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วันที่และเวลา  วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. 
   หอง Sapphire 103 
วิทยากร  พว.สุดา วิไลเลิศ (โรงพยาบาลชลบุรี)
   บัณฑิต จันทนะ (โรงพยาบาลชลบุรี)
   พว.นาคี สอนโพธ์ิ (โรงพยาบาลพระอาจารยแบน ธนากโร)
   พว.หอมจันทร หอมแกนจันทร (โรงพยาบาลราชธานี)
ผูถอดบทเรียน  ธนิตา พินิชกชกร       
ตำแหนง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (กลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน) 
              โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

“อยากลัวการเปลี่ยนแปลง ทุกคนตองไมกลัวการเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลงไมใชจุดสุดทายของชีวิต เปลี่ยนแปลงแลวถาไมดี
ก็ถอยกลับมาใหม”
        (พว.สุดา วิไลเลิศ)

ถอยคำ
ที่เปนแรงบันดาลใจของเรื่อง

บทนำ
           Thailand Hospital Indicator Program (THIP) เปนระบบการเปรียบเทียบตัวช้ีวัดคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีผูรายงาน
จะไดทราบคาของตนเปรียบเทียบกับคา Percentile ของกลุม เพื่อใหโรงพยาบาลสามารถเปรียบเทียบผลลัพธดานตางๆ 
กับโรงพยาบาลอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน และสามารถคนหาองคกรท่ีมี Good Practice และนำมาแลกเปล่ียนกัน จากการเปรียบเทียบ
ผลลัพธโครงการ THIP มีการคัดเลือกโรงพยาบาล good in Change คือ มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีแนวโนมดีข้ึน ในป พ.ศ. 2560-2561 
จากการเทียบเคียงตัวชี้วัด ไดแก 
 1. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรพยาบาลในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ (ระดับ 4-5) 
 2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ (คาเฉลี่ย) ไดแก โรงพยาบาลชลบุรี 
(กลุมโรงพยาบาลภาครัฐมีการเรียนการสอน) และโรงพยาบาลพระอาจารยแบน ธนากโร (กลุมโรงพยาบาลชุมชน) โดยตัวแทน
ทีมบริหารการพยาบาลของโรงพยาบาลทั้งสองแหงไดมาแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของ
พยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนแลกเปล่ียนมุมมองและประสบการณการใชประโยชนจากการเทียบเคียงตัวช้ีวัด เพ่ือยกระดับการพัฒนา
ในบริบทที่แตกตางกัน

พว.หอมจันทร หอมแกนจันทร
 ในปจจุบันสังคมองคกรพยาบาลตองขับเคล่ือนองคกรไปใหถึงเปาหมาย อยางมุงม่ัน ต้ังใจ ตรงประเด็น การจะขับเคล่ือน
องคกรใหไปตามเปาหมายไดจำเปนตองอาศัยวิชาชีพพยาบาลเน่ืองจากเปนคนหมูมากในโรงพยาบาล และเปนวิชาชีพท่ีสงมอบบริการ
ใหกับผูปวย ครอบครัวและประชาชนโดยตรงดวยตัววิชาชีพเอง โดยไมไดสงมอบผานวิชาชีพอ่ืน ดังน้ันจึงมีความกดดัน ความคาดหวัง

A2-103 ถอดรหัสมัดใจไนติงเกล: 
THIP the Good in Change
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จากสังคมสูงมาก ในสังคมยุคดิจิตอล ยุค 4.0 หรือยุค 2020 มีความคาดหวังตอการแสดงออกของวิชาชีพพยาบาลตอผูปวย
ดังนั้นการเปนพยาบาลจึงตองมีองคความรู ใชมาตรฐานในการปฏิบัติงานพยาบาลและดูแลผูปวยดวยความเต็มใจ ในขณะเดียวกัน
ก็มีปจจัยตางๆ ท่ีจะเปนปจจัยเชิงบวกสงผลใหพยาบาลทำงานไดดีข้ึน หรือเปนปจจัยเชิงลบท่ีสงผลใหพยาบาลทำไมไดตามเปาหมาย
ที่สังคมคาดหวัง ในวันนี้จึงเปนการถอดบทเรียนจากสองโรงพยาบาลที่มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ในเรื่องการบริหาร
การพยาบาลวาทำอยางไรจึงจะมัดใจใหนองๆ พยาบาลยังเปนไนติงเกลที่สังคมคาดหวัง และยังคงอยูในระบบ มีพลัง มีความคิด
สรางสรรคในการทำงาน และมีความสุขในงาน

พว.นาคี สอนโพธ์ิ 
 โรงพยาบาลพระอาจารยแบน ธนากโร จังหวัดสกลนคร เปนโรงพยาบาลแหงเดียวที่ไมไดใชงบประมาณของรัฐ
ในการกอสราง หากเกิดจากความเมตตากรุณาของพระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (พระอาจารยแบน ธนากโร) พลังศรัทธาของ
ศิษยานุศิษยตลอดจนประชาชนชาวอำเภอภูพานและใกลเคียง เริ่มกอสรางในป พ.ศ.2546 และเปดใหบริการในป พ.ศ.2547 
ภายใตการกำกับดูแลของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กลุมการพยาบาลเปนคนสวนใหญขององคกร มีพยาบาลวิชาชีพ 
37 คน หลากหลายเพศ หลากหลาย generation มี Gen Y มากที่สุด 56% รองลงมาคือ Gen X 37% เนนการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมโดยมีหัวหนาพยาบาลเปนผูนำสูงสุดขององคกรพยาบาล  มีการทำกิจกรรมรวมกันภายในวิชาชีพ และรวมกับ
วิชาชีพอื่น โดยดึงแพทยและสหสาขาวิชาชีพมามีสวนรวม ปญหาที่พบคือมีแพทยประจำนอยจึงมีการหมุนเวียนแพทยบอยมาก 
ความทาทายของหัวหนาพยาบาลซึ่งเปนผูประสานหลักระหวางสหสาขาวิชาชีพ “ทำอยางไรใหแพทยทำงานเขากับทีมพยาบาล
ใหได” จึงมีการสรางสัมพันธภาพเพื่อใหไดใจซึ่งกันและกัน และใชหลักเขาใจ เขาถึง พึ่งได ในสวนของบุคลากรพยาบาล
 1. เขาใจ คือ เขาใจบริบทตั้งแตตัวตนของเราเอง เขาใจบริบทขององคกรพยาบาล และองคกรโรงพยาบาลวิถีพุทธ 
เขาใจคน เขาใจงาน 
 2. เขาถึง คือ ไมมีความแตกตางระหวาง generation เปดโอกาสใหบุคลากรพูดคุยกันบอยข้ึน จัดโตะทำงานใหหัวหนางาน
มานั ่งรวมกันในองคกรพยาบาลชวงบาย มีกิจกรรม afternoon talk เพื ่อพูดคุยกันอยางไมเปนทางการถึงปญหาที่พบ 
และผลลัพธตัวชี้วัดตางๆ 
 3. พ่ึงได คือ หัวหนาพยาบาล หัวหนางาน เปนท่ีพ่ึงใหกับนองพยาบาล สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาองคความรูพยาบาล
เวชปฏิบัติเพื่อหมุนเวียนปฏิบัติงานใน รพ.สต. ใหความชวยเหลือยามเดือดรอน มีสวัสดิการ สรางขวัญกำลังใจ

พว.สุดา วิไลเลิศ 
 โรงพยาบาลชลบุรี เปนโรงพยาบาลศูนยรับสงตอ ระดับ A ในเขตสุขภาพที่ 6 ที่มีการเรียนการสอนศูนยแพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก และเปน Excellence center 4 ดาน ไดแก Trauma, Cancer, Newborn และ Cardiac โดยมีจำนวนเตียง
ผูปวยที่เปดใหบริการจริง 819 เตียง (ผูปวยทั่วไป 743 เตียง, ผูปวย ICU 76 เตียง) ไดรับการรับรองมาตรฐาน JCI เมื่อป 
คศ. 2015-2018 และปจจุบันไดรับการรับรอง Advanced HA ในป คศ. 2018-2021 
 โครงสรางการบริหารงานขององคกรพยาบาล แบงเปน 15 กลุมงาน มีการขับเคลื่อนองคกรดวย Hospital goals 
โดยทุกหนวยงานตองมีสวนรวม ขอจำกัดดานบุคลากรที่เปนความทาทาย คือ อัตราการลาออก/โอนยายเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
นับจากป พ.ศ.2556-2559 โดยในป 2559 มีอัตราการลาออก/โอนยายสูงถึงรอยละ 7.21 ในขณะที่มีปริมาณผูปวยเพิ่มมากขึ้น 
จึงมีผลกระทบในการจัดสรรอัตรากำลังใหไดตามเกณฑ จากการวิเคราะหการจัดอัตรากำลังใหไดตามเกณฑพบวาอัตรากำลัง
ที่ไมไดตามเกณฑคือหอผูปวยสามัญวิกฤตและหนวยงานท่ีมีความเส่ียงสูง สงผลตอความไมปลอดภัยของผูปวย บุคลากรพยาบาล
ไมสามารถทำงานอยูไดและพรอมจะลาออก ซึ่งพบวาบุคลากรที่ลาออกเปนกลุมที่มี competency ระดับ 3 ขึ้นไป ในปจจุบัน
จึงพบวาสัดสวนบุคลากรพยาบาลที่มีประสบการณจะเหลือนอยในขณะที่บุคลากรพยาบาลที่มาใหมเปนกลุมที่พึ่งจบการศึกษา
จึงเปนความทาทายและเปนความยากเพราะสงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูปวย ดังที่มาตรฐาน HA ฉบับใหมตอนที่ II-2.1
การกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล ระบุวาความรู ความสามารถและปริมาณของบุคลากรเปนปจจัยหนึ ่งที ่สงผลตอผลลัพธ
ของปฏิบตัิการพยาบาล
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 จากการที่โรงพยาบาลชลบุรีเขารวมโครงการ THIP มีตัวชี้วัดรอยละความพึงพอใจของพยาบาลซึ่งผลลัพธ KPI Value 
เทากับรอยละ 89.219 ใกลเคียงกับ Percentile ที่ 75 ซึ่งมีคาเทากับ 82.378 สิ่งที่โรงพยาบาลชลบุรีใหความสำคัญ คือ High 
Quality Nursing Service ซึ่งผลลัพธของบริการที่ดี/เปนเลิศ ตองอาศัยปจจัยสำคัญ 3 ประการคือ
 1. Qualified Leadership (ความรูความสามารถของผูนำทางการพยาบาล) 
 2. Effective Nursing Administration Function (การนิเทศและกำกับดูแลทางการพยาบาล) และ Adequate & 
Competent Nursing Staff (อัตรากำลังและความสามารถของพยาบาล)
 3. Good Nursing Teamwork (ความสามารถในการทำงานและการส่ือสารรวมกันในทีมและระหวางทีมดูแลผูปวย)

 จากการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันตอองคกรของพยาบาล 
ในป 2559 พบวาหนวยงานสำคัญท่ีมีความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตในการทำงานต่ำ เปน Focus area ท่ีตองใสใจกอนคือ หนวยงาน
ท่ีเปนจุดเส่ียง ไดแก OPD, ER, หนวยตรวจรักษาพิเศษ, หอผูปวยศัลยกรรมชาย อายุรกรรม ศัลยกรรมกระดูก และ ICN เน่ืองจาก
จำนวนผูปวยเพิ่มมากขึ้นแตจำนวนเจาหนาที่เทาเดิม จึงอาจมีความไมปลอดภัยตอผูปวย ทั้งนี้พบวาปจจัยสำคัญที่ทำให
ความพึงพอใจต่ำ ไดแก คาตอบแทน, ความเครียด/เหน่ือยลา, ชีวิตครอบครัว และความกาวหนา และเม่ือวิเคราะห Happinometer 
ก็พบวาปจจัยที่มีผลตอความสุขในการทำงาน ไดแก การพักผอน/ความเครียด, การมีเวลาใหกับครอบครัว,การใชชีวิตในสังคม/
ความปลอดภัย, การสนใจพัฒนาตนเอง, หนี้สิน, การ sharing/model/งานม่ันคง และประเด็นสุดทาย คือ สมดุลชีวิต จึงเปนที่มา
ของการพัฒนาเพื่อขามผานขอจำกัดโดยมีเปาหมาย 3 ประการคือ 
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 1. สรางขวัญกำลังใจ 
 2. กระตุนใหมีไฟในการทำงาน 
 3. อยูใหนานกับองคกร
การพัฒนาเพื่อขามผานขอจำกัดในแตละประเด็น มีดังนี้
1. สรางขวัญกำลังใจ
 1.1 ปรับรูปแบบการนิเทศ: เปลี่ยนจากการ Grand round ที่เนนการ audit เปนการไปดูแลทุกขสุข/ชวยแกปญหา 
และปรับระบบการอยูเวรพยาบาลตรวจการ
 1.2 มีการยกยองชมเชย: ชื่นชมบุคคลท่ีทำดีมีผลงานท่ีดีใหเปนท่ีประจักษในสื่อสาธารณะทุกชองทาง 
เพื่อใหบุคลากรรูสึกมีคุณคา 
 1.3 จัดระบบพบผูเช่ียวชาญ/จัดผูใหคำปรึกษาโดยผานเคร่ืองมือหลากหลาย เชน IS, FA, ICN, RMco, Coaching & On 
the jop traning
2. กระตุนใหมีไฟในการทำงาน
 2.1 ทำใหสนุก สุขกับงาน: 
 - จายคาตอบแทนตามลักษณะงาน สรางคุณคา และใหเครดิตในสิ่งที่เขาทำ
 - ปรับการบริหารจัดการระบบบริการ OPD และ IPD เพื่อลดความเหน่ือยลาจากภาระงาน
 1.4 ปองกันแรงกระตุนไมใหตกต่ำ 
 - สรางชองทางการรับฟงเรื่องไมสบายใจ หาสาเหตุและรับใหการชวยเหลือ
 - Sub-head comeback
 - Ethics กิจกรรมวิถีพุทธ และพัฒนาจิต
 ซึ่งผลลัพธจากการกระตุนทำใหสามารถดึงศักยภาพไดเต็มที่ เกิดความคิดสรางสรรค มีการทดลองทำ ใหดีกวาเดิม 
มาตรฐานการทำงานดีขึ้นอยางตอเนื่อง และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงาน
3. อยูใหนานกับองคกร
 3.1 ทำใหเขารูสึกมีคุณคา
 - ยกยองชื่นชม สราง model และใหโอกาสแสดงศักยภาพ
 - มอบหมายงานโดยทำใหเขารูสึกวางานน้ีสำคัญ และเขามีคุณคาตอองคกร
 - ใชธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และพัฒนาระบบ HRD
 3.2 กัลยาณมิตร
 - มีระบบพ่ีเลี้ยง
 - สรางวัฒนธรรมการอยูรวมกัน ดูแลกันเหมือนคนในครอบครัว
 - ผลักดันสวัสดิการตางๆ และจัดกิจกรรมทางสังคม
 ภายหลังการพัฒนาเพื่อขามผานขอจำกัดตางๆ ไดมีการสำรวจ Happinometer ในป 2562 พบวาบุคลากรมีความสุข
ในการทำงานเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้โรงพยาบาลไดกำหนดแผนการพัฒนาตอยอดในป 2562 ดังน้ี
 1. สรางขวัญและกำลังใจ: ปรับรูปแบบเวรพยาบาลตรวจการ, สรางความชัดเจนของการเล่ือนระดับตาม career path
 2. กระตุนใหมีไฟ: ขยาย KM-DP, สราง Application รวมกับ K bank, เพิ่ม ICU อายุรกรรม, เพิ่ม ward พิเศษ
 3. อยูใหนานกับองคกร: Rally family, Fitness และสวัสดิการหอพัก
Hospital Goal: เพิ่มความพึงพอใจ 2562 ดังนี้
1. บริการผูปวยนอก
 - เพิ่มความรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย
 - สรางความประทับใจ
 - ปรับส่ิงอำนวยความสะดวก ไดแก หองน้ำ ปายบอกทาง ปรับปรุงภาพลักษณ
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2. บริการผูปวยใน
 - เพิ่ม ward พิเศษ และ ICU อายุรกรรม
 - ตอยอด Palliative care
 - KM-DP 
 - SMC (ศูนยบริหารจัดการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ)

บัณฑิต จันทนะ
 ระบบประเมินความพึงพอใจโรงพยาบาลชลบุรี วิธีการประเมินผลรูปแบบเดิม คือ การใชแบบสอบถามกระดาษ ซ่ึงพบวา
ใชเวลารวบรวมแบบสอบถามนาน ตองใชเจาหนาที่รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลวกรอกขอมูลลงคอมพิวเตอร ซึ่งอาจจะ
เกิดความผิดพลาดในการรวบรวมขอมูลและประเมินผล จึงมีการพัฒนาโดยมีตนแบบการพัฒนาจาก 
 1. แบบสอบถามกระดาษของคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล แตมีขอจำกัดในดานคาใชจาย
ที่ตองจายใหกับมหาวิทยาลัยปละ 50,000 บาท และใชเวลาในการประเมินผล
 2. แบบสอบถามออนไลนของกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) ซึ่งมีความยุงยากในการกรอกหมายเลขประจำตัว
ประชาชน และตองสรางรหัสยืนยันตัวตน โรงพยาบาลชลบุรีจึงมีการพัฒนาโดยใชตนแบบจากทั้งสองแหงมาพัฒนาโปรแกรมใน 
Smart phone โดยใชโปรแกรม Google Drive และ Google form เพ่ือใหผูใชงานเขาถึงไดงาย กระบวนการดำเนินงานในปจจุบัน
มีการใช Smart phone และ QR code ที่พรอมรายงานผล 

 

Google form
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ประสิทธิภาพและประโยชนของระบบการประเมินความพึงพอใจ
 1. ความรวดเร็วในการตอบแบบสอบถาม
 2. ความถูกตองแมนยำของขอมูล
 3. ระบบฐานขอมูลชวยทำใหการทำงานรวดเร็วขึ้น
 4. ระบบฐานขอมูลชวยลดปริมาณการใชกระดาษ
 5. ระบบฐานขอมูลอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงานผล
 6. สามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมูลไดอยางสะดวก
 7. ผลการประเมินแสดงออกในเชิงสถิติ

ขอดี
 1. ไมตองใชเจาหนาที่ในการเก็บขอมูลแบบสอบถาม และกรอกขอมูลจากกระดาษลงในคอมพิวเตอร
 2. สามารถตอบแบบสอบถามไดตลอด 24 ชั่วโมง
 3. เหมาะสำหรับการรับเรื่องราวรองทุกข เนื่องจากไมสามารถระบุผูรองเรียนไดวาเปนใครจากหนวยงานไหน
 4. ประหยัดงบประมาณ และลดการใชวัสดุอุปกรณ เชน กระดาษ ปากกา และดินสอ เปนตน

ปญหาท่ีพบ
 1. ยังมีผูที่ไมไดใช Smart Phone
 2. ความเสถียรของ Internet 
 3. ไมไดเปด Internet แบบรายเดือน
จึงมีการแกไขโดยใชคอมพิวเตอร PC และใช Wi-Fi ฟรีของโรงพยาบาล

บทสงทาย
 จากการแลกเปล่ียนประสบการณของโรงพยาบาลสองแหงท่ีมีความแตกตางกันอยางส้ินเชิง ในประเด็นแนวทางการบริหาร
จัดการที่ดีเพื่อยกระดับผลลัพธการพัฒนาคุณภาพบริการในการบริหารบุคลากรพยาบาลอยางตอเนื่องและยั่งยืน พบวาองคกร
พยาบาลเรียนรูจากการใชขอมูล ทั้งการออกแบบการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและนำขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนา 
โรงพยาบาลชลบุรีซึ่งเปนตัวแทนโรงพยาบาลศูนยขนาดใหญที่มีการเรียนการสอนนิสิตแพทยชั้นคลินิก เริ่มตนจากการที่องคกร
พยาบาลมีความเชื่อในขอมูลที่สำรวจและนำมาวิเคราะหกระบวนการทำงาน มีการไปดูหนางานจริงเพื่อนำมาปรับกระบวนการ
บริหารทางการพยาบาลเพื่อชวยแกปญหาใหพยาบาลผูปฏิบัติ และมีการประเมินผลภายหลังการปรับปรุง สวนโรงพยาบาล
พระอาจารยแบน ธนากโร ซึ่งเปนตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ใชแนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม “เขาใจ เขาถึง พึ่งได 
ไรรอยตอ” (ระหวาง Generation) และใชความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสรางความภาคภูมิใจใหแกบุคลากร 
เปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนา 

ขอคนพบใหมที่ไดจากเรื่อง 
 1. กิจกรรมท่ีไมเปนทางการ เชน การพูดคุยแบบไมเปนทางการ, กลองรับฟงปญหา/ความคิดเห็นของบุคลากร จะสงเสริม
สัมพันธภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน 
 2. องคกรขนาดใหญท่ีมีความซับซอน ตองใชเคร่ืองมือ Change Management ดวยความเขาใจ จึงจะสามารถเปล่ียนคน 
เปลี่ยนระบบได
 3. อยาใหบุคลากรผูปฏิบัติรูสึกวามีชองวางระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติ ตองทำใหรูสึกวาเปนพวกเดียวกันและเปดโอกาส
ใหเขามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยใช data บอกใหเขาทราบวาเราตองการปรับอะไร ดวยเหตุผลอะไร และภายใต data 
อะไร ซึ่งจะชวยลดขอขัดแยง และสงผลตอความพึงพอใจ ความสุขในการทำงาน และทำใหผูปวยปลอดภัย
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 4. บทบาทของหัวหนาพยาบาลที่สำคัญ คือ การ empowerment และดึงศักยภาพของนองรุนตอๆ ไป โดยหัวหนา
พยาบาลเปนท่ีปรึกษา หัวหนางานทุกระดับตองทราบวานองพยาบาลแตละคนมีความสามารถอะไร บอกคนได ใชคนเปนใหตรงตาม
ความสามารถ ดึงศักยภาพของแตละคนออกมาเพ่ือใหเขาสามารถเห็นคุณคาในตัวเองวาเขามีความสำคัญตอองคกร 

ปจจัยแหงความสำเร็จ 
 1. บริหารการพยาบาลอยางมีเปาหมาย งานไดผลคนมีความสุข 
 2. ใชความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสรางความภาคภูมิใจใหแกบุคลากร
 3. การใหคุณคา Value on staff 
 4. เสริมสรางขวัญกำลังใจผูปฏิบัติงาน 
 5. เขาใจบริบท เขาใจคน เขาใจงาน 
 6. หัวหนางานทุกระดับเขากันได ผูปฏิบัติเขากันได พึ่งพาอาศัยกันได มีน้ำใจซ่ึงกันและกัน 
 7. ผูบริหารทางการพยาบาลเปดใจ รับฟงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหบุคลากรระดับปฏิบัติมีสวนรวมในการบริหาร 
และตัดสินใจ
 8. ยอมรับความแตกตางของบุคลากรแตละ generation และเรียนรูที่จะอยู/ทำงานรวมกัน
 9. การมี Collaboration ความรวมมือจากบุคคลรอบขางในเชิงระบบ 

  


