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บทคัดยอ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานพยาบาล นอกจากจะต องมี ความรูความเข าใจในงานที่ไดรับ มอบหมาย
เขาใจมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ หรือมาตรฐาน HA รวมทั้งมาตรฐานระบบงานที่เกี่ยวของแลว
ยังจำเปนตองทำความเขาใจในศาสตรการพัฒนาคน พัฒนาองคกรและเครื่องมือตางๆ ที่นำมาใช เพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง การสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรม และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยองคความรู หรือศาสตร
ตางๆ นั้น จำเปนตองปรับใชใหเขากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (disruptive change) เพื่อเปน
สวนชวยใหบุคลากรในโรงพยาบาลทำงานไดอยางมีความสุข เกิดผลงานบรลุผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดวยทรัพยากรมนุ ษย หรือ “คน” จัดไดวาเปน ปจ จัยสำคัญ ที่ทำหนาที่ขับ เคลื่อนงานใหบ รรลุ ตาม
เปาหมายขององคกร การทำงานในระดับหัวหนางาน หัวหนาทีม หรืองานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จึงมี
ความจำเปนตองเขาใจเรื่องการพัฒนาคนรวมดวย เนื่องจากการทำงานวิชาชีพเภสัชกร หรือการพัฒนาระบบ
ยา เพื่อความปลอดภัยและเปนไปตามมาตรฐาน เปนการทำงานที่เกี่ยวของกับกลุมบุคคลที่มีความหลากหลาย
วิชาชีพ ทั้ งกับ ผูบ ริห าร เจ าหน าที่ ระดับ บริหาร และเจาหน าที่ ระดับ ปฏิบัติการ รวมไปถึงประสานงานกั บ
องคกรภายนอก สงผลใหจำเปนตองทำความเขาใจในเรื่อง ความรูสึกนึกคิด จิตวิทยา การสื่อสาร การจูงใจ
เพื่อใหเกิดความรวมมือ นำมาซึ่งความสำเร็จขององคกร ซึ่งคุณสมบัติสำคัญที่จำเปนตองมี คือ ทักษะการเปน
กระบวนกร หรื อ ผู เชื่ อ มประสาน (Facilitation skills) โดยเครื่อ งมื อ ที่ ใช ในการส งเสริม การทำงานนั้ น มี
คอนขางหลากหลาย อาทิเชน สุนทรียสนทนา (Dialogue), การทบทวนสะทอนคิด (After Action Review
(AAR), Appreciate Inquiry (AI) เป น ต น ในบทความนี้ จึ งให ค วามสำคัญ กับ ศาสตร และเครื่ องมื อในการ
พัฒนาคน เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน นำไปสูการพัฒนางาน รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพ ใหเปนไปตามเปาหมายทั้งในระดับหนวยงาน และในระดับองคกรตอไป
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วัตถุประสงค เพื่อใหผูอาน
1. มีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับศาสตร และเครื่องมือ ที่นำมาใชเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สรางวัฒนธรรมองคกร และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
2. สามารถนำศาสตรและเครื่องมือที่นำมาใชเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดวัฒนธรรม และบรรยากาศ
ที่ดีในการทำงาน มาปรับใชในการปฏิบัติงานในองคกร และสงเสริมใหเกิดความรักความเขาใจที่ดีใน
องคกร และพรอมขับเคลื่อนการทำงานรวมกันนำมาซึ่งความสำเร็จขององคกร
บทนำ
จากมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ที่จัดทำโดย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศ
ไทย) ไดกลาวไววา “เภสัชกรจะตองไมเพียงแตจัดใหมีบริการตางๆ ดานเภสัชกรรมเทานั้น แตจะตองให
ความสำคัญและสนใจตอผลลัพธของการใหบริการและการรักษาพยาบาลผูปวยในภาพรวมดวย” แสดง
ใหเห็นวา เภสัชกรของโรงพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการดูแล ประสานความรวมมือใหเกิดระบบบริหาร
จัดการดานยาที่มีคุณภาพรวมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อใหไดผลลัพธการรักษาในภาพรวมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
วิชาชีพเภสัชกร จึงเปนวิชาชีพที่ตองทำงานกับผูคนหลากหลาย ทั้งแพทย พยาบาล เจาหนาที่ทั้งในและนอก
หนวยงาน รวมไปถึงผูปว ย และญาติ เภสัชกรจึงมีความจำเปนที่จะตองเรียนรูทักษะในการทำงานรวมกับผูอื่น
เพื่อใหไดผลลัพธของงานเปนที่นาพอใจ และในการประสานงานนั้นจำเปนตองใชทักษะที่หลากหลาย ดังนั้น
การพัฒนาองคความรูดานการบริหารคน การนำศาสตรดานออน (Soft Science) ที่หลากหลาย อาทิเชน
ทักษะการเปนผูเชื่อมประสาน (Facilitation skills) สุนทรียสนทนา (Dialogue) After Action Review
(AAR) มาปรับใชในการทำงาน และรวมถึงพัฒนาระบบงาน ควบคูไปกับ ความรูความเขาใจในมาตรฐาน
วิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล จึงมีความจำเปนอยางมากตอการทำงานในยุคปจจุบัน
แตกอนที่ เภสัชกรจะมุงเน นในการประสานความรวมมือกับภายนอกหนวยงานนั้น การบริหารคน
ภายในหนวยงานเอง ก็มีความสำคัญไมแพกัน เพราะทุกคนในหนวยงานเภสัชกรรมลวนมีความสำคัญ และเปน
สวนหนึ่งในการขับเคลื่อนองคกร หากเภสัชกรทุกคน ทั้งระดับหัวหนางานและระดับปฏิบัติงาน ไดมีความรู
ความเขาใจในเรื่องนี้จะชวยสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดวัฒนธรรมองคกร และบรรยากาศที่ดีในการ
ทำงาน สงผลใหการพัฒนางานในหนวยงานเภสัชกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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เริ่มตนอยางไรจึงสำเร็จ
จุดเริ่มตนของการพัฒ นาคุณภาพระบบงานโรงพยาบาล เภสัชกรในระดับหัวหนางานจำเปนตองมี
ความรูความเขาใจในมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ความรูความเขาใจในระบบงาน ควบคูไปกับ
การศึกษาในเรื่อง “การพัฒนาคน” รวมกับการใชศาสตรดานออน (Soft Science) เพื่อทำความเขาใจวา
ในแตละบุคคลนั้นมีความรูความสามารถเฉพาะดานที่หลากหลายแตกตางกัน หัวหนางานจึงควรมีทักษะในการ
สังเกต (Observation skills) และวิเคราะห ห าจุดเด น หรือความสามารถพิเศษของแต ละบุ คคล เพื่ อเลือก
มอบหมายงานใหเหมาะสม รวมไปถึงเลือกพัฒนาองคความรูใหเหมาะสมกับความสามารถเฉพาะดานของแต
ละบุคคล เพื่อพัฒนาตอยอดใหเกิดผลสำเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
ในการทำงานกับคนหมูมากใหสำเร็จไดนั้น ไมวาเราจะอยูในตำแหนงหัวหนางาน หรือเจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติงาน เราจำเปน ตองเขาใจความรูสึกนึ กคิดของผูอื่น หรือมีมุมมองแนวคิดเพื่อผูอื่น เพื่อคิดในมุมมอง
เพื่ อนรวมงาน จะชวยสงเสริมให ไดรับความรวมมือในการทำงาน การใชความรูทางจิตวิทยา การจูงใจ จึ ง
จำเป น ต องเริ่ มต น จาก การมี ทั ศนคติ ที่ ดี กับ เพื่ อ นรว มงาน เป น อั น ดั บ แรก ด วยหลั ก คิ ด สำคั ญ คื อ เพื่ อ น
รวมงานทุกคนมีศักยภาพในการทำงานใหสำเร็จได โดยแตละคนมีความสามารถ หรือทักษะความถนัดที่
แตกตางกัน การที่จะทำงานรวมกันนั้น เราจึงตองคนหาความสามารถ หรือทักษะความถนัดพิเศษของเพื่อน
รวมงานแตละคนใหเจอ อาจเปรียบใหเห็นภาพชัดขึ้น เชน คำกลาวที่วา การจะเอาปลาซึ่งวายน้ำเกง มาฝกให
ปนตนไมแบบลิงนัน้ ก็คงจะเปนไปไดยาก และเมื่อเราทราบความถนัดของเพื่อนรวมงานแตละคนแลว จึงนำมา
จัดสรร แบงงานใหเหมาะสม ซึ่งถือเปนการเสริมพลังในการทำงาน นำมาซึ่งผลความสำเร็จรวมกันของทีมได
เปนอยางดี
ยกตัวอยาง เชน ในชวงกลางปที่ผานมา มีเภสัชกรเขามาทำงานใหม 2 คน คือ ภญ.น้ำหนึ่ง และ ภญ.
น้ำงาม ทั้งสองคนผานการทดลองงานเขาบรรจุเปนเภสัชกรประจำโรงพยาบาล ซึ่งมี ภก.สมชาย เปนเภสัชกร
หัวหนางาน ในวันประเมินผลการทำงาน ภก.สมชาย จึงไดใหคำแนะนำ ภญ.น้ำหนึ่ง และ ภญ.น้ำงาม วา จาก
การที่ ภก.สมชาย ไดเฝาสั งเกต และประเมิ นการทำงานอยางใกลชิด มาตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผานมา
สังเกตไดวา ภญ.น้ำหนึ่ง เปนคนคุยเกง ยิ้มแยมแจมใส เขากับคนงาย มีทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
ภก.สมชาย จึงไดประเมิน และบรรจุตำแหนงงานของ ภญ.น้ำหนึ่ง ใหทำงานที่แผนกหองจายยาผูปวยนอก
และรับผิดชอบงานใหคำปรึกษาดานยา สวน ภญ.น้ำงาม เปนคนเก็บตัว เปนคนละเอียดรอบคอบ ชอบทำงาน
เงียบๆคนเดียว ทำคะแนนสอบวิชาเภสัชวิทยาไดดี ภก.สมชาย จึงประเมิน และบรรจุตำแหนงงานของ ภญ.น้ำ
งาม ใหทำงานที่แผนกหองจายยาผูปวยใน และรับผิดชอบงานเตรียมยาปราศจากเชื้อ
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จะเห็น ไดวา เภสัชกรหัวหน างานมีบทบาทสำคัญในการสังเกต ติดตามการทำงานของบุคลากรใน
หน ว ยงานอย างใกล ชิ ด เพื่ อ ค น หาทั กษะ ความถนั ด หรื อความสามารถพิ เศษของบุ ค ลากร นำมาซึ่ งการ
มอบหมายงาน หนาที่รับผิดชอบที่เหมาะสมกับแตละบุคคล รวมไปถึง นำขอมูลมาวางแผนพัฒนาศักยภาพ
และตอยอดองคความรูในดานนั้นๆตอไป
นิยาม ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” (Human Resource Development; HRD) หรือ “การพัฒนาคน”
เปนการวิเคราะห และวางแผนพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานใหกับองคกร รวมถึงการเปดโอกาสใหพนักงานไดคนพบความสามารถ หรือทักษะที่ตนเองชำนาญ
เพื่อพัฒนาตอยอดการปฏิบัติงานไปในสายงานที่เหมาะสมกับความสามารถของตน ซึ่งโดยสวนใหญแลวแทบ
ทุกองคกรมักใชวิธีการฝกอบรม ใหความรู เพื่อใหพนักงานไดมีองคความรูที่รอบดาน และไดรับความกาวหนา
ในสายงานของตนในอนาคต
เนื่องดวยการดำเนินงานขององคกร ตองมีการปรับปรุง และพัฒนาใหกาวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
และในปจจุบันกลุมเครือขายธุรกิจเดียวกันมีการแขงขันที่สูงขึ้น สงผลให “การพัฒนาคน” เปนสิ่งที่จำเปนใน
การบริหารองคกรในปจจุบัน หากองคกรไมไดวางแผน ปรับเลื่อนตำแหนงงานหรือ สรางความกาวหนาในการ
ทำงานใหแกพนักงานในสังกัดของตนแลว จะสงผลใหพนักงานตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงาน หรือยายงานกันเพิ่ม
มากขึ้ น อาจเพราะลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ของคนรุ น ใหม ที่ มี ค วามมั่ น ใจในตนเองมากกว าคนรุ น ก อ น รวมไปถึ ง
ความสามารถการเขาถึงขอมูล เชน สื่อออนไลนตางๆ เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ ทำไดงายขึ้น ทำใหการ
เปลี่ยนงานในยุคปจจุบันเปนเรื่องที่งายดาย การที่องคกรจะดึงคนที่ทำงานเกง ใหทำงานในองคกรไดนานขึ้น
นั้น จึงจำเปนตองใชองคความรูในเรื่อง “การพัฒนาคน” เขามารวมในการบริหารจัดการองคกร เพื่อรวม
วางแผนใหพนักงานมองเห็นความกาวหนาในสายงานของตนเองในอนาคต

ศาสตร และเครื่องมือตางๆที่นำมาใช เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดวัฒนธรรม และบรรยากาศที่ดีใน
การทำงาน
ดวยวิชาชีพเภสัชกรตองทำงานเกี่ยวของกับกลุมบุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้งกับผูบริหาร เจาหนาที่
ระดั บ บริ ห าร และเจ าหน า ที่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติการ รวมไปถึงประสานงานกั บ องคกรภายนอก การที่ จ ะพั ฒ นา
คุณภาพงานใหดียิ่งขึ้นนั้น จำเปนตองทำความเขาใจในเรื่อง ความรูสึกนึกคิด จิตวิทยา การสื่อสาร การจูงใจ
4

เพื่อชวยเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรม และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ในยุคปจจุบันไดมีการนำศาสตรดาน
ออน (Soft Science) มาใชเปนแนวทาง และเครื่องมือชวยในการวิเคราะห บริหารจัดการ สงเสริมการทำงาน
ของทีม
ทักษะการเปน “ฟา” หรือผูเชื่อมประสาน (Facilitation skill)
บอยครั้งที่เรามักไดยินหลายๆ คน พูดถึงคำวา “ฟา” จริงๆ แลวนั้น “ฟา” คืออะไร?
“ฟา” ยอมาจาก “Facilitator” หรือ “Facilitation skill” ซึ่งอาจเปนคน หรืออาจเปนทักษะอยาง
หนึ่งของคนก็ได อาจใชคำที่เขาใจงายขึ้นวา เปนเทคนิคการสอนแบบเนียนๆ สอนแบบเบาสบาย สอนแบบ
เคารพซึ่งกันและกัน โดยไมใชการบังคับ จึงไมเกิดการตอตาน สอนใหมีสติ เพื่อใหเปดศักยภาพตนเอง
“ฟา” ยังหมายถึง คน หรือ กลุมบุคคล ที่ ชวยในการดำเนิน การประชุมให ไหลลื่น โดยทุ กคนในที่
ประชุมไดมีสวนรวม และมีความสุขรวมกัน การมีสวนรวมของทุกคนในที่ประชุม จะลดปญหาที่เกิดขึ้นระหวาง
การประชุมได เชน บางคนพูดเยอะเกินไป บางคนแยงพูด หรือบางคนไมพูด ไมแสดงความคิดเห็นอะไรเลย
“ฟา” จะชวยใหบรรยากาศการประชุมเปนไปอยางราบรื่น เปนไปตามเปาหมายที่วางไว ดังนั้น “ฟา” จึงเปน
ทั ก ษะที่ ดี ข องการเป น ผู บ ริ ห าร/ ผู น ำ และหั ว หน า งาน รวมไปถึ ง ยั ง สามารถปรั บ ใช ทั ก ษะนี้ ใ นการ
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดวย
“ฟา” เปรียบเสมือนเปนไกด หรือเปนวาทยกร (conductor) ที่ชวยเพิ่มความรักความเขาใจในหมู
คณะ “ฟา” มี หน าที่ กระตุน สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิ ดเห็ นอยางเทาเทีย ม การเป น
หัวหนางานก็เปรียบไดกับ การเลนวงดนตรีที่มีวาทยกร (conductor) ควบคุมวง เพื่อคอยปรับจังหวะ โทน
เสียงของเครื่องดนตรีในวงทุกชิ้นใหไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น ทักษะที่สำคัญที่สุดในการเปน “ฟา” คือ
ทักษะการฟงอยางลึกซึ้ง (deep listening) รวมกับการใชเทคนิคที่หลากหลาย อาทิเชน การระดมสมอง
(brainstorming) การรวมกันคิด (cloud sourcing) ชวนกันพูดคุยแบบเปนกันเอง แบบไมเปนทางการ เพื่อ
สรางบรรยากาศการเรีย นรู โดยใชคำถามงายๆ เชน ไดเรียนรูอะไร รูสึกอยางไร คิ ดเห็ นกั บเรื่องนี้อยางไร
เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
หลักการพื้นฐานของ “ฟา” ที่สำคัญอันดับแรกคือ (1) การใหความรักกอนใหความรู เริ่มตนดวย
การให ความรัก ความเมตตา ความหวังดีกับ ผูอื่น จะนำพาความรูตามมา ยกตัว อย างปราชญ ทานหนึ่ งชื่ อ
ครู ส มพร แซ โค ว (ครู ส มพร สอนลิ ง) โดยท า นจะให ค วามรั ก ความอบอุ น กั บ ลู ก ลิ ง จนลู ก ลิ งรู สึ ก อบอุ น
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ปลอดภัย สบายใจ กอนที่ทานจะลงมือสอน ทำใหเกิดการเรียนรูดวยความรัก และความเต็มใจ การเรียนรูที่ดีก็
จะตามมา
ยกตัวอยาง เชน ภก.สมชาย หัวหนาฝายเภสัชกรรม เพิ่งทราบขาวการไมสบายของมารดาของ ภญ.น้ำ
หนึ่ง ที่เขาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่บานตางจังหวัดมาแลว 5 วัน แต ภญ.น้ำหนึ่ง ตองขึ้นเวรทำงานทุกวัน
ไมมีคนทำงานแทน จึงยังไมมีโอกาสไปเยี่ยมมารดาของตนเลย ภก.สมชาย จึงอาสาขึน้ เวรทำงานแทน ภญ.น้ำ
หนึ่ง ในวันที่ทราบเหตุการณ และในวันรุงขึ้นทันทีที่ทราบขาว พรอมทั้งหาคนทำงานแทน ภญ.น้ำหนึ่ง เพื่อให
ไดวันหยุดตอเนื่อง สามารถกลับไปเยี่ยมมารดาที่ตางจังหวัดได เหตุการณครั้งนี้ทำให ภญ.น้ำหนึ่ง ประทับใจใน
ความเมตตา ความหวงใยของ ภก.สมชาย จากเดิมที่ ภญ.น้ำหนึ่ง เคยคิดจะกลับไปทำงานที่บานตางจังหวัด
ภญ.น้ำหนึ่ง จึงรัก และศรัทธาในตัว ภก.สมชาย เปนอยางมาก ภญ.น้ำหนึ่งจึงขยัน และตั้งใจทำงานที่ไดรับ
มอบหมายเปนอยางดี และยังไมมีความคิดที่จะยายงานอีกเลย
(2) การใชจิตวิทยาทางการเรียนรู ดวยความถนัดของพนักงานแตละคนที่แตกตางกัน บางคนถนัด
การเรียนรูผานการฟง บางคนถนัดการเรียนรูผานรูปภาพ บางคนถนัดการเรียนรูผานการลงมือทำ บางคนถนัด
การเรียนรูแบบเปนกลุม แตบางคนถนัดการเรียนรูแบบเงียบๆคนเดียว จึงทำใหหัวหนางานจำเปนตองใชทักษะ
การสังเกต เรียนรูความถนัดของพนักงาน เพื่อปรับใหเขากับพนักงานแตละคน
ยกตัวอยาง เชน จากการสังเกต และประเมินการทำงานอยางใกลชิดของ ภก.สมชาย หัวหนางาน
พบวา ภญ.น้ำหนึ่ง มีความถนัดในการเรียนรูผานการลงมือทำ ภญ.น้ำหนึ่ง ซึ่งรับผิดชอบงานใหคำปรึกษาดาน
ยา ชวงเวลาพัก หรือ หลังเลิกงาน ภก.สมชาย มักเห็น ภญ.น้ำหนึ่ง นำอุปกรณทใี่ ชรวมกับยาพนรูปแบบตางๆ
มาหั ด ใช และอั ดคลิ ป วี ดีโอซ้ำ แล วซ้ ำอี ก เพื่อให ไดคลิป ที่ดีที่สุด นำมาเปน สื่อการเรีย นรูใหกับ ผูป วย และ
นักศึกษาเภสัชกรที่เขามาฝกงานในโรงพยาบาล เมื่อมีโอกาส ภก.สมชาย จึงสอบถามความตองการของ ภญ.
น้ ำหนึ่ ง ว าต องการอุ ป กรณ หรื อของใช อ ะไรเพิ่ ม เติ ม เพื่ อให การทำงานสะดวกขึ้ น ในขณะที่ ภก.สมชาย
สังเกตเห็น ภญ.น้ำงาม หลังเลิกงาน มักนั่งคนหาขอมูลความคงตัวของยาฉีดหลังผสม เพราะขอมูลที่มีใชใน
โรงพยาบาลยังไมครบถวน และ ภญ.น้ำงาม กำลังปรับเพิ่มขอมูลเอกสารของโรงพยาบาลใหครบถวนมากยิ่งขึ้น
เพื่อสงตอขอมูลใหฝายการพยาบาลไดใชงานรวมดวย ภก.สมชาย จึงไดกลาวชื่นชมในความมุงมั่นตั้งใจ และได
แนะนำเว็บไซด รวมถึงหนังสืออางอิงที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้โดยตรง
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(3) การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู สิ่งสำคัญในประเด็นนี้คือ การมีสติ รูเทาทันความคิด และ
ควบคุมอารมณตนเองใหได การมีความคิดที่เปนกลาง ไมมีอคติ ไมลำเอียง ไมคิดฟุงซาน จะชวยใหเกิดการมี
สวนรวม เสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทำงานได
ยกตั ว อย าง เช น ภก.สมชาย นั ด หมายการประชุ ม แผนก โดยการนั ด น อ งๆ ทานอาหารเย็ น ที่
รานอาหารใกลๆ โรงพยาบาล เปนประจำทุกเดือน เพื่อลดความเปนทางการ ลดความตึงเครียด และสราง
ความผอนคลายระหวางการประชุม ระหวางการประชุมนองๆ ไมเคยเห็น ภก.สมชาย โกรธ หรือโมโหเลย ภก.
สมชาย มักยิ้มและพูดคุยอยางเปนกันเองตลอดการประชุม ไมมีการตำหนิ ตอวาใครในการประชุม มีแตการ
พูดคุย แลกเปลี่ยน เพื่อชวยกันปรับปรุงงานใหดีขึ้น
4) การเปนผูจุดประกาย ไมใชเปนเพียงผูสอน “ฟา” จะเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็น โดย
ใชการตั้งคำถามกระตุนตอมคิด เพื่อชวยเปดศักยภาพไดแบบเนียนๆ โดยเริ่มจากแนวคิดที่วา ทุกคนมีศักยภาพ
ที่สามารถจะทำได เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นได “ฟา” จึงตองชวนคุยเปน ตั้งคำถามเปน มีจิตใจ
เมตตาตอผูอื่น วางกระบวนการและกิจกรรมที่เหมาะสม มองขามผานความผิดพลาดในอดีต และมองผลลัพธที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมกัน
ยกตัวอยาง เชน ในระหวางการประชุม ภก.สมชาย มักขอความคิดเห็นจากน องๆ ทุกคน เพื่อเป ด
โอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น ขอติดขัดในการทำงาน ระหวางการประชุม ภก.สมชาย จะ
แจกบัตรคำใหทุกคนเขียนความคิดเห็นชองตนเองติดที่บอรด โดยไมตองระบุชื่อ เพื่อใหทุกคนกลาแสดงความ
คิดเห็น ภก.สมชาย มักใชคำถามปลายเปดในการตั้งประเด็น เพื่อใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
อาทิเชน ทุกคนคิดวาจะมีวิธีการใดเขามาชวยลดความคลาดเคลื่อนในการจัดยาผูปวยนอกไดอีกบาง นอกจาก
การตรวจสอบซ้ำ และการแบงบรรจุยา (pre-pack) ทุกคนคิดวาวิธีการจัดเก็บยาในแผนกตอนนี้ มีขอติดขัด
หรือมีอะไรที่ตองปรับปรุงเพิ่มเติมใหดีขึ้นไดบาง
จากยุคสมัยกอนที่หัวหนางานสวนใหญมักมองตนเองวา มีคุณวุฒิ และวัยวุฒิที่มากกวาพนักงานใน
ระดับปฏิบัติงาน การสอนงาน หรือสั่งงาน จึงใชความคิด หรือประสบการณของตนเองเปนที่ตั้ง บางครั้งจึง
แสดงอาการหงุดหงิด โมโหราย และไมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น รวมถึงไมเปดโอกาสใหพนักงานไดพูดคุย หรือ
แจงปญหาที่พบระหวางการทำงาน ทำใหลักษณะการทำงานในหนวยงานเปนไปดวยความอึดอัด ตึงเครียด
เพราะเปนการทำงานที่เนนการใชคำสั่ง ติดตามผล และกลาวตำหนิติเตียน เมื่อเกิดขอผิดพลาด แตในทาง
กลับกัน หากระดับหัวหนางานลดอัตตาตัวตนลง ปรับการทำงานในแบบเดิมๆ ใหเปนการเรียนรูรวมกัน เพิ่ม
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ทักษะการฟงผูอื่นใหมากขึ้น ไมมีใครโง ไมมีใครฉลาด แตทุกคนเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆรวมกันอยางเทาเทียม
ซึ่งจะชวยลดความอึดอัด ตึงเครียดในการทำงานลงได เมื่อเกิดความเขาใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน สงผลให
ทุกคนในหนวยงานทำงานรวมกันไดอยางมีความสุข

สุนทรียสนทนา (Dialogue)
สุนทรียสนทนา หรือ Dialogue อาจมีชื่อเรียกที่หลากหลาย อาทิเชน วงแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องเลา
เราพลัง วงโชวแอนดแชร (Show & Share) หรืออาจเรียกวา การพูดคุยแบบอัศวินโตะกลม คุณลักษณะสำคัญ
ของสุนทรียสนทนา ไดแก นั่งลอมวงคุยกันดวยบรรยากาศสบายๆ โดยไมตองมีโตะ สามารถมองเห็นทุกคนได
ชัดเจน ทุกคนเปดใจพูดคุยกัน ผลัดกันพูดทีละคน อาจมีการกำหนดเวลาหรือไมก็ได กติกาของสุนทรียสนทนา
คือ อยาพูดสวน อยาขัดคอกัน อยาโตเถียงกัน ใชเทคนิคการฟงแบบลึกซึ้ง (Deep listening) ฟงอยางตั้งใจ
โดยไมมีความคิดเห็นสวนตัวเขาไปรวมดวย จึงไมมีการตัดสินผิดถูก ไมมีการโหวต อาจไมจำเปนตองมีขอสรุป
ในการพูดคุยก็ได เพื่อใหบทสนทนามีความไหลลื่นไป ใหเปนเวทีแหงการแลกเปลี่ยนประสบการณ การเลาสู
กันฟง เพื่อรวบรวมแนวคิด มุมมองใหมๆ สวนหัวขอหรือวาระในการสนทนา อาจมีหรือไมมีก็ได ขึ้นอยูกับผูนัด
หมายวงสนทนา การสรางบรรยากาศของวงสนทนาก็เปนสวนสำคัญ เพื่อสรางความผอนคลาย การพูดคุยไป
เรื่อยๆ แบบไมมีวาระ จะทำใหเกิดความสนิทกัน จัดเปนสวนหนึ่งของการละลายพฤติกรรม แตในบางครั้งก็
อาจเปนการพูดคุยที่มีสาระบาง โดยเอาเรื่องที่ทำจริงมาพูดคุยกัน เชน ไดเรียนรูอะไรบางกับการจัดกิจกรรม
การจัดประชุมที่เพิ่งผานไป เปนตน
ตัวอยางสุนทรียสนทนา ภก.สมชาย ชวนนองๆ ลอมวงคุย นัดหมายกันที่หองประชุม ที่จัดรูปแบบ
เปนเหมือนหองนั่งเลน มีฟูกนอน และเบาะนั่งพื้น วางเรียงลอมเปนวงกลม โดยกอนลอมวงพูดคุย ภก.สมชาย
ไดแจงกติกาการลอมวงคุยกอนวา เปดโอกาสใหทุกคนไดผลัดกันพูด ไมพูดแทรก หรือพูดขัดคอเพื่อน ระหวาง
เพื่อนพูดอยู ใหตั้งใจฟง แบบไมตัดสินถูกผิด หากมีเพื่อนบางคนพูดเยอะหรือนานเกินไป จะขอใหหยุดและแบง
เวลาใหเพื่อนคนอื่นไดพูดบาง เมื่อแจงกติกาการลอมวงคุยเรียบรอยแลว ภก.สมชาย จึงเริ่มบทสนทนาดวย
เรื่อง ประกาศการจัดเลี้ยงงานปใหมของแผนก วาจัดขึ้นในวันเสารที่ 1 มกราคม จะมีการประกาศขวัญใจชาว
เภสัชกรรมทั้งหมด 3 รางวัล ซึ่งไดจากการโหวดของเจาหนาที่ในแผนก หลังจากนั้นจึงเขาสูการพูดคุยเรื่อง
อาหารที่จะสั่งมาทานรวมกันในงานปใหม ใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นดวยวา อยากจัดงานรูปแบบใด ของ
สอบถามเรื่อง ขอติดขัดในการขึ้นทำงานเวรดึก อยากใหปรับเพิ่มในเรื่องใด เพื่อใหสะดวกกับการทำงานมาก
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ขึ้น การพูดคุยเปนไปอยางเปนกันเอง และสนุกสนาน ทุกคนไดสลับกันพูด แสดงความคิดเห็นรวมกัน โดยไมมี
การตอวา หรือตำหนิกัน ทำใหบรรยากาศการสนทนาเต็มไปดวยรอยยิ้ม และความสุข
ประโยชน ท่ีได จ ากการจั ด วงสุ น ทรียสนทนา (Dialogue) ได แ ก ได ฝ กทั กษะการฟ งอยางลึ กซึ้ ง
(Deep listening) ช ว ยให พ นั ก งานทุ ก ระดั บ (ผู บ ริ ห าร/พนั ก งานระดั บ หั ว หน างาน และพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติงาน) พรอมรับฟงกันมากขึ้น จากเดิมที่รับฟงแลวมักมีความคิดตอตาน คิดอคติ คิดตัดสินถูกผิดในทันที
เมื่อไดฝกทักษะนี้ จะชวยใหเกิดการรับฟงผูอื่นอยางมีสติ รับฟงอยางเปดใจ รับฟงอยางใจเปนกลาง สงผลให
คนในองคกรมีความรัก ความเขาใจกันมากขึ้น และทำงานรวมกันอยางมีความสุข
ขอแนะนำสำหรับผูเริ่มตนเขากลุมสุนทรียสนทนา (Dialogue) ควรที่จะไดรับการฝกวิธีการสนทนา
ในรูปแบบนี้กอน เพื่อที่จะไดรับขอชี้แนะ และควรทดลองฝกกับผูที่มีประสบการณ สวนความยากในการฝก
ทักษะสุนทรียสนทนา นั่นคือ การฟง ไมใชการพูด ฟงโดยไมตัดสินถูกผิด ฟงอยางเขาใจ ฟงอยางใจเปนกลาง
ซึ่งสุนทรียสนทนา จึงจัดไดวาเปน หัวใจของ HRD ยุคใหม ยุคแหงการตื่นรู ยุคแหงความเทาเทียมกัน
After Action Review (AAR)
After Action Review หรือ AAR จัดเปนสวนหนึ่งของวงสุนทรียสนทนา (Dialogue) โดยการ
นำกิจกรรมที่ทำไปแลว หรือที่เพิ่ งผานไป มาพูด คุยกันภายหลังการจัด งานเสร็จสิ้น อาทิเชน ภายหลังการ
จัดการประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นโครงงาน โดยนำเหตุการณนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อหาบทเรียนกัน พูดคุย
กันวา เราไดเรียนรูอะไรบางจากการจัดกิจกรรมนี้ รูสึกอยางไร ไดบทเรียนอะไร จะตอยอดความสำเร็จอยางไร
จากบทเรียนนี้มีสิ่งที่ควรทำ และไมควรทำ อะไรบาง การแลกเปลี่ยนเรียนรูนี้เอง จะชวยใหทีมงานทุกคนได
เรียนรูการทำงานของกันและกันอยางเปดใจ ไมมีการตอวา ไมมีการตัดสินวาใครถูกใครผิด จะชวยลดปญหา
ตางๆที่จะเกิดขึ้นในการทำงานรวมกัน เชน ปญหาความขัดแยงในที่ทำงาน ปญหาดานการประสานงาน แต
เปนการตอยอด ทบทวนบทเรียนที่ผานมาและวางแผนการทำงานในอนาคตรวมกัน ทั้งนี้การจัดวงสุนทรีย
สนทนาเชนนี้ สามารถที่จะจัดกอนการจัดกิจกรรม จะเรียก BAR (Before action review) หรือจัดระหวาง
กิจกรรม จะเรียก DAR (During action review) ก็ไดเชนกัน
ตั ว อย า ง AAR (After action review) ภก.สมชาย ชวนน อ งๆ ล อ มวงคุ ย หลั ง การจั ด งาน
“สั ป ดาห ย าน า รู ” ของโรงพยาบาล ที่ เพิ่ งจั ด งานไปเมื่ อ สั ป ดาห ที่ ผ า นมา นั ด หมายกั น ที่ ห อ งประชุ ม ที่
จัดรูปแบบเปนเหมือนหองนั่งเลน มีเบาะนั่งพื้นเรียงลอมเปนวงกลม กอนลอมวงพูดคุย ภก.สมชาย ไดแจง
กติกาการลอมวงคุยกอนโดยละเอียดวา เปดโอกาสใหทุกคนไดพูด ไมพูดแทรกเพื่อน ใหทุกคนตั้งใจฟงเพื่อน
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แบบไมตัดสินถูกผิด เมื่อแจงกติกาเรียบรอยแลว ภก.สมชาย จึงเริ่มบทสนทนาดวยเรื่อง ชวนนองๆ ไปไหวพระ
9 วัดที่อยุธยา ในวันหยุดชวงปใหมนี้ และขอความคิดเห็นจากทุกคนวา มีวัดอะไรที่นาไป มีรานอาหารอะไร
อรอยแนะนำ และมีที่เที่ยวอะไรที่นาแวะเที่ยวระหวางทางบาง บรรยากาศการพูดคุยจึงเปนไปอยางสนุกสนาน
ทุ กคนชว ยกัน แชร ป ระสบการณ ที่ เคยไปที่ จั งหวั ด อยุ ธ ยา หลังจากนั้ น จึ งเข าสูก ารพู ด คุ ย เรื่อ งการจั ดงาน
“สัปดาหยานารู” ภก.สมชาย ไดตั้งคำถามปลายเปด เพื่อใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น อาทิเชน ทุกคนได
เรียนรูอะไรจากการจัดงานครั้งนี้ ทุกคนคิดวาการจัดงานครั้งนี้มีอะไรที่อยากจะปรับปรุงใหดีขึ้นบาง การพูดคุย
เปนไปอยางสนุกสนาน เปนกันเอง ทุกคนไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน โดยไมมีการตำหนิกัน บรรยากาศการ
สนทนาจึงเต็มไปดวยรอยยิ้ม และความสนุกสนาน
การวัดผลของการจัดวงสุนทรียสนทนา (Dialogue) นั้น วัดผลกันไดหลากหลายดานดวยกัน เชน
การออกไปลงมือทำจริง ไมใชแคพูดอยางเดียว การกลาคิด กลาทำ มีเหตุผล มีคุณธรรม มีน้ำใจ มีจิตอาสา
และอีกมากมาย เมื่อคนในองคกรทำงานรวมกันดวยความรัก ความเขาใจ มีน้ำใจตอกัน จะเกิดการไหลของ
แนวคิ ด แบบต อยอดความคิ ด เกิ ดเป น ป ญ ญา สงผลใหเกิดเปน นวัตกรรม และองคความรูใหม ขึ้น มาอยาง
มากมาย ถึงแมวาการวัดผลนี้จะไมสามารถวัดผลในเชิงรูปธรรมไดอยางชัดเจน แตก็สามารถวัดผลโดยการ
ประเมินภาพรวมของหนวยงาน หรือขององคกรได
ตัวอยางการวัดผลของการจัดวงสุนทรียสนทนา ภญ.น้ำหนึ่ง ไดมาแจง ภก.สมชาย วา ไดพูดคุยกับ
กลุมผูชวยเภสั ชกรวา จัดยาชื่อพองมองคลาย (Look Alike Sound Alike; LASA) ผิดกัน อยูบอยๆ และวัน
กอนไดคุยกันในลอมวงคุยไปครั้งหนึ่งวา เราจะชวยกันลดการจัดยากลุมนี้ผิดกันไดอยางไร จึงไดรวบรวมทีม
อาสาที่สนใจจะชวยงานนี้ มาคุยสรุปกันวา เราจะจัดทำบอรดสถิติยาชื่อพองมองคลายที่มีการจัดผิดบอย 5
อันดับแรกในแตละเดือน ทำการติดปายเตือน ที่ชั้นวางยา รวมถึงแยกชั้นจัดเก็บยาชื่อพองมองคลายออกจาก
ยาตัวอื่น เพื่อเปนการเฝาระวัง ใหผูจัดยาเพิ่มความระมัดระวังในการจัดยามากยิ่งขึ้น โดย ภญ.น้ำหนึ่ง จะเปน
หัวหนาทีม และมีผูชวยเภสัชกรในทีมอีก 3 คน จะเริ่มตนทำบอรดในเดือนหนา และจะเริ่มจัดชั้นยาชื่อพอง
มองคลายในสัปดาหหนา เพื่อชวยลดความคลาดเคลื่อนในการจัดยา และเพิ่มความปลอดภัยในการไดรับยา
ของผูปวยดวย
ทางออกใหมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จะเห็นไดวา ในปจจุบัน ผูที่สนใจใฝเรียนรูในหลากหลายวิชาชีพ สามารถนำองคความรูดานการพัฒนา
คน มาปรับใชในการทำงานได ซึ่งอาจไมไดจำเปนตองเรียนจบมาทางดาน HR โดยตรง ก็สามารถคนหา และ
เรียนรู องคความรูดาน HR ไดดวยตนเอง จากสื่อตางๆโดยทั่วไป และนำมาปรับใชในการทำงานไดเปนอยางดี
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อาทิเชน ความรูดานการควบคุมอารมณ ความรูดานการสื่อสาร การปฏิสัมพันธกับผูอื่น เพราะดวยระบบการ
ทำงานในโรงพยาบาล ซึ่งตองทำงานเกี่ยวของกับผูคนที่หลากหลาย จึงจำเปนตองเรียนรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา
และองคความรูนี้ยังสามารถนำมาปรับใชในการทำงานไดกับทุกตำแหนงงาน จึงจัดไดวา องคความรูดานการ
พัฒนาคน เปนองคความรูที่ใชในการพัฒนาตนเอง และยังสามารถนำไปปรับใชในการทำงานรวมกับผูอื่นได
เปนอยางดี ดังนั้น หัวหนางาน และผูปฏิบัติงานทุกคนจึงควรที่จะเรียนรู และทำความเขาใจองคความรูดาน
การพัฒนาคน เพื่อสามารถนำไปปรับใชในการทำงานในระยะยาว ไดอยางยั่งยืน
ทางออกใหมในการพัฒ นาคนในยุคปจจุบันนี้ มักกลาวในประเด็นซ้ำๆเรื่อง การมีสวนรวมคิด รวม
ตัดสินใจ การทำงานรวมกันดวยความรัก ความเขาใจ การมีน้ำใจใหกัน การไมกลาวตำหนิ ไมเบียดเบียนผูอื่น
ซึ่งทุกตำแหนงงานในองคกร ไมวาจะเปนตำแหนงหัวหนางาน หรือพนักงานระดับปฏิบัติงาน ก็มีความสำคัญ
อยางเทาเทียม ขึ้นอยูกับวา ตำแหนงงานนั้นไดชวยเหลือขับเคลื่อนงานในสวนใด
ตำแหน งงานที่ มี บ ทบาทในการต อ ยอดการขั บ เคลื่ อ นงานเหล านี้ นั่ น ก็ คื อ ตำแหน งหั ว หน า งาน
หั วหน า งาน จึ งเป น บุ ค คลที่ ส ำคั ญ ที่ สุด ที่ จ ะช วยกระตุน การขับ เคลื่อ นงานของคนในหน วยงาน หาก
ผูปฏิบัติงานมีความรัก ความไววางใจ มีความศรัทธา ในแนวคิดการทำงาน จะทำใหทุกคนยินดีที่จะปฏิบัติงาน
ดวยความเต็มใจ หั วหน าจึงควรเป น ตั วอย างที่ดี พรอมที่จะสนับ สนุน ผูป ฏิบัติงานในทุกๆดาน รวมถึ งรว ม
ประเมิน และพัฒนาองคความรู ใหตรงกับความเชี่ยวชาญของผูปฏิบัติงาน โดยปจจัยสำคัญที่จะรักษาคนดีมี
ความสามารถใหคงอยูในองคกรไดคือ การใหโอกาสผูปฏิบัติงานในการพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ และ
ตอเนื่อง เพื่อใหผูปฏิบัติงานมองเห็นความกาวหนาในอนาคตการทำงาน หากทำไดเชนนี้แลว องคกรนั้นจะ
สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหคงอยู เพื่อชวยพัฒนาองคกรใหกาวหนาไปไดอยางตอเนื่อง และยั่งยืน
การมีสวนรวมคิ ด รวมตัด สิ นใจในการทำงาน ก็เปน สิ่งสำคัญ ที่ทำให ผูปฏิบัติงานมีค วามเปน
เจาของรวมและรักในองคกร พรอมที่จะทำงานอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหงานนั้นประสบผลสำเร็จ
ในการเริ่มกิจกรรมใหมภายในแผนก หัวหนาควรชี้แจงเปาหมายของกิจกรรมใหชัดเจน เพื่อผูปฏิบัติงานจะได
รวมคิด รวมเสนอแนะแนวทาง/ปรับปรุง/พัฒนางานรวมกัน แตหากหัวหนาเปนคนยึดติดความคิดตัวเองเปน
ใหญ ไมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การพัฒนางานก็จะไมเกิดขึ้น เพราะผูปฏิบัติงานจะเกิดความเบื่อหนาย
นานไปผู ป ฏิ บั ติงานจะเงีย บ ไม เสนอความคิด เห็น หยุดคิด หยุดการมี สวนรว ม ก อให เกิดกำแพงระหวาง
ผูปฏิบัติงาน และหัวหนา สงผลใหคุณภาพของงานลดลง
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อีกหนึ่งปจจัยที่สำคัญคือ หัวหนาควรแสดงใหเห็นวา เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น หัวหนาตองพรอมที่
จะเขาไปชวยเหลือ และรวมหาสาเหตุความผิดพลาด โดยไมตำหนิ จับผิด หรือลงโทษ ใหผูปฏิบัติงานเกิด
ความไมสบายใจ และสูญเสียกำลังใจในการทำงาน ซึ่งหากทำไดดังกลาวแลว จะทำใหผูปฏิบัติงานเกิดความ
ศรัทธาไววางใจ และพรอมที่จะพูดคุย รายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้น สงผลใหทุกคนมีใจใหกับองคกร เกิด
ผลลัพธของการพัฒนางานที่ดีอยางยั่งยืน

บทสรุป
องคความรูทางวิชาการเพียงอยางเดียว อาจไมเพียงพอกับการทำงานวิชาชีพเภสัชกรในยุคปจจุบัน
ดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป การทำงานวิชาชีพเภสัชกรจึงจำเปนตองใชองคความรูที่หลากหลายมากขึ้น การ
ทำความเขาใจศาสตรในการพัฒนาคน การทำความเขาใจในเรื่อง ความรูสึกนึกคิด จิตวิทยา การสื่อสาร การ
จูงใจ รว มไปกับ การนำศาสตรอยางอ อน (Soft science) อาทิ เชน ทักษะการเป น ฟา (Facilitation skills)
สุ น ทรี ย สนทนา (Dialogue) After Action Review (AAR) มาปรั บ ใช ร ว มด ว ยจึ งเป น สิ่ งจำเป น เนื่ อ งด ว ย
กระบวนการบริ ห ารจั ดการระบบยามี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย ทั้ งภายใน และภายนอก
หนวยงาน การทำงานจึงเกิดการกระทบกระทั่งกันไดงาย แตหากคนทำงานมีความรัก ความเขาใจ เห็นอกเห็น
ใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ พรอมชวยเหลือกัน ก็จะทำใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และหากหัวหนางาน หรือ
ผูรวมงาน พูดคุยกันอยางเปดใจ รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำงานดวยมุมมองเชิงบวกที่ไมเนนการตำหนิ
หรือกล าวโทษ ความตึงเครีย ดในการทำงานจะลดน อยลง สงผลให การทำงานมี ป ระสิทธิ ภ าพมากขึ้น ทุ ก
คนทำงานร ว มกั น อย า งมี ค วามสุ ข ดั่ ง คำกล า วที่ ว า “งานได ผ ล คนเป น สุ ข (Healthy Organization
Healthy Productivity)”
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