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บท..บอกอ
				
สวัสดีปมี ะโรง งูใหญ่ ๒๕๕๕ ปีเก่าผ่านพ้นไปแล้ว
		
กับสภาวะอันแสน “ชุ่มฉ่ำ” อย่างเกินพอดี นั่นก็คือ
“น้ำ” ที่ท่วมอยู่ในหลายๆ พื้นที่ จากบทเรียนที่ผ่านมา...น่าจะทำให้เรา
เตรียมตัวรับกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะมาถึงให้มากขึ้น การที่เราเตรียม
พร้อมรับมือสำหรับสถานการณ์ที่เสี่ยงเช่นนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ใน
ความโชคร้ายเราก็พบเห็นด้านทีด่ ๆี เช่นกัน ทัง้ ธารน้ำใจทีห่ ลัง่ ไหลจากพีน่ อ้ ง
ไทยทุกภูมภิ าคสูผ่ ปู้ ระสบภัย อาสามัครทุกหน่วยงานทีอ่ ทุ ศิ ตนในการทำงาน
อย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย กำลังใจเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นโอสถทิพย์ชั้นดีที่เรา
ได้มอบให้กนั และกันอย่างจริงใจ สำหรับ จุลสารฉบับต้อนรับปีใหม่นี้ ยังคง
หนาแน่นด้วยภาพข่าวความเคลื่อนไหวรอบรั้วราชพฤกษ์ โดยในช่วงนี้
เป็นช่วงที่น้องๆ นักศึกษา จะได้ออกไปฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบท
เบ็ดเสร็จ ที่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และบางส่วนก็ฝึกปฏิบัติงาน
ณ พืน้ ทีร่ อบๆ ศาลายา โดยพวกเราภาคภูมใิ จยิง่ ทีไ่ ด้เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระราชบิดา ในการออกไปบำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อปวงชน
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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ภัยที่มากับน้ำท่วม

รศ.พญ.กนกรัตน์ ศิริพานิชกร
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“

อุ จ จาระร่ ว ง ได้ แ ก่ Norwalk virus, Rotavirus, Vibrio cholera
(อหิวาต์), Escherichia coli 0157, Salmonella typhi (ไข้ไทฟอยด์),
Shigella Flexneri (โรคบิ ด ไม่ มี ตั ว ), Campylobacter pylori,
Giardia lamblia, Entameba histolytica, Cryptosporidium
parvum, นอกจากอุจจาระร่วงแล้ว ยังพบโรคอื่นๆ อาทิ ไวรัสตับอักเสบ
(Hepatitis A, Hepatitis E), โปลิโอ, สมองอักเสบ (Naegleria) ได้
ภัยจากน้ำท่วม มีมากน้อยขึ้นกับหลายปัจจัย อาทิ น้ำนิ่ง น้ำไหล
>> โรคในระบบทางเดินหายใจ สภาวะน้ำท่วมทำให้ผู้คนต้องอยู่ใน
เชี่ยว น้ำเน่า น้ำฝน น้ำในบ้าน นอกอาคาร ทุ่งนา รวมทั้งปัจจัยด้าน พื้นที่จำกัด อยู่อย่างแออัดและสัมผัสใกล้ชิดกัน โดยเฉพาะในศูนย์อพยพ
สิ่งแวดล้อมในบริเวณน้ำท่วม เช่น กองขยะ โรงงานอุตสาหกรรม สารเคมี ทั้งผู้อพยพเรือนพัน รวมทั้งอาสาสมัคร หากมีผู้ป่วยการแพร่กระจายเชื้อ
และผลกระทบที่ ต ามมา เช่น การอพยพไปอยู่รวมกันอย่างหนาแน่ น ในอากาศและติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจก็เป็น ไปได้ง่าย ตัวอย่างโรค
และขาดสาธารณูปโภค เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจจำแนกภัยจากน้ำท่วม ทีแ่ พร่ทางอากาศ ได้แก่ หวัด ไข้หวัดใหญ่ หัด หัดเยอรมัน อีสกุ อีใส คางทูม
ตามระยะเวลาของน้ำท่วม ภัยระยะแรกๆ กับภายหลังน้ำท่วมเป็นสัปดาห์ ปอดบวม (S. pneumonia, Mycoplasma, Legionella), วัณโรค
เป็นเดือน รายงานเบื้องต้นของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ มีจำนวน เป็นต้น
๖๑๐ คน (ณ วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๔) โดยมากกว่าร้อยละ ๘๐ เกิดจาก
>> บาดทะยักจากอุบตั เิ หตุ ลืน่ หกล้ม ตะปูตำ บาดแผลลึกๆ เหล่านี้
การจมน้ำ น้ำพลัด ไฟฟ้าช็อต ซึ่งเป็นเหตุให้เสียชีวิตทันที อย่างไรก็ตาม อาจติดเชื้อบาดทะยัก การป้องกันที่ดีที่สุด คือรักษาสุขอนามัย ไม่ไปลุยน้ำ
ภัยจากน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อคนไทยเป็นล้าน และต้องอพยพเป็นแสนคน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันรองเท้าบู๊ต ชุดกางเกงพลาสติก
โดยประชาชนส่วนมากนี้ ได้รับภัยจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความ กันน้ำ ถ้าไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้และต้องลุยน้ำ ก็ลุยให้น้อยที่สุด และล้าง
เครี ย ด ส่ ว นคนที่ มี โ รคประจำตั ว อยู่ ก่ อ นก็ อ าจทำให้ มี อ าการมากขึ้ น น้ำฟอกสบู่หลายๆ ครั้งทันทีที่ขึ้นจากน้ำ เช็ดผิวหนังให้แห้ง ล้างมือให้
โรคที่มากับน้ำมีทั้งที่มองเห็น (สัตว์มีพิษ งู ตะขาบ ปลิง จระเข้) และมอง สะอาด รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ดื่มน้ำที่สะอาด ใช้หน้ากากอนามัย
ไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น เชื้อโรคทั้งหลาย ไฟฟ้ารั่ว ส่วนต่อไปนี้ขอกล่าว เมื่อเป็นหวัด ถ้าเจ็บป่วยก็ควรพบแพทย์ทันที
เฉพาะโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้และพบบ่อยๆ ในอุทกภัย โรคติดเชื้อใน
สถานการณ์อุทกภัยสามารถจัดได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ โรคติดเชื้อที่มากับน้ำ
กับโรคที่มากับยุงและแมลง น้ำท่วมขังเป็นแหล่งแพร่พันธ์ุของยุง โรคที่มี
ยุงเป็นพาหะจึงพบได้มากขึ้น เช่น ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ เจ อี
ไข้มาลาเรีย เป็นต้น

ดูแลและป้องกัน..
ก่อนที่ภัยจะมาถึง
..อีกครั้ง

”

โรคติดเชื้อที่มากับน้ำ

>> โรคจากการสัมผัสกับน้ำโดยตรง การเดินลุยน้ำ การแช่นำ้ ทำให้
ผิวหนังเปื่อยยุ่ย เชื้อโรคจึงเข้าสู่ผิวหนังได้ง่าย เกิดผิวหนังอักเสบ เป็นผด
ผื่นคัน น้ำกัดเท้า ติดเชื้อฝีหนอง ตาแดง และเมื่อขาดแคลนน้ำสะอาดใช้
ก็จะส่งเสริมการเกิดโรคกลุม่ นีไ้ ด้งา่ ย สัตว์พาหะ เช่น หนู ก็จะชุกชุมมากขึน้
หนูเป็นพาหะของโรคต่างๆ มากมาย แต่ทสี่ ำคัญและก่อการระบาดในเวลา
น้ำท่วมได้คือ โรคฉี่หนู (Leptospirosis) ซึ่งหนู สุนัข โค กระบือ ที่ป่วย
ด้ ว ยโรคนี้ จ ะปล่ อ ยเชื้ อ แบคที เ รี ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ อ อกมากั บ ฉี่ และแพร่
กระจายไปในน้ำท่วมขัง เมื่อเดินลุยน้ำ เชื้อจะชอนไชเข้าทางบาดแผล
และผิวหนังได้หากไม่สวมรองเท้าบู๊ต
>> น้ ำ ดื่ ม /อาหารอาจปนเปื้ อ นเชื้ อ โรคที่ อ ยู่ ใ นน้ ำ ท่ ว ม ซึ่ ง มั ก
ปนเปื้อนอุจจาระ มูลสัตว์ และพยาธิ ตัวอย่างเชื้อโรคจากน้ำที่ก่อให้เกิด

เอกสารอ้างอิง
๑. ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. สรุปรายงานสถานการณ์อทุ กภัยปี ๒๕๕๔.
http://disaster.go.th/dpm/flood/flood.html
๒. ศ. เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ. มัจจุราชที่มากับน้ำท่วม
น้ำขัง. ศูนย์ขอ้ มูลและข่าวสืบสวนเพือ่ สิทธิพลเมือง http://www.tcijthai.
com/data-store-story/988 Flooding and communicable disease:
risk assessment and preventive measures. http://www.who.int/
hac/techguidance/ems/flood_cds/en/
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ขอแสดงความยินดี

> รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร
Asia Pacific Academic Consortium of Public Health (APACPH)
อย่างเป็นเอกฉันท์ ให้ดำรงตำแหน่ง President Elect of APACPH ในการ
ประชุม General Assembly APACPH ครั้งที่ ๔๓ ณ มหาวิทยาลัยยอนเซ
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔
> รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล คณบดีคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ยผู้ บ ริ ห าร และคณาจารย์ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
เดินทางไปยังเมือง กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล เพื่อร่วมการประชุม The 6th
Annual SEAPHEIN MEETING : The Role of SEAPHEIN in Strengthening
Primary Health Care to Improve Public Health Programmes in its
Member Countries เมื่ อ วั น ที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๔ และขอ
แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล ในโอกาส
ได้รับตำแหน่ง President of SEAPHEIN อย่างเป็นทางการด้วย

รับทุนสนับสนุนจาก องค์การอนามัยโลก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจาก องค์การ
อนามัยโลก ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Role of Thai-PHEIN on
Establishment of Health Promotion Curriculum and Leadership Capacity
Building in Health Promotion โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการศึกษาภายใต้
เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุข ได้ร่วมระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางตัวชี้วัด
ศักยภาพและพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ ำด้านการสร้างเสริมสุขภาพในระดับชุมชน ซึง่ การ
อบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีรองศาสตราจารย์
ชาญชุติ จรรยาสัณห์ รองคณบดีฝา่ ยวิเทศและการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด
การอบรม และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมฟังการบรรยาย ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ อาคารสาธารณสุขวิศษิ ฏ์
ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เซ็นสัญญา (MOU)

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Professor Tomoko Ikeda คณบดี
School of Health Sciences, University of Occupational and Environmental
Health ได้ร่วมกันเซ็นสัญญา (MOU) ในความร่วมมือวิชาการ วิจัย และแลกเปลี่ยน
บุคลากร ในการนี้ รองศาสตราจารย์ชาญชุติ จรรยาสัณห์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณบดี โดยนำเอกสาร MOU พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ และรองศาสตราจารย์อรวรรณ แก้วบุญชู ร่วมพิธีดังกล่าว
ณ เมือง Kita-kyushu และภายหลังพิธลี งนาม MOU ได้มกี ารจัดกิจกรรมทางวิชาการ โดย
นำเสนอผลงานวิจยั จากทัง้ สองคณะ ณ ห้องประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย Kita-kyushu

ต้อนรับ Prof. Dr. John D. O’Neil

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Prof. Dr. John D. O’neil
Dean for Faculty of Health Sciences, Simon Fraser University, Canada
เพื่ อ เจรจาความร่ ว มมื อ ทางด้ า นวิ ช าการ งานวิ จั ย และแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา โดย
รองศาสตราจารย์ชาญชุติ จรรยาสัณห์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์
พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ให้การต้อนรับ เมือ่ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๔

ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา นำโดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
สุมาลี สิงหนิยม รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และ
นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นำโดยรองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
การศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
เดินทางไปร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ณ ข้างพระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท

พิธีแสดงความยินดีการจบการศึกษา หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการตามข้อตกลง) รุ่นที่ ๑

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และมูลนิธแิ พทย์ชนบท จัดพิธแี สดงความยินดีการจบการศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการตามข้อตกลง) รุ่นที่ ๑ โดยศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด

โครงการ คนไทยร่วมใจ ฟื้นภัย น้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ คนไทยร่วมใจ ฟื้นภัย น้ำท่วม ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนา
การมีส่วนร่วมภาครัฐ เอกชน แก้ปัญหาและฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ตลอดจนสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข อนามั ย ของผู้ ป ระสบภั ย จากน้ ำ ท่ ว มผู้ ร่ ว มโครงการ
ได้แก่ คณะกรรมาธิการวุฒิสภา ๔ ฝ่าย (วิทยาศาสตร์ฯ กีฬา ทรัพยากรธรรมชาติฯ
การสาธารณสุขฯ) เครือข่ายคนไทยไร้พุง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทีมงาน เจ้าหน้าที่ และกลุ่มจิตอาสา ณ สำนักงานเขต
สาทร และมีวิทยากรบรรยาย ๒ หัวข้อ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี จงสุวัฒน์
บรรยายในหัวข้อ “การดูแลอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ และการบริโภคหลังน้ำลด”
และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการดูแล
สุขาภิบาลครัวเรือน ชุมชน ไม่สร้างมลพิษ”

รับมอบสารเคมีโซเดียมไฮโปคลอไรด์ เพือ่ ใช้ทำความสะอาดหลังน้ำลด

“พิธีรับมอบสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ เพื่อใช้ทำความสะอาดหลังน้ำลด” จาก
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนบุคลากรของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบจาก คุณบรูโนฟานเดอร์ วีเลน กรรมการผู้จัดการบริษัท
วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และคุณสมพจน์ ธีรนธวนิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น ๒ ห้องสุรินทร์
โอสถานุเคราะห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๕
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๖ กระบวนทัศน์สำหรับผู้บริหาร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเป็นผู้บริหารนั้น ต้องมีตัวชี้วัดว่าเราคือ
ผูบ้ ริหารที่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ทัง้ ในความคิด
ของเราเองและในสายตาของผู้ อื่ น และ
ต่อไปนีค้ อื ๖ กระบวนทัศน์สำหรับผูบ้ ริหาร
ทีจ่ ะชีข้ าดว่า เราเป็นผูบ้ ริหารที่ “ใช่” หรือ “ไม่”
กระบวนทัศน์ที่ ๑ บริหารเป้าหมายหรือบริหารกระบวนการ

สำหรับผู้บริหาร การหาคำตอบในเรื่องนี้ให้ได้เป็นเรื่องสำคัญมาก
และคำตอบที่ได้จะเป็นตัวบอกเราว่า องค์กรของเราจะไปถึงจุดหมาย
ปลายทางหรือไม่ หากเปรียบเทียบองค์กรเป็นเรือพายลำหนึ่ง ทุกคนที่นั่ง
อยู่ในเรือต่างก็ช่วยกันพายอย่างเต็มที่ ในที่นี้กระบวนการคือ ทุกคนล้วน
ช่ ว ยกั น ทำงานคนละไม้ ค นละมื อ แต่ ถ้ า ไม่ มี ก ารกำหนดเป้ า หมายไว้
การลงแรงพายเรือนั้นก็สูญเปล่า ต่อให้พายทั้งวันทั้งคืน เรือก็วนอยู่แต่
ตรงนั้น เพราะไม่ได้กำหนดเป้าหมายว่าจะพายไปที่ไหน
ดังนั้น การบริหารกระบวนการจำเป็นต้องบริหารเป้าหมายเป็น
องค์ประกอบด้วยกระบวนการจึงจะสัมฤทธิ์ผล หากทำงานหนักแต่
ปราศจากผลลัพธ์ อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในองค์กรได้ เพราะเมื่อเรือไป
ไม่ถงึ ไหน คนบนเรือก็จะหา “แพะ” ว่าใครเป็นผูท้ ำให้เรือไปไม่ถงึ ไหนเสียที
เมื่อคนบนเรือกล่าวโทษกันไปมา ย่อมนำไปสู่ความขัดแย้ง สุดท้ายเรือก็
อับปาง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ระบบราชการไทยที่มัวแต่ทะเลาะกันที่
กระบวนการ ทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมาย กลายเป็นว่า ทำให้กระบวนการ
กลายเป็นอุปสรรคของเป้าหมายโดยไม่รู้ตัว

กระบวนทัศน์ที่ ๒ บริหารโดยไม่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลง
		
หรือบริหารด้วยความเคยชิน

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า “ทุกอย่างในโลกล้วน
อนิ จ จั ง ” ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งคำนึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง มิ ใ ช่ ท ำตาม
ความเคยชิน เคยทำมาอย่างไรก็ทำต่อไปอย่างนั้น
ผู้บริหารต้องรู้ร้อนรู้หนาวต่อความเปลี่ยนแปลงและบริหารให้
สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ไม่เช่นนั้นองค์กรก็อยู่ไม่ได้ เช่น ไดโนเสาร์
ที่สูญพันธ์ุก็เพราะอยู่แต่กับสิ่งเดิม ไม่รู้จักปรับตัวให้สอดรับกับโลก และ

๖

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป อะไรที่สามารถปรับได้ เปลี่ยนได้ ก็ต้องปรับต้อง
เปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบท เช่น ฝนตกต้องกางร่ม แต่เมื่อฝนหยุดก็ต้อง
เก็บร่ม เป็นต้น
อนึ่ง เราจะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้ เราก็ต้องมองให้ทะลุว่า
โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ไม่เพียงมองตัวเอง แต่ต้องมองไปให้รอบ
360 องศา แล้วยอมรับและปรับตัวอย่างที่ควรจะเป็น

กระบวนทัศน์ที่ ๓ บริหารด้วยแรงบันดาลใจ
		
หรือบริหารตามหน้าที่

การบริหารตามหน้าทีไ่ ม่ได้ยากเย็นอะไร เพียงแค่มองดูวา่ ผูบ้ ริหาร
คนก่อนหน้าทำเอาไว้อย่างไร ก็ทำตามไปอย่างนั้น แต่การบริหารด้วย
แรงบันดาลใจคือ การทำอะไรที่ต่างจากคนอื่น ไม่จำเป็นต้องเลิศวิเศษ
แต่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจที่จะทำเพื่ออะไรสักอย่าง การบริหารนั้นไม่ใช่
เพียงแค่บริหารให้หมดวาระไป แต่ต้องบริหารให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้
ข้อแตกต่างระหว่างการทำด้วยแรงบันดาลใจกับการทำตามหน้าที่
คือ การทำด้วยแรงบันดาลใจจะพิเศษและมีคณ
ุ ค่ามากกว่า เช่น พ่อไม่สบู บุหรี่
ให้ลูกเห็น อย่างนี้เราเรียกว่าหน้าที่ แต่พ่อที่เลิกสูบบุหรี่เพื่อลูก นี่แหละคือ
แรงบันดาลใจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงตรัสไว้ในวันขึ้นครองราชย์ว่า
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
และพระองค์ท่านไม่เคยออกจากแนวทางนี้ ทรงเป็นพระราชาที่ครอง
แผ่ น ดิ น ด้ ว ยแรงบั น ดาลใจอั น วิ เ ศษยิ่ ง หากใครเคยเข้ า ไปเยี่ ย มชม

เราจะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้ เราก็ต้อง
มองให้ทะลุว่า โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ไม่เพียงมองตัวเองแต่ต้องมองไปให้รอบ
360 องศา แล้วยอมรับและปรับตัวอย่างที่
ควรจะเป็น
“หอแห่งแรงบันดาลใจของราชสกุลมหิดล” ทีโ่ ครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัด
เชียงราย ก็จะเห็นภาพแรงบันดาลใจของ “ราชสกุลมหิดล” อันเปรียบ
ประดุจหยดน้ำที่หยาดหยดลงบนผืนแผ่นดิน ยังความฉ่ำเย็นแก่หมู่ชน
ทั่วหล้า เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่กลายเป็นน้ำพระทัยอันใหญ่ยิ่ง
และทรงคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งแรงบันดาลใจ
อันยิ่งใหญ่นี้ เราเองก็สามารถสร้างได้ มีได้ และทำได้เช่นเดียวกัน

กระบวนทัศน์ที่ ๔ บริหารด้วยปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก

เราจะบริหารโดยใช้ปัจจัยภายใน หรือปัจจัยภายนอกเป็นหลัก
หากบริหารโดยใช้ปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ดีชั่วขึ้นอยู่กับฟ้าดินเป็นตัวชี้
ไม่ต่างอะไรกับคนที่เกิดความทุกข์ เพราะถูกผู้อื่นตัดสิน แต่หากบริหาร
โดยใช้ปัจจัยภายใน เราจะสุขหรือทุกข์ก็ด้วยหนึ่งสมองและสองมือของ
เราเอง ไม่ใช่ด้วยคำตัดสินของคนอื่น หากเราสามารถกำหนดตัวเองได้
เช่นนี้ ฝนกี่ห่า คลื่นกี่ลูก ก็ไม่อาจทำให้เราสะดุ้งสะเทือนได้

กระบวนทัศน์ที่ ๕ บริหารโดยใช้ Benchmark หรือ By Mark

Benchmark คือ การแสวงหาตัวอย่างวิธีปฏิบัติงานที่ดีกว่าเดิม
ด้วยการค้นหาจุดเด่นจุดด้อยของเราโดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงกว่า หรือองค์กรทีเ่ ป็นผูน้ ำ จากนัน้ นำข้อมูลทีว่ เิ คราะห์
ได้มาผลักดันให้เกิดผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี และปรับองค์กรของเราให้ดยี งิ่ ขึน้
Benchmark จึงมิใช่การลอกเลียนแบบ แต่คือการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ
ด้วยการเทียบเคียงแล้วต่อยอดไปพร้อมๆ กับ By Mark คือ การสร้างสรรค์
ด้วยตนเอง

ในยุคปัจจุบนั ซึง่ เป็นยุคแห่งการเรียนลัด ไม่มเี หตุผลใดทีเ่ ราจะต้อง
ไปหักล้างถางพง หรือเดินไปบนทางรกร้างที่เต็มไปด้วยขวากหนาม ในเมื่อ
มีทางที่คนอื่นแผ้วถางเอาไว้แล้ว

กระบวนทัศน์ที่ ๖ บริหารอนาคตหรือบริหารปัจจุบัน

การบริหารปัจจุบันนั้น หากผู้บริหารเห็นว่า องค์กรอยู่ได้ สามารถ
เลีย้ งตัวเองได้ ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างสรรค์อะไรเพิม่ เติม นอกจากคงสภาพเดิม
เอาไว้ เปรียบเสมือนนักมวยที่ชกเพียงประคองตัวให้เสียงระฆังหมดยก
ดังขึ้นเท่านั้น
แต่การบริหารอนาคต คือการไม่หลงใหลได้ปลืม้ กับวันนี้ ไม่ประมาท
ตื่นตัว วางรากฐานให้องค์กร สร้างอนาคต และโอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์กร
อยูต่ ลอดเวลา เปรียบเสมือนนักฟุตบอลอาชีพทีเ่ มือ่ ลงสนามแล้ว ต้องทุม่ เท
อย่างเต็มที่ วิ่งตามลูกฟุตบอล และไล่ล่าประตูไปจนวินาทีสุดท้าย จนกว่า
จะได้ยินเสียงกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลา
ผูบ้ ริหารทีบ่ ริหารอนาคตจึงต้องเตรียมการสำหรับอนาคต และเซต
ค่าให้สงู เอาไว้กอ่ น จะทำได้จริงหรือไม่นนั้ ก็เป็นอีกเรือ่ งหนึง่ หากเป็นไปได้
ตามทีค่ า่ ทีเ่ ซตไว้ เราก็สามารถอยูก่ บั มันได้อย่างลงตัว แต่ถา้ ไม่เป็นไปตามนัน้
เราก็สามารถอยู่ได้อย่างเหนือกว่า เพราะเราเตรียมความพร้อมในอนาคต
เอาไว้อย่างรอบด้านแล้ว
“เมื่อได้สำรวจตัวเองผ่านกระบวนทัศน์ทั้ง ๖ แล้ว คุณคิดว่าตัวคุณ
เป็นผู้บริหารที่ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่”
*ที่มา ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี.
หนังสือพิมพ์มติชน รายวัน วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หน้า ๖

๗

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่

เรื่อง

สถานที่

๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลเวชปฏิบัติ จัดโดย
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น
กรุงเทพมหานคร

๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาเครือข่ายสถาบันการศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

วัฒนธรรมองค์กร / Mahidol Core Values

M - Mastery

			: เป็นนายแห่งตน
A - Altruism
			: มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H - Harmony
			: กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I - Integrity
			: มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D - Determination
			: แน่วแน่ทำ กล้าตัดสินใจ
O - Originality
			: สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L - Leadership
			: ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

รักษ์สขุ ภาพ.... กับหมอโหน่ง

“ข้อควรระวัง
โรคที่เกิดในหน้าหนาว”

<ตอนที่ ๘>

ป้าพร :

คุณหมอโหน่งคะ กลัวจังเลย เข้าหน้าหนาวแล้ว จะดูแลสุขภาพ
อย่างไรดีคะ...
หมอโหน่ง : ต้องระวังครับ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ ผู้ที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไตวาย
และโรคหัวใจ เป็นต้น โรคปอดบวม และปอดอักเสบ ที่เป็นโรค
ต่อเนื่องจากโรคไข้หวัด หากดูแลรักษาโรคไข้หวัดไม่ดี อาจทำให้
เกิดอาการแทรกซ้อน เกิดปอดบวมตามมาได้ครับ ที่ต้องระวังอีก
๑ โรค คือโรคผิวหนัง ผิวแห้ง ในส่วนนี้ก็อาจจะใช้ครีมทาผิว
เพื่อไม่ให้ผิวแห้งเป็นขุยได้
เรื่อง: วราภรณ์ ภาพ: พี่น้อง

