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มีความส�าคัญอย่างไร?
โครงการ งานบันดาลใจ

 ระบบบริการสุขภาพที่ถูกสร้างข้ึนด้วยเป้าหมาย
ของการบำาบัดเยียวยาความทุกข์ของผู้คน ได้กลายเป็น
ระบบงานทีส่ร้างความทกุข์ให้กบัทัง้ผูร้บับรกิารและผูใ้ห้
บริการ ภาวะดังกล่าวนอกจากจะเกิดจากภาระงานที่
หนักอึ้งแล้ว ยังเกิดจากวัฒนธรรมการทำางานและระบบ
งานที่สร้างความแปลกแยกต่องาน คนทำางานไม่เห็น
คุณค่าของงาน และไม่สามารถแสวงหาความหมายของ
ชีวิตจากการทำางานได้ โดยเฉพาะในระบบงานราชการ
หรือระบบงานขนาดใหญ่ที่เน้นการวัดผลและประเมิน
ประสิทธิภาพในเชิงปริมาณแต่เพียงด้านเดียว ในระบบ
งานดังกล่าว นอกจากจะไม่สามารถสร้างสุขภาวะใน
องค์กรได้แล้ว ความทุกข์ของผู้ให้บริการยังมีผลโดยตรง
ต่อผู้รับบริการอีกด้วย สภาพเช่นนี้ขัดแย้งอย่างย่ิงกับ
แนวคดิการสร้างโรงพยาบาลสร้างเสรมิสขุภาพ (Health 
Promoting Hospital) และเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
ระบบบริการท่ีมีหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized 
Healthcare)
 การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณมีแนวทาง
การดำาเนินงานท่ีหลากหลาย ตั้งแต่การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม การปลีกตัวออกจากการทำางานเพื่อไปเข้า
หลักสูตรปฏิบัติธรรมภาวนาต่างๆ การเรียนรู ้ผ ่าน

“สุขภาวะทางจิตวิญญาณ”
 เป็นแนวคิดสำาคัญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ที่ช่วยให้การรักษาความเจ็บป่วยเป็นไปอย่างเคารพใน
คุณค่าและศักยภาพความเป็นมนุษย์ ความเข้าใจในมิติ
ทางจิตวิญญาณยังทำาให้คนทำางานสุขภาพสามารถเรียน
รู้และเติบโตไปกับการทำางานท่ีใส่ใจต่อความทุกข์ของ
เพื่อนมนุษย์ ที่ผ่านมา แม้จะมีการประยุกต์แนวคิดนี้ไป
ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น การดูแลผู้ป่วยระยะสดุท้าย และใน
โครงการ “การสร้างเสรมิสขุภาพผ่านกระบวนการคณุภาพ 
เพือ่การเปลีย่นแปลงทีย่ัง่ยนื” (Sustainable Healthcare 
and Health promotion by Appreciation and 
Accreditation - SHA) ของสถาบนัรับรองคณุภาพสถาน
พยาบาล (องค์การมหาชน) แต่กย็งัไม่มกีารพฒันาแนวทาง 
ที่ชัดเจนที่จะบูรณาการมิติทางจิตวิญญาณเข้ากับการ
ทำางานได้อย่างเป็นรูปธรรม

“โครงการ งานบันดาลใจ”
 เป็นส่วนหน่ึงของโครงการสร้างสุขภาวะในระบบ
บริการสุขภาพด ้วยจิตวิญญาณความเป ็นมนุษย ์
(Promoting Humanity and Spiritual Well-being in 

Healthcare) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของสำานกัวจัิย
สงัคมและสขุภาพ (สวสส.) สถาบนัรบัรองคุณภาพสถาน
พยาบาล (องค์การมหาชน) เครอืข่ายสขุภาพระดับอำาเภอ 
(District Health System: DHS) และสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายเพื่อ
สร้างแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมมิติทาง 
จิตวิญญาณและความเป็นมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ

โครงการ งานบันดาลใจ 
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กระบวนการกลุ่ม ซ่ึงในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิควิธี
การต่างๆ มากมายมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ อย่างไร
ก็ตาม แนวทางต่างๆ เหล่านี้มีแนวโน้มท่ีจะได้รับความ
สนใจเฉพาะในกลุ่มที่ตื่นตัวในทางจิตภาวนาเป็นพื้นฐาน
อยู ่แล้ว อีกท้ังกระบวนการพัฒนาสุขภาวะทางจิต
วิญญาณมักมีลักษณะที่เป็นนามธรรม ไม่มีแนวทางที่
ชัดเจนและยากต่อการประเมินผล 
 แผนงานสุขภาวะทางจิตวิญญาณนี้เน้นไปท่ีการ
เติบโตทางปัญญา หรือทางจิตวิญญาณผ่านการทำางาน 
โดยถือว่า การเติบโตงอกงามในทางจิตวิญญาณนั้น แยก
ไม่ออกจากชีวิตการทำางาน เพราะงานเป็นท้ังเครื่อง
ขัดเกลามนุษย์และเป็นสิ่งที่ทำาให้มนุษย์เติบโตเต็ม
ศักยภาพของตนได้ 
 นอกจากนั้น งานยังเป็น “ประสบการณ์ตรง” ที่
มนุษย์จะได้ค้นพบและหล่อเลี้ยง “ความเป็นมนุษย์” ให้
งอกงามได้ ความเป็นมนุษย์ที่ว่าน้ี เป็น “ศักยภาพ” 
“ปฏิบัติการ” และ “กระบวนการ” มากกว่า “สภาวะ” 
เพราะสามารถเติบโตงอกงามได้ 
 ในแง่นี้ วิถีแห่งการทำางานจึงเป็นวิถีของการเติบโต
ทางจิตวญิญาณ และงานทีจ่ะสร้างสรรค์จติวญิญาณของ
มนุษย์ให้งอกงามได้นั้น จึงเรียก “งานบันดาลใจ”

 • มุ ่ งที่จะแสวงหาแนวทาง
ใหม่ๆ ทีท่ำาให้การสร้างเสรมิสขุภาวะ
ทางจิตวญิญาณในทีท่ำางาน (Spirituality 
in workplace) มรีปูธรรมการทำางาน
ที่ชัดเจน ง่ายต่อการนำาไปปฏิบัติ 
วัดผลได้ และสามารถนำาไปปรับใช้
หรือขยายผล 
 • มหีวัใจสำาคญัของการทำางาน 
คอื การสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีหล่อ
เล้ียงและตอกยำา้การเคารพในคณุค่า 
ศักด์ิศรี และศักยภาพความเป็น
มนุษย์ที่จะเติบโตไปกับการทุ ่มเท
ทำางานตามอุดมคติและความใฝ่ฝัน 
 • ส่งเสริมให้เกิดการเรยีนรู้และ
เกดิปีติสุขจากงานทีท่ำาอย่างประณตี
ใส่ใจและเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อ
สังคม 
 • ใช้การทำางานเป็นหนทาง
แห่งการเรียนรู้ งอกงาม และเติบโต
ไปสูค่วามเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์และไป
สู่สังคมแห่งสุขภาวะร่วมกัน

โครงการ งานบันดาลใจ

ภาพถ่ายโดย : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน)
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ต้องการบรรลุอะไร?
โครงการ งานบันดาลใจ

 • สร้างองค์ความรู้อันเป็นรากฐานของการทำางาน
และสร้างชุดความรู้ที่สามารถนำาไปใช้งานเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมในการทำางานในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
 • สร้างพื้นท่ีการเรียนรู้โดยผลักดันให้เกิดองค์กร
ต้นแบบและการสร้างสือ่ เครือ่งมอืการทำางาน และรปูแบบ
กระบวนการทำางานทีส่ามารถสร้างเสริมสุขภาวะทางจิต
วิญญาณผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ละเอียดอ่อน
ต่อมิติความเป็นมนุษย์
 • สร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุข
ภาวะทางจิตวญิญาณและมติคิวามเป็นมนษุย์ในทีท่ำางาน
 • สร้างระบบการจัดตั้งท่ีเข้มแข็งด้วยการพัฒนา
ระบบการจัดการท่ีมปีระสทิธภิาพและเครอืข่ายความร่วม
มือที่มีอุดมคติและความมุ่งมั่นร่วมกัน เพื่อพัฒนาไปสู่
องค์กรที่ยั่งยืนในอนาคต

วิสัยทัศน์
 สร้างวัฒนธรรมการทำางานที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ
ความเป็นมนษุย์ให้งอกงาม เชดิชคูณุค่าและศกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนุษย์ เชื่อมั่นและเคารพในศักยภาพที่จะเรียนรู้ 
งอกงาม และเติบโตไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และ
ไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะร่วมกัน

พันธกิจ
 ขบัเคลือ่นการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการทำางานด้วย
การสร้างและส่งเสริมรูปธรรมการปฏิบัติที่สามารถเรียน
รู้และปรับใช้ได้ในบริบทการทำางานจริงควบคู่ไปกับการ
สร้างเครือข่ายและผู้นำาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่
ยั่งยืนในระยะยาว 

พันธกิจที่ 1 จัดการความรู้

พันธกิจที่ 2 สร้างองค์กรต้นแบบ

พันธกิจที่ 3 สร้างสรรค์สื่อ เครื่องมือ และกระบวนการ

พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคม

พันธกิจที่ 5 สร้างระบบจัดการใหม่เพื่อความยั่งยืน

วิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้าหมาย
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 หากเราถอืว่า การเรยีนรู้และสร้างเสรมิสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนะต่อโลก
และชวีติ เป็นกระบวนการทางปัญญาทีต้่องใช้การเรียนรู้
ทีเ่ชือ่มโยงกบัการปฏบัิติ ดังนัน้ การประเมินการขบัเคลือ่น
สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นการปฏิบัติการทางสังคมที่
ต้องมีกลวิธีในการเคลื่อนไหว 
 การประเมนิการขับเคล่ือนสุขภาวะทางจติวญิญาณ 
จึงอาจพิจารณาสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การทำางาน ซึ่งใน
การขบัเคลือ่นเพือ่การปรบักระบวนทศัน์ทางสงัคมจำาเป็น
ต้องดำาเนินการอย่างเป็นระบบเช่ือมโยงกันอย่างน้อย 
7 องค์ประกอบ คือ

 1. ประมวลองค์ความรู้และพฒันาให้เป็นแนวคดิ

ทีชั่ดเจน และใช้ขบัเคลือ่นการเรยีนรูไ้ด้  การเรยีนรูแ้นวคดิ
สำาคญั (Learnable Key Concept) นีจ้ะทำาให้การคิดค้น
สร้างกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเป็นไปได้ 

7 องค์ประกอบ

การปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ทางสังคม

ภาพถ่ายโดย : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เป้าหมายในระยะเวลา 5 ปี
 เป้าหมาย ระยะที่ 1 (การด�าเนินงานปีที่ 1-2) :
วางรากฐาน เตรียมการใหญ ่จดัทพัจดัแถวและสะสม
เสบียง 
 กลุ่มเป้าหมาย ระยะท่ี 1 เริ่มต้นจากองค์กรภาคี
เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำาเภอ (District Health 
System: DHS) ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพโรง
พยาบาล (Hospital Accreditation: HA) 

 เป้าหมาย ระยะที่ 2 (การด�าเนินงานปีที่ 3-5) : 
ขับเคลื่อนระบบ-ขยายจัดตั้ง-สร้างผลกระทบ-สร้าง
ความยั่งยืน
 กลุม่เป้าหมาย ระยะที ่2 ขยายไปสูส่ถาบนัการศึกษา 
โดยเน้นทีโ่รงเรยีนแพทย์ พยาบาล สถาบันทีผ่ลิตบคุลากร
ระดับชุมชนทางด้านสาธารณสุข แวดวงวิชาการ และ
สาธารณชน รวมถงึนกัวจิยั และนักปฏิบัติการรุ่นใหม่
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 2. ทบทวนและสะสมกรณีตัวอย่างต่างๆ ที่เป็น 

รปูธรรมของแนวคดิ การทบทวนและสะสมกรณตีวัอย่าง
ทีเ่ป็นรปูธรรมทัง้ทีเ่ป็นประสบการณ์ ประวตัศิาสตร์ หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในระดับสากลและในระดับท้องถ่ิน 
จะทำาให้เห็นรูปธรรมที่จะเชื่อมแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ 
การสะสมกรณีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจะช่วยให้การ
ประยุกต์ตัวอย่างเพื่อปรับใช้ในบริบทใหม่ได้

 3. น�าเอาแนวคดิทางสังคมไปสูป่ฏิบตักิาร การนำา
แนวคดิใหม่ไปทดลองปฏบิตัจิรงิเป็นกระบวนการสำาคญัที่
จะตรวจสอบฐานวิธีคิดใหม่ว่าสามารถใช้การได้หรือไม่ 
อย่างไร และยังเป็นขั้นตอนสำาคัญในการสร้างแม่แบบ 
ความคิด (exemplar) ทีเ่ป็นตัวอย่างรปูธรรมของวธิคีดิ 
ทีส่ามารถประยกุต์ ผลติซำา้ และขยายผลไปในปริมณฑล
ของปัญหาอืน่ๆ ได้ เช่น แนวคิดเรือ่งการตายอย่างสนัติ 
อาจสามารถนำาไปสูก่ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารได้ทัง้ในระบบ
บรกิารสขุภาพ ในระบบชมุชน หรอืในระบบการเรียนการ
สอน เป็นต้น ซึง่ในกระบวนการนีจ้ะต้องเน้นให้มวีธิวีทิยา 
(methodology) ทีถ่กูต้องแม่นยำา เช่ือถอืได้

 4. ขยายความคิดผ่านสถาบันการศึกษา เป็นการ
นำาแนวคิดใหม่ๆ เข้าไปสู่ระบบการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความละเอยีดอ่อนต่อมติสิงัคมและความเป็น

มนุษย์ โดยเน้นหนักที่โรงเรียนแพทย์ พยาบาล และ
สถาบนัทีผ่ลติบคุลากรระดับชมุชนทีพ่ร้อมทีจ่ะปฏิรปูการ
เรียนรู้ 

 5. การเคลื่อนแนวความคิดผ่านสื่อ เป็นขั้นตอน
เชิงรุกที่ต้องการปรับเปลี่ยนและขยายผลโดยการขับ
เคลือ่นสงัคมผ่านการเรยีนรูด้้วยกลไกการสือ่สาร จะต้อง
มกีารผลติสือ่เพือ่การนำาเสนอทัง้วธีิคิดและการปฏบัิตกิาร 
ทั้งในส่วนท่ีเป็นหนังสือ ตำาราเรียนท่ีวางรากฐานทาง
วชิาการให้มัน่คง เอกสารวชิาการเพือ่ขบัเคล่ือนความคิด 
รวมทัง้สือ่อืน่ๆ ทัง้สำาหรบัแวดวงวชิาการและสาธารณชน 

 6. สร้างสถานะความเป็นสถาบันผ่านเครือข่าย
ทางความคิด ในระยะยาว การขยายผลวิธีคิดที่ชัดไปสู่
การปฏบิตัแิละการขบัเคลือ่นทางความคิดให้ส่งผลต่อการ
เปลีย่นแปลงวธิคีดิในวงกว้างจะต้องมกีารลงทนุเพือ่สร้าง
ความเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานทางวิชาการและมีเครือ
ข่ายทางความคิดท่ีกว้างขวางเช่ือมโยงทั้งกับสถาบันใน
ต่างประเทศ และสถาบันวิชาการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น

 7. สร้างและพัฒนานักวิจัยและนักปฏิบัติการรุ่น

ใหม่ กระบวนการปฏบิติัการเป็นประสบการณ์ทีส่ามารถ
ใช้บ่มเพาะนักวิจัยและนักปฏิบัติ สนับสนุนให้เกิดนักคิด
คนรุ่นใหม่ รวมทั้งสร้างชุมชนนักวิชาการที่เข้มแข็ง
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 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในท่ีทำางานด้วยจิต
วญิญาณความเป็นมนษุย์ หรอื งานบันดาลใจ มกีรอบคิด
หลกัในการดำาเนนิแผนงานด้วยการผสมผสาน 3 แนวคิด
หลัก ได้แก่ 
 1. แนวคดิการจดัการความรู้ท่ีเน้นการสร้างองค์กร 
  แห่งการเรียนรู ้ ท่ีมนุษย์สามารถเติบโตเต็ม 
  ศักยภาพของตนได้
 2. แนวคิดเรื่องสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
 3. แนวทางการขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างสุขภาวะ 
  ทางจิตวิญญาณ

มีกรอบแนวคิดอย่างไร?
โครงการ งานบันดาลใจ
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 โครงการนีเ้ป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการขบัเคลือ่นสขุภาวะทาง
ปัญญาหรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดยถือว่าการเติบโตทางจิต
วญิญาณนัน้แท้ทีจ่รงิกค็อืการเตบิโตงอกงามไปสูค่วามเป็นมนษุย์ที่
สมบรูณ์ การเตบิโตนีเ้กิดข้ึนได้จากการท่ีมนษุย์ได้ทุ่มเททำางาน การ
เตบิโตงอกงามในทางจิตวญิญาณจงึแยกไม่ออกจากชวีติการทำางาน 
เพราะงานเป็นทั้งเครื่องขัดเกลามนุษย์
 งานทำาให้มนุษย์เติบโตเต็มศักยภาพของตนและงานทำาให้
มนุษย์ได้ค้นพบความหมายของชีวิตที่จะหล่อเลี้ยง “ความเป็น
มนุษย์” ให้เติบโตงอกงาม 
 งานที่สร้างแรงบันดาลใจให้ความเป็นมนุษย์แสดงออกและ
เติบโตงอกงามได้นี้เราอาจเรียกได้ว่าเป็น “งานบันดาลใจ”

ท�าไม?
“งานบันดาลใจ”

พันธกิจโครงการ
ในระยะที่ 1

(การด�าเนินงานปีที่ 1-2)
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Conceptual Fram
ew

ork: Prom
oting Hum

anity and Spiritual W
ell-being in Healthcare (Phase 1)

พ
ันธกิจที ่ 5 สร้างระบบจัดการใหม่เพ

ื ่อความยั ่งยืน

สร้างความรู้

สร้างตัวแบบ
สร้างเครื่องมือ

สร้างเครือข่าย

ก้าวสู่ยุทธศาสตร์เชิงรุก 
โครงการระยะที ่ 2 

 
• ขับเคลื่อนระบบ

 
• ขยายจัดตั้ง

 
• สร้างผลกระทบ

 
• สร้างความยั่งยืน

 
สร้างความรู้ 

สร้างนักวิชาการ 
สร้างกระบวนกร

พ
ันธกิจที ่ 1 จัดการความรู้

อุดมการณ
์

ระบบจัดการ

วัฒ
นธรรมองค์กร 

พัฒ
นาทีม 

พ
ันธกิจที ่ 4 สร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคม

 
สร้างภาคี 

สร้างกระแส 
สร้างแผนงาน

สร้าง
รูปธรรม

ขั้นตอน
วิธีการ

พันธกิจที่ 2
สร้างองค์กรต้นแบบ

สร้างสื่อ

สร้าง
เครื่องมือ

พัฒ
นา

กระบวน
การ

พันธกิจที่ 3
สร้างสรรค์สื่อ เครื่องมือ

และกระบวนการ

สร้าง
พื้นที่
เรียนรู้

พันธกิจที่ 1
การจัดการความรู้

 • การทบทวนองค์ความรูเ้พือ่วางรากฐานการทำางาน
วิชาการระยะยาว
  1) จติวญิญาณและการส่งเสรมิสขุภาพ (Spirituality 
and Health Promotion)
  2) จิตวิญญาณและการจัดการด ้านคุณภาพ 
(Spirituality and Quality Management)
  3) จิตวิญญาณในสถานที่ทำางาน (Spirituality in 
Workplace)
  4) การจัดการใหม่และการสร้างมติคิวามเป็นมนษุย์
ในสถานท่ีทำางาน (Holistic Management and 
Humanistic Workplace)
  5) จิตวิญญาณและผู ้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลง 
(Spirituality and Transformative Leadership)
 • สร้างเครือข่ายและเวทีเพื่อการจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
 • สร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสื่อออนไลน์
 • มกีรณศีกึษาและตวัอย่างรปูธรรมจากประสบการณ์
การทำางานที่มีผลสำาเร็จเป็นแบบอย่างได้
 • พัฒนารูปแบบและดำาเนินการเสริมศักยภาพ 
“กระบวนกร” (Facilitators) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้มิติทางจิตวิญญาณในที่ทำางาน
 • สร้างความรู้ สร้างคน สร้างชุมชนวิชาการ
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 • รวบรวมข้อมูลและตัวอย่างสื่อ เครื่องมือและ 
กระบวนการ
 • พัฒนาสื่อ เครื่องมือ และกระบวนการ 4 ใน 8 ด้าน  
ได้แก่
  1) สติและการตื่นรู้
  2) การสื่อสารและสัมพันธภาพ
  3) ศิลปะและสุนทรียภาพ
  4) สมรรถนะทางวัฒนธรรม
  5) เรื่องเล่าเร้าพลัง
  6) นิเวศวิทยาเพื่อการเยียวยา
  7) ผู้นำาจิตวิวัฒน์
  8) จิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคม
 • พฒันายทุธศาสตร์สือ่โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย เนือ้หา  
และวธีิการ
 • สร้างเครือ่งมอื สำาหรบัการประเมินผลประสทิธภิาพ 
(Evaluative and Assessment Tools) ของสื่อ เครื่อง 
มือ และกระบวนการต่างๆ

พันธกิจที่ 3
สรา้งสรรคส์ื่อ เครื่องมือ และกระบวนการ

พันธกิจที่ 2
สร้างองค์กรต้นแบบ

 • สำารวจและจัดทำาแผนท่ี (Mapping) องค์กรท่ีมี
ประสบการณ์และศักยภาพ
 • ประเมินและคัดเลือก “องค์กรต้นแบบ” โดยเชื่อม
โยงกับระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital 
Accreditation) และการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับ
อำาเภอ (District Health System)
 • ถอดบทเรียนขององค์กรต้นแบบ จำานวน 8 แห่ง
 • พัฒนาโครงการและดำาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้อย่างเป็นระบบจากองค์กรต้นแบบ
 • พัฒนารูปแบบ (Model) การทำางานที่มีขั้นตอน 
และกระบวนการชัดเจน
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พันธกิจที่ 5
สร้างระบบจัดการใหม่ 
ส่งเสริมมิติทางจิตวิญญาณ
เพื่อความยั่งยืน

 • จัดตั้งองค์กรและระบบอภิบาลที่มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำาแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม และมีการ
ทบทวนแผนอย่างเป็นระบบและสมำ่าเสมอ
 • การพฒันาวฒันธรรมองค์กรการจัดการท่ีส่งเสริมมิติ
ทางจิตวิญญาณ โดยใช้กระบวนการพัฒนาองค์กรตาม
แนวคิด เช่น 
  - 7 อปุนสิยัสำาหรบัผูท้รงประสิทธผิลยิง่ (7 Habits 
of Highly Effective People) ของ สตีเฟ่น โควีย์ 
(Stephen R. Covey)
  - องค์กรแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization) 
ของปีเตอร์ เซงเก้ (Peter Senge)
 • พัฒนาการดำาเนินงานของสถาบัน (Institutional 
practices) ที่สอดคล้องกับทิศทางในแผนของแผนท่ี
ผลลัพธ์
 • พัฒนาศักยภาพผู้นำาในเครือข่ายเพื่อรองรับภารกิจ
ระยะยาว

พันธกิจที่ 4
สร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคม

 • สร้างความรู ้ความเข้าใจ และนำากระบวนการแผนที่
ผลลพัธ์ (Outcome Mapping) มาใช้ร่วมกบัเครอืข่าย ภาคี 
และหุ้นส่วน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และกำาหนดพันธกิจร่วม
 • การสร้างกลไกการสือ่สารในเครอืข่ายต่างๆ เพ่ือส่ือ
ความคิดและนำาเสนอรูปธรรมการทำางาน
 • สร้างกระบวนการสื่อสารทางสังคม เช่น 
  - ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการสือ่สาร (Media work-
shop)
  - ค่ายนักเขียน ค่ายหนังสั้น
  - สร้างสารคดีคุณภาพ
 • จดัการประชมุมติคิวามเป็นมนษุย์และสขุภาวะทาง
จิตวิญญาณในระบบบริการสุขภาพ
 • พฒันาศักยภาพผูน้ำาในเครอืข่าย (Transformative 
leaders) จำานวน 40 คน
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Essential Care
for Spiritual Well-being

 1. การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายและการตายอย่างสงบ 
(End of life, Death and Dying)
 2. การเยียวยาช่วงวิกฤตของชีวิตหรือวิกฤตความ
สัมพันธ์ (Life Crisis and Relationship Crisis)
 3. การให้คณุค่ากบัช่วงชีวิตท่ีน่าช่ืนชมยนิด ีเช่น การ
เกิด การหายจากการเจ็บป่วย
 4. ตระหนักในความทุกข์ (Suffering) ที่บั่นทอน
ความเป็นมนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกและสังคม
 5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพลังของชีวิต 
(Spiritual Resilience) ทั้งคนไข้ ชุมชน และเจ้าหน้าที่

ความงอกงาม
9 ด้านของชีวิต

 งานทีส่ร้างแรงบนัดาลใจให้ความเป็นมนษุย์แสดงออก
และเตบิโตงอกงาม เราอาจเรยีกได้ว่าเป็น “งานบนัดาลใจ” 
การเตบิโตงอกงามดงักล่าวอาจแยกออกได้เป็น 9 มิต ิคือ
 1. การเรียนรู้ เพราะมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้
และการเรียนรู้ทำาให้เกิดปีติ
 2. การสร้างสรรค์ เป็นการใช้ศกัยภาพเพือ่เปลีย่นแปลง
โลก เป็นผู้สร้างไม่ได้เป็นแค่ผู้เสพ
 3. ความเบิกบาน เป็นความสุขท่ีหล่อเลี้ยงให้มนุษย์
ยินดีกับชีวิต
 4. สันติภาพ เป็นการจัดความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับ
สรรพสิ่ง
 5. สุนทรียภาพ รู้สึกรู้สมกับสุข ทุกข์ และความเป็น
ไปรอบตัว 
 6. อิสรภาพ ก้าวพ้นจากความบีบคั้นคับข้อง
 7. ทุม่เท วิริยภาพ ความเพียรเอาชนะอปุสรรคได้และ
การไม่ยอมแพ้เป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 8. ภาวนา ไตร่ตรอง ฝึกฝนขัดเกลาตนเองให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
 9. เกือ้กลู มชีวีติเพ่ือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
ควบคูก่นัไป
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พันธกิจโครงการ
ในระยะที่ 2

(ปีที่ 3-5)
ขับเคลื่อนระบบ
 • สร้างวิสัยทัศน์ร่วมในระดับนโยบาย
 • จัดทำาข้อเสนอเชิงระบบ
 • ผสมผสานกบัระบบการรบัรองคุณภาพระบบบรกิาร
 • ผลักดันให้มีการประยุกต์ใช้โมเดล และแนวปฏิบัติ  
  (Practice Guideline)
 • ผลกัดนัระบบการผลติและการจัดการกำาลังคนท่ีให ้
  คุณค่าต่อการทำางานด้วยจิตวิญญาณความเป็น 
  มนุษย์
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ขยายจัดตัง้
 • สร้างทัศนวิสัย (Visibility) ขององค์กรต้นแบบ
 • เชือ่มเครือข่ายระบบสขุภาพระดบัอำาเภอ (District  
  Health System: DHS) เพือ่พฒันาแม่ข่าย (Node)  
  และเครือข่าย 
 • สร้างระบบการช่วยเหลือ ดูแล และสนบัสนุนใน 
  ระดบัพืน้ที ่(Area-based organization)
 • พฒันาเครอืข่ายผูน้ำาทีม่ศีกัยภาพในการจัดตัง้ในทุก 
  ภาคและมีการติดตามสมำ่าเสมอ

สร้างผลกระทบ
 • เกิดองค์กรสุขภาวะในระบบบริการใน 4 ระดับ
 • ระดับริเริ่ม 60 แห่งในปีแรก ปีต่อไปปีละ 40 แห่ง
 • ระดบัหวงัผล 40 แห่งในปีแรก ปีต่อไปปีละ 20 แห่ง
 • ระดับยั่งยืน 30 แห่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • ระดับต้นแบบ 20 แห่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 • มีการนำาสื่อ เครื่องมือและกระบวนการไปใช้อย่าง 
  กว้างขวาง
 • สร้างผลกระทบผ่านสื่อ
 • จัด Event เพื่อสร้างกระแส
 • สร้างความร่วมมอืกบัต่างประเทศ เช่น Planetree  
  Institute และ Picker Institute
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สร้างความยั่งยืน
 • พฒันาสือ่ เครือ่งมอืและกระบวนการอย่างต่อเนือ่ง
 • ฝึกและพฒันากระบวนกรและวิทยากรทีเ่ชีย่วชาญ
 • พัฒนาหลักสูตรการอบรม (Training package)  
  โดยเฉพาะหลักสูตรการอบรมวิทยากร (Training  
  for Trainer)
 • สร้างวาระงานวิจัยในระยะกลางและระยะยาว  
  (mid-term and long-term research agenda)  
  ให้เกิดเป็นแผนความร่วมมือการวิจัยระยะยาว
 • ผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business model) และเริ่ม 
  กระบวนการเปลีย่นแปลงองค์กรสูก่ารเป็นองค์การ 
  เพื่อสังคม (Social enterprise)

ภาพถ่ายโดย : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)




