โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการ
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
ดำ�เนินงานโดย

สำ�นักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
สนับสนุนการดำ�เนินงานโดย

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำ�เภอ (รสอ.)
กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ งานบันดาลใจ
“สุขภาวะทางจิตวิญญาณ”
เป็นแนวคิดส�ำคัญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ที่ช่วยให้การรักษาความเจ็บป่วยเป็นไปอย่างเคารพใน
คุณค่าและศักยภาพความเป็นมนุษย์ ความเข้าใจในมิติ
ทางจิตวิญญาณยังท�ำให้คนท�ำงานสุขภาพสามารถเรียน
รู้และเติบโตไปกับการท�ำงานที่ใส่ใจต่อความทุกข์ของ
เพื่อนมนุษย์ ที่ผ่านมา แม้จะมีการประยุกต์แนวคิดนี้ไป
ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย และใน
โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพ
เพือ่ การเปลีย่ นแปลงทีย่ งั่ ยืน” (Sustainable Healthcare
and Health promotion by Appreciation and
Accreditation - SHA) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล (องค์การมหาชน) แต่กย็ งั ไม่มกี ารพัฒนาแนวทาง
ที่ชัดเจนที่จะบูรณาการมิติทางจิตวิญญาณเข้ากับการ
ท�ำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

“โครงการ งานบันดาลใจ”
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างสุขภาวะในระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพด้ ว ยจิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น มนุ ษ ย์

(Promoting Humanity and Spiritual Well-being in
Healthcare) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของส�ำนักวิจยั

สังคมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล (องค์การมหาชน) เครือข่ายสุขภาพระดับอ�ำเภอ
(District Health System: DHS) และส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายเพื่อ
สร้ า งแนวทางที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการส่ ง เสริ ม มิ ติ ท าง
จิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ
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โครงการ งานบันดาลใจ

มีความส�ำคัญอย่างไร?

ระบบบริการสุขภาพที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเป้าหมาย
ของการบ�ำบัดเยียวยาความทุกข์ของผู้คน ได้กลายเป็น
ระบบงานทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ทัง้ ผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้
บริการ ภาวะดังกล่าวนอกจากจะเกิดจากภาระงานที่
หนักอึ้งแล้ว ยังเกิดจากวัฒนธรรมการท�ำงานและระบบ
งานที่สร้างความแปลกแยกต่องาน คนท�ำงานไม่เห็น
คุณค่าของงาน และไม่สามารถแสวงหาความหมายของ
ชีวิตจากการท�ำงานได้ โดยเฉพาะในระบบงานราชการ
หรือระบบงานขนาดใหญ่ที่เน้นการวัดผลและประเมิน
ประสิทธิภาพในเชิงปริมาณแต่เพียงด้านเดียว ในระบบ
งานดังกล่าว นอกจากจะไม่สามารถสร้างสุขภาวะใน
องค์กรได้แล้ว ความทุกข์ของผู้ให้บริการยังมีผลโดยตรง
ต่อผู้รับบริการอีกด้วย สภาพเช่นนี้ขัดแย้งอย่างยิ่งกับ
แนวคิดการสร้างโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (Health
Promoting Hospital) และเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
ระบบบริการที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized
Healthcare)
การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีแนวทาง
การด�ำเนินงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม การปลีกตัวออกจากการท�ำงานเพื่อไปเข้า
หลั ก สู ต รปฏิ บั ติ ธ รรมภาวนาต่ า งๆ การเรี ย นรู ้ ผ ่ า น
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โครงการ งานบันดาลใจ
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิควิธี
การต่างๆ มากมายมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ อย่างไร
ก็ตาม แนวทางต่างๆ เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับความ
สนใจเฉพาะในกลุ่มที่ตื่นตัวในทางจิตภาวนาเป็นพื้นฐาน
อยู ่ แ ล้ ว อี ก ทั้ ง กระบวนการพั ฒ นาสุ ข ภาวะทางจิ ต
วิญญาณมักมีลักษณะที่เป็นนามธรรม ไม่มีแนวทางที่
ชัดเจนและยากต่อการประเมินผล
แผนงานสุขภาวะทางจิตวิญญาณนี้เน้นไปที่การ
เติบโตทางปัญญา หรือทางจิตวิญญาณผ่านการท�ำงาน
โดยถือว่า การเติบโตงอกงามในทางจิตวิญญาณนั้น แยก
ไม่ออกจากชีวิตการท�ำงาน เพราะงานเป็นทั้งเครื่อง
ขั ด เกลามนุ ษ ย์ แ ละเป็ น สิ่ ง ที่ ท�ำให้ ม นุ ษ ย์ เ ติ บ โตเต็ ม
ศักยภาพของตนได้
นอกจากนั้น งานยังเป็น “ประสบการณ์ตรง” ที่
มนุษย์จะได้ค้นพบและหล่อเลี้ยง “ความเป็นมนุษย์” ให้
งอกงามได้ ความเป็นมนุษย์ที่ว่านี้ เป็น “ศักยภาพ”
“ปฏิบัติการ” และ “กระบวนการ” มากกว่า “สภาวะ”
เพราะสามารถเติบโตงอกงามได้
ในแง่นี้ วิถีแห่งการท�ำงานจึงเป็นวิถีของการเติบโต
ทางจิตวิญญาณ และงานทีจ่ ะสร้างสรรค์จติ วิญญาณของ
มนุษย์ให้งอกงามได้นั้น จึงเรียก “งานบันดาลใจ”
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• มุ ่ ง ที่ จ ะแสวงหาแนวทาง
ใหม่ๆ ทีท่ �ำให้การสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณในทีท่ �ำงาน (Spirituality
in workplace) มีรปู ธรรมการท�ำงาน
ที่ ชั ด เจน ง่ า ยต่ อ การน�ำไปปฏิ บั ติ
วัดผลได้ และสามารถน�ำไปปรับใช้
หรือขยายผล
• มีหวั ใจส�ำคัญของการท�ำงาน
คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีห่ ล่อ
เลีย้ งและตอกยำ�้ การเคารพในคุณค่า
ศั ก ดิ์ ศ รี และศั ก ยภาพความเป็ น
มนุ ษ ย์ ที่ จ ะเติ บ โตไปกั บ การทุ ่ ม เท
ท�ำงานตามอุดมคติและความใฝ่ฝัน
• ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูแ้ ละ
เกิดปีตสิ ขุ จากงานทีท่ �ำอย่างประณีต
ใส่ใจและเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อ
สังคม
• ใช้ ก ารท�ำงานเป็ น หนทาง
แห่งการเรียนรู้ งอกงาม และเติบโต
ไปสูค่ วามเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์และไป
สู่สังคมแห่งสุขภาวะร่วมกัน

ภาพถ่ายโดย : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
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วิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้าหมาย

โครงการ งานบันดาลใจ

ต้องการบรรลุอะไร?
• สร้างองค์ความรู้อันเป็นรากฐานของการท�ำงาน
และสร้ า งชุ ด ความรู ้ ที่ ส ามารถน�ำไปใช้ ง านเพื่ อ สร้ า ง
วัฒนธรรมในการท�ำงานในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
• สร้างพื้นที่การเรียนรู้โดยผลักดันให้เกิดองค์กร
ต้นแบบและการสร้างสือ่ เครือ่ งมือการท�ำงาน และรูปแบบ
กระบวนการท�ำงานทีส่ ามารถสร้างเสริมสุขภาวะทางจิต
วิญญาณผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ละเอียดอ่อน
ต่อมิติความเป็นมนุษย์
• สร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณและมิตคิ วามเป็นมนุษย์ในทีท่ �ำงาน
• สร้างระบบการจัดตั้งที่เข้มแข็งด้วยการพัฒนา
ระบบการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเครือข่ายความร่วม
มือที่มีอุดมคติและความมุ่งมั่นร่วมกัน เพื่อพัฒนาไปสู่
องค์กรที่ยั่งยืนในอนาคต
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วิสัยทัศน์

สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ
ความเป็นมนุษย์ให้งอกงาม เชิดชูคณ
ุ ค่าและศักดิศ์ รีความ
เป็นมนุษย์ เชื่อมั่นและเคารพในศักยภาพที่จะเรียนรู้
งอกงาม และเติบโตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และ
ไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะร่วมกัน

พันธกิจ

ขับเคลือ่ นการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการท�ำงานด้วย
การสร้างและส่งเสริมรูปธรรมการปฏิบัติที่สามารถเรียน
รู้และปรับใช้ได้ในบริบทการท�ำงานจริงควบคู่ไปกับการ
สร้างเครือข่ายและผู้น�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่
ยั่งยืนในระยะยาว
พันธกิจที่ 1 จัดการความรู้
พันธกิจที่ 2 สร้างองค์กรต้นแบบ
พันธกิจที่ 3 สร้างสรรค์สื่อ เครื่องมือ และกระบวนการ
พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคม
พันธกิจที่ 5 สร้างระบบจัดการใหม่เพื่อความยั่งยืน
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7 องค์ประกอบ

การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ทางสังคม
ภาพถ่ายโดย : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เป้าหมายในระยะเวลา 5 ปี

เป้าหมาย ระยะที่ 1 (การด�ำเนินงานปี ท่ี 1-2) :
วางรากฐาน เตรียมการใหญ่ จัดทัพจัดแถวและสะสม
เสบียง
กลุ่มเป้าหมาย ระยะที่ 1 เริ่มต้นจากองค์กรภาคี
เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ (District Health
System: DHS) ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพโรง
พยาบาล (Hospital Accreditation: HA)

เป้าหมาย ระยะที่ 2 (การด�ำเนินงานปี ท่ี 3-5) :
ขับเคลื่อนระบบ-ขยายจัดตั้ง-สร้างผลกระทบ-สร้าง
ความยั่งยืน
กลุม่ เป้าหมาย ระยะที่ 2 ขยายไปสูส่ ถาบันการศึกษา
โดยเน้นทีโ่ รงเรียนแพทย์ พยาบาล สถาบันทีผ่ ลิตบุคลากร
ระดับชุมชนทางด้านสาธารณสุข แวดวงวิชาการ และ
สาธารณชน รวมถึงนักวิจยั และนักปฏิบัติการรุ่นใหม่
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หากเราถือว่า การเรียนรูแ้ ละสร้างเสริมสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนะต่อโลก
และชีวติ เป็นกระบวนการทางปัญญาทีต่ อ้ งใช้การเรียนรู้
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับการปฏิบตั ิ ดังนัน้ การประเมินการขับเคลือ่ น
สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นการปฏิบัติการทางสังคมที่
ต้องมีกลวิธีในการเคลื่อนไหว
การประเมินการขับเคลือ่ นสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
จึงอาจพิจารณาสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การท�ำงาน ซึ่งใน
การขับเคลือ่ นเพือ่ การปรับกระบวนทัศน์ทางสังคมจ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินการอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันอย่างน้อย
7 องค์ประกอบ คือ
1. ประมวลองค์ความรูแ้ ละพัฒนาให้เป็นแนวคิด
ทีช่ ดั เจน และใช้ขบั เคลือ่ นการเรียนรูไ้ ด้ การเรียนรูแ้ นวคิด
ส�ำคัญ (Learnable Key Concept) นีจ้ ะท�ำให้การคิดค้น
สร้างกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเป็นไปได้

11

2. ทบทวนและสะสมกรณีตัวอย่างต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรมของแนวคิด การทบทวนและสะสมกรณีตวั อย่าง
ทีเ่ ป็นรูปธรรมทัง้ ทีเ่ ป็นประสบการณ์ ประวัตศิ าสตร์ หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในระดับสากลและในระดับท้องถิ่น
จะท�ำให้เห็นรูปธรรมที่จะเชื่อมแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ
การสะสมกรณีตัวอย่างที่เ ป็นรูปธรรมจะช่ วยให้ ก าร
ประยุกต์ตัวอย่างเพื่อปรับใช้ในบริบทใหม่ได้
3. น�ำเอาแนวคิดทางสังคมไปสูป่ ฏิบตั กิ าร การน�ำ
แนวคิดใหม่ไปทดลองปฏิบตั จิ ริงเป็นกระบวนการส�ำคัญที่
จะตรวจสอบฐานวิธีคิดใหม่ว่าสามารถใช้การได้หรือไม่
อย่างไร และยังเป็นขั้นตอนส�ำคัญในการสร้างแม่แบบ
ความคิด (exemplar) ทีเ่ ป็นตัวอย่างรูปธรรมของวิธคี ดิ
ทีส่ ามารถประยุกต์ ผลิตซ�ำ้ และขยายผลไปในปริมณฑล
ของปัญหาอืน่ ๆ ได้ เช่น แนวคิดเรือ่ งการตายอย่างสันติ
อาจสามารถน�ำไปสูก่ ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารได้ทงั้ ในระบบ
บริการสุขภาพ ในระบบชุมชน หรือในระบบการเรียนการ
สอน เป็นต้น ซึง่ ในกระบวนการนีจ้ ะต้องเน้นให้มวี ธิ วี ทิ ยา
(methodology) ทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำ เชือ่ ถือได้
4. ขยายความคิดผ่านสถาบันการศึกษา เป็นการ
น�ำแนวคิดใหม่ๆ เข้าไปสู่ระบบการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความละเอียดอ่อนต่อมิตสิ งั คมและความเป็น
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มนุษย์ โดยเน้นหนักที่โรงเรียนแพทย์ พยาบาล และ
สถาบันทีผ่ ลิตบุคลากรระดับชุมชนทีพ่ ร้อมทีจ่ ะปฏิรปู การ
เรียนรู้
5. การเคลื่อนแนวความคิดผ่านสื่อ เป็นขั้นตอน
เชิงรุกที่ต้องการปรับเปลี่ยนและขยายผลโดยการขับ
เคลือ่ นสังคมผ่านการเรียนรูด้ ว้ ยกลไกการสือ่ สาร จะต้อง
มีการผลิตสือ่ เพือ่ การน�ำเสนอทัง้ วิธคี ดิ และการปฏิบตั กิ าร
ทั้งในส่วนที่เป็นหนังสือ ต�ำราเรียนที่วางรากฐานทาง
วิชาการให้มนั่ คง เอกสารวิชาการเพือ่ ขับเคลือ่ นความคิด
รวมทัง้ สือ่ อืน่ ๆ ทัง้ ส�ำหรับแวดวงวิชาการและสาธารณชน
6. สร้างสถานะความเป็นสถาบันผ่านเครือข่าย
ทางความคิด ในระยะยาว การขยายผลวิธีคิดที่ชัดไปสู่
การปฏิบตั แิ ละการขับเคลือ่ นทางความคิดให้สง่ ผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงวิธคี ดิ ในวงกว้างจะต้องมีการลงทุนเพือ่ สร้าง
ความเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานทางวิชาการและมีเครือ
ข่ายทางความคิดที่กว้างขวางเชื่อมโยงทั้งกับสถาบันใน
ต่างประเทศ และสถาบันวิชาการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น
7. สร้างและพัฒนานักวิจัยและนักปฏิบัติการรุ่น
ใหม่ กระบวนการปฏิบตั กิ ารเป็นประสบการณ์ทสี่ ามารถ
ใช้บ่มเพาะนักวิจัยและนักปฏิบัติ สนับสนุนให้เกิดนักคิด
คนรุ่นใหม่ รวมทั้งสร้างชุมชนนักวิชาการที่เข้มแข็ง
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14
ความสัมพันธ์และ
รูปแบบองค์กรใหม่
(New Institutional
Design)

เครือข่าย
ขับเคลื่อนสังคม

เครื่องมือ
การสร้างสรรค์ใหม่
(New Tools for
Organizational
Creativity)

สื่อ เครื่องมือ
กระบวนการ

Conceptual Framework: Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare

ระบบจัดการ
และองค์กร

การทำ�งานคือ
วิถแี ห่งสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ

การเรียนรู้ใหม่
(Transformative
Learning)

มีกรอบแนวคิดอย่างไร?

การจัดการใหม่
(Humanistic
Management)

องค์กรต้นแบบ
การเรียนรู้

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในที่ท�ำงานด้วยจิต
วิญญาณความเป็นมนุษย์ หรือ งานบันดาลใจ มีกรอบคิด
หลักในการด�ำเนินแผนงานด้วยการผสมผสาน 3 แนวคิด
หลัก ได้แก่
1. แนวคิดการจัดการความรูท้ เี่ น้นการสร้างองค์กร
		 แห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ ม นุ ษ ย์ ส ามารถเติ บ โตเต็ ม
		 ศักยภาพของตนได้
2. แนวคิดเรื่องสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
3. แนวทางการขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างสุขภาวะ
		 ทางจิตวิญญาณ

การจัดการความรู้

โครงการ งานบันดาลใจ
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ทำ�ไม?
“งานบันดาลใจ”
โครงการนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ในกระบวนการขับเคลือ่ นสุขภาวะทาง
ปัญญาหรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยถือว่าการเติบโตทางจิต
วิญญาณนัน้ แท้ทจี่ ริงก็คอื การเติบโตงอกงามไปสูค่ วามเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ การเติบโตนีเ้ กิดขึน้ ได้จากการทีม่ นุษย์ได้ทมุ่ เทท�ำงาน การ
เติบโตงอกงามในทางจิตวิญญาณจึงแยกไม่ออกจากชีวติ การท�ำงาน
เพราะงานเป็นทั้งเครื่องขัดเกลามนุษย์
งานท�ำให้มนุษย์เติบโตเต็มศักยภาพของตนและงานท�ำให้
มนุษย์ได้ค้นพบความหมายของชีวิตที่จะหล่อเลี้ยง “ความเป็น
มนุษย์” ให้เติบโตงอกงาม
งานที่สร้างแรงบันดาลใจให้ความเป็นมนุษย์แสดงออกและ
เติบโตงอกงามได้นี้เราอาจเรียกได้ว่าเป็น “งานบันดาลใจ”
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พันธกิจโครงการ
ในระยะที่ 1

(การด�ำเนินงานปี ท่ี 1-2)
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สร้างความรู้
สร้างนักวิชาการ

สร้างความรู ้

สร้างเครื่องมือ
สร้างสื่อ

พัฒนา
กระบวน
การ

สร้างกระบวนกร

พันธกิจที่ 3
สร้างสรรค์ส่อื เครื่องมือ
และกระบวนการ

สร้างแผนงาน

ก้าวสู่ยุทธศาสตร์เชิ งรุก
โครงการระยะที่ 2

• ขับเคลื่อนระบบ
• ขยายจัดตั้ง
• สร้างผลกระทบ
• สร้างความยั่งยืน

สร้างเครือข่าย

สร้างกระแส

พันธกิจที่ 1 จัดการความรู ้

สร้างภาคี

Conceptual Framework: Promoting Humanity and Spiritual Well-being in Healthcare (Phase 1)

สร้าง
รูปธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

สร้างตัวแบบ

สร้าง
เครื่องมือ

พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคม

พัฒนาทีม

ขั้นตอน
วิธีการ

อุดมการณ์

พันธกิจที่ 5 สร้างระบบจัดการใหม่เพื่อความยั่งยืน

18

สร้าง
พื้นที่
เรียนรู้

ระบบจัดการ

พันธกิจที่ 2
สร้างองค์กรต้นแบบ

พันธกิจที่ 1

การจัดการความรู ้
• การทบทวนองค์ความรูเ้ พือ่ วางรากฐานการท�ำงาน
วิชาการระยะยาว
		 1) จิตวิญญาณและการส่งเสริมสุขภาพ (Spirituality
and Health Promotion)
		 2) จิ ต วิ ญ ญาณและการจั ด การด้ า นคุ ณ ภาพ
(Spirituality and Quality Management)
		 3) จิตวิญญาณในสถานที่ท�ำงาน (Spirituality in
Workplace)
		 4) การจัดการใหม่และการสร้างมิตคิ วามเป็นมนุษย์
ในสถานที่ ท�ำงาน (Holistic Management and
Humanistic Workplace)
		 5) จิ ต วิ ญ ญาณและผู ้ น�ำแห่ ง การเปลี่ ย นแปลง
(Spirituality and Transformative Leadership)
• สร้างเครือข่ายและเวทีเพื่อการจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
• สร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อออนไลน์
• มีกรณีศกึ ษาและตัวอย่างรูปธรรมจากประสบการณ์
การท�ำงานที่มีผลส�ำเร็จเป็นแบบอย่างได้
• พั ฒ นารู ป แบบและด�ำเนิ น การเสริ ม ศั ก ยภาพ
“กระบวนกร” (Facilitators) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้มิติทางจิตวิญญาณในที่ท�ำงาน
• สร้างความรู้ สร้างคน สร้างชุมชนวิชาการ
19

พันธกิจที่ 2

พันธกิจที่ 3

• ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่ (Mapping) องค์กรที่มี
ประสบการณ์และศักยภาพ
• ประเมินและคัดเลือก “องค์กรต้นแบบ” โดยเชื่อม
โยงกับระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital
Accreditation) และการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับ
อ�ำเภอ (District Health System)
• ถอดบทเรียนขององค์กรต้นแบบ จ�ำนวน 8 แห่ง
• พัฒนาโครงการและด�ำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้อย่างเป็นระบบจากองค์กรต้นแบบ
• พัฒนารูปแบบ (Model) การท�ำงานที่มีขั้นตอน
และกระบวนการชัดเจน

• รวบรวมข้ อ มู ล และตั ว อย่ า งสื่ อ เครื่ อ งมื อ และ
กระบวนการ
• พัฒนาสื่อ เครื่องมือ และกระบวนการ 4 ใน 8 ด้าน
ได้แก่
		 1) สติและการตื่นรู้
		 2) การสื่อสารและสัมพันธภาพ
		 3) ศิลปะและสุนทรียภาพ
		 4) สมรรถนะทางวัฒนธรรม
		 5) เรื่องเล่าเร้าพลัง
		 6) นิเวศวิทยาเพื่อการเยียวยา
		 7) ผู้น�ำจิตวิวัฒน์
		 8) จิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคม
• พัฒนายุทธศาสตร์สอื่ โดยระบุกลุม่ เป้าหมาย เนือ้ หา
และวิธกี าร
• สร้างเครือ่ งมือ ส�ำหรับการประเมินผลประสิทธิภาพ
(Evaluative and Assessment Tools) ของสื่อ เครื่อง
มือ และกระบวนการต่างๆ

สร้างองค์กรต้นแบบ
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สร้างสรรค์ส่อื เครื่องมือ และกระบวนการ
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พันธกิจที่ 4

สร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคม
• สร้างความรู้ ความเข้าใจ และน�ำกระบวนการแผนที่
ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) มาใช้รว่ มกับเครือข่าย ภาคี
และหุ้นส่วน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และก�ำหนดพันธกิจร่วม
• การสร้างกลไกการสือ่ สารในเครือข่ายต่างๆ เพือ่ สือ่
ความคิดและน�ำเสนอรูปธรรมการท�ำงาน
• สร้างกระบวนการสื่อสารทางสังคม เช่น
		 - ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการสือ่ สาร (Media workshop)
		 - ค่ายนักเขียน ค่ายหนังสั้น
		 - สร้างสารคดีคุณภาพ
• จัดการประชุมมิตคิ วามเป็นมนุษย์และสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณในระบบบริการสุขภาพ
• พัฒนาศักยภาพผูน้ �ำในเครือข่าย (Transformative
leaders) จ�ำนวน 40 คน
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พันธกิจที่ 5

สร้างระบบจัดการใหม่
ส่งเสริมมิติทางจิตวิญญาณ
เพื่อความยั่งยืน
• จัดตั้งองค์กรและระบบอภิบาลที่มีประสิทธิภาพ
• จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม และมีการ
ทบทวนแผนอย่างเป็นระบบและสม�่ำเสมอ
• การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรการจัดการทีส่ ง่ เสริมมิติ
ทางจิตวิญญาณ โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กรตาม
แนวคิด เช่น
		 - 7 อุปนิสยั ส�ำหรับผูท้ รงประสิทธิผลยิง่ (7 Habits
of Highly Effective People) ของ สตีเฟ่น โควีย์
(Stephen R. Covey)
		 - องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ของปีเตอร์ เซงเก้ (Peter Senge)
• พัฒนาการด�ำเนินงานของสถาบัน (Institutional
practices) ที่สอดคล้องกับทิศทางในแผนของแผนที่
ผลลัพธ์
• พัฒนาศักยภาพผู้น�ำในเครือข่ายเพื่อรองรับภารกิจ
ระยะยาว
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Essential Care
for Spiritual Well-being
1. การดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายและการตายอย่างสงบ
(End of life, Death and Dying)
2. การเยียวยาช่วงวิกฤตของชีวิตหรือวิกฤตความ
สัมพันธ์ (Life Crisis and Relationship Crisis)
3. การให้คณ
ุ ค่ากับช่วงชีวติ ทีน่ า่ ชืน่ ชมยินดี เช่น การ
เกิด การหายจากการเจ็บป่วย
4. ตระหนักในความทุกข์ (Suffering) ที่บั่นทอน
ความเป็นมนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกและสังคม
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพลังของชีวิต
(Spiritual Resilience) ทั้งคนไข้ ชุมชน และเจ้าหน้าที่
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ความงอกงาม
9 ด้านของชี วิต
งานทีส่ ร้างแรงบันดาลใจให้ความเป็นมนุษย์แสดงออก
และเติบโตงอกงาม เราอาจเรียกได้วา่ เป็น “งานบันดาลใจ”
การเติบโตงอกงามดังกล่าวอาจแยกออกได้เป็น 9 มิติ คือ
1. การเรียนรู้ เพราะมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้
และการเรียนรู้ท�ำให้เกิดปีติ
2. การสร้างสรรค์ เป็นการใช้ศกั ยภาพเพือ่ เปลีย่ นแปลง
โลก เป็นผู้สร้างไม่ได้เป็นแค่ผู้เสพ
3. ความเบิกบาน เป็นความสุขที่หล่อเลี้ยงให้มนุษย์
ยินดีกับชีวิต
4. สันติภาพ เป็นการจัดความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับ
สรรพสิ่ง
5. สุนทรียภาพ รู้สึกรู้สมกับสุข ทุกข์ และความเป็น
ไปรอบตัว
6. อิสรภาพ ก้าวพ้นจากความบีบคั้นคับข้อง
7. ทุม่ เท วิรยิ ภาพ ความเพียรเอาชนะอุปสรรคได้และ
การไม่ยอมแพ้เป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
8. ภาวนา ไตร่ตรอง ฝึกฝนขัดเกลาตนเองให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
9. เกือ้ กูล มีชวี ติ เพือ่ ประโยชน์ตนและประโยชน์ทา่ น
ควบคูก่ นั ไป
25

พันธกิจโครงการ
ในระยะที่ 2
(ปี ท่ี 3-5)

ขับเคลื่อนระบบ
•
•
•
•
		
•
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สร้างวิสัยทัศน์ร่วมในระดับนโยบาย
จัดท�ำข้อเสนอเชิงระบบ
ผสมผสานกับระบบการรับรองคุณภาพระบบบริการ
ผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้โมเดล และแนวปฏิบัติ
(Practice Guideline)
ผลักดันระบบการผลิตและการจัดการก�ำลังคนที่ให้
คุณค่าต่อการท�ำงานด้วยจิตวิญญาณความเป็น
มนุษย์
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สร้างผลกระทบ
ขยายจัดตัง้
•
•
		
		
•
		
•
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สร้างทัศนวิสัย (Visibility) ขององค์กรต้นแบบ
เชือ่ มเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ (District
Health System: DHS) เพือ่ พัฒนาแม่ขา่ ย (Node)
และเครือข่าย
สร้างระบบการช่วยเหลือ ดูแล และสนับสนุนใน
ระดับพืน้ ที่ (Area-based organization)
พัฒนาเครือข่ายผูน้ �ำทีม่ ศี กั ยภาพในการจัดตัง้ ในทุก
ภาคและมีการติดตามสม�่ำเสมอ

•
•
•
•
•
•
		
•
•
•
		

เกิดองค์กรสุขภาวะในระบบบริการใน 4 ระดับ
ระดับริเริ่ม 60 แห่งในปีแรก ปีต่อไปปีละ 40 แห่ง
ระดับหวังผล 40 แห่งในปีแรก ปีตอ่ ไปปีละ 20 แห่ง
ระดับยั่งยืน 30 แห่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ระดับต้นแบบ 20 แห่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ
มีการน�ำสื่อ เครื่องมือและกระบวนการไปใช้อย่าง
กว้างขวาง
สร้างผลกระทบผ่านสื่อ
จัด Event เพื่อสร้างกระแส
สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น Planetree
Institute และ Picker Institute
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สร้างความยั่งยืน
•
•
•
		
		
•
		
		
•
•
		
		

พัฒนาสือ่ เครือ่ งมือและกระบวนการอย่างต่อเนือ่ ง
ฝึกและพัฒนากระบวนกรและวิทยากรทีเ่ ชีย่ วชาญ
พัฒนาหลักสูตรการอบรม (Training package)
โดยเฉพาะหลักสูตรการอบรมวิทยากร (Training
for Trainer)
สร้างวาระงานวิจัยในระยะกลางและระยะยาว
(mid-term and long-term research agenda)
ให้เกิดเป็นแผนความร่วมมือการวิจัยระยะยาว
ผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business model) และเริ่ม
กระบวนการเปลีย่ นแปลงองค์กรสูก่ ารเป็นองค์การ
เพื่อสังคม (Social enterprise)

ภาพถ่ายโดย : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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