รากเหง้ า...พฤติกรรมบริการ เพราะฉันหรื อเธอทีเ่ ปลีย่ นไป
“ คันบ่เจ็บบ่ป่วย กะบ่อยากมาดอกโรงพยาบาลน่ะ ” เป็ นประโยคบอกเล่าที่ไม่ใช่ได้ยนิ เพียงแค่ครั้ง
แรกครั้งเดียว เมื่อก่อนได้ยนิ ก็เฉยๆ รู ้สึกหงุดหงิดราคาญใจ ว่าจะไม่รู้วา่ บ่นทาไม พอหลังๆมา ได้ยนิ บ่อยๆ
เข้า ทาไมมีความรู ้สึกว่า “เอ๊ะ!” ทาไมคนที่มาจากต่างครอบครัว ต่างพื้นที่ เจ็บป่ วยทางกายมาด้วยอาการที่
แตกต่างกัน มาจากสิ่ งแวดล้อมที่ต่างกัน ทาไมมาถึงสถานที่ตรงนี้พวกเขา ถึงได้มีคาพูด และความคิดที่
เหมือนๆกัน มันจึงเกิดคาถามที่วา่ อะไร...? ที่ทาให้คนกลุ่มนี้ มีความคิดแนวคิดแบบนี้ ในสถานที่ตรงนี้
เมื่อคนเรา มีภาวะไม่สุขสบายกาย หรื อมีภาวะเจ็บป่ วยทางกาย ไม่วา่ จะด้วยอาการอะไรก็แล้วแต่ สิ่ ง
ที่ทุกคนต้องการก็คือ อาการนั้นบรรเทาลงหรื อหายขาดจากโรค จากความเจ็บป่ วย ฉะนั้นความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การ เมื่อก้าวเข้ามาในโรงพยาบาลก็คงจะเป็ นการได้รับบริ การที่พึงพอใจ การรักษาที่มีคุณภาพ
อาการเจ็บป่ วยทุเลาลง ฯลฯ บางทีก็เหมือนกับเราแบกความคาดหวังของใครๆไว้หรื อเปล่า แต่ในทาง
กลับกันเวลาที่เจ็บป่ วย หรื อกลับไปอยูใ่ นสถานะคนไข้ ความคาดหวังพวกนั้นกลับเกิดขึ้นกับเราโดยปริ ยาย
พอเรามาอยูใ่ นสถานะผูใ้ ห้บริ การกลับมีกาแพงกลั้นไว้ก่อน ลักษณะเหมือนว่าพอเห็นคนไข้กา้ วเท้าเข้ามา
ทุกคนพร้อมใจกันตั้งกาแพง ปั ง ปั ง ปั ง ปิ ดกลั้นไว้ก่อน ทั้งๆที่ยงั ไม่เอ่ยปากถามผูม้ ารับบริ การว่า เขาเป็ น
อะไรมา ในบางสถานการณ์ที่เราไปรับบริ การหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถานพยาบาล เช่น ธนาคาร สายการบิน
หรื อหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ ทาไมดูผใู ้ ห้บริ การเขาดูเหมือนเต็มใจให้บริ การ ทาทุกอย่างเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ดูมีความสุ ขกับการทางาน กับทุกการให้บริ การ ตั้งแต่การแต่งกาย เสื้ อผ้า หน้าผม การพูดจา แววตา
สี หน้าท่าทาง บางครั้งก็คิดในใจ (เออ คือดี ว่ะ) และเราคือผูร้ ับบริ การก็เกิดความพึงพอใจตามมา มันรู ้สึกได้
ถึงความจริ งใจในการให้บริ การ ถึงแม้วา่ บางอย่างจะเกิดความผิดพลาดบ้าง เรากลับไม่ขดั ข้องใจอะไร และ
ยินดีที่จะช่วยกันแก้ไข และเก็บเอามาคิดด้วยว่า เพราะมันคือเรื่ องของเรา คือธุ ระของเรานี่ มันเหมือนกับเป็ น
กระจกเงาสะท้อนกลับมาที่ตวั เอง งานของตัวเอง องค์กรของตัวเอง แล้วก็มีคาถามเกิดขึ้นมาในหัวมากมาย
ว่า ทาไม ทาไม ทาไม เต็มไปหมด ถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่ มต้น มองหาสาเหตุวา่ เกิดจากอะไร มองดู
ตัวเอง มองดูนอ้ งๆ พี่ๆ แล้วมาคิดทบทวนว่าสิ่ งที่เกิดขึ้น และเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี้มนั มาจากสาเหตุอะไรมันก็
คิดได้ต่างๆนานา ว่าเกิดจากงานที่เราไม่ชอบหรอ เราไม่ได้ชอบตั้งแต่แรก หรื อจาใจ จาเป็ นต้องทา ทาตาม
หน้าที่ ถ้าเป็ นแบบนี้แล้วคุณไปเรี ยนมาตั้งแต่แรกทาไม หรื อเรี ยนเพราะพ่อแม่บงั คับให้เรี ยน เพราะ
ครอบครัวอยากให้เป็ นอยากให้เรี ยน ไม่ได้เต็มใจตั้งแต่แรก แต่ในเมื่อเรามาอยูจ่ ุดๆนี้แล้ว มันย้อนกลับไป
ไม่ได้แล้ว เราควรทามันให้ดีไม่ใช่หรอ หรื อยังไง? มันก็คิดไปได้อีก หรื อทีแรกก็ชอบนะ พอทางานไป
นานๆเข้า เอ้า...ไงเป็ นงี้ล่ะ เพราะบริ บท องค์กรบีบบังคับ หรื อสถานการณ์มนั พาไปหรื อยังไง ยิง่ มีเด็กรุ่ น

ใหม่ๆมาทางาน ที่มาพร้อมกับอีโก้ที่สูงปี๊ ด....จนแทบได้แหงนมองแล้วนั้น มันทาให้เกิดภาวะที่มนั่ ใจ มัน่
หน้าว่า ฉันเรี ยนมา ฉันถูกต้องนะ โดยที่คนgeneration นี้เขาไม่ได้สนใจหรื อสนใจน้อยมาก ในเรื่ องของ
ความอ่อนโยน อ่อนไหว ใส่ ใจ จริ งใจ อะไรพวกนี้ หรอก ซึ่ งมันดันมาขัดแย้งกับสภาวะที่องค์กรยังถูก
ปลูกฝังในเรื่ องค่านิยมองค์กรเดิม ที่ยดึ ถือว่า คนไข้ตอ้ งมาก่อน หรื อทายังไงก็ได้ให้ผรู ้ ับบริ การพึงพอใจ ให้
มากที่สุด อะไรทานองนั้น รับมาทุกความผิดพลาด จนแยกแยะไม่ออกว่า เอ้า ! ตกลงใครถูกใครผิด ซึ่งมัน
เป็ นเชื้ อเพลิงอย่างดี ที่จะจุดประกายไฟในตัวคนทางานรุ่ นใหม่ ให้ต่อสู ้ ต่อต้าน ขัดแย้ง ในเรื่ องนี้เป็ นอย่าง
มาก มันจึงเกิดช่องว่างที่กว้างมากๆ ระหว่างคนทางานรุ่ นเก่า และน้องใหม่ไฟแรงที่มีทศั นคติที่สวนทางกัน
และดูเหมือนว่าช่องว่านี้กาลังจะกว้างมากขึ้นเรื่ อยๆด้วยซ้ าไป พี่ๆบอกน้องได้ แต่...ทาไมน้องไม่ทาตาม อัน
นี้น่าคิด ? แค่เรื่ องง่ายๆเริ่ มจากพฤติกรรมการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ไม่ตอ้ งเป๊ ะมากก็ได้ แค่การไม่ให้ใส่
รองเท้าแตะมาทางาน ยังปรับเปลี่ยนไม่ได้ซ่ ึ งทาให้สงสัยมากๆ เอาจริ งๆ เรื่ องที่ยกตัวอย่างนี้ มันเป็ นเรื่ อง
เล็กน้อยมาก แต่...อยากให้มองภาพออกว่า เรื่ องเล็กน้อยนี้ ทาไมถึงแก้ไขไม่ได้ มันจึงเกิดคาถามมาอีกว่า
ตรงไหน จุดไหน ที่บกพร่ องได้มากขนาดนี้ คนบอกไม่มีอานาจ ไม่มีความน่าเชื่ อถือ พอที่จะบอกที่จะ
ตักเตือน หรื อผูป้ ฏิบตั ิหวั รั้นเกินเยียวยา เกินที่จะบอกจะแก้ได้ หรื อยังไงกัน มันจึงเกิดคาถามในกลุ่มคนรุ่ น
เดียวกัน และเคยตั้งคาถามและพูดออกไปว่า “ เอ้า แล้วตอนเรี ยนนี่ก็ใส่ รองเท้าแตะไปเรี ยนหรอ? ” การที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรื อปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ควรจะเริ่ มตั้งแต่เรื่ องเล็กๆ ไม่ใช่วา่ เรื่ องเล็กน้อย มองข้ามๆไป
อย่าลืมว่า รอยรั่วเพียงเล็กน้อยที่ทอ้ งเรื อ อาจทาให้เรื อทั้งลาล่มได้เหมือนกัน ฉะนั้นถ้าเรื่ องเล็กน้อยยัง
ปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติจากรุ่ นสู่ รุ่นไม่ได้ คงเป็ นเรื่ องยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริ การให้ออกมา
ให้ผรู ้ ับบริ การพึงพอใจ เพราะรากเหง้าของคาพูดที่ดี การแต่งกายที่ดี แววตาที่จริ งใจ การกระทาที่เหมาะสม
ล้วนมาจากคนที่มีทศั นคติที่ดี มาจากจิตวิญญาณที่ดี ไม่ใช่แค่บอกกล่าวกันด้วยคาพูดแค่คาสองคา แล้วคน
มันจะเปลี่ยน อย่ามัวเฝ้าโทษครอบครัว การสั่งสอนของพ่อแม่หรื ออะไร เพราะ 80% ของคนทางานอยูก่ บั
องค์กร อยูก่ บั เพื่อนร่ วมงาน อยูก่ บั ที่ทางานมากกว่าอยูก่ บั ครอบครัวพ่อแม่ เพราะฉะนั้นบริ บทสิ่ งแวดล้อม
คือสิ่ งสาคัญที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้ ถึงจะต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ที่แน่ๆถ้าทาได้ผลย่อม
ออกมาในทางที่ดีท้ งั นั้น และมันคงจะดีข้ ึนเรื่ อยๆดีกว่าไม่พยายามปรับเปลี่ยนอะไรเลย มันคงเป็ นเรื่ องยาก
มากพอสมควร ในขณะที่คนหนึ่งคนยังต่อสู ้กบั ความคิดสภาวะอารมณ์ของตัวเองในแต่ละวัน ต่อสู ้กบั
ทัศนคติที่ลบๆของคนรอบข้าง ที่บางครั้งสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะลบไปด้วย ก็ยงั สู ้คิดหาเหตุและผลมาตัด
ทอนกันเพื่อยืนหยัดให้มนั ออกมาในทางที่ดี แต่ถา้ ในทางกลับกันในคนที่ไม่คิดอะไรเลยไม่พยายามหา
เหตุผลอะไรเลยเขาจะไม่เอนไหวไปง่ายๆกับสถานการณ์ลบๆพวกนั้นหรื ออันนี้น่าคิด ขนาดกิ้งก่าที่เป็ น
สัตว์เลื้อยคลานยังรู ้จกั เปลี่ยนสี เราเป็ นคนเดินได้ท้ งั ที อยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมดีดี ทาไมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

