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โครงการสงเสริมจิตวิญญาณการแพทย : งาน ความสุข และอุดมคติของชีวิต 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 วิชาชีพแพทยมีบทบาทสําคัญในการเยียวยารักษาโรคภัยไขเจ็บที่คุกคามสุขภาพและชีวิต จึง
เปนวิชาชีพที่สังคมมอบอํานาจและความไววางใจใหจัดการชีวิตและความเปนความตายของผูคนใน
สังคม  ควบคูไปกับอํานาจและความไววางใจ สังคมไดคาดหวังคุณธรรมและจรรยาวิชาชีพจากแพทยใน
มาตรฐานที่สูงกวาวิชาชีพอ่ืน ๆ   การแพทยในทุกวัฒนธรรมจึงมักมีมาตรการที่จะทําใหผูประกอบ
วิชาชีพแพทยดํารงชีวิตอยางเคารพในเกียรติภูมิของวิชาชีพ เชน การปลูกฝงจรรยาแพทย   หรือการมี
กฎเกณฑควบคุมกํากับการประพฤติตนใหอยูในมาตรฐานและคุณธรรมของวิชาชีพ  นอกเหนือจาก
มาตรการภายนอกเหลานี้แลว ความเขมแข็งอยางย่ังยืนของคุณธรรมวิชาชีพยังมีรากฐานมาจากการ
สรางและบมเพาะอุดมคติของชีวิต และการเห็นซึ่งคุณคาของการงานและวิชาชีพในฐานะการเยียวยา
ความทุกขของมนุษย  
 ในสถานการณปจจุบันที่ความไววางใจและศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไปตอวิชาชีพแพทยมี
แนวโนมลดถอยลง  ทั้งเนื่องจากสังคมโดยรวมที่มีทิศทางการพัฒนาไปสูความเปนสังคมทุนนิยม
บริโภคนิยมที่บูชาวัตถุ ทําใหความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยมีลักษณะเปนความสัมพันธระหวางผู
ใหบริการกับลูกคามากกวาที่จะเปนไปดวยความเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน  ย่ิงในระบบ
การแพทยที่พ่ึงพาอาศัยเทคโนโลยีช้ันสูง ปฎิสัมพันธที่เปนไปแบบเครื่องยนตกลไกก็ย่ิงทําให
ความสัมพันธระหวางแพทยผูรักษากับผูปวยมีลักษณะที่ฉาบฉวยและหางเหินตอกัน นอกจากนั้น ระบบ
การศึกษาแพทยในปจจุบันยังไมสามารถหาคําตอบใหกับปญหาการเรียนการสอนที่จะสามารถปลูกฝง
คุณธรรมและการมีอุดมคติของชีวิตได สถานการณความสัมพันธของผูปวยและบุคลากรทางการแพทย
จึงมีแนวโนมเสื่อมถอยลงจนเกิดเปนคดีฟองรองกัน ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นอยางนาเปนหวงในชวงหนึ่ง
ทศวรรษที่ผานมา 
 อยางไรก็ตาม การที่ระบบการแพทยไทยสามารถพัฒนามาจนมีคุณภาพและมีคุณูปาการตอ
สังคมไทยอยางใหญหลวงในปจจุบันนั้นยอมจะตองมีรากฐานทางอุดมคติดํารงอยูรวมดวย กลาวไดวา
ความกาวหนาทางการแพทยไทยนั้นเปนผลจากการทํางานอุทิศตนเองของแพทยจํานวนมากที่สามารถ
เปนแบบอยางและสรางแรงบันดาลใจใหกับคนรุนหลังได แพทยอาวุโสหลายทานไดทุมเททั้งในดาน
การสอนและปลูกฝงวิชาการและคุณธรรมใหกับนักเรียนแพทย หรือทุมเทในการบุกเบิกขยายบริการ
ทางการแพทยเพ่ือใหถึงชุมชนและผูยากไรในชนบท ทั้งในรูปแบบหนวยแพทยเคลื่อนที่ โครงการ
พัฒนาสุขภาพในชนบท ตลอดจนการทํางานใหบริการทางการแพทยเพ่ือรับใชชาวบานในชนบทที่
หางไกล ทามกลางการทํางานที่ยากลําบาก บุคลากรทางการแพทยเหลานี้ดํารงวิชาชีพควบคูไปกับการมี
อุดมคติของชีวิตที่สามารถเปนแบบอยางใหแกคนรุนหลังไดเรียนรูเปนอยางดี 
 ในขณะท่ีทิศทางการพัฒนาของสังคมไทยมุงเนนความเจริญทางดานวัตถุ การแสวงหาความ
รํ่ารวยและลาภยศถูกทําใหกลายเปนเปาหมายของชีวิต ระบบการแพทยในปจจุบันก็มีพัฒนาการใน
ลักษณะที่เนนคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน การแขงขันกันเพื่อใหไดคาตอบแทนที่สูงปรากฏเปนการที่
แพทยจํานวนมากแขงขันกันเขาไปสมัครเรียนในสาขาวิชาทางการแพทยที่งานเบาและทําเงินดี ในขณะที่
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สาขาวิชาที่ไมสามารถหารายไดไดมากนักก็มักจะไมมีแพทยมาเรียน  ย่ิงมีโรงพยาบาลเอกชนซึ่งสามารถ
เก็บคารักษาพยาบาลราคาแพงและจัดสรรคาตอบแทนใหกับแพทยที่ไปทํางานเปนสัดสวนที่มากกวา
ภาครัฐเปนสิบเปนรอยเทา ก็ย่ิงเกิดการเปรียบเทียบรายไดระหวางแพทยมากยิ่งข้ึน  คนทํางานเสียสละ
เพ่ือสวนรวมหรือทํางานเพื่อชวยเหลือผูปวยโดยมีคาตอบแทนแตพอควรกลายเปนคนโง การพูดถึง
เร่ืองอุดมคติของชีวิตกลายเปนสิ่งที่แปลกประหลาด 

อยางไรก็ตามหากปราศจากซึ่งจรรยาแพทยและอุดมคติของชีวิตแลว บุคลากรทางการแพทยก็
มีสถานะไมแตกตางจากพอคาที่แสวงหากําไรจากความเจ็บปวยของผูคน อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมแหง
วิชาชีพอยางยากที่จะฟนคืนกลับมาได สภาพการณดังกลาวสวนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะระบบการแพทยใน
ปจจุบันขาดการสรางแรงจูงใจในการทํางานที่มากกวาการไดรับเงินทองหรืออามิสสินจาง หากเราจะถือ
วางานเปนมากกวาการดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ เพราะการทํางานยังเปนโอกาสในการขัดเกลาตนเอง เปน
โอกาสของการเขาถึงความดี ความจริง และความงามของชีวิต โดยเฉพาะงานในวิชาชีพแพทยนั้นอาจมี
ส่ิงตอบแทนที่ไมอาจเทียบกับคาตอบแทนทางการเงินได ไมวาจะเปนความสุขและความภาคภูมิใจใน
การทําความดี  การไดรับความรักและความเคารพนับถืออยางจริงใจจากผูปวย เพ่ือนรวมงาน และ
สังคม   ส่ิงตอบแทนทางจิตใจและทางสังคมเหลานี้ เปนเครื่องประคับประคองอุดมคติวิชาชีพใหเติบโต
และงอกงามขึ้นมาได การทํางานจึงเปนโอกาสในการพัฒนาจิตดังที่มักพูดกันวา “การทํางานคือการ
ประพฤติธรรม”  อันจะนํามาซึ่งความสุขในการทํางานและการดําเนินชีวิตที่มีคุณคา 

การบมเพาะฟนฟูอุดมคติของชีวิตและความหมายของการทํางานในหมูบุคลากรทางการแพทย
ไมเพียงแตจะทําใหการทํางานใหบริการแกผูปวยและญาติมีความละเอียดออนมากยิ่งข้ึน แตยังมี
ความสําคัญอยางย่ิงสําหรับการสงเสริมมิติทางจิตวิญญาณในวงการแพทยไทย  สํานักวิจัยสังคมและ
สุขภาพ (สวสส) ไดดําเนินการดานการสงเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณและการสรางระบบบริบาลทาง
การแพทยที่มีความละเอียดออนตอมิติของความเปนมนุษยในบุคลากรทางการแพทยในระดับชุมชนมา
อยางตอเนื่องมากกวา 5 ป จากประสบการณที่ผานมาทําใหเห็นอยางชัดเจนวา ระบบบริการสุขภาพที่มี
หัวใจของความเปนมนุษยนั้นตั้งอยูบนฐานรากที่สําคัญคือ การมีอุดมคติของชีวิตและการตระหนักถึง
คุณคาของการทํางานที่เปนมากกวาที่มาของรายได จึงไดริเร่ิมจัดทําโครงการสงเสริมจิตวิญญาณ
การแพทย: งาน ความสุข และอุดมคติของชีวิตข้ึน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 
2.วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคทั่วไป 
 เพ่ือสรางความตื่นตัวและแสวงหาแนวทางการบมเพาะอุดมคติของชีวิตและการทํางานใหเปน
สวนหนึ่งของการสงเสริมจิตวิญญาณการแพทยในการทําความดีและทํางานเพื่อสังคม 

วัตถุประสงคเฉพาะ 
1. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือระบบการแพทยไทย ทั้งในสวนของ สถาบันการศึกษา ระบบ

บริการทางการแพทย  ระบบบริหารจัดการ และแพทยอาวุโสอันเปนปูชนียบุคคล ในการฟนฟู
อุดมคติของวิชาชีพและจิตวิญญาณการแพทยเพ่ือสังคม  
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2. เพ่ือสนับสนุนนักวิชาชีพทางการแพทยรุนใหมใหไดเรียนรูและสรางสรรคอุดมคติของชีวิต และ
เห็นคุณคาของงานในฐานะสิ่งที่ใหความหมายกับชีวิต 

3. เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการองคกรรูปแบบใหมใหเอ้ือตอการเติบโตของชีวิตดานใน
และการหลอเล้ียงอุดมคติของชีวิตของสมาชิกในระบบการแพทย 

4. เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูเร่ืองความดีและอุดมคติของชีวิต  โดยการศึกษาและถายทอด
เร่ืองราวของบุคลากรทางการแพทยที่เปนแบบอยางและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูคนได 

 
3.แนวคิดในการดําเนินการ 

1. การฟนฟูอุดมคติของวิชาชีพมุงกลุมเปาหมายหลักคือ แพทยที่ทํางานในสวนตาง ๆ ของระบบ
การแพทย  เนื่องจากแพทยมีบทบาทเปนผูนําและมีอํานาจในการจัดการภายในระบบงาน   ตาง 
ๆ การสรางแพทยที่มีอุดมคติจะสงผลตอระบบบริการทางการแพทย รวมทั้งตอวิชาชีพดาน
การแพทยอ่ืน ๆ ดวย 

2. การฟนฟูอุดมคติและการทํางานเพื่อสังคมในสถานการณปจจุบันเปนการทํางานทวนกระแสซึ่ง
ตองอาศัยความเอื้อเฟอเก้ือหนุนของผูที่มีความคิดและอุดมการณรวมกัน เพ่ือไมใหทอถอย
หรือเลิกราง เชนเดียวกันกับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆที่ตองมีชุมชนสงฆชวย
ประคับประคอง การทํางานจึงมุงเช่ือมโยงเครือขายเพื่อชวยเหลือกันในดานการบมเพาะอุดม
คติของชีวิต ซึ่งจะเนนการเชื่อมโยงเครือขายใน 5 กลุมหลักในระบบการแพทย ไดแก 

2.1 สถาบันการศึกษาแพทย 
2.2 แพทยที่ทํางานในระบบบริการ 
2.3 กลุมแพทยอาวุโสในวงการแพทยไทย 
2.4 แพทยและผูบริหารระบบการแพทย 
2.5 บุคลากรแวดลอมที่ทํางานรวมกับแพทย 

3. ในปจจุบันมีการสงเสริมคุณธรรมและการทําความดีของบุคลากรทางการแพทยผานรูปแบบ
การมอบรางวัลตาง ๆ เชน รางวัลแพทยดีเดน ซึ่งถือวาเปนการใหกําลังใจแกผูทํางานเหลานั้น 
การดําเนินงานของโครงการจะเนนการเชื่อมโยงผูคนเหลานี้ใหเกิดเปนชุมชนที่มีความสัมพันธ
และผูกพันกันดวยอุดมคติอยางตอเนื่อง  

4. การเรียนรูคุณคาและความหมายของการทํางาน เกิดจากการไดสัมผัสชีวิตความเปนอยูของ
ผูคน แพทยรุนใหมจะเห็นคุณคาของงานจากการเรียนรูวิถีชีวิตของชาวบานในชุมชน โดยอาศัย
เครื่องมือทางมานุษยวิทยาที่จะชวยใหการเรียนรูเร่ืองราวชีวิตและความเปนชุมชนเปนไปอยาง
ไดผล 

5. การเรียนรูอุดมคติของชีวิตเกิดจากการไดตรึกตรองผานเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่สรางแรง
บันดาลใจ โดยเฉพาะกระบวนการเขียนเรื่องราวเพื่อถายทอดความคิดและสิ่งที่พบเห็น เปน
การเขียนโลกใบใหมจากแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น 
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4.โครงการและกิจกรรม 

 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและครอบคลุมกลุมเปาหมายที่สําคัญในการสงเสริมอุดมคติและการ
ทํางานเพื่อสังคม  แผนงานนี้ดําเนินการเปน 5 ดานคือ 

1) การสรางและจัดการเครือขายอุดมคติวิชาชีพทางการแพทย 
2) การสรางนักวิชาชีพทางการแพทยรุนใหม 
3) การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการที่เอ้ือตออุดมคติวิชาชีพ 
4) การสงเสริมการเรียนรูการทําความดีและอุดมคติของวิชาชีพทางการแพทย 
5) การบริหารจัดการและสนับสนุน 

        โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 
กิจกรรมที่ 1  
การสรางและจัดการเครือขายอุดมคติวิชาชีพทางการแพทย  

โดยการสรางและจัดการเครือขายและกลุมกอการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมอุดมคติวิชาชีพ ซึ่ง
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากสวนตาง ๆ ในระบบการแพทยไดแก แพทยอาวุโส สถาบันการศึกษา
แพทย แพทยสภา ระบบบริหารจัดการ และบุคลากรทางการแพทย  จะมีการดําเนินงานเปนลําดับขั้น
ดังนี้ 

1. รวบรวมฐานขอมูลของบุคลากรและองคกรที่เก่ียวของ โดยการสืบคนในฐานขอมูลของ 
องคกรตาง ๆ ที่มีการมอบรางวัลแกบุคคลที่เปนตัวอยางได 

2. ระดมความรวมมือและขอมูลเก่ียวกับบุคลากรทางการแพทยที่เปนแบบอยางได จาก
เครือขายแพทยตาง ๆ ไดแก แพทยผูอาวุโส, แพทยสภา, สถาบันการศึกษาของแพทย, 
ระบบบริหารจัดการ และบุคลากรทางการแพทย   

3. จัดประชุมรวมกัน ระหวางเครือขายแพทยตาง ๆ ซึ่งมีทั้งตัวแทนแพทยอาวุโส 
สถาบันการศึกษาแพทย แพทยสภา ระบบบริหารจัดการ และบุคลากรทางการแพทย  เพ่ือ
รวมกันจัดทําแผนงานความรวมมือที่จะดําเนินการตอไปในชวง 3 ปขางหนา รวมทั้งจัด
ประชุมใหญประจําป  เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ และนําเสนอผลลัพธจากการ
ดําเนินโครงการ  
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กิจกรรมที่ 2  
การสรางนักวิชาชีพทางการแพทยรุนใหม  

เนนการจัดกระบวนการเพื่อใหนักศึกษาแพทยและแพทยรุนใหม ไดเขาไปสัมพันธอยางใกลชิด
กับแพทยรุนพี่ หรือแพทยอาวุโสเพื่อเรียนรูจากเรื่องราวชีวิตและประสบการณการทํางาน ที่สามารถ
สรางแรงบันดาลใจและปลูกฝงอุดมคติของวิชาชีพได โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้  

1. สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาแพทยที่มีความพรอม คัดเลือกนักศึกษาแพทยที่
สนใจจะเรียนรูจากประสบการณชีวิตและการทํางานของเพื่อนรวมวิชาชีพและแพทยอาวุโส 
รวม  50  คน 

2. จัดกระบวนการเรียนรูโดยการศึกษาวิถีชุมชนรวมกัน เพ่ือใหสัมผัสและเรียนรูมิติของความ
เปนมนุษยจากเรื่องราวชีวิตและความเขาใจในสังคมวัฒนธรรมของชุมชน 

3. จัดกระบวนการเรียนรูเร่ืองราวชีวิตและประสบการณการทํางานของแพทย ใหนักศึกษาได
ไปพบปะจนเกิดความคุนเคยกับแพทยที่ตนสนใจ เพ่ือคนควาและเรียนรูประวัติการทํางาน
และชีวิตของแพทยรุนกอน โดยการรวบรวมและเขียนเรียบเรียงเรื่องราวที่ไดเรียนรู 

 
กิจกรรมที่ 3   
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการที่เอ้ือตออุดมคติวิชาชีพ  

ระบบงานและวัฒนธรรมองคกรมีผลอยางย่ิงตอการปฏิบัติงานของแพทย แนวคิดการบริหาร
องคกรที่เปนอยูมีทัศนะแบบกลไกและละเลยมิติของความเปนมนุษยและการบมเพาะอุดมคติของชีวิต  
ในปจจุบันแนวโนมในแวดวงการบริหารองคกรนั้นมีแนวความคิดใหม ๆ ที่กําลังไดรับความสนใจ เชน 
การสรางองคกรเรียนรู การสรางภาวะการนําเสนอแบบสมุหภาพ (collective leadership) การใชแนวทาง
สันติวิธี หรือแมแตการผสมผสานการภาวนาเขากับการพัฒนาองคกร  การพัฒนาแนวทางเพื่อนํา
รูปแบบการบริหารจัดการและเทคนิคการพัฒนาองคกรใหม ๆ เหลานี้มาใชในระบบการแพทย จะเปน
ชองทางสําคัญในการสรางองคกรที่เก้ือกูลตอการหลอเล้ียงอุดมคติของชีวิต โดยจะมีการดําเนินการเปน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ทบทวนองคความรูและการจัดเตรียมการวิจัย โดยทบทวนองคความรูดานตาง ๆ ดังนี้ 
1.1 ปญหาระบบการบริหารจัดการที่ไมเอ้ือตออุดมคติของชีวิตทางการแพทยในปจจุบัน 
1.2 แนวทางการบริหารจัดการใหม ๆ  
1.3 บทเรียน หรือกรณีศึกษาในการจัดรูปแบบองคกรและการจัดการตามแนวคิดใหม 

2. คัดเลือกโรงพยาบาล 3 แหง ทั้งระดับจังหวัดและระดับชุมชน เพ่ือเขารวมใน
กระบวนการวิจัยและพัฒนา  

3. จัดกระบวนการฝกอบรมแนวคิดและเทคนิคการจัดการองคกรตามความเหมาะสมกับ
สภาพปญหาแตละแหง  โดยในเบื้องตนคาดวาจะมีเนื้อหาหลัก ๆ ใน 4 กลุมหัวเรื่องหลัก
ดังนี้ 
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• การบริหารจัดการและผูนําในกระบวนทัศนใหมตามแนวคิดของมารกาเร็ต วีตลี่ 
• สันติวิธีกับการแกไขความขัดแยงในองคกร 
• สุนทรียสนทนากับการเปนผูนําแบบสมุหภาพ 
• การเจริญสติกับการทํางานในชีวิตประจําวัน 

4. พัฒนากรอบการวิจัยและการประเมินผลเพื่อดําเนินการเก็บขอมูลเปรียบเทียบผลลัพธของ
รูปแบบการพัฒนาองคกร   

5. สรุปผลและจัดทําแนวทางการใชประโยชนจากประสบการณงานวิจัย 
กิจกรรมที่ 4  
การสงเสริมการเรียนรูการทําความดีและอุดมคติของวิชาชีพทางการแพทย   

ในชีวิตการทํางาน ผูปฏิบัติงานที่อยูในระบบการแพทยเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญของการทํางาน
และมีสวนสําคัญตอการสรางอุดมคติของชีวิต สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพมีเครือขายผูปฏิบัติงานใน
ระบบบริการสุขภาพที่ไดรวมกันจัดทํากรณีศึกษาเพื่อการเรียนรูชีวิตของผูปวย เพ่ือใหสามารถดูแล
รักษาอยางเขาอกเขาใจและมีความละเอียดออน  การสงเสริมใหเครือขายวิถีชุมชนที่เช่ือมโยงทั้งระดับ
จังหวัดและระดับชุมชนไดใชกระบวนการเรียนรูและคนควาเก่ียวกับความดีหรือชีวิตที่เปนแบบอยาง
ของแพทยในระบบบริการ จะชวยใหเร่ืองราวเหลานี้เปนที่รับรูและเปนเครื่องหลอเล้ียงอุดมคติของ
ผูคนใหงอกงามและยั่งยืน  การเขียนเรื่องราวของเพื่อนรวมงานในลักษณะ appreciative inquiry จะเปน
วิธีการสําคัญในกิจกรรมนี้ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

(1) จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงแกเครือขายวิถีชุมชนในเรื่องการวิจัยและคนหาความดี
ของเพื่อนรวมงาน 

(2) รวบรวมเรื่องราวและเขียนเรียบเรียงเปนบทความ โดยมีทีมสนับสนุนดานวิชาการให
คําแนะนําปรึกษา 

(3) จัดพิมพและเผยแพรเร่ืองราวเกี่ยวกับอุดมคติของชีวิตที่พบเห็นไดในเพื่อนรวมงานใน
วงการสาธารณสุข 

(4) สรุปบทเรียนการดําเนินการและจัดทําเอกสารแนวทางการใชเทคนิค appreciative inquiry 
ในการสงเสริมอุดมคติของชีวิต 

 
กิจกรรมที่ 5 
การบริหารจัดการและสนับสนุน  
 เพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  
ดังนั้นจึงตองมีกลไกการบริหารจัดการที่เปนระบบและเอื้อตอการดําเนินโครงการ  เพ่ือสงเสริมอุดมคติ
และการทํางานเพื่อสังคม    โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ ซึ่งประกอบดวย ฝายจัดการ / ประสานงาน และฝายวิชาการ 
ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามแผนกิจกรรม โดยใหมี
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คณะทํางานทางวิชาการ ทําหนาที่ใหขอคิดเห็น ประเมิน ทบทวน (review) ผลการศึกษา
ตางๆ  

2. จัดประชุมคณะทํางาน 4 แผนงาน เพ่ือติดตาม และประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง 
 
 
 

 
5.งบประมาณ ไดรับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ สสส. 
 
6.ผลสัมฤทธิ์ 

1. เกิดเครือขายความรวมมือระหวางองคกรและสถาบันการแพทยไทย ที่รวมมือกันดําเนินการ
ดานการสงเสริมอุดมคติของชีวิตและจิตวิญญาณทางการแพทย 

2. ไดฐานขอมูลบุคลากรทางการแพทยที่เปนแบบอยางในดานการทํางานอุทิศตนเองเพื่อสังคม 
3. เกิดกลุมแพทยรุนใหมที่มีประสบการณการเรียนรูในดานอุดมคติของวิชาชีพจํานวน 50 คน ซึ่ง

สามารถถายทอดแนวทางการเรียนรูมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ  รวมทั้งเกิดความ
ผูกพันกับแพทยรุนพี่ หรือแพทยอาวุโสที่เปนแบบอยางในการทํางานตามอุดมคติของวิชาชีพ
ได 

4. ไดกระบวนการฝกอบรมที่สามารถใชงานไดในการสงเสริมจิตวิญญาณการแพทยและการ
ตระหนักถึงคุณคาของงานในฐานะเครื่องหลอเล้ียงอุดมคติของชีวิต 

5. ไดแนวทางการบริหารจัดการองคกรที่เอ้ือตอการหลอเล้ียงอุดคมคติทางการแพทยที่ผานการ
ประเมินผลและสามารถประยุกตใชในระบบงานการแพทยอ่ืน ๆ ได 

6. ไดเร่ืองราวชีวิตและประสบการณการทํางานของแพทยและบุคลากรทางการแพทยที่ใชในการ
สรางแรงบันดาลใจแกนักวิชาชีพแพทยรุนใหม ๆ ไดในอนาคต อยางนอย 50 เร่ือง 

 


