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ในทางพระพุทธศาสนา มีค าอยูค่  าหน่ึง “ศีลพรตปรามาต” หมายถึง การติดอยูใ่นความเช่ือ
และการปฏิบติัผิด ๆ ในทางพระพุทธศาสนานั้น ถือเป็นเร่ืองร้ายแรงมาก วา่ “ศีลพรตปรามาต” จะ
น าไปสู่วิกฤติการขององคก์ร ของสังคม เพราะไปติดอยู่กบัความเช่ือท่ีไม่ไดผ้ล และก็ยงัปฏิบติัอยู่
อยา่งนั้นและเช่ืออยูอ่ยา่งนั้น สังคมหรือองคก์รนั้นจะวิฤติเร่ือย ๆ และในทางพระพุทธศาสนาเช่ือวา่ 
เม่ือไปถึงจุดวิกฤติ เน่ืองจากศีลพรตธปรามาตร จะเกิดการปฏิวติัเพื่อจะมาลบลา้งความเช่ือและการ
ปฏิบติัท่ีผดิ ๆ นั้นไปซะที จะเกิดวนเวยีนอยูอ่ยา่งนั้นเร่ือย ๆ  

การปฏิรูประบบสุขภาพ เป็นการเปล่ียนจากวิถีอ านาจไปสู่วิถีประชาชน ปกติเราติดอยู่
ในวถีิอ านาจท่ีมี ทั้ง 3 อยา่ง ท่ีเรียกวา่ กามตณัหา มานะ ทิฐิ  

กามตณัหา คือ ความอยากไดทุ้กชนิด มานะ คือความอยากใชอ้ านาจเหนือคนอ่ืน ทิฐิ คือ 
ใชค้วามเห็นของเราเป็นใหญ่  

การปฏิรูประบบสุขภาพ ก็คือ การเปล่ียนจากวิธีอ านาจไปเป็นวิถีประชาชน ว่า
ประชาชนทุกคนนั้น มีศกัด์ิศรีของความเป็นคน มีสิทธิ มีเกียรติ มีความสมควรท่ีไดรั้บส่ิงดี ๆ ท่ีจะ
ไดบ้ริการดว้ยหัวใจของความเป็นมนุษย ์มิใช่ท าดว้ยอ านาจ ซ่ึงเป็นหัวใจของการปฏิบติัรูประบบ
สุขภาพ มาถึง R2R จุดส าคญัท่ีสุดของ R2R ซ่ึงอาจมีเร่ืองเทคนิค เร่ืองอะไรเขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่ส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดคือ การเปล่ียนคุณค่า วา่เดิมค าวา่ Routine เป็นเร่ืองท่ีไม่มีความส าคญั เปล่ียนคุณค่าเป็น
วา่งานประจ าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า เพราะเราท าเป็นประจ า เราให้บริการประชาชนตั้งแต่ ครรภ์มารดา 
จนกระทัง่ถึงเชิงตะกอน เป็นงานท่ีกวา้งขวางมากในงานประจ า จึงตอ้งท าให้ดี ซ่ึงจะมีคุณค่าอยา่งยิ่ง 
อนัน้ีสอดคลอ้งกบัระบบปฏิรูปสุขภาพ ท่ีวา่เราเปล่ียนจากวิถีอ านาจมาเป็นวิถีประชาชน จึงควรถือ
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วา่ เกียรติอยูท่ี่ ไดท้  าความดี  ไดท้  าเพื่อประชน ดงันั้น R2R  ส าคญัท่ีสุด คือคุณค่า ในการเปล่ียนงาน
ประจ า ใหมี้คุณค่า ถา้เราจ าตรงน้ีได ้พลงัจะเกิด คือพลงัจิตส านึก 

พลงัจิตส านึก เป็นพลงันิวเคลียร์ในตวัมนุษย ์เป็นพลงัจิตท่ีระเบิดออกมาจากภายใน 
เหมือน เจา้ชายสิทธตัถะ มีพลงัจิตส านึกเกิดพลงัการเปล่ียนมนุษยธ์รรมดาคนหน่ึง เป็นพระพุทธเจา้  
ซ่ึงพลงัจิตส านึก ท่ีเป็นพลงัซ่อนเร้นในทุกคน ถา้เราจบัจุดตรงน้ีได ้จะเกิพพลงัระเบิด ขอเรียกเป็น 
Human Nuclear Energy ท่ีอยูข่า้งในตวัคน คือ ส านึกในคุณค่าในงานประจ า เพราะวา่งานประจ าเป็น
งานให้บริการต่อเพื่อมนุษย ์เร่ิมตั้งแต่ในครรภม์ารดา ถึงเชิงตะกอน อยา่งไรให้เขา ลดทุกข ์เพิ่มสุข 
ช่วยให้เขารอดชีวิต ช่วยให้คุณภาพชีวิตเขาดีข้ึน ช่วยญาติ ช่วยครอบครัว ท าให้พวกเขาดีใจท่ี
สามารถช่วยให้เขาดีข้ึน ช่วยชีวิตญาติเขาไวไ้ด ้ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียิ่งใหญ่มาก อาชีพหลายอย่าง อาจไม่
เก่ียวขอ้งกบัผูค้นมากเท่ากบัการบริการสุขภาพ เพราะว่าไม่มีช่วงชีวิตใด ๆ เลยท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
บริการสุขภาพ ตั้งแต่ครรภม์ารดา จงถึงเชิงตะกอน ชีวิตคนเราบางคนอาจไม่เก่ียวขอ้งอะไรเลยกบั 
ทนายความ ไม่เก่ียวกบัอยัการ ไม่เก่ียวกบัอยัการเลย แต่ชีวิตทุกชีวิตนั้นเก่ียวกบัเร่ืองบริการสุขภาพ 
เพราะฉะนั้นงานเก่ียวกบับริการสุขภาพจึงเก่ียวกบัชีวิตของคนทั้งหมด และชีวิตของเพื่อนมนุษยทุ์ก
ชีวิตนั้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า เป็นส่ิงท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ดงันั้นวิชาชีพของพวกเรานั้นไดรั้บอนุมติัจาก
สังคมเป็น Social contract ท่ีส าคญัท่ีสุด ไดรั้บอนุมติัจากสังคมใหเ้ขา้ไปใกลชิ้ดชีวิตคนมากท่ีสุด ให้
เขา้ไปดู หวัใจ ไปดูเลือด ไปดูเน้ือ ไปดูสมอง ดูอะไรก็ได ้อาชีพอ่ืนไม่สามารถท าอยา่งน้ีได ้ดงันั้นผู ้
ใหบ้ริการสุขภาพถือวา่มีสัญญาประชาคมเป็นพิเศษ เป็น Special social contract เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ 
ท่ีผูค้นเขาไวว้างใจ ดังนั้นเม่ือเขาไวว้างใจเราขนาดน้ี เราจะทรยศต่อประชาชนท่ีเขามอบความ
ไวว้างใจใหก้บัเราไม่ได ้เพราะเขาไวว้างใจเราแลว้ เราตอ้งใหบ้ริการและท าใหดี้ท่ีสุด เท่าท่ีมนุษยพ์ึง
กระท าต่อกนั เพราะฉะนั้นถา้เราส านึกในคุณค่า ของงานประจ าเราก็จะมีความสุข   

คร้ังหน่ึงเคยออก OPD ท่ีรพ.ศิริราช คนไขแ้น่นมาก เหน่ือย เงยหน้ามาคนไขเ้ต็มไป
หมด เหน่ือยมาก แต่เราคิดว่า ส่ิงท่ีเราท านั้นมีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย ์จะลดความเหน่ือย เพราะเรา
ส านึกวา่คนไขแ้ต่ละคนนั้น เป็นโอกาสให้เราไดช่้วยเหลือเพื่อนมนุษย ์ถา้เราเห็นวา่ส่ิงท่ีเราท านั้นมี
คุณค่าต่อเพื่อนมนุษย ์เห็นว่ามีคุณค่า เยียวยาต่อเพื่อนมนุษย ์ท าให้เราตั้งใจท าดว้ยหัวใจแห่งความ
เป็นมนุษย ์ท าดว้ยความสุข เพราะเรารู้วา่ มีคุณค่ามาก 

มีค าพูดของ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) วา่ “Health as a bridge to peace” สุขภาพคือ
สะพานไปสู่สันติภาพ ดงันั้นพวกเราท่ีท างานเก่ียวกบับริการสุขภาพทุกคนจึงอยู ่ อยูบ่นสะพานท่ี
ยิ่งใหญ่ ท่ีเช่ือมโยงไปสู่สันติภาพ สันติภาพในจิตใจคน สันติภาพในครอบครัว สันติภาพในชุมชน 
สันติภาพสังคม หรือสันติภาพในโลก เช่ือมโยงกนัไปหมด  เพราะฉะนั้นงานท าท่ีเช่ือมโยงไปสู่
สันติภาพจึงเป็นงานท่ีเยียวยาโลก เรียกวา่ “Heal the world” จึงเป็นงานประจ าท่ีมีคุณค่าใหญ่ยิ่ง ถา้
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เราส านึกไดต้รงน้ี จะใหพ้ลงัท่ียิ่งใหญ่มหาศาล ฉะนั้นงาน R2R เป็นงานของจิต เม่ือเราท างานอะไร 
เร่ืองของ Technology เป็นเร่ืองส าคญั แต่อยา่ลืมวา่ ส่ิงท่ีส าคญักวา่นั้น ลึกกวา่นั้นคือ พลงัจิตส านึก  

พลังจิตส านึก จะพามนุษย์ไปไกลแสนไกล พามนุษย์ธรรมดาไปเป็นพระพุทธเจ้า 
เจา้ชายสิทธัตถะ เม่ือเป็น มกุฎราชกุมารนั้น เรียนศิลปะท่ีมีอยูใ่นโลกนั้นซ่ึงมีอยู่ 18 แขนงดว้ยกนั 
เรียกวา่ ศิลปะวิทยา เม่ือเรียนแลว้ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงอะไร ต่อเม่ือเสด็จหนีออกจากวงั ตรงน้ีมี
ความส าคญัมาก เม่ือออกไปสัมผสัความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ ท่ีเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีคนจน
เยอะแยะไปหมดนอกวงั เม่ือออกไปเม่ือไปสัมผสัตรงนั้น ท าให้เกิดพลงัจิตส านึก เกิดระเบิดพลงั
จิตส านึกตรงนั้นได้ เกิดฉันทะ วิริยะ อนัแรงกล้าท่ีช่วยจะให้มนุษยพ์น้ทุกข์ ซ่ึงตอ้งมีจินตการท่ี
ยิ่งใหญ่มาก ตอนนั้นไม่มีความรู้ เกิดจากการลองผิดลองถูก 6 ปี แต่ก็ยงัมีพลงัจิตส านึกท่ีเป็นพลงัท่ี
ยิ่งใหญ่มาก เกิดจากการสัมผสัความทุกขย์ากของเพื่อนมนุษย ์การศึกษาของเราไม่เขา้ตรงน้ี เราให้
นิสิต นกัศึกษา ศึกษาอยู่ในร้ัว ไม่ปล่อยให้พวกเขามีโอกาสไปสัมผสักบัความทุกข์ยากของมนุษย ์
เพื่อใหเ้กิดพลงัจิตส านึก ซ่ึงเป็นพลงันิวเคลียร์ ท่ีมีอยูใ่นตวัมนุษย ์เรียนรู้แต่วชิาการ  

การท า R2R เป็นการเรียนรู้ท่ีดี เป็นการส านึกในคุณค่าของงานประจ า ตั้งใจท าให้ดีทั้ง
ประเทศ เม่ือท าให้เป็นแบบน้ีทั้งประเทศ ท าให้เราไดก้ าไร ประเทศก็ไดก้  าไร ท าให้ทุกฝ่ายไดก้ าไร 
จากการส านึกในคุณค่าของงานประจ า งานประจ ามีผลใหญ่มาก งานวิจยัท่ีมาจากงานประจ า และ
ช่วยใหง้านประจ าดีข้ึนก็ยอ่มมีผลท่ียิ่งใหญ่มากตามมา ข้ึนอยูก่บัวา่เวลาท างานตอ้งตั้งค  าถาม วา่ ส่ิง
ท่ีท าอยา่งน้ีดีจริงหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่เราถูกบอกต่อ ๆ กนัมาวา่ ตอ้งท าแบบน้ี การท าตามท่ีบอก
ต่อกนัมา แต่เม่ือเราตั้งค  าถามวา่ ส่ิงท่ีเราท าดีจริงหรือไม่ จ  าเป็นหรือไม่ แลว้เราก็ท าวิจยัตรงน้ี หลาย
คร้ังเราเจอวา่ ไม่ดีจริง หรือมนัไม่จ  าเป็นตอ้งท า  หรือส่ิงท่ีท าไปไม่ดีอย่างท่ีเราเช่ือ มีวิธีอ่ืนท่ีดีกว่า 
และได้ผลดีกว่าหรือไม่ เพราะการวินิจฉัยโรค และการรักษานั้น มีราคาท่ีตอ้งมีค่าใช้จ่าย มี Cost 
แลว้ท่ีท าไปไดผ้ลคุม้ค่าหรือไม่ มีวิธีอ่ืนท่ีถูกกวา่ และไดผ้ลดีกว่าหรือไม่ ก็คือ Cost effectiveness 
คือการบริการท่ีให้ผลคุม้ค่า ซ่ึงเป็นค าถามท่ีส าคญัส าหรับงานทุกชนิด ซ่ึงสถาบนัการศึกษา ก็ควร
ถามประจ าวา่ ท าอยา่งไรท่ีท าให้ Cost effective มากข้ึน ซ่ึงตอ้งใช้วิชาการ แต่จะเป็นประโยชน์มาก 
เพราะเร่ืองแบบน้ีต้องท าอย่างเป็นระบบ ต้องมีความคิดอย่างเป็นระบบ ถามว่าส่ิงท่ีท ามี Cost 
effective หรือไม่  

ใน Scientific ของอเมริกนั บอกว่าใช้จ่ายเร่ืองสุขภาพของอเมริกาใช้ปีละ 2.4 ลา้นลา้น
ดอลลาร์ แลว้บอกว่าอยา่งน้อยท่ีสุด (at least) 1 ใน 3 คือ อยา่งน้อย 8 แสนลา้นดอลลาร์ ใชไ้ปใน
เร่ือง ineffective treatment ใช้ไปในเร่ืองท่ีไม่ได้ผลจริง เมืองไทย ท า Technology assessment  
พบวา่ค่าใชจ่้ายประมาณ 1 ใน 3 ท่ีใชไ้ปโดยไม่เกิดประโยชน์จริง เช่น ถา้เราใชเ้งิน 3 แสนลา้นต่อปี 
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ในเร่ืองบริการสุขภาพ แลว้ 1 ใน 3 ท่ีเราใชไ้ปไม่เกิดประโยชน์จริง เราจะเสียเงินไป ประมาณ แสน
ลา้น ต่อปีท่ีเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

ฉะนั้นการท างานวิจยัในงานประจ า ถ้าท ามากข้ึนจนขยายให้เต็มพื้นท่ีบริการ จะท าให้
ประหยดัค่าใช้จ่ายไปอย่างน้อย 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ฉะนั้นงานวิจยัในงานประจ าจึงมีผล
ใหญ่มาก คือ ผลกระทบ 3 เส้า คือ 

1.  ผลต่อการบริการ  
2.  ผลต่อประชาชน และสังคม 
3.  ผลต่อผูใ้หบ้ริการ 

ผลต่อการบริการ  ท าให้การวินิจฉยัดีข้ึน การวินิจฉยัต่าง ๆ ท่ีท าโดยไม่จ  าเป็นบา้ง ท าโดยผิดพลาด
บา้ง เช่น การตรวจสมยัก่อนใชว้ธีิการนบัเมด็เลือด การสั่ง CBC ส่วนใหญ่ไม่มีประโยชน์จริง คนท า
ก็เหน่ือย แลว้ถามวา่มีประโยชน์จริงหรือไม่ ดงันั้นถา้ท างานวิจยัในงานประจ า ก็จะให้การวินิจฉยัดี
ข้ึน การรักษาดีข้ึน ประหยดัค่าใช้จ่ายทั้งของผูป่้วย ขององค์กร และของประเทศ เป็นส่วนรวม ขอ
ยกตวัอยา่งในอเมริกา น าไปสู่ปัญหา เช่ือมโยงไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมือง  ใน
อเมริกาใชค้่าใชจ่้ายสูงมากใน 17% ของ GDP แลว้บริการก็ไม่ทัว่ถึง คนอเมริกนั 40 ลา้นคน ไม่มี
ประกนัสุขภาพ แลว้เงินก็หมด ผูสู้งอายุเพิ่มข้ึน ภาระบริการก็เพิ่มข้ึน ท าให้รัฐหลายรัฐ ตอ้งไปตดั 
Benefit ของข้าราชการลง ก่อให้เกิดความไม่พอใจ เกิดการประท้วง ต่อมาเกิด Government 
shutdown ในอเมริกา สภาไม่ผา่นงบประมาณ มีผลให้ราชการตอ้งหยุดท างานเน่ืองจากใชเ้งินไม่ได ้ 
ท่ีท าแบบนั้นเน่ืองจากตอ้งการใหป้ระธานาธิบดีถอน Obama care เม่ือไม่ถอนจึงไม่ผา่นงบประมาณ 
ให ้ฉะนั้นจึงเช่ือมโยงไปสู่การเมือง เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีแพง การท าให้มีการประหยดั แต่คุณภาพดี
ข้ึนจึงเป็นส่ิงส าคญั ท่ีเราตอ้งท าเพื่อป้องกนัวิกฤติทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองท่ีจะเช่ือมโยง
ต่อไป 
ผลต่อประชาชน  ผูป่้วยไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน ดีข้ึน ถา้ขยายทั้งประเทศ คุณภาพดียิ่งดีข้ึน 
ประโยชน์สุขของคนทั้งมวลก็สูงข้ึนดว้ย ท่ีส าคญัต่อไปก็คือ ท าให้ประชาชนมีศรัทธาในความดี ถา้
สังคมขาดศรัทธาในความดี มีความเช่ือท่ีว่าความดีไม่มีอยูจ่ริง มีแต่ความโกหกหลอกลวง จะท าให้
สังคมล าบากมาก แต่ถา้บริการสุขภาพท าดว้ยหวัใจของความเป็นมนุษย ์ตั้งใจท า แสวงหาความรู้ ท่ี
จะท าใหไ้ดผ้ลดีข้ึน ท่ีท าใหป้ระชาชนประหยดั ประชาชนสัมผสัไดว้า่ ความดีมีอยูจ่ริง เพราะคนต่อ
ใหเ้ป็นผูร้้ายหวัใจทมิฬ เม่ือเจบ็ป่วยหวัใจจะอ่อน หวัใจจะเปิด แลว้ถา้เขาไดส้ัมผสักบัผูใ้ห้บริการท่ีมี
ความหวงัดีต่อเขา หัวใจเขาจะเปิดมาก และอาจท าให้ตวัเขามีการเปล่ียนแปลง อยากเปล่ียนแปลง
เป็นคนดี งานR2R ท าใหผู้ค้นมีศรัทธาในความดี มีความหมายกบัสังคมมาก  
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ผู้ให้บริการ  แน่นอนวา่ ประการแรกตอ้งเกิดปัญญา เพราะเป็นกระบวนการทางปัญญา เป็นการวิจยั
เพื่อสร้างความรู้ ท าใหเ้ขา้ใจไดดี้ข้ึน ท าให้คนท ามีปัญญามากข้ึน ประการท่ีสองมีการเรียนรู้ร่วมกนั
ในทีม การท่ีจะท าใหก้ารบริการจะดีข้ึน ตอ้งมีการเรียนรู้ร่วมกนัในทีม ถา้ไม่มีการเรียนรู้ร่วมกนัใน
ทีม ก็จะท าไปเร่ือย ๆ ไม่สนใจกนั เพราะวา่เราจะเอาตวัตนเป็นท่ีตั้ง ซ่ึงเป็นการใชว้ิถีอ านาจ เราตอ้ง
เปล่ียนตรงน้ีวา่เราจะตอ้งเอาประชาชนเป็นท่ีตั้ง ท าอยา่งไรให้ประชาชนไดรั้บผลดี ท าให้เราคิดว่า 
ทุกคนตอ้งร่วมมือกนั ทุกคนมีความเสมอภาค ทุกคนเป็นคน ทุกคนมีความส าคญัหมดเลย อนัน้ี
ส าคญัมาก แสดงว่ามีการเปล่ียนแปลงในตวัเรา ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัมาก 
เปล่ียนเราให้เป็นคนท่ี เคารพคนอ่ืน เคารพคนทุกคน ทุกคนมีความรู้เฉพาะตวัท่ีเราไม่มี นักเรียน
แพทย ์สามารถเรียนรู้จากพยาบาลได้ เพราะท างานมานาน มีประสบการณ์ในการท างาน  เราตอ้ง
เคารพเพื่อนร่วมงาน การเรียนรู้ร่วมกนัในทีม เพื่อประโยชน์ของคนไข ้เป็นการปฏิบติัธรรมท่ี
ยิ่งใหญ่ และการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั ท่ีเรียกวา่ Interactive learning through action เป็นการ
เรียนรู้ท่ียิ่งใหญ่มาก เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เ รียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เสริมก าลังกัน เกิด 
Collaborative Wisdom การเรียนรู้เป็นทีมท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีกวา่ การเรียนรู้เด่ียว ๆ ซ่ึงเป็นเร่ือง
ส าคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้ 

ในพุทธกาล มีเจา้ส านกัใหญ่ทั้งหมด 7 ส านกั พระพุทธเจา้เป็น 1 ใน 7 ส านกั ส านกัพระ
พุทธองค์ต่างจากอีก 6 ส านัก อีก 6 ส านัก เรียนรู้แบบคิดเอาเอง ส านักพระพุทธองค์เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ จากการปฏิบติั ใชห้ลกักรรม กรรมคือการปฏิบติั เรียนรู้จากการปฏิบติัแลว้ไดผ้ลจาก
การปฏิบติั ส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าน ามาสอน น ามาจากส่ิงท่ีปฏิบติัแล้วได้ผลจริง จึงเอามาสอนจาก
ประสบการณ์จริง 

ท่านมหาตมะ คานธี บอกวา่ “ถา้คุณเรียนรู้จากต ารา คุณจะไดค้วามรู้ แต่ถา้คุณเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ คุณจะได้ปัญญา” ปัญญาเป็นเร่ืองท่ียิ่งใหญ่มากกว่าความรู้ เป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยง
ครอบคลุมหลายมิติ ดงันั้นการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติัจึงเป็นการเรียนรู้ท่ียิ่งใหญ่มาก ซ่ึงจะเกิด
ข้ึนกบั R2R เป็นส่ิงท่ีมีค่ามาก จะเกิดความเช่ือถือไวว้างใจกนั เม่ือมี Trust จะเกิดความสุข ท าอะไรก็
ง่ายไปหมด มีคุณค่ามาก ซ้ือไม่ไดด้ว้ยเงิน แต่จะไดม้าจากการท างานร่วมกนั เกิดความเคารพกนั ลด
ความเป็นตวัตนลง ร่วมมือกนัมากข้ึน เกิดความสุขอนัประณีต อนัล ้าลึกอยู่ในตวั เป็นความสุขอนั
เป็นทิพยะ เป็น Spiritual happiness เป็นความสุขในมิติของจิตวญิญาณ ซ่ึงเกิดข้ึนในกระบวนการท า 
R2R น าไปสู่ Transformation เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานในตวัตน ในองค์กร เกิดความเคารพ
คนอ่ืน เสมอภาค ภาดรภาพ เรียกวา่ การเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformation)  

ในโลกปัจจุบนั เป็นโลกวตัถุนิยม บริโภคนิยม ท าให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม เกิดสถานการณ์รุนแรงต่าง ๆ ทั้ง ๆ ท่ีมนุษยฉ์ลาด มี Cell สมองมากเป็นแสนลา้นตวั แต่
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ท าไมไม่สามารถอยูร่่วมกนั จุดใหญ่ท่ีสุดของมนุษยคื์อการอยูร่่วมกนั คือ Living together อยูร่่วมกนั
ระหวา่งคนกบัคน ระหว่างคนกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่มนุษยไ์ม่ถือตรงน้ีมาเป็นวตัถุประสงค์ ไปถือเอา
เศรษฐกิจ การมีอ านาจมาเป็นวตัถุประสงค ์

มีนักปราชญ์ 3 คน คุยกนัว่า โลกเป็นอย่างไรท าไมถึงเป็นแบบน้ี ได้ขอ้สรุปว่า อารย
ธรรมตะวนัตก Western civilization ก าลงัพาโลกทั้งโลกไปสู่วิกฤตการอยา่งรุนแรงในทุกมิติ เพราะ 
Western civilization เป็นอารยธรรม ของวตัถุนิยม และบริโภคนิยม  เม่ือเขา้สู่ระบบบริโภค ระบบ
ตอ้งกระตุน้การบริโภค เศรษฐกิจถึงจะคงตวัอยูไ่ด ้ระบบบริโภคนิยมความดีเกิดข้ึนไม่ได ้เพราะเม่ือ
กระตุน้การบริโภคใหม้ากข้ึน ก็จะแก่งแยง่กนัมากข้ึน คนเอาเปรียบกนัมากข้ึน โลกร้อนมากข้ึน เกิด
ภยัต่าง ๆ เช่น พายุ น ้ าท่วม จะไปต่อได ้ตอ้งมีการปฏิวติัจิตส านึก (Consciousness revolution) และ
ต่อมาจึงไดมี้การเขียนหนังสือ และตีพิมพ ์ช่ือ Consciousness revolution เป็นการปฏิวติัจิตส านึก 
เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformation) แบ่งออกเป็น 3 ระดบั  

1.  Personal transformation เคารพผูอ่ื้นมากข้ึน ลดความเป็นตวัตนลง ท าเพื่อคนอ่ืนมาก
ข้ึน มีความสุขจากการไดท้  าอยา่งนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้เงินมากก็มีความสุข เป็น Happiness at low 
cost ถา้คนเราสามารถเปล่ียนตรงน้ีได ้เกิดบรรลุอิสระภาพ ท าให้มีความสุข เกิดมิตรภาพอนัไพศาล 
มนุษยทุ์กคนเปล่ียนแปลงตรงน้ีได้ ก็เกิดศกัยภาพในการเปล่ียนแปลง โดยการตั้งค  าถามว่า การ
เรียนรู้อะไรท่ีจะพฒันามนุษย ์ให้เต็มศกัยภาพของความเป็นมนุษย์ เพราะมนุษยเ์รานั้นมีศกัยภาพ
มาก จะช่วยลดวกิฤติได ้ 

2.  Organization transformation ในองค์กรทัว่ไป ก็เป็นองคก์รท่ีใชอ้  านาจ ลดหลัน่กนั
มาจากขา้งบน เป็นองคก์รท่ีขาดความสุข เพราะใชอ้ านาจ ท าใหเ้กิดพฤติกรรมเบ่ียงเบน ปกปิดขอ้มูล 
นินทาวา่ร้ายกนั ท าให้ประสิทธิภาพน้อย ความสุขน้อย ความสร้างสรรค์ในองค์กรนอ้ย ท าให้เกิด
การแข่งขนั เกิดความไม่ลงรอยกนัในองคก์ร ท าใหอ้งคก์รเป็นดินแดนแห่งความทุกข ์ถา้การศึกษาดี
จะน าความสุขมาให้ จะท าให้องคก์รกลายเป็นองคก์รแห่งความสุข ฉะนั้นองคก์รก็สามารถมีการเป
ล่ียแปลงขั้นพื้นฐานได ้

3.  Social transformation สังคมสามารถเปล่ียนแปลงไปเป็นสังคมท่ีมีความเสมอภาค มี
ภารดรภาพ มีสามคัคีธรรม มีสัมพนัธ์กนัดว้ยความสุข สร้างสรรค์กนัดว้ยการเรียนรู้ ไม่ใช่สัมพนัธ์
กนัโดยการใชอ้  านาจ ดงันั้นการปฏิรูปสุขภาพตอ้งเปล่ียนจากวถีิอ านาจ มาเป็นวถีิประชาชน  

ดังนั้ น R2R เป็นเคร่ืองมือของการเปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐาน โดยผูใ้ห้บริการมีการ
เปล่ียนแปลงในตวัตน ผูใ้ห้บริการมี Personal transformation มีสัมพนัธภาพท่ีดีของวิชาชีพ มี
สัมพนัธภาพ ภารดรภาม เรียนรู้ร่วมกนัจากการปฏิบติั จะช่วยผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมได้ R2R ถา้ท าให้ดี ท าให้มากจะกลายเป็นเคร่ืองมือของ Transformation การท า R2R เป็น 
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Transformative learning งานประจ าเราเป็นวิถีชีวิต เป็นงานท่ีเราท าอยู่ทุกวนั ท าตลอดชีวิต ถา้เรา
ตั้งใจท าใหดี้ การวจิยัในงานประจ าก็จะเป็นวถีิชิวติ จะกลายเป็นวถีิชีวติท่ีดี ซ่ึงการท างานถือเป็นการ
ปฏิบติัธรรมท่ียิง่ใหญ่ การปฏิบตัธัรรมสามารถท าในงานได ้เกิดผลงานดว้ย และช่วยให้ประชาชนดี
ข้ึนดว้ย ท าใหต้วัตนลดนอ้ยลง เป็นการลองปฏิบติัจริง 

 ปกติสมองคนเรามีการวิจยัอยู่แลว้ โดยธรรมมชาติ เม่ือการสัมผสั ทั้ง 5 รับรู้ แลว้มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อตัโนมติั ว่าเรารับรู้อะไร คืออะไร แลว้เกิดจากอะไร เป็นค าถามท่ี Basic 4 
อยา่ง คือ  คืออะไร เกิดจากอะไร อะไรดี อะไรไม่ดี ก็คือ ทุกข ์สมุทยั นิโรจ มรรค แล้วจะตดัสินใจ
ว่าท าอะไร ไม่ท าอะไร แล้วสมองประเมินว่า ได้ผลอย่างไร ดีไม่ดี แล้วสมองต้องคิดว่า จะท า
อยา่งไรใหไ้ดผ้ลดีกวา่เดิม งานประจ าไม่ไดมี้เฉพาะบริการสุขภาพ ซ่ึงตอ้งการการวิจยัในงานประจ า
เช่นเดียวกนั เช่น การเรียน การสอน ถ้ามีการวิจยัในทุกชั้นเรียน จะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล 
แมแ้ต่การท าสวน ชาวสวน การท าไร่ ท างาน ยงัมีการวิจยั โดยการมาดูตลาดว่า อะไรขายได ้ขาย
ไม่ได ้แลว้กลบัไปปลูกส่ิงท่ีขายได ้แลว้เลือกวิธีท่ีดี พฒันาต่อ แสดงวา่มีการท าวิจยั ท าให้สามารถ
เก็บของขายไดม้าก ฉะนั้นทุกอาชีพสามารถท างานวิจยั ในงานประจ าได ้ดงันั้น งานประจ าเป็นวิถี
ชีวติ งานวจิยัก็เป็นวถีิชีวติ และเป็นวถีิชีวติท่ีประเสริฐสุด 


