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ชีวิตที�สุขสมบูรณ์

• ไม่ใช่ชีวิตที�นั �งกินนอนกิน

• ตอ้งเป็นชีวิตที�ทาํงาน  มีปฏิสมัพนัธก์บัผู•้น - Social 

Well-Being

• ไม่ใช่ชีวิตที�ราบเรียบ ราบรื�น ไรอ้ปุสรร•ขวากหนาม

• แตเ่ป็นชีวิตที�มี•วามสามารถปรบัตวั 

(adaptability/resilience)  เรียนรู ้(learnability)  มีสุขภาวะ

ในทา่มกลางการเปลี�ยนแปลงได ้- ยั �งยนื

• ใหม้ากกว่าเอา : จาก•นอื�น สงั•ม นิเวศ 
 

 ชีวิตท่ีสุขสมบูรณ บริบูรณ ไรปญหา นี่คิดวาไมมี  ชีวิตคนเราจะตองเผชิญกับ

คล่ืนลม มรสุม เปนปกติธรรมดา  ชีวิตท่ีสุขสมบูรณไมไดแปลวาชีวิตท่ีไมมีปญหา 

ราบเรียบ สุขสบายตลอดไป  แตชีวิตท่ีดีนาจะเปนชีวิตท่ีมีการทํางาน มี

ความสัมพันธกับผูอื่น ไดทําประโยชนใหแกผูอื่น ทําใหเกิดความสุขใจ มีความปติ มี

มิตรภาพ สามารถทําประโยชนใหแกผูอื่นและสังคมได 

 ความเปนจริงของชีวิตคือชีวิตไมราบเรียบ มีอุปสรรค มีความยากลําบาก มี

ขึ้น มีลง ชีวิตท่ีดีตองเปนชีวิตท่ีสามารถปรับตัวได มีความยืดหยุน (adaptability, 

resilience) ชีวิตเชนนั้นตองเปนชีวิตท่ีเรียนรูจากการดํารงชีวิต จากการทํางาน 

เขาใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น   

 สัจจธรรมอันหนึ่งของโลกสมัยปจจุบันคือโลกเปล่ียนแปลงมากเหลือเกิด 

เปล่ียนแปลงเร็ว อัตราเรงของการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ท่ีรายท่ีสุดก็คือการ

เปล่ียนแปลงนั้นหลายกรณีไมคาดฝน ไมคิดฝน เอาแนเอานอนไมได เชน ตัวอยาง

ปลายปท่ีแลวน้ําทวม ไมมีใครคาดคิดวาน้ําจะทวมประเทศไทยหนักถึงขนาดนั้น 

 ชีวิตท่ีสุขสมบูรณอยางย่ิงคือชีวิตท่ีใหมากกวาไดหรือมากกวาเอา มากกวาท่ี

จะแสวงประโยชนแกตัวเอง 
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ชีวิตที่มีคุณภาพ 

ชีวิตที�มี•ณุภาพ

• •ณุภาพชีวิต•ืออะไร •วามสุข •วามพึงพอใจในชีวิต  ผลิตภาพ  

• •ณุภาพ > ปรมิาณ

• Give > Take  

• ชีวิตไม่ไดอ้ยูโ่ดดๆ / โดดเดี�ยว  เราอยูใ่นระบบสงั•ม / ระบบ
นิเวศ

• มี•ณุภาพอยูชี่วิตเดียว ไม่มั �น•ง /ยั �งยนื

• •ณุภาพ vs. •ณุ•่า 
 

 มองในเชิงคุณภาพ คุณภาพชีวิตคืออะไร สามารถมองไดหลายแบบ  ชีวิตท่ีดี

นั้นคุณภาพสําคัญกวาปริมาณ  อายุอาจจะไมยืนมาก แตระหวางท่ีมีชีวิตอยูไดทํา

ประโยชนมาก   

ชีวิตคนเราไมไดอยูคนเดียว ไมไดอยูโดดเดี่ยว เราอยูในสังคม ในระบบ ใน

องคกร มีแวดวง  สภาพเชนนี้ทําใหเราสามารถสรางคุณคาของชีวิตไดมากกวาท่ีเรา

ทําตัวเปนศิลปนเดี่ยว 

ชีวิตที่มีคุณค่า 

ชีวิตที�มี•ณุ•่า

• ทุก•นตา่งก็ตอ้งการเป็น•นที�มี•ณุ•่า เป็น somebody 

• มี•ณุ•่าหรอืไม่ แ•่ไหน ใ•รบอก : ตวัเอง  •นอื�น

• •ณุ•่าตอ่ใ•ร ตอ่อะไร 

• เพิ�ม•ณุ•่าไดอ้ยา่งไร  
 

  พูดถึงชีวิตท่ีมีคุณภาพนั้น คุณภาพก็ยังสูคุณคาไมได  คุณคาของชีวิตสูงสง

กวาคุณภาพของชีวิต  คนเราทุกคนเกิดมาตองการเปนคนมีคุณคา มีความสําคัญ 

เปน somebody ตองการเปนคนดี ไมตองการเปนคนเลว ตองการเปนคนท่ีเปนท่ี
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ยอมรับ คนอื่นเห็นคุณคา  มีคุณคาอยางนั้น ไมใชตัวเราเปนคนบอก คนอื่นเปนคน

บอก   

คณุคา่ภายใน คณุคา่ภายนอก

ปฏิสมัพนัธ์ / เครือขา่ย

 
 มีคุณคาอยางไร มีคุณคาตอใคร  ตัวคุณคา (value) ของมนุษยเรามีสองสวน

คือคุณคาภายใน กับคุณคาภายนอก  คุณคาภายในหมายถึงคุณสมบัติภายใน 

ศักยภาพ ขีดความสามารถ จิตใจท่ีบริสุทธ์ิ เห็นอกเห็นใจคนอื่น  คุณคาภายนอกคือ

กรณียกิจท่ีไดทํา   สองสวนนี้เกื้อกูลกัน สัมพันธกัน  สองสวนนี้ไมอยูตายตัว เพิ่มได 

ลดได โดยท่ีตัวคุณคาท้ังสองสวนนี้สามารถทําใหเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มขึ้นไดโดยการ

มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ระหวางเรากับคนอื่นหรือระบบหรือองคกร ปฏิสัมพันธท่ี

จะเปนตัวสรางคุณคาไดดีท่ีสุดคือ ลปรร. (แลกเปล่ียนเรียนรู) ในคนท่ีทํางานดวยกัน 

คนท่ีเปนมิตรกัน คบคาสมาคมกัน แลวยกระดับคุณคาขึ้นไป  คุณคาท่ีสําคัญมาจาก

การเรียนรู 
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ชีวิตที่เรียนรู ้

ชีวิตที�เรียนรู ้

• การเรยีนรูอ้ยูที่�ไหน : โรงเรยีน  มหาฯ  การฝึกอบรม  การ

ประชุม  การดงูาน  การทาํงาน  การดาํรงชีวิต  ปฏิสมัพนัธก์บั

ผูอื้�น

• การเรยีน : เ•รยีด  น่าเบื�อ  สนุก  เป็นธรรมชาต ิ ไดมิ้ตรภาพ

• ทกัษะในการเรยีนรู ้(Learning Skills)  ทกัษะชีวิต (Life Skills)  

ฉนัทะ 
 

 ชีวิตท่ีดีเปนชีวิตท่ีเรียนรู เพราะวาโลกไมแนนอน  ชีวิตท่ีเรียนรูจะเผชิญกับ

ความไมแนนอนไดดีกวา  การเรียนรูอยูท่ีไหน  การเรียนรูไมไดมีแตในมหาวิทยาลัย

หรือหองเรียนหรือการฝกอบรมเทานั้น แตมีอยูในท่ีตางๆ ท่ัวไปหมด การเรียนรูจะ

ทําใหเกิดความสุขหรือทําใหเครียดนั้นเกิดไดท้ังนั้น แลวแตวาผูนั้นหรือคนกลุมนั้นมี

ทักษะการเรียนรู (learning skills) อยางไร มีทักษะในการท่ีจะทําใหส่ิงท่ีตนเผชิญ

นั้นหมุนมาเปนการเรียนรูไดอยางไร  มีตัว s เพราะเปนชุดของทักษะหลายอยาง 

21st Century Skills 

ปพืู �นฐานชีวิตเรียนรู้ด้วย 21st Century Skills 

เรียนให้ได้ทกัษะ  ทําโดย  โดยการฝึกฝน 

 Learning by Doing
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 อีกอันหนึ่งท่ีเปนทักษะสําคัญคือทักษะชีวิต (life skills) และมีความรักท่ีจะ

เรียนรูจากท่ีตางๆ จากโอกาสตางๆ  เราจะเห็นวาในสังคมปจจุบันนี้ โดยเฉพาะคนท่ี

เปนวัยรุนมีสัดสวนของชีวิตท่ีผิดพลาดหรือเสียคนมากขึ้น  ท่ีจริงวัยรุนไมวาจะยุค

ไหนก็มีจํานวนหนึ่งเสียคน เปนความผิดพลาดในชีวิต แตยุคนี้มีความผิดพลาดใน

ชีวิตมากขึ้น เพราะอะไร หลายคนบอกวาเปนเพราะเด็กไมรักดี สังคมไมดี ชักจงูไป

ในทางท่ีเส่ือม  คําพูดเหลานี้ถูกตองหมดเลยแตไมใชรากเหงา  root cause คือเด็ก

ไมไดส่ังสมทักษะชีวิตไวตั้งแตตน  การศึกษาสมัยใหมบอกวาเด็กจะตองส่ังสมทักษะ

ชีวิตตั้งแตอนุบาลหรือกอนอนุบาล  การเรียนรูจะตองเรียนรูใหไดทักษะชุดหนึ่งท่ี

เรียกวา 21st century skills (ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21) ซึ่งทักษะชีวิตเปนหนึ่งใน

ทักษะดังกลาว ซึ่งประกอบดวย วิชาความรู สําคัญในฐานะท่ีเปนเพียงฐาน แตตอง

เรียนเลยตัวเนื้อความรูไปสูทักษะอีกสามชุด คือ (1) ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

(life and career skills) (2) ทักษะการเรียนรูและสรางนวตกรรม (learning and 

innovation skills) (3) ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี (information, 

media, and technology skills)  

 ในโลกสมัยใหมนั้น การเรียนรูหมายความวาเรียนใหเกิดทักษะ ใหทําได  ส่ิง

นี้ใชไดตั้งแตเด็กนกัเรียนไปจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต  อยางผมก็จะบอกตัวเองวา

เราตองเรียนทุกวัน ตองฝกท่ีจะทําอะไรบางอยางได  ทําอะไรบางอยางไดไมใช

เฉพาะ psychomotor domain ของการเรียนรูเทานั้น แตยังเกี่ยวของกับ 

cognitive domain คือการคิด และ affective domain คือทางดานอารมณดวย นี่

คือการเรียนรูในยุคสมัยใหมท่ีจะทําใหเรามีพื้นฐานชีวิตท่ีดี  

การเรียนสมัยใหม ไมวานักเรียน นักศึกษา อาจารย คนท่ัวไป ผูสูงอายุ ตอง

เรียนใหไดทักษะ การเรียนใหไดทักษะนั้นตองเรียนโดยลงมือปฏิบัติ (lerarning by 

doing) 
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Learning Pyramid 

 
มีผลการวิจัยอันหนึ่งตั้งคําถามวาเรียนแบบไหนไดผลดีท่ีสุด คือ retention 

rate สูง มีคนทําภาพ learning pyramid บอกวาวิธีการสอนแบบบรรยายท่ีเราใช

กันท่ัวไปมี retention rate ต่ําสุด 5% ถัดมา การอาน 10%  audiovisual 20% 

การสาธิต 30% พวกนี้อยูในกลุมท่ีเรียกวา retention rate ต่ํา เรียนแลวไดเรียนรู

นอย กลุมท่ีทําใหไดเรียนรูมาก ท่ีดีท่ีสุดคือการสอนคนอื่น หรือการแลกเปล่ียน

เรียนรู 90%, การลงมือปฏิบัติ  (practice by doing) 75%, การอภิปรายกลุม 

(discussion group) 50% เปนการเรียนจากภายใน เรียนแลวเกิดการงอกงาม

ความรูความเขาใจจากภายใน ไมใชเปนแบบส่ีอันขางบน ซึ่งเปนการเรียนรูแบบ 

outside in มีคนอื่นมาบอก เหมือนกับเอาความรูมายัดใสหัว ถายมาให  จริงๆ แลว

ตองใชท้ังสองแบบอยางสมดุล  แตผลการวิจัยวิธีการเรียนรูสมัยใหมบอกเราวา

วิธีการเรียนรูแบบ inside out สัมผัสเอง รูสึกเอง แลกเปล่ียนเรียนรูกัน มีการทํา 

reflection หรือท่ีภาษา KM เรียกวา AAR (After Action Review) จะทําใหเกิด

การเรียนรูท่ีเรียกวาซึมอยูขางในตัว งอกมาจากในตัว  
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การเรียนรูใ้นชีวิตจริง 

การเรียนรูใ้นชีวิตจรงิ

• Interactive Learning Through Action  

แลกเปลี�ยนเรียนรูผ้า่นการปฏิบตั ิ

• การจดัการ•วามรู ้(KM – Knowledge Management) 

• เ•รื�องมือสาํ•ญั : BAR, AAR, Dialogue, Storytelling, 

Appreciative Inquiry, Deep/Active Listening

• ให ้Tacit K และ Explicit K ยกระดบัซึ�งกนัและกนั เป็น K 

Spiral  ผ่านการปฏิบตั ิในที�นี�  Knowledge = Skills 
 

การเรียนรูใ้นชีวิตจรงิ (2)

• Reflective Learning Through Blogging

• AAR กบัตวัเอง แลว้เขียน

• เขียนจากใจ  เนน้ประเด็นบวก

• เพื�อฝึกฝน 21st Century Skills  หลากหลายมิติ

• เนน้ Positive Thinking  เนน้ Sharing 

• เพื�อฝึก Healthy Emotional Style ดว้ย

• นาํไปสู ่mutual trust บรรยากาศแห่งมิตรภาพ  •วามสุข
 

การเรียนรูท่ีดีท่ีสุดคือ team learning, interactive learning through 

action แลกเปล่ียนเรียนรูผานการปฏิบัติ ตองมีการปฏิบัติเปนหัวใจ จากการปฏิบัติ

ทุกคนจะสัมผัส รูสึก ทุกคนจะตีความแลวมาแลกเปล่ียนกัน สิบคนทําดวยกันแลวมา

พอตีความแลวมาแลกเปล่ียนกันมันจะไมเหมือนกัน อันนั้นคือพลังของการ

แลกเปล่ียนเรียนรู เพราะเราสัมผัสแลวเรารูสึกไมเหมือนกัน เราตีความไมเหมือนกัน 

จึงทําใหเกิดการเรียนรูท่ีมีพลัง ท่ีงอกงามมากกวาเรียนคนเดียว 

ในโลกสมัยใหม learning ดีท่ีสุดคือ team learning, interaction 

learning, collective learning หัวใจของการเรียนรูท่ีจะทําไปสูการเรียนรูท่ีดี 

 กระบวนการ interactive lerning through action นี้อาจจะมีชื่ออีกชื่อ

หนึ่งเรียกวา Knowledge Management (KM)  คนมักจะเขาใจผิดคิดวา KM 

หมายถึงเอาความรูเชิงทฤษฎีมาจัดการแลวใหคนเอาไปใช ไมใชนะครับ  ความรูตัว

สําคัญท่ีเปนพระเอกหรือนางเอกคือความรูจากการปฏิบัติท่ีเรียกวา tacit 

knowledge  คนท่ีปฏิบัติจะมี tacit knowledge พอเอามา share กัน ตีความกัน 

มันจะยกระดับความรูขึ้น เปน knowledge spiral  ถาเอาทฤษฎคีือ explicit 

knowledge มาตีความจากท่ีเราสัมผัสจากการปฏิบัติจริง ก็จะย่ิงยกระดับขึ้นไป 

explicit knowledge กับ tacit knowledge ก็จะชวยเสริมกันและกัน ทําใหการ

เรียนรูในชีวิตจริงงายขึ้นและสนุกขึ้นอยางมากมาย  คนท่ีมีประสบการณจะรูวา
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กระบวนการ interactive learning through action ใช KM เปนเคร่ืองมือนี้มัน

สรางมิตรภาพ สรางความสุข ความพอใจในการทํางาน ในการทํางานรวมกัน ในการ

ดํารงชีวิตรวมกันในท่ีทํางาน ทําใหคนเกิดความสามัคคี เกิดความเคารพ เห็นคุณคา 

เห็นประโยชนซึ่งกันและกนั มีไมตรีกัน มีการให ไมมีการหวง  มีความกลาท่ีจะแสดง

ความคิดเห็นท่ีแตกตาง โดยท่ีไมมีความขัดแยง รูวาความแตกตางมีประโยชนตอการ

ยกระดับความเขาใจของทุกคน ทําใหเราจะอยูในท่ีทํางานและสังคมท่ีทุกคนมี

ความสุข และทุกคนเจริญกาวหนา มีการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

เรียนรูศ้าสตรแ์ละศิลป์แห่งความสมัพนัธ ์

  
เมื่อเร็วๆ นี้ นิตยสาร Newsweek ลงบทความเร่ือง “Tired of Feeling 

Bad? The New Science of Feelings Can Help”  หมายความวาอารมณไมดี 

จิตใจเศราหมอง จิตตก ศาสตรวาดวยความรูสึกจะชวยได  เขียนโดยผูแตงหนังสือ 

“The Emotional Life of Your Brain” ซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อตนเดือนนี้ ส่ิงท่ีเขา

ตองการส่ือก็คือคนเรานั้นสามารถฝกอารมณของตัวเราเองได แตละคนจะมีพืน้ฐาน

ทางอารมณหรือมี style ของการแสดงออกทางอารมณท่ีไมเหมือนกัน แตฝกได 

พื้นฐานทางอารมณหรือการแสดงออกทางอารมณ มีท้ังท่ีดี เปน healthy emotion 

หรือ healthy feeling กับท่ีไมดี (unhealthy) ก็ได เราสามารถฝกตัวเราใหมี

พื้นฐานทางอารมณท่ี healthy ได  ในหนังสือเขาบอกไว วิธีการไมยาก หมอจิตเวช

ชวยแนะได ปหนา สรพ.อาจจะใหคนมาพูดเร่ืองนี้ จริงๆ ก็คือเปนเร่ือง positive 
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psychology  เปนเร่ืองการพัฒนาทักษะการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล  อันนี้

ก็เปนทักษะชีวิตอันหนึ่ง ท่ีตองฝกตั้งแตอนุบาลหรือกอนหนานั้น 

เรียนรูศ้าสตรแ์ละศิลป์แห่ง•วามสมัพนัธ์

• Positive Psychology Training 

• Emotional Style Training 

• •ือการพฒันา Inter-Personal Skills  และ Social Skills  ซึ�ง

เป็นสว่นหนึ�งของ Life Skills 

• เป็นการพฒันาที�มีผลจารึกในสมอง เ•รือข่ายใยประสาท

• วางรากฐานของพฤตกิรรมอตัโนมตั ิ

• Healthy Emotional Style เป็นเสน่ห ์
 

 การฝกเชนนั้นจะมีผลทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสมอง เครือขายใย

ประสาทและการทํางานของบางสวนของสมองไดรับการออกกําลังใหคลองแคลวขึ้น 

เมื่อถึงคราวตองเผชิญอะไรกระทันหันก็จะแสดงปฏิกิริยาออกมาในทางบวก เปน 

positive emotion  นี่คือศาสตรท่ีวาดวยเร่ืองทางอารมณ  ผมมีความเชื่อวาเร่ือง

แบบนี้สามารถฝกไดจากชีวิตประจําวันในการทํางานรวมกัน ในปฏิสัมพันธเชิงกลุม  

พวกผมปฏิบัติเร่ืองการจัดการความรูเปนวิถีชีวิต เปนวิถีการทํางาน มีขอสังเกต

สวนตัววาท่ีเราทํากันอยูนั้นชวยทําใหเกิด positive psychology ได emotional 

style ท่ีเปน positive เปน healthy emotional style   
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ชีวิตไม่ไดมี้มิติเดียว 

ชีวิตไม่ไดมี้มิตเิดียว

• งาน  •รอบ•รวั  มิตรสหาย  พกัผ่อนหยอ่นใจ

• เรียนรูจ้ากการสงัเกต  พฒันา Power of Observation 

• เรียนรูจ้ากทุกยา่งกา้ว ทุกกิจกรรม 

• เรียนรูบู้รณาการ

• เรียนรูจ้ากการปฏิบตั ิ ทบทวนกบัทฤษฎี  ต•ีวาม

• สื�อสารแลกเปลี�ยนเรียนรู ้

• พฒันาทกัษะของการเรียนรู ้ และทกัษะอื�นๆ ตลอดชีวิต   
 

ชีวิตไมไดมีเฉพาะเร่ืองงาน ยังมีครอบครัว มิตรสหาย การพักผอน ไมวาจะ

เปนมิติใด เราเรียนรูไดเสมอ เรียนรูไดทุกเร่ือง ใชหลักการ positive thinking, 

positive psychology ทําใหชีวิตของเราออกมาดี แปลวาเราเผ่ือแผใหคนโดยรอบดี

ดวย มีความสุข เปน positive society/community 

ชีวิตแห่งการให ้ทําเพือ่ผูอ่ื้น 

ชีวิตแห่งการให ้ ทาํเพื�อผูอื้�น

• ใหบ้ริการ...ที�มีมิตแิห่ง•วามเป็นมนุษย ์

• ทาํงานพฒันา•ณุภาพ เพื�อประโยชนข์องผูป่้วย  ญาต ิ  

และเพื�ออง•ก์ร  เพื�อระบบสุขภาพ  เพื�อประเทศไทย

•  ฝึกฝนเมตตา  ไมตรี  จา•ะ

• ให•้วามเอาใจใส ่รบัฟัง ฟังและ “ไดย้นิ” สิ�งที�เพื�อน

รว่มงานไม่ไดก้ลา่วออกมาเป็นวาจา

• ไดท้ั�ง •วามรูฝ้งัลึก”ไดปั้ญญาปฏิบตั ิ  ปัญญาดา้นสื�อสาร   

และไมตรี      
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 กระบวนการท้ังหมดเปนกระบวนการแหงชีวิต หมุนเวียนเร่ือยไป ไมหยุด 

เดินเร่ือยไป แมแต อ.อารยา เพื่อนรุนเดียวกับผม  เราก็ยังตองเรียนรู ยังตองฝก นี่

คือหัวใจของชีวิตท่ีดี  แตชีวิตท่ีดีสุดยอดคือชีวิตแหงการให การทําเพื่อผูอื่น  พวก

เราท่ีทํางานในบริการสุขภาพเปนคนท่ีโชคดี ในบริการสุขภาพ เรามี สรพ. มี

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ เหลานี้เปนกระบวนการท่ีเอื้อตอการเรียนรู ตอการ

ฝกฝนใหเกิด positive thinking, positive psychology ท้ังท่ีเราทําและมีเพื่อน

รวมทางท่ีดีมาทํา กระบวนท้ังหมดเราก็ได tacit knowledge ไดทักษะตางๆ ได

เมตตา ไมตรี ปญญาปฏิบัติ 

พลงัแห่ง Connectedness & Collaboration 

พลงัแห่ง Connectedness & Collaboration 

• ใน 21st Century Skills มี Leadership Skills 

• ใน LS มี Collaboration Skills  ทกัษะแห่ง•วามรว่มมือ

• และทกัษะแห่งการผกูไมตรี

• ทกัษะเหลา่นี� ฝึกไดง้่ายจากที�ทาํงาน จากการดาํรงชีวิต  

• โดยรว่มกนัทาํสิ�งที�มี•ณุ•่า และเรียนรูร้ว่มกนั   ยกระดบั

•ณุ•่า   ยกระดบัผลงาน   และยกระดบัการเรียนรู ้ 
 

ในการทํางานของพวกเรา เราทํางานโดยการรวมมือกัน เชื่อมโยงโยงใยกัน  

งานนี้มี สรพ.เปนเจาภาพ แตท่ีจริงมีเจาภาพอีกกะตั๊กหนึ่ง เยอะแยะเลย 

บริษัทเอกชนก็มารวม ทางโรงพยาบาล สมาคม สาระพัด นี่คือพลังของความสามัคคี 

ความชวยเหลือเกื้อกูล จุดท่ีสําคัญก็คือ collaboration ความรวมมือ  ในโลก

สมัยใหมท่ีซับซอน ความรวมมือมีพลังสูงกวาการแขงขันอยางมากมาย ความรวมมือ

เหลานี้จะทําใหเร่ืองยากเปนเร่ืองงาย การฝกในเร่ืองท่ียากก็งายขึ้น งานท่ีสําเร็จยาก

ก็สําเร็จไดงายขึ้น และเราสามารถยกระดับการเรียนรูไดอยางสนุกสนาน 
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ชีวิตที่สุขสมบูรณ ์ไดส้มดุล 

ชีวิตที�สุขสมบูรณ ์/ ไดส้มดลุ

• •ือชีวิตแห่งการเดินทาง”เดินทางไกล

• เดินทางพรอ้มหมั �นฝึกฝน เรียนรู ้พฒันาตนเอง ใหมี้

ทกัษะชีวิต และทกัษะแห่งศตวรรษที� ๒๑ 

• ประกอบกิจ ดว้ย CQI / PLC  ใหม้ากกว่าเอา

• ผกูมิตรตามเสน้ทาง

• ฝึกฝนสู ่ระดบั 6 ของ Six Levels of Moral Development of 

Lawrence Kohlberg   ... ทาํดีโดยไม่ตอ้งการผลตอบแทน 
 

 ชีวิตท่ีสุขสมบูรณเปนการเดินทางไกลท่ีตองพรอมเผชิญส่ิงตางๆ และใช

ประสบการณเหลานั้นในการฝกฝน ในการเรียนรู เพื่อท่ีจะใหเราสามารถเผชิญกับ

สังคมสมัยใหมท่ีเปล่ียนไปเร่ือย พวกเราอยูในวงการสุขภาพจะคุนกับกระบวนการ

หมุนวงจร PDCA /CQIแลวรวมตัวกันเรียนรูเพื่อพัฒนา ท่ีเรียกวา PLC 

(professional learning community) นั่นหมายความเราอยูในเสนทางของการผูก

มิตร เปนชุมชน รวมมือกัน เปนเครือขาย  คุณคาของชีวิตท่ีสําคัญคือการฝกฝน

ตนเองสูมนุษยระดับ 6 ของ Lawrence Kohlberg ลองไปเปด Google ดู Six 

Level of Moral Development of Lawrence Kohlberg ผมมีความเชื่อวา

มนุษยเราทุกคนจะมีชีวิตท่ีสุขสมบูรณหากพยายามหมั่นฝกฝนตนเองในการเดิน

ทางไกลของชีวิตเพื่อเขาสูระดับ 6 ของ Moral Development ของ Kohlberg คือ

เปนคนท่ีทําดีโดยไมหวังผลตอบแทน เสนทางนี้เปนเสนทางแหงกุศล จะทําใหชีวิต

เปนชีวิตท่ีดี 
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ชีวิตของผูใ้หบ้ริการสุขภาพ 

ชีวิตของผูใ้หบ้ริการสุขภาพ

• เป็นชีวิตที�อุดม

• เพราะเป็นผูใ้ห ้

• ดว้ยใจ ไมตร ีเมตตา กรุณา 

• เป็นงานที�เตมิมิตขิอง•วามเป็นมนุษยไ์ดง่้าย

• เป็นวงการที�มีการขบัเ•ลื�อน•ุณภาพ ... เป็นวิถีชีวิต

• เรยีนรูสู้ชี่วิตที�สุขสมบูรณไ์ดง่้าย
 

ชีวิตของผูใหบริการสุขภาพเปนชีวิตท่ีพื้นฐานดี เพราะเราอยูในวงการวิชาชีพ

ท่ีดี เราโชคดีกวาคนท่ีทําอาชีพอื่น แตไมไดแปลวาเราดูถูกเขา เราขอบคุณท่ีทําให

เราไดมาอยูในสภาพชีวิตการทํางานเชนนี้ โอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองไปสูชีวิตท่ีดีมัน

งายกวาการทํางานแบบอื่น   

ขอจบดวยโคลงโลกนิต ิ

     โ••วายวายชีพได ้   เขาหนงั

   เป็นสิ�งเป็นอนัยงั        อยูไ่ซร ้

   •นเด็ดดบัสงั             ขารรา่ง

   เป็นชื�อเป็นเสียงได ้    แตร่า้ย กบัดี 
 

  พวกเราอยูในเสนทางแหงความดี ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุก

คนท่ีไดมีชีวิตอยูบนเสนทางนี้ ขอเปนกําลังใจใหเรากลับไปทํางานเพื่อประโยชน

ของผูอื่น และพยายามเดินทางไปบนเสนทางชีวิตท่ีสุขสมบูรณของทุกทาน 

ขอบพระคุณมากครับ 
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