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บทคัดยอ 
 
งานวิจัยน้ีศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาคุณภาพที่มีความแตกตางของ

หนวยงานที่มีการพัฒนางานอยางตอเน่ือง และหนวยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพ แตยังขาด
ความตอเน่ือง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาที่แตกตางกันและผลของการพัฒนา
ของหนวยงานที่ตางกันโดยมีคําถามวิจัยที่สําคัญคือ การพัฒนาคุณภาพงานที่เปนอยูมีรูปแบบ
และแนวทางพัฒนาอยางไร มีผลลัพธของการพัฒนาอยางไร และมีความเหมือนแตกตาง ขัดแยง
กันหรือไม การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก และสังเกตแบบไมมี
สวนรวม โดยการคัดเลือกบุคลากรจากหนวยงานจํานวน 6 คนโดยเลือกหัวหนาหนวยงานละ 1
คน ผูปฏิบัติงาน หนวยงานละ 1 คน จากหนวยงานที่มีการพัฒนางานอยางตอเน่ืองจํานวน 2 
หนวยงาน และหนวยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพแตยังขาดความตอเน่ืองจํานวน 2 หนวยงาน  

ผลของการวิจัยพบวา หนวยงานที่มีการพัฒนางานอยางตอเน่ืองตางมีรูปแบบและ
แนวทางในการพัฒนางานที่ชัดเจน มีแนวคิดเปนจุดยืนในการทํางาน มีแรงจูงใจ และแรง
บันดาลใจไดรับการยอมรับ การสนับสนุนและการถายทอดจากทีมนําโรงพยาบาล หัวหนางาน 
และเพื่อนรวมงาน อีกทั้งยังไดรับคําแนะนําชวยเหลือเม่ือตองเผชิญปญหา อุปสรรคในการ
ทํางานจนสามารถบรรลุผลตามที่วางไว สําหรับหนวยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพแตยังขาด
ความตอเน่ืองน้ันพบวา ผูปฏิบัติงานไดใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนางานและการ
จัดการกับปญหาในหนวยงานในงานของตนเอง แตไมไดปฏิบัติตามรูปแบบมาตรฐานที่วางไว 
ทําใหไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานและทีมนํา ไมไดรับการสนับสนุนที่เอ้ือตอการพัฒนา
งาน ทําใหเกิดความไมม่ันใจ และขาดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพงาน อีกทั้งยังขาดที่ปรึกษา
เม่ือตองเผชิญกับปญหาอุปสรรค แตทั้งน้ียังสามารถทําใหงานบรรลุตามเปาหมาย และเกิด
ผลลัพธที่ดีตอผูรับบริการไดเชนกัน 

การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา การพัฒนางานคุณภาพในโรงพยาบาลที่มีแนวทางที่
แตกตางหลากหลายกัน และมีสิ่งที่ริเริ่มโดยผูปฏิบัติซ่ึงแตกตางจากรูปแบบมาตรฐาน โดยทั้ง
สองสวนตางมีจุดเดนจุดดอยที่สามารถนํามาผสมผสานกันไดอยางสอดคลองในการพัฒนางาน
คุณภาพ 
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บทนํา 

ปจจุบันหลาย ๆ โรงพยาบาลในประเทศไทยตางมีการพัฒนาคุณภาพของงานและไดรับ
การรับรองสถานพยาบาล ซ่ึงเปาหมายที่สําคัญในการพัฒนางานนั้นเพ่ือเปนหลักประกันให
ผูรับบริการทุกคนไดรับบริการที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ เสมอกันไปตาม
มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

การพัฒนาอยางตอเน่ืองและมีความยั่งยืนน้ันจะนําไปสูผลลัพธที่ดีขึ้น สิ่งเหลานี้จะ
เกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีการพัฒนาคุณภาพทั้งองคกรของโรงพยาบาล ซ่ึงสิ่งสําคัญคือ ผูใหบริการ
ควรมีเปาหมายและอุดมการณไปในทิศทางเดียวกัน มีความรวมมือรวมใจกัน มีการพัฒนางาน
ดวยความเขาใจ มีความเสียสละ และไดรับการสนับสนุนจากทุก ๆ สวนขององคกร  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปตตานีมีนโยบายที่จะผลักดันใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลทั้งจังหวัด ซ่ึงโรงพยาบาลกะพอไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ทําใหเกิด
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพงานที่หลากหลายและตอเน่ือง ผานกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และ
มีอิสระที่จะดําเนินงานตามบริบทของตนเอง แตยังคงยึดม่ันภายใตมาตรฐานคุณภาพและมี
เปาหมายเดียวกัน ทําใหสามารถบรรลุเปาหมายและสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
ของตนเอง   

จากการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลกะพอที่ผานมาเมื่อไดวิเคราะหหนวยงาน 
พบวามีบางหนวยงานที่มีการพัฒนางานคุณภาพอยางตอเน่ือง และหนวยงานที่มีการพัฒนา
คุณภาพแตยังขาดความตอเน่ือง เน่ืองจากมีการพัฒนาคุณภาพในรูปแบบที่ตายตัว จําเพาะ
เจาะจง ตามกรอบเกณฑที่ถูกกําหนดขึ้น มีผลใหบุคลากรเกิดความเบื่อหนาย และมีความ
ยุงยากซับซอน จึงมีความพยายามที่จะทํางานคุณภาพดวยตนเอง ทําใหเกิดความไมพรอม
เพรียงกันทั้งระบบ แตยังคงดําเนินกิจกรรมเพื่อเปาหมายเดียวกันคือ คุณภาพ 
         ดังน้ันถึงแมวาจะมีการพัฒนางานคุณภาพที่มีรูปแบบที่จําเพาะเจาะจงแตก็มีความ
พยายามของบุคลากรบางสวนที่มีการพัฒนาคุณภาพของงานดวยการริเริ่มจากตัวผูปฎิบัติเองจึง
นาจะมีการศึกษาเปรียบเทียบหนวยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพที่แตกตางกันทั้งสองรูปแบบ แต
สามารถพัฒนางานคุณภาพไดเหมือนกัน นํามาถอดบทเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ใน
การพัฒนางานคุณภาพ และสามารถขับเคลื่อนรวมกันทั้งองคกรในการพัฒนาอยางตอเน่ืองและ
มีความยั่งยืนตอไป 
        การศึกษาครั้งน้ีเพ่ือศึกษาทัศนะตองานคุณภาพและความหมายของงานคุณภาพใน
หนวยงานที่ตางกัน ความแตกตางหลากหลายของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่เกิดขึ้นในหนวยงาน
ตาง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบจุดเดนจุดดอยในแนวทางการพัฒนาคุณภาพที่ตางกันและผลของการ
พัฒนาในหนวยงานที่ตางกัน โดยอาศัยกรอบความคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยา โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความแปลกแยกตามแนวคิดของ Seeman การเสริมสรางพลัง 
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อํานาจ (empowerment) และแนวคิดการพัฒนาคุณภาพสูความยั่งยืน (SHA) ตลอดจนศึกษา
งานวิจัยที่ผานมา  
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาทัศนะตองานคุณภาพและความหมายของงานคุณภาพในหนวยงานที่ตางกัน 
2. เพ่ือศึกษาความแตกตางหลากหลายของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพในหนวยงานที่ตางกัน 
3. เพ่ือเปรียบเทียบจุดเดนจุดดอยในแนวทางการพัฒนาคุณภาพที่ตางกันและผลของการ

พัฒนาในหนวยงานที่ตางกัน 
 
คําถาม  

1.การพัฒนาคุณภาพงานที่เปนอยูมีรูปแบบและแนวทางพัฒนาอยางไร  
2.มีผลลัพธของการพัฒนาอยางไร  
3.มีความเหมือน แตกตาง ขัดแยงกันหรือไม  

 
ระเบียบวิธีวจิัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เปนการศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบรูปแบบในการทํางานคุณภาพที่แตกตางกันแตมีผลงานที่มีคุณภาพเหมือนกันโดย
ศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลกะพอ อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี ประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ใน
โรงพยาบาลจํานวน 4 หนวยงานโดยคัดเลือกหนวยงานที่มีการพัฒนางานอยางตอเน่ืองและมี
ผลงานปรากฏจํานวน 2 หนวยงาน และหนวยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพแตยังขาดความ
ตอเน่ืองจํานวน 2 หนวยงาน และมีการคัดเลือกบุคลากรจากหนวยงานจํานวน 6 คนโดยเลือก
หัวหนาหนวยงานละ 1 คน ผูปฏิบัติงาน หนวยงานละ 1 คนและพิจารณายุติเก็บขอมูลเม่ือได
ขอมูลที่สมบูรณและสามารถตอบวัตถุประสงคที่ตั้งไว ในการเก็บขอมูลใชวิธีการสัมภาษณ และ
การสังเกตแบบไมมีสวนในกระบวนการทํางานของแตละหนวยงาน และเก็บขอมูลจากการ
สัมภาษณเชิงลึก เพ่ือใหเห็นบริบทและวิวัฒนาการและบรรยากาศในการทํางานคุณภาพที่ผาน
มา ตั้งแตกอนและหลังการไดรับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้ง
การสนับสนุนในการทํางานคุณภาพ และลักษณะความแตกตางของกิจกรรมในการทํางาน
คุณภาพระหวางหนวยงาน แตยังคงไวซ่ึงผลงานที่มีคุณภาพที่สอดคลองกันอยางลงตัวและมี
ประโยชนตอผูรับบริการเหมือนกัน ซ่ึงในระหวางการสัมภาษณไดมีการขออนุญาตเพื่อจดบันทึก
ขอมูลเปนลายลักษณอักษรและบันทึกเสียงเพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ันหากขอ
คําถามใดที่ทําใหมีความรูสึกลําบากใจที่จะใหขอมูล ผูวิจัยจะพิจารณายุติคําถามนั้นทันที เม่ือ
เสร็จสิ้นกระบวนการสัมภาษณแลวผูวิจัยจะใชวิธีการทบทวนจากขอมูลที่ไดบันทึกและทวนซ้ํา
จากเทปบันทึกเสียง  และนํามาเสนอโดยวิธีพรรณนา 
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บริบทและวิวัฒนาการและบรรยากาศในการทํางานคุณภาพที่ผานมา 
 ภายในรั้วโรงพยาบาลกะพอ  ที่เพ่ิงสรางขึ้นใหมแทนรั้วลวดหนาม  หลายชีวิตใน
โรงพยาบาล กําลังดําเนินภารกิจของตัวเองอยางปกติ   ร้ัวคอนกรีตที่มีอยูในขณะน้ี อาจจะไม
สามารถเปนหลักประกันไดวา โรงพยาบาลเล็ก ๆ แหงน้ีจะรอดพนจากเปาหมายของการกอเหตุ
ไมสงบเหมือนกับชวงหลายเดือนที่ผานมา ซ่ึงมีการขมขูหลายครั้งเกิดขึ้นกับสมาชิกใน
โรงพยาบาล  แตอยางนอยแนวกําแพงที่เพ่ิงสรางขึ้นอยางแข็งแรงก็พอจะชวยใหสมาชิกมี
ความรูสึกอุนใจขึ้นไดบาง  

 นอกจากภารกิจในการทําหนาที่รักษาพยาบาล ตามทักษะวิชาชีพแลวนายแพทย 

หนุมอารมณดี มีเอกลักษณเฉพาะตัวคือรอยยิ้มที่เปนมิตร  และแววตาที่ออนโยน    นพ.เดชา 
แซหลี นายแพทยหนุมจากครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนในอําเภอหาดใหญ กลับตองมาใชชีวิต
ในชนบทที่ไมคุนเคย ทั้งยังตองเรียนรูการนําพาบุคคลากรไปสูเปาหมายเดียวกัน ภายใต
สภาวการณพิเศษซึ่งแตกตางจากที่อ่ืน ๆ รวมทั้งยังตองปรับในความตางระหวางตัวเอง กับ
ชุมชนชาวไทยมุสลิมใหผสานกันไดอยางกลมกลืน ภายใตความแตกตางทั้งภาษาและประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่นที่ ไม เคยรู จักมากอนทันทีที่ จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ นพ.เดชาก็เดินเขาสูวงจรของแพทยฝกหัดที่
โรงพยาบาลปตตานีเปนเวลา 1 ปพรอม ๆ กับความคิดที่จะเรียนตอเปนแพทยเฉพาะทาง แต
ดวยความขาดแคลนแพทยในจังหวัดปตตานีทําใหตองหักเหชีวิตไปเปนแพทยประจําที่
โรงพยาบาลทุงยางแดง จังหวัดปตตานี 1 ป และที่น่ียังทําใหนายแพทยหนุมไดคนพบสิ่งที่มีคา
ที่สุดในชีวิต และเปนกําลังใจที่สําคัญในการทํางานจนถึงทุกวันนี้ ความสนุกกับหนาที่แพทย
ประจําก็ทําใหนพ.เดชาไดเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวมุสลิมไดเปนอยางดี 1 ปใหหลัง
แพทยหนุมคนนี้ก็ไดเร่ิมตนบทบาทการเปนผูบริหารดวยตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล
กะพอ จนถึงปจจุบัน 

 นพ.เดชาเริ่มเขามาทํางานที่โรงพยาบาลกะพอเม่ือ พ.ศ. 2544 ดวยตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาล และมีแพทยทั่วไปอีก 1 คน ซ่ึงกอนหนานี้เคยไดยินแพทยทานหนึ่ง
พูดไววา “โรงพยาบาลเล็ก ๆ ไมนาจะทําอะไรได นอกจากรองบประมาณ” และอีกหลาย ๆ ครั้งที่
มักจะไดยินเจาหนาโรงพยาบาลคนอื่น ๆ พูดถึงผูอํานวยการในมุมมองที่ตางกัน “ถาหากผอ.ไม
ทําแลวเราจะทํากันไดอยางไร” จึงกลับมาทบทวนและคิดวางแผนที่จะทํางานคุณภาพ  งาน
คุณภาพแรกคืองาน HWP (Healthy work place) ซ่ึงตอนนั้นยอมรับวาไมมีเงินมากพอที่จะใช
ในการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อใหผานตามเกณฑที่กําหนดไว แตผลลัพธที่ออกมากลับประสบ
ความสําเร็จเกินคาด ซ่ึงเกิดจากความสามัคคี รักใครของเจาหนาที่ ทําใหสามารถขับเคลื่อนไป
ไดตามกําลังทรัพยที่มี ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงบันดาลใจครั้งยิ่งใหญที่ทําใหสนใจในเรื่องการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล เพ่ือใหไดรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA (Hospital 
Accreditation) ซ่ึงตอนนั้นนับไดวาเปนเรื่องที่ยากมาก ตอนนั้นโชคดีที่มี HACC (hospital  
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accreditation collaborating center) เขามาแนะนําเขามาเสริมสรางความมั่นใจใหกับทีม มอง
ทีมวามีศักยภาพในการขับเคลื่อน ตรงนี้เองที่เปนอีกหนึ่งกําลังใจเล็ก ๆ สูทางเดินที่ยิ่งใหญหลัง
จากนั้นไดใหโอกาสทีมโดยเริ่มมีเวทีที่ออกไปสูขางนอกเปนการสรางความเขมแข็งใหทีมในการ
นําเสนอผลงานบนพื้นฐานทางวิชาการ จากผลงานที่ประจักษทําใหโรงพยาบาลชนบทนอก
สายตาอยางโรงพยาบาลกะพอกลายเปนที่สนใจของประชาชนมากขึ้น  

เม่ือเร่ิมเขา พ.ศ. 2547 ใกลเขารับการประเมินรับรองเต็มที แตโรงพยาบาลกลับตอง
เผชิญกับปญหาสถานการณความไมสงบซึ่งสงผลกระทบตอองคกรมากมาย ทั้งการขูฆา
เจาหนาที่โรงพยาบาลและยาม การเผาสถานีอนามัย การรวมกลุมเพ่ือชุมนุมประทวง พยาบาล
และคนสวนถูกยิงจนเสียชีวิต และอีกหลายเหตุการณที่ประดังประเดเขามาอยางตอเน่ือง ลวน
กอใหเกิดความรูสึกบั่นทอนตอจิตใจเจาหนาที่ทั้งสิ้น กระทั่งตองหาหนวยงานภายนอกเขามา
เยียวยาจิตใจเจาหนาที่ เพ่ือเปนการเรียกขวัญและใหกําลังใจเจาหนาที่ในชวงกอนรับการ
ประเมินใน พ.ศ.2548 มีความหนักใจหนอย แตก็ไมทอ เหตุการณในคร้ังน้ันทําใหมีมุมมองที่
กวางขึ้นเพราะไมเพียงแตมองการทํางานคุณภาพคงตองมองระบบอ่ืน ๆ ใหมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในเรื่องระบบความปลอดภัยในองคกร  

“ยอมรับวาผมในฐานะผูอํานวยการเองก็รูสึกแย โชคดีที่ไดรับกําลังใจที่ดีจากครอบครัว
เสมอมา แตอยางไรก็ตามผมจะไมยอมสูญเสียเจาหนาที่อีก ทีมพูดคุยกันบอยขึ้นทั้งในเรื่อง
ระบบความปลอดภัยและเชื่อมโยงกับงานคุณภาพควบคูกัน อีกหนึ่งกําลังใจที่ทําใหผมมีแรงใน
การทํางานคือทีมเจาหนาที่ของผมที่มีความมุงม่ันทุกหนวยงาน ผมมองวาการทํางานคุณภาพที่
มีพรพ.เขามา อาจจะทําใหมีความรูสึกกดดันในระดับหน่ึง แตไมไดมากนัก เพราะอาจารยมอง
บริบทของโรงพยาบาลเปนหลัก มองแรงขับเคลื่อนขององคกรทําใหตองมี การ re-accredit 
เจาหนาที่ทุกคนแมจะเหนื่อยแตสีหนาและแววตากลับฉายประกายแหงความสุขตางพึงพอใจกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระบบบริการและศักยภาพของเจาหนาที่ แตปรากฏวาชวง 
accredit ไป re-accredit เรา honeymoon period ยาวเกินไป คือวางใจวาระบบสามารถดําเนิน
ตอโดยคนของเรา แตมันกลับไมใชเชนนั้น การใหบริการผูปวยไมมีปญหา แตจะประสบปญหา
ในเร่ืองระบบการสนับสนุน ผมตองปรับบทบาทตัวเองจากที่เคยมองหางๆ มาลงมือบริหาร
จัดการเองมากขึ้นในบางเรื่อง เหน่ือยกันอีกครั้งแตก็สามารถผานการ re-accredit ไปไดดวยดี” 
 นพ.เดชากลาวทิ้งทายวา บรรยากาศ หลัง re-accredit ตอนนี้ผานมาปกวาแลว 
บรรยากาศการทํางานคุณภาพตอนนี้กลายเปนวาตางคนตางทํา แตมาตรฐานที่จับตองไดจริง ๆ 
ทีมงานกลับไมไดมองเทาไหร ไมมีใครกลับไปเปดเลยวามาตรฐานเปนอยางไร  
 “แตผมก็ไมไดไปบอกวาตองทํานะ แตปรับแนวทางใหมไปจับในเรื่องของการดูแล
ดวยหัวใจความเปนมนุษยมากขึ้น การจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการเยียวยา นํามาใชเพ่ือเปนการปรับ
พ้ืนฐาน ถาใหวิเคราะหบรรยากาศมันก็มีขอดีขอเสียแตกตางกัน บรรยากาศความตึงเครียดดีขึ้น 
ไมไดคุยเรื่องมาตรฐานเทาไร และสนใจที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ แตขอเสียคือจะหลุดในบางระบบที่ 
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ตองดูอยางตอเน่ือง เชน ENV จึงเกิดคําถามวา ระบบกับคนอยางไหนจะดีกวากัน เราถูกรับรอง
ดวยระบบ แตคนของเราไมมีการปรับเปลี่ยน กลับกลายเปนวามาอิงที่ผูนําอีกแลว ผมมักพูด
เสมอวาผูปฏิบัติ100 คนจะเห็นผูปวยเปนศูนยกลางทั้งหมดก็คงไมใช ระบบยังคงมีความสําคัญ 
แลวที่วา HA ทําใหองคกรหางเหิน แตพอไมจับ HA ก็ยังเห็นชองวางระหวางองคกร ระหวาง
ฝายคุยกันนอยลงมีอะไรคุยกันขยันทบทวนมันยังไมเกิดเปนวัฒนธรรมขององคกร”  
 
ผลการศึกษา 
จากการศึกษาคนพบประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี  
 
1.รูปแบบและแนวทางการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานที่มีการพัฒนางานอยางตอเน่ือง 
 เสนทางในการทํางานคุณภาพที่ผานมาจะเห็นไดวาในหนวยงานที่ตางกันตางมี
รูปแบบการเรียนรูงานคุณภาพที่ตางกัน แมแตหนวยงานที่มีการพัฒนางานอยางตอเน่ืองเอง มี
การเรียนรูงานคุณภาพผานการอบรม การเรียนรูดวยตัวเอง เรียนรูผานทีมนําและเพื่อนรวมงาน
ในองคกร นพ.วรวุฒิ ชุมวรฐายี อดีตเภสัชกรที่มีความตั้งใจสูงอุทิศตนในการดูแลคนไข เภสัชกร
หนุมใหมไฟแรงที่ฝนจะมีโอกาสไดชวยเหลือคนไขใหไดพนทุกขไมเพียงแคจายยาเทานั้นจึง
ตัดสินใจพลิกผันชีวิตของตัวเองจากเภสัชกรมาเปนแพทยหนุมที่มีอุดมการณดี ๆ ในวันนี้ 
หลังจากเปนแพทยใชทุนที่จังหวัดปตตานี 1 ป ถึงเวลาที่ตองเลือกโรงพยาบาลชุมชนตอนนั้นไม
รูจักกะพอและไมเลือก แตรูสึกเห็นใจเพ่ือนสาวซึ่งตองไปอยูโรงพยาบาลที่หางไกลความเจริญ 
เปนผูหญิงคงลําบากจึงเสียสละไปอยูกะพอแทนเพื่อนสาว ในใจไมคิดอะไรมากอยูสักพักคงยาย
เหมือนพ่ีหมอคนอ่ืน ๆ ผานไปปแลวปเลาจนยางเขาปที่หก นับวาเปนการใชชีวิตราชการที่
ยาวนานจนถึงวันนี้ยังไมคิดที่จะออกไปจากครอบครัวกะพอ แมวาจะถูกรบเราจากทางบานให
ยาย เน่ืองจากเปนหวงจากสถานการณความไมสงบ แตก็ใหความมั่นใจกับที่บานทุกครั้งวา
ปลอดภัยเพราะชาวบานที่ น่ี รักและคอยเปนหูเปนตาให ที่บานจึงคลายกังวล ทุกคนใน
โรงพยาบาลจะพูดเปนเสียงเดียวกันวา “หมอวุฒิเปนคนที่จิตใจดี เสียสละเปนที่รักของทุกคน” 
 นพ.เดชาเองมักจะพูดเสมอวา “ผมโชคดีที่ไดเพ่ือนรวมงานอยางหมอวุฒิ ชวยผมได
มากทีเดียว ทุกวันนี้แมจะไมมีหมอเลือกมาอยูกะพอ ก็ไมเปนไร อยูไดแคเหน่ือยกายพักก็หาย 
แตจะหาเพื่อนรวมงานที่เขาใจอยางหมอวุฒิคงหาไมไดงาย ๆ”  
 นพ.วุฒิเปนคนที่มีความตั้งใจในการทํางาน และทํางานพัฒนาคุณภาพดวยใจรัก 
สังเกตไดจากการที่เขาทุมเทกับงานอยางไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยทั้งในและนอกเวลา และยังไดรับ
รางวัลในการนําเสนอผลงานคุณภาพมากมายรวมทั้งตําแหนงแพทยชนบทดีเดนใน พ.ศ. 2553 
คงจะเปนอีกหนึ่งรางวัลที่ยืนยันความสามารถของนพ.วุฒิไดเปนอยางดีและเขาไดใหขอมูลใน
การทํางานคุณภาพวา “ไมเคยผานการอบรม เรียนรูดวยตัวเองและไดรับคําแนะนําจาก พ่ีผอ.
รวมทั้งทีมนํา” เปนการบอกกลาวจากนพ.วุฒิถึงวิธีการเรียนรูงาน HA ซ่ึงเปน 
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ลักษณะการเรียนรูงานที่คลายคลึงกับมนัสมีนที่วา “เร่ิมรูจัก HA ตั้งแตการปฐมนิเทศนองใหม
จากพี่ ๆ หัวหนางาน ตอนที่เขามาใหมกําลังเตรียมตัวจะ re-accredit พ่ี  ๆ  ในหนวยงานไดแนะนํา
วาตองทําอะไรบาง มีการเตรียมคูมือทฤษฎีในการดูแลคนไข มาตรฐานตาง ๆ สวนการรับรูใน
เรื่องคุณภาพอ่ืน ๆ มีการไปอบรมบาง ในหลักสูตรระยะสั้น รวมถึงคนความาจากหนังสือและ
อินเตอรเน็ต” รัชนิกรซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานผูปวยในซึ่งจัดไดวาเปนหนวยงานที่มีความ
เขมแข็งในการทํางานคณุภาพอยางตอเน่ืองไดเลาวา “ในสวนของตัวเองนั้นเริ่มรูจักงานคุณภาพ
ใน พ.ศ. 2543 แตยังไมคอยรูจักวาคืออะไรเคยไดไปอบรมหลักสูตรสั้น ๆ เกี่ยวกับการทํางาน
คุณภาพ HA นอกจากนั้นก็จะเปนการเรียนรูผานทีมนําที่คอยแนะนําชวยเหลือใหเขาใจ
กระบวนการทํามากขึ้นคะ”จะเห็นไดวาหลักการที่นํามาใชในการทํางานคุณภาพไมมีกรอบ
ตายตัวขึ้นอยูกับความตั้งใจใฝรูในการกระทําของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงตางแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจ
ที่จะทํางานใหเกิดคุณภาพอยางแทจริง  

 แตอยางไรก็ตามยังมีขอสังเกตที่นาสนใจคือทุกหนวยงานที่มีการทํางานคุณภาพ 
อยางตอเน่ืองตางไดรับการเรียนรูการทํางานคุณภาพผานการถายทอดงานจากพี่ ๆ ใน
หนวยงานและทีมนําที่คอยใหการชวยเหลือในการทํางานซึ่งการไดรับการสนับสนุนทางสังคมที่
มีคาทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูในการทํางานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Miller (1992) ที่วาการ
สนับสนุนทางสังคมชวยในการดํารงความคิดทางบวกสงเสริมความรักใครผูกพันในการมี
ปฏิสัมพันธทําใหเกิดความรูสึกไววางใจซึ่งการสนับสนุนทางสังคมนั้นจะรวมถึงการชวยเหลือที่
เปนรูปธรรม (tangible support) การสนับสนุนทางอารมณ emotion support) และการสนับสนุน
ทางขอมูล (information support) และยังสามารถที่จะนําความรูที่ไดมาผสมผสานการทํางาน
คุณภาพไดอยางสอดคลองและลงตัวสงผลใหผูรับบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
นอกจากนี้ในมุมมองของผูบริหารระดับสูงยังสามารถสนับสนุนขอคนพบน้ีอยางสอดคลองวา 
 “เจาหนาที่ใหความรวมมือและตวิกันนอกเวลาเสมอในบรรยากาศแบบพี่สอนนอง
ตางมีจุดมุงหมายเดียวกัน คืออยากเห็นองคกรพัฒนาสูคุณภาพและการทํางานคณุภาพนั้นรพ.
จะไมใชวธิีการไปดูงานเนื่องจากโรงพยาบาลเล็กงบประมาณมีไมมากพอจึงใชวิธกีารแลกเปลีย่น
เรียนรูซ่ึงกันและกันในองคกรมากกวา” นพ.เดชากลาวดวยสีหนายิม้แยม 
 นอกจากเสนทางในการทําคณุภาพที่ตางกันแลวเม่ือศกึษาถึงมุมมองและทัศนะใน
การทํางานพบวาตางมีมุมมองและทัศนะในการทํางานที่สอดคลองและเชื่อมโยงกันอยางนาสนใจ
โดยเฉพาะการทํางานคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในสวนของนพ.วฒิุเองไดใหขอมูลที่นาสนใจวา 
“ผมไมรูสึกวาการทํา HA เปนภาระแตรูสึกวา HA เปนสวนหนึ่งและลอไปกับงานประจําทําใหมี
การพัฒนาอยูตลอดเวลา ถาเปรียบเทียบกบัเม่ือกอนเห็นไดชัดวาเม่ือใชมาตรฐานตัวน้ีชวยให
ตรวจคนไขไดรวดเร็วและถกูตองมากขึ้น การวางระบบตาง ๆ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก 
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ประวัติเพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวน การมีแนวปฏิบัติชวยใหดูแลคนไขไดครอบคลุม และมี
คุณภาพ” ในสวนของหัวหนางานผูปวยในเองก็มีทัศนะและมุมมองที่คลายกันวา “การทํางาน 
คุณภาพชวยใหทํางานงายขึ้นชวงใหม ๆ อาจจะยาก เพราะไมมีระบบ ยังไมชินกับการ
เปลี่ยนแปลง ตางคนตางทํา แตถาเราทําเปนระบบขึ้นมามีรูปแบบอยางชัดเจน มีตัวชี้วัด มีตัว
ควบคุม มีตัวมาตรฐานเขามาจับในทิศทางมาตรฐานเดียวกัน ทําใหหัวหนาเองมีความ
กระตือรือรนและพัฒนาตนเองตลอดเวลาซึ่งเปนผลดีตอตัวเอง” นอกจากนี้ตางก็มองวางาน
คุณภาพจําเปนตอการพัฒนาหนวยงาน คือถาทํางานตามหนาที่ทั่วไป แคทําไปวัน ๆ ไม
คํานึงถึงผลที่เกิดไมสนใจการทํางานคุณภาพคนไขอาจจะไมไดรับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เปนอีกมุมมองในดานความจําเปนของการทํางานคุณภาพที่จะตองกระทําอยางตอเน่ืองเพ่ือ
คงไวซ่ึงคุณภาพของงาน  
 จากทัศนะและมุมมองที่ปรากฏขางตนจะเห็นไดวาทุกคนตางมีทัศนะที่ดีตอการ
ทํางานคุณภาพ ใหคุณคาตองานที่ไดรับมอบหมายอยางดี เปนผูที่มีความเสียสละมองประโยชน
ของผูปวยเปนหลักและยังใชแนวทางการพัฒนางานเดียวกันคือแนวปฏิบัติ HA จากการศึกษาที่
ผานมายังพบวานอกจากผูปฏิบัติมีมุมมองและทัศนะที่ดีตอการทํางานคุณภาพแลวยังมีเพ่ิมเติม
ในสวนของแรงบันดาลใจที่สามารถนํามาสงเสริมในการสรางแรงจูงใจในการทํางานจะเห็นไดวา
จากกรณีศึกษาตางคนพบแรงบันดาลใจที่สามารถผลักดันใหการทํางานคุณภาพนั้นทําไดอยางมี
ความสุข แมวาจะเกิดความรูสึกเหนื่อยและทอแทจากการทํางานมากเพียงไร แรงบันดาลใจ
เปรียบเสมือนเปนแหลงพลังอํานาจที่สําคัญในการจูงใจตัวเองใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังที่ Miller (1992) ไดอธิบายใหเห็นรูปแบบของแหลงพลังอํานาจวา แรงจูงใจจะพัฒนาไปสู
ความรูสึกในการควบคุมที่อยูเหนือตัวตนและสภาพแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนพ.วุฒิได
ใหเหตุผลถึงความสุขที่ไดจากการทํางานคุณภาพวา  
 “สําหรับผมแลวรอยยิ้มของหมอเดชานี่แหละคือแรงบันดาลใจที่ทําใหผมทํางานอยางมี
ความสุขและตั้งใจที่จะทําใหผลงานออกมาดีที่สุด อาจจะเหนื่อยและทอบางแตไมนาน เม่ือกลับไป
มองวาเหนื่อยแลวไดอะไร คุมม้ัยกับที่ทุมเทลงแรงไป เม่ือผลที่ไดคือประโยชนตอคนไข ความ
เหน่ือยจะเปลี่ยนมาเปนความภาคภูมิใจทันที ทอแลวถอยตั้งหลัก แลวสูใหม ทอแลวถอยมา
ทบทวน แลวเดินหนาตอทุกครั้งที่เหน่ือยมาก ๆ ผมจะนึกถึงพ่ีผอ. ผมอยูเวรที่กะพอเหนื่อยตาม
ภาระหนาที่ของหมอ มองไปที่บานผอ.มืดสนิทไมใชผอ.กําลังมีความสุขอยูในหวงนิทรา แตไมรู
วาวันนี้ผอ.จะเหนื่อยมากแคไหนกับภารกิจนอกโรงพยาบาล ทํางานแทบไมมีวันหยุด ไมเคยบน
หรือแสดงออกมาวาเหนื่อย” นพ.วุฒิกลาว 
 นอกจากนี้หัวหนาหนวยงานผูปวยในยังกลาวเสริมวาแรงบันดาลใจในการทํางาน
คุณภาพมาจากผูอํานวยการที่เปนแบบอยาง (role model) ที่ดี ในการปฏิบัติงานโดยยังยึด
พ้ืนฐานของงานคุณภาพ ทํางานประจําใหดี มีอะไรบอกกลาวกัน ขยันทบทวนมีจุดยืนและ
แนวคิดในการทํางานคือทําตามแนวทางของพระอัลลอฮ ตามวิถีมุสลิมสงผลใหเรามีจิตใจที่ 
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ออนโยนและมีความสุขในการทํางานถาเม่ือไหรที่รูสึกเหนื่อย ทอ ก็จะคิดวาทายที่สุดแลว ผูปวย
จะไดรับผลลัพธที่ดี ก็หายเหนื่อยได ไมเพียงแตผูปฏิบัติงานเทานั้นแมแตผูบริหารเองที่สามารถ
ผลักดันงานคุณภาพใหประสบความสําเร็จไดก็เกิดจากแรงบันดาลใจเชนกัน 
 “ทุกวันนี้ที่ผมยังคงทํางานไดอยางไมรูสึกเหน็ดเหนื่อยเพราะผมมีแรงบันดาลใจใน
การทํางาน คือความสามัคคี รักใครของเจาหนาที่ทําใหสามารถขับเคลื่อนงานได อีกแรงบันดาล
ใจคือรูปในหลวงที่บาน เปนรูปที่พระองคน่ังพักขางรถมีเหง่ือไหลเต็มหนา ทุกครั้งที่เหน่ือยผม
มักจะมองรูปน้ีประจํามันทําใหผมมีแรงฮึดสูหายเหนื่อยในพริบตา คิดเสมอวาพระองคทรงงาน
เพ่ือพสกนิกรชาวไทย เหน่ือยกวาเรามากนัก ทานยังไมหยุดที่จะพัฒนา แลวเราเหนื่อยไมได
ครึ่งหน่ึงของพระองคเลยแลวจะมาทอไดอยางไร ในฐานะที่ผมเปนผูบริหารมองวายังตองมีการ
คนหาวาทําอยางไรถึงจะย่ังยืน แผนยุทธศาสตรไดเพ่ิมในเรื่องของความศรัทธา ทําอยางไรให
ศรัทธาในวิชาชีพ สิ่งหนึ่งที่อยากใหเห็นคือโดยธรรมชาติคนเรามักจะโทษวา การทําอะไรสัก
อยางที่ถูกกําหนดขึ้นมามักจะทําใหบรรยากาศตึงเครียด นั่นเปนเพราะวาเราไมเห็นหรือมี
จุดมุงหมายของการทํางานที่แนชัดตางหาก ผมมองวาทุก ๆ การกระทํามันมีผลใหตึงเครียดได
ทั้งนั้นไมจําเปนวาตองเปนเรื่องของการทํางานคุณภาพ คงตองมองในเรื่องของแนวคิดที่จะ
นํามาใช จะทําใหมีจุดยืนที่ชัดขึ้นมองวาการทําคุณภาพ ก็เพ่ือใหผูปวยไดรับบริการที่ดี 
ปลอดภัย และไดรับประโยชนมากที่สุด และที่สําคัญการดูแลผูปวยประดุจญาติมิตรนี่แหละที่จะ
ทําใหเกิดความยั่งยืนมากที่สุด”  
 จากขอมูลดังกลาวนั้นสามารถแสดงใหเห็นไดวานอกจากมุมมองและทัศนะที่ดีใน
การทํางาน แรงบันดาลใจ การสรางแรงจูงใจแลวทุกกรณีศึกษาตางมีตนแบบที่ดีที่สามารถนํามา
เปนแบบอยางที่ดีในการทํางานอีกดวย 
 
            นวัตกรรมคุณภาพที่เกิดจากการริเร่ิมของผูปฏิบัติงานในการพัฒนางาน 

ในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพทั้งสองหนวยงานนั้นตางมีรูปแบบในการดําเนินงานที่
ชัดเจน เปนวงลอในการพัฒนางาน ทั้งน้ีตางก็มีความคิดเดียวกันวา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนั้น
ตองกระทําอยางตอเน่ืองเพื่อใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซ่ึงแนวคิดนี้สอดคลองกับแนวคิด SHA ได
อยางลงตัวที่วา ผลงานคุณภาพที่สะทอนการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการมีแนวโนมในทางที่ดีอยาง
ตอเน่ืองสามารถตอบสนองตอความทาทายในปจจุบันและในอนาคตไดดวยความเขาใจและ
ความรวมมือกันเพ่ือใหเกิด “การพัฒนาที่ยืดหยุนและยั่งยืน” การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพใน
หนวยงานจะชวยใหหนวยงานมีการพัฒนาอยูเสมอ จากการทํางานที่ผานมาองคกรแพทยเองมี
การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพหลายอยางที่เห็นไดชัด  

นพ.วุฒิไดเลาถึงความภาคภูมิใจตอกิจกรรมพัฒนาคุณภาพไววา “ไดทําในเรื่องของการ
ยอนรอยการดูแลผูปวยที่มีภาวะกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน แพทยเปนคนวางระบบ วาง
แนวทางปฏิบัติ ผานกระบวนการในการ PDCA หลายครั้งจนทุกวันนี้เราสามารถประเมิน 
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คนไขไดเร็วและแมนยํา” นอกจากนี้ยังมี “การตรวจสอบเวชระเบียน ซ่ึงตอนนี้ความสมบูรณของ
เวชระเบียนทั้งผูปวยนอก ผูปวยในเกือบ 90 % ซ่ึงเราก็ไดที่ 1 ของปตตานี” และอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ภูมิใจคือ “กิจกรรมในการปลดโซตรวนผูปวยจิตเวชที่บาน ถูกตราบาปจนไมกลาเขา
สังคม จนวันนี้สามารถมารับยาดวยตนเองได แตทั้งน้ีผมคิดวาความรวมมือจากเจาหนาที่สําคัญ
ที่สุดที่ทําใหงานทุกอยางสามารถสําเร็จได” นพ.วุฒิยังกลาวเพิ่มเติมอีกวา 

“ผมและองคกรแพทยไมคิดจะหยุด แมวาทุกวันนี้ผลลัพธมันออกมาดีเปนที่นาพอใจแลว
ก็ตาม คนไขเองก็ไดรับสิ่งที่ดีที่สุดเม่ือมารับบริการ แตการพัฒนามันตองตอเน่ือง บางครั้งทุกคน
อาจจะคิดวาพอแลว อยูตัวแลว มันก็เริ่มซา ๆ แตผมคิดวาถาเราทําตามมาตรฐานก็จะไดรับการ
ยอมรับจากเพื่อนรวมงาน และผูบังคบับญัชา ประโยชนสุดทายก็เปนของคนไขอีกนั่นแหละ” 
          การดําเนินงานดังกลาวสามารถแสดงใหเห็นไดวาในการทํางานคุณภาพนั้นไมสามารถ
สําเร็จไดดวยใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว หากแตการไดรับความรวมมือและแรงสนับสนุน
ทางสังคมตางหากที่จะชวยใหทุกอยางสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ซ่ึงสอดคลองกับ Miller ที่ไดให
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมวา หมายถึง ความรักใครผูกพันในการมีปฏิสัมพันธ 
ความกลมกลืนทางสังคม ความรูสึกไววางใจ การชวยเหลือที่เปนรูปธรรม (tangible support) 
ทั้งในการสนับสนุนทางอารมณ (emotion support) และการสนับสนุนทางขอมูล (information 
support)  
          ทั้งนี้ในหนวยงานผูปวยในเอง รัชนิกรยังกลาวถึงความภูมิใจในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
วา “ภูมิใจวาเรื่องอัตราการไดรับสารน้ําตามแผนการรักษา มันเปนวัฒนธรรมไปแลวมีการ
ติดตามผลจากการปฏิบัติงานผานกระบวนการ AAR (After Action Review) ทุกเวรวาสารน้ํา
เปนอยางไร การสรางวัฒนธรรมในองคกร มันเปนการยากที่จะทําใหเกิด ถาเขาทําไดมันก็จะ
เปนเรื่องดีมันจะกลายเปนสวนหนึ่งของงาน” “อีกเรื่องคืออัตราความคลาดเคลื่อนทางยา 
(Medication Error) มีนวัตกรรมหลาย ๆ อยาง ปรับปรุงวิธีการทํางานใหมันงายขึ้น จนสามารถ
ประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับจากหนวยงานอื่น ๆ ไดรับความชื่นชมจากหัวหนา ผูบริหาร
และจากตัวผูรับบริการเอง แตก็ยังตองพัฒนาอีกทุกวันนี้ก็ยังคงทําตออยางตอเน่ือง อาจจะดู
เหมือนเรื่องเกาแตเราก็ไมเคยปลอยวางแมวาจะจับในเรื่องใหม ๆ ทุกปก็ตาม ทั้งนี้ทั้งนั้นหาก
นอง ๆ ในทีมไมใหความรวมมือและไมเห็นความสําคัญเหมือนกันก็เปนไปไดยากที่จะเกิด
ผลสําเร็จอยางทุกวันนี้ เพราะหลาย ๆ อยางเกิดจากความชางสังเกตของนองในการทํางานและ
มีการนํามาเสนอแนวทางในที่ประชุมหนวยงาน หลังจากนั้นก็รวมกันหาแนวทางเพื่อใหเกิดเปน
วงลอในการทํางานคุณภาพ เรามีหนาที่สนับสนุนใหนองเดินไดตรงทางมากขึ้นเพ่ือผลลัพธที่ดี
ตอคนไข”   
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การเปรียบเทียบจุดเดน/จุดดอยระหวางการพัฒนาของหนวยงานและผลของ
การพัฒนาในหนวยงานที่ตางกัน 
         “หากใหเปรียบเทียบจุดเดนขององคกรที่สามารถขับเคลื่อนงานคุณภาพคือมีความเสียสละ 
การยอมรับความคิดเห็นของทีมอ่ืน และความยืดหยุนนอกจากนี้ผมมองวามันเปนความ 
โชคดีของผม ที่ไดผูอํานวยการอยางหมอเดชา คือถามีขอขัดแยง เราก็จะคุยกันดวยเหตุผลคุย 
และเคลียรทันที หาจุดรวม ความสัมพันธในองคกรแพทยจึงดีตางจากที่อ่ืนนี่คือจุดเดนอีกขอ 
สวนจุดดอยทุกคนใหความคาดหวังมาก องคกรแพทยไมไดถนัดทุกเรื่อง บางทีผมก็ตองขอเวลา
ไปศึกษากอนที่จะใหคําตอบแตเม่ือหมอไดรับมอบความไววางใจหมอก็ตองทําใหสิ่งนั้นผานไป
ดวยดีเสมอ ผลลัพธที่ไดจึงออกมาดีอยางที่ตองการและสามารถตอบสนองทุกปญหาไดอยางลง
ตัว แมตองเจอกับปญหาอุปสรรคมากมายก็สามารถกาวผานไปไดอยางสวยงาม มีความสุขใน
การทํางานเพราะมีการดูแลชวยเหลือกันตลอดเวลา ที่ปรึกษาก็คอยชวยเหลือเวลาที่ตองเจอ
ปญหาตาง ๆ สามารถแกไขไดอยางทันทวงที อีกอยางเม่ือไดรับการสนับสนุนที่ดีและเอ้ือตอการ
ทํางานมันก็ทําใหอะไร ๆ มันลงตัวมากยิ่งขึ้น นับวาเปนขอดีขององคกรแพทยที่ไดรับการ
สนับสนุนตรงนี้เปนอยางดี ทําใหมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้น” นพ.วุฒิกลาว 

“ถาเปรียบเทียบจุดเดนในหนวยงานผูปวยใน คือ มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา นําความรู
มาผสมผสานกับมาตรฐาน ที่โรงพยาบาลเรามีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น กระตือรือรนที่จะเรียนรู ทํางาน
เปนทีม รักใคร สามัคคีกันในองคกร การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ยอมรับความคิดเห็นของกัน
และกัน หัวหนาหนวยงานไมเพียงแตออกความเห็นแลวใหสมาชิกปฏิบัติตาม แตเปนการระดม
ความคิดของทุกคน ใหมีความรู ความเขาใจในงานเหมือน ๆ กัน เพ่ือนําไปสูเปาหมายเดียวกัน
สรางบรรยากาศใหสมาชิกรูสึกสนุกและมีความสุข องคกรจึงมีการพัฒนาตออยางไมหยุดยั้ง 
ไดรับการยอมรับจากหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาลมันทําใหผลลัพธออกมาดี 
ประโยชนเปนของคนไขอยางแทจริง ไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ  ทีมงานมีคุณภาพ งานมี
คุณภาพและมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองไมหยุดยั้ง ไดรับการสนับสนุนอยางดีในการทํางานทั้ง
จากทีมนําก็ดี แพทยที่คอยหวงใยเติมเต็มความรูใหนองๆ สมํ่าเสมอผานการเดิน morning 
round ตอนเชา สวนจุดดอยของหนวยงานนี้ก็คือการที่ตองรับภาระในการนิเทศนองใหม ซ่ึงอาจ
ทําใหเกดิความไมตอเน่ืองหรือมีความลาชาในการพัฒนางาน แตในขอดอยก็มีขอดี คือ บุคลากร
จบใหม มีความกระตือรือรน และมีศักยภาพที่จะทุมเทใหกับงาน มีความกระตือรือรนในงาน 
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เสมอ ก็ไมมองวาเปนขอดอยมากเทาไหรมองวามันเปน
โอกาสที่ดีตางหากที่ทําให หัวหนาหรือหนวยงานตองมีการ เตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา” รัชนิกรกลาว 
 จากขอมูลดังกลาวสามารถแสดงใหเห็นใหเห็นวา จุดเดนที่สามารถสงเสริมใหทั้ง
สององคกรสามารถทํางานคุณภาพไดดีน้ันมีหลากหลายซึ่งองคประกอบที่มีเหมือนกันนั่นคือ 
การเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงาน จากความเหมือนดังกลาวผูวิจัยคิดวาเปนปจจัยสําคัญที่ทํา 
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ใหไมรูสึกถึงความโดดเดี่ยวทางสังคม (Social Isolation) หรือไมเปนที่ยอมรับของสังคมซึ่ง
มักจะแสดงออกในความรูสึกเปลาเปลี่ยวหรือรูสึกวาถูกปฏิเสธจากคนอื่น Seeman (1959 - 
1972 อางในพงษสวัสดิ์ 2524) นอกจากนี้การไดรับการสนับสนุนจากสังคมยังสามารถสราง 
กําลังใจในการทํางานไดอยางดี ทําใหสามารถปรับมุมมองที่เปนจุดดอยของตัวเองมาเปนโอกาส
ที่ดีในการพัฒนางานในหนวยงานของตนเองไดอยางลงตัวและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้นสงผลให 
ผลลัพธที่ไดจากการพัฒนางานนั้นดีตามไปดวยและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการและตัว
ผูปฏิบัติงานเองก็มีความสุขในการทํางานมากเชนกัน 
 
2.  รูปแบบและแนวทางการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพแตยัง
ขาดความตอเน่ือง 

 จากขอมูลแสดงใหเห็นวาทั้งสองหนวยงานนั้นตางมีเสนทางในการทํางานที่เห็นได 
ชัดมีทัศนะที่ดีตอการทํางานคุณภาพตางมองวาการทํางานคุณภาพชวยใหงานงายขึ้น รวดเร็ว
และมีประโยชนตอผูรับบริการ และจากผลการวิจัยที่ผานมายังพบวายังมีบางหนวยงานที่ทํางาน
คุณภาพอยางเงียบ ๆ เพียงแตตางทํางานบนพื้นฐานความเขาใจของตนเองเพื่อตอบสนอง
เปาหมายของตนเองคือ “เพ่ือใหผูรับบริการไดรับความปลอดภัย” การทํางานคุณภาพชวยใหเขา
เกิดการพัฒนาและชวยใหไดรับความสนใจจากสังคมมากขึ้นเพียงแตยังมีบางสิ่งที่ยังไมสามารถ
คงสภาพความตอเน่ืองของงานไดแมวาหนวยงานนั้น ๆ จะมีมุมมองหรือทัศนะที่ดีตองาน
คุณภาพก็ตามที 
 อีกหนึ่งความภูมิใจของโรงพยาบาลที่ใหโอกาสและสรางคนคุณภาพ หนุมจบชาง
ศิลปซ่ึงไมนาจะเกี่ยวของกับหนวยงานเอกซเรยหนุมนอยคนนี้ไมไดเรียนหรือจบดานรังสี หรือ 
เอกซเรยโดยตรง เร่ิมตนจากการเปนผูชวยในหนวยงานเอกซเรย 2 ป จึงถูกสงตัวมาที่
โรงพยาบาลกะพอ อดีตเปนเพียงผูชวยแตวันนี้เขากลับตองทําหนาที่เปนผูเอกซเรยเสียเอง มี
โอกาสพัฒนาตัวเองโดยเขารับการอบรมงานเอกซเรย ที่สงขลา เกี่ยวกับรังสี คูมือเอกซเรย คูมือ
ระบบสายไฟระบบควบคุมเคร่ืองเอกซเรย เปนการอบรมระยะสั้นเพ่ือนํามาใชในการทํางาน 
ผานมานานถึง 12 ปแลว แตเขาก็ยังมีความสุขที่ไดทํางานในโรงพยาบาลกะพอแหงน้ี หนุมนอย
ผูน้ีไดเลาถึงเสนทางสูการทํางานคุณภาพใหฟงวาอยางนาสนใจวา “ทํางานคุณภาพมานาจะ
ประมาณ 5 ป ตนเองเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการ PCT เคยผานการอบรม HA ที่ยะลา 5 วัน 
กอนหนานี้คิดวาทําไมจุนจานอยางนี้ อะไรจะละเอียดอยางนี้ ทํางานก็ยุงอยูแลว พอศึกษาปุบ 
ตามที่เขาลงมาเยี่ยม ตามที่เขาบอก พอไดทําเองอันนี้มันสะดวกจริง เร่ิมเห็นคลอยตาม”ใน
ขณะเดียวกันนองอีกหนวยงานไดสนับสนุนแนวความคิดและเสนทางสูงานคุณภาพตรงนี้วา   
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 “นองไมเคยผานการอบรมมากอนการทํางานคุณภาพคิดวาทํางานใหดีขึ้น แต
ในขณะที่ตนเองตองปฏิบัติงานเพียงคนเดียว ทําใหในสวนของการทําเอกสารเกี่ยวกับการ
ทํางานคุณภาพยังทําไดไมดี ทําไมทันในเวลา ตองหาเวลาอื่น ๆ ที่วางจากงานประจํามาทํา
เอกสารไมมีพ่ีเลี้ยงที่ชัดเจน สงสัยก็ไมรูจะถามใคร ทุกคนตางมีงานทั้งน้ัน งานเราก็ไม
เหมือนกันเลยทําเทาที่ทําได ถามหมอบาง หัวหนาคนอื่นบาง เพราะเราไมมีหัวหนา โดยสวนตัว
แลวคิดวาการทํางานคุณภาพดี มีประโยชนตอผูรับบริการ มันทําใหงานเปนระบบมากขึ้น ชวย
ใหทํางานไดงายขึ้น งานที่ไดก็มีคุณภาพดวย” 
 จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาทั้งสองหนวยงานตางมีทัศนะที่ดีตองานคุณภาพ
เพียงแตดวยเหตุผลที่ตองเรียนรูงานอยางโดดเดี่ยวเพียงลําพังอีกทั้งยังถูกมองขามจากเพื่อน
รวมองคกรทําใหเขาตางขาดพลังในการเรียนรูอยางแทจริง ไมมีแรงบันดาลใจที่จะทํางาน
คุณภาพอยางหนวยงานอ่ืน ๆ และไดใหขอมูลเพ่ิมเติมถึงผลที่เกิดจาการทํางานคุณภาพวา “ผล
พลอยไดเม่ือมีงานคุณภาพเขามาในหนวยงาน ทางโรงพยาบาลก็สนับสนุนสิ่งที่เรารองขอไป
ไดรับการตอบสนองทุกครั้ง หลังจากทํางานคุณภาพ จะมีทุกทีมเขามาเยี่ยม มีการสื่อสารตลอด 
ทําใหเรามีการพัฒนาหลาย ๆ อยาง แลกเปลี่ยนกับหนวยงานอื่นได จากที่โดดเดี่ยวจากที่พูดอยู
คนเดียว พูดนอกบาน มันไดแกไข คือเขาเขาใจเรามากขึ้นก็ตางจาก 4 ปกอนที่ยังไมมีการ
ทํางานคุณภาพหรือHA อยางจริงจัง หลักในการทํางานก็เนนในเรื่องความปลอดภัยและความ
สะดวกของคนไขเปนหลักแตไมรูแนวทางวาจะไปแบบไหน ยังไง เราเปนหนวยงานที่เขา
มองขามไมเขามาดูแล รูสึกละเหี่ยใจบาง ทอใจในหลาย ๆ ครั้งนะ นอยใจในวาสนาของตัวเอง 
แตก็ทําเพื่อใหผูปวยไดรับความสะดวกในบริการของโรงพยาบาลสิ่งที่ไดทําโดยที่ไมรูมา
ตลอดเวลาวานั่นคืองานคุณภาพ” นองอีกคนไดเลาวา “เพียงแตคิดวามันคอนขางยากที่จะทําให
สําเร็จเพราะเราตัวคนเดียวทั้งใหบริการและบริหาร รูสึกวุนวายบางเพราะกรอบเกณฑ รูปแบบที่
วางไว บางอยางทําไมได แกไมไดอยางที่ตองการก็เครียดทําใหไมมีความสุขนักในการทํางาน
กลัววาจะไมไดอยางที่ทางหัวหนาอ่ืน ๆ ตองการ กลัวเปนหนวยที่ทําใหทุกอยางลาชา คิดมา 
วุนวายไปหมด  ในตอนนั้นหลักที่ใชในการทํางานคือการทํางานใหดีขึ้น เชน EQC (การควบคุม
คุณภาพภายนอกของงานชันสูตร) ตัวไหนไมผาน ก็มาทบทวนหาสาเหตุ และแกไข ทําใหงานมี
คุณภาพ ถูกตอง รวดเร็ว ผูรับบริการปลอดภัย พอใจกับสิ่งที่เราทําให ตอบสนองความตองการ
ของเพ่ือนรวมงาน รวมถึงการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย” 
 จากขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวาทั้งสองหนวยงานนั้นมีความตั้งใจที่จะทํางาน
คุณภาพอยางหนวยงานอื่นเพียงแตความรูสึกโดดเดี่ยวทําใหไมสามารถบรรลุตามที่คาดหวังไว
ไดซ่ึงขอคนพบตรงนี้สอดคลองกับแนวคิดของ Seeman (1959 - 1972   อางใน พงษสวัสดิ์ 
2524) ที่วา ความโดดเดี่ยวทางสังคม (Social Isolation) หรือไมเปนที่ยอมรับของสังคมซึ่งมักจะ
แสดงออกในความรูสึกเปลาเปลี่ยวหรือรูสึกวาถูกปฏิเสธจากคนอื่น ทําใหเกิดการรับรูวาตนเอง
เปนผูไรซ่ึงอํานาจ ความไรอํานาจ (Powerlessness) ความไรความหมาย 
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(Meaninglessness) เน่ืองจากสิ่งที่เขาไดกระทํานั้นไมสามารถกําหนดผลลัพธหรือสิ่งพึงพอใจที่
เขาใฝหาได ความคาดหมายของบุคคลถึงผลลัพธที่พึงประสงคในอนาคตของพฤติกรรมของเขา
ไมสามารถจะกระทําไดมันเปนความรูสึกงุนงงไมมีความเขาใจในเรื่องของสังคม  
 
 นวัตกรรมคุณภาพที่เกิดจากการริเร่ิมของผูปฏิบัติงานในการพัฒนางาน  
 หลังจากที่มีการทํางานคุณภาพ ไดมีการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพมากมายทุก
หนวยงานเปนรูปธรรม ซ่ึงในครั้งน้ันไดทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพดวยเชนกันเจาหนาที่ 
เอกซเรยไดเลาใหฟงถึงการทํางานคุณภาพในหนวยงานของตนเองวา “ครั้งนั้นไดมีโอกาสทํา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเรื่องฟลมหาย มีคนเขามาชวยตามหนาที่แลวก็ไป ถามวาตอยอดไหม 
คือทําตออยางตอเน่ืองแตไมไดมีการเก็บขอมูลเปนลายลักษณอักษร คือเราอยูคนเดียว เรายัง
ตองการที่ปรึกษา วาอันนี้ทําแบบไหน ถามวาทําไดไหม ครึ่งหน่ึงทําได แตวาอีกครึ่งหนึ่งยัง
ตองการที่ปรึกษาอยู ชวงที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหนวยงานเห็นหนวยงานอื่นทํา
อยางสนุกสนานก็แอบนอยใจ อยากทําบาง แตมองรอบตัว ตัวคนเดียวอยาทําเลย แตตัวเองก็มี
สิ่งที่คิดริเริ่มขึ้นมาเอง เชนการระบุตัวของคนไข เพ่ือปองกันการผิดพลาด มองวาเราจะมีวิธีการ
ในการสื่อสารอยางไร เพ่ือปองกันความสับสนของคนไข นอกจากนี้เม่ือกอนอัตราการหายของ
ฟลมเยอะมากจนมีการกระทบกระทั่งกับหมอก็หลายครั้ง ไดแตคิดวาจะทํายังไง ไมรูจะบอกใคร
กลับมามีแคซอง เน้ือมันไมรูอยูไหน สาเหตุที่หายเพราะคนไขพากลับ หรือหายเพราะทิ้ง ก็เลย
ตัดสินใจคอยสังเกตพบวาในชวงที่หมอ round ward เขาก็จะถอดไสออกมา เขาก็ไมไดใสซอง 
พยาบาลก็ไมไดเก็บทันที ตามเก็บทีหลังก็ไปใสในซองคนอื่นเลยทําใหเหลือแตซอง เฝาสังเกตุ
หลายครั้งจนรูสาเหตุการหายของฟลม แตกอนเราไมมีระบบวายืมเปนลายลักษณอักษรกอน คือ
พาไปแลว พาไปเลย ตามไมได  วิธีแกตอนนั้นคือใชวิธีทําสัญลักษณที่ตัวเองเขาใจคนเดียว จด
บันทึกแบบงาย ๆ กันหาย กันลืมคิดเอง ทําเอง ผลออกมาปุบดี ก็ผลงานของเรา ก็ภูมิใจ ตาม
ฟลมกลับได หมอเองก็ไมโมโหเวลาตองการฟลม ไมผิดตัว แคน้ีก็ถือวาภูมิใจกับผลที่ออกมา มา
วันนี้ถึงรูวานั่นคือหนึงในงานคุณภาพก็ดีใจ” 
 จากการดําเนินงานดังกลาวแสดงใหเห็นวาการพัฒนางานอาจจะไมจําเปนตองมี
รูปแบบมาตรฐานในการทํางานเพื่อเสนแบงในการปฏิบัติ คนที่ไมไดทําตามรูปแบบมาตรฐาน
หรือไมมีผลงานเชิงประจักษไมสามารถสรุปไดวาไมไดสนใจการพัฒนางานคุณภาพหนวยงาน 
ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยพบวาทุกหนวยงานมีการทํางานคุณภาพบนเปาหมายเดียวกันตางกัน
ที่วิธีการในการทําและการสื่อใหหนวยงานอื่นทราบเพราะหากมองใหลึกถึงการทํางานพบวามี
ขอจํากัดที่ตางกัน แตสามารถสรุปไดวาการที่ถูกมองวาแตกตางจากคนอื่นนั้นทําใหรูสึกโดด
เด่ียวทางสังคม (Social Isolation) หรือไมเปนที่ยอมรับของสังคมซึ่งมักจะแสดงออกใน
ความรูสึกเปลาเปลี่ยวหรือรูสึกวาถูกปฏิเสธจากคนอื่น Seeman (1959 – 1972 อางใน พงษ
สวัสดิ์ 2524) สงผลใหพฤติกรรมของเขาไมสามารถกําหนดผลลัพธหรือสิ่งพึงพอใจที่เขาใฝหาได  
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แตเขาเนนวา “ความไรอํานาจ” ในที่น้ีมิไดเปนสภาวะสังคมในเชิงวัตถุวิสัย แตเปนการรับรูของ
ตัวบุคคลเอง ความไรบรรทัดฐาน (Normlessness) ที่วา “วิถีทาง” หรือ “เครื่องมือ” อันไมเปนที่
ยอมรับของสังคมมีความจําเปนเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งเปาประสงคหน่ึง ๆ อันเปนทัศนะที่วาบุคคล
ไมไดผูกมัดกับมาตรฐานของสังคมในการกระทําอันนําไปสูสิ่งซ่ึงถือวาเปนเปาประสงคของคนใน 
สังคมน้ัน ๆ ดังนั้นผูวิจัยคิดวาการเสริมสรางพลังอํานาจ (empowerment) เปนความสามารถที่
จะกระทําการเปลี่ยนแปลง ใหเปนไปในทางบวก (ปยะรัตน 2548) รูสึกมีคุณคาในตัวเองเกิด
แรงจูงใจในการทํางานได 
 

การเปรียบเทียบจุดเดน/จุดดอยระหวางการพัฒนาของหนวยงานและผลของ
การพัฒนาในหนวยงานที่ตางกัน 

แมที่ผานมาจะไมไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานแตหนวยงานนี้เองยังสามารถ 
ที่จะวิเคราะหจุดเดนจุดดอยในการทํางานของหนวยงานตนเองไดอยางนาสนใจวา “จุดเดนใน
การทํางานมองวาเราไมไดจบทางดานนี้โดยตรง แตเราก็ทํางานเหมือนที่เขาจบมา ขอผิดพลาด
นอยก็ใกลเคียง เสียเวลานอยลง การตอบสนองก็ดีขึ้น  อยากไดฟลมก็หาเจอตามระยะเวลาที่
ประกันไว ผมวา คนเราถามันมีใจรักในงานสักอยางหนึ่ง ตอใหคุณไมจบมา ก็ทําไดดี เพราะวา 
รักที่จะทํา เรารูวาวันนี้สิ่งที่เราทํานั้นเพ่ืออะไร และเพื่อใคร อีกอยางเราไมมีหัวหนา ไมมีคนที่จบ
ทางดานนี้โดยตรงไมสามารถจะปรึกษาใครไดตองปรึกษากับโรงพยาบาลอ่ืน ไมเพิกเฉยก็มอง
วาเปนอีกหนึ่งจดเดนที่มีการขวนขวายใหไดมาซึ่งวิธีในการพัฒนางานใหดีที่สุด มีประโยชนกับ
คนไขมากที่ คนไขปลอดภัย พอใจเราก็มีความสุขแลวทุกวันนี้เราก็ยังสามารถทํางานตอไปได 
สามารถใหบริการคนไขไดตามปกติ เพียงแตวามันอาจจะชาหรือเร็วเทานั้นเอง เพราะอยางนี้
หนวยงานอื่นมักจะมองวาหนวยงานเอกซเรยไมมีประสิทธิภาพ เพียงเพราะไมเคยเลาหรือแสดง
ผลงานออกมาใหเห็น คนเราก็ตองมีบางที่ทอใจ บางทีบอกอะไร เสนออะไร เขาก็รับรู แตวาชา 
เขาวางลําดับเราหลัง ๆ เขาแกไขปญหาอยางอ่ืนกอนเพียงเพราะเราไมใช การตอบสนองหรือ
การสนับสนุนในสวนที่รองขอก็ถูกจัดวางในลําดับหลัง ๆ ชากวาหนวยงานอ่ืน พอไมเอ้ือ เราก็
เริ่มถอดใจแลว สิ่งที่คิดจะทํามันก็หยุดชะงัก เอาเปนวาขอทําเทาที่ทําได อาจจะไมเหมือนหนวย
อ่ืน ๆ ที่เปนขั้นเปนตอนแตยังคงยึดม่ันในเปาหมายวา ผลที่ไดคือคนไขปลอดภัย พอใจก็พอ ไม
ดังไมเปนไร ทุกวันนี้ผลที่ไดก็เปนอยางที่ตั้งใจ คือคนไขปลอดภัยและพึงพอใจในการใหบริการ ” 

นอกจากนี้นองฝายเทคนิคการแพทยยังใหขอมูลเสริมวา“จุดเดนในหนวยงานตัวเอง 
คือเราอยูคนเดียว เราก็สามารถทําได เปนผูบริหารจัดการระบบทุกอยางในหองชันสูตร ก็ยังไม
คอยพอใจในการพัฒนางานในหนวยงาน เชนในเรื่องการทํา CQI เราไมคอยไดจดบันทึกขอมูล
ตาง ๆ เวลาคิดจะทําเรื่องใดเรื่องหน่ึงก็ลําบาก อยากทําเหมือนเพ่ือนแตไมรูวาจะปรึกษาใครดี ก็
ถือวาเปนจุดดอยที่ตนเองขาดที่ปรึกษาในการทํางานเวลาเห็นเขาทํางานคุณภาพอยางมี
ความสุขก็แอบนอยใจเล็ก ๆ แตก็ยังคงทําตอไปเงียบตามเปาหมายเดิมของตัวเองคือทํายังไงก็ 
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ไดใหคนไขปลอดภัย พึงพอใจและสามารถตอบสนองความตองการของทีมงานได แตก็ไมมี
ผลงานอะไรที่สามารถเสนอไดชัดเจน รูแตวาผลที่ออกมาดีก็พอใจแลว” 
  จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความรูสึกคับของใจที่เกิดจากการที่ตองทํางาน 
คนเดียวในหนวยงานน้ันเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหไมสามารถประสบความสําเร็จในการทํางาน
คุณภาพในเชิงที่มีผลงานเปนที่ประจักษแกสายตาของหนวยงานอื่นในองคกรได แตทั้งนี้ทั้งนั้น
ทั้งสององคกรตางสามารถขับเคลื่อนงานของตนเองสูเปาหมายสําคัญน่ันคือ เพ่ือใหผูรับบริการ
ไดรับความสะดวกในการรับบริการและคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรับบริการเปนปจจัยสําคัญ
และไมมีความขัดแยงแตอยางใด  
 
บทสรุปและขอเสนอแนะของการวิจัย  

ผลของการวิจัยพบวา ทุกหนวยงานในโรงพยาบาลกะพอตางมีความมุงม่ันและตั้งใจที่
จะทํางานคุณภาพอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน หนวยงานที่มีการพัฒนางานอยาง
ตอเน่ืองตางมีรูปแบบและแนวทางในการพัฒนางานที่ชัดเจน มีแนวคิดเปนจุดยืนในการทํางาน 
มีแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจในการทํางาน ไดรับการยอมรับ การสนับสนุนและการถายทอด
จากทีมนําโรงพยาบาล หัวหนางาน และเพื่อนรวมงาน อีกทั้งยังไดรับคําแนะนําชวยเหลือเม่ือ
ตองเผชิญปญหา อุปสรรคในการทํางานจนสามารถบรรลุผลตามที่วางไว สําหรับหนวยงานที่มี
การพัฒนาคุณภาพแตยังขาดความตอเน่ืองน้ันพบวา ยังคงมีการทํางานคุณภาพแบบเงียบๆ 
ผูปฏิบัติงานไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนางานและการจัดการกับปญหาใน
หนวยงานในงานของตนเอง แตไมไดปฏิบัติตามรูปแบบมาตรฐานที่วางไว ไมมีผลงานปรากฏ
หรือนําเสนอใหหนวยงานอื่นเห็นเปนที่ประจักษตอสายตา ทําใหไมไดรับการยอมรับจากเพื่อน
รวมงานและทีมนํา ไมไดรับการสนับสนุนที่เอ้ือตอการพัฒนางาน ทําใหเกิดความไมม่ันใจ และ
ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพงาน อีกทั้งยังขาดที่ปรึกษาเมื่อตองเผชิญกับปญหาอุปสรรค 
แตทั้งน้ียังคงมีสิ่งที่นาชื่นชมและสามารถนํามาเปนแบบอยางในดานการคิดริเร่ิมสรางสรรคที่ดี 
มุงม่ันที่จะพัฒนางานใหสามารถประสบความสําเร็จ สามารถทําใหงานบรรลุตามเปาหมาย และ
เกิดผลลัพธที่ดีตอผูรับบริการและไมเกิดความขัดแยงแตอยางใด 
           ดังน้ันทีมนําควรมีการนําเสนอเรื่องดี ๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงานใหผูบริหารระดับสูงสุดได
รับทราบ เพ่ือใหเกิดแนวทางในการสนับสนุนทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ ฯลฯ ที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานนั้น ๆ อยางครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล และคอยเปนพ่ีเลี้ยงดูแลในการ
ทํางานคุณภาพ คอยใหกําลังใจ และชวยเหลือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น สิ่งเหลานี้คือสิ่งที่จะชวยให
หนวยงานดังกลาวมีแรงจูงใจ และความมั่นใจมากขึ้น ในการพัฒนางานเพื่อใหไดงานคุณภาพที่
เปนรูปธรรม นอกจากนี้ การใหโอกาสสังคมเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน เชนหนวยงานอื่น 
ๆ ที่อยูในโรงพยาบาลรวมกันกลาวชื่นชมผลงาน ใหคุณคาและความหมายตอผลงานที่มีการ 
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พัฒนาอยางจริงใจแมจะไมใชงานที่เลิศหรูหากแตเกิดจากความคิดที่สรางสรรค ผนวกกับความ
ตั้งใจในการทํางานคุณภาพนั้น ๆ เพียงเทานี้ก็จะชวยลดชองวางที่เกิดจากการทํางานคุณภาพ 
ในองคกร และสามารถกาวไปสูการพัฒนาอยางตอเน่ืองพรอมกันทั้งองคกรและมีความยั่งยืน
ตอไป 
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