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	 เคร่ืองนอน	 มุ ้งครอบกันยุง	 ที่ทาง 
ห้องคลอดจัดเตรียมไว้ให้ญาติที่มาเฝ้าคลอด
ฉุกเฉิน	หรือญาติผู้ป่วยแผนกอื่นได้ยืมใช้
	 เคร่ืองดื่ม	 ขนม	 ที่ทางห้องฉุกเฉิน 
จัดเตรียมไว ้ให ้ ผู ้ รับบริการรับประทาน 
รองท ้องโดยไม ่คิดมูลค ่ า 	 เมื่ อ เห็นว ่ า 
โรงพยาบาลอยู่ไกลจากตลาด	 หาซื้ออาหาร
รับประทานไม่สะดวก	 หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้า	
รองเท้าที่รับบริจาคมาจัดเตรียมไว้ให้ใส่กลับ
บ้าน	หากเครื่องแต่งกายของผู้ป่วยและญาติ
ขาดหรือเปื้อนเลือดจากอุบัติเหตุ
	 เป็นตัวอย่างการบริการด้วยหัวใจจาก
บุคลากรโรงพยาบาลบางมูลนาก	 จังหวัด
พิจิตร	 ในโครงการ	 “โรงพยาบาลคุณธรรม”	 
ที่ สร ้ างสุขให ้กับผู ้ รับและผู ้ ให ้บริการ 
จนงอกงามเป็นคุณธรรมทุกพื้นที่	 ความดี

 กระเป๋ำใส่สำยอำหำร ที่เจ้ำหน้ำที่หอผู้ป่วยหญิงร่วมกันคิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให ้
สำยอำหำรไม่เลือ่นหลดุจำกต�ำแหน่งขณะญำตพิลกิตะแคงตวั ช่วยให้ผูป่้วยไม่ต้องเจบ็ตวัซ�ำ้ 
จำกกำรใส่สำยอำหำรใหม่

โรงพยำบำลบำงมูลนำก
โรงพยำบำลคุณภำพสู่โรงพยำบำลคุณธรรม

ทั้งโรงพยาบาลและก�าลังแผ่ขยายความดีที่ 
สร้างสุขนี้ออกสู่สังคมวงกว้าง

คุณภำพที่มำกับควำมเครียด 
	 โร งพย าบาลบา งมู ลน าก 	 เ ป ็ น 
โรงพยาบาลขนาด	90	เตียง	ผ่านการรับรอง
เป ็นโรงพยาบาลคุณภาพแห ่งแรกของ
จังหวัดพิจิตรและภาคเหนือตอนล่าง	 และ
ผ่านการประเมินซ�้าเพื่อรับรองคุณภาพ	 
(Re-Accreditation)	ถึง	3	ครัง้	ท้ังยงัพยายาม
สนองต่อนโยบายส่งเสรมิการพฒันาเครอืข่าย
สขุภาพระดบัอ�าเภอ	(DHS	:	District	Health	 
System)	 หลอมรวมพลังเครือข่ายทุกฝ่าย 
ในการดูแลคนพิการและผู้ป่วยเรื้อรัง	 และ
นโยบายการให้บริการด้วยหัวใจของความ
เป็นมนุษย์	ของกระทรวงสาธารณสุข
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	 พร ้อมไปกับคุณภาพของการให ้
บริการ	 สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารโรงพยาบาลไม่เคย 
ละเลยก็คือความสุขของบุคลากร	 เมื่อ 
เห็นว่าการประเมินคุณภาพด้วยตัวชี้วัดใน
ทุกเรื่องอยู่ตลอดเวลา	 ได้สร้างความกดดัน
ให้บคุลากรจนเกดิความเครยีด	จึงได้พยายาม
น�ากิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมรื่นเริง	
มาช่วยให้บุคลากรผ่อนคลายขึ้น	แต่ก็ยังคงมี
ความเครียดอยู่	 ทั้งนี้ด้วยสัดส่วนของผู้ให้ต่อ
ผู้รับบริการ	 และธรรมชาติของงานบริการ
สาธารณสุขที่มีความกดดันสูง	ที่สุดจึงมาพบ
ค�าตอบของทุกโจทย์ความต้องการในการ
ด�าเนินงาน	“โรงพยาบาลคุณธรรม”

สู่กำรเปลี่ยนแปลง
	 ในการประชุม	HA	National	Forum	
2556	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
เกษม วัฒนชัย	 ได้น�าเสนอผลส�าเร็จของ
การพัฒนาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ	 และเสนอ
แนวคิดให้คณะแพทย์พัฒนา	 “โรงพยาบาล
คุณธรรม”	ขึ้น
 ทพ.ไพรัช กาวประเสริฐทันตแพทย์
ช�านาญการ	โรงพยาบาลบางมูลนาก	ซึ่งเป็น
คนพิจิตรโดยก�าเนิด	 ได้ทราบถึงความส�าเร็จ
ของโรงเรียนคุณธรรม	และรับรู้ถึงพลังสังคม
ในการพัฒนาคุณธรรมความดีของคนอ�าเภอ
บางมูลนาก	 จึงเกิดแนวคิดร่วมกับทีมงาน 
จัดท�าโครงการ	 “โรงพยาบาลคุณธรรม”ขึ้น	
โดยมีนพ.ดิเรก ข�าแป้น	 ผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลในขณะนั้นและศิษย์เก่าโรงเรียน

บางมูลนากภูมิวิทยาคม	 ให้การสนับสนุน 
ต่อมา	นพ.วศิษิฎ์ อภสิทิธิว์ทิยา	ผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลคนปัจจุบัน	 ได้บันทึกข้อตกลง
ร่วมกับศูนย์คุณธรรม	 ในการส่งเสริมองค์กร
คุณธรรมสู ่สังคมคุณธรรม	 และสานต่อ
โครงการจนสัมฤทธิ์ผล

เครื่องมือส�ำคัญ “5 เมล็ดพันธุ์ควำมดี” 
	 จากการไปถอดบทเรียนโรงเรียน
คุณธรรมท่ีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม	
พบว่าแม้จะเป็นองค์กรที่ต่างกัน	แต่สามารถ
ประสบความส�าเร็จ	 สู ่การเป ็นองค ์กร 
คุณธรรมได้	 หากด�าเนินตาม	 5	 เมล็ดพันธุ์
ความดี	คือ	
 1.  ร่วมกนัหาอตัลกัษณ์หรอืคณุธรรม
หลักขององค์กรท่ีจะยึดถือร่วมกัน	 โดยให้ 
เจ้าหน้าท่ีทุกคน	ทุกระดบัได้มส่ีวนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น	 จากคุณธรรมที่แต่ละคน
อยากท�า	รวมกนัเป็นอตัลกัษณ์ของหน่วยงาน	 
หลายๆ	 หน ่วยงานเป ็นอัตลักษณ์ของ
องค์กร	 ท�าให้ได้อัตลักษณ์ของโรงพยาบาล
บางมูลนาก	คือ	เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ  
จากนัน้บคุลากรแต่ละระดบั	ได้แก่	กรรมการ
บรหิาร	หวัหน้ากลุม่งาน	และบุคลากร	ก�าหนด
พฤติกรรมบ่งช้ีของคุณธรรมนั้นๆ	 กันข้ึนเอง 
ภายในกลุ ่ม	 และประกาศให้สาธารณชน 
รับรู้อย่างเป็นทางการ	เพื่อใช้ในการประเมิน
ผลการปฏิบัติได้ตามพฤติกรรมบ่งชี้นั้นๆ
 2.  สร้างแกนน�าที่มีความเข้าใจและมี
พลังในการขับเคลื่อนโครงการจนประสบผล
ส�าเร็จ	ในกรณีของโรงพยาบาลบางมูลนากมี
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แกนน�า	3	กลุม่	คอื	กลุม่ผูบ้รหิาร	หวัหน้างาน	 
และเจ้าหน้าที่	 นอกจากนี้ทั้ง	 3	 กลุ่ม	 ยังมี 
กลุ่มย่อยที่รวมตัวกันตามความสมัครใจ	และ
กลุ่มตามหน่วยงานอีกด้วย	
 3.  สร้างโครงงานคุณธรรมที่มาจาก	
“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�า” 
ด�าเนินการจนเกิดผล	 และถอดบทเรียนมา
เป็นคุณธรรมที่ต้องการ	 โดยโครงงานจาก
ปัญหาที่อยากแก้ จะเป็นการแก้ไขปัญหาใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ	 เช่น	 ในหน่วยงานมี
ปัญหาทีต้่องแก้ไขหลายปัญหา	กน็�า	1	ปัญหา
มาท�าเป็นโครงงาน	 ส่วนปัญหาที่เหลือก ็
ท�าตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามปกติ	
	 ยกตัวอย่าง	 กลุ่มงานกายภาพบ�าบัด	
ท�าโครงงานศูนย์	 3	 วัยใกล้ใจ	 ใกล้บ้าน	 
จดัตัง้ศนูย์ฟ้ืนฟขูึน้ในโรงพยาบาลระดับต�าบล	 
เพือ่ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้สงูอาย	ุคนพกิาร	ผูป่้วย 
ระยะฟื ้นฟู	 กระตุ ้นพัฒนาการเด็กพิการ
และพัฒนาการล่าช้า	 ช่วยให้เข้าถึงบริการ 
โดยไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทางไปโรงพยาบาล
อ�าเภอ
	 ส่วนโครงงานจากความดทีีอ่ยากท�า	คอื	 
โครงงานท�าความดีอะไรก็ได้	ตามความสนใจ	
อย่างกลุ่มงานบริหารจัดท�าเหรียญโปรยทาน	
และพานดอกไม้	 ส�าหรับให้ญาติที่มารับศพ 
ผู้ป่วยเสียชีวิตฉุกเฉิน	
	 หรือบางหน่วยงานอาจท�าโครงงาน 
ทั้ง	 2	 ลักษณะ	 เช่น	 ห้องคลอดท�าโครงงาน 
ถงุตวงเลอืด	ทีท่�าได้ง่ายและประหยดั	ช่วยให้

ประเมินภาวะตกเลือดหลังคลอดได้สะดวก
เพื่อช่วยเหลือได้ทันท่วงที	 เป็นโครงงาน
จากปัญหาที่อยากแก้	 และท�าโครงงาน 
มุ้งเอื้ออาทร	 ให้ญาติผู้ป่วยยืม	 เป็นโครงงาน
ความดีที่อยากท�า	ก็ได้เช่นกัน
 4. จัดตลาดนัดคุณธรรม	เพื่อเผยแพร่
กิจกรรม	 แบ่งปันความรู้	 และแลกเปลี่ยน
พฒันาแนวทางการสร้างคณุธรรมทีป่รารถนา
ตามแนวคิด	“ท�าดีต้องมีแชร์”	“ท�าดีมีที่ยืน”	
และ”ท�าดีก็อปปี้ได้"	 โดยทางโรงพยาบาลจะ
จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในช่วงปลายกันยายน	
 5. มีกัลยาณมิตร	 ที่สนับสนุนและให้ 
ก�าลังใจในการท�าความดีอย ่างต ่อเนื่อง	 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	

คณุธรรม...คณุภำพท่ีมำพร้อมควำมสขุ 
 คุณปานทิพย์ บุญประเสริฐ	พยาบาล
วิชาชีพช�านาญการ	 หนึ่งในแกนน�าโครงการ
โรงพยาบาลคุณธรรมของโรงพยาบาล
บางมูลนาก	 เล่าว่า	 “โครงงานคุณธรรม
ของโรงพยาบาลบางมูลนากเป็นการน�างาน
ประจ�ามาท�าให้มีคุณภาพข้ึน และเพิ่มการ 
ใส่จิตใส่ใจลงไป จึงไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน 
อกีทัง้โครงงานในปีก่อนๆ กจ็ะเป็นงานประจ�า
ในปีต่อมา จึงมีโครงงานเกิดขึ้นใหม่ทุกปี  
เราน�าโครงงานที่เห็นว่าดีไปต่อยอดกันได้
 ทั้ งยังเป ็นโครงงานที่มีทั้ งคุณภาพ
และคุณธรรม เพราะมีคุณภาพเหมือน 
โครงงานโดยทั่วไป คือ PDCA (Plan- 
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Do-Check-Action) แต่เพิ่มคุณธรรมด้วย
การหาค�าตอบของ 2 ค�าถาม คือ 1.ใช้
คณุธรรมอะไรจงึจะท�าให้โครงงานนีส้�าเรจ็ได้ 
(เมตตา เสียสละ หรือรับผิดชอบ) และ 2.ท�า
โครงการนี้แล้วมีความรู้สึก สุข ทุกข์ อื่นๆ 
อย่างไร” 
	 อีกทั้ง	 การด�าเนินงานโรงพยาบาล
คุณธรรม	 เป็นการประเมินผลตนเองตาม
พฤติกรรมบ่งชี้ที่บุคลากรแต่ละระดับได้
ตกลงร่วมกัน	และประกาศออกไปเพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการปฏิบัติตาม	 หากไม่ได้ 
ตามเกณฑ์ก็มีการแจ ้งผลการประเมิน 
ให้ทราบ	 เพื่อแก้ไขตามความสมัครใจ	 จึง 
ไม่สร้างความกดดันและความเครียดเหมือน
การประเมินคุณภาพแบบเดิมๆ	 แต่ผลกลับ
ออกมาอย่างน่ายินดี	นพ.วิศิษฎ์	เล่าว่า
 “ในปี 2558 โรงพยาบาลบางมูลนาก
สามารถเป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรม
ได้อย่างแท้จริง มีกัลยาณมิตรที่มาเยี่ยมชม 
ศกึษาดงูาน เชญิผูอ้�านวยการและบคุลากรไป
เป็นวิทยากรทั้งในและนอกพื้นที่ทั่วประเทศ
มากกว่า 20 หน่วยงาน และจากการเรียนรู้
ภายในองค์กรเอง เราสมัผสัได้ว่าโรงพยาบาล
ของเรามีต้นทุนคุณธรรมสูงขึ้นในทุกระดับ 
คนภายในองค์กรพูดคุยกันมากขึ้น มีน�้าใจ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู ้ รับบริการ 
มากขึ้น ข้อร้องเรียนลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
นึกถึงองค์รวมในการให้บริการมากขึ้น การ
ประชุมที่เคยเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตาย 

ตอนนี้เราเบรกกันค�าเดียวว่า “เมตตา”  
พวกเราก็ข�าเฮกันได้ทั้งห้อง บรรยากาศ 
ผ่อนคลายลงทันที เราช่ืนชมกันด้วยความ
จริงใจมากขึ้น มีจิตอาสาที่เสียสละตนเอง
ท�างานเพือ่องค์กรส่วนรวมโดยไม่ต้องร้องขอ 
เรามีการต่อยอดความคิดกันโดยไม่หวง"
	 ในวันนี้	ที่โรงพยาบาลบางมูลนาก	 เรา
จึงได้เห็นโครงงานคุณธรรมจากที่เคยท�าเพื่อ
ผู้ป่วยและญาติ	 เริ่มแผ่ขยายสู่องค์กรและ
เพือ่นร่วมงาน	ดงัเช่น	การสอนแปรงฟันอย่าง
ถูกวิธีให้กับเจ้าหน้าท่ีแผนกอื่นๆ	 ของแผนก
ทันตกรรม	เมื่อสังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่แผนก
อื่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพปากและฟัน	 หรือ
กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ท�าโครงงานคืนความสุข 
ให้โรบอต	 อาสาท�าความสะอาดอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน	เพื่อลดการติดเชื้อ	
 “โรงพยาบาลคุณธรรม หมายถึง  
โรงพยาบาลท่ีมีกระบวนการท่ีมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมโดยสมัครใจ ในการใช้หลักคุณธรรม
มาแปลงเป็นพฤติกรรมและกิจกรรมทั้งหมด
ในโรงพยาบาล ซึง่จะท�าให้เกดิการปรบัเปลีย่น 
ทัศนคติและพฤติกรรมของทั้งโรงพยาบาล
 โรงพยาบาลคุณธรรมจึงไม ่ใช ่การ 
นุ่งขาวห่มขาว ท�าสมาธิกันทั้งวัน แต่เป็นการ
ปลุกความดีที่มีอยู ่ในแต่ละคนออกมาเป็น
คุณธรรมหลักขององค์กร เป็นจุดเริ่มต้นใน
การท�าความดี เพื่อขยายผลไปสู่คุณธรรม
อื่นๆ ในการด�ารงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่าง
สงบสุข” นพ.วิศิษฎ์	กล่าวสรุป




