รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
โครงการ การพัฒนาองค์กรต้นแบบที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสมพร อินทร์แก้ว ตาแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ สังกัดกรมสุขภาพจิต
ประเภทโครงการ โครงการชนิดพัฒนาและปฏิบัติการ รหัสโครงการ 57-02515
กลยุทธที่ 1: การสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยากร
ความก้า วหน้า ในการด าเนิน งานกลยุท ธ์ที ่ 1 :
ด าเนิ น การแลกเปลี่ ย นผ่ า น Facebook
การพัฒนาจิตตปัญญา ในองค์กร ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายการพัฒนาจิตในองค์กรและผู้สนใจ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสติ เมือ่
วันที่ 4 มกราคม 2559 : กิจกรรม งาน สสส.จอมบึงมาราธอน ระหว่าง
วันที่ 16 – 17 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี โดยนารูปแบบ “การนาสติไปใช้ประกอบกิจกรรมทาง
กาย” (การฝึกสติ 4 ขั้นตอน) มาเป็นกิจกรรมหลักก่อนการปล่อยตัว
นักกีฬา เพื่อให้นักกีฬาเดินวิ่งมาราธอนเรียนรู้ “การเห็นความเหนื่อย
มากกว่าฉันเหนื่อย”
2. การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ Mindfulness Cartoon Animation เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 :
สติในกิจกรรมทางกาย (Physical Activity: PA) เป็นแนวคิดใหม่ที่ขยายขอบเขตไปกว้างกว่าการออกกาลังกาย
และได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพที่สาคัญ รวมทั้งการป้องกันโรค โดยเฉพาะโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญที่สุด มีการค้นพบว่าการนาสติไปใช้ประกอบกับ
กิจกรรมทางกายจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ทางกาย ทาให้กิจกรรมทางกายรวมทั้งการออก
กาลังกายได้อย่างเบิกบานใจ ไม่น่าเบื่อ มีความปลอดภัย และทาได้ประจามากขึ้น 2) ทางจิตใจ เป็นการจัดการ
ความเครียดที่มีคุณภาพ 3) ทางสังคม ช่วยให้มีสติในการสื่อสารและทากิจต่างๆอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น
4) ทางจิตวิญญาณ เป็นรากฐานในการพัฒนาความรู้จักพอ และปล่อยวางต่อไป
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2.2 เผยแพร่ตัวอย่างความมุ่งมั่นในการดาเนินงาน MIO เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 :
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร : ได้ประกาศตนอย่างเป็นทางการในปฎิทินปี 2559 โดยระบุถึง
การนา MIO มาพัฒนาบุคลากร เพื่อมุ่งสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและน่าประทับใจ

2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเครือข่ายวิทยากร กล่าวคือ มีการค้นคว้าองค์ความรู้
เรื่องการพัฒนาจิตจากต่างประเทศ เพื่อนามาเผยแพร่ให้เครือข่ายได้เรียนรู้ร่วมกัน

กลยุทธที่ 2: การส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรที่ใช้การพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร
การดาเนินงานกลยุทธที่ 2 ในรอบนี้ ดาเนินงาน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ให้การสนับสนุนทางวิชาการ การอบรมภายในขององค์กร
แก่องค์กรที่สนใจดาเนินงานด้านการพัฒนาจิตในองค์กร จานวน 2 แห่ง ได้แก่
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร "เรื่องสร้างสนุก มีสุขกับการ
ทางาน ตามแนวทางการพัฒนาจิตตปัญญา" กับศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เมื่อวันที่ 17
– 18 ธันวาคม 2558 ณ เรือนกะยอม เฮ้าส์ แอนด์รีสอร์ท อาเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี และโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 25 – 26
ธันวาคม 2558
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กิจกรรมที่ 2 ประมวลข้อมูลจากรายงาน การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังองค์กร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่
15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2558 ทั้ง 11 แห่ง ได้ข้อค้นพบสาคัญ ดังนี้
กลุ่มโรงพยาบาลและสถานบริการ
โรงพยาบาลเกือบทุกแห่ง มีความพยายามในการสร้างความตระหนักให้ผู้นา โดยมีการจัดการอบรม
ผู้บริหารบูรณาการ MIO กับการทาแผนประจาปี ขององค์กร ซึ่งจะเห็นว่าการสร้างความตระหนักต้องทาอย่างต่อเนื่อง
เกือบทุกหน่วยเริ่มมีการจัดทีมทางานใหม่ มีการเพิ่มทีมทางานและพัฒนาวิทยากรมากขึ้นให้เป็นทีม Cross
Function และมีการใช้การประชุมทีมงานด้วยสติสนทนา ด้านแผนงาน เริ่มมีการวิเคราะห์ Gap การทางาน
และแก้ไขจุดที่เป็นปัญหาอุปสรรค มีการจัดทาแผนงานที่ชัดเจนขึ้นทั้งนโยบาย เป้าหมาย การ ติดตามผล
โดย MIO เป็น Metaskill ส่วนใหญ่เร่งรัดการอบรมครบ 100%แล้ว และเริ่มวางระบบพื้นฐานในองค์กร
รวมทั้งการขยายการเรียนรู้แก่ผู้ป่วยและชุมชน ควบคู่กันไป ทั้งนี้หลายแห่งมีความโดดเด่น ในการให้เรียนรู้แก่
ผู้ป่วยและชุมชน แต่ยังขาดความมั่นคงในการพัฒนาขั้นที่1 และ 2 ซึ่งจะต้องมีความพยายามต่อไปให้มีความ
มั่นคงในขั้นที่ 1 และ 2 เพื่อให้MIO เป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร ที่แท้จริง
กลุ่มโรงเรียน
สถานศึ ก ษา ทั้ ง 3 แห่ ง เป็ น องค์ ก รที่ มี ต้ น ทุ น ด้ า นจิ ต ปั ญ ญาในองค์ ก ร ผู้ บ ริ ห ารเห็ น คุ ณ ค่ า
ของการพัฒ นาจิต เป็น ต้น แบบการพัฒ นาจิต และผู้นาการพัฒ นาจิต เป็นหัว หน้าทีมด้ว ยตนเอง รวมทั้ง
ผู้นามีการคัดเลือกทีมงานที่ดี สามารถสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง มีผลให้การพัฒนาก้าวไกลอย่างก้าวกระโดด
องค์กรทั้ง 3 แห่ง พบว่า MIO ตอบโจทย์ด้านการศึกษา ในผลปลายทางคือ การพัฒ นาคุณภาพนักเรียน
ด้ว ยการใช้สติและสมาธิ ซึ่งเป็นการพัฒนาจากภายใน ที่กระบวนการพัฒนาต้องเริ่มจากการพัฒนาครูก่อน
และครูจึงส่งต่อการเรียนรู้ไปยังนักเรีย น ผู้ปกครองและชุมชน บริบทโรงเรียนคือ การใช้ส มาธิและสติใน
การเรียนการสอน การทากิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ การพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม รวมทั้งเป็นเครื่องมือสาหรับ
ผู้ปกครองในการดูแลลูก จึงเป็นการเรียนรู้ในชีวิตประจาวันที่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ฝึกไปพร้อมๆ กัน
การออกแบบระบบ คือ ครูทุกห้องเรียนมีการพัฒนาตัวเอง พร้อมๆ กับครูออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
นักเรียนแต่ละระดับ รวมทั้งให้การเรีย นรู้แก่ผู้ปกครอง โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน ได้ แก่การใช้ส ติส นทนา
ในการประชุมครูทุกระดับและประชุมผู้ปกครอง ติดตั้งระฆังสติทั้งโรงเรียน การทาสมาธิก่อนและหลังเลิกเรียน
ใช้ส มาธิและสติเป็น เครื่องมือในการฝึกระเบียบวินัย และปรับพฤติกรรมนัก เรียน ซึ่งพบว่าทุกโรงเรีย น
มีการประเมินพบ outcome ที่เห็นผลชัดเจนทั้งในครู นักเรียน ผู้ปกครอง และเริ่มขยายการเรียนรู้แก่โรงเรียน
เครือข่ายและชุมชน ซึ่งโรงเรียนได้คาตอบว่า MIO เป็นการต่อยอดจิตปั ญญา ที่ไม่ได้เน้นแค่การพัฒนา
นักเรียน แต่ MIO คือการเริ่มต้นที่พัฒนาที่ครูก่อนและครูจึงจะสามารถให้การเรียนรู้แก่นั กเรียนและผู้ปกครอง
อย่างได้ผลดี เพราะเป็นการให้การเรียนรู้จากการเป็นแบบอย่าง และผ่านการประสบการณ์ตรง
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กลุ่มธุรกิจเอกชน
องค์กรทั้ง 5 แห่ง มีผู้นาและทีมงานที่เห็นคุณค่าของMIO และมีความมุ่งมั่น มีฐานการเป็น Happy
Workplace ที่เข้มแข็งมาก่อน และ MIO ได้ต่อยอดในการพัฒนา Happy Soul รวมทั้ง MIO สามารถเป็น
ฐานในการพัฒนา Happy อื่นๆ ทุกองค์กรได้ประกาศ MIO เป็นนโยบายและคุณค่าหลักขององค์กร คือ ใช้สติ
และสมาธิเป็นฐานในการพัฒนาคนทั้งในด้ านคุณภาพการทางานและคุณภาพชีวิต มีการกาหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดชัดเจน สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ ทั้งเป้าหมายระดับบุคคล ทีม และองค์กร มีองค์กร 3 แห่งที่ขนาด
ไม่ใหญ่มาก สามารถอบรมครบ 100% แล้ว ในองค์กรขนาดใหญ่มีทีมงานที่มุ่งมั่นและมีแผนการอบรมที่ชัดเจน
ให้ครบ 100% ทีมงาน MIO ในทุกแห่ง ก็มีการเพิ่มทีมและพัฒนาศักยภาพมากขึ้น และเกิดความมั่นใจจาก
การมีประสบการณ์สูงในการถ่ายทอดความรู้ สามารถปรับแนวทางการถ่ายทอดความรู้และสื่อการอบรมให้
เหมาะสมกับกลุ่มบุคลากรระดับต่างๆ รวมทั้งระบบการเก็บข้อมูลที่ดี ที่สะท้อนข้อมูลเชิงปริมาณได้เป็นอย่า งดี
องค์กร 2 แห่ง เริ่มเห็น outcome ที่ดี ระดับพนักงานและทีมงาน เช่น การที่พนักงานสามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งและปัญหาสาคัญได้ดีขึ้น พนักงานร่วมแรงร่วมใจและเสียสละในการทางานมากขึ้น องค์กร 2 แห่ง
เริ่มมีความมั่นคงในการพัฒนาขั้นที่ 1 และ 2 ที่เริ่มก่อรูปการเป็นวิถีและวัฒนธรรมองค์กร และสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจแก่องค์กรอื่น และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเป็นต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชน
และสังคมต่อไปได้
กลุ่มองค์กรสานักงานและNGO
องค์กรกลุ่มสานักงานและNGO มีโครงสร้างที่หลากหลาย และมีความเฉพาะเจาะจง มีทั้งองค์กร
ขนาดใหญ่และองค์กรขนาดเล็ก ซึ่งพบว่า ผู้บริหารอาจเห็นคุณค่าของสติสมาธิ จึงเข้าร่วมโครงการนี้ แต่การ
เห็นประโยชน์ของการให้สติและสมาธิเป็นวิถีองค์กร ตามแนวคิด MIO นั้นอาจไม่ชัดเจน เนื่องจากผู้บริหารไม่
เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารตั้งแต่แรก และไม่ได้เป็นหลักในการดาเนินงาน การสนับสนุนและผลักดันการ
ดาเนินงานจึงขาดความจริงจังและมุ่งมั่น รวมทั้งบางองค์กรเป็นการเริ่มผลักดันงานโดยกลุ่มผู้สนใจ จึงเห็นได้
ว่าผู้นาเป็นส่วนสาคัญที่สุดในการดาเนินงาน MIO หากผู้นายังไม่มุ่งมั่นแล้ว MIO ก็ยังหยุดชะงักในพัฒนาการ
ขั้นที่ 1 ไม่สามารถขยับไปยัง พัฒนาการขั้นต่อๆมาได้
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กลยุทธที่ 3 : การวิจัยและพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาจิตเป็นวิถีและวัฒนธรรม
องค์กร
การดาเนินงานกลยุทธที่ 3 ในรอบนี้ : ทีมวิจัย ลงพื้นทีเ่ พื่อเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์องค์กรที่เข้าร่วม
กระบวนการวิจัย ครั้งที่ 2 โดยมีแผนการลงพื้นทีเ่ พื่อเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์องค์กรฯ ระหว่างเดือนธันวาคม
2558 – กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
แผนการลงพื้นทีเ่ พื่อเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์องค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการวิจัย ครั้งที่ 2
ลาดับ
ที่

องค์กร

วันเวลาลงพื้นที่

1. การวิจัยชนิดทดลอง ชนิดการใช้กระบวนการสุ่ม ในการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง (Randamized Control
Trial : RCT) เป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กลุ่มควบคุม
1

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

30 ธ.ค. 58

2

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จากัด จังหวัดปทุมธานี

25 ม.ค. 59

กลุ่มทดลอง
3

บริษัท เจ.เอช. อุตสาหกรรม จากัด จังหวัดนครราชสีมา

25 ธ.ค. 58

4

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จากัด จังหวัดนครราชสีมา

25 ธ.ค. 58

5

โรงเรียนบ้านปะทาย จังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลปางมะผ้าและเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า จังหวัด
6
แม่ฮ่องสอน
2. การวิจัยชนิดกึ่งทดลอง (Quasi Experiment) แบบหนึ่งกลุ่ม วัดก่อน-หลัง

12 ม.ค. 59
1 – 2 ก.พ. 59

7

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

13 ม.ค. 59

8

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20 ม.ค. 59
*ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2558
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กลยุทธที่ 4: การสื่อสารองค์กรและสังคมเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาจิตในองค์กร
การดาเนินงานกลยุทธที่ 4 ในรอบนี้ ดาเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้
1.
เผยแพร่ วิ ดี ทั ศ น์ ผ่ า น Facebook การพั ฒ นาจิ ต ตปั ญ ญาในองค์ ก ร และเว็ บ ไซด์
www.thaimio.com เพื่อให้องค์กรที่เข้าร่วมโครงการนาไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ต่อไป
 เรื่อง “เจ.เอช : จังหวะก้าวที่มั่นคง... แรงส่งสู่ความสาเร็จ” ทั้งหมด 2 ตอน

 การพัฒนาจิต กับผู้ป่วยNCD ทั้งหมด 4 ตอน

2. จัดทา E-NEWSLETTER : MIO NEWSLETTER ฉบับที่ 1 เพื่อสื่อสารความก้าวหน้า ข้อค้นพบและ
บทเรียนที่ได้จากการดาเนินงาน MIO ของแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมนาเสนอความรู้ใหม่เกี่ยวกับ
Mindfulness โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2559

6

3. จัดทาบทความ เรื่อง “คุณภาพของการอยู่ร่วมกัน สร้างได้ด้วย ‘สติสื่อสาร’” จานวน 2 ตอน

7

