โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์
ดำ�เนินงานโดย

สำ�นักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
สนับสนุนการดำ�เนินงานโดย

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข

ทำ�ไม?
“งานบันดาลใจ”
ความจริงข้อหนึง่ เกีย่ วกับงานทีเ่ ราไม่อาจปฏิเสธได้
ก็คือ เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้ มนุษย์จ�ำเป็นต้อง
ท�ำงาน แต่ทมี่ ากไปกว่านัน้ ก็คอื การท�ำงานมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ มนุษย์ค้นพบคุณค่า
การด�ำรงอยูข่ องตนเองได้จากงานทีท่ �ำ งานจึงมีความหมาย
มากกว่ากิจกรรมที่ท�ำไปเพื่อการยังชีพ เพราะงานท�ำให้
มนุษย์เรียนรู้ เติบโต เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ใน
สังคมสมัยใหม่ทผี่ คู้ นมีชวี ติ การท�ำงานอยูใ่ นองค์กรต่างๆ
หากองค์ ก รมี วั ฒ นธรรมการท�ำงานที่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า
ของงาน ให้โอกาสส�ำหรับการสร้างสรรค์และการเรียนรู้
เติบโตของคนท�ำงานผ่านงานที่เขาท�ำ คนในองค์กร
ก็สามารถเติบโตงอกงามและสามารถสร้างสรรค์งานที่มี
คุณค่าต่อไปอีก
งานที่ช่วยให้มนุษย์เรียนรู้ เติบโต และช่วยเติมเต็ม
ความเป็ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ นี้ เราอาจเรี ย กว่ า
“งานบันดาลใจ” เพราะเป็นงานทีก่ อ่ ให้เกิดแรงบันดาลใจ
จากคุณค่าของงานที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้น
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ที่มา
โครงการงานบันดาลใจ
ระบบบริการสุขภาพที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเป้าหมาย
ของการบ�ำบัดเยียวยาความทุกข์ของผู้คน ได้กลายเป็น
ระบบงานทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ทัง้ ผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้
บริการ ภาวะดังกล่าวนอกจากจะเกิดจากภาระงานที่
หนักอึ้งแล้ว ยังเกิดจากวัฒนธรรมการท�ำงานและระบบ
งานที่สร้างความแปลกแยกต่องาน คนท�ำงานไม่เห็น
คุ ณ ค่ า ของงาน และไม่ ส ามารถแสวงหาความหมาย
ของชีวติ จากการท�ำงานได้ โดยเฉพาะในระบบงานราชการ
หรือระบบงานขนาดใหญ่ที่เน้นการวัดผลและประเมิน
ประสิทธิภาพในเชิงปริมาณแต่เพียงด้านเดียว ในระบบ
งานดั ง กล่ า ว นอกจากจะไม่ ส ามารถสร้ า งสุ ข ภาวะ
ในองค์กรได้แล้ว ความทุกข์ของผูใ้ ห้บริการยังมีผลโดยตรง
ต่ อ ผู ้ รั บ บริ ก ารอี ก ด้ ว ย สภาพเช่ น นี้ ขั ด แย้ ง อย่ า งยิ่ ง
กั บ แนวคิ ด การสร้ า งโรงพยาบาลสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
(Health Promoting Hospital) และเป็นอุปสรรค
ต่ อ การสร้ า งระบบบริ ก ารที่ มี หั ว ใจความเป็ น มนุ ษ ย์
(Humanized Healthcare)
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ส�ำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ส�ำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ด�ำเนินโครงการสร้าง
สุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ ด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นมนุษย์ (Promoting Humanity and Spiritual
Well-being in Healthcare) หรือ โครงการงานบันดาลใจ
(Inspiration at Work) ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางปัญญา หรือทางจิตวิญญาณ
ผ่านการท�ำงาน โดยถือว่า การเติบโตงอกงามในทาง
จิตวิญญาณนัน้ แยกไม่ออกจากชีวติ การท�ำงาน เพราะงาน
เป็นทั้งเครื่องขัดเกลามนุษย์และเป็นสิ่งที่ท�ำให้มนุษย์
เติบโตเต็มศักยภาพของตนได้
พูดง่ายๆ ว่า การเติบโตทางจิตวิญญาณก็คือการ
เติบโตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเอง
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วัตถุประสงค์
โครงการงานบันดาลใจ
• มุ่งที่จะแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ที่ท�ำให้การสร้าง
เสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณในที่ท�ำงาน (spirituality
in workplace) มีรูปธรรมการท�ำงานที่ชัดเจน ง่ายต่อ
การน�ำไปปฏิบัติ วัดผลได้ และสามารถน�ำไปปรับใช้หรือ
ขยายผล
• มี หั ว ใจส�ำคั ญ ของการท�ำงาน คื อ การสร้ า ง
วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ห ล่ อ เลี้ ย งและตอกย�้ ำ การเคารพ
ในคุณค่า ศักดิ์ศรี และศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่จะ
เติบโตไปกับการทุม่ เทท�ำงานตามอุดมคติและความใฝ่ฝนั
• ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเกิดปีติสุขจากงาน
ทีท่ �ำอย่างประณีตใส่ใจและเป็นประโยชน์เกือ้ กูลต่อสังคม
• ใช้การท�ำงานเป็นหนทางแห่งการเรียนรู้ งอกงาม
และเติบโตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และไปสู่สังคม
แห่งสุขภาวะร่วมกัน
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ปรัชญาและแนวทาง

โครงการงานบันดาลใจ

ปรัชญา งานบันดาลใจ

การเติบโตงอกงามในทางจิตวิญญาณสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น แยกไม่ออกจากชีวิตการท�ำงาน
เพราะงานเป็นทั้งเครื่องขัดเกลามนุษย์และสิ่งที่ท�ำให้
มนุษย์เติบโตเต็มศักยภาพของตนได้

แนวทาง การสร้างงานบันดาลใจ

ส่งเสริมให้คนท�ำงานเห็นคุณค่า เกิดการเรียนรู้
และเกิดปีตสิ ขุ จากงานทีท่ �ำในชีวติ ประจ�ำวัน พร้อมกับสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ชุมชนเชิงปฏิบัติการ ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม และเครือข่ายทางสังคมที่เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของคนท�ำงาน และสนับสนุนส่งเสริม
ให้คนท�ำงานสามารถเติบโตงอกงามสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์เต็มศักยภาพผ่านวิถีของการท�ำงานประจ�ำ
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การด�ำเนินงานที่ผ่านมา
โครงการงานบันดาลใจ
โครงการนีไ้ ด้ด�ำเนินมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีตงั้ แต่
ปลายปี พ.ศ. 2557 ทั้งการทบทวนองค์ความรู้เพื่อวาง
รากฐานการท�ำงานในหลากหลายประเด็ น ส�ำคั ญ
ทั้งแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับงานและความเป็นมนุษย์
จิตวิญญาณกับการส่งเสริมสุขภาพ วัฒนธรรมองค์กร
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างชุดความรูท้ สี่ ามารถ
น�ำไปใช้งานรองรับการสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานใน
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ การสร้างพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้
และการถอดบทเรียนจากองค์กรต้นแบบ นอกจากนัน้ ยังมี
การน�ำความรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นลงสู่การปฏิบัติการจริง
ในพื้นที่ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คนสร้างงาน
บันดาลใจ” จ�ำนวน 40 ท่าน จาก 20 โรงพยาบาลจาก
ทัว่ ประเทศทีผ่ า่ นการคัดเลือก และการร่วมท�ำ “โครงการ
งานบันดาลใจ” ระหว่างพื้นที่และทีมงานบันดาลใจของ
ส�ำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ผลจากการถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติการจริงได้กลายมาเป็นแนวคิดและ
แนวทางส�ำหรับสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่หล่อเลี้ยง
ให้ ค นท�ำงานเติ บ โตกั บ การท�ำงานและสร้ า งสรรค์
“งานบั น ดาลใจ” ที่สามารถน�ำไปปรับใช้ตามบริ บท
ขององค์กรรวม 5 ประเด็น
10

กรอบแนวคิด

โครงการงานบันดาลใจ
แนวคิดและแนวทางส�ำหรับสร้างสรรค์วัฒนธรรม
องค์กรทีห่ ล่อเลีย้ งให้คนท�ำงานเติบโตกับการท�ำงานและ
สร้างสรรค์ “งานบันดาลใจ” ที่สามารถน�ำไปปรับใช้ตาม
บริบทขององค์กร รวม 5 ประเด็น ได้แก่
1. การสร้างคุณค่าในตน คือ การสร้างให้คน
ในองค์กรเห็นคุณค่าของตนเองผ่านการท�ำงาน เช่น
ความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ใช้ความรูค้ วามสามารถของตนให้เกิด
ประโยชน์ การมี ทั ก ษะความสามารถสู ง ขึ้ น สามารถ
เอาชนะอุปสรรคหรือความท้าทายต่างๆ การได้ลงมือท�ำ
ในสิ่งที่ใฝ่ฝันแม้จะต้องทุ่มเทด้วยความเหนื่อยยากก็ตาม
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2. สัมพันธภาพในองค์กร คือ การสร้างความ
สัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในองค์กร มีความใส่ใจ รับฟังความ
เห็นซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็น
มนุษย์ของทุกคน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
สร้างองค์กร ส่งเสริมการใช้อ�ำนาจร่วมในการตัดสินใจ
ต่างๆ รวมทั้งการสร้างกลไกการจัดการเพื่อการคลี่คลาย
ความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์
ตัวอย่างกิจกรรม
Check-in คื อ ประชุ ม ก่ อ นเริ่ ม งาน ประมาณ
15-20 นาที โดยให้บุคลากรได้ส�ำรวจความพร้อมของตัว
เอง และบอกสภาพร่างกายและจิตใจให้รบั รูซ้ ง่ึ กันและกัน
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ และการช่วยเหลือกันภายในทีม

ตัวอย่างกิจกรรม
การเขี ย นเรื่ อ งเล่ า เป็ น กระบวนการที่ ท�ำให้
คนท�ำงานได้ยอ้ นคิดถึงงานทีต่ นเองท�ำในทุกเมือ่ เชือ่ วันว่า
มีประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นและต่อตนเองอย่างไร ท�ำให้
เห็ น ประสบการณ์ ที่ ดี ใ นการท�ำงาน ที่ ไ ม่ เ พี ย งเป็ น
แรงบันดาลใจให้คนเล่าได้มกี �ำลังใจและเติบโตในการท�ำงาน
ต่อไปแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมงานคนอื่น
อีกด้วย
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๓. ส�ำนึกต่อสังคมและเพือ่ นมนุษย์ คือ การส่งเสริม
ให้คนท�ำงานและองค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มี
ต่ อ ส่ ว นรวม ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยด้ ว ยหั ว ใจความเป็ น มนุ ษ ย์
สร้างสรรค์ระบบบริการทีป่ ลอดภัยส�ำหรับทุกคน รวมทัง้
มีส�ำนึกและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างกิจกรรม
สร้างส�ำนึกจิตอาสา คือ การที่องค์กรมีกิจกรรม
ทีเ่ ปิดพืน้ ทีใ่ ห้ทกุ คนได้ท�ำงานเพือ่ สังคมนอกเหนือจากงาน
ประจ�ำตามความสมัครใจของแต่ละคน รวมถึงการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนแบ่งปันประสบการณ์หลังกิจกรรม
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4. วั ฒ นธรรมการสื่ อ สาร คื อ การส่ ง เสริ ม
การสือ่ สารทีช่ ว่ ยสร้างสรรค์การท�ำงานร่วมกัน การสือ่ สาร
ถือได้ว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร การสร้าง
วัฒนธรรมการสื่อสารที่ดี เช่น การฝึกฝนทักษะการฟัง
ที่ดี การสร้างพื้นที่การสื่อสารที่เปิดกว้าง การรู้จักใช้การ
สือ่ สารเพือ่ สานสัมพันธ์ การสร้างวัฒนธรรมการขอบคุณการขอโทษ รวมทั้ ง การพั ฒ นารู ป แบบการประชุ ม
แบบมีสว่ นร่วม การใช้กระบวนกร รวมทัง้ การสร้างสรรค์
สื่อและภาษาที่ช่วยให้องค์กรมีความละเอียดอ่อนและ
เคารพในคุณค่าของทุกคน
ตัวอย่างกิจกรรม
การฝึ ก การฟั ง อย่ า งลึ ก ซึ้ ง (Deep listening)
หมายถึง การสร้างวัฒนธรรมการฟังที่มีคุณภาพของคน
ในองค์กร เป็นการฟังอย่างลึกซึง้ ด้วยจิตจดจ่อตลอดเวลา
ฟังจนเกิดสมาธิ เพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลจากการสื่อสารของ
ผูพ้ ดู ได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง ทีส่ �ำคัญไม่ดว่ นตัดสินผูพ้ ดู
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5. สติและตัวตนที่ตื่นรู้ คือ การส่งเสริมการตื่นรู้
ภายในทีจ่ ะช่วยให้คนท�ำงานได้ทบทวนตนเอง ตรึกตรอง
สะท้อนคิด จนเกิดความรู้เท่าทันและเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริง เป็นการยกระดับจิตส�ำนึกและน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ น
ผ่านเพื่อการเติบโตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ตัวอย่างกิจกรรม
เสียงแห่งสติ ก�ำหนดให้มเี สียงระฆัง หรือเสียงทีเ่ ป็น
สัญ ลั ก ษณ์ ร ่ ว มกั น ซึ่งเมื่อได้ยินแล้วให้ห ยุดกิจกรรม
ที่ก�ำลังท�ำประมาณ 30–45 วินาที เพื่อกลับมาอยู่กับ
ความรู้สึกในร่างกาย กับลมหายใจเข้าและออก 3 รอบ
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ฝึกการหยุดและบรรเทาภาวะ
ความตึงเครียดในระหว่างวัน

ทัง้ 5 ประการทีก่ ล่าวมา เป็นองค์ประกอบพืน้ ฐาน
ของการสร้ า งสรรค์ “งานบั น ดาลใจ” ในองค์ ก ร
เป็นแนวทางส�ำหรับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่
เกื้อกูลให้มนุษย์ได้เติบโตจากการได้ทุ่มเทท�ำงานและ
ได้สร้างสรรค์ผลงานจากความรู้ความสามารถของตน
โดยตระหนักว่า มนุษย์เติบโตงอกงามไปสูค่ วามเป็นมนุษย์
ทีส่ มบูรณ์ขนึ้ ได้จากการท�ำงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและความหมาย
งานที่เราเรียกง่ายๆ ได้ว่า “งานบันดาลใจ”
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กรอบแนวคิ
ด
โครงการงานบันดาลใจ
1
2
3
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Value

การสรางคุณคาในตน

Relationship

สัมพันธภาพในองคกร

Humanistic

สำนึกตอสังคมและเพื่อนมนุษย

4

Communication

5

Mindfulness

วัฒนธรรมการสื่อสาร

สติและตัวตนที่ตื่นรู

เราสนับสนุนการท�ำงานบันดาลใจผ่าน
1. การบริการทางวิชาการในเรื่องแนวคิดงานบันดาลใจ
2. การสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล เพื่ อ เป็ น แนวทางในการด�ำเนิ น
		 โครงการงานบันดาลใจ
3. การจั ด หรื อ ให้ ค�ำแนะน�ำในการจั ด กระบวนการสร้ า ง
		 งานบันดาลใจ
ท่านสามารถสืบค้นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/IAtWork
www.shi.or.th/content/10297/1/
ติดต่อโครงการ “งานบันดาลใจ” ที่
ส�ำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ อาคาร 88/37 (คลังพัสดุ)
ชั้น 3 ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 1352 หรือ 0 2590 1498
E-mail: inspirationatwork1@gmail.com
Website: www.shi.or.th
ทีมงานบันดาลใจ
ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย
โทรศัพท์ 08 0208 5217
E-mail: bussabongcat@gmail.com
สุธาสินี เอี่ยมสืบทับ
โทรศัพท์ 08 7676 2802
E-mail: sutasineememaysa@gmail.com
พรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย
โทรศัพท์ 08 1685 8176
E-mail: penpenna@gmail.com
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