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ในทางพระพุทธศาสนา มีคาอยูค่ าหนึ่ง “ศีลพรตปรามาต” หมายถึง การติดอยูใ่ นความเชื่ อ
และการปฏิบตั ิผิด ๆ ในทางพระพุทธศาสนานั้น ถือเป็ นเรื่ องร้ ายแรงมาก ว่า “ศีลพรตปรามาต” จะ
นาไปสู่ วิกฤติการขององค์กร ของสังคม เพราะไปติดอยู่กบั ความเชื่ อที่ไม่ได้ผล และก็ยงั ปฏิ บตั ิอยู่
อย่างนั้นและเชื่ออยูอ่ ย่างนั้น สังคมหรื อองค์กรนั้นจะวิฤติเรื่ อย ๆ และในทางพระพุทธศาสนาเชื่ อว่า
เมื่อไปถึงจุดวิกฤติ เนื่ องจากศีลพรตธปรามาตร จะเกิดการปฏิวตั ิเพื่อจะมาลบล้างความเชื่ อและการ
ปฏิบตั ิที่ผดิ ๆ นั้นไปซะที จะเกิดวนเวียนอยูอ่ ย่างนั้นเรื่ อย ๆ
การปฏิรูประบบสุ ขภาพ เป็ นการเปลี่ยนจากวิ ถีอานาจไปสู่ วิถีประชาชน ปกติเราติดอยู่
ในวิถีอานาจที่มี ทั้ง 3 อย่าง ที่เรี ยกว่า กามตัณหา มานะ ทิฐิ
กามตัณหา คือ ความอยากได้ทุกชนิด มานะ คือความอยากใช้อานาจเหนือคนอื่น ทิฐิ คือ
ใช้ความเห็นของเราเป็ นใหญ่
การปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพ ก็ คื อ การเปลี่ ย นจากวิ ธี อ านาจไปเป็ นวิ ถี ป ระชาชน ว่ า
ประชาชนทุกคนนั้น มีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นคน มีสิทธิ มีเกียรติ มีความสมควรที่ได้รับสิ่ งดี ๆ ที่จะ
ได้บริ การด้วยหัวใจของความเป็ นมนุ ษย์ มิใช่ ทาด้วยอานาจ ซึ่ งเป็ นหัวใจของการปฏิบตั ิรูประบบ
สุ ขภาพ มาถึง R2R จุดสาคัญที่สุดของ R2R ซึ่ งอาจมีเรื่ องเทคนิ ค เรื่ องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่
สาคัญที่สุดคือ การเปลี่ยนคุณค่า ว่าเดิมคาว่า Routine เป็ นเรื่ องที่ไม่มีความสาคัญ เปลี่ยนคุณค่าเป็ น
ว่างานประจาเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า เพราะเราทาเป็ นประจา เราให้บริ การประชาชนตั้งแต่ ครรภ์มารดา
จนกระทัง่ ถึงเชิงตะกอน เป็ นงานที่กว้างขวางมากในงานประจา จึงต้องทาให้ดี ซึ่ งจะมีคุณค่าอย่างยิง่
อันนี้ สอดคล้องกับระบบปฏิรูปสุ ขภาพ ที่วา่ เราเปลี่ยนจากวิถีอานาจมาเป็ นวิถีประชาชน จึงควรถื อ
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ว่า เกียรติอยูท่ ี่ ได้ทาความดี ได้ทาเพื่อประชน ดังนั้น R2R สาคัญที่สุด คือคุณค่า ในการเปลี่ยนงาน
ประจา ให้มีคุณค่า ถ้าเราจาตรงนี้ได้ พลังจะเกิด คือพลังจิตสานึก
พลังจิ ตสานึ ก เป็ นพลังนิ วเคลี ยร์ ในตัวมนุ ษย์ เป็ นพลังจิ ตที่ระเบิดออกมาจากภายใน
เหมือน เจ้าชายสิ ทธัตถะ มีพลังจิตสานึกเกิดพลังการเปลี่ยนมนุ ษย์ธรรมดาคนหนึ่ ง เป็ นพระพุทธเจ้า
ซึ่ งพลังจิตสานึ ก ที่เป็ นพลังซ่ อนเร้นในทุกคน ถ้าเราจับจุดตรงนี้ ได้ จะเกิพพลังระเบิด ขอเรี ยกเป็ น
Human Nuclear Energy ที่อยูข่ า้ งในตัวคน คือ สานึกในคุณค่าในงานประจา เพราะว่างานประจาเป็ น
งานให้บริ การต่อเพื่อมนุ ษย์ เริ่ มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ถึงเชิ งตะกอน อย่างไรให้เขา ลดทุกข์ เพิ่มสุ ข
ช่ วยให้เขารอดชี วิต ช่ วยให้คุณภาพชี วิตเขาดี ข้ ึ น ช่ วยญาติ ช่ วยครอบครั ว ทาให้พ วกเขาดี ใจที่
สามารถช่วยให้เขาดีข้ ึน ช่วยชี วิตญาติเขาไว้ได้ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ยิ่งใหญ่มาก อาชี พหลายอย่าง อาจไม่
เกี่ ยวข้องกับผูค้ นมากเท่ากับการบริ การสุ ขภาพ เพราะว่าไม่มีช่วงชี วิตใด ๆ เลยที่ไม่เกี่ ยวข้องกับ
บริ การสุ ขภาพ ตั้งแต่ครรภ์มารดา จงถึงเชิ งตะกอน ชีวิตคนเราบางคนอาจไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับ
ทนายความ ไม่เกี่ยวกับอัยการ ไม่เกี่ยวกับอัยการเลย แต่ชีวิตทุกชี วิตนั้นเกี่ยวกับเรื่ องบริ การสุ ขภาพ
เพราะฉะนั้นงานเกี่ยวกับบริ การสุ ขภาพจึงเกี่ยวกับชี วิตของคนทั้งหมด และชีวิตของเพื่อนมนุษย์ทุก
ชีวิตนั้นเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า เป็ นสิ่ งที่มีความศักดิ์ สิทธิ์ ดังนั้นวิชาชี พของพวกเรานั้นได้รับอนุ มตั ิจาก
สังคมเป็ น Social contract ที่สาคัญที่สุด ได้รับอนุมตั ิจากสังคมให้เข้าไปใกล้ชิดชีวิตคนมากที่สุด ให้
เข้าไปดู หัวใจ ไปดูเลือด ไปดูเนื้อ ไปดูสมอง ดูอะไรก็ได้ อาชี พอื่นไม่สามารถทาอย่างนี้ ได้ ดังนั้นผู ้
ให้บริ การสุ ขภาพถือว่ามีสัญญาประชาคมเป็ นพิเศษ เป็ น Special social contract เป็ นอาชี พที่มีเกียรติ
ที่ ผูค้ นเขาไว้วางใจ ดังนั้นเมื่ อเขาไว้วางใจเราขนาดนี้ เราจะทรยศต่อประชาชนที่ เขามอบความ
ไว้วางใจให้กบั เราไม่ได้ เพราะเขาไว้วางใจเราแล้ว เราต้องให้บริ การและทาให้ดีที่สุด เท่าที่มนุ ษย์พึง
กระทาต่อกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราสานึกในคุณค่า ของงานประจาเราก็จะมีความสุ ข
ครั้ งหนึ่ งเคยออก OPD ที่รพ.ศิ ริราช คนไข้แน่ นมาก เหนื่ อย เงยหน้ามาคนไข้เต็มไป
หมด เหนื่ อยมาก แต่เราคิ ดว่า สิ่ งที่เราทานั้นมีคุณค่าต่อเพื่อนมนุ ษย์ จะลดความเหนื่ อย เพราะเรา
สานึกว่าคนไข้แต่ละคนนั้น เป็ นโอกาสให้เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุ ษย์ ถ้าเราเห็นว่าสิ่ งที่เราทานั้นมี
คุณค่าต่อเพื่อนมนุ ษย์ เห็ นว่ามีคุณค่า เยียวยาต่อเพื่อนมนุ ษย์ ทาให้เราตั้งใจทาด้วยหัวใจแห่ งความ
เป็ นมนุษย์ ทาด้วยความสุ ข เพราะเรารู้วา่ มีคุณค่ามาก
มีคาพูดของ องค์การอนามัยโลก (WHO) ว่า “Health as a bridge to peace” สุ ขภาพคือ
สะพานไปสู่ สันติภาพ ดังนั้นพวกเราที่ทางานเกี่ ยวกับบริ การสุ ขภาพทุกคนจึงอยู่ อยูบ่ นสะพานที่
ยิ่งใหญ่ ที่เชื่ อมโยงไปสู่ สันติภาพ สันติภาพในจิตใจคน สันติภาพในครอบครัว สันติภาพในชุมชน
สันติ ภาพสังคม หรื อสันติภาพในโลก เชื่ อมโยงกันไปหมด เพราะฉะนั้นงานทาที่เชื่ อมโยงไปสู่
สันติภาพจึงเป็ นงานที่เยียวยาโลก เรี ยกว่า “Heal the world” จึงเป็ นงานประจาที่มีคุณค่าใหญ่ยิ่ง ถ้า
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เราสานึกได้ตรงนี้ จะให้พลังที่ยิ่งใหญ่มหาศาล ฉะนั้นงาน R2R เป็ นงานของจิต เมื่อเราทางานอะไร
เรื่ องของ Technology เป็ นเรื่ องสาคัญ แต่อย่าลืมว่า สิ่ งที่สาคัญกว่านั้น ลึกกว่านั้นคือ พลังจิตสานึก
พลัง จิ ต ส านึ ก จะพามนุ ษ ย์ไ ปไกลแสนไกล พามนุ ษ ย์ ธ รรมดาไปเป็ นพระพุ ทธเจ้า
เจ้าชายสิ ทธัตถะ เมื่อเป็ น มกุฎราชกุมารนั้น เรี ยนศิลปะที่มีอยูใ่ นโลกนั้นซึ่ งมีอยู่ 18 แขนงด้วยกัน
เรี ยกว่า ศิลปะวิทยา เมื่อเรี ยนแล้วไม่เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอะไร ต่อเมื่อเสด็จหนี ออกจากวัง ตรงนี้ มี
ความส าคัญมาก เมื่ อออกไปสัม ผัส ความทุ ก ข์ย ากของเพื่ อนมนุ ษ ย์ ที่ เกิ ด แก่ เจ็บ ตาย มี ค นจน
เยอะแยะไปหมดนอกวัง เมื่อออกไปเมื่อไปสัมผัสตรงนั้น ทาให้เกิ ดพลังจิตสานึ ก เกิ ดระเบิดพลัง
จิ ตสานึ กตรงนั้นได้ เกิ ดฉันทะ วิริยะ อันแรงกล้า ที่ ช่ วยจะให้มนุ ษย์พน้ ทุก ข์ ซึ่ งต้องมีจินตการที่
ยิ่งใหญ่มาก ตอนนั้นไม่มีความรู ้ เกิดจากการลองผิดลองถูก 6 ปี แต่ก็ยงั มีพลังจิตสานึกที่เป็ นพลังที่
ยิง่ ใหญ่มาก เกิ ดจากการสัมผัสความทุกข์ยากของเพื่อนมนุ ษย์ การศึกษาของเราไม่เข้าตรงนี้ เราให้
นิสิต นักศึกษา ศึกษาอยู่ในรั้ว ไม่ปล่อยให้พวกเขามีโอกาสไปสัมผัสกับความทุกข์ยากของมนุ ษย์
เพื่อให้เกิดพลังจิตสานึก ซึ่ งเป็ นพลังนิวเคลียร์ ที่มีอยูใ่ นตัวมนุษย์ เรี ยนรู ้แต่วชิ าการ
การทา R2R เป็ นการเรี ยนรู้ที่ดี เป็ นการสานึ กในคุ ณค่าของงานประจา ตั้งใจทาให้ดีท้ งั
ประเทศ เมื่อทาให้เป็ นแบบนี้ ท้ งั ประเทศ ทาให้เราได้กาไร ประเทศก็ได้กาไร ทาให้ทุกฝ่ ายได้กาไร
จากการสานึ กในคุ ณค่าของงานประจา งานประจามีผลใหญ่มาก งานวิจยั ที่มาจากงานประจา และ
ช่วยให้งานประจาดีข้ ึนก็ยอ่ มมีผลที่ยิ่งใหญ่มากตามมา ขึ้นอยูก่ บั ว่าเวลาทางานต้องตั้งคาถาม ว่า สิ่ ง
ที่ทาอย่างนี้ดีจริ งหรื อไม่ เพราะส่ วนใหญ่เราถูกบอกต่อ ๆ กันมาว่า ต้องทาแบบนี้ การทาตามที่บอก
ต่อกันมา แต่เมื่อเราตั้งคาถามว่า สิ่ งที่เราทาดีจริ งหรื อไม่ จาเป็ นหรื อไม่ แล้วเราก็ทาวิจยั ตรงนี้ หลาย
ครั้งเราเจอว่า ไม่ดีจริ ง หรื อมันไม่จาเป็ นต้องทา หรื อสิ่ งที่ทาไปไม่ดีอย่างที่เราเชื่ อ มีวิธีอื่นที่ดีกว่า
และได้ผลดี กว่าหรื อไม่ เพราะการวินิจฉัยโรค และการรั กษานั้น มีราคาที่ ตอ้ งมีค่าใช้จ่าย มี Cost
แล้วที่ทาไปได้ผลคุ ม้ ค่าหรื อไม่ มีวิธีอื่นที่ถูกกว่า และได้ผลดี กว่าหรื อไม่ ก็คือ Cost effectiveness
คือการบริ การที่ให้ผลคุม้ ค่า ซึ่ งเป็ นคาถามที่สาคัญสาหรับงานทุกชนิ ด ซึ่ งสถาบันการศึกษา ก็ควร
ถามประจาว่า ทาอย่างไรที่ทาให้ Cost effective มากขึ้น ซึ่ งต้องใช้วิชาการ แต่จะเป็ นประโยชน์มาก
เพราะเรื่ องแบบนี้ ตอ้ งท าอย่า งเป็ นระบบ ต้อ งมี ค วามคิ ด อย่า งเป็ นระบบ ถามว่า สิ่ ง ที่ ท ามี Cost
effective หรื อไม่
ใน Scientific ของอเมริ กนั บอกว่าใช้จ่ายเรื่ องสุ ขภาพของอเมริ กาใช้ปีละ 2.4 ล้านล้าน
ดอลลาร์ แล้วบอกว่าอย่างน้อยที่สุด (at least) 1 ใน 3 คือ อย่างน้อย 8 แสนล้านดอลลาร์ ใช้ไปใน
เรื่ อง ineffective treatment ใช้ไปในเรื่ องที่ ไม่ได้ผลจริ ง เมืองไทย ทา Technology assessment
พบว่าค่าใช้จ่ายประมาณ 1 ใน 3 ที่ใช้ไปโดยไม่เกิดประโยชน์จริ ง เช่น ถ้าเราใช้เงิน 3 แสนล้านต่อปี
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ในเรื่ องบริ การสุ ขภาพ แล้ว 1 ใน 3 ที่เราใช้ไปไม่เกิดประโยชน์จริ ง เราจะเสี ยเงินไป ประมาณ แสน
ล้าน ต่อปี ที่เสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์
ฉะนั้นการทางานวิจยั ในงานประจา ถ้าทามากขึ้ นจนขยายให้เต็มพื้นที่ บริ การ จะทาให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายไปอย่างน้อย 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ฉะนั้นงานวิจยั ในงานประจาจึงมีผล
ใหญ่มาก คือ ผลกระทบ 3 เส้า คือ
1. ผลต่อการบริ การ
2. ผลต่อประชาชน และสังคม
3. ผลต่อผูใ้ ห้บริ การ
ผลต่ อการบริการ ทาให้การวินิจฉัยดีข้ ึน การวินิจฉัยต่าง ๆ ที่ทาโดยไม่จาเป็ นบ้าง ทาโดยผิดพลาด
บ้าง เช่น การตรวจสมัยก่อนใช้วธิ ี การนับเม็ดเลือด การสั่ง CBC ส่ วนใหญ่ไม่มีประโยชน์จริ ง คนทา
ก็เหนื่อย แล้วถามว่ามีประโยชน์จริ งหรื อไม่ ดังนั้นถ้าทางานวิจยั ในงานประจา ก็จะให้การวินิจฉัยดี
ขึ้น การรักษาดีข้ ึน ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งของผูป้ ่ วย ขององค์กร และของประเทศ เป็ นส่ วนรวม ขอ
ยกตัวอย่างในอเมริ กา นาไปสู่ ปัญหา เชื่อมโยงไปสู่ ปัญหาทางเศรษฐกิจและปั ญหาทางการเมือง ใน
อเมริ กาใช้ค่าใช้จ่ายสู งมากใน 17% ของ GDP แล้วบริ การก็ไม่ทวั่ ถึ ง คนอเมริ กนั 40 ล้านคน ไม่มี
ประกันสุ ขภาพ แล้วเงินก็หมด ผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้น ภาระบริ การก็เพิ่มขึ้น ทาให้รัฐหลายรัฐ ต้องไปตัด
Benefit ของข้า ราชการลง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ พ อใจ เกิ ด การประท้ว ง ต่ อ มาเกิ ด Government
shutdown ในอเมริ กา สภาไม่ผา่ นงบประมาณ มีผลให้ราชการต้องหยุดทางานเนื่ องจากใช้เงินไม่ได้
ที่ทาแบบนั้นเนื่องจากต้องการให้ประธานาธิ บดีถอน Obama care เมื่อไม่ถอนจึงไม่ผา่ นงบประมาณ
ให้ ฉะนั้นจึงเชื่อมโยงไปสู่ การเมือง เนื่ องจากค่าใช้จ่ายที่แพง การทาให้มีการประหยัด แต่คุณภาพดี
ขึ้ นจึ งเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่ เราต้องทาเพื่อป้ องกันวิกฤติ ทางเศรษฐกิ จ และทางการเมื องที่ จะเชื่ อมโยง
ต่อไป
ผลต่ อประชาชน ผูป้ ่ วยได้รับบริ การที่มีคุณภาพสู งขึ้น ดี ข้ ึน ถ้าขยายทั้งประเทศ คุ ณภาพดี ยิ่งดี ข้ ึน
ประโยชน์สุขของคนทั้งมวลก็สูงขึ้นด้วย ที่สาคัญต่อไปก็คือ ทาให้ประชาชนมีศรัทธาในความดี ถ้า
สังคมขาดศรัทธาในความดี มี ความเชื่ อที่ว่าความดีไม่มีอยูจ่ ริ ง มีแต่ความโกหกหลอกลวง จะทาให้
สังคมลาบากมาก แต่ถา้ บริ การสุ ขภาพทาด้วยหัวใจของความเป็ นมนุษย์ ตั้งใจทา แสวงหาความรู ้ ที่
จะทาให้ได้ผลดีข้ ึน ที่ทาให้ประชาชนประหยัด ประชาชนสัมผัสได้วา่ ความดีมีอยูจ่ ริ ง เพราะคนต่อ
ให้เป็ นผูร้ ้ายหัวใจทมิฬ เมื่อเจ็บป่ วยหัวใจจะอ่อน หัวใจจะเปิ ด แล้วถ้าเขาได้สัมผัสกับผูใ้ ห้บริ การที่มี
ความหวังดี ต่อเขา หัวใจเขาจะเปิ ดมาก และอาจทาให้ตวั เขามีการเปลี่ ยนแปลง อยากเปลี่ยนแปลง
เป็ นคนดี งานR2R ทาให้ผคู ้ นมีศรัทธาในความดี มีความหมายกับสังคมมาก
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ผู้ให้ บริการ แน่นอนว่า ประการแรกต้องเกิดปั ญญา เพราะเป็ นกระบวนการทางปั ญญา เป็ นการวิจยั
เพื่อสร้างความรู ้ ทาให้เข้าใจได้ดีข้ ึน ทาให้คนทามีปัญญามากขึ้น ประการที่สองมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ในทีม การที่จะทาให้การบริ การจะดีข้ ึน ต้องมีการเรี ยนรู ้ร่วมกันในทีม ถ้าไม่มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันใน
ทีม ก็จะทาไปเรื่ อย ๆ ไม่สนใจกัน เพราะว่าเราจะเอาตัวตนเป็ นที่ต้ งั ซึ่ งเป็ นการใช้วิถีอานาจ เราต้อง
เปลี่ ยนตรงนี้ วา่ เราจะต้องเอาประชาชนเป็ นที่ต้ งั ทาอย่างไรให้ประชาชนได้รับผลดี ทาให้เราคิดว่า
ทุกคนต้องร่ วมมื อกัน ทุ กคนมี ความเสมอภาค ทุ กคนเป็ นคน ทุ กคนมี ความสาคัญหมดเลย อันนี้
สาคัญมาก แสดงว่า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในตัวเรา ซึ่ งเป็ นเครื่ องมื อการเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญมาก
เปลี่ยนเราให้เป็ นคนที่ เคารพคนอื่น เคารพคนทุกคน ทุกคนมีความรู้ เฉพาะตัวที่เราไม่มี นักเรี ยน
แพทย์ สามารถเรี ยนรู้จากพยาบาลได้ เพราะทางานมานาน มีประสบการณ์ในการทางาน เราต้อง
เคารพเพื่ อนร่ วมงาน การเรี ย นรู ้ ร่วมกันในที ม เพื่ อประโยชน์ ข องคนไข้ เป็ นการปฏิ บตั ิ ธรรมที่
ยิ่งใหญ่ และการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการปฏิบตั ิ ที่เรี ยกว่า Interactive learning through action เป็ นการ
เรี ยนรู ้ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ม าก เรี ยนรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ จ ริ ง เรี ยนรู ้ ร่ วมกั น เป็ นที ม เสริ มก าลัง กั น เกิ ด
Collaborative Wisdom การเรี ยนรู ้เป็ นทีมทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีกว่า การเรี ยนรู ้เดี่ยว ๆ ซึ่ งเป็ นเรื่ อง
สาคัญเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
ในพุทธกาล มีเจ้าสานักใหญ่ท้ งั หมด 7 สานัก พระพุทธเจ้าเป็ น 1 ใน 7 สานัก สานักพระ
พุท ธองค์ต่า งจากอี ก 6 สานัก อี ก 6 สานัก เรี ย นรู้ แบบคิ ดเอาเอง สานักพระพุ ทธองค์เรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิ ใช้หลักกรรม กรรมคือการปฏิบตั ิ เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิแล้วได้ผลจาก
การปฏิ บ ตั ิ สิ่ ง ที่ พ ระพุ ท ธเจ้า นามาสอน นามาจากสิ่ ง ที่ ป ฏิ บ ตั ิ แล้วได้ผ ลจริ ง จึ ง เอามาสอนจาก
ประสบการณ์จริ ง
ท่านมหาตมะ คานธี บอกว่า “ถ้าคุณเรี ยนรู้จากตารา คุณจะได้ความรู้ แต่ถา้ คุณเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ คุ ณจะได้ปั ญญา” ปั ญญาเป็ นเรื่ องที่ ยิ่ง ใหญ่ ม ากกว่า ความรู ้ เป็ นเรื่ องที่ เ ชื่ อมโยง
ครอบคลุมหลายมิติ ดังนั้นการเรี ยนรู ้ร่วมกันในการปฏิบตั ิจึงเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ยงิ่ ใหญ่มาก ซึ่ งจะเกิ ด
ขึ้นกับ R2R เป็ นสิ่ งที่มีค่ามาก จะเกิดความเชื่อถือไว้วางใจกัน เมื่อมี Trust จะเกิดความสุ ข ทาอะไรก็
ง่ายไปหมด มีคุณค่ามาก ซื้ อไม่ได้ดว้ ยเงิน แต่จะได้มาจากการทางานร่ วมกัน เกิดความเคารพกัน ลด
ความเป็ นตัวตนลง ร่ วมมือกันมากขึ้น เกิ ดความสุ ขอันประณี ต อันล้ าลึ กอยู่ในตัว เป็ นความสุ ข อัน
เป็ นทิพยะ เป็ น Spiritual happiness เป็ นความสุ ขในมิติของจิตวิญญาณ ซึ่ งเกิดขึ้นในกระบวนการทา
R2R นาไปสู่ Transformation เกิ ดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวตน ในองค์กร เกิ ดความเคารพ
คนอื่น เสมอภาค ภาดรภาพ เรี ยกว่า การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformation)
ในโลกปัจจุบนั เป็ นโลกวัตถุนิยม บริ โภคนิยม ทาให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม เกิดสถานการณ์รุนแรงต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่มนุษย์ฉลาด มี Cell สมองมากเป็ นแสนล้านตัว แต่
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ทาไมไม่สามารถอยูร่ ่ วมกัน จุดใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือการอยูร่ ่ วมกัน คือ Living together อยูร่ ่ วมกัน
ระหว่างคนกับคน ระหว่างคนกับสิ่ งแวดล้อม แต่มนุ ษย์ไม่ถือตรงนี้ มาเป็ นวัตถุ ประสงค์ ไปถือเอา
เศรษฐกิจ การมีอานาจมาเป็ นวัตถุประสงค์
มีนักปราชญ์ 3 คน คุ ยกันว่า โลกเป็ นอย่างไรทาไมถึ งเป็ นแบบนี้ ได้ขอ้ สรุ ปว่า อารย
ธรรมตะวันตก Western civilization กาลังพาโลกทั้งโลกไปสู่ วิกฤตการอย่างรุ นแรงในทุกมิติ เพราะ
Western civilization เป็ นอารยธรรม ของวัตถุนิยม และบริ โภคนิยม เมื่อเข้าสู่ ระบบบริ โภค ระบบ
ต้องกระตุน้ การบริ โภค เศรษฐกิจถึงจะคงตัวอยูไ่ ด้ ระบบบริ โภคนิยมความดีเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะเมื่อ
กระตุน้ การบริ โภคให้มากขึ้น ก็จะแก่งแย่งกันมากขึ้น คนเอาเปรี ยบกันมากขึ้น โลกร้อนมากขึ้น เกิด
ภัยต่าง ๆ เช่น พายุ น้ าท่วม จะไปต่อได้ ต้องมีการปฏิวตั ิจิตสานึก (Consciousness revolution) และ
ต่อมาจึงได้มีการเขียนหนังสื อ และตีพิมพ์ ชื่ อ Consciousness revolution เป็ นการปฏิวตั ิจิตสานึ ก
เพื่อนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformation) แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
1. Personal transformation เคารพผูอ้ ื่นมากขึ้น ลดความเป็ นตัวตนลง ทาเพื่อคนอื่นมาก
ขึ้น มีความสุ ขจากการได้ทาอย่างนั้น ไม่จาเป็ นต้องใช้เงิ นมากก็มีความสุ ข เป็ น Happiness at low
cost ถ้าคนเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ ได้ เกิดบรรลุอิสระภาพ ทาให้มีความสุ ข เกิดมิตรภาพอันไพศาล
มนุ ษย์ทุกคนเปลี่ ย นแปลงตรงนี้ ได้ ก็เกิ ดศักยภาพในการเปลี่ ยนแปลง โดยการตั้งคาถามว่า การ
เรี ยนรู้อะไรที่ จะพัฒนามนุ ษย์ ให้เต็มศักยภาพของความเป็ นมนุ ษย์ เพราะมนุ ษย์เรานั้นมีศกั ยภาพ
มาก จะช่วยลดวิกฤติได้
2. Organization transformation ในองค์กรทัว่ ไป ก็เป็ นองค์กรที่ใช้อานาจ ลดหลัน่ กัน
มาจากข้างบน เป็ นองค์กรที่ขาดความสุ ข เพราะใช้อานาจ ทาให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ปกปิ ดข้อมูล
นิ นทาว่าร้ ายกัน ทาให้ประสิ ทธิ ภาพน้อย ความสุ ขน้อย ความสร้างสรรค์ในองค์กรน้อย ทาให้เกิ ด
การแข่งขัน เกิดความไม่ลงรอยกันในองค์กร ทาให้องค์กรเป็ นดินแดนแห่ งความทุกข์ ถ้าการศึกษาดี
จะนาความสุ ขมาให้ จะทาให้องค์กรกลายเป็ นองค์กรแห่ งความสุ ข ฉะนั้นองค์กรก็สามารถมีการเป
ลี่ยแปลงขั้นพื้นฐานได้
3. Social transformation สังคมสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็ นสังคมที่มีความเสมอภาค มี
ภารดรภาพ มีสามัคคีธรรม มีสัมพันธ์กนั ด้วยความสุ ข สร้างสรรค์กนั ด้วยการเรี ยนรู ้ ไม่ใช่สัมพันธ์
กันโดยการใช้อานาจ ดังนั้นการปฏิรูปสุ ขภาพต้องเปลี่ยนจากวิถีอานาจ มาเป็ นวิถีประชาชน
ดัง นั้น R2R เป็ นเครื่ อ งมื อ ของการเปลี่ ย นแปลงขั้น พื้ น ฐาน โดยผูใ้ ห้ บ ริ ก ารมี ก าร
เปลี่ ยนแปลงในตัวตน ผูใ้ ห้บริ การมี Personal transformation มี สัมพันธภาพที่ดี ของวิชาชี พ มี
สัมพันธภาพ ภารดรภาม เรี ยนรู ้ร่วมกันจากการปฏิบตั ิ จะช่ วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงทาง
สังคมได้ R2R ถ้าทาให้ดี ทาให้มากจะกลายเป็ นเครื่ องมื อของ Transformation การทา R2R เป็ น
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Transformative learning งานประจาเราเป็ นวิถีชีวิต เป็ นงานที่เราทาอยูท่ ุกวัน ทาตลอดชี วิต ถ้าเรา
ตั้งใจทาให้ดี การวิจยั ในงานประจาก็จะเป็ นวิถีชิวติ จะกลายเป็ นวิถีชีวติ ที่ดี ซึ่งการทางานถือเป็ นการ
ปฏิบตั ิธรรมที่ยงิ่ ใหญ่ การปฏิบตั ธั รรมสามารถทาในงานได้ เกิดผลงานด้วย และช่วยให้ประชาชนดี
ขึ้นด้วย ทาให้ตวั ตนลดน้อยลง เป็ นการลองปฏิบตั ิจริ ง
ปกติสมองคนเรามี การวิจยั อยู่แล้ว โดยธรรมมชาติ เมื่ อการสัมผัส ทั้ง 5 รับรู้ แล้วมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อัตโนมัติ ว่าเรารับรู ้ อะไร คืออะไร แล้วเกิ ดจากอะไร เป็ นคาถามที่ Basic 4
อย่าง คือ คืออะไร เกิดจากอะไร อะไรดี อะไรไม่ดี ก็คือ ทุกข์ สมุทยั นิโรจ มรรค แล้วจะตัดสิ นใจ
ว่า ท าอะไร ไม่ ท าอะไร แล้วสมองประเมิ นว่า ได้ผ ลอย่า งไร ดี ไ ม่ ดี แล้วสมองต้องคิ ดว่า จะท า
อย่างไรให้ได้ผลดีกว่าเดิม งานประจาไม่ได้มีเฉพาะบริ การสุ ขภาพ ซึ่ งต้องการการวิจยั ในงานประจา
เช่ นเดี ยวกัน เช่ น การเรี ยน การสอน ถ้ามีการวิจยั ในทุกชั้นเรี ยน จะก่ อให้เกิ ดประโยชน์มหาศาล
แม้แต่การทาสวน ชาวสวน การทาไร่ ทางาน ยังมีการวิจยั โดยการมาดูตลาดว่า อะไรขายได้ ขาย
ไม่ได้ แล้วกลับไปปลูกสิ่ งที่ขายได้ แล้วเลือกวิธีที่ดี พัฒนาต่อ แสดงว่ามีการทาวิจยั ทาให้สามารถ
เก็บของขายได้มาก ฉะนั้นทุกอาชี พสามารถทางานวิจยั ในงานประจาได้ ดังนั้น งานประจาเป็ นวิถี
ชีวติ งานวิจยั ก็เป็ นวิถีชีวติ และเป็ นวิถีชีวติ ที่ประเสริ ฐสุ ด

