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แบบอยางที่ดีของสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดนราธิวาส
จากการศึ ก ษาภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงของสาธารณสุ ข อํ า เภอที่ เ ป น ผู นํ า การพั ฒ นา
สาธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดนราธิวาส สามารถเสนอเปน แนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีของสาธารณสุขอําเภอที่ควรเปนแบบอยางที่ดีในการพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพได คือ
1.การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ สาธารณสุขอําเภอมีแบบอยางที่ดีในเรื่องของการแบงปนผล
ของความสําเร็จในงานรวมกัน
2.การสรางแรงบันดาลใจ สาธารณสุขอําเภอไดมีการกระตุนใหเกิดการคํานึงถึงความสําคัญของ
เปาหมายในการทํางาน
3.การกระตุนทางปญญา สาธารณสุขอําเภอไดมีการเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอความคิดเห็นไดทุกสถานการณ
4.การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล สาธารณสุขอําเภอเปนบุคคลที่ปรับตัวเขากับบุคคลตาง
วัฒนธรรมไดดีเพื่อสงเสริมใหเกิดการทํางานที่ดี
โดยมีประเด็นที่ตองไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมคือ การมุงเนนปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การ
ถายทอดวิสัยทัศนในการทํางานใหไดอยางชัดเจน การคิดคนหาวิธีการแกปญหาใหมๆอยางสรางสรรค
และสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรอยางตอเนื่อง
ตารางที่ 1 แบบอยางดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาไปสูประสิทธิผลของ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดนราธิวาส
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เรื่องที่ควรพัฒนาเปนแบบอยาง
1.การมีอิทธิพลอยางมี
-งานสําเร็จจะรวมแบงปน
อุดมการณ
ความสําเร็จนั้นรวมกัน
2.การสรางแรงบันดาลใจ -การกระตุน ใหคํานึงถึงความสําคัญ
ของเปาหมายในการทํางาน
3.การกระตุนทางปญญา
-การรวมแสดงความคิดเห็นหรือ
นําเสนอความคิดเห็น
4.การคํานึงถึงความเปน
-การปรับตัวเขากับตางวัฒนธรรม
ปจเจกบุคคล
ไดเปนอยางดีและสงเสริมการ
ทํางานที่ดี

เรื่องทีต่ องไดรับการพัฒนา
-การทําในสิ่งที่ถูกตองตามหลัก
คุณภาพและมีธรรมาภิบาล
-การถายทอดวิสัยทัศนในการ
ทํางานใหไดอยางชัดเจน
-การตั้งคําถามใหคิดคนหาวิธีการ
แกปญหาใหมๆ ในการทํางาน
-การสนับสนุนสิ่งที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง

สาธารณสุขอําเภอในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่ควรเปนแบบอยางที่ดีเพื่อการพัฒ นาไปสู
ประสิทธิผลของการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดนราธิวาส จะตองเปนบุคคลที่มี
องคประกอบ คือ มุงผลสัมฤทธิ์ของงานโดยตองมีการแบงปนความสําเร็จของงานรวมกัน มีการสรางแรง
บันดาลใจเพื่อกระตุนใหคํานึงถึง ความสําคัญของเปาหมายในการทํางาน มีการกระตุนทางปญญาให
ทีมงานเกิดการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอความคิดเห็นใหมๆในการทํางาน และมีการคํานึงถึงความ
เปนปจเจกบุคคลและปรับตัวเขาหากันของทีมงานอยางมีเจตคติที่ดีเขาใจซึ่งกันและกันในสังคมที่ตาง
วัฒนธรรมกันนอกจากนี้ผูนําจะตองวางแผนการพัฒนาเพิ่มเติมในดานการยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
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ทํางาน มีการถายทอดวิสัยทัศนในการทํางานใหชัดเจน สงเสริมใหเกิดการตั้งคําถามเพื่อใหเกิดการคิด
สรางสรรคสิ่งใหมๆ และมุงพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหเปนบุคคลคุณภาพ
จากประเด็ น ดั ง กล า ว สามารถกํ า หนดเป น ข อ สรุ ป แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการพั ฒ นา
สาธารณสุขอําเภอ ดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดนราธิวาส
ภาวะผูนําการ
ประเด็นที่เปน
เปลี่ยนแปลง
แบบอยาง
1.การมีอิทธิพล -งานสําเร็จจะรวม
อยางมีอุดมการณ แบงปน
ความสําเร็จนั้น
รวมกัน

แนวทางการปฏิบัติ

1.กําหนดเปาหมายงานขององคกร และแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อน
งาน ผานกระบวนการของแผนยุทธศาสตรระดับอําเภอ
2.ชี้แจงใหเกิดการรับรูรวมกันทั่วทั้งองคกร
3.ทํางานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล โปรงใส
ตรวจสอบได
4.มีการสรุปผลงาน และแบงปนความสําเร็จรวมกัน
5.ชื่นชมผลงานรวมกันผานเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับอําเภอ
2.การสรางแรง -การกระตุนให
1.ประชุมถายทอดวิสัยทัศน เปาหมาย มาตรการ สรางความทาทาย
บันดาลใจ
คํานึง ถึง
และมีขอเสนอที่เปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติงาน
ความสําคัญของ 2.มีแผนการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคุณคาใหกับ
เปาหมายในการ หนวยงาน
ทํางาน
3.ใหโอกาสของความกาวหนาแกผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน
3.การกระตุนทาง -การรวมแสดง
1.สาธารณสุขอําเภอตองเปนผูจุดประกายทางความคิดแก
ปญญา
ความคิดเห็นหรือ ผูใตบังคับบัญชาใหเปนวัฒนธรรมองคกร
นําเสนอความ
2.สงเสริมการคิดเชิงบวก การคิดนอกกรอบอยางสรางสรรคเพื่อ
คิดเห็น
พัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชา
3.นําเอานวัตกรรมที่ผูใตบังคับบัญชาผลิตขึ้นมาสนับสนุนใหมีการ
นําไปใชในงานอยางแพรหลาย
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสม่ําเสมอ
4.การคํานึงถึง
-การปรับตัวเขา 1.ยอมรับและเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรมของ
ความเปนปจเจก กับตางวัฒนธรรม ผูใตบังคับบัญชา
บุคคล
ไดเปนอยางดีและ 2.มีชองทางใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็น และ
สงเสริมการ
ปรึกษาหารืออยางสม่ําเสมอ
ทํางาน ที่ดี
3.สรางบุคลิกการมีมนุษยสัมพันธที่ดีในตนเองเพื่อใหผูอื่นยอมรับ
และเขาถึงได
4.ตระหนักในความละเอียดออนเชิงสังคมและวัฒนธรรมของ
ผูใตบังคับบัญชา
5.งดการตําหนิ การพูดใหเกิดความรูสึกเชิงลบในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมในพื้นที่
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การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ
-การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
-การมุงประโยชนสวนรวมเปนหลัก
การรวมแบงปน
ความสําเร็จของ
งานรวมกัน

การสรางแรงบันดาลใจ
-การกระตุนการทํางานเพื่อ
เปาหมายองคกร
-ใหโอกาสความกาวหนาในงาน

การกระตุนทางปญญา
-การคิดสรางสรรคสิ่งใหมๆ

การกระตุนให
คํานึงถึง
ความสําคัญของ
เปาหมายงาน
การให
ความสําคัญกับ
ความแตกตาง
ระหวางบุคคลใน
การทํางาน

-การตั้งคําถามใหมๆ ในงาน
การใหทุกคน
รวมแสดงความ
คิดเห็นในการ
ทํางานใหมีความ
หลากหลาย

การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
-ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมของบุคคล
-ยอมรับเจตคติในการดํารงชีวิตที่แตกตางกัน

แผนภูมทิ ี่ 1 โมเดลแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการทํางานของสาธารณสุขอําเภอในจังหวัดนราธิวาส

[ชือเรื องเอกสาร]

ปี 2562

แบบอยางที่ดีของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดนราธิวาส
คุณลักษณะของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดนราธิวาส สามารถ
เสนอเปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ควรเปนแบบอยางในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพได ดังนี้
1.การเปนผูตามแบบหางเหิน ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ทําหนาที่ดวย
ความรับผิดชอบ และมีพลัง กับ งานและหนวยงานเพื่อการทุมเทที่จ ะทําผลงานใหดีที่สุดโดยยึดเอา
เปาหมายของหนวยงานเปนสําคัญ
2. การเปนผูตามแบบปรับตาม ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนผูที่มีความ
กระตือรือรนที่จะพัฒนาความสามารถที่จําเปนตอการทํางานใหตนเอง เพื่อเพิ่มคุณคาในการทํางาน
บริการประชาชนใหกับหนวยงาน
3.ผูตามแบบเอาตัวรอด ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนผูที่ตองทําใหคนที่
เรารวมงานดวยเกิดความพึงพอใจ และรับฟงขอคิดเห็นหรือแนวคิดใหมๆ เพื่อการพัฒนา
4.ผูตามแบบเฉื่อยชา การใหเวลาการทํางานที่ไมตองกําหนดกรอบระยะเวลาที่เขมงวดเกินไป
และเมื่องานที่ไดรับมอบหมายเสร็จจะตองชวยเหลืองานอื่นที่นอกเหนือจากบทบาทหนาที่ดวย
5.ผูตามแบบมีประสิทธิผล สรางความผูกพันตอหนวยงานและพยามทํางานเพิ่มเติมดวยความ
รับผิดชอบดวยความสามารถอยางดีที่สุด แสดงความคิดเห็นและทัศนคติของตนเองอยางตรงไปตรงมา
เพื่อการบรรลุเปาหมายขององคกร
ตารางที่ 3 แบบอยางดานดานคุณลักษณะของผูตามที่จะพัฒนาไปสูประสิทธิผลของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในจังหวัดนราธิวาส
คุณลักษณะของผูตาม เรื่องที่ควรพัฒนาเปนแบบอยาง
1.ผูตามแบบหางเหิน
-การมีความรับผิดชอบและรูสึกมี
พลังกับงานและหนวยงาน ในการ
ทุมเทที่จะทําผลงานใหดีที่สุด
2.ผูตามแบบปรับตาม -การมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนา
ความสามารถที่จําเปนตอการทํางาน
เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับหนวยงาน
3.ผูตามแบบเอาตัวรอด -การทําใหคนที่เรารวมงานดวยเกิด
ความพึงพอใจตัวเรามากที่สุด
4.ผูตามแบบเฉื่อยชา
-การใหเวลาการทํางานที่ไมตอง
กําหนดกรอบระยะเวลาที่เขมงวด
เกินไป
5.ผูตามแบบมี
-การมีความผูกพันตอหนวยงานและ
ประสิทธิผล
พยามทํางานเพิ่มเติมดวยความ
รับผิดชอบดวยความสามารถอยางดี
ที่สุด

เรื่องที่ตองไดรับการพัฒนา
-เปาหมายสําคัญขององคกรที่มีความ
สอดคลองกับเปาหมายสวนบุคคลใน
การทํางาน
-หลีกเลี่ยงปญหาที่ยุงยากในการ
ทํางาน ใหเปนหนาที่ของผูนําในการ
เขามาจัดการกับปญหานั้น
-ความคิดสรางสรรคใหมๆ ในการ
ผลักดันไปสูเปาหมายของงาน
-เมื่อทํางานสําเร็จแลว ยังมีความ
จําเปนที่จะตองไปทํางานอื่นที่
นอกเหนือจากที่ไดรับมอบหมาย
-การแสดงความคิดเห็นและทัศนคติ
ของตนเองอยางตรงไปตรงมา แมจะ
ขัดแยงกับกลุมเพื่อนรวมงานหรือถูก
โตแยงจากผูบริหาร
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คุณลักษณะของผูป ฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดนราธิวาสที่ควรเปน
แบบอยางที่ดีเพื่อการพัฒนาไปสูประสิทธิผลของการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัด
นราธิวาส จะตองมีองคประกอบคือ การมีความรับผิดชอบและทุมเทในการทํางาน รูเปาหมาย รูบทบาท
หนาที่และคิดเชิง บวกเพื่อใหผลงานดีที่สุด มีความมุงมั่นในการพัฒ นาองคความรูของตนเองเพื่อเพิ่ม
คุณคาการทํางานใหกับหนวยงาน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงความคิดเห็นใหมๆ เพื่อการนําไป
ประยุก ตใชในการทํางาน มีการเสริม สรางพลังใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน คิดอยาง
รอบคอบกอนการดําเนินงาน ใชหลักศาสนาและธรรมาภิบาลในการทํางาน มีความยืดหยุนในการทํางาน
รวมกันตามบทบาทหนาที่ ยอมรับกติการวมกัน เอื้ออาทรในการทํางานในสถานการณความไมสงบ และ
การเสริมสรางความรัก ความผูกพันในองคกร ยอมรับในตัวผูนําและผูรวมงานที่มีความแตกตางกันอยาง
เขาใจและเคารพซึ่งกันและกันเพื่อความสําเร็จขององคกร
สําหรับเรื่องที่ผูปฏิบัติงานจะตองพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหการไปสูเปาหมายการมีประสิทธิผลของ
การพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดนราธิวาส คือ การยึดถือเอาเปาหมายขององคกร
เปนสําคัญในการทํางาน การรวมกับผูบริหารในการแกปญหา การคิดและเสนอแนะสิ่งใหมๆ ในการ
ทํางาน มีการทํางานที่นอกเหนือหนาที่แมไมไดมีการสั่งการเพื่อความสําเร็จขององคกร และการแสดง
ความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาและสรางสรรค
ขอสรุปในการเปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ในจังหวัดนราธิวาส สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
ตารางที่ 4 รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดีของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัด
นราธิวาส
คุณลักษณะของ
ประเด็นที่เปน
แนวทางการปฏิบัติ
ผูตาม
แบบอยาง
1.ผูตามแบบหางเหิน -การมีความรับผิดชอบ 1.มีความรับผิดชอบในหนาที่
และรูสึกมีพลังกับงาน 2.สรางพลังในการปฏิบัติงานโดยการกําหนดภาพฝนที่
และหนวยงาน ในการ มุงหวังในการทํางาน
ทุมเทที่จะทําผลงานให 3.การคิดเชิงบวก และหาจุดบกพรองของตนเองและ
ดีที่สุด
พัฒนาใหดีขึ้น
2.ผูตามแบบปรับ
-มีความกระตือรือรนที่ 1.สรางพลังกระตุนการทํางานใหตนเองตามภาพฝนที่
ตาม
จะพัฒนาความสามารถ ตองการและของหนวยงาน
ที่จําเปนตอการทํางาน 2.นําเอาหลักวิชาการและประสบการณที่ผานมา
เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับ ผสมผสานการปรับใชในการแกปญหา
หนวยงาน
3.การแกปญหาที่ยุงยากซับซอน ตองมีระบบการ
รายงานใหผูบังคับบัญชารับรู และรวมกันดําเนินงาน

ตารางที่ 4 (ตอ)
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คุณลักษณะของ
ประเด็นที่เปน
ผูตาม
แบบอยาง
3.ผูตามแบบเอา -การทําใหคนที่เรา
ตัวรอด
รวมงานดวยเกิด
ความพึงพอใจตัวเรา
มากที่สุด

4.ผูตามแบบเฉื่อย -การใหเวลาการ
ชา
ทํางานทีไ่ มตอง
กําหนดกรอบ
ระยะเวลาที่เขมงวด
เกินไป
5.ผูตามแบบมี
ประสิทธิผล

-การมีความผูกพันตอ
หนวยงานและพยาม
ทํางานเพิ่มเติมดวย
ความรับผิดชอบดวย
ความสามารถอยางดี
ที่สุด

แนวทางการปฏิบัติ
1.สรางมนุษยสัมพันธที่ดีในหนวยงานเพื่อลดขอขัดแยง
และสรางใหเกิดความพึงพอใจซึ่งกันและกัน
2.แสดงออกใหชัดถึงการปฏิบัติตามแนวทางการทํางานที่
กําหนด และคาดวาจะนําไปสูความสําเร็จ
3.หลีกเลี่ยงการรอมชอมหรือออนขอในการทําผิด
มาตรฐานแหงวิชาชีพ
4.รวมมือรวมใจในการเสริมสรางความเขาใจในบริบทของ
ชุมชนที่ตองทํางานในสถานการณความไมสงบจังหวัด
ชายแดนภาคใต
1.กําหนดเปาหมายเปนตัวตั้งในการทํางาน สวนวิธีการ
สามารถปรับเปลี่ยนภายใตบริบทที่เปนขอตกลงซึ่งผาน
การคิดและวิเคราะหรวมกัน
2.สรางทีมงานที่มีการกระตุนซึ่งกันและกัน
3.มีการถายทอดองคความรูใหแกกันและกันภายใน
หนวยงานทั้งดานวิชาการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การใหบริการ
1.เสริมสรางความรักและความผูกพันในองคกร โดยมีการ
พูดคุยโดยใชหลักเหตุผลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
2.เรียนรูในรายละเอียดเปาหมายงานอยางชัดเจนเพื่อการ
ปฏิบัติอยางถูกตอง เสริมสรางความตั้งใจและมุงมั่นในการ
ทํางาน การคิดเชิงบวกโดยเอาประชาชนเปนศูนยกลาง
3.แบงบทบาทหนาที่ในงานตามภารกิจและความถนัด
สรางความเขาใจในทิศทางการทํางาน
4.มีการประเมินและติดตามงาน สรุปเปนบทเรียนจากการ
ทํางานเพื่อหาโอกาสพัฒนา
5.ใชหลักคิดวิเคราะหใหรอบคอบกอนการลงมือ
ปฏิบัติงาน สรางความเปนเอกภาพเดียวกันในการ
ปฏิบัติงานทามกลางสถานการณความไมสงบของจังหวัด
ชายแดนภาคใต
6.เนนภาคีเครือขายรวมเปนแกนนําดานสุขภาพโดย
ผสมผสานหลักการศาสนาอิสลามมาสนับสนุนในการ
ดําเนินงานในสถานการณความไมสงบของจังหวัดชายแดน
ภาคใต
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ความรับผิดชอบและความทุมเท
ในการทํางาน
1.กําหนดเปาหมายงานที่ชัดเจน
2.การรับรูบทบาทหนาทีแ่ ละภารกิจ
3.คิดเชิงบวก หาจุดบกพรอง พัฒนาตนเอง

การสรางความผูกพันในองคกร
เพื่อประสิทธิผลของงาน
1.ใชเหตุผลและรับฟงซึ่งกันและกัน
2.สรางความเปนเอกภาพในการทํางาน
ในสถานการณความไมสงบของ จชต.
3.รับฟงผูอื่นอยางสรางสรรค และนํา
หลักศาสนานําการสาธารณสุข

ประสิทธิผล
ของ
หนวยงาน

ความมุงมั่นพัฒนาความรู
เพื่อเพิ่มคุณคาในงาน
1.เสริมพลังในตนเอง แลกเปลี่ยนองคความรู
ซึ่งกันและกัน ใชประสบการที่มีใหเกิดประโยชน
2.นําวิชาการและประสบการณ ไป
ประยุกตใชในการแกปญหา
3.แสดงความคิดใหม ๆ อยางสรางสรรค

การสรางความยืดหยุน
ในการทํางานรวมกัน

การเสริมสรางความพึงพอใจใน
การทํางานรวมกัน

1.การปรับรูปแบบการทํางานภายใต
บริบทพื้นที่ โดยยึดเปาหมายเปนตัวตั้ง
2.สรางทีมงานที่มีการกระตุนการทํางาน
ซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอ
3.แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน

1.สรางมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกัน
2.เสริมสรางความเขาใจในบริบทเพื่อการ
ทํางานในสถานการณความไมสงบใน จชต.
3.หลีกเลี่ยงการรอมชอมเพื่อการทําผิด
มาตรฐาน

แผนภูมิที่ 2 โมเดลแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการทํางานของผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลในจังหวัดนราธิวาส

