กำหนดกำรประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จำกงำนประจำสู่ งำนวิจยั (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ ำงคุณภำพ สู่ สุขภำวะ”
วันที่ 24 กรกฎำคม 2557
ณ ชั้น 2 อำคำรศู นย์ กำรประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี
บรรยายพิ เศษ เรือ่ ง "R2R and Transformative Learning"
เวลำ 09.00 – 10.30 น. ห้ อง Grand Ballroom

คุณปนัดดา จันทวีศิริรัตน์
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
Transformative learning คือ การปรับเปลี่ยน 3 ด้านหรื อมิติ คือเปลี่ยนกระบวนการคิดด้านจิตวิทยา
ความเชื่ อ และด้านพฤติกรรม เปลี่ยนมุมมองต้องอาศัยทักษะ Adult education เพราะเด็กทาไม่ได้
พฤติกรรมของคนขึ้นกับประสบการณ์ อดีต ศรัทธาคนเดิมๆ การเปลี่ยนมุมมองทาให้การคิดการตัดสิ นใจ
เปลี่ยนไป เจ้าตัวต้องยอมรับจึงจะเปลี่ยน
รู ปเดี ยวกันมองต่างกัน การเปลี่ ยนมุ มมองนิ ดเดี ยวทาให้ปฏิ กิริยาต่างกันไปมุ มมองที่ เราเปลี่ ยน
หลักการเดี ยวกับ Transformative learning สี ขาวคือตัวเรา ผูร้ ับบริ การคือผูป้ ่ วย คนเรามักจะมองตัวเอง
เป็ นที่ต้ งั ถ้าเมื่อไรเริ่ มมองอะไรที่เป็ นคนอื่น เราจะอยากทาอะไรเพื่อคนอื่น
หลัก Transformative learning คือทายังไงจะให้คนเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนพฤติกรรม
เมื่อไหร่ ที่เราคุ ยหลายๆคนมุมมองจะเปลี่ ยนได้ เพราะต่างคนต่างมีมุมมอง แต่บางคนติดกับมุ มมองของ
ตนเองไม่ยอมเปลี่ยน
Transformative learning หลักสาคัญคือเมื่อได้ขอ้ มูลมาแล้วจาเป็ นต้องร้อยเรี ยงเหตุผลเข้าด้วยกัน
(Clitical Th) แต่ตอ้ งเอาความคิดของคนอื่นเข้ามาด้วย เช่น มีบางโรงพยาบาลที่ไม่ให้ญาติเข้าไปเฝ้ าใน ICU
ความไม่สะดวกในการฏิบตั ิงานของบุคลากร แต่บางโรงพยาบาลที่ให้เฝ้ า เพราะคนไข้ที่วิกฤตต้องการพบ
ญาติ ญาติยอ่ มต้องการพบผูป้ ่ วย ท่านคิดอย่างไร
R2R เกิดปี 2547 บุคคลกรจะพัฒนางานอย่างเป็ นระบบได้อย่างไร ทาให้เป็ นเรื่ องง่ายๆและนามาใช้
ในชี วิตประจาวัน มองปั ญหาเป็ น เราไม่จาเป็ นต้องแก้ท้ งั หมด แต่ตอ้ งเป็ นปั ญหาที่อยากช่ วยคนอื่น ตั้ง
คาถามเป็ นจะแก้ได้ นี่คือทักษะแรกของคนอยากทา R2R
บุคคลกรจะพัฒนางานอย่างเป็ นระบบได้อย่างไร ด้วย 4 อย่าง 1) สร้างวัฒนธรรมของการให้บริ การ

2) สร้างวัฒนธรรมของการอยากเรี ยนรู้ 3) รู้กระบวนการเรี ยนรู้ 4) รู้กระบวนการวิจยั
องค์กรจะสนับสนุ น คื อ สร้างบรรายากาศ โดยยกย่องผูท้ ี่พฒั นางานที่ ทาอย่างสม่ าเสมอ สร้ าง
หน่วยงาน ที่โรงพยาบาลศิริราชส่ งเสริ ม โดยให้นพ.สมเกียรติ, นพ.เชิดชัย และนพ.อัคริ นทร์ 3 คนมาเริ่ ม
งาน R2R แบบเต็มตัว Full time สร้างบรรยากาศ แต่จะได้ผลคนต้องเข้ามาในบรรยากาศ
เรื่ องราวของ R2R การสร้างฐานความคิด
1. พัฒนาจิตใจ คือ การให้ การทาเพื่อคนอื่น
2. พัฒนาจิตใจและพฤติกรรมบริ การ คือการเคารพ การรัก การให้เกียรติผรู ้ ับบริ การ
3. พัฒนาการเรี ยนรู้ โดยการร่ วมคิด ร่ วมคุย ร่ วมทา
4. การหาองค์ความรู ้ เกิดจากตัวเราเองกระตุน้ จากภายใน
5. พัฒนาการเรี ยนรู้ พัฒนาการประยุกต์ใช้ความรู้ การปฏิบตั ิ
6. พัฒนาจิตและการแลกการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น
สรุ ป PDCA กรอบแนวคิด R2R การให้, การเคารพ การรัก การให้เกียรติ, การร่ วมคิด ร่ วมคุย
ร่ วมทา, การหาองค์ความรู้, การปฏิบตั ิ, การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
หาคนที่อยากทา R ด้วยการเริ่ มคุย ชวนคิด เพื่อกระตุน้ ให้คิด ทาให้มองหาโจทย์ปัญหา เพื่อตั้ง
คาถามให้เป็ น การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องเริ่ มต้นด้วยการคุ ย ไม่ง้ นั จะเรี ยนรู ้ ไม่ได้ รวมทั้งเปลี่ ยน
มุมมอง มันคือ Reflection ซึ่ งคือเครื่ องมือในการทา Transformative learning ซึ่ งมันคือ Self Reflection คือ
ตัวเราเองทาบ่อยๆมันจะสร้างตัวเราและปรับตัวเรา อีกอย่างหนึ่งคือการเรี ยนรู ้ผา่ น IT
อดีตที่พิสูจน์แล้ว
R2R พัฒนางานแล้วนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้และการพัฒนาคน
R2R พัฒนาคนนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้และพัฒนางาน

