


โครงการสร้างสุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ 

ดำาเนินงานโดย 

สำานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

สนับสนุนการดำาเนินงานโดย

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์

กระทรวงสาธารณสุข
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 ความจรงิข้อหนึง่เกีย่วกับงานท่ีเราไม่อาจปฏเิสธได้
ก็คือ เพ่ือให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ มนุษย์จำาเป็นต้อง
ทำางาน แต่ท่ีมากไปกว่านัน้กค็อื การทำางานมคีวามสำาคญั
อย่างยิ่งต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ มนุษย์ค้นพบคุณค่า
การดำารงอยูข่องตนเองได้จากงานทีท่ำา งานจึงมคีวามหมาย  
มากกว่ากิจกรรมที่ทำาไปเพื่อการยังชีพ เพราะงานทำาให้
มนุษย์เรียนรู้ เติบโต เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ใน
สังคมสมยัใหม่ทีผู้่คนมชีวีติการทำางานอยูใ่นองค์กรต่างๆ 
หากองค ์กรมีวัฒนธรรมการทำางานที่ เห็นคุณค ่า 
ของงาน ให้โอกาสสำาหรับการสร้างสรรค์และการเรียนรู้
เติบโตของคนทำางานผ่านงานที่เขาทำา คนในองค์กร 
ก็สามารถเติบโตงอกงามและสามารถสร้างสรรค์งานท่ีมี
คุณค่าต่อไปอีก 
 งานที่ช่วยให้มนุษย์เรียนรู้ เติบโต และช่วยเติมเต็ม
ความเป ็นมนุษย ์ ให ้สมบูรณ ์นี้  เราอาจเรียกว ่ า 
“งานบันดาลใจ” เพราะเป็นงานท่ีก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
จากคุณค่าของงานที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้น

ทำ�ไม?
“ง�นบันด�ลใจ”
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ที่มา
โครงการงานบันดาลใจ

 ระบบบริการสุขภาพที่ถูกสร้างข้ึนด้วยเป้าหมาย
ของการบำาบัดเยียวยาความทุกข์ของผู้คน ได้กลายเป็น
ระบบงานทีส่ร้างความทกุข์ให้กบัทัง้ผูร้บับรกิารและผู้ให้
บริการ ภาวะดังกล่าวนอกจากจะเกิดจากภาระงานท่ี
หนักอึ้งแล้ว ยังเกิดจากวัฒนธรรมการทำางานและระบบ
งานที่สร้างความแปลกแยกต่องาน คนทำางานไม่เห็น
คุณค่าของงาน และไม่สามารถแสวงหาความหมาย 
ของชีวติจากการทำางานได้ โดยเฉพาะในระบบงานราชการ
หรือระบบงานขนาดใหญ่ท่ีเน้นการวัดผลและประเมิน
ประสิทธิภาพในเชิงปริมาณแต่เพียงด้านเดียว ในระบบ
งานดังกล่าว นอกจากจะไม่สามารถสร้างสุขภาวะ 
ในองค์กรได้แล้ว ความทุกข์ของผูใ้ห้บรกิารยงัมผีลโดยตรง
ต่อผู ้รับบริการอีกด้วย สภาพเช่นนี้ขัดแย้งอย่างยิ่ง 
กับแนวคิดการสร้างโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 
(Health Promoting Hospital) และเป็นอุปสรรค 
ต่อการสร้างระบบบริการที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ 
(Humanized Healthcare)

 สำานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำานักนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ ได้ดำาเนนิโครงการสร้าง
สุขภาวะในระบบบริการสุขภาพ ด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นมนุษย์ (Promoting Humanity and Spiritual 
Well-being in Healthcare) หรือ โครงการงานบนัดาลใจ 
(Inspiration at Work) ด้วยงบประมาณสนับสนุนจาก 
สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
เพ่ือส่งเสริมการเติบโตทางปัญญา หรือทางจิตวิญญาณ
ผ่านการทำางาน โดยถือว่า การเติบโตงอกงามในทาง 
จติวญิญาณนัน้แยกไม่ออกจากชีวติการทำางาน เพราะงาน
เป็นทั้งเครื่องขัดเกลามนุษย์และเป็นสิ่งที่ทำาให้มนุษย์
เติบโตเต็มศักยภาพของตนได้ 
 พูดง่ายๆ ว่า การเติบโตทางจิตวิญญาณก็คือการ
เติบโตไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นเอง
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 • มุ่งท่ีจะแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ที่ทำาให้การสร้าง
เสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณในที่ทำางาน (spirituality 
in workplace) มีรูปธรรมการทำางานที่ชัดเจน ง่ายต่อ
การนำาไปปฏิบัติ วัดผลได้ และสามารถนำาไปปรับใช้หรือ
ขยายผล 
 • มีหัวใจสำาคัญของการทำางาน คือ การสร ้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่หล่อเลี้ยงและตอกยำ้าการเคารพ 
ในคุณค่า ศักดิ์ศรี และศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่จะ
เตบิโตไปกบัการทุม่เททำางานตามอดุมคตแิละความใฝ่ฝัน 
 • ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเกิดปีติสุขจากงาน 
ทีท่ำาอย่างประณตีใส่ใจและเป็นประโยชน์เก้ือกลูต่อสงัคม 
 • ใช้การทำางานเป็นหนทางแห่งการเรียนรู้ งอกงาม 
และเติบโตไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และไปสู่สังคม
แห่งสุขภาวะร่วมกัน

วัตถุประสงค์ 
โครงการงานบันดาลใจ โครงการงานบันดาลใจ

ปรัชญา งานบันดาลใจ
 การเติบโตงอกงามในทางจิตวิญญาณสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น แยกไม่ออกจากชีวิตการทำางาน 
เพราะงานเป็นทั้งเครื่องขัดเกลามนุษย์และสิ่งที่ทำาให้
มนุษย์เติบโตเต็มศักยภาพของตนได้

แนวทาง การสร้างงานบันดาลใจ
 ส่งเสริมให้คนทำางานเห็นคุณค่า เกิดการเรียนรู้ 
และเกดิปีตสิขุจากงานทีท่ำาในชวีติประจำาวนั พร้อมกบัสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ชุมชนเชิงปฏิบัติการ ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม และเครือข่ายทางสังคมที่เคารพในคุณค่าศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของคนทำางาน และสนับสนุนส่งเสริม 
ให้คนทำางานสามารถเติบโตงอกงามสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์เต็มศักยภาพผ่านวิถีของการทำางานประจำา

ปรัชญาและแนวทาง
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา
โครงการงานบันดาลใจ โครงการงานบันดาลใจ

กรอบแนวคิด

 โครงการน้ีได้ดำาเนนิมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีต้ังแต่
ปลายปี พ.ศ. 2557 ท้ังการทบทวนองค์ความรู้เพื่อวาง
รากฐานการทำางานในหลากหลายประเด็นสำาคัญ 
ทั้งแนวคิดทางปรัชญาเกี่ยวกับงานและความเป็นมนุษย ์
จิตวิญญาณกับการส่งเสริมสุขภาพ วัฒนธรรมองค์กร 
กับการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ สร้างชดุความรูท้ีส่ามารถ 
นำาไปใช้งานรองรับการสร้างวัฒนธรรมการทำางานใน
องค์กรอย่างเป็นรปูธรรม รวมทัง้การสร้างพืน้ท่ีการเรยีนรู้ 
และการถอดบทเรียนจากองค์กรต้นแบบ นอกจากนัน้ยงัมี
การนำาความรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นลงสู่การปฏิบัติการจริง 
ในพื้นที่ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คนสร้างงาน
บันดาลใจ” จำานวน 40 ท่าน จาก 20 โรงพยาบาลจาก
ท่ัวประเทศทีผ่่านการคดัเลอืก และการร่วมทำา “โครงการ
งานบันดาลใจ” ระหว่างพื้นที่และทีมงานบันดาลใจของ
สำานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 ผลจากการถอดบทเรยีนจากประสบการณ์การเรยีนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบัติการจริงได้กลายมาเป็นแนวคิดและ
แนวทางสำาหรับสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่หล่อเล้ียง
ให้คนทำางานเติบโตกับการทำางานและสร้างสรรค ์
“งานบันดาลใจ” ที่สามารถนำาไปปรับใช้ตามบริบท 
ขององค์กรรวม 5 ประเด็น

 แนวคิดและแนวทางสำาหรับสร้างสรรค์วัฒนธรรม
องค์กรทีห่ล่อเลีย้งให้คนทำางานเตบิโตกับการทำางานและ
สร้างสรรค์ “งานบันดาลใจ” ที่สามารถนำาไปปรับใช้ตาม
บริบทขององค์กร รวม 5 ประเด็น ได้แก่ 
	 1.	 ก�รสร้�งคุณค่�ในตน คือ การสร้างให้คน 
ในองค์กรเห็นคุณค่าของตนเองผ่านการทำางาน เช่น  
ความภาคภมูใิจทีไ่ด้ใช้ความรูค้วามสามารถของตนให้เกดิ
ประโยชน์ การมีทักษะความสามารถสูงขึ้นสามารถ
เอาชนะอุปสรรคหรือความท้าทายต่างๆ การได้ลงมือทำา
ในสิ่งที่ใฝ่ฝันแม้จะต้องทุ่มเทด้วยความเหนื่อยยากก็ตาม 
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ตัวอย่�งกิจกรรม
 การเขียนเรื่องเล ่า เป ็นกระบวนการที่ทำาให ้ 
คนทำางานได้ย้อนคดิถงึงานท่ีตนเองทำาในทกุเมือ่เชือ่วนัว่า
มีประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อ่ืนและต่อตนเองอย่างไร ทำาให้
เห็นประสบการณ์ที่ดีในการทำางาน ที่ไม ่เพียงเป็น 
แรงบนัดาลใจให้คนเล่าได้มกีำาลงัใจและเติบโตในการทำางาน
ต่อไปแล้ว ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมงานคนอื่น
อีกด้วย

	 2.	 สัมพันธภ�พในองค์กร คือ การสร้างความ
สัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในองค์กร มีความใส่ใจ รับฟังความ
เห็นซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็น
มนุษย์ของทุกคน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
สร้างองค์กร ส่งเสริมการใช้อำานาจร่วมในการตัดสินใจ
ต่างๆ รวมทั้งการสร้างกลไกการจัดการเพื่อการคลี่คลาย
ความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์

ตัวอย่�งกิจกรรม
 Check-in คือ ประชุมก่อนเริ่มงาน ประมาณ  
15-20 นาท ีโดยให้บุคลากรได้สำารวจความพร้อมของตัว
เอง และบอกสภาพร่างกายและจติใจให้รบัรูซ้ึง่กันและกัน 
เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ และการช่วยเหลอืกนัภายในทมี 
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	 ๓.	สำ�นึกต่อสงัคมและเพ่ือนมนษุย์ คอื การส่งเสริม
ให้คนทำางานและองค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมี
ต ่อส่วนรวม ดูแลผู ้ป ่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์
สร้างสรรค์ระบบบรกิารทีป่ลอดภยัสำาหรบัทกุคน รวมทัง้
มีสำานึกและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่�งกิจกรรม 
 สร้างสำานึกจิตอาสา คือ การท่ีองค์กรมีกิจกรรม 
ท่ีเปิดพืน้ทีใ่ห้ทกุคนได้ทำางานเพือ่สงัคมนอกเหนอืจากงาน
ประจำาตามความสมัครใจของแต่ละคน รวมถึงการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนแบ่งปันประสบการณ์หลังกิจกรรม

	 4.	 วัฒนธรรมก�รสื่อส�ร คือ การส ่งเสริม 
การสือ่สารทีช่่วยสร้างสรรค์การทำางานร่วมกัน การส่ือสาร 
ถือได้ว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร การสร้าง
วัฒนธรรมการสื่อสารที่ดี เช่น การฝึกฝนทักษะการฟัง 
ที่ดี การสร้างพื้นที่การสื่อสารที่เปิดกว้าง การรู้จักใช้การ
สือ่สารเพือ่สานสมัพนัธ์ การสร้างวฒันธรรมการขอบคณุ-
การขอโทษ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการประชุม 
แบบมส่ีวนร่วม การใช้กระบวนกร รวมทัง้การสร้างสรรค์
ส่ือและภาษาท่ีช่วยให้องค์กรมีความละเอียดอ่อนและ 
เคารพในคณุค่าของทกุคน 

ตัวอย่�งกิจกรรม
 การฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) 
หมายถึง การสร้างวัฒนธรรมการฟังที่มีคุณภาพของคน 
ในองค์กร เป็นการฟังอย่างลกึซึง้ด้วยจติจดจ่อตลอดเวลา 
ฟังจนเกิดสมาธิ เพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลจากการสื่อสารของ
ผูพ้ดูได้อย่างชดัเจน และถกูต้อง ทีส่ำาคัญไม่ด่วนตดัสนิผูพ้ดู
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	 5.	 สติและตัวตนที่ตื่นรู้ คือ การส่งเสริมการตื่นรู้
ภายในทีจ่ะช่วยให้คนทำางานได้ทบทวนตนเอง ตรกึตรอง
สะท้อนคิด จนเกิดความรู้เท่าทันและเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จรงิ เป็นการยกระดบัจติสำานกึและนำาไปสูก่ารเปล่ียน
ผ่านเพื่อการเติบโตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ตัวอย่�งกิจกรรม
 เสยีงแห่งสต ิกำาหนดให้มเีสยีงระฆงั หรือเสยีงทีเ่ป็น
สัญลักษณ์ร่วมกัน ซึ่งเมื่อได้ยินแล้วให้หยุดกิจกรรม 
ที่กำาลังทำาประมาณ 30–45 วินาที เพื่อกลับมาอยู่กับ
ความรู้สึกในร่างกาย กับลมหายใจเข้าและออก 3 รอบ
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ฝึกการหยุดและบรรเทาภาวะ
ความตึงเครียดในระหว่างวัน

	 ทัง้	5	ประก�รทีก่ล่�วม� เป็นองค์ประกอบพืน้ฐาน
ของการสร ้างสรรค ์ “งานบันดาลใจ” ในองค์กร  
เป็นแนวทางสำาหรับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่
เกื้อกูลให้มนุษย์ได้เติบโตจากการได้ทุ่มเททำางานและ 
ได้สร้างสรรค์ผลงานจากความรู้ความสามารถของตน 
โดยตระหนกัว่า มนษุย์เตบิโตงอกงามไปสู่ความเป็นมนษุย์
ทีส่มบรูณ์ขึน้ได้จากการทำางานท่ีมีคุณค่าและความหมาย 
งานที่เราเรียกง่ายๆ ได้ว่า “งานบันดาลใจ”
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เร�สนับสนุนก�รทำ�ง�นบันด�ลใจผ่�น
 1. การบริการทางวิชาการในเรื่องแนวคิดงานบันดาลใจ
 2. การสนับสนุนข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนิน 
  โครงการงานบันดาลใจ
 3. การจัดหรือให้คำาแนะนำาในการจัดกระบวนการสร้าง 
  งานบันดาลใจ
ท่�นส�ม�รถสืบค้นหรือสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 www.facebook.com/IAtWork  
 www.shi.or.th/content/10297/1/
ติดต่อโครงก�ร	“ง�นบันด�ลใจ”	ที่
 สำานักวิจัยสังคมและสุขภาพ 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 

ทีมง�นบันด�ลใจ
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

โครงการงานบันดาลใจ

การสรางคุณคาในตน

วัฒนธรรมการสื่อสาร

สติและตัวตนที่ตื่นรู

สัมพันธภาพในองคกร

สำนึกตอสังคมและเพื่อนมนุษย

1

2

3

4

5

กรอบแนวคิด

Value

Relationship

Humanistic

Communication

Mindfulness




