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“ไร้เส้นขอบฟ้า...
R2R สู่การจัดการความรู้
ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน”

ค�ำนิยม
จากนโยบาย...สู่การพัฒนาหน้ างานประจ�ำ(R2R EMS) หมุน
วงล้ อคุณภาพระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
หนังสือเล่มนี ้ เป็ นการบอกเล่าเรื่ องราวของการพัฒนางาน
ประจ�ำสูง่ านวิจยั (Routine to Research) ของนักวิจยั R2R ทีม่ คี วามเพียร
มุง่ มัน่ ด้ วยหัวใจที่จะพัฒนาหน้ างานประจ�ำหมุนวงล้ อคุณภาพระบบ
การแพทย์ฉกุ เฉินเพื่อประชาชนได้ เข้ าถึงบริ การการแพทย์ฉกุ เฉิน
โดยมีเป้าหมายหลัก 5 ค. คือ 1.ครอบคลุม การบริ การผู้ป่วย
วิกฤติที่เป็ นปั ญหาหลัก ทังอุ
้ บตั เิ หตุและโรคฉุกเฉินทัว่ ไป เช่น การบาดเจ็บ
โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 2.คล่องแคล่ว ด้ วยการ
เพิ่มจ�ำนวนหน่วยกู้ชีพให้ ครอบคลุมพื ้นที่ เพื่อให้ สามารถไปถึงผู้รับ
บริ การอย่างปลอดภัย ภายใน 8 นาที ของการแจ้ งเหตุ 3.คุณภาพ
มีการประเมินตนเองและการด�ำเนินการตามวงจรการพัฒนา ของ
หน่วยบริการสูม่ าตรฐานและความปลอดภัย 4.คุ้มครองป้องกันผู้ปฏิบตั ิ
การฉุกเฉินและสังคมรอบข้ างที่เกี่ยวข้ องกับเหตุฉกุ เฉิน และ 5.ครบ
24 ชัว่ โมง ซึง่ เครื อข่ายการแพทย์ฉกุ เฉินจะพร้ อมสาธารณภัยเล็กและ
ใหญ่ทงเวลากลางวั
ั้
นและกลางคืนตลอด 24 ชัว่ โมง
นักวิจยั R2R EMS ต่างหลอมรวมจนออกมาเป็ น 9 Model
หมุน วงล้ อ คุณ ภาพระบบการแพทย์ ฉุก เฉิ น ลดการเสี ย ชี วิ ต และ
ความพิการจากภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากโรคและภัย

ด้ วยกระบวนการที่ มีความเป็ นศาสตร์ และศิลป์ ทัง้ สุนทรี ย
สนทนา(Dialogue) การสนทนาแบบฟั ง เชิ ง ลึ ก (Deep Listening)
การสะท้ อนสู่การเปลี่ยนแปลงในตน (Reflection To Transformation)
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรม World Cafe ล้ วนเป็ นกระบวน
การส�ำคัญที่ หล่อหลอมให้ งาน R2R EMS ทัง้ 9 เรื่ องเจริ ญงอกงาม
“สะท้ อนให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากความคิดที่จะท�ำงาน
เพื่อตนเอง (Imperial Self) เพื่อเอาชนะคนอื่น(Interpersonal Self)
สูก่ ระบวนการคิดเพื่อประชาชน เพื่อชาวบ้ าน เพื่อองค์กร ซึง่ นับว่า R2R
EMS เป็ นกระบวนการหาองค์ความรู้ ที่น�ำไปสู่ความต้ องการให้ ผ้ ปู ่ วย
ฉุกเฉินได้ รับบริ การที่ดีขึ ้น ที่ไม่ได้ เพียงแต่ขีดวงจ�ำกัดเฉพาะเรื่ องงาน
ดีขึ ้นเท่านัน้ แต่หวั ใจของคนท�ำงานก็งดงามและเปลีย่ นแปลงตามไปด้ วย”
ดังที่ ดร.นิภาพร ลครวงศ์ ผู้เขียนได้ กล่าวและร้ อยเรี ยงเรื่ องราวไว้
ในหนังสือ ไร้ เส้นขอบฟ้ า...R2R สูก่ ารจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉกุ เฉิน
นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ

ค�ำนิยม
หนังสือเล่มน้ อยนี ้เป็ นการตีความ การสะท้ อนย้ อนคิดจาก
ดร.นิภาพร ลครวงศ์ (อาจารย์กะปุ๋ม) ในการร่วมขับเคลื่อนงานวิจยั
Routine to Research (R2R) กับสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
(สพฉ.) อาจารย์ ก ะปุ๋มได้ ป ระยุก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ การจัด การความรู้
ที่หลากหลายชนิดได้ อย่างแยบคายโดยมีเป้าหมายส�ำคัญเพื่อให้
ผู้เข้ าร่วมประชุมเกิดการเปลี่ยนแปลง จากภายใน(Transformation)
ทัง้ ต่อ ความสามารถในการคิด วิ เ คราะห์ ความสัม พัน ธ์ ข องงานที่
บุคลากรรับผิดชอบต่อภาพใหญ่เชิงระบบ รวมทังมุ
้ มมองต่อการสร้ าง
งานวิจยั อาจารย์กะปุ๋มถอดความเล่าเรื่ องอย่างมีสีสนั จนผู้อ่านจะ
เพลิดเพลินในการอ่านหนังสือเล่มนี ้ราวกับได้ ร่วมอยูใ่ นเหตุการณ์จริ ง
หนังสือเล่มนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ อย่างมากต่อผู้สนใจท�ำงาน
วิจัย R2R ในการก�ำหนดเป้าหมาย สร้ างค�ำถามการวิจัยที่เหมาะ
สมซึ่งเมื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ ร่วมกับความรู้ ในด้ านระเบียบวิธีวิจัยที่
เสริ มเติมเข้ ามาอย่างสอดคล้ องและพอดีจะน�ำไปสู่ผลการวิจัยที่มี
ประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนางาน ประโยชน์ ต่อผู้ป่วย ผู้รับบริ การ
และที่ ส� ำ คัญ ยิ่ ง คื อ ประโยชน์ ต่อ ความเจริ ญ เติบ โตด้ า นจิ ต ใจของ
ผู้วิจัยที่เปี่ ยมไปด้ วยความหวัง ความเมตตา และคุณค่าที่อยู่ในตัว
พวกเราผู้ปฏิบตั ิงานประจ�ำทุกคน
			
		
อ.นพ.อัคริ นทร์ นิมมานนิตย์
			
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ค�ำนิยม
ไร้ เส้นขอบฟ้า...R2R สูก่ ารจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉกุ เฉิน
ถือว่าผมได้ รับเกียรติมากที่ได้ รับโอกาสให้ เขียนค�ำนิยมให้ กบั
หนัง สื อ เล่ม นี ้ ถ้ า จะให้ ก ล่า วค� ำ นิ ย ม(ชมเชย ค� ำ สรรเสริ ญ ) ซึ่ง คง
จะกล่าวเป็ นตัวอักษรได้ ไม่หมดในกระดาษแผ่นเดียว
หนังสือเล่มนี ้ได้ เล่าเรื่ องราวการเติบโตของดอกบัวทัง้ 9 ดอก
อย่างละเมียดละไม แสดงให้ เห็นกระบวนการที่หล่อเลี ้ยงดอกบัวทัง้ 9
ให้ เติบโต แสดงกระบวนการที่ท�ำให้ งานวิจยั ที่มีความคิดริ เริ่ มจากการ
ท�ำงานประจ�ำงอกงามแบบค่อยเป็ นค่อยไป ท�ำให้ ผ้ วู ิจยั สามารถสาน
ต่อความตังใจและเรี
้
ยนรู้พฒ
ั นากระบวนการคิด เกิดการเรี ยนรู้อย่าง
เป็ นระบบ และเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากภายใน(Transform)
ผ่านกระบวนการ Reflection! จับประเด็น และสะท้ อนกลับให้ เกิด
กระบวนการคิดไตร่ตรองถึงกระบวนการท�ำงานอย่างแยบคาย
ในกระบวนการ Reflection ดังกล่าว อาจารย์กะปุ๋ม ยังสร้ าง
ให้ บรรยากาศการเรี ยนรู้นนเอื
ั ้ ้อต่อการเรี ยนรู้ และท�ำให้ ผ้ วู ิจยั ที่แม้ วา่
บางคนจะไม่เคยท�ำวิจยั เลย รู้ สกึ ว่าการท�ำวิจยั ไม่ใช่เรื่ องยาก ท�ำให้
ทุกคนรู้สกึ ว่าตนเองมีโอกาสทีจ่ ะพัฒนา มีโอกาสทีจ่ ะสานฝันตัวเอง นอกจากนี ้
อาจารย์กะปุ๋ม ยังสร้ างบรรยากาศให้ ผ้ วู ิจยั เกิดแรงบันดาลใจและเป็ น
แรงบันดาลใจให้ ผ้ วู ิจยั คนอื่นๆในเวลาเดียวกัน และเกิดการเรี ยนรู้ไป
ด้ วยกัน ซึง่ เชื่อว่าผู้อา่ นและติดตามจะจับภาพบรรยากาศเหล่านันได้
้
จากหนังสือเล่มเล็กเล่มนี ้

เมื่ออ่านจบท่านจะได้ เห็นดอกบัวทัง้ 9 ดอกที่เติบโต ผลิดอก
สีสนั สวยงาม และจะไม่ได้ ชชู อ่ ผลิดอกสวยงามแต่ในหนองน� ้ำแห่งนี ้
เป็ นแน่แท้ ผมเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ดีๆเหล่านี ้จะถูกน�ำไปปลูก และชูชอ่
งามให้ แหล่งน� ้ำอื่นๆอีกด้ วย ผมเชื่อว่าผลงานทัง้ 9 ไม่ได้ เพียงแค่
ท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในของผู้วิจยั แต่ยงั จะท�ำให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงในวงกว้ างให้ กบั การสร้ างความรู้ ผ่านกระบวนการ
ท�ำงานวิจยั แบบ R2R ของ สพฉ.อย่างแน่นอนในอนาคต...เมื่อวันนัน้
มาถึง สพฉ.จะไม่ได้ แค่ผลงานวิจยั แต่จะเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
ที่ไร้ ซงึ่ เส้ นขอบฟ้าที่จะมากันกลางระหว่
้
างการท�ำงานวิจยั และงาน
ต่างๆของ สพฉ.ซึง่ จะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ ดียิ่งขึ ้นไปเรื่ อยๆ
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KM&R2R EMS
ภาคแรก
เปิดประตูใจ

ตอนที่ 1
แรกพบ

“ปฐมบทที่เรามาเจอกัน
ครั้งแรกและมาเรียนรู้ร่วมกัน"
การพบกันครัง้ แรกนัน้ ส�ำคัญ
สัมผัสหัวใจแห่งความเป็ นกัลยาณมิ ตร
ทีส่ ดุ ประตูแห่งการเรี ยนรู้จะเปิ ดออก
เรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน...อย่างมี คณ
ุ ค่าและมี ความหมาย

จากวงสนทนาเล็กๆ 4-5 คน มีการขยับและกระจายเคลื่อน
ไปวงใหญ่ รูปแบบการนัง่ เป็ นกึง่ ตัวยูล้อมวิทยากร ซึง่ เป็ นคนต้ นแบบ
(Role Model) มาแบ่งปั นและบอกเล่าประสบการณ์ของการน�ำ R2R
มาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนางาน พัฒนาคน

แรกพบ

“ปฐมบทที่เรามาเจอกันครั้งแรกและมาเรียนรู้ร่วมกัน"
ครัง้ แรกทีข่ ้ าพเจ้ าได้ เดินทางไปถึงห้ องประชุมเปิ ดประตูเข้ าไป
ภาพเบื ้องหน้ า คือ ผู้คนนัง่ จับกลุม่ เล็กๆ คุยกัน อย่างจดจ่อ ตังใจ
้ และ
ใส่ใจ สังเกตได้ จากแววตา ท่าทาง การเข้ าไปในห้ องประชุมดังกล่าว
ข้ าพเจ้ าพยายามที่จะไม่ให้ เกิดการรบกวนกระบวนการที่เป็ นอยู่
ข้ าพเจ้ าได้ เจอทีมผู้จดั ทักทายและพูดคุยกันเล็กน้ อยอาศัย
ช่วงเวลาที่นงั่ รอชัว่ โมงบรรยาย ได้ มีโอกาสสังเกตกระบวนการที่เกิด
ขึ ้น ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าความรู้ฝังลึกที่มีอยูใ่ นตัวบุคคลที่มีความแตกต่างกัน
มาจากต่างทีต่ า่ งหน่วยงานก�ำลังถ่ายทอดผ่านกระบวนการสุนทรียสนทนาใน
กลุ่มย่อย(Dialogue) เสน่ห์อย่างหนึ่งของสุนทรี ยสนทนาคือ ทรงพลัง
แห่งการแบ่งปั นกระบวนการเรี ยนรู้และต่อยอดความรู้
การนัง่ สังเกตกระบวนการท�ำให้ ข้าพเจ้ ารู้สกึ ซึมซับและเป็ น
ส่วนหนึง่ ของการเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้
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ร่มเย็น

ขนมเบรคถ้วยเล็กๆ ให้ความรู้สึกละมุนละไม
บรรยากาศห้องประชุมเป็ นพืน้ ไม้ ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่

ห้องไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกิ นไปให้ความรู้สึกพอดีทีจ่ ะมี
ปฏิ สมั พันธ์ ถึงกันและกันได้
อาจารย์ บูช (อาจารย์ จ รงค์ ศัก ดิ์ พุม นวน) ได้ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ร วมถึ ง ความคิ ด ความเชื่ อ ของการน� ำ R2R มาใช้
ขับเคลื่อนในองค์กร ในบริ บทมหาวิทยาลัย ของสถาบันเทคโนโลยี
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ได้ เล่าถึงกระบวนการที่สะท้ อนถึงวิธีการ
ขับเคลื่อนแบบไม่บีบคัน้ ไม่กดดัน ผลสืบเนื่องที่เกิดขึน้ คือ งานเสร็ จ
เร็ วขึน้ ซับซ้ อนน้ อยลง สะท้ อนถึงผลที่เกิดในลักษณะของ LEAN
การได้ นงั่ ฟั งอาจารย์บชู ท�ำให้ ข้าพเจ้ าสามารถเชื่อมโยงมาถึง
เนื ้อหาที่ข้าพเจ้ าจะพูดในชัว่ โมงถัดไปได้ งา่ ยขึ ้น
ข้ าพเจ้ าเริ่ มด้ วยการเปิ ดคลิปวิดีโอการส่งต่อ(Refer) ผู้ป่วย
ฉุกเฉินลงจากดอย ของโรงพยาบาลปางมะผ้ า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สะท้ อนถึงระบบการส่งต่อที่มีเงื่อนไขและข้ อจ�ำกัดมากจากเรื่ องราว
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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ในคลิปวิดีโอน�ำมาสูก่ ารแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และการฝึ กการตังค�
้ ำถาม
ของทุกคน
“จากคลิ ปวิ ดีโอ มี ผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นซึ่ งเป็ นครู ดอย ตัง้ ครรภ์ หกเดือน
และมี อาการตกเลือด ทางสุขศาลาและ อสม. รวมถึงต�ำรวจตระเวน
ชายแดน ช่วยกันน�ำลงจากดอยเพือ่ ส่งถึงโรงพยาบาล การเดิ นทาง
ช่วงแรกใช้รถอีต๊อก ท่ามกลางฝนตก ถนนเป็ นดิ นโคลน รถวิ่ งได้ไม่ไกล
มาก ก็ตอ้ งเปลีย่ นมาเป็ นหามใส่คาน จนมาถึงตีนดอยทีม่ ีรถโรงพยาบาล
จอดรออยู่ ระยะเวลาของการส่งต่อเริ่ มตัง้ แต่ 8 โมงจนถึงโรงพยาบาล
เวลาสามทุ่ม"
จากเรื่ องราวดังกล่าวเป็ นการเรี ยนรู้ ที่น�ำมาสู่การฝึ กตัง้ ค�ำถาม
จากสถานการณ์ ในคลิปวิดีโอ ส่งผลให้ เกิดแรงบันดาลใจมีก�ำลัง
ใจในการท�ำงาน
จากการฝึ กตัง้ ค� ำ ถาม ได้ น� ำ หลายๆ ค� ำ ถามมาจัด กลุ่ม
ลัก ษณะค� ำ ถามที่ เ ป็ น Why, What, How to และน� ำ ไปสู่ก าร
ออกแบบรู ป แบบการวิ จัย ข้ า พเจ้ า มองว่า เป็ นสิ่ง ส� ำ คัญ ของการ
เริ่ มต้ นท�ำวิจัย ทักษะการตังค�
้ ำถามถือเป็ นหัวใจส�ำคัญ ซึ่งการตัง้
ค�ำถามจะเป็ นการกระตุ้นให้ บุคคลอยากเริ่ มค้ นคว้ าและแสวงหา
ค�ำตอบ
จบจากการชมคลิปวิดีโอ ข้ าพเจ้ าให้ ทกุ คนลองตังค�
้ ำถาม
และเขียนลงในกระดาษแผ่นเล็กๆ พบว่า ลักษณะค�ำถามส่วนใหญ่
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เป็ นแบบ Why ซึ่ง เป็ นความสงสัย ที่ จ ะค้ น หาสาเหตุแ ละค� ำ ตอบ
มีส่วนน้ อยที่ถามในลักษณะ How To ซึง่ ลักษณะการถามเช่นนี ้มัก
น�ำไปสู่การสร้ างสรรค์กระบวนการหรื อวิธีการใหม่ๆ ขึ ้นมาเพื่อแก้ ไข
ปั ญหา
เมื่ อมองผ่านกระจกหน้ าต่างสัมผัสได้ ถึง ความร่ มรื่ นของ
ต้ นไม้ และลมเย็นๆ ที่โชยมาจากริ มฝั่ งแม่น�ำ้ เจ้ าพระยาท�ำให้ เกิด
ความรู้ สึกผ่อนคลาย ชั่วโมงสุดท้ ายของการเรี ยนรู้ ท�ำให้ จิตเบิกบาน
และตื่นรู้
ข้ าพเจ้ าใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ให้ ทกุ คนได้ ลงมือปฏิบตั ิ เพื่อน�ำ
ไปสู่การบรรยายถึงวิธีการตังค�
้ ำถามในงานวิจยั เมื่อผู้เรี ยนได้ ลงมือ
ปฏิบตั แิ ละได้ รับฟั งการบรรยายซ� ้ำ ท�ำให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นภาพชัดเจน
จากประสบการณ์การลงมือท�ำ น�ำไปสูค่ วามเข้ าใจมากขึ ้น
“Learning by Doing”
เรี ยนรู้ ผ่านการปฏิบตั ิ
เมื่อข้ าพเจ้ าเปิ ดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับความ
เกี่ยวข้ องระหว่างงาน EMS กับ R2R ว่ามีความเกี่ยวข้ องกันอย่างไร
พี่ไก่ (กัญญา วังศรี ) พยาบาลจากโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วยบอกเล่าเรื่ องราวการ
ท�ำงาน EMS ให้ฟัง และมีทมี จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โดยคุณหมอจุ้ย
(นพ.กิตติชยั โพธิ์ดม) และน้ องจิ๊กกี๋(สุภลักษณ์ ชารี พดั ) ช่วยเสริ มให้
เห็นภาพชัดเจน น่าทึง่ จากเรื่ องเล่า สะท้ อนให้ เห็นว่า R2R สามารถ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ เข้ า ไปเสริ ม กระบวนการท� ำงานและพัฒนางานได้
สามารถแก้ ปัญหาและอุปสรรค ท�ำให้ กระบวนการท�ำงานราบรื่ น
ลดขันตอนและความซั
้
บซ้ อนยุง่ ยาก
“ในมหาวิทยาลัย เวลามี อุบัติเหตุเกิ ดขึ ้น จะสังเกต
เห็นว่า รปภ.ในมหาวิทยาลัยยังขาดความเข้ าใจในการจัดการ ณ
จุดเกิดเหตุ ยังไม่มีระบบการส่งต่อที่เชื่อมโยงระหว่าง EMS ของ
โรงพยาบาลกับรปภ.พี่จึงสนใจอยากพัฒนาระบบตรงนี ้ให้ เชื่อมโยง
ท�ำงานร่ วมกันได้ และเมื่อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึน้ รปภ.สามารถจัดการ
และดูแลเบื ้องต้ น พร้ อมสามารถแจ้ งเหตุได้ ถูกต้ อง"
พี่ไก่เล่าด้ วยน� ้ำเสียงราบเรี ยบ นิ่งเย็น ขณะที่พี่ไก่ถ่ายทอด
เรื่ องเล่านัน้ ข้ าพเจ้ าได้ จินตนาการตามท�ำให้ เห็นภาพกระบวนการ
ท�ำงานที่ยงั มีประเด็นที่เป็ นจุดอ่อนและสามารถพัฒนาต่อไปได้ การน�ำ
R2R มาเป็ นเครื่ องมือ ท�ำให้ ได้ ค�ำตอบชัดเจนและกระบวนการพัฒนา
ระบบตามที่พี่ไก่เล่านันได้
้ ผา่ นการพิสจู น์ชดั เจนยิ่งขึ ้น
คุณจิ๊กกี๋และทีมจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นได้ ร่วมแลก
เปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองให้ ฟังว่า
“เวลาทีเ่ ราท�ำงานอยู่ ณ ศูนย์รบั แจ้งเหตุและสัง่ การ มี คนโทร
เข้ามา เบื อ้ งต้นเราต้องสอบถามรายละเอียด ซึ่งทาง สพฉ.มี เกณฑ์
มาตรฐานท�ำเป็ นแนวทาง แต่พอได้น�ำไปใช้จริ ง ปรากฏว่ายังมี ส่วนที ่
ต้องพัฒนาอยู่เยอะ”
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“หรื อบางที ผูป้ ระสบเหตุ เช่น ชาวบ้านไม่สามารถแจ้งจุด
เกิ ดเหตุให้ทราบชัดเจน เวลาที ่ร ถออกไปรับ ผู้ป่ วยต้อ งใช้เ วลานาน
วนหาอยู่หลายรอบ จึงสนใจว่า ปั ญหาต่างๆ เหล่านีน้ ่าจะน�ำมาเป็ น
ประเด็นในการท�ำ R2R”
แม้ จะเป็ นช่วงเวลาสันๆ
้ ของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Share &
Learning)แต่เป็ นห้ วงเวลาที่เต็มเปี่ ยม และเต็มอิ่มทางปั ญญา
เมือ่ ใดก็ตามทีผ่ ้ เู รียนเปิ ดใจ(Open Mind) การจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้จะสนุกและผ่อนคลาย รอยยิ ้มและเสียงหัวเราะน�ำมาซึง่ ความ
เบิกบานใจ การรับข้ อมูลต่างๆ จะซึมซับและเกิดเป็ นความเข้ าใจมากขึ ้น
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ท�ำให้ มองเห็นกันและกัน
ฟั งกันและกัน
ท�ำความเข้ าใจกันและกัน
ที่สดุ ได้ เกิดความเข้ าใจจากเรื่ องที่ฟัง
และสัมผัสถึงใจของผู้เล่า
เวลาที่มีใครสักคนก�ำลังตังใจฟั
้ งในสิ่งที่เราพูด จะท�ำให้ เรา
ตังใจพู
้ ดมากขึ ้น ขณะพูดจะเต็มไปด้ วยพลัง เพราะแววตาของผู้ฟังนัน้
เร้ าต่อกระบวนการเรี ยนรู้ภายในของเรานัน่ เอง
การฟั งใครสักคนด้ วยความตังใจ
้ ตังค�
้ ำถามกับตนเองว่า ผู้ที่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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ก�ำลังเล่านัน้ ก�ำลังสื่อสารอะไรให้ เราทราบ
ภายใต้ เรื่ องราวนัน้ มีภาพผืนใหญ่ ซ่อนอยู่

จากหนังสือ Learn How to Learn ... ให้ ความรักก่อนให้ ความรู้ของ
ดร.วรภัทร์ ภูเ่ จริ ญ.....
อ่านต่อได้ ที่ : https://www.gotoknow.org/posts/253599

"การดูจติ ขณะสนทนานี่แหละคือการปฏิบตั ธิ รรม
การเฝ้าระวังความคิด
(พิพากษา เพ่ งโทษ อคติ ฯลฯ)
ที่เป็ นเสียงภายในนี่แหละคือ การฝึ กสติ"

เมื่อข้ าพเจ้ าน�ำกระบวนการสุนทรี ยสนทนามาใช้ ในช่วงเวลา
1 ชัว่ โมง 30 นาที กับผู้เข้ าร่วมที่สว่ นใหญ่ไม่เคยรู้จกั กันมาก่อน แต่ก็
สามารถท�ำให้ เกิดบรรยากาศที่เป็ นกันเอง และเกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
กันอย่างผ่อนคลายและเป็ นมิตร

"เป็ นการสนทนากันแบบฟั งเชิ งลึก(Deep Listening) ทีเ่ รี ยก
ได้ว่าต้อง Open Mind, Open Heart, Open Will เพือ่ ให้เห็นตัวตน
ทีแ่ ท้จริ งของเราเอง ฟั งเพือ่ เก็บเกี ย่ ว ฟั งเพือ่ ให้เกิ ดความไว้วางใจกัน
ฟังเพือ่ ให้เกิดความเคารพในความแตกต่างกัน ทัง้ ทางความคิดและจิ ตใจ
บางทีเราก็เรี ยกการพูดคุยแบบนีว้ ่า "วงเล่าเร้าพลัง" คือมาคุยกัน
เปิ ดหู เปิ ดตา เปิ ดใจ รับฟั งกัน อย่าเพิ่ งไปเถียงกัน อย่ารี บร้อน "สวน"
หรื อ "สอดแทรก" ซึ่งเป็ นการสอนให้เราฟั งอย่างมี สติ อย่าไปเพ่งโทษ
อคติ ล�ำเอียง คิ ดเอาเอง
ซึ่ งการฟั งเชิ งลึ กได้ดีต้องฝึ กฟั งเสี ยงภายใน (Inner Voice)
ของตัวเองให้ได้เสียก่อน เสียงทีข่ ึ้นมาวิ พากษ์ วิจารณ์ หมัน่ ไส้ อิ จฉา
ด่าทอ ยิ นดี กังวล นึกไปถึงเรื ่องอืน่ ไปนอกเรื ่อง ฯลฯ เมื อ่ มี เสียง
ภายในหรื อความคิ ดแทรกแซงก็หดั ดับ หัดระงับ หัดข่ม แล้วมาจดจ่อ
มี สมาธิ น้อมใจเข้าไปฟั งคนพูดพูดต่อไป"
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สิง่ ที่ปรากฏอีกอย่างหนึง่ คือ อัตตาตัวตนลดลง
กระบวนการคิดทางปั ญญาถูกเร้ าพลัง
ท่าทีและการนัง่ พูดคุยไม่เป็ นทางการ ตามจริ ตและอุปนิสยั
ไม่ต้องตังท่
้ าเคร่งขรึมเป็ นวิชาการมาก สามารถน�ำเรื่ องยากๆ มาพูด
คุยกันภายใต้ กระบวนการสุนทรี ยสนทนา
ย้ อนกลับไปตอนพูดคุยกันเรื่ อง "การตังค�
้ ำถามการวิจยั "
ถ้ าข้ าพเจ้ าใช้ การบรรยาย ก็จะไม่ทราบเลยว่าพื ้นฐานความรู้
เดิมของผู้เรี ยนเป็ นอย่างไร(Pier Knowledge) ข้ าพเจ้ าก็จะท�ำหน้ าที่
ได้ เพียงแค่เป็ นผู้บอกความรู้ เท่านัน้ ปฏิสมั พันธ์ และท่าทีที่มีต่อกันก็
คงจะดูหา่ งเหินพอสมควร
แต่เมื่อน�ำ "สุนทรี ยสนทนา" หรื อ Dialogue มาใช้ ร่วมกับ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Share&Learning) ท�ำให้ ข้าพเจ้ าได้ ทราบถึง
ประสบการณ์เดิมและทักษะของการตังค�
้ ำถามของแต่ละคนว่ามีมาก
น้ อยหรื อแตกต่างกันอย่างไร
ท�ำให้ สามารถตัดสินใจได้ วา่ จะพูดหรื อบรรยาย ในรายละเอียด
ของตัวเนื ้อหาความรู้(Content) ได้ มากน้ อยหรื อลึกซึ ้งเพียงไร เติมสิง่
ที่ขาด ต่อยอดสิง่ ที่นา่ รู้ตอ่ ไป
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ตอนที่ 2
รู้จักกัน

“เป็นใคร ท�ำอะไร อยู่ที่ไหน"

การมาเจอกันไม่ใช่เรื ่องบังเอิ ญ
เมื อ่ มี เหตุน�ำพามาให้ได้เจอ
คุณค่าและความหมาย คือ เราได้เต็มที ่
ในปฏิ สมั พันธ์ นนั้ เพียงใด

สู่ปัญญาทีม่ ี ความเบิ กบานเป็ นเครื ่องหนุน...เพราะวิ จยั เป็ นเครื ่องมื อ
ทีน่ �ำเราไปสู่ความพ้นทุกข์ จากปั ญหาและอุปสรรค

รู้จักกัน

“เป็นใคร ท�ำอะไร อยู่ที่ ไหน"

ทีส่ ดุ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าท�ำให้เราเกิ ดปัญญาและจิ ตใจอ่อนโยนลง
มี เมตตามากขึ้นสะท้อนผ่านออกมาจากภาษากายทีน่ ่มุ นวลขึ้น
Transformation...
R2R สู่สายธารแห่งการแปรเปลีย่ นทางจิ ตวิ ญญาณ

ทันทีทีไ่ ปถึงห้องประชุมตามทีน่ ดั หมาย
ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในสถานทีท่ ีร่ ่ มรื ่นและเย็นสบาย
เนือ่ งด้วยว่าติ ดริ มแม่น�้ำเจ้าพระยา

ข้าพเจ้าสัมผัสได้จากหลายๆ ท่านทีผ่ ่านกระบวนการ R2R แล้ว
มี ปิติ สขุ มี บคุ ลิ กทีน่ ่มุ นวล มี หวั ใจทีอ่ ่อนโยน มองความเป็ นไปด้วยความ
เข้าใจมากขึ้น สภาวะของความเข้าใจนีข้ า้ พเจ้าเรี ยกว่า มี ปัญญา...

และเมือ่ เดินเข้าไปในห้องประชุมยิ่ งรู้สึกประทับใจยิ่ งขึ้นความ
อบอุน่ ท่าทีความเป็ นกันเอง ผ่อนคลายสบายๆ ...กระบวนการทีแ่ บ่ง
ออกเป็ นวงเล็กๆ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ให้ความรู้สึกถึงความซึมซับผ่าน
การเปิ ดประตูใจทีจ่ ะผ่องถ่ายเรื ่องราวต่างๆ สู่กนั และกัน

ชืน่ ชมการจัดกระบวนการของ น้องพิ้งค์ (ชนนิกานต์ สิงห์พยัคฆ์)
และทีม สพฉ.
ประทับใจเครื อข่ายคุณอ�ำนวย "ขัน้ เทพ" รุ่น 3
ซาบซึ้งนักพัฒนางานเครื อข่าย EMS ทุกท่าน...มาด้วยหัวใจ
อันเต็มเปี ่ ยม

ข้าพเจ้าชื น่ ชมผูจ้ ดั ทีจ่ ดั กระบวนการได้ดีมากๆ
สถานที ่ บรรยากาศ และทีมวิ ทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วมได้สะท้อนให้ขา้ พเจ้าฟั งว่า "ไม่คาดคิ ดว่าจะได้มา
ฟั งเรื ่องวิ จยั ท่ามกลางความนุ่มนวล"
ชื น่ ใจ...
"วิ จยั ...หรื อวิ จยะ " เป็ นเรื ่องทีด่ ี เป็ นเรื ่องทีน่ ่าตืน่ รู้อนั น�ำไป
28
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นานมากทีไ่ ม่ได้เจอกระบวนการ Workshop KM ทีอ่ บอวล
ด้วยความรักความอบอุ่นเช่นนี.้ ..
และยิ่งประทับใจเมือ่ มาเจอ Note Taker "น้องจี"้ (วีรญา เดชเฟื ่อง)
คล้ายได้มองเห็นอดีตตนเองเมื อ่ 8-9 ปี ก่อน พลังแห่งความเบิ กบานที ่
ปรากฏเป็ นพลังแห่งการเรี ยนรู้...
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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การไปร่ วมงานครัง้ นี ้
เป็ นพลังมากๆ ไม่น่าเชื อ่ ว่า...เดิ นทางติ ดต่อกันมาทุกสัปดาห์
งานทีใ่ ช้กำ� ลังแทบทุกงานแต่ไม่เหนือ่ ยล้าเลย...ปิ ติ เบิกบาน และสงบในใจ
..... อ่านต่อได้ที:่ https://www.gotoknow.org/posts/592972
จากเรื่ องราวข้ างต้ นเป็ นบันทึกที่ข้าพเจ้ าได้ ถอดบทเรี ยนและ
เขียนบันทึกไว้ ในเวบไซต์ Gotoknow.org
ในวงเครื อข่ าย KM&R2R EMS ของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่ งชาติ ครั ง้ แรกข้ าพเจ้ ารู้ สึกสงสัยว่ าคนหน้ างานน่ าจะ
ประกอบไปด้ วยใครบ้ าง ?
แต่พอมาเจอกัน ภาพของความเข้ าใจเริ่ มชัดเจนขึ ้น มีแพทย์
พยาบาล นักปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) เจ้ าพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์ เป็ นผู้ท�ำหน้ าที่ในการออกเหตุหรื อประจ�ำอยู่ศนู ย์
ที่เรารู้ จกั กันในชื่อ "ศูนย์รับแจ้ งเหตุและสัง่ การ" และเครื อข่ายอาสา
สมัครในพื ้นที่ชมุ ชน คือ มูลนิธิ อปท. อปพร. ต่างๆ
(อปท. หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
อปพร. หมายถึง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน)
ความเข้ าใจเดิมคิดว่า EMS มีหน้ าที่เพียงแค่รับ-ส่งผู้ป่วย
ฉุกเฉินเท่านัน้ แต่เมื่อได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั หลายคน พี่ไก่(กัญญา
กัญญา) พยาบาลวิชาชีพ ได้ อธิบายการออกปฏิบตั ิการฉุกเฉินว่า
“ทันที ที่ได้รับ แจ้ งเหตุ จะมี การเข้า ไปช่ วยเหลื อ และแก้ไข
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ภาวะฉุกเฉิ นเพือ่ ให้ผูป้ ่ วยปลอดภัย และถูกส่งต่อไปห้องฉุกเฉิ นของ
โรงพยาบาล การดูแลรวมไปถึงระหว่างการน�ำส่ง"
น้ องจิ๊กกี๋ (สุภลักษณ์ ชารี พดั ) จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ช่วยเล่าเสริ มว่า
"ท� ำงานอยู่ทีศ่ ูนย์ รับแจ้งเหตุและสัง่ การ ต้องสอบถามและ
ประเมิ นอาการอย่างสัน้ กระชับ ตามแนวทางที ่ สพฉ.ได้ก�ำหนดขึ้นมา
ภายใต้เวลาอันจ� ำกัด ให้สามารถคัดกรองและส่งทีมออกไปทีจ่ ดุ เกิ ด
เหตุได้เหมาะสมสอดคล้องกับอาการเจ็บป่ วย"
หมอจุ้ย (นพ.กิตติชยั โพธิ์ดม) ที่ท�ำงานที่เดียวกับน้ องจิ๊กกี๋ ได้
เล่าต่อยอดเพื่อให้ มองเห็นภาพชัดเจนขึ ้น
"หมอสนใจอยากรู้ว่า จากทีไ่ ด้รบั แจ้งเหตุ ออกไปช่วยเหลือ
และรับผูป้ ่ วยมาถึงทีห่ อ้ งฉุกเฉิ นนัน้ การประเมิ นเบื อ้ งต้นจากศูนย์รบั
แจ้งเหตุและสัง่ การสอดคล้องกับอาการของผูป้ ่ วยจริ งหรื อไม่"
จากเรื่ องราวหลากหลาย คนหนึ่งเริ่ ม คนหนึ่งเล่าต่อยอด
มองเห็นภาพการท�ำงานของชาว EMS ชัดเจนขึ ้น
รอยยิ ้มและเสียงหัวเราะ สะท้ อนถึงความรู้สกึ และหัวใจแห่ง
มิตรภาพ แม้ วา่ ครัง้ นี ้จะเป็ นเพียงครัง้ แรกที่ได้ เจอกัน แต่เป็ นการเจอ
กันที่มีคณ
ุ ค่ามีความหมาย มาจากต่างพื ้นที่เพื่อเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยมุง่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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หวังที่จะน�ำ R2R มาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาขับเคลื่อนงาน
ข้ าพเจ้ าน�ำเรื่ องราวที่ได้ ไปพบเจอที่อ�ำเภอปางมะผ้ า จังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน ดินแดนชายขอบ ที่การส่งต่อมีหลากหลายรูปแบบ ตังแต่
้
การใช้ ร ถอี ต๊ อ กออกจากหมู่บ้า น ผ่า นเส้ นทางที่ เป็ นโคลนตมต้ อ ง
จอดรถไว้ และเดินเท้ าต่อ ลงจากดอย เพื่อไปยังจุดที่นดั หมายกับรถ
ฉุกเฉินจากโรงพยาบาล
จากเรื่ องราวดังกล่าว น�ำมาสูป่ ระเด็น การเปิ ดประตูสกู่ าร
เรี ยนรู้ร่วมกัน ความคิด ความรู้สกึ และความเห็น ถ้ าหากเป็ นไปได้
จะมีวิธีการอย่างอื่นหรื อไม่ ที่จะท�ำให้ การส่งต่อภายใต้ ข้อจ�ำกัดทาง
ภูมิศาสตร์ ท�ำได้
ในช่วงเวลาสันๆ
้ จ�ำกัด การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ท�ำได้ ราบรื่ น
การชมคลิปวิดีโอและคิดวิเคราะห์หาค�ำตอบ เป็ นการกระตุ้นทักษะ
ต่างๆ อาทิ การคิดวิเคราะห์ การคิดเชื่อมโยง น�ำไปสู่การแสวงหา
ค�ำตอบของบุคคลได้ ดี
ข้ าพเจ้ าลองจัดกลุม่ ผู้เข้ าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
แพทย์ 2-3 คน
ส่ วนใหญ่ เป็ นพยาบาล
มีเจ้ าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
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ที่สำ� คัญมีอาสาสมัครจากภาคีเครื อข่ ายภาคประชาชน
เข้ าร่ วมด้ วย
ทุกท่านล้ วนมีความสนใจที่จะน�ำ R2R มาใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
การพัฒนางานการแพทย์ฉกุ เฉิน ทาง สพฉ.จึงได้ จดั การประชุมครังนี
้ ้ขึ ้น
เพื่อเติมองค์ความรู้และน�ำไปสูก่ ารแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ข้ าพเจ้ ามีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนกับผู้เข้ าร่วมประชุม ซึง่ ได้
เล่าให้ ฟังว่า
"ยุคแรกของการจัดตัง้ ผู้รับผิ ดชอบงานนี ้ ส่วนใหญ่ จะเป็ น
พยาบาลอยู่ภายใต้การดูแลและก�ำกับของแพทย์ บางแห่งท�ำงานร่ วม
กับห้องฉุกเฉิ น(ER) แต่ก็มีหลายๆ แห่งทีแ่ ยกตัวออกมา
ภายหลังโรงพยาบาลเริ่ มส่งคนไปเรี ยนเฉพาะทางด้านนีม้ ากขึ้น
ภารกิ จตามโครงสร้าง จะไม่มีพยาบาล แต่ในทางปฏิ บตั ิ ก็ยงั
ท�ำงานร่ วมกัน โดยมี พยาบาลเป็ นอัตราก�ำลังหลัก เมื อ่ มี ผูท้ ีเ่ รี ยนจบ
ทางด้านการแพทย์ฉกุ เฉิ น หน้าทีห่ ลักก็จะเป็ นของบุคคลเหล่านี"้
“ส�ำหรับพยาบาล ก่อนจะรับงานนี ม้ กั จะถูกส่งไปอบรมหรื อ
เรี ยนหลักสูตรเฉพาะทางทีเ่ กี ย่ วข้องกับการแพทย์ฉกุ เฉิ น"
จากการบอกเล่าท�ำให้ ข้าพเจ้ ามองเห็นภาพการท�ำงานชัดเจน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

33

ขึ ้น สอดคล้ องกับประสบการณ์ที่เคยได้ เห็นการท�ำงาน EMS ในหลาย
พื ้นที่
ในกลุม่ ผู้เข้ าร่วมประชุมที่มาวันนี ้ นอกจากจะมีหลากหลาย
วิชาชีพแล้ ว ยังมาจากหลายๆ แห่ง ซึง่ ข้ าพเจ้ าตังข้้ อสังเกตว่า ส่วนใหญ่
มาจากภาคอีสาน เมือ่ สอบถามจึงได้ คำ� ตอบว่า การประชาสัมพันธ์และ
เชิญเข้ าประชุม ได้ รับการตอบรับอย่างดีมากจากเครือข่าย EMS ทาง
ภาคอีสาน
จากการบอกเล่าของสมาชิกท่านหนึง่ ในกลุม่ ความรู้ความ
เข้ าใจของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ บริ การการแพทย์ฉกุ เฉินยังมีน้อยมาก
“อาจารย์ เชื ่อไหมว่า ค� ำถามตามแนวทางมาตรฐานที ่ สพฉ.
สร้างขึ้นมาให้ใช้ บางครัง้ อาจไม่สามารถใช้ได้กบั บริ บทของชุมชนใน
ภาคอีสาน"
“บางครัง้ ชาวบ้านไม่เข้าใจ ก็จะโวยวายว่าถามท�ำไม ท�ำไม
ไม่รีบมารับ จะมารับหรื อไม่มารับ"
“ยังขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ บริ การ 1669 ว่ามี
ความส�ำคัญอย่างไร บางครัง้ พบว่า อาการหนักก็น�ำส่งมาเอง"
ข้ าพเจ้ าได้ น�ำข้ อมูลความเป็ นมาของระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
จากสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ(สพฉ.) มาแนบไว้ เพื่อประโยชน์
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และน�ำไปสูค่ วามรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉกุ เฉินมากขึ ้น
ระบบการแพทย์ฉกุ เฉินในประเทศไทยเริ่ มต้ นจาก
มูลนิธิฮวั่ เคี ้ยวป่ อเต็กเซียงตึง๊ (มูลนิธิป่อเต็กตึง๊ ในปั จจุบนั )
ได้ ริเริ่ มให้ บริ การขนส่งศพไม่มีญาติใน พ.ศ. 2480
ในเวลาต่อมาได้ ให้ บริ การรับส่งผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน
เช่นเดียวกับใน พ.ศ.2513
ที่มลู นิธิร่วมกตัญญูได้ เปิ ดให้ บริ การในลักษณะเดียวกัน
ได้ เป็ นต้ นก�ำเนิดของระบบการแพทย์ฉกุ เฉินที่คนทัว่ ไป
สามารถเข้ าถึงการบริ การได้ โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ
และไม่ใช่บริ การเฉพาะกิจ
ระบบการแพทย์ฉกุ เฉินในประเทศไทย
จึงได้ รับการพัฒนาขึ ้นนับตังแต่
้ นนมา
ั้
พร้ อมๆกับการพัฒนาเครื่ องมือและอุปกรณ์ชว่ ยชีวิตในห้ องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ทังภาครั
้
ฐ และเอกชน
ใน พ.ศ.2536 กระทรวงสาธารณสุขได้ รับความช่วยเหลือทางเทคนิค
จาก Japan International Cooperation Agency (JICA)
ในการจัดตังศู
้ นย์อบุ ตั ิเหตุ (Trauma Center) ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
ซึง่ ครอบคลุมการให้ บริ การช่วยเหลือก่อนถึงโรงพยาบาล
(Pre-Hospital Care) ด้ วย
ต่อมา พ.ศ.2537
โรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้ เปิ ดให้ บริ การรถพยาบาลฉุกเฉิน
โดยใช้ ชื่อว่า SMART
(Surgico-Medical Ambulance and Rescue Team)
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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ตามแผนป้องกันอุบตั ภิ ยั ของกรุงเทพมหานคร และ พ.ศ.2538
กระทรวงสาธารณสุขได้ เปิ ดตัวต้ นแบบระบบรักษาพยาบาล
ก่อนถึงโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลราชวิถีในชื่อ “ศูนย์ก้ ชู ีพนเรนทร”
โดยภายหลัง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและโรงพยาบาลเลิดสิน
ได้ เข้ าร่วมเครื อข่ายให้ บริ การด้ วย
พ.ศ.2538 กระทรวงสาธารณสุข เปิ ดตัว “ศูนย์ก้ ชู ีพนเรนทร”
ณ โรงพยาบาลราชวิถี
ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ จดั ตัง้
ส�ำนักงานระบบบริ การการแพทย์ฉกุ เฉินขึ ้นเป็ นหน่วยงาน
ในส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและด�ำเนินงาน
การแพทย์ฉกุ เฉินมาอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงาน/องค์กรทังหลายที
้
่กล่าวมานี ้จึงเป็ นต้ นก�ำเนิดที่มาของ
“สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ”
ท�ำหน้าทีพ่ ฒ
ั นางานการแพทย์ฉกุ เฉิ นมาจนมี ความก้าวหน้า
และผลงานเป็ นทีป่ ระจักษ์ ในวงกว้าง
การขยายบทบาทมาเป็ นสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ
ซึ่งเป็ นองค์กรของรัฐทีม่ ี ฐานะเป็ นนิ ติบคุ คลในก�ำกับของ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็เพือ่ ให้มีรูปแบบการบริ หาร
จัดการทีม่ ี ความคล่องตัวและสามารถบริ หารงานตามนโยบาย
การบริ หารงานของคณะกรรมการการแพทย์ฉกุ เฉิ น
ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ท�ำให้การแพทย์ฉกุ เฉิ นของประเทศไทย
สามารถก้าวกระโดดไป ส่งผลให้ผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นได้รบั การคุม้ ครองสิ ทธิ
ในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉกุ เฉิ นอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม
มี คณ
ุ ภาพมาตรฐาน
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ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉกุ เฉิ น พ.ศ.2551
ได้อย่างแท้จริ ง
แหล่งข้อมูล : สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ ,2559
สรุปตามความเข้ าใจของข้ าพเจ้ า ระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน
หรื อ EMS เป็ นระบบการช่ ว ยเหลื อ และรั ก ษาพยาบาลก่ อ นถึ ง
โรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยฉุกเฉินปลอดภัย หรื อได้ รับ
การดูแลอย่างทันท่วงที ตลอดจนส่งเสริ มให้ ประชาชนตระหนักรู้ถงึ
ภาวะฉุกเฉินและเข้ าถึงได้ เหมาะสม รวมไปถึงการจัดการให้ ผ้ ปู ่ วย
ฉุกเฉิ นได้ รับการดูแลที่ได้ มาตรฐานจนพ้ นภาวะฉุกเฉิ น ครอบคลุม
ตังแต่
้ นอกและในโรงพยาบาล

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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ตอนที่ 3
Reflection

“สะท้อนรู้สะท้อนใจ"

การได้ใคร่ ครวญและทบทวน
ท�ำให้ได้ยอ้ นกลับมามองภายในตนเอง
ทัง้ จิ ตใจ...และปั ญญาทีเ่ กิ ดจากการเรี ยนรู้

ได้เข้าไปสัมผัสช่างน่าประทับใจ จึงบอกกับตนเองว่าข้าพเจ้าพลาด
โอกาสมาร่ วมกระบวนการทัง้ สองวัน

Reflection

“สะท้อนรู้สะท้อนใจ"
ทัน ที ที่ ก ลับ จากการเข้ า ร่ ว มกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ส ถาบัน
การแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ(สพฉ.) จัดขึ ้น ซึง่ ท�ำให้ ข้าพเจ้ าได้ เปิ ดประตู
ใจสูก่ ารเรี ยนรู้การน�ำ R2R มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนางานของ
ระบบ EMS ข้ าพเจ้ าได้ เขียนบันทึกไว้ ที่เวบไซต์ Gotoknow.org
สู่กระบวนการเรี ยนรู้ R2R สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ
เป็ นโอกาสทีด่ ีมากๆ ทีข่ า้ พเจ้าถูกเชิ ญไปร่วมเป็ นวิทยากรกระบวนการ
ในเวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้สู่ R2R ของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิ นแห่ง
ชาติ เป็ นการเชิ ญแบบกระชัน้ ชิ ด แต่ดว้ ยว่าเป็ นระยะเวลาวันเดียวไม่
กระทบงานประจ� ำ ของข้าพเจ้ามากนัก จึงตกปากรับค�ำน้องพิ้ งค์
เมื ่อดูตามเวลามี ชวั่ โมงที ร่ ับผิ ดชอบไม่มากนัก จึ งยิ นดี และ
วางแผนไปกลับในวันเดียวซึ่งความจริ งนัน้ กระบวนการมี สองวันและ
ข้าพเจ้าก็ได้คิดว่าตัดสิ นใจผิ ดพลาด

น้อ งพิ้ ง ค์ (ชนนิ ก านต์    สิ ง ห์ พ ยัค ฆ์ ) ผู้จัด หลัก และมี น้อ งจี ้
(วีรญา เดชเฟื ่ อง)...มาร่ วมถอดบทเรี ยนกระบวนการมี วิทยากร R2R
ระดับคุณอ� ำนวยขัน้ เทพมาร่ วมด้วยช่วยกันหลายท่าน ผูเ้ ข้าร่ วมได้
สะท้อนให้ขา้ พเจ้าฟั งว่า
วิทยากรช่ างดูน่ ุมนวลกันทุกคน
ความนุ่มนวลทีม่ าจากภายในทีใ่ จสัมผัสใจได้
ข้าพเจ้าบอกไปว่านีไ่ ง R2R ท�ำให้เราเกิ ดการแปรเปลีย่ น
อย่างลึกซึ้ง (Transformation)
ข้าพเจ้าได้ทนั เข้าไปร่วมฟังวงสุนทรียสนทนาเล็กๆ และวงใหญ่ที่
มีอาจารย์บูช(อาจารย์จรงค์ศกั ดิ์ พุมนวน) จากสถาบันเทคโนโลยีเจ้า
คุณทหารลาดกระบังมา Inspired ให้หวั ใจนักพัฒนางานอิ่ มเอมใจ

วงแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ที่ สพฉ.จัดขึ้นนีน้ ่าสนใจมากมี กลิ่ นอาย
ของ KM สะท้อนถึงความอบอุ่นและพลังแห่งความเบิ กบาน เมื อ่
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ข้าพเจ้าได้รบั มอบหมายเรื ่อง...PICO สู่การตัง้ ค�ำถามการวิ จยั

ช่างน่าทึ่งมากเมื อ่ ข้าพเจ้าเริ่ มกระบวนการให้ทกุ คนได้ดูคลิ ป
วิ ดีโอสัน้ ๆ เกี ่ยวกับคนหน้างานชาวปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พร้อมให้ทกุ คนตัง้ ค�ำถามกับตนเองเมื อ่ ดูคลิ ปวิ ดีโอนัน้ จบ
ข้าพเจ้าไม่คาดคิ ดว่าจะได้พบค�ำถามดีดีมากมายทีน่ ่าน�ำไป
สู่การเหลา Research Question...

P คือ กลุม่ ประชากร หรื อตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้
I คือ กิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั ออกแบบหรื อพัฒนาขึ ้น หรื อประเด็นที่		
ต้ องการพิสจู น์ โดยทัว่ ไปจะรู้จกั ในนามตัวแปรต้ น
C คือ กลุม่ หรื อกิจกรรมที่ต้องการเปรี ยบเทียบกับ I 			
(intervention) ซึง่ อาจหมายถึง กิจกรรมเก่า/วิธีเก่า ที่ผ้ วู ิจยั 			
ต้ องการเปรี ยบเทียบกับวิธีใหม่หรื อสิง่ ที่พฒ
ั นาขึ ้นมาใหม่
O คือ สิง่ ที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการวัดผล/ประเมินผลหลังจากได้ ใส่			
กระบวนการ หรื อ Intervention ในกลุม่ ตัวอย่างแล้ ว ผลจะ
ออกมาอย่างไร ซึง่ การวัดผล O นี ้ได้ ต้องมีเครื่ องมือที่ใช้ 		
ในการวัด อาจจะเป็ นแบบสอบถาม แบบวัด แบบสัมภาษณ์
แบบบันทึก แบบสังเกต เป็ นต้ น ในการวิจยั ทัว่ ไปเราจะรู้จกั
O ในนามของ “ตัวแปรตาม”
แหล่งข้ อมูล : วิถีแห่งการเรี ยนรู้ R2R (why…What…How to
ท�ำไม อะไร อย่างไร...ใน R2R )
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ข้าพเจ้าลองจัดกลุ่มดู 70 เปอร์ เซ็ นต์ มีค�ำถามที น่ �ำไปสู่การ
ถามแบบ Why What และอีก 30 เปอร์ เซ็นต์เป็ นค�ำถามทีน่ �ำไปสู่การ
ปฏิ บตั ิ
การสร้างสรรค์ Intervention
และลองน�ำค�ำถามเหล่านัน้ มาใช้ใน PICO
ช่างเป็ นอะไรทีน่ ่าประทับใจมาก
ง่ายและเข้าสู่กระบวนการได้แบบลืน่ ไหล
เพียงแค่ลองพลิ กกระบวนการทีน่ �ำให้ทกุ คนได้ตงั้ ค�ำถาม
ก่อน...เมื อ่ ก่อนข้าพเจ้าจะพูดถึงแนวคิ ดวิ ธีการก่อนแล้วค่อยลงมื อ
ฝึ กฝนตัง้ ค�ำถาม
แต่รอบนีข้ า้ พเจ้าให้ทกุ คนฝึ กปฏิ บตั ิ ตงั้ ค�ำถามก่อนแล้วค่อย
น�ำไปสู่การอธิ บาย
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การเรี ยนรู้ง่ายสัน้ กระชับเวลามากขึ้นในการใช้ไปสู่การสร้าง
ความเข้าใจเครดิ ตกระบวนการเรี ยนรู้ครัง้ นีต้ อ้ งมอบให้ ดร.เชษฐา
จาก R2R Forum 8 Transformation "ได้อะไรจากห้อง TED Talk".....
อ่านต่อได้ที:่ https://www.gotoknow.org/posts/592790
การได้ สะท้ อนตนเองท�ำให้ ข้าพเจ้ าได้ มองเห็นจิตใจตนเองที่มี
ต่อเหตุการณ์และเรื่ องราวที่เข้ าไปประสบ สาระที่ตนเองได้ เกิดการ
เรี ยนรู้นนมี
ั ้ เรื่ องอะไรบ้ าง เกิดการย้ อนมองตนเองในภาพรวมทังหมด
้
ที่เกิดขึ ้นตลอดการเรี ยนรู้ ใคร่ครวญวิธีคดิ ที่เกิดขึ ้นและการปฏิบตั ขิ อง
ตนเอง
ในกระบวนการเรี ยนรู้ทีเ่ กิ ดขึ้น ช่วงท้ายของกระบวนการ คือ
การถอดบทเรี ยน ข้าพเจ้าให้ทกุ คนเขี ยนถอดบทเรี ยนและสะท้อนให้
กลุ่มใหญ่ได้ร่วมฟั ง สรุปเนือ้ หา ได้ว่า
“มี ความเข้าใจง่ายอาจารย์พดู เรื ่องยากให้ผูฟ้ ั งเกิ ดความ
เข้าใจ และน�ำไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้จริ ง"
“เกิ ดแรงบันดาลใจ จากคลิ ปวิ ดีโอทีอ่ าจารย์เปิ ดให้ดู ท�ำให้
เห็นว่าในระบบการส่งต่อยังมี ปัญหาอุปสรรคอยู่เยอะ"
“สนุก ผ่อนคลาย ประทับใจ"
“ได้ทราบเทคนิ คการตัง้ ค�ำถาม และมองเห็นความเป็ นไปได้
ในการน�ำไปใช้จริ งในการตัง้ ค�ำถามจากงานประจ� ำ มี ความชัดเจน"
“อาจารย์มีเทคนิ คการสอนทีน่ �ำไปสู่ความสนใจ และอยาก
ติ ดตาม และจบด้วยการอธิ บาย ท�ำให้เกิ ดความเข้าใจและไม่กดดัน"
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นี่เป็ นเพียงบางส่วนที่หลายๆ ท่านได้ สะท้ อนออกมาในช่วง
ของการถอดบทเรี ยน
ในการถอดบทเรี ยนสะท้ อนสิง่ ที่เกิดการเรี ยนรู้ ด�ำเนินไปภาย
ใต้ 4 ประเด็น คือ
1. การมีสมั พันธภาพที่ดี
2. บรรยากาศที่ผอ่ นคลาย
3. ความไว้ วางใจ
4. การกระตุ้นด้ วยค�ำถามที่น�ำไปสูก่ ารคิดวิเคราะห์เชิงสร้ างสรรค์
จากนันน�
้ ำไปสูก่ ารไตร่ตรองและสะท้ อนออกมาที่สื่อถึง
ความคิดและความรู้สกึ ซึง่ อาจลึกซึ ้งไปจนถึงระดับสะท้ อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการเรี ยนรู้ดงั กล่าว
สูก่ ารเรี ยนรู้ที่ลกึ ซึ ้งขึ ้น
มีการเชื่อมโยงมากขึ ้น
และน�ำไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
“การมีสัมพันธภาพที่ดี" ระหว่างกันและกัน วิทยากรท�ำ
หน้ าที่เป็ น "คุณอ�ำนวย" ที่เอื ้อให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ เมื่อไรก็ตามถ้ า
วิทยากรหรื อผู้สอนเปลี่ยนท่าทีจากการเป็ นผู้บอกความรู้ มากระตุ้น
ให้ เกิดการสร้ างความรู้ สัมพันธภาพที่ดี น�ำมาซึง่ การกล้ าพูดกล้ า
แสดงออก ไม่ร้ ูสกึ ถึงอ�ำนาจและการคุกคาม การพูดคุยด�ำเนินไปภาย
ใต้ ทา่ ทีของการแบ่งปั น เสมอกัน ฟั งกันและกัน
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“บรรยากาศที่ผ่อนคลาย"การจัดห้ องและรูปแบบของการนัง่
มี ผ ลต่ อ กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ด� ำ เนิ น ไปภายใต้ บรรยากาศของ
ความผ่อนคลาย และให้ ความรู้สกึ ปลอดภัย(Safety Zone) ความเป็ น
ทางการจะน�ำมาซึง่ การปิ ดกัน้ ไม่กล้ าแสดงออก เกร็ ง และประหม่า
ดังนัน้ ในการจัดการที่น�ำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ควรด�ำเนินไป
ภายใต้ ลกั ษณะของการผ่อนคลาย และการมีสมั พันธภาพที่ดีภายในกลุม่
"ถ้าบุคคลได้สงั่ สมกระบวนการเรี ยนรู้ ในเรื ่ องนัน้ มาระยะ
เวลาหนึ่ง ...สิ่ งแวดล้อมทีเ่ ข้าข่ายเป็ น Safety Zone จะสามารถน�ำพา
และดึงศักยภาพพร้อม Tacit Knowledge ทีม่ ี อยู่ในตัวบุคคลนัน้ ออก
มาได้"..... อ่านต่อได้ที:่ https://www.gotoknow.org/posts/597550
“สิ่งเหล่านีจ้ ะเกิดขึน้ ได้กระบวนการเรียนรูต้ อ้ งเป็ น Safety Zone...
ผูค้ นสนุกและมีความสุขอันประณีตขณะเรี ยนรู้ดงั่ ทีเ่ คยเกิดปรากฏการณ์
นีแ้ ล้วทีเ่ ห็นชัดคือ R2R ป่ าติ้ ว...
อ่านต่อได้ที่ : https://www.gotoknow.org/posts/585749
“พืน้ ที่ปลอดภัยภายในใจ" สู่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
“ความไว้ วางใจ"(Trustworthiness) ภายใต้ สมั พันธภาพที่ดี
และการอยูใ่ นห้ องประชุมที่เต็มไปด้ วยความรู้สกึ ปลอดภัยภายในใจ
ความไว้ วางใจจะเป็ นสภาวะที่ละเอียดเพิ่มขึ ้นมาท�ำให้ กระบวนการ
แลกเปลี่ยนด�ำเนินไปได้ ด้วยความราบรื่ น และส่งผลต่อการสะท้ อน
ความรู้สกึ หรื อความคิดเห็นได้ ดียิ่งขึ ้น
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ช่วงท้ ายก่อนเลิกประชุมกิจกรรมการถอดบทเรี ยนสามารถ
ด�ำเนินไปได้ อย่างราบรื่ น แม้ จะเป็ นช่วงเวลาสันๆ
้ แต่กระบวนการเอื ้อ
ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ท�ำให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมสามารถสะท้ อน(Reflection) สิ่งที่
ตนเองเรี ยนรู้ได้ อย่างเป็ นอิสระและสร้ างสรรค์ เกิดการต่อยอดความ
คิด เกิดแรงบันดาลใจที่สะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวทุกคนได้
“ฮึ กเหิ ม มี ก�ำลังใจ อยากท� ำ  กลับไปจะไปชวนที มพูดคุย
ค้นหาประเด็นที ่น�ำไปสู่การตัง้ ค� ำถาม"
“R2R ไม่ได้ยากอย่างทีค่ ิด ถอยกลับมามองงาน ทบทวนงาน
ก็จะเห็นชัดเจนว่ามี ปัญหาอะไรลงมื อแก้ไข หาค�ำตอบ"
“ผมชอบกระบวนการทีอ่ าจารย์สอน ท�ำให้เรื ่องยากๆ กลาย
เป็ นเรื ่องง่ายทันที ฟั งแล้วเราท�ำได้ อาจารย์มีวิธีการทีท่ �ำให้เราทุกคน
เกิ ดความเข้าใจ และตัง้ ค�ำถามการวิ จยั เป็ น"
“PICO ง่ายมาก ไม่เคยได้ยินมาก่อน เมื อ่ ก่อนกว่าจะตัง้
ค�ำถามการวิ จยั ได้ ใช้เวลานานมาก แต่ PICO ท�ำให้เราตัง้ ค�ำถาม
การวิ จยั ง่ายขึ้น ชัดเจนด้วย"
“การกระตุ้นด้ วยค�ำถามที่น�ำไปสู่การคิดวิเคราะห์ เชิง
สร้ างสรรค์ "
กระบวนการที่น�ำไปสูก่ ารถอดบทเรี ยน หลักการที่ส�ำคัญคือ
การตังค�
้ ำถาม ถ้ าเป็ นค�ำถามที่กระตุ้นให้ เกิดความคิดวิเคราะห์เชิง
สร้ างสรรค์ จะท�ำให้ เกิดการเร้ ากระบวนการคิด เกิดการเสียสมดุลทาง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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ปั ญญา และบุคคลก็จะเกิดการกระตุ้นใคร่ร้ ูและแสวงหาค�ำตอบ
ค�ำถามที่ใช้ น�ำไปสูส่ ามลักษณะคือ
Why เพื่อน�ำไปสูก่ ารหาเหตุผล หรื อสาเหตุ ที่เกี่ยวเนื่องส่ง
ผลสัมพันธ์กนั
What เพื่อน�ำไปสูก่ ารคิดค้ น หาปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง และ
สัมพันธ์กนั เป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างกัน
How To เป็ นค�ำถามที่เปิ ดประตูสกู่ ารแสวงหาค�ำตอบเชิง
สร้ างสรรค์ การคิดหาหนทางหรื อวิธีที่ท�ำให้ ปัญหาลดลงหรื อหายไป
มักจะได้ วิธีการใหม่ๆ หรื อนวัตกรรมใหม่เกิดขึ ้น
ส�ำหรับการถอดบทเรี ยน หรื อการสะท้ อนบทเรี ยน ภายใต้
สัมพันธภาพทีด่ งี าม บรรยากาศทีผ่ อ่ นคลาย และความเป็ นกัลยาณมิตร
การตังค�
้ ำถามเพือ่ ให้ บคุ คลสามารถสะท้ อนการรู้คดิ ความในใจ และ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ ้นหลังจากได้ เข้ าร่วมกระบวนการ บางครัง้ อาจ
ลึกซึ ้งไปจนถึงการเกิดการวางแผนหรือการก�ำหนดกิจกรรมทีจ่ ะด�ำเนิน
ต่อไปหลังจากเสร็จสิ ้นการเข้ าร่วมกระบวนการ
จากการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ครัง้ นี ้ ทุกท่านได้เกิ ดการเรี ยนรู้ใน
เรื ่องอะไรบ้าง
จากบทเรี ยนดังกล่าว น�ำไปสู่การเกิ ดแนวคิ ดหรื อวิ ธีการ
พัฒนางานต่ออย่างไร
จากเสียงสะท้อนทีว่ ่า การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้ ท�ำให้
หลายท่านมี ความรู้สึกประทับใจ ท่านคิ ดว่าการประชุมแลกเปลีย่ น
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เรี ยนรู้ในครัง้ นี ้ แตกต่างจากการประชุมอืน่ ๆ ทีท่ ่านเคยเข้าร่ วม
อย่างไร
อยากให้ทกุ ท่านช่วยทบทวนและสะท้อนความรู้สึกทีเ่ กิ ดขึ้น
ขณะเข้าร่ วมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้
หรื อแม้แต่ค�ำถามง่ายๆ เช่น “ความประทับใจ”
หลังจากทีไ่ ด้มาเข้าร่ วมกิ จกรรมการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ R2R
ท่านมี ความประทับใจในเรื ่องอะไรบ้าง เพราะอะไร
การถูกเร้ าด้ วยค�ำถาม มักน�ำไปสู่การกระตุ้นความคิด และ
การแสดงออกอย่างเหมาะสม ภายใต้ กรอบค�ำถาม ท�ำให้ สามารถ
ใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดได้ อย่างเป็ นระบบ เมื่อได้ รับฟั งค�ำถามแล้ ว
ทักษะแรกที่เกิดขึ ้น คือ การคิดทบทวนหรื อใคร่ ครวญ ซึง่ การคิด
ใคร่ ครวญนัน้ สะท้ อนให้ เห็นว่า กระบวนการเรี ยนรู้ เริ่ มต้ นจากการ
เสียสมดุลทางปั ญญาเกิดขึ ้น จากนันบุ
้ คคลก็เริ่ มที่จะหาค�ำตอบให้
กับตนเอง มีการใคร่ ครวญในประสบการณ์เดิม หรื อความรู้ เดิม แล้ ว
เชื่อมกับความคิดหรื อความรู้ ที่มาจากประสบการณ์ใหม่ หรื อข้ อมูล
ใหม่ๆ ที่ได้ ประสบ ตกผลึกออกมาเป็ นความรู้ ความเข้ าใจใหม่ แล้ ว
สะท้ อนออกมา
อาจสรุปได้ วา่ การสะท้ อนคิด (Reflection) หมายถึง กระบวนการ
คิดไตร่ตรองทบทวน(Reflective Thinking) พินจิ พิเคราะห์และพิจารณา
สิง่ ต่างๆ อย่างรอบคอบโดยใช้ สติและมีสมาธิ ซึง่ เป็ นวิธีการที่ท�ำให้
บุคคลได้ ทบทวนและสะท้ อนการกระท�ำของตน(Reflective Practice)
ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ น�ำไปสูก่ าร
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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พัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก้ ปัญหาต่างๆได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น (Johns. 2000: 34)
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของการสะท้ อนคิด คือกระบวนการทาง
ปั ญญาและความรู้สกึ นึกคิด (Intellectual And Affective Dimensions)
โดยหัวใจของการสะท้ อนคิดอยูท่ ป่ี ระสบการณ์ของบุคคลทีม่ สี งิ่ เร้ าให้
เกิดความรู้ สกึ นึกคิดต่อประสบการณ์นนั ้ สิ่งเร้ าดังกล่าวอาจจะเป็ น
สิง่ ที่ท�ำให้ แปลกใจ(Surprise) หรื อสิง่ ที่ท�ำให้ ไม่สบายใจ(Discomfort)
รวมไปถึงความรู้สกึ ทางบวก และสิง่ ที่เป็ นอุปสรรคต่างๆ (Positive Or
Obstructing Feeling)

อย่างมีเหตุผล เป็ นหลักพุทธธรรมทีม่ มี าเป็ นเวลายาวนานและสามารถ
น�ำมาใช้ เป็ นวิธกี ารเรียนการสอนได้ เป็ นอย่างดี โดยนักปรัชญาเรียกว่า วิธี
แห่งปั ญญา (สาโรช บัวศรี . 2544: 37-38)

ซึ่ง กระบวนการสะท้ อ นคิ ด จะเกิ ด ขึน้ เมื่ อ บุค คลเชื่ อ มโยง
ความรู้สกึ ไปสูป่ ระสบการณ์ และพยายามที่จะอธิบายถึงสิง่ ที่เกิดขึ ้น
โดยการเปรี ยบเทียบ หาเหตุผล พร้ อมทังมี
้ การประเมินการกระท�ำ
ของตนเอง ดังนัน้ การสะท้ อนจึงเป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์หนึง่
ไปสูอ่ กี ประสบการณ์หนึง่ ต่อๆ ไป (Wong. et.al.1997:477) การสะท้อนคิด
มีความสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิดหรื อเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ(Critical Thinking)
เนือ่ งจากการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เป็ นการคิดและตัดสินใจ
ทีจ่ ะเชือ่ หรือกระท�ำการใดๆ บนพื น้ ฐานของการสะท้ อ นคิ ด อย่ า งมี
เหตุผล ดังนัน้ การฝึ กสะท้ อนคิดจึงเป็ นกระบวนการที่น�ำไปสูก่ ารคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ และเป็ นการพัฒนาศักยภาพทางปั ญญาทีส่ ง่ ผลให้
มีการปฏิบตั แิ ละการแก้ ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวทางของพุทธศาสนาทีก่ ล่าวถึง การคิดไตร่ตรองหรือการคิดทบทวน
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KM&R2R EMS
ภาคสอง
สู่การเรียนรู้

ตอนที่ 4

“ใจที่เปิดกว้าง"
การเรี ยนรู้ทีเ่ ริ่ มต้นจากการได้ฟังผูเ้ รี ยน
ท�ำให้ได้ทราบพืน้ ฐานหรื อฐานความรู้เดิ มทีม่ ี
และหน้าทีข่ องข้าพเจ้าเพียงเติ มเต็มและแลกเปลีย่ น
ดังนัน้ รู ปแบบจึงไม่ใช่แบบบรรยาย
ทีผ่ ูกขาดจากผูส้ อนเพียงฝ่ ายเดียว.....
อ่านต่อได้ที:่ https://www.gotoknow.org/posts/595594

“ผ่อนคลายและสบาย" คื อ ความรู้ สึกที ่เกิ ดขึ้ นเมื ่อได้ย่าง
กรายเข้าไปในบริ เวณพืน้ ที ่ ไม่น่าเชื อ่ ว่าพอนัง่ รถไปไม่กีน่ าที หน้าปาก
ซอยคือความเจริ ญเต็มไปด้วยรถราวิ่ งพลุกพล่านและจอแจด้วยผูค้ น

ใจที่เปิดกว้าง
ข้ าพเจ้ าเดินทางมาถึงที่พกั ก่อนวันประชุมหนึง่ วัน การได้ พกั
ผ่อนก่อนเริ่ มต้ นท�ำงานท�ำให้ มีก�ำลังและไม่ล้าจนเกินไปการเตรี ยม
ที่พกั ให้ ได้ พกั อย่างสบายถือเป็ นความใส่ใจของผู้จดั ...เพราะความ
สบายในที่นี ้หมายถึงสะอาด สงบ ปลอดภัย และอุดมไปด้ วยมิตรภาพ
รวมถึงความเกื ้อกูลต่างๆ
สถานที ่ ผูจ้ ดั ยังคงแนวคิ ดในเรื ่องใกล้ชิดธรรมชาติ แต่ไม่ไกล
จากความเป็ นเมื องมาก เพียงแค่เลีย้ วเข้าไปในซอย ความวุ่นวายก็
ลดลงตามระยะทาง ต้นไม้เขี ยวครึ้ มสองข้างทางเพิ่ มขึ้นความ จอแจ
เริ่ มลดลงเรื ่อยๆ
ภายในบริ เวณเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ และริ มน�้ ำเจ้าพระยา
อาคารทีพ่ กั รวมถึงการตกแต่งให้ความรู้สึกคล้ายพัก
บ้านในยุครัชกาลที ่ 5
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เสียงนกนานาชนิ ดร้องรับแสงอรุณ
โดยนิ สยั ทีไ่ ด้ฝึกฝนมามากกว่าสิ บปี ทีข่ า้ พเจ้าตืน่ นอนแต่เช้ามืด
พร้อมมี ภารกิ จท�ำมากมาย ไม่ว่าจะท�ำวัตรสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ภาวนา
และเขี ยนหนังสื อหรื อบทความต่างๆ วันนี ้ก็เช่นเดี ยวกัน หลังจาก
ที เ่ สร็ จจากภารกิ จส่วนตัว ออกจากห้องพักเดิ นมาตามทางเดิ นและ
แวะไปชมบรรยากาศยามเช้าริ มแม่น�้ำเจ้าพระยา มี เรื อขนส่งสิ นค้าที ่
บรรทุกของมากมายเพือ่ ไปขึ้ นเรื อล� ำใหญ่ค่อยลอยละล่องไปตาม
สายน�้ำ มี นกบิ นโฉบไปบนผิ วน�้ำ คลืน่ กระทบฝั่ งเป็ นระลอก
สงบ
คือ ความรู้ใจทีผ่ ดุ ขึ้นมาในใจ
ข้ าพเจ้ าเดินเข้ ามาในห้ องอาหารที่ติดริ มแม่น�ำ้ เจ้ าพระยา
และเลือกที่จะนั่งมุมเงียบๆ โต๊ ะเล็กๆ...
หลังจากรับอาหารเช้ าที่ดีมากๆ อาทิ สลัดผักผลไม้ จานโต
และข้ าวราดกับข้ าวต่างๆ ตามที่เราจะตักจากบุฟเฟ่ ต์...สามารถให้
พลังงานมากพอที่จะอยูไ่ ด้ วนั ถึงสองวัน
การทานอาหารที่ไม่เร่งรี บและได้ พิจารณาอาหารไปพร้ อมๆ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

57

กันคือ ความเต็มอิ่มทังร่้ างกายและจิตใจ
ห้ องประชุมอยู่ในโซนเดียวกับห้ องอาหาร เจอหลายๆ ท่าน
คุ้นเคยและทักทาย แต่ก็มีอีกหลายท่านที่ข้าพเจ้ าได้ เจอครัง้ แรก...
ชื่นชมผู้จดั ...
ที่ให้ ความส�ำคัญในเรื่ องการจัดสิ่งแวดล้ อม
ที่เอือ้ ต่ อกระบวนการเรี ยนรู้
ข้ าพเจ้ าเลือกทีจ่ ะนัง่ เก้ าอี ้ตัวเดีย่ วใกล้ประตูทางเข้ า และเตรียม
อุปกรณ์ ที่จะใช้ ประกอบการท�ำงานของตนเอง มีหลายท่านเข้ ามา
ทักทาย และมีหลายท่านที่ได้ ท�ำความรู้ จัก
นึกถึงค�ำว่า "มิ ตรภาพ" และการเปิ ดใจ
ห้องถูกจัดวางแบบกึ่งทางการ มี เก้าอีส้ ีขาววางเรี ยงกันเป็ น
รู ปตัวยู มี หมอนอิ งเอาไว้กอด หลายๆ ท่านนัง่ นอนเอกเขนกถ่ายภาพ
หลายๆ ท่านแต่งกายสบายๆ เข้ากับบรรยากาศ

ผู้เข้ าร่วมประชุม คือ ผู้ที่สง่ Concept Paper เกี่ยวกับงาน R2R และ
ผ่านการคัดเลือกได้ รับทุนพร้ อมการสนับสนุนจาก สพฉ. หรื อที่เรารู้จกั
ในชื่อเต็มๆ ว่า "สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ" กระบวนการเรี ยนรู้
เริ่ มต้ นด้ วยการกล่าวทักทายแบบไม่เป็ นทางการและการแนะน�ำตัว
กันแบบง่ายๆ อีกครัง้
ข้าพเจ้ากล่าวแนะน�ำตัวและทักทายทีไ่ ม่เป็ นทางการมาก
แววตาและรอยยิ้ ม คือ สิ่ งทีป่ รากฏและสัมผัสถึงหัวใจแห่ง
สัมพันธภาพ การไม่ปิดกัน้ และความพร้อมทีจ่ ะเรี ยนรู้
มีอาจารย์วิทยากรหรืออาจจะเรียกว่า "อาจารย์พเี ่ ลีย้ ง" หลายท่าน
ทีม่ าช่วยกัน บรรยากาศท�ำให้มองไม่เห็นถึงความแตกต่างว่าใครคือ ผูม้ า
เข้ามาอบรม ใครคือวิทยากรทีถ่ กู เชิญมา เพราะพืน้ ทีด่ จู ะเป็ นอิสระและ
คลายออกจากพันธนาการต่างๆ
แม้ว่าอาจารย์ วิทยากรหลายท่านดูเหมื อนจะไม่คุ้นเคยกับ
บรรยากาศและรู ปแบบเช่นนี ้ แต่ทกุ ท่านก็พร้อมทีจ่ ะเรี ยนรู้ไปด้วยกัน

ข้าพเจ้ามองว่า "ช่างเป็ นการประชุมวิ จัยที ่ดูไม่เครี ยดและ
เคร่ งขรึ มเลย เรี ยบง่าย สบายๆ"

น้ องพิ ้งค์(ชนนิกานต์ สิงห์พยัคฆ์) ผู้จดั และผู้ประสานงาน
มอบหมายให้ ข้าพเจ้ าได้ พดู เรื่ อง "เคล็ดไม่ ลับของการเขียนโครง
ร่ างวิจยั "

บรรยากาศห้ องที่ดสู บายๆ ผ่อนคลาย ไม่เป็ นทางการ ขยับ
ปรับเปลี่ยนท่าได้ ตามอัธยาศัย นัง่ เอกเขนกหรื อนอนเรี ยนก็ได้

จากประเด็นที ไ่ ด้รับมอบหมาย หากทัว่ ไปก็คงจะเป็ นการ
บรรยายแนวคิ ดและหลักการของการเขี ยนโครงร่ างการวิ จัย แต่
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ข้าพเจ้ามองว่าเนือ้ หาทฤษฎี หรื อหลักการแนวคิ ดเหล่านี ้ สามารถ
หาอ่านได้เองจากต�ำราทัว่ ไป
ประเด็นทีข่ า้ พเจ้าสนใจ คือ Tacit Knowledge ของการเขี ยน
โครงร่ าง สิ่ งทีข่ า้ พเจ้าเตรี ยมไปคือ การสกัดสิ่ งทีเ่ ป็ นความรู้ฝังลึกทีม่ ี
ในเรื ่องการเขี ยนโครงร่ างนี ้ น�ำไปแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และต่อยอดกับทุกคน
“ไม่ผูกขาดความรู้ และยึดมัน่ ว่าเรารู้อยู่คนเดียว"
ข้าพเจ้าเริ่มต้นให้ทกุ ๆ ท่านได้เขียนถอดบทเรียนและประสบการณ์
ออกมาว่าแต่ละท่านมีเทคนิคหรื อกระบวนการเขียนโครงร่างการวิจยั
อย่างไรบ้ าง จากประสบการณ์จริ งที่ได้ ผา่ นการลงมือเขียน
ท� ำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึ งประสบการณ์ ทักษะ ตลอดจน
เทคนิ คต่างๆ ทีแ่ ต่ละท่านมี มันเป็ นเสน่ห์ของการเรี ยนรู้ หลายท่านได้
ถอดบทเรี ยนอันเป็ น Tacit Knowledge เกี ย่ วกับการเขี ยน ระดับของ
ความลึกซึ้งอาจแตกต่างกัน หรื ออาจรู้กนั คนละมุม เมื อ่ น�ำมาเชื อ่ ม
โยงกัน ท�ำให้มองเห็นภาพของความรู้ความเข้าใจทีม่ ี อยู่ในตัวบุคคล
มากขึ้น และท�ำให้ขา้ พเจ้าท�ำงานง่ายขึ้น โดยบรรยายเสริ มเพือ่ เติ ม
เต็มในสิ่ งทีค่ วรเพิ่ มแบบไม่ให้เกิ ดความรู้สึกว่าเป็ นเรื ่องทีย่ ากมากนัก
พูดบรรยายได้สะดวกชัดเจนสอดคล้องกับผูฟ้ ั งได้มากขึ้น
“เพิ่ มความรู้ใหม่เพือ่ เชื อ่ มโยงกับความรู้เก่าทีม่ ี แตกยอดเป็ น
ความรู้ความเข้าใจทีม่ ากขึ้น"
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การเรี ยนรู้ ท่ ีเริ่ มต้ นจากการได้ ฟังผู้เรี ยนท�ำให้ ได้ ทราบ
พืน้ ฐานหรื อฐานความรู้ เดิมที่มี หน้ าที่ของข้ าพเจ้ าเพียงเติม
เต็ ม และแลกเปลี่ ย น ดั ง นั น้ รู ป แบบจึ ง ไม่ ใ ช่ แ บบบรรยายที่
ผูกขาดจากผู้สอนเพียงฝ่ ายเดียว
"ใจที ่เ ปิ ดกว้า งสู่ ก ารเรี ย นรู้ . ..ภายใต้ค วามผ่ อ นคลายและ
สบายในสไตล์ สพฉ. เริ่ มมี มากขึ้นเรื ่อยๆ "
เมื่อเสร็ จสิ ้นกระบวนการของข้ าพเจ้ า ต่อด้ วยอาจารย์แป๋ ม
(ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกญ
ั ญา ลีทองดี) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิ "R2R Clinic...ค้ นหาอะไรก็เจอ
เสนออะไรก็แจ่ม" เน้ นในเรื่ องการสืบค้ นและการทบทวนวรรณกรรม
อาจารย์แป๋ ม เล่าให้ขา้ พเจ้าฟั งว่า "ชอบบรรยากาศแบบนีจ้ งั
เลย ลดช่องว่างระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน"
ช่วงทีอ่ าจารย์แป๋ มก�ำลังท�ำกระบวนการนัน้ ปรากฏการณ์ ที่
เกิ ดขึ้นภายใต้ Safety Zone หลายๆ ท่านเคลือ่ นตัวปรับเปลีย่ นอิ ริยา
บทจากท่านัง่ มาเป็ นท่านอนสบายๆ นัง่ ฟั งนอนฟั งตามอัธยาศัย
นัง่ เรี ยงรายบนเก้าอี ้ กึ่งทางการกึ่งผ่อนคลาย เมือ่ กระบวนการ
เริ่ มขึ้ นสักพัก หลายท่านยิ นดี น�ำหมอนที ่กอดขยับเคลื ่อนตัวขอนัง่
เอกเขนกบนพืน้ ที ป่ ดู ้วยผ้าสี ขาว บางท่านก็ขอนอนฟั งแบบสบายใจ
และสบายกาย
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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อาจารย์แป๋ ม บรรยายไป
ก็มีเสียงแลกเปลีย่ นความคิ ดเห็นสลับกันไป
มี เสียงหัวเราะ แทรกเข้ามาเป็ นระยะๆ
ข้าพเจ้าคิ ดในใจว่า "มี ทีไ่ หน เรี ยนเรื ่อง Literature Review
ทีด่ ูสนุกและผ่อนคลายเช่นนี"้
น้องจิ๊กกี(๋ สุภลักษณ์ ชารีพดั ) และคุณหมอจุย้ (นพ.กิตติชยั โพธิ์ดม)
จากโรงพยาบาลขอนแก่น ช่วยท� ำให้บรรยากาศดูมีความสุขมากขึ้ น
จากการนอนเรี ยนนอนฟั ง สลับงี บหลับไปบ้าง แต่ก็สามารถตื ่นมา
แลกเปลีย่ นความคิ ดเห็นร่ วมกับท่านอืน่ ๆ ได้ต่อเนือ่ งกันไปได้แบบไม่
ขาดวรรคตอน เรี ยกเสียงหัวเราะจากทุกคน อย่างเบิ กบานใจ
ส่วนข้ าพเจ้ า...น้ องพิ ้งค์ (ชนนิกานต์ สิงห์พยัคฆ์) พาปลีกตัว
มารับอาหารก่อนเที่ยง ซึง่ เตรี ยมไว้ เยอะมาก จนได้ นดั แนะว่าในวัน
ถัดไปไม่ต้องเตรี ยมให้ ข้าพเจ้ าขอรับมื ้อเช้ าเพียงมื ้อเดียวก็พอ
...ต้ องขอบคุณมากๆ ที่ให้ ความใส่ใจอย่างดีเยี่ยมเลย...
ภาคเช้ ากระบวนการปิ ดลงด้ วยรอยยิม้ และใจที่เบิกบานยิ่งนัก
ภาคบ่ าย...
เราแบ่งกลุม่ เป็ นวงเล็กๆ ที่ เอื อ้ ต่อการเรี ย นรู้ ...มี อ าจารย์ ห มอ
แทน(พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร) จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฏเกล้ า ร่วมในกระบวนการด้ วย
อาจารย์หมอแทนเป็ นอาจารย์แพทย์อีกท่านทีพ่ ดู คุยเรื ่องวิจยั
62

ไร้เส้นขอบฟ้า R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน

ให้เป็ นเรื ่องทีเ่ ข้าใจง่าย และดูเข้าใจผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างมาก
การเรี ยนรู้แยกออกเป็ นสามกลุม่ ตามลักษณะปั ญหาหน้ างาน
และรูปแบบการวิจยั ตลอดกระบวนการจะมีผ้ ทู ี่ท�ำหน้ าที่เป็ นคุณลิขิต
หรื อ Note Taker สองท่านช่วยกันสกัดความรู้และกระบวนการเรี ยนรู้
คือ พี่ป(ู ศศิวิมล ช่วงยรรยง) และพี่คิ ้ม(อมรรัตน์ เกรี ยงขจร) ทังสอง
้
ท่านมีพื ้นฐานทางด้ านสังคมสงเคราะห์ ศาสตร์ และมานุษยวิทยา
มีมมุ มองต่อชีวิตที่ลมุ่ ลึกและผ่อนคลาย
การแบ่งกลุ่ม แบ่งตามลักษณะของงานวิ จยั
และเน้นการแนะน�ำดูแลกันแบบใกล้ชิด อาจารย์ทีป่ รึ กษาและ
ผูว้ ิ จยั หารื อร่ วมกัน คิ ดช่วยกัน เพือ่ เติ มเต็มงานวิ จยั ให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น
กลุม่ เล็กๆ ที่ไม่ใหญ่มาก 2-3 ทีมวิจยั ต่อกลุม่ และสมาชิก
กลุม่ ได้ เกิดการเรี ยนรู้ไปพร้ อมกัน
การช่วยเหลือไม่เน้ นการบอก การชี ้แนะ แต่เน้ นการฟั งและ
ช่วยกันคิด กระตุ้นให้ เกิดความกระจ่างชัดในงานของตนเอง
สมาชิ กในกลุ่มที ่ข้าพเจ้าได้ดูแล คื อ น้องจิ๊ กกี ๋และน้องนุ้ย
(วิ ไลภรณ์ ศิ ริกา) ซึ่ งทัง้ สองเรื ่ องจากการเล่าท� ำให้ข้าพเจ้ารู้ สึกทึ่ ง
และประทับใจมาก งานประจ� ำของคุณจิ๊ กกี ๋เป็ นงานที ่ศูนย์ รับแจ้ง
เหตุและสัง่ การ ปั ญหาและอุปสรรคที ่พบในการท� ำงาน คื อ เวลา
ที ่ได้รับการแจ้งเหตุ การสือ่ สาร ไม่ว่าจะเป็ นการบอกอาการเบื อ้ งต้น
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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การแจ้งต�ำแหน่งจุดเกิดเหตุ ตลอดจนการตัดสินใจส่งทีมลงไปช่วยเหลือ
ส่วนเรื ่องของน้องนุย้ เป็ นแรงบันดาลใจทีเ่ กิ ดจากอุปสรรคใน
การท�ำงาน ทีมปฏิ บตั ิ การฉุกเฉิ น ไม่สามารถเข้าไปถึงพืน้ ทีไ่ ด้ เพราะ
เป็ นเขตรอยต่อระหว่างต�ำบล และคนทีไ่ ปถึงจุดเกิ ดเหตุก่อนหรื อคน
ทีอ่ ยู่ ณ จุดเกิ ดเหตุนนั้ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือเบือ้ งต้น
น้องนุ้ยจึ งสนใจที ่จะส่งเสริ มศักยภาพของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยใน
ชุมชนให้สามารถให้การดูแลช่วยเหลือฉุกเฉิ นเบื อ้ งต้นได้
เราใช้ เวลาในการคุยกันตลอดสามชัว่ โมง เพื่อความชัดเจน
ในกรอบแนวคิด และเป็ นการพูดคุยผ่านเรื่ องเล่าหรื อสุนทรี ยสนทนา
(Dialogue) เป็ นการคุยที่ประเทืองปั ญญาและจรรโลงใจทังนั
้ กวิจยั
และที่ปรึกษาอย่างมาก
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ตอนที่ 5

“ล้อมวงคุยลุยงานวิจัย"
การการเล่าเรื ่องงานวิ จยั ผ่าน Sucess Story Sharing
ทีส่ ะท้อนชัดมากถึงความหนึ่งเดียวกับงานของตนเอง
ทีผ่ ูเ้ ล่าสามารถเล่าได้โดยไม่ตอ้ งใช้สือ่
เพราะนีค่ ือ ปรากฏการณ์ ทีเ่ กิ ดขึ้นจริ ง
และนักพัฒนางานสามารถน�ำ gap
ทีเ่ กิ ดจากการท�ำงานมาสู่ประเด็นการท�ำ R2R.....
อ่านต่อได้ที:่ https://www.gotoknow.org/posts/595640

เครื่ องมือในการเล่าเรื่ อง ซึง่ ข้ าพเจ้ าค่อนข้ างชื่นชอบและมีความเชื่อ
ในเทคนิคกระบวนการนี ้

ล้อมวงคุยลุยงานวิจัย
กระบวนการภาคบ่า ยเริ่ ม ต้ นด้ ว ยการพูดคุย งานวิ จัย เป็ น
กลุม่ ย่อย สามกลุม่ และมีวิทยากรประจ�ำกลุม่ เป็ นพี่เลี ้ยง ...คอยชวน
พูดคุยและช่วยเกลางานวิจยั ให้ ชดั เจนขึ ้น
ในกลุม่ ของข้ าพเจ้ า น้ องพิ ้งค์(ชนนิกานต์ สิงห์พยัคฆ์) แบ่ง
มาให้ สองทีมคือ...
น้ องจิ๊กกี๋(สุภลักษณ์ ชารี พดั ) และน้ องนุ้ย(วิไลภรณ์ ศิริกา)
น้ องจิ๊กกี๋ สนใจศึกษาเรื่ อง "การพัฒนาแนวปฏิบตั ใิ นการให้
รหัสความรุนแรงของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสัง่ การจังหวัดขอนแก่น”
ส่วนน้ องนุ้ย สนใจศึกษาเรื่ อง "การพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชน
ประจ�ำครัวเรื อนโดยใช้ กระบวนการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ในเขตองค์การบริ หารส่วนต�ำบลท่าพระ อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น

ในทัศนะของข้าพเจ้าบทสนทนาด้วยใจเบาเบา เป็ นการน้อมน�ำ
การสัมพันธ์ กนั ด้วยใจทีเ่ ปี ่ ยมไปด้วยความรัก ความเมตตาและความ
ปรารถนาดีต่อผูท้ ีก่ �ำลังสนทนาและพูดคุยด้วย
ในหลายๆ ครัง้ ของการท�ำกระบวนการ
การเริ่ มต้นด้วยการพักกาย-พักจิ ต เตรี ยมความพร้อม...ต่อการ
เรี ยนรู้ ด้วยการท�ำสมาธิ ภาวนาด้วยเพลงเบาเบา...พร้อมตามลมหายใจ
ด้วยความอ่อนน้อมต่อตนเอง ทันทีทีล่ ืมตา...โปรดอย่าได้ละเลยคนที ่
อยู่ขา้ งๆ เรา พร้อมแย้มยิ้ มให้ดว้ ยความเบิ กบานใจ
บรรยากาศการเริ่ มต้นค่อนข้างพร้อม...ต่อการเปิ ดใจสู่การ
เรี ยนรู้ ข้าพเจ้าเกริ่ นคร่าวๆ ถึง “การสุนทรี ยด้วยใจเบาเบา”... ใจเบาเบา
ที ่ไม่กระแทกกระทัน้ กันทางอารมณ์ หรื อความคิ ด หากแต่น้อมใจ
แบ่งปั น...เพือ่ น�ำไปสู่ความสร้างสรรค์ต่อชี วิตและวิ ถีการท�ำงาน
การเรี ยนรู้ไม่มีการบรรยายมากมาย
แต่เราเรี ยนรู้ผ่านกระบวนการปฏิ บตั ิ เน้นการฝึ กฟั งจากเสียง
ทีไ่ ด้ยิน พร้อมน้อมใจฟั งเสียงแห่งภายในของเราทีก่ ระซิ บบอกเราขณะที ่
เราก�ำลังฟั งเสียงภายนอกนัน้ อยู่...

เราใช้ เทคนิคของเรื่ องเล่า(Success Story Sharing) มาเป็ น
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จากเรื่ องเล่าที่น้อมน�ำเล่าสูก่ นั ฟั ง...
ขณะที่ทกุ คนได้ ฝึกการฟั ง...ทั ้งเสียงจากภายนอกและเสียง
ภายในหัวใจตนเองแล้ ว ให้ ถอดบทเรี ยนจากเรื่ องเล่าที่ตนเองได้ ฟัง...
ว่าได้ เกิดการเรี ยนรู้ตอ่ ตนเองอย่างไรบ้ าง...
มีเรื่ องเล่ามากมายเกิดขึน้ ในบรรยากาศการเรี ยนรู้ และมี
หลายประเด็นที่ข้าพเจ้ าประทับใจ เป็ นความเชื่อมโยงจากภายนอกสู่
ภายในและน้ อมน�ำก่อเกิดเป็ นพลังแห่งความดีขึ ้น
กระบวนการเรี ยนรู้วนั นี ้...เต็มไปด้ วยใจและแววตาแห่งความสุข
เป็ นความตังใจของผู
้
้ จดั และอยากผลักให้ เกิดบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้
ในมิตแิ ห่งความสัมพันธ์กนั และกันด้ วยใจเบาเบา...
ก�ำลังใจที่ไร้ มลู ค่าทางวัตถุของคนหน้ างาน ซึง่ ข้ าพเจ้ าเชื่อ
ว่าหากได้ เกิดขึ ้นภายในจิตใจของบุคคลใดแล้ ว...ย่อมน้ อมน�ำไป
สู่โอกาสของการพัฒนา...จากภายในสู่ภายนอกและขณะเดียวกัน
สิ่ ง ภายนอกก็ น้ อ มน� ำ มาสู่ภ ายใน เป็ นสภาวะที่ ไ ร้ ความหยุด นิ่ ง
หากว่า ณ ขณะนันเรายั
้
งมีลมหายใจอยู่...

มันไม่สอดคล้องกันระหว่างการให้รหัสและการส่งทีมลงไปทีจ่ ดุ เกิ ดเหตุ...
ท�ำให้การประเมิ นคนไข้ไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง ต้องเสียเวลาในการ
ส่งทีมใหม่ไปรับ ก่อให้เกิ ดความซ�้ ำซ้อน และทีส่ �ำคัญส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยบางรายอย่างมาก บางรายสอบถามอาการ
คล้ายไม่มีอะไร แต่เมื อ่ ไปถึงทีเ่ กิ ดเหตุคนไข้อาการวิ กฤต ...ก็มี"
ในฐานะที่ข้าพเจ้ าเป็ นคนนอก ขณะที่ฟังจิ๊กกี๋เล่าเรื่ องนันรู
้ ้ สกึ
สนุกและได้ จินตนาการตามเรื่ องราวไปด้ วย ท�ำให้ เห็นชัดเจนเลยว่า
คนหน้ างานอย่างจิ๊กกี๋...สามารถวิเคราะห์บริ บทหน้ างานและมองเห็น
ปั ญหาได้ อย่างแจ่มชัด
ส่วนเรื่ องของน้ องนุ้ย... "ชาวบ้านหรื อคนในชุมชน มักไม่
สามารถแจ้งเหตุได้ชดั เจน ท�ำให้ตอ้ งตระเวนหาทีเ่ กิ ดเหตุ ส่งผลต่อ
ความล่าช้าและความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ถ้าหากว่าดึงศักยภาพของ
ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่ วมและช่วยกันพัฒนาอาสาฉุกเฉิ นขึ้นมาอาจจะ
ท�ำให้ระบบการน�ำส่งจากชุมชนมาถึงโรงพยาบาลดีขึ้น สะดวกขึ้น..."

การใช้ เทคนิคนี ้ท�ำให้ มองเห็นเรื่ องราวของหน้ างานการพัฒนา
แนวคิด และ ช่องว่าง(Gap) ที่ยงั มีอยูไ่ ด้ อย่างชัดเจนขึ ้น

เมื่อฟั งเรื่ องราวทังสองเรื
้
่ องงาน R2R ท�ำให้ เห็นเป็ นภาพของ
การเคลื่อนเข้ าหากันระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาลในเรื่ องช่องว่าง(Gap)
ของการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน หากว่าส�ำเร็ จ ทังสองเรื
้
่ องนี ้ก็สามารถเป็ น
โมเดลที่ดีให้ กบั พื ้นที่อื่นได้ เรี ยนรู้ไปด้ วย

จิ๊ กกี ๋ "เวลาทีร่ บั แจ้งเหตุ เราก็จะสอบถามอาการตามไกด์ไลน์
(Guideline)ที ่ สพฉ.ออกแบบให้เราใช้ แต่ปรากฏว่าเมื ่อน�ำมาใช้จริ ง

กระบวนการพูดคุยงานวิจยั ...กลุ่มย่อยนี ้ ข้ าพเจ้ ามองว่า
ท�ำให้ อาจารย์พี่เลี ้ยง(วิทยากรประจ�ำกลุ่มย่อย/ที่ปรึ กษา) สามารถ
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สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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เข้ าถึงนักพัฒนางานได้ และสื่อสารกันได้ ละเอียดขึ ้น เข้ าใจกันมากขึ ้น

โครงร่าง เพียงแต่รูปแบบปรับเปลี่ยนไม่ได้ ท�ำเหมือนสากลทัว่ ๆ ไป

หลังจากเรื ่องเล่า บทสนทนาใช้พืน้ ฐานของ "สุนทรี ยสนทนา"
หรื อ Dialogue เพือ่ เติ มเต็มงาน และมี ความชัดเจน ช่วยกันคิ ดช่วย
กันมองให้ลึกซึ้ง

เรานัง่ กันเป็ นรู ปตัวยู อิ ริยาบททีผ่ ่อนคลายสบายๆ อาจารย์ที่
ปรึ กษาแต่ละท่านมานัง่ รวมกันในด้านหน้า

โดยเริ่ มจากปั ญหาทีน่ �ำมาสู่การตัง้ เป็ นค�ำถามการวิ จยั พิจารณา
ว่ า ปั ญ หาดัง กล่ า วเป็ นปั ญ หาที ่แ ท้จ ริ งหรื อ ไม่ และสามารถน�ำมา
สู่ประเด็นศึกษาวิ จยั ได้จริ งหรื อไม่ ต้องอาศัยการพิ สูจน์ หรื อศึกษา
อย่างลึกซึ้งมากน้อยเพียงใด
บางครัง้ เราอาจจะเจอในลักษณะปั ญหาเทียม เมื อ่ น�ำมาเป็ น
โจทย์วิจยั มักจะมาติ ดขัดตอนเก็บข้อมูล เช่น หากลุ่มตัวอย่างไม่ได้
หรื อกลุ่มตัวอย่างมี ไม่มากพอ เป็ นต้น
เราใช้เวลาไปเกือบครึง่ วัน สบายๆ ไม่เร่งรัดกระบวนการมากนัก
ในแต่ละเรือ่ งข้าพเจ้าใช้เวลาไม่ตำ�่ กว่าหนึง่ ชัว่ โมงครึ่ง ฟัง ท�ำความ
เข้าใจ แลกเปลีย่ นความคิด และช่วยกันเติมเต็ม เป็ นปรากฏการณ์ทนี ่ า่ ชืน่ ใจ
สนุก และมีเสียงหัวเราะเป็ นระยะๆ ทีส่ �ำคัญ กรอบแนวคิดการวิจยั ของ
แต่ละคนมีความชัดเจนขึน้
หลังจากพักสักครู่
แต่ละกลุ่มก็มารวมตัวกันเล่า แลกเปลี่ยนสู่กลุ่มใหญ่รับฟั ง
ร่ วมกัน กระบวนการนี ้หากเป็ นรู ปแบบทัว่ ๆ ไปก็คงเป็ นการน�ำเสนอ
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ไม่มีการน�ำเสนอสไลด์
ไม่มีการใช้คอมพิ วเตอร์
เราใช้ทกั ษะการฟั งอย่างลึกซึ้ง(Deep Listening)
แต่ละคนเล่าเรื่ องงานวิจยั ให้ ฟัง โดยเริ่ มจากบริ บทหน้ างาน
ประเด็นปั ญหาที่น�ำมาสูค่ �ำถามการวิจยั และกระบวนการศึกษาที่จะ
แก้ ไขปั ญหานันว่
้ าจะท�ำอย่างไร(How To)
จากที่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กันในกลุ่มย่อย และอาจารย์ที่
ปรึกษาช่วยเติมเต็ม มาสูก่ ระบวนการกลุม่ ใหญ่ ดูเหมือนจะท�ำให้ มอง
เห็นเนื ้องานชัดเจนยิ่งขึ ้น อาจารย์ทกุ ท่านช่วยกันมองพิจารณาเพื่อให้
เนื ้องานและกรอบแนวคิดสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น รวมถึงสมาชิกท่านอื่นๆ ที่ไม่
ได้ อยูใ่ นกลุม่ เดียวกันชวนคิดชวนคุยและแลกเปลี่ยนหลากหลายมุมมอง
ในวงสุนทรี ยสนทนากลุ่มใหญ่นี ้มี นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ เข้ าร่วมฟั งด้ วย
รูปแบบการพูดคุยทีเ่ รียบง่ายและเป็ นกันเอง ท�ำให้ผ้เู ล่าไม่ตนื่ เต้น
และสนุกในการเล่าเรื่องงานวิจยั ขณะเดียวกันจะมีอาจารย์หลายท่านที่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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ยังมีความสงสัยก็ชวนพูดคุยซักถามในเนื ้องานให้กระจ่าง ซึง่ การพูดคุยซัก
ถามเต็มไปด้วยความเป็ นกัลยาณมิตร อบอุน่ ใจ และไม่คกุ คาม
งานวิ จัยจากที มวิ จัยโรงพยาบาลนครพนมที ่สนใจในเรื ่ อง
การพัฒนาระบบการส่งต่อทีม่ าจากความร่ วมมื อระหว่างประเทศ คือ
ไทย-ลาว เพราะหลายครัง้ ทีผ่ ่านมาอุบตั ิ การณ์ ทีเ่ กิ ดขึ้น คน สปป.ลาว
ทีพ่ กั อาศัยอยู่แถบชายแดนติ ดต่อกับเขตจังหวัดนครพนม มี การส่งผู้
ป่ วยฉุกเฉิ นข้ามมาฝั่ งไทยเป็ นจ� ำนวนมาก
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ประทับใจงานนี ้มากและได้ ร่วมแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นเพิม่ เติมว่า เมือ่ งานวิจยั นี ้ส�ำเร็จ จะท�ำให้ ได้ รูปแบบการส่งต่อผู้
ป่ วยฉุกเฉินกรณีรอยต่อชายแดนระหว่างประเทศ
พื น้ ที่ แต่ล ะแห่งที่ อยู่รอยต่อระหว่า งชายแดน สามารถน�ำ
แนวคิดหรื อผลการวิจยั เรื่ องนี ้ไปใช้ ประโยชน์
ในทุกๆ ช่ วงของกระบวนการ สิ่งที่สัมผัสได้ คือ พลัง
เป็ นพลังของการตื่นรู้ และเบิกบาน สะท้ อนผ่ านสีหน้ า แววตา
รอยยิม้ และท่ าทีท่ ีเต็มไปด้ วยความมีก�ำลังใจ
พี่ไก่(ปุญญาวีร์ อาราเม) จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐมได้ เล่าที่มาที่ไปในงานให้ ฟัง ซึง่ น่าสนใจมาก
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“แนวทางการดูแลเบือ้ งต้นส�ำหรับผูป้ ่ วยฉุกเฉินทีไ่ ด้รบั อุบตั ิเหตุ
ทางตา จากทีผ่ า่ นมาพบว่าไม่มีแนวทางหรื อรูปแบบชัดเจน หลายครัง้
เราอยูป่ ลายทางท�ำให้เห็นถึงความไม่รู้ ไม่เข้าใจในการปฐมพยาบาล ณ
จุดเกิ ดเหตุเมือ่ ผูป้ ่ วยได้รบั อุบตั ิเหตุทางตา บางครัง้ ส่งผลต่อความเสีย่ ง
ในระดับรุนแรงเพิ่มขึ้นถ้าเรามีการศึกษาและส่งผลต่อการพัฒนาแนวทาง
ทีช่ ดั เจนจะเกิดประโยชน์อย่างมากในการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั อุบตั ิเหตุทางตา"
พี ่ไ ก่ แ ละที ม วิ จัย สนใจศึ ก ษาในพื ้น ที ่โ รงพยาบาลต่ า งๆ ที ่
อยู่ในเขต 5 และมี การส่งต่อผู้ป่วยที ่ได้รับบาดเจ็ บทางตามาที ่โรง
พยาบาลเมตตาประชารักษ์ วัดไร่ ขิง จังหวัดนครปฐม
เป็ นงาน R2R ทีใ่ หญ่ มี การศึกษาในระดับกว้างและลึกซึ้ง
เกิ ดประโยชน์ อย่างมากในการดูแลช่วยเหลื อผู้ป่วยที ่ได้รับบาดเจ็ บ
ฉุกเฉิ นทางตา
น้ อ งหนิ ง (ไคลศรี บาดาล) และพี ่ ป้ อม(ศิ วิ ไ ลซ์ ศรี วิ เ ศษ)
โรงพยาบาลหนองคายจังหวัดหนองคาย เล่าว่า
“ระหว่างทางที ส่ ่งต่อผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นโรคหลอดเลื อดสมองหรื อ
Stroke แล้วเกิ ดอุบตั ิ การณ์ ผูป้ ่ วยทรุดลง บางครัง้ ต้องช่วยฟื ้ นคืนชี พ
ในรถ และพบปั ญหาว่า พยาบาลทีส่ ่งต่อ(Refer) บางคนไม่ได้มีความ
เชี ย่ วชาญในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มโรคเหล่านี ้ เครื ่องมื ออุปกรณ์ ในรถ
ไม่ได้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ � ำหนด ทางทีมวิ จยั จากโรงพยาบาล
หนองคายจึ งมี ความสนใจที ่อยากจะศึ กษาและพัฒนางานวิ จัยใน
เรื ่องดังกล่าว เพือ่ ช่วยให้ผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นปลอดภัยระหว่างส่งต่อ และ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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พยาบาลทีส่ ่งต่อ(Refer) ท�ำงานง่ายขึ้นและมีความรู้ทกั ษะในการดูแล
ผูป้ ่ วยกลุม่ นี"้
การเล่าเรื่ อง(Success Story Sharing) ไปพร้ อมๆ กับการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ (Sharing & Learning) ด้ วยการน� ำ ทัก ษะของ
สุนทรี ยสนทนา(Dialogue) มาประกอบผสมผสานตลอดกระบวนการ
ท�ำให้ บรรยากาศดีมาก ทรงพลัง และไม่มีทา่ ทีของความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยล้ า หรื อท้ อแท้
เวลาแม้ ล่วงเลยมาถึงหนึ่งทุ่มกว่าแต่การพูดคุยกันยังไม่จบ
และดูเหมือนยังติดพันต่อเนื่อง

และหยอกล้ อกันเป็ นระยะๆ ระหว่างทีมวิจยั และอาจารย์ที่ปรึกษา
“งานวิ จยั ชัดเจนหรื อไม่ชดั เจน คงต้องยกความดีให้อาจารย์
เปลี ่ยนความกดดันมาที ่อาจารย์ นะคะ" เสี ยงแซวข� ำๆ จากในกลุ่ม
เรี ยกเสียงหัวเราะได้จากทุกคน
ในช่วงกิจกรรมนี ้เราใช้ เวลาถึงเกือบสองทุ่มกว่า จึงได้ ขอปิ ด
และเลิกกระบวนการ ความรู้ สกึ อิ่มเอมใจ ประทับใจ และหลายคน
เครื่ องก�ำลังร้ อนและติดพันอยากพูดคุยต่อ แต่ก็ต้องยุตกิ ระบวนการ
เพื่อให้ ทกุ คนจะได้ พกั และทานอาหารร่วมกัน (ยกเว้ นข้ าพเจ้ า)

มีความประทับใจเกิดขึ ้นหลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นการเล่าเรื่ อง
งานวิจยั ผ่าน Success Story Sharing ที่สะท้ อนชัดมากถึงความเป็ น
หนึง่ เดียวกับงานของตนเองซึง่ ผู้เล่าสามารถเล่าได้ โดยไม่ต้องใช้ สื่อ
เพราะนี่คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ งและนักพัฒนางานสามารถน�ำ
Gap ที่เกิดจากการท�ำงานมาสูป่ ระเด็นการท�ำ R2R
อีกประเด็นหนึ่งทีน่ ่าสนใจคือ
การให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษามานั่งรวมกันด้ านหน้ า เพื่อคลาย
ความกดดันของผู้น�ำเสนอ เรื่ องใครชัดไม่ชดั ก็สะท้ อนถึงว่าอาจารย์
พี่เลี ้ยง วิทยากรประจ�ำกลุ่มย่อยน�ำพาลูกทีมไปอย่างไร บรรยากาศ
สนุกสนานมาก ทังๆ
้ ที่เราก�ำลังชวนกันคุยเรื่ องยากๆ...มีเสียงแซว
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ตอนที่ 6

"Share&Learning
by World Cafe"
ปกติ เวลาทีข่ อทุนวิ จยั
แหล่งทุนมักจะไม่ได้มาชี แ้ จง
หรื อพบปะผูข้ อรับทุนมากนัก
โดยเฉพาะการเงิ นและฝ่ ายกฏหมาย
ทีเ่ กี ย่ วข้องกับการท�ำสัญญา
นีถ่ ือว่า สพฉ.ให้ความส�ำคัญ...
และใส่ใจในทุกๆ กระบวนการดีมาก

"คุณลิขิต" หรื อ Note Taker คอยจับภาพกระบวนการ บันทึกและถอด
บทเรี ยน

Share & Learning by World Cafe
อากาศยามเช้ าสดใส เสียงนกร้ อง
ที่นี ้ให้ ความรู้สกึ คล้ ายความเป็ นชนบท ทังๆ
้ ที่เป็ นสังคมเมือง
เสียงเรื อเล็กส่งสินค้ า เคลื่อนไหวไปอย่างช้ า ท�ำให้ นกึ ถึง 		
"ชีวิตช้ าลง" ไม่เร่งรี บ สงบและงดงาม
"เช้ าวันที่สองของ Workshop Share & Learning ในการ
จัดการงานวิจยั "

คุยกันได้ สกั พัก ถามไถ่เรื่ องราว ทราบว่าทังสองท่
้
านจบมา
ทางด้ านสังคมศาสตร์ พี่ปจู บสาขาสังคมสงเคราะห์ และพี่คิ ้มจบทาง
มนุษยวิทยา การพูดถึงแลกเปลี่ยนถึงเรื่ องมุมมองต่อชีวิต เรื่ อยไป
จนถึง อาหารและสุข ภาพ มาจบลงที่ เ รื่ อ ง... การจัด กระบวนการ
ทังสองท่
้
านไม่ได้ ท�ำงานประจ�ำ แต่มีอาชีพเป็ นฟรี แลนซ์ คร�่ ำหวอดอยู่
ในวงการการท�ำกระบวนการต่างๆ
ข้ าพเจ้ าให้ ความเห็นว่าการสนทนาในเช้ าวันนี ้เป็ นประสบการณ์
ที่ดีมากๆ สามสาขามาคุยกัน "จิตวิทยา มานุษยวิทยา และ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ " มุมมองและทัศนะทีแ่ ลกเปลีย่ นก็จะเป็ น จิตใจ
จิตวิญญาณ และเรื่องของชีวติ ตลอดจนการมีปฏิสพั นั ธ์เกื ้อกูสรรพชีวติ ต่างๆ

ก่อนเข้าสูก่ ระบวนการข้าพเจ้าได้มโี อกาสสนทนากับ Note Taker
ทังสองท่
้
าน คือ พีป่ กู บั พีค่ ิ ้ม เราเจอกันทีห่ ้ องอาหารริมแม่น� ้ำเจ้ าพระยา

การท�ำงานอิสระท�ำให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ไม่หยุดยิ่ง และการเข้ าไป
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้คนท�ำให้ ได้ เรี ยนรู้วิถีแห่งชีวิต การเชื่อมโยง และความ
เป็ นไปของชีวิตและสังคม

มุมอันสงบและโต๊ ะอาหารเล็กๆ
เราทักทายกัน และเชื ้อเชิญนัง่ ลง พร้ อมรอยยิ ้มและบทสนทนา
ทีเ่ รียบง่าย

เราทานอาหารไปอย่างช้ าๆ ไม่เร่ งรี บ บางช่วงจังหวะก็หยุด
สนทนากัน ได้ พิจารณาเรื่ องราวต่างๆ ไปพร้ อมๆ กัน

"พี่ปูและพี่คิ ้ม" ดูอารมณ์ดแี ละใจเย็น มีเรื่ องราวที่นา่ สนใจและ
ค้ นหา การประชุมครั ง้ นีท้ งั ้ สองท่านถูกเชือ้ เชิญมาร่ วมงานในฐานะ
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กระบวนการเรี ยนรู้ในเช้ าวันนี ้ ก�ำหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้แบบ World Cafe
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World Cafe เป็ นกิจกรรมหรื อเครื ่องมือทีใ่ ช้ในการแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้และขอความคิดเห็นจากประสบการณ์ โดยทุกคนได้มีสว่ นร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นนัน้ ใช้เทคนิคของการสุนทรี ยะสนทนา(Dialogue)

และช่วยเติมเต็มผลงานวิจยั

มี การแลกเปลี ่ยนเรี ยนรู้ กนั อย่างเป็ นอิ สระภายใต้หวั ข้อที ่
ก�ำหนดให้ บรรยากาศทีผ่ ่อนคลาย มี ความเป็ นกัลยาณมิ ตร จะมี ผู้
อยู่ประจ� ำกลุ่ม หรื อเรามักเรี ยกกันว่า "เจ้าบ้าน"(Host) คอยต้อนรับ
และเชื อ้ เชิ ญและกระตุน้ ให้เกิ ดการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ พร้อมทัง้ คอย
จดบันทึก เมื อ่ เสร็ จสิ้ นกระบวนการก็น�ำเอาความรู้และประสบการณ์
ที ไ่ ด้มาหาข้อสรุปอันเป็ นจุดร่ วมของประสบการณ์ ทงั้ หมด และน�ำไป
ข้อสรุปทีไ่ ด้นนั้ ไปใช้ขยายผลในการต่อยอดความรู้ต่อไป

ในกิจกรรม World Cafe ครั ง้ นีม้ ีหวั หน้ าการเงินและนิติกร
มาร่ วมวงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้ วย ผู้จัดเรี ยกห้ วงเวลานีว้ ่า กิจกรรม
กลุ่ม... R2R World Cafe “สามเสาหลักของการบริหารจัดการงาน
วิจยั R2R” (กฎหมาย - การเงิน - งานขับเคลื่อนเครือข่ าย R2R)

หลังจากที่ทกุ คนทานอาหารเช้ าเสร็ จแล้ วต่างก็ทยอยเข้ ามา
ในห้ องประชุม การพูดคุยทักทายอย่างไม่เป็ นทางการมีอยูต่ ลอดเวลา
รอยยิ ้มและเสียงหัวเราะ
ความเบิกบาน สดชื่น มีปรากฏ
ข้ าพเจ้ าตังข้
้ อสังเกตว่า เป็ นการประชุมวิจยั ที่ปราศจาก
ความเครี ยด และกดดัน ทุกคนดูผอ่ นคลายและสนุกกับการแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู้
หลังจากเปิ ดกระบวนการอย่างไม่เป็ นทางการทบทวนกระบวนการ
เรียนรู้เมือ่ วานนี ้ และต่อยอดอีกสามเรื่อง เป็ นสุนทรียะสนทนา(Dialogue)
จากผลงานที่ยงั เหลือ มีพี่หลีท�ำหน้ าที่ร่วมในการสะท้ อน (Reflection)
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จากนัน้ เราเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ R2R World Cafe

กิจกรรมนี ้เราจัดเป็ นสามกลุม่ ตามมีหวั ข้ ออยู่ 3 ประเด็น ได้ แก่
1. การจัดสรรงบประมาณทุนวิจยั (การเงิน)
2. การท�ำสัญญาในการรับทุน (กฏหมาย)
3. การจัดการท�ำผลงานให้ แล้ วเสร็ จตามเวลา (การขับเคลื่อน
การท�ำ R2R ให้ แล้ วเสร็ จ)
เป้าหมายของการเรี ยนรู้ในกิจกรรมนี ้ คือ
เพื่อเรี ยนรู้กระบวนการ สนับสนุนทุน R2R (Grant) ตังแต่
้
- กระบวนการทางกฎหมาย การท�ำสัญญาเพือ่ ให้ ทนุ สนับสนุน
งานวิจยั การเตรียม เอกสารประกอบสัญญา ฯ
- กระบวนการทางการเงิน การขอรับเงินงวด การเสีย ภาษี
การเบิกจ่าย เอกสาร การเงินฯ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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- งานขับเคลือ่ นเครือข่าย R2R การน�ำส่งผลงาน การแบ่งงวด
งาน งวดเงิน การเขียนรายงาน ความก้ าวหน้ าและรายงาน ฉบับสมบรูณฯ์

“รายการและรายละเอียดของกิ จกรรมทีส่ ามารถเบิ กใช้ทนุ ได้
ตลอดจนเอกสารก�ำกับการเบิ กใช้ ตามสัญญาทีไ่ ด้ตกลงกัน"

จากสามประเด็นดังกล่าว แทนทีเ่ ราจะให้วิทยากรน�ำมาบรรยาย
และตอบข้อสงสัย แต่กระบวนการที ่ สพฉ.จัดเราปรับรู ปแบบการเรี ยนรู้
น�ำประสบการณ์ ทีม่ ี ในแต่ละคนมาแบ่งปั นสู่สมาชิ กในกลุ่มได้ร่วม
ฟั งและแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ดว้ ย

ในกลุม่ การจัดสรรงบประมาณทุนวิจยั (การเงิน) หัวหน้ าการ
เงินที่ท�ำหน้ าที่เป็ น Host หรื อเจ้ าบ้ านกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ พร้ อมทังแชร์
้ ประสบการณ์ตรงที่มีในแต่ละบุคคลเพื่อให้ ได้ จดุ
ลงตัวกันมากที่สดุ ข้ าพเจ้ าได้ เข้ าไปสังเกตการณ์ รู้สกึ ชื่นชมเพราะ
เป็ นกระบวนการที่ได้ สื่อสารกันโดยตรงแบบถ้ อยทีอาศัยกันและมอง
หาแนวทางที่เอื ้อผู้รับทุน R2R ให้ มากที่สดุ

ในส่วนข้ อมูลหรื อความไม่เข้ าใจที่ยงั ขาดหรื อผู้จดั มองว่าเป็ น
ประโยชน์ที่ควรจะรู้ เพิ่มเติม วิทยากรที่เชิญมาก็สามารถเพิ่มเติมได้
ในช่วงท้ ายของการเสร็จสิ ้นการท�ำ World Cafe
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เราใช้ เวลารอบละ 20 นาที หมุนวนกัน
สามรอบ แบ่งปั น แลกเปลี่ยน และเติมเต็ม
“การจัดสรรงบประมาณทุนวิ จยั ถ้าเป็ นแหล่งทุนอื ่นๆ หลัง
จากมอบทุนให้แล้วในการก�ำกับติ ดตามในเชิ งความเป็ นกัลยาณมิ ตร
จะน้อยมาก ทุนทีท่ างทีม R2R ได้รบั มี นยั แห่งความเป็ นมิ ตรภาพแฝง
ฝั งเข้าไปด้วย การช่วยเหลือและเกื อ้ กูล พยายามลดช่องว่างให้แคบ
ลงระหว่างแหล่งทุนและผูร้ บั วิ จยั "
“การจัดการทุนจะแบ่งเป็ นงวด และเปิ ดบัญชี ตามทีท่ าง สพฉ.
ก�ำหนดให้ เมื อ่ กระบวนการด�ำเนิ นงานเป็ นไปตามข้อตกลงทีไ่ ด้เซ็นต์
สัญญากัน แหล่งทุนก็จะจัดสรรทุนไปให้"
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ในส่วนของกลุม่ การท�ำสัญญาในการรับทุน (กฏหมาย) นิตกิ ร
ที่มาร่วมในกระบวนการน่ารักและดูเป็ นมิตรมาก พร้ อมให้ ค�ำแนะน�ำ
และเติมเต็มในสิง่ ที่นกั วิจยั ยังไม่ทราบ
“การช่วยเหลือเน้นในเรื ่องการท�ำงานให้ส�ำเร็ จตามเป้ าหมาย
เกื ้อกู ลเพื ่อไม่ให้เกิ ดเหตุการณ์ การใช้ทุนคื น หรื อการปรับเกิ ดขึ้ น"
นีเ่ ป็ นหนึ่งในความเห็นของนิ ติกรทีไ่ ด้แลกเปลีย่ นในกลุ่ม
“การท� ำสัญญา ต้องละเอี ยดและไม่ซบั ซ้อน เอื ้ออ� ำนวยให้
นักวิ จยั R2R  สามารถด� ำเนิ นการจัดการได้ง่าย ตลอดจนถึงเอกสาร
ที ใ่ ช้ประกอบการเซ็ นต์ สญ
ั ญา"
“การไม่สามารถด� ำเนิ นงานเสร็ จแล้วทันตามที ก่ � ำหนดและ
ตกลงกันไว้ ให้รีบปรึ กษากับทาง สพฉ.เพือ่ ด� ำเนิ นการช่วยเหลื อและ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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จัดการแก้ไขในส่วนทีต่ ิ ดขัด"
กระบวนการด�ำเนินไปเป็ นที่นา่ ประทับใจมาก...
ปกติเวลาที่ขอทุนวิจยั แหล่งทุนมักจะไม่ได้ มาชี ้แจงหรื อพบปะ
ผู้ ขอรั บ ทุ น มากนั ก โดยเฉพาะการเงินและฝ่ ายกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับ การท� ำ สัญญา นี่ ถือว่า สพฉ.ให้ ความส�ำคัญ...และใส่ใจในทุกๆ
กระบวนการดีมาก
ในส่วนของการจัดการท�ำผลงานให้ แล้ วเสร็จตามเวลา มีประเด็น
ของการพูดคุยดังนี ้
"งานขับเคลื่อนเครื อข่าย R2R การน�ำส่งผลงาน การแบ่ง
งวดงาน งวดเงิน การเขียนรายงาน ความก้ าวหน้ า และรายงานฉบับ
สมบูรณ์"
ส�ำหรับการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ประเด็นนีส้ ิ่ งทีไ่ ด้เพิ่มเติ ม คือ การ
จัดการอย่างไรในงานวิ จยั R2R ทีท่ �ำเพือ่ ให้แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที ่
ก�ำหนด
“การวางแผนการท�ำงานให้ ได้ ตามแผนที่วางไว้ "
ดูเหมื อนทุกคนจะตระหนักว่า เมื อ่ สามารถท�ำตามแผนทีว่ าง
ไว้ได้ งานวิ จยั ก็จะสามารถแล้วเสร็ จตามระยะเวลาทีก่ �ำหนด สิ่ งทีจ่ ะ
เป็ นปั จจัยท�ำให้ท�ำได้คือ ความมุ่งมัน่ และตัง้ ใจ
เมื อ่ หัวข้อวิ จยั และค�ำถามการวิ จยั มี ความชัดเจน การวางแผน
การด�ำเนิ นงานวิ จยั ก็จะมี ความชัดเจนตามมาด้วย
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การจัดให้มีเวทีแลกเปลีย่ นกันเป็ นระยะเพือ่ พูดคุยความก้าวหน้า
และได้รบั ความช่วยเหลือเป็ นระยะ ก็เป็ นปั จจัยทีส่ �ำคัญทีจ่ ะช่วยท�ำให้
การด�ำเนิ นงานลืน่ ไหลไปได้
ซึง่ ในประเด็นนี ้ข้ าพเจ้ าตังข้
้ อสังเกตว่า การจัดการเรื่ องทุน
วิจยั ของสถานบันการแพทย์ฉกุ เฉิินได้ ให้ ความส�ำคัญ ซึง่ ไม่ใช่เพียง
แค่การคัดเลือกให้ ทนุ ส่งรายงาน และปิ ดเล่มเท่านัน้ แต่ตลอดระยะ
เวลของการด�ำเนินการขับเคลื่อน ได้ มีการจัดการเป็ นระยะ
มีการสื่อสาร ก�ำกับ ติดตาม และคอยช่วยเหลือ
สะท้ อนถึงความใส่ใจและเอื ้ออ�ำนวยให้ การด�ำเนินการขับ
เคลื่อน R2R ในพื ้นที่ส�ำเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
ในวงแลกเปลีย่ นเรียนรู้ผา่ นกิจกรรม World Cafe หลายๆ ท่าน
มีความต้ องการอยากให้ เกิดการช่วยเหลือในการเขียนรายงานจนเสร็จ
สมบูรณ์ โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกันเป็ นระยะๆ เพื่อที่วา่ เมื่อสิ ้นสุด
โครงการจะได้ ไม่ต้องมาปรับแก้ มาก
“ทุกๆ ระยะของการด�ำเนิ นการ R2R ถ้าเป็ นไปได้อยากให้มี
Workshop หรื อกิ จกรรมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ หรื อกิ จกรรมเสริ มทักษะ
ในการฝึ กฝนเรื ่องการเขี ยน เพือ่ ทีว่ ่าจะได้เขี ยนไปในแนวทางเดียวกัน
และคอยปรับแก้ไขเป็ นระยะ"
“บางครัง้ เจอว่า เมื อ่ เสร็ จสิ้ นโครงการ งานต้องมาถูกรื ้อใหม่
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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หมด เพราะบางครัง้ อาจจะไม่ตรงหรื อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
ผูร้ บั ทุน ถ้าหากเป็ นไปได้หากมี การติ ดตาม ปรึ กษาช่วยเหลือกันเป็ น
ระยะก็จะได้ไม่เหนือ่ ยหรื อล�ำบากมากในตอนทีเ่ สร็ จสิ้ นโครงการ"
ในการพูดคุยวงกิจกรรม World Cafe เมื่อมีการก�ำหนดประเด็น
ชัดเจน หรื ออาจจะเร้ าด้ วยค�ำถาม สมาชิกที่เข้ าร่วมในกลุม่ จะถูกกระตุ้น
ให้ ได้ คดิ และถ่ายทอดแบ่งปั นความรู้ฝังลึก หรื อที่เราคุ้นเคยเรี ยกกัน
ว่า Tacit Knowledge
การถ่ายทอดผ่านการสุนทรี ยสนทนา(Dialogue) และการฟั ง
อย่างลึกซึ ้ง(Deep Listening) จะท�ำให้ กระบวนทางปั ญญาแตกยอด
ออกไป เกิดการต่อยอดความรู้
“ความรู้ ใหม่ เข้ าไปผสานกับความรู้ เดิม ก็จะก่ อเกิดเป็ น
ความรู้ ท่ ลี ึกซึง้ ยิ่งขึน้ "
หรื ออาจจะเรี ยกได้ว่า เป็ นความรู้ทีล่ ึกและกว้างขึ้น
กิจกรรม Word Cafe จะท�ำให้ ผ้ ูร่วมวงสนทนาสัมผัสได้ ถึง
ความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ความคิดที่ถ่ายทอดออกมาแบ่งปั น เป็ น
ความคิดทีไ่ ม่มถี กู หรือผิด ฝึ กการคิดและมองเรื่องราวต่างๆ อย่างรอบด้าน
สิง่ ที่เกิดขึ ้นอย่างแน่นอน คือ การใคร่ครวญ

เกิดขึ ้น อาจจะเกิดเป็ นปรากฏการณ์ "ปิ๊ งแว้ ป" เกิดขึ ้น ซึง่ เป็ นความคิด
ที่ผลุดขึ ้นในทันทีทนั ใด
ทุกคนที่เข้ าร่วมในกิจกรรมจะรู้สกึ เต็มเปี่ ยมในสิง่ ที่คดิ และ
พูดแสดงออกมา กระบวนการเสร็ จสิ ้นเวลาประมาณบ่ายโมง
หลังจากร่วมกันถอดบทเรี ยน ...
รู้สกึ ถึงความรักที่มีตอ่ นักวิจยั R2R
"ข้ าพเจ้ าได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ าง จากการไปร่วมกระบวนการครัง้ นี ้"
ครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่สองที่ข้าพเจ้ าได้ ไปร่ วมกระบวนการขับเคลื่อน R2R
ของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน... และไม่ผดิ หวังเลยทังสองครั
้
งนี
้ ้ การจัด
บรรยากาศและการจัดสิง่ แวดล้ อมทางกายภาพดีมาก "ผ่อนคลายและ
สบาย" ให้ ความรู้สกึ ที่เป็ นกันเอง ดังจะเห็นได้ จาก คุณหมอจุ้ย...ที่มี
ท่าทีและการแต่งตัวที่แตกต่างกันออกไปดูสบายๆ และดูไม่ปิดกัน้
ท่านัง่ นอน...เรี ยนและการพูดคุย เกื ้อกูล และช่วยเหลือกัน
การเข้ าถึงกันและกันระหว่างวิทยากรกระบวนการและทีม
รวมถึงผู้จดั ความเป็ นส่วนหนึง่ ของกันและกัน การมองงานวิจยั ร่วม
กันสถานที่และรูปแบบการเรี ยนรู้ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้อย่างมาก ความ
เป็ นกัลยาณมิตรที่มีตอ่ กัน มีการจัดการ (Management) ที่แบ่งเป็ น
ระยะเวลาท�ำให้ ตดิ ตามก�ำกับงานได้ งา่ ยและใกล้ ชิด

ขณะที่ฟังอย่างลึกซึ ้ง ทักษะการใคร่ ครวญ และคิดตามจะ
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ตอนที่ 7

“กว่าจะมาเป็น R2R EMS"
เรื่องเล่าช่วงที่ 1

ใคร่ ครวญในตนเอง
ทบทวนและย้อนมอง คล้ายการเดิ นทางมาถึงครึ่ งทาง
เราได้เกิ ดการเรี ยนรู้มากมาย ทุกย่างก้าวคือ การเติ บโต

ข้ าพเจ้ าได้ สมั ผัสช่างละมุนละไม และกระตุ้นการเคลือ่ นไหวแห่งอารมณ์
ความนึกคิดจินตนาการได้ ดี

"กว่าจะมาเป็น R2R EMS”
เรื่องเล่าช่วงที่ 1

หนึ่งวันก่อนถึงวันประชุม ข้ าพเจ้ าเดินทางและประสานงาน
กับผู้จดั เป็ นระยะ เพือ่ พูดคุยและสอบถามถึงสถานทีจ่ ดั เวทีแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ในครัง้ ที่สามนี ้
สิง่ ทีน่ า่ สังเกตอย่างหนึง่ ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้จดั มัก
เลือกสถานทีร่ ิมแม่น� ้ำเจ้ าพระยา แนวคิด(Concept) ในแนวผ่อนคลาย
และเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ และเมื่อไปถึงที่นดั หมายก็เป็ นไปดัง่ ที่คาดไว้
เงียบสงบท่ามกลางความพลุกพล่าน เอือ้ ต่อการจัดระเบียบความ
คิดและออกแบบการเรี ยนรู้ ได้ ค่อนข้ างดี
ริ มหน้ าต่างห้ องพัก ภาพเบื ้องหน้ าคือ สระว่ายน� ้ำของคอนโด
แห่งหนึง่ ออกแบบแนวเล่นระดับ คลื่นน� ้ำกระทบขอบสระตามจังหวะ
ของลมที่พดั มาจากริ มแม่น� ้ำจ้ าพระยา ท�ำให้ ทศั นียภาพเบื ้องหน้ าที่
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ข้ าพเจ้ าได้ เจอกับทุกคนในเช้ าวันถัดมา
ห้ องประชุมติดริมแม่น� ้ำเจ้ าพระยา เรือส่งสินค้ าขนาดใหญ่ลอ่ ง
ผ่านไป ไม่ได้ ทำ� ความรบกวนแต่อย่างใด การได้ เจอกันอีกครัง้ คือ โอกาส
และวาสนาทีไ่ ด้ทำ� สิง่ ดีงามร่วมกัน รอบนี ้คุณพิ ้งค์(ชนนิกานต์ สิงห์พยัคฆ์)
ผู้จดั และผู้ประสานงานมีกจิ กรรมน่ารักๆ พาทุกคนได้ผอ่ นคลายผ่านเสียง
เพลงเจริ ญสติของหมูบ่ ้ านพลัม "ต้ นไม้ ต้นเดียวกัน"
การทักทายแบบไม่เป็ นทางการ รอยยิ ้มและเสียงหัวเราะก็
ยังคงมีอยู่ ข้ าพเจ้ าเริ่ มกระบวนการด้ วยการแจกรู ปหัวใจให้ ทกุ คนได้
เขียนสะท้ อนตนเอง(Reflection) ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในวิถี R2R
จากวันนัน้ ถึงวันนี ้ และความคาดหวัง
“มาท�ำ R2R ครัง้ ทีผ่ ่านมารู้สึกเครี ยดมากๆ เพราะไม่แน่ใจกับ
ระเบี ยบวิ ธีวิจยั ของงานตนเองว่าเราจะท�ำได้ดีแค่ไหน ท�ำแล้วจะตอบ
ค� ำถามที เ่ ราต้องการหาค� ำตอบได้หรื อไม่ รู้ สึกว่างานของตนเองไม่ดี
เท่างานของเพือ่ นๆ ในกลุ่ม กลัวท�ำออกมาไม่ดี ไม่เหมาะสมกับทีไ่ ด้
รับทุนสนับสนุนวิ จยั "
“เดินทางมาร่วมประชุมด้วยความรู้สึกสบายๆ เพราะมีอาจารย์
กะปุ๋ มเป็ นวิ ท ยากรท่ า นเดี ย ว ด้ ว ยบุค ลิ ก ภาพของอาจารย์ ดู เ ป็ น
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ผู้มีเมตตา ท�ำให้รู้สึกสบายใจสามารถเข้าถึงได้งา่ ย"
“ความคาดหวัง อยากได้สิ่ งที ่ท� ำให้รู้ สึก ว่ าท� ำ ให้สบายใจ
ไม่เครี ยดในการท�ำวิ จยั "
เมื่อข้ าพเจ้ าได้ อา่ นแผ่นหัวใจดวงแรก รู้สกึ ประทับใจนักวิจยั
R2R ที่กล้ าส�ำรวจใจตนเองและเปิ ดเผยอารมณ์และความรู้สกึ นึกคิด
ได้ ข้อคิด คือบุคลิกของวิทยากรมีผลต่อการเรี ยนรู้และความสบายใจ
ของผู้เข้ าร่วมกระบวนการ
“การมาวันนีไ้ ด้บอกเล่าความคืบหน้าในงานวิ จยั ได้ฟังความ
รู้สึกของผูร้ ่ วมงานวิ จยั ทุกคน และทีส่ �ำคัญได้ฟังค�ำชี แ้ นะจากอาจารย์
ผูเ้ ชี ย่ วชาญ"
“รู้สึกอบอุ่น ไม่เดียวดาย ไม่ถูกทอดทิ้ ง
รู้สึกมี พลังขึ้น ได้ออกจากวงจรชี วิตทีเ่ ร่ งรี บในแต่ละวัน
ได้มาเติ มก�ำลังใจจากเพือ่ นๆ
ได้มาแลกเปลี ่ยนเรี ยนรู้ กบั เพือ่ นๆ และรู้ สึกอบอุ่นใจที ไ่ ด้มี
เพือ่ นร่ วมท�ำวิ จยั "สิ่ งทีค่ าดหวัง" ได้เรี ยนรู้การสร้างเครื ่องมื อ ปรึ กษา
อาจารย์เรื ่องแบบสอบถาม และเดิ นต่อไปได้อย่างมัน่ ใจ"
“รู้สึกมี ก�ำลังใจทีจ่ ะท�ำ R2R ครัง้ นีใ้ ห้ส�ำเร็ จ"
“อยากทราบระยะเวลาทีต่ อ้ งส่งผลงาน R2R”
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“อยากทราบว่าเพือ่ นๆ เล่าถึงผลงานความก้าวหน้า R2R ว่า
ด�ำเนิ นการ มี ปัญหาอุปสรรค และมาแลกเปลีย่ นกันเพือ่ ให้ทีมวางแผน
ท�ำงานต่อไป"
มีทา่ นหนึง่ เขียนสันๆ
้ ว่า
“มาพบเพือ่ น เรี ยนรู้เครื ่องมื อ พัฒนาตัวเอง และกระตุน้
ความก้าวหน้า"
และมีอีกท่านสะท้ อนอารมณ์ความรู้สกึ นึกคิดถึงการแปรเปลี่ยน
“มาเพือ่ เติ มเต็มความรู้สึก จากเดิ มทีห่ นักหน่วง กังวล และ
ทุกครัง้ ทีม่ าร่ วมกระบวนการ ความหนักหน่วงและกังวลนัน้ จะเปลีย่ น
เป็ นเบาบางลง มี พลังมากขึ้น"
“ชอบทุกครัง้ ทีม่ า มาแล้วมี ความสุข มี กลั ยาณมิ ตรมาช่วยกัน
ค่อยๆ คิ ด ค่อยๆ ท�ำ และทุกอย่างก็ดีขึ้น"
หลายๆ ท่านสะท้ อนถึง "มิ ตรภาพ รอยยิ้ ม และก� ำลังใจ
มาร่ วมกระบวนการทุกครั้งมี ก�ำลังใจกลับไป"
ท�ำให้ ตงข้
ั ้ อสังเกตได้ วา่ ในทุกๆ ครัง้ ของการจัดกระบวนการ
นอกจากสถานที่ บรรยากาศ การจัดรูปแบบการประชุมแล้ ว วิทยากร
และการออกแบบกระบวนการมีสว่ นส�ำคัญทีเ่ ร้ าให้ผ้เู ข้าร่วมเกิดกระบวนการ
ทางความคิด ต่อยอด แลกเปลี่ยน ขณะเดียวกัน ความสุขและความ
สบายใจก็ปรากฏขึ ้นไปพร้ อมๆ กันแบบเป็ นการเรี ยนรู้ที่ไม่ตงึ เครี ยด
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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“ผ่อนคลาย พักผ่อน กิจกรรมเบาๆ ประทับใจกระบวนการ
กระบวนการน่าสนใจ"
“มี ความคาดหวัง ก้าวหน้าในงาน R2R ทบทวนงาน R2R
ตนเอง เรี ยนรู้ต่อยอด R2R ทีจ่ ะก้าวต่อไป กลับไปเติ มเต็มงานทีย่ งั ไม่
เสร็ จให้สมบูรณ์ ต่อไป"
เมื่อทุกคนได้ สะท้ อนตนเองเสร็ จ ก็ปรั บมานั่งรวมกลุ่มกัน
สามคนเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างกัน เพื่อทบทวนถึง “กว่าจะมา
เป็ น R2R EMS” แต่ละคนต่างมีจดุ เริ่ มต้ น และมีบริ บทการท�ำงานที่
แตกต่างกัน
ส่วนใหญ่มีพื ้นฐานมาจากพยาบาล และได้ รับมอบหมายให้
ท�ำงานด้ านอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน เมื่อมีหน่วยงานนี ้เกิดขึ ้นจึงได้ ขยับขยาย
ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบภารกิจการแพทย์ฉกุ เฉิน
การท�ำงานจะมีสองลักษณะเด่นๆ คือ ศูนย์รับแจ้ งเหตุและ
สัง่ การหน่วยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน จากการท�ำงานพบปั ญหาและอุปสรรค
หลากหลาย เมื่อสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติเปิ ดโอกาสให้ เกิด
การเรี ยนรู้ ในการน�ำ R2R มาใช้ ในการพัฒนางานและแก้ ไขปั ญหา
อุปสรรคจึงมีความสนใจเข้ าร่ วมโครงการ
"ครั้งแรกเราเข้ามาเรี ยนรู้ เพือ่ ท� ำความเข้าใจเรื ่ อง R2R และ
เขี ยนโครงร่ างเพือ่ เสนอขอรับทุน มาน�ำเสนอแนวคิ ด และเมื อ่ ได้รบั
เลือกก็ถูกเชิ ญมาแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้"
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“แม้ดูเป็ นเรื ่ องยาก แต่ก็อยากท� ำเพราะเป็ นปั ญหาจริ งที พ่ บ
ในการท�ำงาน อีกอย่างการจัดการของ สพฉ. ในการดูแลนักวิ จยั R2R
ก็ท�ำให้รู้สึกไม่กลัวและมี ความอบอุ่นใจ"
บางคนมีพื ้นฐานมาบ้ างแล้ วจากการเคยท�ำวิจยั ร่วมกับ สพฉ.
ดังนันการมารั
้
บทุนท�ำ R2R ครัง้ นี ้ เหมือนมาต่อยอดการท�ำงานของ
เครื อข่าย
"เมื อ่ สพฉ. เปิ ดรับสมัครให้ทนุ ท�ำ R2R ก็สนใจและรี บสมัครเลย"
จากการนัง่ ฟั งและเป็ นส่วนหนึง่ ของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ใน
กลุม่ เล็กๆ ด้ วยท่าทีที่ผอ่ นคลายสบายๆ บางคนนัง่ กอดหมอน บางคน
นอนเอกเขนก
ข้ าพเจ้ า เห็นความแตกต่างระหว่างสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน
แห่งชาติกบั แหล่งทุนอื่นๆ คือ สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติมีการ
จัดการค่อนข้ างดีในการสนับสนุนทุน R2R นับตังแต่
้ การเชิญผู้ที่มี
ความสนใจเข้ าแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อท�ำความเข้ าใจเรื่ อง R2R
จากนันก็
้ ให้ ผ้ ทู ี่สนใจเขียนโครงร่างเสนอเพื่อรับทุนและมาน�ำ
เสนอ โดยสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติมอบหมายให้ มีอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน R2R มาช่วยเติมเต็ม และคัดเลือกโครงการที่นา่
สนใจเพื่อให้ ทนุ จากนันมี
้ การจัดกระบวนการเอื ้อต่อการท�ำ R2R เป็ น
ระยะ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
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ข้ าพเจ้ าได้ ร่วมรับฟั งในกลุ่มพูดคุย ได้ เห็นการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ที่เริ่ มตังแต่
้ การเล่าบริ บทหน้ างาน ว่าแต่ละคนมีลกั ษณะการ
ท� ำ งานแบบไหน การค้ นหาและวิเคราะห์ ปัญ หาอุปสรรค ท� ำ กัน
อย่างไรบ้ าง จนมาเป็ นแรงบันดาลใจในการท�ำ R2R และเกิดเป็ น
ค�ำถามการวิจยั
ตัวอย่างเช่น ที่พี่ไก่(กัญญา วังศรี ) โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล่าว่า
"ในมหาวิทยาลัยจะมีอบุ ตั ิเหตุบอ่ ยมาก และ รปภ.ในมหาวิทยาลัย
จะท�ำหน้าทีแ่ จ้งเหตุ ทีผ่ า่ นมาพบว่า กระบวนการติดขัดและการเคลือ่ น
ย้ายผูป้ ่ วย ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นท�ำได้ไม่ถกู ต้อง จึงเป็ น
แรงบันดาลใจอยากให้เกิ ดระบบการท�ำงานทีเ่ ชื อ่ มโยงกัน และให้การ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้รวดเร็ ว ถูกต้อง"
พี่ไก่ เล่าต่อด้ วยแววตาเป็ นประกายว่า
“ได้กลับมาทบทวนมาตรฐานและหลักสูตรที ่สพฉ.จัดท�ำเผยแพร่
จึงได้นำ� มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทและการท�ำงานของ รปภ.ใน
มหาวิ ทยาลัย โดยทบทวนภารกิ จเดิ มของเขาและสิ่ งทีเ่ ขาจะสามารถ
ท�ำได้ จากนัน้ ก็ประสานงานกับผูบ้ ริ หาร และเตรี ยมจัดอบรม พอดีมี
โครงการ R2R เข้ามาจึงสนใจทีอ่ ยากจะศึกษาวิ จยั และพัฒนาระบบ
ให้เป็ นมาตรฐานต่อไป"
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ขณะฟั ง พี่ ไ ก่ เ ล่า ท� ำ ให้ นึก เห็น ภาพตามไปด้ ว ย เพราะใน
มหาวิทยาลัยเวลาที่เกิดเหตุผ้ พู บเหตุการณ์เบื ้องต้ นมักจะเป็ น รปภ.
ถ้ าหากระบบชัดเจน และมีแนวทางการช่วยเหลือเกิดขึ ้น จะท�ำให้ ผ้ ู
ประสบเหตุปลอดภัยและได้ รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
อีกหนึง่ เรื่ องที่ข้าพเจ้ ามีโอกาสได้ ร่วมฟั ง คือ งาน R2R ของ
โรงพยาบาลหนองคาย น้ องหนิง(ไคลศรี บาดาล) และพี่ป้อม(ศิวิไลซ์
ศรี วิเศษ) ทังคู
้ เ่ ป็ นพยาบาลโดยภาระงานหลักรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
EMS น้ องหนิงเล่าถึงที่มาที่ไปของการท�ำ R2R ในครัง้ นี ้
“ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI)
ที ่ได้รับ ยา Streptokinase ขณะส่ ง ต่ อ ตามมาตรฐานมี แ นวทาง
ชัดเจน แต่ขอ้ จ� ำกัดทีเ่ รามี คือ รถ เครื ่องมื อ และอุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการส่ง
ต่อ(Refer) มี ขอ้ จ� ำกัด และพยาบาลทีส่ ่งต่อ(Refer) บางครัง้ ก็ไม่ใช่ผู้
ทีม่ ี ความช�ำนาญในเรื ่องโรคและการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา Streptokinase
ทางทีมจึงมาคุยกัน และทบทวนดูว่าจะพอมี แนวทางอย่างในในการ
ดูแลผูป้ ่ วยระหว่างการส่งต่อ"
ขณะเล่า น้ องหนิงมีความมุ่งมัน่ มากที่จะพัฒนาระบบ และ
ให้ การช่วยเหลือผู้ป่วยภายใต้ ข้อจ�ำกัดที่ทางทีมมี และไม่อาจจัดหา
อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ทนั สมัยให้ เหมาะสมได้ พี่ป้อมซึ่งเป็ นหัวหน้ า
ของน้ องหนิงเล่าเสริ ม
“ภายใต้ขอ้ จ� ำกัดดังกล่าว เราจะท�ำงานอย่างไรในการดูแลผู้
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ป่ วยให้ได้ตามมาตรฐานและเป็ นไปตาม KPI ของกระทรวง เราไม่เคย
หยุดนิ่ งในการคิ ดและพัฒนา พีว่ ่ามันมี ความสุข ถ้าเราสามารถท�ำงาน
นีไ้ ด้ส�ำเร็ จ การเสียชี วิตระหว่างทางก็จะไม่เกิ ดขึ้น"
น้ องหนิงเล่าเสริ ม "แม้วา่ บางครัง้ แทบจะไม่ได้นอน แต่ก็ลกุ ขึ้น
มาท�ำงานนี ้ เพือ่ อยากเห็นงานส�ำเร็จตามทีค่ ิดไว้ อยากเห็นว่าแนวทางที ่
เราพัฒนาขึ้น เมือ่ ถูกน�ำไปใช้ผลลัพธ์ จะเป็ นอย่างไร"
ใบหน้ าอันแช่มชื่น พร้ อมแววตาเป็ นประกาย ขณะเล่าเรื่ อง
สะท้ อนถึงพลังของการอยากขับเคลื่อนและพัฒนางานประจ�ำโดยใช้
R2R เป็ นเครื่ องมือ
ขณะเล่าเรื่ อง หลายคนนัง่ ฟั งด้ วยความอิ่มใจ พลังของเรื่ อง
เล่าและการฟั งอย่างลึกซึ ้งท�ำให้ มองเห็นความงดงามมิติจิตวิญญาณ
ของคนท�ำงาน แม้ วา่ บางครัง้ อาจจะเหนื่อยจากการท�ำงาน แต่ก็ยงั
เต็มที่และเต็มใจลงมือท�ำในภารกิจที่เสริ มเข้ ามา ดัง่ เช่นงาน R2R เพื่อ
ผลลัพธ์ที่ดีที่จะเกิดขึ ้นกับผู้ป่วยและผู้รับบริ การ
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ตอนที่ 8

“กว่าจะมาเป็น R2R EMS"
เรื่องเล่าช่วงที่ 2
ใคร่ ครวญในตนเอง
ทบทวนและย้อนมอง คล้ายการเดิ นทางมาถึงครึ่ งทาง
เราได้เกิ ดการเรี ยนรู้มากมาย ทุกย่างก้าวคือ การเติ บโต

ภาคท้ องถิ่น มีความมุง่ มัน่ และกระตือร้ น ขณะที่เล่าเรื่ องนันมี
้ พลัง
สร้ างสรรค์ ชวนให้ ผ้ ฟู ั งสามารถจินตนาการตามได้

“กว่าจะมาเป็น R2R EMS"
เรื่องเล่าช่วงที่ 2

“การพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชนประจ�ำครัวเรือนโดยใช้ กระบวนการ
มีสว่ นร่วมของผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าพระ
จังหวัดขอนแก่น" เป็ นอีกหนึง่ ผลงานทีน่ ้ องนุ้ย (วิไลภรณ์ ศิริกา) สนใจทีจ่ ะท�ำ
R2R ซึง่ กว่าจะมาเป็ น R2R EMS นี ้ได้มกี ารทบทวนปรากฏการณ์หรืออุบตั ิ
การณ์ทมี่ แี นวโน้ มเพิม่ ขึ ้นทุกปี
“พืน้ ทีท่ รี ่ บั ผิดชอบเป็ นรอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
มหาสารคาม เวลาทีเ่ กิดเหตุบางครัง้ กว่าการส่งต่อจะไปถึงจังหวัดท�ำได้ลา่ ช้า
จึงได้คยุ กันในพืน้ ทีว่ า่ ถ้าพืน้ ทีเ่ ข้มแข็งและสามารถพึง่ ตนเองได้ในเบือ้ งต้นก็
จะช่วยลดปัญหาได้เยอะ
เราก็มาคุยกันว่า ถ้าน�ำแนวคิ ดอาสาฉุกเฉิ นชุมชนมามี ส่วน
ร่ วมคิ ด ร่ วมท� ำ ร่ วมตรวจสอบ รวมถึงร่ วมท� ำงานอาจจะช่วยลดช่อง
ว่างในการเข้าถึงบริ การการแพทย์ ฉกุ เฉิ นได้"
น้ องนุ้ย ไม่ใช่พยาบาล แต่เป็ นนักวิชาการสาธารณสุขทีท่ ำ� งาน
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มีเรื่ องเล่าข�ำๆ อยูห่ ลายเรื่ องที่น้องนุ้ยได้ เล่าสอดแทรกให้ ฟัง
ชวนให้ เกิดเสียงหัวเราะเป็ นระยะๆ เช่น เมื่อได้ รับการแจ้ งเหตุให้ ออก
ไปรับคนไข้ ชาวบ้ านไม่สามารถบอกต�ำแหน่งพื ้นที่ได้ ชดั เจน บอกได้
แต่วา่
“เหตุเกิ ดอยู่กลางทุ่งนา"
น้ องนุ้ย เล่าให้ ฟังด้ วยใบหน้ าทีเ่ บิกบานและสดชืน่ "สิ่งทีเ่ รา
คุยกันและอยากให้เกิ ดขึ้นคือ การมีอาสาฉุกเฉิ นชุมชมประจ�ำครัวเรื อน
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเบือ้ งต้น
อย่างน้อยมี ความรู้และทักษะในการแจ้งเหตุในการขอความ
ช่วยเหลือผ่านหมายเลข 1669 ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา สามารถ
ให้การช่วยเหลือผูท้ ีไ่ ด้รบั อุบตั ิ เหตุหรื อการเจ็บป่ วยฉุกเฉิ นเกิ ดขึ้นใน
ชุมชนหรื อในครัวเรื อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม"
เรื่ องเล่าเร้ าพลังของน้ องนุ้ย กว่าจะมาเป็ น R2R EMS ฟั ง
แล้ วรู้สกึ ชื่นใจยิ่งนัก คนเล่าก็มีพลัง คนฟั งก็ได้ รับและสัมผัสพลังนัน้
ไปด้ วย ข้ าพเจ้ าตังข้
้ อสังเกตกับตนเองว่าทุกๆ ครัง้ เมื่อได้ นงั่ ลงฟั งใคร
สักคนเล่าถึงความส�ำเร็ จเล็กๆ ในหน้ างานของตนเองแล้ วพลังใจพลัง
ชีวิตที่สมั ผัสได้ มกั ท�ำให้ หวั ใจพองโตและเต็มไปด้ วยความสว่างสดใส
ในใจยิ่งนัก
เมือ่ ขยับมาอีกวงหนึง่ ก็ได้ ฟังเรื่องราวของ พีย่ ุ (ฌณาธิปว์ ศิริภคั
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กุลวัฒน์ เล่าด้ วยน� ้ำเสียงเรียบๆ แต่แววตานี ้มุง่ มัน่ มาก "ต�ำบลบ้ านดงเข้ ม
แข็งในการเฝ้าระวังภาวะเจ็บป่ วยฉุกเฉินโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด"
“หมู่บา้ นอยู่ไกลมาก บางครัง้ ก็ไม่ได้เรี ยกบริ การ 1669 ญาติ
น�ำส่งเอง และบางครัง้ การน�ำส่งเองอาจเกิ ดเหตุฉกุ เฉิ นทีร่ ุนแรงเพิ่ ม
มากขึ้นระหว่างเดิ นทาง
ด้วยระยะทางไกล เมื อ่ เกิ ดเหตุโทรเรี ยก 1669 กว่ารถจะมา
รับ ใช้เวลานานมาก คนในพืน้ ทีจ่ ึงไม่นิยมใช้บริ การการแพทย์ฉกุ เฉิ น
หรื อ โทร1669
ในเขตต�ำบลบ้านดงอยูห่ า่ งไกลโรงพยาบาล เวลามีผปู้ ่ วยฉุกเฉิน
ต้องเรี ยกรถกูช้ ีพจากโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ซึ่งใช้เวลานาน เนือ่ งจากการ
คมนาคมไม่สะดวก"
ข้ าพเจ้ านัง่ ฟัง นึกภาพบริบทของต�ำบลบ้ านดง อ�ำเภออุบลรัตน์
แถวนันจะอยู
้
ใ่ กล้เขือ่ นอุบลรัตน์ นึกถึงสภาพของผู้ป่วยโรคระบบหัวใจ
และหลอดเลือดทีม่ ภี าวะเจ็บป่ วยฉุกเฉิน และต้ องน�ำส่งไปยังโรงพยาบาล
ถ้ าระบบปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินได้ รบั การพัฒนาและสามารถให้ การช่วยเหลือ
ในภาวะฉุกเฉินได้ กจ็ ะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยปลอดภัยและได้ รบั การรักษาอย่างทัน
ท่วงที
พี่ยุ เล่าต่อว่า "ถ้างานวิ จยั R2R นีส้ �ำเร็ จ ประชาชนผูเ้ จ็บป่ วย
ฉุกเฉิ นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในเขตต�ำบลบ้านดง ก็จะได้รบั
การดูแลและเข้าถึงบริ การได้อย่างรวดเร็ วและปลอดภัย
"เกิดรูปแบบการช่วยเหลือดูแลกันเองในชุมชนนับตัง้ แต่จดุ เกิด
เหตุไปจนถึงการน�ำส่งผูป้ ่ วยถึงโรงพยาบาล ในงานชิ้นนีไ้ ด้มีการวางแผน
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ไว้วา่ จะเชิญผูแ้ ทนจาก 4 องค์กรหลักในพืน้ ที ่ ได้แก่ ผูแ้ ทนจากองค์การ
บริ หารส่วนต�ำบลบ้านดง ผูน้ ำ� จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูแ้ ทน
จากสถานบริ การสุขภาพ และผูแ้ ทนภาคประชาชน"
ฟั งแล้ วชื่นใจมาก งานเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ คนฟั งก็หวั ใจพองโต
ตามและอีกหนึง่ ผลงานที่นา่ สนใจ "กว่ าจะมาเป็ น R2R” ของจิ๊กกี๋
(สุภลักษณ์ ชารี พดั ) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จิ๊กกี๋นงั่ กอดหมอน
ขณะเล่า น� ้ำเสียงชวนให้ หลายคนในวงตังใจฟั
้ ง
“จากประสบการณ์ ในการท� ำงานที ่ผ่านมา มักมีการให้รหัส
ความรุนแรงผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นไม่รุนแรง (สีเขียว) แต่เมือ่ ทีมปฏิ บตั ิการไปถึง
พบเป็ นผูป้ ่ วยวิกฤตฉุกเฉิ น (สีแดง) สะท้อนให็เห็นว่าการสือ่ สาร กับการ
ตัดสินใจในการให้รหัสนัน้ ไม่เป็ นไปในทางเดียวกัน" พอเล่ามาถึงตรงนี ้
หลายคนช่วยกันเสริ ม เพราะส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์คล้ายกัน
เรื่ องการคัดแยกและการให้ รหัสความรุนแรงถือเป็ นความ
ส�ำคัญของการคัดกรองและช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ งาน R2R
ของจิ๊กกี๋ จึงน่าจะเป็ นต้ นแบบของการสะท้ อนวิธีคดิ วิธีแก้ ปัญหาได้ ดี
อีกเรื่ องหนึง่
“จากการให้รหัสความรุ นแรงที ่เหมาะสม ผู้ป่วยฉุกเฉิ นใน
กลุ่มรหัสสีแดงทีม่ ี ภาวะคุกคามต่อชี วิต ก็จะได้รบั การดูแล ณ จุดเกิ ด
เหตุและระหว่างน�ำส่งทีเ่ หมาะสม"
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จิ๊กกี๋เล่าอย่างมุง่ มัน่ ว่า "ประโยชน์ทีจ่ ะเกิ ดจากการท�ำ  R2R
ครัง้ นีค้ ือ ได้แนวทางในการปฏิ บตั ิ การคัดแยกทางโทรศัพท์ และการ
ให้รหัสความรุนแรงทีม่ ี คณ
ุ ภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐาน"
ฟั งแล้ วชื่นชมการวิเคราะห์ปัญหาหน้ างานและความมุง่ มัน่ ที่
จะแก้ ไขและพัฒนางาน เพราะการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุนี ้เป็ นเรื่ อง
ส�ำคัญมาก การช่วยเหลือเบื ้องต้ นถูกต้ อง ความปลอดภัยต่อผู้ป่วยก็
จะตามมา
ในวงสุนทรี ยสนทนา มีเรื่ องที่นา่ สนใจมากมาย "กว่าจะมา
เป็ น R2R EMS” ความพยายามที่จะดึงศักยภาพของชุมชนเข้ ามา
มีสว่ นร่วมและเสริ มพลังให้ พงึ่ ตนเองอย่างเข้ มแข็ง เช่น "การพัฒนา
ศักยภาพอาสาฉุกเฉินชุมชนกลุม่ อสม.ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
กล้ ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI)” เป็ นอีกหนึง่ เรื่ องที่นา่ สนใจมาก
“ผู้บริหารสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติได้มอบนโยบาย
ให้ มีการอบรมแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เพื่อพัฒนาเป็ น
อาสาฉุกเฉินชุมชน(อฉช.)ให้มคี วามรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือ
เบืองต้
้ นด้านการแพทย์ฉกุ เฉิน นับว่ามีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อชีวติ
ของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เกิดเหตุในครัวเรือนหรือชุมชน ก่อนที่ชดุ ปฏิบตั ิ
การจะเข้าไปถึงและน�ำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล"
“อสม. สามารถท�ำได้ จะช่วยผูป้ ่ วยได้อย่างมากในเบือ้ งต้น"
เจ้าของแนวคิด คือ น้องนุย้ (รุจีวรรณ ยมศรี เคน  แสงลุน ) ผูเ้ ต็มไปด้วย
พลังและความสามารถสะท้อนแนวคิดให้ฟัง
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ก็เลยคิดว่า จะน�ำนโยบายดังกล่าวมาสูก่ ารปฏิ บตั ิ ถ้าสามารถ
พัฒนาศักยภาพของ อสม.ได้ ก็ท�ำให้มีแนวทางในการเข้าถึงระบบ
บริ การและการดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตาย
เฉียบพลันได้ (AMI)
สนใจที่จะศึกษาถึงการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอาสา
ฉุกเฉินชุมชนกลุม่ อสม.ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื ้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน โดยหวังว่าหลังจากอบรมจะท�ำให้ การดูแลช่วยเหลือ
และการใช้ บริ การการแพทย์ฉกุ เฉินมีความรวดเร็วและปลอดภัย"
น้ องนุ้ย เล่าไปยิ ้มไปด้ วยน� ้ำเสียงอันไพเราะ แววตาเป็ น
ประกายสดใส ช่างเป็ นวงสนทนาเล็กๆ ที่เต็มไปด้ วยชีวิตและ
สะท้ อนวิธีคิดของคนท�ำงานที่หลากหลาย น่าสนใจ ที่ส�ำคัญ
ผลลัพธ์ สามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริ งได้ ด้วย
“วัตถุประสงค์ทีน่ ยุ้ อยากศึกษา คือ เพือ่ ต้องการประเมิ นผล
การพัฒนาศักยภาพอาสาฉุกเฉิ นชุมชนกลุ่ม อสม.ในการดูแลช่วย
เหลือผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉี ยบพลัน"
“อบรมไปแล้ว สามารถน�ำมาใช้จริ งได้ไหม นุย้ ตัง้ ใจจะปรับ
รู ปแบบการฝึ กอบรม และให้เขาไปลองท�ำในสถานการณ์ จริ ง จากนัน้
ก็ประเมิ นผลดูว่าเป็ นอย่างไรค่ะ"
การนัง่ กับพื ้น พร้ อมกอดหมอนอิง บางคนก็นอนเอกเขนก
เป็ นบรรยากาศที่ผอ่ นคลายสบายๆ ข้ าพเจ้ ามองว่าการที่ได้ รับฟั งเรื่ อง
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 111

ราวจากผู้อื่น ท�ำให้ เราได้ ย้อนกลับมาคิดในเรื่ องราวของตนเอง และ
ใคร่ครวญประสบการณ์ที่ผา่ นมาว่าประสบกับสิง่ ที่คล้ ายกันนี ้หรื อไม่
และยังได้ คดิ ต่อยอดเติมเต็มกันต่อ

เหมาะสม การส่งต่อผูป้ ่ วยมี ความล่าช้า อาจท�ำให้ผูป้ ่ วยเข้าสู่ภาวะ
รุนแรงมากขึ้น" คุณหมอต่ายเล่าเสริ มจากพีไ่ ก่ (ปุญญาวีร์) ท�ำให้มอง
เห็นภาพของช่องว่างปั ญหาอุปสรรคได้ชดั เจนยิ่ งขึ้น

ประสบการณ์ของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน การได้ ฟังและแลก
เปลี่ยนท�ำให้ เกิดการเรี ยนรู้ เชื่อมโยงความคิด และสร้ างสรรค์ตอ่ ยอด
ท�ำให้ เกิดความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ ้น

“เรามองเห็นคนไข้ตอ้ งโดนควักลูกตา ต้องใส่ตาเทียม ท�ำให้
รู้สึกสลดใจ" พีไ่ ก่ (พิ มพ์ใจ) เล่าเสริ ม

เมือ่ หันกลับมาฟังเรือ่ งของพีไ่ ก่(ปุญญาวีร์ อาราเม) อาจารย์หมอต่าย
(นพ.วรภัทร วงษ์ สวัสดิ์) อาจารย์หมอบี(พญ.วงศ์ศริ ิ ทวีบรรจงสิน)
และพี่ไก่(พิมพ์ใจ หัสชู) ที่ ส ะท้ อ นเรื่ อ งราวให้ เ ราได้ เ ห็ น ถึ ง ผู้ป่ วยที่
ประสบอุบตั ทิ างตา พบว่ายังขาดความรู้ในการช่วยเหลือเบื ้องต้ นอยูม่ าก
ขาดทักษะและความเข้ าใจ ทังของคนในชุ
้
มชมและทีมช่วยเหลือ
“มันน่าตกใจ เมือ่ ย้อนกลับไปดูตวั เลขและสถิ ติทีผ่ า่ นมาผูป้ ่ วย
ทีถ่ กู ส่งมาถึงเราได้รบั การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ณ จุดเกิดเหตุไม่ถกู ต้อง
บางรายก็ น่าเสี ยดาย ถ้า ได้รับ การดู อย่ า งดี ก็จะมี อ าการไม่ มาก
บางรายถึงกับต้องสูญเสียดวงตาไปเลยก็มี
เป้ าหมายทีอ่ ยากท�ำงานวิ จยั เพือ่ อยากศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน
และความต้องการแนวปฏิ บตั ิ ส�ำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉิ นทางตา"
“ช่องว่างของความไม่เข้าใจลักษณะ อาการ และความรุนแรง
ท�ำให้ไม่อาจเข้าถึงระบบบริ การได้ทนั เวลา ผูใ้ ห้บริ การสาธารณสุขทัง้
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิขาดความรู้ทีเ่ ป็ นเฉพาะทาง ท�ำให้ไม่มีทกั ษะ
ในการประเมิ นภาวะฉุกเฉิ นทางตาได้ถูกต้อง การรักษาเบื ้องต้นไม่
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ทีมวิจยั นี ้เล่าให้ ฟังถึงความคาดหวัง ว่าถ้ างาน R2R ครังนี
้ ้ส�ำเร็จ
จะได้ แนวปฏิบตั สิ ำ� หรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางตาส�ำหรับเครือข่าย
โรงพยาบาลต่างๆ ในเขตบริการสุขภาพที่ 5 (ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม
กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพรชบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์) ได้ ใช้
เพือ่ ช่วยเหลือผู้ป่วยทีไ่ ด้ รบั การบาดเจ็บทางตา เกิดโอกาสในการเชือ่ มโยง
การท�ำงานจักษุสาธารณสุขเชิงระบบกับภาคส่วนต่างๆ เพือ่ ขับเคลือ่ น
ระบบสาธารณสุขของประเทศ
ขณะที่ได้ นงั่ ฟั งรู้สกึ มีความสุขในเรื่ องราวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่มาก
หมอจุ้ย (นพ.กิตติชยั โพธิ์ดม) จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ท่าทางอารมณ์ดีและใจดี คอยนัง่ ฟั งพี่ๆ เล่าเรื่ อง พร้ อมรอยยิ ้มบางๆ
บนใบหน้ า
เรื่ องที่หมอจุ้ยสนใจศึกษาคือ การพัฒนาค�ำถามเพื่อคัด
กรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ศูนย์ รับแจ้ งเหตุ
และสั่งการจังหวัดขอนแก่ น
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“เมื อ่ ได้รบั แจ้งเหตุและออกรับผูป้ ่ วย กลับมี ผูป้ ่ วยบางรายไม่
ตรงตามอาการทีแ่ จ้งเข้ามาทีศ่ ูนย์รบั แจ้งเหตุและสัง่ การ"
หมอจุ้ย เล่าไปยิ ้มไป "เมื อ่ วิ เคราะห์ดูปัญหาทีเ่ กิ ดขึ้นมี ความ
ส�ำคัญเนื อ่ งจากที ศ่ ูนย์ รับแจ้งเหตุและสัง่ การมี เวลาจ� ำกัดในการคัด
กรองผูป้ ่ วยแต่ละราย"
“สิ่ ง หนึ่ งที ่เราพบหลังจากได้พูดคุยกัน ในที ม คื อ รู ปแบบ
ค�ำถามทีใ่ ช้อยู่ยงั ไม่กระชับและตรงประเด็นพอทีจ่ ะจ� ำแนกโรคหลอด
เลือดสมองออกจากภาวะอืน่ ๆ ได้"
ขณะทีฟ่ ั งคุณหมอจุ้ยเล่า ท�ำให้ นกึ ย้ อนไปถึงงานวิจยั ของจิก๊ กี๋
เห็นช่องว่าง (Gap) และอุปสรรคของการท�ำงานชัดเจนขึ ้น
การรับแจ้ งเหตุ การประเมินการจุดเกิดเหตุ และการประเมิน
การห้ องฉุกเฉิน ทังสามแห่
้
งนี ้ต้ องมีความสอดคล้ องกันของการประเมิน
ให้ รหัส และการให้ ความช่วยเหลือผู้ป่วย

"สถานการณ์ อบุ ตั ิ เหตุหมู่ หรื อภัยพิ บตั ิ หลายครัง้ ทีพ่ บว่า
ผูป้ ่ วยเด็กไม่ได้รบั การคัดแยกระดับความฉุกเฉิ นด้วยเครื ่องมื อทีเ่ หมาะ
สมตามช่วงอายุนนั้ ๆ
ท�ำให้ไม่สามารถจัดล�ำดับการรักษาได้เหมาะสมภายใต้ทรัพยากร
ทีม่ ีจ�ำกัด ส่งผลให้ผปู้ ่ วยเด็กไม่ได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงที ท�ำให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนและความพิการ หรืออาจส่งผลให้ผปู้ ่ วยทีบ่ าดเจ็บเล็กน้อย
ต้องถูกส่งไปสถานพยาบาลระดับสูง"
ประเทศไทยยังไม่มีระบบการคัดกรองในภาวะสาธารณภัย
ส�ำหรับผู้ป่วยเด็กมาใช้ จึงถือเป็ นเหตุผลเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาเครื่ อง
มือส�ำหรับคัดกรอง
วงเล็กๆ ที่นงั่ ล้ อมกันเข้ ามา มีหมอนอิงนุม่ ๆ เอกเขนกบ้ าง
สบายๆ ท�ำให้ การฟั งเรื่ องราวที่มาที่ไปของ R2R EMS ได้ อรรถรสยิ่ง
นัก แต่ละเรื่ องมีที่มาอย่างชัดเจน มองเห็นความปรารถนาและความ
ต้ องการจะพัฒนาหน้ างานของตนเอง

คุณหมอจุ้ย ผู้อารมณ์ดีเล่าต่อไปว่า "ถ้าหากงานชิ้นนีส้ ำ� เร็จ
จะสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เพือ่ ปรับปรุงค�ำถามการคัดกรองผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ทีศ่ นู ย์รบั แจ้งเหตุและสัง่ การขอนแก่น"
อีกหนึง่ เรื่ องเล่าของ R2R ที่น�ำมาซึง่ ความงดงาม "นวัตกรรม
KhonKaen Child Triage Tape” แนวคิดของ อาจารย์หมอโบลิง่
(นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี) เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ อาจารย์ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า
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ตอนที่ 9
"World Cafe R2R EMS"

“คุณค่าและความส�ำเร็จที่
เกิดจากการท�ำ R2R EMS”

วงสนทนาทีเ่ ต็มไปด้วยสุนทรี ยศาสตร์
น�ำมาซึ่งการแลกเปลีย่ นและต่อยอดความรู้

World Cafe ;

ถอดบทเรียน กระบวนการสนับสนุน ทุนวิจัย R2R
“คุณค่าและความส�ำเร็จที่เกิดจากการท�ำ R2R EMS”
ริมแม่น� ้ำเจ้าพระเจ้ายามเช้า เรือส่งสินค้าแล่นผ่านหน้าไปอย่างไม่
เร่งรีบ วิถชี วี ติ ริมน� ้ำเต็มไปด้วยความเนิบช้า แม้วา่ ทีพ่ กั จะไม่หา่ งจากความ
จอแจมากนัก แต่การขยับเข้ามาในซอยอีกนิดหนึง่ เพือ่ หลบลี ้ความวุน่ วาย
สัปปายะก็สามารถเกิดขึ ้นได้
ทุกครั ง้ ของการมาร่ วมกระบวนการข้ าพเจ้ ารู้ สึกชื่นชมและ
ประทับใจผู้จดั เสมอ มักจะเลือกสถานที่ที่มีองค์ประกอบซึง่ ง่ายต่อ
การจัดกระบวนการได้ ง่าย ผู้เข้ าร่ วมไม่หนีหาย ความวุ่นวายที่ห่าง
ออกไป การเข้ าถึงซึง่ กิจกรรมการเรี ยนรู้ท�ำได้ งา่ ย ท�ำให้ นกึ ประโยคที่
ว่า “Safety Zone กับ Learning Zone เป็ นหนึง่ เดียว"
เราทักทายกันด้วยบทสนทนาเล็กๆ ใบหน้าเปื อ้ นยิ ้ม การพูดคุยเล่า
ขานเรือ่ งราวไม่เงียบหายไปจากวง ข้าพเจ้าอธิบายถึงกิจกรรมทีจ่ ะมีในเช้านี ้
"แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม World Cafe”
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3 ประเด็นท้าทายทีน่ ำ� ไปสูก่ ารผ่องถ่ายและต่อยอดความรู้ เปิ ดค�ำ
ถามกว้างๆ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสนทนาในกลุม่ ย่อย
ประเด็นที่ 1 คุณค่าและความส�ำเร็จทีเ่ กิดจากการท�ำ R2R EMS ครังนี
้ ้
ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรค พร้ อมการแก้ไขทีเ่ กิดขึ ้น
ประเด็นที่ 3 สิง่ ทีอ่ ยากได้รบั การสนับสนุนเพิม่ เติมจาก สพฉ.(ทีค่ าด
ว่าเป็ นไปได้)
เราก�ำหนดเวลาในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้รอบละ 30 นาที ใช้เทคนิค
ของการสุนทรียสนทนาเป็ นเครือ่ งมือในการพูดคุย ฟัง คิด สะท้อน และเติม
เต็มให้เรือ่ งราวชัดเจนขึ ้น
ให้ กลุม่ คัดเลือกผู้เฝ้ากลุม่ (Host) สรุปและบอกเล่าแก่สมาชิก
ท่านอื่นๆ ที่มาเยือนกลุม่ พร้ อมทังกระตุ
้
้ นให้ เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน
และต่อยอดความคิด
แต่ละกลุ่มมีสมาชิกไม่มาก มีกระดานหนึ่งแผ่นส�ำหรั บไว้
เขียนเรื่ องราวและทุกคนนัง่ บนเก้ าอี ้ล้ อมรอบเป็ นรู ปตัวยู พูดคุยกัน
สบายๆ แบบเป็ นกันเอง ท่าทีมีความเป็ นกัลยาณมิตรสูง การกดข่ม
และตัดสินไม่ปรากฏในบรรยากาศเลย ในทัศนะของข้ าพเจ้ า "อัตตา
และความยึดมัน่ ถือมัน่ ไม่ท�ำงาน ไม่ปรากฏ"
การใช้ สนุ ทรี ยสนทนาเช่นนี ้ตรวจสอบหลายครัง้ ผ่านการท�ำ
กระบวนการจากที่ต่างๆ ช่วยยืนยันได้ ว่าการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เช่น
นี ้งดงามและเกิดปั ญญา
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กลุม่ แรกที่ข้าพเจ้ าได้ เข้ าร่วมเรี ยนรู้และสังเกตกระบวนการ
ด้ วย คือ "คุณค่าและความส�ำเร็ จที่เกิดจากการท�ำ R2R EMS ครัง้ นี ้"
ช่วงแรก ทุกคนนันดู
้ เหมือนจะนัง่ แบบเรี ยบร้ อย สงวนท่าที
ทบทวนท�ำความเข้ าใจในค�ำถามที่โชว์ให้ ดู มีหนึ่งคนที่อาสาลุกขึ ้น
เพื่อเขียนแผ่นกระดานนันให้
้ "ใครจะเริ่มพูดก่ อน" คือ ค�ำถามที่ผา่ น
แววตาและท่าทาง
สักพักเมื่อคนแรกเริ่ มพูด อีกหลายคนเริ่ มฟั ง เรื่ องราวเริ่ ม
พรั่งพรูออกมา ภาพเบื ้องหน้ าที่เห็นคือ เสน่ห์ของการฟั ง แววตาและ
ท่าทางที่หลายคนแสดงออกมา สะท้ อนให้ เห็นทักษะของการฟั ง เมื่อ
การพูดจบลง ประโยคที่เอื่อนเอ่ยออกมาจากบางคนในกลุม่ สะท้ อน
ให้ เห็นถึงการคิดตามและต่อยอดในสิง่ ที่ตนเองได้ ฟัง ภาพของเกลียว
ความรู้เกิดขึ ้นในวงเล็กๆ
เมื่อสกัดเนื ้อหาที่ได้ จากการพูดคุย ตามประเด็นได้ ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 คุณค่ าและความส�ำเร็ จที่เกิดจากการท�ำ 
R2R EMS ครั ง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าลองแบ่ งเป็ นสองประเด็นประเด็นแรก
คือคุณค่ าที่เกิดขึน้ จากการท�ำ R2R EMS ดังนี ้
“เห็นคุณค่าตนเอง หน่วยงาน ช่วยพัฒนางานประจ� ำทีย่ งั
เป็ น ช่องว่าง (Gap)”
“ท�ำให้หน่วยงานอืน่ ๆ รู้จกั งาน EMS มากขึ้น"
“ผลงานช่วยพัฒนาทีม เครื อข่าย ชุมชน และตนเอง เกิ ด
ความร่ วมมื อในงาน"
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เพิ่ มขึ้น"

“ผูบ้ ริ หารให้ความส�ำคัญและเข้าใจมากขึ้น"
“ชุมชนเข้มแข็ง เกิ ดความร่ วมมื อในงาน"
“ได้รู้จกั ทีมวิ จยั ได้ร่วมทุกข์ ร่ วมสุข"
“มี ความภูมิใจ รู้สึกเป็ นเจ้าของ ท�ำให้มีพลังอยากพัฒนางาน

“ทีมผูใ้ ห้การดูแล รู้สึกมัน่ ใจ เต็มใจในการให้บริ การผูป้ ่ วย
หลังจากมี แนวทางการปฏิ บตั ิ การดูแลผูป้ ่ วยทีช่ ดั เจนเป็ นแนวทาง
เดียวกัน"
“ได้ความรู้ การมี ส่วนร่ วมการท�ำงานของภาคีเครื อข่าย"
คุณค่าที่เกิดขึ ้น ข้ าพเจ้ ามองในมิติของความรู้ สกึ ทางจิตใจ
ที่คนท�ำ R2R สัมผัสได้ และช่วยกันทบทวนพร้ อมสะท้ อนออกมา เป็ น
เรื่ องที่เริ่ มจากความประทับใจ ค่อนข้ างเป็ นนามธรรมแต่ก็สามารถ
อธิบายได้ และเชื่อมโยงไปถึงสิง่ ต่างๆ เช่น “ผู้บริ หารให้ ความส�ำคัญ
และเข้ าใจมากขึ ้น" ภายใต้ ค�ำพูดมีเรื่ องราวมากมายปรากฏ และสรุป
ความออกมาถึงการท�ำ R2R EMS ครัง้ นี ้ในที่สดุ คือ ผู้บริ หารมีความ
เข้ าใจและให้ ความส�ำคัญ

ข้ าพเจ้ าตีความตามเข้ าใจว่า สิง่ ที่แสดงออกถึงการให้ ความ
ส�ำคัญและความเข้ าใจของผู้บริ หาร น่าจะหมายถึง การสนับสนุน
การเอื ้ออ�ำนวยภารกิจด้ าน EMS และการท�ำ R2R ในครัง้ นี ้ ความ
เกี่ยวข้ องและเชื่อมโยง รวมถึงสิง่ ที่แสดงออกมาเป็ นรูปธรรมจน
สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงคุณค่าที่สมั ผัสได้
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การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ทเี่ ริ่มต้นด้วยค�ำถาม น�ำมาซึง่ การใคร่ครวญ
ทบทวน และสะท้ อนความเข้ าใจออกมา รวมถึงการเติมเต็มต่อยอด
คือเสน่ห์ของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในวง World Cafe ครัง้ นี ้
เมื่อสกัดเนื ้อหาเกี่ยวกับความส�ำเร็จที่เกิดขึ ้นจากการท�ำ R2R
EMS ทางกลุม่ จะมองเป็ นความส�ำเร็จที่ใกล้ ตวั จับต้ องและสัมผัสได้
ผ่านความรู้สกึ นึกคิด
ช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ไม่ได้ มีการแยกชัดเจน
ระหว่างคุณค่าและความส�ำเร็ จที่เกิดขึ ้น มักจะมองแบบรวมๆ และ
ข้ าพเจ้ าน�ำมาสกัดแยกเนื ้อหาภายหลัง เมื่อมีการหมุนกลุม่ สมาชิก
ใหม่ที่มาต่อยอด ต่างเต็มไปด้ วยความเบิกบานใจ ข้ าพเจ้ าตังข้
้ อ
สังเกตว่า
อาจจะเป็ นเพราะว่าการตัง้ ค� ำถามที เ่ ป็ นเชิ งบวก ค่อนข้าง
เร้าพลังด้านในของผูค้ นได้ สร้างสรรค์มากกว่า การค้นหาปั ญหาหรื อ
อุปสรรค
การพูดคุยภายใต้บรรยากาศของกระบวนการทีเ่ อือ้ ต่อการ
เกิ ดการเรี ยนรู้มกั น�ำมาซึ่งความตืน่ รู้และเบิ กบาน การเคลือ่ นไปของ
แต่ละกลุ่มหมุนวนมาทีบ่ รรจบทีก่ ลุ่มนี ้ พลังของการพูดคุยจะเต็มไป
ด้วยความสุข
และเมือ่ สกัดเนื ้อหาเกีย่ วกับความส�ำเร็จทีเ่ กิดจากการท�ำ R2R ดังนี ้
“คณะท�ำงานของ สพฉ.เอือ้ ประโยชน์ในการจัดท�ำ  R2R ทัง้
ในด้านงบประมาณ ผูเ้ ชี ย่ วชาญ และผูป้ ระสานงาน"
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“กระบวนกรมี ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้"
“ทีมผูว้ ิ จยั มี ความเป็ นกันเอง ช่วยเหลือให้ก�ำลังใจ แลก
เปลีย่ น เสริ มงานต่อยอดกันและกัน"
“ทีมผูว้ ิ จยั มี ความกระตือรื อร้น อยากท�ำ  อยากเรี ยนรู้ อยาก
พัฒนางาน"
“ได้เรี ยนรู้ขนั้ ตอนและกระบวนการวิ จยั "
“ผลการท�ำ R2R ช่วยพัฒนาสุขภาพของประชาชน"
“ลดช่องว่างของการเข้าถึงระบบบริ การของประชาชน"
“มี เครื อข่ายกว้างขวาง เพิ่ มเครื อข่ายในระบบสุขภาพ"
“กลุ่มผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน มี การรับรู้ เข้าใจ ตระหนัก
และเรี ยกใช้บริ การ 1669 ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดข้อขัดแย้ง ลด
ข้อร้องเรี ยน"
ข้ าพเจ้ านัง่ ซึมซับในรายละเอียด หลายๆ คนเห็นพ้ องต้ อง
กันว่า การที่ทางผู้ให้ ทนุ จัดให้ พบกัน เป็ นประจ�ำนี ้ มีสว่ นช่วยกระตุ้น
ให้ การท�ำงานเกิดความก้ าวหน้ า และกระตือรื อร้ นที่จะท�ำ "ในแต่ละ
ระยะที ่ม าพบกัน เราต้อ งเตรี ย มตัว แล้ว ล่ ะ ว่ า จะน� ำ อะไรมาแลก
เปลี ่ยนพูดคุยกับเพือ่ นๆ"
"แม้จะเป็ นการประชุม แต่ก็ท�ำให้หลายคนรู้สึกถึงความผ่อน
คลายและเกิ ดพลังทีจ่ ะกลับไปท�ำงานต่อ"
"คล้ายมาพักผ่อน แต่ก็ได้งานกลับไปด้วย"
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ข้ อสังเกตที่พบ จากการได้ มาร่ วมวงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ คือ
แม้ จะเป็ นการประชุม แต่การจัดการประชุมน�ำมาซึ่งบรรยากาศ
ของความสร้ างสรรค์ มีความเป็ นกัลยาณมิตร และเน้ นการให้
ความส�ำคัญกับผู้เข้ าร่ วมประชุม
ดังนัน้ จึงไม่แปลกใจเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
เรื่ องความส�ำเร็ จ พบว่าขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยสามอย่าง คือการด�ำเนินงาน
ของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติที่มีการก�ำกับติดตามและเอื ้อ
อ�ำนวยสนับสนุนการท�ำ R2R ของนักวิจยั เป็ นระยะ อาจารย์วิทยากร
ที่มีบทบาทของความเป็ นกัลยาณมิตร เป็ นโค้ ช เป็ นคุณอ�ำนวย และ
ความเป็ นผู้เหนี่ยวน�ำ รวมถึงเพื่อนๆ นักวิจยั ที่เข้ าร่วมกระบวนการ มี
ท่าทีแห่งความเป็ นมิตร เกื ้อกูลและช่วยเหลือกัน พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเพื่อเติมเต็มงานระหว่างกันและกัน
จึงอาจสรุปได้ว่า "ความส�ำเร็จของการท�ำ R2R " น่าจะขึนกั
้ บ
- การจัดการของสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่ งชาติ
- วิทยากรหรื อผู้เชี่ยวชาญที่มาร่ วมกระบวนการ
- สัมพันธภาพของนักวิจยั
ท�ำให้ข้าพเจ้ามองเห็นมิตคิ วามเชือ่ มโยงของทั ้งสามองค์ประกอบนี ้
มีความเกีย่ วเนือ่ งสัมพันธ์กนั และไม่แยกส่วน หรืออาจขอใช้สำ� นวนทีว่ า่
"เป็ นดัง่ กันและกัน"
นีเ่ ป็ นเพียงการสะท้ อนมาให้ เห็นถึงการทบทวนและใคร่ครวญ
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ครึ่งทางของการเดินทางขับเคลือ่ น KM&R2R EMS คุณค่าเป็ นสิง่ ที่
ปรากฏออกมาทางความคิดและความรู้สกึ ส่วนความส�ำเร็ จนันเป็
้ น
เรื่องทีป่ รากฏเป็ นรูปธรรม มองเห็น และสัมผัสได้
เพือ่ ให้ เกิดความเข้ าใจและเป็ นประโยชน์ในการท�ำกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้แบบ World Cafe ข้ าพเจ้ าจึงได้ นำ� บทสรุปทีเ่ ขียนไว้ ใน
เวบไซต์ GotoKnow.org โดยผู้เขียนใช้ นามแฝงว่า Burden of Disease
Thailand ซึง่ เขียนค่อนข้ าง เข้ าใจง่ายและมองเห็นภาพของการท�ำ
กระบวนการ

World Café
World café เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการท�ำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ซึง่ เน้ นให้ "ผู้ เ ข้ า ร่ วมทุ ก คนได้ มี ส่ ว นร่ วมในการแลกเปลี่ ย น
ความรู้ ประสบการณ์ และความคิ ด เห็น " ในประเด็ น ที่
กลุ่ม ได้ ก� ำ หนดไว้ การท�ำกิจกรรม World café จะจัดขึ ้นภาย
ใต้ "บรรยากาศแห่ งมิตรไมตรี " คือบรรยากาศที่ท�ำให้ ผ้ เู ข้ าร่ วม
กิจกรรมรู้ สกึ เหมือนก�ำลังนัง่ คุยเรื่ องราวต่างๆ กับกลุ่มเพื่อนสนิทใน
ร้ านกาแฟ และให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรมสามารถเดินแลกเปลี่ยนความ
รู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น รวมทังต่
้ อยอดความรู้ ต่างๆ ตาม
หัวข้ อที่ถกู เปิ ดประเด็นไว้ กับเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ซึง่ จะมีเจ้ าบ้ าน หรื อ
Host ประจ�ำโต๊ ะที่พร้ อมต้ อนรับผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมที่จะหมุนเวียนมา
จากโต๊ ะอื่นๆ ด้ วย
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องค์ ประกอบของ world café
• ผู้ด�ำเนินรายการ
• เจ้ าบ้ าน ( host ) ประจ�ำโต๊ ะ แต่ละโต๊ ะมีเจ้ าบ้ านประจ�ำ 1 คน
• ผู้เข้ าร่วมแต่ละกลุม่ ย่อย (แต่ละโต๊ ะ) ซึง่ แต่ละกลุม่ ย่อยนี ้จะมีผ้ เู ข้ า
ร่วม 5-6 คน ยิ่งน้ อยยิ่งดี เพราะจะท�ำให้ เกิดการมีสว่ นร่วมมากขึ ้น
• ค�ำถาม หรื อประเด็นน�ำในแต่ละรอบ
• อุปกรณ์จดบันทึกประจ�ำโต๊ ะ เช่น กระดาษแผ่นใหญ่ ปากกาเมจิก
ดินสอ สีน� ้ำมัน หลายๆ สี
• ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยน
• บรรยากาศผ่อนคลาย มีดนตรี บรรเลง บรรยากาศแห่งมิตรไมตรี
และความเท่าเทียม

***ผู้เข้ าร่วมควรแยกย้ ายไปยังโต๊ ะอื่นๆ ไม่ควรจับกลุม่ เดียวกันตลอด
ทุกๆ รอบ
(อ่านต่อได้ ที่: https://www.gotoknow.org/posts/406480)
จากบทความข้ างต้ น ข้ าพเจ้ าขอเพิ่มเติมในกระบวนการที่น�ำ
มาใช้ ในครัง้ นี คื้ อ การผสมผสานเทคนิคสุนทรี ยสนทนา (Dialogue) และ
การฟั งอย่างลึกซึ ้ง(Deep Listening)ในการท�ำวงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ให้ เกิดบรรยากาศของการเติมเต็มและต่อยอดความรู้

เทคนิคที่ควรใช้ ใน World café
1. เคารพในความเท่าเทียมและให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน
2. ผู้เข้ าร่วมทุกคน คือ เพื่อนที่สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นกันได้
3. เปิ ดใจรับฟั ง พร้ อมเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ
4. สิง่ ที่ได้ ไม่ได้ มีเพียงความรู้เนื ้อหาเท่านั ้น แต่ยงั มีเรื่ องของความ
สัมพันธ์กบั ผู้ที่เรามาสนทนาด้ วย
5. ฟั งอย่างตังใจ
้ ฟั งจนจบโดยไร้ อคติ ไม่ตดั สินถูกผิด
6. พูดอย่างสร้ างสรรค์ ใช้ วาจาสุภาพ
7. มองข้ ามปั ญหา เน้ นการหาหนทางแก้ ไข
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ตอนที่ 10

"World Cafe R2R EMS"

“ปัญหาและอุปสรรคพร้อมการแก้ ไขที่เกิดขึ้น”
วงสนทนาทีเ่ ต็มไปด้วยสุนทรี ยศาสตร์
น�ำมาซึ่งการแลกเปลีย่ นและต่อยอดความรู้

World Cafe ;

ถอดบทเรียน กระบวนการสนับสนุน ทุนวิจัย R2R
“ปัญหาและอุปสรรคพร้อมการแก้ ไขที่เกิดขึ้น”
ประเด็นที่ 2 ปั ญหาและอุปสรรคพร้ อมการแก้ ไขที่เกิดขึน้
เมือ่ เคลือ่ นตัวตามกลุม่ ทีส่ อง ในกิจกรรม World Cafe เป็ นการ
พูดคุยเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคที่แต่ละทีมวิจยั ได้ ประสบ เกิดการ
เรียนรู้อย่างไร และผ่านสภาวะนันมาได้
้
อย่างไร หรือมีการแก้ ไขปั ญหา
ทีเ่ กิดขึ ้นอย่างไรบ้ าง
ข้ าพเจ้ ามองว่าประเด็นค�ำถาม เป็ นการกระตุ้นให้ ทกุ คนได้
เกิดการทบทวน ใคร่ครวญในตนเอง และสะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลง
จากการเรี ยนรู้ ปัญหานัน้ บางคนอาจเจอปั ญหาที่คล้ ายกัน แต่รูป
แบบการเผชิญหรื อแก้ ไขอาจไม่เหมือนกัน
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“ความคาดหวังของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์ (ethics committee หรื อ EC) สูงเกินไป"
: เป็ นประเด็นปั ญหาที่เกือบทุกคนประสบ บางครั ง้ การขอ
จริ ยธรรมทางการวิจยั แม้ วา่ ในการท�ำ R2R อาจดูเหมือนเป็ นเรื่ องที่
ไม่บงั คับมากนัก หากการท�ำงานครัง้ นี ้มุง่ กระบวนการพัฒนางาน แต่
นักวิจยั เมื่อตังใจท�
้ ำแล้ ว ก็หวังถึงการได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อมาเจอ
กระบวนการพิจารณาจริ ยธรรมทางการวิจัย กลับพบว่าเป็ นยาขม
ท�ำให้ เกิดการชะงักในการท�ำงาน หลายคนไม่สามารถติดต่อแหล่ง
หรื อหน่วยงานที่จะพิจารณาจริ ยธรรมทางการวิจยั ได้
“พอเราไปยืน่ ขอจริ ยธรรมทางการวิ จยั คณะกรรมการเสนอ
แนะให้เปลี ่ยนเรื ่ อง เราก็อธิ บายเรื ่ องที เ่ ราท� ำผูกพันกับทุนวิ จยั ของ
สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ " หนึ่งในสมาชิ กเล่า
“พีถ่ ูกเปลีย่ นชื อ่ เรื ่องและระเบี ยบวิ ธีวิจยั ซึ่งคนละเรื ่องกับที ่
เราเสนอโครงร่ าง แต่ก็ได้อธิ บายให้คณะกรรมการฟั งอยู่ค่ะ"
"ในกรณี ของคนทีท่ �ำงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน และท้องถิ่ น
การประสานติ ดตามขอพิ จารณาจริ ยธรรมวิ จยั ล�ำบากมากเลยค่ะ"
“ไม่ทราบว่าจะไปยื ่นขอจริ ยธรรมที ไ่ หน ไปสอบถามหลายๆ
แห่งต้องรอคิ ว บางทีเขาซัพพอท(Support) เฉพาะในหน่วยงานของ
เขาเอง ไม่เปิ ดรับจากข้างนอก"
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นี่เป็ นบางส่วนของบทสนทนาเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรคในเรื่ อง
ของความคาดหวังของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
(Ethics Committee หรือ EC) ทางกลุม่ ได้ พดู คุยกันประเด็นนี ้ไปซักพัก
พร้ อมช่วยกันเติมเต็มทางความคิดว่าจะมีแนวทางแก้ ไขอย่างไร
แนวทางการแก้ ไข
อธิบายและท�ำความเข้ าใจต่ อคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์
เป็ นบทสรุปการแก้ ไขที่มาจากหลายๆ ท่านว่า "คงต้องเป็ น
เรื ่องทีต่ อ้ งอธิ บายให้คณะกรรมการจริ ยธรรมทราบว่างานวิ จยั ครัง้ นีม้ ี
ข้อผูกพันการขอทุนกับสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ "
“เสนอแนะให้ทางสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉิ นแห่งชาติ จัดตัง้
คณะกรรมการจริ ยธรรมทางการวิ จยั เพือ่ เป็ นการสนับสนุนแก่นกั วิ จยั "
“ไม่ ทราบขัน้ ตอนของการขอจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
(Ethics Committee หรื อ EC) และมีขัน้ ตอนที่ย่ ุงยากซับซ้ อน"
: ส�ำหรั บนักวิจัยแล้ วต่างมองเรื่ องนีเ้ ป็ นเรื่ องที่ยุ่งยากและ
ส่งผลให้ ไม่อยากท�ำงานวิจยั ในครัง้ นี ้ก็เช่นเดียวกัน หลายคนได้ แลก
เปลี่ยนประสบการณ์ของการไปยื่นขอจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
“เดีย๋ วนีเ้ ขาให้เราไปอบรมก่อนนะคะ ค่อยยืน่ ขอ EC ซึ่งมี ขนั้
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ตอนยุ่งยากซับซ้อนมาก และเราต้องรอดูว่าทีไ่ หนเปิ ดอบรมบ้าง"
"พีไ่ ปติ ดต่อหลายที ่ ส่วนใหญ่เขาก็จะปฏิ เสธไม่รบั ดูงานจาก
ข้างนอก"
“ถ้าเป็ นไปได้ก็อยากให้ทางสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ
สนับสนุนเรื ่ องนี ้ เช่น อธิ บายเรื ่ องขัน้ ตอนการขอจริ ยธรรมทางการ
วิ จยั "
จากการสังเกตกระบวนการ เรื่ องเกี่ยวกับจริ ยธรรมทางการ
วิจยั มีขนตอนที
ั้
่ยงุ่ ยากและซับซ้ อน เป็ นเรื่ องที่แทบทุกคนมองว่าเป็ น
ปั ญหาและอุปสรรคของการท�ำ R2R ในครัง้ นี ้
แนวทางการแก้ ไข
เปิ ดอบรมจริยธรรมทางการวิจยั ให้ กับผู้วจิ ยั
หลายคนมีข้อเสนอแนะตรงกันว่า ถ้าหากเจ้าของทุน อย่างสถาบัน
การแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติมรี ะบบนี ้สนับสนุนและเอื ้อให้กระบวนการง่ายขึ ้น
ลดขันตอนลง
้
ก็จะไม่เป็ นเรือ่ งทีน่ า่ หนักใจส�ำหรับนักวิจยั
“การเข้ าถึงผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือ"
: หลายท่านได้ เล่าประสบการณ์ให้ ฟัง ถึงการน�ำเครื่ องมือที่
พัฒนาขึ ้นไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ มีความยุง่ ยากในการประสาน
งาน และการเข้ าถึงท�ำได้ ยาก
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“บางท่านเราไปติ ดต่อ ก็ได้รบั การปฏิ เสธ"
“หลายท่านไม่ค่อยถนัดหรื อเชี ย่ วชาญในเรื ่องนี"้
“ไม่แน่ใจว่า จะเชิ ญอาจารย์ท่านไหน ช่วยดูเครื ่องมื อให้
เพราะส่วนมากภารกิ จก็เยอะ"
แนวทางการแก้ ไข
ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญ ได้ ข้อสรุ ปเสนอให้ ทางสถาบันการ
แพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติจดั ตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญหรื อที่ปรึกษา เพื่อให้ นกั วิจยั
สามารถเข้ าถึงได้ ปรึกษาได้
“เครื ่ องมื อในการท� ำ  R2R ต้องมี การตรวจสอบความตรง
ความเทีย่ งของเครื ่องมื อหรื อไม่"
นอกจากนี ้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกันถึงลักษณะของงาน
R2R ว่าจะต้ องมีการตรวจสอบเครื่ องมือหรื อการหาค่าความเชื่อมัน่
ของเครื่ องมือหรื อไม่ ซึง่ บทสรุ ปได้ ยึดตามหลักการของการท�ำวิจยั
และการสร้ างเครื่ องมือ
และมีการพูดคุยถึงประเด็นการเขียนบรรณานุกรม ให้ กำ� หนดไป
ในแนวทางเดียวกัน และมีการจัดอบรมการเขียนบรรณานุกรมส�ำหรับนัก
วิจยั R2R ด้ วย
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จากการสังเกตกระบวนการ ข้ าพเจ้ าลองสกัดเนื ้อหาออกมา
พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคที่พดู ถึงกันมาก และท�ำให้ หลายๆ คนรู้สกึ
อึดอัด ถึงแม้ วา่ จะไม่เป็ นอุปสรรคที่หนักหนา แต่ก็สง่ ผลให้ ไม่มีความ
สุขในการท�ำ R2R คือ เรื่ องของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
สิง่ ทีข่ ้ าพเจ้ ารู้สกึ ประทับใจ คือ น้ องพิ ้งค์ (ชนนิกานต์ สิงห์พยัคฆ์)
ผู้ประสานงานและท�ำหน้ าที่เป็ นคุณอ�ำนวย R2R ไปพร้ อมๆ กัน ได้
น้ อมรับฟั ง ช่วยกันมองและคิดหาแนวทางการช่วยเหลือ
“ผู้วจิ ยั ขาดองค์ ความรู้ เรื่ องสถิต"ิ
: ถึงแม้ งานวิจัยอาจจะไม่มีความซับซ้ อนมาก แต่ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและตีความแปลผลนัน้ ยังคงต้ องการความช่วยเหลือ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้ าพเจ้ าตังข้
้ อสังเกตส�ำหรับตนเองว่า "ถึงแม้ ส่วนใหญ่จะมี
พื ้นฐานและประสบการณ์ในการท�ำวิจยั แต่สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้ ร้ ู สกึ เป็ น
กังวลและถือว่าเป็ นอุปสรรคก็คือ องค์ความรู้ในเรื่ องสถิต"ิ
“ตอนเรี ยน ป.โท ดูเหมื อนจะเข้าใจ แต่เอาเข้าจริ งๆ มันก็ไม่
เข้าใจเลยค่ะ รู้แต่เรื ่องทีเ่ ราท�ำ" หนึง่ ในประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยน ซึง่
หลายคนเห็นด้ วย
ท�ำให้ ข้าพเจ้ านึกถึงสมัยตอนเรี ยนหนังสือเช่นกัน เราได้ เรี ยน
ทฤษฎีทางการวิจยั เยอะมาก แต่เมื่อน�ำมาใช้ ก็เพียงแค่สว่ นเล็กน้ อย
ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ที่เราท�ำ ดังนัน้ จึงค่อนข้ างส่งผลให้ นกั วิจยั มือ
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ใหม่ทงหลายที
ั้
่มีประสบการณ์ท�ำงานวิจยั ไม่มาก ค่อนข้ างรู้สกึ กังวล
ในเรื่ องนี ้อย่างเช่นในวงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้นี ้
“การน�ำทฤษฎีส่ ูการปฏิบัต”ิ ดูเป็ นเรื่ องที่ปรากฏขึ ้นได้ น้อย
มากในกลุม่ คนที่ท�ำวิจยั หลายๆ ท่านสะท้ อนให้ เห็นถึงการเรี ยนใน
ภาคทฤษฎีและเมื่อจะลงมือท�ำวิจยั ยังขาดความเชื่อมโยงและการ
ตัดสินใจในการออกแบบการวิจยั ในวงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในครัง้ นี ้ก็
เช่นเดียวกัน ข้ าพเจ้ าสังเกตเห็นว่า ทุกกลุ่มที่หมุนวนมาที่ประเด็นนี ้
ก็จะน�ำเรื่ อง ผู้วิจยั ขาดองค์ความรู้ เรื่ องสถิติวิจยั มาแลกเปลี่ยนกัน
แนวทางแก้ ไขที่สรุปได้ คือ การจัดเสริ มความรู้หรื อจัดตังที
้ มที่ปรึกษา
จะท�ำให้ ผ้ วู ิจยั มีความมัน่ ใจมากขึ ้น
“งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแพทย์ ท�ำให้ การติดต่ อประสาน
งาน และการเข้ าถึงติดขัด มีความคิดเห็นที่หลากหลาย"
: การท�ำ R2R ร่วมกันเป็ นสหสาขาวิชาชีพส่งผลให้ การเชื่อม
โยงกัน การประสานงานไม่ราบรื่ นเท่ากับการท�ำ R2R เพียงแค่สาขา
ใดสาขาหนึง่ หรื อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่
ลักษณะเช่นนีท้ �ำให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่ วมไปด้ วย เพราะโดย
ทัว่ ไป การท�ำ R2R มักจะขีดวงจ�ำกัดเฉพาะเพียงหน้ างานของแต่ละ
บุคคล งานก็จะแคบลง แต่ถ้าเป็ นลักษณะงานที่ต้องเกี่ยวข้ องกับ
วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการท�ำงานร่ วมกันจึงเป็ นเรื่ อง
จ�ำเป็ นมาก
หรื ออาจจะเรี ยกได้ วา่ นี่คือ "การสื่อสาร" ในการท�ำ R2R เป็ น
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ทีม การสื่อสารภายในทีมวิจัยเป็ นเรื่ องที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ในวงแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู้ World Cafe ครั ง้ นีม้ ีอยู่หลายทีมวิจัยที่มีลกั ษณะ
เป็ นการท�ำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ
“มาประชุมกลับไปเล่าให้ทีมฟัง บางครัง้ ก็มีความเห็นไม่เหมือน
กัน ต้องอธิ บายกันเยอะ แต่ถา้ มาฟังพร้อมกันร่วมกับอาจารย์ทีป่ รึกษา
ก็อาจจะได้ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน"
“ตอนฟั งอาจารย์อธิ บายก็พอเข้าใจ แต่เมื อ่ กลับไปถ่ายทอด
ให้ทางทีมฟั ง ก็ยงั งงๆ"
แนวทางแก้ ไข
บทสรุปของวง World Cafe ในครัง้ นี ้มองว่าถ้ าสามารถเชิญ
ผู้บริ หารที่มีส่วนเกี่ยวข้ องมาร่ วมรับฟั งหรื อร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของนัก
วิจยั จะน�ำไปสูก่ ารเชื่อมโยงภายในทีมวิจยั ต่อไป
“ที่ปรึกษางานวิจยั มีหลายท่ านให้ ข้อคิดเห็นแตกต่ างกัน"
: ประเด็นนี ้น่าจะมาจากเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในครัง้ ที่ทาง
สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติจดั ให้ นกั วิจยั R2R ได้ มีโอกาสเรี ยน
รู้ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพัฒนาโครงร่ างวิจยั R2R ให้ ชดั เจนขึ ้น
โดยแบ่งกันเป็ นกลุม่ ย่อยและมีอาจารย์วิทยากรประจ�ำกลุม่ 1-2 ท่าน
"ในกลุ่มทีม่ ี อาจารย์วิทยากรประจ� ำกลุ่มหลายท่าน การให้ค�ำ
แนะน�ำให้ค�ำปรึ กษาอาจจะหลากหลาย บางครัง้ ก็สรุปได้ยากว่าจะ
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เอาตามอาจารย์ท่านไหน"

ช่วยดูงานและเป็ นทีป่ รึ กษาไปจนเสร็ จการท�ำวิ จยั "

“ถ้าอาจารย์พดู เสนอแนะไปในทางเดียวกันจะดีมาก แต่บาง
ครัง้ ก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าจะสรุปออกมาอย่างไร"

แนวทางการแก้ ไข
การหมุนกลุม่ สามรอบได้ ข้อสรุปเดียวกันคือ เสนอแนะให้ มีที่
ปรึกษาหลัก 1 คน แล้ วค่อยมาน�ำเสนอต่อกลุม่ ใหญ่และให้ อาจารย์
ท่านอื่นช่วยเสริ ม
ข้ าพเจ้ าตังข้
้ อสังเกตส�ำหรับตนเอง ขณะที่เรี ยนรู้ไปตามกลุม่
ต่างๆ การตังค�
้ ำถามเริ่ มต้ นด้ วยปั ญหาและอุปสรรค บรรยากาศใน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ก็จะดูเข้ มข้ น ซึง่ ค่อนข้ างแตกต่างจากประเด็น
ของกลุม่ อื่น
แต่เมือ่ ต่อยอดด้ วยการให้ ร่วมกันค้ นหาแนวทางการแก้ ไขปั ญหา
ท่าทีกจ็ ะเปลีย่ นแปลงผ่อนคลายลง

“การมี อาจารย์หลายท่านบางครัง้ อาจจะเป็ นผลดี เพราะได้
ฟั งหลากหลายมุมมอง แต่บางครัง้ ก็ท�ำให้ตดั สิ นใจได้ยากว่าจะเลือก
ท�ำอย่างไร"
นี่ เ ป็ นเพี ยงบางส่ว นที่ แ ลกเปลี่ยนพูดคุย ให้ ท างกลุ่มได้ ฟัง
เป็ นเรื่ องของการตัดสินใจ ซึง่ อาจขึ ้นกับประสบการณ์ของการท�ำวิจยั
และความชัดเจนของกรอบแนวคิด มีผลต่อการเข้ ารับฟั งค�ำแนะน�ำ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
มีการท�ำ Work Shop อยูค่ รัง้ หนึง่ ที่เอื ้ออ�ำนวยให้ นกั วิจยั R2R
ได้ พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแยกเป็ นกลุม่ ซึง่ กระบวนการดังกล่าว
โดยภาพรวมมองว่า มีความเป็ นกัลยาณมิตรที่ชว่ ยเหลือให้ ค�ำแนะน�ำ
เติมเต็มให้ โครงร่างการวิจยั ชัดเจนขึ ้น แต่สงิ่ ที่คดิ ว่ายังเป็ นปั ญหาและ
อุปสรรคคือ ถ้ ามีอาจารย์ประจ�ำกลุม่ ย่อยหลายคน ความคิดก็จะมี
หลากหลาย
“อาจารย์ทีป่ รึกษามีหลายท่าน ให้ขอ้ คิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน ท�ำให้
ตัดสินใจไม่ได้คะ่ ว่าตกลงจะเอาแบบไหน ตามแบบอาจารย์ทา่ นใด"

โดยสรุ ป ข้ าพเจ้ ามองว่ าปั ญหาและอุปสรรคที่นักวิจัย
R2R ได้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในกลุ่ม World Cafe นี ้ คือ
1. จริยธรรมทางการวิจยั
2. ระเบียบวิธีวจิ ยั และการวิเคราะห์ ข้อมูล
3. อาจารย์ ท่ ปี รึกษางานวิจยั
4. การเข้ าถึงซึ่งกันและกัน เช่ น ผู้บริหาร ทีมวิจยั และ
อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

“อยากได้อาจารย์ทีป่ รึ กษาหนึ่งคนต่อหนึ่งเรื ่อง และอาจารย์
138

ไร้เส้นขอบฟ้า R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 139

ตอนที่ 11

“World Cafe R2R EMS"

“สิ่งที่อยากได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สพฉ.
(ที่คาดว่าเป็นไปได้)”
วงสนทนาทีเ่ ต็มไปด้วยสุนทรี ยศาสตร์
น�ำมาซึ่งการแลกเปลีย่ นและต่อยอดความรู้

เพิ่ มเติ ม ความรู้สึก มันดีใจ และพอใจอย่างมาก"
“การขอจริ ย ธรรมทางการวิ จัย อยากให้ท างสถาบัน การ
แพทย์ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ ด�ำเนิ นการประสานงาน และจัดการให้ อาจจะ
เป็ นการตัง้ กรรมการโดยเฉพาะ หรื อประสานหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งทีส่ ามารถสนับสนุนนักวิ จยั ได้"

World Cafe ;

ถอดบทเรียน กระบวนการสนับสนุน ทุนวิจัย R2R
“ประเด็นที่ 3 สิ่งที่อยากได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สพฉ.
(ที่คาดว่าเป็นไปได้)”
กลุม่ สุดท้ ายของวงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ World Cafe เป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุน "สิง่ ทีอ่ ยากได้ รับการสนับสนุนเพิม่ เติม
จากสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ"
จากการฟั งและสังเกตกระบวนการ หลายท่านค่อนข้ างพอใจ
การจัดการที่ทางผู้ประสานงานดูแลและเอื ้ออ�ำนวยให้ เกิดการท�ำงาน
ที่ราบรื่ นและคล่องตัว แต่การก�ำหนดประเด็นนี ้ท�ำให้ ได้ ทราบถึงความ
ต้ องการของนักวิจยั ว่า เมื่อท�ำงานไปได้ ระยะหนึง่ เกิดความต้ องการ
สนับสนุนอะไรเพิ่มเติมบ้ าง
บรรยากาศของกลุม่ ค่อนข้ างสนุกและมีเสียงหัวเราะเป็ นระยะๆ
ท�ำให้ นึกถึงประเด็นที่ว่า "เวลาที ่มีใครมาถามเราว่า อยากได้อะไร
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ในกลุม่ นี ้ดูเหมือนเรื่ องจริ ยธรรมทางการวิจยั ยังเป็ นประเด็น
ที่ครุ่ นคิดและสนใจกันอยู่มาก เพราะเสนอเป็ นข้ อแรกที่อยากได้ รับ
การสนับสนุน ถึงแม้ วา่ ในวงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผู้วิจยั บางคนไม่ได้ ยื่น
ขอจริ ยธรรม แต่ยงั อยากที่จะร่วมหาแนวทางที่เอื ้อให้ เกิดการจัดการ
งานวิจยั ได้
“เพิ่ มงบประมาณ เช่น ขยายเป็ นภูมิภาค ๆ ละ 5 โครงการ
เป็ นต้น จะท�ำให้เกิ ดการขยายการท�ำ R2R ในวงกว้างออกไป ซึ่งอาจ
จะคัดเลือกในระดับภาคก่อน แล้วค่อยมารวมกันทัว่ ประเทศ"
ประเด็นนี ้มีการพูดคุยกันสนุก ท�ำให้ มองเห็นภาพของผลงาน
R2R ที่จะเกิดขึ ้นตามภูมิภาคต่างๆ ได้ อย่างกว้ างขวางและแตกต่าง
ท�ำให้ การเกิดการเรี ยนรู้และจัดการความรู้ได้ ในวงกว้ างขึ ้น
“สร้างเครื อข่าย R2R Facilitator”
เพื่ อให้ เกิ ดการท� ำงานที่ ครอบคลุมกว้ างขวาง และขยาย
ผลการน�ำทักษะการท�ำวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาหน้ างานของตนเอง
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ในกลุม่ ได้ มีการเสนอ ให้ จดั อบรมหลักสูตรคุณอ�ำนวย R2R หรื อ R2R
Facilitator

นอกจากจะน�ำกลับไปใช้ ประโยชน์ อยากให้ มกี ารตีพมิ พ์กเ็ ป็ นเรื่องของ
การเผยแพร่ผลงาน รวมไปถึงการน�ำเสนอผลงานด้ วย

“ขอเสนอให้จดั เสือ้ ทีมให้ครบทุกคนในทีม R2R เพือ่ เป็ นขวัญ
และก�ำลังใจ"
ข้ อเสนอข้ อนี ้น�ำมาซึง่ รอยยิ ้มและเสียงหัวเราะอย่างมาก การ
ได้ สวมเสื ้อที่เป็ นสัญลักษณ์ของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
ช่วยสนับสนุนอารมณ์และความรู้สกึ ของความเป็ นหนึง่ เดียว หรื อที่
เรี ยกว่าทีม

ในทัศนะของข้ าพเจ้ า"คนหน้ างานทีท่ �ำR2Rแม้ วา่ โดยส่วนใหญ่
ตอนทีเ่ ริ่มท�ำไม่ได้ หวังในเรื่องการตีพมิ พ์หรือน�ำเสนอผลงาน แต่เมือ่ ได้
ท�ำไปสักระยะหนึง่ ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากท�ำต่อและต้ องการขยาย
ผลเพือ่ เผยแพร่ผลงาน"

“พาจัดท�ำรายงานทุกบท"
“กลับไปทีห่ น่วยงานก็ไม่ได้ท�ำ  แต่ถา้ มาพบปะกัน ก็ยงั ได้
ปรึ กษากันและช่วยกันคิ ด"

ในประเด็นนี ้ข้ าพเจ้ ามองเป็ นเรื่องของการเชือ่ มโยงดัง่ สายธาร
การผลักดันให้ มกี ารด�ำเนินงาน R2R ต่อเนือ่ งคล้ ายเป็ นการร้ อยเรียง
หรือต่อจิก๊ ซอว์

แม้วา่ เกือบทุกท่านจะมีประสบการณ์ในการท�ำวิจยั แต่กต็ ้องการจะ
ให้ทางเจ้าของทุนจัด Work Shop เพือ่ ให้ได้มาท�ำงานร่วมกันและได้ปรึกษา
หารือเกีย่ วกับการท�ำงาน "คล้ายการได้พกั ผ่อน" “ได้มเี วลาเต็มทีใ่ นการเขียน
งาน"

นอกจากนี ้ยังมีประเด็นเพิ่มเติมอีกสองสามประเด็นที่นกั วิจยั
R2R อยากให้ สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติสนับสนุน

“จัดหาวารสารและแหล่งตีพิมพ์"
"จัดหาเวทีการน�ำเสนอผลงานวิ จยั "
ดูเหมือนว่าตอนเริ่มต้ นท�ำไม่ได้ คดิ ไปถึงเรื่องการตีพมิ พ์ แต่เมือ่
เห็นงานวิจยั เป็ นรูปธรรมชัด ความตังใจก็
้ อยากท�ำให้ ถงึ ทีส่ ดุ ในกลุม่ ได้
แลกเปลีย่ นกันถึงการก�ำหนดเป้าหมายว่าเมือ่ ท�ำผลงานวิจยั เสร็จแล้ ว
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“ผลักดันให้มีการด�ำเนิ นงาน R2R ต่อเนือ่ ง ทัง้ ทีมเก่าและทีมใหม่"

“ดูงาน R2R EMS ในต่างประเทศ"
“ประชุม R2R สัญจร"
“พัฒนานักวิ จยั R2R หน้าใหม่ระดับภาคอย่างต่อเนือ่ ง
หลายคนเห็นด้ วยกับการท�ำ "ประชุม R2R สัญจร" การได้
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หมุนเวียนไปตามพื ้นที่ตา่ งๆ ทุกคนคาดหวังว่าจะท�ำให้ เกิดการแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู้ และได้ เชื่อมโยงเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นจากงานวิจยั
ข้ าพเจ้ าได้ น�ำบทสรุปที่ทางผู้จดั สรุปถอดประเด็นมาประกอบ
กันด้ วยเพื่อให้ ได้ เนื ้อความที่ส�ำคัญและชัดเจนยิ่งขึ ้น
ทุกๆ ครัง้ ของการหมุนรอบของวง World Cafe ข้ าพเจ้ า
สังเกตเห็นถึงความรู้สกึ ที่ยงั ไม่เต็มอิ่ม ยังอยากที่จะต่อเติมความคิด
เห็น และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ต่อ
ในวงยังคงยึดแนวทางของสุนทรี ยสนทนาและการฟั งอย่าง
ลึกซึ ้ง จึงไม่นา่ แปลกเลยว่าท�ำไมในช่วงเวลาที่ก�ำหนดให้ หลายท่าน
จึงรู้สกึ ว่าเวลาไม่พอ เวลาผ่านไปเร็ว นัน่ อาจจะเป็ นเพราะว่าพลังของ
Dialogue หรื อสุนทรี ยสนทนา เป็ นพลังของความตื่นรู้และเบิกบาน
ยิ่งเมื่อคนฟั ง ฟั งด้ วยท่าทีที่สนใจ ใส่ใจ กระบวนการพูดคุยจึงค่อนข้ าง
เร้ าให้ เกิดบรรยากาศของการแสดงความคิด แลกเปลี่ยน และแบ่งปั น
ธรรมชาติของคนไทย เวลาที่มีการแสดงความคิดเห็นค่อน
ข้ างจะท�ำได้ น้อย ไม่กล้ า เขินอาย และกังวลว่า สิง่ ที่ตนเองพูดออก
ไปนันอาจจะไม่
้
เหมาะสม ไม่ถกู ต้ อง แต่เมื่อเราจัดกระบวนการที่
ท�ำให้ เกิดความรู้สกึ ผ่อนคลาย เป็ นมิตร มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน รวมไป
ถึงท่าทีที่มีความสนใจในการฟั ง และเข้ าใจ จะช่วยท�ำให้ ผ้ คู นสามารถ
แสดงออกทางความคิดได้ อย่างสบายใจ

หลายๆ ครัง้ ได้ ออกแบบการประชุมให้ เอื ้อต่อการเกิดปราฎกการณ์
เช่นนี ้ ดังนัน้ ทุกคนจึงดูเหมือนคนคุ้นเคย ซึง่ อาจจะแตกต่างจากการ
ประชุมนักวิจยั ทัว่ ๆ ไปที่เต็มไปด้ วยบรรยากาศเป็ นทางการ
ข้ าพเจ้ าค่อนข้ างชืน่ ชมและประทับใจในการให้ คณ
ุ ค่าเกีย่ วกับ
การออกแบบสิง่ แวดล้ อมทางการเรียนรู้ทเี่ อื ้อให้ เกิดการเรียนรู้ มีความ
เป็ นกัลยาณมิตรสูง ผ่อนคลาย เกื ้อกูลและช่วยเหลือกัน ทีส่ ำ� คัญท�ำให้
เกิดบรรยากาศของการแลกเปลีย่ นเรียนรู้และต่อยอดความคิดได้ อย่าง
เบิกบาน ประทับใจและเกิดปิ ตสิ ขุ
ในวง World Cafe ครัง้ นี ้ก็เช่นกัน เราจบกระบวนการลงด้ วย
รอยยิ ้มและความทรงจ�ำที่งดงาม นึกถึงเมื่อไหร่ความประทับใจก็ยงั
ปรากฏอยูน่ นั่ เอง

การจัดกระบวนการของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติใน
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ตอนที่ 12

"สกัดและเติมเต็มโมเดลให้ชัด"

“ภาพความคิดเมื่อได้สะท้อนออก
มายิ่งน�ำมาซึ่งการตระหนักรู้”
วงใหญ่ คุย-ฟั ง
และเล่าต่างเติ มเต็มซึ่งกันและกัน
ต่อยอดการเรี ยนรู้

“สกัดและเติมเต็มโมเดลให้ชัด"

“ภาพความคิดเมื่อได้สะท้อนออกมายิ่งน�ำมาซึ่งการตระหนักรู้”
แม้ วา่ วงแลกเปลีย่ นเรียนรู้ World Cafe จะจบลง แต่บรรยากาศ
หน้ าห้ องประชุมยังไม่อาจจะจบการสนทนาได้ ทุกคนยังยึดพื ้นทีบ่ ริเวณ
ทีพ่ กั ดืม่ กาแฟและรับประทานอาหารว่างเป็ นทีพ่ ดู คุยกันต่อ ท�ำให้ นกึ ถึง
พื ้นทีก่ ารจัดการความรู้หรือมุมกาแฟ ซึง่ เชือ่ ว่าบริเวณนี ้เป็ นแหล่งทีเ่ กิด
การพูดคุยแลกเปลีย่ นรู้กนั มากทีส่ ดุ และไม่เป็ นทางการ

เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ที่มีการคุยกันแบบสุนทรี ยสนทนา
การฟั งอย่างลึกซึ ้ง ท�ำให้ มองเห็น "ภาพความคิด" หรื อ Mental
Model ได้ เข้ าใจถึงวิธีคิด ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ
เห็นหลักการของความเป็ นเหตุเป็ นผล ในที่สุดก็จะท�ำให้ เกิดความ
เข้ าใจในเนือ้ งาน ซึ่งวิธีการเช่นนีท้ �ำให้ เกลียวความรู้ ไหลวน ทัง้
ความรู้ ที่เป็ นภายนอกและภายใน
“การจัดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยอุบตั เิ หตุจราจร ณ จุดเกิด
เหตุของเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่ น"
          ผลงานของคุณกัญญา วังศรี (พี่ไก่ ) จาก โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

ทุกอย่างถูกปล่อยด�ำเนินไปตามธรรมชาติ ไม่เร่งรัดกระบวนการ
มากนัก เมือ่ ถึงสภาวะอิม่ ตัว ทุกคนก็กลับเข้ ามานัง่ ในห้ องประชุมเช่นเดิม
แต่ในรอบนี ้รูปแบบการนัง่ เปลีย่ นไป จากสามวงสนทนาเหลือเพียงวง
เดียว เพือ่ พูดคุยถึงงานวิจยั R2R ของแต่ละคน
จากเรื่ องเล่าสู่การสกัดภาพความคิด เติ ม เต็ ม เป็ นโมเดล
ให้ ชดั เจนขึ ้น ในฐานะของวิทยากรกระบวนการ การได้ ฟังและช่วย
สะท้ อนเรื่ องราวน�ำมาซึง่ ความกระจ่างชัดเจนในงานนันๆ
้
บางครั ง้ เราอาจคิดว่าเราเข้ าใจหรื อไม่เข้ าใจในเรื่ องหนึ่งๆ
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พี่ไก่ เล่าว่า คุณค่าและประโยชน์ที่ได้ จากการท�ำงานนี ้ คือ
"เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศกั ยภาพ
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ในการช่วยเหลือและดูแลผูเ้ จ็บป่ วยอุบตั ิเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ เกิดความ
ปลอดภัย ลดความพิการและสูญเสียชีวิต ก่อนน�ำส่งผูป้ ่ วยเข้าสูร่ ะบบการ
แพทย์ฉกุ เฉิน"
“เป็ นการสร้างความเข้าใจ ความร่ วมมื อ ประสานงาน และ
ความสามัค คี ร ะหว่ า งที ม บริ การการแพทย์ ฉุก เฉิ น และเจ้ าหน้าที ่
รักษาความปลอดภัย มหาวิ ทยาลัยขอนแก่ นอย่างเป็ นรู ปธรรม
ท� ำให้เกิ ดการแลกเปลี ่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ เพื ่อน� ำไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาการบริ การการแพทย์ฉกุ เฉิ นในมหาวิ ทยาลัย
อย่างครอบคลุมและมี ประสิ ทธิ ภาพ"
“การพัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชนประจ�ำครั วเรื อนโดย
ใช้ กระบวนการการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในเขต
องค์ การบริหารส่ วนต�ำบลท่ าพระ อ�ำเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ขอนแก่ น”  
           โดยคุณวิไลภรณ์ ศิริกา(น้ องนุ้ย) จากองค์การบริ หารส่วน
ต�ำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น
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คุณนุ้ย เล่าว่า งานชิ ้นนี ้เมื่อเสร็ จแล้ วคุณค่าและประโยชน์ที่
เกิดขึ ้นคือ “มี รูปแบบการพัฒนาอาสาฉุกเฉิ นชุมชนประจ� ำครัวเรื อน
โดยผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสียในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริ หารส่วนต�ำบลท่าพระ
เข้ามามี ส่วนร่ วมในการด�ำเนิ นงาน ซึ่งจะส่งผลให้การท�ำงานด้านการ
แพทย์ฉกุ เฉิ นในระดับพืน้ ทีม่ ี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มมากขึ้น"
“ประชาชนมีความรู้และมีทกั ษะในการแจ้งเหตุขอความช่วย
เหลือผ่านหมายเลข 1669 โดยตรงได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา สามารถ
ให้การช่วยเหลื อผู้ที่ได้รับอุบตั ิ เหตุหรื อเจ็ บป่ วยฉุกเฉิ นที ่เกิ ดขึ้ นใน
ชุมชน หรื อในครัวเรื อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดช่องว่างในการเข้า
ถึงระบบบริ การ มีเครื อข่ายในการสือ่ สารแจ้งข่าวในชุมชน สามารถ
ป้ องกันตัวเองจากอุบตั ิเหตุและอาการเจ็บป่ วยฉุกเฉิ นได้"
“การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ ามเนือ้ หัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ที่ได้ รับยา Streptokinase ขณะส่ ง
ต่ อของโรงพยาบาลเครื อข่ ายจังหวัดหนองคาย"
           โดยคุณไคลศรี บาดาล (น้ องหนิง) และ คุณศิวไิ ลซ์                     
ศรี วเิ ศษ (พี่ป้อม) จากโรงพยาบาลหนองคาย
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คุณค่าและประโยชน์ที่ได้ จากการท�ำ R2R ครัง้ นี ้น้ องหนิงเล่าว่า
"จากอุบตั ิการพบว่า ผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
ทีไ่ ด้รบั ยา Streptokinase การดูแลขณะส่งต่อไม่มีเครือ่ ง Defibrillator มี
อาการทรุดลงและเสียชีวิตระหว่างน�ำส่ง พยาบาลขาดแนวทางในการดูแล
อุบตั ิการณ์ดงั กล่าวก็เป็ นแรงบันดาลใจอยากแก้ไขปัญหานี ้ เพือ่ ให้วา่ ผูป้ ่ วย
ในกลุม่ ดังกล่าวได้รบั การดูแลขณะส่งต่อได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย"
บุคลากรเครื อข่ายส่งต่อจังหวัดหนองคายมี ความพึงพอใจใน
การใช้แนวทางการดูแลผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน
“ต�ำบลบ้ านดงเข้ มแข็งในการเฝ้าระวังภาวะเจ็บป่ วยฉุกเฉิน
โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด" ผู้ท�ำวิจยั R2R เรื่ องนี ้คือ
คุณฌณาธิปว์ ศิริภคั กุลวัฒน์ (พี่ย)ุ จากโรงพยาบาลอุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น

พี่ยุ เล่าว่า R2R เรื่ องนี ้มีประโยชน์ "ประชาชนผู้เจ็บป่ วย
ฉุกเฉินโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในเขตต�ำบลบ้ านดง ได้ รับการ
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ดูแลและเข้ าถึงบริ การได้ อย่างปลอดภัย และรวดเร็ ว
นอกจากนี ้ยังเกิดรูปแบบการช่วยเหลือดูแลกันเองในชุมชน
ตังแต่
้ จดุ เกิดเหตุ"
ที่ส�ำคัญพี่ยเุ ล่าด้ วยใบหน้ าที่มีความสุขว่า "คุณค่าที่จะเกิด
สูงสุด คือ บุคคลในชุมชมต�ำบลบ้ านดง เกิดความภาคภูมิใจในการ
ช่วยเหลือกัน เกิดเป็ นชุมชนที่เข้ มแข็งและยัง่ ยืน"
“การพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารใส่รหัสความรุนแรงของศูนย์รับแจ้ ง
เหตุและการสัง่ การ จังหวัดขอนแก่น”
R2R เรื่องนี ้เจ้ าของผลงานคือคุณสุภลักษณ์ ชารีพดั (น้ องจิก๊ กี)๋
หญิงสาวผู้มพี ลังตืน่ ตัวอย่างมากมาย จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

จิ๊กกี๋เล่าว่า "ในการท�ำ R2R เรื่ องนี ้ คุณค่าและประโยชน์ที่เกิด
ขึ ้นมีมากอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต(รหัสสีแดง)ที่มีภาวะคุกคาม
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ต่อชีวิต ได้ รับการดูแล ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างน�ำส่งที่เหมาะสม
เพื่อการเข้ าถึงที่รวดเร็ ว จากทีมที่มีศกั ยภาพเหมาะสม จากการให้
รหัสความรุ นแรงที่ถูกต้ อง และยังได้ แนวปฏิบตั ิในการคัดแยกทาง
โทรศัพท์และให้ รหัสความรุ นแรงที่ควบคุมคุณภาพให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานยิ่งขึ ้น"

งานของน้ องนุ้ย (น้ องนุ้ย-ซ�ำสูง ฉายาทีเ่ ราใช้ เรียกกันในวงแลก
เปลีย่ นเรี ยนรู้) สามารถน�ำไปใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
อาสาฉุกเฉินชุมชนในกลุม่ ต่างๆ ต่อไปได้ นอกจากนี ้ ยังเป็ นแนวทาง
ในการพัฒ นาช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง บริ ก ารและการดูแ ลช่ ว ยเหลื อ
ผู้ป่ วยโรคกล้ ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลันได้

“ผลการศึกษาจะให้ ความเข้ าใจสถานการณ์การคัดแยกและการ
ใส่รหัสความรุนแรงของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสัง่ การ ในระบบบริการการ
แพทย์ฉกุ เฉินจังหวัดขอนแก่น"

“นุ้ยเชือ่ ว่า งานของนุ้ยจะท�ำให้ ชมุ ชนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย
ฉุกเฉินได้ ทนั ท่วงทีและถูกต้ อง สามารถน�ำส่งผู้ป่วยได้ ชุมชนมีพลัง
บางครั ง้ เราก็ได้ ส่ิงดีๆ จากประชาชน ซึ่งบางอย่างเรานึกไม่ออก
เพราะเราเคยชินกับอุปกรณ์การแพทย์ แต่เมื่อมาท�ำงานนี ้ได้ เรี ยนรู้สงิ่
ต่างๆ มากมาย"

“การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอาสาฉุกเฉินชุมชนกลุม่
อสม.ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลัน
(AMI) อ�ำเภอซ�ำสูง จังหวัดขอนแก่น”
ผลงาน R2R ของคุณรุจีวรรณ ยมศรี เคนแสงลุน (น้ องนุ้ย) จาก
โรงพยาบาลซ�ำสูง จังหวัดขอนแก่น
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“การพัฒนาแนวปฏิบัติส�ำหรั บการจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางตา โดยภาคีเครื อข่ ายการแพทย์ ฉุกเฉินในเขตสุขภาพที่ 5”
            โดย นพ.วรภัทร วงษ์ สวัสดิ์(อาจารย์ หมอต่ าย) และ
ทีมประกอบด้ วย พญ.วงศ์ ศริ ิ ทวีบรรจงสิน(อาจารย์ หมอบี)
คุณปุญญาวีร์ อาราเม (พี่ไก่ ) และ คุณพิมพ์ ใจ  หัสชู(พี่ไก่ ) จาก
โรงพยาบาลเมตตาประชารั กษ์ (วัดไร่ ขงิ )
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คุณค่าและประโยชน์ที่ได้ จากงานนี ้ พี่ไก่สองไก่ตวั แทนทีม
วิจยั ได้ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้วา่
"การท�ำ R2R ครัง้ นี ้จะได้ มาซึง่ แนวปฏิบตั สิ �ำหรับการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิ นทางตา โดยการมีส่วนร่ วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องใน
ระบบบริ การสุขภาพ"
"เกิดโอกาสในการท�ำงานเชือ่ มโยงงานระหว่างจักษุสาธารณสุข
เชิงระบบกับภาคส่วนต่างๆ เพือ่ ขับเคลือ่ นระบบสาธารณสุขของประเทศ
โดยสะท้ อ นบทเรี ยนจากการบริ หารระบบการแพทย์ ฉุก เฉิ น ที่ เป็ น
Good Practice”
“การพัฒนาค�ำถามเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลันที่ศนู ย์รับแจ้ งเหตุและสัง่ การ จังหวัดขอนแก่น"
ผลงาน R2R ของนายแพทย์กิตติชยั โพธิดม (หมอจุ้ย)
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
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“เราอยู่ปลายทาง บางครัง้ ผมก็สงสัยว่า ทีค่ นไข้ถูกส่งมานัน้
เราคัดกรองมาถูกต้องหรื อเปล่า สอดคล้องกันไหม ไม่แน่ใจว่าก่อน
หน้านี ้อาการดี กว่านี ้หรื อเปล่า เมื ่อมาพูดคุยกัน พบ Gap ในเรื ่ อง
การซักถามอาการจึงสนใจทีจ่ ะท�ำ R2R เรื ่องนี ้ เชื อ่ ว่าผลการวิ จยั ทีไ่ ด้
สามารถน�ำไปใช้ในการปรับปรุงค�ำถามการคัดกรองผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมองเฉี ยบพลันทีศ่ ูนย์รบั แจ้งเหตุและสัง่ การ จังหวัดขอนแก่น"
หมอจุ้ยเล่าสัน้ ๆ อย่างอารมณ์ ดี
การพูดคุยด�ำเนินไปด้ วยความเป็ นกัลยาณมิตรและเอื ้อต่อการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึง่ หลังจากสกัดภาพออกมาได้ อาจารย์หมอแทน
(พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร) ได้ ชว่ ยสกัด ตรวจสอบและเติมเต็ม
ให้ อกี ครัง้ (ตามภาพต่างๆ ข้ างต้ น)
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ตอนที่ 13

“ถอดบทเรียนความเจริญงอกงาม"

“กว่าจะมาเป็น R2R EMS”

ทุกครัง้ เมื อ่ ปิ ดกระบวนการ
เรานัง่ ลง ล้อมวง และทบทวน
ความคิ ดและความรู้สึก
หยัง่ รากลึกความดีงามไว้เป็ นร่ องรอยในความทรงจ� ำ
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ความคาดหวังก่ อนมาร่ วมกระบวนการครั ง้ นี ้
“ได้รบั แนวทาง รู ปแบบ วิ ธีการท�ำ R2R”
“อยากได้ผลงาน R2R ทีบ่ คุ ลากรในหน่วยงานมี ส่วนร่ วม"

“ถอดบทเรียนความเจริญงอกงาม"
“กว่าจะมาเป็น R2R EMS”

“การถอดบทเรี ยน”
เป็ นกิจกรรมสุดท้ ายที่เราได้ ร่วมใคร่ครวญ ทบทวนและ		
สะท้ อนสิง่ ที่เราทุกคนได้ เรี ยนรู้ร่วมกัน
		
ความคาดหวังก่ อนมา
ความประทับใจ
สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้
ในส่วนตัว ข้ าพเจ้ าชอบกิจกรรมนี ้ เพราะท�ำให้ ทกุ คนได้ นกึ
ใคร่ ค รวญและทบทวน ได้ ม องเข้ า ไปภายในตนเองถึง สิ่ง ที่ ได้ พบ
และประสบ พร้ อมกันนันได้
้ สะท้ อนถึงว่าได้ ผา่ นการเรียนรู้อะไรมาบ้ าง
เรากลับมานัง่ ล้อมวงกันอีกครังด้
้ วยท่าทีทผี่ อ่ นคลายและสบายๆ ข้ าพเจ้ า
เริ่มกิจกรรมด้ วยการทบทวนกิจกรรมในสองวันนี ้ และเชื ้อเชิญให้ ทกุ คน
ได้ ร่วมกันถอดบทเรียน
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“อยากได้รูปแบบการท�ำ R2R ไปปรับปรุงกระบวนการการ
ปฏิ บตั ิ ในงานและทีม FR ได้"
“ได้เรี ยนรู้และติ ดตามรับฟั งความก้าวหน้าของกลุ่มอืน่ "
“การทีไ่ ด้มาร่วมกระบวนการเรี ยนรู้ R2R กับสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิ นแห่งชาติ เป็ นสิ่ งทีเ่ กิ นความคาดหวังของพวกเรา เรามาไกลกัน
ขนาดนีไ้ ด้อย่างไร แต่ละครัง้ ทีไ่ ด้เข้าร่วมกระบวนการท�ำให้เกิดการเรี ยนรู้
สิ่งใหม่ๆ เรื ่องราวชีวิตของผูค้ น ทัง้ ส่วนตัว และส่วนทีเ่ ป็ นงานประจ�ำของ
แต่ละท่าน ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจของเพือ่ นๆ หรื อความตัง้ ใจของทีมวิจยั เอง
สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ จริ งใจทีจ่ ะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
ประจ�ำผ่านกระบวนการ R2R นี"้
“การประชุมทีต่ อ้ งได้แนวทางสถิ ติ ท�ำวิ จยั แต่เมื อ่ มาแล้วเกิ น
ความคาดหวัง ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ กบั พีๆ่ เพือ่ นๆ น้องๆ ได้
แนวคิ ดในการพัฒนางานประจ� ำ"
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“คาดหวังแค่วา่ ได้รบั ทุนในการด�ำเนินงานและมีทีป่ รึ กษาเวลา
มีปัญหาติดขัดระหว่างด�ำเนินการ และคาดหวังว่าการท�ำวิจยั ครัง้ นีจ้ ะ
ส�ำเร็จลุลว่ งด้วยดี เกิ ดการเรี ยนรู้และไปท�ำต่อได้ เป็ นทีป่ รึ กษาให้แก่
เพือ่ นๆ ได้"
“ได้แชร์ ประสบการณ์ รับรู้ปัญหา การด�ำเนินการของทีมวิจยั "
“ได้รบั ความสุขและขวัญก�ำลังใจ"
“ได้มิตรภาพทีด่ ี"
“ได้รบั การชี แ้ นะจากอาจารย์ในการท�ำวิ จยั ให้ส�ำเร็ จ
ลุล่วง ได้รบั ประสบการณ์ เพิ่ มเติ มจากผูร้ ่ วมประชุมทุกท่าน ได้แชร์
ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคของตัวเราให้ผูอ้ ืน่ ได้รบั ฟั งและร่ วม
กันแก้ไข ได้พกั ผ่อนรับประทานอาหารทีอ่ ร่ อย”
“ได้แผนงานทีช่ ดั เจนทีจ่ ะต้องลงมื อท�ำในกระบวนการเก็บ
ข้อมูล มองเห็นทางสว่างทีจ่ ะท�ำงาน R2R ชิ้ นนีส้ �ำเร็ จได้โดยไม่ยาก"
“ความสุข เสียงหัวเราะ มิ ตรภาพ และก�ำลังใจ จากทีม R2R
ทุกคนทีจ่ ะมี ให้พวกเราเห็นเสมอในทุกๆ ครัง้ ทีม่ ี โอกาสได้ท�ำกิ จกรรม
ร่ วมกัน"
ในการมาร่วมรอบนี ้หลากหลายความคิดและความรู้สกึ แต่มี
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ความคาดหวังร่วมกัน คือ การรับองค์ความรู้เพิม่ เติม และได้ แลกเปลีย่ น
พบปะพูดคุยแบ่งปั นประสบการณ์ร่วมกัน ดูเหมือนว่าเมือ่ ทุกคนทราบ
เป้าหมาย ความคาดหวังก็มกั จะสอดรับไปในแนวทางเดียวกัน
ในส่วนของความประทับใจ ข้ าพเจ้ าต้ องการให้ ได้ ทบทวน
ตนเองเป็ นการใส่รหัสของความคิดความรู้สกึ ที่ด้านบวกฝั งเข้ าไปใน
ฐานการเรี ยนรู้และความทรงจ�ำ
ความประทับใจ
“ความเป็ นกันเองของวิทยากร ทีมงานสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน
แห่งชาติ และทีมผูว้ ิจยั ทุกท่าน รูปแบบการถอดบทเรี ยน การน�ำเสนอที ่
ผ่อนคลาย"
“บรรยากาศผ่อนคลายของทีพ่ กั และห้องอบรม รวมถึงกระบวนการ
เป็ นการอบรมเล็กๆ ท�ำให้ใกล้ชิดกัน ประทับใจวิทยากรเพือ่ นผูเ้ ข้าอบรม
สนใจในเรือ่ งทีเ่ ราพูด"
“ทุกๆ ครั้งที ่เพื ่อนบอกเล่าถึ งปั ญหาและอุปสรรคของการ
ท�ำงาน การแก้ไขปั ญหาของทีมวิ จยั การแก้ไขปั ญหาของทีมสถาบัน
การแพทย์ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ เป็ นการเรี ยนรู้ความสุขความทุกข์ ร่วมกัน
ของพวกเราทุกคน"
"เงิ นทุนวิ จยั อาจไม่ใช่สิ่งส�ำคัญทัง้ หมดที อ่ ยากได้ แต่สิ่งที ไ่ ด้
เรี ยนรู้ ร่วมกันทัง้ หมดคื อ ความประทับใจ"
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 165

“ประทับใจที ม งานของสถาบันการแพทย์ ฉุก เฉิ น แห่ ง ชาติ
คณะผูจ้ ดั อาจารย์ ตลอดจนผูบ้ ริ หารทีใ่ ห้ความส�ำคัญร่ วมทัง้ นักวิ จยั
ทุกท่านและกระบวนการต่างๆ"
“ความสุข ความเป็ นมิ ตร ความเอือ้ เฟื ้ อ ได้บรรยากาศแปลก
ใหม่ผ่อนคลาย"
“ได้ความรู้เพิ่มเติ ม ได้คลายปมล็อคของปั ญหาอุปสรรคต่างๆ"
“ได้รบั กระเป๋ าและเสือ้ ได้เครื อข่าย ความรัก ความผูกพัน
ต่างๆ กับเพือ่ น ได้ก�ำลังใจทีจ่ ะพัฒนาตนเองและงานต่อไป"
“ได้เข้าใจถึ งปั ญหาของที มวิ จัยที ่พบเหมื อนๆ กันท� ำให้เรา
สบายใจขึ้น และทุกคนให้ความช่วยเหลือและเป็ นก�ำลังใจให้กนั และกัน"
“ได้รบั ค�ำแนะน�ำและก�ำลังใจทีด่ ีจากคณะผูจ้ ดั การประชุม
อาจารย์วิทยากร และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน"
“รู ปแบบการเรี ยนรู้ทีเ่ ป็ นกันเอง เป็ นการประชุมทีเ่ รี ยบง่าย
แต่ได้ประโยชน์และประสบการณ์ อย่างเต็มที"่
“ความรู้สึกปลดปล่อยจากพันธนาการด้านความคิ ดทีต่ นเอง
ถูกตีกรอบ มุมมองของการท�ำวิ จยั ว่าเป็ นสิ่ งทีย่ ากมี อปุ สรรค แต่การ
มาอบรมครัง้ นีเ้ กิ นความคาดหวังคือ ได้รบั ความสุข ความสบายใจ ที ่
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ท�ำให้เราได้ยิ้มและหัวเราะได้ และได้พลังให้สามารถก้าวเดิ นต่อไปใน
การท�ำงานอย่างมี ความสุข"
"ประทับใจในการจัดรู ปแบบการอบรม ทีส่ ร้างความสุขให้นกั
วิ จยั ได้เกิ ดการเรี ยนรู้โดยไม่ยึดรู ปแบบหรื อกรอบแบบเดิ มๆ ประทับใจ
อาจารย์และทีมผูจ้ ดั ทีม่ ีบคุ ลิ กทีท่ �ำให้นกั วิจยั สามารถเข้าถึงได้ง่าย
เป็ นกันเอง ตลอดจนเพือ่ นๆ นักวิจยั ทีร่ ่วมกันเรี ยนรู้เหมือนเป็ นครอบครัว
เดียวกัน อบอุ่นและจับมื อกันเดิ นไปสู่เป้ าหมายของ R2R EMS ต่อไป"
“กระบวนการ R2R ของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ
สร้างความประทับใจกับเราทุกครัง้ ทีม่ า ใครจะคิ ดว่างานวิ จยั ทีย่ าก
แสนยาก น่ากลัว น่าหงุดหงิ ด จากภาพทีเ่ ราเคยเห็นกลับกลายเป็ น
เรื ่องทีส่ นุก ชวนหัวเราะได้ตลอดการอบรม R2R ได้ท�ำให้ความเชื อ่
บางอย่างเกี ย่ วกับการท�ำงาน ทีเ่ ราท�ำหล่นหายไประหว่างทางกลับ
มามี ชีวิตชี วา และเพิ่ มเติ มไฟ จุดประกายความเชื อ่ นัน้ กลับมาให้
เราอีกครัง้ เชื อ่ ว่า R2R ใน Project นีไ้ ด้มากกว่างานวิ จยั ทีเ่ กิ ดขึ้น
แน่นอน"
ทุกๆ ครัง้ ของการถอดบทเรียน "ความประทับใจ" คือ สิง่ ที่
ข้ าพเจ้ ามักน�ำมาร่วมด้ วยเสมอ ท�ำให้ ผ้ คู นมุง่ สะท้ อนตนเอง (Reflection)
ไปในทางด้ านบวก ด้ านดีงาม ซึง่ จะหล่อเลี ้ยงจิตใจของผู้คนให้ มกี ำ� ลัง
ใจในการด�ำเนินชีวติ ต่อไป
เมือ่ ไรก็ตามทีเ่ ราได้ นำ� พาผู้คนให้ ได้ ฝึกทักษะการมองสิง่ ต่างๆ
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อบตัวเป็ นด้ านบวก ด้ านดีงาม กระบวนการเรียนรู้จะท�ำได้ ดี เพราะ
ท�ำให้ ใจเรานันเปิ
้ ดออก (Open Mind)
อีกหนึ่งประเด็นที่น�ำมาเป็ นค�ำถามในการถอดบทเรี ยนเพื่อ
การใคร่ครวญคือ "สิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้" ก่อนที่ทกุ คนจะตอบค�ำถามนี ้ได้
จะต้ องน้ อมกลับเข้ าในตนเอง ทบทวน ค้ นหา ใคร่ครวญ และตกผลึก
สะท้ อนออกมาผ่านการพูดและเขียน ท�ำให้ เห็นอณูของการเติบโต
และเปลี่ยนแปลงทางความคิดและความรู้สกึ
สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้
"กระบวนการคิ ด การเชื อ่ มโยงข้อมูล"
"การแลกเปลีย่ นความคิ ดเห็น และการเสนอแนะ"
“ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ R2R กับทีม"
“ได้แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้หน้างานของแต่ละคนในทีม เบื อ้ ง
หลังของความส�ำเร็ จมาถึงจุดนีข้ องการจัด R2R ทีมผูจ้ ดั ได้ใช้ความ
พยายามอดทนกับปั ญหาบางอย่าง"
“กระบวนการจัดอบรมท�ำให้ทราบปั ญหาทีแ่ ท้จริ งของนัก
วิ จยั และทีมผูจ้ ดั "
“ได้แรงบันดาลใจ ต้องท�ำงาน R2R ในเรื ่องทีไ่ ด้รบั มอบ
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หมายให้ส�ำเร็ จ และเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน"
“ความมานะพยายาม บากบัน่ ของทีมวิ จยั และทีมสนับสนุน
ของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ และวิ ทยากร ทุกๆ อย่างใน
การท�ำงานและการใช้ชีวิต"
“การอยู่ร่วมกันฉันท์กลั ยาณมิ ตร ความสามัคคี และมุมมอง
ทีห่ ลากหลาย"
"เป็ นโอกาสทีไ่ ด้เรี ยนรู้ เห็นการเปลีย่ นแปลงความคิ ดของ
ตนเองทีม่ ี ต่อการท�ำ R2R ท�ำให้เห็นว่าไม่ใช่เรื ่องทีย่ ่งุ ยาก"
“ได้เรี ยนรู้ทีมวิ จยั แต่ละทีม และการท�ำงานของผูจ้ ดั มี ความ
เป็ นกันเอง อบอุ่นใจ ให้ก�ำลังใจพร้อมลงมื อสนับสนุน และแก้ไข
ปั ญหาให้คลีค่ ลายลง"
“ทุกคนทีท่ �ำวิ จยั ล้วนมี ปัญหา ปั ญหาของเรานัน้ เล็กน้อยมาก
เมื อ่ เทียบกับท่านอืน่ ๆ แต่ก�ำลังใจของทุกท่าน ท�ำให้เราพร้อมทีจ่ ะ
ท�ำให้งานวิ จยั ส�ำเร็ จไปด้วยกัน"
“บางสิ่ งบางอย่างหากมองให้ง่ายก็จะง่าย หากมองให้ยากก็
จะยาก ท�ำให้ได้เรี ยนรู้กบั ตนเองว่า การฝึ กการจัดการกระบวนการคิ ด
ของเราให้เป็ นระบบ เพือ่ ง่ายต่อการจัดการสิ่ งต่างๆ ในชี วิตของเรา"
“มิ ตรภาพเกิ ดขึ้ นได้ทกุ เวลา ทุกสถานที ่ ขอให้เราเปิ ดใจ
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ยอมรับซึ่ งกันและกัน การท� ำกิ จกรรมใดที ไ่ ม่พบอุปสรรค มักจะไม่
ได้สมั ผัสกับค� ำว่า คุณค่าและคุณภาพอย่างแท้จริ ง สุดท้ายขอบคุณ
สถาบันการแพทย์ ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ ขอบคุณเพือ่ นๆ ในที ม R2R และ
ขอบคุณตัวเองที เ่ ปิ ดใจและกล้าเข้ามาสู่กระบวนการนี "้
“ต้องมี แรงบันดาลใจในการท�ำงาน คือ เราท�ำงานวิ จยั เพือ่
ใคร ไม่ใช่เพือ่ ตัวเรา และมี หลายๆ คนทีร่ อใช้ผลงานทีเ่ ราท�ำ  เพือ่ น�ำ
ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อไป"
“ตนเองต้องไม่ทอ้ ถอยต่ออุปสรรค"
“ได้เรี ยนรู้การแบ่งเวลา บริ หารเวลาให้ดี"
“เครื อข่าย R2R EMS ทีไ่ ม่ทอดทิ้ งกัน มี การกระตุน้ ให้ก�ำลังใจ
และสนับสนุนให้ท�ำงานเสมอ"
จากการทอดบทเรียนในรอบนี ้ ปรากฏการณ์ทเี่ ห็นชัดเจนคือ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นทังในระดั
้
บของความคิดและความรู้ สกึ ใน
ทาง KM ใช้ คำ� ว่า Transformation เป็ นการเปลีย่ นแปลงทีน่ ำ� ไปสูค่ วาม
เจริญงอกงามในชีวติ
“ความรู้สึกปลดปล่อยจากพันธนาการด้านความคิ ดทีต่ นเอง
ถูกตีกรอบ มุมมองของการท�ำวิ จยั ว่าเป็ นสิ่ งทีย่ าก มี อปุ สรรค แต่การ
มาอบรมครัง้ นีเ้ กิ นความคาดหวัง คือ ได้รบั ความสุข ความสบายใจ ที ่
ท�ำให้เราได้ยิ้มและหัวเราะได้ และได้พลังให้สามารถก้าวเดิ นต่อไปใน
การท�ำงานอย่างมี ความสุข"
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การถูกปลดปล่อยจากพันธนาการ จากความคิด ความเชื่อ
แบบเดิมๆ จากมิจฉาทิฐิ ความคิดเห็นที่ผิดเกี่ยวกับการท�ำวิจยั ไปสู่
สัมมาทิฐิอนั เป็ นความคิดเห็นที่ถกู ต้ องว่าวิจยั น�ำมาใช้ ในชีวิตอย่างไร
และเกิดการกลับไปท�ำวิจยั เรื่ องที่ 2,3 ต่อไปอย่างไม่สิ ้นสุด ก็จะเกิด
เกลียวความรู้ขึ ้น
“.....แต่ละครั้งที ไ่ ด้เข้าร่ วมกระบวนการท� ำให้เกิ ดการเรี ยนรู้
สิ่ งใหม่ๆ เรื ่องราว ชี วิตของผูค้ น ทัง้ ส่วนตัว และส่วนทีเ่ ป็ นงานประจ� ำ
ของแต่ละท่าน ความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจของเพือ่ นๆ หรื อความตัง้ ใจของทีม
วิ จยั เอง
          “....จากภาพทีเ่ ราเคยเห็นกลับกลายเป็ นเรื ่องทีส่ นุก ชวนหัวเราะ
ได้ตลอดการอบรม R2R ได้ท�ำให้ความเชือ่ บางอย่างเกีย่ วกับการท�ำงาน
ที เ่ ราหล่นหายไประหว่างทางกลับมามี ชีวิตชี วา และเพิ่ มเติ มไฟ....
กระบวนการ Reflection ท�ำให้เกิด Inspiration and Motivation เกิดพลัง"
(อาจารย์หมอแทน ให้ความหมาย)
ข้ าพเจ้ ามองว่านีค่ อื ปรากฏการณ์ของการเปลีย่ นแปลงทีส่ ะท้ อน
ผ่านทางค�ำพูดในช่วงเวลาของการถอดบทเรียนเมือ่ เสร็จกระบวนการใน
แต่ละครัง้ การถอดบทเรียนจึงเป็ นช่วงเวลาทีม่ คี ณ
ุ ค่ามาก
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KM&R2R EMS
ภาคสี่
R2R สู่การเปลี่ยนแปลง
(Transformation)
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ตอนที่ 14

“R2R มีความสนใจในผู้รับ
บริการและมองปัญหาเป็น"
“ความคิดและประตูใจเปิดกว้างออก”

ประสบการณ์ จากการได้ลงมื อท�ำ 
การพบปะร่ วมกับการท�ำ Reflection
น�ำมาซึ่งการเปลีย่ นแปลงในตนและปั ญญา

EMS ของสถานบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติด�ำเนินไปเพื่อการตื่นรู้
(Awakening) เรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงขันพื
้ ้นฐาน (Transformative
Learning) ซึง่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เรี ยกสภาวะนี ้ว่า การเรี ยนรู้ เพื่อ
จิตส�ำนึกใหม่ (New Consciousness)

R2R มีความสนใจในผู้รับบริการ
และมองปัญหาเป็น"
“ความคิดและประตูใจเปิดกว้างออก”

จากการท�ำกระบวนการร่วมกันในหลายๆ ครัง้ สิง่ ทีไ่ ด้ สงั เกต
เห็นคือ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ ้นกับนักวิจยั R2R ซึง่ ข้ าพเจ้ ามักจะเรียก
ปรากฏการณ์นี ้ว่า การตืน่ รู้และเบิกบาน คล้ายดอกไม้ คอ่ ยๆ ผลิบาน

ข้ าพเจ้ าขอยกตัวอย่างนักวิจยั R2R EMS จาก 3 ผลงานที่นา่
สนใจ คือ
ท่ านแรก คือ พีไ่ ก่ (กัญญา วังศรี) จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึง่ มีความสนใจและท�ำ R2R
เรื่อง "การจัดรูปแบบการดูแลผู้ป่วยอุบตั เิ หตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุของ
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น"จากการได้
คลุกคลีอยูก่ บั งานประจ�ำเกีย่ วกับ EMS มาตังแต่
้ ปี 2541 สะท้ อนให้ เห็น
ได้ วา่ มีความรู้และช�ำนาญในงานทีท่ ำ� มากพอทีจ่ ะเรียกได้ วา่ เข้ าใจและ
สัมผัสปั ญหาอย่างแท้ จริง

มักจะได้ ยนิ อยูบ่ อ่ ยครังจากหลายๆ
้
คนแต่ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติครังนี
้ ้ ท�ำให้ คำ� พูดนี ้สลายไป
แม้ จะยังคงเป็ นเรื่องทีย่ าก แต่กส็ ามารถด�ำเนินไปด้ วยความตืน่ รู้และเบิก
บานมากขึ ้น

ในการท�ำ R2R การเริ่ มต้ นคือ การชวนมองย้ อนเข้ าไปใน
ปั ญหาที่เป็ นปั ญหาจากการท�ำงานประจ�ำ และตกผลึกในตนเองมาก
พอที่จะหยิบปั ญหาบางอย่างมาเป็ นปั ญหาที่น�ำไปสูค่ �ำถามการวิจยั
(Research Question) และในครัง้ นี ้เอง พี่ไก่มองว่า จากปรากฎ
การณ์อบุ ตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การท�ำงานประสาน
ร่วมกันกับ รปภ.ยังมีชอ่ งว่างและอุปสรรคในเรื่ องความปลอดภัยของ
การดูแลช่วยเหลือเบื ้องต้ น และการส่งต่อผู้ป่วย

หรื ออาจจะกล่าวได้ ว่า กระบวนการจัดการขับเคลื่อน R2R

การท�ำงานครั ง้ นีเ้ กิดแรงบันดาลใจที่คลุกคลีอยู่กับปั ญหา

“วิ จยั เป็ นเรื ่องทีย่ าก และไม่มีความสุขในการท�ำ”
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มาหลายปี และมีแรงผลักดันหรื ออาจจะเรี ยกว่าแรงจูงใจภายในที่จะ
คลี่คลายปั ญหานี ้ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่ดีขึ ้น
“มีความสนใจในผู้รับบริการและมองปั ญหาเป็ น"
ข้ าพเจ้ ามองสองประเด็นคือ
- มีความสนใจในผู้รับบริ การ
- มองปั ญหาเป็ น
"เบื ้องต้ นมีความสนใจในผู้รับบริ การ” เป็ นความต้ องการที่
อยากให้ การท�ำงานที่ตนเองประสบมีระบบการช่วยเหลือที่ดีขึ ้น เป็ น
พื ้นฐานหรื อรากฐานของแนวคิดของการท�ำ R2R ที่วา่ "การท�ำเพื่อ
ผู้อื่น" เพราะถ้ าเพียงแค่พี่ไก่เพิกเฉย ท�ำงานไปวันๆ เกิดเหตุการณ์ซ� ้ำ
แล้ วซ� ้ำเล่า แต่ไม่ได้ ลงมือท�ำอะไร ก็เป็ นการท�ำงานประจ�ำ(Routine)
ไปวันๆ ไม่เกิดการพัฒนางาน
การถูกสะท้ อน (Reflection) ด้ วยค�ำถามให้ ฉกุ คิดจากบุคคลอืน่
ท�ำให้ เกิดการสะท้ อนกลับให้ พไี่ ก่เกิดทบทวนในตนเอง (Self-Reflection)
และตังค�
้ ำถามกับตนเอง จากนันจึ
้ งเกิดเป็ นแรงบันดาลใจน�ำไปสูก่ าร
ใคร่ครวญและตกผลึก จึงตัดสินใจกลับมาทบทวนกระบวนการท�ำงาน
ของตนเองว่ามีปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรบ้ าง ปั ญหาไหนที่เกิดขึ ้นอยู่
บ่อยๆ เรื อ้ รังมานาน เป็ นปรากฏการณ์ของการมอง "ปั ญหาเป็ น" และ
เลือกหยิบปั ญหาที่มีลกั ษณะวงกว้ าง เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั คนต่างๆ
มากมาย เป็ นลูกคลืน่ หรือผลกระทบในวงกว้ างมาเป็ นประเด็นในการท�ำ
R2R ครัง้ นี ้
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ในการจับภาพการเปลี่ยนแปลง (Capture To
Transformation) ข้ าพเจ้ าขอใช้ กรอบกว้ างในการอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในนักพัฒนางาน R2R ได้ แก่
- การเปลี่ยนแปลงความเข้ าใจในตน
- การเปลี่ยนแปลงในความคิดความเชื่อ
- การเปลี่ยนแปลงในวิถีการใช้ ชีวิต
จากบทหนึง่ ของการสนทนาพี่ไก่เคยเล่าว่า "หลังเรี ยนจบได้
รับมอบหมายให้ท�ำวิ จยั อยู่ 3 เรื ่อง จากนัน้ ก็หยุดพักไม่อยากท�ำต่อ
รู้สึกเหน็ดเหนือ่ ยจากการท�ำ" เมื อ่ ได้รบั การสะท้อน (Reflection) ทีส่ ่ง
ผลท�ำให้เกิ ดการทบทวนใคร่ ครวญในตนเอง น�ำมาสู่การเปลีย่ นแปลง
ความเข้าใจในตนเองเพิ่ มขึ้น มี การก�ำหนดเป้ าหมายของการตัดสิ น
ใจท�ำ  R2R และจากการได้พดู คุยกันสองสามครัง้ ของการแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ในกระบวนการสะท้อนถึงความคิ ดความเชื อ่ ใหม่ทีเ่ กิ ดขึ้นในตัว
พีไ่ ก่ "เราอยากจะช่วยให้ EMS ได้มีงานวิ จยั คนเข้าใจในงานทีเ่ ราท�ำ"
ข้าพเจ้าให้ความหมายว่านีค่ ือ ความคิ ดความเชื อ่ ใหม่ทีเ่ กิ ดจากการ
เรี ยนรู้และเปลีย่ นแปลงของพีไ่ ก่"
ท่านทีส่ อง ทีข่ ้าพเจ้าน�ำมาพูดถึง คือ น้องหนิง (ไคลศรี บาดาล)
จากโรงพยาบาลหนองคาย ซึง่ มีความสนใจเรื่อง "การพัฒนาแนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI) ทีไ่ ด้รบั ยา
STREPTOKINASE ขณะส่งต่อของโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดหนองคาย
ข้ าพเจ้ ามองว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับน้ องหนิงคล้ ายๆ
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กับพี่ไก่ คือ “มีความสนใจในผู้รับบริการและมองปั ญหาเป็ น" ใน
หลายครัง้ ของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ในวงเล็กๆ น้ องหนิงมักจะเล่า
ถึงอาการทรุดลงและการเสียชีวิตของผู้ป่วยระหว่างน�ำส่งโรงพยาบาล
“ผู้ป่ วยโรคกล้า มเนื ้อหัว ใจขาดเลื อดเฉี ย บพลัน ที ่ได้รับยา
Streptokinase ได้รบั การดูแลขณะส่งต่อไม่มีเครื ่อง Defibrilllator มี
อาการทรุดลงและเสียชี วิต"
“มันติ ดอยู่ในความรู้สึกของเรา เรามองว่าน่าจะมี วิธีการอะไร
สักอย่างทีจ่ ะช่วยชี วิตได้"
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่า นักพัฒนางานประจ�ำหลายคนที่มีแรงบันดาล
ใจมาจากผู้ป่วย และอุบตั กิ ารณ์ที่เกิดขึ ้นคล้ ายเป็ นตัวผลักดันท�ำให้
ลุกขึ ้นมาท�ำอะไรสักอย่าง ดัง่ เช่นน้ องหนิงและทีมที่มีการพูดคุยกัน
อยูห่ ลายรอบมากว่าจะหาแนวทางอะไรมาช่วยเหลือและแก้ ไขปั ญหา
นี ้ได้ จุดเริ่ มต้ นของการก้ าวสู่เส้ นทางการเรี ยนรู้ และการเปลี่ยนแรง
บันดาลใจเป็ นสิง่ ส�ำคัญมาก
และจากที่สงั เกต "แรงบันดาลใจที่มาจากความต้ องการ
อยากให้ ผ้ ูป่วยหายป่ วย" มักจะส่งผลยาวนานและต่อเนื่อง ท�ำให้
ผู้ปฏิบตั งิ านมีจิตจดจ่ออยูก่ บั สิง่ ที่ท�ำ แม้ เจอปั ญหาและอุปสรรคก็ไม่
ย่อท้ อและยังท�ำต่อเพื่อไปสูเ่ ป้าหมายที่ก�ำหนด
จิตที่จดจ่ออยูน่ ี ้ ท�ำให้ เกิดการคิดใคร่ครวญและการพิจารณา
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ปั ญหาอย่างรอบด้ าน ลงมือท�ำแก้ ไข ช่วยเหลือ ซึง่ อาจจะเกิดวงจร
ของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องแบบไม่ร้ ูตวั กระบวนการคิดก็เคลื่อน
เข้ าไปสูค่ วามลึกซึ ้งมากขึ ้น เช่น งานของน้ องหนิง ที่มองว่าระหว่างการ
ส่งต่อผู้ป่วยภายใต้ ข้อจ�ำกัดของเครื่องมือทีม่ อี ยูแ่ ละความรู้ทกั ษะของทีม
ท�ำให้ การเกิดการวางแผนในการแก้ ไขพัฒนา และมีแรงบันดาลใจทีจ่ ะน�ำ
R2R มาเป็ นเครื่องมือในการพิสจู น์วธิ คี ดิ ของตนเอง
ข้ าพเจ้ ามองว่า ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึ ้นส�ำหรับน้ องหนิงการทีจ่ ติ
จดจ่ออยูก่ บั ปั ญหาของผู้ป่วยและกระบวนการบริการ ท�ำให้ เกิดการปรับ
เปลีย่ นมโนทัศน์จากทีว่ า่ ท�ำงานไปวันๆ เกิดปั ญหาซ� ้ำๆ เปลีย่ นเป็ นลุกขึ ้น
มาทบทวนปั ญหาและน�ำมาสูก่ ารสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบั ตนเองเป็ น
กระบวนการทีบ่ คุ คลปรับเปลีย่ นกรอบแนวคิดทีเ่ คยยึดถือมา
แม้ วา่ จะเหนื่อยจากการท�ำงานประจ�ำ การขึ ้นเวร ลงเวร แต่
ถ้ าการศึกษาหรื อการท�ำ R2R ครัง้ นี ้ประสบผลส�ำเร็ จ ผู้ป่วยปลอดภัย
ก็ยอมที่จะล�ำบาก ท�ำงานหนักขึ ้น และใช้ เป้าหมายการท�ำเพื่อผู้ป่วย
เป็ นเครื่ องหล่อเลี ้ยงใจให้ เกิดพลังในการท�ำงาน
จึงเห็นปรากฏการณ์ของ
– การเปลี่ยนแปลงความเข้ าใจในตน
- การเปลี่ยนแปลงในความคิดความเชื่อ
- การเปลี่ยนแปลงในวิถีการใช้ ชีวิต
ได้ ชดั เจนขึ ้น เมื่อมีความเข้ าใจในตนเอง และตระหนักใน
หน้ าที่ มองว่าตนเองก�ำลังท�ำอะไร ท�ำเพื่อใคร ฐานความคิดความ
เชื่อจะเปลี่ยนไป เกิดการท�ำเพื่อผู้อื่นมากขึ ้น และที่สดุ ก็น�ำไปสูก่ าร
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เปลี่ยนแปลงในวิถีการใช้ ชีวิต และการท�ำงานแบบใหม่ที่มีเป้าหมาย
ชัดเจนขึ ้น มองปั ญหาเป็ นน�ำไปสูว่ ิธีการแก้ ไข
กระบวนการที่สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติจดั ขึ ้น 2-3
ครัง้ ท�ำให้ เกิดการสะท้ อน(Reflection) โดยอัตโนมัติ ไม่วา่ จะเป็ น
กิจกรรม Share&Learning หรือการท�ำ Story Sharing หรือ World Cafe
ต่า งเป็ นกระบวนการที่ น�ำ ไปสู่ก ารตื่ น รู้ และเรี ย นรู้ อย่า งเบิก บาน
ผ่อนคลายและสบาย
ดังนัน้ เราไม่จ�ำเป็ นต้ องสอนระเบียบวิธีวิจยั (Research
Methodology)มาก สามารถโค้ ช(Coach) หรื อให้ ค�ำแนะน�ำเป็ น
รายบุคคลได้ แต่อาจไม่จ�ำเป็ นต้ องสอน บรรยายใน Class การ
เจอกันบ่อยๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ คล้ ายท�ำให้ เกิดการสร้ างแรง
บันดาลใจ หรื อ Inspiration อย่างต่อเนื่อง พลังของกลุม่ และเทคนิค
ของ Facilitator ผู้จดั กระบวนการที่จะส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
หรื อTransformationจะด�ำเนินไปในตัวของมันเองอย่างเป็ นธรรมชาติ
อาจารย์หมอแทน (พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร) หนึง่
ในอาจารย์ที่ร่วมกันท�ำกระบวนการครัง้ นี ้ ได้ ให้ ความเห็นในเรื่ องนี ้
ว่า "ส�ำคัญคือไม่ได้ยึดติ ดทีต่ วั ตนของงานวิ จยั (Methodology) แต่
ท�ำด้วยความตัง้ ใจแก้ปัญหา(Problem)เป็ นหลัก ดังนัน้ จึงเป็ นการท�ำ 
Re+Search ซ�้ ำๆ  ซึ่งเมื อ่ พิ จารณาดีๆ ก็มีกระบวนการคิ ดเป็ นระบบ
อยู่ในตัวเอง จะว่าไป Customized Methodology (Mixed Methods
หลากหลายมากๆ)”
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หลายๆ ครัง้ อาจารย์แทนมักจะให้ความเห็นเพือ่ ย�้ำในเรื ่องของ
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และกระบวนการทีส่ ง่ เสริ มให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
(Transformation) ในนักพัฒนางาน R2R  "ผมมอง Transformation
เป็ น 2 เรื ่องนะครับ 1 เรื ่อง Self-Transformation กับ 2 เรื ่อง Learning
Transformation ผ่านเครื ่องมื อ R2R&KM คือ ก�ำลังคิ ดว่ามันเกิ ดขึ้น
พร้อมๆกัน"
และอีกหนึ่งท่ านที่น่าสนใจ คือ พีย่ (ุ ฌณาธิปว์ ศิริภคั กุลวัฒน์)
ที่ท�ำ R2R เรื่ อง "ต�ำบลบ้ านดงเข้ มแข็งในการเฝ้าระวังภาวะเจ็บ
ป่ วยฉุกเฉินโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด"
ข้ าพเจ้ า มองว่า จุด เริ่ ม ต้ น ของพี่ ยุ คล้ า ยกับ พี่ ไ ก่ แ ละน้ อ ง
หนิ ง คื อ “มี ค วามสนใจในผู้ รั บ บริ การและมองปั ญ หาเป็ น"
ซึ่ง ในสองประเด็นนี ้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้ เขียนไว้ ใน "R2R
กับ Transformative Learning “การเปลี่ยนมุมมองเรื่ องต่างๆ
ให้ เริ่ มจากการวิเคราะห์ มองตนเองและประสบการณ์ ในอดีต ซึ่ง
จะส่งผลต่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด การเปลี่ยนทัศนคติ
(Perspective Transformation) หรื อกระบวนการ (Paradigm
Shift)” ข้ าพเจ้ ามองเห็นปรากฏการณ์ ต่างๆ เหล่านีเ้ กิดขึน้ กับนัก
พัฒนางาน R2R EMS ที่มีการเปลี่ยนมุมมองจากปั ญหาหน้ างาน
มองเป็ นโอกาสของการพัฒนา และสร้ างแรงบันดาลใจให้ เกิดขึน้
ในการท�ำงานของตนเอง
ผลงาน R2R ของพี่ยกุ ็เช่นเดียวกัน จากการมองเห็นความ
ยากล�ำบากและเกิดปั ญหาอุปสรรคในเรื่ องการส่งต่อผู้ป่วย เฝ้าถาม
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และครุ่นคิดกับตนเอง ค้ นหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วย "ระยะทางที ่
ไกล และการส่งต่อไม่เป็ นระบบ ชาวบ้านไม่รู้จกั เรี ยกใช้ระบบบริ การ
1669” นีค่ ือค�ำบอกเล่าของพีย่ "ุ
จากค�ำบอกเล่านี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงความต้ องการให้ เกิด
การบริการทีด่ ขี ึ ้น เพือ่ ทีผ่ ้ รู ับบริการจะได้ รับสิง่ ทีด่ ขี ึ ้นซึง่ ถือว่าเป็ นฐาน
แรกของการท�ำเพือ่ ผู้อนื่ เกิด การแปรเปลีย่ น (Transformation) ไปสู่
ประตูของการเรี ยนรู้ขึ ้น จนพี่ยอุ ยากน�ำปั ญหาดังกล่าวมาชวนคนใน
ชุมชนร่วมคิด ร่วมคุย และร่วมท�ำ เพือ่ ให้ ได้ รูปแบบและวิธีทดี่ ขี ึ ้นใน
การจัดการกับปั ญหาดังกล่าว และตัดสินใจน�ำ R2R มาเป็ นเครื่องมือ
ในการค้ นหาค�ำตอบหรือองค์ความรู้ ซึง่ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ได้
เขียนไว้ ใน "R2R กับ Transformative Learning” ว่าเป็ นฐานของการ
เปลีย่ นแปลงทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปฏิบตั หิ รือตังใจน�
้ ำไปปฏิบตั นิ นั่ เอง
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ตอนที่ 15

“การเปลี่ยนแปลงที่น�ำไปสู่
การปฏิบัติเพื่อหาองค์ความรู้"

R2R เป็ นกระบวนการหาองค์ความรู้
ทีน่ �ำสู่ความต้องการให้ผูป้ ่ วยหรื อผูร้ บั บริ การได้รบั สิ่ งทีด่ ีขึ้น
ให้การท�ำเพือ่ ผูอ้ ืน่ มี ความชัดเจนและดีงามมากขึ้น

คนอื่น (Interpersonal Self) เปลี่ยนกระบวนการคิดเป็ นเพื่อชาวบ้ าน
เพื่อองค์กร (Self Author) ได้ จริ งๆ ซึง่ เห็นได้ จากการหลุดออกจากมิติ
ของความกลัว และหลุดไปถึงการเป็ นตัวอย่างทีด่ ใี นหน้ าทีก่ ารงานด้ วย”
เป็ นความเห็นของ อาจารย์หมอแทน(พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร)
อาจารย์ผ้ เู ป็ นส่วนหนึง่ ในการท�ำกระบวนการ

“การเปลี่ยนแปลงที่น�ำไปสู่
การปฏิบัติเพื่อหาองค์ความรู้"

“R2R เป็นกระบวนการหาองค์ความรู้
ที่น�ำสู่ความต้องการให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับสิ่งที่ดีขึ้น
ให้การท�ำเพื่อผู้อื่นมีความชัดเจนและดีงามมากขึ้น”
ข้ าพเจ้ ามีโอกาสได้ ร่วมท�ำกระบวนการขับเคลื่อน KM&R2R
EMS หลายครัง้ ซึง่ แต่ละครัง้ ก็มีความแตกต่างกันในเรื่ องของความ
ลึกซึ ้งของนักพัฒนางาน R2R มุมมอง ความคิด และทัศนคติตอ่ การน�ำ
R2R มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการขับเคลื่อนพัฒนางานที่ตนท�ำอยู่
“Self Transformation คือเรื่ องของ Mind Development
คิดว่ากระบวนท�ำ R2R & KM ของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ
เท่าที่ดผู า่ นกระบวนการท�ำงานของอาจารย์กะปุ๋มและทีม ที่เห็นก็คือ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกับการท�ำ Reflection ท�ำให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั
ซึง่ ช่วงแรกคิดแค่จะท�ำงานเพื่อตนเอง (Imperial Self) เพื่อเอาชนะ
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“Transformative Learning ก็จะตามไปด้ วยกัน แต่อาจ
จะเร็ วช้ าต่างกัน อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ของ
แต่ละท่าน เพราะเมื่อเป้าหมายของตนเองเปลี่ยนเป็ นการเรี ยนรู้ เพื่อ
สนองความต้ องการเรี ยนรู้ (ไม่ได้ จะไปเอาชนะใคร) จะอยากรู้ อยาก
เพิ่มเติมเองโดยอัตโนมัติ แต่ตรงนี ้มันขึ ้นอยูก่ บั ต้ นทุนและสิง่ แวดล้ อม
ที่จะช่วยด้ วย กระบวนการ Reflection จะช่วยให้ กระบวนการต่างๆ นี ้
มันเกิดขึ ้นได้ งา่ ยขึ ้น"
ประเด็นทีอ่ าจารย์หมอแทนช่วยท�ำการสะส้อน (Reflection) ต่อ
กระบวนการทีจ่ ดั ขึ ้นสอดคล้องกับปรากฏการณ์ทเี่ กิด ในบทนี ้ข้ าพเจ้ าขอ
ยกตัวอย่างสามท่านทีส่ ะท้ อนให้ เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ ้นคิดแค่
จะท�ำงานเพือ่ ตนเอง (Imperial Self) เพือ่ เอาชนะคนอืน่ (Interpersonal Self)
เปลีย่ นกระบวนการคิดเป็ นเพือ่ ชาวบ้ าน เพือ่ องค์กร (Self Author) ได้
จริงๆ คือ น้ องจิก๊ กี๋ (สุภลักษณ์ ชารีพดั ) น้ องนุ้ย (วิไลภรณ์ ศิริกา) และ
น้ องนุ้ย (รุจวี รรณ ยมศรีเคน แสงลุน)
จิ๊กกี๋ ได้ น�ำ R2R มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนางาน โดย
มีแรงบันดาลใจ เหตุผลเดียวคือ "อยากรู้ อยากท�ำ อยากมีคนช่วย
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อยากแก้ ปัญหา อยากภูมิใจ "
"ท�ำไมการให้รหัสมันยุง่ ยากต้องเปิ ดเอกสาร ผลออกมาก็ไม่ตรง
กับจุดเกิ ดเหตุ คัดไม่ถูกก็ตอ้ งท�ำงานซ�้ ำซ้อนสัง่ สองทีม ความอึดอัด
คือเราท�ำไงจะท�ำถูกมากขึ้นประเมิ นได้ดีขึ้นง่ายขึ้น"
ดังนัน้ จิ๊กกี๋จงึ ตัดสินใจเขียนขอทุน R2R จากสถาบันการ
แพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ ท�ำ R2R เรื่ อง การพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารใส่รหัส
ความรุ นแรงของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสัง่ การจังหวัดขอนแก่น เพราะ
มีความเชื่อว่า ผลการศึกษาที่ได้ นี ้จะน�ำมาซึง่ ความเข้ าใจในการคัด
แยกและการใส่รหัสความรุนแรงของศูนย์รับแจ้ งเหตุและสัง่ การได้ อีก
ทังไม่
้ กระทบในเรื่ องต้ นทุน(Cost) ที่เพิ่มขึ ้นจากความผิดพลาดในการ
สัง่ การ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น(Transformation) จากกรณีของ
จิ๊กกี๋ คือ ความต้ องการให้ การบริ การดีขึ ้น ส่งผลให้ ผ้ รู ับบริ การได้ รับ
บริ การที่ดีนนั ้ น�ำปั ญหาที่พบมาไตร่ตรอง และศึกษาหาองค์ความรู้ที่
จะแก้ ไข เป็ นการก้ าวออกจากความทุกข์ภายในจากการท�ำงาน แปร
เปลี่ยนมาเป็ นการท�ำงานเพื่อผู้อื่น เพื่องาน
ถือได้ วา่ การเปลีย่ นทีเ่ กิดขึ ้นนันเป็
้ นการเปลีย่ นในเรื่องมโนทัศน์
ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเดิมที่เคยยึดถือมาก่อน เปลี่ยนจากการท�ำ
เพื่อตนเองมาเป็ นเพื่อผู้อื่น เพื่อประโยชน์ที่เกิดขึ ้นต่อส่วนร่วม
R2R เป็ นเครือ่ งมือทีส่ ามารถน�ำมาใช้และส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลง
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เพราะจุดเริ่มต้ นของการท�ำ R2R มาจากปั ญหาหน้ างาน และกระบวนการ
เพือ่ แก้ ไขและพัฒนาหน้ างานนัน้ ไม่ใช่เป็ นการท�ำ R2R เพือ่ มุง่ หวังผล
รางวัลและความเป็ นเลิศทางวิชาการ ขณะที่ท�ำ ผู้ท�ำได้ เกิดการเรี ยนรู้
และเปลีย่ นแปลงภายในตนเองโดยอัตโนมัติ สะท้ อนออกมาทางความคิด
ความเชือ่ และการปฏิบตั ิ เห็นผลเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน
ศ.นพ.ประเวศ วะสี เขียนเรื่ องนี ้ไว้ วา่ "เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อปรับ
เปลี่ยนมโนทัศน์ (Transformative Learning หรื อ Transformational
Learning) ซึง่ ข้ าพเจ้ าตีความว่า ในการท�ำ R2R ที่เริ่ มจากปั ญหาพื ้น
ฐานจากการท�ำงานของตน น�ำมาสู่การแสวงหาค�ำตอบที่ม่งุ ให้ เกิด
การส�ำรวจภายในตนเอง แปรเปลี่ยนเป็ นความเข้ าใจในตน ซึง่ เรี ยน
รู้จากการลงมือปฏิบตั ิ ท�ำความเข้ าใจ และให้ ความหมาย โครงสร้ าง
ทางปั ญญาของบุคคลนัน้ (Cognitive Structure) ก็จะเปลี่ยนแปลงไป
กรณีของน้องนุ้ย (วิไลภรณ์) ทีท่ ำ� R2R เรื่อง การพัฒนาอาสา
ฉุกเฉินชุมชนประจ�ำครัวเรือนโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่ วมของ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าพระ อ�ำเภอ
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทีท่ ำ� เรื่องนี ้มาจากแรงบันดาลใจในเรื่อง
ความไม่นยิ มเรียกใช้ 1669 ชาวบ้านและคนในชุมชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการเรียกใช้บริการ น้ องนุ้ยจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะชวนคนใน
พื ้นทีท่ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสียมาร่วมกันวางแผน หารือ พัฒนาและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ เหล่านี ้
หรื ออาจเรี ยกได้ วา่ ปรากฏการณ์ของน้ องนุ้ยที่สะท้ อนผ่าน
ผลงาน R2R ออกมา เป็ นเรื่ องของการสร้ างฐานความคิด "จากความ
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ต้ องการให้ ระบบบริ การดีขึ ้น จึงเกิดการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมคุย เพื่อ
หาแนวทางที่น�ำไปสูก่ ารได้ มาซึง่ รูปแบบหรื อวิธีการที่ชว่ ยเหลือคนใน
ชุมชนได้ “ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เคยบรรยายไว้ เกี่ยวกับเรื่ องนี ้
"การเปลี่ยนแปลงในระบบสร้ างความเชื่อที่น�ำไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
ในวิถีชีวิตการท�ำงาน R2R ถูกน�ำมาเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างองค์
ความรู้"
“Transformative Learning เป็ นการขยายจิตส�ำนึกโดย
กระบวนการเปลี่ยนมุมมอง (Changes Of Point Of View) ของ
เรื่ องราวต่ างๆ ร่ วมกับการได้ รับการพัฒนาความสามารถบาง
ประการ" ซึง่ ข้ าพเจ้ าคิดว่า การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เป็ นปั จจัยที่
กระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ดัง่ เช่นที่สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่ง
ชาติ จัดขึ ้น 4-5 ครัง้ ห่างกันมากกว่า 1-2 เดือน เป็ นการกระตุ้นและ
สร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้นในตัวบุคคลที่มารับทุนวิจยั R2R ซึง่
รูปแบบและกระบวนการดังกล่าวนันแตกต่
้
างจากวิธีและระบบการให้
ทุนวิจยั โดยทัว่ ไป
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ส่งผลให้ เกิดการสะท้ อนคิด
การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ ผ่านการกระตุ้นจากกิจกรรม
แลกเปลี่ยนหลายรอบ ข้ าพเจ้ าลองใช้ การให้ ความหมายว่า จากครัง้
แรกและในอีกหลายๆ ครัง้ ที่มีการนัดพบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวนักพัฒนางาน R2R ทุกคน ท�ำให้ "ความ
ตัง้ ใจหรื อแรงบันใจที่มีมาตัง้ แต่ ครั ง้ แรก เกิดพลังทัง้ ทางใจและ
ทางความคิดเพิ่มขึน้ "
จากสองตัวอย่างแรก คือ จิ๊กกี๋และน้ องนุ้ยซึง่ มีจดุ เริ่ มต้ นของการท�ำ
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เพื่อผู้อื่น แต่เมื่อเข้ าสูก่ ระบวนการเกิดการตื่นรู้และเบิกบานเพิ่มขึ ้น
“ประทับใจในการจัดรู ปแบบการอบรมทีส่ ร้างความสุขให้นกั
วิ จยั ได้เกิ ดการเรี ยนรู้โดยไม่ยึดรู ปแบบหรื อกรอบแบบเดิ มๆ ประทับ
ใจมาก"
“มาทุกครัง้ ได้อะไรกลับไปทุกครัง้ ท�ำให้การท�ำ R2R ไม่น่า
เบื อ่ และไม่รู้สึกโดดเดีย่ ว"
น้ องนุ้ยมักเล่าให้ ข้าพเจ้ าฟั งเสมอว่า เครี ยด กังวล แต่ก็อยาก
ท�ำอะไรเพื่อชุมชน และเมื่อมาร่วมกระบวนการหลายๆ ครัง้ ความคิด
ความรู้สกึ ก็เปลี่ยนไป ความยากของงานวิจยั ยังคงมีอยู่ แต่ความรู้สกึ
ไม่เหมือนเดิม มีก�ำลังใจมากขึ ้น อยากท�ำงาน และอยากเห็นผลส�ำเร็ จ
ของงาน ซึง่ จุดนี ้ข้ าพเจ้ ามองว่าค่อนข้ างชัดเจนในเรื่ องของการเกิด
การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น(Transformation) ท�ำให้
ข้ าพเจ้ านึกถึง "ความหมายของจินตปั ญญาศึกษา เป็ นกระบวนการ
ศึกษาที่มงุ่ เน้ นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการพัฒนาจากด้ าน
ในได้ แก่ จิตและการคิด ด้ วยการวิพากษ์ ตนเองอย่างใคร่ครวญ เรี ยน
รู้จากการฝึ กปฏิบตั กิ ิจกรรมที่หลากหลาย จนเกิดการคิดใคร่ครวญ
ด้ วยจิตที่มีเมตตากรุณา ท�ำให้ จิตใจเปิ ดกว้ าง สามารถเข้ าใจสิง่ ต่างๆ
มีคณ
ุ ลักษณะของความตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตา กรุณา และ
จิตสาธารณะ สามารถเชื่อมโยงสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้กบั การปฏิบตั จิ ริ งในชีวิต
ประจ�ำวัน และเปลี่ยนแปลงตนเอง หรื อที่เรี ยกว่า เป็ นการเรี ยนรู้สกู่ าร
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เปลี่ยนแปลงตนเอง (Transformational Learning)” ซึง่ อาจารย์พชั รี
ศิริมาก ได้ เขียนไว้ บทความเรื่ อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
จิตปั ญญาศึกษา

จะเล่าถึงเรื่ องงาน และคิดไม่ออกว่าจะไปต่ออย่างไรดี จนเมื่อมีการ
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันหลายครัง้ น้ องนุ้ยได้ สะท้ อนให้
ฟั งว่า มีความกระจ่างและชัดเจนในงานมากขึ ้น

ดังนัน้ กระบวนการจัดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้หลายๆ ครัง้ ที่
สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติจดั ขึ ้น ไม่ได้ เป็ นเพียงแค่การประชุม
อบรม หรื อติดตามงานเท่านัน้ แต่ท�ำให้ เกิดกระบวนการที่น�ำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงในตนเองของนักวิจยั การนัง่ ล้ อมวงคุยกันตามหลัก
สุนทรี ยสนทนา (Dialogue) การฟั งอย่างลึกซึ ้ง (Deep Listening) การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกันและกัน น�ำประสบการณ์เรื่ องราวมาบ
อกเล่าสูก่ นั ฟั ง (Share&Learning) หรื อแม้ แต่รูปแบบการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้แบบ World Cafe เองก็เช่นเดียวกัน ล้ วนช่วยเร้ ากระบวนการ
เรี ยนรู้ ให้ เกิดการตื่นรู้ (Awakening) ที่สดุ น�ำมาซึง่ ความสุข ความเบิก
บานเกิดขึ ้นในตัวนักวิจยั แม้ วา่ ก�ำลังเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรคที่
ยากล�ำบาก แต่จงึ ไม่ใช่เรื่ องที่นา่ แปลกใจเมื่อเราได้ พบปรากฏการณ์
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในตัวนักวิจยั

กระทัง่ สองครัง้ สุดท้ ายที่ข้าพเจ้ ามีโอกาสได้ ฟังความก้ าวหน้ า
ในงานของน้ องนุ้ย เห็นการตกผลึกทางความคิด และภาพของการขับ
เคลื่อนงาน R2R ของน้ องนุ้ยที่ไม่ใช่ขีดวงจ�ำกัดเพียงแค่การให้ ความ
รู้แก่ทีมที่ศกึ ษาเท่านัน้ ซึง่ น้ องนุ้ยท�ำ R2R เรื่ อง การประเมินผลการ
พัฒนาศักยภาพอาสาฉุกเฉินชุมชนกลุ่ม อสม.ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI) อ�ำเภอซ�ำสูง จังหวัด
ขอนแก่น จากเดิมที่จะจัดอบรมให้ ความรู้ และวัดความรู้ ออกมา
ปรากฏว่างานของน้ องนุ้ยได้ พฒ
ั นาไปเป็ นการสร้ างทีมท�ำงาน
ให้ เกิดการสร้ างความรู้ ในเรื่ องการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกล้ าม
เนือ้ หัวใจตายเฉี ยบพลัน มีการพัฒนาสร้ างสรรค์รูปแบบที่เอือ้ ต่อ
บริ บทของชุมชน ท้ ายสุดน�ำไปสู่การพึ่งตนเองได้ ของชุมชนในเรื่ อง
การช่วยเหลือเบื ้องต้ น

อี กหนึ่ง ท่า นที่ เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมาก น้ อ งนุ้ย
(รุ จีวรรณ ยมศรี เคน แสงลุน) เมื่อพบกันครัง้ แรก ใบหน้ าน้ องนุ้ยเต็ม
ไปด้ วยความกังวลใจ น้ องนุ้ยบอกข้ าพเจ้ าว่า "ปวดศีรษะ" จากนันการ
้
พบกันครัง้ ที่สองและสาม ใบหน้ าของน้ องนุ้ยเปลี่ยนเป็ นสดใสและมี
ความสุขมาก

ปรากฏการณ์ดงั กล่าวสอดคล้ องกับที่ศ.นพ.ประสิทธิ์วัฒนาภา
เขียนไว้ "Transformative Learning จะพัฒนาให้ บุคคลนัน้ ๆ
สามารถสร้ างสรรค์ ความคิดต่ างๆ ได้ ด้วยตนเอง ไม่ ใช่ ถูกชีน้ �ำ
ด้ วยความคิด ความเชื่อ ความรู้ สึก หรื อการตัดสินใจของผู้อ่ ืน
เป็ นหลัก" แต่ละครัง้ ที่กลับมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ภาพกรอบการ
ท�ำงาน R2R ของน้ องนุ้ยจะชัดขึ ้นเรื่ อยๆ และที่ส�ำคัญพลังใจที่มากขึ ้น
ขณะที่เล่าถึงเรื่ องงาน แววตาของน้ องนุ้ยจะเป็ นประกายสดใส

หลายครั ง้ ที่ ข้า พเจ้ า ได้ พูดคุยและถามความรู้ สึก น้ อ งนุ้ย
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ตลอดเวลาระหว่างการด�ำเนินงาน R2R นัน้ ก็มกั จะได้ รับ
ทราบเรื่ องราวของความสร้ างสรรค์ของการพัฒนางานในประเด็นอื่นๆ
อยูเ่ สมอ
จากกรณีตวั อย่างทีเ่ อ่ยถึงบทนี ้ สะท้อนให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลง
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ หาองค์ความรู้ ซึง่ R2R เป็ นกระบวนการหาองค์
ความรู้ทนี่ ำ� สูค่ วามต้ องการให้ ผ้ ปู ่ วยหรือผู้รบั บริการได้ รบั สิง่ ทีด่ ขี ึ ้น ท�ำให้
การท�ำเพือ่ ผู้อนื่ มีความชัดเจนและดีงามขึ ้น”
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ตอนที่ 16

“การเปลี่ยนแปลงที่น�ำไปสู่
จิตใจที่งดงาม"

หัวใจส�ำคัญของการเกิ ดการเปลีย่ นแปลง
ทีไ่ ม่ได้เพียงแต่ขีดวงจ� ำกัดเฉพาะเรื ่องงานดีขึ้นเท่านัน้
แต่หวั ใจของคนท�ำงานก็งดงามและเปลีย่ นแปลงตามไปด้วย

พี่ไก่ (ปุญญาวีร์ อาราเม) พี่ไก่ (พิมพ์ใจ หัสชู) ซึง่ มีชื่อเล่น
เหมือนกัน ร่วมกันท�ำ R2R กับ อาจารย์หมอต่าย(นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ)์
และ อาจารย์หมอบี(พญ.วงศ์ศริ ิ ทวีบรรจงสิน) มีในเรื่ องการพัฒนา
แนวปฏิบตั สิ ำ� หรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางตาโดยภาคีเครือข่ายการ
แพทย์ฉกุ เฉินในเขตสุขภาพที่ 5” ซึง่ เป็ นงานทีใ่ หญ่ และน่าสนใจมาก

“การเปลี่ยนแปลงที่น�ำไปสู่
จิตใจที่งดงาม"

“หัวใจส�ำคัญของการเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่ได้เพียงแต่ขีดวงจ�ำกัดเฉพาะเรื่องงานดีขึ้นเท่านั้น
แต่หัวใจของคนท�ำงานก็งดงามและเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย”
จากการสนทนากันหลายครังในที
้ ม ไม่วา่ จะเป็ นอาจารย์หมอแทน
(พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร) หรือน้องพิ ้งค์(ชนนิกานต์ สิงห์พยัคฆ์)
และอีกหลายท่านในทีม KM&R2R EMS สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราเกิดการตระหนักรู้ตรง
กันคือ พลังของความสุขและความดีงามทีเ่ กิดขึ ้นในตัวนักวิจยั ทัง้ 9 ท่าน การ
ดูแลช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน การแบ่งปันแลกเปลีย่ นความคิด การสร้ างสรรค์งาน
ทีม่ ากขึ ้นกว่าเดิม
สิง่ ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในข้ างต้ น จึงส่งผลให้ ภาพการขับเคลื่อน
KM&R2R EMS ไม่ใช่แบบต่างคนต่างท�ำ หรื อแข่งขันกัน การพูดคุย
และติด ตามให้ ก� ำลังใจมี อยู่ตลอดเวลาต่อเนื่ อ งมาเป็ นระยะเวลา
เกือบหนึง่ ปี ความขัดแย้ งของทีมวิจยั ลดลงและดูเป็ นความเข้ าใจกัน
มากขึ ้น
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และดูเหมือนกระบวนการวิจยั จะซับซ้ อนแตกต่างจากงานอืน่
ที ม วิ จัย ช่ ว ยถอดบทเรี ย นให้ ฟั ง ว่ า "ดู เ หมื อ นจะหาบทสรุ ป ลงตัว
กันไม่ได้ คุยกันไม่เข้าใจ พีส่ นใจจะท�ำแบบหนึ่ง หมอจะท�ำอีกแบบ
หนึ่ง และเมื อ่ มาเข้ากระบวนการเรานัง่ ลงคุยกัน และอาจารย์บอก
ให้เราฝึ กฟั ง ท�ำให้ได้รบั รู้ความคิ ดของกันและกัน อีกทัง้ อาจารย์ช่วย
สะท้อนให้เรื ่องราวชัดเจนขึ้น กลับไปทีท่ �ำงานก็พากันสบายใจขึ้น" พีไ่ ก่
(ปุญญาวีร์) เล่าไปหัวเราะไปอย่างอารมณ์ดี
การท�ำกระบวนการ ข้ าพเจ้ าได้ เห็นปรากฏการณ์ตามที่พี่ไก่
(ปุญญาวีร์)เล่า แรกๆ ก็ดูเหมือนจะสื่อสารกันคนละเป้าหมาย แต่
กระบวนการสุนทรี ยสนทนาท�ำให้ เกิดการปรับความคิดเข้ าหากันและ
ได้ ความลงตัวของกรอบแนวคิดในการท�ำวิจยั
พี่ไก่ (พิมพ์ใจ) เล่าถึงความในใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงว่า
“ย้อ นไปในอดี ต ที ่ผ่ า นมาท� ำ  R2R กับ สถาบัน การแพทย์
ฉุกเฉิ นแห่งชาติ ในความรู้สึกช่วงแรก มี ความรู้สึกเครี ยด ไม่แน่ใจว่า
จะท�ำงาน R2R ส�ำเร็ จหรื อไม่ แต่ทีไ่ ด้ตดั สิ นใจเพราะไว้วางใจน้อง
ปุญญาวี ร์ชวนมา ยังไม่คาดหวังอะไรในช่วงแรก ได้เข้าอบรมครั้งที ่
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1,2 และอี กหลายๆ ครั้ง ความรู้ สึกก็เปลี ่ยนไป มี ความรู้ ดีๆ ความ
ไว้วางใจ ผ่อนคลาย กับผูจ้ ดั และอาจารย์ วิทยากร เพือ่ นที เ่ ข้าอบรม
สถานที ่
บวกกับแรงบันดาลใจทีย่ งั ฝังใจว่าคนไข้ อบุ ตั เิ หตุทางตาต่อไปนี ้
จะต้ องตาไม่บอด ไม่ควักลูกตา เวทีนี ้จะท�ำให้ เราท�ำงาน R2R เพื่อ
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ที างด้ านจักษุวทิ ยา ได้ เรียนรู้กระบวนการ
ของความคิด รูปแบบการท�ำ R2R ได้ เรียนรู้การท�ำวิจยั หน้ างานแบบ
ง่ายๆ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ดีใจทีไ่ ด้ มาเจอสิง่ ดีๆ"

ของงาน ไม่แตกหัก ปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาทีม เช่น ท�ำไมทีม
ไม่ว่าง จะต้องสือ่ สารหารื อกันอย่างไร หรื อเกิ ดความเข้าใจความคิ ด
ของทีมงานมากขึ้น"

การสะท้ อนความรู้ สกึ ของพี่ไก่(พิมพ์ใจ) ท�ำให้ มองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและมุมมองของความคิดความเชื่อในการเข้ ามาร่ วม
ท�ำงาน R2R กับสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ จิตใจที่งดงาม
และมองเห็นความเข้ าใจในเรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ ้น ยอมรับและเกิด
การตระหนักรู้มากขึ ้น สิง่ หนึง่ ที่สงั เกตเห็นคือ การสร้ างแรงบันดาลใจ
ที่มาจากการอยากเห็นผู้ป่วยมีอาการดีขึ ้น ไม่แย่ลงไปกว่าเดิม เป็ น
แรงบันดาลใจที่ปรารถนาอยากช่วยเหลือและเกื ้อกูล

พี่ไก่(ปุญญาวีร์) ยังเสริ มอีกว่า "ได้ ที่ปรึกษา ครูบาอาจารย์ที่
เป็ นทังแรงกาย
้
แรงสมองผลักดัน กระตุ้นให้ ศษิ ย์ถงึ เป้าหมาย"

การเล่าเรือ่ งและท�ำ Self-Reflection ของพีไ่ ก่(พิมพ์ใจ) ถือเป็ นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ซึง่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาจิตใจ
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างใช้ เหตุและผล
พี่ไก่ (ปุญญาวีร์) ได้ ร่วมท�ำ Self-Reflection ด้ วย
“การเรี ยนรู้ทีเ่ กิ ดขึ้นในตนเอง คือ หงุดหงิ ดฉุนเฉี ยวน้อยลง
เพราะ R2R ท�ำให้ทบทวนตนเอง รู้จกั ประนีประนอมเพือ่ ประโยชน์
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“ได้เรี ยนรู้ทีมอืน่ ๆ ทีม่ ี ความมุ่งมัน่ ตัง้ ใจ เหนือ่ ยยากแสน
สาหัสในการทีจ่ ะช่วยชี วิตในภาวะวิ กฤต ได้เรี ยนรู้กระบวนการบริ หาร
งานของสถาบันการแพทย์ ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ ว่ามี ความนุ่มลึก ละมุน
ละม่อม"

เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ วา่ R2R ท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซึง่ ด่านแรกที่เริ่ มแปรเปลี่ยนนันมาจากความรู
้
้ สกึ ที่อยากท�ำเพื่อผู้อื่น
เช่น ผู้ป่วยหรื อผู้รับบริ การ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นตามมา
มีการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรม เกิดวงจรความรู้อาจจะหลายวง มี
การร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมท�ำ คุยกันด้ วยความเข้ าใจมากขึ ้น สภาวะ
จิตใจละเอียดขึ ้น การเรี ยนรู้ลกึ ซึ ้งขึ ้น
ข้ าพเจ้ าลองหยิบบท Self-Reflection ของคนอืน่ มาประกอบ
กันเพือ่ ให้ เห็นภาพการเปลีย่ นแปลงทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงถึงระดับ
จิตใจมากขึ ้น
“เริ่ มต้นจะมี ความรู้สึกกล้าๆ กลัวๆ ไม่มนั่ ใจ และไม่มนั่ คง
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ในอารมณ์ และความคิ ดของตนเอง แต่พอมาระยะกลางๆ ของการ
ท�ำ  R2R และมาร่ วมเข้ากลุ่มแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เริ่ มมี ความชัดเจน
ในตนเองและงานมากขึ้น เริ่ มเข้าใจและซึมซับมิ ตรภาพระหว่างกลุ่ม
เพือ่ น พอช่วงท้าย มี ความสุข ดีใจ ภูมิใจ และอิ่ มเอมใจกับทุกสิ่ งที ่
ผ่านมา"
ประเด็นนี ้ข้าพเจ้ามองว่านักวิจยั ช่วยถอดบทเรียนท�ำการสะท้อน
(Reflection) ได้คอ่ นข้างชัดเจน แบ่งการมองเห็นตนเองเป็ นสามระยะตาม
ช่วงเวลาของการท�ำ R2R ว่ามีการเปลีย่ นแปลงอย่างไร เกิด Transformation
อย่างไรบ้าง
การสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของอีกท่านหนึง่ ก็นา่ สนใจ
“ความอิ่ มเอมใจ ปิ ติ สขุ เมื อ่ ได้เจอครอบครัวทีผ่ ่านความสุข
ทุกข์ ล�ำบากมาด้วยกัน การพัฒนาโดยใช้กระบวนการ R2R ส่งผล
ต่อคนท�ำงานหน้างาน ให้มีโอกาสได้เรี ยนรู้แนวทาง ความเอาใจใส่
สนใจ ห่วงใย จากสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ นบั เป็ นกระบวน
การขับเคลือ่ นทีส่ �ำคัญ"
“ปั ญหาน�ำไปสู่การแก้ไขโดยการพัฒนางาน อย่ายอมแพ้
เพือ่ นร่ วมทาง ดอกไม้อยู่ระหว่างทาง ความสนใจเกิ ดจากความรัก
ในงาน ความอิ่ มสุขในงาน เปลี ่ยนปั ญหาเป็ นโอกาสพัฒนา กว่า
ไข่ผีเสื อ้ จะเป็ นดักแด้ และกลายเป็ นผี เสื อ้ ล้วนต้องอาศัยเวลา การ
เพาะบ่มรู้ สึ กขอบคุณตนเองที ่รักการพัฒนา ขอบพระคุณ อาจารย์
กะปุ๋ ม อาจารย์ หมอแทน ที มสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉิ นแห่งชาติ ที่
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ดูแลให้ความอบอุ่นจนอุณหภูมิเหมาะสมกับการปรับตัวจากดักแด้
เป็ นผีเสือ้ "
นีเ่ ป็ นความในใจทีถ่ กู สะท้อนออกมาถึงสภาวะการแปรเปลีย่ น
ทางจิ ตใจทีเ่ กิ ดขึ้น แม้ วา่ งานประจ�ำที่ท�ำอาจไม่ได้ ลดลง แต่ก็ท�ำให้
ตนเองมีความสุขใจในการท�ำงานมากขึ ้น
จากบทสะท้ อนข้ างต้ นท�ำให้ ข้าพเจ้ านึกถึงเนื ้อความในบทความ
หนึง่ ทีว่ า่ "การเรียนรู้ท่แี ท้จริงต้องเป็ นไปเพื่อการพัฒนา "ปั ญญา"
ให้ "ปั ญญา" เป็ นตัวน�ำพาการพัฒนากาย สังคม และจิตมาจาก
การผสมผสานทฤษฎีและการฝึ กปฏิบตั ิ ที่ต้องส่ งเสริมให้ผ้ เู รียน
"รู้จกั ตนเอง" ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มจี ติ ใจที่เปิ ดกว้ าง"
(อาจารย์จริ วัฒน์ วีรงั กร)
ข้ าพเจ้ ามักพูดอยูเ่ สมอว่า การท�ำ R2R นันท�
้ ำให้ เกิดปั ญญา
และมีจิตใจที่มีเมตตา เพราะคนท�ำนอกจากจะมองปั ญหาออก แก้
ปั ญหาเป็ น และเกิดการเรี ยนรู้พฒ
ั นาตนเองจากการลงมือปฏิบตั แิ ก้
ปั ญหานันแล้
้ ว สิง่ ที่มกั ตามมาเสมอคือ สภาวะจิตใจที่แปรเปลี่ยนไป
ในทางที่ดีขึ ้น ละเอียดขึ ้น มีความสุขมากขึ ้น บางคนอาจไปถึงสภาวะ
เกิดความสุขอันประณีตได้
ท�ำให้ นกึ ถึงผลงาน R2R อีกเรื่ องหนึง่ คือ การพัฒนาค�ำถาม
เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันที่ศูนย์ รับ
แจ้ งเหตุและสั่งการจังหวัดขอนแก่ น ซึง่ เป็ นผลงานของหมอจุ้ย
(นพ.กิตติชยั โพธิ์ดม)
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หมอจุ้ยค่อนข้ างเป็ นคนอารมณ์ดี และมาร่วมกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ทกุ ครัง้ มิได้ ขาด ครัง้ แรกมาอย่างเป็ นทางการ คล้ าย
มาประชุมงานวิจยั ทีเ่ ข้ มข้ น แต่ครัง้ ถัด มาดูผอ่ นคลายและสบายขึ ้น ไม่
ว่าจะเป็ นการแต่งกาย ท่าที และการมีสว่ นร่วมในกระบวนการต่างๆ ทัง้
ทีบ่ างครัง้ มีภารกิจการงานจะมาก แต่หมอจุ้ยก็ให้ ความส�ำคัญอย่างมาก

น� ้ำเสียงนุม่ ๆ และเนิบช้ าสะท้ อนถึงความเป็ นคนใจเย็น ใจดี
และที่ส�ำคัญรอยยิม้ น้ อยๆ บนใบหน้ าแสดงถึงความอ่อนโยนและ
จิตใจทีม่ เี มตตาของคุณหมอ เราหลายคนในกระบวนการรู้สกึ ประทับใจ
เพราะหลายครั ้งของการจัดกระบวนการภายใต้ บรรยากาศของความ
เป็ นกันเอง นัง่ เรียน พูดคุยกัน นัง่ เก้ าอี ้บ้ าง หรือนัง่ นอนกับพื ้นบ้ าง

“ผมชอบการประชุมทีจ่ ดั ขึ้นนีม้ าก ท�ำให้ผมได้เกิ ดการเรี ยนรู้
หลายอย่าง แตกต่างจากการประชุมทัว่ ไป หรื อการเรี ยนทัว่ ไป
ทีน่ ีท่ �ำให้เห็นมิ ตรภาพและการช่วยเหลื อเกื อ้ กูลกัน หากเป็ นทีอ่ ืน่
ส่วนมากก็จะบัฟกันว่าใครเจ๋งกว่า หรื อดีกว่า"

“ทีน่ มี่ กี ารแลกเปลีย่ นความคิดหลากหลาย ท�ำให้รบั ทราบปัญหา
และอุปสรรค รวมทังวิ้ ธกี ารแก้ไขปัญหาเพือ่ ให้ลสุ ำ� เร็จล่วง เห็นความตังใจ
้
ในการพัฒนางานประจ�ำให้ ดีขึ ้น"

เป็ นเสียงสะท้ อนจากวงพูดคุยกันความรู้สกึ หรื อความในใจ
ที่ทกุ คนอยากบอกเล่าให้ กลุ่มฟั ง นอกจากนี ้หมอจุ้ยยังสะท้ อนการ
เปลี่ยนแปลงภายในตนเองจากการเข้ าร่วมกระบวนการให้ วา่
“ได้เรี ยนรู้ กระบวนการท� ำวิ จยั ที ไ่ ม่ย่งุ ยาก ฟั งแล้วสบายใจ
ความเห็นที ่อาจารย์ ต่างช่วยกันเสนอท� ำให้เกิ ดมุมมอง นอกจากนี ้
ยังได้รับรู้ ความรู้ สึกของผู้เข้าร่ วมกลุ่มวิ จัย ได้เปลี ่ยนแปลงตัวเอง
เป็ นผู้ท�ำงานเพื ่อการพัฒนามากขึ้ น จากที ่เมื ่อก่ อนท� ำงานไปวันๆ
ไม่ค่อยคิ ดอะไร เห็นความผิ ดปกติ ของการส่งต่อข้อมูลผูป้ ่ วย การคัด
กรองที ผ่ ิ ด ก็ไม่ได้เกิ ดความรู้ สึกที อ่ ยากจะท� ำอะไรเพือ่ การแก้ไข แต่
พอมาร่ วมเรี ยนรู้ ท�ำให้ผมหันกลับไปมองทบทวนงานตนเองมากขึ้ น
และเกิ ดความคิ ดอยากท�ำการพัฒนาหลายอย่าง"
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จิตใจทีเ่ ปลีย่ นแปลง มาจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากการ
เรียนรู้ในการท�ำ R2R ข้ าพเจ้ ามองว่านีค่ อื เสน่ห์หรือความเป็ นลักษณะ
พิเศษของการท�ำ R2R ซึง่ หาไม่ได้ จากการท�ำวิจยั ทัว่ ไป นอกจากงาน
ประจ�ำจะได้ รับการพัฒนาแล้ ว ยังเกิดผลงานวิชาการ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
บุคคลได้ เกิดการเปลีย่ นแปลงและพัฒนางาน
อีกท่านหนึง่ ที่สะท้ อนตนเองได้ คอ่ นข้ างชัดเจน กล่าวว่า "การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับตนเองกับกระบวนการ R2R EMS นันขอเล่
้
า
เป็ นสามช่วงระยะเวลาเช่นเดียวกัน" น้องนุ้ย (รุจวี รรณ ยมศรีเคน แสงลุน)
เล่าไปด้ วยใบหน้ าที่เต็มไปด้ วยรอยยิ ้มและความสดใส น้ องนุ้ยก็เป็ น
อีกคนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ดังที่ข้าพเจ้ าเคยเล่าไว้ ในบท
ก่อน
“ช่วงเริ่ มต้ น มีความรู้สกึ เครี ยด วิตกกังวลว่าเราจะท�ำงาน
วิจยั ได้ อย่างไร ต้ องน�ำเสนอให้ อาจารย์ฟังอย่างไร จึงจะได้ รับการคัด
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เลือกผลงาน และความรู้ในระเบียบวิธีวิจยั มีน้อยมาก จึงกังวลว่าจะ
ไปพูดคุยกับคนอื่นที่ดทู ่าทางภูมิฐานมีภมู ิร้ ู เรื่ องงานวิจยั เป็ นอย่างดี
ได้ อย่างไรกัน"
การท�ำ Self-Reflection ของน้ องนุ้ยในช่วงต้ นนี ้สะท้ อนให้
เห็นถึงการท�ำ R2R ในวงจ�ำกัดเพียงเพื่อสร้ างผลงาน แต่เมื่อเข้ า
กระบวนการถูกหลอมให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ ้นในตนเอง
“ช่วงหลังๆ ของการมาร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ รู้สกึ
ว่าตนเองผ่อนคลายลง และคิดว่าเรามีเพื่อนมีทีม R2R มีอาจารย์ที่
คอยแนะน�ำอย่างเป็ นมิตรและอบอุน่ ท�ำให้ เรากล้ าที่จะเดินเข้ าหาผู้
อื่น อ่านงานวิจยั และศึกษาสถิตเิ พิ่มขึ ้นจากเดิม"
"พอมาช่วงท้ ายๆ รู้สกึ ผ่อนคลาย และสบายใจขึ ้น สนใจอยาก
จะท�ำ R2R หรื อวิจยั ในเรื่ องต่างๆ เพิ่มขึ ้น ตอนนี ้ก็ไปคิดต่อยอดเกิด
งานวิจยั R2R อีกหลายเรื่ อง นอกจากนี ้ยังไปชวนคนอื่นหรื อเพื่อนร่วม
งานมาร่วมกันท�ำ"
ประเด็นนี ้ค่อนข้ างสุดยอด ในความรู้สกึ ของข้ าพเจ้ า เพราะ
นอกจากตนเองจะเห็นการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาไปในทางทีด่ ขี ึ ้นแล้ ว
ยังอยากไปเผยแพร่และชักชวนคนอื่นให้ น�ำ R2R ไปใช้ เป็ นเครื่ องมือ
ในการพัฒนางานประจ�ำ ซึง่ ข้ าพเจ้ ามองว่าน้ องนุ้ยมีการเปลีย่ นแปลง
ทีด่ ำ� เนินไปอย่างงดงามและรวดเร็วมาก สังเกตได้ จากการพูด แววตา
และใบหน้ ามีความสุขและเกิดรอยยิ ้มเสมอ
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น้ องนุ้ย ยังเสริ มอีกว่า
“รู้สกึ ว่ากระบวนการคิดของตนเองเป็ นระบบมากขึ ้น เวลาคน
อื่นพูดหรื อท�ำอะไร เราจะสามารถรวบรวมและกลัน่ กรองออกมาเป็ น
แนวคิดเชิงระบบมากขึ ้น น�ำไปพัฒนาหรื อสะท้ อนความคิด ความ
รู้สกึ ให้ เขาได้ ”
ที่ส�ำคัญมากๆ ที่น้องนุ้ยช่วยยืนยันในสิง่ ที่ข้าพเจ้ าได้ สะท้ อน
กลับไป นัน่ คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้ านจิตใจที่เกิดขึ ้น
“มองตนเองว่ามีจิตใจที่เข้ มแข็งขึ ้น มีความเพียรมากขึ ้น"
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นเพียงบางส่วนที่สะท้ อนให้ เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในนักวิจัยหลังจากเข้ าร่ วมกระบวนการ
KM&R2R EMS ซึง่ กระบวนการดังกล่าวได้ มีออกแบบกิจกรรมให้ เกิด
การเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลงทังทางด้
้
านกระบวนการคิดทางปั ญญา
และการเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นทางด้ านจิตใจ
จึงไม่เป็ นแปลกใจเลยว่า อาจารย์หมอแทน ท่านจะเรี ยกงาน
วิจยั ทัง้ 9 เรื่ องนี ้ว่า "ดอกบัว 9 ดอกที่มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลง
อย่างงอกงาม"
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ตอนที่ 17

“การสะท้อนสู่การ
เปลี่ยนแปลงในตน"

“Reflection to Transformation”
การเปลีย่ นแปลงในตนทีบ่ อกว่าคนพัฒนา
พัฒนาทัง้ ความรู้เชิ งเทคนิ คและ
พัฒนาความรู้เชิ งชี วิตเบิ กบาน...
อยู่กบั การงานเกิ ดความเบิ กบาน
ศ.นพ.วิ จารณ์ พานิ ช

... อ่านต่อได้ ที่: https://www.gotoknow.org/posts/99667”
แหล่งข้ อมูล gotoknow
และใน ปี 2551 ท่านอาจารย์วิจารณ์เขียนเกี่ยวกับเรื่ อง KM
workshop และการท�ำ Reflection ไว้ วา่

“การเปลี่ยนแปลงในตน"
“Reflection to Transformation”

เมื่อปี 2550 ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช)
ได้ เขียนบันทึกไว้ ในเวบไซต์ Gotoknow.org เกี่ยวกับเรื่ อง Reflection ว่า
“Reflection หมายถึงการทบทวน สะท้ อนภาพความคิดจาก
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ ในกรณีนี ้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับงาน ตามปกติเป็ นการ
ทบทวนคนเดียว แต่ถ้ามีทกั ษะในการทบทวนร่วมกันเป็ นกลุม่ อย่าง
เปิ ดใจ ไม่มีถกู - ผิด มีความเป็ นอิสระในการพูดออกมาจากใจ โดย
อาจใช้ เครื่ องมือ AAR (After Action Review) จะท�ำให้ เกิดการแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู้ที่ทรงพลังมาก
การเปิ ดใจทบทวนกันภายนทีมงานโดยใช้ เครื่องมือ AI ช่วย จะ
ท�ำให้ เกิดการเคารพ เห็นคุณค่าซึง่ กันและกัน และเกิดความมัน่ ใจตนเอง
เพิม่ ขึ ้นด้ วย.Ref. Standards Australia. Knowledge management a guide. AS 5037 - 2005”
วิจารณ์ พานิช
5 เม.ย.50
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"วิธีจดั KM Workshop ที่จะเล่านี ้ ผมได้ มาจากการไปร่วม
KM workshop ที่ สคส. ไปจัดให้ แก่ สช. ระหว่างวันที่ 21 – 23 พ.ย. 51
โดยมีคณ
ุ อ้ อมเป็ นวิทยากรหลัก เป็ นวิธีจดั KM Workshop แนว สคส.
ที่ใช้ เวที SSS (Success Story Sharing) เป็ นตัวเดินเรื่ องหลัก แต่ที่
เราค้ นพบพลังคือการเสริ มด้ วย Reflection เมื่อเหตุการณ์ด�ำเนินถึง
จุดที่เหมาะสม คือเมื่อผู้เข้ าร่วมตังข้
้ อสังเกตหรื อค�ำถามบางอย่างจาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นในวง KM Workshop
Reflection นี ้ ท�ำเพื่อเสริ มให้ ผ้ เู ข้ าร่วม workshop เข้ าใจ KM
ในเชิงทฤษฎี ชัดเจนขึ ้น วิธีที่ผมเข้ าไปท�ำ Reflection มี 3 วิธี
โยนลูก ให้ คนของ สคส. ที่เข้ าร่วมเป็ นวิทยากร หรื อเป็ นเจ้ า
หน้ าที่ธรุ การ เป็ นผู้ตอบแบบตีความ โดยใช้ เทคนิค “ผู้ออ่ นพรรษาพูด
ก่อน ไม่มีถกู ไม่มีผิด” วิธีนี ้จะสร้ างศรัทธาต่อ สคส. และต่อ KM ว่ามัน
มีพลังต่อการเรี ยนรู้ของคนจริ งๆ
ผมเป็ นผู้ตีความ หรื อให้ ความเห็นเชิงทฤษฎี
โยนลูกให้ ผ้ เู ข้ าร่วม KM Workshop บางคน ที่ผมรู้วา่ เขามี
ความเห็นหรื อมีประสบการณ์ในเรื่ องนัน้
ผมใช้ ทงั ้ 3 วิธีนี ้ประกอบกัน ท�ำให้ สนุกมากและเป็ นการ
เสริ มพลังของการเรี ยนรู้แบบงอกงามออกจากภายในท�ำให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
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workshop ได้ เห็นว่า ไม่สามารถเรี ยนรู้ KM อย่างเข้ าใจจริ งได้ จาก
การฟั งค�ำบรรยายหรื ออ่านหนังสือ ต้ องเรี ยนจากการปฏิบตั เิ ท่านัน้
วิจารณ์ พานิช
29 พ.ย. 51
..... อ่านต่อได้ ที่: https://www.gotoknow.org/posts/228703
แหล่งข้ อมูล gotoknow
ในการจัดกระบวนการ KM&R2R EMS ทัง้ 3 ครัง้ ที่มีโอกาส
ได้ เป็ นกระบวนกร ข้ าพเจ้ าก็เลือกใช้ เทคนิค KM Workshop โดยมี
เทคนิคการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Share & Learning) สุนทรี ยสนทนา
(Dialogue) และการฟั งอย่างลึกซึ ้ง(Deep Listening) มาผสมผสาน
กัน และจะมีการถอดบทเรี ยน โดยใช้ กระบวนการ Reflection หรื อ
การสะท้ อน

และความเป็ นกัลยาณมิตร
การประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ครัง้ นี ้ เน้ นในเรื่ องการถอดบท
เรียน และการเติมเต็มในเรื่องการเตรียมปิ ดโครงการวิจยั ความคุ้นเคย
ทีเ่ จอกันมาหลายครัง้ ท�ำให้ กระบวนการลืน่ ไหลได้ งา่ ย รอบนี ้มี ผศ.ดร.
จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (อาจารย์แต้ ม) และ พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์
เทียนถาวร (อาจารย์หมอแทน) มาร่วมในกระบวนการ Reflection การ
สะท้ อนผลงาน
หลังจากที่ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการ
แพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ ได้ กล่าวทักทายแบบเป็ นกันเอง ท่าทีและน� ้ำ
เสียงที่สะท้ อนถึงความเรี ยบง่าย น�ำมาซึง่ บรรยากาศที่อบอุน่ และผ่อน
คลาย พร้ อมกันนันทุ
้ กคนได้ กล่าวทักทายกันอีกครัง้

ปรากฏการณ์ ที่เห็นจากกระบวนการต่างๆ เหล่านีค้ ือ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ หรื อ Transformation ภายในตัวผู้เข้ าร่ วม
กระบวนการ ซึ่งมีทงั ้ หมด 9 ผลงาน R2R น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
และเติบโต

หลายท่านได้ เล่าเรื่ องงานของตนเองในวงแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ซึง่ ครัง้ นี ้ผลงาน R2R ค่อนข้ างสมบูรณ์ และที่นา่ ชื่นใจ คือท่าน
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติได้ เข้ าร่วมกิจกรรม reflection
ด้ วยในช่วงแรกท�ำให้ มองเห็นภาพและแนวโน้ มของการขับเคลือ่ นขยาย
ผลต่อ

รอบนี ้เรามาเจอกันอีกครัง้ สถานที่เดิมที่ค้ นุ เคย ล้ อมรอบ
ด้ วยธรรมชาติ เพี ย งไม่ ไ กลจากความจอแจก็ ไ ด้ พ บกับ ความสงบ
ด้ านหนึ่งเป็ นแม่น� ้ำเจ้ าพระยา บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้ วยต้ นไม้
ใหญ่และเสียงนกร้ อง รอยยิ ้มและเสียงทักทายสะท้ อนถึงมิตรภาพ

เป้าหมายของการท�ำ Work Shop รอบนี ้ คือ การถอดบท
เรี ยนโดยใช้ กระบวนการ Reflection เมื่อจบกระบวนการพูดคุยหารื อ
เกี่ยวกับการจัดการงานวิจยั อาทิ เรื่ องเอกสาร และการจัดการเกี่ยว
กับหลักฐานต่างๆ ก็กลับมานัง่ ล้ อมวงกันอีกครัง้ พี่ไก่สองไก่ (พิมพ์
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ใจและปุญญาวีร์) จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นัง่
ข้ างกันเช่นเคย ต่อมาเป็ นพิ ้งค์ ถัดไปเป็ นหมอจุ้ย จิ๊กกี๋ พี่ไก่(กัญญา)
กี ้ น้ องนุ้ย(วิไลภรณ์) พี่ยุ และน้ องนุ้ย(รุจีวรรณ) นัง่ ติดกับข้ าพเจ้ า ถัด
ห่างออกไปวงนอกเป็ น Note Taker

เกิ ดความรู้สึกเห็นใจ และถูกสะสมมาเรื ่อยๆ จนกระทัง่ อยากหาวิ ธี
การเพือ่ มาช่วยเหลื อ ให้ ไ ด้ รั บ การปฐมพยาบาลในเบื ้ อ งต้ น ที ่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ผูป้ ่ วยไม่ตอ้ งควักดวงตา เราทราบปั ญหา แต่ก็ไม่รู้ว่า
จะแก้อย่างไร"

“ตลอดระยะเวลาที่เราได้ มาร่ วมกันท�ำ R2R EMS มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ ในตัวเองอย่ างไรบ้ าง" เป็ นค�ำถามที่ข้าพเจ้ า
ใช้ ในการเปิ ดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

พี่ไก่เล่าด้ วยน� ้ำเสียงสัน่ เครื อและมีน� ้ำตาคลอแต่ยงั มีร้อยยิ ้มอันอบอุน่
เราทุกคนต่างตังใจฟั
้ ง

พี่ไก่(พิมพ์ใจ) "ย้ อ นไปถึ ง ตอนได้ รั บ ค� ำ ชวนจาก น้อ งไก่
(ปุญญาวีร์) ในการน�ำเสนอผลงาน R2R ของ สพฉ.ในครัง้ นี ้ ตัวเอง
ก็ได้ตอบรับค�ำชวนทันที เนือ่ งจากตัวเองคิ ดว่าหากท�ำตามล�ำพังแล้ว
คงจะไม่ประสบความส�ำเร็ จ เนือ่ งด้วยตัวเองมี เพียงเนือ้ หา มี สภาพ
ปั ญหาทีอ่ ยากจะแก้ไข แต่ไม่ถนัดในการเขี ยนงานวิ จยั แต่นอ้ งไก่มี
ศักยภาพในด้านนี ้
ขณะที ่ท�ำงานหน้างาน เมื ่อเจอปั ญหาก็ มกั จะไปปรึ กษา
หรื อเล่าปั ญหาให้น้องฟั ง น้องเขารับฟั งและให้ความส� ำคัญ เราเอง
ก็ เหมื อนได้ระบายความรู้ สึกมากกว่าการหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ปั ญหาทีเ่ กิ ดขึ้นนัน้ มากมาย แต่ปัญหาทีร่ ู้สึกว่าเป็ นปั ญหาที ่
รุนแรงคือผูป้ ่ วยทีป่ ระสบอุบตั ิ เหตุทางตาเกิ ดภาวะแทรกซ้อน ต้องรับ
การรักษาด้วยการควักดวงตาและใส่ดวงตาเทียม และมี ยอดเพิ่ มขึ้น
เรื ่อยๆ
ในขณะเดียวกัน ผูป้ ่ วยพูดกับเราว่า หากเขาได้รบั การดูแล
ทีด่ ีกว่านี ้ เหมาะสมกว่านี ้ เขาคงไม่ตอ้ งถูกควักดวงตาใช่หรื อไม่ มัน
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"จึงเป็ นโอกาสดีทีไ่ ด้ น้องไก่ (ปุญญาวีร์) มาชักชวนให้มาร่ วม
ในการแก้ไขปั ญหาของประชาชน และยิ่ งดีใจทุกครัง้ ทีไ่ ด้มาเจอกับ
ทุกๆ ท่าน ปั ญหาหน้างานทีเ่ ราทุกๆ คนเจอ เป็ นเหมื อนแรงบันดาล
ใจทีท่ �ำให้เรา วิ ทยากร และอาจารย์ทกุ ท่านได้มาเจอกัน ได้มาแลก
เปลีย่ นและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ คิ ดว่าประสบการณ์ และองค์
วามรู้ทีเ่ ราได้จะน�ำไปถ่ายทอดในทีท่ �ำงาน และคงจะชักชวนเพือ่ นๆ
มาเข้าร่ วม R2R เพือ่ ต่อยอดไปสู่การช่วยเหลือประชาชนต่อไป"
เป็ นการสะท้ อนความรู้สกึ จากประสบการณ์การท�ำงานทีผ่ า่ น
มา เกิดน� ้ำตาในเวที ไม่ใช่น� ้ำตาของความเหน็ดเหนือ่ ยหรือท้ อแท้ แต่
เป็ นน� ้ำตาแห่งความสุข ความประทับใจทีไ่ ด้ เกิดจากสิง่ ทีท่ กุ คนได้ ทำ�
จิ๊กกี๋ มีรอยยิ ้มบางๆ ท่าทางอารมณ์ดี นัง่ นิ่งซักพักก่อนจะ
ค่อยๆ เล่า
"ก่อนหน้านี ้ เมือ่ ประสบปัญหา ก็มกั อยากจะหนี ตัดพ้อ แก้
ปัญหาด้วยการพูดบ่นกับตัวเองมาโดยตลอด ปัญหาไม่ได้รบั การแก้ไข
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และไม่มีใครทีจ่ ะสามารถมาช่วยเราได้ มองว่าการทีเ่ ราน�ำปัญหาต่างๆ
ไปพูดให้ผอู้ ืน่ ฟั งนัน้ เป็ นเหมือนการสะท้อนว่านัน่ คือความล้มเหลว เรา
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ บางคนก็ไม่เข้าใจในปัญหา"
จิก๊ กีเ๋ งียบไปชัว่ ครู่คล้ ายใคร่ครวญและทบทวนเรื่องราว เราต่าง
มองหน้ ากันและยิ ้มน้ อยๆ
"ครัง้ แรกทีค่ ิ ดจะมาเข้าร่ วม R2R ไม่ได้ตงั้ ใจมาเพือ่ การแก้
ปั ญหาหน้างานทีพ่ บ ท�ำเพราะเป็ นค�ำสัง่ จากหน่วยงาน และตัวเอง
ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที ่ สพฉ. มากนัก เห็นเพียงว่าคงไม่ได้จริ งจัง
หรื อให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปั ญหา งานบริ หารก็เพียงแต่ก�ำหนด
นโยบายลงมาให้ มี เงิ นสนับสนุนแต่ไม่เคยมาสัมผัสกับการปฏิ บตั ิ งาน
ในรู ปแบบทีเ่ ราเจอ
แต่เมื่อมาที่นี่ มาอยูท่ า่ มกลาง สพฉ.ก็เหมือนได้ มาพบกับ
ครอบครัวใหญ่" จิ๊กกี๋เอ่ยขึ ้นด้ วยน� ้ำเสียงที่หนักแน่นพร้ อมแววตาที่มงุ่ มัน่
“เราสัมผัสได้ถึงความใส่ใจ ความเอือ้ อาทร ในขณะทีเ่ รา
ก�ำลังอ่อนแรง ท้อแท้ เราไม่อยากท�ำต่อ เราสามารถได้รบั ก�ำลังใจ
การเสริ มแรง กระตุน้ ศักยภาพจากกลุ่มนี"้
จิ๊กกี๋หยุดตังสติ
้ ครู่หนึง่ พร้ อมกับหันไปหาหมอจุ้ยเพื่อบอกว่า
"ถ้าไม่ไหวจริ งขอซบไหล่ดว้ ย" เรี ยกรอยยิ ้มและเสียงหัวเราะเบาๆ จาก
ทุกคนได้ และเล่าต่อไปว่า
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"ท�ำให้เกิ ดการเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่โดดเดีย่ ว คนอืน่ ๆ ได้รบั
ฟั ง และเข้าใจในปั ญหาทีเ่ ราพบ ช่วยให้เรามี ความพยายามพัฒนางาน
ของเรา เพราะคงไม่มีใครทีจ่ ะรู้และเข้าใจงานของเราเท่ากับตัวเราเอง
ขอชื ่นชมเจ้าหน้าที ่ ที มงานทุกคนที ม่ ี ความตัง้ ใจและใส่ใจ
วิ ทยากร และคณะอาจารย์ ที ใ่ ห้ความรู้ ในการท� ำ R2R
ช่วยให้มีความรู้สึกอยากท�ำงานวิ จยั มากขึ้น อยากหาความ
รู้มากขึ้น อยากไปศึกษาต่อ แต่ก็อดเป็ นห่วงภาระงานของตัวเองไม่ได้
สุดท้ายก็คงจะได้น�ำความรู้ทีม่ ี ไปพัฒนาบ้านเกิ ดและได้กลับไปอยู่กบั
ครอบครัว"
ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ประทับใจเรื่ องราวของจิ๊กกี๋จนถึงกับมีน� ้ำตาซึม
และได้ เล่าประสบการณ์ของตนเองต่อจิ๊กกี๋
"อาจารย์ เองก็มีประสบการณ์ ทีค่ ล้ายกันกับจิ๊ กกี ๋ มักโดน
ถามเสมอว่า จบปริ ญญาโท 2 ใบ ปริ ญญาเอก 2 ใบแล้ว ท� ำไมถึงยัง
ท� ำงานเชิ งปฏิ บตั ิ โดยส่วนตัวแล้วเป็ นคนที ม่ ี ความสุขกับการท� ำงาน
วิ จยั ท� ำแล้วมี ความสุข อาจเพราะมี ประสบการณ์ ทีด่ ี จากการท� ำ
วิ จัย ซึ่ ง การที ่ง านวิ จัย ของเราจะประสบความส� ำ เร็ จ จริ ง ๆ จะต้อง
น�ำทฤษฎี ความรู้ มาสู่การประยุกต์ ใช้หรื อปฏิ บตั ิ หากไปท� ำงานการ
สอนอาจจะไม่สามารถเห็นว่าสิ่ งที เ่ ราเรี ยนมา ประสบความส�ำเร็ จ
จริ งหรื อเปล่า เพราะเป็ นอาจเพียงสะพานน�ำทฤษฎี หรื อความรู้ มือ
สองไปเผยแพร่ เท่านัน้
บางปั ญหาทีเ่ ราพบ เราไม่สามารถเข้าใจมันได้ทงั้ หมด แต่
นัน่ จะเป็ นสิ่ งทีท่ �ำให้เรามี ประสบการณ์ ท�ำให้เราเข้าใจเขามากขึ้น ท�ำ
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อย่างไรเราจะดึงศักยภาพในด้านบวกทีม่ ี ออกมาใช้ เราทุกคนมี จิตที ่
เต็มไปด้วยความเมตตา อยากช่วยเหลือ
และทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ บนพืน้ ทีท่ กุ ๆ การท�ำงานของเรานัน่ คือ
สนามฝึ ก ฝึ กให้เราเรี ยนรู้ อดทน พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา"
พี่ไก่ (กัญญา) "ก่อนหน้านีม้ ี ภาระงานทีห่ นัก หลังจากเรี ยน
จบปริ ญญาโทมาก็ท�ำงานด้าน IT และเมื อ่ ปี 2545 ได้รบั มอบหมาย
ให้ท�ำงานวิ จยั 3 เรื ่อง ภายหลังท�ำงานวิ จยั ทัง้ 3 เรื ่องนัน้ จึงได้หยุด
พักการท� ำงานวิ จัยไป เพราะรู้ สึกเหน็ดเหนื ่อยกับการท� ำและด้วย
หลายๆ เรื ่ อง บวกกับภาระงานที ่ต้องท� ำ
การมาท�ำ R2R เรื ่อง EMS กับ สพฉ.ในครัง้ นี ้ มีหลายๆค�ำถาม
ทีผ่ บู้ ริ หารไม่เข้าใจ สิ่งทีเ่ ราต้องท�ำเสมอคือการสือ่ สารให้ผบู้ ริ หารทราบ
ว่า เราก�ำลังจะท�ำอะไร อย่างไร เราอยากจะช่วยให้ EMS ได้มีงานวิจยั
เราจึงต้องพยายาม
ท้ายสุด ขอขอบคุณ สพฉ. ทีใ่ ห้เกี ยรติ ในการอ่านและเลือก
งานของเรา เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในเวทีนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม R2R
กลุ่มนี ้ เป็ นกลุ่มทีเ่ หมาะสม จ� ำนวนคนไม่มาก สบายๆ เรี ยบง่าย สงบ
ท�ำให้เราได้ทบทวนตัวเอง ทุกคนได้คิดงานของตัวเอง บางทีก็ได้น�ำ
แนวคิ ดมาถ่ายทอด แบ่งปั นให้คนอืน่ ๆ น�ำไปปรับใช้กบั การท�ำงาน
ขอบคุณทีมงานทุกท่าน ขอบคุณอาจารย์ค่ะ”
ขณะนัง่ ฟั งพี่ไก่ (กัญญา) กล่าวขอบคุณ เลยคิดได้ วา่ จริ งๆ
แล้ วเราต่างหากที่ต้องขอบคุณพี่ไก่ ที่ท�ำให้ เราได้ ฝึกการฟั ง ฟั งพี่ไก่
พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง หากเราทุกคนท�ำบ่อยๆ เราจะเห็น
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พัฒนาการ การเจริ ญเติบโตงอกงาม พอเราได้ ฟังมากๆ ขึ ้น ท�ำให้ เรา
ได้ เห็นอะไรมากขึ ้น ขอบคุณนักวิจยั ทุกท่านที่ได้ สะท้ อนความรู้สกึ
ออกมา
คุณกี ้“เป็ นคนหนึ่งทีไ่ ด้เห็นตัง้ แต่การคัดเลือกผลงาน 80 เรื ่อง
ทัง้ R2R, R2P ก็คือวิ ชาการ ส่วนตัวแล้วประทับใจทุกเรื ่องมี ประโยชน์
แก่ สพฉ. และพัฒนาระบบ EMS ได้ทกุ เรื ่อง จากการคัดเลือกหัวข้อ
ทัง้ เอาเข้า เอาออก จนสุดท้ายได้มาเป็ น 9 งานวิ จยั ในปั จจุบนั
ผมเองก็เข้ามา สพฉ.พร้อมกับทุกท่าน แรกเริ่ มก็ยงั ไม่รู้เรื ่อง
EMS สักเท่าไหร่ จึงใช้เวทีต่างๆ ทีไ่ ด้เรี ยนรู้จากการแลกเปลีย่ นองค์
ความรู้ แสดงความคิ ดเห็น จากพีๆ่ และอาจารย์ จนเกิ ดเป็ นการเรี ยน
รู้และเข้าใจระบบ EMS มากขึ้น ก็เป็ นโอกาสทีด่ ี ได้เจอทุกท่านแล้ว
มี ความสุข ขอเป็ นส่วนหนึ่งทีค่ อยสนับสนุนให้ทกุ ๆคนประสบความ
ส�ำเร็ จและเป็ นก�ำลังใจให้”
น้ องพิ ้งค์ “ก่อนอืน่ ต้องบอกว่า R2R ทัง้ 9 เรื ่องนี ้ เป็ นงาน
ทีห่ นักส�ำหรับตัวเองมาก เพราะด้วยทีไ่ ด้รบั ภาระงานด้าน KM ของ
หน่วยงานอยู่แล้ว คิ ดว่าถ้ารับงานวิ จยั อีก 9 เรื ่องคงไม่ไหวแน่ๆ แต่
สุดท้ายก็ตดั สิ นใจรับหน้าทีต่ รงนีม้ าท�ำ
พิ้ งค์ตอ้ งลงมาเริ่ มนับหนึ่งกับพีๆ่ ทุกคน เรี ยนรู้และเดิ นไป
ด้วยกัน เพราะหลายๆท่านไม่ได้เก่ง R2R มาก่อน พิ้ งค์เลยตัง้ ใจว่า
จะเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที ่ ในงาน R2R ทุกๆ เรื ่องเพราะคิ ดว่าไม่
เช่นนัน้ งานทีเ่ ราท�ำมันจะเป็ นแค่ผิวเผิ น
มาถึงวันนีไ้ ด้ ด้วยแรงบันดาลใจ เพราะทุกสิ่ งทีก่ �ำลังท�ำ 
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ไม่ใช่ท�ำเพือ่ ตัวเราเอง พิ้ งค์อาจเป็ นเพียงส่วนเล็กๆในงาน R2R ได้
ดูแลสนับสนุนพีๆ่ ช่วยพีๆ่ ทุกคนอย่างเต็มที ่ เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถท�ำ 
R2Rต่อไปได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งกังวลเรื ่องเอกสารสัญญา เอกสารการเงิ น
และกระบวนการขัน้ ตอนต่างๆในงานวิ จยั
องค์ความรู้จากเวที R2R แห่งนี ้ ล้วนมี ประโยชน์และสามารถ
น�ำไปใช้เพือ่ ช่วยชี วิตประชาชน แม้จะเป็ นเพียงหนึ่งชี วิตก็ส�ำคัญ เป็ น
อะไรทีย่ ิ่ งใหญ่มากๆ
ตอนนีร้ ู้สึกว่าตัวเองนัน้ โชคดีและภูมิใจมาก
ทีว่ นั นัน้ เรา
ตัดสิ นใจรับงานวิ จยั ทัง้ 9 เรื ่อง และอยากให้คนอืน่ ๆได้เห็นพัฒนาการ
ความตัง้ ใจ ความงดงามของพวกเราทุกคน เห็นความพยายาม ความ
มุ่งมัน่ ของเราทีส่ ามารถเดิ นมาไกลถึงขนาดนี ้ เมื อ่ ได้มองย้อนกลับไป
ถึงวันทีเ่ ราเดิ นเริ่ มต้นมาด้วยกันแล้วรู้สึกหายเหนือ่ ยเลย
อยากเห็นความส�ำเร็ จของพีๆ่ ทุกท่าน และขอขอบคุณทีท่ �ำให้
มี ประสบการณ์ ทีง่ ดงาม จะพัฒนาตนเองต่อไป และตัง้ ใจท�ำให้ดี
ทีส่ ดุ ”
อาจารย์กะปุ๋ม "ขอขอบคุณทุกๆคนและขอบคุณพิ ้งค์ทใี่ ห้ โอกาส
เข้ ามาในกระบวนการ ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติในครังนี
้ ้
เมือ่ ได้ เข้ ามาแล้วมันเต็มอิม่ ได้ เรียนรู้ เป็ นกระบวนการทีใ่ ช้ KM R2R ที่
สมบูรณ์แบบ เพราะมีผ้ จู ดั และทีมงานทีเ่ ข้ าใจ ให้ ได้ ดำ� เนินกระบวนการ
ไปอย่างสบายๆ ตังแต่
้ มาเข้ าร่วมกระบวนการทีเ่ วทีนี ้ ไม่มคี วามรู้สกึ
อึดอัดเลย เป็ นเหมือนสายน� ้ำทีไ่ หลไปเรื่อยๆ ไม่สะดุด ขอบพระคุณทุก
ท่านทีใ่ ห้ โอกาสเรามาเจอกัน"
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Reflections ส�ำหรับ R2R สพฉ.
ผมรู้สกึ เป็ นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้ รับโอกาสให้ reflect
งาน R2R ของสพฉ. ตอนแรกเองก็คดิ ว่าทาง อาจารย์กะปุ๋ม กับทีมจะ
แกล้ งหยอกเล่นๆให้ สะท้ อนมุมมองของ “คุณอ�ำนวย” ในกิจกรรมของ
สพฉ.รอบนี ้ ก่อนจะถล�ำลึกไปในกระบวนการสะท้ อน งาน Routine
to Research หรื อ R2R ของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ ผมคง
ต้ องเกริ่ นน�ำสักนิด ว่า ผมเข้ ามาในงานสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่ง
ชาติได้ อย่างไร และอะไรท�ำให้ รับปากมาช่วยงานนี ้ แล้ วจากนันผมก็
้
จะไปสะท้ อนภาพงานนี ้ให้ เห็นนะครับ
ถ้ าถามว่าอะไรท�ำให้ ผมสนใจงานแบบนี ้ ก็ต้องบอกเลยว่า
มาจากประสบการณ์ทไี่ ด้ ไปเกีย่ วข้ องกับการวิจยั เชิงคุณภาพ การได้ เรียน
รู้งานวิจยั เชิงคุณภาพท�ำให้ ผมเห็นคุณค่าของคนมากขึ ้น และเรารับฟัง
มากขึ ้นเราจะได้ เรียนรู้มากขึ ้น เข้ าใจผู้คน และสามารถช่วยให้ คนอืน่ ๆ
ท�ำงานของเขาได้ ดขี ึ ้น
นอกจากนี ้การเรี ยนรู้งานวิจยั ด้ านนี ้ในระหว่างที่ท�ำปริ ญญา
เอกด้ านการจัดการระบบจัดการสุขภาพ ซึง่ ผมท�ำเกี่ยวกับเรื่ องของ
ระบบบริ การการแพทย์ฉกุ เฉินและการท�ำวิจยั เชิงคุณภาพนี่เองท�ำให้
ผมทราบเบื ้องต้ นถึงศักยภาพคนท�ำงานในระบบการแพทย์ ฉุกเฉิ น
ที่ควรได้ รับการส่งเสริ มอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้ าน รวมถึงเรื่ องของ
การท�ำงานวิจยั ที่เป็ นอีกเรื่ องหนึง่ ซึง่ เรี ยกว่าเป็ นไม้ เบื่อไม้ เมากับคน
ท�ำงานมาตลอดก็เช่นกัน
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ผมหวั ง ลึ ก ๆตั ง้ แต่ เ ข้ ามาร่ วมงานนี ว้ ่ า R2R และ
ประสบการณ์ของผมน่าในฐานะ “คุณอ�ำนวย” จะเป็ นเครื่องมือทีด่ ใี น
การพัฒนาบุคลากรให้ เกิดการเรียนรู้ตอ่ เนือ่ ง และเป็ นแรงผลักดัน เป็ น
แรงบันดาลใจให้ บคุ ลากรอืน่ ๆ ในระบบต่อไป และถ้ าจะให้ ผมสะท้ อน
กลับงาน R2R ของสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติรอบนี ้ต้ องขอบ
อกก่อนว่า กิจกรรมของงาน R2R รอบนี ้นันมี
้ หลายอย่างด้ วยกัน ผม
จะกล่าวถึงอยู่ 3-4 เรื่องทีเ่ ห็นชัดๆ จากกระบวนการทีผ่ มเข้ าไปร่วม ซึง่
เป็ นส่วนเล็กๆเท่านันนะครั
้
บ เน้ นส่วนทีผ่ มเห็นจากการน�ำเสนอของผู้
ท�ำวิจยั และการให้ คำ� แนะน�ำแก่ผ้ ทู ำ� วิจยั และทีมงาน
“No one undertakes research in physics with the 		
intention of winning a prize.
It is the joy of discovering something no one knew 		
before.”
					
Stephen Hawking
ในส่วนของการน�ำเสนอตังแต่
้ ครังแรกแล้
้
วครับทีผ่ มเห็นว่า ผู้นำ�
เสนอโครงร่างงานวิจยั นันมี
้ ความตังใจจริ
้ งทีจ่ ะแก้ ปัญหา“หน้ างาน”ทีเ่ ขา
เหล่านันประสบพบอยู
้
ใ่ นงานประจ�ำ ในชีวติ ประจ�ำวัน เป็ นปั ญหาทีต่ ดิ
อยูใ่ นใจเขาตลอดการท�ำงานทีผ่ า่ นมาและไม่มใี ครสนใจทีจ่ ะหาทางแก้ ไข
อาจจะเป็ นเพราะปั ญหาที่น�ำเข้ ามามันจะดูใหญ่และการแก้
ปั ญหาได้ ยากภายในครัง้ เดียวก็ตาม แต่ความตังใจที
้ ่เห็นและสังเกต
ได้ ก็ดจู ะเต็มเปี่ ยม ด้ วยแววตาที่ตงมั
ั ้ น่ มีความตังมั
้ น่ เสียจนท�ำให้
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ระยะแรกในการคุยกัน เหมือนจะไม่ได้ รับการตอบรับ และดูจะเหมือน
ว่า “คุณอ�ำนวย” จะกลายเป็ น “คุณขัดคอ” ไปเลยทีเดียว อาจเป็ น
เพราะบทบาทคุณอ�ำนวยที่ชา่ งซักช่างสงสัยเสียเหลือเกิน
อยากจะบอกพวกเราว่า จุดนี ้เป็ นกระบวนการสะท้อน (Reflection)
ทีจ่ ะช่วยแสดงให้เห็น “ปัญหาทีส่ ามารถแก้ได้”ไปทีละปัญหาครับ ทังนี
้ ้เพือ่ ให้
ผู้ทำ� วิจยั รู้สกึ ว่า “ท�ำได้” และ “ได้ทำ� ”เพือ่ ให้ได้คำ� ตอบและรู้สกึ สนุก ตืน่ เต้นไป
กับค�ำตอบทีจ่ ะได้จากงานวิจยั มากกว่าทีจ่ ะกังวลใจกับงานทีก่ ำ� ลังจะท�ำ
“Adults are obsolete children.”
Dr. Seuss
ผู้วจิ ยั และความตังใจของของผู
้
้ วจิ ยั มีความส�ำคัญและละเอียด
อ่อนมาก เข้ าใจว่าประสบการณ์ในอดีตของผู้วจิ ยั มีผลต่อการรับสารอย่าง
มาก หลายคนก็เป็ นพีๆ่ ทีม่ ปี ระสบการณ์การท�ำงานมานานกว่าผม ตรงนี ้
ผมเข้ าใจว่าส่วนหนึง่ เพราะเราไม่ได้ มาคุยกันในบทบาทของอาจารย์กบั ลูก
ศิษย์ แต่เป็ นบทบาท“คุณอ�ำนวย”กับนักวิจยั R2R
ผมอยากจะบอกพวกเราว่าขณะนัง่ ฟังอยูต่ ้ องใช้ ความพยายาม
อย่างมากในการฟั ง จับปฏิกริ ยาของผู้วิจยั เพื่อจับประเด็นให้ ได้ ว่า เขา
ต้ องการแก้ “ปั ญหา”อะไร และจะหาระเบียบวิธีการวิจยั ที่เหมาะสม
กับ “ค�ำถาม”เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ค�ำตอบ โดยต้ องเลือกวิธีที่จะช่วยให้ เขา
ผ่านการถามตอบหรื อจริ งๆแล้ วคือกระบวน Reflection นัน่ เอง
โดยกระบวนการจะมุ่งเน้ นว่ าจะท�ำอย่ างไรให้ ทำ� วิจยั ได้ อย่ าง
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เหมาะสม และจะใช้ วธิ ีการใด ให้ ผ้ ูวจิ ยั สามารถไปต่ อได้
ซึง่ หลายๆปั ญหาทีถ่ กู น�ำขึ ้นมาท�ำเป็ นโครงการวิจยั นันเป็
้ นการ
ศึกษาทีต่ ้ องผสมผสาน ต้ องใช้ ข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายรูปแบบ ซึง่
การถามตอบก็จะช่วยบอกวิธีการทีน่ ำ� ไปสูก่ ารได้ มาซึง่ ข้ อมูล และผล
การศึกษาตามทีผ่ ้ ทู ำ� วิจยั ต้ องการด้ วยเช่นกันผมคิดว่าผู้วจิ ยั หากย้ อน
คิดกลับไปคงจะเข้ าใจได้ มากขึ ้นนะครับ
“Ask the right questions if you're to find the right answers.”
Vanessa Redgrave
เรื่ องที่ได้ รับเลือกมาท�ำการศึกษาแต่ละเรื่ องล้ วนมีจดุ เด่นใน
ตัวเอง จุดเด่นจะชัดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อตังค�
้ ำถามการวิจยั ได้ ชดั ถ้ าค�ำถามยัง
กว้ างๆ ค�ำตอบก็จะไม่สามารถระบุให้ ชดั ลงไปได้
เมื่อระบุชดั ไม่ได้ ก็ไม่สามารถที่จะหาวิธีการหรื อระเบียบวิธี
ที่จะน�ำมาใช้ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลการศึกษาได้ ซึง่ กระบวนการปรับ
แนวคิดดังกล่าว ขึ ้นอยู่กบั หลายส่วน ส่วนตัวผู้วิจยั เองก็มีปัจจัย
หลายอย่าง ทังจากปริ
้
มาณงานประจ�ำ ประสบการณ์เดิม พื ้นและ
ภูมิหลังของผู้วิจยั นัน่ เอง
ความยากตรงนี ้ คือ “การตังค�
้ ำถาม” คนท�ำงานส่วนใหญ่มกั
อยากท�ำหลายเรื่อง และติดกับดักวิธวี จิ ยั (Methodology) หรือ “หลุมด�ำ”
จากระบบการศึกษาที่เป็ นแนววิทยาศาสตร์ ท�ำให้ ปัญหาซึง่ เป็ นที่มา
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ของ R2R นันถู
้ กลดความส�ำคัญลงไป
และในขณะเดียวกันก็ถกู จ�ำกัดขอบเขตโดยกรอบทีถ่ กู ตีเอาไว้
เมือ่ ในอดีต ตรงนี ้การเข้ ามาของ “คุณอ�ำนวย”จะมีสว่ นช่วยอย่างมาก
ในการในการดึงผู้ทำ� วิจยั ออกจากกรอบ ออกจากหลุมด�ำ และท�ำให้
สามารถตังค�
้ ำถามการวิจยั ได้ ชดั เจนขึ ้น (Problem-Based Research)
และเมือ่ ค�ำถามชัดเจนขึ ้น วิธีการทีจ่ ะได้ มาซึง่ ค�ำตอบจะชัดเจนขึ ้นตาม
ไปด้ วย
“I'm not confused. I'm just well mixed.”
Robert Frost
จากการที่วิจยั แบบ R2R มักเป็ นงานวิจยั ที่มาจากการตัง้
ปั ญหาจากชีวิตจากการท�ำงานจริ งๆ ดังนัน้ วิธีการได้ มาซึ่งผลการ
วิจยั หรื อวิธีการวิจยั มักจะมีหลายวิธี เพราะในชีวิตท�ำงานจริ งนัน้ ไม่
สามารถจ�ำกัด หรื อควบคุมปั จจัยอะไรได้ เท่าไร
ดังนันการได้
้
มาซึง่ ข้ อมูล มักจะต้ องใช้ หลายวิธีการผสมผสาน
กัน ตรงนี ้ผมเชือ่ แน่วา่ ผู้ทำ� วิจยั จะเริ่มสับสน ถึงตรงนี ้ “คุณอ�ำนวย” จะ
ต้ องมีหน้ าทีใ่ นการสกัดวิเคราะห์ แยกแยะ สิง่ ทีผ่ ้ ทู ำ� วิจยั ก�ำลังสับสน
หรืออาจจะทราบแล้ ว แต่ไม่สามารถแยกประเด็นให้ ออกมาได้ ให้ ผ้ ทู ำ�
วิจยั สามารถท�ำความเข้ าใจ กับค�ำถาม ตลอดจนกระบวนการหาค�ำ
ตอบทีเ่ หมาะสม และท�ำให้ ร้ ูวา่ การผสมผสานวิธีการดังกล่าวสามารถ
ตอบสนองความต้ องการขอผู้ทำ� วิจยั ได้ ไม่ต้องสับสนครับ เราไม่ได้ ทำ�
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มัว่ ๆนะครับ เราผสมผสานวิธีตา่ งๆเข้ าด้ วยกันต่างหาก
“I know who I am. I am not perfect. I'm not the most beautiful
woman in the world. But I'm one of them.”
Mary J. Blige
เมือ่ ท�ำงานไปแล้ ว ผมอยากให้ ผ้ วู จิ ยั ทุกคนภูมใิ จกับทีเ่ ราท�ำขึ ้น
มาครับ จ�ำไว้ เสมอครับว่า งานของเรา เรารู้ดที ส่ี ดุ ครับ แม้ วา่ มันจะไม่ได้
ดีเลิศ แต่มนั ก็คอื งานวิจยั และมันเป็ นงานวิจยั ทีไ่ ด้ ผา่ นกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบจริงๆ ตังแต่
้ การค้ นหาปั ญหา การออกแบบการ
วิจยั การเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์
และที่ส�ำคัญ R2R หลายงานไปจนถึงการน�ำไปใช้ จริ ง นี่เรี ยก
ว่า ครบวงรอบของการพัฒนา เลยทีเดียว และถ้ าหากมองในเรื่ องของ
ข้ อมูล งานวิจยั แบบนี ้หลายงานก็สามารถพัฒนาจากข้ อมูลดิบ เป็ น
ข้ อมูลที่เอาไปให้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่ องต่างๆด้ วย ซึง่ ในงาน
วิจยั แบบวิทยาศาสตร์หลายๆงานก็ไม่สามารถท�ำได้ ช่างน่าสนใจเหลือเกิน
“Real knowledge is to know the extent of one's ignorance.”
Confucius
สุดท้ ายสิง่ ที่อยากจะฝากไว้ เพื่อเป็ นก�ำลังใจ สิง่ ที่พวกเราท�ำ
นันมั
้ นสุดยอดแล้ วครับ เราได้ เลือกเอาปั ญหาทีถ่ กู เพิกเฉยจากงานวิจยั
หลักขึ ้นมาหาค�ำตอบ
พวกเราได้ น�ำสิ่งที่ถกู มองข้ ามคิดว่าไม่ส�ำคัญแต่เป็ นปั ญหา
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มาแก้ ไข แต่สงิ่ ที่ส�ำคัญมากกว่าการได้ แก้ ไขปั ญหา คือผลพลอยได้
กระบวนการเรียนรู้ดงั ทีไ่ ด้ กล่าวมาแล้วท�ำให้ ทา่ นได้ ก้าวผ่านกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากภายใน (Transformation) โดยไม่ร้ ูตวั
พวกเราได้ แสดงเป็ นตัวอย่างเป็ น Role Model ให้ เพื่อนร่วม
งาน ได้ เห็นว่า การเรี ยนรู้ตอ่ เนื่องนันสามารถท�
้
ำได้ ตลอดเวลา งานที่
พวกท่านได้ ท�ำนันเป็
้ น “การก่อการดี” ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
ในวันนี ้แม้ วา่ จะเป็ นเพียงอิฐก้ อนหนึง่ ที่มาก่อรวมกันเป็ นฐาน
ของสะพานที่เมื่อยามน� ้ำขึ ้นก็คงไม่มีใครเห็น เมื่อยามน� ้ำลงก็คงจะ
มีแต่ตะไคร่ น� ้ำเกาะแต่ผมเชื่อว่าสะพานที่พวกเรามีส่วนร่ วมกันสร้ าง
จะแข็งแรง เป็ นที่สญ
ั จรให้ ใครต่อใครมาเยี่ยมชมความงดงามได้ ใน
อนาคตครับ
แล้ วกระบวนการ Reflection เพื่อสะท้ อนถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ ้น ก็จบลง
“...บัวสี่เหล่า --Transformation
โครงสร้ างทางปั ญญาถูกปรับใหม่อยูเ่ รื่ อยๆ...
จากกระบวนการ Reflection Thinking
ถ้ าในธรรมะก็จะอยูใ่ นหมวด อิทธิบาท4 คือ วิมงั สา ---การ
ใคร่ครวญไตร่ตรอง" --- อาจารย์กะปุ๋ม (ดร.นิภาพร ลครวงศ์)
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"ผมว่า Reflection เป็ นเครื่ องมือให้ เกิด Transformation
เป็ นขันๆ
้ จน มันเกิด self author ท�ำได้ เองโดยอัตโนมัติ
เหมือนดอกบัวต้ องมีปฏิสมั พันธ์กบั โคลนและสิง่ ต่างๆใต้ น� ้ำ
เพื่อหาทางที่จะงอกงามจนพ้ นน� ้ำ
ถ้ าอยูน่ ิ่งๆไม่ชอนไชก็คงจะอยูแ่ ค่นนไหมครั
ั้
บ
ดอกที่สามารถผ่านขึ ้นมาได้ ก็ต้องปรับตัว
จนโผล่ขึ ้นมาได้ "
--- อาจารย์หมอแทน (พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร)
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