ออฟฟิ ศนี ้ ไม่ มโี รค (Office No Syndrome) (1D)

Course Outline
หลักสู ตร ออฟฟิ ศนี้ ไม่ มีโรค (Office No Syndrome)
(หลักสู ตร 1 วัน)
โดย
นพ.โมทย์ ศักดิ์ แสงทอง
Brain Based Coach Trainer and Facilitator

หลักการและแนวความคิด
“รู้ นะว่ าสุ ขภาพมันสาคัญ แต่ งานก็ย่ งุ ไม่ เวลา จะให้ ทาอย่ างไร”
“เพิ่งเป็ นแค่นิดหน่อยเอง พักเดี๋ยวก็หาย ไม่เป็ นไรหรอก”
“ไม่ เห็นมีใครทากัน ทาอยู่คนเดียว เดี๋ยวโดนแซวว่ าไม่ เหมือนคนอื่น”
ภาวะ Office Syndrome หรื อโรคจากการทางาน เป็ นภาวะที่พบได้มากขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะพนักงาน
ภายใน Office ที่ตอ้ งทางานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ด้วยลักษณะท่าทางการทางานที่ไม่ถูกต้อง เป็ น
ระยะเวลานานๆ และอีกสิ่ งที่อาจถูกมองข้ามไปก็คือ สภาพจิตใจที่ตอ้ งทางานภายใต้ภาวะที่กดดัน มีความ
คาดหวังสู ง และต้องเร่ งรี บเช่นในปั จจุบนั ทาให้เกิดความเครี ยดสะสม ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่งสาเหตุสาคัญของภาวะ
เจ็บป่ วยของคนในวัยทางานเลยทีเดียว
ทั้งๆ ที่ปัจจุบนั นี้ คนส่ วนใหญ่ก็มีความรู ้ในการดูแลตัวเองในเรื่ องของ Office Syndrome อยูพ่ อสมควร
เพราะด้วยเทคโนโลยีของ Internet ทาให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย และแทบจะไม่
จากัดสถานที่ ถ้าเราต้องการ แต่จานวนผูป้ ่ วยที่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานจากโรคนี้กลับไม่ลดลงเลย ดังนั้นการมองหา
เพียงความรู ้เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอที่จะดูแลทั้งตัวเราเองและคนอื่นๆ ในองค์กรของเราได้ ยังมี
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หลุมพรางอะไรที่คอยขัดขวางการมีสุขภาพที่ดีของเรา และบัน่ ทอนศักยภาพและความสามารถในการทางาน
ของเราลงไปเรื่ อยๆ
จะดีไหม ถ้าเราจะให้เวลากับตัวเราเองสักนิด ที่จะมาสารวจความเสี่ ยงต่างๆ ทั้งจากภายในตัวเราเองและ
ในสถานที่ทางาน ที่อาจจะกลายเป็ นต้นตอของการเจ็บป่ วยของตัวเรา แล้วค้นหาวิธีการแก้ไขและป้ องกันด้วย
วิธีการของตัวเราเอง ก่อนที่โรคร้ายจะเกาะกินตัวเรา เพื่อนร่ วมงานของเรา และองค์กรของเราในที่สุด

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

รู้ จักโรคจากการทางานที่พบบ่อย รวมถึงเทคนิคและวิธีการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง
เข้ าใจสาเหตุและกลไกการเกิดโรคจากการทางาน
รู้ สึกตะหนักถึงผลกระทบจากโรคจากการทางาน และให้ความสาคัญกับการดูแลตนเอง
คิดวิธีการในการดูแลตนเอง และวิธีการป้ องกันไม่ให้เกิดโรคจากการทางานที่เหมาะสมกับตนเอง
ทาการวางแผนขั้นตอนที่ตอ้ งกลับไปปฏิบตั ิเพื่อการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในโรคจากการทางาน

กรอบแนวคิดในการฝึ กอบรม
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แนวทางในการฝึ กอบรม
Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานทั้งการ Teaching, Training และ Coaching ใน
ระหว่างการอบรม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รับทั้งความรู ้ ความเข้าใจ ฝึ กฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี
 Teaching for Knowledge เพื่อให้ขอ้ มูลหรื อทาความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
 Training for Skill เพื่อฝึ กทักษะผ่านการทดลองคิ ด วางแผนและปฏิ บตั ิ ผ่านแบบทดสอบ กิ จกรรม
และกรณี ศึกษา
 Coaching for Explore เพื่อสารวจสิ่ งที่เป็ นหลุ มพราง ความเชื่ ออันจากัด ซึ่ งเป็ นตัวฉุ ดรั้งความสาเร็ จ
และหันมาค้นหาศักยภาพ จุ ดแข็ง หรื อคุ ณค่าที่ ดีที่ สามารถนามาใช้สร้ างแนวทางสู่ ความสาเร็ จของ
ตนเอง
 Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้ าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะ
นาไปสู่ การลงมือปฏิบตั ิให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
Brain Based Training ทาความเข้าใจธรรมชาติการทางานของสมองในการเรี ยนรู ้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทาให้สมองของผูเ้ รี ยนมีความสุ ข ไม่ทาให้เกิดความกลัวหรื อความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุด
แข็ง และใช้สมองส่ วนคิ ดให้มากขึ้ นเพื่อสร้ างสรรค์แนวคิ ดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิ พลของสมองส่ วน
อารมณ์ที่เป็ นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความ
ท้าทาย บนหน้าที่และเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนค้นหาคุ ณค่าของตนเอง และมองเห็ นประโยชน์และ
ผลตอบแทนที่มากกว่าปั จจัยภายนอก แต่เป็ นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทางาน เห็น
ความสาคัญของการได้ช่วยเหลือผูอ้ ื่นและองค์กรด้วยสิ่ งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
พนักงานทุกระดับที่สนใจ

ระยะเวลา/จานวนผู้เข้ าอบรม
ระยะเวลารวม 1 วัน / เวลา 9.00 – 16.00 น. / จานวนผูเ้ ข้าอบรม 30 คน
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วิทยากร
อาจารย์นายแพทย์โมทย์ศกั ดิ์ แสงทอง
Brain Based Coach Trainer and Facilitator
วิทยากรและโค้ชด้านการพัฒนาศักยภาพสมอง เพื่อการเรี ยนรู ้และความสาเร็ จในการทางาน
Fanpage Easy Brain Training สมองกับการเรี ยนรู ้และความสาเร็ จในการทางาน

รูปแบบวิธีการฝึ กอบรม
• Teaching for Knowledge
30%
สร้ างการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาและหลักการตามหัวข้อการฝึ กอบบรม ด้วยแนวทางการเรี ยนรู ้ แบบผูใ้ หญ่
และหลักการเรี ยนรู ้ของสมอง (Adult and Brain Based Learning) ซึ่ งผูเ้ ข้าอบรมจะนาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปใช้ได้
ทันที ตามสิ่ งที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับรู ปแบบของตัวเอง
• Training for Skill
40%
ผูเ้ ข้าอบรมจะได้ฝึกฝนทักษะตามหัวข้อการฝึ กอบรม ผ่านการทากิ จกรรมที่ ประสานการทางาน
สมองทั้ง สองด้า น (Left and Right Brain Workshop) ฝึ กการแก้ปั ญ หาด้วยกรณี ศึ ก ษา (Case Study) และ
ทดลองคิดวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ (Systematic Planning)
• Coaching for Attitude
30%
สร้างการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดด้วยกระบวนการโค้ช ทั้งการโค้ชด้วยตนเอง (Coach Yourself)
การโค้ชผ่านเครื่ องมือการโค้ช (Coaching Tool) และการโค้ชจริ ง (Coaching Roleplay) เพื่อให้เห็นผลลัพธ์
การเปลี่ยนแปลง และนากระบวนการโค้ชไปประยุกต์ใช้กบั การทางาน

รายละเอียดของเนื้อหาตามหลักสู ตร
ช่ วงที่ 1 Knowledge เรี ยนรู ้เพื่อเข้าใจสาเหตุและกลไกของการเกิดโรคจากการทางาน
 สารวจกรอบความคิดในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
 โรคจากการทางานที่พบบ่อย
 สาเหตุและกลไกในการเกิดโรคจากการทางาน
กิจกรรม Share Your Experience พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของโรคจากการทางานที่เราเคยพบเจอ
ช่ วงที่ 2 Awareness ตระหนักรู ้ถึงความสาคัญและหลุมพรางในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
 ผลกระทบของโรคจากการทางาน
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 สารวจสภาวะสุ ขภาพของเรากับโรคจากการทางาน
 หลุมพรางในการดูแลตนเองจากโรคจาการทางานและเทคนิคในการเอาชนะหลุมพราง
กิจกรรม Check Up Your Health ตรวจสุ ขภาพตัวเอง เราเสี่ ยงต่อโรคจากการทางานมากน้อยเพียงใด

ช่ วงที่ 3 Action เรี ยนรู ้แนวทางสร้างสุ ขภาพที่ดีให้ตนเอง
 การบริ หารจัดการความเครี ยด
 หลักการดูแลและป้ องกันตนเองจากโรคจากการทางาน
 ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
กิจกรรม Creative Self Health Group กาหนดแนวทางเพื่อสร้างกลุ่มผูร้ ักษ์สุขภาพตนเอง
ช่ วงที่ 4 Practice ฝึ กปฏิบตั ิการทากายบริ หารเพื่อเตรี ยมนาไปใช้จริ ง
 ฝึ กกายบริ หารเพื่อดูแลตนเองง่ายๆ ในระยะเวลาสั้นๆ ด้วยอุปกรณ์รอบตัวในที่ทางาน
 ออกแบบแนวทางในการวางแผนดูแลสุ ขภาพของตัวเอง
 รางวัลที่เราจะได้รับจากการหันมาใส่ ใจตนเอง
กิจกรรม Exercise at Work ออกแบบและทดลองการทากายบริ หารง่ายๆ ในทางานได้ดว้ ยตนเอง

ช่ วงถามตอบปัญหา
การบ้ านและแนวทางการติดตามผล
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ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
สิ่ งทีต่ ้ องการพัฒนา

เป้ าหมายหลังการอบรม

ระดับความรู้
 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโรคจากการทางาน
 ความรู ้ในการปฏิบตั ิดูแลตนเองในโรคจากการ
ทางาน
ระดับทัศนคติ
 ให้ความสาคัญกับการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
 เว้น

 มองโรคที่เกิดเป็ นเรื่ องปกติธรรมดา ไม่รุนแรง

ระดับความรู้
มีความรู ้ในตัวโรคและความเข้าใจกลไกในการเกิด
โรค
มีทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพที่เหมาะสมกับตนเอง

ระดับทัศนคติ
ตะหนักถึงผลกระทบจากตัวโรคต่อตนเองและ
ประสิ ทธิภาพ
ในการทางาน
มองเห็นประโยชน์ในการดูแลสุ ขภาพตนเอง
ใช้หลักการสร้างสุ ขภาพมากกว่าซ่อมแซมสุ ขภาพ
ระดับการทางาน
ระดับการทางาน
ทางานได้อย่างเต็มสุ ขภาพ ไม่มีอาการเจ็บป่ วยมา
 เพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานจากสุ ขภาพที่
แข็งแรง ลดการขาดงาน ลาป่ วย เพราะต้อง ลิดรอน
ทาให้ประหยัดเวลาที่จะเสี ยไปกับการรักษาพยาบาล
เสี ยเวลาไปการรักษาในภายหลัง
เว้น
สามารถนางบประมาณด้านสุ ขภาพไปใช้ในการ
 ลดการสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรค
พัฒนาด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น

ตัวอย่ างกิจกรรมในหลักสู ตร (Workshop)
ลาดับ
กิจกรรม
1 สารวจปัจจัยและพฤติกรรม
เสี่ ยง
2

หลุมพรางทางความคิดเชิงลบ
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วัตถุประสงค์
มองเห็นและหาทางป้ องกัน
ปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรคจาก
การทางาน
ตะหนักถึงความสาคัญในการ
ดูแลสุ ขภาพของตนเอง

เนื้อหาการเรี ยนรู้
กลไกการเกิดโรคจากการ
ทางาน
ปั จจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรค
หลุมพรางทางความคิด
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3

ดูแลร่ างกายด้วยการยืด เหยียด
กด ประคบ

4

วางแผนการดูแลสุ ขภาพของ
ตนเอง

เข้าใจหลักการของการเกิดโรค
และการรักษาบรรเทา เพื่อ
สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นได้
วางแผนแนวทางการดูแล
สุ ขภาพของตนเองอย่างเป็ น
รู ปธรรม บนวิธีการที่ตนเอง
เป็ นคนเลือก

เทคนิคในการเอาชนะ
หลุมพรางด้วยกระบวนการ
Coaching
หลักการบริ หารร่ างกาย
การรักษาด้วยตนเองเบื้องต้น
พฤติกรรมในการทางานอย่าง
ถูกวิธี

แนวทางการดาเนินการเพื่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่ างยัง่ ยืน
“ สมองสามารถเปลี่ยนได้ เพียงแต่อาศัยความต่อเนื่อง และมีความสุ ขกับการเปลี่ยนแปลงของตนเอง”
การกระตุน้ เตือนหลังการฝึ กอบรมนับว่าเป็ นเรื่ องที่ สาคัญ เพราะจะทาให้การพัฒนาตัวเองเกิ ดความ
ต่อเนื่ อง มิฉะนั้นแล้วก็บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเดิ มๆ จะทาให้ผเู ้ ข้าอบรมเผลอกลับไปใช้วงจรพฤติกรรม
เดิมที่คุน้ เคยมากกว่า
กิจกรรมเล็กๆ อย่างการพบปะพูดคุ ย ไม่ว่าจะเป็ นการพูดคุ ยส่ วนตัว การประชุ มกลุ่มเล็ก หรื อจัดเป็ น
วาระประจา เพื่อเปิ ดพื้นที่ได้บอกเล่าเรื่ องราวความสาเร็ จของ “การบ้าน” แก่กนั อาจเป็ นตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู ้
เข้าอบรม ยังอยูใ่ นกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ช่วยกระตุน้ ความมัน่ ใจให้ตนเอง กระตุน้ ความกระตือรื อร้น
ให้คนอื่น และยังแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้น
และหากสามารถทาให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมดาเนินการฝึ กฝนในเรื่ องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนาน
ก็จะทาให้เขาสามารถสร้างอุปนิ สัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมัน่ ใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่ องอื่นๆ ต่อไปได้ดว้ ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนาไปให้ผอู ้ ื่นได้พฒั นาต่อไปได้ดว้ ย

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638
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