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การบริ หารโรงพยาบาลเพือให้เกิดบริ การด้
บทคัวยหั
ดย่วอใจความเป็ นมนุษย์ มีหลักการบริ หารทีสําคัญ 3
ประการ คือ คุณค่าภายในตนเอง การทํางานร่ วมกัน และค่านิยมขององค์กร ึ งเป็ นหลักการทีด้มาจาก
การบริ หารโรงพยาบาลเพือให้เกิดบริ การด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ มีหลักการบริ หารทีสําคัญ 3
โปรแกรม Spirituality in Health care หลักการทัง 3 ประการนี เริ มทีการพัฒนาตนเองตามหลักจิตตปั ญญา
ประการ คือ คุณค่าภายในตนเอง การทํางานร่ วมกัน และค่านิยมขององค์กร ึ งเป็ นหลักการทีด้มาจาก
เพือให้เกิ ดความงดงามภายในจิตใจก่อน โดยใช้วิีทางจิตวิทยา ในทีสุดเกิ ดความเห็นอกเห็นใจ ความ
โปรแกรม Spirituality in Health care หลักการทัง 3 ประการนี เริ มทีการพัฒนาตนเองตามหลักจิตตปั ญญา
ช่วยเหลือึ งกันและกันจะเกิดขึนเอง มาจากจิตทีสงบ เมือทุกคนในองค์กรมีการพัฒนาตนเองแล้ว จะเริ ม
เพือให้เกิ ดความงดงามภายในจิ ตใจก่อน โดยใช้วิีทางจิตวิทยา ในทีสุดเกิ ดความเห็นอกเห็นใจ ความ
พัฒนาทีม โดยเน้นเทคนิ คการสื อสารทีดีมีความคิดทางบวกกับคนและกับงานแล้วจึงสร้างค่านิ ยมในการ
ช่วยเหลือึ งกันและกันจะเกิดขึนเอง มาจากจิตทีสงบ เมือทุกคนในองค์กรมีการพัฒนาตนเองแล้ว จะเริ ม
ทํางานร่ วมกัน การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ร่ วมคิดร่ วมทําร่ วมพัฒนา ส่ งเสริ มความรู้ ความสามารถของ
พัฒนาทีม โดยเน้นเทคนิ คการสื อสารทีดีมีความคิดทางบวกกับคนและกับงานแล้วจึงสร้างค่านิ ยมในการ
เจ้า หน้า ทีทุก ระดับ ทุก คนในองค์กรจะเกิ ดความรู้ สึ กเป็ นเจ้าขององค์ก ร ผลที เกิ ดกับ การให้บ ริ การต่อ
ทํางานร่ วมกัน การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ร่ วมคิดร่ วมทําร่ วมพัฒนา ส่ งเสริ มความรู้ ความสามารถของ
ผูร้ ับบริ การจะเป็ นการบริ การด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์
เจ้า หน้า ทีทุก ระดับ ทุก คนในองค์กรจะเกิ ดความรู้ สึ กเป็ นเจ้าขององค์ก ร ผลที เกิ ดกับ การให้บ ริ การต่อ
ผูร้ ับบริ การจะเป็ นการบริ การด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์
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Hospital Administration Focusing on Humanistic Care

Abstract

Hospital administration focusing on humanistic care consisted of three domains selfesteem,
teamwork, and value of organization. These domains come from Spirituality in Health Care program,
started with personal spiritual. After developing mind by psychology method, health care teamwork will
appear. Communication techniques which are dialogue, deep listening, and reflection will use to develop
team work and value of the Hospital. The value, especially, partnership will encourage everyone feel as a
part of the organization, effects to clients receiving effective humanistic care.
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บทนํา

บุคลากรทางการแพทย์มกั เป็ นความคาดหวังของสังคม และผูเ้ จ็บป่ วยเสมอว่า เมือเข้ามารับบริ การ
ทีสถานพยาบาลจะต้องได้รับการบริ การทีดี และเข้าใจผูร้ ับบริ การ แต่ยงั พบว่าองค์กรภาครัฐซึ งรวมทัง
โรงพยาบาลชุมชนไม่เป็ นแบบอย่างทีดีทางด้านสุ ขภาพของประชาชน แต่ละบุคคลยังมีค่านิ ยมทําตัวเป็ น
นาย ยังผลให้เกิดความไม่พอใจต่อผูร้ ับบริ การในยุคปั จจุบนั (สุ นทร สุ ริยพงศกร, 2551, น.132133) ซึ ง
แม้ก ารให้บ ริ ก ารภาครั ฐจะหาแนวทางบริ หารจัด การ แต่จ ากข้อมู ล สถิ ติก ารร้ องเรี ย นแพทย์ผ่า นไปที
แพทยสภา ตังแต่ปี พ.ศ. 25352552 นัน มีท งั สิ น 3,025 ราย มูลเหตุของการร้องเรี ยนส่ วนใหญ่มาจาก
พฤติกรรมของแพทย์ มีการบันทึกข้อมูลไว้ใน พ.ศ. 2551 มีผเู้ ข้ารับบริ การผูป้ ่ วยนอกในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขทัว ประเทศกว่า 140 ล้านครัง หรื อเฉลี ยแล้วพยาบาล 1 คน ดูแลผูป้ ่ วย
1,715 ครัง โดยมีผปู้ ่ วยนอกพักในโรงพยาบาล 9.4 ล้านคน ทําให้พยาบาลต้องทํางานหนัก การสื อสาร
กับผูป้ ่ วยน้อยลง ส่ งผลให้ผปู้ ่ วยเกิดความไม่วางใจ ไม่พึงพอใจบริ การทีได้รับ ทําให้เกิดการร้องเรี ยน
ตามมา สถิติทีผา่ นมา ในรอบ 12 ปี มีเรื องร้องเรี ยนการรักษาพยาบาลกว่า 300 เรื อง ส่ วนใหญ่เป็ น
ปัญหาสื อสารไม่เข้าใจกัน ถูกฟ้ องร้องตกเป็ นจําเลย 98 คดี คดีแพ่ง 8 คดี คดีอาญา 12 คดี สาเหตุทีฟ้อง
มากทีสุด ได้แก่ รักษาผิดพลาดไม่ได้มาตรฐาน 38 เรื อง ทําคลอด 18 เรื อง และวินิจฉัยผิดพลาด 12 เรื อง

น 

ภายใต้การฟ้ องร้อง ร้องเรี ยนจํานวนมากทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุ ขในปั จจุบนั นี แสวง
บุญเฉลิ มวิภาส (2551) ได้กล่าวถึ งสาเหตุของปั ญหาการฟ้ องร้ องว่าเกิ ดจากความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ กับผูร้ ับบริ การทีเปลียนแปลงไปจากเดิม ความสัมพันธ์เป็ นไปในเชิ งสัญญามิใช่
ความนับถือส่ วนบุคคล ประชาชนได้รับความรู้และรับรู้สิทธิของตนมากขึน การให้คาํ อธิ บายแก่ผปู้ ่ วยหรื อ
ญาติจึงเป็ นเรื องทีจาํ เป็ นไม่ว่าจะเป็ นขันตอนการรักษาหรื อแม้เมือเกิ ดความเสี ยหายขึนก็ตอ้ งอธิ บายด้วย
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และในหลายๆ กรณี ประชาชนทัว ไปมิอาจจะรู้ได้ดว้ ยสามัญสํานึกธรรมดาว่า สิ ง
ทีแพทย์ทาํ อยู่ถูกต้องตามหลักวิชาหรื อถูกต้องตามจริ ยธรรมหรื อไม่ ซึ งอาจเกิดมาจากความซับซ้อนและ
ความก้าวหน้า ได้นํา มาซึ ง ปั ญหาบางประการ เช่ น ผูป้ ่ วยได้รับการรั กษาโรคแต่ถู ก ละเลยทางจิ ตใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผูป้ ่ วยเกิดช่องว่างไม่สามารถสื อสารให้เข้าใจกันได้ แพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรโรงพยาบาลไม่มีความสุ ขกับการทํางาน หรื อโรคภัยไข้เจ็บหลายชนิดไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้
เพียงแต่ทาํ ให้ทุเลาได้ เมือผูป้ ่ วยและญาติคาดหวังสู งว่าแพทย์ตอ้ งรักษาให้หาย ขณะที่ายแพทย์ไม่สามารถ
รักษาให้หายได้แต่ก็ไม่สามารถทําความเข้าใจกับผูป้ ่ วยได้ดว้ ยจึงนํามาซึ งความทุกข์ท งั สอง่ าย ทีแท้แล้ว
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรควรทีจะรู้วิธีสัมผัสความทุกข์ของผูป้ ่ วยและบําบัดทุกข์ผปู้ ่ วยได้ระดับหนึ ง
การบําบัดทุกข์ผปู้ ่ วยไม่ตอ้ งการเทคโนโลยีหรื อเทคนิคพิเศษ เพียงต้องการความสามารถทีจะเอาใจเขามาใส่
ใจเราจึงเรี ยกว่า ขอให้มีหวั ใจก็พอ
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โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ จึงได้มีการพัฒนาคนและองค์กรโดยมีเป้ าหมายต่างๆ ไม่วา่
จะเพือให้เกิดงานทีมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยและญาติ และเป็ นไปตามมาตรฐานของ
วิชาชี พ ได้มีการพัฒนารู ปแบบการจัดการ เพือเป็ นเครื องมือในการทํางานให้เกิดการเปลียนแปลงภายใน
องค์กรจากเดิมทีเน้นแต่การพัฒนาความรู้และทักษะในการทํางาน หันมาใช้เครื องมือใหม่ๆ เช่น การพัฒนา
และรับรองคุ ณภาพโรงพยาบาล (HA) การสร้ างองค์ก รแห่ งการเรี ย นรู้ การจัดการความรู้ เป็ นต้น ึ ง มี
กฎเกณฑ์ บ างอย่ า งร่ ว มกัน โดยเน้ น การพัฒ นางานโดยคํา นึ ง ถึ ง ความต้อ งการของผู้ป่ วยและญาติ
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม และการสร้ างพลังอํานาจของผูป้ ฏิ บตั ิงานึ งมีบทบาททําให้เกิดการ
เปลียนแปลงวัฒนธรรมองค์กรไปในระดับหนึง
ในช่ วงกว่าทศวรรษทีมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเกิดขึน ภายใต้การนําของสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุ ข และสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ รวมทังเครื อข่าย
สุ ขภาพต่างๆ ทําให้เกิดการปรับปรุ ง พัฒนารู ปแบบกระบวนการบริ หารงาน การจัดการงานและองค์กร
การทํางานงานบริ การทังเชิงรุ กและเชิงรับทีตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยและญาติมากยิงขึน ควบคู่กนั
นัน คื อ เพื อ เกิ ด ความปลอดภัย ของผู้ป่ วยมากยิ ง ขึ น ประกอบกับ การหาแนวทางการให้ บ ริ ก ารที มี
ประสิ ทธิ ภาพ คือการทีให้การรักษาพยาบาลโดยบูรณาการสุ ขภาพกับความเป็ นมนุษย์ เชื อมโยงมิติทาง
สังคม อ่อนโยนต่อชีวิต อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ ความเป็ นกัลยาณมิตร ระหว่างผูด้ ูแลรักษากับคนป่ วย
เรี ยกว่า การให้บริ การด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ จึงทําให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ขได้พฒั นา
งานให้ละเมียดและอ่อนโยนมากขึน แต่สิ งทีพบตามมาก็คือผูใ้ ห้บริ การมีความทุกข์ความเครี ยดจากงานทีทาํ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีไม่ชดั เจน ปัญหาครอบครัวของตนเอง ข้อแย้งระหว่างหน่วยงานในองค์กร
เนื องจากโครงสร้างงานทีไม่ชดั เจน ภาระงานเพิมมากขึนจากการเข้าถึงบริ การทีเพิมขึน รวมทังข้อจํากัด
ทางทรัพยากรในทุกๆ ด้าน เป็ นต้น
จากปรากฏการณ์ดงั กล่าวจึงมีนกั วิชาการ หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ หลายๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็ น
กลุ่มจิตวิวฒั น์ มูลนิธิสดศรี  สษดิวงศ์ เสมสิ ขาลัย กรมสุ ขภาพจิต สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
เป็ นต้น ได้ต งั ข้อสังเกตว่าการพัฒนางานทีทาํ ให้เกิดการเปลียนแปลงอย่างยัง ยืนนัน ทีสําคัญทีสุดอยูท่ ีการ
เปลียนแปลงเจตคติภายในตนเอง การศึกษาวิจยั เรื ององค์กรมีขอ้ ค้นพบทีสําคัญว่า ถ้าคนเรารู้สึกกับคุณค่า
ของตนเองในการทํางานในองค์กร ไม่ว่าตนเองจะอยู่ในตําแหน่งหน้าทีใดๆ จะเป็ นหัวใจสําคัญในการ
เปลียนแปลงตนเอง ขณะเดียวกันคุณค่าในตนเองนันจะคงอยู่ได้ก็ตอ้ งอาศัยบรรยากาศการทํางานร่ วมกัน
และกัน หากขาดตัวใดตัวหนึ งย่อมจะสร้ างวัฒนธรรมใหม่ขององค์กรได้ยาก โปรแกรม Spirituality in
Health care คําว่า spirituality แปลว่า “จิตปั ญญา” ปั ญญาของคนมีสองชนิ ด ได้แก่ เชาวน์ปัญญา
อย่างเราเรี ยนแพทย์ พยาบาล เภสัช เทคนิ คการแพทย์ วิชาการทีเราเรี ยนเป็ นความรู้ เป็ นเชาวน์ปัญญา
แต่ปัญญาทีใช้ควบคุมดูแลจิตใจตนเองให้เราเป็ นคนดี มีเมตตา ทํางานอย่างมีความรับผิดชอบ น่าจะเรี ยกว่า
จิตปั ญญาได้ จิตวิญญาณจะตอบปั ญหาส่ วนลึกของจิตใจ เรื องความดี ตอบปั ญหาเรื องความงดงามของ
จิตใจ ึ งเรื องเหล่านีจะเป็ นชันในสุ ดของคนเราจะต้องฟันฝ่ าเข้าไปให้ได้ โปรแกรมนี จึงได้รับการพัฒนา
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เป็ นเครื องมือสําคัญในการเรี ยนรู้องค์ประกอบทัง 3 ประกอบไปด้วย คุ ณค่าภายในตนเอง การทํางาน
ร่ วมกัน และค่านิยมขององค์กร (ประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2551, น. 9)
1. คุณค่าในตนเอง เริ มต้นจากการพัฒนาตนเองก่อน ึ งมีกระบวนการสําคัญคือการให้รู้คุณค่าใน
ตนเอง ึงมีเครื องมือทีจะสร้างคุณค่าในตนเอง เป็ นโปรแกรมทีทางด้านจิตวิทยาแนวพุทธพัฒนาขึนมา แต่
ใช้หลักจิตวิทยาเข้ามา เช่น ฝึ กสมาธิ เราก็ให้เห็นว่าธรรมชาติคนเราใช้ความคิดทํางาน สะสมความว้าวุน่
ในทีสุดก็กลายเป็ นความเครี ยด กระบวนการของสมาธิ ในทางจิตวิทยามันจะตรงกันข้าม มันจะเริ มต้นจาก
ทําให้ความคิดหยุดก่อน เวลาเราอยูก่ บั ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเป็ นสิ งทีสังเกตได้ยาก ถ้าเราจะสังเกต
ลมหายใจได้เราจะต้องหยุดความคิด ก็ฝึกหยุดความคิดด้วยการรู้ลมหายใจ ถ้าเราสะสมการรู้ลมหายใจได้
นานๆ ก็จะเกิดความสงบ ความสงบก็ทาํ ให้เกิดความผ่อนคลายของร่ างกายและจิตใจ ภาวะเช่นนีนีเองทีทาํ
ให้เราส่ งคุณค่าของตัวเองออกมาตามธรรมชาติของจิตของมันเอง คุณค่าในตนเองต้องมาจากจิตทีสงบ และ
จิตทีสงบมันมาจากสมาธิและสติ ถ้าเรามีสมาธิและสติ คุณค่าในตนเองทังหลายไม่วา่ จะเป็ นความรัก ความ
เมตตา ความเสี ยสละ ความเห็นอกเห็นใจ ความช่วยเหลือึงกันและกัน มันจะเกิดขึนเอง มันจะเกิดขึนมา
จากจิตทีสงบ
2. การพัฒนาทีม การทีจะทํางานในทีมทีดีได้ ต้องมีการสื อสารทีดี ในระยะหลังนี การบริ หาร
จัดการส่ วนใหญ่จะใช้เทคนิคทีเรี ยกว่าการ dialogue บางคนเรี ยกว่าสุ นทรี ยสนทนา หรื อการพูดคุยกันอย่าง
เป็ นมิตร dialogue นีก็ตอ้ งอาศัย deep listening (การฟังอย่างใส่ ใจ), reflection (การสะท้อนความคิด
ความรู้สึกด้วยความไม่มีอคติ) อันนีเป็ นเรื องของการสื อสารในทีมทีสําคัญ แล้วก็ตอ้ งมีความคิดทางบวกกับ
คนและกับงาน ถ้าเราอยูใ่ นทีมแล้วเราคิดลบกับงาน คิดลบกับเพือนร่ วมทีม เราก็ไม่สามารถสร้างทีมงานที
เข้มแข็งได้ การสร้างจิตตปัญญาในทีมงานเราก็จะสร้างสองอย่างนี
3. ค่านิยมขององค์กร ต้องสร้างค่านิยมจากประสบการณ์ วิธีการง่ายๆ เราก็ให้ทีมงานนึกถึงช่วง
การทํางานทีดีทีสุดในชีวิต จะเป็ นองค์กรนีหรื อองค์กรไหนก็ได้ ช่วงตังแต่เขาเรี ยนจบมาทํางาน ช่วงทีดี
ทีสุดในชี วิตคือช่วงไหน ให้แต่ละคนอยู่ในความสงบก่อน นัง สมาธิ สักนาทีหนึ ง พอเกิดความสงบ
จินตนาการจะโลดแล่น นึกถึงช่วงชีวติ ทีดีทีสุด

คุณค่าภายในตนเอง

การทํางานร่ วมกัน

ค่านิยมขององค์กร
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หัวใจทีสําคัญของแนวคิดนี คือ ใช้การพัฒนาจิตอันได้แก่ สมาธิ และสติ มาเป็ นเครื องมือในการ
พัฒนาคุณค่าภายในตนเอง ซึงจะนําไปสู่ คุณลักษณะทีสาํ คัญ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความรับผิดชอบ
ยิงไปว่านันการทํางานร่ วมกันอย่า งดี ต้องอาศัยการฟั งอย่างใส่ ใจ (Deep listening) และกัลยาณมิตร
สนทนา (dialogue) ซึงึ กง่ายโดยเชือมโยงกับสมาธิ และสติ สุ ดท้ายคือการใช้สติในการใคร่ ครวญจากภายใน
เพือให้เข้าถึงค่านิยมขององค์กร และร่ วมกันหาหนทางทําให้องค์กรเป็ นองค์กรทีส่งเสริ มค่านิยม
ปั จจุบนั มีความพยายามทีจะสร้ างงานอาสาสมัครหรื อจิตอาสาในหลายโรงพยาบาลทัว ประเทศ
กระทรวงสาธารณสุ ขโดยกรมสนับสนุนบริ การสาธารณสุ ข ได้ประกาศนโยบายโรงพยาบาลจิตอาสาและ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้โรงพยาบาลทัว ประเทศพยายามสร้างงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล อาสาสมัครนัน
จะมาจากความร่ วมมือของชุมชน กิจกรรมอาสาสมัครอาจจะมีหลากหลาย แต่หวั ใจสําคัญของงานคือเกิด
จิตอาสาของผูค้ นในโรงพยาบาล ไม่วา่ จะเป็ นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีใดๆ รวมทังผูป้ ่ วยและญาติ ให้ทุก
คนสามารถสัมผัสความสุ ขจากการเป็ นผูใ้ ห้ และไม่เรี ยกร้องเอาจากกันและกัน (อําพล จินดาวัฒนะ อ้างใน
ประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2551) ซึงพบว่า ศักยภาพของบุคลากรสามารถพัฒนาได้จากการเรี ยนรู้ดว้ ยการ
ทํา งานปกติ ด้วยกระบวนการแลกเปลี ย นเรี ย นรู้ ซ ึ ง เป็ นการจัดการให้ค วามรู้ แ งที ไ ด้จากการทํา งาน
ไหลเวียนภายในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิจนเกิดความเข้าใจสุ ขภาวะทางปัญญาและนําไปผสมผสานเข้าสู่ การทํางานของ
ตนเอง (ผูป้ ฏิบตั ิงาน) จนเกิดการเปลียนแปลงเชิงพฤติกรรม เกิดการจัดการตนเอง จนเกิดการเรี ยนรู้สู่การ
พัฒนาจิตปั ญญาทีเป็ นความปิ ติสุขจากภายใน เป็ นการพัฒนาชี วิต วิธีทาํ งาน วิธีการสร้างแรงบันดาลใจ
ของคนทํางาน
ขอยกแนวคิดของของนายแพทย์ภกั ดี สื บนุการณ์ ผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่าน
ซ้าย จังหวัดเลย ทีใช้เป็ นแนวทางดูแลสุ ขภาพของชาวบ้านตลอดระยะเวลา 22 ปี ทีผ่านมา บริ การทีมี
หัวใจของความเป็ นมนุษย์ หลายคนมองว่าเป็ นทฤษฎี เรี ยนมาจากโน่นจากนี แต่จริ งๆ ไม่ใช่อะไร แค่คุณ
ดูแลแม่คุณอย่างไร คุณดูแลพ่อแม่ชาวบ้านอย่างนัน คุณดูแลลูกคุณอย่างไร คุณก็ดูแลลูกชาวบ้านอย่างนัน
ถ้าลูกคุณเจ็บเท่านี ลูกชาวบ้านต้องเจ็บเท่านี เหมือนกัน แค่น นั เอง” อย่างไรก็ตามมีนกั วิชาการหลายท่าน
หลายสํานัก รวมทังเสมสิ ขาลัยให้ขอ้ มูลเพิมเติมว่าการพัฒนาตนเองเป็ นเพียงการพัฒนาระดับปั จเจก ซึ งยัง
ไม่ ส ามารถทํา ให้เ กิ ด การไหลเวีย นการพัฒ นา ในระดับ องค์ก รจะมี ปั จจัย อื น ๆ ได้แ ก่ ผูน้ ํา การปรั บ
โครงสร้าง/ระบบงาน สิ งแวดล้อมทีเป็ นบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
รวมถึงภูมิสถาปัตย์ และการจัดการให้เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู้ เป็ นต้น
นอกจากนีผเู้ ขียนได้มีโอกาสไปเก็บข้อมูลเพิมเติมจากโรงพยาบาลทีผปู้ ฏิบตั ิงานได้รับการคัดเลือก
ว่ามีผลงานทีมีหวั ใจความเป็ นมนุ ษย์และมีการพัฒนาจิตปั ญญาของตนเองจากงานทีทาํ ภายใต้โครงการการ
บริ หารองค์ก รเพือการพัฒนาจิ ตปั ญญา ซึ ง ได้รับ การสนับสนุ นจากแผนงานพัฒนาจิตเพือสุ ขภาพของ
มูลนิธิสดศรี  สฤษดิวงศ์ อาทิเช่น รพ.ยุพราชด่านซ้าย จ.เลย, รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น, รพ.แม่อาย
จ.เชียงใหม่, รพ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย เป็ นต้น ได้ขอ้ สังเกตทีน่าสนใจในเรื องการบริ หารองค์การเพิมเติม
ดังนี
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1. การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมทีเน้นการบริ หารด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ทงั เครื อข่ายบริ การ :
ผูน้ าํ จะต้องมีวิสัยทัศน์ทีเน้นเห็นความสําคัญของคนทํางานเป็ นหลัก จึงเกิดการบริ หารและมีส่วน
ร่ วมเป็ นการจูงใจให้ผรู้ ่ วมปฏิบตั ิงานในองค์กรได้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ความรับผิดชอบ และร่ วมมือ
ในองค์ก รพัฒ นาปฏิ บ ัติ ด้ว ยความเต็ ม ใจ มี ผ ลต่ อ การพัฒ นาจิ ต ปั ญ ญาคื อ การปรั บ เปลี ย นทัศ นะคติ
วิสัยทัศน์ การมองโลกในแง่ดี การคิดเฉพาะในกรอบกลับมาคิดนอกกรอบ ความรู้พืนฐานของการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมโดยเน้นการบริ หาร   ทีเชือมโยงไปสู่ สถานีอนามัยและรพ.สต.
2. การบริ หารแบบบูรณาการ : การร่ วมคิดร่ วมทําร่ วมพัฒนา โดยมีการให้เป็ นเจ้าภาพของงาน
โดยมีกระบวนการสําคัญ 3 ส่ วนคือ การมีภาวะผูน้ าํ , การมีวฒั นธรรมองค์กร และการมีส่วนร่ วม เกิดการ
พัฒนาปัญญาและจิตเจ้าหน้าทีคือการึมับการเปลียนแปลงกับวัฒนธรรมองค์กรทีทาํ ประจํา จนกลายเป็ น
ชีวติ ประจําวันเปลียนโดยไม่รู้ตวั ึงส่ งเสริ มคือการเป็ นผูน้ าํ และการมีส่าวนร่ วมนันเอง
3. การบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ : การบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ เป็ นปั จจัยสําคัญทีจะทําให้
การบริ หารแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ ประสบความสําเร็ จอยู่ที เข้า ใจแนวคิ ด วิธี ก ารและประโยชน์ข องวิธีก าร
บริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ของเจ้าหน้าทีผปู้ ฏิบตั ิงาน รวมถึงความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าทีทุกระดับที
จะสามารถปรับตัวและสามารถทํางานภายใต้ระบบงานทีจะต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงาน

บทสรุป

ทังบุคลากรสาธารณสุ ข ประชาชน และผูร้ ับบริ การล้วนเป็ นเพือนร่ วมสังคมเดียวกัน ควรมีชีวิตอยู่
ด้วยกันอย่างพึงพาอาศัย ช่ วยเหลือเกือกูลกัน หากทุกคนกลายเป็ นคนแปลกหน้า หรื ออยู่คนละขัว
บุคลากรสาธารณสุ ขคอยแต่จะขายบริ การ หรื อค้ากําไรหรื อหาประโยชน์ในขณะเดียวกัน ผูร้ ับบริ การก็คอย
แต่จะหาช่องทางให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด จากการใช้บริ การสาธารณสุ ขตามสิ ทธิ โดยต่างฝ่ ายต่างไม่ไยดีใน
ความรู้สึกของกันและกัน ไม่มีการสร้างสัมพันธ์ทีดีระหว่างเพือนมนุษย์ดว้ ยกัน ระบบบริ การสาธารณสุ ข
คงไม่ต่างอะไรกับระบบบริ การแบบตัวใครตัวมัน หาโอกาสและหยิบฉวยผลประโยชน์เข้าตนให้มากทีสุด
ระบบบริ การสาธารณสุ ขก็จะขาดความมีหวั ใจของมนุษย์ และท่ามกลางการพัฒนางานในทุกๆ ด้านของ
บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขจริ งจริ งแล้วก็เพือความสุ ขและปลอดภัยของประชาชน ผูเ้ ขียนจึง
ขอมอบตํานานแห่งบทกลอนนีเพือให้เป็ นกําลังใจทุกๆ ท่านทีทาํ งานเพือมวลชนให้ทาํ ดีต่อไป
จงก้าวไป...แม้ไฟจะไหม้โลก
จงก้าวไป...แม้ใครไม่ไยดี
จงก้าวไป...เพืองานอันสร้างสรรค์
จงก้าวไป...เพือจุดไป พัฒนา

จงก้าวไป...แม้โชคจะหลีกหนี
จงก้าวไป...แม้มีคนนินทา
จงก้าวไป...ไม่หวัน มวลปัญหา
จงก้าวไป...เพือประชาสุ ขภาพดี
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