
 
 

   

 

 

“การท างาน คือ การปฏิบัติธรรม ไม่มีงานไหนต  า ถ้าท าด้วยใจสูง” ตามแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุ 
โดยเฉพาะอย่างยิ ง การท างานในโรงพยาบาลที ต้องมีส่วนข้องเกี ยวกับชีวิตส่วนใหญ่ของมนุษย์ คือ เกิด แก่ 
เจ็บ ตาย จากประสบการณ์การท างานที ผ่านมาเกือบ 26 ปี มีทั้งสุขและทุกข์ เชื อว่าเป็นธรรมดาที ทุกคนต้อง
ประสบเช่นกัน ดิฉันเคยท างานทั้งทางกายอยู่แผนกแม่และเด็ก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ทางจิตอยู่หน่วยจิต
เวชเด็กและวัยรุ่น และปัจจุบันคือทางวิชาการอยู่หน่วยวิจัยทางการพยาบาล ประสบความส าเร็จในชีวิตใน
ระดับที มากกว่าอีกหลายคน ได้แก่ เรียนจบ ป.โท การได้ต าแหน่งช านาญการ การได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆทั้ง
จากในงานและนอกงาน ทั้งนี้ เนื องจากมีเคล็ดลับดีๆในการท างานที จะบอกกล่าวให้พี  ๆน้อง ๆหรือผู้ที สนใจให้
ทราบด้วยเคล็ดลับ  5ส ดังนี้ 

1. สนุกกับการท างาน เมื อเราท างานด้วยความสนุก จะท าให้เรามีแรงขับ ในการพยายามที จะ
ท างานให้ได้ดีที สุด และประสบความส าเร็จ ไม่เครียด ท าให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว และที ส าคัญ
ท าให้คนรอบข้างของเราผ่อนคลายกับการท างานไปด้วย ทุกวันนี้ก่อนท างานจะต้องชวนพูดหรือ
สร้างบรรยากาศในที ท างานให้สนุกสนาน โดยการชวนพี ๆออกก าลังกายยืดเส้นยืดสาย พร้อมกับ
สร้างรอยยิ้มหรือหัวเราะก่อนการท างานเอกสาร 

2. กล้าเสี่ยงและอย่ากลัวที จะเผชิญหน้ากับปัญหา หรือพยายามหลีกเลี ยงงานที ยาก คิดว่า “ทุกสิ งที 
เข้ามาย่อมดีเสมอ” กล้ารับผิดและรับชอบ อย่างตอนท าช านาญการ มีคนบอกว่า ยากนะ จะท า
ได้เหรอ ดิฉันเอาค าสบประมาทนี้เปลี ยนไปเป็นท้าทาย คิดว่า “ฉันท ำได้” แล้วลงมือท าแต่ในใจก็
ต้องบอกตัวเองว่า “มันตึงได้แก้” เพราะงานแต่ละงานที ท าต้องผ่านหลายขั้นตอน กว่าจะได้งาน
แต่ละชิ้น กว่าจะได้วิจัยแต่ละเรื อง ก็มีปัญหาอุปสรรคหลายๆอย่างเตรียมใจกับการคอมเม้นท์หรือ
การให้แก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่อง คนเราไม่ได้สมบูรณ์ทุกอย่าง ไม่ได้เก่งไปทุกเรื อง ดังนั้นถ้าคิดที 
จะท าแล้วต้องท าให้ส าเร็จ 

3. มีมนุษยสัมพันธ์ที ดี มีทีท่าในทางบวก เป็นมิตรกับคนรอบข้าง โดยส่วนตัวจะใช้ สังคหวัตถ ุ4 เป็น
หลักในการผูกไมตรี ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา หรือแปลง่ายๆคือ แบ่งปันไปมา 
พูดจาจับใจ ช่วยกิจกันไป และนิสัยเป็นกันเอง  

4. จัดล าดับความส าคัญของงาน เพราะบางทีงานที เข้ามาพร้อมกันหลายอย่าง โดยเฉพาะตอนอยู่
จิตเวชเด็กที ปฏิบัติหน้าที รองหัวหน้าหอผู้ป่วย มีหลายต าแหน่งที ได้รับผิดชอบ เช่น ประธาน
กรรมการวิจัยของงานทั วไปฯ, QAW, Assistance Nurse, เลขาทุนเพื อเด็กออทิสติก เป็นต้น มี
ทั้งงานบริหาร บริการ พัฒนาและวิชาการ ก็จะดูว่างานไหนส าคัญแล้วก็เร่งด่วนหรืองานที ส าคัญ
สามารถแก้ปัญหาได้เลยก็จะท าก่อน เพราะเราไม่สามารถท างานทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันแต่จะ
ตั้งเป้าหมายต่อไปว่างานชิ้นนี้จะเสร็จเมื อไหร่เพื อป้องกันไม่ให้ตัวเองขี้เกียจและมีไฟในการท างาน
ให้เสร็จ 

ท างานให้ดีต้องมี “5ส” 

อิสรีย์  ปัญญาวรรณ หน่วยวิจัยทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล 



 
 

   

5. จัดสรรเวลา เป็นคนที เวลางานก็จะท าเต็มที ในการท างานไม่เอาเรื องส่วนตัวเอาเกี ยวกับงาน หลัง
เลิกงานไม่เอางานกลับมาท างานที บ้านหรือไม่คิดเรื องงานต่อหรือมีก็บางครั้ง หลังเลิกงานจะเป็น
เวลาพักผ่อนเวลาส่วนตัวและเวลาของครอบครัว เช่น เดินช๊อปปิ้ง ฟังเพลง ดูทีวี เล่นเกม ออก
ก าลังกาย เป็นต้น ที ส าคัญจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะถ้านอนไม่พอจะมีผลต่อการ
ท างานตอนกลางวันทั้งทางกายและสมาธิในการท างาน การหาเวลาพักก็เหมือนกับการชาร์จแบต
ไปในตัว และยังช่วยให้มีพลังในการท างานของวันให้เสร็จเร็วขึ้นได้ด้วย ไม่เกิดอาการ burn out 
ได้ง่าย 

เพราะคนเรามีเวลาชีวิตที เท่ากันคือ 24 ชั วโมงใน 1 วันหรือ 365 วันใน 1 ปี ท าอย่างไรให้ตัวเองมีชีวิต
ที มีคุณภาพ มีความสุขในการท างานมากขึ้น เราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวของเราเอง ลองใช้เทคนิค 5 ส คือ 
สนุกกับการท างาน กล้าเสี ยง มีมนุษยสัมพันธ์ที ดี จัดล าดับความส าคัญของงาน และจัดสรรเวลา จะท าให้
เกิดผลที ดีตามมาแก่ตนเองและองค์กร ลดความเครียดและความขัดแย้งในหน่วยงาน ซึ งช่วยให้องค์กร
เจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มาสร้างความสุขในการท างานกันนะคะ ดัง
ค ากล่าวที ว่า “…งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข ท างานให้สนุก เป็นสุขเมื อท างาน...” 

      

 

 


