คลังความรูจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “เราจะทําใหโรงพยาบาลทาวังผา บรรลุวิสัยทัศน "เปน
โรงพยาบาลแหงความสุขอยางไร"”
1. โครงการตนกลาแหงความสุข
การปฏิบัติธรรม นอกจากเปนการสรางบุญ กุศลใหกับตัวเองแลวยังเปนการทําใหผูปฏิบัติรูจัก
ตัวตนของตนเอง มีสติอยูทุกเมื่อ นํามาซึ่งความสงบสุข โรงพยาบาลทาวังผาไดเห็นความสําคัญ
ของการปฏิบัติธรรมจึงจัดทําโครงการตนกลาแหงความสุขขึ้นเพื่อใหบุคลากรของโรงพยาบาลไดมี
โอกาสปฏิบัติธรรมเปนเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีจุดมุงหมายใหบุคลากรโรงพยาบาลทาวังผาได
ทําบุญ ทั้งยังทําใหรูจักตัวตนของตนเอง มีสติ และนําความสุขมาสูโรงพยาบาลทาวังผาตาม
วิสัยทัศนของโรงพยาบาลที่วา “โรงพยาบาลทาวังผามุงมั่นเปนโรงพยาบาลแหงความสุขภายในป
2556” ภายหลังจากเขารวมโครงการดังกลาวทําใหเกิดบรรยากาศแหงความสงบสุขขึ้นดังคํากลาว
ของบุคคลากรดังนี้ “ในการทํางานรูสึกวาเห็นใจผูอื่นมากยิ่งขึ้นไมวาจะเปนคนไขหรือเพื่อน
รวมงาน อยูกับตนเอง ในการทําสิ่งตางๆตองเริ่มตนที่ตนเองกอน ใจจะตองเปดกอน เวลามี
เหตุการณรุนแรงหรือคนไขไมพอใจเราจะมองในมุมมองของคนไขวาเคาคิดอยางไร ทําใหเขาใจ
เพื่อนมนุษยมากยิ่งขึ้น กับเพื่อนรวมงานในบางครั้งอาจมีการกระทบกระทั่งกันบางแตหลังจาก
ปฏิบัติธรรมกลับมาคิดวาควบคุมอารมณตนเองไดดีขึ้น และยอมรับเรื่องความแตกตางของบุคคล
ตองยอมรับและเปลี่ยนแปลงตนเอง” และ “สวนการนําไปใชคือเรื่องของการตรงตอเวลา”
ผูใหขอมูล
คุณมนตรา เจดียปน พยาบาลตึกผูปวยใน
คุณวรัทธยาน ภิมาล เจาพนักงานหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

2. การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย เปนการใหบริการที่มุงเนนจิตใจของความเปนมนุษย เปน
การยกระดับจิตใจของผูใหบริการใหสูงมากยิ่งขึ้น การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยเปนการ
ดูแลและใหบริการผูปวยโดยระลึกอยูเสมอวาผูปวยคือญาติของเราคนหนึ่ง ใหบริการเหมือนญาติ

ไมมองผูปวยเพียงผูปวยคนหนึ่งแตมองถึงจิตใจและคุณคาของบุคคล โรงพยาบาลทาวังผาให
ความสําคัญกับการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย บุคลากรทุกๆฝายงานในโรงพยาบาลทา
วังผาใหการดูแลผูปวยโดยคํานึงถึงผูปวยเปนสําคัญดังคํากลาวของบุคลากรทานหนึ่งที่วา ในการ
ใหบริการ

“ถามีเรื่องหรือเหตุการณแรงๆ เราไมควรจะโตตอบ คิดวาผูรับบริการถูกเสมอ

และคิดวาเราไดทําบุญชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน ซึ่งทําใหเรามีความสุขรวมไปดวย”
ผูใหขอมูล
คุณอัมพร พลเล็ก พยาบาลแผนกผูปวยนอก

3. End – of – life – care
โรงพยาบาลทาวังผามีโครงการดีดีหลายๆโครงการทําขึ้นเพื่อดูแลผูปวย โครงการEnd – of – life –
care เปนโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อดูแลผูปวยวาระสุดทายของชีวิต เปนการเตรียมความพรอมสําหรับ
การจากไปอยางสงบของผูปวยที่อยูในระยะสุดทายของชีวิต โครงการดังกลาวนอกจากทําใหญาติของ
ผู ปว ยเกิดความสงบจากการจากไปของบุ คคลอั น เป น ที่ รั กแล วยั ง ทํ าให บุค ลากรผู ปฏิ บัติง านเกิ ด
ความสุข และปฏิบัติงานอยางเต็มกําลัง ดังคํากลาวของบุคลากรในโรงพยาบาลทาวังผาผูซึ่งมีโอกาส
ดูแลผูปวยในวาระสุดทายของชีวิต “ทุกๆคนมีคุณคา แมกระทั่งคนที่อยูในวาระสุดทายของชีวิต รูสึกไม
ไหวและรอวันที่ชีวิตตองดับสูญไป” ““แมไปอยางสงบ” ในความสงบนั้นดวยการที่เราไดดูแลคนไข
และคิดถึงใจลูกของคนไข ทําใหรูสึกยินดีดวยในวาระสุดทาย” และ “ที่เราทําดีเปนความภาคภูมิใจ ก็
ขอใหทําความดีตอไป”
ผูใหขอมูล
คุณภภัสสร รัชตโสติ์ พยาบาลตึกสงฆอาพาธ
คุณประกอบ ศรีสิทธิพจน หัวหนากลุมการพยาบาล
คุณวนัชญา คํารังสี พยาบาลกลุมงานเวชปฏิบัติและครอบครัว

4. บรรยากาศการทํางาน
บรรยากาศการทํางานเปนเรื่องสําคัญโดยเฉพาะโรงพยาบาลทาวังผาซึ่งไมมีแพทยประจํา มีการ
หมุนเวียนของแพทยทุกๆ 1 ป “ทําอยางไรเพื่อใหเกิดความสนิทสนมและการทํางานรวมกันเปน
ทีมสหสาขาวิชาชีพ” การรับประทานอาหารรวมกันจึงเปนชวงเวลาสําคัญในการสรางบรรยากาศ
รวมกันและเกิดความสนิทสนมมากยิ่งขึ้นดังคํากลาวของนายแพทยทานหนึ่ง “กินขาวอรอยกวา
นั้นคือบรรยากาศ มีความเปนกันเองตอนกินขาว ชวยกันทํา ชวยกันกิน ชวยกันเก็บ ทําใหเกิด
ความสนุกสนานและทําใหขาวที่ไมอรอยก็อรอยขึ้น”
ผูใหขอมูล
นายแพทยณัฐพล พรรณเชษฐ แพทยประจําโรงพยาบาลทาวังผา
5. ยิ่งใหยิ่งไดรับ
การให เปนทานอันยิ่งใหญโดยเฉพาะการใหโดยไมหวังผลตอบแทน หวังเพียงใหเพื่อนมนุษยมี
ความสุข การใหอาจเปนความชวยเหลือ หรือใหสิ่งของแกผูที่ตองการ ผลจากการใหนอกจากทําให
ผูรับเกิดความสุขแลวผลบุญยังยอนกลับมาสูผูให ใหอื่นผูคอยชวยเหลือเกื้อหนุนและเกิดความสุข
ดังคํากลาวที่วา “ยิ่งใหยิ่งไดมีจริงๆ”
ผูใหขอมูล
คุณวุฒิไกร จิตอารีย นักเทคนิคการแพทย
6. การเรียนรูเพิ่มเติมทําใหไดประสบการณ
การเปดใจยอมรับสิ่งใหมๆ เปนสิง่ สําคัญอยางยิ่งสําหรับการเรียนรูและความเขาใจ ซึ่งอาจทําให
เรื่องยากกลายเปนเรื่องที่งายยิ่งขึ้น และเปนแรงกระตุนใหทําในสิ่งที่ไมเคยทํา ดังคํากลาวของ
บุคลากรทานหนึ่งที่วา “ครั้งหนึ่งผมไดรับเกียรติเปนอยางยิ่งทุกคนไดตราหนาวาไปยุงเกี่ยวอะไร
กับเคา ผมไดรับเกียรติจากหองยาใหไปดูงาน HA ที่โรงพยาบาลเชียงราย”ทําให“เปลี่ยนมุมมอง
จากที่ผมไมเคยชอบ HA เลย ผมชอบแตเรื่องกีฬา ปจจุบันผมรูสึกประทับใจมากเพราะที่ผานมา

ผมทําแตไมเขาใจทํายาก แตพอผมไปดูมาทําใหผมเขาใจและอยากทํา” และตั้งใจ“ให X-Ray
และ บริหารนํารองการทํา 5 ส. โดยเริ่มทําในหองเก็บฟลม”
ผูใหขอมูล
คุณพีรัชพล ใจพล เจาพนักงานรังสีวิทยา
7. ความสุข
การชื่นชมจากผูบริหารทําใหผูปฏิบัติเกิดความภาคภูมิใจและตื้นตันใจ ดังคํากลาวของผูบริหาร
ทานหนึ่ง “การทําดีก็มีคนเห็น ไมใชไมมีดี ทําใหทราบวาคนที่พยายามจะทําอะไรซักอยางดวย
ความตั้งใจเต็มที่ ทําอยางดีที่สุด” จากผูปฏิบัติที่ทํางานโดยหวังใหผูบริหารระดับสูงเห็นความดี
ความตั้งใจและความสําคัญ จนเกิดความนอยใจและเปลี่ยนเปนพลัง เปนแรงกระตุนในการทํางาน
เพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการดวยความพึงพอใจและมีความสุข ดังคํากลาวของบุคลากรทานหนึ่ง
“ทําไมผูบริหารระดับสูงตองมองเราในมุมมองของภาพลักษณเดิมๆ” “ทําไมไมเห็นคุณคาของตัว
เราเอง” “ชางเถอะเราทํางานไปวันๆ คนในองคกรไมเห็นไมเปนไร แตคนขางนอกเห็น” จากความ
ตั้งใจและการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังทําใหผูบริหารเห็นความสําคัญและทําใหผูปฏิบัติเกิดความ
ภาคภูมิใจดังคํากลาว “ทําใหผูรูสึกตื้นตันใจมากแตผมไมมีเงินในโทรศัพท โทรมาบอกจึงบอกไป
วา “ตอนบายจะโทรกลับ” ผมจึงโทรกลับหาอุบลใหเภสัชแอวเติมเงินโทรศัพทให 150 บาท ซึ่งสิ่งที่
ประทับใจและเปนจุดประกายใหรูวาโรงพยาบาลทาวังผาจะเปนแหลงผลิตยาของจังหวัดนาน”
ความสุข อยากใหผูบริหารระดับสูงมองยอนกลับยังผูปฏิบัติและเปดโอกาส ในฝายเดียวกันให
เกียรติกัน ใชคําวา “พวก”
พ : พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ว : ไววางใจซึ่งกันและกัน
ก : ใหเกียรติซึ่งกันและกัน
ผูใหขอมูล
คุณจรัญ หาญคํา แพทยแผนไทย

การถอดบทเรียนกระบวนการจากเรื่องเลา
1. เรื่องเลาทั้งหมดเปนการสะทอนมุมมองและความรูสึกของแตละบุคคล เรื่องของพีรัชพล เปนเรื่องที่
สะทอนถึงสิ่งที่คิดวาทําไมได มันเปนสิ่งที่ไมชอบควรลองดูซักครั้ง เหมือนหมอทานหนึ่งพูดวา
“ขนาดเหลายังลองหัดกิน แลวอยางอื่นไมลองหัดทําดู” อาจทําใหมีมุมมองที่เปลี่ยนไปจากขาว
เปน ดํา
2. สิ่งเล็กๆที่ทําจากงานประจํา แตเราทําใหดีที่สุด ทําดวยความตั้งใจ ทําดวยใจ ไมโกรธคนไข สงผล
ใหปฏิบัติงานดวยความสบายใจและงานที่ไดมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และรูจักใหอภัย ไมโกรธ
หรือโมโหคนไข มองในมุมมองที่แตกตางออกไป เชน เคาเปนคนไขประเภท 2 เปนตน
3. ทุกคนเริ่มมีใจเปดรับในสิ่งๆหนึ่ง นํามาซึ่งความสุขและความสนุกในการเรียนรูสิ่งตางๆ ทําใหบรรลุ
วิสัยทัศน
4. ความสุข เปนจุดเล็กๆที่เกิดจากตัวเราเอง แลวกระจายสูบุคคลรอบๆขาง
5. เอาใจเขามาใสใจเรา คิดถึงเขาตัวเขาเหมือนคิดวาเปนเราเอง
6. จากวงเล็กๆ คนไมกี่คนไดเรื่องราวดีๆมากมาย ถานําเรื่องแตละเรื่องมารวมกันจะเกิดเรื่องดีๆอีก
หลายอยาง
7. ไดเรียนรูและเปลี่ยนมุมมองในการมองคนบางคน
8. คุณคาของแตละคนมีไมเหมือนกัน ทําแลวไมไดหวังสิ่งตอบแทน จึงอยูตรงจุดไหนก็ไดทําบทบาท
ของตัวเองใหดีที่สุด แลวสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นตามมา

