กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โรงพยาบาลทาวังผา เรื่อง “ทํางานอยางไรใหมีความสุข”

คุณนภาภรณ ฝายนันทะ
คุณนภาภรณ เลาวา “ทํางานมาสิบกวาป ทุกวันที่มาทํางานไมเคยตะคอกหรือขึ้นเสียงกับคนไข
หรือเพื่อนรวมงานเลย ถึงแมจะมีอารมณโกรธก็ตาม กับเพื่อนรวมงานก็เหมือนกัน เราจะไมทะเลาะกัน
เวลาเครียดหรือโมโหก็จะเงียบ จะไมวาคนอื่น เวลามีเรื่องอะไรก็ไมโทษใคร เพราะไมมีใครผิดใครถูก เวลามี
ปญหาตองชวยกันแกปญหา และเอาใจเขามาใสใจเรา แบงปนกันเพราะอยูดวยกัน 8 ชั่วโมง เยอะกวาเวลา
อยูกับครอบครัวอีก ดังนั้นจึงมองเพื่อนรวมงานใหเปนครอบครัวทํางานโดยไมแบงหัวหนาหรือลูกนอง จะไม
แบงชนชั้นกัน การวางแผนการทํางานในหองLAB ก็แบงตามความถนัดของแตละบุคคล การทํางานจะ
สําเร็จนั้นจะตองพึ่งพากัน ทํางานกันเปนทีม หากผิดตองผิดกันหมด เวลามาทํางาน ระหวางทํางานควรทํา
อยางเต็มที่ หามโกหก ตองมีความเชื่อใจกัน สวนเรื่องของครอบครัวนั้น ครอบครัวสําคัญที่สุด อยาเอา
ความเครียดที่บานมาลงที่ทํางานเพราะ เขาไมรูเรื่องกับเรา สุดทายคือใหมองวา ทุกงาน ทุกคน มี
ความสําคัญเทากันหมด ถาทุกคนเห็นความสําคัญของทุกคนก็จะทํางานอยางมีความสุขคะ”

คุณยงยุทธ อินตะแสน
คุณยงยุทธ เลาวา “ทํางานมา 19 ปเหลืออีกไมกี่ปก็จะเกษียณแลว ทุกวันที่มาทํางานตองทําจิตใจ
ใหแจมใสเสมอ มีความสุขทุกครั้งที่มีงานและเมื่อเอางานไปสง แลวเขาเซ็นตรับงาน เวลาที่เขายิ้มใหแลว
เรายิ้มตอบจะมีความสุขมาก กําลังใจในการทํางานคือคําชมที่เจาของงานชอบงานของเรา ปกติจะเปนคน
ไมโกรธใครงาย ๆ นานๆที จะมีสักครั้ง หากโกรธใครก็จะพยายามไมแสดงอาการโกรธออกมา ใหคิดอยู
เสมอวา ถาคุณปลอยอารมณโกรธออกไป มิตรภาพจะขาดสะบั้น เวลาเครียดจึงมักไปพูดคุยระบายให
เพื่อนที่สนิทฟงเปนการระบายความเครียด ทุกวันนี้ทํางานเยอะกวาอยูที่บาน องคกรแหงนี้ทําใหผมมีงาน
ทํา มีเงินไปเลี้ยงลูก ใชชีวิตอยางพอเพียง ดังนั้นเราตองรักองคกร และรักงานที่เราทํา”

คุณลุลิดา ไชยสีติ๊บ
คุณลุลิดา เลาวา “มีหลายคนอยากจะมาทํางานที่โรงพยาบาลทาวังผา แตเขาไมมีโอกาส เราที่
ทํางานอยูที่นี่ถือวาโชคดีกวาใครหลายคน ตองคิดวา โรงพยาบาลทาวังผาเปนบานหลังที่สอง อยูบานมี
ความสุขอยางไร พยายามทําใหเหมือนอยูที่บาน เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่น เราตองเปลี่ยนแปลง
ตัวเองเพื่อใหเขากับคนอื่นใหได ยึดหลัก Happy 8 ในการทํางาน ตอนเชามาทํางานกลาวสวัสดีทักทาย
ดวยรอยยิ้ม ทํางานทุกชิ้นใหเต็มที่ มีความเปนมืออาชีพเปนนักประสานงานที่ดี หมั่นหาความรูเพิ่มเติมอยู
ตลอดเวลา คนที่หยุดการเรียนรู คือคนที่ตายแลว การใหอภัยเปนสิ่งที่จําเปนตองรูจักใหอภัยกันและกัน
การมองบวก ถาเราเจองานหนักใหบอกกับตัวเองวา นี่คือการฝกตนเอง ถาเราเจอปญหาที่ซับซอน ใหบอก
กับตัวเองวา นี่คือการที่เราจะตองเรียนรูใหมากขึ้น การมองบวกจะทําใหเรามองเห็นความสุขอยูตรงหนา
แบงเวลา กิน นอน พักผอน ทํางาน ออกกําลังกาย สมาธิใหสมดุล สุดทายการทํางานดวยใจรัก ถาเรา
ทํางานที่ใจรักทุกๆวันจะมีความสุข เราไมตองรอวาความสุขจะมาถึงเราวันเสารหรือวันอาทิตย แตทุกวันที่
เราทํางานจะเปนวันแหงความสุขของเรา เพราะเราทํางานดวยความรัก”

คุณอัจฉริยา กาญจนสินิทธ
คุณอัจฉริยาเลาวา “ความสุขอยูรอบๆตัวเรา เราจะไมรูจักสุขหากไมรูจักทุกข จะทุกขจะสุขนั้นอยูที่
ใจของเรา สิ่งที่สําคัญคือ การเห็นคุณคาในตัวเอง หากทํางานแลวไมเห็นคุณคาวาเปนประโยชน เราจะรูสึก
ไมดี หากทําแลวคนไขมีความสุข เราก็จะมีความสุขไปดวย พยายามทําใหเพื่อนรวมงานเห็นคุณคาของ
เพื่อนรวมงานดวย บอกเขาบอยๆเขาจะไดเห็นคุณคาของตัวเอง สรางแรงผลักดันใหกับลูกนอง ใหทุกคน
เห็นคุณคาของตนเอง การดูแลลูกนอง ตองดูแลไมเหมือนลูกก็ตองเหมือนนอง พยายามเห็นเปนลูกเปน
นอง ไมใชหัวหนากับลูกนอง ครอบครัวก็เปนสิ่งสําคัญ ไมวาจะเปนครอบครัวเราหรือครอบครัวเขา สราง
ความสุขโดยการเอาใจเขามาใสใจเรา เวลาโกรธก็จะพยายามสกัดกั้นความโกรธใหถึงที่สุดถาไมไดจริงก็
ไตรตรองดูวา เพราะเราหรือเปลาที่ทําใหเขาเปนแบบนั้น เวลามีความเครียดตัวเองจะระบายทางface
book เวลามีปญหาก็จะระบายกับคนอื่นโดยไมทําใหคนอื่นเดือดรอน และพยายามจัดลําดับความสําคัญ
ของการทํางาน”

คุณวิลาวรรณ เชื้ออวน
คุณเพียรเลาวา “ความสุขอยูที่ใจ วาจะยอมรับมัน จะทุกขหรือสุขอยูที่ใจเรา งานที่เราทําอาจจะ
เหนื่อยหรืองานจะหนักแคไหนก็ตองยอมรับมัน คิดไปวา มันคือประสบการณ รักกับงานที่เราทํา ถาเรารัก
มันก็จะมีความสุขแลว งานทําเปนงานละเอียดเมื่อเกิดความผิดพลาดก็ใหคิดวาเปนประสบการณ ให
คําแนะนํากับเพื่อนรวมงานหรือกับคนที่มาติดตอ การอธิบายใหเขาฟงนั่นก็คือความสุข ใหอภัยกันในงานที่
ผิด ใหกําลังใจเพื่อนรวมงาน ใหเกียรติกัน อยากใหเขาใจกัน อยาโกรธกัน ไมเอาความเครียดที่บานมา
ทํางานดวย ทุกวันนี้แคมาทํางานแลวมีคนทักทายก็มีความสุขแลว”
คุณศรีนวล
คุณศรีนวลเลาวา “ความสุขคือการไดทําใหคนที่มารับบริการมีความสุข แคไดนวดใหผูรับบริการก็
มีความสุข เมื่อคนไขมาหาเราแลวเรานวดเขาทําใหเขาหายปวด จะทําใหเรารูสึกภูมิใจในการที่ทํา และรูสึก
วามีความสําคัญ ในที่ทํางาน เวลาทํางานก็มีปญหาบางแตก็พยายามมองขามจุดบกพรองของคนอืน่ เลือก
มองแตจุดดี ๆ เพราะคนเรามาจากหลายครอบครัว ไมมีใครเหมือนกัน เวลามีปญหาก็ชวยกันแกปญหา ไม
วาจะเปนเรื่องที่ทํางานหรือเรื่องครอบครัว”
คุณโฉมวลี จีปน
คุณโฉมวลีเลาวา “ มาครั้งแรกรูสึกวาไมมีความสุขเลยเพราะไมมีเพื่อนแลวไมรูจะอยูยังไง เราตอง
ปรับตัวเขาหาคนอื่น ถาเรารูจักคนอื่นมากขึ้น เราจะเขาใจมากขึ้น เปนคนกลางๆ หามเขาขางฝายใดฝาย
หนึ่ง บางคนอาจจะไมชอบเราก็ปลอยเขาไป เราตองรูจักวางตัวเพื่อไมใหคนอื่นตําหนิเราได การทํางานก็
คิดวา เราทํางานสวนไหนก็เหนื่อยสวนนั้น ถาวางแผนงานที่ดี ก็จะมีความสุข ครอบครัวเปนกําลังใจที่ดี
ที่สุด หากกําลังใจเราดี ก็ทําใหมองงานดีไปหมด หากกําลังใจไมดี งานเพียงนอยนิดก็จะไมมีความสุข”
คุณหมอดิเรก สุดแดน
คุณหมอดิเรกเลาวา “คิดดีทําดี สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราเอง ทํางานใหเต็มความสามารถของเรา อยา
เบื่อคนไข อยาเครียดเวลาที่คนไขบนหรือดา เราอยูที่ทํางานมากกวาที่บาน เราตองรักที่ทํางานใหเหมือนที่
บาน เรามองทุกคนใหมีความสําคัญไมวาจะระดับไหนเพื่อใหเขามีความสุขได เราไมสามารถทําใหคนอื่น
รักเราไดหมดแตเราจะทําความดีเพราะเชื่อวาความดีจะชนะและทําใหเราสําเร็จ มีความเชื่อเรื่องการสะกด
จิตตัวเองใหตัวเองมีความสุขและจะมีความสุข การใหคือความสุขก็จะใหไปเรื่อย ๆจนคนที่เราใหนั้นไป
ใหกับคนอื่นตอ ระหวางการใหกับการรับ มือของผูใหอยูขางบน มือผูรับอยูขางลางเสมอ ใหเชื่อวา วันนี้เรา
ทําดีแลวจะไดดี ทําตัวเองใหมีความสุขและทําใหคนรอบขางมีความสุขไปดวย ใหคิดวาเรื่องของคนอื่นเปน
เรื่องใหญ เรื่องของตัวเองเปนเรื่องเล็กนอย”

ถอดบทเรียนเรื่อง “ทํางานอยางไรใหมีความสุข”
1. ทํางานอยางมีปยะวาจากับทุกคนมีวุฒิภาวะทางอารมณที่เหมาะสม
2. มีการแบงงานตามความรูความสามารถของแตละคน
3. เอาใจเขามาใสใจเรา ไมแบงชนชั้นวรรณะ
4. มีความสามัคคีกัน ทํางานเปนทีม รับผิดชอบงานรวมกัน มีปญหาก็ชวยกันแกไข
5. มีความจริงใจหามโกหก
6. อยาเอาความเครียดจากบานมาลงที่ทํางาน
7. ทุกคนทุกงานมีความสําคัญเทากันหมด เห็นความสําคัญของคนทุกระดับ
8. มีความสุขกับการทํางานจิตใจแจมใสเสมอ
9. คําชมจากเจาของงานคือกําลังใจที่สําคัญ
10. เวลาเครียดจะหาที่ปรึกษาคอยรับฟง
11. มีเจตคติที่ดีตอองคกร องคกรแหงนี้ทําใหครอบครัวมีความมั่นคง เราโชคดีที่ไดทํางานใน
โรงพยาบาลโรงพยาบาลเหมือนเปนบานหลังที่สอง
12. เราควรเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองกอนที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่น
13. มองอุปสรรคเปนทางบวกทํางานดวยใจรักทําใหเกิดความสุขทุกวัน
14. ไมหยุดการเรียนรู
15. แบงเวลาออกกําลังกายผอนคลายความเครียด
16. ความสุขอยูรอบตัวเรา ทุกขหรือสุขอยูที่ใจ
17. เห็นคุณคาในตัวเราและสรางใหเพื่อนรวมงานเห็นคุณคาของตัวเอง
18. รักลูกนองใหเสมือนเปนลูกและนอง ไมใชหัวหนากับลูกนอง
19. สรางความสุขทั้งที่ทํางานและครอบครัวไมทําใหคนอื่นเดือนรอน
20. รักและภูมิใจในงานที่ทําใหผูรับบริการมีความสุข
21. ใหอภัยเพื่อนรวมงานเมื่อผิดพลาด ใหกําลังใจซึ่งกันและกันเปนเพื่อนที่ดีตอกัน
22. มองขามจุดบกพรองของคนอื่น มองแตสวนดี
23. การรูจักปรับตัวเองเขาหาคนอื่น ทําใหทํางานไดอยางมีความสุข
24. รูจักวางแผนงานในการทํางาน จะทําใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
25. กําลังใจจากครอบครัวคือสิ่งสําคัญ
26. คิดดี ทําดี สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวเรา ความดีจะชนะทําใหเราประสบผลสําเร็จ
27. ไมเบื่อคนไข ไมเบื่อทํางาน
28. การใหคือความสุข

