาบาลพูดเสียงเบาๆ “ เหมือนทุกวัน เหนื่อย 

ยงัไมไดพกัเลย ทัง้คนื” ผมรบัรูไดถงึความเหนือ่ยลาของพ่ีพยาบาล 

แคขนาดพูดยังไมมีแรงที่จะพูดเลย จากนั้นก็รับสงเวรเชนทุกวัน 

 เวรเชาวันนี้ผมตองดแูลผูปวยในเวร 10 คน ซึ่งเปนผูปวย

เด็กทั้งหมด สิ่งที่คิดอยูในใจตลอด คือตองทํางานใหทัน หลังรับเวร

เสรจ็จงึรบีเตรยีมยากนิ เตรยีมไดประมาณ 5 คน ตองไปตรวจเยีย่ม

ผูปวยรวมกับแพทย เพื่อบอกอาการผูปวยนั้นๆ ในเวรดึกที่ผานมา 

จนครบทุกคน แลวถึงไปทําในสวนอ่ืนๆ ไมวาจะเปนรับสั่งแพทย 

ทําหัตถการ พนยา เตรียม ยาฉีด ยากิน กวาจะเสร็จก็เกือบๆ เที่ยง

วัน ก็ถึงเวลาที่จะตองไปฉีดยา พรอมทั้งซักถามอาการผูปวย

ทุกคนในเวร เพื่อเปนขอมูลบางสวนใชในการสงเวรใหเวรถัดไป 

 ผมถามอาการผูปวยไปเรื่อยๆ จนมาหยุดอยูที่เตียง เตียง

หนึ่ง ผูปวยเปนเด็กชายอายุ 7 ขวบ ใสชุดผูปวยลายการตูน หนาตา

สดใสน่ังกินขาวอยูบนเตียง เปนขาวที่โรงพยาบาลแจกใหผูปวย

ทุกคนท่ีมานอนรักษาท่ีโรงพยาบาล ทันใดนั้นก็เห็นเด็ก ตัวเล็กๆ 

อีก 2 คน เด็กคนแรกเปนเด็กชาย อายุประมาณ 5 ขวบ ผอม ตัว

เล็ก ผมออกสีแดงๆ หนาตามอมแมม มีคราบนํ้ามูกเปรอะเปอน

บริเวณแกม ใสเสื้อสีฟาซีดคราบสกปรกสีดํา เสื้อขาดบริเวณไหล 

ใสกางเกงขาสั้น ขาดรุงริ่งบริเวณขากางเกง ผิวหนังคราบเปอนดิน

ทั่วตัว อีกคนเปนเด็กผูหญิงอายุราว 4 ขวบ หนาตามอมแมมไมตาง

กับพี่ชายคนแรก ใสเสื้อซีดๆ ไมใสกางเกง ทั้งสองคนไมใสรองเทา 

กาํลงันัง่กนิขาวอยูบรเิวณขางเตียงพ่ีชาย จงึไดกมลงดเูหน็ถุงพลาสตกิ

ใส ใสขาวสวย กับถุงใสอะไรสักอยางเปนเม็ดเล็กๆ ลักษณะกลมๆ 

แบนๆ ซึง่พอกาํลงัจะเทลงไปคลกุกบัขาว ภาพทผีมเหน็ตอนนัน้ ผม

คิดวาเปนเกลือเม็ด ตกใจพรอมกับความรูสึกสงสาร พรอมกับมี

นํ้าตาไหลออกมาแบบไมทันตั้งตัว จึงไดถามผูเปนพอผูปวย ซึ่งพอ

พอพูดฟงภาษาไทย ไดบาง

 ผม : ลูกกินขาวกับเกลือใชไหม

 พอผูปวย : ใช 

 ผม : แลวทามมัยไมไปซื้อกับขาวใหลูกกิน

 พอผูปวย : ไมมีเงิน

 ผม : อาว แลวเอาขาวที่ไหนใหลูกกิน

 พอผูปวย : เอาขาวที่เขามาแจกแตละวัน ที่ลูกกินเหลือ

แลวเก็บใสถุงเก็บไว
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 พดูจบเทานัน้ผมนํา้ตาไหลไมหยดุวิง่เขาหองนํา้ไปรองไห 

ทันที ตอนนั้นคิดอะไรไมออก ไมคิดวาจะมาเจอเหตุการณสะเทือน

ใจอารมณแบบนี้ ผานไปสักระยะ ออกจากหองนํ้าไปเปดล็อคเกอร 

สวนตัว ซึ่งมีมามาอยู 2 หอ กับขนมปงบางสวน ซึ่งสวนตัวตั้งใจจะ

เอาไวกินตอนทํางานเสร็จ ซึ่งตอนนั้นก็ประมาณบายโมงกวาๆ จึง

ไดหยิบ มามา กับขนมปงบางสวนไปใหพอกบัเดก็ๆ เหลานัน้ สหีนา

แววตาของเด็กดีใจ ยิ้ม พรอมกับยกมือไหวขอบคุณเรา ความรูสึก

ตอนนั้นไมเสียดายมามา ขนมปงเลย รูสึกดีใจ ปลื้มใจดวยซํ้า แม

กระทั่งอาการหิวตอนนั้นก็ไดเลือนหายไป 

 หลังจากนัน้กเ็กบ็เรือ่งความประทบัใจเรือ่งนีไ้ว เพือ่เตอืน

ตัวเองเสมอ ถึงแมจะเปนเรื่องเล็กๆ ที่ชวยเหลือผูอื่น ผมมีความสุข

ทุกครั้งที่ไดทํา ผมมีความสุขทุกครั้งที่ไดแบงปน 

พลังที่ไรเสียง
นิจวรีย ติ๊บลังกา

พยาบาลวิชาชีพ รพ.ทาสองยาง

ในรถเต็มไปดวยเสียงมอนิเตอรที่ดังกองรถ 
แตปราศจากเสียงพูดคุยใดๆ

มันชางกดดันเหลือเกิน
ทุกครั้งที่คุณลุงขยับปากสงขอความ

ที่ไรเสียงมายังฉัน
มันเหมือนฉันไดรับพลังบางอยาง 

ที่ทําใหฉันสูตออยางไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย

 29 ตุลาคม 2561 เวลา 03.15 นาที เปนเวลาที่อากาศ

เย็นสบายเงียบสงบ ตัวฉันเองพึ่งไดเอนกายลงนอนเพื่อพักผอน

เตรยีมความพรอมทีจ่ะขึน้เวรตอในวันรุงขึน้ เปนเวลาเพยีง 2 ชัว่โมง 

แตแลวเสียงสั่นของโทรศัพทเครื่องที่คุนเคยที่ปลุกฉันทุกๆวัน ก็ดัง

ขึ้นและปลุกตัวฉันขึ้นจากภวังค    

 สายที่โทรเขามาเปนสายรุนพี่ที่ทํางานอยูวอรดเดียว

กับฉัน ฉันรับสายดวยความรูสึก “เหมือนฝน” 

 เมือ่รับสายสิง่ท่ีจับใจความไดคอื รุนพีร่บกวนใหฉนัรเีฟอร 

หรือสงตอผูปวยเพื่อไปรับการรักษาตอยังโรงพยาบาลแหงหน่ึงใน

จังหวัดเชียงใหม สิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในความคิดเวลานั้นคือ รุนพี่คน

นีเ้มารถ พีเ่ขาจะแลกเวรรีเฟอรออกและยอมขึน้เวรดกึเชาอยูเสมอ 

ซึ่งสําหรับตัวฉัน เวรรีเฟอร เหมือนการไดพักผอน ไดนอนพักอยู

ที่หอง เพียงรอสายจากหองฉุกเฉินโทรมาเรียกใหไปรีเฟอร ซึ่งบาง

วันหากโชคดีก็ไมมีรีเฟอรเลย แตการที่รุนพี่คนหนึ่งจะโทรมา

รบกวนรุนนองมันคงไมใชเรื่องงายเลย ฉันจึงตอบตกลงในเวลาอัน

รวดเรว็ “แลวตองไปวนัไหนคะพี”่ เสยีงทีต่อบกลบัมาทาํใหฉนัตืน่

จากอาการงัวเงียแทบทันที “ตอนนี้ !! คนไข และรถพรอมแลว” 
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 ฉนัใชเวลาเพยีงสบินาทใีนการลกุอาบนํา้แตงตัวและพรอม

สาํหรบัการนําสงผูปวยจากโรงพยาบาลชายขอบไปยงั โรงพยาบาล

แหงหนึง่ในจงัหวดัเชียงใหม รวมเปนระยะทางเกอืบ 400 กโิลเมตร 

ใชเวลา 8 ชั่วโมงโดยประมาณ แคคิดก็เหนื่อยแลว ฉันยิ้มใหกําลัง

ใจกบัตวัเองและตะโกนดงัๆ ในใจวา สูโวย!! เมือ่มาถึงทีโ่รงพยาบาล 

ผูปวยและรถพรอมสําหรับออกเดินทาง ฉันรีบขึ้นรถและทักทาย

พยาบาลที่รวมเดินทางไปดวยในครั้งนี้และสอบถามถึงอาการของ

ผูปวย ทําใหฉันรูวาผูปวยเพศชาย อายุ 56 ป ปวยเปนมะเร็ง

หลอดอาหารระยะสุดทาย ตองการเดินทางไปรักษาตอที่จังหวัด

เชยีงใหม ซึง่นองชายของคณุลงุทาํงานและอาศยัอยูทีน่ัน้ ฉนัหนัไป

ดูอาการของผูปวย คุณลุงยิ้มใหฉัน และพูดทักทายโดยไมมีเสียง

ออกมาใหไดยิน นั้นเปนเพราะผูปวยไดรับการรักษา โดยการ

เจาะคอเพื่อใชในการหายใจ 

 เราเริ่มเดินทางออกจากโรงพยาบาลทาสองยาง ระหวาง

ทางดูเหมือนวาการสงตอผูปวยในครั้งนี้ดูจะไมมีอะไรใหตองกังวล

ใจ ในหวัฉนัมแีตความคิดเก่ียวอาหารทีอ่ยากกินหลังจากไปถงึจงัหวดั

เชยีงใหมเตม็ไปหมด และแลวกม็เีรือ่งใหตองกงัวลใจ และยืนยันให

ฉันรูวาการสงตอผูปวยในครั้งนี้คงไมหมูอีกแลว 

 เราเดนิทางโดยอยูบนรถพยาบาลมารวมสามช่ัวโมง ปาย

ขางทางบอกเราวาเรากําลังเขาสูอําเภอสามเงา จังหวัดตาก คุณลุง

เริ่มมีเสมหะมากขึ้น แมเราจะชวยดูดเสมหะออกแลวก็ตาม อัตรา

การหายใจของคุณลุงคอยๆ เพิ่มเร็วขึ้น มอนิเตอรสงเสียงดังกอง

รถพยาบาล แสดงอตัราการเตนของหัวใจทีเ่ร็วเกนิกวาทีม่ันควรจะ

เปนสําหรับชายอายุ 56 ป บงบอกใหฉันรูวาอาการของคุณลุงเริ่ม

เปลีย่นแปลง และกาํลงัเหน่ือยเพ่ิมมากขึน้ เราและพยาบาลอกีทาน 

ชวยกันดูดเสมหะ ดูแลจัดทานอน พนยาขยายหลอดลม ผูปวยก็

ไมมีวี่แววที่จะดีขึ้นเลย ระหวางที่จมอยูในความคิด สัมผัสไดถึงมือ

ทีแ่ตะทีต่นขาฉนัเบาๆ ฉนัหนัมองคณุลงุทีน่อนบนเตยีง ใบหนาเตม็

ไปดวยหยาดเหง่ือ คณุลงุพดูคุยไรเสยีงอยางชาๆเพือ่ใหเราอานปาก 

แตมนัยากเหลอืเกินทีจ่ะเขาใจ และอานมนัออกไดวาผูปวยตองการ

จะสื่อสารวาอยางไร พยาบาลอีกคนจึงรีบหาปากกาและซองถุงมือ

ทีต่กตามพืน้มาใหคณุลงุเขยีน เมือ่คณุลงุสงกระดาษใหฉนั ส่ิงท่ีเหน็

คือตัวหนังสือที่แทบอานไมออกแตพอเดาไดวา แกไมไหวแลว เมื่อ

ถามยํา้แกพยกัหนาและตบขาฉนัเบาๆ เพือ่เปนการตอกยํา้ใหมัน่ใจ 

พยาบาลอีกคนและฉันเห็นตรงกันวาเราคงตองแวะโรงพยาบาลที่

ใกลที่สุดเพื่อใหแพทยชวยดูอาการ ชวยแกไขวิกฤติที่กําลังเกิดขึ้น 

 เมื่อถึงโรงพยาบาลสามเงา แพทยชวยดูอาการ พรอมกับ 

ชวยเหลือเบื้องตน แพทยลงความเห็นวาอาการคุณลุงแยเกินกวา

จะไปตอไหว แพทยไดแนะนาํใหยอนกลบัไปยังโรงพยาบาลตากสนิ

มหาราช เพือ่ใหแพทยเฉพาะทางประเมนิอาการซํา้ ซึง่โรงพยาบาล

สามเงาเปนโรงพยาบาลขนาดเลก็ไมมอีปุกรณเพียงพอทีจ่ะสามารถ

ชวยเหลือไดอยางเหมาะสมมากนัก 

  หมายความวาเราตองยอนกลับไปยังทางที่เราผานมา

แลว เปนระยะทางกวา 40 กิโลเมตร แตเพื่อความปลอดภัยของ

ผูปวย มันคงเปนทางเลือกที่ดีที่สุด และฉันลืมไปวาตอนนี้เรากําลัง

คุยกันอยูตรงหนาเตียงผูปวย ผูปวยพยายามพูดและบอกอะไรบาง

อยางกับฉัน ซึ่งจับใจความไดวา “เราไหว เราไมกลับ เราจะไปให

ถึงเชียงใหม” และมองมายังฉันดวยสายตาที่เต็มไปดวยความหวัง 

ฉันรูดีวาคําตอบที่จะบอกคุณลุงมันอาจจะทําใหแกผิดหวัง แตฉัน

สัญญากับตนเองในใจวา เราจะตองไปถึงเชียงใหมอยางที่คุณลุง

อยากไป ใหได ฉันจึงอธิบายและบอกเหตุผลจนคุณลุงเขาใจ และ

ทกุครัง้ทีอ่าการเปลีย่นแปลง เราบอกอาการของผูปวยแกญาตเิปน

ระยะ ๆ เพราะเราไมรูเลยวาขางหนาจะเกิดอะไรขึ้น

 ระหวางทางกลบัจากโรงพยาบาลสามเงามาโรงพยาบาล

ตากสิน คุณลุงยังมีอาการเหนื่อยคงที่ แตนั้นก็ไมใชอาการที่ดีมาก

นัก ฉันและพยาบาลอีกทานผลัดกันใหออกซิเจนแกผูปวย และดูด

เสมะใหผูปวยตลอดทาง ในรถเต็มไปดวยเสียงมอนิเตอรที่ดังกอง

รถ แตปราศจากเสียงพูดคุยใดๆ มันชางกดดันเหลือเกิน ทางที่เรา

จะไปถึงเชียงใหมใหได มันยังยาวไกลเหลือเกินสําหรับอาการของ

คณุลงุในตอนนี ้ฉันจงึหนัไปพูดคุยกบัคณุลงุ เพ่ือใหความรูสกึกดดนั 

และความกลัวในใจของฉันมันเบาบางลงบาง 
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 เมือ่ฉนัมองไปกลบัพบกับรอยยิม้ และพดูโดยไมมเีสยีงวา 

“ลุงยังไหว” มันเหมือนมีกอนลมมาจุกอยูที่กลางอก ใบหนาฉัน

รอนผาวเหมือนละอายใจ เราเปนพยาบาลเขาฝากชีวิตมากับเรา

แลวเราจะทอไดอยางไร ทกุครัง้ทีค่ณุลงุขยบัปากสงผานขอความที่

ไรเสียงมายังฉัน มันเหมือนฉันไดรับพลังบางอยาง ที่ทําใหฉันสูตอ

อยางไมรูสึกเหน็ดเหนื่อย ฉันจึงยิ้มตอบและหาเรื่องคุยเพื่อให

บรรยากาศในรถดีขึ้น “คุณลุงชื่ออะไร คะ คุณลุงทําปากใหฉัน

อาน แตมันก็เปนเหมือนทุกครั้งที่ฉันนั้นอานไมออก พยาบาลอีก

ทานจึงรีบบอกฉันวาคุณลุงชื่อ หมอไก คุณลุงรีบแตะขาฉัน และ

บอกผานการพดูโดยไมมเีสยีงอยางชาๆ วา “ไมใช ชือ่หมอหมา” 

ทกุคนในรถจากทีต่งึเครยีดตางหวัเราะไปพรอมๆ กนั และไดขอมลู

ภายหลังวาคุณลุงเปนสัตวแพทย ชาวบานนับถือคุณลุงและเรียก

กันอยางติดปากวาหมอหมา 

 เราดูแลประคับประคองกันทั้งทางกายและทางใจตลอด

ระยะทาง จนมาถงึโรงพยาบาลตากสนิแพทยลงความเหน็วาคณุลงุ

มีอาการแยลงมากจากโรคที่เปนอยู และดวยมะเร็งระยะสุดทาย

คงไมสามารถทีจ่ะดขีึน้ไดมากกวาน้ี และมโีอกาสทีมั่นจะคอยๆ เลว

ลงเรือ่ยๆ หากญาติและคณุลงุยนืยนัทีจ่ะใหไปใหถงึจงัหวดัเชยีงใหม

แพทยจึงแนะนําใหเราดูแลตามเดิมและหากอาการแยลง ใหแวะ

โรงพยาบาลที่ใกลที่สุด เราจึงออกเดินทางอีกครั้ง แตครั้งนี้เราตอง

ใชทั้งพลงักายและพลงัใจทีสู่ไปพรอมๆกนั เราทกุคนไมไดพัก ไมได

หยดุเลยแมแตนาทเีดยีว ทกุคนบนรถคนันีเ้ราพยายามกนัอยางเต็ม

ที่ แมแตนํ้าสักหยด ขาวสักเม็ด หรือแมแตจะแวะเขาหองนํ้า เราไม

ไดสัมผัสถึงมันเลยเปนรยะเวลาถึง 8 ชั่วโมงเต็มนับตั้งแตลอรถ

คันนี้ไดหมุนออกมาจากโรงพยาบาลทาสองยาง

 12.00 น. เขาเขตลําพูน อาการผูปวยเริ่มแยลงอีกคร้ัง 

แตสิง่หนึง่ทีไ่มเปลีย่น คอืสายตาคณุลงุทีม่องเราดวยสายตาเชือ่มัน่

และเกรงใจ คุณลุง พยายามชวยเหลือตนเองใหไดมากที่สุด เทาที่

ชายคนนี้จะทําไดไหว ไมวาจะไอขับเสมหะชวย พยายามจะเช็ด

เหงื่อบนใบหนาดวยตนเอง ซึ่งสิ่งเหลานั้นมันชวยเติมพลังใจใหฉัน

โดยไมตองมีคําพูดใดๆ ออกมา ทุกครั้งที่คุณลุงอาการแยลง ฉันมัก

จะบอกคุณลุงเสมอๆวา “เราใกลถึงแลว สูไปพรอมกันนะ

คุณลุง ถาลุงสูหนูก็จะสู ลงเรือลําเดียวกันแลว อยาทิ้งกันละลุง” 

 12.50 น. ถึงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ฉันดีใจ

อยางบอกไมถูก คุณลุงก็เชนกัน เมื่อคุณลุงไดเขาไปนอนในหอง

ผูปวยฉุกเฉิน แพทยทําการประเมินอาการคุณลุงพบวา มะเร็งมัน

ลุกลามจนเกินกวาจะรักษาได พรอมทั้งตอนนี้ทุกเตียงเต็มไปดวย

ผูปวย ที่กําลังผลัดกันนอนดั่งเกาอี้ดนตรี โรงพยาบาลแนะนําใหนํา

ผูปวยกลับบานหรือนําผูปวยกลับไปรักษาโรงพยาบาลทาสองยาง 

เพื่อดูแลประคับประคองใหระยะสุดทายของชีวิตจากไปอยางสงบ 

ตลอดระยะทางที่เราพยายามรวมสูกันมาเรารูดีวาเวลาของคุณลุง

เหลือนอยเต็มที ซึ่งถาหากเรานําคุณลุงกลับก็คงไมถึงทาสองยาง

  แตดวยวิชาชีพเดียวกันเราเขาใจดีวาทําไมโรงพยาบาล

จึงใหเตียงคุณลุงในการรับการรักษาตอที่นี้ไมได เพราะทุกๆ นาที

เตียงทุกเตียงที่วางในหอผูปวย คือโอกาสรอดของคนที่ยังมีโอกาส

ที่จะรักษาหาย หรือทุกๆ นาที ที่เตียงนั้นถูกใชกับผูปวยที่ไมมีทาง

รักษาหาย จะมีคนที่ขาดโอกาสรักษาอาจตายลงในทุกๆ นาที

เชนกัน

 เรามีทางเลือกไมมากนักในวินาทีนั้น แตทางเลือกหนึ่งที่

ฉันจะไมเลือก คือ การนําคุณลุงกลับ เพราะเราตางรูดีวาคุณลุงไม

ไหวแลว เขาควรทีจ่ะไดอยูกบัญาตแิละใชวาระสดุทายของชวีติอยาง

ทุกขทรมานนอยที่สุด โรงพยาบาลชวยเราหาโรงพยาบาลลูกขาย

เพือ่รับคณุลุงไปดูแล แตกลับไรวีแ่ววตอบรับ ระหวางที่เวลาเดินไป 

มีผูปวยอาการแยมากมายเขามารับบริการในหองฉุกเฉินหองนี้ แต

สาํหรบัฉนัทกุนาทมีนัชางยาวนาน มเีจาหนาที ่และพยาบาลทีเ่หน็ใจ

มักเดินเขามาบอกใหเราไปนั่งพักหรือออกไปทานอาหารกอน แลว

คอยกลับมา ฉันและพยาบาลอีกทานตางมองหนากันและลง

ความเห็นวา เราจะไมไปไหนเราจะยืนอยูตรงนี้ จนกวาคุณลุงจะได

โรงพยาบาลที่จะรับคุณลุงไปดูแลตอ เราจึงเลือกที่จะยืนอยูจุดเดิม

ที่เราไดเดินเขามา เพื่อรอคอยอยางมีความหวัง
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 15.45 น. โรงพยาบาลแหงหนึ่งในจังหวัดลําพูนตอบรับ 

รับคุณลุงไปดูแลตอ นั้นแปลวาถึงเวลาที่เราจะตองกลับแลว แต

สิ่งที่ฉันเห็นคือคุณลุงดูอิดโรยเหลือเกิน จึงไดแตจับมือและกําหมัด

ซายและชขูึน้อยางไมอายและบอกวาลงุวา “สูนะ เรามาถงึเชียงใหม

แลวนะ” ถึงแมขางในเราจะรับรูวาระยะของโรคมันมาสุดทางแลว

 16.15 น. เราเดินทางกลับโรงพยาบาลทาสองยางดวย

ความรูสึกหลากหลายเหลือเกิน แตความรูสึกหนึ่งที่รับรูไดชัดเจน

ที่สุด คือ ฉันภูมิใจที่ฉันไดทําหนาที่ เทาที่พยาบาลคนหนึ่งจะทําได 

20.15 น. มสีายทีเ่ราคุนเคยและเรามกัจะโทรหาทกุคร้ังท่ีลงุอาการ

เปล่ียนแปลงโทรเขามา ปลายสายขอบคุณเราและทีมที่นําคุณลุง

มาสงจนถึงเชียงใหม แต...คุณลุงไดสูจนสุดทางเทาที่คุณลุงจะ

ทํามันไดในฐานะมนุษยคนหนึ่ง คุณลุงไมเจ็บปวดอีกแลว 

 ฉนัรูสกึแนนอกและตองยอมรบัวาฉนัรูสกึเสยีใจและรูสกึ

วามนัเรว็เกนิไป ซ่ึงความรูสกึนีม้นัไมเกดิขึน้บอยนกั เพราะรูอยูแลว

วาวันนี้ตองมาถึง 10 ชั่วโมงบนรถรีเฟอร อีก 4 ช่ัวโมงของการ

ยืนนิ่งในหองฉุกเฉิน ไดสอนอะไรฉันมากมายเหลือเกิน หากเรื่องนี้

จะเปนเรื่องแหงความสุข มันคงเปนความสุขสีเทาๆ และหากยอน

เวลากลับไปได ไมมีสิ่งไหนที่ฉันตองการแกไข เพราะฉันทํามันออก

มาไดดีที่สุดแลว เทาที่พยาบาลคนนี้จะทําได 

ถุงนอยคอยนํ้า
เพ็ญพร คีรีพิไล

ผูชวยเหลือคนไข ตึกเด็ก รพ.ทาสองยาง

ฉันตื่นเตนที่สุดคือ…
การที่ตองไปนําเสนอถุงนอยคอยนํ้า

ฉันฝกการนําเสนอหลายๆ รอบ 
มีพูดผิดพูดถูกบาง 
ซอมตอบคําถาม…

เหมือนจะขึ้นประกวดนางงามเลยทีเดียว

 “เพ็ญๆ แปะถุงฉี่คนไขใหหนอย” เสียงพี่พยาบาลทาน

หนึ่งดังขึ้นเพ่ือขอความชวยเหลือ สิ่งไมคาดคิดเกิดขึ้น “ถุงแปะฉี่

หมด” จะทําอยางไรดี ในวินาทีนั้นไดเดินไปเอาถุงแกงรอนมาตัด

ดานขางใหสามารถแปะกับอวัยวะเพศได

 ดฉินัเปนผูชวยเหลอืคนไขในตึกเดก็โรงพยาบาลทาสองยาง

คะ ในวนัหนึง่ฉนัไดคดินวตักรรมขึน้มาเปนถงุนอยคอยนํา้ซึง่เปนถงุ

เก็บปสสาวะ เนื่องจากนั้นถุงเก็บปสสาวะภายในตึกหมด ฉันก็เลย

นาํถงุแกงรอนทาํเปนถงุเกบ็ปสสาวะแทน ไมนาเชือ่วาจะมคีนสนใจ

และใหเปนนวัตกรรมขึ้นมา 

 หลังจากน้ันฉันก็ไดรับหนาที่ใหเปนตัวแทนไปนําเสนอ

นวตักรรม ฉนัตืน่เตนมาก กลวัวาจะทาํไมได ซึง่เปนครัง้แรกทีไ่ดไป

นําเสนอตอหนาผูคนมากมาย แตก็มีกําลังใจจากเพื่อนรวมงาน พี่

พยาบาล และเพื่อนๆ ผูชวยเหลือคนไข ที่ไดชวยกันทํานวัตกรรม

ถุงนอยคอยนํ้าใหเสร็จสมบรูณ ฉันตื่นเตนที่สุด คือการที่ตองไปนํา

เสนอถุงนอยคอยนํ้า ฉันฝกการนําเสนอหลายๆ รอบ มีพูดผิด

พดูถกูบาง ซอมตอบคําถามเหมอืนจะขึน้ประกวดนางงามเลยทเีดยีว 

คิดแลวก็ตลกตัวเองอยูเหมือนกัน แตฉันก็พยายามทําใหดีที่สุด
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 วันนําเสนอนวัตกรรมถุงนอยคอยนํ้า ฉันไดนําเสนอที่ 3 

หลงัจากทีไ่ดฟงคนอืน่นาํเสนอมาแลวหลายคนกค็ลายความตืน่เตน

ไปบาง ในที่สุดฉันก็ทําไดในความต่ืนเตนและความกังวลจากการ

นําเสนอไดผานไปดวยดี คณะกรรมกรรมช่ืนชมกับนวัตกรรมของ

ตึกเด็ก นวัตกรรมถุงนอยคอยนํ้าไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ฉันรูสึกภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งไดกลาแสดงความสามารถตอหนา

ทกุคนในโรงพยาบาลทาสองยาง และตองขอบคณุเจาหนาทีต่กึเดก็

ทุกคนที่ไดมอบความไววางใจ มอบหนาท่ีนี้ใหกันฉัน มันเปน

ประสบการณทีทํ่าใหฉนัรูวา “ความพยายามอยูทีไ่หนความสาํเรจ็

อยูที่นั่น” 

เมื่อตองตัดสินใจ
พิมพลดา งวดโคกกรวด

พยาบาลวิชาชีพ รพ.ทาสองยาง

“หมอครับ” 
เสียงผูชายคนหนึ่งลอยมากระทบหู 

ซึ่งคนไขที่นี่จะชอบเรียกพยาบาลวาหมอ 
ฉันหันไปเจอชายหนาตาคุนๆ 
คิดไมออกวาเคยเจอกันที่ไหน

นั่งอยูบนเตียง 13 ในหอผูปวยที่ฉันทํางานอยู
ขางๆ มีผูหญิงนั่งสงยิ้มมาที่ฉัน 

เหมือนดีใจอะไรสักอยาง

 ต๊ืดๆๆๆ เสียงโทรศัพทมือถือบนที่นอนดังขึ้นหลายครั้ง 

ฉันพยายามลืมตาที่หนักอ้ึงขึ้นมาดูหนาจอวาตนสัญญาณถูกสงมา

จากที่ใด ใครโทรมาตอนนี้ เวลาบายสามโมงกวาๆ ที่ฉันกําลังหลับ

สนิทอยูบนที่นอนดวยความเพลียจากการลงเวรดึกมา ตั้งสติไดรีบ

ลืมตามองหนาจอมือถือ เห็นเบอรหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

คดิในใจกบัตัวเอง “ เหอ! จะหมดเวลาเวรรีเฟอรเชาอยูแลวเชยีว” 

จากนั้นไดกดรับโทรศัพท เสียงปลายสายดังขึ้นไดทําลายความงวง

ของฉัน

 “พี่คะ มีรีเฟอรเด็ก Preterm ใส Tube คะ พรอมแลว

นะคะพี่ เหลือหมอโทรสงเวร ER คะ” 

 เสียงนองพยาบาลศูนยรีเฟอรที่คุนเคยลอดผานสาย

โทรศัพทเขามา พอนองพูดจบฉันถามกลับไปวา 

 “เด็ก GA เทาไร นํ้าหนักเทาไรจะ” 

 “ไมแนใจคะพี่ เปนเคสหองคลอด” 

 “โอเค เดี๋ยวพี่ไป” 
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 หลังวางโทรศัพทฉันควาผาเช็ดตัว เขาหองนํ้า เปลี่ยนชุด 

และรีบวิ่งลงมาจากหองพักชั้น 3 อยางรวดเร็ว ควาจักรยานปนไป

ยังโรงพยาบาลท่ีตั้งอยูไมไกลกันมากและเดินตรงดิ่งเขาไปที่

หองคลอด เจอพี่พยาบาลวิสัญญีใสชุดหองผาตัดสีเขียว ใสหมวก

คลุมผม และผาปดจมูกมิดชิด ยืนบีบอุปกรณชวยชีวิตอยู 

 ออกซิเจนไดบีบผานทอชวยหายใจของเด็กชายตัวเล็กๆ 

ที่นอนอยูบน Radiant warmer ผิวหนังบางใสจนเห็นเสนเลือด

สแีดง เขยีวสลบักนัไป หนาอกและชายโครงบุมตามจงัหวะการชวย

หายใจ แขนขาขยบัไปมาเบาๆ โดยไมมเีสยีงรองเพราะทอชวยหายใจ

ทีห่มอใสเขาไปเพือ่ชวยเหลอืไดปดหลอดลมอยู มสีายระโยงระยาง

เตม็หนาอก มสีายนํา้เกลอืตอจากเสนเลอืดทีส่ะดอื เสยีง Mornitor 

ดังทั่วหอง พรอมกับคลื่นแสดงสัญญาณชีพบางตัวที่ผิดปกติ

 ในใจตอนนั้นฉันเริ่มไมโอเค หยิบหนากากอนามัย สวม

ถุงมือ เดินเขาไปหาเด็ก “ตัวเล็กมากเลย นํ้าหนักเทาไรคะพี่” 

“1,400 กรัม GA 32 wks. พอเปนคนพามา แมคลอดแลวอยูที่

บาน มาไมไหว” พีพ่ยาบาลตอบดวยนํา้เสยีงทีด่ตูืน่เตน ดวงตาโคง

เปนรูปยิ้มสงมาที่ฉัน ราวกับจะบอกวาไมเปนไรหรอก ไหวอยู 

สักพักพยาบาลคูเวรของฉันก็มาถึง เธอเปนรุนนองหนึ่งป ซึ่งฉัน

คิดวานองเปนพยาบาลที่เกงคนหนึ่งเลยคลายกังวลใจไปบาง 

 พยาบาลหองคลอดอีกคนเดินถือเอกสารสีชมพูท่ีเขียน

ดวยลายมอืแพทยมาสงเวร ฉนัฟงไปพรอมๆ กบัเตรยีมเดก็นอยเขา 

Incubator transfer เนื่องจากเด็กคลอดกอนกําหนดตองรักษา

อุณหภูมิไมใหตัวเย็นซึ่งเปนภาวะที่อันตราย เวลาผานไปราวๆ 

10 นาที ก็รับเวรเสร็จ เราเข็นเด็กที่อยูใน Incubator และอุปกรณ

ชวยชีวิตตางๆ ผานประตูหองฉุกเฉินเพื่อไปยังรถฉุกเฉินที่จอด

รออยู

 “ผมสงเวร ER แมสอดแลวนะ เรียบรอยแลว Refer 

ไดเลยครับ” เสียงแพทยเวรหองฉุกเฉินผูชายรูปรางสูงใหญ สวม

เสือ้กาวนแพทยสขีาว กางเกงดาํ ตะโกนผานประตใูนขณะทีเ่ราเดนิ

ผาน “โอเคคะหมอ” ฉันและนองพยาบาลตอบรับและรีบนําเด็ก 

รวมถึงอุปกรณตางๆ ขึ้นรถ

 รถฉกุเฉนิเปนรถตูสขีาว ดานในดแูคบเพราะตดิต้ังอุปกรณ

สําหรับชวยชีวิตเต็มไปหมด แคกาวเทาขึ้นไปบนรถก็จะไดกลิ่น

เฉพาะที่ฉันไมเคยชอบเลย ไดกลิ่นทีไรคลื่นไสทุกที Incubator ถูก

ยกขึ้นบนรถ ล็อคลอทั้ง 4 มุมเพื่อไมใหขยับเวลารถวิ่ง เด็กนอยดิ้น

ไปมาเบาๆ อยูขางใน ผิวและเล็บเปนสีชมพู ทอชวยหายใจท่ี

มุมปากอยูในตําแหนงท่ีแพทยกําหนดไว Monitor บอกคาออกซเิจน

ในเลือดที่มากกวา 95 เปอรเซ็นต หัวใจเตน 170 ครั้งตอนาที 

เด็กนอยยังคงหายใจสลับกับการชวยหายใจของนองพยาบาลคูเวร

ของฉัน ฉันเรียกพอเด็กขึ้นมานั่งขางๆ กันบนรถ ดูแลวอายุราวๆ 

20 ตนๆ สีหนาแววตาดูไมมีความกังวลใดๆ 

 รถวิ่งออกโรงพยาบาลของฉันมุงหนาไปยังโรงพยาบาล

ปลายทางไดสกัระยะ ฉนัเริม่รูสกึมนึหวั คลืน่ไส มอืซายจบัราวเบาะ

นั่ง มือขวาจับปากกาบันทึกสัญญาณชีพและอาการคนไขที่ปรากฏ

อยูบนจอ ขยับปากบอกนองพยาบาลวา “อยาลืมเอามืออีกขาง 

Fix tube นะ ไมงั้นทอจะหลุดได” นองก็ขานรับ

 รถวิง่ไปตามเสนทางทีค่ดเค้ียว ขึน้-ลงเขาตามสภาพพ้ืนท่ี

อําเภอชายแดนท่ีโรงพยาบาลตั้งอยู ฉันตองขอใหพอเด็กชวยจับ 

Incubator ไมใหเอียงไปตามแรงรถมากจนเกินไป รถวิ่งตกหลุม

บางสลับกับเสนทางเรียบ ทําใหฉันยิ่งคลื่นไส แตทุกอยางก็ไปไดดี 

เพราะสญัญาณชีพคนไขเริม่อยูในเกณฑทีด่ ีเมือ่รถวิง่มาไดครึง่ทาง

ถึงอีกอําเภอหนึ่ง ฉันสลับหนาที่กันกับนองพยาบาล แอบดีใจอีก

ไมถึง 20 กิโลเมตรเราก็จะถึงโรงพยาบาลปลายทางแลว รูสึก

คุณลุงคนขับรถขับรถไวมาก 

 ทันใดนั้นเอง ฉันไดยินเสียงดัง ตึก!! เหมือนลอรถชนกับ

อะไรบางอยางเขาอยางแรง รถทั้งคันลอยตัวขึ้นจากพื้นสูงกวาวิสัย

ปกติ Incubator ดีดตัวขึ้น และรวงลงมากระทบพื้นรถเสียงดัง

ฉันตกใจมาก มองออกไปนอกรถเปนบริเวณที่กรมทางหลวงกําลัง

ทําถนนพอดี มือยังคงจับทอชวยหายใจแนน และชวยหายใจ

เด็กตอ เสยีง Monitor เริม่ดงั แสดงความผดิปกตบิางอยาง ฉนัมอง

ไปยังหนาจอเห็นคาออกซิเจนลดตํ่าลงมากกวา 90 เปอรเซ็นต 

ฉนัจงึเพิม่ความถีใ่นการบีบอุปกรณชวยใหออกซเิจนเขาไปสูตวัคนไข

เร็วขึ้น แตเหมือนจะไมเปนผล คาออกซิเจนในเลือดคนไขตํ่าลง
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เรื่อยๆ ไปจนถึง 60 เปอรเซ็นต ตอนน้ันฉันมั่นใจแลววาทอชวย

หายใจคนไขหลุดแนนอน ฉันเริ่มสั่งการนอง “กันหาMaskเบอร 0 

ใหหนอย คนไข tube หลดุ” นองพยาบาลลกุจากท่ีนัง่ไปหาอปุกรณ

ดานหนารถไดสักพักหนึ่ง นองตอบมาวา “พี่หนูหาไมเจอ” 

 ตอนนั้นเด็กนอยผิวชมพูเปล่ียนเปนซีด คลํ้า เขียว 

นอนนิ่ง ออกซิเจนในเลือดเหลือ 48 เปอรเซ็นต ฉันตัดสินใจ

ปลอยมือจากตรงนั้นทันที เปดกระจกหนารถ ตะโกนผานไปวา 

“ลงุวนัๆ จอดรถคะ คนไขทอหลดุ” จากน้ันรีบหาอปุกรณทีต่องการ

กลับไปหาคนไขที่นอนอยูอยางรวดเร็ว ดึงทอชวยหายใจออกและ

ครอบอปุกรณชวยชวีติลงบนปากและจมกูคนไข บบีออกซเิจนผาน

ลงไป ทุกอยางดูวุนวายไปหมด ในใจไดภาวนาตลอดขอใหอัลลอฮ

พระเจาของฉันคุมครองเด็กนอยคนน้ีใหปลอดภัย และบอกลุงคน

ขับรถใหออกรถตอ นองพยาบาลทําตัวไมถูก พอคนไขนั่งนิ่ง คิ้ว

ขมวดเหมือนสงสัยวาเกิดอะไรขึ้น 

 “กัน ชวยโทรบอกพี่หวาน ER หนอยวาคนไขทอหลุด

ที่แมกาษา ใหเคาชวยโทรบอก ER แมสอดวาใหตามหมอเด็กมา

เตรียมรับเด็กดวย” 

 ตอนน้ันออกซเิจนในเลอืดคนไขเริม่เพิม่ข้ึน เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ 

จนถึง 85 เปอรเซ็นต ผิวเริ่มกลับมาชมพู เขียวแคปลายมือ

ปลายเทา เริม่ขยบัแขนขา ฉนัและนองพยาบาลดใีจมาก ตอนนีไ้มรู

อาการคลืน่ไสเพราะเมารถหายไปไหนหมด รถวิง่ตอไปเรือ่ยๆ ภายใน 

7 นาท ีเรากถ็งึโรงพยาบาลปลายทางอยางปลอดภยั คนไขกถ็กูเขน็

เขาหองฉุกเฉินพรอมอุปกรณครบครัน 

 เบื้องหนาฉันคือกุมารแพทยที่เคยเจอกันบอยๆ เดินตรง

เขามาหาฉนัและเดก็ดวยแววตา สหีนาขึงขัง ริมฝปากเธอขยบัอยาง

รวดเรว็เหมือนพาย ุ“รเีฟอรยงัไงใหเดก็ tube หลดุ..” และหลายๆ

ประโยคตามมา

 ฉันยืนน่ิง มือยังคงทําหนาที่บีบอุปกรณใหออกซิเจน

ตอไป ตัวเริ่มสั่นๆ ตอนนั้นเหมือนนํ้าตาจะไหล แตกลั้นไวสุดชีวิต 

ไดแตบนกับตัวเองในใจ “อยากใหหมอมารีเฟอรคนไขบางจัง จะ

ไดรูวาเสนทางมันเปนยังไง” แตไมไดพูดอะไรออกไป เพราะกลัว

โดนดุมากกวาเดิม

 ในไมกีน่าท ีแพทยและพีพ่ยาบาลคนอืน่ๆ กม็าใสทอชวย

หายใจคนไขใหมอีกครั้ง ฉันและนองพยาบาลคูเวรเดินไปสงเวรให

กับพยาบาลอีกคน เสร็จเราก็เก็บอุปกรณตางๆ ขึ้นรถฉุกเฉินกลับ 

ระหวางทางฉันแทบจะไมพูดคุยอะไรกับใคร มีแตความรูสึกแยๆ 

และคําพูดตางๆ ของหมอคนนั้นวนเวียนอยูในความคิด ฉันกลับมา

ใชชีวิตปกติ ขึ้นเวร-ลงเวร

 “หมอครบั” เสยีงผูชายคนหนึง่ลอยมากระทบห ูซึง่คนไข

ที่นี่จะชอบเรียกพยาบาลวาหมอ ฉันหันไปเจอชายหนาตาคุนๆ แต

คิดไมออกวาเคยเจอกันที่ไหน นั่งอยูบนเตียง 13 ในหอผูปวยที่ฉัน

ทํางานอยู ขางๆมีผูหญิงนั่งสงยิ้มมาที่ฉัน เหมือนดีใจอะไรสักอยาง

“หมอจําไดมั้ยลูกผมที่หมอไปสงเมื่อสองเดือนกอน ดวงตาฉันลุก

วาว เหมือนสารแหงความสุขวิ่งไปทั่วรางกาย ฉันมองไปที่เด็กชาย

ผวิขาว ตวัอวน ดิน้ไปมา แววตาสดใสทีน่อนอยูบนเตยีง จมกูใสสาย

ใหออกซิเจนอยู ฉันตอบกลับไปวา

 “อาวหรอ จําแทบไมไดเลย โตแลว” ฉันพูดไปดวย 

อมย้ิมไปดวย เดนิกลบัเขามาในหองพกัพยาบาลพรอมกบัความรูสกึ

ดีๆที่มาแทนที่ความรูสึกเดิมๆ เมื่อ 2 เดือนกอน บอกกับตัวเองวา 

ตอไปนี้ถาเราทําดีที่สุดแลว ก็ไมควรเสียใจกับคําพูดของคนบางคน 

ทีเ่ขาไมไดรูวาเราทาํอะไรไปบาง ถาเราไมตัดสนิใจดึงทอชวยหายใจ

ออกและชวยชีวิตเด็กแบบที่ทําในวันนั้น เราอาจจะไมไดเห็นรอย

ยิ้มที่มีความสุขของชายหญิงคูนี้แบบวันนี้ก็ได 
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ขอบคุณนะหมอ
สุชาดา คีรีภัทรผล

เจาพนักงานสาธารณสุขบานมอทีทะ รพ.ทาสองยาง

ฉันยิ้มไดกวางที่สุด ฉันเองก็ภูมิใจมาก 
ที่อยางนอยฉันก็เปนสวนเล็กๆ สวนหนึ่ง

ที่ทําใหเขาไดอยูดวยกัน 
เปนครอบครัวที่สมบูรณ

 ฉนัทาํงานในสถานบรกิารสาธารณสขุชมุชนบานมอททีะ 

ที่อยูหางจากตัวอําเภอทาสองยาง ระยะทาง 48 กิโลเมตร ใชเวลา

ในการเดินทางหนึ่งช่ัวโมงครึ่งในชวงฤดูแลง ในชวงฤดูฝนการเดิน

ทางที่เต็มไปดวยอุปสรรค ถนนที่มีแตดินโคลน สองขางทางที่เต็ม

ไปดวยตนไมที่ปกคลุมบรรยากาศวังเวงมืดครึ้มตลอดเวลา ตองใช

เวลาสามถึงสี่ชั่วโมงที่จะเขาไปถึงสถานบริการ

 พ้ืนทีร่บัผดิชอบในการดแูลของฉนั คอืหมู 9 และ10 ตาํบล

แมอุสุ อําเภอทาสองยาง อยูทามกลางหุบเขา ภูเขาที่สูงสลับซับ

ซอนกัน มีกลุมบาน 10 กลุมบาน หางออกไปจากสถานที่ต้ังให

บริการ การทํางานจึงจําเปนตองเปนฝายเขาไปหาพวกเขาเทานั้น 

ชาวบานมอีาชพีทาํไร ทาํนา ใชไฟโซลาเซลล ไมมสัีญญาณโทรศัพท 

 ฉันยายมาทาํงานในพืน้ทีน่ี ้ในวนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ.2558 

และฉันไดพบกับคุณลุงทานหนึ่ง ชื่อวา นายริเย เอกรัฐไพรพนา 

สวมเสือ้ผาขาดรุงร่ิง ใบหนาเหลอืงซดี รมิฝปากแหงแตก ผมยุงเหยงิ 

คอตก ไมกลาสูหนาฉัน คุณลุงอาศัยอยูที่บานกับเมียและลูกอีก 4 

คน รวมทั้งหมดในครอบครัว 6 คน อยูดวยกันในสภาพบานที่ปลูก

สรางดวยไมไผ กระทอมเลก็ๆ ฝาบานใชไมไผ หลงัคามงุดวยใบหญา

คา ที่ผุพังไปตามกาลเวลา ซอมแซมดวยถุงพลาสติก เพื่อกันไมให

นํ้าคางนํ้าฝนหยดลงในบาน ภายในบานที่มีหองเดียว มีโครงเตาไฟ

อยูกลางบาน ใชเปนที่หลับนอน และหุงขาวในเวลาเดียวกัน 

 ฉันลืมไปวาฉันเจอลุงครั้งแรกโดยเมียของริเย มาหาฉัน

ในชวงท่ีฉันออกไปใหการตรวจรักษา และใหการบริการทางดาน

สาธารณสขุพรอมๆ กับกลุมเพือ่น เมยีของริเยไดมากระซบิบอกฉัน

วา “หมอ ถาหมอวางแลวชวยไปดูสามีฉันหนอยนะ แกไมมีแรง 

ออนเพลยีมาก” ฉันรบัปากกับเขาวาฉนัจะไป หลังจากทีใ่หบรกิาร

นี้เสร็จ และเมียของริเยก็รอฉันและไดพาฉันไปที่บานของเขา ทันที

ที่เห็นบานของริเย ฉันคิดในใจ บานหรือกระทอมปลายนากันแน 

ซึ่งสภาพบานใกลจะพังแลว ริเยออกมาพบฉันที่บันไดบานเขา ฉัน

รูสึกตกใจที่เห็นแกซีดมาก ริเยเลาอาการของเขาใหฟง ถึงการปวด

เอว ปวดกลามเนื้อทั้งตัว เหนื่อย ออนเพลีย และมีอาการปวดทอง

ดวย ฉันนึกไมถึงวาจะเจอริเยในสภาพนี้ และฉันไมรอชาที่จะชวย

เขาใหไดรบัการตรวจรกัษา สรปุแลว ริเยขาดนดั ไมไดลงมาหาหมอ

ตามนัดการรักษาของหมอที่ รพ.ทาสองยาง เนื่องจากไมมีเงินใน

การลงไปหาหมอ บานริเย ตั้งอยูที่ กลุมบานเลอตอโกร อยูในเขต 

หมู 9 ต.แมอสุ ุทีไ่กลทีส่ดุและอยูตดิกับ ต.แมตืน่ อ.อมกอย จ.เชยีงใหม 

อยูหางจากสถานบริการของฉัน 50 กิโลเมตรและอยูหางจาก 

รพ.ทาสองยาง เกือบ 100 กิโลเมตร ระยะทางที่คดเคี้ยวและเปน

เขา สูงชัน การเดินทางเขาไปในกลุมบานทําไดสะดวกเฉพาะในฤดู

แลงเทานั้น สวนฤดูฝนตองเดินเทาเขาไปอยางเดียว 

 รเิย มีปญหาในดานสุขภาพคอื เปนโรคทีไ่ขสันหลังไมผลติ

เม็ดเลือดแดง จําเปนที่ตองรับการเปลี่ยนเลือดทุกเดือน เปนพระ

มหากรณุาธคิณุอยางลนพน สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรม

ราชกมุาร ีทานไดรบัเขาเปนคนไขในพระราชานเุคราะห ถงึกระนัน้ 

รเิย กย็งัมกีารขาดนดัของหมอเพราะไมมเีงนิในการจางรถลงมารบั

การรกัษาทีโ่รงพยาบาล ลาํพงัตวัเขาคนเดยีวแทบจะไมมแีรงในการ

ชวยเหลืองานในบาน ยังตองหาเงินที่จะมาเปนคารถ สุขภาพที่ไม

เอื้อตอการไปรับจางเพื่อไดคาเดินทาง 

 ริเย ไดบอกกับฉันวา “หมอ ผมไมไปแลว ไปก็ไมหาย ยัง

ตองมาเปนภาระใหกับลูกเมียอีก ผมตายไปดีกวา” ฉันจุกมาก ใน

ฐานะทีฉ่นัทาํงานเพ่ือพีน่องบนดอยสงู ฉนัไมอยากเหน็พวกเขาตอง

ทนทุกขทรมานจากการเจ็บปวย ฉันไดมาปรึกษากับเพื่อนรวมงาน 
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วาเรามีหนทางที่จะชวยแบงเบาความเจ็บปวยของริเยไดบาง จึงได

ขอสรุป คือ เอาเรื่องของริเยเขาไปในการประชุมคณะกรรมการ

ระดับอําเภอ บวกกับในปนี้มีนโยบายจากผูวาราชการจังหวัดตาก 

ไดใหมีการดูแลผูปวยในพระราชานุเคราะห ฉันไดใชนโยบายของ

ทานผูวา ขอแรงสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลแมอุสุ ใน

การไปรับ ไปสง ผูปวย ในการมารับการตรวจรักษา ที่โรงพยาบาล 

จนถึงทุกวันนี้

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เปนอีกวันที่ฉันและทีมงาน 

อบต.บานแมอุสุ ตองออกไปรับริเยมารับตรวจรักษาตามนัดที่ 

รพ.ทาสองยาง ฉันออกจากบาน เวลา 7.30 น.ไปพบกับทีมงาน 

อบต.แมอสุ ุในหนานีฉ้นัตองไปรบัรเิยโดยใชเสนทางเลีย่ง เปนถนน

ที่อยูในเขตปาสงวน อยูระหวาง อ.ทาสองยาง จ.ตากและ ต.แมตื่น 

อ.อมกอย จ.เชยีงใหม เราตองออมทางไป เน่ืองจากทางในเขตพืน้ที่

รับผิดชอบไมสามารถไปไดเลยนอกจากเดินเทาเขาไปเทานั้น มีดิน

สไลด ถนนขาดจากนํ้าปาหลาก จําเปนตองไปรับทางเขตแมตื่น 

ถนนที่เปนเลนสเดียวดานซายเปนเหว ดานขวาเปนเขา ถนนที่สูง

ชัน เทคอนกรีตบางชวง มีดินโคลนที่เต็มทองถนน รองนํ้าฝนที่ลึก

ทาํใหใตทองรถตดิ บางชวงตองใชจอบขดุดินออกเพือ่ใหรถไปตอได 

ฝนก็เทลงมาแบบไมลืมหูลืมตา ระยะที่มองเห็นได ไมเกิน 50 เมตร 

รอบๆ ทางมีแตตนสูงใหญ ตนกลวยปาที่สูง มีหมอกปกคลุมตลอด

ทาง ลมืไปวาตองใชโซพนัลอรถยนต รถยนตตองเปนโฟวลินเทานัน้ 

การเดินทางตองใชเวลากวา 7 ชัว่โมงในครัง้นี ้ฉนัไปถงึบานริเย บาย

โมงครึง่ รบีบอกรเิยขึน้รถเราตองรบีลงไปใหถงึ รพ.ทาสองยางกอน

มืด เพราะทางที่ขึ้นมามีแตดินโคลนและลื่นมาก ฝนก็ตกตลอดเลย 

วันนี้ฉันและทีมงานลงมาถึง รพ.ทาสองยาง ในเวลา 17.50 น. ฉัน

ไดขอใบนัดของริเยและไปยื่นที่ชองบัตรของรพ. ทาสองยาง พี่ที่อยู

หองบัตรเงยหนาและถามฉันวา “ทําไมหนาซีดจัง เพิ่งมาถึงเหรอ” 

ฉันพยักหนาและยิ้มให ฉันเหนื่อย เมารถ แตฉันมีความสุข เพราะ

ฉันมองไปที่ริเย หนาซีดกวาฉันอีก เนื่องจากถึงเวลาที่ริเยตองรับ

เปลี่ยนเลือดแลว 

 ตลอดระยะเวลา 3 ปที่ฉันไดเขาไปทํางานในพื้นท่ีดอย

แหงนี ้ฉนัไดเห็นชวิีตครอบครวัของรเิย ทีม่กีารพัฒนาทีดี่ขึน้คอื รเิย 

ไดสรางบานใหม โดยพืน้บานเปนไม เสาบานเปนตนไม ไมไดใชไมไผ

แลว หลงัคาบานทีเ่ปนสงักะส ีมีจ่ัวบานทีย่ืน่ออกมาทาํเปนหองครวั 

บานมีการแบงเปนหองใหลูกสาวดูเปนสัดเปนสวน เทานี้ฉันก็สุขใจ

 วันหนึ่งเฉกเชนทุกครั้งที่ฉันไป รับ-สง ริเย เพื่อมารับการ

ตรวจรักษา และรับเปลี่ยนเลือดที่ รพ.ทาสองยาง เมียของริเย มี

ใบหนายิ้มแยมเจมใส เขามาจับมือฉัน พูดกับฉันวา “ขอบคุณมาก

นะหมอ หมอทําใหชีวิตครอบครัวของฉันสมบูรณอยูไดถึงทุกวัน

นี ้การกนิอยูทีไ่มตองอดมือ้กนิมือ้ ทีต่องเจยีดไปใหกบัคาเดนิทาง

ของริเย ถาไมเจอหมอ ปานนี้ ริเยคงทอและตายไปแลว โชคดี

นะที่หมอมาดูแลเรา ขอบคุณมากจริงๆ” ฉันยิ้มไดกวางที่สุด ฉัน

เองก็ภูมิใจมาก ที่อยางนอยฉันก็เปนสวนเล็กๆสวนหนึ่งที่ทําใหเขา

ไดอยูดวยกัน เปนครอบครัวที่สมบูรณ 
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พลังจิตอาสา 
สรางการมองเห็น

แกคนชายขอบ
นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์

ผูอํานวยการโรงพยาบาลทาสองยาง จ.ตาก

ผูปวยผมสีดอกเลาของเรา
พูดคุยกันสนุกสนาน

ราวกับการไมไดเจอกันมานานเปนป 
ภาพที่งดงามแหงนี้จะเกิดขึ้นไดหรือ

ถาเขาตองถูกสงไปผาตัด 
รักษาที่โรงพยาบาลใหญ

 ขาวของ “ตนู บอดีแ้สลม” สรางความประทบัใจในความ

เปนนักสูทีฝ่าเปลวแดดและสายฝน ความเสยีสละประโยชนสขุของ

ตนในการนําเงินบริจาคเพื่อชวยเหลือโรงพยาบาลทั้ง ๑๑ แหงใน

ประเทศไทย เปนคําถามของสังคมไทยที่เราตองการการเสียสละ 

เห็นแกประโยชนสวนรวมเพื่อสังคมที่ดี มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

วนันีเ้ปนวนัทีผู่สงูอายไุดมารวมตวักนัทีโ่รงพยาบาลทาสองยาง โรง

พยาบาลเล็กๆ ในเขตชายแดนไทย เมียนมาร เกือบทุกคนเปนชาว

กะเหรี่ยง พูดไทยไมได มีญาติพ่ีนองตามมาอีกหลายคน แตงตัว

มอมแมม สะพายยามพรอมขาวของพะรุงพะรัง เพราะตองมานอน

ทีน่ีก่นัหลายวัน หลายคนไมเคยมาโรงพยาบาลประจาํอาํเภอแหงนี้

มากอน บรรยากาศอนัวุนวายและสบัสนกเ็กดิขึน้ แมทางโรงพยาบาล

จะไดแยกผูปวยมาดูแลตางหาก หลังจากที่เราไดซักประวัติ ตรวจ

สัญญาณชีพ และใหผูปวยนอนโรงพยาบาลแลว ผูปวยทุกรายตอง

ไปสระผม หมักเหา และอาบนํ้าชําระรางกายใหสะอาด จิตอาสา

ของเราเปนนักเรียนและอสม.ที่มาชวยกันสระผม ตัดเล็บแนะนํา

รวมทั้งพาผูปวยไปจุดที่เอ็กซเรย และจุดที่ตองนอนพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล เรามีคนไขที่มารับการผาตัด 79 ราย บางคนผาทั้ง 2 

ขางเลย ทุกคนนอนบนพื้นในตึกผูปวย เนื่องจากปริมาณผูปวยมาก 

เราไมมสีถานทีเ่พยีงพอทีจ่ะจัดใหนอนบนเตียงได ตามปกติตกึนีร้บั

ผูปวยได 30 คน มองดูระเบียงที่คนไขตองนอนเลยออกมา ผูปวย

ผมสดีอกเลาของเราพูดคยุกนัสนกุสนาน ราวกบัการไมไดเจอกนัมา

นานเปนป ภาพที่งดงามแหงนี้จะเกิดขึ้นไดหรือถาเขาตองถูกสงไป

ผาตัด รักษาที่โรงพยาบาลใหญ

 สองสปัดาหกอนหมอยทุธนาจกัษุแพทย ไดดัน้ดนมาจาก

กรุงเทพฯ หลกีหนีความวุนวายมาออกหนวยแพทยเพือ่ตรวจรกัษา

โรคทางตาพรอมกบัพีปุ่ยและทมีมูลนิธพิทิกัษดวงตาจากลาํปาง ทมี

จากโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอทาสองยาง ไดรอนแรมบน

ภเูขานอยใหญแหงเทอืกเขาถนนธงชยั ภมูปิระเทศเปนภเูขาสงู ถนน

ลูกรังบนดอยสลับคอนกรีตเปนชวงๆ ไปที่รพ.สต.แมวะหลวง ซ่ึง

ปจจุบันมีไฟฟาเขาถึงแลวแมจะหางไกลจากตัวอําเภอถึง ๑๐๐ 

กิโลเมตร ไปนอนคางอีกคืนที่บานทีสะหนอ เปนหมูบานที่ไกลมาก

แตกอนที่ถนนไมดีตองใชเสนทางผานไปยังแมฮองสอนกอน ขาม

แมนํ้าเงา เพื่อจะมายังหมูบานเปนระยะทางเกือบ 150 กิโลเมตร 

ปจจบุนัแมทางจะดข้ึีนโดยเฉพาะหนาแลง แตฤดฝูนกใ็ชเวลานาน3-

4 ชั่วโมงกวาจะมาถึงอําเภอ รถของทัง้โรงพยาบาลและทางรพ.สต.

หลายคนัเปอนสฝีุน แปงสนีํา้ตาลออนปกคลมุสรีถและบนัไดขางรถ 

ทุกคนมาชวยกันออกหนวยในหมูบานหางไกลแหงนี ้ท้ังท่ีในหมูบาน

ไฟฟาไมมี เราตองใชเครื่องปนไฟของเราเองมาใชตลอดกิจกรรม

อปุกรณท่ีทางทีมมูลนธิิพิทักษดวงตาลาํปางขนมากับของโรงพยาบาล

มูลคารวมกันกวาลานบาท เราตองเตรียมผูปวยและทําการตรวจ

รางกาย ตรวจสายตาและวดัเลนสตาใหเสร็จแลวจึงนดัผูปวยไปนอน

ที่โรงพยาบาลและผาตัดและตรวจกอนกลับเพื่อใหมั่นใจวาผูปวย

จะไมมีภาวะแทรกซอน นัดหลายรอบคนไขผูสูงอายุของเราไม

สามารถมาได 

 แผนเสนลเลน ชารต ติดไวกับเสาพรอมโจผูชวยเหลือ

คนไข เชี่ยวชาญการวัดสายตา คนไขที่มีปญหาสายตา หลายคนมี

ปญหาการไดยินดวย จึงตองใชเสียงมากเปนพิเศษ พูดไทยไมไดอีก 

พวกเราคงตองงัดเอากลยุทธตางๆ ออกมาใชจนหมด อากาศใน
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ศาลาวดัแมจะรอนและไมสบายตวั ลมทีพ่ดัมาพดัเอาความเยน็มาก

ระทบตวัเปนครัง้ๆ ดวยความมุงมัน่อนัแรงกลาของทมีทกุคน ทีม่อง

วาเราจะชวยชาวบานทีม่ปีญหาไดอยางไร อยางนอยก็เรือ่งสขุภาพ

สายตา ทาํอยางไรเราจะสรางความเปนธรรมในสงัคม ใหกบัคนชาย

ขอบเหลานี้ได ถาไมมีจิตอาสาอันยิ่งใหญของพวกเราทุกคน

ตกตอนเย็นทีมพวกเราก็ชวยกันทําครัวอาหารบนดอยที่พวกเรา

เตรียมกันมาก็มามักจะเปนนํ้าพริก ผักสด ผักตม ไขเจียว ปลากระ

ปอง กินวนไปมา ทําไปชิมไป สนุกกันไป กลางคืนพวกเราก็ยังได

ฉายหนังใหชาวบานและเด็กๆ ไดดูเหมือนหนังกลางแปลงที่ผมได

เคยดูตอนเด็กๆ คืนนี้คืนเดือนแรมทามกลางความเงียบ และความ

มืดไรแสงไฟ เรายังไดยินเสียงเด็กและผูใหญคยุกันสายตาที่จองบน

จอผาใบสขีาวทีม่ฉีากตวัการตนูวิง่ไลกัน หลายคนไดพกัผอนในท่ีไม

คุนเคย พ้ืนเตียงนุมๆ พรอมเครื่องปรับอากาศที่เคยนอนในเมือง 

กับมานอนพื้นแข็ง ไมกระดานและเตนทแคบๆ ที่เหมือนจะขัง

อิสรภาพของเราเอาไว แตมันเปนคืนท่ีทุกคนหลับกันดีพรอมดวย

รอยยิ้มและความอิ่มเอมใจ

 สัปดาหกอนผาตัด ความรวมมือรวมใจ ที่พวกเราชวยกัน

ทําความสะอาดหองผาตัด สรางหอผูปวยแหงใหมที่จะรองรับผูสูง

อายุที่มีปญหาสายตา เราไมมีที่เพียงพอ แตเราก็พยายามจัดสถาน

ทีท่ีส่ะดวกสบายมากทีส่ดุ เราตองยายหองตรวจและคลนิกิสขุภาพ

จิต โรคเรื้อรังไปจุดอื่น สรางความตึงเครียดในองคกรของเรา แต

เมื่อเราไดชี้แจงทําความเขาใจ ถึงผลประโยชนที่ชาวบานจะไดและ

ความเสียสละของจิตอาสาของทีมผาตัดตา ขาวของเคร่ืองใชทุก

อยางเราไดรับบริจาคมาไมวาจะเปนเสื่อ สบูยาสีฟน แปรงสีฟน 

ผาหม มุง กรรไกรตัดเล็บ ผมเห็นความมีใจอาสาของทีมที่ตองใช

เวลาชวงวนัหยดุมาดูแลผูปวย ความมนีํา้ใจของประชาชนทีร่วมชวย

แรงและบริจาคเงินและสิ่งของ ผมเห็นพลังอันยิ่งใหญของพวกเรา

คนไทยและชาวทาสองยาง

 “แตกอน ทําอะไรไมไดเลย มองไมเหน็ หลังจากผาตัดตา

แลวทาํกบัขาวเองได ทอผาได” เสยีงจากแมเฒาอาย ุ70 ปแหงบาน 

ทีจื้อหลอคี

 พวกเราทกุคนไมมคีวามสงสยัเลยวาโครงการนีด้หีรอืเปลา 

มีประโยชนแคไหน ถาเรามีมุมมองเรื่องการเงิน รายได รายรับของ

โรงพยาบาลอยางเดยีวคงไมอยากทาํเพราะเรามทีัง้คนมสัีญชาตไิทย

และหลักประกันสุขภาพ ถาเรามองแคผูปวยก็คงตองตอบวาดี มี

คณุคาควรทาํ ผมไดรบัความประทบัใจจากการสัมผสัความมเีมตตา

และกรณุาตอกันและกบัผูปวยทีล่าํบาก เห็นการเกือ้กูลกนัของผูคน

ในสังคมไทยที่ไมมองแคเรื่องเชื้อชาติสัญชาติ พวกเขาพวกเรา แต

มองไปในความเปนคนเปนมนษุยทีอ่ยูรวมกนัในสงัคมทีเ่ราจะไมทิง้

ใครไวขางหลัง ทําใหความเหนื่อยลาไดมลายหายไปสิ้น 
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ขนมใบขนุน
สุภิมล ศรีสวัสดิ์

ครูโรงเรียนชุมชนบานแมตาน (ราษฎรบํารุง) เครือขายทาสองยาง

ฉันยื่นมือไปแลวพูดกับเด็กๆ วา 
“ครูขอใบขนุนมากินสักใบไดไหมคะ” 

แวบแรกนั้นฉันสัมผัสถึงความเฝอนเล็กนอย 
พอลองเคี้ยวไปไดสักพักก็มีความมันนิดๆ 

แตฉันไมไดนึกวามันจะอรอยตรงไหน

 เชาวันเสารของเดือนพฤษภาคม อากาศคอนขางรอน

อบอาว นองเอมซึ่งเปนครูที่สอนโรงเรียนบานแมสลิดหลวงวิทยา 

สาขาสลิดคี ไดชวนฉันไปเปนเพื่อนขึ้นบนดอย เพื่อนําอาหาร

บางสวนไปเก็บไวที่โรงเรียน และนองก็ยังนัดเด็กๆ มาทําแปลงผัก

ในโรงเรียน ฉันรีบรบัปากทนัทเีพราะอยากจะไปหาซือ้ของปามาทาํ

อาหารเย็น เชนผักกูด หนอไมและเห็ด ที่ชาวบานมักจะไปหาบน

ดอยสูง ขณะที่ซอนทายมอเตอรไซคนองขึ้นไปบนดอย ซึ่งเปนเขต

อุทยานแหงชาติแมเมย ขางบนอากาศไมรอนอยางที่คิด เสนทาง

ขึ้นบนดอยเปนทางลาดยางคอนขางแคบ สูงชัน คดเคี้ยว นองขับ

รถอยางคลองแคลว และตั้งใจ ฉันมองตนไมตามทางดวยจิตใจ

ที่สดช่ืน บางตนมีกลวยไมตนนอยๆ เกาะอยูที่คาคบไม บางตนมี

เถาวัลยพันยอยลงมาอยางสวยงาม บนดอยมีสายหมอกที่ลอยตัว

อยางออยอ่ิงบนยอดเขา ใชเวลาไมถงึชัว่โมงเรากม็าถงึทางเขาหมูบาน 

นองบอกวาเราตองจอดรถมอเตอรไซคแลวตองเดนิไปอกีประมาณ 

500 เมตร นองบอกไวอยางนั้น มีเด็กๆ มานั่งรออยู3-4คน เด็กๆ 

มาชวยถือของแลวพากันเดินตามครู เมื่อเดินมาไดสัก 100 เมตร 

มีสายลมเย็นพัดมาเฉื่อยๆ เสียงนกและจักจั่นรองประสานเสียงกัน

ดังระงมทั่วปา แสดงใหเห็นถึงความสมบูรณของธรรมชาติ ฉันได

ยินเสียงดังซูๆ แววเขาหู 

 เม่ือเดินทางไปอีกไมกี่สิบเมตร ภาพที่เห็นเบ้ืองหนามัน

คือนํ้าตกท่ีไหลลงมาจากโขดหิน เปนนํ้าตกเล็กๆ ในปาซ่ึงสายนํ้า

ที่ไหลสะอาดมากไหลมาจากลําธารขางบน ริมทางมีผักกูดชูยอด

ออนๆเต็มไปหมด ดอกไมปาอวดสีสันอันสดใสของมัน ยามลมพัด

มา มนัจะพลิว้ไหวไปมาหยอกลอกับสายลม เบือ้งหนานัน้มเีดก็เลน

นํ้าอยูหลายคน เด็กๆ ที่นี่สวนใหญมีรูปรางผอมบาง ตัวเล็กแคระ

แกร็น ผมยาวกระเซิง เหมือนไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากเจาของ 

ฉนัถามนองวาเด็กทีน่ีไ่มสระผมหรอืถสูบูกนัเหรอ เพราะเดก็ๆ ทีม่า

เลนนํ้าไมมีใครนํายาสระผมกับสบูมาดวยเลยแมแตคนเดียว นอง

บอกวาเด็กที่นี่ไมมีสบูและยาสระผม เพราะพอแมเด็กๆ ก็ไมเคยใช 

มีผูปกครองนักเรียนหลายคนอาบนํ้าสัปดาหละครั้ง บางคนอาบ

เดือนละหนึ่งครั้ง ซ่ึงเปนส่ิงที่ใครไมสามารถไปเปลี่ยนแปลงความ

คิดของพวกเขาเหลานั้นได 

 ชนพ้ืนเมืองกะเหร่ียงเขามีวิถีชีวิตท่ีเรียบงายเด็กที่นี่จะ

ตองมคีวามเขมแขง็และอดทน ตองปรบัตวัใหเขากบัสภาพแวดลอม

ใหได นองเลาใหฟงวาเด็กที่นี่ขาดแคลนทุกอยาง แมฤดูหนาวจะ

หนาวเย็นแคไหนก็ตามเด็กๆ ที่นี่ตองอดทน บางคนตองผิงไฟเพื่อ

บรรเทาอาการหนาว เสื้อกันหนาวที่นองหามาก็ไมเพียงพอกับเด็ก

นอยที่ขาดแคลน ฉันนึกภาพความหนาวเหน็บของเด็กนอยแลว

ทําใหใจหอเหี่ยว อยากมีสวนหนึ่งที่สามารถเขามาชวยเหลือเด็ก

นอยเหลานี้ แตจะทําอยางไรดี ฉันครุนคิดไปตลอดทาง 

 เมือ่ไปถงึโรงเรยีนเดก็ๆว่ิงนาํหนาไปโดยไมมีททีาของความ

เหนื่อยลา ตางกับฉันที่ตองปาดเหงื่อที่ไหลไปทั่วหนารับรูถึงความ

รอนผาวไปทั่วหนา เหงื่อที่ไหลลงไปถึงตนคอ ไปถึงกลางแผนหลัง 

แตกด็ใีจทีถ่งึโรงเรยีนเสยีท ีเปนครัง้แรกทีม่าเหน็หองเรยีนโรงเรียน

สาขา ท่ีผูปกครองรวมกนัสรางขึน้มาเพ่ือใหลกูหลานของเขาไวเรยีน

หนังสือ เปนหองสี่เหลี่ยมผืนผา มีความยาวประมาณ 10 คูณ 

20 เมตร ทําจากเศษไมนํามาแปะตอๆ กันเพื่อกั้นเปนหอง มีฝากั้น

ไวตรงกลางเพื่อแบงชั้นเรียนแคนั้นเอง หลังคามุงดวยสังกะสีเกาๆ 

แสงแดดที่ลอดสองลงมา แสดงใหเห็นถึงความเกาแกของหลังคา 

ซึ่งตอไปเมื่อถึงฤดูฝน คงจะไมสามารถปองกันฝนไดอยางแนนอน 
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 แสงแดดสองลอดชองขางฝามาในหองเรยีน มเีดก็นกัเรยีน

หญิงสองคนกําลังเลนครูสอนหนังสือกัน โดยเด็กหญิงท่ีตัวโต 

มัดผมรวบไวขางหลัง สวมชุดชนเผากะเหร่ียงสีขาวคอนขางเกา 

เปนครู และเด็กหญิงตัวนอย ผมหนามาสั้น เปนเด็กนักเรียน เมื่อ

ฉนัเขาไปพบเธอทัง้สองคนมีสหีนาและแววตาทีเ่อยีงอาย และหยดุ

เลนครูกับนักเรียนไปชั่วขณะ ฉันเลยบอกกับเด็กไปวา “เลนตอ

เถอะคะ ครูจะออกไปขางนอกแลว” เมื่อฉันคลอยหลังไปจึงได

ยินเสียงครูสอนอานพยัญชนะไทยดังขึ้นอีกครั้ง ฉันอมยิ้มและ

สายหัวดวยความเอ็นดู เมื่อเดินออกมาฉันจึงสังเกตวาที่โรงเรียน

สาขาแหงนี ้มหีองเรยีนแคสองหองคอืหองทีใ่ชเรยีนระดบัช้ันประถม

ศึกษาปที่ 1 และ 2 หนึ่งหองและชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 4 อีก

หนึ่งหอง ตอนนี้เด็กในโรงเรียนมีทั้งสิ้น 35 คน นองบอกวารออีก

สักหนอยจะไดโรงเรียนใหมแลว โรงเรียนใหมที่สรางใกลจะเสร็จ

แลว คงจะยายไปในอีกไมชานี้ อยูที่ปากทางเขาใกลกับสะพานที่

เราเดินผานมา ฉันรูสึกดีใจกับเด็กนอยที่จะไดอาคารเรียนใหมจาก

หนงัสอืพมิพสปริงนวิส ท่ีจะมาสรางอาคารเรยีนให ขณะทีน่องกาํลงั

คุมเด็กบางสวนทําความสะอาดหองครัวท่ีแยกออกไป ฉันเดินมา

สํารวจรอบๆ หองเรียนพบวามีเด็กผูชายมาเลนเตะลูกบอลเกาๆ 

และมเีดก็ผูหญงิตวัเลก็ๆ อกี3-4คน แยงกนัเกบ็ใบขนุนตนท่ีอยูขางๆ

หองเรียน ฉันคิดวาเด็กๆคงจะนําใบขนุนไปเลนอะไรสักอยาง จึง

ถามไปวา “มาเก็บใบขนุนไปทําอะไรกันจะ” เด็กๆ หยุดนิ่งแลว

ทําทาอาย แลวมีคนหนึ่งตอบมาวา “เอามากินคะ” แลวเด็กๆ ก็

เคี้ยวใบขนุนที่เปนใบแกๆ มีสีเหลือง เคี้ยวกินกัน เด็กๆ กินแคใบ

เด็ดกานใบขนุนทิ้ง มองหนากันแลวยิ้ม ฉันถึงกับจุกแนนในอก ใน

ขณะที่เด็กในเมืองไดกินขนมอรอยๆ กินจนเหลือ กินทิ้งกินขวาง 

แตเด็กๆ ที่นี่กลับไมมีขนมกินแบบนั้น แยงกันกินใบขนุน

 ฉันยื่นมือไปแลวพูดกับเด็กๆ วา “ครูขอใบขนุนมากิน

สักใบไดไหมคะ” เด็กผูหญิงที่ผัดผมหนามา หนาตามอมแมม สวม

เสื้อยืดตัวโครงสีแดง ซึ่งฉันคิดในใจวานาจะเปนเสื้อของพี่ ยื่นใบไม

มาใหฉันหนึ่งใบ ฉันจึงฉีกใบมาชิ้นเล็กๆ เช็ดกับชายเสื้อแลวหยิบ

มันเขาไปในปาก แวบแรกนั้นฉันสัมผัสถึงความเฝอนเล็กนอย พอ

ลองเคีย้วไปไดสกัพกัก็มคีวามมนันดิๆ แตฉนัไมไดนกึวามนัจะอรอย

ตรงไหน เด็กนอยกินใบขนุนแบบนี้จะมีคุณหรือโทษอยางไร ฉันจะ

ตองไปหาขอมูลมาใหได ฉันตั้งใจไวเชนนั้น เมื่อไปหาขอมูลจาก

อินเตอรเนต ฉันจึงรูวาใบขนุนมีสรรพคุณทางยาสมุนไพร ชวยการ

ระงับประสาทและโรคลมชัก แตการกินบอยๆ จะสงผลไมดีตอ

สุขภาพ ฉันจึงไปบอกขอมูลกับนองและบอกใหนองกําชับเด็กๆ วา

อยากินใบขนุนมากเกินไป จะสงผลเสียตอรางกายได

 ตั้งแตวันนั้นฉันไดแตครุนคิดวาจะทําอยางไรใหเด็กๆ 

มีขนมอรอยๆ กิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฉันขอใหนองสงรูปเด็กๆ 

มาใหแลวนํามาประชาสมัพนัธในเฟสบุค มคีนสนใจและรบัรูถงึความ

รูสกึนีค้นแรกคือหลานสาว เธอไดชกัชวนคนทีรู่จกั คนทีน่บัถือ ระดม

ทุนมาชวยทําอาคารอนุบาลใหโรงเรียนแหงนี้ เงินที่บริจาคไดถูก

สงตอไปยังครเูอม เธอทาํหนาทีป่ระสานกบัครผููชายในโรงเรยีนบาน

แมสลิดหลวงวิทยา เพื่อจะขอความชวยเหลือ คําแนะนําในการ

กอสรางอาคารเรียนอนุบาล ครูเอมติดตอชางใหมาดําเนินการ

กอสราง ทนุนํา้ใจทีห่ลัง่ไหลเขามาเรือ่ยๆ ทาํใหอาคารเรียนใหมเปน

รูปเปนราง ครูเอมทําขนมอรอยๆ ใหเด็กกิน บางครั้งก็ซื้อขนมไป

ไวแจกเด็กโดยใชเงินทุนที่มีผูบริจาค ตามเจตนารมณของผูบริจาค 

ฉันไดรับฟงขาวคราวและเรื่องราวดีๆ เหลานี้รูสึกดีใจกับเด็กๆ บาง

ครั้งฉันซื้อขนมฝากไปใหเด็กๆ พอไดรับรูวาเด็กๆ กินอยางมีความ

สุขฉันก็ยิ่งสุขใจ เมื่อถึงวันมอบอาคารมีผูใจบุญมารวมกับคณะอีก

หลายชดุ เดก็ๆไดรับของใช อปุกรณการเรยีน ขนมอรอยๆ มากมาย 

 รอยยิ้มและสีหนาที่มีความสุขของเด็กๆ มันทําใหผูใหญ

อยางเราตองยิม้ตาม เดก็ๆ ไดรบัสิง่ดีๆ  เหลานีเ้ขาจะตองเตบิโตเปน

ผูใหญที่ดีตอไปในวันขางหนา ถึงแมมันจะเปนสิ่งเล็กๆ นอยๆ ที่ฉัน

สามารถชวยได ฉันก็ไมรีรอที่จะชวยเหลือ แมจะเปนแคผูหญิงตัว

เล็กๆ แตฉันคิดวาหากสังคมเรามีคนที่มีความปรารถนาดีตอผูอื่น

เพิ่มขึ้น เชื่อวาสังคมเราจะนาอยูขึ้นมาอยางแนนอน

 ฉันเดินไปที่เด็กผูหญิงกลุมหนึ่ง เปนกลุมเดิมที่เคยสัมผัส 

แลวถามวา “ตอนนี้ยังอยากกินใบขนุนอีกมั๊ยคะ” เด็กๆ สายหนา 

อมยิ้มพรอมกับวิ่งไปกินขนมถวย ขนมหมอแกง ขนมบัวลอย และ

ไอศกรีมแสนอรอย ที่พวกเราเอามาแจกนั่นเอง
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ไมวิเศษชูใจ
จิรศักดิ์ มรกตคีรีรัตน

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบานทีจือหลอคี

เสียงของคุณยายดังขึ้นมาวา 
ยายเริ่มเดินไดมากขึ้นแลว
พรอมกับคํากลาวขอบคุณ

ที่คอยใหกําลังใจมาเยี่ยมเยียน 
ถาไมไดหลานมาเยี่ยมยายคงคิดสั้น 

ไมไดเจอยายอีก
นํ้าเสียงหัวเราะดังขึ้นดวยความดีใจ

 ณ หมูบานเล็กๆ แหงหนึ่งมีครัวเรือนราวๆ20 หลังคา

เรือนหลังคามุงดวยหญาคาเสนยาว กระตอบเล็กๆ ลอมดวยไมไผ

ที่หาไดในพื้นถิ่น ชาวบานฐานะยากจน อาหารการกินอยูแบบหา

เชากินคํ่า รอบบริเวณบานเต็มไปดวยตนไมใบหญาเขียวขจี ฤดูฝน

การเดินทางแสนลําบาก ตนไมใบหญาเต็มไปดวยนํ้าคางที่เปยกชุม

ฉํ่า ทางเขาหมูบานถนนลูกรัง ติดดินโคลนเหนียวหนึบ ขางทาง

ระหวางเดินทาง เสียงนก เสียงไกขันนาฟงเสนาะหู รองเทาบูท

ตานทานไมใหลม มือซายจับแนนชุดพัฒนาการ แบกกระติกวัคซีน

จนปวดไหล สายตากมมองพืน้ดนิทีเ่ปยกแฉะดวยความหวาดระแวง

เกรงวาจะลม

 ครัง้หนึง่เมือ่วนัที ่20 มถินุายน 2560 วนันัน้เปนวนัท่ีออก

หนวยใหบริการรักษาพยาบาลในเขตรับผิดชอบของสถานบริการ

สาธารณสุขชุมชนบานทีจือหลอคี ตําบลแมหละ อําเภอทาสองยาง 

จังหวัดตาก โดยเปนที่รูจักของชาวบานคือ (อนามัย) เมื่อไดเขาไป

ใหบริการในหมูบานนี้ มีชาวบานคนหนึ่งชื่อนายดิ๊เหลอ เวียงมิถุนา 

ไดมาบอกวาไปดูแมผมหนอยหมอโน แลวผมก็เลยถามด๊ิเหลอวา 

แมเปนอะไรเหรอ ดิ๊เหลอบอกวา ตกบานเมื่อคืน ผมจึงตกใจมาก 

อาวไปทําทาไหนถึงตกเหรอ ด๊ิเหลอบอกผมวาเมื่อคืนแมผมจะไป

เขาหองนํ้ากาวผิดเลยตกบาน 

 

 จากนั้นผมไดรีบไปหา ขณะกําลังเดินไปบานคุณยายยะ

พอ เวียงมิถุนา อายุ 89 ป ผมมองเห็นบานกระตอบเล็กๆ หลังคา

มุงดวยหญาเสนยาว เสาบานเปนไมตนเล็กๆ ฝาบานเปนไมไผผา

ซีกทําเปนผนังบานขัดดวยไมไผ ไมมีตะปู บันไดมี 5 ขั้นเปนไมซี่

เล็กๆ ผมเดินกาวข้ันบันไดกาวแรกดังเสียงแปลกๆ เหมือนจะหัก 

พอเขาไปถึงในบานเจอคณุตาคณุยายผูเฒา 2 คน นัง่หนาเศราหมอง

อยู ในบานมีเสื้อผาหอยรุงรังตัวคุณตาคุณยายหนังเหี่ยวยน คุณตา

ไมใสเสื้อผา แสงสวางจากขางนอกกระทบเขามาใหความสวางใน

บานผานไมเพดานมุงดวยไมไผผาซีก พื้นบานปูดวยไมไผ ผมจึงไป

นั่งและถามยายวา ยายเปนไรเยอะไหม ไดขาววาตกบาน บริเวณ

สวนไหนบางที่หักครับคุณยาย ยายจึงพูดขึ้นมาแบบเสียงสั่นดวย

ความเจ็บปวดทรมาน “โอยหลานเอย พีบาสะชีลี่ อยาหลี่เอย” 

(อยากตายๆๆๆหลานเอย) ผมจึงถามยายวาเปนมากตรงไหนยาย 

ยายเลยบอกวาเปนตรงบริเวณสะโพกที่ปวดมากขยับตัวไมได ผม

เหลอืบไปดเูห็นสะโพกบวมฟกช้ําสงสยัสะโพกหัก ผมถามยายวาจะ

ไปโรงพยาบาลไหม ยายตอบมาวาไมไปถาจะตายก็ขอตายอยูบาน

น้ีแหละ ถาไปโรงพยาบาลเดีย๋วผมจะพายายไปรกัษาท่ีโรงพยาบาล

ถาปลอยเปนแบบน้ีเดี๋ยวยายเดินไมไดเหมือนคนอื่น เสียงของตา

ดังขึ้นมาวาเมื่อคืนตาก็เปาคาถาใหด่ืมนํ้ามนตแลวหลาน ซึ่งตาตะ

โมะโละเปนผูท่ีชาวบานตางนับถือมากเกี่ยวกับคาถาอาคมในการ

รักษาที่เปนความเชื่อแบบเดิมๆ เชนคนตกบาน แขนขาหัก หรือผูก

ขอมอื เรยีกขวญัใหชาวบาน ผมกเ็ลยเชือ่วาคาถาอาคมเปนสิง่ทีช่าว

กะเหรี่ยงนับถือและสืบทอดมาตั้งแตโบราณกาล คุณยายปฏิเสธไม

ไปที่โรงพยาบาล ผมรูสึกวาการเกลี้ยกลอมครั้งนี้ไมไดผล ผมจึงนํา

ยาแกปวดทั้งยากินและยาทาใหคุณยาย ไวประทังความเจ็บปวด

 2 วันผานไปขณะท่ีผมอยูใหบริการในอนามยัท่ีผมประจาํ

อยู นายดิ๊เหลอมารับบริการที่อนามัย ผมไดถามถึงอาการคุณยาย

เปนอยางไร ดีขึ้นบางไหม คําตอบที่ไดคือ ไมดีขึ้น แถมยังมีขาวราย

ดวยวา เมื่อคืนคุณยายพยายามผูกคอตาย ผมไดยินเชนนั้นจึงเกิด

ความตกใจ ทําไมทําแบบนั้นละไมมีใครอยูดูแลเหรอ นายด๊ิเหลอ 

บอกวาสงสัยนอยใจ เครียดที่ตองอยูแบบตองมีคนดูแล ไมมีคุณคา

แลว ผมจึงตัดสินใจจะไปคุยกับคุณยายอีกครั้ง 



สุข…ไมรูจบ 99สุข…ไมรูจบ 99

 หลังเลิกงานผมขับรถมอเตอรไซดเกาๆ ของผม เวลานั้น

ฟาฝนไมเต็มใจในการเดินทาง ฟามืดฝนตกลงมาอยางไมสงสารผม

เลย ฝนกระหนํ่า ทั้งพายุ ตนไมนอยใหญใบปลิววอน เสียงกระหึม

ของฟาฝน เริ่มมีนํ้าปาไหลหลากลําธารเล็ก ดินสไลด ตอนนั้นผม

เปยกแฉะไปทั้งตัว ลมบางลุกบางระหวางการเดินทาง

 พอไปถึงบานผมตะโกนถามตายายอยูไหม ทําไรอะไรกัน

อยู ไดยินเสียงตายายทั้ง 2 ดังขึ้นอยางชาๆ เบาๆ สั่นๆ อยูบานนี่

แหละหลานหมอโน ไมไดไปไหน อยูกับคุณยายนี้แหละหลานเอย 

จากนัน้ผมกข็ึน้บานและนัง่พดูคยุกบัคณุตายายทัง้ 2 คน ถามความ

เปนอยู อาการเจ็บปวดของยายผูประสบเหต ุเสียงตาตะโมะโละดัง

ขึ้นมาอยางนาตกใจมาก เมื่อคืนยายคิดฆาตัวตาย เอาเชือกรัดคอ 

ผมเห็นคอเปนรอยเสนเชอืกแบบใจผมไมดีเลย จงึถามยายทาํไมคิด

แบบนี้ยาย ยายจึงตอบผมดวยสีหนานํ้าตาคลอ รองไหเอาเสื้อผา

เชด็นํา้ตา แกบอกวาไมอยากอยูในสงัคมนีแ้ลว อยูไปไมมปีระโยชน 

ไมไดชวยอะไรใครไดเลย มแีตคนตองมาดแูลปอนขาวปอนนํา้ คอย

หาอาหารให อยูไปเปลืองขาวเปลืองนํ้าพรอมกับเสียงรองไหฮือๆ

ผมจึงบอกยายวาคุณยายครับทุกคนลวนแตหนีไมพนความตายนะ

ยาย ตอนยายมอีายมุากขึน้ขณะนีแ้ลวยายควรอยูเปนรมโพธิร์มไทร

ใหลูกหลานนะ เพราะคุณยายยังมีลูกท่ีรักมีหลานเหลนเปนที่ยึด

เหนียวจิตใจอยูนะยาย ทันใดนั้นนํ้าตาผมเริ่มไหลออกจากตาผม

อยางกลั้นไมหยุด ผมไดบอกคุณยายวา ตอนจากนี้คุณยายอยาคิด

สั้นแบบน้ีนะเสียงสั่นๆ ของผมกับการรองไห ต้ืนตันอยูในใจผม 

เพราะผมก็เปนหลานของคุณยายนะ ผมรักคุณยายนะ เปนหวง 

เดี๋ยวจะมาเยี่ยมคุณยายบอยๆ นะ

 พระอาทิตยตก นํ้าคางเริ่มตกบนพื้นหญาอากาศเริ่มเย็น

ลงมองเหน็ฝอยนํา้ตกลงมาอยางเยอืกเยน็ มเีสยีงสตัวเลก็นอย เสียง

ไกชาวบานเริม่ขนั บงบอกถึงความมืดคํา่ ผมจงึบอกตายายวา หลาน

หมอโนจะกลบับานกอนนะมืดแลว ตายายบอกวาไมนอนกบัตายาย

เหรอ ไมรอทานขาเย็นดวยกันเหรอ ผมบอกแกวาไมนะยาย ขณะ

ที่ผมเดินออกมาไดเสียงคําอวยพร “โอชุ โอเคร” เปนภาษา

กระเหรี่ยง หมายถึงเดินทางปลอดภัยจากอันตรายตางๆ มีหนาที่

การงานที่ดี สุขภาพแข็งแรง แลวผมก็ขับรถมอเตอรไซดออกไป

 ผานไปอีก 1 เดือนชวงนั้นผมและทีมงานไดอออกหนวย

เยีย่มบานพรอมกบัของฝากไปใหคณุยายไถถามทุกขสุขอาการของ

ยาย ยายไดบอกผมวา อาการดีแลวนะหลาน แตเดินไมได ความ

เจบ็ปวดทกุเลาขึน้ดวยสหีนายิม้ดวยอมหมาก ฟนดาํๆ ผมเกดิความ

คิดอยากใหคุณยายหายแลวกลับมาเดินเหมือนเดิม ผมจึงใหลูกไป

ตัดไม ทําไมพลองอันหนึ่ง เพื่อใหยายยืนประคองเดินไปมาในบาน 

หลังจากลูกชายตัดไมมาอันหนึ่ง ผมก็สาธิตวิธีการเดินประคองกับ

ไมพลอง แนะนําใหทําทุกวันจะไดเดินไดเหมือนคนปกติ จากนั้นได

พูดคยุใหความรูเก่ียวกับการดแูลสุขภาพนัง่คยุดวยความสขุ มเีสยีง

หวัเราะบางตามประสานคนคุนเคย และเสรมิแรงดวยการไมคดิสัน้

อกีแลวนะคณุยาย ยายบอกจะไมทาํแลวนะ หลานมาหายายบอยๆ 

นะ หากวนัหน่ึงเราแกขึน้มาแบบคณุตายายผมก็รูสกึหดหู เชนเดยีว

กบัคณุตายาย เพราะตองการมคีนใหกาํลงัใจ มคีนพดุคยุเชนเดียวกัน 

 4 เดอืนตอมาผมไดไปเยีย่มคณุตาและคณุยายอีกครัง้ ผม

เหน็ถงึความเปลีย่นแปลงในการเคลือ่นไหวของคุณยาย เหน็เดนิไป

เดินมาดวยไมพลองเล็กๆ เสียงของคุณยายดังขึ้นมาวาหลานหมอ

โน ยายเริม่เดินไดมากขึน้แลวพรอมกบัคาํกลาวขอบคณุหลานหมอ

โนมากท่ีคอยใหกําลังใจมาเยี่ยมเยียน ถาไมไดหลานมาเยี่ยมยาย

คงคิดสั้นไมไดเจอยายอีก นํ้าเสียงหัวเราะดังขึ้นดวยความดีใจที่ได

กลับมาเดินไดอีกครั้ง ผมรูสึกดีใจมากและขอบคุณคุณยายที่ฟงผม

 จากนั้นผมไดรูวาการที่เราเปนคนเล็กๆ คนหนึ่งที่มีความ

รูเล็กนอยอยูบนความสุขในกลางหุบเขาเปนแสงสวางจุดประกาย

ชบุชวีติแกเพือ่นมนษุยดวยกนั ผมเชือ่วาการคิดดทีาํด ีการไดลงมอื

ทําในสิ่งที่ดี สงผลใหเกิดประโยชนแกชุมชนเล็กๆนั้นเปนสิ่งดีนา

ภูมิใจท่ีไดเกิดมาทําในสิ่งที่รัก การทําอะไรสักอยางไมจําเปนตอง

เพียบพรอมทุกสิ่ง ขึ้นอยูกับวาใจเราพรอมเติมเต็มใหแบงปนผูอื่น

ชวยเหลือผูอื่นในยามทุกข ยามเจ็บปวย สิ่งสําคัญนั้นแหละคือพลัง

ทีย่ิง่ใหญ คาํวา กาํลงัใจ คอืยาวิเศษ ผมรูสกึถงึคณุคาของคนๆ หน่ึง

หากทาํอะไรทีด่แีลวถงึไมมใีครเหน็ผมเชือ่วาคนบนฟาเห็นเราตลอด

เวลา คนคนนัน้คอืเทวดาสงใจใหทาํความดแีลวจติใจดมีคีวามสขุใน

การดําเนินชีวิต



100 สุข…ไมรูจบ100 สุข…ไมรูจบ

มิตรภาพผานตัวอักษร
ภัทรกร จิติ

รพ.ทาสองยาง

ฉันไดเรียนรูวาโลกของเรา
แทจริงมันเล็กนิดเดียว

สื่อวิทยุ โทรทัศนหลายสํานักหลั่งไหลเขามา
ทําขาว นํ้าใจของคนไทยยิ่งใหญมหาศาล

ไหลเขามาสูผูทุกขยากไมขาดสาย

 “หากผูบริจาคประสงคขอรับใบเสร็จเพ่ือใชในการลด

หยอนภาษี ขออนุญาตรบกวนแจงชื่อที่อยูเพ่ือจัดสงเอกสารให

ดวยนะคะ” 

 หลายรอยพันครั้งที่ฉันใชคําพูดนี้ เปนประโยคที่ใชเขียน

ตอบ ใหกับผูท่ีสงขอความเขามาเพือ่บรจิาคใหกบัโรงพยาบาล ต้ังแต

บายของวันที่ 13 ก.ย. 61 เปนตนมา และเปนแบบนั้นตั้งแตเชา

จนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน 

 ฉันตื่นเชาตีหาเกือบทุกวันอยางที่ไมเคยเปนมากอน ไมมี

อาการงวัเงยี งอแง ทีจ่ะไมตืน่ขึน้มาเพือ่ทาํหนาทีต่อบกลบัขอความ

ใหกับผูบริจาคที่หลั่งไหลมาทั่วสารทิศ คอยอํานวยความสะดวกให

ผูบริจาครูสึกสะดวก งายที่สุดที่จะบริจาคใหกับ รพ. ของเรา

 “สวัสดีคะแอด ถาสนใจจะบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย 

ตองทําอยางไรบางคะ หมายถึงซื้อเครื่องมือแพทยใน 

list บริจาคใหกับรพ.โดยตรงนะคะ ตองติดตอกับใคร ยังไงเหรอ

คะ” 

 “สวัสดคีะ ระบเุครือ่งมอืแพทยทีป่ระสงคบริจาค จาํนวน

เงนิทีโ่อน แนบสลปิการโอน พรอมแจงชือ่ทีอ่ยูในการจดัสงเอกสาร

ใบเสร็จลดหยอนภาษีคะ” 

 ฉันรีบตอบรับทักทายดวยการสงขอความตอบกลับทันที 

และพรอมกนันีฉ้นัไดแจงเลขทีบ่ญัชีใหกับผูบรจิาคไปดวยโดยทีเ่ขา

ไมตองรองขอ

 “ใชบัญชีน้ีคะ 5732211406 ธนาคารไทยพาณิชย 

สาขาแมสอด ชื่อบัญชีกองทุนเครื่องมือแพทยโรงพยาบาล

ทาสองยาง แตมีผูบริจาคบางทานไดจัดซื้อเครื่องเอง แลวสงมา

ใหก็มีคะ แลวแตผูบริจาคสะดวกนะคะ ในสวนที่จัดซื้อเองทาง 

รพ.จะสงสเปคมาให เพื่อให รพ.ใชงานไดคะ” 

 ฉนัเขยีนเลขทีบั่ญชลีงไปในชองขอความอยางรวดเรว็โดย

ไมตองดูโพยอีก ฉันจําเลขที่บัญชีนี้จนขึ้นใจ เพราะใชตอบผูบริจาค

มามากมายในชวงเกือบ 2 สัปดาหที่ผานมา นอกจากนี้ฉันไดชี้แจง

ถงึเง่ือนไขของการจดัซ้ือเครือ่งมอืแพทยโดยผูบรจิาคเองใหผูบรจิาค

ทราบดวยเพื่อใหโรงพยาบาลไดรับของตรงความตองการ 

 “ออ ไมตองไปสั่งเองใชมั้ยคะ ขอบคุณมากคะ 

เดี๋ยวโอนเงินใหแลวจะแจงไปนะคะ ขอบคุณแอดมินมากๆ เลย

คะ” 

 “ยินดีเปนอยางยิ่งคะ ขอขอบพระคุณที่กรุณากับ รพ. 

ของเราคะ” ฉนัตอบกลบัและไมลมืทีจ่ะแนบรายการเครือ่งมอืแพทย

ท่ี รพ. ขาดแคลนใหผูบริจาคทราบเพือ่ใหเขาไดเลอืกไดตามใจชอบ

พอผูบรจิาคเหน็รายการเครือ่งมอืแพทยทีฉ่นัสงไป ในชองขอความ

ก็มีอักษรปรากฏขึ้นมาอีก “ขอบพระคุณมาก ๆ เลยคะ แอดมิน

นารักที่สุด ขอบคุณอีกครั้งนะคะ” ฉันรูสึกไดวาผูบริจาคพึงพอใจ

ตอการใหบรกิารของฉนั เทานีฉ้นักรู็สกึอ่ิมใจในการทาํหนาทีป่ระหนึง่

ฝายตอนรับอยูตรงหนาประตูทางเขาของโรงพยาบาล

 วันที่ 24 ก.ย.61 เวลาเกือบบายโมง ฉันไดรับขอความ

จากผูบริจาคทานเดิม

 “สวัสดีคะแอด โอนแลวนะคะ” ฉันตอบกลับไปทันที

โดยที่ไมไดสนใจดูวาตัวเลขในสลิปการโอนที่ผูบริจาคสงเขามาวามี

จํานวนเทาไร “สาธุคะ อนุโมทนาบุญนะคะ ขอใหสุขภาพแข็ง

แรงการงานเจรญิกาวหนาย่ิง ๆ  ขึน้ไปนะคะ” ผูบริจาคสงขอความ

เขามาอีกครั้ง “รวม 506,000 บาท นะคะ ขอบคุณแอดมินมากๆ 

เลยนะคะ ขอใหแอดมินไดประสบแตสิ่งดีงามในชีวิต และไดอา

นิสงสยิ่งๆ ขึ้นไปจากการชวยเหลือผูปวยนะคะ” 

 หัวใจฉันเตนแรง รูสึกไดวาตนเองมือไมสั่น ในชีวิตที่เคย

เปนสะพานบุญ ยังไมเคยมีผูบริจาคดวยยอดเงินมากมายเทาน้ีมา

กอน (เออ..ขอเปนลมแปบ..ไดไหมคะ..คือ..ดีใจแทนคนทุกขคน

ยากแถวนี้ที่จะไดมีอุปกรณเครื่องมือแพทยดีๆ ไวคอยดูแลพวก

เขาซะที)



สุข…ไมรูจบ 101สุข…ไมรูจบ 101

 “ขอขอบพระคณุในความเมตตาตอพวกเราชาวทาสอง

ยางมากๆ คะ” ฉันเขียนตอบไปในขอความดวยความรูสึกจริงๆ 

ของฉันที่เกิดขึ้นในขณะนั้น

 “ยินดีคะ รวมดวยชวยกันคนละไมคนละมือคะ” ฉัน

รูสึกประทับใจ ชื่นใจเมื่อไดอานขอความนี้จากผูบริจาค “ที่สุดละ

คะคํานี้คนละไมคนละมือ” ฉันตอบไปดวยความรูสึกหัวใจมีพลัง

บางอยาง ที่บอกไมถูก และฉันคิดวา “คนละไมคนละมือ” มันคือ

ที่มาของทุกๆ ความสําเร็จของทีมขององคกร

 ถึงจะอยูในอาการดีใจมากแคไหนฉันไมลืมที่จะขอชื่อที่

อยูของผูบริจาค ฉันกลาวขอบคุณผูบริจาคทานน้ันอีกครั้งและให

ความมั่นใจกับผูบริจาควา รพ.ของเราจะจัดการเรื่องเอกสารของ

เขาใหเปนอยางดี 

 ผูบรจิาคสงขอความเขามาใหกาํลังใจเจาหนาที ่พรอมทัง้

แสดงความประทับใจในการทํางานของพวกเราชาว รพ.ทสย.

ทกุคนในขณะทีเ่จาตวัเองยงัไมเคยมา รพ.ของเราดวยซ้ํา “ขอบคณุ

มากๆ เลยคะ ขอให รพ.ระดมทุนไดมากๆ นะคะ ขอบคุณคุณ

หมอและบุคลากรทกุๆ คนท่ีทํางานดวยใจเมตตาและความทุมเท 

ดูแลผูปวยอยางเต็มที่นะคะ เห็นแลวรูสึกซาบซึ้งมาก (ขนาดไม

เคยไป เหน็แตในคลปิ) ขอเปนกาํลงัใจใหในการ ทาํหนาทีน่ะคะ” 

ขอความนี้ฉันไดสงไปยังกลุมไลนคณะทํางานทอดผาปาของ รพ. 

เพื่อใหทุกคนมีกําลังใจ ฉัน และ ผูบริจาคโตตอบขอความกันไปมา

อีกหลายขอความ ประหนึ่งไดเคยรูจักมักคุนกันมายาวนาน

 ฉัน : “วันนี้มีงานทอดผาปาคะ กําลังนั่งคิดวาจะกลั่น

บุญทั้งหลายใหกระจายทั่วหนาเฟสยังไง อยากใหทุกคนทุกทาน

ที่ชวยเหลือ รับบุญอิ่มบุญรวมกันในวันนี้คะ มีปติมากคะ” 

 ผูบริจาค : “จะบอกวาแคเจอแอดมินนารักก็อิ่มแลวคะ 

อันนี้พูดจริงๆ นะคะ คือบางทีตั้งใจจะทําบุญ แตเจอ Contact 

point ไมนารัก พูดกับเราไมดี โอโห แทบจะไมอยากทําบุญเลย 

ฉะนั้นไดเจอแอดมินนารัก ถือเปนโชคดีคะ” 

 ฉนั : “ขอบคณุคะ เจอกบัคนใจบญุ แอดโชคดกีวาเยอะ

คะ ไดรับบริจาคชวย รพ. ชวยคนไดเปนรอยๆ คนเลย ขอบคุณ

ที่งานบุญทําใหไดเจอคนดี จิตดี ดีมากสําหรับประสบการณใน

ครั้งนี้คะ” 

 ผูบริจาค : “เชนกันคะ อนุโมทนากับแอดดวยนะคะ” 

 ฉัน : “สาธุนะคะ โชคดีตลอดไปคะ คิดอยากพัก อยาก

ลุยคิดถึงทาสองยาง ไมรบกวนแลวนะคะ แตถามีเวลาทักมาได

คะ” 

 ผูบริจาค : ไดเลยคะ ถามีโอกาสจะแวะไปนะคะ ขอให

แอดโชคดี แฮปปทุกวันนะคะ” 

 ตั้งแตวันที ่13 ก.ย.61 ทีเ่รือ่งราว รพ.คนไขลนจนออกมา

นอนบนเสื่อริมทางเดิน ภาพถูกสงออกไปสูโลกภายนอก ผานชอง

ทางโซเซียส ถูกกดไลก กดแชรมากมาย เรื่องราวจากชายขอบถูก

เผยแพรผูคนรูจัก รพ.ทาสองยางกันทั่วประเทศ เฟซบุกของ รพ. 

จากมีเพื่อนหลักรอย ปจจุบัน 4900 กวาราย ขอแอดเปนเพื่อนอีก 

300 กวาราย ติดตามการทํางานของเฟส รพ.อีกพันกวาราย 

 ทําใหฉันไดเรียนรูวาโลกของเราแทจริงมันเล็กนิดเดียว 

ส่ือวิทยุ โทรทัศนหลายสํานักหล่ังไหลเขามาทําขาว น้ําใจของคน

ไทยยิง่ใหญมหาศาลไหลเขามาสูผูทกุขยากไมขาดสาย บางเสนอตวั

ชวยเหลือในสิ่งที่ตนถนัด เชน จัดกลุมรองเพลงเปดหมวกหารายได

ชวยอีกทาง บางขนขาวของมาบริจาคถึงที่รพ. ในสวนการบริการ 

ฉันไดเรียนรูวา การบริการดวยใจ บริการดวยความจริงใจ มักมีผล

ตอบแทนเกินความคาดหมายเสมอ ที่สุดผูบริจาคทานนี้ยอมลงทุน

บินมากับแฟน และเชารถที่แมสอดขับมาที่ รพ. พรอมของบริจาค

อกีมากมาย เพียงเพราะ “มาถงึ รพ.ทาสองยางได เพราะแอดมนิ” 

ฉันรูสึกซาบซึ้งใจ เขาไปสวมกอดผูบริจาคแทนคําขอบคุณ กอนที่

ผูบริจาคจะลากลับ มาถึงรพ.ไมถึง 10 นาที มาเพื่อใหโดยแท 

 “แอดมิน” คือ หนาที่ ที่ทําดวยความรัก ทายทักผูคนบน

หนาเฟส หนาเพจ โพสสิ่งที่เปนบวก ผนวกเรื่องราวความเปนจริง

ขององคกร ใครลบมาใหบวกไป ตอบคําถาม ตอบปญหา คิดกอน

โพส คิดกอนตอบ คิดกอนถาม ตัวอักษรที่กอเปนคํา สรางมิตรภาพ

ก็ได สรางศัตรูก็ไดดวยเชนกัน ทุกความผิดพลาดมิใชแอดมิน แต

คือ ภาพลักษณขององคกร นั่นคือสิ่งที่ฉันยึดมั่นในการทําหนาที่นี้

 “หนาที่สรางมิตรภาพใหเกิดขึ้นผานตัวอักษร” 
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เปลี่ยนความคิด 
ชีวิตเปลี่ยน

ปยะพร เหงาสารี
ครู กศน.อําเภอหลมเกา

หากเราปรับเปลี่ยนตัวเขาไมได 
เราตองมาปรับเปลี่ยนตัวเอง

 ณ กศน.อําเภอหลมเกา ขาพเจานางสาวปยะพร เหงาสา

รี ตําแหนงครูประจําศูนยการเรียนชุมชน เปนหนึ่งในบุคลากรท่ี

อาสาสมัครเขารวมโครงการโรงพยาบาลสรางสุข (เครือขายสราง

สุข) ระยะที่ 2 หลังจากที่ผานการเขารวมการอบรมทุกหลักสูตร

จากทางโครงการโรงพยาบาลสรางสุขเรียบรอยแลว

 เหตุการณท่ีเกิดข้ึนนี้ เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นหลังจากที่

ขาพเจากลับจากการอบรม

  “สรางสขุเปนอยางไร? บางจะ นองออย” เสยีงทีไ่ดยนิ

หลังกลับจากการอบรมของโครงการโรงพยาบาลสรางสุขทุกครั้ง 

ซึ่งความรูสึกตอนน้ันก็แอบโกรธพ่ีๆ เขา และโกรธทุกครั้งที่ไดยิน

กับคําพูดนี้ ซึ่งคําพูดเหลานี้ก็กลายเปนสวนหนึ่งที่ทําใหตัวออยเอง 

ทบทวนและใครครวญกบัคาํพูด และพยายามคดิวาเราตองทาํอะไร

บางอยางที่จะทําใหพี่ๆ เขาเห็นและเชื่อวาการไปอบรมทุกครั้งมัน

มีประโยชนและคุณคาอยางมาก เหมาะทีจ่ะนาํมาพฒันาตนเองและ

องคกร

 ครั้งแรกที่ทํา คือการตัดสินใจเขาไปพูดคุยและทําความ

เขาใจอยางจริงจัง ใหกับผูบริหาร คือ ทาน ผอ.วีระพล กลั่นตา ผอ. 

กศน.อําเภอหลมเกา ซึ่งหลังจากที่ไปอบรมแตละครั้งทาน ผอ.ก็จะ

คอยถามและใหเลากระบวนการที่ไปรวมอบรมมา แตมันก็ยังไม

ชัดเจนเทาทีค่วร โดยทางขาพเจาจงึขอนํากระบวนการบางอยางมา

ปรับใช เอาเทาที่พอจะทําไดกอน คอื การนั่งสมาธิกอนการเขารวม

ประชุมประจําสัปดาห และขออนุญาตทาน ผอ.ทุกครั้งนํานั่งสมาธิ

กอนการเขารวมประชุม ซึ่งครั้งแรกของการพาทําสมาธิกอนการ

เขารวมประชุม ยอมรับวาตื่นเตนมาก พูดถูกบาง ผิดบาง มีระฆัง

สตทิีโ่หลดจากแอป ในโทรศพัทมอืถอื คณะครแูละบคุลากรบางคน

ก็งง มีอาการแปลกๆ มีเสียงสะทอนตางๆ นานา เชน “ทําอะไรนะ 

นั่งสมาธิหรอ?” บางคนก็มีอาการไมนิ่งนั่งโยกเกาอี้เลน บางคนก็

คุยโทรศัพท ไมปดเสียง บางคนเห็นเพื่อนนั่งสมาธิ ก็แกลงเอานิ้ว

สะกิดเพื่อน ซึ่งอาการเหลานี้ไดยิน และสังเกตจากเพื่อน พี่ ที่รวม

เวทีประชุม แตสวนตัวก็ยอมรับวาสิ่งท่ีทํานั้นบางคนก็บอกวาดี 

ทําตอเถอะ บางคนท่ีวาน้ันถึงจะเปนสวนนอยแตออยก็แอบดีใจ 

และพยายามทองบทการพูดการนั่งสมาธิและเตรียมตัวทุกครั้งท่ีมี

การประชมุ ซึง่นบัวาทกุครัง้ทีท่าํ มผีลตอบรบัดขีึน้เรือ่ยๆ จนกระทัง่

ปจจุบัน เพ่ือนๆ พ่ีๆ ที่เขารวมอบรมมาเขารวมพรอมเพรียงกัน 

รอนั่งทําสมาธิ อารมณโกรธนอยลง ภาวะ หนาบึ้งใสกันลดลง เสียง

พูดเสียงโทรศัพทระหวางประชุมนอยลง 

 นอกจากออยจะนําการนั่งสมาธิกอนการเขารวมประชุม

แลว ยังมีอีกอยางที่ทําคือ การตั้งระฆังสติเพื่อเตือนสติตัวเอง ตั้งให

ระฆงัดงัทกุๆ หานาท ีเหตผุลทีต่ัง้ทกุหานาทเีพราะวาคดิวาตองการ

ความเร็วเมื่อเวลามีเหตุการณอะไรมากระทบตัวเองก็จะไดมีระฆัง

สติคอยเตือน แตเราก็ไมคิดหรอกวาระฆังสติตัวนี้จะดีจริง นั่นก็

เพราะเสียงจากพี่ๆ ที่เขาถามวา เสียงอะไรดัง ทําไมไมรับโทรศัพท 

ซึ่งมันอาจจะเปนการสรางความรําคาญใหกับผูอื่นก็ได บางครั้งเรา

ก็พยายามอธิบายการใชวาเราไปเขารวมโครงการมา ตองทําอยาง

นี้นะ ตองมีระฆังไวเตือนสตินะ ซึ่งพี่ๆ ทุกคนก็ไมเขาใจอยูดี

 เหตกุารณทีผ่านมาเหลานีม้นัทาํใหออยตองกลบัมาทบท

วนอีกครั้งวา สิ่งที่เราทําอยูมันคงจะแปลกใหมสําหรับพี่ๆ เขา ออย

จงึตดัสนิใจปรกึษากับพีด่า พีท่ีไ่ปรวมการอบรมมาดวยกนั ไดมาพดู

คุยและปรึกษากันวาเราจะนํากระบวนการที่เราไดไปฝกอบรมมา

นั้น มาปรับใชใหกับบุคลากรและองคกรของเราอยางไร ออยคิดวา
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มนัยากมาก ซึง่พวกเราเองมคีวามตัง้ใจเปนอยางมากหลงัจากทีผ่าน

การอบรมมาทุกหลักสูตรวาจะนําเอากระบวนการเหลานั้นมาปรับ

ใชในการทีจ่ะนาํพาองคกรใหเกิดความสขุอยางแทจรงิ แตดวยอายุ 

ตําแหนงหนาที่ของพวกเรานั้น ถือวาเปนตําแหนงที่เล็กที่สุดใน

องคกร เปนเพียงตําแหนงลูกจาง ความนาเชื่อถือ ความไวใจก็ไม

เกดิ พ่ีๆแตละคนก็มีบคุลกิทีแ่ตกตางกนั เขาถงึลาํบาก การจะลงมือ

ทําอะไรก็ยาก บวกกับกระบวนการที่จะไปปรับใชกับรุนพี่นั้นเราก็

ยังไมมีประสบการณ เหตุการณและความรูสึกกังวลตางๆ เหลานี้

ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

 หลังจากเร่ืองความกังวลที่ยังกลับมาวนเวียนอยูเรื่อย 

วนัหนึง่ออยจงึกลับมานัง่ทบทวนตนเอง ทบทวนกบัเหตกุารณทีต่น

ไดลงมือทาํ ทบทวนเรือ่งราวกระบวนการทีไ่ดรบัจากการอบรมของ

โครงการโรงพยาบาลสรางสุข จึงนําหลักการแกไขปญหาโดยใชวิธี

คิดอริยสัจ 4 มาทบทวนอีกครั้ง มาคนหาสภาพปญหา สาเหตุ การ

ตั้งเปาหมาย และสุดทายจึงพบวิธีการหรือแนวทางแกไข ซึ่งเรามา

ทบทวนเขาใจเองวา “หากเราปรับเปลี่ยนตัวเขาไมได เราตองมา

ปรับเปลี่ยนตัวเอง” การเปลี่ยนตัวเองเพื่อใหเขาเห็นวาสิ่งที่เรานํา

มาปฏิบัตินั้นเกิดผลดีกับเราจริงนะ ออยเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเอง 

ปรับเปลี่ยนความคิด แนวทางการดําเนินงานในแตละวัน ทํางานที่

ไดรับมอบหมายอยางต้ังใจ และสําเร็จตามเวลาที่กําหนด และมี

เวลาในการชวยเหลอืงานของคนอืน่ ซึง่หลายงานทีต่นทาํสาํเรจ็นัน้

บางครั้งก็ไดรับคําชื่นชมจากเพื่อนรวมงาน จากผูบังคับบัญชา โดย

สิง่ตางๆ เหลานีก้เ็กดิขึน้ในทางบวกมากยิง่ขึน้ กเ็นือ่งมาจากการนาํ

กระบวนการจากทางโรงพยาบาลสรางสุขเขามาปรับใชในชีวิตมา

ปรบัใชในการดาํเนนิงาน จากแตกอนตองบอกวา สวนตวัเปนคนจรงิ

จังกับงาน มีความเครียดเกิดขึ้นระหวางทํางานบอยมาก สงงานทัน

บางไมทนับาง รีบเรง กระวนกระวาย แตปจจบุนัออยปรบัตวัใหเขา

กบังาน สามารถทาํงานงายขึน้ ทํางานอยางสบายใจ จดัลาํดบัความ

สําคญัของงาน สิง่ไหนควรทาํกอน ส่ิงไหนควรทาํทีห่ลงั และทาํงาน

บรรลุตามเปาหมายที่วางไวทุกครั้ง ไมเกิดความเครียด สุดทายมี

บางสิง่บางอยางทีเ่กิดขึน้ในใจ เหมอืนเปนการใหกาํลงัใจตนเองเกดิ

ขึ้นโดยไมตองพูดออกมา รูสึกดีตอตนเองมากข้ึน มองดูตนเองมี

คุณคา มีใจที่พรอมจะทํางาน

 การเปลี่ยนแปลงตนเองก็เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง อีกหนึ่ง

เรื่องมีอยูวา การจัดกระบวนเรียนการสอนหรือการรับผิดชอบดูแล

จาํนวนนกัศกึษาของออยจะตองมจีาํนวนนกัศกึษาในชัน้เรยีนมากกวา 

ครู กศน.ตําบล ซึ่งนักศึกษาที่รับผิดชอบนั้นมีทั้งระดับ ม.ตน และ 

ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น 88 คน เราเพิ่งมาทํางานไดไมนาน ขาด

ประสบการณการสอนก็ยังไมมีมากเทากับครูคนอื่น อุปสรรคและ

ปญหาที่หลากหลายเกี่ยวกับการสอนนักศึกษา การเขาถึงเขาใจใน

ตัวเด็ก ยกตัวอยางเชน เด็กแตละคนที่มีความแตกตางกันมาก เด็ก

สวนใหญที่รับผิดชอบ ก็จะมีอายุที่แตกตางกัน พื้นฐานครอบครัวที่

ตางกัน บางคนอยูกับตายาย บางคนไมมีพอแม บางคนอยูกับญาติ

ของแม ของพอบาง ทําใหการเลี้ยงดูอาจจะไมสมบูรณมากนัก 

ลักษณะของอารมณที่เกรี้ยวกราด พูดจาไมมีหางเสียง พูดเสียงดัง 

กริยามารยาทไมออนนอมถอมตน บางครั้งครูยังกลัวลูกศิษย 

พืน้ฐานการเรยีนรูทีต่างกนั เดก็บางคนออกโรงเรียนมาต้ังแตประถม 

ไมเรียนตอ อายุ 18 ปกลับมาเรียน ความรูเดิมก็ไมมี บางคนติดยา

พอแมพาไปบําบัด แตสมองที่ถูกฤทธิ์ยาทําลายจึงทําใหคิดชาบาง 

ทาํใหเดก็แตละคนมบีคุลกิภาพทีต่างกนัอยางมาก เดก็ไมตัง้ใจเรยีน 

ไมมาพบกลุม ขาดการติดตอ ขาดสอบ ทําใหตัวออยเองเกิดภาวะ

เครยีดในการสอน จะดแูลเดก็อยางไร ในเมือ่เดก็แตละคนมพีืน้ฐาน

ทีแ่ตกตางกนัมากมาย บวกกบัการตัง้เปาหมายของผูบรหิารตองการ

ใหครูแตละคนมจีาํนวนนักศกึษามาเขาสอบรอยละ 70 ของนกัศกึษา

ที่ตนเองดูแลอยู ทําใหออยคิดหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

กับตนเองอยางจริงจัง จึงนําหลักการ แนวคิดกระบวนการของทาง

โครงการโรงพยาบาลสรางสุขมาปรับใชใหเขากับบริบทการทํางาน

ของตนเอง จนเกิดความคิดที่วา “เด็กไมมา ครูไปหาเอง” 

 ซึ่งกระบวนการนี้ ออยไดลงพื้นที่ไปหาเด็กบางกลุมที่ไม

สนใจเรียน ขาดการติดตอ ไมมาสอบ จนพูดคุยกับตัวเด็กและ

ผูปกครอง สรางความสัมพันธระหวางครูและนักศึกษา สอบถาม

สภาพปญหาท่ีแทจริง บางครั้งคนก็ไมสามารถเดินทางมาเรียนได 

ออยไดนาํหนงัสอืเรียนไปพรอมกบัไปหาทีบ่านของเด็ก สอนถงึบาน 
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ช้ีแนะแนวทางในการเรียน เนนการอานเพ่ือเตรียมตัวไปสอบ ซึ่ง

การท่ีออยไดลงพื้นที่ จึงเกิดความเขาใจในสภาพปญหาของเด็ก

แตละคน การพูดคุยจนเกิดความสัมพันธที่ดีกับนักศึกษาและ

ครอบครัว เกิดความไวเนื้อเชื่อใจในตัวครูมากขึ้น นักศึกษาเห็นถึง

หนาทีข่องตนวาควรมาเรยีนมากขึน้ บางครอบครวัทีไ่ปเยีย่มพอแม

และนักศึกษาบอกถึงความรูสึกวา ดีใจมากที่ครูดูแลเอาใจใส ถึงจะ

เปนแคนักศึกษา กศน. ที่หลายคนอาจจะมองไมดีก็ตาม จนถึงวัน

ที่สอบปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน. ในภาคเรียนที่ 1 ปการ

ศึกษา 2561 เดือนกันยายนที่ผานมาจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากที่แตกอนไมมาเรียน ไมมาสอบ 

ผลการสอบปรากฏวา มีนักศึกษาเขาสอบถึงรอยละ 90 ซึ่งถือวา

เปนการเขาสอบของนักศึกษาที่มาเขาสอบมากที่สุด จากความคิด

ที่วา “เด็กไมมา ครูไปหาเอง” ทําใหเกิดความภูมิใจในตนเองที่มี

ความตัง้ใจทีจ่ะทาํและทาํจนบรรลุตามเปาหมาย ประกอบกบัเสยีง

ชื่นชมจากเพื่อนๆ ครูในองคกร ความเช่ือมั่นในตัวออยที่มากขึ้น 

และเกิดความสมัพนัธทีด่ตีามขึน้มาดวย มนัเปนความรูสกึทีม่าจาก

ความรูสึกดีของตนเองที่สัมผัสได และมันก็เปนระยะที่มีความสุข

อิ่มเอิบเกิดขึ้นในใจตลอด

 จากการยกมือเพื่อเสนอใหตนเองเลือกรับโอกาสที่ดีนี้ใน

การเขารวมอบรมโครงการโรงพยาบาลสรางสุข ขอขอบคุณตนเอง

ทีไ่ดเลอืกรบัโอกาส ขอขอบคณุที ่ผอ. ไดมอบโอกาส ใหไป ขอบคณุ

พี่ดาที่รวมเปนเพื่อนในการเขารวมอุดมการณ ขอบคุณโครงการ

โรงพยาบาลสรางสุขระยะ 2 ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกทานที่ได

พบกัน ขอบคุณเรื่องเลาแหงความสุขฉบับนี้ 

เรือจาง…นอกระบบ
สุรัชฎา กองเงิน

ครู กศน.อําเภอหลมเกา

ความสุขไมตองจําเปนตองลงทุนดวยเงินเยอะๆ 
แตเปนการลงทุนดวยจิตใจ

 กอนอื่นตองขออธิบายคําวา “เรือจางนอกระบบ” คือ

ผมเองมีอาชีพเปนครูอัตราจางของ กศน.หรือการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมเปาหมายผูเรียน คือ กลุมผูใช

แรงงาน กลุมผูสูงอายุ หรือกลุมผูพลาดโอกาสที่ไมสามารถเรียนใน

ระบบไดไมวากรณีใดๆ เชนติดยาเสพติด ทองกอนวัยอันควร กลุม

คนเหลานี้ ก็จะมาขอรับการศึกษาจาก กศน.ทั้งนั้น ตามวิสัยทัศน

ของ กศน.กลาวไววา คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิต และการ

ศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําที่มีคุณภาพไดทุกที่ทุกเวลา อยาง

ทั่วถึงเทาเทียม เพื่อใหเกิดสังคมฐานความรูที่มีคุณภาพ 

 การศึกษาทําใหคนเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมวาการศึกษา

นั้นจะอยูในระบบหรือนอกระบบก็ตาม การท่ีชีวิตของผมเองตอง

ผกผนัมาเปนคร ูกศน. มนัเปนเรือ่งทีเ่กนิความคาดหมายอยางหนึง่ 

จริงๆ แลวผมไมอยากเปนครู แตผมเรียนจบสายครุศาสตรบัณฑิต 

เอกประถมการศกึษามาโดยตรง คอืแรกเริม่ของการสอนคนใหเปน

คน ตองเริ่มเรียนรูตั้งแตประถมศึกษาขึ้นไป ดังนั้นเมื่อปฏิเสธหรือ

หลบเลี่ยงการสอนผูคนไมได ก็ตองยอมรับเหตุการณที่เกิดขึ้น และ

เปดใจรับดวยความภาคภูมิใจ ปฏิบัติหนาที่ใหสมกับคําวา “ครู” 

 ครู กศน.ตองรับผิดชอบผูเรียน ประมาณ 60-80 คน ตอ

ครู 1 คน ตองสอนทุกระดับชั้นตั้งแตระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงการ

จัดการคุณภาพชีวิตใหผูเรียนอีกดวย กศน.จะมีสํานักงาน กศน.
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อําเภอดูแลครู กศน.ตําบล เรียกวาครู กศน.ตําบล บางตําบลก็มี

หมูบานเยอะ บางตําบลก็มีหมูบานนอย ดังนั้นครู กศน.ตําบลที่มี

หมูบานเยอะๆรับผิดชอบพื้นที่บริเวณกวาง ทาง กศน.อําเภอก็ตอง

รับสมัครจัดสรรครูมาชวยดูแล และหนึ่งในนั้น “เรา” ก็คือผูถูกคัด

เลือกหรือจัดสรรมาเพื่อปฏิบัติหนาที่ครูผูชวย 

 การปฏบิตัหินาทีเ่ริม่ตนดวยการสอนหนงัสอื ซึง่การสอน

ของคร ูกศน.จะสอนตามอธัยาศยั โดยยึดผูเรยีนเปนเกณฑ จดัระบบ

ระเบียบรวมกับผูเรียน การยืดหยุน ผอนปรน กับผูเรียนหรือลูก

ศิษยเพื่อการใหโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม บาง

ครัง้การบอกการสอนของครูนอกระบบตองคดิคาํพดูทีอ่อนนุมนวล 

กบัลกูศษิย ผูเรยีน ผูฟง เมือ่ไดฟงแลวตองรืน่ห ูเพราะคร ูกศน.หรอื

ครูนอกระบบ ตองรับผิดชอบผูเรียนหรือมีลูกศิษย ที่วัยวุฒิ คุณวุฒิ 

ตางกันมาก บางคนอายุรุนลูกรุนหลาน บางคนรุนเดียวกันบางครั้ง

ก็เปนเพื่อนกัน บางคนรุนอาวุโส บางคนก็เปนผูนําในชุมชน ฉะนั้น

สิง่สาํคัญที่คณุคร ูกศน. จะตองระมัดระวงัที่สดุคอื คาํพดู กบั กิรยิา

มารยาท การสอนหนังสือเปนสวนประกอบเพื่อชี้แนะแนวทาง

เปนการเปดทาง เปดโลก สาํหรบัลกูศษิยบางคน เพราะลกูศษิยบาง

คนประสบการณการใชชีวิตหรือพื้นฐานของชีวิต มีมากกวาครู

ผูสอนบางคนเสียอีก เมื่อรูอยางนี้แลวครูควรปฏิบัติตัวอยางไร ให

เขาใจ เขาถึง ลึกซึ้ง และไวใจ

 การสอนหนังสือของคร ูกศน.ตองทาํความเขาใจกบัเนือ้หา

ตําราเรียนใหดี เพราะบางรายวิชาจะตองสอนการดําเนินชีวิต การ

อยูรวมกับสังคมปจจุบันอยางมีความสุข รวมทั้งการสอนประกอบ

สัมมาอาชีพ สิ่งท่ีเราเขาใจ ลูกศิษยเราอาจจะเขาใจมากวาเราก็มี 

ฉะนั้นตองรูเทาทันลูกศิษย การสอนดวยการปฏิบัติจริง จะเปนสิ่ง

ทีทํ่าใหการเรยีนการสอนระหวางครูกบัลกูศษิย เปนไปอยางราบร่ืน

 พืน้ทีท่ีผ่มรบัผดิชอบจะอยูโซนบนพืน้ทีส่งู อยูบนภเูขาสงู 

คอื หมูบานภูทับเบกิ และพืน้ทีร่อยตอของจงัหวดัและเปนพ้ืนทีเ่ขต

การศึกษาเขาถึงเปนครั้งคราว นั่นก็คือ หมูบานนาสะอุง หมูบาน

นองใหมของอาํเภอและเปนหมูบานชมุชนอพยพจากภาคเหนอื เริม่

แรกมีอยู 50 หลังคาเรือน ประชากร 150 คน ปจจุบันมีอยูทั้งหมด 

75 หลังคาเรือน ประชากร 225 คน เปนพื้นที่หางไกลพอสมควร

จากตัวอําเภอ การเดินทางลําบากพอสมควรแตถาถามคนทั่วไป 

อยากไปหรือเปลาก็คงมีคนปฏิเสธทันที แตถาไปเปนครั้งคราวก็

พอได แตถาจะใหไปปฏิบัติงานอยูที่นั่นก็คงลําบาก (นี่คือความคิด

ของเราเอง เมื่อเขาไปสัมผัส) แตทําไมคนที่นั่นชาวบานอยูกันได

ถงึ 23 ป ไมมไีฟฟา ไมมนีํา้ประปา ไมมคีลืน่โทรศพัท ไมมแีมกระทัง่

โรงเรยีน เมือ่ปทีผ่านมามีบรษัิทเอกชนแหงหนึง่ตดิตัง้แผงโซลาเซลล

พอมีแสงสวางภายในหมูบาน ซ่ึงตองใชอยางระมัดระวัง (ไฟจะ

หมด) การใชไฟจึงตองชวยกันดูแล

 สําหรับบานนาสะอุง ชาวบานที่นี้จะใหความสําคัญเรื่อง

การเรยีนมากสวนมากทีม่นัีกเรยีนในระบบก็จะสงลกูหลานไปเรยีน

ที่ตางจังหวัด หรือเรียนโรงเรียนสงเคราะหตางๆ ที่มีญาติอยูเพื่อ

ฝากลูกหลานเรียนหนังสือ หรือไมก็มูลนิธิตางๆ ท่ีสามารถทําได 

สวนวยัทาํงานทีอ่ยูบานทีจ่บการเรยีนในระบบ จบแคประถมศกึษา

ก็จะสมัครใจเขาเรียนที่ กศน.บางคนเรียนตั้งแตประถม มัธยมตน

มัธยมปลาย เริ่มแรกมีไมกี่คนประมาณ 7-8 คน สาเหตุเพราะไมมี

ครูที่จะไปสอน และการติดตอสื่อสารลําบากไมสะดวกเหมือนคน

พื้นราบ เมื่อเราเองไดรับผิดชอบพื้นที่นี้ เราก็ตองทําใหดีที่สุด การ

เขาถึงแรกๆ ตองทําใจเพราะไมรูจักใคร และชาวบานกลัววาสมัคร

เรียนแลวไมมีครูมาสอนก็เลยไมสนใจ ดังนั้นเราเองตองพยายาม

ทําให 8 คน ที่มีอยูสําเร็จการศึกษาใหได 

 การสาํเรจ็การศกึษาทัง้ 8คน ไดทยอยจบชัน้ประถมศกึษา 

จบมธัยมตน จบมธัยมปลาย ทลีะคน 2คน พอหลงัจากทีเ่ราคลุกคลี

กับชาวบานไดสกัระยะชาวบานก็เหน็ความสาํคัญของการเรียนมาก

ข้ึน มาสมัครเรียนกันมากข้ึน ซึ่งรวม 3ระดับชั้นเรียนมีนักเรียน

นักศึกษาทั้งหมด 27 คน ปฏิบัติการสอนดวยการยึดผูเรียนเปนครู

สอนกันเอง นอกจากนี้ยังมีกลุมผูสูงอายุที่อยากจะเรียน หัดเขียน 

ก.ไก ใหมเพือ่จะไดไมปมหวัแมมอื งานนีต้องจับมอืกนัหดัเขยีนใหม 

เหมอืนสมยัเดก็นอยเริม่หดัเขยีนหนงัสอืใหมๆ  แตเราเองตองมาจบั

มือรุนพอรุนแม มันเปนความรูสึกที่เกินบรรยาย แตเต็มเปยมดวย
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ความรูสกึทียิ่นดมีคีวามสขุ มกีารอวดโชวกนัเหมอืนเดก็ๆ ทามกลาง

บรรยากาศทีอ่บอุน สําหรับตวัเราแลว คดิเสมอวา ใครไมเจอกบัตัว

เองไมรูหรอกวาความรูสึกแบบนี้ ไมมีคําอธิบาย นั่นแหละ ถึงมีคํา

วาคนเราตนทุนชีวิตไมเทากัน

 การเขารวมโครงการโรงพยาบาลสรางสุข ตามนโยบาย

ของโครงการแลวที่พอจําไดคือ สงเสริมและสนับสนุนการสราง

เสรมิสขุภาพใหประชาชนมสีขุภาวะทางกาย จติ ปญญา และสงัคม 

โดยสนบัสนนุพฤตกิรรมของบคุคล สภาพสงัคมและสิง่แวดลอมอนั

จะนําไปสูการมีรางกายแข็งแรง อายุยืนนาน และมีคุณภาพชีวิตดี

ขึ้น การเขารวมโครงการโรงพยาบาลสรางสุข (ครือขายสรางสุข) 

ไมจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลงผูอื่น ขอเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองกอน 

รวมทัง้ยอมรบัตัวตนของเราเอง กอนจะสงความสขุความปรารถนา

ดีใหกับผูอื่น สูองคกร ชุมชน และสังคม การนําสิ่งดีๆ ที่รวมอบรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู นํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน ขยายผล สิ่งนั้น

ถงึจะเหน็ผลชาแตขอใหลงมอืทํา ทาํไปเรือ่ยๆ เหมอืนการสรางบาน

แปลงเมืองของคนสมัยกอน กอนจะมาถึงปจจุบันนี้

 การใหการศึกษาของ กศน. ก็เชนกันการปรับการเรียน

การสอนตามสภาพพื้นที่ บางครั้งนักเรียนนักศึกษาอยูไกลปนเที่ยง

ขนาดไหน ขออยางเดยีวเราอยาคดิวาคนไกลนัน้ ไมใชคน ขอใหคดิ

วาผูคนเหลานั้นคือคนในครอบครัว การเขาถึงและเขาใจ อยาเอา

บทบาทความเปนครูมาขีดเสนกั้นกลางมากไป การจะไดใจคนอื่น 

ตองใหใจเขากอน ใหความรัก ความปรารถนาดี ความเอาใจใส สัก

วันสิ่งเหลานั้นจะสงผลมาถึงเราเอง การสอนหนังสือก็เชนกัน ไมใช

เราจะตั้งหนาตั้งตาสอนอยางเดียว เราตองเขาใจ สรางสรรค การ

เรยีนรูอยางมสีวนรวม เพือ่กระตุนใหนกัเรยีนนกัศกึษาเกดิความคดิ

และมุมมองตอการเรียน การแกปญหาอยางมีสวนรวมบางคร้ัง

นักเรียนนักศึกษาไมมาหาครู ครูก็ตองไปพบนักเรียนนักศึกษาเอง 

เพื่อหาสาเหตุ แกไขปญหารวมกันกับนักเรียน 

 นวตักรรมใหม “นักเรียนไมมาครูไปหาเอง” การลงเยีย่ม

บานนกัเรยีนนกัศกึษาไดรูจกัพูดคยุกนั สงผลถึงการสอบปลายภาค

ของแตละปการศกึษา มอีตัราเพิม่ขึน้รอยละ 70-80% บางครัง้การ

เปดพื้นที่ใหนักเรียนนักศึกษาไดพูดไดคุย ก็ทําใหคล่ีคลายความ

กังวลใจของครูกับผูเรียน

 บางครั้งการใชสติ กับนักเรียนนักศึกษา ก็เชนกัน หยุด

พูด เพื่อฟงบาง จะทําใหเขาใจถึงเหตุผลอะไรหลายๆ อยาง ความ

สุขที่แทจริงเกิดจากการไดใจ ของคนหลายๆคน การทําในสิ่งที่เรา

ไมเคยทาํ กท็าํใหคลายความแตกตางได อยางเชน การลงแขกเกีย่ว

ขาว มันเปนความรูสึกที่ดี คือการสนใจคนรอบขางเราอยาง เชน

นักเรียนนักศึกษาจะเกี่ยวขาวเราก็ชวยเขา ดวยการเปนกําลังใจ 

ฝายเสบียงอาหาร ฝายดูแลลูกๆหลานๆ 

 ความสุขไมตองจําเปน ตองลงทุนดวยเงินเยอะๆ แต

เปนการลงทุนดวยจิตใจ ทุกคนโหยหาความสุขที่ประกอบดวยวัตถุ

ประกอบหลายๆ อยาง แตบางครั้ง บางอยางก็ไมตองมีลงทุน 

 คนท่ีเปนครไูมวาจะอยูในระบบหรอืนอกระบบตองมคีวาม

อดทน รูจักอดกลั้นตอความยากลําบากตางๆ มีสติสัมปชัญญะเต็ม

เปยมตลอดเวลา รับผิดชอบตอหนาที่ของตนสม่ําเสมอ ไมมีการ

ลืมตัวหรือละเลยตอหนาที่ตางๆ การที่เราจะเปนครูที่ดี เปนแบบ

อยางใหกับลูกศษิย ครจูะตองเปนผูใฝรู ใฝเรยีน และใฝพฒันาตนเอง

อยางตอเนื่อง

 ขอขอบพระคุณโครงการโรงพยาบาลสรางสุข อําเภอ

หลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ สนับสนุนโดย สสส .ที่ไดใหโอกาส ครู

นอกระบบคนหนึ่งไดเขารวมโครงการและไดเลาประสบการณดีๆ 

รวมทั้งการนําความรูที่ไดรับจากการอบรมทุกครั้ง นํามาปรับใชใน

ชีวิต และจะนําไปขยายผลตอไปเมื่อวันหนึ่ง
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เมื่อวันหนึ่ง
ฉันเปนพยาบาล

ธัญลักษณ นาพิมพ
พยาบาลวิชาชีพตึกเด็ก รพร.หลมเกา

สําหรับฉันฉันมองวา
พยาบาลไมไดเปนแคอาชีพ

แตพยาบาลเปนสิ่งที่เรียกวา ความสุข
 

 กริง๊ๆ ๆ  เสียงโทรศัพทดงัเขามาโสตประสาทฉันพรอมกับ

สั่นครืดๆ เปนสัญญาณวาถึงเวลาที่ฉันตองตื่นข้ึนจากฝนดีเพื่อมา

เผชิญกับโลกแหงความเปนจริง บางครั้งก็ปลุกเจ็ดโมงครึ่ง บางครั้ง

หาทุมครึ่ง แลวแตวาฉันตองตื่นขึ้นในเวลาอะไร เพราะเวลาทํางาน

ของฉันทํางานไมเปนเวลา ชีวิตของฉันคือ พยาบาลวิชาชีพ สาวชุด

ขาวตั้งแตหัวจรดเทาเดินไปเดินมาในโรงพยาบาลบางก็กมหนากม

ตาพิมพงานอยูหนาคอมบางก็หัวฟู หนามัน เสียงดังโหวกเหวก

โวยวายตามความเรงรบีกบัเวลาทีต่องแขงขนักบัชวิีตคนไข ถาเชาๆ 

หนอยกจ็ะมสีหีนาสดชืน่ ผมทีม่ดัมายงัเรยีบตงึ พอผานพนเทีย่งวนั

ไปสภาพผมที่มัดอยางเรียบตึงก็ชี้ฟูไปมา บงบอกวาผานสภาพการ

ทํางานมาอยางหนักหนวง พยาบาลในมุมมองหลายๆ คนอาจจะ

มองภาพในมุมมองที่แตกตางกัน บางคนก็บอกพยาบาลนะทํางาน

หนัก บางก็สบาย บางก็บอกพูดไมเพราะ แตสําหรับฉันฉันมองวา

พยาบาลไมไดเปนแคอาชีพ แตพยาบาลเปนสิ่งที่เรียกวาความสุข

 ในโลกทีซั่บซอนและผนัผวนอยูเสมอ เราไมสามารถเลอืก

ไดวาจะตองมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแตเราเลือกไดวาจะมี

ปฏกิริยิากบัสิง่นั้นอยางไรรวมทัง้เลอืกไดวาจะยอมใหมผีลตอจติใจ

เรามากแคไหน ในวันๆ หนึ่งมีคนไขมากมายเขามาเพื่อที่จะรักษา 

หรอืบางกเ็ดนิเขามาเพ่ือขอคาํแนะนาํ หรอืบางกเ็ดนิเขามาเพือ่อะไร

กไ็มอาจทราบได แตฉนัเชือ่ลกึๆ วาจรงิๆ แลวคนไขทกุคนทีเ่ดนิเขา

มาในโรงพยาบาลมีความทุกขเปนตนทุนจากการเจ็บปวยทางดาน

รางกายหรือดานจิตใจ ซึ่งความตองการสุดทายจริงๆ คือ “อยาก

หายปวย” ทุกครั้งที่เราทํางานเราสามารถเลือกไดวาจะทํางานให

มีความสุขหรือทํางานแบบมีความทุกขอยูที่ใจของเราจะมองและ

ถายทอดออกมาเปนพฤติกรรมบริการ 

 เดก็ชายวยั 12 ป มาดวยสาเหตรุถจกัรยานลม ปวดศรีษะ 

อาเจียนมากกวา 5 ครั้ง นอนหลับตาสนิทอยูบนเตียงดวยทาทาง

ออนเพลีย มารดาผูปวยนั่งกุมมือผูปวยอยูที่ขางเตียง สังเกตไดวา

มารดามีดวงตาแดงกํ่า ขอบตาบวม ซึ่งผานการรองไหมาไดซักพัก 

นั่งกุมมือผูปวยอยูที่ขางเตียงดวยความเปนหวง พี่ชายผูสวมชุด

นักเรียนมัธยมปลาย สีหนาวิตกกังวลและขมวดคิ้ว ยืนกอดอกพูด

ดวยเสียงดังและมองมา พูดดวยนํ้าเสียงขึงขังวา

  “ฉันอยากพบหมอ หมอทําไมหมอไมมาดูคนไข 

เด็กรถลมมาเจ็บจะตายอยูแลว ทําไมไมมีใครมาดูนองฉันเลย” 

ดวยนํ้าเสียงและอารมณที่ญาติไดแสดงออกมา แสดงถึงความรูสึก

โกรธที่ไมมีใครมาดูนองตนเอง แตความรูสึกและคําพูดที่แสดงออก

มาเหลานั้นไดบั่นทอนจิตใจของเหลาบุคคลกรทางสุขภาพท่ีไดฟง

ยิ่งนัก หากเรานําจิตของเราไปจับที่คําพูดและพฤติกรรมนั้นอาจ

ทําใหเราเกิดความทุกขได 

 “ติ่ง” เสียงนาฬกาเตือนสติดังขึ้น ฉันกลับมารับรูลม

หายใจเขาออกอกีครัง้ ทาํใหฉนันกึขึน้ไดวา “เรากาํลงัทาํอะไร เพ่ือ

อะไร สติ จะบอกเราได” ไดเขามาดึงสติใหคิดไดวา ถาเราไปจับ

อารมณโกรธและพฤติกรรมกาวราวยอมสงผลใหเราเปนทุกขเปน

แน เมื่อไดสติ ฉันจึงเปาลมหายใจเบาๆ 1 ครั้ง จากนั้นพูดอธิบาย

ใหญาติและคนไขเขาใจวา

 “แพทยกาํลงัดคูนไขวกิฤตอกีตกึอยูนะคะ หากเรยีบรอย

แลวจะมาตรวจรกัษาคนไขแนนอนคะ และใหญาตคินไขใจเยน็ๆ 

คอยๆ คลายความวติกกงัวล เพราะจากการประเมนิเบือ้งตนจาก 

สัญญาณชีพคนไขอยูในเกณฑปกติ และผูปวยก็ไมมีอาการซึม

แตอยางใด ซึง่เปนสญัญาณทีด่คีะ” เมือ่ไดคาํพดูทีอ่ธบิายและการ

ดูแลรักษา ความทุกขเหลานั้นก็เบาบางในจิตใจได ฉันยิ้มไดเม่ือ

คนไขและญาติมีสีหนาคลายความวิตกกังวล 

 เมื่อมีเหตุการณที่ไมพึงประสงคเกิดขึ้น เรามักมองนอก

ตวั และอดไมไดท่ีจะโทษคนโนนคนนี ้ตอวาคนนัน้ และเรยีกหาใคร

ตอใครใหมาชวย แตเรามักลมืดใูจตัวเองวากาํลงัปลอยใหความโกรธ

แคน ความกงัวล และความทอแทครอบงาํใจไปแลว เราลมืไปวาตวั

เราเองตางหากที่ยอมใหเหตุการณตางๆ รอบตัวยัดเหยียดความ

ทุกขใหกับเรา การมีสติระลึก รูใจ ที่กําลังจมอยูกับความทุกข จะ

ชวยพาใจกลับสูความปกติ เห็นอารมณตางๆ เพราะเปนปญญาให

ทํางานไดเต็มที่ มีความสุขกับทุกสิ่งที่เขามา 
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รอยยิ้มแหงความสุข
มณีรัตน เกียรติณรงค

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตึกผูปวยในชาย รพร.หลมเกา

ผูปวยยิ้มใหหลังจากฉีดยา 
แทนที่จะสีหนาเจ็บปวด

ขาพเจายิ้มตอบรับผูปวย 
ความรูสึกที่ดีเกิดขึ้น

นั้นคือ “รอยยิ้มแหงความสุข” 

 ขาพเจาเปนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร ปฏิบัตงิานอยู ณ 

หอผูปวยในชาย โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชหลมเกา(สวนขยาย)

ประสบการณทํางาน 13 ป ในทุกๆ วันของการมาทํางานพบเจอ

ผูปวยนอนโรงพยาบาลหลากหลายรูปแบบ ไมมีเหตุการณใดพิเศษ 

เพราะคดิวา วชิาชพีนีม้าทาํงานดวยใจ ชวยเหลอืผูปวยใหปลอดภยั

จากภาวะโรคและยนิดกีบัผูปวยทีไ่ดกลับบาน ความสุขของขาพเจา

คือ ครอบครัวที่อบอุน สุขภาพแข็งแรง มีเงินมีงานทํา

 เม่ือประมาณ 5-6 ปทีผ่านมาโรงพยาบาลเขารวมโครงการ

โรงพยาบาลสรางสุข กอนอบรมยังคิดในใจวา “การสรางสุขสุข

ของใครก็ของคนนั้น จะมาสรางแบบไหน” หลังจากอบรมการ

เรียนรู แนวคิดสรางสุข ไดมีคําถามในใจวา “เรามีความสุขที่แท

จริงแลวยัง เราควรมีความสุขทั้งในชีวิตทํางานและครอบครัว” 

 เชาวันถัดมาของการทํางานหลังจากอบรม มีผูปวยชาย

รายหนึ่งอายุ58 ป Case Deep vein thrombosis ซึ่งทาง

โรงพยาบาลเพชรบูรณไดสงตัวกลับมาใหฉีดยา Enoxaparin 

0.6 ml sc OD ที่โรงพยาบาลใกลบาน ขาพเจาไดทําหนาที่ฉีดยา 

หลังจากขาพเจาฉีดยาผูปวยรายนี้

 ผูปวย : ตั้งแตฉีดยามา หมอมือเบามากเลยนะ ตาไมรูสึก

เจ็บเลย พูดพรอมกับยิ้มใหขาพเจา

 ขาพเจา : ยิ้มและพยักหนาพรอมพูดวา แทติ๊ ขอบคุณคะ

 ภายในจิตใจตอนนั้นรูสึกดีใจเหมือนมีพลังขึ้นมาก ผูปวย

ย้ิมใหหลังจากฉีดยา แทนท่ีจะสีหนาเจ็บปวด ขาพเจาย้ิมตอบรับ

ผูปวย ความรูสกึทีด่เีกดิขึน้ นัน้คอื “รอยยิม้แหงความสขุ” ขาพเจา

สรางพลังใจในตัวเราเอง สรางสุขใหตัวเราโดยไมมีเงื่อนไข 

 หลงัจากน้ันขาพเจาไดดแูลผูปวยชายอาย ุ60 ป โรคมะเรง็

ตับระยะสุดทาย (Palliative care) เสียชีวิตอยางสงบในเวร กอน

ญาติรับศพออกจากตึกผูปวย ไดเอาเหรียญนําทางและธูปใหญาติ

ผูปวย ญาติรับเหรียญนําทางและธูปไวพรอมกับยิ้ม และพูดกับเรา 

“ขอบคณุเดอหมอ หมอทาํดแีลวละ ตาไปสบายแลว” และยกมือ

ไหวเรา รอยยิม้ของญาตผิูทีส่ญูเสยีบคุคลทีร่กัไป ขาพเจายกมอืไหว

ตอบรับ โดยที่ไมทันไดพูดอะไรกับญาติเลย ในใจเราสัมผัสถึงความ

อบอุนวา “เขาเขาใจเราแลว” 

 รอยยิ้มแหงความสุข คือแหลงพลังงานบวกที่ดีของการ

สรางความสขุและจติใจทีด่งีาม หลายๆ ครัง้ทีเ่หน็รอยยิม้ของผูปวย 

รอยยิม้ของญาต ิรอยยิม้ของเพ่ือนรวมงาน ไดสรางความประทบัใจ

ใหกับขาพเจา แมเพียงชวงเวลาสั้นๆ มันสามารถทําใหขาพเจายิ้ม

มีความสุขตามไปดวย ซึ่งในทุก ๆ  วัน ก็มีความสุขได ใจสุข กายสุข 

อยูทีไ่หนกม็คีวามสุข ขอบคณุโครงการโรงพยาบาลสรางสขุทีท่าํให

ขาพเจาคนพบความสุขงายๆ ในแบบฉบับของขาพเจาไดเลาสู

กันฟง
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แรงบันดาลใจ
ในการสรางสุข

ชินกฤต เมธาสุวภัทร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลมเกา

ถาเราไมมีความสุขแลว
เราจะมอบความสุขใหคนอื่นไดอยางไร

 “สุขภาพดีไมมีขาย อยากไดตองสรางเอง” คําพูดที่ผม

ไดยิน ตลอด 2 ปที่ผานมา ผมอายุ 46 ป กับนํ้าหนักตัวเมื่อป 2560 

คือ 95 กิโลกรัม และมีโรคประจําตัว คือหมอนรองกระดูกทับเสน

ประสาทบริเวณหลัง ทําใหมีอาการเจ็บปวด ทรมาน ในการใชชีวิต

ประจําวันเปนอยางมาก เมื่อตรวจสุขภาพประจําปพบวา คาไขมัน

ในกระแสเลือดสูง ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง คลอเรสเตอรรอลอยูใน

ระดับเสี่ยงที่จะเปนโรคตางๆ ระบบการหายใจไมดี ระดับความดัน

เลือดสูง เสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 ในเดือนสิงหาคมป2560 ผมไดพบกับอาจารยทานหนึ่ง 

ที่เกษียณอายุราชการแลว อายุทานตอนนั้น 65 ป อดีตปวยเปน

โรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันอุดตันในหลอดเลือด เคย

ผาตัดทําบายพาสเสนเลือดมาแลว มาออกกําลังกายโดยการปน

จักรยาน ผมไดพูดคุยกับทาน เรื่องสุขภาพที่ทานเคยเปน ทานบอก

วา อาการตางๆ ดีขึ้นเปนอยางมาก นํ้าหนักตัวลดลง จนคา BMI 

ปกติ ระดับน้ําตาลลดลง ระบบหลอดเลือดดีขึ้น แพทยท่ีทําการ

รักษาแปลกใจ และสั่งหยุดยาที่ทานประจําหลายตัว ผมถามถึงสิ่ง

ทีทําใหอาการดีขึ้น รูปรางดีขึ้น สุขภาพดีมากๆ ทานปนจักรยาน 

เปนประจําทุกวัน 

 วันรุงข้ึน (สิงหาคม 2560) ผมไดไปซ้ือจักรยานที่ราน

ขายจักรยาน 1 คนั และวางแผนการออกกําลงักายเพ่ือลดโรคตางๆ 

ที่เปนอยู โดยเฉพาะการลดนํ้าหนักตัวเองที่มีมากถึง 95 กิโลกรัม 

และอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเขา จากโรคหมอนรองกระดูก

ทับเสนประสาท ที่เปนมากวา 5 ป แลว โดยไมมี่ทีทาวาจะดีขึ้น 

นอกจากจะตองเขารบัการผาตดั ผมวางแผนการออกกาํลงักายโดย

การปนจักรยาน ในชวงเชากอนไปทํางาน เปนระยะทาง 15 – 20 

กิโลเมตร ทุกวัน และในตอนเย็นหลังเลิกงาน ระยะทาง 15 – 20 

กิโลเมตร รวมใน 1 วันผมปนจักรยานประมาณวันละ 40 กิโลเมตร

 ใน 1 สัปดาหผมออกกําลังกายอยางนอย 5 วัน ตอเนื่อง

เปนประจํา รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอ

รางกาย โดยทีไ่มกนิอาหารเสรมิ หรอืยาลดนํา้หนกัตางๆ ทีมี่ผลเสยี

ตอสุขภาพ 

 ในระยะเวลา 1 เดือนที่ออกกําลังกายอยางตอเนื่องผมมี

นํ้าหนักตัวลดลง 10 กิโลกรัม (จาก 95 เหลือ 85 กิโลกรัม) เปน

ผลจากกการออกกาํลงักายอยางสมํา่เสมอ และการเลอืกรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน จนมีคนทักวาไปทําอะไรมา ผอมลง หนาตา

สดใส สุขภาพดีขึ้น ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ผมออกกาํลงักายอยางตอเนือ่งไปเรือ่ยๆ และเริม่ชกัชวน 

ขาราชการ ผูที่สนใจในการออกกําลังกายปนจักรยาน มาปนดวย

กัน และตั้งชมรมจักรยานอําเภอนํ้าหนาว โดยมีกิจกรรมรวมตัวกัน

ปนจักรยานเพือ่ออกกาํลงักายในชวงเชาและเยน็ เปนประจาํทุกวัน 

 1 ตุลาคม 2560 ผมมีนํ้าหนักตัวลดลงเหลือ 73 กิโลกรัม 

ผลจากกการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ การเลือกรับประทาน

อาหารทีมี่ประโยชน และจากการปนจกัรยานของคนในชมรม ทีป่น

กันอยางตอเนื่อง สงผลใหคนในชมรมนํ้าหนักตัวลดลงทุกคน และ

มีสุขภาพที่ดีขึ้น บางคนเปนโรคหอบหืด เปนเบาหวาน เปนความ

ดันโลหิตสูง โรคเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อ ตั้งแตมาออกกําลังกาย 
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อยางตอเนือ่ง เลอืกรบัประทานอาหารท่ีมปีระโยชน รวมถงึลดปจจยั

เสี่ยงตางๆ เชน ไมดื่มนํ้าอัดลม แอลกอฮอล เปนตน และในวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2560 ผมมีนํ้าหนักตัวเหลือ 70 กิโลกรัม 

 ปจจุบัน (ธนัวาคม 2561) ผมยังมนีํา้หนกัตวั 70 กโิลกรมั 

สามารถออกกําลังกายไดอยางตอเน่ือง รับประทานอาหารได

ทกุชนดิ มสีขุภาพทีด่ ีอาการตางทีเ่กิดจากโรคหมอนรองกระดกูกด

ทับเสนประสาทบริเวณหลังดีขึ้นจนเกือบจะปกติ สามารถออก

กาํลังกาย และทาํกจิกรรมตางๆ ไดอยางปกต ิรวมถงึผลตรวจสขุภาพ

ในเดือนธันวาคม 2561 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา 

ผลเปนปกตแิละการตรวจวดัมวลรางกาย ผมมมีวลรางกายโดยรวม

ทีน่อยกวาอายปุจจบุนัถงึ 3 ป คอืผลจากการออกกาํลงักายสมํา่เสมอ 

อยางมีวินัย 

 

 “สขุภาพดีไมมขีาย อยากไดตองสรางเอง” เปนส่ิงทีผ่ม

ไดแนะนําทุกคนที่อยากมีสุขภาพดี อยากมีนําหนักตัวที่เหมาะสม 

มีบุคลิกภาพดี การปนจักรยาน การควบคุมอาหาร และ การมีวินัย

ในการออกกําลังกาย คือสิ่งที่ผมแนะนําทุกคนที่เขามาพูดคุย หรือ

สอบถามถงึการดูแลรักษาสขุภาพของผม ผมมคีวามสขุแลวผมอยาก

จะมอบความสขุใหคนอ่ืนบาง การแบงปนความสขุคอืการใหทีย่ัง่ยนื

และมีความสุขสําหรับผมครับ

นางฟาตัวนอย
นันทวดี กอนดี

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ รพร.หลมเกา

ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ
เอวเมว อิโต ทินฺนํ เปตานํ อุปกปฺปติ
อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุมฺหํ ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ
สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา จนฺโท ปณฺณรโส ยถา 

มณิโชติรโส ยถา

 มีคาํแปลวา “หวงนํา้ทีเ่ต็ม ยอมยงัสมุทรสาครใหบริบูรณ

ไดฉันใด ทานที่ทานอุทิศใหแลวแตโลกนี้ ยอมสําเร็จประโยชน 

แกผูที่ละโลกนี้ไปแลวฉันนั้น ขออิฐผลที่ทานปรารถนาแลว ตั้งใจ

แลว จงสําเร็จผลโดยฉบัพลัน ขอความดํารท้ัิงปวง จงบรบิรูณ เหมอืน

ดังพระจันทรวันเพ็ญ (และ) เหมือนแกวมณีอันสวางไสว” 

 เมื่อไหรที่เราไดยินประโยคนี้ เราสวนใหญจะนอมนึกถึง

บุคคลที่เราเคารพรัก ญาติพี่นองที่จากไปสูอีกภพภูมิหน่ึงแลว 

แตนาแปลกทีช่ือ่ของเดก็ผูหญิงคนหนึง่ ตองถกูเรยีกและกลาวขาน

นามถึงทุกครั้งที่หยาดของนํ้ารวงลงดิน “นองเจน” 

 “วันนี้มีเลือดกรุปบีบ” ประโยคคุนหูที่เราชาวแลป รพร.

หลมเกา ไดยินเปนประจําจากปากเด็กหญิง รูปรางผอมบาง ผิวสี

ดําแดง ผมยาวประบา เนื้อตัวมอมแมม นองเจนเปนผูปวยธาลัสซี

เมียจําเปนตองมารับเลือดเปนประจําที่ รพ. จนเปนที่รูจักกันทั่วไป

ของเจาหนาทีใ่น รพ. นองจะมาที ่รพ.โดยตาเปนผูขีร่ถมอเตอรไซด

มาสงไวในตอนเชา และจะมารับอีกทีในตอนเย็น นองตองทําทุก

อยางดวยตัวเองรวมถึงการหาอาหารและท่ีอยูระหวางรอตามารับ 

นองจึงเขาหาเจาหนาที่ทุกคนใน รพ.จนเปนที่รูจัก และวันที่ทําให

พวกชาวแลปสนิทกับนองเริ่มข้ึนในวันที่เลือดกรุปบีไมเพียงพอจะ

จายใหนอง 

 เมื่อ 8 ปที่แลวตอนนั้นนองเจนมีอายุประมาณ 8 ขวบ 

นองเดินมาหองแลปและถามถึงสาเหตุที่ไมมีเลือด จะไดเลือดเมื่อ

ไหร และนั่งคุยไมหยุด ไมยอมไปไหน เราจึงสอบถามนองวามากับ

ใคร พอแมจะตามหาหากอยูท่ีนีน่านเกินไป คําตอบท่ีไดคือรอตามา

รบัตอนเย็น เราจงึชวยกนัหาขาวกลางวนัใหนองกนิ และฉนัซึง่มลีกู
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อายุไลเลี่ยกันกับนอง มองนองดวยใจที่ออนไหวฉันจึงถามวาวันนี้

อาบนํ้ามารึยังทําไมผมถึงพันกันแบบนี้ เสื้อผาก็ยูยี่ นองบอกวาไม

ไดอาบและไมไดสระผมมาหลายวันแลว มันหนาว ฉันจึงถามวา 

ถาอยางนั้นอาบนํ้าที่นี่ไหมท่ีนี่มีนํ้าอุน นองก็ถามกลับมาอีกวาหนู

ไมมีอะไรมาเลย ยาสระผม สบู ก็ไมมี ผาเช็ดตัวก็ไมมี ฉันเลยตัดบท

บอกนองวา ลุกมาเลยเดี๋ยวนาจัดการเอง 

 ฉันพานองเขาหองน้ําและสระผมใหโดยนองกอดเอวฉัน

ไวและแหงนหนาใหฉันสระผม ระหวางที่สระผมฉันก็ชวนนองคุย

ไปเรื่อยๆ เรื่องโรงเรียน เรื่องอาการปวย เรื่องความสวยความงาม 

อยูๆ นองก็กอดฉันแลวพูดวา “ทําไมหนูไมเกิดมาเปนลูกนาอิ๋ว หนู

อยากไดนาอิ๋วมาเปนแมจังเลย” ฉันพูดไมออก นิ่งไปสักพักแลวจึง

ถามนองวาทาํไมละ ทาํไมถงึอยากไดนาเปนแม นองตอบกลับมาวา 

หนูไมมีพอ แมก็มีนองใหม แมรักนอง หนูอยูกับตากับยายและอีก

มากมายทีน่องพูดแตตอนนัน้ฉนัไมไดยนิอะไรแลวเหมอืนฉนัจะช็อค

กับเร่ืองท่ีไดยิน ฉันไมรูวามันจริงอยางที่นองพูดรึเปลารึเปนแค

เร่ืองเลา ฉนัทาํไดแคเชด็ผมเชด็ตวัใหแลวพนัผมดวยผาขนหนพูรอม

ทั้งตะโกนเรียก นาญาๆ มารับหลานเร็วนาอิ๋วทําผมไมเปนนามีแต

ลูกชาย และฉันก็หันหลังกลับเขาหองนํ้าพรอมกับเช็ดนํ้าตาและตั้ง

สติกับสิ่งที่ไดยิน เรื่องที่ไดยินจะจริงรึไมฉันไมรู แตฉันตัดสินใจแลว

วาสิ่งที่ฉันมีโดยไมตองหยิบยืมใครมา คือ ออมกอด ความรัก ความ

ปรารถนาดี นั้น คงเพียงพอแลวสําหรับเด็กคนหนึ่ง

 ปาออดๆ ถาปาออดถูกหวยงวดนี้พาหนูไปโลตัสหนอย

นะ นองเจนบอกปาออดในวันหนึ่งที่มาหาหมอตามนัด 

 ปาออด : จะไปทําไมโลตัส มันมีอะไรนาไป 

 นองเจน : หนูอยากไปกินเคเอฟซี กินที่รานนะ หนูไมเคย

ไปนั่งกินที่ราน

 ปาออด : โอย...แคนี้ไมตองรอถูกหวยหรอก ไปกันเที่ยง

นี้เลยถาอยากกิน 

 เสียงปาหลานตอบโตกันไปมา และแลววันนั้น ปาออด 

นาอิ๋ว นาญา นาบู ก็พาหลานสาวตัวนอยของเราไปกินเคเอฟซีที่

โลตัส วันนั้นนองใสรองเทาสีชมพูคูใหญคูเดิม ที่นาญาใหเมื่อครั้งที่

แลวซึ่งวันนี้สีของมันกลายเปนสีดําไปแลว ปาออดเหลือบไปเห็น

แลวจึงถามวาอยากไดรองเทาใหมไหม นองตอบแบบรวดเร็ววา

อยากได พวกเราจึงพากันเดินไปเลือกรองเทากันตอ วันนั้นนอง

เลือกไดรองเทาสีดําแบบหัวปดลายเบนเท็นรอยยิ้มเขินอายนอยๆ

นั้นยังติดตาพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้

 ลุงแจคๆ คอมนี่หนูขอเลนหนอยนะ 

 ลุงแจค : เออๆ เลนโลด แตอยากดไปทั่วดิ๊ 

 หลงัจากตอบนองเจนแลวลงุแจคกท็าํงานจนเพลนิหนัมา

อีกทีนองเจนนั่งเลน face book ลุงแจคอยู 

 ลุงแจค : โอยนอ...โตคือมาเลนเฟสลุง 

 นองเจน : ก็หนูถามแลวกอ ลุงแจคใหเลนไดเด 

 เทานัน้เสยีงหวัเราะของคนทัง้หองแลปกด็งัขึน้ดวยความ

ขบขันลุงหลาน นองเจนจึงไดฉายาใหมวา “เจนผูฆาแจค” 

 ลุงแจค : แลวมื้อนี่โตจิมาอาบนํ้าอีกบ พรอมกับถาม

ลงุแจคกถ็อืผาเชด็ตวัลายหมสีนีํา้ตาลผนืใหมมาให เอาซือ้มาใหใหม

เอาไวใชที่นี่เดอ เวลาโตมาหาหมอก็จิไดมีใชเปนของตัวเอง ใชแลว

ตากตรงนี้เดอแลวสิเก็บใสตูไวให สิ่งเล็กๆนอยๆ เหลานี้มันกอขึ้น

เปนความผูกพันโดยที่พวกเราทุกๆ คนไมรูตัว

 การหาเหา หวีผม ถักเปย เปนเรื่องปกติที่นาญา นาบู นา

แตว ทําทุกครั้งที่นองมาหา ครั้งหนึ่งระหวางที่ทําผม นาๆก็พูดคุย

ถึงเรื่องที่ไดไป OD ที่จันทบุรี นาญารถเสีย นาแตวตองหอบนาบู

กลับโรงพยาบาลเสียงหัวเราะขบขันดังทั่วหอง แลวนองก็พูดออก

มา ทะเลเปนยังไงหนูไมเคยไปเลย นาพาหนูไปไดไหม “ไดสิ” นาๆ

ตอบอยางพรอมเพียงกัน เราคุยกันถึงเรื่องทะเลท่ีเราจะไป ไปรถ

ใคร ที่พัก อาหารที่นองกินไดโดยไมแพ และอีกหลายๆ อยางที่เรา

ปรึกษากัน แตพวกเราไมมีใครรูจักการพยาบาลเบื้องตนในกรณีที่

นองเกิดอาการระหวางทาง เราจึงตกลงที่จะหาพยาบาลสักคนไป

กับเราดวย แตเราก็หาไมไดสักที 

 วันเวลาผานไปเรื่อยๆ จนนองมีอาการชักบอยขึ้น เดินไม

คอยได ปวดตามเนื้อตัว นองไปกับเราไมไหวแลว พวกเรารูวา

ความฝนในการไปทะเลของนองคงเปนไปไมไดแลว แตไมมใีครกลา

บอกนองไดแตใหกาํลงัใจนองวาอาการดขีึน้เมือ่ไหรแลวนาๆ จะพา

นองไป ชวงปทีผ่านมานองมีอาการปวดตามขอมากข้ึน เดนิไมสะดวก

บางครั้งตองใชรถนั่งในการมาเจาะเลือดรวมถึงสวนใหญนองไปรับ

การรักษาตอเนื่องที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดทําใหเราเจอกัน

นอยลง เราจึงรูขาวการมาโรงพยาบาลของนองจากปาเท่ียง ซึ่ง

ประจําอยูท่ีหองเจาะเลือดและเปนผูไปสงนองท่ีบานเปนประจํา

เกือบทกุคร้ังท่ีนองมาโรงพยาบาลเนือ่งจากบานนองไปทางเดยีวกับ

บานปา เกือบจะทุกครั้งที่เรารูขาววานองมานอนโรงพยาบาล
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นาอิ๋วกับนาญาจะเขาไปหาและซื้อนม ขนม เล็กๆนอยๆไปใหและ

เอาเงินใสมือนองพรอมกับบอกเสมอวานาอยูดวยไมไดตลอด เวลา

อยากกินอะไรเอาเงินไวซื้อนะ นองจะมีนํ้าตาไหลมองเราและพูด

เสมอวา “หนเูหนื่อย” และหลงันอนโรงพยาบาลไดเลอืดจนอาการ

ดีขึ้น พอลุกเดินไดนองจะขออนุญาตพี่ๆ พยาบาลตึกหญิงมาหอง

แลป ซึ่งระยะหลังๆ ที่นองมาหาเรานองจะพยายามเดินมาทั้งๆ 

ที่ปวดตามขอมากๆ เวลาแคหนึ่งชั่วโมงที่นองมาหาเรานองจะเลา

แตเรื่องดีๆที่พี่พยาบาล พี่หมอ ทําใหนองระหวางที่นองนอน

โรงพยาบาล และวันสุดทายท่ีนองมานอนโรงพยาบาลก็มาถึง 

นองนอนมาบนรถนอนถูกเข็นโดยพีศู่นยเปลผานหนาหองแลปและ

เมื่อผานมาถึงกระจกหนาหองนองพยายามท่ีจะยกตัวขึ้นพรอมท้ัง

ยกมือโบกใหเราและพวกเราก็โบกมอืตอบกลับพรอมรอยยิม้ท่ีรูกนั

วาเด๋ียวเขาไปหานะ นั่นเปนครั้งสุดทายที่เราไดเจอกันเพราะนอง

ถูกสงตัวไปโรงพยาบาลประจําจังหวัด และหลังจากน้ันประมาณ 

1 สัปดาหเราจึงไดรับขาววานองเสียชีวิตแลวและเผาไปแลว โดย

คนทีส่งขาวคอืยายของนองฝากขอความบอกตอๆ กันมาใหขอความ

มาถงึปาเทีย่ง และใหปาเทีย่งมาแจงใหนาๆ ไปเผา แตมนัไมทนัแลว 

กวาขอความจะมาถึงนาๆ รางของนองก็ถูกเผาไปแลว 

 สิ่งที่เราทําไดคือการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหนอง ซึ่งโดย

สวนตัวของนาเอง นาและครอบครัวใสบาตรใหนองทุกเชาติดตอ

กัน 7 วัน และหลังจากนั้นทุกครั้งที่นาตองอุทิศบุญนาจะนึกถึง

นองเอยชื่อนองทุกครั้งเสมือนคนในครอบครัว นองสอนใหนาและ

ครอบครวัรูจกัการใหโดยไมหวงัสิง่ตอบแทน ใหดวยใจทีบ่รสิทุธ์ิและ

การใหนั้นไมจําเปนตองเปนสิ่งของที่มีคา เพียงแครอยย้ิม คําพูด 

ออมกอดการสัมผัสกายเพียงเล็กนอยก็สรางความสุขที่ยิ่งใหญให

กับผูรับได

 ขอบคุณนองเจนที่เปนคุณครูที่ยิ่งใหญใหลูกๆ ของนาได

รูจักกับคําวา จงพอใจในสิ่งท่ีตนมี และเมื่อเรามีโอกาสมากกวา

ผูอื่นจงรูจักที่จะหยิบยื่นโอกาสนั้นใหกับผูอื่น ขอบใจหนูท่ีสอนให

นาเขาใจและปฏิบัติตนตามกฎไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

สุดทายน้ีขอบคุณหนาที่การงานที่มอบโอกาสใหเราไดทําความดี

ตลอดเวลา ขอบุญกุศลนี้จงสงผลใหนองไปสูภพภูมิที่ดีดวยเถิด

คืนขามป 
ปใหม…ใครสุข

อัจฉริยาพร นามดี
รพร.หลมเกา

 100 99 98 97 96 95..5 4 3 2 1 Happy New Year 

1 มกราคม คอืการเฉลมิฉลองสงความสขุผานการอวยพรทกุรูปแบบ 

ทุกคนมีแตรอยยิ้ม มีเสียงเพลง เสียงขอความ เสียงไลน ดังอยาง

ตอเนื่อง “สวัสดีปใหม” วันสิ้นป 31 ธันวาคม เปนหยุดที่เรียกวา

สําคัญเปนอันดับตนๆ เรียกวา ท็อปฺฮิตติดชารท 5 อันดับเทศกาล

แหงความสขุของปเลยทเีดยีว ใครๆ กอ็ยากไป Countdown ใครๆ 

กอ็ยากไปดูพล ุกนิเลีย้งฉลองปใหม หรอื สวดมนตขามปสรางสมบุญ

บารมีใหตนเองและครอบครัว เราก็เปนหน่ึงในน้ัน เกาะติดจอ

(โทรทัศน) รอสวดมนตขามป สลับการนับถอยหลังสูปใหมกับ

ครอบครัว 

 จําไดวาคืนวันที่ 31 ธันวาคม ป 59 คืนนี้พิเศษหนอยตรง

ทีร่ายการโทรทศัน มภีาพยนตรทีค่วรคาแกการด ู(สาํหรบัเรา) ตอน

กําลังดูพรจากฟาอยางมีความสุข และรอสวดมนตขามปพรอมใน

โทรทัศน ฝนตกพรําๆ อากาศหนาวกําลังสดชื่น เห็นในไลนมีการ

ประสานงานกันอยางตอเนื่อง นองๆ หลายคนกําลังปฏิบัติงานใน 

ward ความรูสึกแรกคือ อยากไปใหกําลังใจนองๆ ที่ขึ้นเวรบาย

จงัเลย แตความคดิดานลบออกมาดงึความรูสกึแรกไว “แลวพรจาก

ฟา ละรอดูอยูไมใชเหรอ ไมมีแผนดีวีดีจําหนายนะ แลวจะมีมาฉาย

ทางโทรทัศนอีกหรือเปลาก็ไมรู ไมเสียดายเหรอ” แตความคิดดาน

ดีก็ออกมาจับไหลเบาเบา “นองๆ เคาเสียสละนะ คิดดูสิวันนี้เปน

วันที่ทุกคนฉลอง มีความสุข กิน เที่ยว แตเห็นนองๆ มั๊ย ทํางาน

ตลอดออกไปไหนกไ็มได บางคนตอเวรอกีดวยไปใหกาํลงัใจนองกัน

เถอะ” และตองขอบคุณที่ความคิดดานดีมาแรงว่ิงแซงเขาเสนชัย

ไปกอน เราเลยออกไปหาขนม ในเวลาใกลเที่ยงคืนวันฝนพรําแบบ

นี้ที่ไหนจะสะดวกเทารานสะดวกซื้อหนาโรงพยาบาล
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 เทศกาลแหงความสขุกต็องสงความสขุสดใส แลวกไ็ดขนม

เจลลี่หลากสีหลายแบบ และการดนอยๆ แลวชวนนองหัวหนาที่

ติดตอไดตอนนั้น 1 คน ขึ้นไปหานองๆในหนวยงานที่อยูเวรบายวัน

น้ัน เอาขนมและการดไปสวสัดปีใหม ถายรปูกบันองๆ และขอบคณุ

ที่นองๆ เสียสละอยูปฏิบัติงานในคํ่าคืนแหงความสุขนี้ ขําตรงที่พอ

เห็นเรา นองๆ กระซิบกระซาบ...พี่นุยมาพี่นุยมา...สงสัยนองคิดวา

มาตรวจเวชระเบียน มานิเทศงาน หรือมาเก็บงานเหมือนเคย และ

นาจะคิดดังๆ ในใจวา... มาอะไรตอนนี้ 

 ค่ําคืนแหงความสุขก็ผานไปอีกหนึ่งป เปนการนับถอย

หลังเขาสูปใหมในรูปแบบท่ีไมเคยทํามากอน ไมรูนองๆ จะรับรู

ถึงความตั้งใจหรือจะตกใจ แตสําหรับเรารูสึกดีมาก มีความสุขมาก 

ที่อยางนอยไดทําใหนองๆ รูวามีคนเห็นสิ่งที่พวกเขาทําอยู บางที

ความสุขก็เกิดจากการไดมอบความสุขใหกับผูอื่น...สวัสดีปใหมนะ

ทุกคน

ชอนที่(ไมได)หายไป
อเนก ปอสิงห

พนักงานประกอบอาหาร รพร.หลมเกา

ยายทองกําชอนไว 
ผมสังเกตเห็นมือแกสั่นเบาๆ 

แกคอยๆ กมหนาลงไป 
พรอมกับมีหยดนํ้าตกลงบนผาปูเตียง

  

 “ยาย ทําไมยายไมกินขาว ยายไมอยากหายเหรอ” เมื่อ

ผมเดินมาเก็บถาดอาหาร ผมสังเกตเห็นถาดอาหารกลางวันของ

คนไขทีช่ือ่ยายทอง ทีโ่รงพยาบาลทาํแจกใหไมไดพรองลงเลย “ยาย

ไมมีชอนจะ” “อาวยายทําไมไมบอกผมตอนที่แจกขาวละ เลยไมมี

ชอนไมไดกินขาวเลย ยายรอแปบนึงนะ” ผมตอบยายแลววิ่งไปที่

รานคาสวัสดิการของโรงพยาบาล ผมรูดีวาโรงพยาบาลเราไมมี

นโยบายแจกชอนใหกับคนไข เนื่องจากชอนที่แจกไปจะหาย โดย

บางคนเอากลับบาน คนไขบางคนทําหาย ดังนั้นเม่ือคนไขนอนที่

โรงพยาบาล พยาบาลจะแจงใหคนไขและญาตเิตรยีมของใชมารวม

ไปถึงชอนดวย ผมรีบวิ่งกลับมาพรอมกับชอนแสตนเลสคันหนึ่งสง

ใหยายทอง “นี่เดอยายชอนมาแลว ยายรีบกินแลวเดี๋ยวผมวนมา

เก็บจานอีกรอบหนึ่ง” ยายทองขอบคุณผม แลวผมจึงเดินเลยผาน

เตียงยายไปเก็บจานจากเตียงอื่น เมื่อยอนกลับมาเตียงยายทองอีก

ครั้งหนึ่ง ผมสังเกตเห็นวาในถาดของยายทอง ขาวและกับขาวของ

โรงพยาบาลหมดไปไมถึงครึ่งถาด ผมจึงถามยายทองวา “กับขาว

โรงพยาบาลไมอรอยเหรอยาย” ยายไมพูดอะไรแคยิ้มใหผม ผมจึง

ยิ้มตอบยายแลวเดินกลับไปที่โรงครัว 

 เมื่อถึงเวลาแจกอาหารเย็นผมไดแจกอาหารใหกับคนไข

ไปตามหนาที่ซึ่งเปนหนาที่หลักของผม เมื่อถึงเวลาเก็บจานผมเดิน

มาถึงเตียงยายทองผมสังเกตเห็นถาดอาหารของยายทองยังไมได
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ถูกแตะตองเลย ผมจึงถามยายทองวา “ยาย ยายไมหิวเหรอไมเห็น

กินขาวเลยหรือกับขาวไมอรอย” ยายทองตอบผมวา “ยายไมมี

ชอน” ผมท้ังงงและแปลกใจถามยายทองวา “อาวยายเม่ือตอนกลาง

วนัผมเพิง่ไปซื้อชอนเอามาใหยาย แลวยายเอาชอนไปไวไหน” ยาย

ทองบอกวาไมรู ผมงงและเริ่มหงุดหงิด ผมจึงไดถามญาติที่อยูจาก

เตียงขางๆ ยายทอง ผมไดคําตอบวาจากญาติคนไขเตียงขางๆ วา

ยายทองไมมีญาติ มานอนอยูคนเดียวหลายวันแลว ผมคิดวาเพราะ

ไมมีคนดูแลน่ีเองแกคงจะลืมชอนไวท่ีไหนซักแหงแนๆ ผมจึงขอ

อนญุาตยายทองคนหาชอนแถวๆ เตยีงคนไขทีย่ายทองนอนอยู ผม

พบวาใตเบาะรองเตียงบริเวณหัวนอนที่ยายทองนอนมีชอนสแตน

เลสซอนอยู 2 อัน มันยิ่งทําใหผมงงและสงสัยหนักขึ้นไปอีก “อาว

ยาย นี่ชอนยายอยูนี่ไงตั้ง 2 อัน ยายเอาไวที่นี่ไง ยายลืมเหรอ” ยาย

ทองรับชอนจากมือผมไปแตไมมีรอยยิ้มตอบกลับหรือคําขอบคุณ

ใดๆใหผม ผมบอกกับยายทองวา “ยายมีชอนแลวยายกนิขาวเยอะๆ

นะยาย ยายจะไดหายเรว็ๆ จะไดกลบับานเรว็ๆ ผมไดยนิพีห่มอ กบั

พี่พยาบาลเขาบอกวายายทองใกลจะหายแลวจะไดกลับบานแลว” 

ผมเลาใหยายทองฟง ยายทองกาํชอนไวผมสงัเกตเหน็มอืแกสัน่เบาๆ 

แกคอยๆ กมหนาลงไป พรอมกับมีหยดนํ้าตกลงบนผาปูเตียง นั่น

ยิ่งทําใหผมตกใจ “ยายเปนไรผมพูดอะไรผิดผมขอโทษคุณยาย” 

ผมรบีตอบแลวน่ังลงทีข่างเตียงยายพรอมกบัจับมอืยายทีก่าํชอนอยู 

ผมไดยินเสียงเบาๆ วา “ยายไมอยากกลับบาน” “อะไรนะยาย” 

ผมถามยํา้เพราะกลวัอาจจะไดยนิไมชัด ยายทองพดูดงัขึน้ “ยายไม

อยากกลับบาน” ผมสงสัยหนักกวาเดิมผมถามยายทองถึงรูวายาย

ทองอยูคนเดียวตั้งแตตาเสียไป “ลูกหลานก็ไปทํามาหากินอยูที่อื่น

กันหมด อยูที่บานก็ไมมีใคร อยูที่นี่ยังมีคนคุยกับยาย ยายเหงายาย

ไมอยากกลับ” ยายทองพูดไปพรอมกับรองไหเสียงเบาๆ สลับกับ

การสะอึก ผมรูสึกสะเทือนใจขึ้นมาในทันทีพรอมกับปลอบยายวา 

“ยายไมเปนไรยายยงัไมอยากกลับกอ็ยูทีน่ีไ่ปกอนเดีย๋วผมจะขอคณุ

หมอใหยายอยูไปกอนแลวลกูหลานยายกลบัมาแลวยายคอยกลบั” 

ยายทองพยักหนาตอบเบาๆ แตยังมีนํ้าตารินอยูที่ขอบตา 

 ผมไมมัน่ใจวาจะทาํตามทีบ่อกกบัยายทองไดหรือไมทีจ่ะ

ขอหมอวาใหยายทองอยูตอ เพราะผมรูดีวาโรงพยาบาลของเรามี

ปญหาทางดานการเงินถาใหคนไขนอนนานเกินความจําเปน

โรงพยาบาลกจ็ะเบกิคาใชจายสวนเกินคนืไมไดซึ่งจะเปนภาระของ

โรงพยาบาลเพิม่ขึน้ไปอกีและไมรูวาลกูหลานยายทองจะมารบัยาย

ทองตอนไหนหรอืวาจะมารบัหรอืไม แตในเวลานัน้สิง่ทีผ่มทําไดคอื

บอกกับยายทองวา “ยายไมตองเปนหวงนะ ยายกินขาวเถอะ กิน

เยอะๆ จะไดแข็งแรงรอหลานๆไงยาย” ยายทองพยักหนายิ้มรับ

แลวใชมือคอยๆ แกะพลาสติกหอถาดออกอยางบรรจง

 จากนั้นผมจึงเดินเขาไปใน Nurse Station นําเรื่องที่ผม

เจอไปคุยกับแพทยและพยาบาล พี่พยาบาลเลาใหฟงวา ในอําเภอ

เรามีระบบการดูแลผูสูงอายุแบบองครวม จะนําเรื่องนี้ไปปรึกษา

กับแพทยเวชศาสตรครอบครัวท่ีทําหนาท่ีในการจัดการระบบการ

ดแูลผูสูงอายุ รวมกบัเครือขาย โรงเรยีนสรางสขุผูสงูอาย ุอสม. Care 

Giver และภาคสวนอื่นๆ ที่รวมกันดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

 ยายทองอยูโรงพยาบาลตออีก 2 วัน หลานไดมารับกลับ

บาน ทุกมื้อท่ีผมไปแจกขาวใหยายทองผมพบวายายทองกินขาว

หมดทุกมื้อและไมมีเหตุการณชอนหายอีกเลย ผมไปเจอยายทองที่

ตลาดนัดสีหนายายทองดีขึ้นมาก ยายทองยังคงอยูคนเดียวเหมือน

เดิม นานๆ ลูกหลานจะแวะมาเยี่ยม ขณะเดียวกันไดมี อสม.มา

เยี่ยมพูดคุยคอยดูแล ทําใหคลายเหงาลงได

 ผมรูสึกภูมิใจและมีความสุขจากการท่ีไดเรียนรูวางานท่ี

ผมทาํสามารถชวยใหคนอืน่กลบัมามคีวามสขุไดถึงแมวาผมจะเปน

แคพนักงานโรงครัวที่ทําหนาที่ปรุงอาหารและแจกขาวใหกับคนไข 

ซึ่งเปนตําแหนงเล็กๆ ในโรงพยาบาล
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ความสุขเล็กๆ 
ที่ยิ่งใหญ

ภัทรวดี ผานผิว
พนักงานประกอบอาหารหนวยงานโภชนาการ รพร.หลมเกา

องคกรนี้เปรียบเสมือนบานหลังใหญหลังหนึ่ง
ยามปวยยามเจ็บดูแลรักษากันไมทิ้งกัน

เหมือนญาติพี่นอง ยามสุขรวมสุข 
ยามทุกขรวมทุกข

มีหัวเราะ มีรองไหปะปนกันไป

 ขาพเจานางภัทรวดี ผานผิว เจาหนาที่โรงครัว ตําแหนง

พนักงานประกอบอาหารหนวยงานโภชนาการ ขาพเจาจะขอเลา

เรื่องประสบการณการทํางานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

หลมเกา ที่ปฏิบัติหนาที่มาตั้งแต พ.ศ.2553 เปนเวลา 8 ป ตลอด

เวลาทีไ่ดปฏบิตัหินาทีอ่ยูในองคกรนี ้ขาพเจามคีวามภมูใิจเปนอยาง

ย่ิงทีต่วัเองไดมาทาํหนาทีต่รงนีโ้ดยไมนกึไมฝนวาเราจะมายืนอยูจุด

จดุนีจ้ากคนท่ีเคยทําแตไรนามาตัง้แตเลก็จนโต จนไดมาอยูกบัสงัคม

ที่มีเพื่อนรวมงานมากมายจากทุกตําบลทุกหมูบานที่เราไมเคยรูจัก

กันมากอน แตก็ไดมาเรียนรูนิสัยใจคอซึ่งกันและกัน กลายเปนพี่

เปนนองเปนเพื่อน และก็รักกันเขาใจกัน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผชวย

เหลือกัน ใหอภัยกัน 

 หนาท่ีของขาพเจาที่ไดรับมอบหมายหนาที่หลักก็คือ 

ตื่นเชามาตองรีบอาบน้ําแตงตัว มาทํางานตั้งแตหกโมงเชาเพ่ือมา

ปรงุอาหาร ตมขาวใหผูปวยทีน่อนรอเราอยู ถงึแมบางวนัจะเหนือ่ย

จะทอ ฝนตกบางหนาวบางรอนบาง แตเราก็ไมไดคิดอะไร บางทีก็

แอบนอยใจตัวเองนะที่วันพระ งานบุญ งานบวช ปใหม สงกรานต 

เหน็เขาไดไปทาํบญุ ไปเท่ียวกบัครอบครวักนั แตเรากบัไดมาทาํงาน 

แตก็มีกําลังใจขึ้นมาที่ไดมาเห็น มาไดยินคนแก เด็กเล็กที่นอนรอ

เราอยูบนเตียง ขาพเจาคิดวาเขาเปนพอแมปูยาตายายลูกหลาน

และญาตพิีน่องเราทกุคนนีก่คื็อการทาํบญุอกีอยางหนึง่เชนเดยีวกัน 

คิดแลวก็มีกําลังใจขึ้นมา บางคนไมมีญาติ บางคนไมมีเงินแมแตจะ

ซื้อขาวกินเราก็อดสงสารไมไดตองเอาอาหารมาเผื่อใหญาติดวยอยู

เปนประจาํ เราไดเห็นรอยย้ิม ไดยนิคาํขอบคณุแคนีก้ม็คีวามสขุแลว 

เห็นเขาไดกินอิ่มเราก็อิ่มตาม องคกรนี้เปรียบเสมือนบานหลังใหญ

หลงัหนึง่ ยามปวยยามเจ็บดแูลรกัษากนัไมทิง้กนัเหมอืนญาตพ่ีินอง 

ยามสุขรวมสุขยามทุกขรวมทุกข มีหัวเราะมีรองไหปะปนกันไป ให

อภยักนัชวยเหลอืกนั มงีานสงัสรรค มีประเพณตีัง้หลายอยางทีท่าํให

เรามีสวนรวมและสามัคคีกัน แคนี้ก็ภูมิใจแลว 

 ยิง่ตอนนีใ้นโรงพยาบาลของเราไดมโีครงการปลกูผกัปลอด

สารพิษไวทําอาหารใหผูปวยดวยแลวนั้น ยิ่งทําใหเรามีความสุข 

เราไดใชเวลาวางนอกเหนือจากการทํางานหลักไดมาปลูกมาดูแล

รักษา ไดเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เราทํานํามาปรุงอาหารใหผูปวยไดทาน 

เห็นแลวเราก็มีความสุข ในแตละวันจากที่เราเครียดๆ พอใชเวลา

วางมาทําตรงนี้ ทําใหเราผอนคลายสนุกกับมันไดแลกเปลี่ยนความ

คดิกบัคนโนนคนนี ้เรากม็คีวามสขุแลว ความสขุของเราไมไดขึน้แต

วามีเงินทองมากมาย มีบานหลังใหญ มีรถคันใหญ ก็เพียงพอ แตที่

จรงิแลวความสขุของเราอยูทีว่ามเีพ่ือนรวมงานทีด่มีคีนทีเ่รารกัและ

รักเราก็พอแลว และมาถึงวันนี้ขาพเจาไมเสียใจเลยที่ตองมาทํา

หนาที่นี้ หนาที่ตองมาเปนคนเตรียมอาหารปรุงอาหารแจกอาหาร

เพื่อใหเขาไดอิ่มในวันเดียวกัน พอไดเห็นเขาก็ทําใหเราหายเหนื่อย

และมีความสุขแลวคะ ถึงแมจะทุมเทกับองคกรนี้แตครอบครัวก็ยัง

รักและดูแลเหมือนเดิมนะคะไมเปลี่ยนแปลง
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ความสุขในวัน(ไม)หยุด
เทวฤทธิ์ จันทรสี 

ตึกชาย รพร.หลมเกา

รอยยิ้มที่ผูปวย Palliative care 

พยายามจะสงผาน

มายังตัวเราดวยเรี่ยวแรงที่พอไหว

กลับเต็มเปยมไปดวยความสุขมากที่สุด

ในชวงเวลานั้น

 วนัเทศกาลสําคญัคอืวนัหยุดทีท่กุคนตองการหยดุพักผอน

อยูกับครอบครัว หรือออกไปสังสรรคกับเพื่อนๆ เพื่อสรางความสุข

ที่แสนวิเศษในชวงเทศกาลนั้นๆ

 ฐานะทีเ่ปนนองใหมลาสดุในบทบาทของพยาบาลวชิาชพี 

จึงมักถูกเลือกใหปฏิบัติงานในชวงเทศกาลสําคัญเสมอ ยกตัวอยาง

เชน การขึ้นเวรปฏิบัติงานในชวงสงทายปเกาป 2560 แมจะไมได

รวมสงัสรรคกบัครอบครวัหรอืเพือ่นๆ ในชวงเทศกาลตอนรบัปใหม

ป 2561 แตก็ไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางไมมีขอถกเถียง 

ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจอยูเสมอ รวมไปถึงเทศกาลสําคัญลาสุด 

คอืเทศกาลลอยกระทง เปนเทศกาลทีว่ยัหนุมสาวมกัไปลอยกระทง

ดวยกันและพบปะสังสรรคกันกลุมเพื่อน แตดวยฐานะยังเปนนอง

ใหม จึงไดปฏิบัติงานชวงเวรบายของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

ตั้งแตเวลา 16.00 น. ถึง 24.00 น. ซึ่งความคาดหมายในวันนั้นก็

เหมือนกับทุกๆ ครั้ง ไมไดคาดหมายจะไดทํากิจกรรมอะไรในชวง

เทศกาลสาํคญั และในเวลาตอมาไดรบัมอบหมายใหทาํกิจกรรมรวม

กบัผูปวยในหอผูปวยชาย คอืการทาํกจิกรรมจําลองการลอยกระทง

เล็กๆ ภายในหอผูปวย ในตอนนั้นเกิดคําถามมากมายวาทําไปเพื่อ

อะไร ไดประโยชนอะไรจากกิจกรรมเหลานี้และรูสึกเขินอายอยูไม

นอยที่ตองทาํกิจกรรมการจาํลองการลอยกระทงที่เหมือนกบัเดก็ๆ 

แตเมือ่ถงึชวงเวลาทํากจิกรรมลอยกระทง โดยทํารวมกบัพี่ๆ  นองๆ 

ที่ขึ้นเวรปฏิบัติงานดวยกัน กลับกลายวาในวันนั้นเกิดรอยยิ้มขึ้น

มากมายในหอผูปวยชาย ผูปวยสูงอายุหลายคนตางบอกเลาเปน

เสียงเดยีวกนัวาไมคอยมโีอกาสไดลอยกระทงสักเทาไหร ครัง้ลาสดุ

ที่เคยทํากิจกรรมแบบนี้ก็จําแทบไมได ดวยนํ้าเสียงและรอยยิ้มที่

เกิดขึ้นในหอผูปวยชายขณะทํากิจกรรมนี้ดวยกันนั้น ทําใหความ

เขินอายทีเ่คยมีหายไป เกดิเปนความภมิูใจและความสขุทีเ่กิดขึน้มา

ชัว่ขณะ สิง่ทีป่ระทบัใจและมคีวามสขุมากทีส่ดุในวนันัน้คอื การทาํ

กจิกรรมลอยกระทงรวมกบักบัผูปวย Palliative care การไดสมัผสั

และสงผานความรูสกึในวนันัน้ คอืความรูสกึทีต่างออกไปจากผูปวย

รายอื่นๆ รอยยิ้มที่ผูปวย Palliative care พยายามจะสงผานมายัง

ตวัเราดวยเร่ียวแรงทีพ่อไหวกลบัเตม็เปยมไปดวยความสขุมากทีส่ดุ

ในชวงเวลานั้น สายตาที่ผูปวยมองไปยังกระทงใบนั้นยังคงเต็มไป

ดวยความประทับใจ กอนที่จะยื่นกลับมาใหเราพรอมกับกลาวคํา

ขอบคุณในสิ่งที่เราไดทําใหในวันนั้น

 ความสุขที่เกิดขึ้นไมจําเปนตองเกิดขึ้นกับตัวเราเอง ไม

จําเปนตองแสวงหาเพื่อใหไดมันมา แตมันสามารถปฏิบัติไดงายๆ 

แมจะเปนในชวงเทศกาลสําคัญหรือในชวงเวลาทํางานก็ตาม เพียง

แคเรากลาและลองเปดใจทําในสิง่เหลานัน้ หากเราเอาแตตัง้คําถาม

กับเหตุการณตางๆ เอาแตรูสึกเขินอายที่จะทํา เราจะไมมีทางรูเลย

วา “ความสุขที่เกิดขึ้นมันมีไดตลอดเวลาจริงๆ”
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ภาคผนวก

4
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 “ความสุข” เปนสิง่ทีท่กุคนปรารถนาแตละคนมองความ

สขุและมวีธีิการแสวงหาความสขุทีแ่ตกตางกนั ซึง่ข้ึนกบัหลายปจจยั 

งานวิจยัเร่ืองความสขุของมารตนิ เซลกิแมน (Martin Seligman) 

กลาววา 

“ความสขุมอีทิธพิลมาจากปจจัยดานพันธกุรรม
ราวรอยละ 50 ดานสถานการณชีวิตหรือปจจัย
ภายนอกประมาณรอยละ 10-15 และปจจยัภายใน
ซึง่มสีวนกําหนดระดบัความสขุของคนเราประมาณ
รอยละ 35-40” 

 ดังนัน้การสรางความสขุจงึควรผสานปจจยัภายนอกและ

ปจจยัภายในควบคูกันไป โดยการเปลีย่นแปลงปจจยัภายในทีส่าํคญั

นั้น อยูที่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิด (Mental Model) 

ภายในตนเอง ทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงแบบองครวม ซึง่ประกอบ

ดวยการเปลีย่นแปลงดานองคความรูและทัศนคต ิดานทักษะความ

เชี่ยวชาญ ดานพฤติกรรม ดานความสัมพันธ ดานจิตใจและปญญา

สงผลใหบคุคลมคีวามสขุในการทาํงานและการดาํเนนิชวิีตไดในทีส่ดุ

ถึงแมจะยังอยูในสภาพแวดลอมหรือมีปจจัยภายนอกและบริบท

เดิมรวมถึงการเผชิญภัยภาวะคุกคามตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ก็ตาม

 โลกในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายดาน

หลากมิติ ในวงการการแพทยและสาธารณสุขก็มีการเปลี่ยนแปลง

มากมายเชนเดียวกัน ทั้งความคาดหวังจากผูรับบริการที่เพิ่มมาก

ขึ้น เทคโนโลยีและความกาวหนาทางการแพทย ที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเรว็ ปญหาการใชกฏหมายการแพทยและสาธารณสุข และ

การฟองรองจากผูรบับรกิารทีเ่พิม่สงูขึน้ เปนตน ทาํใหหลายองคกร

ตองตื่นตัวที่จะพัฒนาคนและองคกร โดยมีเปาหมายเพื่อใหองคกร

มีคุณภาพมาตรฐาน และตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

ทีเ่พิม่มากขึน้ ถงึแมจะเปนท่ียอมรบัวา การพฒันาระบบและคณุภาพ

บริการ เชน การประกันคุณภาพ TQM ISO TQA การพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation, HA) 

การจัดการความรูและการสรางองคกรแหงการเรียนรู มีบทบาท

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีภายในองคกรไดในระดับหนึ่ง แตก็

กอใหเกิดความเครียด เหนื่อยลา รูสึกถูกกดดัน และเปนภาระ 

สงผลกระทบตอคณุภาพชวิีต และความสมดุลระหวางชวิีตและการ

ทาํงาน รวมถงึมผีลตอไปยงัครอบครัว ทาํใหผูใหบรกิารสาธารณสขุ

มีความทุกขเพิ่มมากขึ้น

 มีการศึกษาเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจในความ

สมดุลระหวางชีวติและการทํางานของบุคลากรสขุภาพ ในสงักดั

กระทรวงสาธารณสุขป 2552” โดย อุไรพร จันทะอุมเมา ซึ่งจาก

ผลการศึกษาพบวา ในดานการบริหารทรัพยากรบุคคลบุคลากรมี

ความพึงพอใจในการที่มีอิสระในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ 

พึงพอใจที่หนวยงานใหการสนับสนุนการนําความรูมาใชในการ

พฒันาคณุภาพงาน และพงึพอใจตอภาระงานท่ีไดรบัมอบหมาย แต

ไมพึงพอใจในการจัดสรรอตัรากําลงั การพิจารณาความดีความชอบ 

และกระบวนการแกไขปญหาและการยุตคิวามขดัแยงในหนวยงาน 

สําหรับดานคุณภาพชีวิต ความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

บุคลากรมีความพึงพอใจในการไดทํางานอยางเต็มความรูความ

สามารถ และเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จของหนวยงาน แตยังไม

พึงพอใจตอนโยบายหรือมาตรการสรางขวัญและกําลังใจการจัด

สวสัดกิารในการทาํงานรวมถงึการจดัสภาพแวดลอมการทาํงานของ

หนวยงาน ท่ีเอื้อตอการทํางาน การสงเสริมอาชีวอนามัยสุขภาพ 

เสนทางสรางสุข

ปจจัย
ภายนอก

ปจจัย
ภายนอก

ปจจัย
ภายนอก

สภาวะแวดลอม
ที่บีบคั้น

สภาวะแวดลอม
ที่บีบคั้น

สภาวะแวดลอม
ที่บีบคั้น
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และความปลอดภัย ตามทฤษฎีการบริหารจัดการองคกรในยุค

ปจจบุนัหลายๆ องคกรจงึเนนใหความสาํคญัทีค่วามสขุหรอืสุขภาวะ

ของคนในองคกร หากองคกรใดสามารถตอบสนองใหเกิดความพึง

พอใจ (Satisfaction) และดแูลบุคลากรอยางด ีกจ็ะทําใหพนกังาน

มีความสุข เกิดแรงจูงใจ (Motivation) ในการทํางานอยางเต็ม

กาํลังความสามารถ ตรงกบัแนวคดิของนักบรหิารจัดการแนวมนษุย

นิยม (Humanism) เรื่องการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

(Quality of Work Life) การสรางความรักความผูกพันของคน

กับองคกร (Employee Engagement) ที่มีทัศนะไปในทิศทาง

เดียวกันวา 

“ความสุขของคนทํางาน คือ พลังสําคัญ
ที่เกื้อหนุนตอความสําเร็จขององคกร” 

 นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดดานการบริหารจัดการองคกรที่

พัฒนากาวหนาไปไกลอีกระดับหนึ่ง ตัวอยางเชน งานเขียนของ 

Stephen R. Covey เรื่อง The 8th Habit (2004) และการจัด

อันดับบริษัทที่ยิ่งใหญที่คนอยากทํางานดวย (The Great Place 

to Work for) ของนิตยสาร Fortune ที่เชื่อวาองคกรที่ดี คือ 

องคกรทีช่วยใหบคุลากรสามารถประเมนิคนพบสิง่ทีม่คีณุคา “ดาน

ใน” ของชีวิตตนเอง แลวชวยใหเขา/เธอสามารถปลดปลอยพลัง 

(Passion) ศักยภาพ (Potentials) ที่อยูภายในออกมาไดอยาง

เตม็ที ่แลวเชือ่มโยงพลงัเหลานัน้ ไปขบัเคลือ่นองคกรใหบรรลุสูเปา

หมายที่วางไว องคกรใดที่สามารถทําเชนนี้ได จะไมใชเพียงองคกร

ทีบ่รหิารธรุกิจจนประสบความสาํเรจ็เทานัน้ แตเปนองคกรทีย่ิง่ใหญ 

(The Great Place) ที่องคกรเองก็มีความสุขจากผลสัมฤทธิ์ทาง

ธุรกจิ และบคุลากรมคีวามสุขจากการคนพบตวัตนของตนเอง และ

สามารถใชศักยภาพของตนเพ่ือกอใหเกิดประโยชนไดอยางเปน

รูปธรรมอยางเต็มที่ รวมถึงในมุมมองเชิงนิเวศนวิทยา (Ecology) 

ยังมองถึงวาทุกองคกรเปนสมาชิกสวนหนึ่งของสังคม การดําเนิน

กิจกรรมใดๆ ขององคกรยอมสงผลกระทบตอสวนอ่ืนของสังคม

เสมอ ดังนั้น การมีจิตสํานึกรับผิดชอบขององคกรในฐานะพลเมือง

หนึ่งของสังคม จึงเปนเรื่องสําคัญ อยางนอยที่สุดก็ คือ ความสํานึก

รับผิดชอบขั้นต่ําภายในองคกร อันไดแก การสงเสริมใหบุคลากร

ทํางานอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหของปเตอร 

ดรักเกอร (Peter F. Drucker) ถึงแนวโนมของเศรษฐกิจสังคมวา

กําลังกาวสู โลกยุค “สังคมแหงองคกร” (Society of 

Organization) และ “สังคมลูกจาง” (Employee Society) ซึ่ง

หมายความวา

“หากบุคลากรสามารถทํางานและใชชวีติอยาง
มีความสุข องคกรแหงนั้นก็จะเปนองคกรที่เปยม
ไปดวยความสุข” 

 หากองคกรสวนใหญในสงัคมไทยเปนองคกรทีม่คีวามสขุ 

สังคมไทยก็จะเปนสังคมที่อุดมสมบูรณไปดวยความสุขและในทาย

ที่สุด เมื่อคนไทย องคกรไทย และสังคมไทย เต็มไปดวยความสุข 

จะทําใหแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึง

เทคโนโลยี ความรูภูมิปญญา จะยกระดับขึ้นอีกหลายเทาทวี

 ดังนั้น จึงเห็นไดวาองคการท้ังหลายตางก็พบสิ่งทาทาย

อยางหนึง่ คอื ทาํอยางไรใหบุคลากรสวนใหญสามารถมคีวามสขุใน

การทํางาน แลวนําไปเชื่อมโยงมีผลตอการใชชีวิตสวนตัว ตลอดจน

ครอบครัว ชุมชน และสังคมได ในประเทศไทยไดมีโครงการสราง

ความสขุในบคุลากรและองคกรท่ีสาํคญัหลายโครงการ ซึง่สนบัสนนุ

โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เชน 

องคกรสรางสุข (Happy 8) โดยมีหนึ่งในองคประกอบสําคัญเปน

เรื่องของการพัฒนาจิต คือ “Happy Soul” ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดแรงจงูใจสูความสขุระดับ 5 ของ Maslow คือ สขุสงบ/สวาง 

โครงการถอดรหัส 100 องคกรหลากสุข ซึ่งไดสังเคราะหโมเดลการ

สรางความสุขในที่ทํางาน (Home Model) และโปรแกรมการ

พัฒนาจิตตปญญาในองคกร (SpiritualityDevelopment in 

Organization) ซ่ึงมุงเนนการพัฒนาความสุขของบุคคลที่เหนือ

จากความสุขทางวัตถุ เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ ไปสูความสุขใน

ระดับสูง จากการเขาใจตนเองและเขาใจโลก
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 ปจจุบันมีหลายแนวคิดหลายเคร่ืองมือหรือรูปแบบ 

ที่เชื่อวาสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิด 

(Mental Model) หรือการเปล่ียนแปลงแบบองครวมได เชน 

หลักการของสุนทรียสนทนา (Dialogue) รวมกับการคิดทางบวก 

การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning 

and Contemplative Education) การสรางความสุขจากการ

พัฒนาจิตจนเกิดจิตตปญญา (Spirituality Development) ซึ่ง

เปนสวนสําคัญของความสุขที่ยั่งยืน ไดแก การฝกสมาธิและสติ อัน

เปนเคร่ืองมอืในการพฒันาคณุคาภายในตนเองเพือ่นาํไปสูคณุลกัษณะ

ที่สําคัญ เชน ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 

อดทนซื่อสัตย และความสามารถในการปลอยวางไมยึดติด อันเปน

เหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความทุกขเปนตน

 อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีองคกรสาธารณสุขหลายองคกร

ไดนาํแนวคิดดังกลาวไปดาํเนนิการเพือ่ใหเกดิการพฒันาอยางยัง่ยนื

ขององคกรและบคุลากรมคีวามสขุ แตกย็งัไมมรีปูแบบหรือกระบวนการ

ที่มุ งเนนเฉพาะการเปล่ียนแปลงปจจัยภายในท่ีสําคัญ คือ 

การเปล่ียนแปลงรูปแบบความคิด (Mental 
Model) และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบองครวมภายใน

ตนเอง ซึง่เปนสวนสาํคัญในการกาํหนดระดับความสขุทีส่ามารถนาํ

ไปปฏบัิตอิยางเปนรูปธรรมไดชดัเจน หรอืยงัไมชดัเจนวารปูแบบใด

ทีป่ระสบความสาํเรจ็อยางย่ังยืนและเหมาะแกการขยายผลไปใชใน

องคกรอื่น รวมถึงรูปแบบใดที่ไมเกิดประโยชน

 ดังน้ัน จึงไดจัดทําโครงการโรงพยาบาลสรางสุข 

(Holistic Happy Hospital) เพื่อศึกษาและหาเครื่องมือหรือ

รูปแบบในการสรางความสุขหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบความ

คิด (Mental Model) เพื่อสรางสุขภาวะองครวม อันจะเปน

ประโยชนตอบุคลากรสาธารณสุขผูรับบริการองคกรตางๆ และ

สังคมตอไป

1 เพื่อศึกษาความหมาย องคประกอบ 
และปจจัยที่เกี่ยวของกับ Mental Model 

เพื่อนําประกอบในการดําเนินกระบวนการสราง
และพัฒนารูปแบบ Mental Model

2 เพื่อศึกษากระบวนการสราง
และปรับ Mental Model จากหนวยงาน

ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

3 เพือ่คนหาและสรางรปูแบบและกระบวนการ 
การปรับ Mental Model ที่เปนรูปธรรม

และนําไปปรับใชได

4 เพื่อใหเกิดการปรับ Mental Model 
ในบคุลากรสาธารณสขุอยางเปนรปูธรรม

ทุกข

ปจจัย
ภายนอก

ปจจัย
ภายนอก

ปจจัย
ภายนอก

สภาวะแวดลอม
ที่บีบคั้น

สภาวะแวดลอม
ที่บีบคั้น

สภาวะแวดลอม
ที่บีบคั้น สุข

กลับทุกขใหเปนสุข

วัตถุประสงคในการพัฒนา
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กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร

ระยะที่ 1
การเตรียมการและเตรียมทีม
• จัดตั้งคณะกรรมการ
• ประชุมรวม คณะทํางานกับทีมวิจัย
• วิเคราะหสถานการณขอมูล

สภาพปญหาความตองการ
ของคนในองคกร

• จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
สรางการรบัรูเผยแพรท่ัวทัง้องคกร

• การประเมินภาวะความสุขครั้งที่ 1
• พัฒนาความรูการบริหารจัดการ

ใหคณะกรรมการบริหาร

ระยะที่ 2 
การสรางแกนนําและพัฒนาคนในองคกร
• การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
• การศึกษาและถอดบทเรียน 

*อบรม HR จัดทําแผนสรางสุขและศึกษาดูงาน 
*อบรม Dialogue และศึกษาดูงาน 
*อบรมการพัฒนาบุคลากร

• การสรางและพัฒนารูปแบบสรางสุขในองคกร
• การจัดกิจกรรมสรางสุขในองคกร

หลากหลายมิติอยางตอเนื่อง
• การประเมินผลการดําเนินงาน
• การประเมินภาวะความสุขครั้งที่ 2

ระยะที่ 3
การประเมินผลและเผยแพร
• การอบรมตามแผนงานความสุขในองคกร
• การจัดกิจกรรมสรางสุขในองคกร

หลากหลายมิติอยางตอเนื่อง
• การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง รพ.
• การประเมินภาวะความสุขครั้งที่ 3
• การประชมุรวมเพือ่สรปุผลการดาํเนนิงาน
• การเผยแพรกิจกรรมสรางสุขในองคกร

ในเวทีระดับชาติ ภาค จังหวัด
• จัดการประชุมเพื่อขยายแนวคิด 

การดําเนินงานองคกรแหงความสุขตอไป

ความคาดหวัง
ของประชาชน

รัฐธรรมนูญ

ทุนนิยม
ประชาชน

คุณภาพ
ISO HA TQA

ภาวะแวดลอมที่บีบคั้น

บุคลากรสาธารณสุข

คุณคาในตัวเอง

คานิยมและระบบ
ขององคกร

ความสัมพันธและ
บรรยากาศการทํางาน

ทุกข

การฟองรอง

คิด สราง สุข

บุคลากร
มีความสุข

HolisticHolistic
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Holistic Happy Model
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“โครงการโรงพยาบาลสรางสขุ มีวตัถปุระสงค
เพือ่ศกึษาและหารปูแบบในการสรางความสขุองค
รวมอยางตอเนือ่งและยัง่ยนื ดวยการเปลีย่นแปลง
จากภายในหรือการปรบัรปูแบบความคิด(Mental 
Model)” 

 ซึง่จากการสรปุบทเรยีนการดาํเนนิการโครงการโรงพยาบาล

สรางสุข ตลอดระยะเวลา 3 ป จากทั้ง 3 โรงพยาบาล สามารถ

สังเคราะหไดรูปแบบและกระบวนการปรับ Mental Model เพื่อ

สรางความสุของครวม ที่ชื่อวา “Holistic Happy Model” 

Holistic Happy Model 
ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 

1 กระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลง 
(Operation)

2 องคประกอบสําคัญ 
(Factors)

3 การเปลี่ยนแปลงภายใน 
(Transformation)

 การสรางความสขุองครวมอยางตอเน่ืองและยัง่ยนื ตอง

ใชทั้ง 3 สวนควบคูกัน คือ บุคลากรตองเรียนรูและฝกทักษะการ

เปลี่ยนแปลงภายในของตนเอง องคกรตองสงเสริมและดําเนิน

การใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคประกอบที่สําคัญทั้ง 3 สิ่ง รวม

ทั้งผูบริหารระดับสูงและทีมนําตองจัดการและสนับสนุนใหเกิด

กระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงในองคกร

 หากองคกรสามารถดําเนินการกระบวนการสรางการ

เปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิผล การเปลีย่นแปลงภายในตนเอง

ของบคุลากร และองคประกอบใหมทีส่าํคญัภายในองคกร จะสามารถ

เกิดขึ้นไดโดยงายและตอเนื่องยั่งยืน

กระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลง 
(Operation) 

 เปนกระบวนการสาํคญัทีท่าํใหเกดิการเปลีย่นแปลงทัง้

ในระดับองคกรและระดับบุคคล ประกอบดวย 4 สวน ไดแก

1 การสรางความเขาใจอยางถองแท
คือ การสรางความเขาใจในมิติความสุขของบุคลากรและ

องคกรใหถองแท มีการดําเนินงาน 2 สวน คือ 

• การสือ่สารโครงการใหบคุลากรในองคกรไดมกีารปรบัแนวทาง

ในการดําเนินงาน จากเดิมท่ีใชวิธีการแจงในท่ีประชุมตาม

ลาํดบัขัน้การบงัคบับญัชาทีเ่ปนทางการ โดยการเพิม่ชองทางการ

ส่ือสารทีห่ลากหลายรปูแบบมากข้ึน เชน การประกวดคําขวญั

ของโครงการ ทําใหบุคลากรมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น อยางเชน 

“สรางรัก สรางยิ้ม อิ่มสุข” 

• การคนหาและประเมนิระดบัความสุขของบคุลากรในองคกร

ไดมีการปรับวิธีการใหมีความสอดคลองมากขึ้น มีทั้งการใช

เครื่องมือสําเร็จรูปเชน Happinometer, แบบประเมินความ

ผกูพนัของคนในองคกร และมกีารใชกระบวนการประเมนิความ

สุขดวยการทํากระบวนการกลุม (Focus Group) ทําใหเกิด

การมสีวนรวมของบคุลากร ทัง้ในการคนหาและประเมนิระดบั

ความสุข รวมทั้งสรางการรับรูในองคกร

2 การสรางทีมนําที่คิดกระบวนระบบ 
คือ การสรางและพัฒนาทีมนําหรือคณะกรรมการโรง

พยาบาลสรางสขุ (Core Team) เพือ่ทาํหนาทีเ่ปนกระบวนกรและ

บรูณาการทกุเรือ่งทีเ่กีย่วกับความสขุของบุคลากร มกีารดาํเนนิงาน 

2 สวน คือ 

• การคัดเลือกทีมนํา (Core Team) โดยการเปดโอกาสให

ทุกคนสามารถสมัครเขามาเปนทีมนําได ซึ่งคัดเลือกจากผู

บริหารทุกระดับ และบุคลากรอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะ อาทิเชน 

มีภาวะผูนํากลาแสดงออกหรือเปนที่ยอมรับจากคนภายใน
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องคกร

• การพัฒนาทีมนํา (Core Team) รูปแบบของการพัฒนาได

ปรับเปล่ียนไปจากเดิมที่มุงเนนแตการพัฒนาสมรรถนะตาม

บทบาทหนาที่รับผิดชอบ มาเปนการพัฒนาแบบองครวม 

โดยเนนกระบวนการคิดที่มีกระบวนทัศนใหม เชน Systems 

Thinking, Dialogue, การฝกสติ และการประชุมแบบ

มีสวนรวม

โดยมีรายละเอียดของแนวทางการคัดเลือกทีมนํา ในหนา 39

3 การสรางกระบวนการเปดพื้นที่ เปดการ
ฟง และเปดใจ คือ การดําเนินการเพื่อใหเกิดพื้นที่สี

ขาว มีการรับฟงและเปดใจ เพื่อสรางความความสัมพันธที่ดีและ

สรางความเขาใจซึ่งกันและกันภายในองคกร มีการดําเนินงาน 2 

สวน คือ

• การนาํองคความรูและทกัษะไปปรับใชกับกระบวนการทํางาน

ในองคกร โดยใชการบูรณาการ การทํางานปกติกับกิจกรรม

ตางๆ ใหเปนเนือ้เดยีวกนั มกีารใชเครือ่งมอืตางๆ อยางเหมาะ

สม เชน สุนทรียสนทนาในการแกไขปญหา การใชสติในการ

ประชุมและดูแลผูปวย ใช Systems Thinking ในการแกไข

ปญหาของโรงพยาบาล เชน การวิเคราะหสถานการณการเงิน

การคลัง และการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ

ในทุกเวที (เปดพื้นที่สีขาว) เชน การประชุมกลุมงานแบบมี

สวนรวม

• การเรียนรูรวมกันกับโรงพยาบาลอ่ืน (Collaborative 

Learning) มกีารแลกเปลีย่นเรียนรูในการวางแผนการทาํงาน

รวมกนั มกีารชวยเหลอืเพิม่เติมสวนขาดซ่ึงกนัและกนัอยางตอ

เนื่องและสมํ่าเสมอ 

4 เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในตนเอง
ถายทอดสูองคกร เมือ่บคุลากรเกดิการเปลีย่นแปลง

ตนเองจากภายใน จะทาํใหปฏสิมัพนัธกบัผูอืน่ในองคกรเปลีย่นแปลง

ไป สงผลใหเกิดวัฒนธรรมใหมขององคกร จนขยายผลใหเกิดความ

สุขทั่วทั้งองคกรอยางยั่งยืน 

 ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้มกีารประเมนิติดตามผลอยาง

ตอเนื่องโดยใชเครื่องมือที่งาย สามารถบงบอกถึงผลที่เกิดขึ้นได

ชัดเจน เชน

 • Self Monitoring เปนการประเมนิตนเองตลอดเวลาดวยการ

มีสติตื่นรู

• Participation Monitoring เปดโอกาสในมีสวนรวมในการ

ประเมินความสุขรวมกันตลอดเวลา

• ติดตามตัวช้ีวัดความเส่ียง ขอรองเรียนเปนการวัดผลความ

สาํเร็จในภาพรวมทีเ่กดิขึน้ของการดาํเนนิโครงการ ทีเ่หน็ความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจกและระดับองคกรซึ่งจะ

ถูกสงตอไปยังผูที่เกี่ยวของในการรับบริการตอไป
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ตารางเปรียบเทียบระหวางกระบวนการในระบบเดิม
กับกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลสรางสุข

1. สรางความเขาใจมิติความสุขของบุคคลากรและองคกรใหถองแท

2. การสรางทีมนําที่คิดเชิงกระบวนระบบ

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สรางสุข

1. การสือ่สารโครงการใหบคุลากรในองคกร • การแจงในที่ประชุมตามลําดับขั้นการ

บังคับบัญชาที่เปนทางการ

• เพิม่ชองทางการสือ่สารหลากหลายรปู

แบบ เชน การประกวดคําขวัญของ

โครงการ (สโลแกน) 

2. การคนหาและประเมินระดับความสุข

ของบุคลากรในองคกร

• ใชแบบสอบถามอาทเิชน Happinom-

eter ของ ม.มหิดล แบบประเมินความ

ผาสกุความผกูพนัคนในองคกรของสภา

การพยาบาล แบบประเมนิความสขุของ

กรมสุขภาพจิต

• เพิ่มกระบวนการในการประเมินความ

สุขของบุคลากร โดยใชกระบวนการ

กลุม (Focus Groups) ทําใหเกิดการ

มสีวนรวมของบคุลากร ทัง้ในการคนหา

และประเมินระดบัความสุข อีกทัง้สราง

การรับรูในองคกร

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สรางสุข

1. การคัดเลือกทีมนํา (Core Team) • เลือกจากหัวหนางาน/หัวหนากลุม 

ตามโครงสรางของระบบราชการ

ปรับวิธีการคัดเลือก ดังนี้ 

• เปดโอกาสใหทุกคนสามารถสมัครเขา

มาเปนทีมนําได

• คัดเลือกจากผูบริหารทุกระดับและ

บุคลากรอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะ อาทิ

เชน มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก หรือ

เปนที่ยอมรับจากคนภายในองคกร

2. การพัฒนาทีมนํา (Core Team) • พัฒนาตามสวนขาดของสมรรถนะที่

กําหนด และบทบาทหนาที่รับผิดชอบ

• พัฒนาระบบคิดและสรางภาวะผูนํา 

อาทิ เชน Systems Thinking, 

สุนทรียสนทนา (Dialogue) , การ

ฝกสติ, การประชุมแบบมีสวนรวม
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3. การสรางกระบวนการแบบเปดพื้นที่ เปดการฟงและเปดใจ

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สรางสุข

1. การนําองคความรูและทักษะไปปรับ

ใชในการพัฒนาคนในองคกร

• การใชกระบวนการตางๆ เชน 

สุนทรียสนทนา การใชสติ 

โดยจัดกิจกรรมแยกออกจาก

กระบวนการทํางานปกติ

และไมตอเนื่อง

มีการบูรณาการกระบวนการตางๆ ไปใช

กระบวนการทํางานปกติ อาทิเชน 

• การใชสุนทรียสนทนาและสติในการ

ประชุม การดูแลผูปวย

• การใช Systems Thinking ในการ

แกไขปญหาของโรงพยาบาล เชน 

การวิเคราะหสถานการณการเงินการ

คลัง 

• การสรางการมีสวนรวมของบุคลากร

ทุกระดับในทุกเวที (เปดพื้นที่สีขาว) 

เชน การประชุมกลุมงานแบบมีสวน

รวม

2. การคนหาและประเมินระดับความสุข

ของบุคลากรในองคกร

• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

โรงพยาบาลแตไมตอเนื่อง 

ไมมีการชวยเหลือระหวางกัน

• มีการเรียนรูรวมกัน วางแผนการ

ทํางานรวมกัน มีการชวยเหลือเพิ่ม

เติมสวนขาดซึ่งกันและกันอยางตอ

เนื่องและสมํ่าเสมอ
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4. เกิดการเปลี่ยนภายในตนเองถายทอดสูองคกร

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สรางสุข

1. กระบวนการประเมินและติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของตนเองและองคกร

• ใชตัวชี้วัดผลการทํางานและขอรอง

เรียนและผลการประเมินความพึง

พอใจของผูรับบริการ

1. Self Monitoring เปนการติดตาม

โดยการสังเกตและทบทวนตัวเอง

2. Participatory Monitoring 

เปนการติดตามโดยใชกระบวนการ 

ทบทวนแบบมีสวนรวมกอนและหลัง

การทํากิจกรรมตางๆ (BAR : 

Before Action Review, 

AAR : After Action Review) 

ใชกระบวนการประเมินและติดตาม ดังนี้

• Self monitoring

• Participation monitoring

• ติดตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง 

ขอรองเรียน

• พัฒนารูปแบบการเรียนรู 

เพื่อการเปลี่ยนแปลงรวมกัน 

กระบวนการที่เกิดจากเรียนรูที่หลาย

เครือขายมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ทําใหเกิด เชน ทําใหเกิดการกระตุน 

มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน 

การสงวิทยากรไปรวมจัดกิจกรรมมี

การแลกเปลี่ยนประสบการณ ทักษะ 

ความรู ระหวางหนวยงาน มีการเสริม

พลังและสรางแรงบันดาลใจ ในการ

ทํางาน
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องคประกอบสําคัญ 
(Factors)

 เปนองคประกอบทีม่คีณุลกัษณะสาํคญัซึง่องคกรควรมี 

และองคประกอบเหลานีต้างเสรมิซึง่กนัและกนั ใหเกดิการเปล่ียนแปลง

ทัง้ในระดบับุคคลและระดบัองคกรอยางตอเนือ่งและย่ังยนื ประกอบ

ดวย 3 สิง่สาํคัญ ไดแก

1 โครงสรางที่ยืดหยุน 
(Structure/System) 

เปนการจัดโครงสรางหรือระบบในองคกรที่เพิ่มการสราง

บรรยากาศแบบไมเปนทางการ เพิ่มการมีสวนรวม และเพิ่ม

โครงสรางแนวราบ โดยมีคณะกรรมการโรงพยาบาลสรางสุข 

(Core Team) เปนตัวเชื่อมประสานในการบริหารจัดการ

และสรางความสัมพันธท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 

ซึ่งมีเครื่องมือที่สําคัญคือ การประชุมอยางมีสวนรวม โดย

การประชุมทุกระดับมีการสงเสริมใหผู เขารวมประชุมทุกคน

รู สึกปลอดภัย พรอมทั้งเปดใจและกลาแสดงความคิดเห็น มี

กติกาและขอตกลงในการประชุมชัดเจน มีผู ดําเนินการประชุม 

การประชุมไดขอสรุปและมติท่ีชัดเจน ซึ่งเกิดจากความคิดเห็น

และขอตกลงรวมกันของผู เขารวมประชุมและถือเปนขอปฏิบัติ

รวมกัน ทําใหการประชุมมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังรวม

ถึงการบริหารจัดการงานตางๆ ในองคกรใหเปนระบบ ซึ่ง

เครื่องมือหนึ่งที่สําคัญและกอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางาน

อยางเปนระบบ คือ Lean Management

2 ความสัมพันธที่เขาใจและไววางใจ 
(Relationship)

เปนการสงเสรมิใหเกดิปฏสิมัพนัธเชิงบวกในองคกร เปนผลจากการ

ใชทักษะการฟงอยางลึกซึ้งและสุนทรียสนทนา ซึ่งมีเครื่องมือท่ี

สําคัญคือ การส่ือสารเพื่อสรางสุข และกิจกรรม Check-in 

Check-out สงผลใหเกิดวัฒนธรรมใหมในองคกรที่มีความเขาใจ

และไววางใจกัน เกิดความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร เปนเหมือน

ครอบครัวเดียวกัน มีบรรยากาศของการพูดคุยที่เปนกันเอง เปดใจ

รบัฟง ใชเหตใุชผลมากขึน้ ชืน่ชมยนิดเีมือ่มคีนทาํสิง่ดีๆ  และมคีวาม

กลาเกิดขึ้น คือ “กลาเตือน กลาขอโทษ กลารับผิด” 

3 ตัวตนที่ตื่นรู 
(Self) 

บุคลากรมีความรูเทาทันอารมณตนเองและสามารถจัดการกับสิ่ง

ที่มากระทบไดอยางเหมาะสม ซึ่งมีเครื่องมือที่สําคัญคือ การสราง

สุขดวยสติในองคกร (Mindfulness in Organization : MIO) 

ทาํใหทกุคนในองคกรไดเรยีนรูเรือ่งสติ สรางบรรยากาศและสงเสรมิ

การใชสติในองคกรอยางตอเนื่อง เชน การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อ

สงเสริมสติ การใชระฆังสติในการทํางานและการดําเนินชีวิต ทําให

เกิดการระลกึรูตัวตลอดเวลามากขึน้ รบัรูและเทาทนัอารมณตนเอง

และสามารถแกไขดวย “สติและปญญา” 



130 สุข…ไมรูจบ130 สุข…ไมรูจบ

1. โครงสรางที่ยืดหยุน

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สรางสุข

1. โครงสรางองคกร • โครงสรางแนวดิ่ง • เพิ่มโครงสรางแนวราบ

• ระบบการสั่งการแบบบังคับบัญชา 

(Top Down) กระบวนการทํางาน

เปนแบบแผนมีขั้นตอน 

• มี Core Team เชื่อมประสาน

ในการบริหารจัดการผสมผสาน

การทํางานทั้งแบบเปนทางการ

และไมเปนทางการ 

2. รูปแบบการประชุม • ไมกลาพูดไมกลาแสดงความคิดเห็น 

บรรยากาศเสี่ยงตอความขัดแยง

• ทุกคนรูสึกปลอดภัย กลาพูด

กลาแสดงความคิดเห็น

• ประธานเปนผูดําเนินการประชุม • มีผูดําเนินการประชุม

• ตัดสินใจในที่ประชุมภายใตความคิด

และวิจารณญาณของประธาน

• การตัดสินใจเกิดจากการมีสวนรวม

ของที่ประชุมภายใตขอมูลที่ครบถวน

และรอบดาน

• ไมมีขอตกลงในการประชุมรวมกัน

ที่ชัดเจน

• มีขอตกลงในการประชุมรวมกัน

กอนการประชุมที่ชัดเจน

ตารางเปรียบเทียบระหวางองคประกอบในระบบเดิม 
กับองคประกอบสําคัญของโรงพยาบาลสรางสุข
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2. ความสัมพันธที่เขาใจและไววางใจ

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สรางสุข

1. ความสัมพันธในองคกร • หัวหนา ลูกนอง ผูบังคับบัญชา • เพื่อนรวมงาน เปนครอบครัว เพื่อน 

พี่นอง

• แบงแยกวิชาชีพ • เอื้ออาทร สนับสนุนซึ่งกันและกัน

2. กระบวนการทํางาน • กระบวนการทํางานเปนแบบแผน

มีขั้นตอน

• ผสมผสานการทํางานทั้งแบบเปน

ทางการและไมเปนทางการ

• ขาดการวิเคราะห

และแกไขปญหารวมกัน

• เพิ่มการมีสวนรวมมากขึ้น 

มีกระบวนการแกไขปญหารวมกันโดย

ใชเทคนิคพื้นที่สีขาว 

- Systems Thinking

- Dialogue

- การใชสติ

- การประชุมแบบมีสวนรวม

3. บทบาทหนาที่ • แบงแยกแผนก 

ไมมีการเชื่อมโยงการทํางาน

ระหวางหนวยงานหรือแผนก

• มองภาพรวมองคกร มีการบูรณาการ

เชื่อมโยงการทํางานรวมกัน

ระหวางแผนก

• มองเห็นเฉพาะบทบาทหนาที่ของ

ตนเอง

• เขาใจบทบาทหนาที่ของหนวยงานอื่น

4. การสื่อสาร • ไมคอยฟงกัน • รับฟงกันมากขึ้น

• ใชเหตุผลเพื่อมุงหวังเอาชนะ • ใชเหตุผลเพื่อใหเกิดความเขาใจกัน 

• พื้นที่สาธารณะ • กลาเตือน กลาขอโทษ กลารับผิด 

เกิดพื้นที่ความไววางใจ 
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3. ตัวตนที่ตื่นรู

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สรางสุข

1. การใชสติ • บุคลากรไมมีสติ ในการใชชีวิต 

ถูกอารมณและความคิดหลอกใชงาน

ทําใหแสดงพฤติกรรมตางๆ ไปตาม

สัญชาตญาณ

• บุคคลมีระยะเวลาในการรูตัว 

รูอารมณ รูความคิด ในปจจุบันขณะ 

ตามความเปนจริงบอยครั้งขึ้น 

ทั้งในชีวิตประจําวันและการทํางาน

• รับรูอารมณและความตองการ 

ของผูอื่นไดยาก

• รับรูความรูสึกและความตองการ

ของผูอื่นไดงายขึ้น

2. การแสดงอารมณ • แสดงอารมณทันทีเมื่อมีเหตุการณ

ที่ไมพึงประสงค

• เมื่อมีเหตุการณที่ไมพึงประสงค 

ไมตอบสนองดวยอารมณทันที 

แตจะทําการจัดการกับอารมณ

ตนเองกอน แลวจึงจะตอบสนอง

ตอเหตุการณดวยเหตุผล

และความเปนจริง

3. Mental Model • มี Mental Model 

ทางลบตอสิ่งรอบขาง

• ปรับเปลี่ยน Mental Model 

เปนดานบวกมากขึ้น

และตามความเปนจริง
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 เปนการเปลีย่นแปลงปจจยัภายใน

ท่ีสําคัญ คือ รูปแบบความคิด (Mental 

Model) ซึง่จะทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงใน

ระดับอ่ืนๆ ตามมา ทั้งระบบโครงสราง 

(Structure) แบบแผนพฤตกิรรม (Pattern 

of Behavior) และเหตุการณ (Event) 

โดยในสถานการณเดยีวกนั ถารูปแบบความ

คิดท่ีมีตอสถานการณน้ันเปล่ียนแปลงไป 

ก็จะทําใหการตอบสนองตอสถานการณ

ดังกลาวเปลี่ยนไป ซึ่งจะสงผลใหเกิดความ

สุขไดในที่สุด แมวาปจจัยภายนอก

จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไมเปลี่ยนก็ตาม

 โดยเครื่องมือท่ีสรางการเปลี่ยนแปลง

ของแตละบุคคล ก็ไมจําเปนตองเปนเครื่อง

มือเดียวกัน แมจะอยูในสถานการณที่เหมือน

กันก็ตาม ดังตัวอยางเรื่องลาแหงความสุข ใน

บทความสุขระหวางทาง และตวัอยางของการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิด ซึ่งแสดงตาม

ภาพ 2 ภาพ ดังตอไปนี้

การเปลี่ยนแปลงภายใน 
(Transformation)
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3.1
Core Team

Finding

กระบวนการเรียนรูทั้งหมดของโครงการโรงพยาบาลสรางสุขสามารถแสดงสรุปเปนแผนผัง 
Participataratory Collaborative Empowerment Research (PCER) ไดดังนี้

1
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3.2
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2.3
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3.4
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Participataratory Collaborative
Empowerment Research (PCER)

4
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and Change 
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6
Project
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Theory

By
Researchers

Holistic

องครวม
และสุขภาวะ

ในพื้นที่

*จําเปนตองทํา (The Must)

4
Transformative
Learning Model

5.1
Synthesis

Theoretical Model

4.1
Integrate

5.2
Context Base

Practice 
Theoretical

4.2
Monitoring

5.3
Collaboraive
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Learning

4.3
Empower
Evaluate

5.4
Network

Management

4.4
Retreat*

or Research

Hospital

ผลสัมฤทธิ์
และประสิทธิภาพ

การบริหาร
จัดการ

Happiness

ความสุข
ของบุคลากร

*

*

*

*
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 แผงผงัดงักลาว เปนรปูแบบการเรยีนรูเชงิกระบวนการ

ในรูปแบบการวิจัยเสริมพลังแบบมีสวนรวม PCER 

(Participataratory Collaborative Empowerment Research) 

โดยมีขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้

1 Grand conceptual Model 
คือ ตนแบบของแนวคิด โดยมีแนวคิดคือ การพัฒนาความ

สุขใหกับบุคลากร โดยเชื่อวา เมื่อบุคลากรมีความสุข จะทําให

บุคลากรมีความพรอมในการทํางาน ทั้งนี้จะใชวิธีการใด เพื่อทําให

บุคลากรมีความสุขก็ได

2 Exploratory Mental Model 
คือ รูปแบบ การสํารวจมิติดานภายใน เพื่อเปนการความ

เขาใจใหแกคณะทาํงาน เพือ่การวางแผนดาํเนนิกจิกรรม หารปูแบบ

การจัดการเพือ่ใหเกดิภาวะของความสขุ โดยมกีารสํารวจรายบคุคล

และภาพรวมขององคกร พรอมทั้งทําความเขาใจแนวคิดหลัก

ใหแกบุคลากรไดเกิดความเขาใจ

3 การสรางและพัฒนาศักยภาพทีมนํา 
คือ การพัฒนาทีมงานเพื่อที่จะดําเนินกิจกรรมเพื่อทําให

เกิดความเปลี่ยนแปลงมิติภายใน โดยมีกระบวนการคนหาผูท่ีมี

คณุสมบตัเิหมาะสมมาพฒันาใหมคีวามรูความเขาใจในแบบเดียวกัน 

ผสมผสานองคความรูตางๆ เขาดวยกัน นําความรูและการสํารวจ

ขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 มาวางแผนดําเนินกิจกรรมโดยทีมนํา

4 การปฏิบัติการอยางบูรณาการ 
คือ การนําความรูท่ีไดจากการเรียนรูมาปรับใชในองคกร 

เพื่อทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง โดยมีการบูรณาการเขากับบริบท 

มีการติดตามผลที่เกิดข้ึน โดยเปนการประเมินแบบเสริมพลัง 

เพื่อที่จะปรับปรุงรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น

หลังจากการนํากระบวนการปรับเปลี่ยนมาปรับใช โดยบางแหง

อาจจะมีงานวิจัยรวมดวย

5 การเรียนรูและการจดัการความเปลีย่นแปลง 
คอื หลังจากท่ีเกดิความเปล่ียนแปลงแลว จะมกีารสงัเคราะห

องคความรู ตามทฤษฎ ีตามบรบิทของพืน้ที ่โดยเปนการแลกเปลีย่น

เรียนรูระหวางเครือขาย และการจัดการความรูของเครือขาย

6 Project Evaluate And Research 
Theory by Researcher 

คอื รปูแบบกระบวนการประเมนิผลการดําเนินโครงการในภาพรวม 

ตามทฤษฎีการวิจัยโดยนักวิจัยภายนอกเครือขาย

7 การประเมินผลตามตัวชี้วัด 
คอื การประเมนิผลการดาํเนินการ โดยวดัความเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้น ในระดับตางๆ 

• การวัดความความสุขระดับบุคคล 

โดยประเมินจากระดับความสุข ความผูกพัน 

ประสิทธิภาพ สมรรถนะของบุคคล เปนตน

• การวัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

โดยประเมินจากตัวชี้วัดคุณภาพขององคกร และความ

สําเร็จขององคกร เปนตน

• การวัดองครวมของสุขภาวะในพื้นที่ 

โดยประเมินจากสุขภาวะ ตามเกณฑ จปฐ. และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน เปนตน
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จัดทําโดย

โครงการโรงพยาบาลสรางสุขระยะที่ 2
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