
 

“เคล็ดไม่ลับของการท างานให้สุดยอด”  

 ภาพจ าของการท างานที่สุดยอดของฉันในวัยเด็ก คือ การท างานของแม่ แม่ผู้เป็นเรือจ้าง ครูอนุบาลที่ทุ่มเท มุ่งมั่น 
เอาจริงเอาจัง ในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง รอยยิ้มแห่งความสุข ของครูผู้ให้และนักเรียนที่น่ารัก ท าให้ฉันจดจ าภาพการ
ท างานที่มีความสุขไม่มีลืมเลือน และแม่ได้ถ่ายทอดความเป็นผู้รักในงานมาถึงฉันผู้เป็นลูกอย่างไม่ต้องสงสัย 

 ดิฉัน พว.ยุพดี บุญธรรม ปฏิบัติงานที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เป็นเวลากว่า 20 ปี
แล้ว ที่ฉันอุทิศแรงกายและจิตใจในการดูแลหญิงตั้งครรภ์และการคลอด และปัจจุบันดิฉันได้เปลี่ยนบทบาทสู่การเป็น
พยาบาล ประจ าหน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ แต่จะด้วยเหตุผลใด
ก็ตาม ส าหรับฉัน การตัดสินใจท าสิ่งใด ฉันจะพิจารณาถึง คุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ทั้ง
ต่อผู้อื่นและตนเอง ก็ไม่มีข้อลังเลในการลงมือท า และรักในทุกสิ่งทีเ่ราท า จากการเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น 

 เคล็ดไม่ลับของการท างานให้สุดยอด และมีความสุข ของฉัน 
ประกอบไปด้วยหลายปัจจัย แต่ปัจจัยหลักนั้น มาจาก 3 สิ่ง นั่นก็คือ การ
เป็นผู้มี  พลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ฉัน
ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 สุดยอด พลังใจ : การให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือนร่วมงาน เหมือนจะ
เป็นหน้าที่หลักส าหรับฉัน ที่ฉันเองก็รู้สึกเต็มใจและเป็นสุขกับหน้าที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว ฉันมักได้รับ
การปรึกษาจากเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอ ในทุกครั้งที่ได้พูดคุยกันฉันมีความเต็มใจที่จะรับฟังและเข้าใจถึงความรู้สึกของพวก

เขา ความรู้สึกไม่สบายใจ เป็นทุกข์ หรือหมดพลังใจของพวกเขา จึงเป็นสิ่งที่ฉันตระหนักว่า 
ฉันสามารถบรรเทาให้ดีขึ้นได้  จากการเห็นสีหน้าและรอยยิ้มของเขา และฉันจึงระมัดระวัง
ความคิด ค าพูด การกระท าของตนเองอยู่เสมอ ไม่ให้ท าร้ายจิตใจของคนรอบข้าง ฉันเลือกที่
จะให้ก าลังใจ แบ่งปันความรักแก่ทุกคน ฉันชอบสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ท างาน หาโอกาส
ท ากิจกรรมการพูดเรื่องดีๆในตอนเช้าก่อนเริ่มงาน และให้รางวัล ชื่นชม ขอบคุณ แบ่งปัน
สิ่งของเล็กๆน้อย เพ่ือสื่อมอบความรักและปรารถนาดีต่อกัน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ความสัมพันธ์
ในที่ท างานดี ทีมงานมีความสุข มีความเข้มแข็ง และเมื่อท างานสิ่งใดก็ตาม แม้จะยาก แต่ก็
ส าเร็จเสมอ ฉันมักบอกกับทุกคนว่า “ยากไม่ได้หมายความว่าท าไม่ได้ ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นว่า 

เราจะท าส าเร็จเสมอ”  

 สุดยอด พลังกาย : สุขภาพที่ดี จะช่วยก าจัดจุดอ่อนของจิตใจและความรู้สึกได้ ฉันจึงไม่บังคับร่างกายในยามที่
เหนื่อยล้า ฉันดูแลความสมดุลของร่างกาย เพราะเมื่อกายพร้อม ใจพร้อม จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น 
เหมือนค ากล่าวที่ว่า “กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” หากร่างกายแย่ จิตใจก็จะอ่อนแอไปด้วย การได้พักผ่อนเพียงพอ จะท าให้
สมองแจ่มใส และฉันมักพบเสมอว่า เหตุการณ์ท างานที่ผิดพลาดต่างๆ เกิดจากการขาดสติ ดังนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายให้
แข็งแรงและมีสติในการท างาน จะส่งผลให้การท างานถูกต้องมีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยด้วย 
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 สุดยอด พลังสติปัญญา : การท างานในห้องคลอดยาวนานกว่า 20 ปี ท าให้ฉันมีความรู้และทักษะในการท างาน 
และฉันยินดีที่จะแบ่งปันความรู้แก่ทีมงานในหน่วยงาน เพ่ือให้พวก
เขาได้เป็นทีมคุณภาพในการท างาน ฉันมองเห็นจุดแข็งจุดอ่อนใน
การท างาน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาเครื่องมือการ
ท างานให้ส าเร็จได้ดีขึ้น ฉันจัดกิจกรรมการโครงการแบ่งปันความรู้ 
แก่ทุกคนในหน่วยงานให้ เข้ามามีส่วนร่วม มีสูติแพทย์ที่ เห็น
ประโยชน์ของการท ากิจกรรมนี้และให้ความกรุณาเข้ามาแบ่งปัน
ความรู้ เกิดเป็นบรรยากาศวัฒนธรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน ด้วยเหตุที่ฉันเชื่อว่า หนึ่งในความสุขของการท างานนั้น คือ
การมีความรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในการท างาน ดังนั้นการถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์ความรู้และทักษะต่างๆ จะท าให้
พวกเขารู้มากขึ้น เก่งขึ้น และมีความมั่นใจ เมื่อมั่นใจแล้วจะกล้าที่แสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการ

ท างาน ส่งผลให้การท างานมีมาตรฐาน ถูกต้องและปลอดภัย การท างานเป็น
ทีมสอดคล้อง รู้เขา รู้เรา งานราบรื่น และรวดเร็ว  แม้กระท่ังเมื่อฉันต้องย้าย
มาปฏิบัติงานในหน่วยงานใหม่ แม้จะเป็นงานที่ใหม่ส าหรับฉัน แต่ฉันก็มุ่งมั่น
ในการเรียนรู้ และมีความมั่นใจในการที่สร้างสรรค์งาน ฉันเลือกที่จะไม่
ปฏิเสธงานที่ไม่เคยท า เพราะฉันเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และไม่มี
อะไรยากเกินกว่าที่ฉันจะท าได้  

 เมื่อรวมพลังสุดยอดการท างานให้ส าเร็จ ฉันค้นพบว่า ฉันมีความสุขกับการท างาน และเห็นคุณค่าของงานและ
ตนเองอย่างมาก นั่นก็เป็นเพราะ ฉันมีความรู้ ความรัก และสุขภาพท่ีดี ท าให้พร้อมส าหรับงานที่ท้าทาย มีความเชื่อม่ันที่จะ
ท างานให้ส าเร็จ และฉันมองเห็นการเติบโตในสายอาชีพของตนเอง ในรูปแบบของการมีโอกาสท าประโยชน์ได้มากขึ้น 
ยิ่งใหญ่ขึ้น ท าให้ทุกครั้งของการท างานใดๆ ฉันมักเห็นมองภาพความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่อยู่ตรงหน้าเสมอ  

 เป้าหมายในชีวิตพยาบาล ที่เป็นภาพชัดเจนส าหรับฉัน คือ การเป็นพยาบาลที่เยี่ยมยอด ดังนั้นไม่เพียงแต่ฉันที่มี
พลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญาแล้ว ผู้คนรอบข้างก็มีส่วนส าคัญที่จะช่วยให้งานส าเร็จ ฉันจึงไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณทุกคน
ในทุกครั้งที่ให้ความร่วมมือ และขอโทษเมื่อฉันได้ผิดพลาด หากผู้อ่ืนผิดพลาดฉันจะกล่าวเสมอว่า ไม่เป็นไร ผิดเป็นครู ค า
ขอโทษช่วยลดความรู้สึกลบ ค าขอบคุณเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกบวก และค ากล่าวไม่เป็นไร คือ การให้อภัยซึ่งกันและกัน 
ความรู้สึกท่ีจริงใจจากการกล่าวค าเหล่านี้ ช่วยเพิ่มพลังใจ พลังกาย และพลังสติปัญญา และเป็นอีกส่วนที่ส าคัญของเคล็ดไม่
ลับ การท างานให้สุดยอด 

 

 


