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“นยิำมของควำมสขุและรปูแบบในกำรแสวงหำควำมสขุนัน้
มีมำกมำย แตกต่ำงกันไป ขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบกำรณ์
ของแต่ละคน ไม่ว่ำเรำจะนิยำมควำมสุขอย่ำงไร แต่ควำมสุขก็
ยังคงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรำรถนำ”

 งานวิจัยเรื่องความสุขของมาร์ติน เซลิกแมน พบว่า “ร้อยละ 50 ของ

ความสุขคนเราถูกก�าหนดโดยปัจจัยทางพันธุกรรม ร้อยละ 10 - 15 ถูกก�าหนด

โดยปัจจยัภายนอก และร้อยละ 35 - 40 ถกูก�าหนดโดยปัจจยัภายใน” ซึง่สอดคล้อง

กับวิธีคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking) ที่มองระบบต่างๆ ด้วยวิธีคิดในสี่

ระดับ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในที่ส�าคัญคือ รูปแบบความคิด (Men-

tal Model) ก็จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับอื่นๆ และส่งผลให้เกิดความสุข

ได้ในที่สุด ไม่ว่าปัจจัยภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดก็ตาม

 ตลอดระยะเวลา 3 ปี โครงการโรงพยาบาลสร้างสุขได้ผ่านการเรียนรู้มาก

มาย จนสามารถสรุปบทเรียนและสร้างรูปแบบในการสร้างความสุขจากภายใน โดย

การปรบัเปลีย่นรปูแบบความคิดทีเ่ป็นรปูธรรม เพือ่ให้เกดิสุขภาวะองค์รวมอย่างย่ังยืน 

ดังรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข ต้องขอขอบคุณผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การด�าเนินงาน

ประสบความส�าเรจ็ ทัง้ผูใ้ห้การสนบัสนนุงบประมาณ คณะทีป่รกึษา ผูบ้รหิารกระทรวง

สาธารณสุขทุกระดับ วิทยากร หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

บุคลากรทุกคนจากทั้ง 3 โรงพยาบาล และที่ส�าคัญที่สุด ต้องขอขอบคุณ  

“ความทุกข์”  ที่ท�าให้เกิดความมุ่งมั่นและพยายามเรียนรู้ ค้นหาวิธีการ 

เพื่อไปสู่ความสุข

 ความสขุอาจไม่จ�าเป็นต้องเป็นเป้าหมาย เพราะในท่ีสดุแล้ว หากเราสามารถ

มองเห็น “ความทุกข์”  และ “ความสุข”  อย่างรู้เท่าทัน เราก็สามารถสัมผัส

กับความสุขได้ในทุกย่างก้าว...ของการเดินทางแห่งชีวิต

นพ.พนา พงศ์ช�านะภัย 
ผู้จัดกำรโครงกำรโรงพยำบำลสร้ำงสุข

ค�าน�า
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 เมื่อไม่กี่วันมานี้เอง ผมได้หนังสือ ชื่อ “Leading”  by 

Sir Alex Ferguson (การน�า) ของ เซอร์ อเล็กเฟอร์กูสัน สุดยอด

ผู้จัดการและเป็นโค้ชที่พาทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เป็น

สุดยอดทีมในโลกทีมหนึ่ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 ถึง 2556 เป็นเวลา 

27 ปีเต็ม ส่งผลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ครองแชมป์พรีเมียร์ลีก 

13 ครั้ง แชมป์เอฟเอคัพ 5 ครั้ง และแชมเปี้ยนลีกของยุโรป 2 ครั้ง 

ประโยคหนึ่งที่ผมประทับใจจากค�าพูดของเขา 

“ผมไม่ต้องกำรจะท�ำทมีเพือ่ให้ได้เป็นแชมป์ใน
ฤดกูำลหนึง่ แต่ผมต้องกำรสร้ำงสโมสรทีย่ิง่ใหญ่” 

 ท�าไมเขาจึงพูดค�านี้ เพราะการเป็นโค้ชและผู้จัดการแล้ว

ท�าให้ทีมได้เป็นแชมป์ในฤดูกาลหนึ่งนั้นเป็นแค่ “เหตุการณ์”

 (Event) เท่านัน้ มนัอาจจะเป็นชยัชนะแห่งเกยีรตปิระวัตคิร้ังเดียว

ในรอบ 30 ปีของสโมสร ซึ่งไม่ช้าคนก็จะลืม แต่เมื่อคุณสร้างสโมสร

ที่ยิ่งใหญ่ได้ส�าเร็จ “ระบบโครงสร้าง” (Systemic Structure)  

จะท�าให้ทีมฟุตบอล คว้าถ้วยแห่งชัยชนะได้ค่อนข้างบ่อยมาก นั่น 

คือ ความสามารถที่แท้จริงของภาวะผู้น�า ผู้สร้างแรงบันดาลให้ทีม

ฟุตบอลประสบชัยชนะหรือความส�าเร็จอย่างยั่งยืนและมีชื่อเสียง

โด่งดัง เพราะสไตล์การเล่นที่เร้าใจ จนสโมสรมีแฟนคลับทั่วโลกอีก

ทั้งท�าก�าไรในอันดับต้นๆ ของโลกกีฬาทีเดียว

 โครงการโรงพยาบาลสร้างสขุก็ดุจเดยีวกัน 
เราไม่ต้องการความส�าเรจ็ ท่ีเป็นแค่ Event หน่ึง
ครั้งตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลมา

 พวกเราทัง้หมดทัง้ท่ีเป็นทมีวิทยากร ทมีถอดบทเรยีนและ

ทีมท�างานของโรงพยาบาลทั้งสาม มีความปรารถนาที่จะเห็นความ

ยัง่ยนืของโรงพยาบาลแห่งความสขุด�าเนนิต่อไปได้ด้วยตนเองแม้งบ

ประมาณของโครงการจะสิน้สดุลงแล้วกต็ามและพวกเรายงัจนิตนาการ

ต่อไปอกีว่าจะน�าความรูที้ไ่ด้จากการฝึกอบรม แล้วน�าไปทดลองท�า

ดู ทั้งผิดและถูก ล้มเหลวและส�าเร็จ เป็นการเรียนรู้และสร้างองค์

ความรู้ ใน “สนามรบจริง”  คือ ชีวิตประจ�าวันในโรงพยาบาล

 และที่เราได้พบว่า องค์ความรู้ไม่ใช่สิ่ง ไม่ใช่ของ ไม่ใช่

รายงานสรปุและหนังสอือนัเป็นเรือ่งจับต้องได้ จรงิๆ แล้วองค์ความ

รู้มันกระบวนการทางสังคมที่มีส่วนที่จับต้องไม่ได้แต่ส�าคัญมากๆ 

ส�าหรับมนุษย์ ดังปรากฏในหนังสือเจ้าชายน้อย มีประโยคทองว่า 

“สิง่ท่ีส�าคญัมกัมองไม่เหน็ด้วยตา”  การเรียนรู้มาจากการ

อยากเอาชนะปัญหาของโรงพยาบาล ที่ต้องหันหน้ามาคุยกัน กล้า

วางแผนท�าในสิง่ทีไ่ม่เคยท�า แล้วสรุปบทเรียน จดบันทกึ ลองท�าอีก 

คยุกนัอกี เป็นเช่นนีซ้�า้แล้วซ�า้แล้วซ�า้เล่าสามสีร่อบและในอนาคตก็

จะต้องท�าต่อไปเรื่อยๆ เมื่อตั้งใจมั่นร่วมกันว่าจะเป็น “ชุมชนแห่ง

ปณิธาน” ที่มีความสามารถร่วมกันในการท�างานรับใช้สังคมด้าน

สุขภาพในพื้นที่ของตนเอง

 ถ้าถามว่า ความสามารถหรือสมรรถภาพดังกล่าวของ  

3 ทีมหลักมีขึ้นมาได้อย่างไร? ก็พอชี้ได้ว่า

 1) ความสามารถในการสนทนาให้เกิดความเข้าใจและ

มัน่ใจในการท�างานเป็นทีมของหลายกลุ่มงาน โดยมทีีมหลัก (Core 

Team) ท่ีมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมต่อเนื่อง พัฒนาทักษะการ

สนทนาและการท�างานเป็นทีม เปน็เมลด็พนัธุ์ในการกระจายความ

คดิ เป็นแบบอย่างในการปฏบิตัิ แล้วช่วยหนนุเสรมิเจ้าหน้าที่ในโรง

พยาบาลทีไ่ม่ได้เข้ารับการอบรม มฉีนัทะในการสนทนาและท�างาน

เป็นทีมด้วย

ค�านิยม
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ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ 
มูลนิธิเรียนรู้และพัฒนำประชำสังคม

 2) มีสภาวะการน�าทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับสูงสุด คือ  

ผู้อ�านวยการและรอง ระดับกลางสูงและระดับกลางล่าง ที่มีความ

ตั้งใจแน่วแน่ มีสมาธิในการท�างานให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งความ

สัมพันธ์ของกลุ่มน�า 3 ระดับ จัดว่าดีจนถึงดีมาก มาร่วมกันท�า

โครงการนี ้ถงึแม้ว่าต้นทนุและบรบิทของแต่ละโรงพยาบาลจะแตก

ต่างกันไป ทั้งโรงพยาบาลก็รู้จักใช้ด้านที่เป็นจุดแข็งของตนมาปรับ

ใช้ได้ดี ผมขอชื่นชมผู้น�าระดับสูงของทั้งสามแห่ง ที่ตั้งใจมั่น เปิดใจ

กว้าง ฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะบทเรียนทั่วโลกบ่งชัด

ว่าถ้าผูน้�าสงูสดุ ไม่แน่วแน่และรักษาความสมัพนัธ์ทีด่กีบัทกุองคาพยพ

ขององค์กรแล้ว ต่อให้ผู้บริหารระดับกลางและเจ้าหน้าที่ชั้นล่างสุด

จะทุ่มเทเรือ่งโรงพยาบาลสร้างสขุเพยีงใดกต็าม ผลสมัฤทธิท์ีป่รารถนา

ก็ยากจะเป็นจริง 

 3) ถงึแม้ว่าผมจะไม่ได้ตดิตามใกล้ชดิลงไปเยีย่มจนถงึโรง

พยาบาล แต่เมือ่สงัเกตพฤติกรรมและท่วงท่าในการท�างานกลุม่ย่อย

ของทีมหลักของทั้ง 3 โรงพยาบาล (โดยเฉพาะช่วง Reflection 

หรือใคร่ครวญกบัการตอบโจทย์) ผมรูส้มัผสัว่าทีมหลกัทัง้ 3 คงจะ

มีการสรุปบทเรียนที่เรียกว่า After Action Review (AAR) กันพอ

สมควรในระยะ กว่า 2 ปี จึงท�าให้เส้นกราฟของการเรียนรู้ไต่สูงขึ้น

เรื่อยๆ และอยากให้แนวโน้มยังคงด�าเนินต่อไปหลังจบโครงการอีก

อย่างต�่าสัก 5 ปี จะท�าให้วัฒนธรรมใหม่แห่งการท�างานมันติดเนื้อ

ติดตัวของเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกระดับ จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

เพราะอานิสงค์น้ีจะส่งให้ศกัยภาพในการรบัใช้ประชาชนสงูขึน้เป็น

เงาตามตัว ท�าให้สังคมระดับอ�าเภอมีสุขภาวะที่ดีขึ้นด้วย

 ค�ากล่าวสดุท้ายทีผ่มคิดว่าเป็นเรือ่งท่ียังต้องศึกษาค้นคว้า 

เรียนรู้จากสนามจริงต่อไป เรื่อง Healthy Workplace (สถานที่

ท�างานเป็นสุข) Learning Organization (องค์กรเรียนรู้) Learn-

ing Community (ชุมชนเรียนรู้) หรือ Community of Com-

mitment (ชมุชนแห่งปณธิาน) มนัมคีวามลกึซึง้บางอย่างซ่อนอยู่

ซึ่งเราเองยังเข้าใจมันไม่ดีพอ ว่าแก่นแท้ หรือ “ไฟธาตุ” ที่ท�าให้

ชุมชนมีชีวิตชีวา มีพลัง แม้บางครั้งจะตกลงบ้าง ก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ 

เพราะชมุชนเป็นระบบสงัคมมนษุย์ เป็นระบบมชีวีติทีอ่ยูภ่ายใต้กฎ

เกณฑ์ของระบบสรุยิะจกัรวาล ท่ีผนัเปลีย่นไปเป็นฤดูกาล มฤีดแูล้ง 

แล้วมีฤดูฝน ฤดูที่ต้นไม้ผลัดใบเหี่ยวเฉา แล้วต้นไม้ผลิใบแตกยอด

ขึ้นมาใหม่อีก เป็นป่าที่ร่มรื่นเขียวขจีอีก ชุมชนก็เช่นกันบางครั้ง

พลังงานอาจจะประสบช่วงถดถอย แต่ถ้าทบทวนดีๆ ความรูท้ีเ่รยีน

มาและการหนัหน้าล้อมวงคุยกนั กจ็ะฟ้ืนพลงัและมคีวามฉลาดร่วม

กันที่ระดับสูงขึ้นกว่าเดิม ก่อนที่จะประสบปํญหา เพราะปัญหา คือ 

ครูตัวจริง

 ส�าหรับตัวผมเองก็ได้เข้าใจ เรื่องนี้ชัดขึ้นว่า... องค์กร 

(Organization) ไม่ใช่ ชมุชน (Community) และพบว่า ชมุชน

นั้นด�ารงอยู่ได้ในองค์กร องค์กรเป็นเรื่องทางการ ส่วนชุมชนจะ

ไม่ใช่ทางการ เป็นความรู้สึกผูกพัน เป็นแหล่งสนทนาที่อาจจะเกิด 

“ป๊ิงแว้บ” ในคนบางคน เป็นดินด�าน�า้ชุ่ม ให้ต้นไม้ได้งอกงามเติบโต 

โรงพยาบาลเป็นเรื่องทางการแต่ชุมชนสร้างสุขไม่ใช่ทางการและ

เป็นพละก�าลังกับวิญญาณที่ขับเคลื่อนระบบทางการ
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 บทเรียนการด�าเนินงานโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข  

ที่ท�าให้ทั้งฝ่ายบุคลากรและผู้รับบริการมีความสุข นับว่าเป็นการ

เรียนรู้ส�าคัญส�าหรับโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยบริการส�าคัญ

และเป็นโซ่ข้อกลางของระบบบรกิารสขุภาพ จดุส�าคญั คอื เป็นการ

เรียนรู้จริงผ่านการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนท�าให้เกิดผล แล้วถอด

บทเรยีนเพือ่ให้ผูอ้ืน่สามารถท�าได้ “เรว็กว่า ง่ายกว่า ถกูกว่า”  

 การค้นพบว่าสติในการท�างานทั้งระดับบุคคล ทีม และ

องค์กร เป็นหวัใจส�าคญัของการสร้างความสขุให้กบับคุลากร ท�าให้

องค์กรบรรลพุนัธกจิ ทีม่ต่ีอผูป่้วยและญาติ รวมทัง้ชุมชนและสงัคม

เป็นการเปิดแนวทางใหม่ของการใช้สติ ในทางที่ไม่ใช่ศาสนา  

(secular, nonreligious approach) ได้อย่างน่าสนใจ ถึงแม้

แนวคิดเรื่องสติ ในฐานะของสภาวะจิตที่ท�างานโดยไม่วอกแวก ไม่

ถูกสอดแทรกด้วยอารมณ์ จะมีรากฐานมาจากการฝึกจิตในพุทธ

ธรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธรรมในระดับต่างๆ แต่เรื่องของสติ 

กมี็คณุค่าเกนิกว่าทีจ่ะจ�ากดัอยูแ่ต่ในทางศาสนา ในทางสากล ขณะ

นี้ก็มีการน�าสติไปใช้ในทางโลก เพื่อจัดการความเครียด สร้างความ

สขุทีย่ัง่ยนื พฒันาผูน้�าและพฒันาองค์กรกนัอย่างคกึคกั รวมทัง้การ

ท�าวจิยัว่าสติมผีลต่อสมองและการท�างานของสมอง กเ็ป็นทีป่ระจกัษ์

ชัดเจนและมีการพัฒนาความรู้ไปอย่างไม่ขาดสาย โครงการนี ้

จึงเป็นการค้นพบท่ีส�าคัญในบริบทโรงพยาบาลและในบริบท 

ของสังคมไทย

 ปัจจัยส�าคัญของการสร้างสขุในองค์กร โดยเฉพาะการน�า

สตไิปใช้ท่ัวท้ังองค์กรนัน้ ต้องอาศัยนวตักรรมการพฒันาสตทิีม่พีลงั 

ควบคูไ่ปกบัการบรหิารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ ภายใต้การน�าองค์กร

ที่เข้มแข็ง บทเรียนจากการบริหารจัดการและการน�าองค์กร 

จึงมีค่ายิ่งไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีม การมีส่วนร่วม การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง ฯลฯ จนท�าให้สติเป็นวิธีและระบบในองค์กร ไม่ว่า 

จะเป็นการท�างานของบคุลากร ตลอดจนการประชมุของทมีในสาย

งานและข้ามสายงาน

“เมื่อบุคลำกรมีควำมสุขจำกสติในองค์แล้ว 
ภำรกิจท่ีมีต่อผู้ป่วยและญำติจะเปล่ียนมิติไป 
อย่ำงชัดเจน จำกควำมรู้สึกเป็นภำระ กลับท�ำงำน
อย่ำงมีพลัง ด้วยควำมรัก ควำมเมตตำ และให้
อภัย รวมทั้งน�ำเรื่องสติใช้เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
และญำติ บำงแห่งเริ่มขยำยไปสู่ชุมชน และดังเช่น
ในกำรประชุมครัง้นี ้กจ็ะเป็นประโยชน์ยิง่ต่อสงัคม”

 สังคมไทยนับวันแต่จะพัฒนาเป็นสังคมเมือง และผู้คน

ส่วนใหญ่กจ็ะท�างานอยูใ่นองค์กรต่างๆ องค์กรกถ็กูบบีคัน้ให้ท�างาน

อย่างมีผลิตภาพและมีคุณภาพ ซึ่งก็ส่งผลให้ทั้งคนและองค์กรมี

ความเครียด การออกจากสภาพดังกล่าวของโรงพยาบาลท้ังสาม  

ที่ท�าให้คนท�างานและผู้รับบริการ รวมทั้งชุมชนมีความสุข จึงเป็น

สิ่งท้าทายที่องค์กรต่างๆ ไม่ใช่แต่โรงพยาบาลเท่านั้น น่าจะได้เรียน

รู้และน�าไปขับเคลื่อนองค์กรและสังคมของเราต่อไป

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 
หัวหน้ำกลุ่มที่ปรึกษำกรมสุขภำพจิต 

กระทรวงสำธำรณสุข

ค�านิยม
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“เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต”

 แดน อารีลี่ (Dan Ariely) เป็นนักพัฒนาองค์กรที่ให้

ความส�าคัญกับความสุขในการท�างาน เขาได้ตั้งค�าถามเรื่อง 

ความสุขจากงานที่เราท�าไว้ในการบรรยาย TED Talk ครั้งหนึ่ง  

เขากล่าวว่า ผู้คนทุกวันนี้ท�างานเสมือนเป็นหนูปั่นจักรที่ก้มหน้า 

ก้มตาท�างานโดยไม่มีความสุข ที่ส�าคัญ เมื่อนึกถึงความสุขจากงาน 

คนสว่นใหญ่กม็กัจะคดิถงึแต่เรือ่งค่าตอบแทน วนัหยดุ หรอืไมก่น็กึ

ว่าคนจะมีความสุขได้ก็จากการท�างานที่สบาย แต่ส�าหรับแดน  

อารีลี่แล้ว เขาคิดว่ามนุษย์มีสิ่งที่ซับซ้อนมากกว่านั้น

 เขายกตวัอย่างของ “นกัไต่เขา” ทีต้่องอดทนฝึกฝนความ

แข็งแกร่งของร่างกาย ต้องตรากตร�าไต่เขาที่สูงชันและยากล�าบาก 

ซึง่บางคร้ังกย็งัเสีย่งต่ออนัตรายหรอืการได้รบับาดเจบ็ แต่นักไต่เขา

เหล่าน้ันก็ยังทนฝึกฝนเพ่ือท่ีจะไปพิชิตยอดเขาท่ีสูงข้ึนไปเร่ือยๆ 

เขาตั้งค�าถามว่า งานที่นักไต่เขาเหล่านั้นท�า เป็นงานที่สุขสบาย  

มีแต่ความรื่นรมย์สนุกสนาน หรือว่าประสบการณ์ส่วนใหญ่ของ 

การไต่เขานั้นเต็มไปด้วยความเหน่ือยล้า เจ็บปวด ความเสี่ยง  

และความยากล�าบาก

 ค�าตอบก็คือ มันเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากล�าบากทั้ง

กายและใจตลอดช่วงเวลาตัง้แต่การตรากตร�าฝึกฝนจนถงึการไต่เขา

เพ่ือเอาชนะความยากล�าบาก ภัยอันตรายและสิ่งท้าทายต่างๆ  

จะมีความสุขสุดๆ ก็เฉพาะตอนที่บรรลุถึงยอดเขาแล้วเท่านั้น

 แม้จะมีความยากล�าบากตลอดระยะเวลายาวนานของ

การฝึกและการไต่เขา บางคนถึงกับประสบอุบัติเหตุและบาดเจ็บ

จากการไต่เขา แต่กน่็าแปลกทีน่กัไต่เขาเหล่านีก้ลบัไม่เคยเขด็หลาบ

หรือเบื่อหน่ายจากการไต่เขาเลย  ในทางตรงข้าม พวกเขากลับเฝ้า

เพยีรพยายามฝึกฝนอย่างคร�า่เครยีด ทนทรมานกบัความยากล�าบาก

โดยไม่ย่อท้อ 

ค�านิยม
 ส�าหรับแดน อารีล่ีแล้ว เขาคดิว่า การท�างานท่ียากล�าบาก

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นความทกุข์เสมอไป คนเราอาจมคีวามสขุได้ แม้ว่า

งานที่ท�าอาจเป็นงานที่หนัก เหนื่อย เครียด และยากล�าบาก และ

ที่เรามีความสุขได้จากงานที่เหนื่อยและหนักนั้นก็เพราะว่า เราได้

ใช้ศักยภาพของเราอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเอาชนะความท้าทายเพื่อ 

เป้าหมายบางอย่างที่เราเห็นคุณค่าอย่างแท้จริง

 การท�างานในระบบบริการสุขภาพก็อาจไม่แตกต่างจาก

ตัวอย่างที่แดน อารีลี่กล่าวถึงมากนัก บุคลากรทางการแพทย์และ

สาธารณสุข โดยเฉพาะในระบบบริการภาครัฐต้องท�างานที่หนัก

และเหนื่อย มีชีวิตอยู่กับความทุกข์ ความเจ็บปวด ความสูญเสีย 

ของผู้คนที่มารับการรักษา งานจะหนักหรือเบา หรือคนไข้จะมาก

หรือน้อยในแต่ละวันก็ไม่สามารถเลือกได้

 แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า บุคลากรสาธารณสุขจะต้อง

ทนทุกข์และทุกข์ทนอยู่กับการงานที่ท�าเสมอไป

 โครงการโรงพยาบาลสร้างสขุทีด่�าเนนิการในโรงพยาบาล 

๓ แห่ง คอื โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

โรงพยาบาลปางมะผ้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลท่าสองยาง 

จังหวัดตาก โดยการสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสร้างเสริม 

สุขภาพ มีรากฐานความคิดที่ว่า คนท�างานแม้จะเหนื่อยและหนัก 

ก็อาจมีความสุขจากการท�างานได้ และเมื่อคนท�างานมีความสุข 

ความสขุนัน้กจ็ะเผือ่แผ่ไปสูค่นรอบข้าง รวมทัง้ผูป่้วยและญาตทิีม่า

รับบริการที่โรงพยาบาลได้ ตามค�าขวัญของโครงการที่ว่า  

“เมื่อหมอยิ้มได้ คนไข้ก็ยิ้มออก”  
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 จดุเด่นของโครงการอยูท่ีก่ารเน้นการปรบัเปลีย่น “ฐาน

คิด”  หรือวิธีคิดเกี่ยวกับงาน ที่เรียกว่า “Mental model”  

วธิคีดิเก่ียวกับงานนีแ้ยกไม่ออกจากวธิคิีดเก่ียวกบัโลกและความจรงิ

ของชีวิต จึงอาจเรียกได้ว่า เป็นโครงการที่มุ่งปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศน์ในการท�างานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น

องค์รวม

 ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น ก็คือ โครงการนี้ด�าเนินไปโดยไม่มี

ค�าตอบส�าเร็จรูปไว้ล่วงหน้า เป็นการเน้นการเรียนรู้และค้นหา 

ค�าตอบโดยการทดลองแนวทางใหม่ๆ ซึ่งท�าให้เกิดการเรียนรู ้

มหาศาล โรงพยาบาลทั้งสามแห่งมีการด�าเนินกิจกรรมในลักษณะ

ที่แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล มีการน�าเอา

กระบวนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การใช้เครื่อง

มือทางจิตตปัญญา การสร้างและพัฒนากระบวนกร การสร้าง

วฒันธรรมการส่ือสารอย่างสนัต ิสนุทรยีสนทนา รวมทัง้การฝึกสมาธิ

และการเจริญสติ นอกจากนั้น ยังมีการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง 

ในองค์กร เช่น การสร้างระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ 

HRD ขึ้น ในระยะเวลา ๓ ปีของการท�างาน ท้ังสามโรงพยาบาล

สามารถพัฒนาจนเกิดตัวแบบให้ผู้ที่สนใจสามารถมาเรียนรู้ได้

 ผลการด�าเนนิการแสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่า คนท�างาน

มีความสุขจากงานมากขึ้น ไม่ใช่เพราะลดการท�างาน หรือเพราะมี

ปริมาณงานลดน้อยลง ในทางตรงข้าม งานบริการทางการแพทย์

และสุขภาพนับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น แต่คนท�างานกลับมีความรู้สึก

ที่ดีต่องานที่ท�า เห็นคุณค่าของงาน สามารถเรียนรู้เติบโตไปกับงาน

ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ความขัด

แย้งในองค์กรก็มีน้อยลง และยังสามารถวัดผลของความสุข 

ที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 เรื่องราวที่รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ เป็นประสบการณ์

การทดลอง “สร้างความสุข”  ในโรงพยาบาล เป็นบทเรียนที่

ควรค่าแก่การศกึษาเรยีนรูเ้พือ่เปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ทีเ่รามต่ีอ

งานและความสุขจากการท�างาน

 จากเดิมที่คิดว่า งานคือความทุกข์ที่เราต้องอดทนกัดฟัน

ท�า เมื่อเสร็จจากงานแล้วจึงค่อยไปแสวงหาความสุขเสียที่อื่น เมื่อ

ไปหาความสขุให้เต็มทีแ่ล้วจงึกลบัมาทนทกุข์ท�างานต่อ เพือ่รอเวลา

จะหาความสุขนอกงานในวันหยุดต่อไป

 กระบวนทัศน์ใหม่ของโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข คือ 

การผสานงานกับความสุขให้เป็นเรื่องเดียวกัน สร้างวัฒนธรรม 

การท�างานท่ีมนุษย์สามารถเห็นคุณค่าและความหมายของงาน 

ที่ท�า ท�าให้มนุษย์เติบโตไปกับการท�างานและเบิกบานไปกับชีวิต

พร้อมๆ กัน

 และเม่ือเราเรียนรู้ท่ีจะท�าเช่นนี้ได้ งานท่ียากล�าบาก  

ก็อาจกลายเป็นส่วนหน่ึงของการเติบโตไปสู่ความเป็นมนุษย  ์

ที่สมบูรณ์ขึ้นของทุกคน เพราะงานไม่เพียงแต่เป็นเครื่องขัดเกลา

กิเลสและตัวตนของเรา แต่งานยังเป็นโอกาสท่ีเราจะเรียนรู้และ

เติบโตเต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์

       

 

นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยสังคมและสุขภำพ
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“กำรสร้ำงควำมสุขในวิถีชีวิตกำรงำนของ
บุคลำกรสำธำรณสุข... กระบวนกำรเรียนรู้เพือ่
พัฒนำกำรท�ำกิจแก่ผู้อื่น เสมือนกิจของตนเอง”

 แพทย์ พยาบาล และบคุลากรสาธารณสขุ เป็นผูม้บีทบาท

ส�าคญัต่อสงัคมในการดแูลสขุภาพและสขุภาวะของผูค้น ทัง้ในยาม

เจ็บไข้และในยามท่ีมีสุขภาพดี เป็นภารกิจที่มีผลต่อชีวิตและสาร

ทุกข์สุขดิบของประชาชน ซึ่งต้องใช้ความรับผิดชอบและความถูก

ต้องแม่นย�าสูง รวมทั้งมีสิ่งที่จะต้องด�าเนินการในลักษณะการปิด

ทองหลงัพระนอกเหนอืจากสิง่ทีจ่ะปรากฏให้คนทัว่ไปสามารถรบัรู้

ได้อยู่อีกเป็นจ�านวนมาก จงึเป็นงานทีต้่องอทุศิตนและให้ความทุม่เท

สูง ซึ่งอยู่เบื้องหลังของสุขภาวะสังคมและเป็นก�าลังความมีสุขภาพ

ดขีองพลเมอืง เพือ่เปน็ก�าลงัการพฒันาในทกุด้านของประเทศชาติ  

แต่ก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกับความสูญเสีย ความทุกข์ ความเจ็บไข้ ความ

ต้องการและความจ�าเป็นอันแตกต่างหลากหลาย ท�าให้กลายเป็น

คนกลุ่มหนึ่งที่ต้องอยู่กับภาวะกดดัน มีความทุกข์  มีความเสี่ยงต่อ

การเกิดภาวะเครียดอย่างต่อเนื่องและสั่งสม บั่นทอนต่อสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตของตนเอง และส่งผลสืบเนื่องต่อคุณภาพในการ

บริการสุขภาพและดูแลสารทุกข์สุกดิบแก่ประชาชนได้อีกด้วย

 ขณะเดียวกัน สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

พัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ทั้งในระดับท้อง

ถิ่นและโลกาภิวัตน์ ก็ขยายตัวอย่างซับซ้อน และมีความเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบและมีปฏิสัมพันธ์

เชือ่มโยงกนัได้อย่างทัว่ถงึ ท�าให้ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบังานด้าน

สุขภาพมีความครอบคลุมกว้างขวาง ครอบคลุมไปถึงด้านสังคม 

วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม บคุลากรสาธารณสขุจงึจ�าเป็นต้องเรยีน

รูอ้ย่างกว้างขวางอยูต่ลอดเวลา ให้สามารถเห็นแรงกดดนัและเข้าใจ

ความเชื่อมโยงของปัจจัยเชิงระบบจากสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

ที่มีผลต่อสุขภาพ พร้อมกับอีกด้านหนึ่ง ก็ต้องสามารถบูรณาการ

ความรู้และปัญญาปฏิบัติด้านสุขภาพ ให้เชื่อมโยงและบูรณาการ

งานสขุภาพเข้าสูส่ิง่ท่ีอยู่ในชวิีตประจ�าวนั และในสงัคม สิง่แวดล้อม 

ทีอ่ยูน่อกหน่วยบรกิารทางสขุภาพและอยูน่อกขอบเขตงานสขุภาพ

ดังที่คุ้นเคยกันทั่วไป

 กระบวนการแก้ปัญหาและสามารถบรรลจุดุหมายทีด่กีว่า

ตามความจ�าเป็นและตามสภาพความเป็นจริงที่ก่อเกิด ด�ารงอยู่  

และด�าเนินไปด้วยกันท้ังสองด้านกับพลวัตรของสังคมส่ิงแวดล้อม 

ดงักล่าว จะไม่สามารถพฒันาการเรยีนรูแ้ละสร้างบคุลากรสาธารณสุข

ในเงือ่นไขแวดล้อมและความจ�าเป็นใหม่ๆ ของสงัคมได้ ด้วยการจดั

กระบวนการทางการศกึษาและการพัฒนาการเรียนรู้แบบแยกส่วน  

เป็นต้นว่า แยกความจ�าเป็นในชีวิตการงานของตนออกจากการ

บริการทางสุขภาพ แยกความเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนในโรง

พยาบาล ออกจากสุขภาพและภาวะความมีสุขภาพดีท่ีอยู่ในชีวิต

ประจ�าวัน แยกการด�าเนินงานสุขภาพและสาธารณสุขออกจากมิติ

อืน่ของสงัคม แยกการรกัษาและบ�าบดัฟ้ืนฟ ูออกจากการบ�ารงุและ

พัฒนาความมีสุขภาพดี ไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ

สังคม เหล่านี้เป็นอาทิ แต่จะต้องเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ 

อย่างบรูณาการและเป็นองค์รวม บรรลุจดุหมายครอบคลุมทัง้ความ

จ�าเป็นเพือ่การพฒันาบุคลากรสาธารณสขุ ให้สามารถดแูลและสร้าง

ความสขุในตนเอง และเข้าถงึการเรยีนรูท้างสขุภาพในกระบวนทศัน์

ใหม่อันกว้างขวาง พร้อมไปกับสามารถสร้างเสริมพลังการมีส่วน

ร่วมทางสขุภาพของประชาชนและชมุชนระดบัต่างๆ ท�าให้หมอยิม้

ได้ คนไข้ย้ิมออก สุขภาวะชุมชนและสุขภาวะสังคมเข้มแข็งยั่งยืน  

ระบบบริการของโรงพยาบาลและหน่วยบริการทางสุขภาพม ี

ประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ในโครงการเครือข่าย

โรงพยาบาลสร้างสุข ที่ร่วมกันด�าเนินการขึ้นโดย ๓ โรงพยาบาล

ครั้งนี้ สามารถให้รูปแบบและสร้างบทเรียนในการบรรลุผลภาค

ปฏิบัติ สอดคล้องกบัความจ�าเป็นดังกล่าวนีข้องสงัคมไทยได้ในระดบั

หนึ่ง

 การริเริ่มและด�าเนินโครงการของเครือข่ายโรงพยาบาล

สร้างสุขตลอดระยะเวลา ๓ ปี ได้มีการด�าเนินกิจกรรมและพัฒนา

โครงการปฏบิตักิารไปตามความจ�าเป็นอย่างเป็นระบบอย่างต่อเน่ือง

ค�านิยม



เป็นการท�างานและการสร้างสุขอยู่ในตนเอง บนโครงสร้างของการ

ท�างานความรู้ บ่มสร้างความสุขจากชีวิตด้านในของบุคลากร  

อันเกิดจากการได้อยู่กับสถานการณ์การเรียนรู้ตนเองและการแลก

เปลีย่นเรยีนรูก้บัผูอ้ืน่  พร้อมกบัได้วเิคราะห์และปรกึษาหารอืเกีย่ว

กับชีวิตการงาน ที่เกี่ยวกับองค์กรการท�างาน ทว่า ในบริบทที่อิสระ

จากการถูกกดทับด้วยแรงกดดันเฉพาะหน้า มาอยู่กับสถานการณ์

การเรียนรู้ ทีไ่ด้รับการออกแบบและจดักระบวนการให้เกิดการสร้าง

ปฏสิมัพนัธ์เชงิการเรยีนรู ้ทีส่ือ่สะท้อนกบัด้านความลกึซึง้และเยอืก

เยน็ต่อชวีติ ได้มเีวลาเพือ่สร้างประสบการณ์การเข้าถงึ ซาบซ้ึง และ

เกดิความชัดแจ้งต่อความสขุทีอ่ยูใ่นตน รวมทัง้ได้เพิม่พนูและขยาย

โลกทัศน์เชิงสหวิทยาการ เพื่อกลับสู่วงจรการท�างานสุขภาพในวิถี

แห่งสตแิละสขุภาวะปัญญา ทีม่กีารจัดระบบและเกดิความงอกงาม

แบบสั่งสม

 กล่าวได้ว่า มลีกัษณะเป็นบทเรยีนทีก่่อเกิดและได้มาจาก

การร่วมกนัพสิจูน์ตรวจสอบกบัตนเองด้วยการปฏบิตัขิองการสร้าง

ความสขุในวถีิชีวติการงานของบุคลากรสาธารณสขุ ซึ่งมีความเป็น

นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรเงื่อนไขความจ�าเป็น

ใหม่ๆ ที่บูรณาการและเป็นองค์รวมกับการท�างานและด�าเนินชีวิต 

พร้อมกับเป็นนวัตกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการ

สุขภาพที่อาศัยปัจจัยการพัฒนามนุษย์เป็นส�าคัญ ด้วยการสร้าง 

“สุข...ทุกย่างก้าว” ครอบคลมุทัง้ความสขุของประชาชนและความ

สุขของบุคลากรสาธารณสุข  จึงนับว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาการท�ากิจแก่ผู้อื่นเสมือนกิจของตนเอง สมดังพระราโชวาท

ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิล พระบดิาการแห่งการแพทย์และสาธารณสขุ

ไทยนั่นเอง

และมีความหลากหลายไปตามต้นทุน ประสบการณ์ และเงื่อนไข

แวดล้อมของหน่วยงาน ตลอดจนยืดหยุ่นไปกับบริบทความหลาก

หลายของพืน้ที ่รวมทัง้ได้รบัการพฒันาศกัยภาพและการสร้างทกัษะ

ใหม่ๆ ทีส่อดคล้องกบัแนวคดิของโครงการ จากหลกัสตูรและแหล่ง

วทิยาการ ตลอดจนการศึกษาดงูานจากกรณีตัวอย่างหลายแห่งของ

ประเทศเป็นระยะๆ 

 ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินการ ได้ออกแบบให้มีมิติ

การวิจัยประเมินผล ถอดบทเรียน และสังเคราะห์ประเด็นเรียนรู้

การเปลีย่นแปลง ในหลายขอบเขตและหลายแง่มุม ซึง่วงจรดงักล่าว

นี้ จะได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงอยู่กับ ๓ องค์ประกอบส�าคัญ 

อันได้แก่ บทเรียนจากสิ่งที่ได้ด�าเนินการผ่านไป การวิเคราะห์และ

ส�ารวจตรวจสอบภาพสะท้อนและการขยายความเชือ่มโยงสู่ส่ิงรอบ

ข้างไปตามก�าลงัการเรียนรู้ของปัจเจกและกลุม่ผูป้ฏบิตัท่ีิมส่ีวนร่วม  

และประเด็นยุทธศาสตร์การคิดเพื่อตั้งค�าถามสร้างความคืบหน้า 

ส�าหรบัตรวจสอบด้วยตนเองจากภาคปฏบิตัใินระยะต่อไป หมนุเวยีน

สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆ ซึ่งทีมวิจัย ทีมถอดบทเรียน และทีม 

กระบวนกรที่สร้างขึ้นจากทีมของโรงพยาบาลในเครือข่าย  จะร่วม

กันจัดเวทีและด�าเนินการอย่างผสมผสาน

 กระบวนการและวงจรดังกล่าวนี้ มีบทบาทต่อการสร้าง

กระบวนการเรยีนรูท้ีส่�าคญั ๒ ด้านทีด่�าเนนิไปบนกระบวนการอืน่ๆ 

ด้านหนึง่ ได้แก่  เป็นกระบวนการติดตามศึกษาของทีมวิจัยซึ่งเป็น

ทีมผสมระหว่างทีมวิจัยสหวิทยาการกับทีมวิจัยจากกลุ่มผู้ปฏิบัติ

หลากหลายสาขาจากโรงพยาบาลเครือข่าย และอีกด้านหนึ่ง  

กเ็ป็นกระบวนการเรยีนรูจ้ากการบรหิารจดัการอย่างมส่ีวนร่วมของ

เครือข่ายปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือข่าย ให้ได้น�าเอาการงาน 

การด�าเนินชีวิต ตลอดจนกิจกรรมและการเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งที่

เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับโครงการ มาพูดคุยสื่อสาร สร้าง

ปฏิสัมพันธ์กับทรรศนะเชิงวิพากษ์ที่หลากหลายและกว้างขวาง ใน

บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของชุมชนการใคร่ครวญ ทบทวน 

เรียนรู้ แบ่งปันการร่วมทุกข์และพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสุข 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ค�าศรีจันทร์ 
คณะศิลปศำสตร์  มหำวิทยำลัยแม่โจ้  เชียงใหม่ 

วิทยำกรและที่ปรึกษำกระบวนกำรวิจัยประเมินผลและพัฒนำรูปแบบ 
(ในระยะเริ่มโครงกำร เป็นอำจำรย์และทีมบริหำรกำรวิจัยของสถำบัน 

พัฒนำกำรสำธำณสุขอำเซียน มหำวิทยำลัยมหิดล ที่ปรึกษำของโครงกำร)



 “โรงพยาบาลสร้างสุขในจินตนาการ”  หากผม

สามารถรู้สึกและพูดแทนประชาชนธรรมดา ที่ก�าลังเจ็บไข้ได้ป่วย

แล้วต้องพึ่งพิงการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชุมชน ผมย่อม

อยากได้รบัการปฏบัิตริกัษาทีม่าจากความใส่ใจ และเตม็ก�าลงัความ

สามารถของผู้ให้บริการ จนผมเชื่อมั่นศรัทธาในกระบวนการดูแล

รักษา ยามใดที่เจ็บไข้ได้ป่วย ผมอยากรู้สึกว่าโรงพยาบาลจะเป็น

เสมือนบ้านที่ 2 ที่อยากมาเจ็บอยากมาตายที่นี่ เพราะแม้กายจะ

เจ็บป่วยเพียงใด แต่ใจก็ยังรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเป็นสุข

 เช่นเดียวกัน หากผมเป็นประชาชน ผมก็อยากรู้สึกดีๆ 

อยากรกัและห่วงใยต่อหมอพยาบาลทกุคนในโรงพยาบาล เพราะ

ผมก็ตระหนักดีว่า พวกเขาส่วนใหญ่ต่างก็ท�างานรับผิดชอบต่อ

ชวิีตผูค้นด้วยความหนักอึง้ จนความสขุส่วนตัวมแีนวโน้มลดน้อย

ถอยลงทกุท ีแต่ครัน้ผมจะเรยีกร้องการดแูลรกัษาท่ีเป่ียมด้วยคณุภาพ

และอบอุ่น จากหมอพยาบาลที่ท�างานอย่างเหน็ดเหน่ือยและเต็ม

ไปด้วยความตึงเครียด จึงดูไม่ค่อยยุติธรรมนักส�าหรับบุคลากรทาง 

การแพทย์

 ในความเป็นจรงิแล้ว นอกจากภาระอนัหนกัอึง้ในการดแูล

รกัษา บคุคลากรในโรงพยาบาลยงัต้องเผชญิปัญหาหลากหลายด้าน 

ทั้งจากระบบงาน และการเชื่อมประสานงานที่ติดขัด ปัญหาความ

สัมพันธ์ที่เหินห่างและอาจมีความขัดแย้ง รวมถึงพลังความรู้สึก

นึกคิดทางลบที่บั่นทอนภายใน สภาพดังกล่าวนี้ท�าให้การท�างาน

ด้วยความสุขลดน้อยถอยลง จนกลับกลายเป็นความรู้สึกอึดอัด

ขัดเคืองเต็มไปด้วยความทุกข์ขึ้นมาแทนที่ จนหลายคนทดท้อ 

หมดไฟ อยากย้ายหรือลาออกก่อนเวลาอันควร ดังนั้นบุคลากร

ทางการแพทย์ท่ีท�างานในสภาพเหนือ่ยล้าเป็นทกุข์ กย็ากทีจ่ะท�าให้

พวกเขาให้การดูแลรักษาประชาชนด้วยหัวใจความเป็นมนษุย์ และ

หากสภาพดังกล่าวไม่ได้รับการใส่ใจเพื่อบรรเทาเยียวยา ก็รังแต่จะ

ท�าให้คนดีมฝีีมอืท้อแท้ และหลัง่ไหลออกไปจากโรงพยาบาลชมุชน

ของรัฐ ในที่สุด ผลกระทบโดยตรงก็จะเกิดขึ้นกับประชาชนในท้อง

ถิ่นห่างไกล

 ด้วยเหตดุงัทีก่ล่าวมา การจะท�าให้ประชาชนพอจะมรีอย

ยิม้ขณะทีเ่จบ็ป่วย จ�าต้องท�าให้บคุคลากรในโรงพยาบาลท�างานบน

พ้ืนฐานแห่งความสขุ มคีวามอ่ิมเอิบจากภายใน แม้จะต้องเผชญิกบั

แรงกดดนัอนัมากมาย และการทีจ่ะท�าให้บรรยากาศในโรงพยาบาล

อบอวลด้วยความสุข หรือเต็มไปด้วยพลังด้านบวกเป็นพื้นนั้น ก็คง

ต้องเริม่ต้นทีค่วามรกัและความเข้าใจระหว่างบคุลากร เช่น หวัหน้า

กับลูกน้อง ระหว่างบุคคลากรกับระบบงาน หรือโครงสร้างงาน 

ระหว่างเรากบัผูร้บับรกิาร เป็นต้น โดยโรงพยาบาลจ�าเป็นต้องฟ้ืนฟู

ความสัมพันธ์ที่แห้งแล้งและขัดแย้ง ให้กลับคืนสู่สายสัมพันธ์ที่มี 

มติรไมตรต่ีอกัน มคีวามอดทนอดกลัน้ต่อความแตกต่างหลากหลาย

ของคน ซึง่มกัจะมาจากการเข้าใจเข้าถงึตวัตนเบ้ืองลกึ ทีม่ทีัง้เหมอืน

และแตกต่างกนัจนยอมรบักนัได้ ความสมัพนัธ์ทีม่าจากการยอมรบั

กันได้ มักน�าไปสู่การประสานพลังของทีมงาน จนเกิดพลังร่วมซึ่ง

จะเต็มเป่ียมไปด้วยพลังจินตนาการ แรงบนัดาลใจ และความสามารถ

อันหลากหลายของคน พลังร่วมที่ว่านี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญ

ในการแก้ไขปัญหาน้อยใหญ่ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังน�าไปสู่

การร่วมมือเพื่อวางระบบหรือโครงสร้างงานที่แยบยลไหลลื่น เพื่อ

รองรับกับภารกิจอันหนักอึ้ง เมื่อระบบงานถูกคลี่คลายไปในทางที่

ดีขึ้นเรื่อยๆ จะท�าให้บุคคลากรเกิดปิติสุขภายใน แม้จะเหนื่อยกาย

แต่ใจไม่ได้เหนื่อยหรือทดท้อตาม พลังด้านบวกภายในของบุคคล

หากประสานเป็นพลังร่วม จะเป็นกุญแจส�าคัญท่ีจะท�าให้องค์กร

พัฒนาไปสู่คุณภาพแทบทุกด้าน

ค�านิยม
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ปรีดา เรืองวิชาธร 
เสมสิกขำลัย

 ด้วยหลักการที่กล่าวมา โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข 

อันเกิดจากความร่วมมือของ 3 โรงพยาบาล อันได้แก่ โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชหล่มเก่า จังหวดัเพชรบรูณ์ โรงพยาบาลท่าสองยาง 

จังหวัดตากและโรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเป็น

บททดลองส�าคัญที่จะพิสูจน์แนวความคิดข้างต้น การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา ได้น�าไปสู่การมองเห็นปัจจัย 

ต่างๆ ท่ีจะท�าให้โรงพยาบาลสร้างสุขได้อย่างแท้จริงโดยได้มีการ

หยิบเอาบทเรียนไปทดลองใช้ ซึ่งเกิดทั้งผลในแง่บวก และมองเห็น

อปุสรรคทีฉ่ดุรัง้ความเตบิโตก้าวหน้า ดงัทีท่่านจะได้เห็นรายละเอยีด

จากหนังสือเล่มนี้ 

 ทั้งนี้ โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข ควรได้รับความ

ชืน่ชมในแง่เป็นบททดลองอันหนึง่ ทีจ่ะท�าให้เกดิการแลกเปลีย่น

เรียนรู้เพื่อขยายผลออกไปสู่วงกว้างทางด้านสาธารณสุขยิ่งขึ้น 

ซึ่งประโยชน์อันแท้จริงก็จะกลับคืนสู่ประชาชนในท้ายที่สุด
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 “ความสุข”  เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแต่ละคนมอง

ความสขุและมวิีธกีารแสวงหาความสขุทีแ่ตกต่างกนั ซ่ึงข้ึนกบัหลาย

ปัจจัย งานวิจัยเรื่องความสุขของมาร์ติน เซลิกแมน (Martin 

Seligman) กล่าวว่า 

“ควำมสขุมอิีทธพิลมำจำกปัจจัยด้ำนพันธกุรรม
รำวร้อยละ 50 ด้ำนสถำนกำรณ์ชีวิตหรือปัจจัย
ภำยนอกประมำณร้อยละ 10-15 และปัจจยัภำยใน
ซึง่มส่ีวนก�ำหนดระดบัควำมสขุของคนเรำประมำณ
ร้อยละ 35-40”

 ดงันัน้การสร้างความสขุจงึควรผสานปัจจยัภายนอกและ

ปัจจยัภายในควบคูกั่นไป โดยการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายในทีส่�าคญั

นั้น อยู่ท่ีการเปล่ียนแปลงรูปแบบความคิด (Mental Model) 

ภายในตนเอง ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงแบบองค์รวม ซึง่ประกอบ

ด้วยการเปลีย่นแปลงด้านองค์ความรู้และทัศนคต ิด้านทักษะความ

เชี่ยวชาญ ด้านพฤติกรรม ด้านความสัมพันธ์ ด้านจิตใจและปัญญา

ส่งผลให้บคุคลมคีวามสขุในการท�างานและการด�าเนนิชวีติได้ในทีส่ดุ

ถงึแม้จะยงัอยูใ่นสภาพแวดล้อมหรอืมปัีจจยัภายนอกและบรบิทเดมิ

รวมถงึการเผชญิภยัภาวะคุกคามต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตกต็าม

 โลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายด้าน

หลากมิติ ในวงการการแพทย์และสาธารณสุขก็มีการเปลี่ยนแปลง

มากมายเช่นเดียวกัน ทั้งความคาดหวังจากผู้รับบริการท่ีเพิ่มมาก

ขึ้น เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ ที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเรว็ ปัญหาการใช้กฏหมายการแพทย์และสาธารณสขุ และ

การฟ้องร้องจากผูร้บับรกิารทีเ่พิม่สงูขึน้ เป็นต้น ท�าให้หลายองค์กร

ต้องตื่นตัวที่จะพัฒนาคนและองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กร

มีคุณภาพมาตรฐาน และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ทีเ่พิม่มากขึน้ ถงึแม้จะเป็นท่ียอมรบัว่า การพฒันาระบบและคณุภาพ

บริการ เช่น การประกันคุณภาพ TQM ISO TQA การพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation, HA) 

การจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีบทบาท

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีภายในองค์กรได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็

ก่อให้เกิดความเครียด เหนื่อยล้า รู้สึกถูกกดดัน และเป็นภาระ  

ส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวิีต และความสมดุลระหว่างชวิีตและการ

ท�างาน รวมถงึมผีลต่อไปยงัครอบครัว ท�าให้ผูใ้ห้บรกิารสาธารณสขุ

มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้น

 มีการศึกษาเรื่อง “การประเมินความพึงพอใจใน

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างานของบุคลากร

สุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2552”  โดย 

อไุรพร จันทะอุม่เม้า ซึง่จากผลการศกึษาพบว่า ในด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลบุคลากรมีความพึงพอใจในการที่มีอิสระในการ

ตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ พึงพอใจที่หน่วยงานให้การสนับสนุน

การน�าความรูม้าใช้ในการพัฒนาคณุภาพงาน และพึงพอใจต่อภาระ

งานที่ได้รับมอบหมาย แต่ไม่พึงพอใจในการจัดสรรอัตราก�าลัง การ

พิจารณาความดีความชอบ และกระบวนการแก้ไขปัญหาและการ

ยตุคิวามขดัแย้งในหน่วยงาน ส�าหรบัด้านคณุภาพชวีติ ความสมดลุ

ระหว่างชีวิตและการท�างาน บุคลากรมีความพึงพอใจในการได้

ท�างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ และเป็นส่วนหน่ึงในความ

ส�าเร็จของหน่วยงาน แต่ยังไม่พึงพอใจต่อนโยบายหรือมาตรการ

สร้างขวญัและก�าลงัใจการจดัสวสัดกิารในการท�างานรวมถงึการจดั

สภาพแวดล้อมการท�างานของหน่วยงาน ที่เอื้อต่อการท�างาน การ

ส่งเสริมอาชีวอนามัยสุขภาพ และความปลอดภัย ตามทฤษฎีการ

เส้นทางสร้างสุข

ปัจจัย
ภำยนอก

ปัจจัย
ภำยนอก

ปัจจัย
ภำยนอก

สภำวะแวดล้อม
ที่บีบคั้น

สภำวะแวดล้อม
ที่บีบคั้น

สภำวะแวดล้อม
ที่บีบคั้น
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บริหารจัดการองค์กรในยุคปัจจุบันหลายๆ องค์กรจึงเน้นให้ความ

ส�าคญัทีค่วามสขุหรอืสุขภาวะของคนในองค์กร หากองค์กรใดสามารถ

ตอบสนองให้เกิดความพงึพอใจ (Satisfaction) และดแูลบคุลากร

อย่างดี ก็จะท�าให้พนักงานมีความสุข เกิดแรงจูงใจ (Motivation) 

ในการท�างานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ ตรงกับแนวคิดของนัก

บรหิารจัดการแนวมนษุย์นยิม (Humanism) เรือ่งการสร้างคุณภาพ

ชีวิตในการท�างาน (Quality of Work Life) การสร้างความรัก

ความผูกพันของคนกับองค์กร (Employee Engagement) ที่มี

ทัศนะไปในทิศทางเดียวกันว่า 

“ควำมสุขของคนท�ำงำน คือ พลังส�ำคัญ 
ที่เกื้อหนุนต่อควำมส�ำเร็จขององค์กร”

 นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดด้านการบริหารจัดการองค์กรที่

พัฒนาก้าวหน้าไปไกลอีกระดับหนึ่ง ตัวอย่างเช่น งานเขียนของ 

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

อันดับบริษัทที่ยิ่งใหญ่ที่คนอยากท�างานด้วย (The Great Place 

to Work for) ของนิตยสาร Fortune ที่เชื่อว่าองค์กรที่ดี คือ 

องค์กรทีช่่วยให้บคุลากรสามารถประเมนิค้นพบสิง่ทีม่คีณุค่า “ด้าน

ใน” ของชีวิตตนเอง แล้วช่วยให้เขา/เธอสามารถปลดปล่อยพลัง 

(Passion) ศักยภาพ (Potentials) ที่อยู่ภายในออกมาได้อย่าง

เตม็ท่ี แล้วเชือ่มโยงพลงัเหล่านัน้ ไปขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลสุูเ่ป้า

หมายที่วางไว้ องค์กรใดที่สามารถท�าเช่นนี้ได้ จะไม่ใช่เพียงองค์กร

ทีบ่ริหารธรุกจิจนประสบความส�าเรจ็เท่านัน้ แต่เป็นองค์กรทีย่ิง่ใหญ่ 

(The Great Place) ที่องค์กรเองก็มีความสุขจากผลสัมฤทธิ์ทาง

ธุรกจิ และบคุลากรมคีวามสุขจากการค้นพบตวัตนของตนเอง และ

สามารถใช้ศักยภาพของตนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็น 

รูปธรรมอย่างเต็มที่ รวมถึงในมุมมองเชิงนิเวศน์วิทยา (Ecology) 

ยังมองถึงว่าทุกองค์กรเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของสังคม การด�าเนิน 

กิจกรรมใดๆ ขององค์กรย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นของสังคม

เสมอ ดังนั้น การมีจิตส�านึกรับผิดชอบขององค์กรในฐานะพลเมือง

หนึ่งของสังคม จึงเป็นเรื่องส�าคัญ อย่างน้อยที่สุดก็ คือ ความส�านึก

รับผิดชอบขั้นต�่าภายในองค์กร อันได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากร

ท�างานอย่างมีความสุข ซ่ึงสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของปีเตอร์ 

ดรักเกอร์ (Peter F. Drucker) ถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจสังคมว่า

ก�าลังก้าวสู่โลกยุค “สังคมแห่งองค์กร”  (Society of  

Organization) และ “สังคมลูกจ้าง”  (Employee Society) 

ซึ่งหมายความว่า

“หำกบุคลำกรสำมำรถท�ำงำนและใช้ชวีติอย่ำง
มีควำมสุข องค์กรแห่งนั้นก็จะเป็นองค์กรที่เปี่ยม
ไปด้วยควำมสุข”

 หากองค์กรส่วนใหญ่ในสงัคมไทยเป็นองค์กรทีม่คีวามสขุ 

สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสุขและในท้าย

ที่สุด เมื่อคนไทย องค์กรไทย และสังคมไทย เต็มไปด้วยความสุข 

จะท�าให้แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึง

เทคโนโลยี ความรู้ภูมิปัญญา จะยกระดับขึ้นอีกหลายเท่าทวี

 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าองค์การทั้งหลายต่างก็พบสิ่งท้าทาย

อย่างหนึง่ คอื ท�าอย่างไรให้บคุลากรส่วนใหญ่สามารถมคีวามสขุใน

การท�างาน แล้วน�าไปเชื่อมโยงมีผลต่อการใช้ชีวิตส่วนตัว ตลอดจน

ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ ในประเทศไทยได้มีโครงการสร้าง

ความสขุในบคุลากรและองค์กรท่ีส�าคญัหลายโครงการ ซึง่สนบัสนนุ

โดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เช่น 

องค์กรสร้างสุข (Happy 8) โดยมีหนึ่งในองค์ประกอบส�าคัญเป็น

เรื่องของการพัฒนาจิต คือ “Happy Soul”  ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดแรงจูงใจสู่ความสุขระดบั 5 ของ Maslow คือ สุขสงบ/สว่าง  

โครงการถอดรหัส 100 องค์กรหลากสุข ซึ่งได้สังเคราะห์โมเดลการ

สร้างความสุขในที่ท�างาน (Home Model) และโปรแกรมการ

พัฒนาจิตตปัญญาในองค์กร (SpiritualityDevelopment in 

Organization) ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาความสุขของบุคคลที่เหนือ

จากความสุขทางวัตถุ เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ ไปสู่ความสุขใน

ระดับสูง จากการเข้าใจตนเองและเข้าใจโลก
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 ปัจจุบันมีหลายแนวคิดหลายเคร่ืองมือหรือรูปแบบ 

ที่เชื่อว่าสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิด  

(Mental Model) หรือการเปล่ียนแปลงแบบองค์รวมได้ เช่น 

หลักการของสุนทรียสนทนา (Dialogue) ร่วมกับการคิดทางบวก 

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning 

and Contemplative Education) การสร้างความสุขจากการ

พัฒนาจิตจนเกิดจิตตปัญญา (Spirituality Development) ซึ่ง

เป็นส่วนส�าคัญของความสุขที่ยั่งยืน ได้แก่ การฝึกสมาธิและสติ อัน

เป็นเคร่ืองมอืในการพฒันาคณุค่าภายในตนเองเพือ่น�าไปสูค่ณุลกัษณะ

ที่ส�าคัญ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ 

อดทนซื่อสัตย์ และความสามารถในการปล่อยวางไม่ยึดติด อันเป็น

เหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดความทุกข์เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีองค์กรสาธารณสุขหลายองค์กร

ได้น�าแนวคิดดังกล่าวไปด�าเนนิการเพือ่ให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื

ขององค์กรและบคุลากรมคีวามสขุ แต่กย็งัไม่มรีปูแบบหรอืกระบวนการ

ที่มุ ่งเน้นเฉพาะการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในที่ส�าคัญ คือ  

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความคิด (Mental 
Model) และท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมภายใน

ตนเอง ซึง่เป็นส่วนส�าคัญในการก�าหนดระดับความสขุทีส่ามารถน�า

ไปปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรมได้ชดัเจน หรอืยงัไม่ชดัเจนว่ารปูแบบใด

ทีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างย่ังยนืและเหมาะแก่การขยายผลไปใช้ใน

องค์กรอื่น รวมถึงรูปแบบใดที่ไม่เกิดประโยชน์

 ดังนั้น จึงได้จัดท�าโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข  

(Holistic Happy Hospital) เพื่อศึกษาและหาเครื่องมือหรือ

รูปแบบในการสร้างความสุขหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบความ

คิด (Mental Model) เพื่อสร้างสุขภาวะองค์รวม อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อบุคลากรสาธารณสุขผู้รับบริการองค์กรต่างๆ และ

สังคมต่อไป

1  เพื่อศึกษาความหมาย องค์ประกอบ  
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ Mental Model         

เพื่อน�าประกอบในการด�าเนินกระบวนการสร้าง
และพัฒนารูปแบบ Mental Model

2  เพื่อศึกษากระบวนการสร้าง 
และปรับ Mental Model จากหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

3  เพือ่ค้นหาและสร้างรูปแบบและกระบวนการ 
การปรับ Mental Model ที่เป็นรูปธรรม 

และน�าไปปรับใช้ได้

4  เพ่ือให้เกิดการปรับ Mental Model  
ในบุคลากรสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรม

ทุกข์

ปัจจัย
ภำยนอก

ปัจจัย
ภำยนอก

ปัจจัย
ภำยนอก

สภำวะแวดล้อม
ที่บีบคั้น

สภำวะแวดล้อม
ที่บีบคั้น

สภำวะแวดล้อม
ที่บีบคั้น สุข

กลับทุกข์ให้เป็นสุข

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา

20 สุข...ทุกย่ำงก้ำว



กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์

ระยะที่ 1
การเตรียมการและเตรียมทีม
• จัดตั้งคณะกรรมกำร
• ประชุมร่วม คณะท�ำงำนกับทีมวิจัย
• วิเครำะห์สถำนกำรณ์ข้อมูล 

สภำพปัญหำควำมต้องกำร 
ของคนในองค์กร

• จัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์ 
สร้ำงกำรรบัรูเ้ผยแพร่ท่ัวทัง้องค์กร

• กำรประเมินภำวะควำมสุขครั้งที่ 1
• พัฒนำควำมรู้กำรบริหำรจัดกำร 

ให้คณะกรรมกำรบริหำร

ระยะที่ 2 
การสร้างแกนน�าและพัฒนาคนในองค์กร
• กำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• กำรศึกษำและถอดบทเรียน  

*อบรม HR จัดท�ำแผนสร้ำงสุขและศึกษำดูงำน  
*อบรม Dialogue และศึกษำดูงำน  
*อบรมกำรพัฒนำบุคลำกร

• กำรสร้ำงและพัฒนำรูปแบบสร้ำงสุขในองค์กร
• กำรจัดกิจกรรมสร้ำงสุขในองค์กร 

หลำกหลำยมิติอย่ำงต่อเนื่อง
• กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
• กำรประเมินภำวะควำมสุขครั้งที่ 2

ระยะที่ 3
การประเมินผลและเผยแพร่
• กำรอบรมตำมแผนงำนควำมสุขในองค์กร
• กำรจัดกิจกรรมสร้ำงสุขในองค์กร 

หลำกหลำยมิติอย่ำงต่อเนื่อง
• กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง รพ.
• กำรประเมินภำวะควำมสุขครั้งที่ 3
• กำรประชมุร่วมเพือ่สรปุผลกำรด�ำเนนิงำน
• กำรเผยแพร่กิจกรรมสร้ำงสุขในองค์กร 

ในเวทีระดับชำติ ภำค จังหวัด
• จัดกำรประชุมเพื่อขยำยแนวคิด  

กำรด�ำเนินงำนองค์กรแห่งควำมสุขต่อไป

ความคาดหวัง 
ของประชาชน

รัฐธรรมนูญ

ทุนนิยม 
ประชาชน

คุณภาพ 
ISO HA TQA

ภาวะแวดล้อมที่บีบคั้น

บุคลากรสาธารณสุข

คุณค่าในตัวเอง

ค่านิยมและระบบ 
ขององค์กร

ความสัมพันธ์และ 
บรรยากาศการท�างาน

ทุกข์

การฟ้องร้อง

คิด สร้าง สุข

บุคลากร
มีความสุข

HolisticHolistic
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ค้นพบ...
หนทางความสุข

ในเส้นทางที่ก้าวเดิน 
จะมีสักกี่คน

ที่จะค้นพบทาง
ที่น�าไปสู่ความสุข
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เส้นทางสร้างสุข

2
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Holistic Happy Model
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“โครงกำรโรงพยำบำลสร้ำงสขุ มีวตัถปุระสงค์
เพือ่ศกึษำและหำรปูแบบในกำรสร้ำงควำมสขุองค์
รวมอย่ำงต่อเนือ่งและยัง่ยนื ด้วยกำรเปลีย่นแปลง
จำกภำยในหรือกำรปรบัรปูแบบควำมคิด(Mental 
Model)”

 ซึง่จากการสรปุบทเรยีนการด�าเนินการโครงการโรงพยาบาล

สร้างสุข ตลอดระยะเวลา 3 ปี จากทั้ง 3 โรงพยาบาล สามารถ

สังเคราะห์ได้รูปแบบและกระบวนการปรับ Mental Model เพื่อ

สร้างความสุของค์รวม ที่ชื่อว่า “Holistic Happy Model”  

Holistic Happy Model 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

1.  กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง  
(Operation)

2.  องค์ประกอบส�าคัญ  
(Factors)

3.  การเปลี่ยนแปลงภายใน  
(Transformation)

 การสร้างความสขุองค์รวมอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื ต้อง

ใช้ทั้ง 3 ส่วนควบคู่กัน คือ บุคลากรต้องเรียนรู้และฝึกทักษะการ

เปล่ียนแปลงภายในของตนเอง องค์กรต้องส่งเสริมและด�าเนิน

การให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่ส�าคัญทั้ง 3 สิ่ง รวม

ทั้งผู้บริหารระดับสูงและทีมน�าต้องจัดการและสนับสนุนให้เกิด

กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

 หากองค์กรสามารถด�าเนินการกระบวนการสร้างการ

เปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล การเปลีย่นแปลงภายในตนเอง

ของบคุลากร และองค์ประกอบใหม่ทีส่�าคญัภายในองค์กร จะสามารถ

เกิดขึ้นได้โดยง่ายและต่อเนื่องยั่งยืน

กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง 
(Operation) 

 เป็นกระบวนการส�าคญัทีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทัง้

ในระดับองค์กรและระดับบุคคล ประกอบด้วย 4 ส่วน  ได้แก่

1  การสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้
คอื การสร้างความเข้าใจในมิติความสขุของบุคลากรและองค์กร

ให้ถ่องแท้ มีการด�าเนินงาน 2 ส่วน คือ  

• การสือ่สารโครงการให้บคุลากรในองค์กรได้มกีารปรบัแนวทาง

ในการด�าเนินงาน จากเดิมท่ีใช้วิธีการแจ้งในที่ประชุมตาม

ล�าดบัขัน้การบงัคบับญัชาทีเ่ป็นทางการ โดยการเพิม่ช่องทางการ

สื่อสารทีห่ลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น การประกวดค�าขวญั

ของโครงการ ท�าให้บุคลากรมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น 

“สร้างรัก สร้างยิ้ม อิ่มสุข” 

• การค้นหาและประเมนิระดบัความสุขของบคุลากรในองค์กร

ได้มีการปรับวิธีการให้มีความสอดคล้องมากขึ้น มีทั้งการใช้

เครื่องมือส�าเร็จรูปเช่น Happinometer, แบบประเมินความ

ผกูพนัของคนในองค์กร และมกีารใช้กระบวนการประเมนิความ

สุขด้วยการท�ากระบวนการกลุ่ม (Focus Group) ท�าให้เกิด

การมส่ีวนร่วมของบคุลากร ทัง้ในการค้นหาและประเมนิระดบั

ความสุข รวมทั้งสร้างการรับรู้ในองค์กร

2  การสร้างทีมน�าที่คิดกระบวนระบบ 
คอื การสร้างและพฒันาทมีน�าหรอืคณะกรรมการโรงพยาบาล

สร้างสุข (Core Team) เพื่อท�าหน้าที่เป็นกระบวนกรและบูรณา

การทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขของบุคลากร มีการด�าเนินงาน 2 

ส่วน คือ  

• การคัดเลือกทีมน�า (Core Team) โดยการเปิดโอกาสให้ 

ทกุคนสามารถสมคัรเข้ามาเป็นทมีน�าได้ ซึง่คัดเลอืกจากผูบ้รหิาร

ทุกระดับ และบุคลากรอื่นๆ ที่มีคุณลักษณะ อาทิเช่น มีภาวะ

ผู้น�ากล้าแสดงออกหรือเป็นที่ยอมรับจากคนภายในองค์กร
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• การพัฒนาทีมน�า (Core Team) รูปแบบของการพัฒนาได้

ปรับเปล่ียนไปจากเดิมที่มุ่งเน้นแต่การพัฒนาสมรรถนะตาม

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ มาเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม  

โดยเน้นกระบวนการคิดที่มีกระบวนทัศน์ใหม่ เช่น Systems 

Thinking, Dialogue, การฝึกสติ และการประชุมแบบ 

มีส่วนร่วม

โดยมีรายละเอียดของแนวทางการคัดเลือกทีมน�า ในหน้า 39

3  การสร้างกระบวนการเปิดพื้นที่ เปิดการฟัง 
และเปิดใจ คอื การด�าเนนิการเพือ่ให้เกดิพืน้ทีส่ขีาว มกีาร

รับฟังและเปิดใจ เพ่ือสร้างความความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความ

เข้าใจซึ่งกันและกันภายในองค์กร  มีการด�าเนินงาน 2 ส่วน คือ

• การน�าองค์ความรูแ้ละทักษะไปปรบัใช้กบักระบวนการท�างาน

ในองค์กร โดยใช้การบูรณาการ การท�างานปกติกับกิจกรรม

ต่างๆ ให้เปน็เนื้อเดยีวกัน มีการใช้เครื่องมือต่างๆ อย่างเหมาะ

สม เช่น สุนทรียสนทนาในการแก้ไขปัญหา การใช้สติในการ

ประชุมและดูแลผู้ป่วย ใช้ Systems Thinking ในการแก้ไข

ปัญหาของโรงพยาบาล เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน

การคลัง และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ

ในทุกเวที (เปิดพื้นที่สีขาว) เช่น การประชุมกลุ่มงานแบบมี

ส่วนร่วม

• การเรียนรู้ร่วมกันกับโรงพยาบาลอื่น (Collaborative 

Learning) มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการวางแผนการท�างาน

ร่วมกนั มกีารช่วยเหลอืเพิม่เติมส่วนขาดซ่ึงกนัและกันอย่างต่อ

เนื่องและสม�่าเสมอ 

4  เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในตนเอง
ถ่ายทอดสู่องค์กร เมื่อบุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลง

ตนเองจากภายใน จะท�าให้ปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ในองค์กรเปลีย่นแปลง

ไป ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร จนขยายผลให้เกิดความ

สุขทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน 

 ความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนมกีารประเมินตดิตามผลอย่าง

ต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือที่ง่าย สามารถบ่งบอกถึงผลที่เกิดขึ้นได้

ชัดเจน เช่น

 • Self Monitoring เป็นการประเมนิตนเองตลอดเวลาด้วยการ

มีสติตื่นรู้

• Participation Monitoring เปิดโอกาสในมีส่วนร่วมในการ

ประเมินความสุขร่วมกันตลอดเวลา

• ติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยง ข้อร้องเรียนเป็นการวัดผลความ

ส�าเร็จในภาพรวมท่ีเกิดขึน้ของการด�าเนนิโครงการ ท่ีเหน็ความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกและระดับองค์กรซึ่งจะ

ถูกส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับบริการต่อไป
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ตารางเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการในระบบเดิม
กับกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลสร้างสุข

1. สร้างความเข้าใจมิติความสุขของบุคคลากรและองค์กรให้ถ่องแท้

2. การสร้างทีมน�าที่คิดเชิงกระบวนระบบ

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สร้างสุข

1. การสือ่สารโครงการให้บคุลากรในองค์กร • การแจ้งในที่ประชุมตามล�าดับขั้นการ

บังคับบัญชาที่เป็นทางการ

• เพิม่ช่องทางการสือ่สารหลากหลายรปู

แบบ เช่น การประกวดค�าขวัญของ

โครงการ (สโลแกน) 

2. การค้นหาและประเมินระดับความสุข

ของบุคลากรในองค์กร

• ใช้แบบสอบถามอาทิเช่น Happinom-

eter ของ ม.มหิดล แบบประเมินความ

ผาสกุความผกูพนัคนในองค์กรของสภา

การพยาบาล แบบประเมนิความสขุของ

กรมสุขภาพจิต

• เพิ่มกระบวนการในการประเมินความ

สุขของบุคลากร โดยใช้กระบวนการ

กลุ่ม (Focus Groups) ท�าให้เกิดการ

มส่ีวนร่วมของบคุลากร ทัง้ในการค้นหา

และประเมินระดบัความสุข อีกทัง้สร้าง

การรับรู้ในองค์กร

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สร้างสุข

1. การคัดเลือกทีมน�า (Core Team) • เลือกจากหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม  

ตามโครงสร้างของระบบราชการ

ปรับวิธีการคัดเลือก ดังนี้ 

• เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสมัครเข้า

มาเป็นทีมน�าได้

• คัดเลือกจากผู้บริหารทุกระดับและ 

บุคลากรอื่นๆ ที่มคีุณลักษณะ อาทิเช่น 

มีภาวะผู้น�า กล้าแสดงออก หรือเป็นที่

ยอมรับจากคนภายในองค์กร

2. การพัฒนาทีมน�า (Core Team) • พัฒนาตามส่วนขาดของสมรรถนะที่

ก�าหนด และบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

• พฒันาระบบคดิและสร้างภาวะผูน้�า อาทิ 

เช่น Systems Thinking, สนุทรียสนทนา 

(Dialogue) , การฝึกสติ, การประชุม

แบบมีส่วนร่วม
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3. การสร้างกระบวนการแบบเปิดพื้นที่ เปิดการฟังและเปิดใจ

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สร้างสุข

1. การน�าองค์ความรู้และทักษะไปปรับใช้

ในการพัฒนาคนในองค์กร

• การใช้กระบวนการต่างๆ เช่น  

สุนทรียสนทนา การใช้สติ  

โดยจัดกิจกรรมแยกออกจาก

กระบวนการท�างานปกติ 

และไม่ต่อเนื่อง

มีการบูรณาการกระบวนการต่างๆ ไปใช้

กระบวนการท�างานปกติ อาทิเช่น 

• การใช้สุนทรียสนทนาและสติในการ

ประชุม การดูแลผู้ป่วย

• การใช้ Systems Thinking ในการแก้ไข

ปัญหาของโรงพยาบาล เช่น การวเิคราะห์

สถานการณ์การเงินการคลัง 

• การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

ทุกระดับในทุกเวที (เปิดพื้นที่สีขาว) 

เช่น การประชมุกลุม่งานแบบมส่ีวนร่วม

2. การค้นหาและประเมินระดับความสุข

ของบุคลากรในองค์กร

• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 

โรงพยาบาลแต่ไม่ต่อเนื่อง  

ไม่มีการช่วยเหลือระหว่างกัน

• มกีารเรยีนรู้ร่วมกัน วางแผนการท�างาน

ร่วมกัน มีการช่วยเหลือเพ่ิมเติมส่วน

ขาดซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องและ

สม�่าเสมอ
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4. เกิดการเปลี่ยนภายในตนเองถ่ายทอดสู่องค์กร

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สร้างสุข

1. กระบวนการประเมินและติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของตนเองและองค์กร

• ใช้ตวัชีว้ดัผลการท�างานและข้อร้องเรยีน

และผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ

1. Self Monitoring เป็นการติดตาม

โดยการสังเกตและทบทวนตัวเอง 

2. Participatory Monitoring 

เป็นการติดตามโดยใช้กระบวนการ 

ทบทวนแบบมีส่วนร่วมก่อนและหลัง

การท�ากิจกรรมต่างๆ (BAR : 

Before Action Review,  

AAR : After Action Review) 

ใช้กระบวนการประเมินและติดตาม ดังนี้

• Self monitoring

• Participation monitoring

• ติดตามตัวชี้วัด ความเสี่ยง  

ข้อร้องเรียน

• พัฒนารูปแบบการเรียนรู้  

เพ่ือการเปล่ียนแปลงร่วมกัน กระบวนการ

ทีเ่กดิจากเรยีนรู้ทีห่ลายเครอืข่ายมาร่วม

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ท�าให้เกดิ เช่น ท�าให้

เกิดการกระตุ้น มีการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน เช่น การส่งวิทยากรไปร่วมจัด

กิจกรรมมกีารแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ทกัษะ ความรู ้ระหว่างหน่วยงาน มกีาร

เสริมพลังและสร้างแรงบันดาลใจ ใน

การท�างาน
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องค์ประกอบส�าคัญ 
(Factors)

 เป็นองค์ประกอบท่ีมคีณุลกัษณะส�าคญัซึง่องค์กรควรมี 

และองค์ประกอบเหล่านีต่้างเสรมิซึง่กนัและกนั ให้เกดิการเปล่ียนแปลง

ทัง้ในระดบับุคคลและระดบัองค์กรอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื ประกอบ

ด้วย 3 สิง่ส�าคัญ ได้แก่

1  โครงสร้างที่ยืดหยุ่น  
(Structure/System) 

เป็นการจัดโครงสร้างหรือระบบในองค์กรที่เพิ่มการสร้าง

บรรยากาศแบบไม่เป็นทางการ เพิ่มการมีส่วนร่วม และเพิ่ม

โครงสร้างแนวราบ โดยมีคณะกรรมการโรงพยาบาลสร้างสุข 

(Core Team) เป็นตัวเชื่อมประสานในการบริหารจัดการและ

สร้างความสัมพันธ์ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ซึ่งมีเครื่องมือที่ส�าคัญคือ การประชุมอย่างมีส่วนร่วม โดยการ

ประชุมทุกระดับมีการส่งเสริมให้ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกคนรู้สึก

ปลอดภัย พร้อมท้ังเปิดใจและกล้าแสดงความคิดเห็น มีกติกา

และข้อตกลงในการประชุมชัดเจน มีผู ้ด�าเนินการประชุม การ

ประชุมได้ข้อสรุปและมติที่ชัดเจน ซึ่งเกิดจากความคิดเห็นและ

ข้อตกลงร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมและถือเป็นข้อปฏิบัติร่วม

กัน ท�าให้การประชุมมีประสิทธิภาพ

2  ความสัมพันธ์ที่เข้าใจและไว้วางใจ  
(Relationship)

เป็นการส่งเสรมิให้เกิดปฏสิมัพนัธ์เชงิบวกในองค์กร เป็นผลจากการ

ใช้ทักษะการฟังอย่างลึกซ้ึงและสุนทรียสนทนา ซึ่งมีเครื่องมือท่ี

ส�าคัญคือ การสื่อสารเพื่อสร้างสุข ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ใน

องค์กรที่มีความเข้าใจและไว้วางใจกัน เกิดความสัมพันธ์แบบ

กัลยาณมิตร เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน มีบรรยากาศของการ

พดูคยุทีเ่ป็นกนัเอง เปิดใจรบัฟัง ใช้เหตใุช้ผลมากขึน้ ชืน่ชมยนิดเีมือ่

มีคนท�าสิ่งดีๆ และมีความกล้าเกิดขึ้น คือ “กล้าเตือน กล้าขอโทษ 

กล้ารับผิด”

3  ตัวตนที่ตื่นรู้  
(Self)  

บุคลากรมีความรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองและสามารถจัดการกับสิ่ง

ที่มากระทบได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีเครื่องมือที่ส�าคัญคือ การสร้าง

สตใินองค์กร ท�าให้ทกุคนในองค์กรได้เรยีนรูเ้รือ่งสต ิสร้างบรรยากาศ

และส่งเสริมการใช้สติในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ระฆังสติ

ในการท�างานและการด�าเนินชีวิต ท�าให้เกิดการระลึกรู้ตัวตลอด

เวลามากขึ้น รับรู้และเท่าทันอารมณ์ตนเองและสามารถแก้ไขด้วย 

“สติและปัญญา”  
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1. โครงสร้างที่ยืดหยุ่น

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สร้างสุข

1. โครงสร้างองค์กร • โครงสร้างแนวดิ่ง • เพิ่มโครงสร้างแนวราบ

• ระบบการสั่งการแบบบังคับบัญชา  

(Top Down) กระบวนการท�างาน 

เป็นแบบแผนมีขั้นตอน 

• มี Core Team เชื่อมประสาน 

ในการบริหารจัดการผสมผสาน 

การท�างานทั้งแบบเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ 

2. รูปแบบการประชุม • ไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 

บรรยากาศเสี่ยงต่อความขัดแย้ง

• ทุกคนรู้สึกปลอดภัย กล้าพูด 

กล้าแสดงความคิดเห็น

• ประธานเป็นผู้ด�าเนินการประชุม • มีผู้ด�าเนินการประชุม

• ตัดสินใจในที่ประชุมภายใต้ความคิด

และวิจารณญาณของประธาน

• การตัดสินใจเกิดจากการมีส่วนร่วม 

ของที่ประชุมภายใต้ข้อมูลที่ครบถ้วน

และรอบด้าน

• ไม่มีข้อตกลงในการประชุมร่วมกัน 

ที่ชัดเจน

• มีข้อตกลงในการประชุมร่วมกัน 

ก่อนการประชุมที่ชัดเจน

ตารางเปรียบเทียบระหว่างองค์ประกอบในระบบเดิม 
กับองค์ประกอบส�าคัญของโรงพยาบาลสร้างสุข
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2. ความสัมพันธ์ที่เข้าใจและไว้วางใจ

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สร้างสุข

1. ความสัมพันธ์ในองค์กร • หัวหน้า ลูกน้อง ผู้บังคับบัญชา • เพื่อนร่วมงาน เป็นครอบครัว เพื่อน  

พี่น้อง

• แบ่งแยกวิชาชีพ • เอื้ออาทร สนับสนุนซึ่งกันและกัน

2. กระบวนการท�างาน • กระบวนการท�างานเป็นแบบแผน 

มีขั้นตอน

• ผสมผสานการท�างานทัง้แบบเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ

• ขาดการวิเคราะห์ 

และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

• เพิ่มการมีส่วนร่วมมากขึ้น  

มีกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดย

ใช้เทคนิคพื้นที่สีขาว 

- Systems Thinking

- Dialogue

- การใช้สติ

- การประชุมแบบมีส่วนร่วม

3. บทบาทหน้าที่ • แบ่งแยกแผนก  

ไม่มีการเชื่อมโยงการท�างาน 

ระหว่างหน่วยงานหรือแผนก

• มองภาพรวมองค์กร มีการบูรณาการ

เชื่อมโยงการท�างานร่วมกัน 

ระหว่างแผนก

• มองเหน็เฉพาะบทบาทหน้าทีข่องตนเอง • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอื่น

4. การสื่อสาร ไม่ค่อยฟังกัน • รับฟังกันมากขึ้น

ใช้เหตุผลเพื่อมุ่งหวังเอาชนะ • ใช้เหตุผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน 

พื้นที่สาธารณะ • กล้าเตือน กล้าขอโทษ กล้ารับผิด  

เกิดพื้นที่ความไว้วางใจ 
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3. ตัวตนที่ตื่นรู้

ประเด็น ระบบเดิม รพ.สร้างสุข

1. การใช้สติ • บุคลากรไม่มีสติ ในการใช้ชีวิต  

ถูกอารมณ์และความคิดหลอกใช้งาน

ท�าให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ไปตาม

สัญชาตญาณ

• บุคคลมีระยะเวลาในการรู้ตัว  

รู้อารมณ์ รู้ความคิด ในปัจจุบันขณะ 

ตามความเป็นจริงบ่อยครั้งขึ้น  

ทั้งในชีวิตประจ�าวันและการท�างาน

• รับรู้อารมณ์และความต้องการ  

ของผู้อื่นได้ยาก

• รับรู้ความรู้สึกและความต้องการ 

ของผู้อื่นได้ง่ายขึ้น

2. การแสดงอารมณ์ • แสดงอารมณ์ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ 

ที่ไม่พึงประสงค์

• เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์   

ไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์ทันที  

แต่จะท�าการจัดการกับอารมณ์ 

ตนเองก่อน แล้วจึงจะตอบสนอง 

ต่อเหตุการณ์ด้วยเหตุผล 

และความเป็นจริง

3. Mental Model • มี Mental Model  

ทางลบต่อสิ่งรอบข้าง

• ปรับเปลี่ยน Mental Model  

เป็นด้านบวกมากขึ้น 

และตามความเป็นจริง
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 เป็นการเปลีย่นแปลงปัจจยัภายใน

ที่ส�าคัญ คือ รูปแบบความคิด (Mental 

Model) ซึง่จะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงใน

ระดับอื่นๆ ตามมา ท้ังระบบโครงสร้าง 

(Structure) แบบแผนพฤตกิรรม (Pattern 

of Behavior) และเหตุการณ์ (Event)  

โดยในสถานการณ์เดยีวกนั ถ้ารูปแบบความ

คิดท่ีมีต่อสถานการณ์น้ันเปล่ียนแปลงไป  

ก็จะท�าให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ 

ดังกล่าวเปลี่ยนไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ

สุขได้ในที่สุด แม้ว ่าปัจจัยภายนอก 

จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เปลี่ยนก็ตาม

 โดยเครื่องมือที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

ของแต่ละบุคคล ก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเครื่อง

มือเดียวกัน แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือน

กันก็ตาม ดังตัวอย่างเรื่องล่าแห่งความสุข ใน

บทความสุขระหว่างทาง (หน้า 70-77) และ

ตวัอย่างของการเปลีย่นแปลงรปูแบบความคดิ 

ซึ่งแสดงตามภาพ 2 ภาพ ดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงภายใน 
(Transformation)
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มุ่งสู่ความสุข

เราทุกคนต่างเดินทาง...
แต่ไม่รู้หรอกว่า 

ทุกย่างก้าวจะน�าพาเรา
ไปพบเจอกับอะไร

เส้นทาง...
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รอยทางที่ผ่านเดิน

3
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 กระบวนทัศน์การสร้างเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะประเด็น

ความสุขซึ่งเป็นมิติหนึ่งของสุขภาพ (กาย สังคม จิตใจ และจิต

วิญญาณ) ได้เป็นกลายเป็นประเด็นที่ภาครัฐ เอกชน และหลายๆ 

หน่วยงานได้ให้ความสนใจ โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่า 

“หำกบคุลำกรในหน่วยงำนมคีวำมสขุ ตระหน ัก
ถงึคณุค่ำของตนเอง และภำคภูมิใจกับกำรท�ำงำน
ที่รับผิดชอบแล้ว จะส่งผลต่อคุณภำพและ
ประสิทธิภำพของงำนที่รับผิดชอบได้”

 ดังนั้น เพื่อเป็นการหาแนวทางใหม่ๆ ในการขับเคลื่อน

องค์กรให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ (Well-being) หรือการ

เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลสร้างสุข (Holistic Happy Hospital) 

จ�าเป็นต้องมีการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งมีความหมาย

ครอบคลุมถึงความคิด วิธีการ การกระท�า หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

ที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรบนฐานบริบทของพื้นที่นั้นๆ   

และผลักดันให้เป็นพลังขับเคลื่อนทุกองคาพยพขององค์กร ให้เกิด

กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และเกดิการเรียนรู้ไปพร้อมๆ 

กันไปด้วย โดยนัยนี้ เครือข่ายโรงพยาบาลในฐานะเป็นองค์กรดูแล

สุขภาพที่ใกล้ชิดกับประชาชนฐานราก หากยกระดับการบริหาร

จัดการองค์กรสู่การเป็นองค์กรสร้างสุข โดยเริ่มตั้งแต่การให้ความ

ส�าคัญและสอดแทรกกระบวนการสร้างสุข (Happiness) ควบคู่

กบัพฒันาศักยภาพคนและทมี ด�าเนนิงานในทกุมติติัง้แต่การพฒันา

กระบวนการ การพัฒนากลยุทธ์ และผลผลิตขององค์กร ท้ายสุด 

จะน�าพาองค์กรสูก่ารเป็นองค์กรนวัตกรรมสร้างสขุต้นแบบได้ และ 

จักเป็นคุณูปการแก่วงการสาธารณสุข และเผยแพร่เพื่อการเป็น 

“สุขสาธารณะ”  ต่อไป

 เพื่อที่จะท�าให้ฝันในการ “กลับทุกข์ (ของบุคลากร

ในองค์กร) ให้เป็นสุข”  เป็นความจรงิ โครงการโรงพยาบาล

สร้างสุขจึงได้เริ่มเดินตามแผนยุทธศาสตร์ คิด-สร้าง-สุข ดังนี้

 ระยะที ่1 “คิด”  กระบวนการในระยะนี ้คอื การจดัหา

และจดัตัง้ทมีน�า (Core Team) ของเครอืข่าย หรอืทีเ่รยีกชือ่อย่าง

เป็นทางการว่า “คณะกรรมการโรงพยาบาลสร้างสุข”  ซึง่

มีแนวทางการคัดเลือกดังตารางในหน้า 39

 เมื่อไดท้ีมน�า (Core Team) แล้ว จึงวางแผนด�าเนินงาน 

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การลงพื้นที่วิเคราะห์สถานการณ ์

ข้อมูลและสภาพปัญหาความต้องการของคนในองค์กร เช่น  

การหาความต้องการเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Need 

Assessment) ด้วยกระบวนการ Focus Group จัดท�าสื่อ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เผยแพร่ทั่วทั้งองค์กร ดังนั้น  

การด�าเนินงานระยะที่ 1 จึงเป็นเสมือนการปูพื้นฐานและวางแผน 

เป็นต้นทุนส�าคัญส�าหรับการด�าเนินงานในระยะต่อไป

การเรียนรู้เพื่อค้นหาความสุข

38 สุข...ทุกย่ำงก้ำว



องค์ประกอบของคณะกรรมการโรงพยาบาลสร้างสขุ
• ผู้บริหารสูงสุด 1 คน
• กรรมการบริหารโรงพยาบาล 3 - 4 คน
• ตัวแทนหน่วยงานที่ส�าคัญ
• มีบุคลากรจาก สสอ. และ รพ.สต. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
• มีความหลากหลาย ทั้งสายวิชาชีพและประเภทการจ้างงาน

คุณลักษณะ
ลกัษณะของผูท้ีจ่ะถกูเลอืกให้เป็น คณะกรรมการโรงพยาบาลสร้างสขุ 
ควรจะมีลักษณะส�าคัญ คือ ความสามารถในการเรียนรู้ มีความ
สมัครใจ และมีลักษณะร่วมอื่นๆ ดังนี้  
• สามารถสรุปและถ่ายทอดเนื้อหาในเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้มา
• มีความเป็นภาวะผู้น�าที่มีความนอบน้อม
• มีความพิถีพิถัน
• ท�าจริง ใส่ใจ มีความตั้งใจ ไม่หวงความรู้
• มีสุนทรีย์ มีรสนิยม
• มีพื้นฐานการพัฒนาด้านมิติจิตใจมาในระดับหนึ่ง 
• มีทักษะการจับประเด็นในระดับหนึ่ง

บทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการโรงพยาบาลสร้างสขุ 
1. ประสานงาน เช่น รบันโยบายจากผู้บรหิารมาส่ือสารในองค์กร และ
ให้ข้อมลูแก่บคุคลภายนอก 
2. การบรหิารจดัการ เช่น ท�าเอกสารธุรการ รวบรวมหลักฐานการเงนิ
และพสัดทุีเ่กีย่วข้องกบัโครงการ   
3. ส�ารวจข้อมลูและประเมินผล เช่น ส�ารวจความต้องการ ส�ารวจความ
คดิเห็น ข้อเสนอแนะ สรปุประเมนิผลการส�ารวจและประเมนิผลโครงการ
4. จดักจิกรรมกระบวนการเรยีนรู ้เช่น จัดการประชุมแบบมส่ีวนร่วม จดั
กจิกรรมถอดบทเรยีนแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นองค์กร การปฐมนเิทศ เป็นต้น
5. สือ่สารท�าความเข้าใจกบับคุลากรในระดับต่างๆ เช่น รบัข้อมลูมา
สือ่สารกบักรรมการคนอืน่ สือ่สารกบับุคลากรในหน่วยงาน และระหว่าง
หน่วยงาน เป็นต้น

การคัดเลือกคณะกรรมการโรงพยาบาลสร้างสุข (ทีมน�า)

คุณลักษณะ การเลือกกรรมการแบบเดิม การเลือกกรรมการสร้างสุข

ประธานคณะกรรการ ผู้อ�านวยการเท่านั้น ผู้อ�านวยการ หรือ รองผู้อ�านวยการ หรือคณะกรรมการ
บริหาร รพ.

สายวิชาชีพ ตวัแทนสายวชิาชพีหลักทีส่�าคญักบังานพฒันาคุณภาพ
เฉพาะด้าน

ตัวแทนสายวิชาชีพหลัก สายวิชาชีพข้างเคียง และสาย
สนับสนุน

ประเภทการจ้าง ข้าราชการ ตัวแทนข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า และลูกจ้างชั่วคราว

อ�านาจการตัดสินใจ หัวหน้ากลุม่งาน หัวหน้าหน่วยงาน ทีม่อี�านาจตัดสนิ
ใจในหน่วยงาน

ร่วมกันตัดสินใจ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่มีความ
สามารถในการสื่อสารถ่ายทอดและประสานงาน

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ถูกมอบหมายจากองค์กรโดย เจ้าตัวไม่อยากรับ เจ้าตวัอาสาสมคัรอยากร่วมกจิกรรม อยากท�าการพฒันา 
อยากเรียนรู้ อยากท้าทายสิ่งใหม่ๆ

การมีส่วนร่วมในอ�าเภอ ไม่มีตัวแทนจาก สสอ. และ รพ.สต. เข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการ

มีตัวแทนจาก สสอ. และ รพ.สต. เข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการ

ประสบการณ์ มีประสบการณ์การบริหารบุคลากรและดูแลเรื่อง
ความสุขความผูกพัน

ไม่จ�าเป็นต้องมีประสบการณ์การบริหารบุคลากรและ
ดูแลเรื่องความสุขความผูกพันมาก่อน

การคัดเลือกคณะกรรมการ รพ.สร้างสุข

หมายเหตุ
คณุลกัษณะเพ่ิมเตมิ ทีถ้่ามจีะช่วยส่งเสริมศักยภาพของทมีน�า ได้แก่ 
1. กล้าแสดงออก มภีาวะผูน้�า ท�างานได้โดดเด่น 2. มกีารน�าความรู้มาใช้กบัตวัเอง 
3. มคีวามสามารถถ่ายทอดได้ด ี 4. มบีทบาทหน้าทีท่ีเ่หมาะสมในการใช้อ�านาจ  
การตดัสนิใจ 5. เป็นผูท้ีไ่ด้รับการยอมรับจากกลุม่ 6. มคีวามรับผดิชอบสูง 
7. มคีวามยดืหยุน่
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 ระยะที่ 2 “สร้าง”  เริ่มด้วยการเสริมศักยภาพของทีม

น�า (Core Team) ตามที่ได้วางแผนไว้ในระยะที่ 1 เพื่อให้ทีมน�า

สามารถไปจัดการเรียนรู้และกระบวนการในพ้ืนท่ีได้ด้วยตนเอง  

 ตัวอย่างการเสริมสร้างศักยภาพที่โครงการโรงพยาบาล

สร้างสุขได้จัดให้ทีมน�า มีดังนี้ 

 หลักสูตร “Deep Learning Cycle” โดยวิทยากร 

อาจารย์ชยัวฒัน์ ถิระพนัธ์ จากสถาบนัการเรยีนรูแ้ละพฒันาประชา

สังคม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง คือ 

 1. Team Learning and Mental Model 

 2. วิธีคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking)  

 3. Personal Mastery and Leadership 

 หลักสูตร “การพัฒนาจิตตปัญญาในองค์กร หรือการ

สร้างสติในองค์กร” วิทยากรโดย นายแพทย์ยงยุทธ  

วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา 

กรมสุขภาพจิต

 หลกัสตูร “การพัฒนาทักษะวิทยากรกระบวนการ”  

โดยวิทยากรจากสถาบันเสมสิกขาลัย ซึ่งมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทั้งหมด 3 ครั้ง คือ 

 1. การพัฒนาภาวะผู้น�าที่เน้นพลังกลุ่ม 

 2. ทักษะพื้นฐานการจัดประชุมอย่างมีส่วนร่วมขั้นที่ 1 

 3. ทักษะพื้นฐานการจัดประชุมอย่างมีส่วนร่วมขั้นที่ 2

 ซึ่งหลักสูตรที่เสริมสร้างศักยภาพให้กับทีมน�านั้นขึ้นกับ

บริบท พื้นฐาน และความต้องการของแต่ละโรงพยาบาลและเครือ

ข่าย ที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์และวางแผนกระบวนการ 

 ส�าหรับส่วนของบุคลากรในองค์กร ได้จัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมพลังที่เช่ือมโยงกับความต้องการและปัญหาขององค์กรเป็น

หลัก โดยเป็นกิจกรรมทีเ่น้นมติิทางด้านการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์

ภายในองค์กร และมติทิางด้านจติใจ ท�าเป็นกจิกรรมคู่ขนานกบัการ

พัฒนาศักยภาพทีมน�า ตัวอย่างเช่น จัดให้มีกิจกรรมประจ�าเดือน 

ทกุเดอืน จดักิจกรรมการเปิดพืน้ทีส่ขีาว กจิกรรม check-in check-

out  กจิกรรมงาน พลงักลุม่และความสขุ กจิกรรมการสือ่สารอย่าง

สันติ เป็นต้น

 กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของท้ังทีม

น�าและบุคลากรในองค์กร นับว่าเป็นปัจจัยส�าคัญของการขับ

เคลื่อนเพื่อให้เกิดการเรียนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Trans-

formative Learning) โดยเช่ือว่า หากบุคคลสามารถเปลี่ยน 

แปลงรูปแบบความคิด (Mental Model) จะเป็นจุดเริ่มที่ส�าคัญ

ในการสร้างสุขและน�าไปสู่การเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในมิติอื่นๆ 

ได้ (Core Learning Competency)
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แผนภาพเชื่อมโยงการด�าเนินการในการพัฒนา

• (ทักษะ) คน/ทีม
• ประเด็นพื้นที่
• กระบวนกำรเรียนรู้
• กำรจัดกำรควำมรู้
• รูปแบบ M/E

รูปแบบสร้ำงสุข
เครือข่ำยฯ หล่มเก่ำ

รูปแบบสร้ำงสุข
รพ.ท่ำสองยำง

รูปแบบสร้ำงสุข
เครือข่ำยฯ ปำงมะผ้ำ

การวิจัยและประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม
โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข

Phase 2

ประเมินทุน ศักยภาพ 
และความจ�าเป็น

Phase 1

Common
 Issues

Specific 
Area Issue

Collaborative 
Learning

รูปแบบ

โรงพยาบาลสร้างสุข

Core Team
เครือข่ำยฯ หล่มเก่ำ

Core Team
รพ.ท่ำสองยำง

Core Team
เครือข่ำยฯ ปำงมะผ้ำ

     - E/E เสริมรำยพื้นที่
     - E/E สรุปรำยพื้นที่
     - สรุปบทเรียนรวม

Action Plan 1 (KPI)
Action Plan 2 (KPI)
Action Plan 3 (KPI)

กระบวนการเรียนรู้/เสริมศักยภาพ
เพื่อตอบโจทย์

(เสริมทักษะ/กำรศึกษำดูงำน/ทักษะนักวิจัย)

บทเรียน
Storytelling Approach, 
Analytical Framework 
Approach, Case Study 

Approach

องค์ความรู้

เครือข่าย

รูปแบบเฉพาะบริบท
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 ระยะที ่3 “สุข”  ในระยะนี ้ส�าหรับบุคลากรเป็นการ

จัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรหลากหลายมิติอย่างต่อเน่ือง 

และสม�่าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเพื่อพัฒนา 

ความร่วมมือและจัดการความรู้ระหว่างเครือข่าย  

 ส�าหรับทีมน�า ยังด�าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความ

คุ้นเคยและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย (Collaborative 

Learning) และประสานงานกันอย่างราบรื่น ซึ่งส่งผลให้สามารถ

ท�างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

 กระบวนการทีส่�าคญัในระยะนี ้คอื การจดัเวทีเพือ่สรปุ 

บทเรียนและประเมินผลของคณะท�างานเป็นระยะๆ ควบคู่กับ 

การติดตามและประเมินผล

 โครงการโรงพยาบาลสร้างสุขนอกจากจะมีทีมวิจัยที่เข้า

ร่วมสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลแล้ว  คณะท�างานของแต่ละ 

โรงพยาบาลกม็บีทบาทส�าคญัในการตดิตามประเมินผล โดยออกแบบ

ตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง โดยมีการถอดบทเรียนและ

ประเมินผลในระหว่างโครงการปีละ 1 ครั้ง และสรุปโครงการ 

อีก 3 ครั้ง  
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การประเมินติดตามผล

“กำรประเมินติดตำมผลเป็นสิ่งส�ำคัญในกำร
ด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
ควำมส�ำเร็จของโครงกำร และช่วยบ่งบอกถงึควำม
ก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนนิงำนของของโครงกำรนัน้ได้”

 ในการประเมินติดตามผลนั้น มีเครื่องมือที่มีความหลาก

หลาย อยูท่ีจ่ะใช้เครือ่งมอืแบบใดจงึจะมคีวามเหมาะสมและสอดคล้อง

กับโครงการ นั่นหมายถึง ต้องเลือกเครื่องมือ หรือออกแบบเครื่อง

มือที่สามารถตอบโจทย์ของโครงการได้

 การประเมินติดตามผลความเปลี่ยนแปลงหรือความก้าว 

หน้าของโครงการโรงพยาบาลสร้างสขุ เพือ่ท่ีจะบอกถงึความส�าเรจ็

และความก้าวหน้าของโครงการ ไม่มีเครื่องมือที่ส�าเร็จรูปชนิดใด 

แบบใด ท่ีสามารถใช้ได้ทุกบริบท ซึ่งในการด�าเนินโครงการนี้  

ได้ออกแบบการใช้เครือ่งมือทีม่คีวามเหมาะสมกบัโครงการมากท่ีสุด  

สามารถตอบโจทย์ของโครงการได้ เครื่องมือที่ใช้มีทั้งการประเมิน

ผลเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ ซึง่ได้มกีารประเมนิทกุช่วงเวลาของ

การด�าเนินการ เป็นการประเมินท้ังระบบ ตั้งแต่การออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนา การด�าเนินงาน ผลลัพธ์ที่

เกิดขึ้น ผลสัมฤทธิ์และเชื่อมโยงไปถึงผลกระทบด้วย

 การประเมนิตดิตามผลของโครงการโรงพยาบาลสร้างสขุ

นี้ ได้ออกแบบวิธีการและเครื่องมือให้มีความเหมาะสมมากที่สุด 

โดยมีการประเมินทั้งระบบ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ 

1  การประเมินผลการด�าเนินงานร่วมกันของ
เครือข่ายโรงพยาบาลสร้างสุข เป็นการประเมิน

กระบวนการท�างาน โดยมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยแบบมีส่วนร่วม 

หรือการท�า Focus Group เพื่อเป็นการสรุปบทเรียนร่วมกันหลัง

การด�าเนินงานในระยะต่างๆ เสร็จสิ้น ซึ่งรูปแบบนี้สามารถรับรู้ผล

ที่เกิดขึ้นทันทีและปรับใช้ในครั้งต่อไปได้

2  การประเมินผลการด�าเนินงานโดยสะท้อน
กลับจากทีมวิจัย เป็นการประเมินการด�าเนินงานทั้ง

ระบบ ทั้งกระบวนการเรียนรู้ ประเมินองค์กร ประเมินผู้เข้าร่วม

เรียนรู้ที่เป็นทีมแกนน�า ผลการประเมินที่ได้สามารถออกแบบใช้ใน

การด�าเนินการต่อไป

3  การประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการด�าเนนิงานของ
โรงพยาบาลสร้างสุข เป็นการประเมินที่ต้องใช้หลัก

วชิาการ มทีมีวชิาการเข้ามามส่ีวนร่วมในการประเมนิผลและออกแบบ

ให้เหมาะสมกับโครงการ  คือ 

• การประเมนิผลเชงิปรมิาณ โดยใช้เครือ่งมอื Happinometer 

วัดความสุขของบุคลากร

• การประเมินผลเชิงคุณภาพ ใช้เรื่องเล่า หรือ Story Telling 

ประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในของบุคคล
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 ตลอด 3 ปีทีผ่่านมา สามารถถอดบทเรยีนและประสบการณ์ 

จากการเรียนรู้และขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข  

ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ต่างบทเรียน ต่างประสบการณ์ ต่างบริบท  

ที่เป็นกรณีศึกษา (Specific Area Issue) แต่มีประเด็นร่วมเรื่อง

ความสุข (Common Issues) และประเด็นการเรียนรู้  

การเสริมศักยภาพแบบร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ 

(Collaborative Learning) แล้วสังเคราะห์ได้ “รูปแบบ 

(Model)”  ของแต่ละโรงพยาบาล ดังนี้

1.  โมเดล “ไข่สุข” 
ของเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า

2.  โมเดล “ต้นไม้แห่งความสุข” 
ของโรงพยาบาลท่าสองยาง

3.  โมเดล “นาฬิกาทรายแห่งความสุข” 
ของเครือข่ายบริการสุขภาพหล่มเก่า

 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์จากทั้งสามโมเดล  

จึงสามารถสรุปได้เป็น รูปแบบในการสร้างความสุของค์รวม  

(Holistic Happy Model) ดังรายละเอียดในบทที่ 2 

ไข่สุข
PANGMAPHA HAPPY EGG MODEL

44 สุข...ทุกย่ำงก้ำว



 โมเดลไข่สุขของเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพปางมะผ้ามทีี่ชื่อ

เรียกว่า “PANGMAPHA HAPPY EGG MODEL”  นี้ จัด

ท�าขึ้นเพื่อเป็นรูปแบบในการพัฒนาบุคลากร ภายในของเครือข่าย

บรกิารสขุภาพให้เหมาะสมกบับรบิทวฒันธรรมของเครอืข่ายบริการ

สขุภาพ ทีส่่งเสริมสนบัสนนุการพฒันาด้านต่างๆ ให้มคีวามสอดคล้อง

และเชือ่มโยงกนัอย่างเป็นระบบ โดยเปรยีบเทยีบกระบวนการด�าเนิน

การดังกล่าว เหมือนกับไข่ ที่ส่วนต่างๆ มีความส�าคัญต่อกันและทุก

ส่วนมีหน้าที่ชัดเจน ท้ังเปลือกไข่ ไข่ขาวและไข่แดง ซึ่งบ่งบอกถึง

ความเป็นหนึ่งเดียวที่มีเอกภาพ

 เมื่อเปรียบเทียบกับการท�างานในหน้าที่ของโมเดลไข่สุข

นี้ ไข่หนึ่งฟอง บอกเล่าถึงความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน รวมตัวเป็น

หนึ่งเดียวกัน ในความเป็นไข่หนึ่งฟองของเครือข่ายบริการสุขภาพ

ปางมะผ้า เมื่อผ่าครึ่งแบบไม่ให้ขาดออกจากกัน หมายถึงความ 

เป็นจริงที่แยกกันไม่ออก แสดงถึงความสัมพันธ์อย่างกลมกลืน

ระหว่างคนกับงาน 

ไข่สุขซีกซ้าย
 ไข่สุขซีกซ้าย เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย

ด้านคนและปัจจัยในด้านงานที่มีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้

• เปลือกไข่ ท�าหน้าที่ในการรักษาสมดุลรูปร่างของไข่ให้มี

สภาพคงเดมิและยงัเป็นการปกป้องชีวติภาพในให้เจรญิเตบิโต 

เปรียบเหมือนผู้น�า (Leader) ขององค์กร ที่คอยก�ากับดูแล 

การให้นโยบายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองค์กร พร้อมก�าหนดทศิทาง

ให้องค์กรว่าจะเจริญเติบโตไปในทิศทางใด

• ไข่ขาว ซึง่เป็นพืน้ทีส่่วนใหญ่ของไข่ เป็นตวัก�าหนดขนาดของ

ไข่ว่ามีความเล็กใหญ่ขนาดไหนและเป็นส่วนที่ท�าให้ไข่มีความ

แขง็แรงมากทีส่ดุ มคีวามยืดหยุ่นอยู่ในตัว เปรียบเหมอืนบคุลากร

ในองค์กร ที่มีการท�างานสอดประสานกันเป็นอย่างดี ท้ังทีม

แกนน�า (Core Team & Family Team) เครือข่ายบริการ

สขุภาพปางมะผ้า ทีม่รีะบบการท�างานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

จะเห็นได้ว่าส่วนนี้ มีความส�าคัญในด้านการบริหารจัดการให้

ทกุอย่างเป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดโดยผูน้�าขององค์กร โดย

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• ไข่แดง เป็นส่วนส�าคัญที่จะเจริญเติบโตไปเป็นชีวิต ซึ่งได้รับ

การปกป้องจากเปลอืกไข่ ได้รบัการดูแลและส่งเสรมิสนบัสนนุ

จากไข่ขาว โดยมีต้นทุนของตนเองอยู่ภายใน ซึ่งจะเป็นส่วนที่

บ่งบอกถึงความส�าเร็จของการเจริญของไข่ เปรียบเสมือน 

บุคลากรทุกคนในองค์กร (Individual) ที่มีบทบาทหน้าที่ใน

การปฏิบัติงานให้บริการ ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของ

องค์กร เป็นกลไกในการขับเคล่ือนท้ังหมดไปสู่เป้าหมายและ

ความส�าเร็จร่วมกัน

 จะเหน็ได้ว่าไข่หนึง่ฟองนัน้ บทบาทหน้าทีท่ัง้เปลอืกไข่ ไข่

ขาวและไข่แดง ท�าหน้าที่สอดประสานกันเป็นอย่างดี จนไข่เจริญ

เติบโตเป็นชีวติได้ ในองค์กรก็เช่นเดียวกัน ท่ีต้องอาศัยความร่วมมือ

จากบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้น�า ทีมน�า เครือข่ายและเจ้าหน้าที่ทุก

คน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน อย่างสอดคล้องกัน ก็จะท�าให้

องค์กรเติบโตไปในทิศทางที่คาดหวังไว้

ไข่สุขซีกขวา
 ไข่สุขซีกขวา เป็นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่ส่ง

เสรมิสนบัสนนุให้ปัจจัยด้านคนและด้านงานในไข่ซกีซ้าย ได้รบัการ

พัฒนาศักยภาพในมิติต่างๆ จนส่งผลดีต่อองค์กร ดังนี้

• เปลือกไข่ ที่เปรียบเสมือนผู้น�า (Leader) หรือผู้บริหาร 

มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาโดยการเรียนรู้เรื่อง Leadership 

เพื่อให้เกิดการท�างานแบบมีส่วนร่วม (Participation) โดย

การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision) ซ่ึงเป็นทักษะ 

ที่ผู้น�าสามารถน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้

• ไข่ขาว เปรยีบเสมอืนผู้บริหารในระดบัทีร่บันโยบายถ่ายทอด

ลงมาสู่การปฏิบัติ ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีความส�าคัญในการผลักดัน 

สนับสนุนส่งเสริมให้กระบวนการดังกล่าวด�าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ บุคลากรในกลุ่มนี้ ได้แก่ Core Team &  
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ภาพแสดงความสมดุลความสุข 8 มิติของบุคลากร
ของเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า ระหว่างปี 2555-2558

ประเมินครั้งที่ 4

ประเมินครั้งที่ 1

เฉลี่ยประเทศ*

Family Team โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาโดยการเรียนรู้เรื่อง 

Positive Thinking, Systems Thinking, MIO ซึ่งหลักสูตร

เหล่านี ้จะเน้นการท�างานทีเ่ป็นระบบทีม่กีารปรบักระบวนการ

คิดได้อย่างลงตัว

• ไข่แดง เปรียบเสมือนบุคลากรทุกคนในองค์กร ท่ีเน้นการ

พัฒนาในระดับปัจเจก (Individual) ที่ต้องการให้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายใน โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนา

เรือ่งสนุทรยีสนทนา (Dialogue) และการมสีติกับตนเอง เพือ่

ให้เกิดบูรณาการในการท�างานในทุกภาคส่วนขององค์กร เป็น

องค์กรแห่งความสุขต่อไป

 การพัฒนาในระดับปัจเจกที่มุ่งเน้นการมีสติและการ

ใช้สุนทรียสนทนา ในทุกเรื่องเกี่ยวกับการท�างานและการด�าเนิน

ชีวิต เพื่อให้เกิดสติปัญญา ซ่ึงมีส่วนส�าคัญในการหล่อหลอมการ

สร้างความสุข สติเปรียบเหมือนอากาศที่อยู่ภายในไข่ ซึ่งมีความ

ส�าคัญกับทุกส่วน ทั้งเปลือกไข่ ไข่ขาวและไข่แดง เหมือนกับคนใน

องค์กรทกุระดบัท่ีต้องใช้สตใินการท�างานและด�าเนนิชวีติเช่นเดยีวกนั 

ซึ่งสติเป็นเหมือนเส้นบางๆ ที่มีส่วนส�าคัญในการสร้างความสุขให้

เกิดขึ้นกับทุกคนในองค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบ และนี่ คือ ความ

ส�าคัญของการพัฒนาบุคลากร ของเครือข่ายบริการสุขภาพ 

ปางมะผ้า เพื่อปรับ Mental Model ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “PANGMAPHA HAPPY EGG 

MODEL”  

* ที่มำ :
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 
มหำวิทยำลัยมหิดล
ส�ำรวจควำมสุขคนท�ำงำนในประเทศ 
จ�ำนวน 20,297 รำย
67 องค์กร รอบปีหลัง 
(ก.ค. - ธ.ค. 2558)
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ปัจจัยภายนอก
• สิ่งแวดล้อม
• สภำพภูมิศำสตร์
• นโยบำยกระทรวง/จังหวัด
• ลักษณะประชำกร
• ภำคีและเครือข่ำย

ปัจจัยภายในองค์กร
• ปัจจัยภำยในองค์กร
• นโยบำยผู้บริหำร
• กฏระเบียบ รพ.
• โครงสร้ำงองค์กร
• สวัสดิกำร/ค่ำตอบแทน
• สิ่งแวดล้อมภำยในองค์กร

สภาวะภายในบุคคล
• ควำมเดรียด
• ควำมเหนื่อยล้ำ
• ควำมคิดเชิงลบ
• ควำมขัดแย้ง

ต้นไม้แห่งความสุข
THASONGYANG HAPPY TREE

สภ
าว
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าย
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บ
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ล
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1  ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถแก้ไข
ปรบัเปลีย่นได้ ได้แก่ สิง่แวดล้อม สภาพภูมิศาสตร์ นโยบาย

กระทรวง จังหวัด ลักษณะประชากร (เชื้อชาติ ภาษา ความเชื่อ 

วัฒนธรรมประเพณี) ภาคีและเครือข่ายซึ่งจากปัจจัยภายนอกที่มา

กระทบองค์กร ทางองค์กรจะปรับตัวไปตามปัจจัยภายนอกที่มา

กระทบ เช่น การปรับตัวท�างานตามนโยบายของกระทรวง เป็นต้น

2  ปัจจัยภายใน
 คือ ปัจจัยที่สามารถบริหารจัดการได้ แบ่งเป็น 2 ด้าน

2.1 ปัจจัยภายในองค์กร 
ได้แก่ นโยบายผูบ้ริหาร, กฎระเบยีบโรงพยาบาล, โครงสร้างองค์กร, 

ระบบงาน, สวสัดกิาร ค่าตอบแทน ส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร ปัจจยั

ภายในองค์กรที่กล่าวมาข้างต้น ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

งานขององค์กรโดยทีมท่ีส�าคัญ คือ ทีมคณะกรรมการบริหารโรง

พยาบาล (กบร.), ทีมคร่อมสายงานและทีมประสานงานคุณภาพ 

(Facilitators) ดังต่อไปนี้ 

• ปรบัโครงสร้างตามความเหมาะสมเช่น ปรบัให้ม ีกลุม่งาน NCD 

ขึ้นเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานเพื่อความคล่องตัวในการท�างานและ

ประสานงาน

• ปรับนโยบาย จุดเน้นโรงพยาบาล เช่นจุดเน้นการดูด้วยหัวใจ

ความเป็นมนุษย์ ไม่มุ่งเน้นเฉพาะผลการปฏิบัติงานอย่างเดียว 

เพิ่มการเน้นความสุขในการท�างานของบุคลากร

• เพิ่มสวัสดิการค่าตอบแทน

• ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมสะอาด/ปลอดภัย

• ปรบัระบบงานให้มคีณุภาพ เช่น แยกคลนิกิโรคเรือ้รงัเป็น One 

Stop Service

2.2 ปัจจัยภายในบุคคล 
 คือ สภาวะภายในของแต่ละบุคคล เช่น ความคิด จิตวิญญาณ การ

มองโลก ซึง่เป็นปัจจยัทีแ่ก้ไขได้ยาก จากโครงการนีไ้ด้เลง็เหน็ความ

ส�าคญัทีต้่องการแก้ไขการปรบัเปลีย่นภายในจติใจ เชือ่ได้ว่าถ้าปรบั

เปลีย่นภายในจติใจของคนได้จะส่งผลดต่ีอตนเอง องค์กรและชมุชน

3  การปรับสภาวะภายในของบุคลากร 
โดยทางทมีน�าโรงพยาบาลท่าสองยาง จดัตัง้คณะกรรมการโรง

พยาบาลสร้างสุข (Core Team) เพือ่เรยีนรู้กระบวนการและพฒันา

ศกัยภาพของตนเอง เพือ่น�ามาเผยแพร่ให้แก่บคุลากรในโรงพยาบาล 

ให้เกิดประโยชน์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 

3.1 Needs Assessment 
 คือ การส�ารวจความต้องการของบุคลากร เกี่ยวกับความต้องการ

ในการท�างานการใช้ชีวิต ด�าเนินกระบวนการโดยทีมวิจัยและทีม

กระบวนกร (Facilitators) ของโรงพยาบาล พบความต้องการของ

บุคลากร แยกเป็นหัวข้อ ดังนี้

ต่อตนเอง
• ด้านร่างกาย ได้แก่ มีสุขภาพกาย กายสบาย อายุยืน สุขภาพ

ดี มีก�าลังท�าสิ่งที่ดียิ้มแย้มให้แก่กัน

• ด้านอารมณ์ ได้แก่ ความรู้สึก ความคิด มีสติ อารมณ์ดี จิตดี 

มีความพอใจสดชื่น ใจสงบ ไม่เครียด มีความสุขในการท�างาน

คิดด ีอารมณ์ด ีรูส้กึดกีบัทกุอย่าง เรายิม้ได้ คนอืน่ยิม้ได้อิม่เอม

สบายใจ ใส่ใจดแูล เตม็ใจท่ีจะท�างาน มไีอเดยี เบกิบาน มจีติใจ

ที่ดีงาม พึงพอใจได้รับในสิ่งที่หวังรับได้กับความสุข ทุกข์ที่มี

• ด้านพฤติกรรม ได้แก่ สุภาพ เรียบร้อย ไม่วุ่นวาย เป็นคนดี

ของสังคม ท�าดี พูดดี ร้องร�าท�าเพลงเป็นต้น

• ด้านกายภาพ ได้แก่ ท�างานมีประสทิธภิาพมีความเจรญิก้าวหน้า

ในการงาน ประสบความส�าเร็จ ก้าวหน้า ประสบความส�าเร็จ

ในชีวิต ไม่มีหนี้ มีความเจริญรุ่งเรือง มีความมั่นคง ได้รับการ

ยอมรับในสังคมฐานะมั่นคง

จาก Model ได้อธิบายและน�าไปใช้ดังนี้
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ต่อครอบครัว 
• ครอบครวัมคีวามรกั ความอบอุน่ อยูกั่นอย่างมคีวามสขุ เข้าใจ

กนั สามคัคใีนครอบครัวครอบครวั มกีจิกรรมร่วมกนั สามีและ

ลกูอยูใ่นโอวาท ครอบครวัรกัใคร่กลมเกลยีวสมบรูณ์ เป็นทีพ่ึง่

ครอบครัว ได้พักผ่อนกับครอบครัว ได้แบ่งปันความรักกับคน 

ในครอบครัว

ต่อหน่วยงานและองค์กร
• หน่วยงาน ได้แก่ มีความเป็นพี่น้อง มีความรักความเข้าใจ  

ท�างานแบบครอบครัว ช่วยเหลือกัน มีความรักสามัคคี ไม่ขัด

แย้งกันท�างานราบรื่น ได้แบ่งปันความรักกับเพื่อนร่วมงาน ผู้

ให้บรกิารมคีวามสุข ไปท�างานอย่างสดช่ืน พ่ึงพาซ่ึงกันและกนั

• องค์กร ได้แก่ มีมิตรภาพที่ดี บรรยากาศในการท�างานดี น่าอยู่  

องค์กรเข้มแขง็ องค์กรมัน่คง พฒันาต่อเนือ่ง สามคัคใีนองค์กร 

ไม่มีความขัดแย้งในองค์กร มีประสิทธิภาพ บรรลุจุดประสงค์

องค์กร งานส�าเร็จได้ด้วยดี ท�างานบรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ต่อชุมชนและผู้รับบริการ 
• ผูร้บับรกิารมีความสขุ พงึพอใจต่อการรบับรกิาร มคีวามปลอดภยั 

มีสุขภาวะ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับ

บริการ มีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน เป็นต้น

3.2 HAPPINOMETER การส�ารวจสภาวะความสุขราย

บุคคล เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสุข ของบุคลากรใน

องค์กร มีการประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยก�าหนดให้ตลอดระยะเวลา

การด�าเนินโครงการ 

3.3 สุนทรียสนทนา
ท�าในบุคลากรในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาล สุนทรียสนทนา  

(Dialogue) เป็นกระบวนการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้อื่น

โดย สร้างความไว้วางใจ (Thrust and Open) และเปิดพื้นที่แลก

เปลี่ยนด้วยความเป็นกัลยาณมิตร กระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง  

(Deep Listening) เป็นทักษะเป็นกระบวนการรับฟัง โดยไม่รีบ

ตัดสิน โดยในขณะที่ฟังนั้น ผู้ฟังจะไม่พูดแทรก เมื่อเกิดข้อสงสัย

หรือค�าถามจะถามก็ต่อเมื่อผู้พูดพูดจบ โดยผู้ฟังจะสามารถรับรู้

ความรู้สึกและความต้องการของผู้พูดได้ 

3.4 พลังกลุ่ม 
ท�าใน Core Team H3, ทีม กบร., ทีมคร่อมและทีมประสานงาน

คณุภาพ (Facilitator) การรูจ้กัตนเอง (Celtics Of Well Being) 

เป็นการศึกษาเพือ่ให้เข้าใจบคุลกิภาพของตนเอง โดยผ่านสญัลักษณ์ 

สัตว์ 4 ชนิด ที่มีลักษณะและบุคลิกภาพที่ต่างกัน ได้เรียนรู้จุดแข็ง

จุดอ่อนของแต่ละบุคลิกและเข้าใจถึงสาเหตุ ความต้องการ เบื้อง

หลงัของพฤตกิรรมของบคุลกิ ในกระบวนการอบรม จะท�าให้เข้าใจ

ตนเองและเข้าใจผูอ้ืน่การน�ามาปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั จะสามารถ

ใช้ความสามารถด้านบุคลิกภาพของตนเองใช้ในการท�างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและมีแผนงานจะจัดให้ครบ 100% 
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3.5 การอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนความคิด 

และพฤติกรรม 

จัดกิจกรรมครบ 100% การอบรมนี้เป็นการ ให้เกิดการเรียนรู้

กระบวนการปรับความคดิ มุ่งเน้นเพือ่ปรบัเปลีย่นความคดิอตัโนมตัิ

ในทางลบ โดยมีการบอกถึงเทคนิคการปรับพฤติกรรม เพื่อที ่

จะลดความคิดเชิงลบที่ท�าร้ายตัวเองและผู้อื่นได้

3.6 เติมคุณค่าให้ชีวิตเพิ่มจิตบริการ 
จัดในบุคลากรโรงพยาบาล 150 คน เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้

อบรมได้เรียนรู้และเข้าใจการสร้างสร้างคุณค่าในการด�าเนินชีวิต 

ปรบัให้มทีศันคตทิีด่ใีนการก�าหนดเป้าหมายการท�างานร่วมกนัและ

สามารถสร้างคุณค่าให้ชีวิตทั้งต่อตนเองและสังคม

3.7 การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์

เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นให้กับบุคลากรท่ีท�างานด้านบริการ เป็นการ

บรรยายให้มแีนวคดิในการดแูลด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ ให้เข้าใจ

และเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 

3.8 การประชุมอย่างมีส่วนร่วม 
เป็นการเปิดพื้นที่สีขาวเริ่มต้นด้วยวงผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหา โดย

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ลดความขัดแย้งใน

องค์กร มีความคิดได้จากหลายๆ ฝ่าย ซึ่งจากเดิมมีการถกเถียงกัน

ในทีมเวทีประชุมผู้บริหาร แต่หลังจากที่ได้ไปเรียนรู้ จึงน�ากลับมา

ใช้วธิกีารประชมุอย่างมส่ีวนร่วมในคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาล 

โดยใช้กระบวนการ Dialogue เช็คอิน-เช็คเอ๊าท์, AAR ท�าให้ได้ข้อ

สรุปที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายหลังจากนั้นได้มีการน�า

ไปใช้ในการแก้ปัญหาระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน รวม

ถงึชมุชน เช่น การท�าประชาคมหมูบ้่าน หวัข้อเร่ือง ปัญหาและความ

ต้องการของผู้มาใช้บริการ ซึ่งจากความคิดเห็นพบว่าปัญหาผู้ป่วย

ยากไร้ เป็นปัญหาหนึง่ของโรงพยาบาลท่ีแบกรบัภาระค่าใช้จ่าย ทาง

ชุมชนจึงได้เสนอวิธีการหาเงินช่วยเหลือทางโรงพยาบาล จึงน�ามา

สู่วิธีหนึ่งในการหาเงินเพื่อจัดตั้งมูลนิธิ 

 ซึง่กระบวนการอบรมทีจ่ดัขึน้ เป็นกระบวนการด้านปรบั

สภาวะภายในบุคคลเพื่อให้บุคคล มีความรู้และทักษะ สามารถน�า

ไปปรับใช้ ปรับวิธีคิดในชีวิตประจ�าวันของตนเองได้โดยมีความเชื่อ

ที่ว่า เมื่อสามารถปรับสภาวะภายในของบุคคลให้เข้มแข็ง มั่นคง

และปรับเปลี่ยนลดอคติ ลดความทุกข์ในใจได้ ผลลัพธ์ก็คือ จะมี

ความสุขท่ีเกิดขึ้นในการตัวบุคคล ในการท�างานและสุดท้ายจะ

สะท้อนถึงองค์กรได้
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ภาพแสดงสมดุลความสุข 8 มิติของบุคลากร
ของโรงพยาบาลท่าสองยาง ระหว่างปี 2555-2558

จิตดี
(Soul)

ครอบครัวดี
(Family)

สังคมดี
(Society)

ไฝ่รู้ดี
(Brian)

เงินดี
(Money)

งำนดี
(Work)

ผ่อนคลำยดี
(Relax)

น�้ำใจดี
(Heart)

75.6
76.2

62.8
63.8

66.4
67.2

62.6
63.0

71.2
72.2

69.6
69.4

65.2
67.0

76.6
74.8

53.6

56.0

68.8

65.448.5
54.6

50.2

59.6

ประเมินครั้งที่ 4

ประเมินครั้งที่ 1

เฉลี่ยประเทศ*

* ที่มำ :
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 

มหำวิทยำลัยมหิดล
ส�ำรวจควำมสุขคนท�ำงำนในประเทศ 

จ�ำนวน 20,297 รำย
67 องค์กร รอบปีหลัง 

(ก.ค. - ธ.ค. 2558)
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องค์ประกอบนาฬิกาทรายแห่งความสุข

1  ตนเอง หมายถึง ตัวตนของบุคคล ซึ่งจะประกอบไปด้วย พฤติกรรมท่ี

แสดงออก แบบแผนของพฤติกรรม โครงสร้างของพฤติกรรม และแบบแผน 

ความรู้สึก การนึก ความคิด การรับรู้ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ตอบสนอง เรื่องราว

ต่างๆ ที่อยู่ภายนอก โดยแสดงเป็นพฤติกรรม เป็นการกระท�า

2  ความสมัพันธ์และทมีงาน หมายถงึ สถานภาพความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคล ที่ท�างานร่วมกันในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วย

สัมพันธภาพ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ขอบเขตความรับผิดชอบ การดูแลเอาใจ

ใส่ ความไว้วางใจ ความเข้าใจระหว่างกัน การสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

นาฬิกาทรายแห่งความสุข
LOMKAO HAPPY SANDGLASS MODEL

“ความสุข”  และ “ความทุกข์”  เป็นสภาวะ

ที่เกิดขึ้นกับคนท�างานที่อยู่ในองค์กร ซึ่งมีการเกิด

ขึ้นสลับกัน สนับสนุนกัน ขัดแย้งกัน ทั้งที่รู้ตัวและ

ไม่รู้ตัว ซึ่งสภาวะทั้ง 2 นั้น เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว จะมี

ผลไปถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท�างาน 

ซึ่งในการบริการสุขภาพนั้น ผลที่เกิดขึ้นจะส่งผลไป

ถงึคนไข้ท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลนัน่เอง สภาวะ 

“ความสุข” และ “ความทุกข์” ที่เกิดขึ้นมีปัจจัย

ส�าคัญที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 3 ด้าน ได้แก่ 

52 สุข...ทุกย่ำงก้ำว



3  ระบบงานและโครงสร้าง หมายถึง รูปแบบการจัด

ภารกิจของหน่วยงาน ให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง เป็นล�าดับ

ชั้น เป็นขั้นตอน สามารถควบคุมดูแล ก�ากับ ติดตาม สนับสนุน 

รับส่งต่อ ภารกิจ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจที่เป็นเป็นหมายของ

องค์กร

การอธิบาย นาฬิกาทรายแห่งความสุข

 จากรปูแบบของโมเดลนาฬิกาทรายแห่งความสขุ ได้แสดง

สภาวะ “ความสุข” และสภาวะ “ความทุกข์” โดยมีปัจจัยทั้ง 3 

องค์ประกอบ เป็นตัวอธิบาย ดังนี้

 ความทุกข์ (สามเหลี่ยมด้านบนของนาฬิกาทราย)  คือ 

สภาพที่ บุคคลไม่รับรู้ ไม่สนใจ เป้าหมาย ขององค์กร มีความคิดว่า

ระบบงานและโครงสร้าง หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ “ภาระ”  

เป็นของหนัก ที่กดทับ บีบคั้น ท�าให้ตนเองเกิดความรู้สึก อึดอัด ไม่

สบาย ไม่คล่อง ประกอบกับความสัมพันธ์และทีมงาน ที่มีพื้นฐาน

มาจากโครงสร้างทีใช้อ�านาจเหนือเป็นทางการ ท�าให้ตนเองขาด

อิสรภาพในการ คิด ตัดสินใจ ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 ด้านนั้น เป็นปัจจัยที่

อยูเ่หนอืตนเอง ไม่สามารถควบคมุได้ ตนเองเป็นเหย่ือ ของ โครงสร้าง 

ระบบงาน และเหยื่อของความสัมพันธ์และทีมงาน ส่งผลไปถึงต่อ

สภาพความทกุข์ตนเองท้ังท่ีรูต้วัและไม่รูต้วั โดยจะแสดงพฤตกิรรม

การท�างานทีส่่งผลถงึสมัพนัธภาพเชิงลบ ประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ไม่ชัดเจน ไม่ยั่งยืน ขาดความรับผิด แต่รับชอบ เป็นต้น

 โรงพยาบาลสร้างสุข ได้ด�าเนินการ ส�ารวจค้นหาข้อมูล 

จากการสอบถาม สัมภาษณ์ บุคลากรในหน่วยงานเพื่อท�าความ

เข้าใจสภาพการณ์ของความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนกับองค์กร และจดัการกบั

สภาพการณ์ความทกุข์เพือ่ทีจ่ะท�าให้เกดิสภาวะของความสขุขึน้มา

ในองค์กร โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ทีเ่กิดขึน้ต่อองค์ประกอบ

ด้าน “ตนเอง” ให้บุคลากรได้มีการฝึกใช้เครื่องมือที่ส�าคัญ 2 ตัว 

มาปรับใช้ในชีวิตการท�างานและชีวิตประจ�าวัน คือ 

 สต ิ  คือ การรับรู้ปัจจุบันขณะตามความเป็นจริง โดย

ฝึกฝนบุคลากร ให้เกิดการรับรู้ปัจจุบันที่ละเอียดขึ้น ได้แก่ รับรู้

อารมณ์ ความรู้สึก รับรู้ความคิด รับรู้ความต้องการ ยอมรับสภาพ

ที่เกิดตามความเป็นจริง โดยใช้คู่กับ

 ปัญญา  คือ ความรู้รอบ ในเรื่องของประสบการณ์ ที่

มีผลต่อความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ เชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล 

ส่งต่อกนั แสดงออกเป็นทักษะ ในการควบคมุอารมณ์ ควบคมุความ

คิด เชื่อมโยงประสบการณ์ความเข้าใจ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ส่งผลให้เกิด...

 ความสุข (สามเหลี่ยมด้านล่างของนาฬิกาทราย)  คือ 

สภาวะ ที่ บุคคลในองค์กร มีความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของ 

“ตนเอง” มีผลต่อเป้าหมายของ “โครงสร้างและระบบ” รับรู้ว่า

ตนเองอยู่ในหน่วยงานนั้นมีบทบาทหนา้ที ่ความรบัผิดชอบอยา่งไร 

โครงสร้างและระบบงาน คอื สิง่ทีต่นเองนัน้ต้องออกแบบกระบวนการ

และปรับวิธีการเพ่ือให้ความผิดชอบของตนเองถูกตอบสนอง ให้

สอดคล้องเช่ือมโยงกับความสัมพันธ์และทีมงาน ซึ่งความสัมพันธ์

นั้นเป็นสิ่งที่ตนเองสามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง โดยมีความ

เข้าใจ รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเพื่อนร่วมงาน ที่

สนับสนุน ส่งเสริมภารกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นสภาพที่แสดงให้เห็นว่า 

ตนเอง อยู่เหนือ “ระบบงานและโครงสร้าง” อยู่เหนือ “ความ

สัมพันธ์และทีมงาน” ซ่ึงท้ัง 2 องค์ประกอบนั้น “ตนเอง” จะ

สามารถเข้าไปจดัการโดยการยอมรบัสภาพตามความเป็นจรงิ ปรบั

ตนเอง ให้เข้ากับ ทั้ง 2 องค์ประกอบ ได้ด้วยความคล่อง อยู่กับ

สภาพการณ์ที่ไม่ปรารถนาด้วยความเข้าใจตนเอง

 ซึ่งหลักการการจัดการสภาพความทุกข์ที่เกิดขึ้นในการ

ท�างานให้เพียงแค่เกิดความเข้าใจและจัดการความทุกข์ของตนเอง

จะท�าให้เกดิความสขุขึน้มา หรอืเปรยีบเทยีบ คอื “ลดทกุข์เท่ากบั

สุขเพิ่ม”  นั่นเอง 
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ของนาฬิกาทรายแห่งความสุข

 แต่ในการด�าเนินการเพื่อให้เกิดสภาพของการ “ลดทุกข์

เท่ากบัสขุเพิม่” ได้อย่างต่อเนือ่ง ในเครอืข่ายบรกิารสขุภาพหล่มเก่า

นั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ โดยมี

ปัจจัยหลัก 4 องค์ประกอบ คือ 

1  ผู้น�า  
คอื ผู้น�าสูงสุดขององค์กร หรอื คณะบคุคลทีม่บีทบาทในการน�า

องค์กร ที่มีความเข้าใจ มีความสนใจ ในหลักการ การพัฒนาบุคคล

ในมิติด้านใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพ

ขององค์กร

2  กระบวนกร  
คอื ผูท้ีด่�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 

ในงานตามความเป็นจริง ท�าหน้าที่ สร้างพื้นท่ีแห่งความไว้วางใจ 

สามารถแสดงความคิดความเห็น ของบุคลากรทุกระดับได้อย่าง

ปลอดภัย มีความเข้าใจกัน

3  คณะกรรมการโรงพยาบาลสร้างสุข
คือ ผู้ที่ด�าเนินการจัดกิจกรรม การอบรมและพัฒนาบุคลากร 

กระจายแนวคิดการพัฒนาตนเองจากภายใน ประสานงานระหว่าง

หน่วยงาน กระตุ้นให้บุคลากรได้มีการใช้ทักษะต่างๆ ที่ผ่านการ

อบรมมาได้มีการใช้อยู่ในองค์กร

4  การประเมินแบบเสริมพลัง  
คอื กระบวนการตรวจสอบ ผลการด�าเนินการตามแนวคดิ โดย

ใช้กิจกรรมแบบสร้างสรรค์ในการสร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ระหว่าง ผู้

ประเมินและผู้ถูกประเมิน ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนา

ทักษะตนเองจากด้านในและมีความสุขจากสิ่งตนเองได้กระท�า

ความหมาย
ของนาฬิกาทรายแห่งความสุข 

 นาฬิกาทรายแห่งความสขุ นัน้เป็นสญัลักษณ์ ทีใ่ช้สือ่สาร

กันระหว่างบุคคลในเครือข่ายบริการสุขภาพหล่มเก่า โดยให้ความ

หมายของการสื่อสารกัน 4 ความหมาย คือ 

• หมายถึง “ความทุกข์” และ “ความสุข” เป็นสภาพที่มีอยู่คู่

กันในตัวบุคคล “ความสุข” และ “ความทุกข์” นั้นจะเกิดขึ้น

สลบักนัอยู่เสมอในตวับุคคลทุกคน ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได้  

เป็นธรรมชาติที่เป็นความจริงในปุถุชน

• หมายถึง “ความสุข” และ “ความทุกข์” ที่บุคคลมีมุมมอง

ต่อเร่ืองราวต่างๆ ที่เข้ามากระทบกับตนเองนั้น เป็นเพียงแค่

มุมมอง เปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่ผ่านมากับความจริง  

ต่อปัจจัยด้าน “ตนเอง” “ระบบโครงสร้าง” และ “ความ

สัมพันธ์และทีมงาน” ในองค์กร ว่าตนเองเป็นเหยื่อ หรือ 

ตนเองเป็นผู้ดูแลตนเองตามสภาพในสถานการณ์ ตามความ

เป็นจริง นั่นคือ มุมมองต่อเรื่องราว มีผลต่อ “ความสุข” หรือ 

“ความทุกข์” ของตนเอง นั่นเอง

• หมายถึง สัญลักษณ์ที่แสดงเป็นรูปแบบนาฬิกา ซ่ึงหมายถึง 

การท�าเวลาให้ “ช้าลง” ไม่รีบด่วนตัดสิน หรือรีบด่วนตอบ

สนองต่อเรื่องราว ใคร่ครวญ เรื่องราวที่เกิดขึ้นตามความเป็น

จริง เพิ่มความใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัว 

ท�าความเข้าใจตนเองเข้าใจผูอ้ืน่ เข้าใจธรรมชาตติามความจรงิ

• หมายถึง “สติ” และ “ปัญญา” คือ ช่องทางเล็กๆ ที่จะเป็น

ทางออกที่จะท�าให้ สภาวะ “ความทุกข์” กลายเป็น “ความ

สุข” การเห็นสัญลักษณ์นี้จะเป็นการเตือน ให้มีการฝึกการใช้

สติและปัญญา เพื่อขยายช่องทางที่เล็กๆ ขยายใหญ่ให้กลาย

เป็นถนนของการแปลงสภาพความทุกข์ให้เป็นความสุข โดย

การฝึกให้เกิดความคุ้นชินมากขึ้นนั่นเอง
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ภาพแสดงสมดุลความสุข 8 มิติของบุคลากร
ของเครือข่ายบริการสุขภาพหล่มเก่า ระหว่างปี 2555-2558

จิตดี
(Soul)

ครอบครัวดี
(Family)

สังคมดี
(Society)

ไฝ่รู้ดี
(Brian)

เงินดี
(Money)

งำนดี
(Work)

ผ่อนคลำยดี
(Relax)

น�้ำใจดี
(Heart)

76.2
75.2

62.4
65.2

67.2
69.2

62.0
60.2

68.6
70.2

67.8
70.8

70.8
73.2

74.6
76.4

53.6

56.0

68.8

65.448.5
54.6

50.2

59.6

ประเมินครั้งที่ 4

ประเมินครั้งที่ 1

เฉลี่ยประเทศ*

* ที่มำ :
สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 

มหำวิทยำลัยมหิดล
ส�ำรวจควำมสุขคนท�ำงำนในประเทศ 

จ�ำนวน 20,297 รำย
67 องค์กร รอบปีหลัง 

(ก.ค. - ธ.ค. 2558)
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*

กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดของโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขที่ได้กล่าวมาในข้างต้น 
สามารถแสดงสรุปเป็นแผนผัง Participataratory Collaborative Empowerment Research 
(PCER) ได้ดังนี้
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*
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 แผงผังดงักล่าว เป็นรปูแบบการเรยีนรูเ้ชิงกระบวนการ 

ในรูปแบบการวิจัยเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม  

PCER (Participataratory Collaborative Empowerment 

Research) โดยมีขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้

1  Grand conceptual Model 
คือ ต้นแบบของแนวคิด โดยมีแนวคิดคือ การพัฒนาความสุข

ให้กบับคุลากร โดยเชือ่ว่า เมือ่บคุลากรมคีวามสขุ จะท�าให้บคุลากร

มีความพร้อมในการท�างาน ทั้งนี้จะใช้วิธีการใด เพื่อท�าให้บุคลากร

มีความสุขก็ได้

2  Exploratory Mental Model 
คอื รปูแบบ การส�ารวจมติิด้านภายใน เพือ่เป็นการความเข้าใจ

ให้แก่คณะท�างาน เพื่อการวางแผนด�าเนินกิจกรรม หารูปแบบการ

จดัการเพือ่ให้เกดิภาวะของความสขุ โดยมกีารส�ารวจรายบคุคลและ

ภาพรวมขององค์กร พร้อมทั้งท�าความเข้าใจแนวคิดหลัก 

ให้แก่บุคลากรได้เกิดความเข้าใจ

3  การสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมน�า 
คือ การพัฒนาทีมงานเพื่อที่จะด�าเนินกิจกรรมเพื่อท�าให้เกิด

ความเปล่ียนแปลงมิตภิายใน โดยมกีระบวนการค้นหาผูท้ีมี่คณุสมบติั

เหมาะสมมาพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในแบบเดียวกัน ผสม

ผสานองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน น�าความรู้และการส�ารวจข้อมูล

จากขั้นตอนที่ 2 มาวางแผนด�าเนินกิจกรรมโดยทีมน�า

4  การปฏิบัติการอย่างบูรณาการ 
คือ การน�าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้มาปรับใช้ในองค์กร  

เพื่อท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โดยมีการบูรณาการเข้ากับบริบท 

มีการติดตามผลที่เกิดขึ้น โดยเป็นการประเมินแบบเสริมพลัง  

เพื่อที่จะปรับปรุงรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้น 

หลังจากการน�ากระบวนการปรับเปลี่ยนมาปรับใช้ โดยบางแห่ง 

อาจจะมีงานวิจัยร่วมด้วย

5  การเรยีนรูแ้ละการจดัการความเปลีย่นแปลง 
คือ หลังจากที่เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้ว จะมีการสังเคราะห์

องค์ความรู ้ตามทฤษฎ ีตามบรบิทของพืน้ที ่โดยเป็นการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ระหว่างเครือข่าย และการจัดการความรู้ของเครือข่าย

6  Project Evaluate And Research  
Theory by Researcher 

คอื รปูแบบกระบวนการประเมนิผลการด�าเนินโครงการในภาพรวม 

ตามทฤษฎีการวิจัยโดยนักวิจัยภายนอกเครือข่าย

7  การประเมินผลตามตัวชี้วัด 
คือ การประเมินผลการด�าเนินการ โดยวัดความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น ในระดับต่างๆ 

• การวัดความความสุขระดับบุคคล  

โดยประเมินจากระดับความสุข ความผูกพัน ประสิทธิภาพ 

สมรรถนะของบุคคล เป็นต้น

• การวัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

โดยประเมินจากตัวชีวั้ดคณุภาพขององค์กร และความส�าเรจ็

ขององค์กร เป็นต้น

• การวัดองค์รวมของสุขภาวะในพื้นที่  

โดยประเมินจากสุขภาวะ ตามเกณฑ์ จปฐ. และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน เป็นต้น

58 สุข...ทุกย่ำงก้ำว



สุข...ทุกย่ำงก้ำว 59



เครื่องมือ...
น�าพาความสุข

เราจะรู้ได้ยังไงว่า... 
สิ่งไหนจะน�าพาเรา

ไปสู่ความสุขได้
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เครื่องมือน�าทาง

4
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“กำรพัฒนำศักยภำพทั้งของ Core Team 
และบุคลำกรในองค์กร เป็นส่วนส�ำคัญอย่ำงมำก
ต่อควำมส�ำเรจ็ของโครงกำรโรงพยำบำลสร้ำงสขุ 
เครือ่งมอืทีเ่หมำะสมจะช่วยสร้ำงเสรมิให้บุคลำกร
เกิดกำรเรยีนรูเ้พือ่กำรเปลีย่นแปลง (Transform-
ative Learning) และสำมำรถปรับรูปแบบควำม
คิด (Mental Model) ไปในทำงที่ดีและเหมำะสม 
จนส่งผลให้เกิดควำมสุของค์รวมได้ในที่สุด”

 โครงการโรงพยาบาลสร้างสุขได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ที่

มีประโยชน์มากมาย แต่พบว่ามีเครื่องมือ 3 ชิ้น ที่มีความเหมาะสม

และส่งเสรมิให้เกดิการเปลีย่นแปลงองค์ประกอบทีส่�าคญัขององค์กร

ได้อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่  

1.  การประชุมอย่างมีส่วนร่วม 
เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ส่งเสริมให้เกิด “โครงสร้างที่

ยืดหยุ่น (Structure/System)” 

2.  การสื่อสารเพื่อสร้างสุข 
เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ส่งเสริมให้เกิด “ความสมัพนัธ์ที่

เข้าใจและไว้วางใจ (Relationship)” 

3.  การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร 
เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ส่งเสริมให้เกิด “ตัวตนที่ตื่นรู้ 

(Self)” 

 ในการท�างานของทุกๆ องค์กร การประชุมเป็นกระบวน

การหนึ่งที่ส�าคัญในการระดมความคิด ในการขับเคลื่อนองค์กร  

รวมถงึการบรหิารจดัการภายในองค์กร การประชุมถ้าไม่มปีระสทิธภิาพ 

การท�างานขององค์กรก็เกิดความติดขัด ความล่าช้า และปัญหา

ภายในองค์กรไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที เกิดปัญหาต่างๆ  

ในการบริหารตามมาอีกมากมาย หลักสูตรการประชุมแบบมีส่วน

ร่วม พัฒนาโดย “เสมสิกขาลัย” โดยมีแนวคิด คือ

 

1  เป็นกระบวนการท่ีท�าให้เกดิการร่วมคดิ ร่วม
ท�า ร่วมรับผิดชอบ อย่างแท้จริง

ไม่ใช่เป็นเพียงการให้มีคณะกรรมการหรือองค์ประชุมเข้ามาร่วม

ประชุมให้มากที่สุด หรือเข้ามาประชุมเพื่อเป็นการไล่เบี้ย เพ่ือ

จดัการผูท้ีม่คีวามเหน็ตรงข้ามและต่อสูเ้พือ่ให้ได้มาซึง่วธิกีารท่ีตนเอง

เห็นว่าถูกต้องและได้ประโยชน์มากที่สุด แต่เป็นการประชุมที่สร้าง

พืน้ทีข่องการสร้างประสบการณ์แลกเปลีย่นกนับนพืน้ฐานของความ

เป็นจริง และเป็นการก�าหนดทิศทาง ร่วมกัน โดยปล่อยให้เป็นไป

ตามธรรมชาติของผู้ที่มีความคิดสูง 

2  ผูด้�าเนนิการประชมุ ไม่ใช่ประธานในท่ีประชุม 
ท�าหน้าที่ ในการจับประเด็น ต้ังค�าถาม ท�าประเด็นส่วนตัว 

ที่กระทบบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เป็นประเด็นสาธารณะ ที่ท�าให้เกิด

การแลกเปลี่ยนกันได้บนหลักการและความเป็นจริง อีกทั้งยังช่วย

บันทึกประเด็น ท�าประเด็นให้ชัดเจนในแง่มุมต่างๆ เพื่อท�าให้ง่าย

ในการมีส่วนร่วมการตัดสินใจ  

3  กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างพืน้ทีแ่ห่งความไว้วางใจ และเปิดใจ เพือ่การรบัรองความ

ปลอดภยัให้พดูความจรงิในจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสม และเกดิประโยชน์

ต่อที่ประชุม

การประชุมแบบมีส่วนร่วม
(Participation Conference)
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4  การตัดสินใจด้วยวิธีการลงคะแนนเสียง
เป็นวธิกีารสดุท้ายหลงัจากทีป่ระเดน็แลกเปลีย่นมคีวามชดัเจน 

ขาดความสงสัยไปแล้ว แต่ต้องไม่ลืมว่าการตัดสินใจนั้นต้องให้ผู้ที่มี

อ�านาจนั้นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเป็นองค์ประกอบ 

เนื่องจากจะเกี่ยวพันไปถึงความรับผิดชอบ ดังนั้น การด�าเนินการ

ตัดสินใจจึงต้องอยู ่บนพื้นฐานของความเข้าใจจากการประเมิน

สถานการณ์ร่วมกันเป็นองค์ประกอบ  

ทักษะที่ส�าคัญ

1  การใช้สติ (Mindfullness) กบัปัญญา (Wis-
dom) คือ การอยู่กับปัจจุบันขณะ รับรู้ว่า ก�าลังท�าอะไรอยู่ 

เกดิอารมณ์ ความรูส้กึอย่างไรในปัจจบุนั รบัรูค้วามคดิ ความต้องการ

ของตนเอง และ รบัรูค้วามคดิ อารมณ์ ความตอ้งการของผู้อืน่ และ

ใช้ปัญญา น�าทักษะประสบการณ์ต่างๆ เชื่อมโยง ยอมรับความจริง

ตามความจริง มาใช้ควบคมุตนเองในการแสดงพฤตกิรรมตอบสนอง

ต่อเรือ่งราวต่างๆ ทีม่าตกกระทบอย่างสร้างสรรค์ เกดิประโยชน์กบั

ตนเองและผู้อื่น 

   

2   สุนทรียสนธนา  Dialogue คือ การสนทนากันด้วย

ความวางใจและเปิดใจ ยอมรับความจริง โดย มีกติการ่วมกัน 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน มี

ประสบการณ์ความรูท้ีส่่งเสรมิสนบัสนนุกนั เคารพในประสบการณ์

และความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น  

3  การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)
เป็นการฟังโดยใช้ สต ิ ตรวจสอบความรูส้กึของตนเองต่อเร่ือง

ราวที่ได้ฟัง ท�าตัวเองให้ช้าลงไม่รีบตอบโต้ โดยการฟังให้จบ เมื่อมี

ความคิดเกิดขึ้นในระหว่างที่ฟัง ท�าความรับรู้ว่าคิดเรื่องอะไร แล้ว

แขวนความคิดน้ันไว้ เม่ือคู่สนทนาพูดจบ จึงเปิดประเด็นในสิ่งที่

ตนเองคิด เมื่อคู่สนทนาเริ่มพูดใหม่ก็หยุดฟัง ไม่ต้องรีบอธิบาย  

ด้วยความกังวลที่ว่า คู่สนทนาจะไม่เข้าใจเรา  

4  การจับประเด็น คือ การค้นหาใจความส�าคัญ ที่เป็น

หัวข้อหลักในการพูดคุยหารือเพื่อเพิ่มความเข้าใจ ให้มีความ

ชัดเจน เชื่อมโยง หาความสัมพันธ์กันกับหัวข้อที่มีการแลกเปลี่ยน

และหารือกันในที่ประชุม 

5  การตั้งค�าถาม คือ การตั้งค�าถามเพื่อให้เกิดการแลก

เปลีย่น ทบทวนประเด็นทีก่�าลงัหารอืร่วมกนัอยู่ เพือ่ให้ประเดน็

มีความชัดเจน เกิดแง่มุมหรือมุมมองใหม่ เพื่อท�าให้เห็นประเด็นที่

มคีวามชดัเจนมากข้ึน และเป็นการย�า้ความเข้าใจร่วมกนั หรอืสร้าง

ความเข้าใจร่วมกันนั่นเอง  

 กิจกรรมการประชุมที่ส�าคัญในการประชุมแบบมีส่วน

ร่วม คือ การเตรียมการประชุม เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้

ที่จะเข้าร่วมได้ทราบถึงวาระที่จะประชุม และเนื้อหาที่ผู้เข้าร่วม

การประชุมมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เตรียมข้อมูลเพื่อ

น�ามาประชุม

การประชุม

1  เริ่มด้วยการ Check in คือ การถามความพร้อม 

อารมณ์ความรู้สึก ณ วันที่ท�าการประชุม ของผู้เข้าร่วมการ

ประชุมเพื่อดูว่าผู้เข้าร่วมการประชุมในวันนั้นมีความพร้อมทั้งทาง

ร่างกาย และจิตใจขนาดไหน

2  จากนัน้จะเป็นการท�าสมาธร่ิวมกนัสกั 5 นาที 
เพื่อเป็นการฝึกสติให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุม 

และเป็นการเตรียมความพร้อมให้เวทีประชุม

3  ร่วมกนัตกลงข้อตกลงเบ้ืองต้นในการประชมุ
โดยเป็นการก�าหนดวิธีการ พูดคุย หารือ เวลา เริ่มต้น เวลา

จบ ในการประชมุ และย�า้กติกาในการแสดงความคดิเห็น พร้อมทั้ง 

สอบถามข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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 NVC เป็นเครื่องมือทางการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่พัฒนา

ขึ้นมาโดย ดร.มาแชล โรเซนเบิร์ก (Marshall Rosenberg) โดย

เป็นการสื่อสารที่มีพื้นฐานบนความกรุณา เป็นการสื่อสารที่ช่วยให้

เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างคู่สนทนา และยังเป็นทักษะที่

ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาแล้ว

 ซึง่เป็นการฝึกเพือ่ให้รูเ้กีย่วกบัองค์ประกอบทางการสือ่สาร 

4 องค์ประกอบ คือ 

1  การสังเกต
 คอื การพดูถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม ตามความ

เป็นจรงิ เปรยีบเสมอืนกล้องถ่ายภาพเหตกุารณ์น้ันๆ หรือกล้องถ่าย

วีดีโอ โดยไม่มีการเพิ่มเติมส่วนอื่นๆ หรือการตัดสิน การประเมิน

และการตคีวามเข้าไปถ้าไม่ได้เห็นหรอืได้ยนิมาเอง ในองค์ประกอบ

นีเ้ป็นการฝึกแยกแยะ “การสังเกต” กบั “การตคีวาม” และเป็นการ

ฝึกการใช้การสังเกตให้เป็นการสังเกตจริงๆ 

2  ความรู้สึก
เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งก็ คือ 

อารมณ์นั่นเอง ความรู้สึกเกิดจากความต้องการของเราได้รับการ

ตอบสนอง (ความรูส้กึด้านบวก เช่น ดใีจ สดช่ืน เบกิบาน เป็นต้น)  

หรือความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง (ความรู้สึกด้านลบ เช่น 

เศร้า เสียใจ โกรธ เป็นต้น) ในองค์ประกอบนี้เป็นการฝึกให้ใช้ค�า

ที่แสดงความรู้สึกที่แท้จริง ให้เรารับผิดชอบต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้น 

และสือ่สารอย่างตรงไปตรงมา จะช่วยให้เราไม่ต้องเกบ็กดความรูส้กึ

และมีการฝึกแยกแยะ “ความรู้สึก” กับ “ความคิด” เพราะส่วน

มากคนทั่วไปจะใช้ความคิดพูดแทนความรู้สึกจริงๆ ที่ตนเองรู้สึก 

ท�าให้เกิดปัญหาเวลาสื่อสารออกไป คู่สนทนาอาจเข้าใจผิดได้

การสื่อสารเพื่อสร้างสุข
(Non-violent Communication)

4  จัดการความขัดแยง้ คอื การควบคมุภาวะ ความเห็น

ทีไ่ม่ตรงกนั อารมณ์ทีก่ระทบกระทัง่กัน ท�าประเดน็ส่วนบคุคล

ให้เป็นประเด็นสาธารณะที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทุกคน ให้

ท�าการอภิปรายร่วมกันทีละประเด็น ประเมินภาวะ และแก้ไข

ภาวะที่ท�าให้การประชุมหลุดจากประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกันในขณะ

ที่ก�าลังประชุม

5  ใช้การตดัสนิใจร่วมกนัทีท่กุฝ่ายพงึพอใจ และ
ยอมรบัในการตดัสนิของท่ีประชุมอย่างแท้จรงิ 

โดยการเปิดพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนจนเกิดความเข้าใจ และมีข้อตกลง

ร่วมกัน

 การประชุมแบบมีส่วนร่วมเป็นการประชุมที่มีสติเข้าถึง

ความจริง โดยสามารถจัดการอารมณ์ ความคิด ที่เกิดขึ้นในขณะที่

ก�าลงัประชมุได้ท�าให้เกิดความชดัเจน  และมีความเข้าใจในประเดน็

ที่พูดคุยกันอย่าง เช่ือมโยง เป็นการใช้อ�านาจร่วม ร่วมกับการใช้

อ�านาจเหนืออย่างสมดุล ของสมาชิกในวงประชุม ท�าให้เกิดการ 

ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ อย่างแท้จริง
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3  ความต้องการ
ในการสือ่สารอย่างสนัต ิความต้องการหมายถงึ ความต้องการ

พืน้ฐานทีม่นษุย์ทกุคนมร่ีวมกนัและเป็นสิง่ทีม่ค่ีา เช่น ต้องการอาหาร 

การพักผ่อน ความรัก ความเข้าใจ การเอาใจใส่ การยอมรับเป็นต้น 

ไม่ได้หมายถึงความต้องการที่เป็นเปลือกนอก อย่างเช่น ไปเที่ยว 

ฟังเพลง กินข้าว เล่นกีฬา เป็นต้น ซึ่งความต้องการที่เป็นเปลือก

นอกนี้เรียกว่า “วิธีการ”  ซึ่งเป็นความต้องการที่เฉพาะเจาะจง

ของเราเอง ในองค์ประกอบนี้จะเป็นการฝึกให้ชินกับการสื่อสาร

ความต้องการทีแ่ท้จริงและเป็นความต้องการพืน้ฐานท่ีทุกคนมร่ีวม

กัน เพื่อสื่อให้คู่สนทนาเข้าใจ และฝึกแยกแยะ “ความต้องการ” 

กับ “วิธีการ” เพื่อให้คู่สนทนาเข้าใจในความต้องการของอีกฝ่าย

ได้ เพราะมนุษย์ทุกคนมีความต้องการพื้นฐานเหมือนๆ กัน ลด

โอกาสเกิดความขัดแย้งในการสนทนา

4  การขอร้อง
เป็นการบอกให้คู่สนทนารูว่้าต้องการอะไร เพือ่ทีจ่ะตอบสนอง

ความต้องการพื้นฐานของตน การที่จะให้คู่สนทนาตอบสนองต่อ

ความต้องการขึน้อยูกั่บความสมัพนัธ์ของคูส่นทนา ดงันัน้สิง่ทีส่�าคัญ

ในการขอร้อง คอื ความสมัพันธ์ และผูท้ีข่อร้องมคีวามพร้อมรบัการ

ปฏิเสธและยังสามารถสนทนาตอ่ไปได ้เพื่อให้คู่สนทนาทั้งสองฝ่าย

สามารถตกลงกันได้ และความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้รับการ

ตอบสนอง ในองค์ประกอบนี้จะเป็นการฝึกการขอร้องแบบต่างๆ 

และการฝึกเพื่อแยก “การขอร้อง” กับ “ค�าสั่ง” เพื่อให้ไม่มีฝ่าย

หนึ่งฝ่ายใดเกิดความรู้สึกอึดอัดเมื่อโดนขอร้อง

 นอกจากการฝึกองค์ประกอบในการสื่อสารทั้ง 4 องค์

ประกอบแล้ว ยงัมกีารฝึกทกัษะการการสือ่สาร ซึง่เปรยีบเทยีบการ

สื่อสารกับสัตว์ 2 ชนิด คือ 

1  หมาป่า เป็นการสนทนาที่กล่าวโทษ ทั้งแบบที่โทษตนเอง

และโทษคนอื่น

2  ยีราฟ เป็นการสนทนาที่เน้นเข้าใจความรู้สึก  

ความต้องการ ของทั้งตนเองและคนอื่น

 โดยจะเป็นการฝึกทักษะเพื่อแยกการสนทนาที่เป็นแบบ

หมาป่าและแบบยีราฟ จากนั้นจะฝึกแปลงประโยคหมาป่า มาเป็น

แบบประโยคยีราฟ และสุดท้ายจะเป็นการฝึกใช้การสนทนาแบบ

ประโยคยีราฟ ซึ่งการสื่อสารอย่างสันติ เชื่อว่าเป็นการสนทนาที่

ลดการขัดแย้งและท�าให้คู่สนทนาเข้าใจกันมากขึ้น

 การสื่อสารเพื่อสร้างสุข เป็นเครื่องมือทางการสื่อสารชิ้น

หนึ่งที่เมื่อได้รับการฝึก เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดความขัดแย้งและ

สามารถสร้างความเข้าใจ ท�าให้ผูร้บัการฝึกมคีวามกรณุาต่อทัง้ตนเอง

และผู้อื่นมากขึ้น 
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 ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 

อย่างรวดเร็ว  ถ้าหากว่า บุคลากรสุขภาพที่อยู่ในกระแสของความ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวขาดความเท่าทันกับสถานการณ์นั้น จะท�าให ้

เกิดการไม่สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลง ในท่ีสุดก ็

จะท�าให้เกิดความทุกข์จากการท�างาน “สติ”  เป็นเครื่องมือที่มี

การกล่าวถึงมาอย่างยาวนาน ที่จะท�าให้เกิดการตื่นรู้ เท่าทัน

สถานการณ์ตามความเป็นจริง 

 หลักสูตรการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร พัฒนาข้ึนโดย 

นพ.ยงยุทธ วงษ์ภิรมย์ศานติ์ หัวใจส�าคัญของแนวคิดนี้คือ การใช้

การพัฒนาจติ อันได้แก่ สมาธแิละสต ิมาเป็นเครือ่งมอืในการพฒันา

คุณค่าภายใน และความสุขในการท�างานของตนเอง  ซึ่งจะน�าไปสู่

คณุลกัษณะท่ีส�าคญั เช่น ความเห็นอกเห็นใจ  ความรบัผดิชอบ  เสยี

สละ อดทน ซื่อสัตย์ ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้นการท�างานร่วมกันอย่างดี

ต้องอาศัยการส่ือสารอย่างมีสติอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ 

ที่ดี และการประชุมหารือกันด้วยกัลยามิตรสนทนา (Dialogue) 

การอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ (Creative Discussion) ร่วมไปกับ

การคดิทางบวก ซึง่กฝึ็กได้ง่ายโดยเชือ่มโยงกับสมาธแิละสต ิ สดุท้าย

ก็คือ การใช้สติเป็นรากฐานในการใคร่ครวญจากภายใน เพ่ือให้ 

เข้าถึงค่านิยมขององค์กรและร่วมกันหาหนทางท�าให้องค์กร 

เป็นองค์กรที่ส่งเสริมค่านิยมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 หลักสูตรนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการท�าให้บุคลากรสุขภาพ

ได้กลบัมาสูปั่จจบุนัขณะ กลบัมาสูค่วามจรงิ โดยจะมีการฝึกไปเป็น

ล�าดับขั้น 

ขั้นที่ 1
สติกับการพัฒนาตน 
เป็นการท�าให้ผูเ้ข้าร่วมได้เข้าใจแนวคดิและจดุมุง่หมายของโปรแกรม 

และให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณค่าและค้นหาภายใน

ตนเองของแต่ละคน ว่าคุณค่าของตนเองมีลักษณะเป็นสากล  

ได้มาจากบุคคลที่เรารักเคารพและผูกพัน ซึ่งจะฝังลึกอยู่ในจิตใจ

เพราะเกิดการซึมซับมาจากประสบการณ์ชีวิตกับบุคคลดังกล่าว 

แต่ละคนมีคุณค่าส�าคัญของชีวิต แต่แสดงออกได้มากน้อยข้ึนอยู ่

กับสภาวะจิตใจ การพัฒนาจติใจให้มคีวามสงบและมัน่คงจงึช่วยให้

คณุค่าเหล่านีส้ามารถเบ่งบานมาจากจติใจได้มากขึน้ โดยมกีระบวนการ

ให้ผู้เข้าร่วมจับคู่กัน และผลัดกันเล่าเรื่องบุคคลในดวงใจ ซึ่งเป็น

บคุคลในครอบครวัและบคุคลในทีท่�างานในคูฟั่ง ตวัแทนแต่ละกลุม่

น�าเสนอคณุลกัษณะของบคุคลในดวงใจ ให้วทิยากรสรปุคณุลกัษณะ

ทั้งหมด โดยเฉพาะคุณลักษณะร่วมที่พบบ่อยแสดงให้เห็นว่า

คุณลักษณะเหล่าน้ีเป็นคุณค่าส�าคัญที่ทุกคน มีแต่จะแสดงออกได้

มากน้อยขึ้นกับภาวะจิต 

 การสร้างความสงบให้กับจิตใจนีจึ้งเป็นเรือ่งส�าคัญส�าหรบั

การท�างาน เพ่ือให้สามารถแสดงคุณค่าในตนเองได้ ทางจิตวิทยา

เรียกว่าการจัดการกับอารมณ์และความเครียด สมาชิกในองค์กรที่

มคีวามสขุจงึต้องเรยีนรูก้ารจดัการตนเอง หรอืการจดัการกบัอารมณ์

และความเครียด  เพื่อสร้างความสงบของจิตใจด้วยการฝึกสมาธิ 

ซึ่งจะลดอารมณ์และความเครียดที่สะสมอยู่ในจิตใจ  และสร้างพื้น

ฐานของจิตใจในการท�างานด้วยจิตใจที่สงบต่อไป  ตามด้วยการฝึก

สติเพื่อให้จิตใจอยู่กับการท�างาน  โดยไม่ว้าวุ่นและไม่ถูกแทรกแซง

ด้วยอารมณ์ เนื่องด้วยจิตอยู่กับปัจจุบัน  ดังนั้นหากเราสามารถ

ท�าให้คนทั้งองค์กรมีจิตที่สงบ มั่นคงและสมดุลได้ เขาก็จะท�างาน

ด้วยความสุข และร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี  สตินี้จะเป็นเครื่องมือทาง

จิตใจที่ส�าคัญในการสร้างค่านิยมในทีมและองค์กรต่อไป

การสร้างสุขด้วยสติในองค์กร
(Mindfulness in Organization : MIO)  ขั้นต้น
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ขั้นที่ 2 
สมาธ ิ: พกัจติเพ่ือคลายอารมณ์และความเครยีด 

ในขั้นตอนนี้ต่อเนื่องจากที่ได้เกริ่นมาจากขั้นตอนที่ 1 

 ในขั้นตอนที่ 2 นี้ จึงเป็นการฝึกสมาธิแบบเริ่มต้น เพื่อให้

ผูเ้ข้าร่วมได้ค่อยๆ ฝึกตัง้แต่ต้น ท�าให้ได้เรยีนรูต้ัง้แต่วธิกีารท�าสมาธิ 

สภาวะทีจ่ะเกดิขึน้ระหว่างการท�าสมาธ ิโดยผูเ้ข้าร่วมได้เรยีนรูส้ิง่ที่

เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงในระหว่างการฝึก โดยการฝึกสมาธ ิ

มี 3 ขั้นตอน คือ

1  ฝึกหยดุความคดิ ด้วยการตามรูล้มหายใจ เรารูล้มหายใจ

ได้โดยการรับรู้ความรู้สึกที่เกิดจากลมหายใจผ่านเข้าออกที่

ปลายจมูก เป็นการฝึกรู้ลมหายใจให้ต่อเนื่อง โดยไม่สนใจเสียงและ

สิ่งรบกวนจากภายนอก

2  ฝึกจัดการกับความคิดที่สอดแทรกเพื่อให้
จติสงบ เป็นการฝึกจดัการกบัความคดิทีส่อดแทรกเข้ามาระ

หว่างการท�าสมาธิ และเรียนรู้ว่าความคิดเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ 

เพราะมาจากจิตใต้ส�านึกของเราเอง เราท�าได้แค่เพียงรับรู้ รู้ตัว  

แล้วกลับไปรับรู้ลมหายใจใหม่

3  ฝึกจัดการกับความง่วงจนจิตสงบและผ่อน
คลาย ในขั้นตอนนี้เป็นการฝึกจัดการกับความง่วงที่เกิดขึ้น

เวลาท�าสมาธ ิและเรยีนรู้ว่าร่างกายของคนเราถ้ามีความสงบร่างกาย

จะเริ่มเข้าสู่การหลับ เป็นภาวะที่เคยชินของร่างกายเรา เราจึงเกิด

ความง่วงขึ้นเมื่อท�าสมาธิ

ขั้นที่ 3 
สติ : สร้างความสงบในการท�างาน 

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการฝึกสติ

1  ฝึกมีฐานสติอยู่ที่ลมหายใจ เป็นการฝึกสติโดยให้รู้

ลมหายใจในการฟัง ยืน เดิน หรือท�ากิจวัตร

2  ฝึกแบ่งสติตามการใช้งาน เป็นการฝึกสติตามการ

ใช้งานโดยให้ท�ากิจกรรมอย่างมีสติและรู้จักการแบ่งสติมาก

น้อยตามกิจที่ท�า

3  ฝึกพัฒนาสติสู่ปัญญาภายใน เป็นการฝึกให้ได้

เห็นความจริงของทุกสิ่งบนโลก ว่ามีเกิดขึ้นก็ย่อมมีดับไปได้ 

โดยเฉพาะอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ของเราเอง

 นอกจากการ 3 ขั้นตอนที่กล่าวมา หลักสูตรนี้ยังแนะน�า

ให้ติดตั้งโปรแกรมระฆังสติ เพื่อเป็นตัวช่วยในการดึงสติของเราให้

กลบัมาจากสิง่ท่ีท�าให้เกิดความคดิฟุง้ซ่านต่างๆ กลบัมาสูต่วัเรากลบั

มาสู่การมีสติ

 สุดท้ายหลักสูตรน้ี มิได้มุ ่งเน้นเพียงแต่การจัดอบรม  

แต่เป็นการประสานการฝึกอบรมเข้ากับการจัดระบบขององค์กร  

เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายในการสร้างความสขุในองค์กร โดยการพฒันา

จิตปัญญาในองค์กร จึงจะต้องมีการด�าเนินการปรับปรุงระบบให้

ควบคู่กันไปให้สอดคล้องกับการพัฒนาคน

 การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบส�าคัญๆ ที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือ 

การส่งเสริมการท�างานอย่างมีสติโดยการเปิดระฆังสติ ระหว่างการ

ท�างาน การจัดกติกาการประชุมใหม่ให้ใช้การสนทนาอย่างมีสติ  

และการสรุปการประชุมด้วยความคิดทางบวก และการปรับปรุง

และพัฒนาบริการและงานให้สอดคล้องกับค่านิยม
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แบ่งปัน...
เรื่องราวความสุข

ความสุขจริงๆ แล้ว
มันคืออะไร 

แล้วเรามีความสุข... 
แล้วหรือยัง
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ความสุขระหว่างทาง

5
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 “6 ปี 4 เดือน 18 วัน”  คือ ระยะเวลาที่ผมจะเป็น

อสิรภาพ เวลาทีผ่่านไปในแต่ละวนัผมนบัเวลาถอยหลงั ผมเฝ้าบอก

กับตัวเองว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา มากกว่า 30 ปี ที่ผมได้เสียสละ

ทุ่มเทกับการท�างานในต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กับการให้บริการ

ด้านสุขภาพที่ผมท�าในแต่ละวันมาอย่างยาวนาน ผมบอกกับตัวเอง

ว่ามันนานเกินพอแล้ว ผมได้ท�าหน้าท่ีเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ ท�า

หน้าทีค่อยช่วยแพทย์ตรวจรกัษาคนไข้ทีเ่ป็นโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูง ผมสังเกตเห็นว่านับวันคนไข้เหล่านี้กลับมีจ�านวนเพ่ิม

มากขึน้  อาการทีม่ารบับรกิารกม็แีต่จะยากมากข้ึน อาการแทรกซ้อน

เพ่ิมมากขึ้น ต่อให้ดูแลรักษาพยาบาลดีเพียงใดก็ไม่ได้ท�าให้คนไข้

เหล่านี้ลดจ�านวนลงเลย ผมรู้สึกท้อ เหนื่อย และเบื่อหน่าย ผมไม่

อยากรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ที่ต้องแบกงานกลับไปท�าท่ีบ้าน 

บทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบเปรยีบเสมอืนกบั “กรงขงั” เพ่ือนร่วมงาน

เปรียบเสมือน “เพื่อนร่วมคุก” คนไข้เปรียบเสมือนกับ “ผู้คุม” ที่

ไม่รู้ว่าวันนี้จะมาอารมณ์ไหน ไหนจะปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วย

งาน ความไม่เข้าใจกันของเพื่อนร่วมงานที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เวลา 

10 นาทีในการท�างานมันช่างยาวนานราวชั่วโมง ปัญหาที่เข้ามาใน

หลากหลายรูปแบบ ผมคิดว่าที่ต่างจากการติดคุกจริงๆ คือ ผมยัง

มีครอบครัวให้กลับไปหาหลังเลิกงาน ในแต่ละวันผมมองหน้ากับ

เพื่อนร่วมงานด้วยความรู้สึกเบื่อและเซ็ง บางครั้งในเวลากลางคืน

ผมมกัจะนอนไม่หลับเพราะมีเรือ่งราวต่างๆ ให้ครุน่คิดมากมาย ช่วง

เวลาที่ดีท่ีสุดของผมในการท�างานนั้น คือ ออกจากหน้าท่ีที่ผม

ต้องท�าอยู่ ผมอยากพักผ่อน อยากเป็นอิสระ อยากโบยบิน ไปจาก

คุกแห่งการท�างานที่แสนน่าเบื่อ ผมต้องอดทนและรอเวลาให้ถึง

เวลาเลิกงานและเวลาที่เรียกว่า “เกษียณอายุราชการ”

 “โรงพยาบาลสร้างสุข”  เป็นโครงการท่ีผู้อ�านวย

การโรงพยาบาล ได้ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณมาจากส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือเรียกกันว่า สสส.  

ผมได้ถูกเลือกให้เป็นหน่ึงในคณะกรรมการเพ่ือรับผิดชอบตาม 

โครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ ต้องการ

ปรับวิธีคิดเพื่อท�าให้บุคลากรสาธารณสุขมีความสุขในการท�างาน

วันที่ออกจากคุกเรื่องเล่า 
แห่งความสุข

จาตุรงค์ จันทรวัต 
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชหล่มเก่ำ
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มากขึ้น โดยเชื่อว่า เมื่อเจ้าหน้าที่มีความสุขแล้วก็จะสามารถแบ่ง

ปันความสุขให้แก่ผู้รับบริการ หรือคนที่อยู่รอบข้างได้ ผมมอง

โครงการนี้เหมือนกับโครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ทั่วไป ที่เคย

อบรมไปแล้วก็ค่อยๆ หายไปเหมือนไฟไหม้ฟาง หลังจบการอบรม

ไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ผมไม่อยากร่วมโครงการนี้เท่าใดนัก แต่

ดีที่ว่าการอบรมโครงการนี้ต้องออกนอกพื้นที่จากการท�างานผมจึง

เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทีมหลัก ทีมหลักถูกก�าหนดให้เป็นทีมที่

จะต้องด�าเนนิการพัฒนาโครงการโรงพยาบาลสร้างสขุ ผมได้มโีอกาส

ไปศกึษาดูงาน ได้เรยีนรูว้ธิคีดิจาก อ.ชยัวฒัน์ ถริพนัธ์ ร่วมกบัคณะ

กรรมการคนอื่นๆ จากการอบรมผมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม

กนักบัทมี หลายครัง้หลายหลกัสตูร ผมได้เทคนคิทางความคดิต่างๆ 

มากมาย ผมเริม่พบความจรงิ เร่ิมมองเหน็ความเชือ่มโยงของศาสตร์

ต่างๆ ผมพบว่าศาสตร์ทางสายวิชาชพีทีผ่มร�า่เรียนมานัน้เป็นศาสตร์

แบบแยกส่วน แยกวิทยาศาสตร์ออกจากสังคมและจิตใจ ท�าให้ผม

มองคนไข้เป็นแค่ภาระงาน เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งเท่านั้น 

 ผมได้รูจ้กัความหมายของค�าว่า “สต”ิ และ “สมาธิ” จาก

การอบรมของ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ท�าให้ผมรู้จักปัจจุบัน

ขณะ ว่าปัจจุบันขณะนั้นเป็นอย่างไร ความเป็นปัจจุบันขณะท�าให้

ผมรับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ รู้ตัวว่าก�าลังท�าอะไร 

รู้ถึงความต้องการของตนเอง แต่ถึงแม้ว่าผมจะรู้จักตัวเองมากข้ึน

ก็ตาม แต่เมื่อกลับเข้ามาสู่สภาวะของการท�างาน ด้วยบรรยากาศ

การท�างานแบบเดิม คนไข้กลุ่มเดิม เพื่อนร่วมงานที่มีอุปนิสัยแบบ

เดิม มันจึงยากที่จะน�าเรื่องราวต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิต

การท�างานที่แท้จริง ในใจลึกๆ ผมโหยหาความเปลี่ยนแปลง ผม

อยากให้บรรยากาศของการท�างานเป็นแบบที่มนุษย์จัดการบริการ

ที่ดีให้กับมนุษย์ 

 ที่โรงพยาบาลผมนั้นจะมีการเปิดเสียงสัญญาณระฆังสติ 

เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่องมือในการน�าการรับรู้กลับมาสู่

ลมหายใจที่ปลายจมูก ให้กลับมาสู่ความเป็นปัจจุบันขณะ เมื่อผม

ได้ยินเสียงระฆังผมจะน�าความรับรู้กลับมาสู่ลมหายใจ ในกิจที่ผม

ก�าลงัท�าอยู ่รับรูส้ภาพอารมณ์ของตัวเองในขณะน้ัน ผมได้เริม่สงัเกต

เห็นสีหน้าของผู้รบับรกิารทีมี่สีหน้าแบบต่างๆ เม่ือมารบับรกิารจาก

ผม บางคนมสีหีน้าเรยีบเฉย บางคนผ่อนคลาย บางคนมสีหีน้ากงัวล 

บางคนมสีีหน้าหงดุหงดิ มสีีหน้าเบือ่หน่าย ผมเริม่มข้ีอสงสัยกับการ

มารับบริการของคนไข้ ภายใต้ระบบบริการแบบเดียวกันท�าไมจึงมี

สีหน้าจากผู้รับบริการที่หลากลายแบบนี้ 

 วันหนึ่งผมได้ให้บริการตามปกติ ผมได้เริ่มเรียกคนไข้ไป

ตามคิว เมื่อถึงคิวที่ 6 ผมเรียกชื่อคนไข้คนหนึ่ง 4-5 ครั้ง แต่ก็ไม่มี

คนไข้คนใดถอืควิมารบับรกิารจากผม ผมจงึเรยีกควิต่อไป เวลาผ่าน

ไปประมาณครึง่ชัว่โมง มหีญงิสงูวัยคนหนึง่มายนือยูท่ีห่น้าโต๊ะตรวจ

ที่ผมให้บริการอยู่ ป้าคนนั้นมีสีหน้าเคร่งเครียดและสอบถามผมว่า

ท�าไมไม่เรียกเขาสักทีพร้อมกับยื่นบัตรคิวหมายเลข 6 ให้ผมดู ผม

ได้ชี้แจงกับเค้าว่าผมเรียกหลายครั้งแล้ว แต่ไม่เห็นมีใครมาจึงเรียก

คิวต่อไป ป้าคนน้ันเสียงดังขึ้น พูดกับผมว่า “ก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้า

เรยีกแล้วชัน้ต้องได้ยนิส”ิ ผมสงัเกตเหน็ว่าหน้าป้าเค้าหน้าแดงขึน้ 

หายใจแรงขึ้น ผมเดาว่าเค้าคงรู้สึกหงุดหงิด จากการบริการของผม 

พอดีกับที่เสียงระฆังที่โรงพยาบาลเปิดดัง “เม้งงงงงง..งง.ง” ผม

สมัผสัลมหายใจของผมได้เพราะรูต้วัว่าหายใจแรงข้ึน ผมเริม่ส�ารวจ

ความรูส้กึของตัวเอง ผมพบความหงดุหงดิ ความโกรธของผมทีก่�าลงั

ก่อตัวขึ้นมา ลมหายใจที่แรงขึ้นมันท�าให้ผมรู้ตัว ผมรู้ตัวว่าผมก�าลัง

ให้บริการกับคนไข้อยู่ ผมเริ่มพิจารณาว่าผมไม่ควรใช้ความโกรธใน

การจัดบริการให้กับคนไข้ เพราะโกรธไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมา ความ

โกรธไม่ไดใ้ห้อะไร มีแต่จะท�าให้เกดิความเสียหาย ผมเริ่มตัง้ค�าถาม

ว่า ท�าไมป้าจงึมสีหีน้าโกรธและตวาดเสยีงดงัใส่ผม ผมเดาว่าป้าเค้า

คงจะโกรธเรือ่งเสยีควิและมคีวามรูส้กึกงัวลท่ีจะไม่ได้รบับรกิารตาม

คิว ผมคิดว่าป้าเค้าก�าลังขอความช่วยเหลือจากผมอยู่และก�าลัง

ร้องขอการบรกิารทีผ่มจะสามารถจดัให้กบัเค้าได้ ผมเริม่ถามตวัเอง
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 ตอนนี้ผมออกจากคุกแล้ว ผมมีอิสรภาพ ผมออกมา

จากคุกแห่งความรู้สึกเบื่อ ท้อแท้ เซ็ง หงุดหงิด ที่พันธนาการผม 

โดยที่ผมไม่รู้ตัวว่าถูกความรู้สึกเหล่านี้คอยใช้งานผมอยู่ ซึ่งเป็น

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจากงานที่ผมท�า ผมได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น

กบัผมให้กบัเพือ่นร่วมงานทีผ่มท�างานด้วยฟังอยูเ่สมอ ผมเริม่สงัเกต

เห็นบรรยากาศในหน่วยงานทีเ่ปลีย่นไป เพือ่นร่วมงานผมพดูคยุกบั

คนไข้ไพเราะมากขึน้ น�า้เสยีงอ่อนโยนมากขึน้ มสีหีน้าแววตาทีแ่สดง

ถึงความเห็นอกเห็นใจกันมากข้ึน เห็นความทุกข์ของผู้รับบริการ

และเห็นความทุกข์ของเพื่อนร่วมงานด้วยกัน มีการเสียสละและให้

โอกาสกันในที่ท�างานมากขึ้น ตรงต่อเวลามากขึ้น ผมคิดว่าในตอน

นี้เพื่อนร่วมคุกของผมเค้าเริ่มที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาจาก

พันธนาการความรู้สึกด้านลบแล้ว ผมไม่รู้ว่าจะวัดความเปลี่ยน 

แปลงท่ีเกดิขึน้นีไ้ด้ยงัไง แค่ผมเหน็คนไข้ยิม้เมือ่ได้รบับรกิารจากผม 

แค่นี้ผมก็ดีใจแล้ว ตอนนี้ผมเลิกนับวันที่ เวลาที่ผมจะออกจากคุก

ไปแล้ว

ว่าผมจะตอบสนองการขอร้องให้กับคุณป้าท่านนี้ได้อย่างไร ผมสูด

หายใจเข้าไปในปอดลกึๆ ผมมองหน้าคนไข้แล้วกย็ิม้ออกมา ผมบอก

กับคุณป้าว่า “ผมขอโทษครับ คุณป้านั่งก่อนนะครับ” แล้วผมจึง

ค่อยๆ ซักถามอาการของป้าและตรวจดูอาการของคนไข้ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ ผมพบว่าป้ามีความผิดปกติต้องเข้าพบแพทย์ ผมจึงจับมือ

พาคุณป้าไปที่ห้องตรวจ ในระหว่างที่รอเข้าห้องตรวจผมได้อธิบาย

กบัคนไข้ทีน่ั่งรออยูท่ีห่น้าห้องตรวจว่า “คณุป้าคนนีเ้ค้าควิที ่6 แต่

เพราะว่าผมพลาดเองท่ีเรียกคุณป้าไม่ได้ยิน ผมขออนุญาตพา

คณุป้าเข้าห้องตรวจก่อนจะได้รเึปล่าครับ” ซึง่คนไข้ทีอ่ยูห่น้าห้อง

ตรวจนัน้กพ็ยกัหนา้รบั ผมตคีวามวา่ได้รบัอนุญาตแลว้จงึพาคุณป้า

เข้าไปในห้องตรวจเพื่อพบแพทย์ แล้วผมจึงกลับมานั่งที่โต๊ะตรวจ

ของผมต่อ ผมได้ให้บริการแก่คนไข้ที่เหลือต่อ จนกระทั่งผมลืมคุณ

ป้าคนนั้นไปแล้ว เวลาประมาณใกล้เที่ยงคุณป้าคนน้ันเดินกลับมา

ทีโ่ต๊ะตรวจทีผ่มนัง่อยูพ่ร้อมกบัถงุยาทีอ่ยูใ่นมือ คณุป้าคนน้ันมสีหีน้า

ยิม้แย้มและผ่อนคลาย พร้อมกับยกมอืไหว้และพดูค�าว่า “ขอบคณุ

มากค่ะ” เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจจากการจัดบริการ ผม

เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขจากการบริการที่ผมท�าให้กับเค้า ผมไม่ได้

ลงทนุอะไรมาก แค่ผมเริม่รูค้วามรูส้กึตวัเอง รูค้วามรูส้กึผูร้บับรกิาร 

ผมออกแบบรูปแบบการให้บริการกับคนไข้ตามศักยภาพเท่าที่ผม

จะอ�านวยความสะดวกให้กับคนไข้ได้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมมักที่

จะใส่ใจในความผิดปกติของสีหน้าของคนไข้ที่มารับบริการที่หน่วย

งานผม ถ้าหากผมพบสีหน้า แววตา น�้าเสียง ที่ผิดปกติของคนไข้

ที่มารับบริการจากผม ซึ่งผมพบว่า ส่วนใหญ่ผมจะสามารถช่วย

คลี่คลายความกังวลทั้งหลายที่เกิดจากการบริการที่ผิดพลาด ผม

พบว่าความผิดพลาดในการบริการที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นความผิด

พลาดจากการออกแบบระบบบริการของเราเอง ซึง่เป็นระบบทีผู่ร้บั

บรกิารไม่คุน้เคย จงึมกัจะเจอปัญหาจากการบริการในจดุใดจดุหนึง่

อยู่เสมอ ผมได้ชวนเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระบบบริการมาพิจารณา

จุดที่พบความผิดพลาดและร่วมกันออกแบบแก้ไขป้องกันความผิด

พลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก
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สร้างรัก สร้างยิ้ม อิ่มสุข
จุฬาภรณ์ ศิริรัตน์ 
โรงพยำบำลปำงมะผ้ำ

 “สร้างรัก สร้างยิ้ม อิ่มสุข”  เอ ศักดา เป็นผู ้ชนะ

เลิศการประกวดค�าขวัญหรือค�าที่สื่อความหมายตอนที่เริ่มมี 

โครงการโรงพยาบาลสร้างสขุ ตวัเองก ็Vote ให้ประโยคนี ้ด้วยความ

ชอบจริงๆ 

 การสร้างความรักในองค์กร “จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่าย

ก็ง่าย” ไม่ได้ค�าตอบส�าเร็จรูป หากนึกถึงตัวเอง จ�าได้ว่าตอนไปดู

งานที่โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ มีวิทยากรที่ดูแลเก่ียวกับบุคลากร

ได้พูดว่า “คนที่ถ้ากรีดเลือดออกมาแล้วเป็นบ�ารุงราษฎร์นะ คน

กลุ่มนี้ต้องรักษาให้ดี เขาจะท�างานแบบคิดถึงองค์กรเป็นหลัก

เลย” หันกลับมามองตัวเองว่า “จะกรีดเลือดออกมาจะเป็นปาง

มะผ้าเลยหรือเปล่า” 

 ทกุวนันี ้ท�างานด้วยทศันคตทิีว่่า  “โรงพยาบาลเป็นสถาน

ทีท่ีไ่ด้ท�างาน ได้เงนิเดอืนและเป็นสถานทีท่�างานทียั่งอยากต่ืนมา

ท�างานทุกวัน และลุ้นว่าวันนี้จะมีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ให้อยู่กับ

ความตื่นเต้นก็สนุกดี” จากอายุงานที่ผ่านมาหลายๆ ปี ก็มีโอกาส

ได้ท�างานที่หลากหลาย ได้คัดเลือกให้เป็นคณะท�างานโรงพยาบาล

สร้างสุข ที่จะท�าอย่างไรให้องค์กรมีความสุข ผ่านการเรียนรู้ ผ่าน

ประสบการณ์ ในช่วงแรกๆ กค็ดิว่า คงได้รบัความคาดหวงัจากคนใน

องค์กรเช่นกันว่า คณะกรรมการเหล่านี้ จะท�าให้องค์กรมีความสุข

จริงหรือ จนบางครั้งก็แอบทุกข์เสียเอง แต่จากประสบการณ์การ

ท�างานมา 20 ปี การอ่านหนังสือ การฟัง รวมถึงการเรียนรู้กับ

วิทยากร H3 ก็พยายามปรับความคิด ลดความคาดหวัง แล้วท�างาน 

ท�าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายในทกุๆ เร่ืองให้ดแีละท�าด้วยความเตม็ใจ 

เพราะเชือ่ค่ะ ว่าถ้าท�าทกุอย่างดแีล้ว ผลจะเป็นอย่างไร จะเกดิอะไร

ขึ้น ก็ยอมรับด้วยสติ “สร้างยิ้ม” ไม่รู้เป็นอะไรถึงชอบการยิ้ม เวลา

เห็นรอยย้ิมแล้วรู้สึกเบิกบานอย่างไรในใจก็ไม่รู้ จ�าได้ว่าเคยอยู่เวร

ครั้งหนึ่ง เป็นเวรบ่ายประมาณ 4-5 ทุ่ม เป็นใครก็ไม่อยากให้คนไข้

มาตอนนี้แน่ๆ มันดึกแล้วนะ นอนอยู่บ้านเถอะ ก็มีคุณลุงชาวลาหู่

คนหนึ่งเดินขึ้นมาพร้อมถุงกระสอบ ในใจก็คิดว่า เฮ้ย!!จะมาอะไร

ตอนนีเ้นีย้ะ (ตอนนัน้คดิว่าตวัเองคงยิม้ไม่ออกแน่ๆ ) คณุลุงกเ็ดนิ

มาถึงหน้าห้องแล้วยิ้มกว้างๆ แล้วทักทายว่า อะโบดายา เป็นภาษา

ลาหู่แปลว่า สวัสดี/ขอบคุณ ณ เวลานั้นสิ่งแรกที่ท�า คือ ยิ้มตอบ

อัตโนมัติ แล้วทักทายกลับด้วยเช่นกัน แล้วจึงคิดได้ว่าท�าไมเราคิด

ลบได้ขนาดน้ันนะ รู้สึกขอบคุณคุณลุงท่ีสอนเรื่องความคิดลบของ

ตนเอง จงึตดัสนิใจว่าจากนีจ้ะยิม้ให้กบัตวัเองเป็นคนแรกเวลาทีส่่อง

กระจก แล้วจะย้ิมให้มากท่ีสุด ก็คิดว่าท�าได้จนถึงทุกวันนี้นะค่ะ 

ล่าสุดก็มีเรื่องภูมิใจเล็กๆ ของตนเองที่ได้รางวัลรองชนะเลิศการ

ประกวดภาพถ่ายทีช่ือ่ว่า “SMILE” ในงาน R2R ระดับจงัหวดั เป็น

ภาพหมอพัฒน์ก�าลังตรวจคนไข้ หมอยิ้ม คนไข้ยิ้ม คนถ่ายก็ยิ้มตาม 

ดอกไม้บานในหัวใจมากๆ ค่ะ

 แค่เรามีความรัก ความหวังดีให้กัน ก็เป็นการสร้างสุข

เล็กๆ ให้เกิดขึ้นในใจแล้ว ต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ท�าให้มีตัว

ตนในวนันี้ ขอบคุณโรงพยาบาลปางมะผ้าสถานที่ท�างานแห่งแรกที่

ให้โอกาส เคยอ่านบทความหนึ่งกล่าวว่า การไปท�างาน คือ มีคนให้

เงนิไปโรงเรยีนทกุๆ วนั เหน็ด้วยอย่างยิง่เลยนะคะ เพราะไม่รูว่้าวนั

นี้จะถูกทดสอบเรื่องอะไร จะผ่านไปด้วยดีหรือผ่านไปแบบ “ถ้ารู้

อย่างนี้ จะท�าให้ดีกว่านี้” ขอบคุณที่มีโอกาสเรียนรู้เรื่องสติ ช่วย

ให้การท�างานราบร่ืนขึ้น เพ่ือนร่วมงานและผู้บริหารท่ีมีมากมาย

หลากหลายรูปแบบที่กระตุ้นการรับมือกับคนแบบนั้น แบบนี้อย่าง

สนุกสนาน อย่างเครียด ขอบคุณโรงเรียน โรงพยาบาลปางมะผ้า ที่

ท�าให้...อิ่มสุข
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สร้างสมดุลของชีวิตให้เกิดด้วยการฝึกสติ
นิสิตา ทาสุวรรณ 
โรงพยำบำลท่ำสองยำง

 “เมื่อเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น หลายครั้งที่เรารู้สึกแย่

กับมนั เพราะข้อความทีต้่นสายพดูมานัน้เป็นปัญหาทีใ่หญ่ส�าหรบั

เราและที่ส�าคัญเรารับมันไม่ได้” 

 “จนเวลาผ่านไป นานนับ 2 ปี ปัญหานั้นมันคงอยู่และ

เพิม่มากขึน้เป็นทวคีณู เมือ่มปัีญหาเรือ่งงานเข้ามาเกีย่วข้องอย่าง

มากมาย และดูจะเป็นประเด็นที่ใหญ่มากขึ้น เพราะเก่ียวเนื่อง

กับหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลด้วย แต่เอ...ท�าไมวันนี้ฉัน

รับมือกับมันได้ เกิดค�าถามขึ้นในใจของตัวเอง”

 การหยดุน่ิงๆ แล้วทบทวนตวัเองท�าให้เราเข้าใจตนเองว่า 

ที่ผ่านมา เรามีข้อก�าหนดในใจว่า ใครหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาแตะ

ครอบครัวเรา ท�าให้พ่อกับแม่ของเราเกิดความทุกข์ เราจะเสียใจ 

โมโหและหาทางจัดการกับตัวต้นเหตุทันที แต่มันกลับกันตรงที่ต้น

เหตุน้ีเป็นสิ่งที่เราจัดการไม่ได้ เพราะยิ่งจัดการครอบครัวยิ่งทุกข์ 

รับรู้ได้เลยว่าตัวเองเก็บกด ยิ่งพยายามจัดการยิ่งปวดหัว มันตื้อไป

หมด ยิ่งมาเจอเรื่องงานลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด ที่ต้องใช้

พลงัในการประสานกบัหลายหน่วยงาน ยิง่รู้สกึเหนือ่ย บางครัง้ต้อง

กระทบกระทั่งกับผู้ที่ไม่เข้าใจในค�าว่า “งานนโยบาย” ไม่เข้าใจกับ

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เหนื่อยใจ...

 แต่เอ.. ท�าไมวันนีเ้ราก็เจอปัญหาเหมอืนเดมิ เสยีงโทรศพัท์

เหมือนเดิม เพื่อนร่วมงานเหมือนเดิม แต่เพราะอะไรถึงรู้สึกสงบได้  

การทีเ่ราได้ใช้เวลาทบทวนตวัเอง ท�าความเข้าใจตวัเอง เราได้น�าสิ่ง

ที่ได้เรียนรู้จากการอบรมตามโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขมาใช ้

แบบไม่รู้ตัวในชีวิตประจ�าวันเลยก็ว่าได้ เช่น เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมา 

กระทบครอบครวั เราสามารถนิง่ ฟังให้จบ และมสีตทิีจ่ะพูดให้ก�าลัง

ใจคนในครอบครัว แต่ไม่คัดค้านสิ่งที่เขาคิด เมื่อพบสิ่งที่มีปัญหา

จากการท�างาน เราเว้นพ้ืนท่ีส่วนตัวให้มากขึ้น นิ่ง คิด และค่อย

โต้ตอบ ใช้ทักษะการมองปัญหาอย่างเป็นระบบ แก้ที่ระบบ รู้จักให้

อภัยคนอื่นได้มากขึ้น ฟังผู้อื่นด้วยสติมากขึ้น เข้าใจบุคลิกภาพของ

บุคคลแต่ละคนมากขึ้น จึงสามารถที่จะนิ่งและใช้ค�าพูดที่สามารถ

น�าพาปัญหานัน้ผ่านพ้นไปได้ เรารบัรูไ้ด้เลยว่าภายในใจเรารูส้กึสงบ

ขึ้นมาก และไม่มีเพียงเราที่รู้สึกได้ เพื่อนผู้ร่วมงานและคนใกล้ชิด

กบัเรามากทีส่ดุกส็มัผสัได้ ว่าเราสงบได้มากข้ึนเมือ่มีปัญหาทีเ่ราคดิ

ว่ามันใหญ่นั้นเข้ามากระทบ

 3 ปีที่ผ่านมากับโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข การอบรม

ไม่สามารถเปลี่ยนเราได้ในครั้งเดียว แต่การท�าอย่างต่อเนื่อง ท�าให้

เราอยู่กับปัญหาที่เข้ามากระทบเราได้ เราไม่ได้คาดหวังท�าให้ใครมี

ความสุข เราต่างหากที่มีความสุข แล้วความสุขเราจะเผื่อแผ่ให้คน

อื่นเอง อาจจะมีบ้างบางครั้งที่เราอาจเว้นช่องว่างให้กับสิ่งที่มา

กระทบน้อยไป จึงมีบ้างที่ท�าให้เกิดปัญหาไม่สบายใจ แต่จากการ

เปิดพื้นที่สีขาว การเข้าใจและยอมรับตัวเอง ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น 

ทบทวนแล้วน�ามาปรับปรุงจิตใจตนเอง ท�าให้เราสงบมากข้ึน  

ณ วันนี้ สมดุลชีวิตเราได้เปลี่ยนไปแล้ว ขอบคุณส�าหรับโอกาสที่

ท�าให้ได้รับการเติมเต็มด้านจิตใจ
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Life is beautiful...
อัณณ์ชญา ปัญญาตา 
โรงพยำบำลท่ำสองยำง

 “หลายสบิปีมาแล้ว เมือ่จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

จบพยาบาลมา เป็นนกัเรยีนทุนของโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ

มหาราช แต่มันไม่ได้เป็นไปอย่างท่ีเราคิดแม้แต่น้อย จ�านวน

พยาบาลท่ีจบของทุน รพ.สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช มีจ�านวน

เยอะ เขาเลยยกให้ ทุน สสจ. โดย รพ.ที่รับ มีอยู่ 2 โรงพยาบาล 

คอื รพ.อุม้ผาง และ รพ.ท่าสองยาง ซึง่ท้ัง 2 ทีก็่ไกลมาก วนันัน้…

วันท่ีเราต้องเลือกก็มาถึง… รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เรากจ็ะไม่เลอืก เพราะเพ่ือนทีอ่ยูท่ีต่าก เลอืกแล้วครบพอด ีกเ็ลย

สงสารเพื่อน จึงไม่เลือก ส่วนอีก 2 ที่นั้น ไกลทั้งคู่ อุ้มผางรับ 3 

คน ส่วนท่าสองยางรับ 2 คน ใจเราก็คิดว่าไหนๆ ก็ไกลแล้ว ไป

อยูก่บัเพือ่นๆ หลายคนดกีว่า จงึตดัสนิใจเลอืกอุม้ผาง ปรากฏว่า 

อุ้มผางมีคนเลือกทั้งหมด 4 คน ท�าไงดีล่ะ ทีนี้ ต้องจับฉลากเอา

ออก 1 คนสิคะท่าน ผลที่ออก... ก็เป็นนางสาวมณัทนา ปัญญาตา 

สิคะ ตัวข้าพเจ้าเอง เอาละ รพ.ท่าสองยาง จ�าได้ว่าครั้งหนึ่ง 

ตอนเด็กๆ เคยมาที่อ�าเภอท่าสองยาง เมารถมากๆ บอกตัวเอง

ว่า ไม่มาอีกแล้วท่าสองยาง จ�ามาตลอดชีวิต แล้ววันนี้จะท�ายัง

ไง ...ไม่เคยอยากที่จะมาเลย…”

โรงพยาบาลท่าสองยาง

 “วันแรกของการมาถึง รพ.ท่าสองยาง พ่อกับแม่และ

ญาติๆ พากันมาส่ง แล้วก็พากันกลับ นอนร้องไห้อยู่ในห้องพัก 

ท�าไมที่นี่ มันเงียบ มันเหงา เหลือเกิน... คิดถึงใครหลายๆ คน 

ผ่านไป 1 คืน ตอนเช้าต้องเข้าไป รพ. มีการปฐมนิเทศ ตั้งแต่ลง

มาจากแฟลตที่พัก บรรยากาศก็เปลี่ยนไป เจอพี่ๆ ที่นี่เค้าถามไถ่ 

ยิ้มแย้ม กินข้าวรึยังน้อง ไปกินข้าวกับพี่มั้ย เดี๋ยวตอนเย็นมาหา

คยุด้วย พาไปกนิข้าวนะ มนัดมีากๆ เลยนะ ความรูส้กึตอนนีม้นัดี

ขึ้นมากๆ เริ่มต้นการปฐมนิเทศ เราก็ได้เจอกับผู้อ�านวยการ เรา

เคยเจอแต่ผู้อ�านวยการที่ดูเหมือนจะอยู่กับคนละระดับ คนละ

ชนชั้น แตท่ี่นีไ่มใ่ชค่ะ่ ความรู้สกึเป็นกันเอง ความสบายใจไดเ้กดิ

ขึ้นมาเลยทันที”

 จากนั้น ก็มีการรับน้อง ซ่ึงรับน้องเหมือนตอนเราเข้า

มหาวิทยาลัย สนุกมากๆ จ�าไม่มีวันลืม ก็คือ ฐานเมรีขี้เมา ซึ่งบอก

เลยว่า ตอนนัน้เรายงัทานเหล้าไม่เป็น โดนสคิะ โดนพีจ่บักรอกสคิะ

นั่น หลังจากฐานนี้แล้ว ตัวเปื้อนมอมแมมเสร็จแล้ว พี่ๆ ก็พาเราไป

เล่นน�้าเมยค่ะ มีปิกนิกเบาๆ ค่ะ กลับมาจากริมน�้าเมย ก็มาอาบน�้า

แต่งตัว พี่ๆ ก็เรียกเรามากินข้าว ร้องคาราโอเกะ ทุกๆ วันชีวิตจะ

เป็นแบบนี้ค่ะ ข้าวแทบไม่ต้องหาซื้อที่ไหนเลย พี่ๆ จัดหาให้ทุกวัน 

เย็นมาล้อมวงกินข้าวกัน อาจเป็นเพราะจ�านวนสมาชิกเรามีน้อย

ก็ได้นะคะ 

 เม่ือวนัหน่ึง องค์กรเราโตข้ึน สมาชิกเรามีจ�านวนเยอะขึน้ 

การรู้จักกันเริ่มไม่ทั่วถึง เวลามีปัญหาต่างๆ พอคนไม่รู้จักกัน ก็จะ

ทะเลาะกนั แตกต่างจากถ้าความสมัพนัธ์เราด ีต่อให้มปัีญหากัน เรา

กค็ยุกนัรูเ้รือ่ง เมือ่มคีวามขดัแย้ง กนันานๆ เข้ากจ็ะส่งผลต่อองค์กร

วันหนึ่งก็มี “โครงการโรงพยาบาลสร้างสุข” เข้ามามันเป็นความ

โชคดอีย่างยิง่ ทีเ่ราได้มโีอกาสเข้าร่วมทมี H3 ได้ทัง้ความรูไ้ด้ทัง้ความ

สนุก ได้ทั้งความสุข ตอนแรกที่เข้ามา ไม่รู้เลยว่า เค้าให้มาท�าอะไร

บ้าง รู้แต่ว่า มีคนมาโฆษณาว่า เที่ยวฟรี 3 ปี กับค�าว่า “รพ.สร้าง

สุข” ตอนนั้น ความคิดแวบแรก คิดขึ้นมาว่า จะท�ายังไง ท�าไม่ได้

หรอก คิดในใจ (ความคิดลบเกิดมาก่อนเลย แต่ไม่ได้พูดออกไป)

คนที่พาเราเข้ามาคนแรก ก็คือ พี่แจ๋วซึ่งเป็นหัวหน้าตึกเราเอง เรา

ก็สงสัยว่า เขาจะท�าอย่างไร พี่แจ๋วตอบว่า ปีที่ 1 คิด ปีที่ 2 สร้าง ปี

ที่ 3 สุข พอพี่เค้าพูดแบบนี้ เอ้า ลองดู ซิ มันจะเป็นอย่างไร

 กริ๊ง…กริ๊ง…เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น “แหม่ม พี่จะให้แหม่ม

ไปประชุมที่กรุงเทพ เกี่ยวกับ SHA นะ” ค่ะ เราก็ตอบรับกับพี่นุช

ไป ไปพร้อมกับทีม คือ เล็ก ออย บอย สุ ลอย และพี่นุช เราไม่เคย

รู้จัก SHA คืออะไร เค้าบอกว่า เกี่ยวกับความสุขนี่แหละ ลองฟังดู

 พอไปถึงที่ประชุม คนเยอะมากๆ ได้เข้าห้องแรก ฟังการ

บรรยาย เริ่มแรกเป็นการแสดงบทบาทสมมติ… เรื่องมีอยู่ว่า มียาย

คนหนึง่ มารพ.ทกุวนัตอนดกึๆ คนืแรก ยายกบ็อก“ปวดหวั” “ยาย
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ท�าไมมาตอนดกึละน่ี” พยาบาลถาม เม่ือหมอตรวจดแูล้ว ไม่เป็นไร

กใ็ห้กลับบ้าน คืนทีส่อง ยายกม็าอีก ยายบอกปวดขา หมอก็มาตรวจ 

แล้วก็ให้กลับบ้าน แต่คราวนี้ยายไม่ยอม ยายจะขอนอน รพ. หมอ

และพยาบาลก็ช่วยกันพูด “ยาย รพ. นะ เค้ามีไว้ให้คนที่เค้าป่วย

จริงๆ ที่จะไม่มีให้นอนอยู่แล้ว ยายกลับไปเถอะ” แล้วคุณยายก็

กลับไป หลังจากคืนนั้น ยายก็กลับมาอีก สองคืนติดกัน คุณหมอ

และพยาบาล กช็วนกนัมานั่งคิดเรื่องของยายว่า เราควรจะไปเยีย่ม

ที่บ้านของคุณยายดูสิ ท�าไมลูกหลานปล่อยให้ยายมา รพ. อยู่ได ้ 

ทุกวัน 

 วันรุ่งข้ึน ก็มีทีมไปเยี่ยมบ้าน คุณยายปรากฏว่า ที่บ้าน

ของคุณยายนั้น ไม่มีใครอยู่เลย ยายแต่งงานอยู่กับตาสองคน ไม่มี

ลกู หลงัจากเกษยีณราชการ ก็ออกมาอยูบ้่านกับตา แต่ตากเ็พิง่เสยี

ไปเมื่อปีที่แล้ว ท�าให้ยายนั้นต้องอยู่คนเดียว ยายเหงา ยายนอนไม่

หลับ ยายคิดว่า ถ้าไป รพ. อย่างน้อยก็มีเพื่อน ถ้าได้นอน รพ. อย่าง

น้อยก็มีเพื่อนคุย หลังจากวันนั้น หมอและพยาบาลก็เข้าใจคุณยาย 

และรูส้กึสงสารคณุยาย และไม่มใีครต่อว่าคณุยายอกี เรานีเ่ศร้าเลย

ค่ะ พอเฉลยตวันกัแสดงแต่ละคน ถงึรูว่้า นกัแสดงทกุคนเป็นแพทย์

หมดเลย เค้าบอกว่า เมือ่เค้าได้มาเล่นเป็นตวัคณุยาย ท�าให้เค้าเข้าใจ

แล้วรู้สึกถึงความสงสารจริงๆ (ลืมบอกค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่

เกิดขึ้นที่ รพ. แห่งหนึ่งค่ะ) นี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะ ยังมีอีกหลาย

เรื่องค่ะ แต่จ�าไม่ได้ นานมากแล้วค่ะ ช่วงบ่ายก็มีการให้เราเลือก

ห้องประชุมนะคะ เราเลือกเข้าห้องดูภาพยนตร์ เค้ามีการประกวด

ภาพยนตร์กัน หลาย รพ. มากเลย เก่งมาก ดูเพลินเลยค่ะ หลาก

หลายอารมณ์มาก เศร้า เสียใจ ดีใจ หัวเราะ ร้องไห้ ทุกอารมณ์ค่ะ 

เรารู้เลยว่า การมาครั้งนี้นี่มันคุ้มมากๆ 

 วนัต่อมากม็กีารบรรยายโดยนกัร้อง ศ ุบญุเล้ียง ความสขุ

กับ รพ. ประมาณนี้นะคะ ไม่น่าเชื่อเลย ว่าเค้าบรรยายเก่งมาก เรา

ฟังแบบสนกุมาก ได้แง่คิดด้วย และยงัได้ฟัง อาจารย์อนุวัฒน์ รเึปล่า 

จ�าชือ่ไม่ได้ค่ะ แต่เป็นหมออตุรดิตถ์ จ�าได้ว่า พูดคยุ สนุก และหวัเราะ

ได้อารมณ์มาก 

 สรุปการมาครั้งนี้ ได้อะไรดีๆ เยอะเลยค่ะ แต่ไม่ได้เครือ

ข่ายนะคะ จริงๆ มา 3 รพ. นะคะ แต่ไม่รู้จักใครเลย จากนั้น เราก็

กลับมาท�างานขึ้นเวร เช้า บ่าย ดึก เหมือนเดิมค่ะ ยังไม่มีส่วนร่วม

ใดๆ นะคะ เมื่อก่อนตึกจะเป็นตึกผู้ป่วยในอยู่โซนหลังค่ะ ชาวบ้าน

เรียกว่า “แดนสนธยา” ชาวบ้าน ก็คือพี่น้อง รพ. นั่นแหละ เค้าท�า

อะไรมักจะไม่รู้เรื่องอะไรกับเค้า จะรับทราบอะไรก็ต่อเม่ือหัวหน้า

มาแจ้งอย่างเดียวค่ะ เค้าประชาสัมพันธ์ มีป้ายความสุข อะไรต่างๆ 

ก็ไม่รับรู้อะไรสักอย่าง 

 จนวันหนึ่ง เค้าบอกว่า ให้ไปท�า Focus group เราก็ไป

ท�า แต่ก็ยังไม่ค่อยรู้วัตถุประสงค์ เค้าบอกอะไรเค้าถามอะไร ก็ตอบ

ไปตามนัน้ตามความจรงิ กไ็ม่มีอะไรเกดิข้ึนนะคะ จนครัง้แรก อบรม

ที่เชียงใหม่ กับอาจารย์ชัยวัฒน์ เรื่องสุนทรียสนทนา รู้สึกว่า มันได้

อะไรเยอะมากๆ มันเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในกับตัวเรามากมาย 

จนบอกว่า เราต้องเอาเรื่องดีๆ พวกนี้ ไปคุยให้คนอื่นฟัง เราก็กลับ

มาทบทวนว่า สิง่ทีอ่าจารย์สอนต่างๆ ล้วนแล้ว แต่เป็นสิง่ทีเ่รารูแ้ล้ว

ทั้งนั้น แต่อะไรกันนะ ที่ท�าให้เรารู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

จนเราคิดว่า มันเป็นเพราะกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม ท�าให้เรารับรู้ได้ 

เราคิดว่ากระบวนการกลุม่ท�าให้มนัดงึจติวญิญาณของเราข้ึนมา โลก

สวยขึ้น ชีวิตงดงาม ขอบคุณอาจารย์ ขอบคุณคนที่เลือกเราเข้า H3 

ถึงแม้ว่าเราจะงง กับการมา ว่าเรามาท�าอะไร แต่เราก็รู้สึกดีทุกครั้ง 

ที่ได้มาอบรมของ H3 เข้าทุกครั้งที่มีการอบรม เราได้อะไรดีๆ กลับ

ไปตลอด 

 แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราต้องท�าต่อ คืออะไร เราไม่เคยรู้

ว่าถนนของเราจะไปทางไหน เรายงัเดินไปข้างหน้า ด้วยความงวยงง 

แต่เราก็ช่วยกิจกรรมต่างๆ ของ H3 เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันเด็ก 

กีฬา จิตอาสา มูลนิธิ และอีกมากมาย เราจะช่วยทุกครั้ง และด้วย

ความเต็มใจ จนถ้ามีการประชุม ของ H3 เราคิดว่ามันเป็นของเรา 

เราต้องไป

 จนวันหนึ่ง ท่านผู้อ�านวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ 
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ธวัชชัย กลับมาจากเรียนต่อที่ญี่ปุ่น มาร่วมกิจกรรม การท�าแผน

ยุทธศาสตร์ของ รพ. โดยเราใช้เทคนิค Systems Thinking และ

การประชุมแบบมีส่วนร่วม เราก็ไปท�า “ท่านผู้อ�านวยการบอกว่า 

สิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งของ H3 ผมเห็นการเปลี่ยนแปลง ของใคร

บางคน อย่างน้อยหนึ่งคน คือ แหม่ม..” เรานี่ปลื้มเลยครับ เราไม่

เคยคดิว่า จะมคีนเหน็การเปล่ียนแปลงในตวัเรา แสดงว่า พฤตกิรรม

ต่างๆ มันเปลี่ยนไปจริงๆ 

 จากมกีารย้ายขึน้ตกึใหม่ กไ็ด้มกีารแยกตกึ เดก็ และผู้ใหญ่ 

ออกจากกนั เราได้ข้ึนเป็นหวัหน้าตกึเดก็ สิง่แรกทีเ่ราอยากจะให้กบั

น้องๆ ทุกคน คือการเรียนรู้เรื่อง สุนทรียสนทนา เราเลยคิดแผน

งานของตึกเราขึ้นมา ตั้งใจจะให้น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องนี้ และก็ท�าได้ 

ทกุคนได้เรยีนรูเ้รือ่งน้ี เราพยายามน�าสิง่ทีเ่ราได้เรยีนมาใช้กบัน้องๆ 

ที่ตึก เช่น การประชุมตอนเช้าเราจะล้อมวงคุยกันด้วย สุนทรีย

สนทนา เปิดพื้นท่ีสีขาว ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในการแก้

ปัญหาต่างๆ ด้วยกัน หรือแม้กระทั่งการ conference case refer 

หรือ dead เราก็ใช้วิธีนี้ หลังจาก ทบทวนเคสเสร็จเราก็มีการทาน

ข้าวเย็นด้วยกัน แม้กระทั่งการท�าอาหารเย็น เราก็ช่วยกันท�า  

ได้ความร่วมไม้ร่วมมือ ช่วยกัน แถมสร้างสัมพันธภาพอีกด้วย

 อยากจะเล่าเรื่องตอนที่ได้เรียนรู้เรื่อง 4 ทิศ รู้จักลักษณะ

นิสัยของคนท่ีเทียบกับสัตว์แต่ละตัว ท�าให้เรารู้ตัวเอง ว่าลักษณะ

นสิยัของเรานัน้เป็นอย่างไง และยงัท�าให้ได้รูอ้กีว่า เพือ่นๆ พี่ๆ  น้องๆ 

ในโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งคนรอบกายเรา เค้ามีลักษณะนิสัย

เหมือนสัตว์อะไร เวลาจะใช้งานใคร หรือ สั่งให้ใครท�าอะไรก็จะได้

มอบหมายให้ถูกคน ถูกตัว บางครั้งลูกน้องพูดกับเราก็ห้าวมุทะลุ 

เราก็...ใจเย็น คนน้ีนี่กระทิงเหมือนเราเลย พอรู้แล้วเข้าใจมันก็ดี

จริงๆ นะคะ รวมไปถึงการเรียนรู้เรื่องอ�านาจเหนืออ�านาจร่วม ซึ่ง

เมื่อก่อนมีคนมาบอกเราว่า เวลาผู้อ�านวยการส่ังงานอะไรเรา เรา

ต้องรับนโยบายตามทีผู่อ้�านวยการสัง่ทกุอย่าง เพราะเราเป็นลกูน้อง 

แต่เรื่องนี้กระจ่างมากตอนไปเรียนรู้เรื่องนี้ ว่าลูกน้องที่เอื้อทุกเรื่อง

ให้กับหัวหน้า จะท�าให้โครงสร้างระบบงานเสียไป เราควรจะใช้

อ�านาจร่วมด้วยกัน เพราะหากไม่มีผู้อ�านวยการคนนี้อยู่ที่ รพ.แห่ง

นี้แล้ว แต่รพ.แห่งนี้ก็อยู่ได้ เพราะระบบที่ดีของมันเอง 

 ขณะที่เราเป็นหัวหน้างาน บ่อยครั้งที่ต้องตามแก้ปัญหา 

บ่อยครั้งที่มีอารมณ์ ไม่น่าเช่ือมีเหตุการณ์อยู่หลายครั้ง ทั้งกับลูก

น้องตัวเอง และกับหัวหน้างานหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งถ้าเป็นเม่ือก่อน 

เราคงพุ่งชนทันที แต่วันนี้ เรารอได้ สงบเป็น แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะ

คะ บางครั้ง เราก็พุ่งชนทันทีเหมือนกัน แต่ก็น่าแปลกเหมือนกัน ที่

เรารับรู้อารมณ์ตัวเองว่าเราก�าลังเป็นอะไร อย่างน้อยก็รู้เท่าทัน

อารมณ์ตัวเอง 

 เมือ่วนัหนึง่เรามกีารถอดบทเรยีนของทมีว่าแต่ละคนเป็น

มายังไง แล้วรู้สึกยังไง เมื่อมาเป็นทีม H3 อยากอยู่ต่อ หรืออยาก

ออก ก็มีค�าตอบต่างๆ นานา แต่ค�าตอบของเรา คือ วิธีการมาอยู่ใน

ทมี เป็นพีแ่จ๋วเลอืก คดัมาโดยเป็นบคุลกิของกระทงิ ต้องเอามาปรับ 

เราเลยตอบว่า จริงๆ แล้ว ทุกคน ติดภาพตอนที่เรายังไม่มีลูกหรือ

เปล่า เพราะสมัยก่อน มีอะไรเราก็จะพูดตรงๆ ท�าอะไรแบบพุ่งชน 

เราก็เลยบอกว่าตอนหลังจากเรามีลูกทุกอย่างมันดูเปล่ียนไปนะ  

มีความอ่อนไหวง่าย หว่ันไหวง่าย การผจญภัยต่างๆ มันก็ไม่กล้า

แล้วอาจด้วยความเป็นแม่ท�าให้เราต้องปกป้องลูก คิดถึง ห่วงใยลูก 

จะแทงน�้าเกลือเด็กเชื่อไหมว่ากลับมาแรกๆ ยังไม่กล้าจะแทงน�้า

เกลือเลย สงสารเด็กแต่เราก็บอกว่าถึงยังไงก็เป็นความโชคด ี 

ที่ได้อยู่ทีมนี้ 

 เรายกตวัอย่าง การประชมุสองวง วงหน่ึงเป็นการประชุม

ของกลุม่การพยาบาล แต่อีกวง เป็นการประชุมของ H3 บรรยากาศ

มันต่างกันมาก การประชุม H3 มันมีความสุขมากอย่างไรก็ตาม 

ตั้งแต่มี H3 เราก็รับรู้ได้ว่าชีวิตเรามีความสุขขึ้นเยอะ ชีวิตสวยงาม

ขึน้ มองโลกสวยขึน้ “Life is beautiful”  เราไม่สามารถก�าจัด

ความทกุข์ออกไปได้ แต่เราจะอยูก่บัความทุกข์ให้ได้อย่างไรต่างหาก 

ที่เราต้องหาค�าตอบ เราอยากให้มี H3 อยู่ แล้วเราจะช่วยทีมอย่าง

เต็มที่ นี่เป็นค�าตอบหนึ่งในการถอดบทเรียน”
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บทสรุปของควำมพยำยำมก้ำวเดินออกจำกสิ่งที่เรำไม่ชอบ 

ก็ได้ค้นพบว่ำ “ความสุขหรือความทุกข์ คือ สิ่งเดียวกัน”  

หนทำงข้ำงหน้ำเรำก็ยังต้องพบเจออยู่ตลอดเวลำ 

เพียงแต่ว่ำประสบกำรณ์ในกำรก้ำวเดิน 3 ปี ของเรำที่ผ่ำนมำ 

“ทุก...ย่างก้าว”  ได้สอนให้เรำได้มองเห็นควำมจริงและเรียนรู้วิถีทำง

ที่จะอยู่อย่ำงมีควำมสุข เฉกเช่นหลำยๆ คนได้ลองท�ำมำแล้ว 

และเรียกวิถีทำงอย่ำงนี้ว่ำ 

“จิตตปัญญา”  
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จิตตปัญญาศึกษา
มองใจตนเอง เข้ำใจผู้อื่น

 “ชีวิตเปลี่ยน เพียงแค่เรียนรู้ใจอย่างใคร่ครวญ” ค�าพูดนี้อาจฟังดู

เรยีบง่าย แต่มรีายละเอยีดแฝงเร้นอยูข้่างในมากมาย เพราะใจ คอื สิง่ทีซั่บซ้อน

ที่สุด ท�าอย่างไรเราถึงจะสามารถเข้าถึง “ใจ” ของเราได้อย่างลึกซึ้ง?

 “สติ”  คือ เครื่องมือส�าคัญที่จะน�าเราไปสู่ฐานใจ แต่การใคร่ครวญ

ถึงความต้องการแท้จริงที่อยู่ข้างในการเรียนรู้ความคิด อารมณ์และความรู้สึก

อย่างลึกซึ้ง จะท�าให้เราสามารถเข้าถึงจิตใจและตระหนักรู้ถึงคุณค่าแห่งตนได้ 

ซึ่งก็ คือ กระบวนการเรียนรู้แบบ “จิตตปัญญาศึกษา” ที่จะช่วยให้เราเข้าถึง

ปัญญาและปลดล็อคปัญหาแห่งชีวิตได้

 เมื่อปี พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า อ�าเภอ

หล่มเก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์ ได้มกีารส่งตัวแทนเข้าร่วมเรยีนรูแ้นวคดิจติตปัญญา

ศึกษา ในลักสูตร “การพัฒนาวิทยากรกระบวนการแนวจิตวิญญาณขั้นต้น” 

ที่จัดขึ้นโดยสถาบันเสมสิกขาลัย พร้อมกับตัวแทนจากโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช

 วีระวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ์ หรือ คุณเปี๊ยก นักวิชาการสาธารณสุข คือ 

เจ้าหน้าที่ชุดแรกของโรงพยาบาลที่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ คุณเปี๊ยกได้

เล่าถึงรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมครั้งนั้นว่า เนื้อหาและกระบวนการในการ

อบรมจะเน้นเรือ่งการสร้างความรูค้วามเข้าใจเรือ่งจติตปัญญา รวมทัง้การบรหิาร

จัดการคนและการจัดการระบบในองค์กร โดยจะมีการวิเคราะห์ปรากฏการณ์

ต่างๆ ผ่านการท�ากิจกรรมร่วมกันเช่น ปรากฏการณ์การไม่ฟังกัน การไม่เข้าใจ

กันและการสื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ ล้วนตรงกับปัญหาที่เกิด

ขึ้นในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าในช่วงที่ผ่านมา

 “สมัยก่อน...อยู่ในที่ประชุมเหมือนอยู่ในตลาด” คุณเปี๊ยกเปรียบ

เปรยปัญหาการไม่ฟังกันและทะเลาะกันในที่ประชุมให้ฟัง ซึ่งปัญหาเหล่านั้น

ล้วนถูกแช่แข็งมายาวนานโดยที่ไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นๆ 

ทัง้ปัญหาส่วนตวัและปัญหาการท�างานของเจ้าหน้าทีแ่ต่ละฝ่าย ท�าให้คณุเป๊ียก

และคุณธรรมนูญ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการในหลักสูตร

เดียวกันนี้ มีความเห็นว่าควรน�าแนวคิด “จิตตปัญญาศึกษา” มาเผยแพร่ใน

องค์กร เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างจริงจัง จึงได้น�าความคิดนี้ไป

เสนอต่อ นพ.พนา พงศ์ช�านะภัย ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

หล่มเก่า ในเวลาต่อมา 

“จิตตปัญญาศึกษา” 

ได้ถูกตีพิมพ์ในวำรสำรสุขศำลำ 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2558 

“งานบันดาลใจ” 

เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต

เรียบเรียงโดย คุณรัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 

ในคอลัมภ์ “เปิดบ้าน งานบันดาลใจ”
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 “ส่ิงทีเ่ราได้เรยีนรูม้นัเหมอืนการได้กนิอาหารทีม่รีสชาติ

อร่อย แล้วเราก็อยากให้เพ่ือนที่อยู่ในองค์กรเราได้กินอาหารที่

อร่อยเหมือนกับเรา แล้วก็อยากให้เขารู้ว่าปัญหาต่างๆ เช่นการ

ประชุมแล้วไม่ฟังกัน หรือการทะเลาะกันในที่ประชุม จริงๆ มัน

มทีางออกทีส่ามารถคล่ีคลายปัญหาได้ จติตปัญญาสามารถท�าให้

เรามีความเข้าใจกันได้” คุณเปี๊ยกกล่าว 

 หลงัจากที ่นพ.พนา ได้พจิารณาและหารอืในการประชุม

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแล้ว จึงได้อนุมัติให้มีการอบรม 

คณุเป๊ียกก็ได้จดัการอบรมหลกัสตูรแรกข้ึนมา โดยใช้ชือ่ว่าหลกัสตูร

“งานพลังกลุ่มและความสุข” ซึ่งหลักสูตรนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้องค์

ความรู้จิตตปัญญาแก่คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล โดยเชิญ

อาจารย์ปรีดา เรืองวิทยาธร จากสถาบันเสมสิกขาลัย มาเป็น

วิทยากรกระบวนการในการอบรมครั้งนี้ 

 “การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมที่ได้ประโยชน์และมี

หลายมิติไม่ใช่แค่มิติฐานความรู้อย่างเดียว แต่มันมีฐานใจและ

ฐานกายด้วย” นพ.พนา เล่าถงึความรูส้กึหลงัจากได้ลิม้รสแนวคดิ 

“จิตตปัญญา” จากการอบรมครั้งนั้น ซึ่งในเวลาต่อมา นพ.พนา

ได้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรกระบวนการ

แนวจติวญิญาณขัน้ต้นพร้อมกบัเจ้าหน้าทีอ่กี 3 คน ซึง่จดัโดยมูลนธิิ

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชร่วมกบัเสมสกิขาลยัในรุน่ถัดไป จน

ท�าให้เกิดความเข้าใจในแนวทางของจิตตปัญญามากขึ้นกว่าเดิม

 “หลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมกระบวนกร ชีวิตเราก็

เปลี่ยนไปหลักสูตรมันท�าให้เราเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น รู้จักที่

จะช้าลง (Slow Down) รู้จักที่จะมีสติควบคุมอะไรได้หลายๆ 

อย่าง ท�าให้มองเหน็บางอย่างชดัขึน้ แทนทีจ่ะใจเรว็ด่วนได้หรอื

ใช้อารมณ์ พอเรามีสติเราช้าลง มันก็จะส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ที่

เรามต่ีอคนอืน่เปลีย่นไปด้วยเพราะฉะนัน้ผมเชือ่ว่าเราไม่ต้องไป

เปลี่ยนคนอื่นหรอก เรามาเปลี่ยนที่ตัวเอง แล้วสิ่งแวดล้อมและ

บุคคลรอบข้างก็จะเปลี่ยนตาม มันต้องเริ่มท่ีตัวเราแล้วมันจะ

ท�าให้ชีวิตเปลี่ยนไปทั้งชีวิตครอบครัวและชีวิตการท�างาน” 

 เมื่อผู้บริหารมองเห็นประโยชน์ งานเผยแพร่แนวคิดจิตต

ปัญญา จงึได้เริม่ขึน้อย่างจรงิจงั ในปี พ.ศ. 2552 โรงพยาบาลสมเดจ็

พระยุพราชหล่มเก่าได้จัดอบรมแนวคิดจิตตปัญญาให้แก่ผู้โดยมี

วิทยากรหลัก คือ กระบวนกรของหล่มเก่าที่ผ่านการอบรม ร่วมกับ

วิทยากรเสริมจากกระบวนกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนา

วิทยากรกระบวนการแนวจิตวิญญาณขั้นต้น จากเครือข่ายโรง

พยาบาลสมเด็จพระยุพราชในจังหวัดต่างๆ มาร่วมกันท�าหน้าที่ให้

ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขทัง้อ�าเภอหล่มเก่า ได้แก่ บุคลากรใน

โรงพยาบาล เจ้าหน้าทีใ่นส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอหล่มเก่าและ

เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง

ในอ�าเภอหล่มเก่า ทุกคนทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งหมด 9 รุ่น รุ่น

ละ 35 คน โดยหลกัสตูรนีจ้ะเน้นเรือ่งการท�างานเป็นทมี การวางแผน

งานแบบมีส่วนร่วมและการก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้ทุกคน

มีความสามัคคี โดยจะเน้นย�้าว่า คปสอ.หล่มเก่า แม้ว่าจะมีสาย

บงัคบับญัชาคนละสาย แต่กม็ภีารกจิร่วมในการดแูลสขุภาพประชาชน

เหมือนกัน ดังนั้น จึงถือว่าเป็นทีมเดียวกัน

 “การจัดการอบรมหลักสูตรนี้ 100 เปอร์เซ็นต์มีที่มา

จากการที่เรามองภาพอ�าเภอทั้งอ�าเภอเป็นองค์กรสุขภาพ เป็น 

คปสอ.หล่มเก่า เราต้องท�างานเพื่อสุขภาพประชาชนในอ�าเภอ

เหมอืนกนั ดงันัน้เราต้องมองทกุคนเป็นทมีเดยีวกนั แล้วทกุอย่าง

มนัจะง่ายขึน้ เพราะฉะนัน้เวลาเอากจิกรรมอะไรมาลงกจ็ะพยายาม

ให้ทุกคนได้รับรู้เท่ากัน อีกส่วนหนึ่ง คือ มองว่าจิตตปัญญาเป็น

แนวคิดที่ดี มีประโยชน์ต่อชีวิตและการท�างาน เราก็อยากให้คน

ที่เรารู้จัก ที่ใกล้ชิดหรือคนที่เรารัก ทั้งในองค์กรของเรา คนใน

แวดวงเรา ได้เรยีนรูแ้ละสมัผสักบัสิง่ดีๆ  เหล่านี ้ยงัคดิว่าหากเป็น

ไปได้ ถ้าทุกคนในโลกได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องจิตตปัญญา โลก

คงจะสงบสุขและมีความสุขกันกว่านี้มาก” นพ.พนา กล่าว

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการจัดอบรมแนวคิดจิตต

ปัญญาให้กบัคณะกรรมการบรหิารอกีครัง้ในหลกัสตูร “การพฒันา

ภาวะผู้น�าที่เน้นพลังกลุ่ม” ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้น�าไปสู่แนวทาง

การปฏิบัติร่วมกันในท่ีประชุม เช่น การเจริญสติก่อนการประชุม

และการท�าข้อตกลงร่วมกันในการประชุม โดยได้ก�าหนดเป็นกฎ
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ต่างๆ เช่น เป็นการฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังให้จบ แล้วค่อยแสดงความคิด

เห็น เป็นต้น 

 “เรือ่งการเจรญิสตก่ิอนการประชมุ เป็นกระบวนการที่

จ�าเป็นมาก เน่ืองจากว่า ก่อนเข้าร่วมประชุมทุกคนจะมี เรื่อง

กังวลใจอยู่ในหัว ท�าให้ใจคิดออกไปนอกห้องประชุมเราก็จะใช้

กระบวนการนี้พาทุกคนกลับมาสู่ปัจจุบันขณะ เพ่ือให้ทุกคนมี

ความพร้อมทัง้กายและใจในการเข้าร่วมประชมุ” คณุเป๊ียก กล่าว

 “หลังจากมีข้อตกลงร่วมกันเรื่องการประชุมและน�า

กระบวนการจิตตปัญญามาใช้ เช่น การมีผู้ด�าเนินการประชุม 

การมีข้อตกลงร่วมกัน การฟังอย่างลึกซึ้ง การยอมรับความเห็น

ต่าง การมสีต ิเรารูส้กึว่าการประชมุมคีวามสขุมากขึน้ ไม่เหมอืน

ตลาดเช่นแต่ก่อน เพราะทกุคนคยุกนัด้วยเหตแุละผล ฟังกันมาก

ขึน้ ท�าให้ได้ข้อสรปุท่ีค่อนข้างชดัเจน การประชมุก็มปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น” นพ.พนา กล่าวเสริม

 หลักสูตรต่อมาที่มีการอบรมในปีเดียวกันนั้นมีชื่อว่า 

“หลกัสูตรสือ่สารอย่างสนัต”ิ เป็นการจดัการอบรมแก่บคุลากรใน 

คปสอ.หล่มเก่า 100 เปอร์เซน็ต์ เพือ่ลดความขัดแย้งจากการส่ือสาร 

โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการฝึกทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานให้เข้าใจ

หลกัการและเข้าใจองค์ประกอบของการสือ่สารทีมี่ทัง้เรือ่งการสงัเกต 

การดูความรู้สึกการดูความต้องการและการร้องขอ

 นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ 

การเปิดเสียงระฆังเรียกสติในโรงพยาบาล โดยทางโรงพยาบาลจะ

เปิดเสยีงระฆังผ่านแผ่นซดีีวนทัง้วัน ทุกๆ 10-15 นาทีโดยประมาณ 

เพื่อเตือนสติให้ทุกคนกลับเข้ามารู้สึกตัว พิจารณาลมหายใจ พร้อม

ทั้งใคร่ครวญความรู้สึกของตัวเอง ณ ขณะนั้น ท�าให้ทุกคนมีสติใน

การท�างานมากขึ้น

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้มกีารท�าโครงการ “โรงพยาบาล

สร้างสุข”  เพื่อลดทุกข์และเพ่ิมสุขให้กับทุกคนในโรงพยาบาล 

โดยใช้ “สติ” เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการรู้ตัว จนท�าให้ลดทุกข์ที่

เกิดข้ึนได้ นพ.พนาเล่าให้เราฟังว่า “เราในฐานะผู้ให้บริการ เรา

ต้องมคีวามสขุระดบัหน่ึง ถ้าเรายังมีความทกุข์ ทกุข์เรือ่งครอบครวั 

ทุกข์เรื่องเพื่อนร่วมงาน เรายิ้มแบบแหยๆ เราจะไม่สามารถส่ง

มอบความสขุให้กบัผูร้บับรกิารได้ ฉะนัน้เราต้องมคีวามสุขทีเ่พยีง

พอในระดับหนึ่ง เพราะถ้าหมอยิ้มได้ คนไข้จึงจะยิ้มออก”

 ทกุหลกัสตูร ทกุโครงการทีโ่รงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช

หล่มเก่าได้น�าแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาแตกเป็นกระบวนการ

เรยีนรูเ้พือ่ศึกษาใจให้เกดิปัญญา ได้ท�าให้บคุลากรใน คปสอ.หล่มเก่า 

เกดิความเปลีย่นแปลงท้ังในชวิีตส่วนตัว ชวิีตครอบครัวและชวีติการ

ท�างาน บนพืน้ฐานของความเข้าใจตนเองสูก่ารเข้าใจผูอ้ืน่และนี ่คอื 

เสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากการน�าแนวคิดจิตตปัญญาไปใช้จนเกิด

ผลลัพธ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร
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นพ.พนา พงศ์ช�านะภัย 
ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชหล่มเก่ำ 

“เดี๋ยวนี้ผมจะใช้อ�านาจร่วมในการประชุมมากขึ้น แต่ก่อนเวลา

เสนออะไรไปในทีป่ระชมุแล้วมคีนมาแย้ง เราจะรูสึ้กโกรธไม่พอใจ 

บางครั้งเราอาจจะสวนกลับไปว่าผมจะเอาแบบนี้ แต่ว่าพอได้

ศกึษาจิตตปัญญากท็�าให้เรามสีตมิากขึน้ เวลามคีนมาขัดแย้งเรา 

เรากจ็ะ Slow Down น่ิงก่อนรูต้วัได้เรว็ขึน้ว่าเราต้องฟังเขา ตอน

หลังๆ มากเ็ริม่โอเค เวลาเจอความเหน็ต่างเราก็ไม่รูสึ้กโกรธ กลับ

คิดว่า เป็นโอกาสด้วยซ�้า ผมพบว่าสุดท้ายข้อสรุปมันก็ไม่ได้หนี

ไปจากสิง่ทีเ่ราคดิไว้เท่าไหร่ แต่ผลลพัธ์ทีดี่กว่าน้ัน คอื ทกุคนรูส้กึ

ว่าเป็นความเห็นร่วม ไม่ใช่ค�าสั่งของ ผอ. คนเดียว เพราะถ้าเรา

ใช้อ�านาจสั่ง อาจจะมีคนเห็นแย้งและไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตาม

หรืออาจจะต่อต้านไปเลย แต่การใช้อ�านาจร่วมจะได้พลังความ

คิดร่วมและท�าให้ทุกคนท�างานด้วยความเตม็ใจ ผลลพัธ์ของงาน

ที่ได้แตกต่างกันเยอะมาก”

พรสิทธ์ิ ศรีสุข 
สำธำรณสุขอ�ำเภอหล่มเก่ำ 

“กระบวนการของจิตตปัญญาน�ามาใช้แล้วก็ได้ผลเป็นรูปธรรม

มาก ผูป้ฏบิตังิานจะรูต้วัเองมากขึน้ รูบ้ทบาทหน้าที ่มีการท�างาน

ที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โรงพยาบาลกับ สสอ. แต่

ก่อนห่างเหนิกนัมาก ต่างคนต่างท�าตามบทบาทหน้าทีข่องตวัเอง

ไม่ค่อยสนใจกนั ตอนนีก้มี็ความสามัคคกีนัและรูจั้กกนัมากขึน้ ให้

เกียรติกันมากขึ้น แล้วก็มีความผูกพันกันมากขึ้น”

กุลภา เกษสุวรรณ 
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร  
หัวหน้ำศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองหล่มเก่ำ

  “พอได้มาอบรมหลายๆ อย่าง ได้ฝึกฝนตนเอง ก็ได้รู้ถึงลักษณะ

ของคน ท�าไมเขาถึงมีลักษณะอย่างนี้ ท�าไมเขาคิดแบบนี้ ท�าไม

เขาเป็นแบบนี้ เราเริ่มเรียนรู้ว่าแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เหมือนกัน 

ความคิดก็ไม่เหมือนกัน เราก็เลยมาปรับที่ความคิดของเราเอง 

คือ ยอมรับความจริงว่าคนเรามันไม่เหมือนกัน เราไปจัดการคน

อื่นไม่ได้ แต่เราจัดการตัวเราได้”

จาตุรงค์ จันทรวัต  
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร ฝ่ำยปฏิบัติงำนโรคไม่ติดต่อ  
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชหล่มเก่ำ 

“เวลามีคนไข้มาตวาดเรา ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะตอบกลับทันที แต่

พอเรามีสติเราจะรู้ตัวเองว่าเราก�าลังจะโมโหนะ สติจะช่วยตัด

ความคดิ คอื ถ้ามคีวามคดิป๊ับอารมณ์ความรูส้กึมนัจะตามมาเลย 

ดงันัน้ ถ้าเรามสีตเิราตดัความคดิได้เราจะนิง่จะไม่โมโหคนไข้ ท�าให้

มีความสุขกับชีวิตการท�างานและชีวิตครอบครัวมาก”

พรรณิกา กันต์สุ่ม  
นักกำยภำพบ�ำบัด  
โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชหล่มเก่ำ 

“แต่ก่อน ถ้าใครมาพูดแรงๆ หรือว่าอะไร เราก็จะหนีไม่คุยด้วย 

แต่ตอนนีเ้ราจะพยายามท�าความเข้าใจตวัเองแล้วก็เปลีย่นวธิกีาร

แสดงออกกับผู้อ่ืน เริ่มท�าความเข้าใจเขา พอวิธีคิดเราเปลี่ยน 

การปฏบิตัติวัทีม่ต่ีอคนรอบข้างทัง้หมดกจ็ะเปลีย่นไปด้วย ท�าให้

ทุกอย่างดีขึ้น”

ธนัชชัย พลฉวี  
นักวิชำกำรสำธำรณสุข  
ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภหล่มเก่ำ 

“เวลาที่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีปัญหาเรื่องการท�างาน แล้วมาพูด

คุยกับเรา เราจะพยายามฟังเขา เปิดโอกาสให้เขาพูดเต็มที่ แล้ว

ค่อยสรุปให้เขาเห็นว่าควรท�าอย่างไร ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงไป

ต�าหนิติเตือนเขา แต่ตอนนี้ คือ เราจะใช้วิธีให้ก�าลังใจเขาไปช่วย

เหลือเขา วิธีการที่เราปฏิบัติต่อเขามันจะเปลี่ยนไปเลย”

 จากความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึน จะเห็นได้ว่าเราสามารถ

สร้างการเปลีย่นแปลงได้ด้วยใจของเราเอง แต่ก่อนทีจ่ะเปลีย่นแปลง

ใจได้นั้นเราต้องพิจารณาใคร่ครวญให้ลึกถึงข้างในให้ได้ก่อน คือ 

ต้องเข้าใจตนเองให้ได้ ต้องรู้ว่าตนเองต้องการอะไร รู้สึกอย่างไร

และเมื่อเข้าใจตนเองได้แล้ว ก็ไม่ยากที่จะเข้าใจผู้อื่น
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