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ก้าวย่างแห่งความพากเพียร  “รพ.คุณภาพ สู่ รพ.คุณธรรม” 
 

ปานทิพย์  บุญประเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รพ.บางมูลนาก
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 ภาพความทรงจ าเรื่องราวในอดีตตลอดระยะเวลาการท างานมากว่า 28 ปี ที่ รพ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
ยังคงแจ่มชัด ทุกช่วงจังหวะของการเติบโตเปรียบองค์กรเสมือนชีวิตของคนผ่านร้อนผ่านหนาวจากเด็กจนเป็น
ผู้ใหญ่   ตั้งแต่ยุคบุกเบิก อดีต – 2529  เติบโตจากสุขศาลาจนเป็นรพ.ขนาด 10 เตียง  คุณหมอแดง นพ.พยุง 
กลันทกพันธ์ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการพ้ืนฐานแก่ประชาชน จนกระทั่งสถานที่เดิมคับแคบ
ไม่สามารถขยายโครงสร้างรองรับการเติบโตได้ ต่อมา โกเอ๊ียด นายธีระ  โชติมงคล  คหบดีชาวบางมูลนาก   
ได้บริจาคท่ีดิน  (ณ ปัจจุบัน)  จ านวน 44 ไร่เศษ   ได้ก่อสร้างเป็น รพ.ขนาด 30 เตียง  ปี  2529 – 2535  
นพ.ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ผู้อ านวยการในขณะนั้น  ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการใน ปี 2530  นับเป็นยุค
ที่พัฒนางานต่างๆให้เป็นระบบเพื่อบริการประชาชนตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งเชิงรับและเชิงรุก  ช่วง ปี 2535 – 
2549 นพ.วันชัย  ศิริกุล ขึ้นรับต าแหน่งผู้อ านวยการ ได้มีด าริให้ศึกษาเกีย่วกับวิสัยทัศน์ เพื่อผลักดันองค์กรสู่
มาตรฐาน ปี 2542 เริ่มเรียนรู้มาตรฐาน รพ.คุณภาพ เราได้ใช้วโรกาสเทิดไท้องค์ราชันพระชนมายุ 72 พรรษา 
หลอมใจเจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพถวายในหลวง จนกระทั่งเราได้ผ่านการรับรองเป็น รพ.คุณภาพ แห่งแรกของ
จังหวัดพิจิตรและภาคเหนือตอนล่าง ช่วง ปี 2549 – 2557   นพ.ดิเรก  ข าแป้น ขึ้นรับต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ได้สานต่อ รพ.คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ปี 2553 และ ปี 2556 เราผ่านการรับรอง Re-Accreditation ครั้งที่ 1,2 
ตามล าดับ  
 
 

 

Accreditation  ปี 2546 
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Re- Accreditation ครัง้ที่ 1  ปี 2553 

 

 

Re- Accreditation ครัง้ที่ 2  ปี 2556 

รพ.คุณภาพมีมาตรฐานงาน มีการใช้ข้อมูล รายงานความเสี่ยง ตัวชี้วัด องค์กรเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาแต่เจ้าหน้าที่มีความเครียดสะสมต่อเนื่อง  ทีมน า รพ.กระตุ้นองค์กรให้มีบรรยากาศสนุกสนานและสร้าง
ความสุขใหเ้จ้าหน้าที่ โดยให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางศาสนาและสังคม เช่น การท าบุญ ตักบาตร การ
ปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรม ตามเทศกาลต่างๆ การเข้าร่วมงานย้อนรอยพระพุทธเจ้าหลวง งานประจ าปีเจ้า
พ่อแก้ว การประกวดร้องเพลงในองค์กร ฯลฯ  การใช้เทคนิคสุนทรียสนทนา  มีการน า 8 Hap มาใช้ในองค์กร 
นับเป็นอีกก้าวที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในองค์กร เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานอ่ืนและคนในชุมชนว่าเป็น  



3 
 

“องค์กรที่มีชีวิตชีวา”  
 

                 
                                                   ภาพงานย้อนรอยพระพทุธเจ้าหลวง 

 

ร่วมงานประจ าปีเจ้าพอ่แก้ว 

                   

         
 จัดอบรมสุนทรียสนทนา       ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องหลังอบรม 
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ปี 2556 กระทรวงก าหนดนโยบายพัฒนาระบบบริการระดับอ าเภอ : DHS   สสจ.พิจิตรมอบหมายให้

ด าเนินการอ าเภอคุณธรรมสู่การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพราะรพ.มีผลงานเข้ารับโล่รางวัลจาก
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ และได้น าเสนอองค์กรคุณธรรม ณ โรงแรม ปริ้นพาเลช กทม. 
รพ.เองในตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจในเรื่อง รพ.คุณธรรมเท่าใดนักรับนโยบายมาก็ด าเนินการไปตามเกณฑ์ท่ีมี ได้มี
การก าหนด รพ.คุณธรรมไว้ในวิสัยทัศน์ของ รพ.ต้นปี 2556 แต่การด าเนินงานส่วนใหญ่เน้นไปท่ีอ าเภอ
คุณธรรมมากกว่า ได้มีการถอดบทเรียน โรงเรียนคุณธรรมที่ รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้ 5 เมล็ดพันธุ์แห่ง
ความดี 1. การก าหนดอัตลักษณ์และพฤติกรรมบ่งชี้  2. การสร้าง / ขยายกลุ่มแกนน า  3. การจัดท าโครงงาน 
4. ตลาดนัดความดี 5. กัลยาณมิตร เราได้ประสานภาคีต่างๆ มีโครงสร้างคณะท างานอ าเภอคุณธรรม โดยมี 
นายคณะนาถ ชคะฌา  ปลัดอ าเภอเป็นประธาน มีกลุ่มแกนน าต่างๆมาร่วมทีม  ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
จากศูนย์คุณธรรมโดยมี ดร.วรวุฒิ  แสงเฟือง  อ.ปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ  และ ทพ.ไพรัช  กาวประเสริฐ เป็นทีม
วิทยากร จนเกิดกลุ่มแกนน า รร. รพ. สาธารณสุข จิตอาสา ผู้พิการ หน่วยงานราชการและท้องถิ่น  ได้ร่วมกัน
จัดมหกรรมคุณภาพและบูรณาการงานท่ีท าโดยเพิ่มคุณธรรมที่ใช้ และความสุขที่ได้จากโครงงาน  

 
 ธันวาคม 2556  ได้ลงนาม  MOU ภาพอ าเภอ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  โรงพยาบาล  สาธารณสุข

อ าเภอ โรงเรียน กลุ่มแกนน าต่างๆ  ให้สมัครใจว่าจะด าเนินงานในระดับใดตามความพร้อมของหน่วยงาน  ได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   
 

  
   นายพยนต์  อัศวพิชยนต์         หัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่าย 

       นายอ าเภอบางมูลนากประธานในพิธี             ร่วมพิธีลงนาม 
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มกราคม  ปี 2557  นพ.วิศิษฎ์   อภิสิทธิ์วิทยา ขึ้นด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ รพ. มีการปรับปรุง
วิสัยทัศน์  ปัจจุบัน “มุ่งม่ันบริการเป็น รพ.คุณธรรม แม่ข่าย ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   ประชาชนสุขภาพดี   
เจ้าหน้าที่มีความสุข”นับว่าปีนี้เป็นการเริ่มต้น ด าเนินงานรพ.คุณธรรมอย่างจริงจังก็ว่าได้เราได้ MOU ร่วมกับ
ศูนย์คุณธรรม  มีแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน รพ.คุณธรรม 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  พัฒนาบุคลากร  พัฒนา
องค์กร  เป็นแหล่งเรียนรู้  และขยายการสร้างเครือข่าย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม 
 
โดยใช้กลยุทธ์ 5 เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ขยายทั้งในและนอกองค์กร  มีกิจกรรมต่างๆมากมาย  อาทิ

เช่น จัดปาฐกถาพิเศษ โดยองคมนตรี  นพ.เกษม  วัฒนชัย  และ นายปราโมทย์ โชติมงคล  อดีตประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดตลาดนัดความดีโดยเชิญภาคีต่างๆเข้าร่วมทั้งการน าเสนอ และจัดนิทรรศการ มากกว่า 
40 หน่วยงาน   มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแปลงอัตลักษณ์เป็นพฤติกรรมบ่งชี้กกบ. และหัวหน้างาน วิทยากร
โดย ดร.วรวุฒิ  อ.ปกาศิต  ทพ.ไพรัช     

 

   พิธีเปิดตลาดนัดความดี ปี 2557 
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       ภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันจัดนิทรรศกาล 
และน าเสนอผลงาน 

            หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องถิ่น 
   แกนน าต่างๆ เข้าร่วมงาน 

 
ปลายปี 2557  ได้พา กรรมการบริหาร  หัวหน้างาน  ไปศึกษาดูงาน รพ.คุณธรรม ที่ รพ.ชลบุรี จ.

ชลบุรี และ         รพ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  กลับมาจากดูงาน เราได้สรุปบทเรียนและก าหนดวาระในเรื่องการ
ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้     ใชแ้บบสอบถามส ารวจพฤติกรรมบ่งชี้ทุกระดับ กกบ. หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติ โดยให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วม  และได้รวบรวมความคิดเห็นจากทุกคน แจงนับในทุกระดับ  เรียงล าดับปริมาณ
มากไปน้อย ส่งเป็นข้อมูลน าเข้าให้แต่ละกลุ่มน าไปก าหนดเป็นพฤติกรรมบ่งชี้   

 
 

    ศึกษาดูงาน ที่ รพ.ชลบุรี  จ.ชลบุรี 
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 ศึกษาดูงาน ที่ รพ.โพธาราม  จ.ราชบุรี 
 
ปลายมีนาคม 2558 รพ. จัดงานประกาศเจตนารมณ์ ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชมุชน และภาคี

เครือข่าย เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน นับตั้งแต่ต้น     
 

  งานประกาศเจตนารมณ์ 
 
ปี 2558  รพ.ของเราเป็นต้นแบบ “รพ.คุณธรรม” ได้อย่างแท้จริง เรามีกัลยาณมิตรที่เข้ามาเยี่ยมชม 

ศึกษาดูงาน  มีการเชิญผู้อ านวยการและบุคลากร ไปเป็นวิทยากรทั้งในและนอกพ้ืนที่ทั่วประเทศมากกว่า 20 
หน่วยงาน และจากการเรียนรู้ภายในองค์กรเอง เราสัมผัสได้ว่า รพ.ของเรามีต้นทุนคุณธรรมสูงในทุกระดับ  
คนภายในองค์กรพูดคุยกันมากข้ึน มีน้ าใจช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการมากขึ้น ข้อร้องเรียนลดลงอย่าง
เห็นได้ชัดเจน นึกถึงองค์รวมในการให้บริการกันมากข้ึน  การประชุมที่เคยถกเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตาย 
ตอนนี้เราเบรคกันค าเดียวว่า “เมตตา” พวกเราก็ข าเฮกันได้ทั้งห้อง บรรยากาศผ่อนคลายลงทันที  เราชื่นชม
กันด้วยความจริงใจกันมากข้ึน มีจิตอาสาที่เสียสละตนเองท างานเพ่ือองค์กรส่วนรวมโดยไม่ต้องร้องขอ เรามี
การต่อยอดทางความคิดกันโดยไม่หวง  

 
 
 
 



8 
 

 นอกจากการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรง 5 เมล็ดพันธุ์แห่งความดี การน ามาปฏิบัติให้เห็นเป็น
รูปธรรมแล้ว ด้วยความเป็นนักวิชาการของผู้อ านวยการ นพ.วิศิษฎ์  ได้ศึกษาเทียบเคียงกับผลงานวิชาการท้ัง
ในและต่างประเทศ กับ 5 เมล็ดพันธุ์แห่งความดี พบว่า 
 

ทฤษฎี ห้าเมล็ดพันธุ์ความดี 

คน     ความอยากที่จะเปลี่ยน   ชักชวนคนอ่ืนๆ 
        การให้ (ภาวะบุญคุณ)  

1. Self  Control and  Share เกิดอัตลักษณ์ร่วม  

ระบบ/โครงสร้าง   
        การชื่นชม การให้รางวัลอย่างถูกวิธี                     
        การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ  การท า   
        เหมือนๆกัน ประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบ       
        เช่น เสียงเพลง   ภาพสื่อต่างๆ  

2. เกิด/สร้าง/ขยายแกนน า                                
3. โครงงานคุณธรรม   
“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า”                                    
4. ตลาดนัดความดี 
“ท าดีต้องมีแชร์ ท าดีมีที่ยืน ท าดีก๊อปปี้ได้” 

สังคม    การเปิดให้สังคมรับรู้  มองเราอยู่ 
        การประกาศเจตนารมณ์ให้สังคมรับทราบ  

5. กัลยาณมิตร  ชื่นชม  ให้ก าลังใจ 

 
 ข้อมูลที่มีและจากการเรียนรู้ภายในองค์กรของเราท าให้เรามั่นใจว่า “เรามาถูกทางแล้ว” ในการ
ด าเนินงาน รพ.คุณธรรมอย่างจริงจังใช้เวลาไม่ถึง 2 ปี เราได้เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมอย่างชัดเจน 
 
  

สิ่งที่กังวลในตอนนี้ส าหรับองค์กร คือ ความติดดี เคยอ่านหนังสือท่านพุทธทาส ได้กล่าวถึงการกระท า
ที ่ยึดดี ติดดี ถือดี สิ้นดี เพราะพ้ืนฐานระดับทางจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน กระแสการท าความดี สื่อ
เผยแพร่ที่รวดเร็ว ท าให้ทุกๆคนสามารถแสดงความคิดความเห็นกันอย่างรวดเร็ว ถ้าทุกคนยึดติดกับการท า
อะไรแล้วต้องมีคนชม ต้องให้ก าลังใจ มีคนจ านวนน้อยมากที่ต้องการท าความดีด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังค าชื่นชม
หรือผลตอบแทนใดๆ   ปิดทองหลังพระ เป็นอีกก้าวส าคัญท่ีต้องพัฒนาคนในองค์กรของเราให้ข้ามไปจนถึงจุด
นั้น 

 
 
 
 
 



9 
 

บทสรุปส าหรับวันนี้ 
 รพ.ของเราโชคดี ในทุกยุคทุกสมัยเจริญก้าวหน้ามาได้เพราะ 

- ผู้บริหารของเราทุกคนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้ทุกคนเดินตามได้อย่างภาคภูมิ 
- ความมุ่งม่ันตั้งใจ ของผู้บริหาร และแกนน าในทุกระดับ 
- กรรมการบริหาร และหัวหน้าในทุกระดับ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทิศทางขององค์กร 
- ที่ปรึกษา แกนน าที่มีความรู้ ความสามารถท้ังด้านคุณภาพ และคุณธรรม ถ่ายทอดให้คนใน

องค์กรอย่างต่อเนื่อง 
- การให้อิสระทางความคิดแก่ตัวบุคคลโดยไม่ใช้การสั่งการ หรือบังคับ รอให้คิดได้ด้วยตนเอง แต่

ผู้น ามีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงบันดาลใจ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อองค์กรการเรียนรู้ 
- การให้โอกาสทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง แนวทางปฏิบัติของตนเอง 
- การสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นกับทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
- การมีเครือข่ายกัลยาณมิตรที่ดีทั้งในและนอกองค์กรมาเยี่ยมเยือนให้ก าลังใจอย่างต่อเนื่อง 
- มีบุคคลต้นแบบเป็นคนบางมูลนากท่ีได้รับการยกย่องด้านคุณธรรม จริยธรรมในระดับประเทศ 
- น าองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง เทียบเคียงความรู้ทางวิชาการ สร้างความม่ันใจกับทีมงาน 
- มีการประเมินบรรยากาศและทิศทางขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ  

 
 

พวกเรามีความหวังที่ต้องการเห็นการสร้างคนดีโดยใช้เครือข่าย รร. สังคมดีโดยใช้เครือข่าย องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มแกนน าต่างๆในชมชน สุขภาพดีโดยใช้เครือข่าย รพ.และสาธารณสุขทุกภาคส่วน 
และบ้านเมืองที่ดีในทุกระดับ ทั้งอ าเภอ  จังหวัด จนถึงประเทศของเรา  

 
.............................................................................................................................  


