
 
 
ท ำงำนอย่ำงไรให้สุดยอด               ดีตลอดท ำให้ใครเขำเห็น 
ล้วนเกิดจำกตัวเรำที่อยำกเป็น         อยำกโดดเด่นท ำงำนด้ำนบริกำร 
เริ่มยิ้มให้ตัวเอง  คนรอบข้ำง               ร่วมสรรสร้ำงสิ่งดีงำมให้กล่ำวขำน 
หม่ันคิดบวกจริงใจให้บริกำร                รับผิดชอบต่องำนที่เรำมี 
สร้ำงคุณค่ำในงำนให้เป็นหนึง่          เรียนรู้จึงเป็นดั่งอย่ำงวิถี 
แม้นปัญหำอุปสรรคจะมำกมี           สิ่งเหล่ำนี้ สอนเรำให้อดทน 
คอยรับฟัง ส่ือสำรดีจ ำเป็นยิ่ง           ให้รู้จริงเพื่อขจัดซึ่งปัญหำ 
ทั้งควำมสุข ควำมสนุกล้วนน ำพำ       สมฉำยำ”โรงพยำบำลในดวงใจ” 
 

ส ำหรับกำรท ำงำนนั้นย่อมมีทั้งประสบควำมส ำเร็จเร็วและประสบควำมส ำเร็จช้ำ แต่ไม่มีใครทีจ่ะไม่พบเจอ
กับอุปสรรคเลย แต่วันนี้ส ำหรับใครที่เหนื่อยมำกหรือเกิดควำมท้อ ลองถอยออกมำตั้งหลัก แล้วค่อยเริ่มเดินใหม่ก็ไม่
สำยเกินไป จงเอำคนข้ำงหลัง หรือน ำคนรอบข้ำงมเป็นแรงผลักดันดูนะคะ แล้วคุณจะพบเลยว่ำปัญหำ หรืออุปสรรค
เหล่ำนั้นไม่ยำกที่จะเดินข้ำมเลย สูตรเคล็ดลับของกำรท ำงำนให้สุดยอด Clinic 108 งำนประกันสังคม ดังนี้ 

1.  “DEVELOP8” ได้แก่ Development ไม่หยุดยั้งกำรพัฒนำ กำรที่หยุดเฉยอยู่กับที่บอกได้เลยว่ำไม่
สำมำรถพำให้พวกเรำก้ำวมำสู่ค ำว่ำประสบควำมส ำเร็จ  Endurance มุ่งเน้นควำมอดทน อุปสรรคมีไว้พุ่งชนเพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำย  Versatile มีควำมสำมำรถหลำกหลำยหรือต้องลองท ำงำนที่แตกต่ำงออกไป  Energetic มีควำม
กระตือรือร้นอยู่เสมอ หรือเรียนรู้ไปกับงำนนั้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรสังเกต กำรเข้ำไปเผชิญกับปัญหำ และอุปสรรคต่ำงๆ 
ควำมมุ่งม่ันเหล่ำนั้นจะช่วยน ำพำให้พวกเรำได้พบกับควำมส ำเร็จ  Love รักงำนที่ท ำ  Organizing กำรจัดกำรที่
เป็นเลิศ กำรจัดกำรที่ดีนั้นจะน ำพำชัยมำสู่ตัวเรำเกินครึ่งไปแล้ว ส ำหรับในกำรท ำงำนนั้นจ ำเป็นอย่ำงมำกเลยกับค ำ
ว่ำกำรวำงแผน(Planning) โดยมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำ วำงแผนประจ ำวัน วำงแผนเป็นไตรมำส/ประจ ำปี ท ำสิ่งที่
เร่งด่วนและส ำคัญหรือท ำสิ่งที่ยำกที่สุดและส ำคัญให้เสร็จก่อน ร่วมกับกำรจัดกำร(Organizing) ท ำงำนอย่ำงไรให้มี
ประสิทธิภำพ มีกำรบริหำรเวลำตำม Agenda เรียงล ำดับควำมส ำคัญของกำรท ำงำน วำงแผนกำรท ำงำนล่วงหน้ำ 
ควรท ำสิ่งใดก่อนควรท ำสิ่งใดหลัง Dicision Making Energy พลังกำรตัดสินใจ  สนใจเรื่องใหญ่ เรื่องส ำคัญ เอำ
เรื่องตัดสินใจยำกไปไว้ช่วงเวลำเช้ำเป็นช่วงสมองปลอดโปร่ง ตัดสินใจให้เร็วโดยใช้กำรไตร่ตรอง ควำมเป็นไปได้ของ
เรื่องนั้นๆเกิน 40%ช่วยในกำรตัดสินใจ ให้เวลำช่วงเย็นกับครอบครัวและออกก ำลังกำย สร้ำงสมดุลกำรท ำงำน กำร
ออกก ำลังกำยและครอบครัว ก่อนนอนครึ่งชั่วโมงอ่ำนหนังสือเพ่ิมพูนควำมรู้ทั้งนี้เป็นเพรำะว่ำหำกเรำได้ก ำหนดแล้ว 
เมื่อเวลำที่จะปฏิบัติงำนจริงๆนั้น จะได้ทรำบเลยว่ำอะไรที่ควรท ำก่อน หลัง อะไรที่จ ำเป็นมำกน้อย เพ่ือที่จะให้งำนที่
ท ำนั้นมีประสิทธิภำพ  Purpose กำรตั้งเป้ำหมำยชัด แน่นอนว่ำเป้ำหมำยกำรท ำงำนของพวกเรำ ก็คือกำรได้เป็น 
“โรงพยำบำลในดวงใจ” พวกเรำใช้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะแพทยศำสตร์ และค่ำนิยม “CQI2T” มำขับเคลื่อน
ในกำรท ำงำนและพัฒนำงำน(3C-3P DALI)บนพ้ืนฐำนงำนประจ ำให้มีคุณภำพและปลอดภัยโดยมีกำรท ำงำนร่วมกัน
เป็นทีม  Performance วัดผลได้  Positive thinking คิดแต่ทำงบวก หำกเรำคิดบวก คิดแต่สิ่งที่ดีๆ ส่งผลให้ตัว
เรำมีก ำลังและแรงผลักดันในกำรท ำงำนเพ่ิมขึ้นด้วย คนที่มีควำมคิดบวกจะดูเป็นคนที่สนุกสนำน น่ำร่วมงำนด้วย 
และท่ีส ำคัญสนุกกับกำรท ำงำนเพียงเท่ำนี้ก็ได้ผลงำนที่ดีอออกมำแล้ว  Peaceful Mind กำรมีจิตใจที่สงบ มีสติกับ

เคล็ดไม่ลับของกำรท ำงำนให้สุดยอด 
“Clinic 108 คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ ท ำงำนด้วยใจ ส ำเร็จด้วยทีม” 

เจ้ำของผลงำน: นำงนฤมล. พูลเพียร,นำงลัดดำวรรณ ปำนเพ็ชร, นำงภูมิจนัทร์ ชูด ำ, นำงพิไลวรรณ พิชัยรัตนวงศ์ และทีมงำนประกันสังคม 
 
 

 

 



สิ่งที่เกิดข้ึนจะท ำให้เรำสำมำรถมองเห็นปัญหำชัดเจน และคิดหำทำงแก้ไขได้ง่ำยขึ้น Punctual กำรเป็นคนตรงต่อ
เวลำ ไม่ได้แค่แสดงถึงว่ำเรำเป็นคนมีวินัย แต่ยังแสดงให้เป็นว่ำเรำเป็นคนมีควำมรับผิดชอบ ร่วมกับใช้กำรบริหำร
เวลำในกำรท ำงำน  Polite  กำรท ำงำนที่ใดก็ตำม หำกเรำพกพำควำมสุภำพอ่อนน้อมถ่อมตนไปด้วยแล้วไม่ว่ำใครๆ 
ก็อยำกท่ีจะเข้ำหำเรำ อยำกช่วยเหลือเรำ และมีควำมเกรงใจให้เรำ  Professional คือ กำรท ำงำนอย่ำงเป็นมือ
อำชีพ ท ำงำนด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถ รู้จักแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ เพ่ือน ำมำพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
ซึ่งจะท ำให้เป็นที่ชื่นชมและไว้วำงใจ(Trust) 

2. “SERVICE” เป็นเทคนิคกำรท ำงำนให้ดีและมีควำมสุข 
Smile  รอยยิ้มสร้ำงควำมประทับใจ เป็นกำรสร้ำงมิตรภำพที่ง่ำยที่สุดด้วย แต่ส ำหรับผู้รับบริกำรจะเห็น

รอยยิ้มของเรำภำยใต้ mask ได้อย่ำงไรล่ะ??  ก็จำกแววตำที่มีรอยยิ้มของเรำ “ดวงตำเป็นหน้ำต่ำงของหัวใจ”  
Enthusiastic  ควำมกระตือรือร้น ด้วยเหตุที่สถำนกำรณ์รอบตัวเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วท ำให้พวกเรำไม่

สำมำรถหยุดอยู่กับท่ีได้ เช่น สถำนกำรณ์ Covid-19 ทำงคลินิก 108 ได้ตระหนักถึงควำมต้องกำรของผู้ป่วย จึงได้
พัฒนำระบบกำรให้บริกำรดูแลผู้ป่วย โดยน ำระบบ telemedicine มำใช้ในกระบวนกำรดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
กำรดูแลตำมมำตรฐำน มีคุณภำพและปลอดภัย น ำมำซึ่งควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

Responsibility มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ท ำ ควำมรับผิดชอบเป็นกุญแจส ำคัญในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จ 
ซึ่งพวกเรำต่ำงก็รับผิดชอบหน้ำที่ของตนเองให้ดีที่สุด โดยแต่ละคนก็จะมีบทบำทหน้ำที่ที่ต่ำงกันไป เปรียบเสมือนจิ๊ก
ซอว์ในรูปภำพรูปหนึ่ง ที่แม้แต่ชิ้นส่วนริมสุดที่เหมือนไม่มีควำมส ำคัญแต่ถ้ำเมื่อขำดไปหรือไปอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้อง ภำพ
นั้นคงขำดควำมสมบูรณ์และควำมงดงำมเป็นแน่แท้ 

Value เข้ำใจคุณค่ำของงำนและเพื่อนร่วมงำน คุณค่ำของงำนเป็นสิ่งที่พวกเรำตระหนักเสมอ มีควำม
เคำรพและให้เกียรติเพ่ือนร่วมงำนซึ่งนั่นท ำให้เรำท ำงำนเป็นทีม ส่งผลให้กำรท ำงำนประสบควำมส ำเร็จ 

Inquisitiveness กำรใฝ่เรียนใฝ่รู้ กำรเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ (Lifelong  learning) ซึ่งมักจะ
เกิดข้ึนเมื่อเรำเผชิญกับปัญหำ หรืออุปสรรค สิ่งนี้ท ำให้พวกเรำพัฒนำศักยภำพ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สร้ำง
นวัตกรรมใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อขององค์กรและผู้รับบริกำร  

Communication  กำรสื่อสำรในแง่บวก    กำรสื่อสำรเปรียบเสมือนตัวเชื่อมประสำนในทุกขั้นตอนของ
กำรท ำงำน ซึ่งพวกเรำมีกำรสื่อสำรในองค์กรทุกอำทิตย์เพ่ือท ำควำมเข้ำใจในนโยบำยของผู้บริหำร รวมทั้งพูดคุย
ปัญหำในหน่วยงำนพร้อมช่วยกันหำแนวทำงแก้ไข  และที่ส ำคัญที่สุดในกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำร เรำต้องฟังและ
ค้นหำว่ำสิ่งที่พวกเขำต้องกำรคืออะไร เพ่ือที่เรำจะได้สื่อสำรไปอย่ำงถูกต้องและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับพวกเขำ 

Enjoy and Happiness  รู้สึกสนุกและมีควำมสุขในกำรท ำงำน  
3.พัฒนำควำมสัมพันธ์ทั้งด้ำนส่วนตัวหรือกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้นด้วย Outward Mindset เพรำะ Outward 

Mindset คือตัวช่วยที่จะเข้ำมำท ำให้เรำสำมำรถมองเห็นคนรอบข้ำงด้วยควำมเข้ำใจ แทนที่จะจดจ่ออยู่กับเป้ำหมำย
ของตัวเองเพียงอย่ำงเดียว ซึ่งกระบวนกำรคิดนี้จะช่วยเปลี่ยนควำมขัดแย้งที่เรำเองก็มีส่วนท ำให้เกิด ปรับเปลี่ยนให้
กลำยเป็นกำรร่วมมือกัน เพ่ือมุ่งไปสู่จุดหมำยเดียวกันที่ตั้งกันเอำไว้ ท ำให้กำรท ำงำนประสบควำมส ำเร็จ 

 

 


