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ค�านิยม
 จากนโยบาย...สู่การพฒันาหน้างานประจ�า(R2R EMS) หมนุ

วงล้อคณุภาพระบบการแพทย์ฉกุเฉิน

 หนังสือเล่มนี ้ เป็นการบอกเล่าเร่ืองราวของการพัฒนางาน

ประจ�าสูง่านวิจยั(Routine to Research) ของนกัวิจยั R2R ท่ีมีความเพียร 

มุง่มัน่ ด้วยหวัใจท่ีจะพฒันาหน้างานประจ�าหมนุวงล้อคณุภาพระบบ

การแพทย์ฉกุเฉินเพ่ือประชาชนได้เข้าถงึบริการการแพทย์ฉกุเฉิน

 

             โดยมีเป้าหมายหลกั 5 ค. คือ 1.ครอบคลมุ การบริการผู้ ป่วย 

วิกฤตท่ีิเป็นปัญหาหลกั ทัง้อบุตัเิหตแุละโรคฉกุเฉินทัว่ไป เชน่ การบาดเจ็บ

โรคหลอดเลือดหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง 2.คลอ่งแคลว่ ด้วยการ

เพ่ิมจ�านวนหน่วยกู้ ชีพให้ครอบคลมุพืน้ท่ี เพ่ือให้สามารถไปถึงผู้ รับ

บริการอย่างปลอดภยั ภายใน 8 นาที ของการแจ้งเหต ุ 3.คณุภาพ 

มีการประเมินตนเองและการด�าเนินการตามวงจรการพฒันา ของ

หนว่ยบริการสูม่าตรฐานและความปลอดภยั 4.คุ้มครองป้องกนัผู้ปฏิบตัิ

การฉกุเฉินและสงัคมรอบข้างท่ีเก่ียวข้องกบัเหตฉุกุเฉิน และ 5.ครบ 

24 ชัว่โมง ซึง่เครือขา่ยการแพทย์ฉกุเฉินจะพร้อมสาธารณภยัเลก็และ

ใหญ่ทัง้เวลากลางวนัและกลางคืนตลอด 24 ชัว่โมง 

         นกัวิจยั R2R EMS  ตา่งหลอมรวมจนออกมาเป็น 9 Model  

หมุนวงล้อคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินลดการเสียชีวิตและ 

ความพิการจากภาวะฉกุเฉินท่ีเกิดจากโรคและภยั



ค�านิยม
 หนงัสือเล่มน้อยนีเ้ป็นการตีความ การสะท้อนย้อนคิดจาก                  

ดร.นิภาพร ลครวงศ์ (อาจารย์กะปุ๋ ม) ในการร่วมขบัเคลื่อนงานวิจยั 

Routine to Research (R2R) กบัสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติ

(สพฉ.) อาจารย์กะปุ๋ มได้ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการจัดการความรู้

ท่ีหลากหลายชนิดได้อย่างแยบคายโดยมีเป้าหมายส�าคญัเพ่ือให้

ผู้ เข้าร่วมประชมุเกิดการเปลี่ยนแปลง จากภายใน(Transformation) 

ทัง้ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของงานท่ี

บคุลากรรับผิดชอบตอ่ภาพใหญ่เชิงระบบ รวมทัง้มมุมองตอ่การสร้าง

งานวิจยั อาจารย์กะปุ๋ มถอดความเล่าเร่ืองอย่างมีสีสนัจนผู้อ่านจะ

เพลดิเพลนิในการอา่นหนงัสือเลม่นีร้าวกบัได้ร่วมอยูใ่นเหตกุารณ์จริง 

 หนังสือเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้สนใจท�างาน

วิจัย R2R ในการก�าหนดเป้าหมาย สร้างค�าถามการวิจัยท่ีเหมาะ

สมซึ่งเม่ือน�ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ในด้านระเบียบวิธีวิจัยท่ี

เสริมเติมเข้ามาอย่างสอดคล้องและพอดีจะน�าไปสู่ผลการวิจัยท่ีมี

ประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันางาน ประโยชน์ต่อผู้ ป่วย ผู้ รับบริการ

และท่ีส�าคัญย่ิงคือประโยชน์ต่อความเจริญเติบโตด้านจิตใจของ

ผู้ วิจัยท่ีเป่ียมไปด้วยความหวงั ความเมตตา และคุณค่าท่ีอยู่ในตวั

พวกเราผู้ปฏิบตัิงานประจ�าทุกคน

         

  อ.นพ.อคัรินทร์ นิมมานนิตย์ 

   คณะแพทยศาสตร์ ศริิราชพยาบาล

 ด้วยกระบวนการท่ีมีความเป็นศาสตร์และศิลป์ ทัง้สุนทรีย

สนทนา(Dialogue) การสนทนาแบบฟังเชิงลึก(Deep Listening)  

การสะท้อนสู่การเปลี่ยนแปลงในตน (Reflection To Transformation) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม World Cafe ล้วนเป็นกระบวน

การส�าคญัท่ี หล่อหลอมให้งาน R2R EMS ทัง้ 9 เร่ืองเจริญงอกงาม 

          “สะท้อนให้เหน็ถงึการเปลี่ยนแปลงจากความคดิท่ีจะท�างาน

เพ่ือตนเอง (Imperial Self) เพ่ือเอาชนะคนอ่ืน(Interpersonal Self)  

สูก่ระบวนการคดิเพ่ือประชาชน เพ่ือชาวบ้าน เพ่ือองค์กร ซึง่นบัวา่ R2R 

EMS เป็นกระบวนการหาองค์ความรู้ ท่ีน�าไปสู่ความต้องการให้ผู้ ป่วย

ฉกุเฉินได้รับบริการท่ีดีขึน้ ท่ีไม่ได้เพียงแต่ขีดวงจ�ากดัเฉพาะเร่ืองงาน

ดีขึน้เทา่นัน้ แตห่วัใจของคนท�างานก็งดงามและเปลีย่นแปลงตามไปด้วย”  

ดงัท่ี ดร.นิภาพร ลครวงศ์  ผู้ เขียนได้กลา่วและร้อยเรียงเร่ืองราวไว้ 

ในหนงัสอื ไร้เส้นขอบฟ้า...R2R สูก่ารจดัการความรู้ในงานการแพทย์ฉกุเฉิน

                                             นพ.อนชุา เศรษฐเสถียร 

                                   เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติ



ค�านิยม 
 ไร้เส้นขอบฟ้า...R2R สูก่ารจดัการความรู้ในงานการแพทย์ฉกุเฉิน 

 ถือวา่ผมได้รับเกียรตมิากท่ีได้รับโอกาสให้เขียนค�านิยมให้กบั

หนังสือเล่มนี ้ถ้าจะให้กล่าวค�านิยม(ชมเชย ค�าสรรเสริญ) ซึ่งคง 

จะกลา่วเป็นตวัอกัษรได้ไมห่มดในกระดาษแผน่เดียว 

 หนงัสือเลม่นีไ้ด้เลา่เร่ืองราวการเตบิโตของดอกบวัทัง้ 9 ดอก 

อยา่งละเมียดละไม แสดงให้เหน็กระบวนการท่ีหลอ่เลีย้งดอกบวัทัง้ 9 

ให้เตบิโต แสดงกระบวนการท่ีท�าให้งานวิจยัท่ีมีความคดิริเร่ิมจากการ

ท�างานประจ�างอกงามแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ท�าให้ผู้วิจยัสามารถสาน

ตอ่ความตัง้ใจและเรียนรู้พฒันากระบวนการคดิ เกิดการเรียนรู้อยา่ง

เป็นระบบ และเกิดการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจากภายใน(Transform) 

ผา่นกระบวนการ Reflection! จบัประเดน็ และสะท้อนกลบัให้เกิด

กระบวนการคดิไตร่ตรองถงึกระบวนการท�างานอยา่งแยบคาย 

 ในกระบวนการ Reflection ดงักลา่ว อาจารย์กะปุ๋ ม ยงัสร้าง

ให้บรรยากาศการเรียนรู้นัน้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ และท�าให้ผู้วิจยัท่ีแม้วา่

บางคนจะไม่เคยท�าวิจยัเลย รู้สกึว่าการท�าวิจยัไม่ใช่เร่ืองยาก ท�าให้

ทกุคนรู้สกึวา่ตนเองมีโอกาสท่ีจะพฒันา มีโอกาสท่ีจะสานฝันตวัเอง นอกจากนี ้

อาจารย์กะปุ๋ ม ยงัสร้างบรรยากาศให้ผู้วิจยัเกิดแรงบนัดาลใจและเป็น

แรงบนัดาลใจให้ผู้วิจยัคนอ่ืนๆในเวลาเดียวกนั และเกิดการเรียนรู้ไป

ด้วยกนั ซึง่เช่ือวา่ผู้อา่นและตดิตามจะจบัภาพบรรยากาศเหลา่นัน้ได้

จากหนงัสือเลม่เลก็เลม่นี ้

 เม่ืออา่นจบทา่นจะได้เหน็ดอกบวัทัง้ 9 ดอกท่ีเตบิโต ผลดิอก

สีสนัสวยงาม และจะไมไ่ด้ชชูอ่ ผลดิอกสวยงามแตใ่นหนองน�า้แหง่นี ้

เป็นแนแ่ท้ ผมเช่ือวา่เมลด็พนัธุ์ดีๆเหลา่นีจ้ะถกูน�าไปปลกู และชชูอ่ 

งามให้แหลง่น�า้อ่ืนๆอีกด้วย ผมเช่ือวา่ผลงานทัง้ 9 ไมไ่ด้เพียงแค่

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในของผู้วิจยั แตย่งัจะท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในวงกว้างให้กบัการสร้างความรู้ ผา่นกระบวนการ

ท�างานวิจยัแบบ R2R ของ สพฉ.อยา่งแนน่อนในอนาคต...เม่ือวนันัน้

มาถงึ สพฉ.จะไมไ่ด้แคผ่ลงานวิจยั แตจ่ะเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้

ท่ีไร้ซึง่เส้นขอบฟ้าท่ีจะมากัน้กลางระหวา่งการท�างานวิจยั และงาน

ตา่งๆของ สพฉ.ซึง่จะถกูพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองให้ดีย่ิงขึน้ไปเร่ือยๆ

 พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร

  วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า
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ตอนที่ 1
แรกพบ

“ปฐมบทที่เรามาเจอกัน
ครั้งแรกและมาเรียนรู้ร่วมกัน"

การพบกนัครัง้แรกนัน้ส�าคญั

สมัผสัหวัใจแห่งความเป็นกลัยาณมิตร

ทีส่ดุประตูแห่งการเรียนรู้จะเปิดออก

เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั...อย่างมีคณุค่าและมีความหมาย



ไร้เส้นขอบฟ้า R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)16 17

แรกพบ
“ปฐมบทที่เรามาเจอกันครั้งแรกและมาเรียนรู้ร่วมกัน"

 ครัง้แรกท่ีข้าพเจ้าได้เดนิทางไปถงึห้องประชมุเปิดประตเูข้าไป

ภาพเบือ้งหน้า คือ ผู้คนนัง่จบักลุม่เลก็ๆ คยุกนั อยา่งจดจอ่ ตัง้ใจ และ

ใสใ่จ สงัเกตได้จากแววตา ทา่ทาง การเข้าไปในห้องประชมุดงักลา่ว 

ข้าพเจ้าพยายามท่ีจะไมใ่ห้เกิดการรบกวนกระบวนการท่ีเป็นอยู่

 ข้าพเจ้าได้เจอทีมผู้จดั ทกัทายและพดูคยุกนัเล็กน้อยอาศยั

ชว่งเวลาท่ีนัง่รอชัว่โมงบรรยาย ได้มีโอกาสสงัเกตกระบวนการท่ีเกิด

ขึน้ ข้าพเจ้าเช่ือวา่ความรู้ฝังลกึท่ีมีอยูใ่นตวับคุคลท่ีมีความแตกตา่งกนั 

มาจากตา่งท่ีตา่งหนว่ยงานก�าลงัถ่ายทอดผา่นกระบวนการสนุทรียสนทนาใน

กลุ่มย่อย(Dialogue) เสน่ห์อย่างหนึ่งของสนุทรียสนทนาคือ ทรงพลงั 

แหง่การแบง่ปันกระบวนการเรียนรู้และตอ่ยอดความรู้

 การนัง่สงัเกตกระบวนการท�าให้ข้าพเจ้ารู้สกึซมึซบัและเป็น

สว่นหนึง่ของการเรียนรู้ในครัง้นี ้

 

 จากวงสนทนาเลก็ๆ 4-5 คน มีการขยบัและกระจายเคลื่อน

ไปวงใหญ่ รูปแบบการนัง่เป็นกึง่ตวัยลู้อมวิทยากร ซึง่เป็นคนต้นแบบ 

(Role Model) มาแบง่ปันและบอกเลา่ประสบการณ์ของการน�า R2R 

มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันางาน พฒันาคน 

	 ขนมเบรคถว้ยเล็กๆ	ใหค้วามรู้สึกละมนุละไม

	 บรรยากาศหอ้งประชมุเป็นพืน้ไม	้ลอ้มรอบดว้ยตน้ไมใ้หญ่

ร่มเย็น

	 หอ้งไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปใหค้วามรู้สึกพอดีทีจ่ะมี

ปฏิสมัพนัธ์ถึงกนัและกนัได้

 อาจารย์บูช(อาจารย์จรงค์ศักดิ์ พุมนวน) ได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์รวมถึงความคิดความเช่ือของการน�า R2R มาใช้

ขับเคลื่อนในองค์กร ในบริบทมหาวิทยาลยั ของสถาบนัเทคโนโลยี

เจ้าคุณทหารลาดกระบงั ได้เล่าถึงกระบวนการท่ีสะท้อนถึงวิธีการ

ขับเคลื่อนแบบไม่บีบคัน้ไม่กดดนั ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดขึน้คือ งานเสร็จ

เร็วขึน้ซบัซ้อนน้อยลง สะท้อนถึงผลท่ีเกิดในลกัษณะของ LEAN

 การได้นัง่ฟังอาจารย์บชูท�าให้ข้าพเจ้าสามารถเช่ือมโยงมาถงึ

เนือ้หาท่ีข้าพเจ้าจะพดูในชัว่โมงถดัไปได้งา่ยขึน้

 ข้าพเจ้าเร่ิมด้วยการเปิดคลิปวิดีโอการส่งต่อ(Refer) ผู้ ป่วย

ฉกุเฉินลงจากดอย ของโรงพยาบาลปางมะผ้า จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

สะท้อนถึงระบบการส่งต่อท่ีมีเง่ือนไขและข้อจ�ากัดมากจากเร่ืองราว
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ในคลปิวิดีโอน�ามาสูก่ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการฝึกการตัง้ค�าถาม

ของทกุคน

 “จากคลิปวิดีโอ	มีผูป่้วยฉกุเฉินซ่ึงเป็นครูดอย	ตัง้ครรภ์หกเดือน

และมีอาการตกเลือด	 ทางสขุศาลาและ	 อสม.	 รวมถึงต�ารวจตระเวน

ชายแดน	ช่วยกนัน�าลงจากดอยเพือ่ส่งถึงโรงพยาบาล	การเดินทาง

ช่วงแรกใชร้ถอีต๊อก	ท่ามกลางฝนตก	ถนนเป็นดินโคลน	รถว่ิงไดไ้ม่ไกล

มาก	 ก็ตอ้งเปลีย่นมาเป็นหามใส่คาน	 จนมาถึงตีนดอยทีมี่รถโรงพยาบาล

จอดรออยู่	ระยะเวลาของการส่งต่อเร่ิมตัง้แต่	8	โมงจนถึงโรงพยาบาล

เวลาสามทุ่ม"

 จากเร่ืองราวดงักล่าวเป็นการเรียนรู้ท่ีน�ามาสู่การฝึกตัง้ค�าถาม

จากสถานการณ์ในคลิปวิดีโอ ส่งผลให้เกิดแรงบนัดาลใจมีก�าลงั

ใจในการท�างาน 

 จากการฝึกตัง้ค�าถาม ได้น�าหลายๆ ค�าถามมาจัดกลุ่ม

ลักษณะค�าถามท่ีเป็น Why, What, How to และน�าไปสู่การ

ออกแบบรูปแบบการวิจัย ข้าพเจ้ามองว่าเป็นสิ่งส�าคัญของการ

เร่ิมต้นท�าวิจัย ทกัษะการตัง้ค�าถามถือเป็นหวัใจส�าคญั ซึ่งการตัง้

ค�าถามจะเป็นการกระตุ้นให้บุคคลอยากเร่ิมค้นคว้าและแสวงหา

ค�าตอบ

 จบจากการชมคลิปวิดีโอ ข้าพเจ้าให้ทกุคนลองตัง้ค�าถาม 

และเขียนลงในกระดาษแผ่นเล็กๆ พบว่า ลกัษณะค�าถามส่วนใหญ่

เป็นแบบ Why ซึ่งเป็นความสงสัยท่ีจะค้นหาสาเหตุและค�าตอบ  

มีส่วนน้อยท่ีถามในลกัษณะ How To ซึง่ลกัษณะการถามเช่นนีม้กั

น�าไปสู่การสร้างสรรค์กระบวนการหรือวิธีการใหม่ๆ ขึน้มาเพ่ือแก้ไข

ปัญหา

 เม่ือมองผ่านกระจกหน้าต่างสัมผัสได้ถึง ความร่มร่ืนของ

ต้นไม้ และลมเย็นๆ ท่ีโชยมาจากริมฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยาท�าให้เกิด

ความรู้สึกผ่อนคลาย ชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนรู้ท�าให้จิตเบิกบาน

และต่ืนรู้

 ข้าพเจ้าใช้รูปแบบการเรียนรู้ให้ทกุคนได้ลงมือปฏิบตัิ เพ่ือน�า

ไปสู่การบรรยายถึงวิธีการตัง้ค�าถามในงานวิจยั เม่ือผู้ เรียนได้ลงมือ

ปฏิบตัแิละได้รับฟังการบรรยายซ�า้ ท�าให้ผู้ เรียนมองเหน็ภาพชดัเจน

จากประสบการณ์การลงมือท�า น�าไปสูค่วามเข้าใจมากขึน้

“Learning	by	Doing”

เรียนรู้ผ่านการปฏบิตัิ

 เม่ือข้าพเจ้าเปิดประเดน็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกบัความ

เก่ียวข้องระหวา่งงาน EMS กบั R2R วา่มีความเก่ียวข้องกนัอยา่งไร

 พ่ีไก่ (กัญญา วงัศรี) พยาบาลจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ชว่ยบอกเลา่เร่ืองราวการ

ท�างาน EMS ให้ฟัง และมีทีมจากโรงพยาบาลศนูย์ขอนแก่น โดยคณุหมอจุ้ย

(นพ.กิตตชิยั โพธ์ิดม) และน้องจ๊ิกก๋ี(สภุลกัษณ์ ชารีพดั) ชว่ยเสริมให้

เหน็ภาพชดัเจน นา่ทึง่ จากเร่ืองเลา่ สะท้อนให้เหน็วา่ R2R สามารถ
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เป็นเคร่ืองมือท่ีเข้าไปเสริมกระบวนการท�างานและพัฒนางานได้ 

สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรค ท�าให้กระบวนการท�างานราบร่ืน 

ลดขัน้ตอนและความซบัซ้อนยุง่ยาก 

 “ในมหาวิทยาลัย เวลามีอุบัติเหตุเกิดขึน้ จะสังเกต

เห็นว่า รปภ.ในมหาวิทยาลยัยงัขาดความเข้าใจในการจัดการ ณ 

จดุเกิดเหตุ ยังไม่มีระบบการส่งต่อท่ีเช่ือมโยงระหว่าง EMS ของ 

โรงพยาบาลกบัรปภ.พ่ีจึงสนใจอยากพฒันาระบบตรงนีใ้ห้เช่ือมโยง

ท�างานร่วมกันได้ และเม่ือมีอุบตัิเหตุเกิดขึน้ รปภ.สามารถจัดการ

และดูแลเบือ้งต้น พร้อมสามารถแจ้งเหตุได้ถูกต้อง"

 พ่ีไก่เล่าด้วยน�า้เสียงราบเรียบ น่ิงเย็น ขณะท่ีพ่ีไก่ถ่ายทอด

เร่ืองเลา่นัน้ ข้าพเจ้าได้จินตนาการตามท�าให้เห็นภาพกระบวนการ

ท�างานท่ียงัมีประเดน็ท่ีเป็นจดุออ่นและสามารถพฒันาตอ่ไปได้ การน�า 

R2R มาเป็นเคร่ืองมือ ท�าให้ได้ค�าตอบชดัเจนและกระบวนการพฒันา

ระบบตามท่ีพ่ีไก่เลา่นัน้ได้ผา่นการพิสจูน์ชดัเจนย่ิงขึน้

 คณุจ๊ิกก๋ีและทีมจากโรงพยาบาลศนูย์ขอนแก่นได้ร่วมแลก

เปลี่ยนประสบการณ์และมมุมองให้ฟังวา่

	 “เวลาทีเ่ราท�างานอยู่	ณ	ศูนย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การ	มีคนโทร

เขา้มา	 เบือ้งตน้เราตอ้งสอบถามรายละเอียด	 ซ่ึงทาง	 สพฉ.มีเกณฑ์

มาตรฐานท�าเป็นแนวทาง	 แต่พอไดน้�าไปใชจ้ริง	 ปรากฏว่ายงัมีส่วนที่

ตอ้งพฒันาอยู่เยอะ”	

	 “หรือบางที	 ผูป้ระสบเหต	ุ เช่น	 ชาวบา้นไม่สามารถแจ้งจดุ

เกิดเหตใุหท้ราบชดัเจน	 เวลาที่รถออกไปรับผู้ป่วยต้องใช้เวลานาน	

วนหาอยู่หลายรอบ	 จึงสนใจว่า	 ปัญหาต่างๆ	 เหล่านีน่้าจะน�ามาเป็น

ประเด็นในการท�า	R2R”	

 แม้จะเป็นชว่งเวลาสัน้ๆ ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & 

Learning)แตเ่ป็นห้วงเวลาท่ีเตม็เป่ียม และเตม็อ่ิมทางปัญญา

 เม่ือใดก็ตามท่ีผู้ เรียนเปิดใจ(Open Mind) การจดักระบวนการ

เรียนรู้จะสนกุและผอ่นคลาย รอยยิม้และเสียงหวัเราะน�ามาซึง่ความ

เบกิบานใจ การรับข้อมลูตา่งๆ จะซมึซบัและเกิดเป็นความเข้าใจมากขึน้

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ท�าให้มองเหน็กนัและกนั

 ฟังกนัและกนั

 ท�าความเข้าใจกนัและกนั

 ท่ีสดุได้เกิดความเข้าใจจากเร่ืองท่ีฟัง

 และสมัผสัถงึใจของผู้ เลา่

 เวลาท่ีมีใครสกัคนก�าลงัตัง้ใจฟังในสิ่งท่ีเราพดู จะท�าให้เรา

ตัง้ใจพดูมากขึน้ ขณะพดูจะเตม็ไปด้วยพลงั เพราะแววตาของผู้ ฟังนัน้

เร้าตอ่กระบวนการเรียนรู้ภายในของเรานัน่เอง

 การฟังใครสกัคนด้วยความตัง้ใจ ตัง้ค�าถามกบัตนเองวา่ ผู้ ท่ี
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ก�าลงัเลา่นัน้ ก�าลงัสื่อสารอะไรให้เราทราบ 

ภายใต้เร่ืองราวนัน้มีภาพผืนใหญ่ซ่อนอยู่

"การดจูติขณะสนทนาน่ีแหละคือการปฏบิตัธิรรม	

การเฝ้าระวังความคดิ

(พพิากษา	เพ่งโทษ	อคต	ิฯลฯ)	

ที่เป็นเสียงภายในน่ีแหละคือ	การฝึกสต"ิ

 

	 "เป็นการสนทนากนัแบบฟังเชิงลึก(Deep	 Listening)	 ทีเ่รียก

ไดว่้าตอ้ง	Open	Mind,	Open	Heart,	Open	Will	เพือ่ใหเ้ห็นตวัตน

ทีแ่ทจ้ริงของเราเอง	 ฟังเพือ่เก็บเกีย่ว	 ฟังเพือ่ใหเ้กิดความไวว้างใจกนั	

ฟังเพือ่ใหเ้กิดความเคารพในความแตกต่างกนั	ทัง้ทางความคิดและจิตใจ	

 บางทีเราก็เรียกการพดูคยุแบบนีว่้า	"วงเล่าเร้าพลงั"	คือมาคยุกนั 

เปิดหู	เปิดตา	เปิดใจ	รบัฟังกนั	อย่าเพ่ิงไปเถียงกนั	อย่ารีบร้อน	"สวน"	

หรือ	 "สอดแทรก"	 ซ่ึงเป็นการสอนใหเ้ราฟังอย่างมีสติ	 อย่าไปเพง่โทษ	

อคติ	ล�าเอียง	คิดเอาเอง	

	 ซ่ึงการฟังเชิงลึกได้ดีต้องฝึกฟังเสียงภายใน	(Inner	Voice)	

ของตวัเองใหไ้ดเ้สียก่อน	 เสียงทีข้ึ่นมาวิพากษ์วิจารณ์	 หมัน่ไส	้ อิจฉา	

ด่าทอ	 ยินดี	 กงัวล	 นึกไปถึงเร่ืองอืน่	 ไปนอกเร่ือง	 ฯลฯ	 เมือ่มีเสียง

ภายในหรือความคิดแทรกแซงก็หดัดบั	หดัระงบั	หดัข่ม	แลว้มาจดจ่อ	

มีสมาธิ	นอ้มใจเขา้ไปฟังคนพดูพดูต่อไป"

จากหนงัสือ Learn How to Learn ... ให้ความรักก่อนให้ความรู้ของ 

ดร.วรภทัร์ ภูเ่จริญ..... 

 อา่นตอ่ได้ท่ี : https://www.gotoknow.org/posts/253599

 เม่ือข้าพเจ้าน�ากระบวนการสนุทรียสนทนามาใช้ในชว่งเวลา

1 ชัว่โมง 30 นาที กบัผู้ เข้าร่วมท่ีสว่นใหญ่ไมเ่คยรู้จกักนัมาก่อน แตก็่

สามารถท�าให้เกิดบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง และเกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

กนัอยา่งผอ่นคลายและเป็นมิตร

 สิง่ท่ีปรากฏอีกอยา่งหนึง่คือ อตัตาตวัตนลดลง

 กระบวนการคดิทางปัญญาถกูเร้าพลงั

 ท่าทีและการนัง่พดูคยุไม่เป็นทางการ ตามจริตและอปุนิสยั  

ไมต้่องตัง้ทา่เคร่งขรึมเป็นวิชาการมาก สามารถน�าเร่ืองยากๆ มาพดู

คยุกนัภายใต้กระบวนการสนุทรียสนทนา

 ย้อนกลบัไปตอนพดูคยุกนัเร่ือง "การตัง้ค�าถามการวิจยั"

 ถ้าข้าพเจ้าใช้การบรรยาย ก็จะไมท่ราบเลยวา่พืน้ฐานความรู้

เดมิของผู้ เรียนเป็นอยา่งไร(Pier Knowledge) ข้าพเจ้าก็จะท�าหน้าท่ี

ได้เพียงแค่เป็นผู้บอกความรู้เท่านัน้ ปฏิสมัพนัธ์และท่าทีท่ีมีต่อกนัก็

คงจะดหูา่งเหินพอสมควร

 แตเ่ม่ือน�า "สนุทรียสนทนา" หรือ Dialogue มาใช้ร่วมกบั



ไร้เส้นขอบฟ้า R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน24

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share&Learning) ท�าให้ข้าพเจ้าได้ทราบถงึ

ประสบการณ์เดมิและทกัษะของการตัง้ค�าถามของแตล่ะคนวา่มีมาก

น้อยหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร

 ท�าให้สามารถตดัสนิใจได้วา่จะพดูหรือบรรยาย ในรายละเอียด

ของตวัเนือ้หาความรู้(Content) ได้มากน้อยหรือลกึซึง้เพียงไร เตมิสิง่

ท่ีขาด ตอ่ยอดสิง่ท่ีนา่รู้ตอ่ไป

 



ตอนที่ 2
รู้จักกัน

“เป็นใคร	ท�าอะไร	อยู่ที่ไหน"

การมาเจอกนัไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ

เมือ่มีเหตนุ�าพามาใหไ้ดเ้จอ

คณุค่าและความหมาย	คือ	เราไดเ้ต็มที่

ในปฏิสมัพนัธ์นัน้เพียงใด
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รู้จักกัน
“เป็นใคร ท�าอะไร อยู่ที่ไหน"

	 ทนัทีทีไ่ปถึงหอ้งประชมุตามทีน่ดัหมาย

	 ขา้พเจ้ารู้สึกประทบัใจในสถานทีที่ร่่มร่ืนและเย็นสบาย

เนือ่งดว้ยว่าติดริมแม่น�้าเจ้าพระยา

 

 และเมือ่เดินเขา้ไปในหอ้งประชมุย่ิงรู้สึกประทบัใจย่ิงข้ึนความ

อบอุน่	ท่าทีความเป็นกนัเอง	ผ่อนคลายสบายๆ	...กระบวนการทีแ่บ่ง

ออกเป็นวงเล็กๆ	 แลกเปลีย่นเรียนรู้	 ใหค้วามรู้สึกถึงความซึมซบัผ่าน

การเปิดประตูใจทีจ่ะผ่องถ่ายเร่ืองราวต่างๆ	สู่กนัและกนั

	 ขา้พเจ้าชืน่ชมผูจ้ดัทีจ่ดักระบวนการไดดี้มากๆ

	 สถานที	่บรรยากาศ	และทีมวิทยากร

	 ผูเ้ขา้ร่วมไดส้ะทอ้นใหข้า้พเจ้าฟังว่า	"ไม่คาดคิดว่าจะไดม้า

ฟังเร่ืองวิจยัท่ามกลางความนุ่มนวล"

	 ชืน่ใจ...

	 "วิจยั	...หรือวิจยะ	"	เป็นเร่ืองทีดี่	เป็นเร่ืองทีน่่าตืน่รู้อนัน�าไป

สู่ปัญญาทีมี่ความเบิกบานเป็นเคร่ืองหนนุ...เพราะวิจยัเป็นเคร่ืองมือ

ทีน่�าเราไปสู่ความพน้ทกุข์จากปัญหาและอปุสรรค

 

 ทีส่ดุขา้พเจ้าเชือ่ว่าท�าใหเ้ราเกิดปัญญาและจิตใจอ่อนโยนลง

มีเมตตามากข้ึนสะทอ้นผ่านออกมาจากภาษากายทีนุ่่มนวลข้ึน

	 Transformation...

	 R2R	สู่สายธารแห่งการแปรเปลีย่นทางจิตวิญญาณ

	 ขา้พเจ้าสมัผสัไดจ้ากหลายๆ	ท่านทีผ่่านกระบวนการ	R2R	แลว้

มีปิติสขุ	มีบคุลิกทีนุ่่มนวล	มีหวัใจทีอ่่อนโยน	มองความเป็นไปดว้ยความ

เขา้ใจมากข้ึน	สภาวะของความเขา้ใจนีข้า้พเจ้าเรียกว่า	มีปัญญา...

 

 ชืน่ชมการจดักระบวนการของ	นอ้งพ้ิงค์	(ชนนิกานต์	สิงห์พยคัฆ์) 

และทีม	สพฉ.

	 ประทบัใจเครือข่ายคณุอ�านวย	"ขัน้เทพ"	รุ่น	3

 ซาบซ้ึงนกัพฒันางานเครือข่าย	EMS	ทกุท่าน...มาดว้ยหวัใจ

อนัเต็มเป่ียม

 

 นานมากทีไ่ม่ไดเ้จอกระบวนการ	Workshop	KM	ทีอ่บอวล

ดว้ยความรกัความอบอุ่นเช่นนี.้..

	 และย่ิงประทบัใจเมือ่มาเจอ	Note	Taker	"นอ้งจ้ี"	(วีรญา	เดชเฟ่ือง)	

คลา้ยไดม้องเห็นอดีตตนเองเมือ่	8-9	ปีก่อน	พลงัแห่งความเบิกบานที่

ปรากฏเป็นพลงัแห่งการเรียนรู้...
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	 การไปร่วมงานครัง้นี้

	 เป็นพลงัมากๆ	ไม่น่าเชือ่ว่า...เดินทางติดต่อกนัมาทกุสปัดาห์

งานทีใ่ชก้�าลงัแทบทกุงานแต่ไม่เหนือ่ยลา้เลย...ปิติ	เบิกบาน	และสงบในใจ

.....	อ่านต่อไดที้:่	https://www.gotoknow.org/posts/592972

 จากเร่ืองราวข้างต้นเป็นบนัทกึท่ีข้าพเจ้าได้ถอดบทเรียนและ

เขียนบนัทกึไว้ในเวบไซต์ Gotoknow.org

 ในวงเครือข่าย	 KM&R2R	 EMS	 ของสถาบนัการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาต	ิครัง้แรกข้าพเจ้ารู้สึกสงสัยว่าคนหน้างานน่าจะ

ประกอบไปด้วยใครบ้าง	?

 แตพ่อมาเจอกนั ภาพของความเข้าใจเร่ิมชดัเจนขึน้ มีแพทย์ 

พยาบาล นกัปฏิบตักิารฉกุเฉินการแพทย์ (Paramedic) เจ้าพนกังาน

ฉกุเฉินการแพทย์ เป็นผู้ท�าหน้าท่ีในการออกเหตหุรือประจ�าอยู่ศนูย์

ท่ีเรารู้จกักนัในช่ือ "ศนูย์รับแจ้งเหตแุละสัง่การ" และเครือข่ายอาสา

สมคัรในพืน้ท่ีชมุชน คือ มลูนิธิ  อปท. อปพร. ตา่งๆ 

 (อปท. หมายถงึ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 อปพร. หมายถงึ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน)

 ความเข้าใจเดิมคิดว่า EMS มีหน้าท่ีเพียงแค่รับ-ส่งผู้ ป่วย

ฉกุเฉินเทา่นัน้ แตเ่ม่ือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหลายคน พ่ีไก่(กญัญา 

กญัญา) พยาบาลวิชาชีพ ได้อธิบายการออกปฏิบตัิการฉกุเฉินวา่ 

	 “ทนัทีที่ได้รับแจ้งเหตุ	 จะมีการเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไข

ภาวะฉุกเฉินเพือ่ใหผู้ป่้วยปลอดภยั	 และถูกส่งต่อไปหอ้งฉกุเฉินของ

โรงพยาบาล	การดูแลรวมไปถึงระหว่างการน�าส่ง"	

 น้องจ๊ิกก๋ี (สภุลกัษณ์ ชารีพดั) จากโรงพยาบาลศนูย์ขอนแก่น

ชว่ยเลา่เสริมวา่ 

	 "ท�างานอยู่ทีศู่นย์รับแจ้งเหตแุละสัง่การ	 ต้องสอบถามและ

ประเมินอาการอย่างสัน้	กระชบั	ตามแนวทางที	่สพฉ.ไดก้�าหนดข้ึนมา 

ภายใตเ้วลาอนัจ�ากดั	 ใหส้ามารถคดักรองและส่งทีมออกไปทีจ่ดุเกิด

เหตไุดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัอาการเจ็บป่วย"

 หมอจุ้ย (นพ.กิตตชิยั โพธ์ิดม) ท่ีท�างานท่ีเดียวกบัน้องจ๊ิกก๋ี ได้

เลา่ตอ่ยอดเพ่ือให้มองเหน็ภาพชดัเจนขึน้

 

	 "หมอสนใจอยากรู้ว่า	 จากทีไ่ดร้บัแจ้งเหต	ุ ออกไปช่วยเหลือ

และรบัผูป่้วยมาถึงทีห่อ้งฉกุเฉินนัน้	 การประเมินเบือ้งตน้จากศูนย์รบั

แจ้งเหตแุละสัง่การสอดคลอ้งกบัอาการของผูป่้วยจริงหรือไม่"

 จากเร่ืองราวหลากหลาย คนหนึ่งเร่ิม คนหนึ่งเล่าต่อยอด 

มองเหน็ภาพการท�างานของชาว EMS ชดัเจนขึน้ 

 รอยยิม้และเสียงหวัเราะ สะท้อนถงึความรู้สกึและหวัใจแหง่

มิตรภาพ แม้วา่ครัง้นีจ้ะเป็นเพียงครัง้แรกท่ีได้เจอกนั แตเ่ป็นการเจอ

กนัท่ีมีคณุคา่มีความหมาย มาจากตา่งพืน้ท่ีเพ่ือเรียนรู้ร่วมกนั โดยมุง่
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หวงัท่ีจะน�า R2R มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาขบัเคลื่อนงาน

 ข้าพเจ้าน�าเร่ืองราวท่ีได้ไปพบเจอท่ีอ�าเภอปางมะผ้า จงัหวดั

แมฮ่อ่งสอน ดนิแดนชายขอบ ท่ีการสง่ตอ่มีหลากหลายรูปแบบ ตัง้แต่

การใช้รถอีต๊อกออกจากหมู่บ้าน ผ่านเส้นทางท่ีเป็นโคลนตมต้อง

จอดรถไว้ และเดนิเท้าตอ่ ลงจากดอย เพ่ือไปยงัจดุท่ีนดัหมายกบัรถ

ฉกุเฉินจากโรงพยาบาล

 จากเร่ืองราวดงักลา่ว น�ามาสูป่ระเดน็ การเปิดประตสููก่าร

เรียนรู้ร่วมกนั ความคิด ความรู้สกึ และความเหน็ ถ้าหากเป็นไปได้

จะมีวิธีการอยา่งอ่ืนหรือไม ่ ท่ีจะท�าให้การสง่ตอ่ภายใต้ข้อจ�ากดัทาง

ภมิูศาสตร์ท�าได้

 ในช่วงเวลาสัน้ๆ จ�ากดั การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�าได้ราบร่ืน 

การชมคลิปวิดีโอและคิดวิเคราะห์หาค�าตอบ เป็นการกระตุ้นทกัษะ

ต่างๆ อาทิ การคิดวิเคราะห์ การคิดเช่ือมโยง น�าไปสู่การแสวงหา 

ค�าตอบของบคุคลได้ดี

 ข้าพเจ้าลองจดักลุม่ผู้ เข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในครัง้นี ้ประกอบด้วย

	 แพทย์	2-3	คน

	 ส่วนใหญ่เป็นพยาบาล

	 มีเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

	 ที่ส�าคัญมีอาสาสมัครจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

เข้าร่วมด้วย

 ทกุทา่นล้วนมีความสนใจท่ีจะน�า R2R มาใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การพฒันางานการแพทย์ฉกุเฉิน ทาง สพฉ.จงึได้จดัการประชมุครัง้นีข้ึน้

เพ่ือเตมิองค์ความรู้และน�าไปสูก่ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ข้าพเจ้ามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนกบัผู้ เข้าร่วมประชมุ ซึง่ได้

เลา่ให้ฟังวา่ 

	 "ยุคแรกของการจัดตัง้ผู้รับผิดชอบงานนี้	 ส่วนใหญ่จะเป็น

พยาบาลอยู่ภายใตก้ารดูแลและก�ากบัของแพทย์	บางแห่งท�างานร่วม

กบัหอ้งฉกุเฉิน(ER)	แต่ก็มีหลายๆ	แห่งทีแ่ยกตวัออกมา

 ภายหลงัโรงพยาบาลเร่ิมส่งคนไปเรียนเฉพาะทางดา้นนีม้ากข้ึน

	 ภารกิจตามโครงสร้าง	จะไม่มีพยาบาล	แต่ในทางปฏิบติัก็ยงั

ท�างานร่วมกนั	 โดยมีพยาบาลเป็นอตัราก�าลงัหลกั	 เมือ่มีผูที้เ่รียนจบ

ทางดา้นการแพทย์ฉกุเฉิน	หนา้ทีห่ลกัก็จะเป็นของบคุคลเหล่านี"้

	 “ส�าหรับพยาบาล	ก่อนจะรับงานนีม้กัจะถูกส่งไปอบรมหรือ

เรียนหลกัสูตรเฉพาะทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทย์ฉกุเฉิน"

 จากการบอกเลา่ท�าให้ข้าพเจ้ามองเหน็ภาพการท�างานชดัเจน
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ขึน้ สอดคล้องกบัประสบการณ์ท่ีเคยได้เหน็การท�างาน EMS ในหลาย 

พืน้ท่ี

 ในกลุม่ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีมาวนันี ้ นอกจากจะมีหลากหลาย

วิชาชีพแล้ว ยงัมาจากหลายๆ แหง่ ซึง่ข้าพเจ้าตัง้ข้อสงัเกตวา่ สว่นใหญ่

มาจากภาคอีสาน เม่ือสอบถามจงึได้ค�าตอบวา่ การประชาสมัพนัธ์และ

เชิญเข้าประชมุ ได้รับการตอบรับอยา่งดีมากจากเครือขา่ย EMS ทาง

ภาคอีสาน

 จากการบอกเลา่ของสมาชิกทา่นหนึง่ในกลุม่ความรู้ความ

เข้าใจของประชาชนเก่ียวกบัการใช้บริการการแพทย์ฉกุเฉินยงัมีน้อยมาก

	 “อาจารย์เชื่อไหมว่า	ค�าถามตามแนวทางมาตรฐานที	่สพฉ.

สร้างข้ึนมาใหใ้ช	้ บางครัง้อาจไม่สามารถใชไ้ดก้บับริบทของชมุชนใน

ภาคอีสาน"

 

	 “บางครัง้ชาวบา้นไม่เขา้ใจ	 ก็จะโวยวายว่าถามท�าไม	 ท�าไม

ไม่รีบมารบั	จะมารบัหรือไม่มารบั"

 “ยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการใช้บริการ 1669 วา่มี

ความส�าคญัอยา่งไร บางครัง้พบวา่ อาการหนกัก็น�าสง่มาเอง"

 ข้าพเจ้าได้น�าข้อมลูความเป็นมาของระบบการแพทย์ฉกุเฉิน

จากสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาต(ิสพฉ.) มาแนบไว้เพ่ือประโยชน์

และน�าไปสูค่วามรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการแพทย์ฉกุเฉินมากขึน้

ระบบการแพทย์ฉกุเฉินในประเทศไทยเร่ิมต้นจาก

มลูนิธิฮัว่เคีย้วป่อเตก็เซียงตึง๊ (มลูนิธิป่อเตก็ตึง๊ในปัจจบุนั) 

ได้ริเร่ิมให้บริการขนสง่ศพไมมี่ญาตใิน พ.ศ. 2480

ในเวลาตอ่มาได้ให้บริการรับสง่ผู้ ป่วยและผู้บาดเจ็บฉกุเฉิน 

เชน่เดียวกบัใน พ.ศ.2513

ท่ีมลูนิธิร่วมกตญัญไูด้เปิดให้บริการในลกัษณะเดียวกนั 

ได้เป็นต้นก�าเนิดของระบบการแพทย์ฉกุเฉินท่ีคนทัว่ไป

สามารถเข้าถงึการบริการได้โดยไมมี่การเลือกปฏิบตั ิ

และไมใ่ชบ่ริการเฉพาะกิจ 

ระบบการแพทย์ฉกุเฉินในประเทศไทย

จงึได้รับการพฒันาขึน้นบัตัง้แตน่ัน้มา

พร้อมๆกบัการพฒันาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ชว่ยชีวิตในห้องฉกุเฉิน

ของโรงพยาบาลแตล่ะแหง่ ทัง้ภาครัฐ และเอกชน

ใน พ.ศ.2536 กระทรวงสาธารณสขุได้รับความชว่ยเหลือทางเทคนิค

จาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

ในการจดัตัง้ศนูย์อบุตัิเหต ุ(Trauma Center) ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 

ซึง่ครอบคลมุการให้บริการชว่ยเหลือก่อนถงึโรงพยาบาล 

(Pre-Hospital Care) ด้วย 

ตอ่มา พ.ศ.2537

โรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้เปิดให้บริการรถพยาบาลฉกุเฉิน

โดยใช้ช่ือวา่ SMART 

(Surgico-Medical Ambulance and Rescue Team) 
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ตามแผนป้องกนัอบุตัภิยัของกรุงเทพมหานคร และ พ.ศ.2538

กระทรวงสาธารณสขุได้เปิดตวัต้นแบบระบบรักษาพยาบาล

ก่อนถงึโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลราชวิถีในช่ือ “ศนูย์กู้ ชีพนเรนทร” 

โดยภายหลงั โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและโรงพยาบาลเลดิสนิ 

ได้เข้าร่วมเครือขา่ยให้บริการด้วย

 พ.ศ.2538 กระทรวงสาธารณสขุ เปิดตวั “ศนูย์กู้ ชีพนเรนทร” 

ณ โรงพยาบาลราชวิถี 

ตอ่มากระทรวงสาธารณสขุได้จดัตัง้

ส�านกังานระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉินขึน้เป็นหนว่ยงาน

ในส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุและด�าเนินงาน

การแพทย์ฉกุเฉินมาอยา่งตอ่เน่ือง 

หนว่ยงาน/องค์กรทัง้หลายท่ีกลา่วมานีจ้งึเป็นต้นก�าเนิดท่ีมาของ 

“สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติ” 

ท�าหนา้ทีพ่ฒันางานการแพทย์ฉกุเฉินมาจนมีความกา้วหนา้	

และผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ในวงกวา้ง

การขยายบทบาทมาเป็นสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ	

ซ่ึงเป็นองค์กรของรฐัทีมี่ฐานะเป็นนิติบคุคลในก�ากบัของ

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ	ก็เพือ่ใหมี้รูปแบบการบริหาร

จดัการทีมี่ความคล่องตวัและสามารถบริหารงานตามนโยบาย

การบริหารงานของคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉิน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ	ท�าใหก้ารแพทย์ฉกุเฉินของประเทศไทย	

สามารถกา้วกระโดดไป	ส่งผลใหผู้ป่้วยฉกุเฉินไดร้บัการคุม้ครองสิทธิ

ในการเขา้ถึงระบบการแพทย์ฉกุเฉินอย่างทัว่ถึง	เท่าเทียม	

มีคณุภาพมาตรฐาน	

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการแพทย์ฉกุเฉิน	พ.ศ.2551

ไดอ้ย่างแทจ้ริง

แหล่งขอ้มูล	:	สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ,2559	

  สรุปตามความเข้าใจของข้าพเจ้า ระบบการแพทย์ฉกุเฉิน 

หรือ EMS เป็นระบบการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลก่อนถึง 

โรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ ป่วยฉกุเฉินปลอดภยั หรือได้รับ

การดแูลอยา่งทนัทว่งที ตลอดจนสง่เสริมให้ประชาชนตระหนกัรู้ถงึ

ภาวะฉกุเฉินและเข้าถงึได้เหมาะสม รวมไปถงึการจดัการให้ผู้ ป่วย

ฉุกเฉินได้รับการดูแลท่ีได้มาตรฐานจนพ้นภาวะฉุกเฉิน ครอบคลมุ

ตัง้แตน่อกและในโรงพยาบาล



ตอนที่ 3
Reflection
“สะท้อนรู้สะท้อนใจ"

การไดใ้คร่ครวญและทบทวน

ท�าใหไ้ดย้อ้นกลบัมามองภายในตนเอง

ทัง้จิตใจ...และปัญญาทีเ่กิดจากการเรียนรู้
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Reflection
“สะท้อนรู้สะท้อนใจ"

 ทันทีท่ีกลับจากการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสถาบัน

การแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติ(สพฉ.) จดัขึน้ ซึง่ท�าให้ข้าพเจ้าได้เปิดประตู

ใจสูก่ารเรียนรู้การน�า R2R มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันางานของ

ระบบ EMS ข้าพเจ้าได้เขียนบนัทกึไว้ท่ีเวบไซต์ Gotoknow.org

 สู่กระบวนการเรียนรู้	R2R	สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ

เป็นโอกาสทีดี่มากๆ	 ทีข่า้พเจ้าถูกเชิญไปร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ

ในเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้สู่	 R2R	 ของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่ง

ชาติเป็นการเชิญแบบกระชัน้ชิด	 แต่ดว้ยว่าเป็นระยะเวลาวนัเดียวไม่

กระทบงานประจ�า	ของขา้พเจ้ามากนกั	จึงตกปากรบัค�านอ้งพ้ิงค์	

 เมื่อดูตามเวลามีชัว่โมงทีร่ับผิดชอบไม่มากนกั	 จึงยินดีและ

วางแผนไปกลบัในวนัเดียวซ่ึงความจริงนัน้กระบวนการมีสองวนัและ

ขา้พเจ้าก็ไดคิ้ดว่าตดัสินใจผิดพลาด

	 วงแลกเปลีย่นเรียนรู้ที	่สพฉ.จดัข้ึนนีน่้าสนใจมากมีกล่ินอาย

ของ	KM	สะทอ้นถึงความอบอุ่นและพลงัแห่งความเบิกบาน	เมือ่

ไดเ้ขา้ไปสมัผสัช่างน่าประทบัใจ	จึงบอกกบัตนเองว่าขา้พเจ้าพลาด

โอกาสมาร่วมกระบวนการทัง้สองวนั

	 น้องพ้ิงค์(ชนนิกานต์	 	 สิงห์พยคัฆ์)	 ผู้จัดหลกัและมีน้องจ้ี	 

(วีรญา	 เดชเฟ่ือง)...มาร่วมถอดบทเรียนกระบวนการมีวิทยากร	 R2R	

ระดบัคณุอ�านวยขัน้เทพมาร่วมด้วยช่วยกนัหลายท่าน	 ผูเ้ข้าร่วมได้

สะทอ้นใหข้า้พเจ้าฟังว่า

 วทิยากรช่างดนุู่มนวลกันทกุคน

	 ความนุ่มนวลทีม่าจากภายในทีใ่จสัมผัสใจได้

	 ขา้พเจ้าบอกไปว่านีไ่ง	R2R	ท�าใหเ้ราเกิดการแปรเปลีย่น

อย่างลึกซ้ึง	(Transformation)

	 ขา้พเจ้าไดท้นัเขา้ไปร่วมฟังวงสนุทรียสนทนาเล็กๆ	 และวงใหญ่ที่

มีอาจารย์บูช(อาจารย์จรงค์ศกัด์ิ	พมุนวน)	 จากสถาบนัเทคโนโลยีเจ้า

คณุทหารลาดกระบงัมา	Inspired	ใหห้วัใจนกัพฒันางานอ่ิมเอมใจ
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ขา้พเจ้าไดร้บัมอบหมายเร่ือง...PICO	สู่การตัง้ค�าถามการวิจยั

P คือ กลุม่ประชากร หรือตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้

I  คือ กิจกรรมท่ีผู้วิจยัออกแบบหรือพฒันาขึน้ หรือประเดน็ท่ี  

ต้องการพิสจูน์ โดยทัว่ไปจะรู้จกัในนามตวัแปรต้น

C คือ กลุม่หรือกิจกรรมท่ีต้องการเปรียบเทียบกบั I    

(intervention) ซึง่อาจหมายถงึ กิจกรรมเก่า/วิธีเก่า ท่ีผู้วิจยั   

ต้องการเปรียบเทียบกบัวิธีใหมห่รือสิง่ท่ีพฒันาขึน้มาใหม่

O คือ สิง่ท่ีผู้วิจยัต้องการวดัผล/ประเมินผลหลงัจากได้ใส ่   

กระบวนการ หรือ Intervention ในกลุม่ตวัอยา่งแล้ว ผลจะ

ออกมาอยา่งไร ซึง่การวดัผล O นีไ้ด้ต้องมีเคร่ืองมือท่ีใช้  

ในการวดั อาจจะเป็นแบบสอบถาม แบบวดั แบบสมัภาษณ์ 

แบบบนัทกึ แบบสงัเกต เป็นต้น ในการวิจยัทัว่ไปเราจะรู้จกั 

O ในนามของ “ตวัแปรตาม”

แหลง่ข้อมลู : วิถีแหง่การเรียนรู้ R2R (why…What…How to 

ท�าไม อะไร อยา่งไร...ใน R2R )

 ช่างน่าท่ึงมากเมือ่ขา้พเจ้าเร่ิมกระบวนการใหท้กุคนไดดู้คลิป

วิดีโอสัน้ๆ	เกี่ยวกบัคนหน้างานชาวปางมะผ้า	จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

พร้อมใหท้กุคนตัง้ค�าถามกบัตนเองเมือ่ดูคลิปวิดีโอนัน้จบ	

	 ขา้พเจ้าไม่คาดคิดว่าจะไดพ้บค�าถามดีดีมากมายทีน่่าน�าไป

สู่การเหลา	Research	Question...

	 ข้าพเจ้าลองจดักลุ่มดู	 70	 เปอร์เซ็นต์มีค�าถามทีน่�าไปสู่การ

ถามแบบ	Why	What	และอีก	30	เปอร์เซ็นต์เป็นค�าถามทีน่�าไปสู่การ

ปฏิบติั		

	 การสร้างสรรค์	Intervention

	 และลองน�าค�าถามเหล่านัน้มาใชใ้น	PICO

	 ช่างเป็นอะไรทีน่่าประทบัใจมาก

	 ง่ายและเขา้สู่กระบวนการไดแ้บบลืน่ไหล

	 เพียงแค่ลองพลิกกระบวนการทีน่�าใหท้กุคนไดต้ัง้ค�าถาม

ก่อน...เมือ่ก่อนขา้พเจ้าจะพดูถึงแนวคิดวิธีการก่อนแลว้ค่อยลงมือ

ฝึกฝนตัง้ค�าถาม

	 แต่รอบนีข้า้พเจ้าใหท้กุคนฝึกปฏิบติัตัง้ค�าถามก่อนแลว้ค่อย

น�าไปสู่การอธิบาย
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	 การเรียนรู้ง่ายสัน้กระชบัเวลามากข้ึนในการใชไ้ปสู่การสร้าง

ความเขา้ใจเครดิตกระบวนการเรียนรู้ครัง้นีต้อ้งมอบให	้ดร.เชษฐา

จาก	R2R	Forum	8	Transformation	"ไดอ้ะไรจากหอ้ง	TED	Talk".....	

อ่านต่อไดที้:่	https://www.gotoknow.org/posts/592790

 การได้สะท้อนตนเองท�าให้ข้าพเจ้าได้มองเหน็จิตใจตนเองท่ีมี

ต่อเหตกุารณ์และเร่ืองราวท่ีเข้าไปประสบ สาระท่ีตนเองได้เกิดการ

เรียนรู้นัน้มีเร่ืองอะไรบ้าง เกิดการย้อนมองตนเองในภาพรวมทัง้หมด

ท่ีเกิดขึน้ตลอดการเรียนรู้ ใคร่ครวญวิธีคดิท่ีเกิดขึน้และการปฏิบตัขิอง

ตนเอง

	 ในกระบวนการเรียนรู้ทีเ่กิดข้ึน	ช่วงทา้ยของกระบวนการ	คือ	

การถอดบทเรียน	ขา้พเจ้าใหท้กุคนเขียนถอดบทเรียนและสะทอ้นให้

กลุ่มใหญ่ไดร่้วมฟัง	สรุปเนือ้หา	ไดว่้า

	 “มีความเขา้ใจง่ายอาจารย์พดูเร่ืองยากใหผู้ฟั้งเกิดความ

เขา้ใจ	และน�าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง"

	 “เกิดแรงบนัดาลใจ	จากคลิปวิดีโอทีอ่าจารย์เปิดใหดู้	ท�าให้

เห็นว่าในระบบการส่งต่อยงัมีปัญหาอปุสรรคอยู่เยอะ"

	 “สนกุ	ผ่อนคลาย	ประทบัใจ"

	 “ไดท้ราบเทคนิคการตัง้ค�าถาม	และมองเห็นความเป็นไปได้

ในการน�าไปใชจ้ริงในการตัง้ค�าถามจากงานประจ�า	มีความชดัเจน"

	 “อาจารย์มีเทคนิคการสอนทีน่�าไปสู่ความสนใจ	และอยาก

ติดตาม	และจบดว้ยการอธิบาย	ท�าใหเ้กิดความเขา้ใจและไม่กดดนั"

 น่ีเป็นเพียงบางสว่นท่ีหลายๆ ทา่นได้สะท้อนออกมาในชว่ง

ของการถอดบทเรียน

 ในการถอดบทเรียนสะท้อนสิง่ท่ีเกิดการเรียนรู้ ด�าเนินไปภาย

ใต้ 4 ประเดน็ คือ 

 1. การมีสมัพนัธภาพท่ีดี

 2. บรรยากาศท่ีผอ่นคลาย

 3. ความไว้วางใจ

 4. การกระตุ้นด้วยค�าถามท่ีน�าไปสูก่ารคดิวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์

 จากนัน้น�าไปสูก่ารไตร่ตรองและสะท้อนออกมาท่ีสื่อถงึ

ความคดิและความรู้สกึ ซึง่อาจลกึซึง้ไปจนถงึระดบัสะท้อนถงึการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการเรียนรู้ดงักลา่ว

 สูก่ารเรียนรู้ท่ีลกึซึง้ขึน้

 มีการเช่ือมโยงมากขึน้

 และน�าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง

 “การมีสัมพันธภาพที่ดี"	 ระหว่างกนัและกนั วิทยากรท�า

หน้าท่ีเป็น "คณุอ�านวย" ท่ีเอือ้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เม่ือไรก็ตามถ้า

วิทยากรหรือผู้สอนเปลี่ยนท่าทีจากการเป็นผู้บอกความรู้ มากระตุ้น 

ให้เกิดการสร้างความรู้ สมัพนัธภาพท่ีดี น�ามาซึง่การกล้าพดูกล้า

แสดงออก ไมรู้่สกึถงึอ�านาจและการคกุคาม การพดูคยุด�าเนินไปภาย

ใต้ทา่ทีของการแบง่ปัน เสมอกนั ฟังกนัและกนั
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 “บรรยากาศที่ผ่อนคลาย"การจดัห้องและรูปแบบของการนัง่ 

มีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ท่ีด�าเนินไปภายใต้บรรยากาศของ

ความผอ่นคลาย และให้ความรู้สกึปลอดภยั(Safety Zone) ความเป็น

ทางการจะน�ามาซึง่การปิดกัน้ ไมก่ล้าแสดงออก เกร็ง และประหมา่ 

ดงันัน้ ในการจดัการท่ีน�าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรด�าเนินไป

ภายใต้ลกัษณะของการผอ่นคลาย และการมีสมัพนัธภาพท่ีดีภายในกลุม่

 

 "ถ้าบุคคลได้สัง่สมกระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองนัน้มาระยะ

เวลาหน่ึง	...ส่ิงแวดลอ้มทีเ่ขา้ข่ายเป็น	Safety	Zone	จะสามารถน�าพา

และดึงศกัยภาพพร้อม	Tacit	Knowledge	ทีมี่อยู่ในตวับคุคลนัน้ออก

มาได"้.....	อ่านต่อไดที้:่	https://www.gotoknow.org/posts/597550

	 “ส่ิงเหล่านีจ้ะเกิดข้ึนไดก้ระบวนการเรียนรู้ตอ้งเป็น	Safety	Zone... 

ผูค้นสนกุและมีความสขุอนัประณีตขณะเรียนรู้ดัง่ทีเ่คยเกิดปรากฏการณ์

นีแ้ลว้ทีเ่ห็นชดัคือ	R2R	ป่าต้ิว...	

อ่านต่อไดที้	่:	https://www.gotoknow.org/posts/585749

 “พืน้ที่ปลอดภยัภายในใจ"	สู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้

 “ความไว้วางใจ"(Trustworthiness) ภายใต้สมัพนัธภาพท่ีดี 

และการอยูใ่นห้องประชมุท่ีเตม็ไปด้วยความรู้สกึปลอดภยัภายในใจ 

ความไว้วางใจจะเป็นสภาวะท่ีละเอียดเพ่ิมขึน้มาท�าให้กระบวนการ

แลกเปลี่ยนด�าเนินไปได้ด้วยความราบร่ืน และส่งผลต่อการสะท้อน

ความรู้สกึหรือความคดิเหน็ได้ดีย่ิงขึน้

 ชว่งท้ายก่อนเลกิประชมุกิจกรรมการถอดบทเรียนสามารถ

ด�าเนินไปได้อยา่งราบร่ืน แม้จะเป็นชว่งเวลาสัน้ๆ แตก่ระบวนการเอือ้

ให้เกิดการเรียนรู้ ท�าให้ผู้ เข้าร่วมสามารถสะท้อน(Reflection) สิ่งท่ี

ตนเองเรียนรู้ได้อยา่งเป็นอิสระและสร้างสรรค์ เกิดการตอ่ยอดความ

คดิ เกิดแรงบนัดาลใจท่ีสะท้อนถงึการเปลี่ยนแปลงภายในตวัทกุคนได้

	 “ฮึกเหิม	 มีก�าลงัใจ	 อยากท�า	 กลบัไปจะไปชวนทีมพูดคุย

ค้นหาประเด็นที่น�าไปสู่การตัง้ค�าถาม"

	 “R2R	ไม่ไดย้ากอย่างทีคิ่ด	ถอยกลบัมามองงาน	ทบทวนงาน	

ก็จะเห็นชดัเจนว่ามีปัญหาอะไรลงมือแกไ้ข	หาค�าตอบ"

	 “ผมชอบกระบวนการทีอ่าจารย์สอน	ท�าใหเ้ร่ืองยากๆ	กลาย

เป็นเร่ืองง่ายทนัที	ฟังแลว้เราท�าได	้อาจารย์มีวิธีการทีท่�าใหเ้ราทกุคน

เกิดความเขา้ใจ	และตัง้ค�าถามการวิจยัเป็น"

	 “PICO	ง่ายมาก	ไม่เคยไดยิ้นมาก่อน	เมือ่ก่อนกว่าจะตัง้

ค�าถามการวิจยัได	้ใชเ้วลานานมาก	แต่	PICO	ท�าใหเ้ราตัง้ค�าถาม

การวิจยัง่ายข้ึน	ชดัเจนดว้ย"

 “การกระตุ้นด้วยค�าถามที่น�าไปสู่การคดิวเิคราะห์เชงิ

สร้างสรรค์"	

 กระบวนการท่ีน�าไปสูก่ารถอดบทเรียน หลกัการท่ีส�าคญัคือ 

การตัง้ค�าถาม ถ้าเป็นค�าถามท่ีกระตุ้นให้เกิดความคิดวิเคราะห์เชิง

สร้างสรรค์ จะท�าให้เกิดการเร้ากระบวนการคิด เกิดการเสียสมดลุทาง
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ปัญญา และบคุคลก็จะเกิดการกระตุ้นใคร่รู้และแสวงหาค�าตอบ

 ค�าถามท่ีใช้น�าไปสูส่ามลกัษณะคือ

 Why เพ่ือน�าไปสูก่ารหาเหตผุล หรือสาเหต ุท่ีเก่ียวเน่ืองสง่

ผลสมัพนัธ์กนั

 What เพ่ือน�าไปสูก่ารคิดค้น หาปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง และ

สมัพนัธ์กนั เป็นเหตเุป็นผลระหวา่งกนั

 How To เป็นค�าถามท่ีเปิดประตสููก่ารแสวงหาค�าตอบเชิง

สร้างสรรค์ การคดิหาหนทางหรือวิธีท่ีท�าให้ปัญหาลดลงหรือหายไป 

มกัจะได้วิธีการใหม่ๆ  หรือนวตักรรมใหมเ่กิดขึน้

 ส�าหรับการถอดบทเรียน หรือการสะท้อนบทเรียน ภายใต้

สมัพนัธภาพท่ีดีงาม บรรยากาศท่ีผอ่นคลาย และความเป็นกลัยาณมิตร 

การตัง้ค�าถามเพ่ือให้บคุคลสามารถสะท้อนการรู้คดิ ความในใจ และ

การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้หลงัจากได้เข้าร่วมกระบวนการ บางครัง้อาจ

ลกึซึง้ไปจนถงึการเกิดการวางแผนหรือการก�าหนดกิจกรรมท่ีจะด�าเนิน

ตอ่ไปหลงัจากเสร็จสิน้การเข้าร่วมกระบวนการ

 จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ครัง้นี	้ทกุท่านไดเ้กิดการเรียนรู้ใน

เร่ืองอะไรบา้ง

	 จากบทเรียนดงักล่าว	น�าไปสู่การเกิดแนวคิดหรือวิธีการ

พฒันางานต่ออย่างไร

	 จากเสียงสะทอ้นทีว่่า	การแลกเปลีย่นเรียนรู้ในครัง้นี	้ท�าให้

หลายท่านมีความรู้สึกประทบัใจ	ท่านคิดว่าการประชมุแลกเปลีย่น

เรียนรู้ในครัง้นี	้แตกต่างจากการประชมุอืน่ๆ	ทีท่่านเคยเขา้ร่วม

อย่างไร

	 อยากใหท้กุท่านช่วยทบทวนและสะทอ้นความรู้สึกทีเ่กิดข้ึน

ขณะเขา้ร่วมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในครัง้นี้

	 หรือแมแ้ต่ค�าถามง่ายๆ	เช่น	“ความประทบัใจ”

	 หลงัจากทีไ่ดม้าเขา้ร่วมกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้	R2R	

ท่านมีความประทบัใจในเร่ืองอะไรบา้ง	เพราะอะไร

 การถกูเร้าด้วยค�าถาม มกัน�าไปสู่การกระตุ้นความคิด และ

การแสดงออกอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบค�าถาม ท�าให้สามารถ

ใช้ทกัษะกระบวนการคิดได้อย่างเป็นระบบ เม่ือได้รับฟังค�าถามแล้ว 

ทกัษะแรกท่ีเกิดขึน้ คือ การคิดทบทวนหรือใคร่ครวญ ซึง่การคิด

ใคร่ครวญนัน้สะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการเรียนรู้เร่ิมต้นจากการ

เสียสมดลุทางปัญญาเกิดขึน้ จากนัน้บคุคลก็เร่ิมท่ีจะหาค�าตอบให้

กบัตนเอง มีการใคร่ครวญในประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิม แล้ว

เช่ือมกบัความคิดหรือความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ใหม่ หรือข้อมลู

ใหม่ๆ ท่ีได้ประสบ ตกผลกึออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจใหม่ แล้ว

สะท้อนออกมา

 อาจสรุปได้วา่ การสะท้อนคดิ (Reflection) หมายถงึ กระบวนการ

คดิไตร่ตรองทบทวน(Reflective Thinking) พินิจพิเคราะห์และพิจารณา

สิง่ตา่งๆ อยา่งรอบคอบโดยใช้สตแิละมีสมาธิ ซึง่เป็นวิธีการท่ีท�าให้ 

บคุคลได้ทบทวนและสะท้อนการกระท�าของตน(Reflective Practice) 

ชว่ยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ น�าไปสูก่าร
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พฒันาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแก้ปัญหาตา่งๆได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพมากขึน้ (Johns. 2000: 34)

 องค์ประกอบท่ีส�าคญัของการสะท้อนคดิ คือกระบวนการทาง

ปัญญาและความรู้สกึนกึคดิ (Intellectual And Affective Dimensions) 

โดยหวัใจของการสะท้อนคดิอยูท่ี่ประสบการณ์ของบคุคลท่ีมีสิง่เร้าให้

เกิดความรู้สกึนึกคิดต่อประสบการณ์นัน้ สิ่งเร้าดงักล่าวอาจจะเป็น 

สิง่ท่ีท�าให้แปลกใจ(Surprise) หรือสิง่ท่ีท�าให้ไมส่บายใจ(Discomfort) 

รวมไปถงึความรู้สกึทางบวก และสิง่ท่ีเป็นอปุสรรคตา่งๆ (Positive Or 

Obstructing Feeling) 

 

 ซึ่งกระบวนการสะท้อนคิดจะเกิดขึน้เม่ือบุคคลเช่ือมโยง

ความรู้สกึไปสูป่ระสบการณ์ และพยายามท่ีจะอธิบายถงึสิง่ท่ีเกิดขึน้

โดยการเปรียบเทียบ หาเหตผุล พร้อมทัง้มีการประเมินการกระท�า

ของตนเอง ดงันัน้ การสะท้อนจงึเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์หนึง่

ไปสูอี่กประสบการณ์หนึง่ตอ่  ๆ ไป (Wong. et.al.1997:477) การสะท้อนคดิ  

มีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ(Critical Thinking) 

  เน่ืองจากการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นการคดิและตดัสนิใจ

ท่ีจะเช่ือหรือกระท�าการใดๆ บนพืน้ฐานของการสะท้อนคิดอย่างมี

เหตผุล ดงันัน้ การฝึกสะท้อนคดิจงึเป็นกระบวนการท่ีน�าไปสูก่ารคิด

อยา่งมีวิจารณญาณ และเป็นการพฒันาศกัยภาพทางปัญญาท่ีสง่ผลให้

มีการปฏิบตัแิละการแก้ปัญหาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่สอดคล้องกบั

แนวทางของพทุธศาสนาท่ีกลา่วถงึ การคดิไตร่ตรองหรือการคดิทบทวน

อยา่งมีเหตผุล เป็นหลกัพทุธธรรมท่ีมีมาเป็นเวลายาวนานและสามารถ

น�ามาใช้เป็นวิธีการเรียนการสอนได้เป็นอยา่งดี โดยนกัปรัชญาเรียกวา่ วิธี

แหง่ปัญญา (สาโรช บวัศรี. 2544: 37-38)



KM&R2R EMS
ภาคสอง

สู่การเรียนรู้



ตอนที่ 4
“ใจที่เปิดกว้าง"

การเรียนรู้ทีเ่ร่ิมตน้จากการไดฟั้งผูเ้รียน

ท�าใหไ้ดท้ราบพืน้ฐานหรือฐานความรู้เดิมทีมี่

และหนา้ทีข่องขา้พเจ้าเพียงเติมเต็มและแลกเปลีย่น	

ดงันัน้รูปแบบจึงไม่ใช่แบบบรรยาย

ทีผู่กขาดจากผูส้อนเพียงฝ่ายเดียว.....	

อ่านต่อไดที้:่	https://www.gotoknow.org/posts/595594



ไร้เส้นขอบฟ้า R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)56 57

ใจที่เปิดกว้าง

            ข้าพเจ้าเดนิทางมาถงึท่ีพกัก่อนวนัประชมุหนึง่วนั การได้พกั

ผอ่นก่อนเร่ิมต้นท�างานท�าให้มีก�าลงัและไมล้่าจนเกินไปการเตรียม

ท่ีพกัให้ได้พกัอยา่งสบายถือเป็นความใสใ่จของผู้จดั...เพราะความ

สบายในท่ีนีห้มายถงึสะอาด สงบ ปลอดภยั และอดุมไปด้วยมิตรภาพ

รวมถงึความเกือ้กลูตา่งๆ

	 สถานที	่ ผูจ้ดัยงัคงแนวคิดในเร่ืองใกลชิ้ดธรรมชาติแต่ไม่ไกล

จากความเป็นเมืองมาก	 เพียงแค่เลีย้วเขา้ไปในซอย	 ความวุ่นวายก็

ลดลงตามระยะทาง	 ตน้ไมเ้ขียวคร้ึมสองขา้งทางเพ่ิมข้ึนความ	 จอแจ

เร่ิมลดลงเร่ือยๆ

 ภายในบริเวณเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และริมน�้าเจ้าพระยา 

	 	 อาคารทีพ่กัรวมถึงการตกแต่งใหค้วามรู้สึกคลา้ยพกั

บา้นในยคุรชักาลที	่5	

	 “ผ่อนคลายและสบาย"	 คือ	 ความรู้สึกที่เกิดข้ึนเมื่อได้ย่าง

กรายเขา้ไปในบริเวณพืน้ที	่ไม่น่าเชือ่ว่าพอนัง่รถไปไม่กีน่าที	หนา้ปาก

ซอยคือความเจริญเต็มไปดว้ยรถราว่ิงพลกุพล่านและจอแจดว้ยผูค้น

	 เสียงนกนานาชนิดร้องรบัแสงอรุณ

	 โดยนิสยัทีไ่ดฝึ้กฝนมามากกว่าสิบปีทีข่า้พเจ้าตืน่นอนแต่เชา้มืด 

พร้อมมีภารกิจท�ามากมาย	ไม่ว่าจะท�าวตัรสวดมนต์	นัง่สมาธิภาวนา	

และเขียนหนงัสือหรือบทความต่างๆ	 วนันี้ก็เช่นเดียวกนั	 หลงัจาก

ทีเ่สร็จจากภารกิจส่วนตวั	 ออกจากห้องพกัเดินมาตามทางเดินและ

แวะไปชมบรรยากาศยามเช้าริมแม่น�้าเจ้าพระยา	 มีเรือขนส่งสินค้าที่

บรรทกุของมากมายเพือ่ไปข้ึนเรือล�าใหญ่ค่อยลอยละล่องไปตาม

สายน�้า	มีนกบินโฉบไปบนผิวน�้า	คลืน่กระทบฝ่ังเป็นระลอก

	 สงบ

	 คือ	ความรู้ใจทีผ่ดุข้ึนมาในใจ

 ข้าพเจ้าเดินเข้ามาในห้องอาหารท่ีติดริมแม่น�า้เจ้าพระยา

และเลือกท่ีจะนั่งมุมเงียบๆ โต๊ะเล็กๆ...

             หลงัจากรับอาหารเช้าท่ีดีมากๆ อาทิ สลดัผกัผลไม้จานโต 

และข้าวราดกบัข้าวต่างๆ ตามท่ีเราจะตกัจากบฟุเฟ่ต์...สามารถให้

พลงังานมากพอท่ีจะอยูไ่ด้วนัถงึสองวนั 

 การทานอาหารท่ีไมเ่ร่งรีบและได้พิจารณาอาหารไปพร้อมๆ 
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กนัคือ ความเตม็อ่ิมทัง้ร่างกายและจิตใจ

 ห้องประชมุอยู่ในโซนเดียวกบัห้องอาหาร เจอหลายๆ ท่าน

คุ้นเคยและทกัทาย แตก็่มีอีกหลายทา่นท่ีข้าพเจ้าได้เจอครัง้แรก...

ช่ืนชมผู้จดั	...

ที่ให้ความส�าคัญในเร่ืองการจดัสิ่งแวดล้อม

ที่เอือ้ต่อกระบวนการเรียนรู้

 ข้าพเจ้าเลอืกท่ีจะนัง่เก้าอีต้วัเด่ียวใกล้ประตทูางเข้า และเตรียม

อุปกรณ์ท่ีจะใช้ประกอบการท�างานของตนเอง มีหลายท่านเข้ามา

ทกัทาย และมีหลายท่านท่ีได้ท�าความรู้จัก 

 นึกถึงค�าว่า	"มิตรภาพ"	และการเปิดใจ

	 หอ้งถูกจดัวางแบบก่ึงทางการ	 มีเกา้อีสี้ขาววางเรียงกนัเป็น

รูปตวัยู	มีหมอนอิงเอาไวก้อด	หลายๆ	ท่านนัง่นอนเอกเขนกถ่ายภาพ	

หลายๆ	ท่านแต่งกายสบายๆ	เขา้กบับรรยากาศ

	 ข้าพเจ้ามองว่า	 "ช่างเป็นการประชุมวิจัยที่ดูไม่เครียดและ

เคร่งขรึมเลย	เรียบง่าย	สบายๆ"

 บรรยากาศห้องท่ีดสูบายๆ ผอ่นคลาย ไมเ่ป็นทางการ ขยบั

ปรับเปลี่ยนทา่ได้ตามอธัยาศยั นัง่เอกเขนกหรือนอนเรียนก็ได้

ผู้ เข้าร่วมประชมุ คือ ผู้ ท่ีสง่ Concept Paper เก่ียวกบังาน R2R และ

ผา่นการคดัเลือกได้รับทนุพร้อมการสนบัสนนุจาก สพฉ. หรือท่ีเรารู้จกั

ในช่ือเตม็ๆ วา่ "สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาต"ิ กระบวนการเรียนรู้

เร่ิมต้นด้วยการกลา่วทกัทายแบบไมเ่ป็นทางการและการแนะน�าตวั 

กนัแบบงา่ยๆ อีกครัง้

	 ขา้พเจ้ากล่าวแนะน�าตวัและทกัทายทีไ่ม่เป็นทางการมาก	

	 แววตาและรอยย้ิม	คือ	ส่ิงทีป่รากฏและสมัผสัถึงหวัใจแห่ง	 	

	 สมัพนัธภาพ	การไม่ปิดกัน้	และความพร้อมทีจ่ะเรียนรู้

	 มีอาจารย์วิทยากรหรืออาจจะเรียกว่า	"อาจารย์พีเ่ลีย้ง"	หลายท่าน

ทีม่าช่วยกนั	บรรยากาศท�าใหม้องไม่เห็นถึงความแตกต่างว่าใครคือ	ผูม้า

เขา้มาอบรม	 ใครคือวิทยากรทีถู่กเชิญมา	 เพราะพืน้ทีดู่จะเป็นอิสระและ

คลายออกจากพนัธนาการต่างๆ

	 แม้ว่าอาจารย์วิทยากรหลายท่านดูเหมือนจะไม่คุ้นเคยกบั

บรรยากาศและรูปแบบเช่นนี	้แต่ทกุท่านก็พร้อมทีจ่ะเรียนรู้ไปดว้ยกนั

 น้องพิง้ค์(ชนนิกานต์ สิงห์พยคัฆ์) ผู้จดัและผู้ประสานงาน 

มอบหมายให้ข้าพเจ้าได้พดูเร่ือง "เคล็ดไม่ลับของการเขียนโครง

ร่างวจิยั"

	 จากประเด็นทีไ่ด้รับมอบหมาย	หากทัว่ไปก็คงจะเป็นการ

บรรยายแนวคิดและหลกัการของการเขียนโครงร่างการวิจัย	 แต่
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ขา้พเจ้ามองว่าเนือ้หาทฤษฎี	หรือหลกัการแนวคิดเหล่านี	้สามารถ

หาอ่านไดเ้องจากต�าราทัว่ไป	

 ประเด็นทีข่า้พเจ้าสนใจ	คือ	Tacit	Knowledge	ของการเขียน

โครงร่าง	 ส่ิงทีข่า้พเจ้าเตรียมไปคือ	 การสกดัส่ิงทีเ่ป็นความรู้ฝังลึกทีมี่

ในเร่ืองการเขียนโครงร่างนี	้น�าไปแลกเปลีย่นเรียนรู้และต่อยอดกบัทกุคน

	 “ไม่ผูกขาดความรู้	และยึดมัน่ว่าเรารู้อยู่คนเดียว"

 ข้าพเจ้าเร่ิมต้นให้ทกุ  ๆทา่นได้เขียนถอดบทเรียนและประสบการณ์

ออกมาวา่แตล่ะทา่นมีเทคนิคหรือกระบวนการเขียนโครงร่างการวิจยั

อยา่งไรบ้าง จากประสบการณ์จริงท่ีได้ผา่นการลงมือเขียน

	 ท�าให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงประสบการณ์	 ทกัษะ	 ตลอดจน

เทคนิคต่างๆ	ทีแ่ต่ละท่านมี	มนัเป็นเสน่ห์ของการเรียนรู้	หลายท่านได้

ถอดบทเรียนอนัเป็น	Tacit	Knowledge	เกีย่วกบัการเขียน	ระดบัของ

ความลึกซ้ึงอาจแตกต่างกนั	 หรืออาจรู้กนัคนละมมุ	 เมือ่น�ามาเชือ่ม

โยงกนั	 ท�าใหม้องเห็นภาพของความรู้ความเขา้ใจทีมี่อยู่ในตวับคุคล

มากข้ึน	 และท�าใหข้า้พเจ้าท�างานง่ายข้ึน	 โดยบรรยายเสริมเพือ่เติม

เต็มในส่ิงทีค่วรเพ่ิมแบบไม่ใหเ้กิดความรู้สึกว่าเป็นเร่ืองทีย่ากมากนกั	

พดูบรรยายไดส้ะดวกชดัเจนสอดคลอ้งกบัผูฟั้งไดม้ากข้ึน

 “เพ่ิมความรู้ใหม่เพือ่เชือ่มโยงกบัความรู้เก่าทีมี่	แตกยอดเป็น

ความรู้ความเขา้ใจทีม่ากข้ึน"

	 การเรียนรู้ที่เร่ิมต้นจากการได้ฟังผู้เรียนท�าให้ได้ทราบ

พืน้ฐานหรือฐานความรู้เดิมที่ มี	 หน้าที่ของข้าพเจ้าเพียงเติม

เต็มและแลกเปล่ียน	ดังนัน้รูปแบบจึงไม่ใช่แบบบรรยายที่

ผูกขาดจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว

	 "ใจที่เปิดกว้างสู่การเรียนรู้...ภายใต้ความผ่อนคลายและ

สบายในสไตล์	สพฉ.	เร่ิมมีมากข้ึนเร่ือยๆ	"

 เม่ือเสร็จสิน้กระบวนการของข้าพเจ้า ต่อด้วยอาจารย์แป๋ม 

(ผศ.สพ.ญ.ดร.สกุญัญา ลีทองดี) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม บรรยายและฝึกปฏิบตั ิ "R2R Clinic...ค้นหาอะไรก็เจอ

เสนออะไรก็แจม่" เน้นในเร่ืองการสืบค้นและการทบทวนวรรณกรรม

 อาจารย์แป๋ม	เล่าใหข้า้พเจ้าฟังว่า	"ชอบบรรยากาศแบบนีจ้งั

เลย	ลดช่องว่างระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน"

	 ช่วงทีอ่าจารย์แป๋มก�าลงัท�ากระบวนการนัน้	 ปรากฏการณ์ที่

เกิดข้ึนภายใต	้Safety	Zone	หลายๆ	ท่านเคลือ่นตวัปรบัเปลีย่นอิริยา

บทจากท่านัง่มาเป็นท่านอนสบายๆ	นัง่ฟังนอนฟังตามอธัยาศยั	

	 นัง่เรียงรายบนเกา้อี	้ก่ึงทางการก่ึงผ่อนคลาย	เมือ่กระบวนการ

เร่ิมข้ึนสกัพกั	 หลายท่านยินดีน�าหมอนที่กอดขยบัเคลื่อนตวัขอนัง่

เอกเขนกบนพืน้ทีป่ดู้วยผา้สีขาว	 บางท่านก็ขอนอนฟังแบบสบายใจ

และสบายกาย
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	 อาจารย์แป๋ม	บรรยายไป	

	 ก็มีเสียงแลกเปลีย่นความคิดเห็นสลบักนัไป

	 มีเสียงหวัเราะ	แทรกเขา้มาเป็นระยะๆ

	 ขา้พเจ้าคิดในใจว่า	"มีทีไ่หน	เรียนเร่ือง	Literature	Review	

ทีดู่สนกุและผ่อนคลายเช่นนี"้

	 นอ้งจ๊ิกกี(๋สภุลกัษณ์	 ชารีพดั)	 และคณุหมอจุย้(นพ.กิตติชยั	 โพธ์ิดม)	

จากโรงพยาบาลขอนแก่น	ช่วยท�าให้บรรยากาศดูมีความสขุมากข้ึน	

จากการนอนเรียนนอนฟัง	สลบังีบหลบัไปบ้าง	แต่ก็สามารถตื่นมา

แลกเปลีย่นความคิดเห็นร่วมกบัท่านอืน่ๆ	 ไดต่้อเนือ่งกนัไปไดแ้บบไม่

ขาดวรรคตอน	เรียกเสียงหวัเราะจากทกุคน	อย่างเบิกบานใจ

 สว่นข้าพเจ้า...น้องพิง้ค์ (ชนนิกานต์ สงิห์พยคัฆ์) พาปลีกตวั

มารับอาหารก่อนเท่ียง ซึง่เตรียมไว้เยอะมาก จนได้นดัแนะวา่ในวนั

ถดัไปไมต้่องเตรียมให้ข้าพเจ้าขอรับมือ้เช้าเพียงมือ้เดียวก็พอ 

...ต้องขอบคณุมากๆ ท่ีให้ความใสใ่จอยา่งดีเย่ียมเลย...

ภาคเช้ากระบวนการปิดลงด้วยรอยยิม้และใจที่เบกิบานยิ่งนัก

ภาคบ่าย...

 เราแบง่กลุม่เป็นวงเลก็  ๆ ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้...มีอาจารย์หมอ

แทน(พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร) จากวิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

พระมงกฏุเกล้า ร่วมในกระบวนการด้วย

	 อาจารย์หมอแทนเป็นอาจารย์แพทย์อีกท่านทีพ่ดูคยุเร่ืองวิจยั

ใหเ้ป็นเร่ืองทีเ่ขา้ใจง่าย	และดูเขา้ใจผูเ้รียนเป็นอย่างมาก

 การเรียนรู้แยกออกเป็นสามกลุม่ตามลกัษณะปัญหาหน้างาน

และรูปแบบการวิจยั ตลอดกระบวนการจะมีผู้ ท่ีท�าหน้าท่ีเป็นคณุลขิิต 

หรือ Note Taker สองทา่นชว่ยกนัสกดัความรู้และกระบวนการเรียนรู้ 

คือ พ่ีป(ูศศวิิมล ชว่งยรรยง) และพ่ีคิม้(อมรรัตน์ เกรียงขจร) ทัง้สอง

ท่านมีพืน้ฐานทางด้านสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และมานุษยวิทยา  

มีมมุมองตอ่ชีวิตท่ีลุม่ลกึและผอ่นคลาย

	 การแบ่งกลุ่ม	แบ่งตามลกัษณะของงานวิจยั

	 และเนน้การแนะน�าดูแลกนัแบบใกลชิ้ด	อาจารย์ทีป่รึกษาและ

ผูวิ้จยัหารือร่วมกนั	คิดช่วยกนั	เพือ่เติมเต็มงานวิจยัใหส้มบูรณ์ย่ิงข้ึน

 กลุม่เลก็ๆ ท่ีไมใ่หญ่มาก 2-3 ทีมวิจยัตอ่กลุม่ และสมาชิก

กลุม่ได้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกนั

 การช่วยเหลือไม่เน้นการบอก การชีแ้นะ แต่เน้นการฟังและ

ช่วยกนัคิด กระตุ้นให้เกิดความกระจ่างชดัในงานของตนเอง

 สมาชิกในกลุ่มที่ข้าพเจ้าได้ดูแล	 คือ	 น้องจ๊ิกกี๋และน้องนุ้ย	

(วิไลภรณ์	 ศิริกา)	 ซ่ึงทัง้สองเร่ืองจากการเล่าท�าให้ข้าพเจ้ารู้สึกท่ึง

และประทบัใจมาก	 งานประจ�าของคุณจ๊ิกกี๋เป็นงานที่ศูนย์รับแจ้ง

เหตุและสัง่การ	 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการท�างาน	 คือ	 เวลา

ที่ได้รับการแจ้งเหต	ุ การสือ่สาร	 ไม่ว่าจะเป็นการบอกอาการเบือ้งตน้	
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การแจ้งต�าแหน่งจดุเกิดเหต	ุตลอดจนการตดัสินใจส่งทีมลงไปช่วยเหลือ	

	 ส่วนเร่ืองของนอ้งนุย้	เป็นแรงบนัดาลใจทีเ่กิดจากอปุสรรคใน

การท�างาน	 ทีมปฏิบติัการฉกุเฉิน	ไม่สามารถเขา้ไปถึงพืน้ทีไ่ด	้ เพราะ

เป็นเขตรอยต่อระหว่างต�าบล	 และคนทีไ่ปถึงจดุเกิดเหตกุ่อนหรือคน

ทีอ่ยู่	ณ	จดุเกิดเหตนุัน้ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการช่วยเหลือเบือ้งตน้	 

น้องนุ้ยจึงสนใจที่จะส่งเสริมศกัยภาพของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ชมุชนใหส้ามารถใหก้ารดูแลช่วยเหลือฉกุเฉินเบือ้งตน้ได้

 เราใช้เวลาในการคยุกนัตลอดสามชัว่โมง เพ่ือความชดัเจน

ในกรอบแนวคดิ และเป็นการพดูคยุผา่นเร่ืองเลา่หรือสนุทรียสนทนา 

(Dialogue) เป็นการคยุท่ีประเทืองปัญญาและจรรโลงใจทัง้นกัวิจยั

และท่ีปรึกษาอยา่งมาก



ตอนที่ 5
“ล้อมวงคุยลุยงานวิจัย"

การการเล่าเร่ืองงานวิจยัผ่าน	Sucess	Story	Sharing	

ทีส่ะทอ้นชดัมากถึงความหน่ึงเดียวกบังานของตนเอง

ทีผู่เ้ล่าสามารถเล่าไดโ้ดยไม่ตอ้งใชสื้อ่	

เพราะนีคื่อ	ปรากฏการณ์ทีเ่กิดข้ึนจริง

และนกัพฒันางานสามารถน�า	gap	

ทีเ่กิดจากการท�างานมาสู่ประเด็นการท�า	R2R.....	

อ่านต่อไดที้:่	https://www.gotoknow.org/posts/595640
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ล้อมวงคุยลุยงานวิจัย

        กระบวนการภาคบ่ายเร่ิมต้นด้วยการพูดคุยงานวิจัยเป็น 

กลุม่ยอ่ย สามกลุม่ และมีวิทยากรประจ�ากลุม่เป็นพ่ีเลีย้ง ...คอยชวน

พดูคยุและชว่ยเกลางานวิจยัให้ชดัเจนขึน้

 ในกลุม่ของข้าพเจ้า น้องพิง้ค์(ชนนิกานต์ สงิห์พยคัฆ์) แบง่

มาให้สองทีมคือ...

 น้องจ๊ิกก๋ี(สภุลกัษณ์ ชารีพดั) และน้องนุ้ย(วิไลภรณ์ ศริิกา)

 น้องจ๊ิกก๋ี สนใจศกึษาเร่ือง "การพฒันาแนวปฏิบตัใินการให้

รหสัความรุนแรงของศนูย์รับแจ้งเหตแุละสัง่การจงัหวดัขอนแก่น”

 สว่นน้องนุ้ย สนใจศกึษาเร่ือง "การพฒันาอาสาฉกุเฉินชมุชน

ประจ�าครัวเรือนโดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

ในเขตองค์การบริหารสว่นต�าบลทา่พระ อ�าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น

 

 เราใช้เทคนิคของเร่ืองเลา่(Success Story Sharing) มาเป็น

เคร่ืองมือในการเลา่เร่ือง ซึง่ข้าพเจ้าคอ่นข้างช่ืนชอบและมีความเช่ือ

ในเทคนิคกระบวนการนี ้

 ในทศันะของขา้พเจ้าบทสนทนาดว้ยใจเบาเบา	เป็นการนอ้มน�า 

การสมัพนัธ์กนัดว้ยใจทีเ่ป่ียมไปดว้ยความรกั	 ความเมตตาและความ

ปรารถนาดีต่อผูที้ก่�าลงัสนทนาและพดูคยุดว้ย

 

		 ในหลายๆ	ครัง้ของการท�ากระบวนการ

	 การเร่ิมตน้ดว้ยการพกักาย-พกัจิต	เตรียมความพร้อม...ต่อการ	

เรียนรู้	ดว้ยการท�าสมาธิภาวนาดว้ยเพลงเบาเบา...พร้อมตามลมหายใจ	

ดว้ยความอ่อนนอ้มต่อตนเอง	 ทนัทีทีลื่มตา...โปรดอย่าไดล้ะเลยคนที่

อยู่ขา้งๆ	เรา	พร้อมแยม้ย้ิมใหด้ว้ยความเบิกบานใจ

 

 บรรยากาศการเร่ิมตน้ค่อนขา้งพร้อม...ต่อการเปิดใจสู่การ

เรียนรู้	ขา้พเจ้าเกร่ินคร่าวๆ	 ถึง	 “การสนุทรียดว้ยใจเบาเบา”...	 ใจเบาเบา

ที่ไม่กระแทกกระทัน้กนัทางอารมณ์หรือความคิด	 หากแต่น้อมใจ 

แบ่งปัน...เพือ่น�าไปสู่ความสร้างสรรค์ต่อชีวิตและวิถีการท�างาน

 

	 การเรียนรู้ไม่มีการบรรยายมากมาย

	 แต่เราเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบติั	เนน้การฝึกฟังจากเสียง

ทีไ่ดยิ้น	พร้อมนอ้มใจฟังเสียงแห่งภายในของเราทีก่ระซิบบอกเราขณะที่

เราก�าลงัฟังเสียงภายนอกนัน้อยู่...
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 จากเร่ืองเลา่ท่ีน้อมน�าเลา่สูก่นัฟัง...

 ขณะท่ีทกุคนได้ฝึกการฟัง...ทัง้เสียงจากภายนอกและเสียง

ภายในหวัใจตนเองแล้ว ให้ถอดบทเรียนจากเร่ืองเลา่ท่ีตนเองได้ฟัง...

วา่ได้เกิดการเรียนรู้ตอ่ตนเองอยา่งไรบ้าง...

 มีเร่ืองเล่ามากมายเกิดขึน้ในบรรยากาศการเรียนรู้ และมี

หลายประเดน็ท่ีข้าพเจ้าประทบัใจ เป็นความเช่ือมโยงจากภายนอกสู่

ภายในและน้อมน�าก่อเกิดเป็นพลงัแหง่ความดีขึน้

 กระบวนการเรียนรู้วนันี.้..เตม็ไปด้วยใจและแววตาแหง่ความสขุ 

เป็นความตัง้ใจของผู้จดัและอยากผลกัให้เกิดบรรยากาศแหง่การเรียนรู้

ในมิตแิหง่ความสมัพนัธ์กนัและกนัด้วยใจเบาเบา...

 ก�าลงัใจท่ีไร้มลูค่าทางวตัถขุองคนหน้างาน ซึง่ข้าพเจ้าเช่ือ

ว่าหากได้เกิดขึน้ภายในจิตใจของบคุคลใดแล้ว...ย่อมน้อมน�าไป

สู่โอกาสของการพฒันา...จากภายในสู่ภายนอกและขณะเดียวกนั

สิ่งภายนอกก็น้อมน�ามาสู่ภายใน เป็นสภาวะท่ีไร้ความหยุดน่ิง

หากว่า ณ ขณะนัน้เรายงัมีลมหายใจอยู่...

 การใช้เทคนิคนีท้�าให้มองเหน็เร่ืองราวของหน้างานการพฒันา 

แนวคิด และ ชอ่งวา่ง(Gap) ท่ียงัมีอยูไ่ด้อยา่งชดัเจนขึน้

 

 จ๊ิกกี	๋ "เวลาทีร่บัแจ้งเหต	ุ เราก็จะสอบถามอาการตามไกด์ไลน์

(Guideline)ที่	สพฉ.ออกแบบให้เราใช้	แต่ปรากฏว่าเมื่อน�ามาใช้จริง 

มนัไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างการใหร้หสัและการส่งทีมลงไปทีจ่ดุเกิดเหต.ุ..

ท�าใหก้ารประเมินคนไขไ้ม่ตรงตามความเป็นจริง	 ตอ้งเสียเวลาในการ

ส่งทีมใหม่ไปรบั	 ก่อใหเ้กิดความซ�้าซ้อน	และทีส่�าคญัส่งผลกระทบต่อ

ความปลอดภยัของผูป่้วยบางรายอย่างมาก	 บางรายสอบถามอาการ

คลา้ยไม่มีอะไร	แต่เมือ่ไปถึงทีเ่กิดเหตคุนไขอ้าการวิกฤต	...ก็มี"

 ในฐานะท่ีข้าพเจ้าเป็นคนนอก ขณะท่ีฟังจ๊ิกก๋ีเลา่เร่ืองนัน้รู้สกึ

สนกุและได้จินตนาการตามเร่ืองราวไปด้วย ท�าให้เหน็ชดัเจนเลยวา่ 

คนหน้างานอยา่งจ๊ิกก๋ี...สามารถวิเคราะห์บริบทหน้างานและมองเหน็

ปัญหาได้อยา่งแจม่ชดั

 ส่วนเร่ืองของน้องนุ้ย...	"ชาวบ้านหรือคนในชมุชน	มกัไม่

สามารถแจ้งเหตไุดช้ดัเจน	 ท�าใหต้อ้งตระเวนหาทีเ่กิดเหต	ุ ส่งผลต่อ

ความล่าชา้และความปลอดภยัของผูป่้วย	 ถา้หากว่าดึงศกัยภาพของ

ชมุชนเขา้มามีส่วนร่วมและช่วยกนัพฒันาอาสาฉกุเฉินข้ึนมาอาจจะ

ท�าใหร้ะบบการน�าส่งจากชมุชนมาถึงโรงพยาบาลดีข้ึน	สะดวกข้ึน..."

 เม่ือฟังเร่ืองราวทัง้สองเร่ืองงาน R2R ท�าให้เหน็เป็นภาพของ

การเคลื่อนเข้าหากนัระหวา่งชมุชนกบัโรงพยาบาลในเร่ืองชอ่งวา่ง(Gap) 

ของการปฏิบตักิารฉกุเฉิน หากวา่ส�าเร็จ ทัง้สองเร่ืองนีก็้สามารถเป็น

โมเดลท่ีดีให้กบัพืน้ท่ีอ่ืนได้เรียนรู้ไปด้วย

 กระบวนการพดูคยุงานวิจยั ...กลุ่มย่อยนี ้ ข้าพเจ้ามองว่า

ท�าให้อาจารย์พ่ีเลีย้ง(วิทยากรประจ�ากลุ่มย่อย/ท่ีปรึกษา) สามารถ
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เข้าถงึนกัพฒันางานได้และสื่อสารกนัได้ละเอียดขึน้ เข้าใจกนัมากขึน้

 หลงัจากเร่ืองเล่า	บทสนทนาใชพื้น้ฐานของ	"สนุทรียสนทนา"	

หรือ	 Dialogue	 เพือ่เติมเต็มงาน	 และมีความชดัเจน	 ช่วยกนัคิดช่วย

กนัมองใหลึ้กซ้ึง

 โดยเร่ิมจากปัญหาทีน่�ามาสู่การตัง้เป็นค�าถามการวิจยั	พิจารณา

ว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่แท้จริงหรือไม่	 และสามารถน�ามา

สู่ประเด็นศึกษาวิจยัไดจ้ริงหรือไม่	 ตอ้งอาศยัการพิสูจน์	 หรือศึกษา

อย่างลึกซ้ึงมากนอ้ยเพียงใด

	 บางครัง้เราอาจจะเจอในลกัษณะปัญหาเทียม	เมือ่น�ามาเป็น

โจทย์วิจยั	 มกัจะมาติดขดัตอนเก็บขอ้มูล	 เช่น	 หากลุ่มตวัอย่างไม่ได	้

หรือกลุ่มตวัอย่างมีไม่มากพอ	เป็นตน้	

 เราใช้เวลาไปเกือบคร่ึงวนั สบาย  ๆไมเ่ร่งรัดกระบวนการมากนกั 

 ในแต่ละเร่ืองขา้พเจ้าใชเ้วลาไม่ต�า่กว่าหน่ึงชัว่โมงคร่ึง	ฟัง	ท�าความ

เขา้ใจ	แลกเปลีย่นความคิด	และช่วยกนัเติมเต็ม	เป็นปรากฏการณ์ทีน่่าชืน่ใจ 

สนกุ	และมีเสียงหวัเราะเป็นระยะๆ	ทีส่�าคญั	กรอบแนวคิดการวิจยัของ

แต่ละคนมีความชดัเจนข้ึน

 หลงัจากพกัสกัครู่ 

 แต่ละกลุ่มก็มารวมตวักนัเล่า แลกเปลี่ยนสู่กลุ่มใหญ่รับฟัง

ร่วมกนั กระบวนการนีห้ากเป็นรูปแบบทัว่ๆ ไปก็คงเป็นการน�าเสนอ

โครงร่าง เพียงแตรู่ปแบบปรับเปลี่ยนไมไ่ด้ท�าเหมือนสากลทัว่ๆ ไป

 เรานัง่กนัเป็นรูปตวัยู	อิริยาบททีผ่่อนคลายสบายๆ	อาจารย์ที่

ปรึกษาแต่ละท่านมานัง่รวมกนัในดา้นหนา้	

	 ไม่มีการน�าเสนอสไลด์

	 ไม่มีการใชค้อมพิวเตอร์

	 เราใชท้กัษะการฟังอย่างลึกซ้ึง(Deep	Listening)

 

 แต่ละคนเล่าเร่ืองงานวิจยัให้ฟัง โดยเร่ิมจากบริบทหน้างาน 

ประเดน็ปัญหาท่ีน�ามาสูค่�าถามการวิจยั และกระบวนการศกึษาท่ีจะ

แก้ไขปัญหานัน้วา่จะท�าอยา่งไร(How To) 

 จากท่ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มย่อย และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาชว่ยเตมิเตม็ มาสูก่ระบวนการกลุม่ใหญ่ ดเูหมือนจะท�าให้มอง

เหน็เนือ้งานชดัเจนย่ิงขึน้ อาจารย์ทกุทา่นชว่ยกนัมองพิจารณาเพ่ือให้

เนือ้งานและกรอบแนวคดิสมบรูณ์ย่ิงขึน้ รวมถงึสมาชิกทา่นอ่ืนๆ ท่ีไม่

ได้อยูใ่นกลุม่เดียวกนัชวนคดิชวนคยุและแลกเปลี่ยนหลากหลายมมุมอง

 ในวงสนุทรียสนทนากลุ่มใหญ่นีมี้ นพ.อนชุา เศรษฐเสถียร 

เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาต ิเข้าร่วมฟังด้วย

 รูปแบบการพดูคยุท่ีเรียบงา่ยและเป็นกนัเอง ท�าให้ผู้เลา่ไมต่ื่นเต้น 

และสนกุในการเลา่เร่ืองงานวิจยั ขณะเดียวกนัจะมีอาจารย์หลายทา่นท่ี
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ยงัมีความสงสยัก็ชวนพดูคยุซกัถามในเนือ้งานให้กระจา่ง ซึง่การพดูคยุซกั

ถามเตม็ไปด้วยความเป็นกลัยาณมิตร อบอุน่ใจ และไมค่กุคาม

 งานวิจัยจากทีมวิจัยโรงพยาบาลนครพนมที่สนใจในเร่ือง

การพฒันาระบบการส่งต่อทีม่าจากความร่วมมือระหว่างประเทศ	 คือ	

ไทย-ลาว	เพราะหลายครัง้ทีผ่่านมาอบุติัการณ์ทีเ่กิดข้ึน	คน	สปป.ลาว

ทีพ่กัอาศยัอยู่แถบชายแดนติดต่อกบัเขตจงัหวดันครพนม	 มีการส่งผู้

ป่วยฉกุเฉินขา้มมาฝ่ังไทยเป็นจ�านวนมาก

 ข้าพเจ้ารู้สกึประทบัใจงานนีม้ากและได้ร่วมแลกเปลีย่นความ

คดิเหน็เพ่ิมเตมิวา่ เม่ืองานวิจยันีส้�าเร็จ จะท�าให้ได้รูปแบบการสง่ตอ่ผู้

ป่วยฉกุเฉินกรณีรอยตอ่ชายแดนระหวา่งประเทศ

 พืน้ท่ีแต่ละแห่งท่ีอยู่รอยต่อระหว่างชายแดน สามารถน�า

แนวคิดหรือผลการวิจยัเร่ืองนีไ้ปใช้ประโยชน์

 

 ในทุกๆ	 ช่วงของกระบวนการ	 สิ่งที่สัมผัสได้คือ	 พลัง	

เป็นพลังของการตื่นรู้และเบิกบาน	สะท้อนผ่านสีหน้า	แววตา	

รอยยิม้และท่าทีที่เต็มไปด้วยความมีก�าลังใจ

 พ่ีไก่(ปญุญาวีร์ อาราเม) จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 

วดัไร่ขิง จงัหวดันครปฐมได้เลา่ท่ีมาท่ีไปในงานให้ฟัง ซึง่นา่สนใจมาก 

 

 “แนวทางการดูแลเบือ้งตน้ส�าหรบัผูป่้วยฉกุเฉินทีไ่ดร้บัอบุติัเหตุ

ทางตา	 จากทีผ่่านมาพบว่าไม่มีแนวทางหรือรูปแบบชดัเจน	 หลายครัง้

เราอยู่ปลายทางท�าใหเ้ห็นถึงความไม่รู้	ไม่เขา้ใจในการปฐมพยาบาล	ณ	 

จดุเกิดเหตเุมือ่ผูป่้วยไดร้บัอบุติัเหตทุางตา	 บางครัง้ส่งผลต่อความเสีย่ง 

ในระดบัรุนแรงเพ่ิมข้ึน	ถา้เรามีการศึกษาและส่งผลต่อการพฒันาแนวทาง 

ทีช่ดัเจนจะเกิดประโยชน์อย่างมากในการดูแลผูป่้วยทีไ่ดร้บัอบุติัเหตทุางตา"

 

 พี่ไก่และทีมวิจัยสนใจศึกษาในพื้นที่โรงพยาบาลต่างๆ	 ที่

อยู่ในเขต	 5	 และมีการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางตามาที่โรง

พยาบาลเมตตาประชารักษ์	วดัไร่ขิง	จังหวดันครปฐม

	 เป็นงาน	 R2R	 ทีใ่หญ่	 มีการศึกษาในระดบักวา้งและลึกซ้ึง	 

เกิดประโยชน์อย่างมากในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ

ฉุกเฉินทางตา

	 น้องหนิง(ไคลศรี	บาดาล)	และพี่ป้อม(ศิวิไลซ์	ศรีวิเศษ)	 

โรงพยาบาลหนองคายจงัหวดัหนองคาย	เล่าว่า

	 “ระหว่างทางทีส่่งต่อผูป่้วยฉกุเฉินโรคหลอดเลือดสมองหรือ 

Stroke	 แลว้เกิดอบุติัการณ์ผูป่้วยทรุดลง	 บางครัง้ตอ้งช่วยฟ้ืนคืนชีพ

ในรถ	และพบปัญหาว่า	พยาบาลทีส่่งต่อ(Refer)	บางคนไม่ไดมี้ความ

เชีย่วชาญในการดูแลผูป่้วยกลุ่มโรคเหล่านี	้ เคร่ืองมืออปุกรณ์ในรถ

ไม่ไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด	 ทางทีมวิจยัจากโรงพยาบาล

หนองคายจึงมีความสนใจที่อยากจะศึกษาและพฒันางานวิจัยใน

เร่ืองดงักล่าว	 เพือ่ช่วยใหผู้ป่้วยฉกุเฉินปลอดภยัระหว่างส่งต่อ	 และ
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พยาบาลทีส่่งต่อ(Refer)	 ท�างานง่ายข้ึนและมีความรู้ทกัษะในการดูแล

ผูป่้วยกลุม่นี"้

 การเลา่เร่ือง(Success Story Sharing) ไปพร้อมๆ กบัการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Sharing & Learning) ด้วยการน�าทักษะของ

สนุทรียสนทนา(Dialogue) มาประกอบผสมผสานตลอดกระบวนการ 

ท�าให้บรรยากาศดีมาก ทรงพลงั และไมมี่ทา่ทีของความเหน็ดเหน่ือย

เม่ือยล้า หรือท้อแท้

 เวลาแม้ล่วงเลยมาถึงหนึ่งทุ่มกว่าแต่การพดูคยุกนัยงัไม่จบ

และดเูหมือนยงัตดิพนัตอ่เน่ือง

 มีความประทบัใจเกิดขึน้หลายอยา่ง ไมว่า่จะเป็นการเลา่เร่ือง

งานวิจยัผา่น Success Story Sharing ท่ีสะท้อนชดัมากถงึความเป็น

หนึง่เดียวกบังานของตนเองซึง่ผู้ เลา่สามารถเลา่ได้โดยไมต้่องใช้สื่อ 

เพราะน่ีคือ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงและนกัพฒันางานสามารถน�า 

Gap ท่ีเกิดจากการท�างานมาสูป่ระเดน็การท�า R2R

	 อีกประเด็นหน่ึงทีน่่าสนใจคือ	

 การให้อาจารย์ท่ีปรึกษามานั่งรวมกันด้านหน้า เพ่ือคลาย

ความกดดนัของผู้น�าเสนอ เร่ืองใครชดัไม่ชดัก็สะท้อนถึงว่าอาจารย์

พ่ีเลีย้ง วิทยากรประจ�ากลุ่มย่อยน�าพาลกูทีมไปอย่างไร บรรยากาศ

สนกุสนานมาก ทัง้ๆ ท่ีเราก�าลงัชวนกนัคยุเร่ืองยากๆ...มีเสียงแซว

และหยอกล้อกนัเป็นระยะๆ ระหวา่งทีมวิจยัและอาจารย์ท่ีปรึกษา

 “งานวิจยัชดัเจนหรือไม่ชดัเจน	 คงตอ้งยกความดีใหอ้าจารย์	

เปลี่ยนความกดดนัมาที่อาจารย์นะคะ"	เสียงแซวข�าๆ	จากในกลุ่ม	

เรียกเสียงหวัเราะไดจ้ากทกุคน

 ในช่วงกิจกรรมนีเ้ราใช้เวลาถึงเกือบสองทุ่มกว่า จึงได้ขอปิด

และเลิกกระบวนการ ความรู้สกึอ่ิมเอมใจ ประทบัใจ และหลายคน

เคร่ืองก�าลงัร้อนและตดิพนัอยากพดูคยุตอ่ แตก็่ต้องยตุกิระบวนการ

เพ่ือให้ทกุคนจะได้พกัและทานอาหารร่วมกนั (ยกเว้นข้าพเจ้า)



ตอนที่ 6
"Share&Learning 

by World Cafe"
ปกติเวลาทีข่อทนุวิจยั	

แหล่งทนุมกัจะไม่ไดม้าชีแ้จง

หรือพบปะผูข้อรบัทนุมากนกั	

โดยเฉพาะการเงินและฝ่ายกฏหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท�าสญัญา	

นีถื่อว่า	สพฉ.ใหค้วามส�าคญั...

และใส่ใจในทกุๆ	กระบวนการดีมาก
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Share & Learning by World Cafe

 อากาศยามเช้าสดใส เสียงนกร้อง

 ท่ีนีใ้ห้ความรู้สกึคล้ายความเป็นชนบท ทัง้ๆ ท่ีเป็นสงัคมเมือง 

 เสียงเรือเลก็สง่สนิค้า เคลื่อนไหวไปอยา่งช้า ท�าให้นกึถงึ   

 "ชีวิตช้าลง" ไมเ่ร่งรีบ สงบและงดงาม

 "เช้าวันที่สองของ	Workshop	Share	&	Learning	ในการ

จดัการงานวจิยั	"

 ก่อนเข้าสูก่ระบวนการข้าพเจ้าได้มีโอกาสสนทนากบั Note Taker  

ทัง้สองทา่น คือ พ่ีปกูบัพ่ีคิม้ เราเจอกนัท่ีห้องอาหารริมแมน่�า้เจ้าพระยา

 มมุอนัสงบและโต๊ะอาหารเลก็ๆ 

 เราทกัทายกนั และเชือ้เชิญนัง่ลง พร้อมรอยยิม้และบทสนทนา

ท่ีเรียบงา่ย

 "พ่ีป ูและพ่ีคิม้"  ดอูารมณ์ดีและใจเยน็ มีเร่ืองราวท่ีนา่สนใจและ

ค้นหา การประชุมครัง้นีท้ัง้สองท่านถูกเชือ้เชิญมาร่วมงานในฐานะ 

"คณุลขิิต" หรือ Note Taker คอยจบัภาพกระบวนการ บนัทกึและถอด

บทเรียน

 คยุกนัได้สกัพกั ถามไถ่เร่ืองราว ทราบวา่ทัง้สองทา่นจบมา

ทางด้านสงัคมศาสตร์ พ่ีปจูบสาขาสงัคมสงเคราะห์ และพ่ีคิม้จบทาง

มนษุยวิทยา การพดูถึงแลกเปลี่ยนถึงเร่ืองมมุมองต่อชีวิต เร่ือยไป

จนถึงอาหารและสุขภาพ มาจบลงท่ีเร่ือง... การจัดกระบวนการ  

ทัง้สองทา่นไมไ่ด้ท�างานประจ�า แตมี่อาชีพเป็นฟรีแลนซ์ คร�่าหวอดอยู่

ในวงการการท�ากระบวนการตา่งๆ

 ข้าพเจ้าให้ความเหน็วา่การสนทนาในเช้าวนันีเ้ป็นประสบการณ์

ท่ีดีมากๆ สามสาขามาคุยกัน "จิตวิทยา มานุษยวิทยา และ

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์" มมุมองและทศันะท่ีแลกเปลีย่นก็จะเป็น จิตใจ 

จิตวิญญาณ และเร่ืองของชีวิตตลอดจนการมีปฏิสพันัธ์เกือ้กสูรรพชีวิตตา่งๆ

 การท�างานอิสระท�าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีไมห่ยดุย่ิง และการเข้าไป

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนท�าให้ได้เรียนรู้วิถีแหง่ชีวิต การเช่ือมโยง และความ

เป็นไปของชีวิตและสงัคม

 เราทานอาหารไปอย่างช้าๆ ไม่เร่งรีบ บางช่วงจงัหวะก็หยดุ

สนทนากนั ได้พิจารณาเร่ืองราวต่างๆ ไปพร้อมๆ กนั

 กระบวนการเรียนรู้ในเช้าวนันี ้ก�าหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้แบบ World Cafe 
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 World	 Cafe	 เป็นกิจกรรมหรือเคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการแลกเปลีย่น

เรียนรู้และขอความคิดเห็นจากประสบการณ์	 โดยทกุคนไดมี้ส่วนร่วมใน

การแสดงความคิดเห็นนัน้	ใชเ้ทคนิคของการสนุทรียะสนทนา(Dialogue)	

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนัอย่างเป็นอิสระภายใต้หวัข้อที่

ก�าหนดให	้ บรรยากาศทีผ่่อนคลาย	 มีความเป็นกลัยาณมิตร	 จะมีผู้

อยู่ประจ�ากลุ่ม	 หรือเรามกัเรียกกนัว่า	 "เจ้าบา้น"(Host)	 คอยตอ้นรบั

และเชือ้เชิญและกระตุน้ใหเ้กิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้	 พร้อมทัง้คอย

จดบนัทึก	 เมือ่เสร็จส้ินกระบวนการก็น�าเอาความรู้และประสบการณ์

ทีไ่ดม้าหาขอ้สรุปอนัเป็นจดุร่วมของประสบการณ์ทัง้หมด	 และน�าไป 

ขอ้สรุปทีไ่ดน้ัน้ไปใชข้ยายผลในการต่อยอดความรู้ต่อไป

 หลงัจากท่ีทกุคนทานอาหารเช้าเสร็จแล้วต่างก็ทยอยเข้ามา

ในห้องประชมุ การพดูคยุทกัทายอยา่งไมเ่ป็นทางการมีอยูต่ลอดเวลา 

รอยยิม้และเสียงหวัเราะ

 ความเบกิบาน สดช่ืน มีปรากฏ

 ข้าพเจ้าตัง้ข้อสงัเกตวา่ เป็นการประชมุวิจยัท่ีปราศจาก

ความเครียด และกดดนั ทกุคนดผูอ่นคลายและสนกุกบัการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้

 หลงัจากเปิดกระบวนการอยา่งไมเ่ป็นทางการทบทวนกระบวนการ

เรียนรู้เม่ือวานนี ้ และตอ่ยอดอีกสามเร่ือง เป็นสนุทรียะสนทนา(Dialogue) 

จากผลงานท่ียงัเหลือ มีพ่ีหลีท�าหน้าท่ีร่วมในการสะท้อน (Reflection) 

และชว่ยเตมิเตม็ผลงานวิจยั 

จากนัน้เราเร่ิมกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้	R2R	World	Cafe

 ในกิจกรรม World Cafe ครัง้นีมี้หวัหน้าการเงินและนิติกร 

มาร่วมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ผู้ จัดเรียกห้วงเวลานีว้่า 	กิจกรรม

กลุ่ม...	R2R	World	Cafe	“สามเสาหลักของการบริหารจดัการงาน

วจิยั	R2R”	(กฎหมาย	-	การเงนิ	-	งานขับเคล่ือนเครือข่าย	R2R)	

กิจกรรมนีเ้ราจดัเป็นสามกลุม่ตามมีหวัข้ออยู ่3 ประเดน็ ได้แก่

 1. การจดัสรรงบประมาณทนุวิจยั (การเงิน)

 2. การท�าสญัญาในการรับทนุ (กฏหมาย)

 3. การจดัการท�าผลงานให้แล้วเสร็จตามเวลา (การขบัเคลื่อน

การท�า R2R ให้แล้วเสร็จ)

 เป้าหมายของการเรียนรู้ในกิจกรรมนี ้คือ 

 เพ่ือเรียนรู้กระบวนการ สนบัสนนุทนุ R2R (Grant) ตัง้แต ่

 - กระบวนการทางกฎหมาย การท�าสญัญาเพ่ือให้ทนุ สนบัสนนุ

งานวิจยั การเตรียม เอกสารประกอบสญัญา ฯ 

 

 - กระบวนการทางการเงิน การขอรับเงินงวด การเสีย ภาษี 

การเบกิจา่ย เอกสาร การเงินฯ 
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 - งานขบัเคลือ่นเครือขา่ย R2R การน�าสง่ผลงาน การแบง่งวด 

งาน งวดเงิน การเขียนรายงาน ความก้าวหน้าและรายงาน ฉบบัสมบรูณ์ฯ 

 จากสามประเด็นดงักล่าว	แทนทีเ่ราจะใหวิ้ทยากรน�ามาบรรยาย

และตอบขอ้สงสยั	แต่กระบวนการที	่สพฉ.จดัเราปรบัรูปแบบการเรียนรู้ 

น�าประสบการณ์ทีมี่ในแต่ละคนมาแบ่งปันสู่สมาชิกในกลุ่มไดร่้วม

ฟังและแลกเปลีย่นเรียนรู้ดว้ย

 ในสว่นข้อมลูหรือความไมเ่ข้าใจท่ียงัขาดหรือผู้จดัมองวา่เป็น

ประโยชน์ท่ีควรจะรู้ เพ่ิมเติม วิทยากรท่ีเชิญมาก็สามารถเพ่ิมเตมิได้

ในชว่งท้ายของการเสร็จสิน้การท�า World Cafe

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราใช้เวลารอบละ 20 นาที หมนุวนกนั

สามรอบ แบง่ปัน แลกเปลี่ยน และเตมิเตม็ 

 “การจดัสรรงบประมาณทนุวิจยั	 ถ้าเป็นแหล่งทนุอื่นๆ	 หลงั

จากมอบทนุใหแ้ลว้ในการก�ากบัติดตามในเชิงความเป็นกลัยาณมิตร

จะนอ้ยมาก	ทนุทีท่างทีม	R2R	ไดร้บัมีนยัแห่งความเป็นมิตรภาพแฝง

ฝังเขา้ไปดว้ย	 การช่วยเหลือและเกือ้กูล	 พยายามลดช่องว่างใหแ้คบ

ลงระหว่างแหล่งทนุและผูร้บัวิจยั"

 

	 “การจดัการทนุจะแบ่งเป็นงวด	และเปิดบญัชีตามทีท่าง	สพฉ. 

ก�าหนดให	้ เมือ่กระบวนการด�าเนินงานเป็นไปตามขอ้ตกลงทีไ่ดเ้ซ็นต์

สญัญากนั	แหล่งทนุก็จะจดัสรรทนุไปให"้

	 “รายการและรายละเอียดของกิจกรรมทีส่ามารถเบิกใชท้นุได	้

ตลอดจนเอกสารก�ากบัการเบิกใช	้ตามสญัญาทีไ่ดต้กลงกนั"

 ในกลุม่การจดัสรรงบประมาณทนุวิจยั (การเงิน) หวัหน้าการ

เงินท่ีท�าหน้าท่ีเป็น Host หรือเจ้าบ้านกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ พร้อมทัง้แชร์ประสบการณ์ตรงท่ีมีในแตล่ะบคุคลเพ่ือให้ได้จดุ

ลงตวักนัมากท่ีสดุ ข้าพเจ้าได้เข้าไปสงัเกตการณ์ รู้สกึช่ืนชมเพราะ

เป็นกระบวนการท่ีได้สื่อสารกนัโดยตรงแบบถ้อยทีอาศยักนัและมอง

หาแนวทางท่ีเอือ้ผู้ รับทนุ R2R ให้มากท่ีสดุ

 ในสว่นของกลุม่การท�าสญัญาในการรับทนุ (กฏหมาย) นิตกิร 

ท่ีมาร่วมในกระบวนการนา่รักและดเูป็นมิตรมาก พร้อมให้ค�าแนะน�า

และเตมิเตม็ในสิง่ท่ีนกัวิจยัยงัไมท่ราบ

	 “การช่วยเหลือเนน้ในเร่ืองการท�างานใหส้�าเร็จตามเป้าหมาย	

เกื้อกูลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์การใช้ทุนคืน	 หรือการปรับเกิดข้ึน" 

นีเ่ป็นหน่ึงในความเห็นของนิติกรทีไ่ดแ้ลกเปลีย่นในกลุ่ม

	 “การท�าสญัญา	 ต้องละเอียดและไม่ซบัซ้อน	 เอื้ออ�านวยให้

นกัวิจยั	R2R		สามารถด�าเนินการจดัการได้ง่าย	ตลอดจนถึงเอกสาร

ทีใ่ช้ประกอบการเซ็นต์สญัญา"

 “การไม่สามารถด�าเนินงานเสร็จแล้วทนัตามทีก่�าหนดและ

ตกลงกนัไว้	ให้รีบปรึกษากบัทาง	สพฉ.เพือ่ด�าเนินการช่วยเหลือและ
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จดัการแกไ้ขในส่วนทีติ่ดขดั"	

 กระบวนการด�าเนินไปเป็นท่ีนา่ประทบัใจมาก...

 ปกตเิวลาท่ีขอทนุวิจยั แหลง่ทนุมกัจะไมไ่ด้มาชีแ้จงหรือพบปะ

ผู้ ขอรับทุนมากนัก โดยเฉพาะการเงินและฝ่ายกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง

กับการท�าสัญญา น่ีถือว่า สพฉ.ให้ความส�าคญั...และใสใ่จในทกุๆ 

กระบวนการดีมาก

 ในสว่นของการจดัการท�าผลงานให้แล้วเสร็จตามเวลา มีประเดน็

ของการพดูคยุดงันี ้

 "งานขบัเคลื่อนเครือขา่ย R2R การน�าสง่ผลงาน การแบง่

งวดงาน งวดเงิน การเขียนรายงาน ความก้าวหน้า และรายงานฉบบั

สมบรูณ์"

 ส�าหรบัการแลกเปลีย่นเรียนรู้ประเด็นนีส่ิ้งทีไ่ดเ้พ่ิมเติม	คือ	การ

จดัการอย่างไรในงานวิจยั	R2R	ทีท่�าเพือ่ใหแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาที่

ก�าหนด

 “การวางแผนการท�างานให้ได้ตามแผนท่ีวางไว้"

 ดูเหมือนทกุคนจะตระหนกัว่า	 เมือ่สามารถท�าตามแผนทีว่าง

ไวไ้ด	้ งานวิจยัก็จะสามารถแลว้เสร็จตามระยะเวลาทีก่�าหนด	 ส่ิงทีจ่ะ

เป็นปัจจยัท�าใหท้�าไดคื้อ	ความมุ่งมัน่และตัง้ใจ

 เมือ่หวัขอ้วิจยัและค�าถามการวิจยัมีความชดัเจน	การวางแผน 

การด�าเนินงานวิจยัก็จะมีความชดัเจนตามมาดว้ย

 การจดัใหมี้เวทีแลกเปลีย่นกนัเป็นระยะเพือ่พดูคยุความกา้วหนา้ 

และไดร้บัความช่วยเหลือเป็นระยะ	ก็เป็นปัจจยัทีส่�าคญัทีจ่ะช่วยท�าให ้

การด�าเนินงานลืน่ไหลไปได้

 ซึง่ในประเด็นนีข้้าพเจ้าตัง้ข้อสงัเกตว่า การจดัการเร่ืองทนุ

วิจยัของสถานบนัการแพทย์ฉกุเฉิินได้ให้ความส�าคญั ซึง่ไม่ใช่เพียง

แคก่ารคดัเลือกให้ทนุ สง่รายงาน และปิดเลม่เทา่นัน้ แตต่ลอดระยะ

เวลของการด�าเนินการขบัเคลื่อน ได้มีการจดัการเป็นระยะ 

 มีการสื่อสาร ก�ากบั ตดิตาม และคอยชว่ยเหลือ

 สะท้อนถงึความใสใ่จและเอือ้อ�านวยให้การด�าเนินการขบั

เคลื่อน R2R ในพืน้ท่ีส�าเร็จลลุว่งไปด้วยดี

 ในวงแลกเปลีย่นเรียนรู้ผา่นกิจกรรม World Cafe หลายๆ ทา่น

มีความต้องการอยากให้เกิดการชว่ยเหลอืในการเขียนรายงานจนเสร็จ

สมบรูณ์  โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนกนัเป็นระยะๆ เพ่ือท่ีวา่เม่ือสิน้สดุ

โครงการจะได้ไมต้่องมาปรับแก้มาก

 “ทกุๆ	 ระยะของการด�าเนินการ	 R2R	 ถา้เป็นไปไดอ้ยากใหมี้	

Workshop	 หรือกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้	 หรือกิจกรรมเสริมทกัษะ

ในการฝึกฝนเร่ืองการเขียน	 เพือ่ทีว่่าจะไดเ้ขียนไปในแนวทางเดียวกนั	

และคอยปรบัแกไ้ขเป็นระยะ"

	 “บางครัง้เจอว่า	 เมือ่เสร็จส้ินโครงการ	 งานตอ้งมาถูกร้ือใหม่
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หมด	 เพราะบางครัง้อาจจะไม่ตรงหรือสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์ของ

ผูร้บัทนุ	 ถา้หากเป็นไปไดห้ากมีการติดตาม	 ปรึกษาช่วยเหลือกนัเป็น

ระยะก็จะไดไ้ม่เหนือ่ยหรือล�าบากมากในตอนทีเ่สร็จส้ินโครงการ"

 ในการพดูคยุวงกิจกรรม World Cafe เม่ือมีการก�าหนดประเดน็

ชดัเจน หรืออาจจะเร้าด้วยค�าถาม สมาชิกท่ีเข้าร่วมในกลุม่จะถกูกระตุ้น

ให้ได้คดิ และถ่ายทอดแบง่ปันความรู้ฝังลกึ หรือท่ีเราคุ้นเคยเรียกกนั

วา่ Tacit Knowledge

 การถ่ายทอดผา่นการสนุทรียสนทนา(Dialogue) และการฟัง

อยา่งลกึซึง้(Deep Listening) จะท�าให้กระบวนทางปัญญาแตกยอด

ออกไป เกิดการตอ่ยอดความรู้ 

	 “ความรู้ใหม่เข้าไปผสานกับความรู้เดมิ	 กจ็ะก่อเกดิเป็น

ความรู้ที่ลึกซึง้ยิ่งขึน้"

 หรืออาจจะเรียกไดว่้า	เป็นความรู้ทีลึ่กและกวา้งข้ึน

 กิจกรรม Word Cafe จะท�าให้ผู้ ร่วมวงสนทนาสมัผัสได้ถึง

ความรู้สกึมีคณุคา่ในตนเอง ความคดิท่ีถ่ายทอดออกมาแบง่ปัน เป็น

ความคดิท่ีไมมี่ถกูหรือผิด ฝึกการคดิและมองเร่ืองราวตา่ง  ๆ อยา่งรอบด้าน 

สิง่ท่ีเกิดขึน้อยา่งแนน่อน คือ การใคร่ครวญ

 ขณะท่ีฟังอย่างลกึซึง้ ทกัษะการใคร่ครวญ และคิดตามจะ

เกิดขึน้ อาจจะเกิดเป็นปรากฏการณ์ "ป๊ิงแว้ป" เกิดขึน้ ซึง่เป็นความคดิ 

ท่ีผลดุขึน้ในทนัทีทนัใด

 ทกุคนท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมจะรู้สกึเตม็เป่ียมในสิง่ท่ีคดิและ

พดูแสดงออกมา กระบวนการเสร็จสิน้เวลาประมาณบา่ยโมง

 หลงัจากร่วมกนัถอดบทเรียน ...

 รู้สกึถงึความรักท่ีมีตอ่นกัวิจยั R2R

 "ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการไปร่วมกระบวนการครัง้นี"้

ครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ีสองท่ีข้าพเจ้าได้ไปร่วมกระบวนการขบัเคลื่อน R2R 

ของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉิน... และไมผิ่ดหวงัเลยทัง้สองครัง้นี ้ การจดั

บรรยากาศและการจดัสิง่แวดล้อมทางกายภาพดีมาก "ผอ่นคลายและ

สบาย" ให้ความรู้สกึท่ีเป็นกนัเอง ดงัจะเหน็ได้จาก คณุหมอจุ้ย...ท่ีมี

ทา่ทีและการแตง่ตวัท่ีแตกตา่งกนัออกไปดสูบายๆ และดไูมปิ่ดกัน้

 ท่านัง่ นอน...เรียนและการพดูคยุ เกือ้กลู และช่วยเหลือกนั

 การเข้าถึงกันและกันระหว่างวิทยากรกระบวนการและทีม

รวมถงึผู้จดั ความเป็นสว่นหนึง่ของกนัและกนั การมองงานวิจยัร่วม

กนัสถานท่ีและรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้อยา่งมาก ความ

เป็นกลัยาณมิตรท่ีมีตอ่กนั มีการจดัการ (Management) ท่ีแบง่เป็น

ระยะเวลาท�าให้ตดิตามก�ากบังานได้งา่ยและใกล้ชิด



สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 91

KM&R2R EMS
ภาคสาม

ความเจริญงอกงาม



ตอนที่ 7
“กว่าจะมาเป็น R2R EMS"

เรื่องเล่าช่วงที่ 1
ใคร่ครวญในตนเอง

ทบทวนและยอ้นมอง	คลา้ยการเดินทางมาถึงคร่ึงทาง

เราไดเ้กิดการเรียนรู้มากมาย	ทกุย่างกา้วคือ	การเติบโต
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"กว่าจะมาเป็น R2R EMS”
เรื่องเล่าช่วงที่	1

 หนึ่งวนัก่อนถึงวนัประชมุ ข้าพเจ้าเดินทางและประสานงาน

กบัผู้จดัเป็นระยะ เพ่ือพดูคยุและสอบถามถงึสถานท่ีจดัเวทีแลกเปลีย่น

เรียนรู้ในครัง้ท่ีสามนี ้

 สิง่ท่ีนา่สงัเกตอยา่งหนึง่ของการจดักระบวนการเรียนรู้ ผู้จดัมกั

เลอืกสถานท่ีริมแมน่�า้เจ้าพระยา แนวคดิ(Concept) ในแนวผอ่นคลาย 

และเอือ้ตอ่การเรียนรู้ และเม่ือไปถงึท่ีนดัหมายก็เป็นไปดัง่ท่ีคาดไว้ 

เงียบสงบท่ามกลางความพลุกพล่าน เอือ้ต่อการจัดระเบียบความ

คิดและออกแบบการเรียนรู้ได้ค่อนข้างดี

 ริมหน้าต่างห้องพกั ภาพเบือ้งหน้าคือ สระว่ายน�า้ของคอนโด 

แหง่หนึง่ ออกแบบแนวเลน่ระดบั คลื่นน�า้กระทบขอบสระตามจงัหวะ

ของลมท่ีพดัมาจากริมแม่น�า้จ้าพระยา ท�าให้ทศันียภาพเบือ้งหน้าท่ี

ข้าพเจ้าได้สมัผสัชา่งละมนุละไม และกระตุ้นการเคลือ่นไหวแหง่อารมณ์

ความนกึคดิจินตนาการได้ดี

 ข้าพเจ้าได้เจอกบัทกุคนในเช้าวนัถดัมา

 ห้องประชมุตดิริมแมน่�า้เจ้าพระยา เรือสง่สนิค้าขนาดใหญ่ลอ่ง 

ผา่นไป ไมไ่ด้ท�าความรบกวนแตอ่ยา่งใด การได้เจอกนัอีกครัง้คือ โอกาส 

และวาสนาท่ีได้ท�าสิง่ดีงามร่วมกนั รอบนีค้ณุพิง้ค์(ชนนิกานต์ สงิห์พยคัฆ์) 

ผู้จดัและผู้ประสานงานมีกิจกรรมนา่รัก  ๆ พาทกุคนได้ผอ่นคลายผา่นเสยีง

เพลงเจริญสติของหมูบ้่านพลมั "ต้นไม้ต้นเดียวกนั"

 การทกัทายแบบไม่เป็นทางการ รอยยิม้และเสียงหวัเราะก็

ยงัคงมีอยู่ ข้าพเจ้าเร่ิมกระบวนการด้วยการแจกรูปหวัใจให้ทกุคนได้

เขียนสะท้อนตนเอง(Reflection) ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาในวิถี R2R 

	 จากวันนัน้	ถงึวันนี	้และความคาดหวัง

 

	 “มาท�า	R2R	ครัง้ทีผ่่านมารู้สึกเครียดมากๆ	เพราะไม่แน่ใจกบั

ระเบียบวิธีวิจยัของงานตนเองว่าเราจะท�าไดดี้แค่ไหน	 ท�าแลว้จะตอบ

ค�าถามทีเ่ราต้องการหาค�าตอบได้หรือไม่	 รู้สึกว่างานของตนเองไม่ดี

เท่างานของเพือ่นๆ	 ในกลุ่ม	 กลวัท�าออกมาไม่ดี	 ไม่เหมาะสมกบัทีไ่ด้

รบัทนุสนบัสนนุวิจยั"

 “เดินทางมาร่วมประชมุดว้ยความรู้สึกสบายๆ	เพราะมีอาจารย์

กะปุ๋ มเป็นวิทยากรท่านเดียว	ด้วยบุคลิกภาพของอาจารย์ดูเป็น 
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ผู้มีเมตตา	ท�าใหรู้้สึกสบายใจสามารถเขา้ถึงไดง่้าย"

 “ความคาดหวงั	 อยากได้ส่ิงที่ท�าให้รู้สึกว่าท�าให้สบายใจ	 

ไม่เครียดในการท�าวิจยั"

 เม่ือข้าพเจ้าได้อา่นแผน่หวัใจดวงแรก รู้สกึประทบัใจนกัวิจยั 

R2R ท่ีกล้าส�ารวจใจตนเองและเปิดเผยอารมณ์และความรู้สกึนกึคดิ 

ได้ข้อคดิ คือบคุลกิของวิทยากรมีผลตอ่การเรียนรู้และความสบายใจ

ของผู้ เข้าร่วมกระบวนการ

 “การมาวนันีไ้ดบ้อกเล่าความคืบหนา้ในงานวิจยั	 ไดฟั้งความ

รู้สึกของผูร่้วมงานวิจยัทกุคน	 และทีส่�าคญัไดฟั้งค�าชีแ้นะจากอาจารย์

ผูเ้ชีย่วชาญ"

 “รู้สึกอบอุ่น	ไม่เดียวดาย	ไม่ถูกทอดท้ิง	

	 รู้สึกมีพลงัข้ึน	ไดอ้อกจากวงจรชีวิตทีเ่ร่งรีบในแต่ละวนั

	 ไดม้าเติมก�าลงัใจจากเพือ่นๆ

	 ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพือ่นๆ	 และรู้สึกอบอุ่นใจทีไ่ด้มี

เพือ่นร่วมท�าวิจยั	"ส่ิงทีค่าดหวงั"	ไดเ้รียนรู้การสร้างเคร่ืองมือ	ปรึกษา

อาจารย์เร่ืองแบบสอบถาม	และเดินต่อไปไดอ้ย่างมัน่ใจ"

	 “รู้สึกมีก�าลงัใจทีจ่ะท�า	R2R	ครัง้นีใ้หส้�าเร็จ"

	 “อยากทราบระยะเวลาทีต่อ้งส่งผลงาน	R2R”

	 “อยากทราบว่าเพือ่นๆ	 เล่าถึงผลงานความกา้วหนา้	R2R	 ว่า

ด�าเนินการ	มีปัญหาอปุสรรค	และมาแลกเปลีย่นกนัเพือ่ใหที้มวางแผน

ท�างานต่อไป"

 มีทา่นหนึง่เขียนสัน้ๆ วา่

 “มาพบเพือ่น	 เรียนรู้เคร่ืองมือ	 พฒันาตวัเอง	 และกระตุน้

ความกา้วหนา้"

 และมีอีกทา่นสะท้อนอารมณ์ความรู้สกึนกึคดิถงึการแปรเปลี่ยน

	 “มาเพือ่เติมเต็มความรู้สึก	 จากเดิมทีห่นกัหน่วง	 กงัวล	 และ

ทกุครัง้ทีม่าร่วมกระบวนการ	 ความหนกัหน่วงและกงัวลนัน้จะเปลีย่น

เป็นเบาบางลง	มีพลงัมากข้ึน"

	 “ชอบทกุครัง้ทีม่า	มาแลว้มีความสขุ	มีกลัยาณมิตรมาช่วยกนั	

ค่อยๆ	คิด	ค่อยๆ	ท�า	และทกุอย่างก็ดีข้ึน"

 หลายๆ ท่านสะท้อนถึง "มิตรภาพ	 รอยย้ิม	 และก�าลงัใจ	 

มาร่วมกระบวนการทุกครั้งมีก�าลงัใจกลบัไป"

 ท�าให้ตัง้ข้อสงัเกตได้วา่ ในทกุๆ ครัง้ของการจดักระบวนการ

นอกจากสถานท่ี บรรยากาศ การจดัรูปแบบการประชมุแล้ว วิทยากร

และการออกแบบกระบวนการมีสว่นส�าคญัท่ีเร้าให้ผู้เข้าร่วมเกิดกระบวนการ

ทางความคดิ ตอ่ยอด แลกเปลี่ยน ขณะเดียวกนั ความสขุและความ

สบายใจก็ปรากฏขึน้ไปพร้อมๆ กนัแบบเป็นการเรียนรู้ท่ีไมต่งึเครียด
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 “ผอ่นคลาย พกัผอ่น กิจกรรมเบาๆ ประทบัใจกระบวนการ 

กระบวนการนา่สนใจ"

 “มีความคาดหวงั	 กา้วหนา้ในงาน	 R2R	 ทบทวนงาน	 R2R	

ตนเอง	เรียนรู้ต่อยอด	R2R	ทีจ่ะกา้วต่อไป	กลบัไปเติมเต็มงานทีย่งัไม่

เสร็จใหส้มบูรณ์ต่อไป"

 เม่ือทุกคนได้สะท้อนตนเองเสร็จ ก็ปรับมานั่งรวมกลุ่มกัน

สามคนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกนั เพ่ือทบทวนถึง “กว่าจะมา 

เป็น R2R EMS” แต่ละคนต่างมีจดุเร่ิมต้น และมีบริบทการท�างานท่ี

แตกต่างกนั 

 ส่วนใหญ่มีพืน้ฐานมาจากพยาบาล และได้รับมอบหมายให้

ท�างานด้านอบุตัเิหตฉุกุเฉิน เม่ือมีหนว่ยงานนีเ้กิดขึน้จงึได้ขยบัขยาย

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจการแพทย์ฉกุเฉิน

  การท�างานจะมีสองลกัษณะเดน่ๆ คือ ศนูย์รับแจ้งเหตแุละ 

สัง่การหนว่ยปฏิบตักิารฉกุเฉิน จากการท�างานพบปัญหาและอปุสรรค

หลากหลาย เม่ือสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาตเิปิดโอกาสให้เกิด

การเรียนรู้ในการน�า R2R มาใช้ในการพฒันางานและแก้ไขปัญหา

อปุสรรคจึงมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 

 "ครั้งแรกเราเข้ามาเรียนรู้เพือ่ท�าความเข้าใจเร่ือง	R2R	และ

เขียนโครงร่างเพือ่เสนอขอรบัทนุ	 มาน�าเสนอแนวคิด	 และเมือ่ไดร้บั

เลือกก็ถูกเชิญมาแลกเปลีย่นเรียนรู้"

	 “แม้ดูเป็นเร่ืองยาก	แต่ก็อยากท�าเพราะเป็นปัญหาจริงทีพ่บ

ในการท�างาน	อีกอย่างการจดัการของ	สพฉ.	ในการดูแลนกัวิจยั	R2R	

ก็ท�าใหรู้้สึกไม่กลวัและมีความอบอุ่นใจ"

 บางคนมีพืน้ฐานมาบ้างแล้วจากการเคยท�าวิจยัร่วมกบั สพฉ. 

ดงันัน้การมารับทนุท�า R2R ครัง้นี ้ เหมือนมาตอ่ยอดการท�างานของ

เครือขา่ย 

 "เมือ่	สพฉ.	เปิดรบัสมคัรใหท้นุท�า	R2R	ก็สนใจและรีบสมคัรเลย"

 จากการนัง่ฟังและเป็นสว่นหนึง่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

กลุม่เลก็ๆ ด้วยทา่ทีท่ีผอ่นคลายสบายๆ บางคนนัง่กอดหมอน บางคน

นอนเอกเขนก 

 ข้าพเจ้า เหน็ความแตกตา่งระหวา่งสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉิน

แหง่ชาตกิบัแหลง่ทนุอ่ืนๆ คือ สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาตมีิการ

จดัการค่อนข้างดีในการสนบัสนนุทนุ R2R นบัตัง้แต่การเชิญผู้ ท่ีมี

ความสนใจเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือท�าความเข้าใจเร่ือง R2R 

 จากนัน้ก็ให้ผู้ ท่ีสนใจเขียนโครงร่างเสนอเพ่ือรับทนุและมาน�า

เสนอ โดยสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติมอบหมายให้มีอาจารย์

ผู้ทรงคณุวฒิุด้าน R2R มาชว่ยเตมิเตม็ และคดัเลือกโครงการท่ีนา่

สนใจเพ่ือให้ทนุ จากนัน้มีการจดักระบวนการเอือ้ตอ่การท�า R2R เป็น

ระยะ 
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 ข้าพเจ้าได้ร่วมรับฟังในกลุ่มพดูคยุ ได้เห็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ท่ีเร่ิมตัง้แต่การเล่าบริบทหน้างาน ว่าแต่ละคนมีลกัษณะการ

ท�างานแบบไหน การค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ท�ากัน

อย่างไรบ้าง จนมาเป็นแรงบนัดาลใจในการท�า R2R และเกิดเป็น

ค�าถามการวิจยั

 ตวัอยา่งเชน่ ท่ีพ่ีไก่(กญัญา วงัศรี) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เลา่วา่ 

 "ในมหาวิทยาลยัจะมีอบุติัเหตบุ่อยมาก	และ	รปภ.ในมหาวิทยาลยั

จะท�าหนา้ทีแ่จ้งเหต	ุ ทีผ่่านมาพบว่า	 กระบวนการติดขดัและการเคลือ่น

ยา้ยผูป่้วย	 ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ท�าไดไ้ม่ถูกตอ้ง	 จึงเป็น

แรงบนัดาลใจอยากใหเ้กิดระบบการท�างานทีเ่ชือ่มโยงกนั	และใหก้าร

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดร้วดเร็ว	ถูกตอ้ง"

 พ่ีไก่ เลา่ตอ่ด้วยแววตาเป็นประกายวา่

 

 “ไดก้ลบัมาทบทวนมาตรฐานและหลกัสูตรที	่สพฉ.จดัท�าเผยแพร่ 

จึงไดน้�ามาประยกุต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทและการท�างานของ	 รปภ.ใน

มหาวิทยาลยั	 โดยทบทวนภารกิจเดิมของเขาและส่ิงทีเ่ขาจะสามารถ

ท�าได	้ จากนัน้ก็ประสานงานกบัผูบ้ริหาร	 และเตรียมจดัอบรม	 พอดีมี

โครงการ	 R2R	 เขา้มาจึงสนใจทีอ่ยากจะศึกษาวิจยัและพฒันาระบบ

ใหเ้ป็นมาตรฐานต่อไป"

 ขณะฟังพ่ีไก่เล่า ท�าให้นึกเห็นภาพตามไปด้วย เพราะใน

มหาวิทยาลยัเวลาท่ีเกิดเหตผุู้พบเหตกุารณ์เบือ้งต้นมกัจะเป็น รปภ. 

ถ้าหากระบบชดัเจน และมีแนวทางการช่วยเหลือเกิดขึน้ จะท�าให้ผู้

ประสบเหตปุลอดภยัและได้รับการชว่ยเหลืออยา่งทนัทว่งที

 อีกหนึง่เร่ืองท่ีข้าพเจ้ามีโอกาสได้ร่วมฟัง คือ งาน R2R ของ

โรงพยาบาลหนองคาย น้องหนิง(ไคลศรี บาดาล) และพ่ีป้อม(ศวิิไลซ์ 

ศรีวิเศษ) ทัง้คูเ่ป็นพยาบาลโดยภาระงานหลกัรับผิดชอบเก่ียวกบังาน 

EMS น้องหนิงเลา่ถงึท่ีมาท่ีไปของการท�า R2R ในครัง้นี ้

 “ในการดูแลผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั(STEMI) 

ที่ได้รับยา	Streptokinase	ขณะส่งต่อ	ตามมาตรฐานมีแนวทาง

ชดัเจน	แต่ขอ้จ�ากดัทีเ่รามี	คือ	รถ	เคร่ืองมือ	และอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการส่ง

ต่อ(Refer)	 มีขอ้จ�ากดั	และพยาบาลทีส่่งต่อ(Refer)	บางครัง้ก็ไม่ใช่ผู้

ทีมี่ความช�านาญในเร่ืองโรคและการดูแลผูป่้วยทีไ่ดร้บัยา	Streptokinase	

ทางทีมจึงมาคยุกนั	 และทบทวนดูว่าจะพอมีแนวทางอย่างในในการ

ดูแลผูป่้วยระหว่างการส่งต่อ"

 ขณะเล่า น้องหนิงมีความมุ่งมัน่มากท่ีจะพฒันาระบบ และ

ให้การช่วยเหลือผู้ ป่วยภายใต้ข้อจ�ากดัท่ีทางทีมมี และไม่อาจจดัหา

อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีทนัสมัยให้เหมาะสมได้ พ่ีป้อมซึ่งเป็นหวัหน้า

ของน้องหนิงเล่าเสริม

 “ภายใตข้อ้จ�ากดัดงักล่าว	 เราจะท�างานอย่างไรในการดูแลผู้
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ป่วยใหไ้ดต้ามมาตรฐานและเป็นไปตาม	KPI	ของกระทรวง	เราไม่เคย

หยดุน่ิงในการคิดและพฒันา	พีว่่ามนัมีความสขุ	ถา้เราสามารถท�างาน

นีไ้ดส้�าเร็จ	การเสียชีวิตระหว่างทางก็จะไม่เกิดข้ึน"	

   น้องหนิงเลา่เสริม "แมว่้า	บางครัง้แทบจะไม่ไดน้อน	แต่ก็ลกุข้ึน

มาท�างานนี	้เพือ่อยากเห็นงานส�าเร็จตามทีคิ่ดไว	้อยากเห็นว่าแนวทางที่

เราพฒันาข้ึน	เมือ่ถูกน�าไปใชผ้ลลพัธ์จะเป็นอย่างไร"	

 ใบหน้าอนัแช่มช่ืน พร้อมแววตาเป็นประกาย ขณะเล่าเร่ือง 

สะท้อนถึงพลงัของการอยากขบัเคลื่อนและพฒันางานประจ�าโดยใช้ 

R2R เป็นเคร่ืองมือ 

 ขณะเลา่เร่ือง หลายคนนัง่ฟังด้วยความอ่ิมใจ พลงัของเร่ือง

เลา่และการฟังอยา่งลกึซึง้ท�าให้มองเหน็ความงดงามมิติจิตวิญญาณ

ของคนท�างาน แม้วา่บางครัง้อาจจะเหน่ือยจากการท�างาน แตก็่ยงั

เตม็ท่ีและเตม็ใจลงมือท�าในภารกิจท่ีเสริมเข้ามา ดัง่เชน่งาน R2R เพ่ือ

ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ ป่วยและผู้ รับบริการ 



ตอนที่ 8
“กว่าจะมาเป็น	R2R	EMS"

เรื่องเล่าช่วงที่	2
ใคร่ครวญในตนเอง

ทบทวนและยอ้นมอง	คลา้ยการเดินทางมาถึงคร่ึงทาง

เราไดเ้กิดการเรียนรู้มากมาย	ทกุย่างกา้วคือ	การเติบโต
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“กว่าจะมาเป็น R2R EMS"
เรื่องเล่าช่วงที่	2

 “การพฒันาอาสาฉกุเฉินชมุชนประจ�าครัวเรือนโดยใช้กระบวนการ

มีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีในเขตองค์การบริหารสว่นต�าบลทา่พระ 

จงัหวดัขอนแก่น" เป็นอีกหนึง่ผลงานท่ีน้องนุ้ย (วิไลภรณ์ ศริิกา) สนใจท่ีจะท�า 

R2R ซึง่กวา่จะมาเป็น R2R EMS นีไ้ด้มีการทบทวนปรากฏการณ์หรืออบุตัิ

การณ์ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ทกุปี

	 “พืน้ทีที่ร่บัผิดชอบเป็นรอยต่อระหว่างจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดั

มหาสารคาม	เวลาทีเ่กิดเหตบุางครัง้กว่าการส่งต่อจะไปถึงจงัหวดัท�าไดล่้าชา้	

จึงไดค้ยุกนัในพืน้ทีว่่า	 ถา้พืน้ทีเ่ขม้แข็งและสามารถพ่ึงตนเองไดใ้นเบือ้งตน้ก็

จะช่วยลดปัญหาไดเ้ยอะ

	 เราก็มาคยุกนัว่า	 ถ้าน�าแนวคิดอาสาฉกุเฉินชมุชนมามีส่วน

ร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมตรวจสอบ	รวมถึงร่วมท�างานอาจจะช่วยลดช่อง

ว่างในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉกุเฉินได้"

 น้องนุ้ย ไมใ่ชพ่ยาบาล แตเ่ป็นนกัวิชาการสาธารณสขุท่ีท�างาน

ภาคท้องถ่ิน มีความมุง่มัน่และกระตือร้น ขณะท่ีเลา่เร่ืองนัน้มีพลงั

สร้างสรรค์ ชวนให้ผู้ ฟังสามารถจินตนาการตามได้

 มีเร่ืองเลา่ข�าๆ อยูห่ลายเร่ืองท่ีน้องนุ้ยได้เลา่สอดแทรกให้ฟัง 

ชวนให้เกิดเสียงหวัเราะเป็นระยะๆ เชน่ เม่ือได้รับการแจ้งเหตใุห้ออก

ไปรับคนไข้ ชาวบ้านไมส่ามารถบอกต�าแหนง่พืน้ท่ีได้ชดัเจน บอกได้

แตว่า่

	 “เหตเุกิดอยู่กลางทุ่งนา"	

 น้องนุ้ย เลา่ให้ฟังด้วยใบหน้าท่ีเบกิบานและสดช่ืน "ส่ิงทีเ่รา

คยุกนัและอยากใหเ้กิดข้ึนคือ	 การมีอาสาฉกุเฉินชมุชมประจ�าครวัเรือน	

สามารถช่วยเหลือตวัเองไดใ้นเบือ้งตน้	

	 อย่างนอ้ยมีความรู้และทกัษะในการแจ้งเหตใุนการขอความ

ช่วยเหลือผ่านหมายเลข	 1669	 ไดอ้ย่างถูกตอ้ง	 ทนัเวลา	 สามารถ

ใหก้ารช่วยเหลือผูที้ไ่ดร้บัอบุติัเหตหุรือการเจ็บป่วยฉกุเฉินเกิดข้ึนใน

ชมุชนหรือในครวัเรือนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม"

 เร่ืองเลา่เร้าพลงัของน้องนุ้ย กวา่จะมาเป็น R2R EMS ฟัง

แล้วรู้สกึช่ืนใจย่ิงนกั คนเลา่ก็มีพลงั คนฟังก็ได้รับและสมัผสัพลงันัน้

ไปด้วย ข้าพเจ้าตัง้ข้อสงัเกตกบัตนเองวา่ทกุๆ ครัง้เม่ือได้นัง่ลงฟังใคร

สกัคนเลา่ถงึความส�าเร็จเลก็ๆ ในหน้างานของตนเองแล้วพลงัใจพลงั

ชีวิตท่ีสมัผสัได้มกัท�าให้หวัใจพองโตและเตม็ไปด้วยความสวา่งสดใส

ในใจย่ิงนกั

 เม่ือขยบัมาอีกวงหนึง่ก็ได้ฟังเร่ืองราวของ พ่ีย ุ(ฌณาธิปว์ ศริิภคั
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กลุวฒัน์ เลา่ด้วยน�า้เสยีงเรียบๆ แตแ่ววตานีมุ้ง่มัน่มาก "ต�าบลบ้านดงเข้ม

แขง็ในการเฝ้าระวงัภาวะเจ็บป่วยฉกุเฉินโรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด"

 “หมู่บา้นอยู่ไกลมาก	บางครัง้ก็ไม่ไดเ้รียกบริการ	1669	ญาติ

น�าส่งเอง	 และบางครัง้การน�าส่งเองอาจเกิดเหตฉุกุเฉินทีรุ่นแรงเพ่ิม

มากข้ึนระหว่างเดินทาง

	 ดว้ยระยะทางไกล	 เมือ่เกิดเหตโุทรเรียก	 1669	 กว่ารถจะมา

รบั	 ใชเ้วลานานมาก	คนในพืน้ทีจึ่งไม่นิยมใชบ้ริการการแพทย์ฉกุเฉิน	

หรือ	โทร1669

	 ในเขตต�าบลบา้นดงอยู่ห่างไกลโรงพยาบาล	เวลามีผูป่้วยฉกุเฉิน

ตอ้งเรียกรถกูชี้พจากโรงพยาบาลอบุลรตัน์	 ซ่ึงใชเ้วลานาน	 เนือ่งจากการ

คมนาคมไม่สะดวก"

 ข้าพเจ้านัง่ฟัง นกึภาพบริบทของต�าบลบ้านดง อ�าเภออบุลรัตน์ 

แถวนัน้จะอยูใ่กล้เข่ือนอบุลรัตน์ นกึถงึสภาพของผู้ป่วยโรคระบบหวัใจ

และหลอดเลอืดท่ีมีภาวะเจ็บป่วยฉกุเฉิน และต้องน�าสง่ไปยงัโรงพยาบาล 

ถ้าระบบปฏิบตักิารฉกุเฉินได้รับการพฒันาและสามารถให้การชว่ยเหลอื

ในภาวะฉกุเฉินได้ก็จะชว่ยให้ผู้ป่วยปลอดภยัและได้รับการรักษาอยา่งทนั

ทว่งที

 พ่ีย ุเลา่ตอ่วา่	"ถา้งานวิจยั	R2R	นีส้�าเร็จ	ประชาชนผูเ้จ็บป่วย

ฉกุเฉินโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดในเขตต�าบลบา้นดง	 ก็จะไดร้บั

การดูแลและเขา้ถึงบริการไดอ้ย่างรวดเร็วและปลอดภยั

 "เกิดรูปแบบการช่วยเหลือดูแลกนัเองในชมุชนนบัตัง้แต่จดุเกิด

เหตไุปจนถึงการน�าส่งผูป่้วยถึงโรงพยาบาล	 ในงานช้ินนีไ้ดมี้การวางแผน

ไวว่้าจะเชิญผูแ้ทนจาก	 4	 องค์กรหลกัในพืน้ที	่ ไดแ้ก่	 ผูแ้ทนจากองค์การ

บริหารส่วนต�าบลบา้นดง	 ผูน้�าจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน	 ผูแ้ทน

จากสถานบริการสขุภาพ	และผูแ้ทนภาคประชาชน"

 ฟังแล้วช่ืนใจมาก งานเลก็ๆ แตย่ิ่งใหญ่ คนฟังก็หวัใจพองโต

ตามและอีกหนึง่ผลงานท่ีนา่สนใจ	 "กว่าจะมาเป็น	 R2R” ของจ๊ิกก๋ี

(สภุลกัษณ์ ชารีพดั) โรงพยาบาลศนูย์ขอนแก่น  จ๊ิกก๋ีนัง่กอดหมอน

ขณะเลา่ น�า้เสียงชวนให้หลายคนในวงตัง้ใจฟัง 

 “จากประสบการณ์ในการท�างานที่ผ่านมา	 มกัมีการใหร้หสั

ความรุนแรงผูป่้วยฉกุเฉินไม่รุนแรง	(สีเขียว)	แต่เมือ่ทีมปฏิบติัการไปถึง

พบเป็นผูป่้วยวิกฤตฉกุเฉิน	(สีแดง)	สะทอ้นให็เห็นว่าการสือ่สาร	กบัการ

ตดัสินใจในการใหร้หสันัน้ไม่เป็นไปในทางเดียวกนั"	 พอเล่ามาถึงตรงนี้

หลายคนช่วยกนัเสริม	เพราะส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์คลา้ยกนั

 เร่ืองการคดัแยกและการให้รหสัความรุนแรงถือเป็นความ

ส�าคญัของการคดักรองและชว่ยเหลือผู้ ป่วย ณ จดุเกิดเหต ุงาน R2R 

ของจ๊ิกก๋ี จงึนา่จะเป็นต้นแบบของการสะท้อนวิธีคดิ วิธีแก้ปัญหาได้ดี

อีกเร่ืองหนึง่

	 “จากการให้รหสัความรุนแรงที่เหมาะสม	 ผู้ป่วยฉุกเฉินใน

กลุ่มรหสัสีแดงทีมี่ภาวะคกุคามต่อชีวิต	ก็จะไดร้บัการดูแล	ณ	จดุเกิด

เหตแุละระหว่างน�าส่งทีเ่หมาะสม"
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 จ๊ิกก๋ีเลา่อยา่งมุง่มัน่วา่ "ประโยชน์ทีจ่ะเกิดจากการท�า	 R2R	

ครัง้นีคื้อ	 ไดแ้นวทางในการปฏิบติัการคดัแยกทางโทรศพัท์	 และการ

ใหร้หสัความรุนแรงทีมี่คณุภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน"	

 ฟังแล้วช่ืนชมการวิเคราะห์ปัญหาหน้างานและความมุง่มัน่ท่ี

จะแก้ไขและพฒันางาน เพราะการชว่ยเหลือ ณ จดุเกิดเหตนีุเ้ป็นเร่ือง

ส�าคญัมาก การชว่ยเหลือเบือ้งต้นถกูต้อง ความปลอดภยัตอ่ผู้ ป่วยก็

จะตามมา

 ในวงสนุทรียสนทนา มีเร่ืองท่ีนา่สนใจมากมาย "กวา่จะมา

เป็น R2R EMS” ความพยายามท่ีจะดงึศกัยภาพของชมุชนเข้ามา

มีสว่นร่วมและเสริมพลงัให้พึง่ตนเองอยา่งเข้มแข็ง เชน่ "การพฒันา

ศกัยภาพอาสาฉกุเฉินชมุชนกลุม่ อสม.ในการดแูลชว่ยเหลือผู้ ป่วยโรค

กล้ามเนือ้หวัใจตายเฉียบพลนั (AMI)” เป็นอีกหนึง่เร่ืองท่ีนา่สนใจมาก

 “ผู้บริหารสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตไิด้มอบนโยบาย

ให้มีการอบรมแก่อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)	เพื่อพฒันาเป็น

อาสาฉุกเฉินชุมชน(อฉช.)ให้มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือ

เบือ้งต้นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	 นับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อชีวติ

ของผู้ป่วยฉุกเฉินที่เกดิเหตุในครัวเรือนหรือชุมชน	 ก่อนที่ชุดปฏบิตัิ

การจะเข้าไปถงึและน�าส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล"

	 “อสม.	 สามารถท�าได	้ จะช่วยผูป่้วยไดอ้ย่างมากในเบือ้งตน้"	

เจ้าของแนวคิด	คือ	นอ้งนุย้(รุจีวรรณ	ยมศรีเคน		แสงลนุ	)	ผูเ้ต็มไปดว้ย

พลงัและความสามารถสะทอ้นแนวคิดใหฟั้ง

	 ก็เลยคิดว่า	จะน�านโยบายดงักล่าวมาสู่การปฏิบติั	ถา้สามารถ

พฒันาศกัยภาพของ	 อสม.ได้	 ก็ท�าให้มีแนวทางในการเข้าถึงระบบ

บริการและการดูแลช่วยเหลือ	 โดยเฉพาะผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจตาย

เฉียบพลนัได	้(AMI)

 สนใจท่ีจะศกึษาถงึการประเมินผลการพฒันาศกัยภาพอาสา

ฉกุเฉินชมุชนกลุม่ อสม.ในการดแูลชว่ยเหลือผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจ

ตายเฉียบพลนั โดยหวงัวา่หลงัจากอบรมจะท�าให้การดแูลชว่ยเหลือ

และการใช้บริการการแพทย์ฉกุเฉินมีความรวดเร็วและปลอดภยั"

 น้องนุ้ย เลา่ไปยิม้ไปด้วยน�า้เสียงอนัไพเราะ แววตาเป็น

ประกายสดใส ช่างเป็นวงสนทนาเล็กๆ ท่ีเต็มไปด้วยชีวิตและ

สะท้อนวิธีคิดของคนท�างานท่ีหลากหลาย น่าสนใจ ท่ีส�าคญั

ผลลพัธ์ สามารถน�าไปสูก่ารปฏิบตัจิริงได้ด้วย

 “วตัถปุระสงค์ทีนุ่ย้อยากศึกษา	 คือ	 เพือ่ตอ้งการประเมินผล

การพฒันาศกัยภาพอาสาฉุกเฉินชุมชนกลุ่ม	 อสม.ในการดูแลช่วย

เหลือผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจตายเฉียบพลนั"

	 “อบรมไปแลว้	 สามารถน�ามาใชจ้ริงไดไ้หม	 นุย้ตัง้ใจจะปรบั

รูปแบบการฝึกอบรม	และใหเ้ขาไปลองท�าในสถานการณ์จริง	จากนัน้

ก็ประเมินผลดูว่าเป็นอย่างไรค่ะ"

 การนัง่กบัพืน้ พร้อมกอดหมอนอิง บางคนก็นอนเอกเขนก 

เป็นบรรยากาศท่ีผอ่นคลายสบายๆ ข้าพเจ้ามองวา่การท่ีได้รับฟังเร่ือง
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ราวจากผู้ อ่ืน ท�าให้เราได้ย้อนกลบัมาคดิในเร่ืองราวของตนเอง และ

ใคร่ครวญประสบการณ์ท่ีผา่นมาวา่ประสบกบัสิง่ท่ีคล้ายกนันีห้รือไม ่

และยงัได้คดิตอ่ยอดเตมิเตม็กนัตอ่ 

 ประสบการณ์ของแตล่ะทา่นไมเ่หมือนกนั การได้ฟังและแลก

เปลี่ยนท�าให้เกิดการเรียนรู้ เช่ือมโยงความคดิ และสร้างสรรค์ตอ่ยอด

ท�าให้เกิดความสมบรูณ์และชดัเจนย่ิงขึน้

 เม่ือหนักลบัมาฟังเร่ืองของพ่ีไก่(ปญุญาวีร์  อาราเม)  อาจารย์หมอตา่ย 

(นพ.วรภทัร วงษ์สวสัดิ์) อาจารย์หมอบี(พญ.วงศ์ศริิ ทวีบรรจงสนิ) 

และพ่ีไก่(พิมพ์ใจ หสัช)ู ท่ีสะท้อนเร่ืองราวให้เราได้เห็นถึงผู้ ป่วยท่ี

ประสบอบุตัทิางตา พบวา่ยงัขาดความรู้ในการชว่ยเหลอืเบือ้งต้นอยูม่าก 

ขาดทกัษะและความเข้าใจ ทัง้ของคนในชมุชมและทีมชว่ยเหลือ

 “มนัน่าตกใจ	 เมือ่ยอ้นกลบัไปดูตวัเลขและสถิติทีผ่่านมาผูป่้วย 

ทีถู่กส่งมาถึงเราไดร้บัการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้	ณ	จดุเกิดเหตไุม่ถูกตอ้ง 

บางรายก็น่าเสียดาย	 ถ้าได้รับการดูอย่างดีก็จะมีอาการไม่มาก	 

บางรายถึงกบัตอ้งสูญเสียดวงตาไปเลยก็มี

	 เป้าหมายทีอ่ยากท�างานวิจยัเพือ่อยากศึกษาขอ้มูลพืน้ฐาน

และความตอ้งการแนวปฏิบติัส�าหรบัการจดัการภาวะฉกุเฉินทางตา"

	 “ช่องว่างของความไม่เขา้ใจลกัษณะ	อาการ	และความรุนแรง

ท�าใหไ้ม่อาจเขา้ถึงระบบบริการไดท้นัเวลา	 ผูใ้หบ้ริการสาธารณสขุทัง้

ระดบัปฐมภูมิ	 ทติุยภูมิขาดความรู้ทีเ่ป็นเฉพาะทาง	 ท�าใหไ้ม่มีทกัษะ

ในการประเมินภาวะฉกุเฉินทางตาได้ถูกต้อง	 การรักษาเบื้องต้นไม่

เหมาะสม	 การส่งต่อผูป่้วยมีความล่าชา้	 อาจท�าใหผู้ป่้วยเขา้สู่ภาวะ

รุนแรงมากข้ึน"	คณุหมอต่ายเล่าเสริมจากพีไ่ก่	(ปญุญาวีร์)	ท�าใหม้อง

เห็นภาพของช่องว่างปัญหาอปุสรรคไดช้ดัเจนย่ิงข้ึน

	 “เรามองเห็นคนไขต้อ้งโดนควกัลูกตา	 ตอ้งใส่ตาเทียม	 ท�าให้

รู้สึกสลดใจ"	พีไ่ก่	(พิมพ์ใจ)	เล่าเสริม

  ทีมวิจยันีเ้ลา่ให้ฟังถงึความคาดหวงั วา่ถ้างาน R2R ครัง้นีส้�าเร็จ 

จะได้แนวปฏิบตัสิ�าหรับการจดัการภาวะฉกุเฉินทางตาส�าหรับเครือขา่ย

โรงพยาบาลตา่งๆ ในเขตบริการสขุภาพท่ี 5 (ราชบรีุ สพุรรณบรีุ นครปฐม 

กาญจนบรีุ สมทุรสงคราม สมทุรสาคร เพรชบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์) ได้ใช้ 

เพ่ือชว่ยเหลอืผู้ป่วยท่ีได้รับการบาดเจ็บทางตา เกิดโอกาสในการเช่ือมโยง

การท�างานจกัษุสาธารณสขุเชิงระบบกบัภาคสว่นตา่งๆ เพ่ือขบัเคลือ่น

ระบบสาธารณสขุของประเทศ 

 ขณะท่ีได้นัง่ฟังรู้สกึมีความสขุในเร่ืองราวเลก็ๆ ท่ีย่ิงใหญ่มาก 

 หมอจุ้ย (นพ.กิตตชิยั โพธ์ิดม) จากโรงพยาบาลศนูย์ขอนแก่น 

ทา่ทางอารมณ์ดีและใจดี คอยนัง่ฟังพ่ีๆ เลา่เร่ือง พร้อมรอยยิม้บางๆ 

บนใบหน้า

 เร่ืองท่ีหมอจุ้ยสนใจศกึษาคือ การพัฒนาค�าถามเพื่อคัด

กรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ

และส่ังการจงัหวัดขอนแก่น
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 “เมือ่ไดร้บัแจ้งเหตแุละออกรบัผูป่้วย	 กลบัมีผูป่้วยบางรายไม่

ตรงตามอาการทีแ่จ้งเขา้มาทีศู่นย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การ"

 หมอจุ้ย เลา่ไปยิม้ไป "เมือ่วิเคราะห์ดูปัญหาทีเ่กิดข้ึนมีความ

ส�าคญัเนือ่งจากทีศู่นย์รับแจ้งเหตแุละสัง่การมีเวลาจ�ากดัในการคดั

กรองผูป่้วยแต่ละราย"

	 “ส่ิงหน่ึงที่เราพบหลงัจากได้พูดคุยกันในทีม	 คือ	 รูปแบบ

ค�าถามทีใ่ชอ้ยู่ยงัไม่กระชบัและตรงประเด็นพอทีจ่ะจ�าแนกโรคหลอด

เลือดสมองออกจากภาวะอืน่ๆ	ได"้

 ขณะท่ีฟังคณุหมอจุ้ยเลา่ ท�าให้นกึย้อนไปถงึงานวิจยัของจ๊ิกก๋ี 

เหน็ชอ่งวา่ง (Gap) และอปุสรรคของการท�างานชดัเจนขึน้

 การรับแจ้งเหต ุ  การประเมินการจดุเกิดเหต ุและการประเมิน 

การห้องฉกุเฉิน ทัง้สามแหง่นีต้้องมีความสอดคล้องกนัของการประเมิน 

 ให้รหสั และการให้ความช่วยเหลือผู้ ป่วย

 คณุหมอจุ้ย ผู้อารมณ์ดีเลา่ตอ่ไปวา่ "ถา้หากงานช้ินนีส้�าเร็จ

จะสามารถน�าไปใชป้ระโยชน์เพือ่ปรบัปรุงค�าถามการคดักรองผูป่้วยโรค

หลอดเลือดสมองเฉียบพลนั	ทีศู่นย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การขอนแก่น"

 อีกหนึง่เร่ืองเลา่ของ R2R ท่ีน�ามาซึง่ความงดงาม	"นวัตกรรม	

KhonKaen	 Child	 Triage	 Tape”	 แนวคิดของ อาจารย์หมอโบลิง่ 

(นพ.รัฐระวี พฒันรัตนโมฬี) เก่ียวกบัเร่ืองนี ้อาจารย์ตัง้ข้อสงัเกตวา่ 

 "สถานการณ์อบุติัเหตหุมู่	 หรือภยัพิบติั	 หลายครัง้ทีพ่บว่า	 

ผูป่้วยเด็กไม่ไดร้บัการคดัแยกระดบัความฉกุเฉินดว้ยเคร่ืองมือทีเ่หมาะ

สมตามช่วงอายนุัน้ๆ

	 ท�าใหไ้ม่สามารถจดัล�าดบัการรกัษาไดเ้หมาะสมภายใตท้รพัยากร

ทีมี่จ�ากดั	 ส่งผลใหผู้ป่้วยเด็กไม่ไดร้บัการรกัษาอย่างทนัท่วงที	 ท�าใหเ้กิด

ภาวะแทรกซ้อนและความพิการ	 หรืออาจส่งผลใหผู้ป่้วยทีบ่าดเจ็บเล็กนอ้ย

ตอ้งถูกส่งไปสถานพยาบาลระดบัสูง"

 ประเทศไทยยงัไมมี่ระบบการคดักรองในภาวะสาธารณภยั

ส�าหรับผู้ ป่วยเดก็มาใช้ จงึถือเป็นเหตผุลเร่งดว่นท่ีต้องพฒันาเคร่ือง

มือส�าหรับคดักรอง

 วงเลก็ๆ ท่ีนัง่ล้อมกนัเข้ามา มีหมอนอิงนุม่ๆ เอกเขนกบ้าง 

สบายๆ ท�าให้การฟังเร่ืองราวท่ีมาท่ีไปของ R2R EMS ได้อรรถรสย่ิง

นกั แตล่ะเร่ืองมีท่ีมาอยา่งชดัเจน มองเหน็ความปรารถนาและความ

ต้องการจะพฒันาหน้างานของตนเอง 



ตอนที่ 9
"World	Cafe	R2R	EMS"

“คุณค่าและความส�าเร็จที่
เกิดจากการท�า	R2R	EMS”

วงสนทนาทีเ่ต็มไปดว้ยสนุทรียศาสตร์

น�ามาซ่ึงการแลกเปลีย่นและต่อยอดความรู้
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World Cafe ; 
ถอดบทเรียน	กระบวนการสนับสนุน	ทุนวิจัย	R2R
“คุณค่าและความส�าเร็จที่เกิดจากการท�า	R2R	EMS”

 ริมแมน่�า้เจ้าพระเจ้ายามเช้า เรือสง่สนิค้าแลน่ผา่นหน้าไปอยา่งไม่

เร่งรีบ วิถีชีวิตริมน�า้เตม็ไปด้วยความเนิบช้า แม้วา่ท่ีพกัจะไมห่า่งจากความ

จอแจมากนกั แตก่ารขยบัเข้ามาในซอยอีกนิดหนึง่เพ่ือหลบลีค้วามวุน่วาย  

สปัปายะก็สามารถเกิดขึน้ได้

 ทุกครัง้ของการมาร่วมกระบวนการข้าพเจ้ารู้สึกช่ืนชมและ

ประทบัใจผู้จดัเสมอ มกัจะเลือกสถานท่ีท่ีมีองค์ประกอบซึง่ง่ายต่อ

การจดักระบวนการได้ง่าย ผู้ เข้าร่วมไม่หนีหาย ความวุ่นวายท่ีห่าง

ออกไป การเข้าถงึซึง่กิจกรรมการเรียนรู้ท�าได้งา่ย ท�าให้นกึประโยคท่ี

วา่ “Safety Zone กบั Learning Zone เป็นหนึง่เดียว"

 เราทกัทายกนัด้วยบทสนทนาเลก็  ๆ ใบหน้าเปือ้นยิม้ การพดูคยุเลา่

ขานเร่ืองราวไมเ่งียบหายไปจากวง ข้าพเจ้าอธิบายถงึกิจกรรมท่ีจะมีในเช้านี ้

"แลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านกจิกรรม	World	Cafe”

 3 ประเดน็ท้าทายท่ีน�าไปสูก่ารผอ่งถ่ายและตอ่ยอดความรู้ เปิดค�า

ถามกว้าง  ๆท่ีน�าไปสูก่ารสนทนาในกลุม่ยอ่ย

 ประเดน็ท่ี 1 คณุคา่และความส�าเร็จท่ีเกิดจากการท�า R2R EMS ครัง้นี ้

 ประเดน็ท่ี 2 ปัญหาและอปุสรรค พร้อมการแก้ไขท่ีเกิดขึน้

 ประเดน็ท่ี 3 สิง่ท่ีอยากได้รับการสนบัสนนุเพ่ิมเตมิจาก สพฉ.(ท่ีคาด

วา่เป็นไปได้)

 เราก�าหนดเวลาในการแลกเปลีย่นเรียนรู้รอบละ 30 นาที ใช้เทคนิค

ของการสนุทรียสนทนาเป็นเคร่ืองมือในการพดูคยุ ฟัง คดิ สะท้อน และเตมิ

เตม็ให้เร่ืองราวชดัเจนขึน้

 ให้กลุม่คดัเลือกผู้ เฝ้ากลุม่(Host) สรุปและบอกเลา่แก่สมาชิก

ทา่นอ่ืนๆ ท่ีมาเยือนกลุม่ พร้อมทัง้กระตุ้นให้เกิดการพดูคยุแลกเปลี่ยน 

และตอ่ยอดความคดิ

 แต่ละกลุ่มมีสมาชิกไม่มาก มีกระดานหนึ่งแผ่นส�าหรับไว้

เขียนเร่ืองราวและทกุคนนัง่บนเก้าอีล้้อมรอบเป็นรูปตวัย ู พดูคยุกนั

สบายๆ แบบเป็นกนัเอง ท่าทีมีความเป็นกลัยาณมิตรสงู การกดข่ม

และตดัสนิไมป่รากฏในบรรยากาศเลย ในทศันะของข้าพเจ้า "อตัตา

และความยดึมัน่ถือมัน่ไมท่�างาน ไมป่รากฏ" 

 การใช้สนุทรียสนทนาเชน่นีต้รวจสอบหลายครัง้ผา่นการท�า

กระบวนการจากท่ีต่างๆ ช่วยยืนยันได้ว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่น

นีง้ดงามและเกิดปัญญา
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 กลุม่แรกท่ีข้าพเจ้าได้เข้าร่วมเรียนรู้และสงัเกตกระบวนการ

ด้วย คือ "คณุคา่และความส�าเร็จท่ีเกิดจากการท�า R2R EMS ครัง้นี"้

 ชว่งแรก ทกุคนนัน้ดเูหมือนจะนัง่แบบเรียบร้อย สงวนทา่ที 

ทบทวนท�าความเข้าใจในค�าถามท่ีโชว์ให้ด ู มีหนึ่งคนท่ีอาสาลกุขึน้

เพ่ือเขียนแผน่กระดานนัน้ให้	"ใครจะเร่ิมพดูก่อน" คือ ค�าถามท่ีผา่น

แววตาและทา่ทาง 

 สกัพกัเม่ือคนแรกเร่ิมพูด อีกหลายคนเร่ิมฟัง เร่ืองราวเร่ิม

พร่ังพรูออกมา ภาพเบือ้งหน้าท่ีเหน็คือ เสนห์่ของการฟัง แววตาและ

ทา่ทางท่ีหลายคนแสดงออกมา สะท้อนให้เหน็ทกัษะของการฟัง เม่ือ

การพดูจบลง ประโยคท่ีเอ่ือนเอย่ออกมาจากบางคนในกลุม่สะท้อน

ให้เหน็ถงึการคดิตามและตอ่ยอดในสิง่ท่ีตนเองได้ฟัง ภาพของเกลียว

ความรู้เกิดขึน้ในวงเลก็ๆ 

 เม่ือสกดัเนือ้หาท่ีได้จากการพดูคยุ ตามประเดน็ได้ ดงันี ้

	 ประเด็นที่ 	 1	 คุณค่าและความส�าเร็จที่ เกิดจากการท�า	

R2R	EMS	ครัง้นี ้ข้าพเจ้าลองแบ่งเป็นสองประเดน็ประเดน็แรก

คือคุณค่าที่เกดิขึน้จากการท�า	R2R	EMS	ดงันี ้

	 “เห็นคณุค่าตนเอง	 หน่วยงาน	 ช่วยพฒันางานประจ�าทีย่งั

เป็น	ช่องว่าง	(Gap)”

	 “ท�าใหห้น่วยงานอืน่ๆ	รู้จกังาน	EMS	มากข้ึน"

	 “ผลงานช่วยพฒันาทีม	 เครือข่าย	 ชมุชน	 และตนเอง	 เกิด

ความร่วมมือในงาน"	

	 “ผูบ้ริหารใหค้วามส�าคญัและเขา้ใจมากข้ึน"

	 “ชมุชนเขม้แข็ง	เกิดความร่วมมือในงาน"

	 “ไดรู้้จกัทีมวิจยั	ไดร่้วมทกุข์	ร่วมสขุ"

	 “มีความภูมิใจ	รู้สึกเป็นเจ้าของ	ท�าใหมี้พลงัอยากพฒันางาน

เพ่ิมข้ึน"

	 “ทีมผูใ้หก้ารดูแล	 รู้สึกมัน่ใจ	 เต็มใจในการใหบ้ริการผูป่้วย	

หลงัจากมีแนวทางการปฏิบติัการดูแลผูป่้วยทีช่ดัเจนเป็นแนวทาง

เดียวกนั"

	 “ไดค้วามรู้	การมีส่วนร่วมการท�างานของภาคีเครือข่าย"

 คณุค่าท่ีเกิดขึน้ ข้าพเจ้ามองในมิติของความรู้สกึทางจิตใจ

ท่ีคนท�า R2R สมัผสัได้และชว่ยกนัทบทวนพร้อมสะท้อนออกมา เป็น

เร่ืองท่ีเร่ิมจากความประทบัใจ ค่อนข้างเป็นนามธรรมแต่ก็สามารถ

อธิบายได้ และเช่ือมโยงไปถงึสิง่ตา่งๆ เชน่  “ผู้บริหารให้ความส�าคญั

และเข้าใจมากขึน้" ภายใต้ค�าพดูมีเร่ืองราวมากมายปรากฏ และสรุป

ความออกมาถงึการท�า R2R EMS ครัง้นีใ้นท่ีสดุคือ ผู้บริหารมีความ

เข้าใจและให้ความส�าคญั 

 ข้าพเจ้าตีความตามเข้าใจวา่ สิง่ท่ีแสดงออกถงึการให้ความ

ส�าคญัและความเข้าใจของผู้บริหาร น่าจะหมายถึง การสนับสนุน 

การเอือ้อ�านวยภารกิจด้าน EMS และการท�า R2R ในครัง้นี ้ ความ

เก่ียวข้องและเช่ือมโยง รวมถงึสิง่ท่ีแสดงออกมาเป็นรูปธรรมจน

สามารถสะท้อนให้เหน็ถงึคณุคา่ท่ีสมัผสัได้ 
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 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ท่ีเร่ิมต้นด้วยค�าถาม น�ามาซึง่การใคร่ครวญ 

ทบทวน และสะท้อนความเข้าใจออกมา รวมถงึการเตมิเตม็ตอ่ยอด 

คือเสนห์่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวง World Cafe ครัง้นี ้

 เม่ือสกดัเนือ้หาเก่ียวกบัความส�าเร็จท่ีเกิดขึน้จากการท�า R2R 

EMS ทางกลุม่จะมองเป็นความส�าเร็จท่ีใกล้ตวั จบัต้องและสมัผสัได้

ผา่นความรู้สกึนกึคดิ

 ชว่งเวลาของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไมไ่ด้มีการแยกชดัเจน

ระหวา่งคณุคา่และความส�าเร็จท่ีเกิดขึน้ มกัจะมองแบบรวมๆ และ

ข้าพเจ้าน�ามาสกดัแยกเนือ้หาภายหลงั เม่ือมีการหมนุกลุม่ สมาชิก

ใหมท่ี่มาตอ่ยอด ตา่งเตม็ไปด้วยความเบกิบานใจ ข้าพเจ้าตัง้ข้อ

สงัเกตวา่ 

	 อาจจะเป็นเพราะว่าการตัง้ค�าถามทีเ่ป็นเชิงบวก	 ค่อนข้าง

เร้าพลงัดา้นในของผูค้นได	้สร้างสรรค์มากกว่า	การคน้หาปัญหาหรือ

อปุสรรค

 การพดูคยุภายใตบ้รรยากาศของกระบวนการทีเ่อือ้ต่อการ

เกิดการเรียนรู้มกัน�ามาซ่ึงความตืน่รู้และเบิกบาน	 การเคลือ่นไปของ

แต่ละกลุ่มหมนุวนมาทีบ่รรจบทีก่ลุ่มนี	้ พลงัของการพดูคยุจะเต็มไป

ดว้ยความสขุ

และเม่ือสกดัเนือ้หาเก่ียวกบัความส�าเร็จท่ีเกิดจากการท�า R2R ดงันี ้

	 “คณะท�างานของ	 สพฉ.เอือ้ประโยชน์ในการจดัท�า	 R2R	 ทัง้

ในดา้นงบประมาณ	ผูเ้ชีย่วชาญ	และผูป้ระสานงาน"

	 “กระบวนกรมีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู้"

	 “ทีมผูวิ้จยั	 มีความเป็นกนัเอง	 ช่วยเหลือใหก้�าลงัใจ	 แลก

เปลีย่น	เสริมงานต่อยอดกนัและกนั"

	 “ทีมผูวิ้จยัมีความกระตือรือร้น	 อยากท�า	 อยากเรียนรู้	 อยาก

พฒันางาน"

	 “ไดเ้รียนรู้ขัน้ตอนและกระบวนการวิจยั"

	 “ผลการท�า	R2R	ช่วยพฒันาสขุภาพของประชาชน"

	 “ลดช่องว่างของการเขา้ถึงระบบบริการของประชาชน"

	 “มีเครือข่ายกวา้งขวาง	เพ่ิมเครือข่ายในระบบสขุภาพ"

	 “กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในชมุชน	มีการรบัรู้	เขา้ใจ	ตระหนกั

และเรียกใชบ้ริการ	1669	ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม	ลดขอ้ขดัแยง้	ลด

ขอ้ร้องเรียน"

 ข้าพเจ้านัง่ซมึซบัในรายละเอียด หลายๆ คนเหน็พ้องต้อง

กนัวา่ การท่ีทางผู้ให้ทนุจดัให้พบกนั เป็นประจ�านี ้ มีสว่นชว่ยกระตุ้น

ให้การท�างานเกิดความก้าวหน้า และกระตือรือร้นท่ีจะท�า	"ในแต่ละ

ระยะที่มาพบกันเราต้องเตรียมตวัแล้วล่ะว่า	 จะน�าอะไรมาแลก

เปลี่ยนพูดคยุกบัเพือ่นๆ"

	 "แมจ้ะเป็นการประชมุ	 แต่ก็ท�าใหห้ลายคนรู้สึกถึงความผ่อน

คลายและเกิดพลงัทีจ่ะกลบัไปท�างานต่อ"	

	 "คลา้ยมาพกัผ่อน	แต่ก็ไดง้านกลบัไปดว้ย"
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 ข้อสงัเกตท่ีพบ จากการได้มาร่วมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 

แม้จะเป็นการประชุม แต่การจัดการประชุมน�ามาซึ่งบรรยากาศ

ของความสร้างสรรค์ มีความเป็นกัลยาณมิตร และเน้นการให้

ความส�าคญักับผู้ เข้าร่วมประชุม 

 ดงันัน้ จึงไม่แปลกใจเม่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับ

เร่ืองความส�าเร็จ พบวา่ขึน้อยูก่บัปัจจยัสามอยา่ง คือการด�าเนินงาน

ของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาตท่ีิมีการก�ากบัตดิตามและเอือ้

อ�านวยสนบัสนนุการท�า R2R ของนกัวิจยัเป็นระยะ อาจารย์วิทยากร

ท่ีมีบทบาทของความเป็นกลัยาณมิตร เป็นโค้ช เป็นคณุอ�านวย และ

ความเป็นผู้ เหน่ียวน�า รวมถงึเพ่ือนๆ นกัวิจยัท่ีเข้าร่วมกระบวนการ มี

ทา่ทีแหง่ความเป็นมิตร เกือ้กลูและชว่ยเหลือกนั พดูคยุแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และความคดิเพ่ือเตมิเตม็งานระหวา่งกนัและกนั

 จงึอาจสรุปได้ว่า	"ความส�าเร็จของการท�า	R2R	"	น่าจะขึน้กับ

-	การจดัการของสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

-	วทิยากรหรือผู้เช่ียวชาญที่มาร่วมกระบวนการ

-	สัมพนัธภาพของนักวจิยั

 ท�าให้ข้าพเจ้ามองเหน็มิตคิวามเช่ือมโยงของทัง้สามองค์ประกอบนี ้

มีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั และไมแ่ยกสว่น หรืออาจขอใช้ส�านวนท่ีวา่  

"เป็นดัง่กนัและกนั" 

 น่ีเป็นเพียงการสะท้อนมาให้เหน็ถงึการทบทวนและใคร่ครวญ

คร่ึงทางของการเดนิทางขบัเคลือ่น KM&R2R EMS คณุคา่เป็นสิง่ท่ี

ปรากฏออกมาทางความคดิและความรู้สกึ สว่นความส�าเร็จนัน้เป็น

เร่ืองท่ีปรากฏเป็นรูปธรรม มองเหน็ และสมัผสัได้

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการท�ากระบวนการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้แบบ World Cafe ข้าพเจ้าจงึได้น�าบทสรุปท่ีเขียนไว้ใน

เวบไซต์ GotoKnow.org โดยผู้เขียนใช้นามแฝงวา่ Burden of Disease 

Thailand ซึง่เขียนคอ่นข้าง เข้าใจงา่ยและมองเหน็ภาพของการท�า

กระบวนการ

World	Café	

World café เป็นรูปแบบหนึ่งของการท�ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซึง่เน้นให้ "ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน

ความรู้	 ประสบการณ์	 และความคิดเห็น" ในประเด็นท่ี

กลุ่มได้ก�าหนดไว้ การท�ากิจกรรม World café จะจดัขึน้ภาย

ใต้ "บรรยากาศแห่งมิตรไมตรี"  คือบรรยากาศท่ีท�าให้ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมรู้สกึเหมือนก�าลงันัง่คยุเร่ืองราวต่างๆ กบักลุ่มเพ่ือนสนิทใน

ร้านกาแฟ และให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินแลกเปลี่ยนความ

รู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น รวมทัง้ต่อยอดความรู้ต่างๆ ตาม

หวัข้อท่ีถกูเปิดประเด็นไว้ กบัเพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ ซึง่จะมีเจ้าบ้าน หรือ 

Host ประจ�าโต๊ะท่ีพร้อมต้อนรับผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท่ีจะหมนุเวียนมา

จากโต๊ะอ่ืนๆ ด้วย
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องค์ประกอบของ	world	café

• ผู้ด�าเนินรายการ 

• เจ้าบ้าน ( host ) ประจ�าโต๊ะ แตล่ะโต๊ะมีเจ้าบ้านประจ�า 1 คน 

• ผู้ เข้าร่วมแตล่ะกลุม่ยอ่ย (แตล่ะโต๊ะ) ซึง่แตล่ะกลุม่ยอ่ยนีจ้ะมีผู้ เข้า

ร่วม 5-6 คน ย่ิงน้อยย่ิงดี เพราะจะท�าให้เกิดการมีสว่นร่วมมากขึน้  

• ค�าถาม หรือประเดน็น�าในแตล่ะรอบ 

• อปุกรณ์จดบนัทกึประจ�าโต๊ะ เชน่ กระดาษแผน่ใหญ่ ปากกาเมจิก 

ดนิสอ สีน�า้มนั หลายๆ สี

• ระยะเวลาในการแลกเปล่ียน 

• บรรยากาศผอ่นคลาย มีดนตรีบรรเลง บรรยากาศแหง่มิตรไมตรี

และความเทา่เทียม

เทคนิคที่ควรใช้ใน	World	café

1. เคารพในความเทา่เทียมและให้เกียรตซิึง่กนัและกนั

2. ผู้ เข้าร่วมทกุคน คือ เพ่ือนท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพดูคยุ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคดิเหน็กนัได้

3. เปิดใจรับฟัง พร้อมเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ

4. สิง่ท่ีได้ ไมไ่ด้มีเพียงความรู้เนือ้หาเทา่นัน้ แตย่งัมีเร่ืองของความ

สมัพนัธ์กบัผู้ ท่ีเรามาสนทนาด้วย

5. ฟังอยา่งตัง้ใจ ฟังจนจบโดยไร้อคต ิไมต่ดัสนิถกูผิด

6. พดูอยา่งสร้างสรรค์ ใช้วาจาสภุาพ

7. มองข้ามปัญหา เน้นการหาหนทางแก้ไข

***ผู้ เข้าร่วมควรแยกย้ายไปยงัโต๊ะอ่ืนๆ ไมค่วรจบักลุม่เดียวกนัตลอด

ทกุๆ รอบ 

(อา่นตอ่ได้ท่ี: https://www.gotoknow.org/posts/406480)

  จากบทความข้างต้น ข้าพเจ้าขอเพ่ิมเตมิในกระบวนการท่ีน�า  

มาใช้ในครัง้นี ้คือ การผสมผสานเทคนิคสนุทรียสนทนา (Dialogue) และ

การฟังอย่างลึกซึง้(Deep Listening)ในการท�าวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ให้เกิดบรรยากาศของการเตมิเตม็และตอ่ยอดความรู้



ตอนที่  10
"World Cafe R2R EMS"
“ปัญหาและอุปสรรคพร้อมการแก้ไขที่เกิดขึ้น”

วงสนทนาทีเ่ต็มไปดว้ยสนุทรียศาสตร์

น�ามาซ่ึงการแลกเปลีย่นและต่อยอดความรู้
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World Cafe ; 
ถอดบทเรียน	กระบวนการสนับสนุน	ทุนวิจัย	R2R
“ปัญหาและอุปสรรคพร้อมการแก้ไขที่เกิดขึ้น”

 ประเดน็ที่	2	ปัญหาและอุปสรรคพร้อมการแก้ไขที่เกดิขึน้

 เม่ือเคลือ่นตวัตามกลุม่ท่ีสอง ในกิจกรรม World Cafe เป็นการ

พดูคยุเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคท่ีแตล่ะทีมวิจยัได้ประสบ เกิดการ

เรียนรู้อยา่งไร และผา่นสภาวะนัน้มาได้อยา่งไร หรือมีการแก้ไขปัญหา

ท่ีเกิดขึน้อยา่งไรบ้าง

 ข้าพเจ้ามองว่าประเด็นค�าถาม เป็นการกระตุ้นให้ทกุคนได้

เกิดการทบทวน ใคร่ครวญในตนเอง และสะท้อนถงึการเปลี่ยนแปลง

จากการเรียนรู้ปัญหานัน้ บางคนอาจเจอปัญหาท่ีคล้ายกนั แต่รูป

แบบการเผชิญหรือแก้ไขอาจไมเ่หมือนกนั

 “ความคาดหวังของคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัใน

มนุษย์	(ethics	committee	หรือ	EC)	สูงเกนิไป"

 : เป็นประเด็นปัญหาท่ีเกือบทุกคนประสบ บางครัง้การขอ

จริยธรรมทางการวิจยัแม้วา่ในการท�า R2R อาจดเูหมือนเป็นเร่ืองท่ี

ไมบ่งัคบัมากนกั หากการท�างานครัง้นีมุ้ง่กระบวนการพฒันางาน แต่

นกัวิจยัเม่ือตัง้ใจท�าแล้ว ก็หวงัถึงการได้ตีพิมพ์เผยแพร่ เม่ือมาเจอ

กระบวนการพิจารณาจริยธรรมทางการวิจัย กลบัพบว่าเป็นยาขม 

ท�าให้เกิดการชะงกัในการท�างาน หลายคนไม่สามารถติดต่อแหล่ง

หรือหนว่ยงานท่ีจะพิจารณาจริยธรรมทางการวิจยัได้

  “พอเราไปยืน่ขอจริยธรรมทางการวิจยั	 คณะกรรมการเสนอ

แนะให้เปลี่ยนเร่ือง	 เราก็อธิบายเร่ืองทีเ่ราท�าผูกพนักบัทนุวิจยัของ

สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ"	หน่ึงในสมาชิกเล่า

 

	 “พีถู่กเปลีย่นชือ่เร่ืองและระเบียบวิธีวิจยั	 ซ่ึงคนละเร่ืองกบัที่

เราเสนอโครงร่าง	แต่ก็ไดอ้ธิบายใหค้ณะกรรมการฟังอยู่ค่ะ"

	 "ในกรณีของคนทีท่�างานอยู่ในโรงพยาบาลชมุชน	และทอ้งถ่ิน 

การประสานติดตามขอพิจารณาจริยธรรมวิจยัล�าบากมากเลยค่ะ"

	 “ไม่ทราบว่าจะไปยื่นขอจริยธรรมทีไ่หน	ไปสอบถามหลายๆ	

แห่งตอ้งรอคิว	 บางทีเขาซพัพอท(Support)	 เฉพาะในหน่วยงานของ

เขาเอง	ไม่เปิดรบัจากขา้งนอก"	
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 น่ีเป็นบางสว่นของบทสนทนาเก่ียวกบัปัญหาอปุสรรคในเร่ือง

ของความคาดหวังของคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์

(Ethics	Committee	หรือ	EC)	ทางกลุม่ได้พดูคยุกนัประเดน็นีไ้ปซกัพกั 

พร้อมชว่ยกนัเตมิเตม็ทางความคดิวา่จะมีแนวทางแก้ไขอยา่งไร

 แนวทางการแก้ไข

	 อธิบายและท�าความเข้าใจต่อคณะกรรมการจริยธรรม

การวจิยัในมนุษย์

 เป็นบทสรุปการแก้ไขท่ีมาจากหลายๆ ทา่นวา่ "คงตอ้งเป็น

เร่ืองทีต่อ้งอธิบายใหค้ณะกรรมการจริยธรรมทราบว่างานวิจยัครัง้นีมี้

ขอ้ผูกพนัการขอทนุกบัสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ"

 “เสนอแนะให้ทางสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดตัง้

คณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจยัเพือ่เป็นการสนบัสนนุแก่นกัวิจยั"

 “ไม่ทราบขัน้ตอนของการขอจริยธรรมการวจิยัในมนุษย์	

(Ethics	Committee	หรือ	EC)	และมีขัน้ตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน"

 : ส�าหรับนักวิจัยแล้วต่างมองเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและ

สง่ผลให้ไมอ่ยากท�างานวิจยั ในครัง้นีก็้เชน่เดียวกนั หลายคนได้แลก

เปลี่ยนประสบการณ์ของการไปย่ืนขอจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์

 “เดีย๋วนีเ้ขาใหเ้ราไปอบรมก่อนนะคะ	ค่อยยืน่ขอ	EC	ซ่ึงมีขัน้

ตอนยุ่งยากซบัซ้อนมาก	และเราตอ้งรอดูว่าทีไ่หนเปิดอบรมบา้ง"

 "พีไ่ปติดต่อหลายที	่ส่วนใหญ่เขาก็จะปฏิเสธไม่รบัดูงานจาก

ขา้งนอก"

 “ถา้เป็นไปไดก็้อยากใหท้างสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ

สนบัสนนุเร่ืองนี	้ เช่น	 อธิบายเร่ืองขัน้ตอนการขอจริยธรรมทางการ

วิจยั"

 จากการสงัเกตกระบวนการ เร่ืองเก่ียวกบัจริยธรรมทางการ

วิจยัมีขัน้ตอนท่ียุง่ยากและซบัซ้อน เป็นเร่ืองท่ีแทบทกุคนมองวา่เป็น

ปัญหาและอปุสรรคของการท�า R2R ในครัง้นี ้

 แนวทางการแก้ไข

	 เปิดอบรมจริยธรรมทางการวจิยัให้กับผู้วจิยั

 หลายคนมีข้อเสนอแนะตรงกนัวา่ ถ้าหากเจ้าของทนุ อยา่งสถาบนั

การแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาตมีิระบบนีส้นบัสนนุและเอือ้ให้กระบวนการงา่ยขึน้ 

ลดขัน้ตอนลง ก็จะไมเ่ป็นเร่ืองท่ีนา่หนกัใจส�าหรับนกัวิจยั

 “การเข้าถงึผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ"

 : หลายทา่นได้เลา่ประสบการณ์ให้ฟัง ถงึการน�าเคร่ืองมือท่ี

พฒันาขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ มีความยุง่ยากในการประสาน

งาน และการเข้าถงึท�าได้ยาก 
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 “บางท่านเราไปติดต่อ	ก็ไดร้บัการปฏิเสธ"

	 “หลายท่านไม่ค่อยถนดัหรือเชีย่วชาญในเร่ืองนี"้

	 “ไม่แน่ใจว่า	จะเชิญอาจารย์ท่านไหน	ช่วยดูเคร่ืองมือให	้

เพราะส่วนมากภารกิจก็เยอะ"

 แนวทางการแก้ไข

 ในส่วนของผู้ เช่ียวชาญ ได้ข้อสรุปเสนอให้ทางสถาบนัการ

แพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติจดัตัง้ผู้ เช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษา เพ่ือให้นกัวิจยั

สามารถเข้าถงึได้ ปรึกษาได้ 

 “เคร่ืองมือในการท�า	 R2R	 ต้องมีการตรวจสอบความตรง

ความเทีย่งของเคร่ืองมือหรือไม่"

 นอกจากนีมี้การแลกเปลี่ยนแนวคิดกนัถึงลกัษณะของงาน 

R2R วา่จะต้องมีการตรวจสอบเคร่ืองมือหรือการหาคา่ความเช่ือมัน่

ของเคร่ืองมือหรือไม่ ซึง่บทสรุปได้ยึดตามหลกัการของการท�าวิจยั 

และการสร้างเคร่ืองมือ

 และมีการพดูคยุถงึประเดน็การเขียนบรรณานกุรม ให้ก�าหนดไป

ในแนวทางเดียวกนั และมีการจดัอบรมการเขียนบรรณานกุรมส�าหรับนกั

วิจยั R2R ด้วย

 จากการสงัเกตกระบวนการ ข้าพเจ้าลองสกดัเนือ้หาออกมา

พบวา่ ปัญหาและอปุสรรคท่ีพดูถงึกนัมาก และท�าให้หลายๆ คนรู้สกึ

อดึอดั ถงึแม้วา่จะไมเ่ป็นอปุสรรคท่ีหนกัหนา แตก็่สง่ผลให้ไมมี่ความ

สขุในการท�า R2R  คือ เร่ืองของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ

 สิง่ท่ีข้าพเจ้ารู้สกึประทบัใจ คือ น้องพิง้ค์ (ชนนิกานต์ สงิห์พยคัฆ์) 

ผู้ประสานงานและท�าหน้าท่ีเป็นคณุอ�านวย R2R ไปพร้อมๆ กนั ได้

น้อมรับฟัง ชว่ยกนัมองและคดิหาแนวทางการชว่ยเหลือ

 “ผู้วจิยัขาดองค์ความรู้เร่ืองสถติ"ิ

 : ถึงแม้งานวิจัยอาจจะไม่มีความซบัซ้อนมาก แต่ในการ

วิเคราะห์ข้อมลูและตีความแปลผลนัน้ ยงัคงต้องการความชว่ยเหลือ

จากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ข้าพเจ้าตัง้ข้อสงัเกตส�าหรับตนเองว่า "ถึงแม้ส่วนใหญ่จะมี

พืน้ฐานและประสบการณ์ในการท�าวิจยั แต่สิ่งหนึ่งท่ีท�าให้รู้สกึเป็น

กงัวลและถือวา่เป็นอปุสรรคก็คือ องค์ความรู้ในเร่ืองสถิต"ิ

	 “ตอนเรียน	ป.โท	 ดูเหมือนจะเขา้ใจ	แต่เอาเขา้จริงๆ	มนัก็ไม่

เขา้ใจเลยค่ะ	รู้แต่เร่ืองทีเ่ราท�า" หนึง่ในประสบการณ์ท่ีแลกเปลี่ยน ซึง่

หลายคนเหน็ด้วย

 ท�าให้ข้าพเจ้านกึถงึสมยัตอนเรียนหนงัสือเชน่กนั เราได้เรียน

ทฤษฎีทางการวิจยัเยอะมาก แตเ่ม่ือน�ามาใช้ก็เพียงแคส่ว่นเลก็น้อย

ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัท่ีเราท�า ดงันัน้ จงึคอ่นข้างสง่ผลให้นกัวิจยัมือ
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ใหมท่ัง้หลายท่ีมีประสบการณ์ท�างานวิจยัไมม่าก คอ่นข้างรู้สกึกงัวล

ในเร่ืองนีอ้ยา่งเชน่ในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี ้

	 “การน�าทฤษฎีสู่การปฏบัิต”ิ	 ดเูป็นเร่ืองท่ีปรากฏขึน้ได้น้อย

มากในกลุม่คนท่ีท�าวิจยั หลายๆ ทา่นสะท้อนให้เหน็ถงึการเรียนใน

ภาคทฤษฎีและเม่ือจะลงมือท�าวิจยั ยงัขาดความเช่ือมโยงและการ

ตดัสินใจในการออกแบบการวิจยั ในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครัง้นีก็้

เช่นเดียวกนั ข้าพเจ้าสงัเกตเห็นว่า ทกุกลุ่มท่ีหมนุวนมาท่ีประเด็นนี ้

ก็จะน�าเร่ือง ผู้ วิจยัขาดองค์ความรู้เร่ืองสถิติวิจยั มาแลกเปลี่ยนกนั 

แนวทางแก้ไขท่ีสรุปได้คือ การจดัเสริมความรู้หรือจดัตัง้ทีมท่ีปรึกษา

จะท�าให้ผู้วิจยัมีความมัน่ใจมากขึน้

	 “งานวจิยัที่เก่ียวข้องกับแพทย์	ท�าให้การตดิต่อประสาน

งาน	และการเข้าถงึตดิขัด	มีความคดิเหน็ที่หลากหลาย"

 : การท�า R2R ร่วมกนัเป็นสหสาขาวิชาชีพสง่ผลให้การเช่ือม

โยงกนั การประสานงานไมร่าบร่ืนเทา่กบัการท�า R2R เพียงแคส่าขา

ใดสาขาหนึง่ หรือหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่

 ลกัษณะเช่นนีท้�าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมไปด้วย เพราะโดย

ทัว่ไป การท�า R2R มกัจะขีดวงจ�ากดัเฉพาะเพียงหน้างานของแต่ละ

บคุคล งานก็จะแคบลง แต่ถ้าเป็นลกัษณะงานท่ีต้องเก่ียวข้องกบั

วิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการท�างานร่วมกนัจึงเป็นเร่ือง

จ�าเป็นมาก

 หรืออาจจะเรียกได้วา่น่ีคือ "การสื่อสาร" ในการท�า R2R เป็น

ทีม การสื่อสารภายในทีมวิจัยเป็นเร่ืองท่ีส�าคญัอย่างย่ิง  ในวงแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ World Cafe ครัง้นีมี้อยู่หลายทีมวิจัยท่ีมีลกัษณะ

เป็นการท�างานร่วมกนัแบบสหสาขาวิชาชีพ

 “มาประชมุกลบัไปเล่าใหที้มฟัง	 บางครัง้ก็มีความเห็นไม่เหมือน

กนั	 ตอ้งอธิบายกนัเยอะ	 แต่ถา้มาฟังพร้อมกนัร่วมกบัอาจารย์ทีป่รึกษา	 

ก็อาจจะไดค้วามเขา้ใจไปในแนวทางเดียวกนั"

	 “ตอนฟังอาจารย์อธิบายก็พอเขา้ใจ	 แต่เมือ่กลบัไปถ่ายทอด

ใหท้างทีมฟัง	ก็ยงังงๆ"	

 แนวทางแก้ไข

 บทสรุปของวง World Cafe ในครัง้นีม้องวา่ถ้าสามารถเชิญ

ผู้บริหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องมาร่วมรับฟังหรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนกั

วิจยั จะน�าไปสูก่ารเช่ือมโยงภายในทีมวิจยัตอ่ไป

 “ที่ปรึกษางานวจิยัมีหลายท่านให้ข้อคดิเหน็แตกต่างกัน"

 : ประเดน็นีน้า่จะมาจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครัง้ท่ีทาง

สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติจดัให้นกัวิจยั R2R ได้มีโอกาสเรียน

รู้จากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพฒันาโครงร่างวิจยั R2R ให้ชดัเจนขึน้ 

โดยแบง่กนัเป็นกลุม่ยอ่ยและมีอาจารย์วิทยากรประจ�ากลุม่ 1-2 ทา่น

 "ในกลุ่มทีมี่อาจารย์วิทยากรประจ�ากลุ่มหลายท่าน	การใหค้�า

แนะน�าใหค้�าปรึกษาอาจจะหลากหลาย	บางครัง้ก็สรุปไดย้ากว่าจะ
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เอาตามอาจารย์ท่านไหน"	

 “ถา้อาจารย์พดูเสนอแนะไปในทางเดียวกนัจะดีมาก	แต่บาง

ครัง้ก็ไม่ค่อยเขา้ใจว่าจะสรุปออกมาอย่างไร"

 “การมีอาจารย์หลายท่านบางครัง้อาจจะเป็นผลดี	 เพราะได้

ฟังหลากหลายมมุมอง	 แต่บางครัง้ก็ท�าใหต้ดัสินใจไดย้ากว่าจะเลือก

ท�าอย่างไร"

 น่ีเป็นเพียงบางส่วนท่ีแลกเปลี่ยนพูดคุยให้ทางกลุ่มได้ฟัง 

เป็นเร่ืองของการตดัสนิใจ ซึง่อาจขึน้กบัประสบการณ์ของการท�าวิจยั

และความชดัเจนของกรอบแนวคิด มีผลต่อการเข้ารับฟังค�าแนะน�า

จากอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 มีการท�า Work Shop อยูค่รัง้หนึง่ท่ีเอือ้อ�านวยให้นกัวิจยั R2R 

ได้พบกบัอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยแยกเป็นกลุม่ ซึง่กระบวนการดงักลา่ว

โดยภาพรวมมองวา่ มีความเป็นกลัยาณมิตรท่ีชว่ยเหลือให้ค�าแนะน�า

เตมิเตม็ให้โครงร่างการวิจยัชดัเจนขึน้ แตส่ิง่ท่ีคดิวา่ยงัเป็นปัญหาและ

อปุสรรคคือ ถ้ามีอาจารย์ประจ�ากลุม่ยอ่ยหลายคน ความคดิก็จะมี

หลากหลาย

 “อาจารย์ทีป่รึกษามีหลายท่าน	ใหข้อ้คิดเห็นทีแ่ตกต่างกนั	ท�าให้

ตดัสินใจไม่ไดค่้ะว่าตกลงจะเอาแบบไหน	ตามแบบอาจารย์ท่านใด"

	 “อยากไดอ้าจารย์ทีป่รึกษาหน่ึงคนต่อหน่ึงเร่ือง	และอาจารย์

ช่วยดูงานและเป็นทีป่รึกษาไปจนเสร็จการท�าวิจยั"

 แนวทางการแก้ไข

 การหมนุกลุม่สามรอบได้ข้อสรุปเดียวกนัคือ เสนอแนะให้มีท่ี

ปรึกษาหลกั 1 คน แล้วคอ่ยมาน�าเสนอตอ่กลุม่ใหญ่และให้อาจารย์

ทา่นอ่ืนชว่ยเสริม

 ข้าพเจ้าตัง้ข้อสงัเกตส�าหรับตนเอง ขณะท่ีเรียนรู้ไปตามกลุม่

ต่างๆ การตัง้ค�าถามเร่ิมต้นด้วยปัญหาและอปุสรรค บรรยากาศใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะดเูข้มข้น  ซึง่คอ่นข้างแตกตา่งจากประเดน็

ของกลุม่อ่ืน 

 แตเ่ม่ือตอ่ยอดด้วยการให้ร่วมกนัค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ทา่ทีก็จะเปลีย่นแปลงผอ่นคลายลง 

	 โดยสรุป	ข้าพเจ้ามองว่าปัญหาและอุปสรรคที่นักวิจัย	

R2R	ได้ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม	World	Cafe	นี	้คือ

	 1.	จริยธรรมทางการวจิยั

	 2.	ระเบยีบวธีิวจิยัและการวเิคราะห์ข้อมูล

	 3.	อาจารย์ที่ปรึกษางานวจิยั

	 4.	การเข้าถงึซึ่งกันและกัน	เช่น	ผู้บริหาร	ทมีวจิยั	และ

อาจารย์ที่ปรึกษา



ตอนที่ 11
“World Cafe R2R EMS"

“สิ่งที่อยากได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก	สพฉ.
(ที่คาดว่าเป็นไปได้)”

วงสนทนาทีเ่ต็มไปดว้ยสนุทรียศาสตร์

น�ามาซ่ึงการแลกเปลีย่นและต่อยอดความรู้
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World Cafe ; 
ถอดบทเรียน	กระบวนการสนับสนุน	ทุนวิจัย	R2R
“ประเด็นที่	3	สิ่งที่อยากได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก	สพฉ.
(ที่คาดว่าเป็นไปได้)”

 กลุม่สดุท้ายของวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ World Cafe เป็นเร่ือง

เก่ียวกบักระบวนการสนบัสนนุ "สิง่ท่ีอยากได้รับการสนบัสนนุเพ่ิมเตมิ 

จากสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาต"ิ

 จากการฟังและสงัเกตกระบวนการ หลายทา่นคอ่นข้างพอใจ

การจดัการท่ีทางผู้ประสานงานดแูลและเอือ้อ�านวยให้เกิดการท�างาน

ท่ีราบร่ืนและคลอ่งตวั แตก่ารก�าหนดประเดน็นีท้�าให้ได้ทราบถงึความ

ต้องการของนกัวิจยัวา่ เม่ือท�างานไปได้ระยะหนึง่ เกิดความต้องการ

สนบัสนนุอะไรเพ่ิมเตมิบ้าง

 บรรยากาศของกลุม่คอ่นข้างสนกุและมีเสยีงหวัเราะเป็นระยะๆ

ท�าให้นึกถึงประเด็นท่ีว่า "เวลาที่มีใครมาถามเราว่า	 อยากได้อะไร 

เพ่ิมเติม	ความรู้สึก	มนัดีใจ	และพอใจอย่างมาก" 

 “การขอจริยธรรมทางการวิจัย	 อยากให้ทางสถาบันการ

แพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติด�าเนินการประสานงาน	 และจดัการให	้ อาจจะ

เป็นการตัง้กรรมการโดยเฉพาะ	 หรือประสานหน่วยงานใดหน่วยงาน

หน่ึงทีส่ามารถสนบัสนนุนกัวิจยัได"้	

 ในกลุม่นีด้เูหมือนเร่ืองจริยธรรมทางการวิจยัยงัเป็นประเดน็

ท่ีครุ่นคิดและสนใจกนัอยู่มาก เพราะเสนอเป็นข้อแรกท่ีอยากได้รับ

การสนบัสนนุ ถงึแม้วา่ในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้วิจยับางคนไมไ่ด้ย่ืน

ขอจริยธรรม แตย่งัอยากท่ีจะร่วมหาแนวทางท่ีเอือ้ให้เกิดการจดัการ

งานวิจยัได้

 “เพ่ิมงบประมาณ	 เช่น	ขยายเป็นภูมิภาค	ๆ	ละ	5	 โครงการ	

เป็นตน้	จะท�าใหเ้กิดการขยายการท�า	R2R	ในวงกวา้งออกไป	ซ่ึงอาจ

จะคดัเลือกในระดบัภาคก่อน	แลว้ค่อยมารวมกนัทัว่ประเทศ"

 ประเดน็นีมี้การพดูคยุกนัสนกุ ท�าให้มองเหน็ภาพของผลงาน 

R2R ท่ีจะเกิดขึน้ตามภมิูภาคตา่งๆ ได้อยา่งกว้างขวางและแตกตา่ง

ท�าให้การเกิดการเรียนรู้และจดัการความรู้ได้ในวงกว้างขึน้

 “สร้างเครือข่าย	R2R	Facilitator”

 เพ่ือให้เกิดการท�างานท่ีครอบคลุมกว้างขวาง และขยาย

ผลการน�าทกัษะการท�าวิจยัไปใช้ในการพฒันาหน้างานของตนเอง
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ในกลุม่ได้มีการเสนอ ให้จดัอบรมหลกัสตูรคณุอ�านวย R2R หรือ R2R 

Facilitator

	 “ขอเสนอใหจ้ดัเสือ้ทีมใหค้รบทกุคนในทีม	R2R	เพือ่เป็นขวญั

และก�าลงัใจ"

 ข้อเสนอข้อนีน้�ามาซึง่รอยยิม้และเสียงหวัเราะอยา่งมาก การ

ได้สวมเสือ้ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติ

ชว่ยสนบัสนนุอารมณ์และความรู้สกึของความเป็นหนึง่เดียว หรือท่ี

เรียกวา่ทีม

	 “พาจดัท�ารายงานทกุบท"

	 “กลบัไปทีห่น่วยงานก็ไม่ไดท้�า	 แต่ถา้มาพบปะกนั	 ก็ยงัได้

ปรึกษากนัและช่วยกนัคิด"

 แม้วา่เกือบทกุทา่นจะมีประสบการณ์ในการท�าวิจยั แตก็่ต้องการจะ

ให้ทางเจ้าของทนุจดั Work Shop เพ่ือให้ได้มาท�างานร่วมกนัและได้ปรึกษา

หารือเก่ียวกบัการท�างาน "คลา้ยการไดพ้กัผ่อน" “ไดมี้เวลาเต็มทีใ่นการเขียน

งาน"

 “จดัหาวารสารและแหล่งตีพิมพ์"

	 "จดัหาเวทีการน�าเสนอผลงานวิจยั"

 ดเูหมือนวา่ตอนเร่ิมต้นท�าไมไ่ด้คดิไปถงึเร่ืองการตีพิมพ์ แตเ่ม่ือ

เหน็งานวิจยัเป็นรูปธรรมชดั ความตัง้ใจก็อยากท�าให้ถงึท่ีสดุ ในกลุม่ได้

แลกเปลีย่นกนัถงึการก�าหนดเป้าหมายวา่เม่ือท�าผลงานวิจยัเสร็จแล้ว

นอกจากจะน�ากลบัไปใช้ประโยชน์ อยากให้มีการตีพิมพ์ก็เป็นเร่ืองของ

การเผยแพร่ผลงาน รวมไปถงึการน�าเสนอผลงานด้วย

 

 ในทศันะของข้าพเจ้า "คนหน้างานท่ีท�า R2R แม้วา่โดยสว่นใหญ่ 

ตอนท่ีเร่ิมท�าไมไ่ด้หวงัในเร่ืองการตีพิมพ์หรือน�าเสนอผลงาน แตเ่ม่ือได้

ท�าไปสกัระยะหนึง่ก็จะเกิดแรงบนัดาลใจอยากท�าตอ่และต้องการขยาย

ผลเพ่ือเผยแพร่ผลงาน"

“ผลกัดนัใหมี้การด�าเนินงาน	R2R	ต่อเนือ่ง	ทัง้ทีมเก่าและทีมใหม่"	

 ในประเดน็นีข้้าพเจ้ามองเป็นเร่ืองของการเช่ือมโยงดัง่สายธาร 

การผลกัดนัให้มีการด�าเนินงาน R2R ตอ่เน่ืองคล้ายเป็นการร้อยเรียง

หรือตอ่จ๊ิกซอว์ 

 นอกจากนี ้ยงัมีประเดน็เพ่ิมเตมิอีกสองสามประเดน็ท่ีนกัวิจยั 

R2R อยากให้สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาตสินบัสนนุ 

 “ดูงาน	R2R	EMS	ในต่างประเทศ"

	 “ประชมุ	R2R	สญัจร"

	 “พฒันานกัวิจยั	R2R	หนา้ใหม่ระดบัภาคอย่างต่อเนือ่ง

 

 หลายคนเหน็ด้วยกบัการท�า "ประชมุ R2R สญัจร" การได้
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หมนุเวียนไปตามพืน้ท่ีตา่งๆ ทกุคนคาดหวงัวา่จะท�าให้เกิดการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ และได้เช่ือมโยงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้จากงานวิจยั

 ข้าพเจ้าได้น�าบทสรุปท่ีทางผู้จดัสรุปถอดประเดน็มาประกอบ

กนัด้วยเพ่ือให้ได้เนือ้ความท่ีส�าคญัและชดัเจนย่ิงขึน้ 

 ทกุๆ ครัง้ของการหมนุรอบของวง World Cafe ข้าพเจ้า

สงัเกตเหน็ถงึความรู้สกึท่ียงัไมเ่ตม็อ่ิม ยงัอยากท่ีจะตอ่เตมิความคดิ

เหน็ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนัตอ่ 

 ในวงยงัคงยึดแนวทางของสนุทรียสนทนาและการฟังอย่าง

ลกึซึง้ จงึไมน่า่แปลกเลยวา่ท�าไมในชว่งเวลาท่ีก�าหนดให้ หลายทา่น

จงึรู้สกึวา่เวลาไมพ่อ เวลาผา่นไปเร็ว นัน่อาจจะเป็นเพราะวา่พลงัของ 

Dialogue หรือสนุทรียสนทนา เป็นพลงัของความต่ืนรู้และเบกิบาน 

ย่ิงเม่ือคนฟัง ฟังด้วยทา่ทีท่ีสนใจ ใสใ่จ กระบวนการพดูคยุจงึคอ่นข้าง

เร้าให้เกิดบรรยากาศของการแสดงความคดิ แลกเปลี่ยน และแบง่ปัน 

 ธรรมชาตขิองคนไทย เวลาท่ีมีการแสดงความคดิเหน็คอ่น

ข้างจะท�าได้น้อย ไมก่ล้า เขินอาย และกงัวลวา่ สิง่ท่ีตนเองพดูออก

ไปนัน้อาจจะไมเ่หมาะสม ไมถ่กูต้อง แตเ่ม่ือเราจดักระบวนการท่ี

ท�าให้เกิดความรู้สกึผอ่นคลาย เป็นมิตร มีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั รวมไป

ถงึทา่ทีท่ีมีความสนใจในการฟัง และเข้าใจ จะชว่ยท�าให้ผู้คนสามารถ

แสดงออกทางความคิดได้อยา่งสบายใจ

 การจดักระบวนการของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาตใิน

หลายๆ ครัง้ได้ออกแบบการประชมุให้เอือ้ต่อการเกิดปราฎกการณ์

เชน่นี ้ ดงันัน้ ทกุคนจงึดเูหมือนคนคุ้นเคย ซึง่อาจจะแตกตา่งจากการ

ประชมุนกัวิจยัทัว่ๆ ไปท่ีเตม็ไปด้วยบรรยากาศเป็นทางการ 

 ข้าพเจ้าคอ่นข้างช่ืนชมและประทบัใจในการให้คณุคา่เก่ียวกบั

การออกแบบสิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้ท่ีเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ มีความ

เป็นกลัยาณมิตรสงู ผอ่นคลาย เกือ้กลูและชว่ยเหลอืกนั ท่ีส�าคญัท�าให้

เกิดบรรยากาศของการแลกเปลีย่นเรียนรู้และตอ่ยอดความคดิได้อยา่ง

เบกิบาน ประทบัใจและเกิดปิตสิขุ 

 ในวง World Cafe ครัง้นีก็้เชน่กนั เราจบกระบวนการลงด้วย

รอยยิม้และความทรงจ�าท่ีงดงาม นกึถงึเม่ือไหร่ความประทบัใจก็ยงั

ปรากฏอยูน่ัน่เอง



ตอนที่ 12
"สกัดและเติมเต็มโมเดลให้ชัด"

“ภาพความคิดเมื่อได้สะท้อนออก
มายิ่งน�ามาซึ่งการตระหนักรู้”

วงใหญ่	คยุ-ฟัง

และเล่าต่างเติมเต็มซ่ึงกนัและกนั

ต่อยอดการเรียนรู้
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“สกัดและเติมเต็มโมเดลให้ชัด"
“ภาพความคิดเมื่อได้สะท้อนออกมาย่ิงน�ามาซึ่งการตระหนักรู้”

 แม้วา่วงแลกเปลีย่นเรียนรู้ World Cafe จะจบลง แตบ่รรยากาศ

หน้าห้องประชมุยงัไมอ่าจจะจบการสนทนาได้ ทกุคนยงัยดึพืน้ท่ีบริเวณ

ท่ีพกัด่ืมกาแฟและรับประทานอาหารวา่งเป็นท่ีพดูคยุกนัตอ่ ท�าให้นกึถงึ

พืน้ท่ีการจดัการความรู้หรือมมุกาแฟ ซึง่เช่ือวา่บริเวณนีเ้ป็นแหลง่ท่ีเกิด

การพดูคยุแลกเปลีย่นรู้กนัมากท่ีสดุและไมเ่ป็นทางการ

 ทกุอยา่งถกูปลอ่ยด�าเนินไปตามธรรมชาต ิ ไมเ่ร่งรัดกระบวนการ

มากนกั เม่ือถงึสภาวะอ่ิมตวั ทกุคนก็กลบัเข้ามานัง่ในห้องประชมุเชน่เดมิ 

แตใ่นรอบนีรู้ปแบบการนัง่เปลีย่นไป จากสามวงสนทนาเหลือเพียงวง

เดียว เพ่ือพดูคยุถงึงานวิจยั R2R ของแตล่ะคน 

 จากเร่ืองเล่าสู่การสกดัภาพความคิด เติมเต็มเป็นโมเดล

ให้ชดัเจนขึน้ ในฐานะของวิทยากรกระบวนการ การได้ฟังและช่วย

สะท้อนเร่ืองราวน�ามาซึง่ความกระจ่างชดัเจนในงานนัน้ๆ

 บางครัง้เราอาจคิดว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจในเร่ืองหนึ่งๆ

เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีมีการคุยกันแบบสุนทรียสนทนา 

การฟังอย่างลึกซึง้ ท�าให้มองเห็น "ภาพความคิด" หรือ Mental 

Model ได้เข้าใจถึงวิธีคิด ความเช่ือมโยงขององค์ประกอบต่างๆ 

เห็นหลกัการของความเป็นเหตุเป็นผล ในท่ีสุดก็จะท�าให้เกิดความ

เข้าใจในเนือ้งาน ซึ่งวิธีการเช่นนีท้�าให้เกลียวความรู้ไหลวน ทัง้

ความรู้ท่ีเป็นภายนอกและภายใน

 “การจดัรูปแบบการดแูลผู้ป่วยอุบตัเิหตุจราจร	ณ	จุดเกดิ

เหตุของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัมหาวทิยาลัยขอนแก่น"	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ผลงานของคุณกัญญา	วังศรี	 (พี่ไก่)	จาก	โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์	คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยขอนแก่น	

 

 

 พ่ีไก่ เลา่วา่ คณุคา่และประโยชน์ท่ีได้จากการท�างานนี ้คือ 

	 "เจ้าหนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น	มีศกัยภาพ
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ในการช่วยเหลือและดูแลผูเ้จ็บป่วยอบุติัเหตจุราจร	ณ	จดุเกิดเหต	ุเกิดความ

ปลอดภยั	 ลดความพิการและสูญเสียชีวิต	 ก่อนน�าส่งผูป่้วยเขา้สู่ระบบการ

แพทย์ฉกุเฉิน"

 “เป็นการสร้างความเขา้ใจ	 ความร่วมมือ	 ประสานงาน	 และ

ความสามัคคีระหว่างทีมบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	 และเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภยั	มหาวิทยาลยัขอนแก่นอย่างเป็นรูปธรรม

	 ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์	 เพื่อน�าไปสู่

การปรบัปรุงและพฒันาการบริการการแพทย์ฉกุเฉินในมหาวิทยาลยั

อย่างครอบคลมุและมีประสิทธิภาพ"

 “การพฒันาอาสาฉุกเฉินชุมชนประจ�าครัวเรือนโดย

ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าพระ	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จงัหวัด

ขอนแก่น”		

											โดยคุณวไิลภรณ์	ศริิกา(น้องนุ้ย)	จากองค์การบริหารสว่น

ต�าบลทา่พระ จงัหวดัขอนแก่น

 

 

 คณุนุ้ย เลา่วา่ งานชิน้นีเ้ม่ือเสร็จแล้วคณุคา่และประโยชน์ท่ี

เกิดขึน้คือ “มีรูปแบบการพฒันาอาสาฉกุเฉินชมุชนประจ�าครัวเรือน	

โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในเขตพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต�าบลท่าพระ	

เขา้มามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารท�างานดา้นการ

แพทย์ฉกุเฉินในระดบัพืน้ทีมี่ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน"

 “ประชาชนมีความรู้และมีทกัษะในการแจ้งเหตขุอความช่วย

เหลือผ่านหมายเลข	 1669	 โดยตรงไดอ้ย่างถูกตอ้ง	 ทนัเวลา	 สามารถ

ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่เกิดข้ึนใน

ชมุชน	หรือในครวัเรือนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม	ลดช่องว่างในการเขา้

ถึงระบบบริการ	 มีเครือข่ายในการสือ่สารแจ้งข่าวในชมุชน	 สามารถ

ป้องกนัตวัเองจากอบุติัเหตแุละอาการเจ็บป่วยฉกุเฉินได"้

 “การพฒันาแนวทางการดแูลผู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจ

ขาดเลือดเฉียบพลัน	(STEMI)	ที่ได้รับยา	Streptokinase	ขณะส่ง

ต่อของโรงพยาบาลเครือข่ายจงัหวัดหนองคาย"	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โดยคุณไคลศรี	บาดาล	 (น้องหนิง)	 และ	 คุณศวิไิลซ์																				

ศรีวเิศษ	(พี่ป้อม)	จากโรงพยาบาลหนองคาย
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 คณุคา่และประโยชน์ท่ีได้จากการท�า R2R ครัง้นีน้้องหนิงเลา่วา่ 

	 "จากอบุติัการพบว่า	ผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั

ทีไ่ดร้บัยา	 Streptokinase	 การดูแลขณะส่งต่อไม่มีเคร่ือง	 Defibrillator	 มี

อาการทรุดลงและเสียชีวิตระหว่างน�าส่ง	 พยาบาลขาดแนวทางในการดูแล	

อบุติัการณ์ดงักล่าวก็เป็นแรงบนัดาลใจอยากแกไ้ขปัญหานี	้เพือ่ใหว่้าผูป่้วย

ในกลุม่ดงักล่าวไดร้บัการดูแลขณะส่งต่อไดอ้ย่างเหมาะสม	และปลอดภยั"

	 บคุลากรเครือข่ายส่งต่อจงัหวดัหนองคายมีความพึงพอใจใน

การใชแ้นวทางการดูแลผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั

 “ต�าบลบ้านดงเข้มแข็งในการเฝ้าระวงัภาวะเจ็บป่วยฉกุเฉิน

โรคระบบหวัใจและหลอดเลือด" ผู้ท�าวิจยั R2R เร่ืองนีคื้อ

 คณุฌณาธิปว์ ศริิภคักลุวฒัน์ (พ่ีย)ุ จากโรงพยาบาลอบุลรัตน์  

จงัหวดัขอนแก่น

  

 

 พ่ีย ุ เลา่วา่ R2R เร่ืองนีมี้ประโยชน์ "ประชาชนผู้ เจ็บป่วย

ฉกุเฉินโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดในเขตต�าบลบ้านดง ได้รับการ

ดแูลและเข้าถงึบริการได้อยา่งปลอดภยั และรวดเร็ว

 นอกจากนีย้งัเกิดรูปแบบการชว่ยเหลือดแูลกนัเองในชมุชน 

ตัง้แตจ่ดุเกิดเหต"ุ

 ท่ีส�าคญัพ่ียเุล่าด้วยใบหน้าท่ีมีความสขุว่า "คณุค่าท่ีจะเกิด

สงูสดุ คือ บคุคลในชมุชมต�าบลบ้านดง เกิดความภาคภมิูใจในการ

ชว่ยเหลือกนั เกิดเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็งและยัง่ยืน"

 “การพฒันาแนวปฏิบตักิารใสร่หสัความรุนแรงของศนูย์รับแจ้ง

เหตแุละการสัง่การ จงัหวดัขอนแก่น” 

             R2R เร่ืองนี ้เจ้าของผลงานคือคณุสภุลกัษณ์ ชารีพดั (น้องจ๊ิกก๋ี) 

หญิงสาวผู้มีพลงัต่ืนตวัอยา่งมากมาย จากโรงพยาบาลศนูย์ขอนแก่น

 

 จ๊ิกก๋ีเลา่วา่ "ในการท�า R2R เร่ืองนี ้คณุคา่และประโยชน์ท่ีเกิด

ขึน้มีมากอยา่งย่ิงตอ่ผู้ ป่วยฉกุเฉินวิกฤต(รหสัสีแดง)ท่ีมีภาวะคกุคาม
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ตอ่ชีวิต ได้รับการดแูล ณ จดุเกิดเหตแุละระหวา่งน�าสง่ท่ีเหมาะสม

เพ่ือการเข้าถึงท่ีรวดเร็ว จากทีมท่ีมีศกัยภาพเหมาะสม จากการให้

รหสัความรุนแรงท่ีถูกต้อง และยงัได้แนวปฏิบตัิในการคดัแยกทาง

โทรศพัท์และให้รหสัความรุนแรงท่ีควบคมุคณุภาพให้เป็นไปตาม

มาตรฐานย่ิงขึน้"

 “ผลการศกึษาจะให้ความเข้าใจสถานการณ์การคดัแยกและการ

ใสร่หสัความรุนแรงของศนูย์รับแจ้งเหตแุละสัง่การ ในระบบบริการการ

แพทย์ฉกุเฉินจงัหวดัขอนแก่น"

 “การประเมินผลการพฒันาศกัยภาพอาสาฉกุเฉินชมุชนกลุม่ 

อสม.ในการดแูลชว่ยเหลือผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉียบพลนั 

(AMI) อ�าเภอซ�าสงู จงัหวดัขอนแก่น” 

           ผลงาน R2R ของคณุรุจีวรรณ ยมศรีเคนแสงลนุ (น้องนุ้ย) จาก

โรงพยาบาลซ�าสงู จงัหวดัขอนแก่น

 

 

 งานของน้องนุ้ย (น้องนุ้ย-ซ�าสงู ฉายาท่ีเราใช้เรียกกนัในวงแลก

เปลีย่นเรียนรู้) สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันา

อาสาฉกุเฉินชมุชนในกลุม่ตา่งๆ ตอ่ไปได้ นอกจากนี ้ ยงัเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงบริการและการดูแลช่วยเหลือ

ผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉียบพลนัได้

 “นุ้ยเช่ือวา่ งานของนุ้ยจะท�าให้ชมุชนสามารถชว่ยเหลอืผู้ป่วย 

ฉกุเฉินได้ทนัทว่งทีและถกูต้อง สามารถน�าสง่ผู้ ป่วยได้ ชมุชนมีพลงั 

บางครัง้เราก็ได้สิ่งดีๆ จากประชาชน ซึ่งบางอย่างเรานึกไม่ออก 

เพราะเราเคยชินกบัอปุกรณ์การแพทย์ แตเ่ม่ือมาท�างานนีไ้ด้เรียนรู้สิง่

ตา่งๆ มากมาย"

 “การพัฒนาแนวปฏิบัติส�าหรับการจัดการภาวะฉุกเฉิน

ทางตา	โดยภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินในเขตสุขภาพที่	5”	

												โดย	นพ.วรภทัร	วงษ์สวัสดิ์(อาจารย์หมอต่าย)	และ

ทมีประกอบด้วย	 พญ.วงศ์ศริิ	 ทวีบรรจงสิน(อาจารย์หมอบ)ี		

คุณปุญญาวีร์	อาราเม	(พี่ไก่)	และ	คุณพมิพ์ใจ		หสัชู(พี่ไก่)	จาก

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์	(วัดไร่ขงิ)
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 คณุค่าและประโยชน์ท่ีได้จากงานนี ้ พ่ีไก่สองไก่ตวัแทนทีม

วิจยัได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วา่

 "การท�า R2R ครัง้นีจ้ะได้มาซึง่แนวปฏิบตัสิ�าหรับการจดัการ

ภาวะฉุกเฉินทางตา โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องใน

ระบบบริการสขุภาพ"

 "เกิดโอกาสในการท�างานเช่ือมโยงงานระหวา่งจกัษุสาธารณสขุ

เชิงระบบกบัภาคสว่นตา่งๆ เพ่ือขบัเคลือ่นระบบสาธารณสขุของประเทศ 

โดยสะท้อนบทเรียนจากการบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินท่ีเป็น  

Good Practice”

 “การพฒันาค�าถามเพ่ือคดักรองผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลนัท่ีศนูย์รับแจ้งเหตแุละสัง่การ จงัหวดัขอนแก่น" 

          ผลงาน R2R ของนายแพทย์กิตตชิยั โพธิดม (หมอจุ้ย) 

โรงพยาบาลศนูย์ขอนแก่น

 

	 “เราอยู่ปลายทาง	 บางครัง้ผมก็สงสยัว่า	 ทีค่นไขถู้กส่งมานัน้

เราคดักรองมาถูกต้องหรือเปล่า	 สอดคล้องกนัไหม	 ไม่แน่ใจว่าก่อน

หน้านี้อาการดีกว่านี้หรือเปล่า	เมื่อมาพูดคุยกนั	พบ	Gap	ในเร่ือง

การซกัถามอาการจึงสนใจทีจ่ะท�า	R2R	เร่ืองนี	้เชือ่ว่าผลการวิจยัทีไ่ด้

สามารถน�าไปใชใ้นการปรบัปรุงค�าถามการคดักรองผูป่้วยโรคหลอด

เลือดสมองเฉียบพลนัทีศู่นย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การ	 จงัหวดัขอนแก่น"	

หมอจุ้ยเล่าสัน้ๆ	อย่างอารมณ์ดี

 การพดูคยุด�าเนินไปด้วยความเป็นกลัยาณมิตรและเอือ้ตอ่การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึง่หลงัจากสกดัภาพออกมาได้อาจารย์หมอแทน 

(พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร) ได้ชว่ยสกดั ตรวจสอบและเตมิเตม็

ให้อีกครัง้ (ตามภาพตา่งๆ ข้างต้น)
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ตอนที่ 13
“ถอดบทเรียนความเจริญงอกงาม"

“กว่าจะมาเป็น	R2R	EMS”

ทกุครัง้เมือ่ปิดกระบวนการ

เรานัง่ลง	ลอ้มวง	และทบทวน

	ความคิดและความรู้สึก	

หยัง่รากลึกความดีงามไวเ้ป็นร่องรอยในความทรงจ�า
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“ถอดบทเรียนความเจริญงอกงาม"
“กว่าจะมาเป็น	R2R	EMS”

 “การถอดบทเรียน” 

 เป็นกิจกรรมสดุท้ายท่ีเราได้ร่วมใคร่ครวญ ทบทวนและ  

 สะท้อนสิง่ท่ีเราทกุคนได้เรียนรู้ร่วมกนั  

  ความคาดหวังก่อนมา

	 	 ความประทบัใจ

	 	 สิ่งที่ได้เรียนรู้

 ในสว่นตวั ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมนี ้ เพราะท�าให้ทกุคนได้นกึ

ใคร่ครวญและทบทวน ได้มองเข้าไปภายในตนเองถึงสิ่งท่ีได้พบ

และประสบ พร้อมกนันัน้ได้สะท้อนถงึวา่ได้ผา่นการเรียนรู้อะไรมาบ้าง  

เรากลบัมานัง่ล้อมวงกนัอีกครัง้ด้วยทา่ทีท่ีผอ่นคลายและสบายๆ ข้าพเจ้า

เร่ิมกิจกรรมด้วยการทบทวนกิจกรรมในสองวนันี ้ และเชือ้เชิญให้ทกุคน

ได้ร่วมกนัถอดบทเรียน

 

	 ความคาดหวังก่อนมาร่วมกระบวนการครัง้นี ้

	 “ไดร้บัแนวทาง	รูปแบบ	วิธีการท�า	R2R”

	 “อยากไดผ้ลงาน	R2R	ทีบ่คุลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม"

	 “อยากไดรู้ปแบบการท�า	R2R	ไปปรบัปรุงกระบวนการการ

ปฏิบติัในงานและทีม	FR	ได"้

	 “ไดเ้รียนรู้และติดตามรบัฟังความกา้วหนา้ของกลุ่มอืน่"

	 “การทีไ่ดม้าร่วมกระบวนการเรียนรู้	 R2R	 กบัสถาบนัการแพทย์

ฉกุเฉินแห่งชาติเป็นส่ิงทีเ่กินความคาดหวงัของพวกเรา	 เรามาไกลกนั

ขนาดนีไ้ดอ้ย่างไร	 แต่ละครัง้ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมกระบวนการท�าใหเ้กิดการเรียนรู้

ส่ิงใหม่ๆ	เร่ืองราวชีวิตของผูค้น	ทัง้ส่วนตวั	และส่วนทีเ่ป็นงานประจ�าของ

แต่ละท่าน	 ความมุง่มัน่ตัง้ใจของเพือ่นๆ	 หรือความตัง้ใจของทีมวิจยัเอง	

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสนใจ	 จริงใจทีจ่ะพฒันาตนเอง	 และพฒันางาน

ประจ�าผ่านกระบวนการ	R2R	นี"้

	 “การประชมุทีต่อ้งไดแ้นวทางสถิติ	ท�าวิจยั	แต่เมือ่มาแลว้เกิน

ความคาดหวงั	 ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์กบัพี่ๆ 	 เพือ่นๆ	 นอ้งๆ	 ได้

แนวคิดในการพฒันางานประจ�า"
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 “คาดหวงัแค่ว่าไดร้บัทนุในการด�าเนินงานและมีทีป่รึกษาเวลา

มีปัญหาติดขดัระหว่างด�าเนินการ	 และคาดหวงัว่าการท�าวิจยัครัง้นีจ้ะ

ส�าเร็จลลุ่วงดว้ยดี	 เกิดการเรียนรู้และไปท�าต่อได	้ เป็นทีป่รึกษาใหแ้ก่

เพือ่นๆ	ได"้

	 “ไดแ้ชร์ประสบการณ์	รบัรู้ปัญหา	การด�าเนินการของทีมวิจยั"

	 “ไดร้บัความสขุและขวญัก�าลงัใจ"

	 “ไดมิ้ตรภาพทีดี่"

	 “ไดร้บัการชีแ้นะจากอาจารย์ในการท�าวิจยัใหส้�าเร็จ

ลลุ่วง	ไดร้บัประสบการณ์เพ่ิมเติมจากผูร่้วมประชมุทกุท่าน	ไดแ้ชร์

ประสบการณ์ปัญหาและอปุสรรคของตวัเราใหผู้อื้น่ไดร้บัฟังและร่วม

กนัแกไ้ข	ไดพ้กัผ่อนรบัประทานอาหารทีอ่ร่อย”

	 “ไดแ้ผนงานทีช่ดัเจนทีจ่ะตอ้งลงมือท�าในกระบวนการเก็บ

ขอ้มูล	มองเห็นทางสว่างทีจ่ะท�างาน	R2R	ช้ินนีส้�าเร็จไดโ้ดยไม่ยาก"

	 “ความสขุ	เสียงหวัเราะ	มิตรภาพ	และก�าลงัใจ	จากทีม	R2R	

ทกุคนทีจ่ะมีใหพ้วกเราเห็นเสมอในทกุๆ	ครัง้ทีมี่โอกาสไดท้�ากิจกรรม

ร่วมกนั"

 ในการมาร่วมรอบนีห้ลากหลายความคดิและความรู้สกึ แตมี่

ความคาดหวงัร่วมกนั คือ การรับองค์ความรู้เพ่ิมเตมิ และได้แลกเปลีย่น

พบปะพดูคยุแบง่ปันประสบการณ์ร่วมกนั ดเูหมือนวา่เม่ือทกุคนทราบ

เป้าหมาย ความคาดหวงัก็มกัจะสอดรับไปในแนวทางเดียวกนั 

 ในสว่นของความประทบัใจ ข้าพเจ้าต้องการให้ได้ทบทวน

ตนเองเป็นการใสร่หสัของความคดิความรู้สกึท่ีด้านบวกฝังเข้าไปใน

ฐานการเรียนรู้และความทรงจ�า

 ความประทบัใจ

	 “ความเป็นกนัเองของวิทยากร	 ทีมงานสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉิน

แห่งชาติ	 และทีมผูวิ้จยัทกุท่าน	 รูปแบบการถอดบทเรียน	 การน�าเสนอที่ ่

ผ่อนคลาย"

 “บรรยากาศผ่อนคลายของทีพ่กัและหอ้งอบรม	รวมถึงกระบวนการ	

เป็นการอบรมเล็กๆ	ท�าใหใ้กลชิ้ดกนั	ประทบัใจวิทยากรเพือ่นผูเ้ขา้อบรม

สนใจในเร่ืองทีเ่ราพดู"

	 “ทุกๆ	 ครั้งที่เพื่อนบอกเล่าถึงปัญหาและอุปสรรคของการ

ท�างาน	 การแกไ้ขปัญหาของทีมวิจยั	 การแกไ้ขปัญหาของทีมสถาบนั

การแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ	 เป็นการเรียนรู้ความสขุความทกุข์ร่วมกนั

ของพวกเราทกุคน"	

	 "เงินทนุวิจยัอาจไม่ใช่ส่ิงส�าคญัทัง้หมดทีอ่ยากได้	แต่ส่ิงทีไ่ด้

เรียนรู้ร่วมกนัทัง้หมดคือ	ความประทบัใจ"	
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	 “ประทบัใจทีมงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	

คณะผูจ้ดั	อาจารย์	ตลอดจนผูบ้ริหารทีใ่หค้วามส�าคญัร่วมทัง้นกัวิจยั

ทกุท่านและกระบวนการต่างๆ"

	 “ความสขุ	ความเป็นมิตร	ความเอือ้เฟ้ือ	ไดบ้รรยากาศแปลก

ใหม่ผ่อนคลาย"

 “ไดค้วามรู้เพ่ิมเติม	ไดค้ลายปมล็อคของปัญหาอปุสรรคต่างๆ"

	 “ไดร้บักระเป๋าและเสือ้	ไดเ้ครือข่าย	ความรกั	ความผูกพนั

ต่างๆ	กบัเพือ่น	ไดก้�าลงัใจทีจ่ะพฒันาตนเองและงานต่อไป"

	 “ได้เข้าใจถึงปัญหาของทีมวิจัยที่พบเหมือนๆ	 กนัท�าให้เรา

สบายใจข้ึน	และทกุคนใหค้วามช่วยเหลือและเป็นก�าลงัใจใหก้นัและกนั"

	 “ไดร้บัค�าแนะน�าและก�าลงัใจทีดี่จากคณะผูจ้ดัการประชมุ	

อาจารย์วิทยากร	และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุท่าน"

	 “รูปแบบการเรียนรู้ทีเ่ป็นกนัเอง	เป็นการประชมุทีเ่รียบง่าย

แต่ไดป้ระโยชน์และประสบการณ์อย่างเต็มที"่

	 “ความรู้สึกปลดปล่อยจากพนัธนาการดา้นความคิดทีต่นเอง

ถูกตีกรอบ	มมุมองของการท�าวิจยั	ว่าเป็นส่ิงทีย่ากมีอปุสรรค	แต่การ

มาอบรมครัง้นีเ้กินความคาดหวงัคือ	ไดร้บัความสขุ	ความสบายใจ	ที่

ท�าใหเ้ราไดย้ิ้มและหวัเราะได	้และไดพ้ลงัใหส้ามารถกา้วเดินต่อไปใน

การท�างานอย่างมีความสขุ"

	 "ประทบัใจในการจดัรูปแบบการอบรม	 ทีส่ร้างความสขุใหน้กั

วิจยั	ไดเ้กิดการเรียนรู้โดยไม่ยึดรูปแบบหรือกรอบแบบเดิมๆ	ประทบัใจ 

อาจารย์และทีมผูจ้ดั	 ทีมี่บคุลิกทีท่�าใหน้กัวิจยัสามารถเขา้ถึงไดง่้าย	

เป็นกนัเอง	ตลอดจนเพือ่นๆ	นกัวิจยัทีร่่วมกนัเรียนรู้เหมือนเป็นครอบครวั

เดียวกนั	อบอุ่นและจบัมือกนัเดินไปสู่เป้าหมายของ	R2R	EMS	ต่อไป"

	 “กระบวนการ	 R2R	 ของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ

สร้างความประทบัใจกบัเราทกุครัง้ทีม่า	 ใครจะคิดว่างานวิจยัทีย่าก

แสนยาก	 น่ากลวั	 น่าหงดุหงิด	 จากภาพทีเ่ราเคยเห็นกลบักลายเป็น

เร่ืองทีส่นกุ	 ชวนหวัเราะไดต้ลอดการอบรม	 R2R	 ไดท้�าใหค้วามเชือ่

บางอย่างเกีย่วกบัการท�างาน	 ทีเ่ราท�าหล่นหายไประหว่างทางกลบั

มามีชีวิตชีวา	 และเพ่ิมเติมไฟ	 จดุประกายความเชือ่นัน้กลบัมาให้

เราอีกครัง้	 เชือ่ว่า	 R2R	 ใน	 Project	 นีไ้ดม้ากกว่างานวิจยัทีเ่กิดข้ึน

แน่นอน"

 ทกุๆ ครัง้ของการถอดบทเรียน "ความประทบัใจ" คือ สิง่ท่ี

ข้าพเจ้ามกัน�ามาร่วมด้วยเสมอ ท�าให้ผู้คนมุง่สะท้อนตนเอง (Reflection) 

ไปในทางด้านบวก ด้านดีงาม ซึง่จะหลอ่เลีย้งจิตใจของผู้คนให้มีก�าลงั

ใจในการด�าเนินชีวิตตอ่ไป

 เม่ือไรก็ตามท่ีเราได้น�าพาผู้คนให้ได้ฝึกทกัษะการมองสิง่ตา่งๆ 
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อบตวัเป็นด้านบวก ด้านดีงาม กระบวนการเรียนรู้จะท�าได้ดี เพราะ

ท�าให้ใจเรานัน้เปิดออก (Open Mind)

 อีกหนึ่งประเด็นท่ีน�ามาเป็นค�าถามในการถอดบทเรียนเพ่ือ

การใคร่ครวญคือ "สิง่ท่ีได้เรียนรู้" ก่อนท่ีทกุคนจะตอบค�าถามนีไ้ด้  

จะต้องน้อมกลบัเข้าในตนเอง ทบทวน ค้นหา ใคร่ครวญ และตกผลกึ

สะท้อนออกมาผ่านการพดูและเขียน ท�าให้เห็นอณขูองการเติบโต

และเปลี่ยนแปลงทางความคดิและความรู้สกึ

 สิ่งที่ได้เรียนรู้

 "กระบวนการคิด	การเชือ่มโยงขอ้มูล"

	 "การแลกเปลีย่นความคิดเห็น	และการเสนอแนะ"

	 “ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์	R2R	กบัทีม"

	 “ไดแ้ลกเปลีย่นเรียนรู้หนา้งานของแต่ละคนในทีม	เบือ้ง

หลงัของความส�าเร็จมาถึงจดุนีข้องการจดั	R2R	ทีมผูจ้ดัไดใ้ชค้วาม

พยายามอดทนกบัปัญหาบางอย่าง"

	 “กระบวนการจดัอบรมท�าใหท้ราบปัญหาทีแ่ทจ้ริงของนกั

วิจยัและทีมผูจ้ดั"

	 “ไดแ้รงบนัดาลใจ	ตอ้งท�างาน	R2R	ในเร่ืองทีไ่ดร้บัมอบ

หมายใหส้�าเร็จ	และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน"

	 “ความมานะพยายาม	บากบัน่ของทีมวิจยั	และทีมสนบัสนนุ

ของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ	และวิทยากร	ทกุๆ	อย่างใน

การท�างานและการใชชี้วิต"

	 “การอยู่ร่วมกนัฉนัท์กลัยาณมิตร	ความสามคัคี	และมมุมอง

ทีห่ลากหลาย"	

	 "เป็นโอกาสทีไ่ดเ้รียนรู้	เห็นการเปลีย่นแปลงความคิดของ

ตนเองทีมี่ต่อการท�า	R2R	ท�าใหเ้ห็นว่าไม่ใช่เร่ืองทียุ่่งยาก"

	 “ไดเ้รียนรู้ทีมวิจยัแต่ละทีม	และการท�างานของผูจ้ดั	มีความ

เป็นกนัเอง	อบอุ่นใจ	ใหก้�าลงัใจพร้อมลงมือสนบัสนนุ	และแกไ้ข

ปัญหาใหค้ลีค่ลายลง"

	 “ทกุคนทีท่�าวิจยัลว้นมีปัญหา	ปัญหาของเรานัน้เล็กนอ้ยมาก

เมือ่เทียบกบัท่านอืน่ๆ	แต่ก�าลงัใจของทกุท่าน	ท�าใหเ้ราพร้อมทีจ่ะ

ท�าใหง้านวิจยัส�าเร็จไปดว้ยกนั"

	 “บางส่ิงบางอย่างหากมองใหง่้ายก็จะง่าย	 หากมองใหย้ากก็

จะยาก	ท�าใหไ้ดเ้รียนรู้กบัตนเองว่า	การฝึกการจดัการกระบวนการคิด

ของเราใหเ้ป็นระบบ	เพือ่ง่ายต่อการจดัการส่ิงต่างๆ	ในชีวิตของเรา"

	 “มิตรภาพเกิดข้ึนได้ทกุเวลา	 ทกุสถานที	่ ขอให้เราเปิดใจ	
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ยอมรับซ่ึงกนัและกนั	 การท�ากิจกรรมใดทีไ่ม่พบอปุสรรค	 มกัจะไม่

ได้สมัผสักบัค�าว่า	คณุค่าและคณุภาพอย่างแท้จริง	สดุท้ายขอบคณุ

สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ	ขอบคณุเพือ่นๆ	ในทีม	R2R	และ

ขอบคณุตวัเองทีเ่ปิดใจและกล้าเข้ามาสู่กระบวนการนี"้

	 “ตอ้งมีแรงบนัดาลใจในการท�างาน	 คือ	 เราท�างานวิจยัเพือ่

ใคร	 ไม่ใช่เพือ่ตวัเรา	 และมีหลายๆ	คนทีร่อใชผ้ลงานทีเ่ราท�า	 เพือ่น�า

ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป"

	 “ตนเองตอ้งไม่ทอ้ถอยต่ออปุสรรค"

	 “ไดเ้รียนรู้การแบ่งเวลา	บริหารเวลาใหดี้"

	 “เครือข่าย	R2R	EMS	ทีไ่ม่ทอดท้ิงกนั	มีการกระตุน้ใหก้�าลงัใจ 

และสนบัสนนุใหท้�างานเสมอ"

 จากการทอดบทเรียนในรอบนี ้ ปรากฏการณ์ท่ีเหน็ชดัเจนคือ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ทัง้ในระดบัของความคิดและความรู้สกึใน

ทาง KM ใช้ค�าวา่ Transformation เป็นการเปลีย่นแปลงท่ีน�าไปสูค่วาม

เจริญงอกงามในชีวิต

 “ความรู้สึกปลดปล่อยจากพนัธนาการดา้นความคิดทีต่นเอง

ถูกตีกรอบ	มมุมองของการท�าวิจยั	ว่าเป็นส่ิงทีย่าก	มีอปุสรรค	แต่การ

มาอบรมครัง้นีเ้กินความคาดหวงั	คือ	ไดร้บัความสขุ	ความสบายใจ	ที่

ท�าใหเ้ราไดย้ิ้มและหวัเราะได	้และไดพ้ลงัใหส้ามารถกา้วเดินต่อไปใน

การท�างานอย่างมีความสขุ"

 การถกูปลดปลอ่ยจากพนัธนาการ จากความคดิ ความเช่ือ

แบบเดมิๆ จากมิจฉาทิฐิ ความคิดเหน็ท่ีผิดเก่ียวกบัการท�าวิจยั ไปสู่

สมัมาทิฐิอนัเป็นความคดิเหน็ท่ีถกูต้องวา่วิจยัน�ามาใช้ในชีวิตอยา่งไร 

และเกิดการกลบัไปท�าวิจยัเร่ืองท่ี 2,3 ตอ่ไปอยา่งไมส่ิน้สดุ ก็จะเกิด

เกลียวความรู้ขึน้ 

 

 “.....แต่ละครั้งทีไ่ด้เข้าร่วมกระบวนการท�าให้เกิดการเรียนรู้

ส่ิงใหม่ๆ	เร่ืองราว	ชีวิตของผูค้น	ทัง้ส่วนตวั	และส่วนทีเ่ป็นงานประจ�า

ของแต่ละท่าน	 ความมุ่งมัน่ตัง้ใจของเพือ่นๆ	 หรือความตัง้ใจของทีม

วิจยัเอง	

										 “....จากภาพทีเ่ราเคยเห็นกลบักลายเป็นเร่ืองทีส่นกุ	 ชวนหวัเราะ 

ไดต้ลอดการอบรม	R2R	ไดท้�าใหค้วามเชือ่บางอย่างเกีย่วกบัการท�างาน	

ทีเ่ราหล่นหายไประหว่างทางกลบัมามีชีวิตชีวา	 และเพ่ิมเติมไฟ.... 

กระบวนการ	Reflection	ท�าใหเ้กิด	Inspiration	and	Motivation	เกิดพลงั"	

(อาจารย์หมอแทน	ใหค้วามหมาย)

 ข้าพเจ้ามองวา่น่ีคือ ปรากฏการณ์ของการเปลีย่นแปลงท่ีสะท้อน

ผา่นทางค�าพดูในชว่งเวลาของการถอดบทเรียนเม่ือเสร็จกระบวนการใน

แตล่ะครัง้ การถอดบทเรียนจงึเป็นชว่งเวลาท่ีมีคณุคา่มาก 
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KM&R2R EMS
ภาคสี่

 R2R สู่การเปลี่ยนแปลง
(Transformation)



ตอนที่ 14
“R2R มีความสนใจในผู้รับ
บริการและมองปัญหาเป็น"

“ความคิดและประตูใจเปิดกว้างออก”

ประสบการณ์จากการไดล้งมือท�า	

การพบปะร่วมกบัการท�า	Reflection

น�ามาซ่ึงการเปลีย่นแปลงในตนและปัญญา
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R2R มีความสนใจในผู้รับบริการ
และมองปัญหาเป็น"
“ความคิดและประตูใจเปิดกว้างออก”

 จากการท�ากระบวนการร่วมกนัในหลายๆ ครัง้ สิง่ท่ีได้สงัเกต

เหน็คือ การเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้กบันกัวิจยั R2R ซึง่ข้าพเจ้ามกัจะเรียก

ปรากฏการณ์นีว้า่ การต่ืนรู้และเบกิบาน คล้ายดอกไม้คอ่ยๆ ผลบิาน

 “วิจยัเป็นเร่ืองทีย่าก	และไม่มีความสขุในการท�า”

 มกัจะได้ยินอยูบ่อ่ยครัง้จากหลายๆ คนแตใ่นการจดักระบวนการ

เรียนรู้ของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาตคิรัง้นี ้ ท�าให้ค�าพดูนีส้ลายไป 

แม้จะยงัคงเป็นเร่ืองท่ียาก แตก็่สามารถด�าเนินไปด้วยความต่ืนรู้และเบกิ

บานมากขึน้

 หรืออาจจะกล่าวได้ว่า กระบวนการจดัการขบัเคลื่อน R2R 

EMS ของสถานบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติด�าเนินไปเพ่ือการต่ืนรู้ 

(Awakening) เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงขัน้พืน้ฐาน (Transformative 

Learning) ซึง่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เรียกสภาวะนีว้่า การเรียนรู้เพ่ือ

จิตส�านึกใหม่ (New Consciousness)

 ข้าพเจ้าขอยกตวัอยา่งนกัวิจยั R2R EMS จาก 3 ผลงานท่ีนา่

สนใจ คือ 

 ท่านแรก	คือ พ่ีไก่ (กญัญา วงัศรี) จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซึง่มีความสนใจและท�า R2R 

เร่ือง "การจดัรูปแบบการดแูลผู้ป่วยอบุตัเิหตจุราจร ณ จดุเกิดเหตขุอง

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น"จากการได้

คลกุคลอียูก่บังานประจ�าเก่ียวกบั EMS มาตัง้แตปี่ 2541 สะท้อนให้เหน็

ได้วา่มีความรู้และช�านาญในงานท่ีท�ามากพอท่ีจะเรียกได้วา่ เข้าใจและ

สมัผสัปัญหาอยา่งแท้จริง

 ในการท�า R2R การเร่ิมต้นคือ การชวนมองย้อนเข้าไปใน

ปัญหาท่ีเป็นปัญหาจากการท�างานประจ�า และตกผลกึในตนเองมาก

พอท่ีจะหยิบปัญหาบางอยา่งมาเป็นปัญหาท่ีน�าไปสูค่�าถามการวิจยั 

(Research Question) และในครัง้นีเ้อง พ่ีไก่มองวา่ จากปรากฎ

การณ์อบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ในมหาวิทยาลยัขอนแก่น การท�างานประสาน

ร่วมกนักบั รปภ.ยงัมีชอ่งวา่งและอปุสรรคในเร่ืองความปลอดภยัของ

การดแูลชว่ยเหลือเบือ้งต้น และการสง่ตอ่ผู้ ป่วย

 การท�างานครัง้นีเ้กิดแรงบนัดาลใจท่ีคลุกคลีอยู่กับปัญหา
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มาหลายปี และมีแรงผลกัดนัหรืออาจจะเรียกวา่แรงจงูใจภายในท่ีจะ

คลี่คลายปัญหานี ้เพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีดีขึน้

	 “มีความสนใจในผู้รับบริการและมองปัญหาเป็น"

 ข้าพเจ้ามองสองประเดน็คือ

 - มีความสนใจในผู้ รับบริการ

 - มองปัญหาเป็น

 "เบือ้งต้นมีความสนใจในผู้ รับบริการ” เป็นความต้องการท่ี

อยากให้การท�างานท่ีตนเองประสบมีระบบการชว่ยเหลือท่ีดีขึน้ เป็น

พืน้ฐานหรือรากฐานของแนวคดิของการท�า R2R ท่ีวา่ "การท�าเพ่ือ 

ผู้ อ่ืน" เพราะถ้าเพียงแคพ่ี่ไก่เพิกเฉย ท�างานไปวนัๆ เกิดเหตกุารณ์ซ�า้

แล้วซ�า้เลา่ แตไ่มไ่ด้ลงมือท�าอะไร ก็เป็นการท�างานประจ�า(Routine) 

ไปวนัๆ ไมเ่กิดการพฒันางาน

 การถกูสะท้อน (Reflection) ด้วยค�าถามให้ฉกุคดิจากบคุคลอ่ืน

ท�าให้เกิดการสะท้อนกลบัให้พ่ีไก่เกิดทบทวนในตนเอง (Self-Reflection) 

และตัง้ค�าถามกบัตนเอง จากนัน้จงึเกิดเป็นแรงบนัดาลใจน�าไปสูก่าร

ใคร่ครวญและตกผลกึ จงึตดัสนิใจกลบัมาทบทวนกระบวนการท�างาน

ของตนเองวา่มีปัญหาหรืออปุสรรคอะไรบ้าง ปัญหาไหนท่ีเกิดขึน้อยู่

บอ่ยๆ เรือ้รังมานาน  เป็นปรากฏการณ์ของการมอง "ปัญหาเป็น" และ

เลือกหยิบปัญหาท่ีมีลกัษณะวงกว้าง เก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัคนตา่งๆ 

มากมาย เป็นลกูคลืน่หรือผลกระทบในวงกว้างมาเป็นประเดน็ในการท�า 

R2R ครัง้นี ้

 ในการจบัภาพการเปลี่ยนแปลง (Capture To 

Transformation)  ข้าพเจ้าขอใช้กรอบกว้างในการอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในนกัพฒันางาน R2R ได้แก่

 - การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจในตน

 - การเปลี่ยนแปลงในความคดิความเช่ือ

 - การเปลี่ยนแปลงในวิถีการใช้ชีวิต

 จากบทหนึง่ของการสนทนาพ่ีไก่เคยเลา่วา่ "หลงัเรียนจบได้

รบัมอบหมายใหท้�าวิจยัอยู่	 3	 เร่ือง	 จากนัน้ก็หยดุพกัไม่อยากท�าต่อ	

รู้สึกเหน็ดเหนือ่ยจากการท�า"	เมือ่ไดร้บัการสะทอ้น	(Reflection)	ทีส่่ง

ผลท�าใหเ้กิดการทบทวนใคร่ครวญในตนเอง	น�ามาสู่การเปลีย่นแปลง

ความเขา้ใจในตนเองเพ่ิมข้ึน	 มีการก�าหนดเป้าหมายของการตดัสิน

ใจท�า	R2R	และจากการไดพ้ดูคยุกนัสองสามครัง้ของการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ในกระบวนการสะทอ้นถึงความคิดความเชือ่ใหม่ทีเ่กิดข้ึนในตวั

พีไ่ก่	"เราอยากจะช่วยให	้EMS	ไดมี้งานวิจยั	คนเขา้ใจในงานทีเ่ราท�า"	

ขา้พเจ้าใหค้วามหมายว่านีคื่อ	 ความคิดความเชือ่ใหม่ทีเ่กิดจากการ

เรียนรู้และเปลีย่นแปลงของพีไ่ก่"

 ทา่นท่ีสอง ท่ีข้าพเจ้าน�ามาพดูถงึ คือ น้องหนิง (ไคลศรี บาดาล) 

จากโรงพยาบาลหนองคาย ซึง่มีความสนใจเร่ือง "การพฒันาแนวทางการ

ดแูลผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั(STEMI) ท่ีได้รับยา 

STREPTOKINASE ขณะสง่ตอ่ของโรงพยาบาลเครือขา่ยจงัหวดัหนองคาย 

 ข้าพเจ้ามองวา่ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัน้องหนิงคล้ายๆ 
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กบัพ่ีไก่ คือ “มีความสนใจในผู้รับบริการและมองปัญหาเป็น" ใน

หลายครัง้ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนัในวงเลก็ๆ น้องหนิงมกัจะเลา่ 

ถงึอาการทรุดลงและการเสียชีวิตของผู้ ป่วยระหวา่งน�าสง่โรงพยาบาล

	 “ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัที่ได้รับยา	

Streptokinase	 ไดร้บัการดูแลขณะส่งต่อไม่มีเคร่ือง	 Defibrilllator	 มี

อาการทรุดลงและเสียชีวิต"

	 “มนัติดอยู่ในความรู้สึกของเรา	เรามองว่าน่าจะมีวิธีการอะไร

สกัอย่างทีจ่ะช่วยชีวิตได"้

 ข้าพเจ้าเช่ือวา่ นกัพฒันางานประจ�าหลายคนท่ีมีแรงบนัดาล

ใจมาจากผู้ ป่วย และอบุตักิารณ์ท่ีเกิดขึน้คล้ายเป็นตวัผลกัดนัท�าให้

ลกุขึน้มาท�าอะไรสกัอย่าง ดัง่เช่นน้องหนิงและทีมท่ีมีการพดูคยุกนั

อยูห่ลายรอบมากวา่จะหาแนวทางอะไรมาชว่ยเหลือและแก้ไขปัญหา

นีไ้ด้ จุดเร่ิมต้นของการก้าวสู่เส้นทางการเรียนรู้และการเปลี่ยนแรง

บนัดาลใจเป็นสิง่ส�าคญัมาก 

 และจากท่ีสงัเกต "แรงบนัดาลใจที่มาจากความต้องการ

อยากให้ผู้ป่วยหายป่วย" มกัจะสง่ผลยาวนานและตอ่เน่ือง ท�าให้

ผู้ปฏิบตังิานมีจิตจดจอ่อยูก่บัสิง่ท่ีท�า แม้เจอปัญหาและอปุสรรคก็ไม่

ยอ่ท้อและยงัท�าตอ่เพ่ือไปสูเ่ป้าหมายท่ีก�าหนด

 จิตท่ีจดจอ่อยูนี่ ้ ท�าให้เกิดการคดิใคร่ครวญและการพิจารณา

ปัญหาอยา่งรอบด้าน ลงมือท�าแก้ไข ชว่ยเหลือ ซึง่อาจจะเกิดวงจร

ของการพฒันางานอยา่งตอ่เน่ืองแบบไมรู้่ตวั กระบวนการคดิก็เคลื่อน

เข้าไปสูค่วามลกึซึง้มากขึน้ เชน่ งานของน้องหนิง ท่ีมองวา่ระหวา่งการ

สง่ตอ่ผู้ป่วยภายใต้ข้อจ�ากดัของเคร่ืองมือท่ีมีอยูแ่ละความรู้ทกัษะของทีม 

ท�าให้การเกิดการวางแผนในการแก้ไขพฒันา และมีแรงบนัดาลใจท่ีจะน�า 

R2R มาเป็นเคร่ืองมือในการพิสจูน์วิธีคดิของตนเอง

 ข้าพเจ้ามองวา่ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ส�าหรับน้องหนิงการท่ีจิต

จดจอ่อยูก่บัปัญหาของผู้ป่วยและกระบวนการบริการ ท�าให้เกิดการปรับ

เปลีย่นมโนทศัน์จากท่ีวา่ท�างานไปวนัๆ เกิดปัญหาซ�า้ๆ เปลีย่นเป็นลกุขึน้

มาทบทวนปัญหาและน�ามาสูก่ารสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัตนเอง เป็น 

กระบวนการท่ีบคุคลปรับเปลีย่นกรอบแนวคดิท่ีเคยยดึถือมา 

 แม้วา่จะเหน่ือยจากการท�างานประจ�า การขึน้เวร ลงเวร แต่

ถ้าการศกึษาหรือการท�า R2R ครัง้นีป้ระสบผลส�าเร็จ ผู้ ป่วยปลอดภยั 

ก็ยอมท่ีจะล�าบาก ท�างานหนกัขึน้ และใช้เป้าหมายการท�าเพ่ือผู้ ป่วย

เป็นเคร่ืองหลอ่เลีย้งใจให้เกิดพลงัในการท�างาน

 จงึเหน็ปรากฏการณ์ของ 

 – การเปลี่ยนแปลงความเข้าใจในตน 

 - การเปลี่ยนแปลงในความคดิความเช่ือ

 - การเปลี่ยนแปลงในวิถีการใช้ชีวิต

 ได้ชดัเจนขึน้ เม่ือมีความเข้าใจในตนเอง และตระหนกัใน

หน้าท่ี มองวา่ตนเองก�าลงัท�าอะไร ท�าเพ่ือใคร ฐานความคิดความ

เช่ือจะเปลี่ยนไป เกิดการท�าเพ่ือผู้ อ่ืนมากขึน้ และท่ีสดุก็น�าไปสูก่าร
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เปลี่ยนแปลงในวิถีการใช้ชีวิต และการท�างานแบบใหมท่ี่มีเป้าหมาย

ชดัเจนขึน้ มองปัญหาเป็นน�าไปสูว่ิธีการแก้ไข

 กระบวนการท่ีสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาตจิดัขึน้ 2-3 

ครัง้ ท�าให้เกิดการสะท้อน(Reflection) โดยอตัโนมตั ิ ไมว่า่จะเป็น

กิจกรรม Share&Learning หรือการท�า Story Sharing หรือ World Cafe 

ต่างเป็นกระบวนการท่ีน�าไปสู่การต่ืนรู้และเรียนรู้อย่างเบิกบาน

ผอ่นคลายและสบาย

 ดงันัน้ เราไมจ่�าเป็นต้องสอนระเบียบวิธีวิจยั (Research 

Methodology)มาก  สามารถโค้ช(Coach) หรือให้ค�าแนะน�าเป็น

รายบคุคลได้ แตอ่าจไมจ่�าเป็นต้องสอน บรรยายใน Class การ

เจอกนับอ่ยๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คล้ายท�าให้เกิดการสร้างแรง

บนัดาลใจ หรือ Inspiration อยา่งตอ่เน่ือง พลงัของกลุม่และเทคนิค

ของ Facilitator ผู้จดักระบวนการท่ีจะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

หรือTransformationจะด�าเนินไปในตวัของมนัเองอยา่งเป็นธรรมชาติ

 อาจารย์หมอแทน (พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร) หนึง่

ในอาจารย์ท่ีร่วมกนัท�ากระบวนการครัง้นี ้  ได้ให้ความเหน็ในเร่ืองนี ้

วา่ "ส�าคญัคือไม่ไดยึ้ดติดทีต่วัตนของงานวิจยั	 (Methodology)	 แต่

ท�าดว้ยความตัง้ใจแกปั้ญหา(Problem)เป็นหลกั	ดงันัน้	จึงเป็นการท�า	

Re+Search	ซ�้าๆ	 	 ซ่ึงเมือ่พิจารณาดีๆ	 ก็มีกระบวนการคิดเป็นระบบ

อยู่ในตวัเอง	จะว่าไป	Customized	Methodology	(Mixed	Methods	

หลากหลายมากๆ)”	

 หลายๆ	 ครัง้อาจารย์แทนมกัจะใหค้วามเห็นเพือ่ย�้าในเร่ืองของ

การแลกเปลีย่นเรียนรู้และกระบวนการทีส่่งเสริมใหเ้กิดการเปลีย่นแปลง 

(Transformation)	ในนกัพฒันางาน	R2R		"ผมมอง	Transformation	

เป็น	2	เร่ืองนะครบั	1	เร่ือง	Self-Transformation	กบั	2	เร่ือง	Learning	

Transformation	ผ่านเคร่ืองมือ	R2R&KM	คือ	ก�าลงัคิดว่ามนัเกิดข้ึน

พร้อมๆกนั "

 และอีกหน่ึงท่านที่น่าสนใจ คือ พ่ีย(ุฌณาธิปว์ ศริิภคักลุวฒัน์) 

ท่ีท�า R2R เร่ือง "ต�าบลบ้านดงเข้มแขง็ในการเฝ้าระวังภาวะเจบ็

ป่วยฉุกเฉินโรคระบบหวัใจและหลอดเลือด" 

 ข้าพเจ้ามองว่าจุดเร่ิมต้นของพ่ียุ คล้ายกับพ่ีไก่และน้อง

หนิง คือ	 “มีความสนใจในผู้รับบริการและมองปัญหาเป็น"  

ซึ่งในสองประเด็นนี ้ศ.นพ.ประสิทธ์ิ วฒันาภา ได้เขียนไว้ใน "R2R 

กับ Transformative Learning “การเปลี่ยนมุมมองเร่ืองต่างๆ 

ให้เร่ิมจากการวิเคราะห์ มองตนเองและประสบการณ์ในอดีต ซึ่ง

จะส่งผลต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด การเปลี่ยนทศันคต ิ

(Perspective Transformation) หรือกระบวนการ (Paradigm 

Shift)” ข้าพเจ้ามองเห็นปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านีเ้กิดขึน้กับนัก

พฒันางาน R2R EMS ท่ีมีการเปลี่ยนมุมมองจากปัญหาหน้างาน 

มองเป็นโอกาสของการพฒันา และสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดขึน้

ในการท�างานของตนเอง

 ผลงาน R2R ของพ่ียก็ุเชน่เดียวกนั จากการมองเหน็ความ

ยากล�าบากและเกิดปัญหาอปุสรรคในเร่ืองการสง่ตอ่ผู้ ป่วย เฝ้าถาม
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และครุ่นคิดกบัตนเอง ค้นหาแนวทางการชว่ยเหลือผู้ ป่วย	"ระยะทางที่

ไกล	 และการส่งต่อไม่เป็นระบบ	 ชาวบา้นไม่รู้จกัเรียกใชร้ะบบบริการ	

1669”	นีคื่อค�าบอกเล่าของพีย่"ุ

 

 จากค�าบอกเลา่นีส้ะท้อนให้เหน็ถงึความต้องการให้เกิด

การบริการท่ีดีขึน้ เพ่ือท่ีผู้ รับบริการจะได้รับสิง่ท่ีดีขึน้ซึง่ถือวา่เป็นฐาน

แรกของการท�าเพ่ือผู้ อ่ืนเกิด การแปรเปลีย่น (Transformation) ไปสู่

ประตขูองการเรียนรู้ขึน้ จนพ่ียอุยากน�าปัญหาดงักลา่วมาชวนคนใน

ชมุชนร่วมคดิ ร่วมคยุ และร่วมท�า เพ่ือให้ได้รูปแบบและวิธีท่ีดีขึน้ใน

การจดัการกบัปัญหาดงักลา่ว และตดัสนิใจน�า R2R มาเป็นเคร่ืองมือ

ในการค้นหาค�าตอบหรือองค์ความรู้ ซึง่ ศ.นพ.ประสทิธ์ิ วฒันาภา ได้

เขียนไว้ใน "R2R กบั Transformative Learning” วา่เป็นฐานของการ

เปลีย่นแปลงท่ีน�าไปสูก่ารปฏิบตัหิรือตัง้ใจน�าไปปฏิบตันิัน่เอง



ตอนที่ 15
“การเปลี่ยนแปลงที่น�าไปสู่

การปฏิบัติเพื่อหาองค์ความรู้"
R2R	เป็นกระบวนการหาองค์ความรู้

ทีน่�าสู่ความตอ้งการใหผู้ป่้วยหรือผูร้บับริการไดร้บัส่ิงทีดี่ข้ึน

ใหก้ารท�าเพือ่ผูอื้น่มีความชดัเจนและดีงามมากข้ึน
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“การเปลี่ยนแปลงที่น�าไปสู่
การปฏิบัติเพื่อหาองค์ความรู้"
“R2R	เป็นกระบวนการหาองค์ความรู้
ที่น�าสู่ความต้องการให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับสิ่งที่ดีขึ้น
ให้การท�าเพื่อผู้อื่นมีความชัดเจนและดีงามมากขึ้น”

 ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ร่วมท�ากระบวนการขบัเคลื่อน KM&R2R 

EMS หลายครัง้ ซึง่แตล่ะครัง้ก็มีความแตกตา่งกนัในเร่ืองของความ

ลกึซึง้ของนกัพฒันางาน R2R มมุมอง ความคดิ และทศันคตติอ่การน�า 

R2R มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคลื่อนพฒันางานท่ีตนท�าอยู่

 “Self Transformation คือเร่ืองของ Mind Development   

คดิวา่กระบวนท�า R2R & KM ของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติ

เทา่ท่ีดผูา่นกระบวนการท�างานของอาจารย์กะปุ๋ มและทีม ท่ีเหน็ก็คือ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกบัการท�า Reflection ท�าให้ผู้ เข้าร่วมวิจยั

ซึง่ชว่งแรกคดิแคจ่ะท�างานเพ่ือตนเอง (Imperial Self)  เพ่ือเอาชนะ

คนอ่ืน (Interpersonal Self) เปลี่ยนกระบวนการคดิเป็นเพ่ือชาวบ้าน 

เพ่ือองค์กร (Self Author) ได้จริงๆ ซึง่เหน็ได้จากการหลดุออกจากมิติ

ของความกลวั และหลดุไปถงึการเป็นตวัอยา่งท่ีดีในหน้าท่ีการงานด้วย” 

เป็นความเหน็ของ อาจารย์หมอแทน(พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร) 

อาจารย์ผู้ เป็นสว่นหนึง่ในการท�ากระบวนการ

 “Transformative Learning ก็จะตามไปด้วยกนั แต่อาจ

จะเร็วช้าต่างกนั อนัเน่ืองมาจากสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของ

แต่ละท่าน เพราะเม่ือเป้าหมายของตนเองเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้เพ่ือ

สนองความต้องการเรียนรู้ (ไมไ่ด้จะไปเอาชนะใคร) จะอยากรู้ อยาก

เพ่ิมเตมิเองโดยอตัโนมตั ิ แตต่รงนีม้นัขึน้อยูก่บัต้นทนุและสิง่แวดล้อม

ท่ีจะชว่ยด้วย กระบวนการ Reflection จะชว่ยให้กระบวนการตา่งๆ นี ้

มนัเกิดขึน้ได้งา่ยขึน้" 

 ประเดน็ท่ีอาจารย์หมอแทนชว่ยท�าการสะส้อน (Reflection) ตอ่

กระบวนการท่ีจดัขึน้สอดคล้องกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิด ในบทนีข้้าพเจ้าขอ

ยกตวัอยา่งสามทา่นท่ีสะท้อนให้เหน็ถงึการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึน้คดิแค่

จะท�างานเพ่ือตนเอง (Imperial Self)  เพ่ือเอาชนะคนอ่ืน (Interpersonal Self) 

เปลีย่นกระบวนการคดิเป็นเพ่ือชาวบ้าน เพ่ือองค์กร (Self Author) ได้

จริงๆ  คือ น้องจ๊ิกก๋ี (สภุลกัษณ์ ชารีพดั) น้องนุ้ย (วิไลภรณ์ ศริิกา) และ

น้องนุ้ย (รุจีวรรณ  ยมศรีเคน แสงลนุ) 

 จ๊ิกก๋ี ได้น�า R2R มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันางาน โดย

มีแรงบนัดาลใจ เหตผุลเดียวคือ "อยากรู้ อยากท�า อยากมีคนชว่ย 
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อยากแก้ปัญหา อยากภมิูใจ " 

 "ท�าไมการใหร้หสัมนัยุง่ยากตอ้งเปิดเอกสาร	 ผลออกมาก็ไม่ตรง	

กบัจดุเกิดเหต	ุ คดัไม่ถูกก็ตอ้งท�างานซ�้าซ้อนสัง่สองทีม	 ความอึดอดั

คือเราท�าไงจะท�าถูกมากข้ึนประเมินไดดี้ข้ึนง่ายข้ึน"

 ดงันัน้ จ๊ิกก๋ีจงึตดัสนิใจเขียนขอทนุ R2R จากสถาบนัการ

แพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติ ท�า R2R เร่ือง การพฒันาแนวปฏิบตักิารใสร่หสั

ความรุนแรงของศนูย์รับแจ้งเหตแุละสัง่การจงัหวดัขอนแก่น เพราะ

มีความเช่ือว่า ผลการศกึษาท่ีได้นีจ้ะน�ามาซึง่ความเข้าใจในการคดั

แยกและการใสร่หสัความรุนแรงของศนูย์รับแจ้งเหตแุละสัง่การได้ อีก

ทัง้ไมก่ระทบในเร่ืองต้นทนุ(Cost) ท่ีเพ่ิมขึน้จากความผิดพลาดในการ

สัง่การ

 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้(Transformation) จากกรณีของ

จ๊ิกก๋ี คือ ความต้องการให้การบริการดีขึน้ สง่ผลให้ผู้ รับบริการได้รับ

บริการท่ีดีนัน้ น�าปัญหาท่ีพบมาไตร่ตรอง และศกึษาหาองค์ความรู้ท่ี

จะแก้ไข เป็นการก้าวออกจากความทกุข์ภายในจากการท�างาน แปร

เปลี่ยนมาเป็นการท�างานเพ่ือผู้ อ่ืน เพ่ืองาน 

 ถือได้วา่การเปลีย่นท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการเปลีย่นในเร่ืองมโนทศัน์

ปรับเปลี่ยนกรอบความคดิเดมิท่ีเคยยดึถือมาก่อน เปลี่ยนจากการท�า

เพ่ือตนเองมาเป็นเพ่ือผู้ อ่ืน เพ่ือประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ตอ่สว่นร่วม

 R2R เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน�ามาใช้และสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลง 

เพราะจดุเร่ิมต้นของการท�า R2R มาจากปัญหาหน้างาน และกระบวนการ

เพ่ือแก้ไขและพฒันาหน้างานนัน้ ไมใ่ชเ่ป็นการท�า R2R เพ่ือมุง่หวงัผล

รางวลัและความเป็นเลศิทางวิชาการ ขณะท่ีท�า ผู้ท�าได้เกิดการเรียนรู้

และเปลีย่นแปลงภายในตนเองโดยอตัโนมตั ิสะท้อนออกมาทางความคดิ 

ความเช่ือ และการปฏิบตั ิเหน็ผลเชิงประจกัษ์อยา่งชดัเจน

  ศ.นพ.ประเวศ วะสี เขียนเร่ืองนีไ้ว้วา่ "เป็นการเรียนรู้เพ่ือปรับ

เปลี่ยนมโนทศัน์ (Transformative Learning หรือ Transformational 

Learning) ซึง่ข้าพเจ้าตีความวา่ ในการท�า R2R ท่ีเร่ิมจากปัญหาพืน้

ฐานจากการท�างานของตน น�ามาสู่การแสวงหาค�าตอบท่ีมุ่งให้เกิด

การส�ารวจภายในตนเอง แปรเปลี่ยนเป็นความเข้าใจในตน ซึง่เรียน

รู้จากการลงมือปฏิบตัิ ท�าความเข้าใจ และให้ความหมาย โครงสร้าง

ทางปัญญาของบคุคลนัน้ (Cognitive Structure) ก็จะเปลี่ยนแปลงไป

 กรณีของน้องนุ้ย (วิไลภรณ์) ท่ีท�า R2R เร่ือง	 การพฒันาอาสา

ฉุกเฉินชุมชนประจ�าครัวเรือนโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าพระ	 อ�าเภอ

เมืองขอนแก่น	จงัหวัดขอนแก่น ท่ีท�าเร่ืองนีม้าจากแรงบนัดาลใจในเร่ือง

ความไมนิ่ยมเรียกใช้ 1669 ชาวบ้านและคนในชมุชนยงัขาดความรู้ความ

เข้าใจในการเรียกใช้บริการ น้องนุ้ยจงึเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะชวนคนใน

พืน้ท่ีท่ีมีสว่นได้สว่นเสยีมาร่วมกนัวางแผน หารือ พฒันาและแก้ไขปัญหา

อปุสรรคตา่ง  ๆเหลา่นี ้

 หรืออาจเรียกได้วา่ ปรากฏการณ์ของน้องนุ้ยท่ีสะท้อนผา่น

ผลงาน R2R ออกมา เป็นเร่ืองของการสร้างฐานความคดิ "จากความ
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ต้องการให้ระบบบริการดีขึน้ จงึเกิดการร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมคยุ เพ่ือ

หาแนวทางท่ีน�าไปสูก่ารได้มาซึง่รูปแบบหรือวิธีการท่ีชว่ยเหลือคนใน

ชมุชนได้ “ศ.นพ.ประสทิธ์ิ วฒันาภา เคยบรรยายไว้เก่ียวกบัเร่ืองนี ้

"การเปลี่ยนแปลงในระบบสร้างความเช่ือท่ีน�าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง

ในวิถีชีวิตการท�างาน R2R ถกูน�ามาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างองค์

ความรู้"

 “Transformative	 Learning	 เป็นการขยายจติส�านึกโดย

กระบวนการเปล่ียนมุมมอง	(Changes	Of	Point	Of	View)	ของ

เร่ืองราวต่างๆ	 ร่วมกับการได้รับการพฒันาความสามารถบาง

ประการ" ซึง่ข้าพเจ้าคดิวา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ เป็นปัจจยัท่ี

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดัง่เชน่ท่ีสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่

ชาต ิจดัขึน้ 4-5 ครัง้ หา่งกนัมากกวา่ 1-2 เดือน เป็นการกระตุ้นและ

สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ในตวับคุคลท่ีมารับทนุวิจยั R2R ซึง่

รูปแบบและกระบวนการดงักลา่วนัน้แตกตา่งจากวิธีและระบบการให้

ทนุวิจยัโดยทัว่ไป

 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สง่ผลให้เกิดการสะท้อนคดิ 

การคดิเชิงวิเคราะห์ การคดิเชิงวิพากษ์ ผา่นการกระตุ้นจากกิจกรรม

แลกเปลี่ยนหลายรอบ ข้าพเจ้าลองใช้การให้ความหมายวา่ จากครัง้

แรกและในอีกหลายๆ ครัง้ท่ีมีการนดัพบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สง่ผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในตวันกัพฒันางาน R2R ทกุคน ท�าให้ "ความ

ตัง้ใจหรือแรงบนัใจที่มีมาตัง้แต่ครัง้แรก	 เกดิพลังทัง้ทางใจและ

ทางความคดิเพิ่มขึน้"

จากสองตวัอยา่งแรก คือ จ๊ิกก๋ีและน้องนุ้ยซึง่มีจดุเร่ิมต้นของการท�า

เพ่ือผู้ อ่ืน แตเ่ม่ือเข้าสูก่ระบวนการเกิดการต่ืนรู้และเบกิบานเพ่ิมขึน้ 

	 “ประทบัใจในการจดัรูปแบบการอบรมทีส่ร้างความสขุใหน้กั

วิจยั	ไดเ้กิดการเรียนรู้โดยไม่ยึดรูปแบบหรือกรอบแบบเดิมๆ	ประทบั

ใจมาก"	

 “มาทกุครัง้	ไดอ้ะไรกลบัไปทกุครัง้	ท�าใหก้ารท�า	R2R	ไม่น่า

เบือ่และไม่รู้สึกโดดเดีย่ว"

 น้องนุ้ยมกัเลา่ให้ข้าพเจ้าฟังเสมอวา่ เครียด กงัวล แตก็่อยาก

ท�าอะไรเพ่ือชมุชน และเม่ือมาร่วมกระบวนการหลายๆ ครัง้ความคดิ

ความรู้สกึก็เปลี่ยนไป ความยากของงานวิจยัยงัคงมีอยู ่แตค่วามรู้สกึ

ไมเ่หมือนเดมิ มีก�าลงัใจมากขึน้ อยากท�างาน และอยากเหน็ผลส�าเร็จ

ของงาน ซึง่จดุนีข้้าพเจ้ามองว่าค่อนข้างชดัเจนในเร่ืองของการเกิด

การเปลี่ยนแปลง 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้(Transformation) ท�าให้

ข้าพเจ้านกึถงึ "ความหมายของจินตปัญญาศกึษา เป็นกระบวนการ

ศกึษาท่ีมุง่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการพฒันาจากด้าน

ในได้แก่ จิตและการคดิ ด้วยการวิพากษ์ตนเองอยา่งใคร่ครวญ เรียน

รู้จากการฝึกปฏิบตักิิจกรรมท่ีหลากหลาย จนเกิดการคดิใคร่ครวญ

ด้วยจิตท่ีมีเมตตากรุณา ท�าให้จิตใจเปิดกว้าง สามารถเข้าใจสิง่ตา่งๆ 

มีคณุลกัษณะของความตระหนกัรู้ในตนเอง ความเมตตา กรุณา และ

จิตสาธารณะ สามารถเช่ือมโยงสิง่ท่ีได้เรียนรู้กบัการปฏิบตัจิริงในชีวิต

ประจ�าวนั และเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือท่ีเรียกวา่ เป็นการเรียนรู้สูก่าร
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เปลี่ยนแปลงตนเอง (Transformational Learning)” ซึง่ อาจารย์พชัรี 

ศริิมาก ได้เขียนไว้บทความเร่ือง การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ตามแนว

จิตปัญญาศกึษา

 ดงันัน้ กระบวนการจดัการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายๆ ครัง้ท่ี

สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาตจิดัขึน้ ไมไ่ด้เป็นเพียงแคก่ารประชมุ

อบรม หรือติดตามงานเทา่นัน้ แตท่�าให้เกิดกระบวนการท่ีน�าไปสู่

การเปลี่ยนแปลงในตนเองของนกัวิจยั การนัง่ล้อมวงคยุกนัตามหลกั

สนุทรียสนทนา (Dialogue) การฟังอยา่งลกึซึง้ (Deep Listening) การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งกนัและกนั น�าประสบการณ์เร่ืองราวมาบ

อกเลา่สูก่นัฟัง (Share&Learning) หรือแม้แตรู่ปแบบการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้แบบ World Cafe เองก็เชน่เดียวกนั ล้วนชว่ยเร้ากระบวนการ

เรียนรู้ ให้เกิดการต่ืนรู้ (Awakening) ท่ีสดุน�ามาซึง่ความสขุ ความเบกิ

บานเกิดขึน้ในตวันกัวิจยั แม้วา่ก�าลงัเผชิญกบัปัญหาและอปุสรรคท่ี

ยากล�าบาก แตจ่งึไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีนา่แปลกใจเม่ือเราได้พบปรากฏการณ์

ของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในตวันกัวิจยั

 อีกหนึ่งท่านท่ีเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมาก น้องนุ้ ย                 

(รุจีวรรณ ยมศรีเคน แสงลุน) เม่ือพบกนัครัง้แรก ใบหน้าน้องนุ้ยเตม็

ไปด้วยความกงัวลใจ น้องนุ้ยบอกข้าพเจ้าวา่ "ปวดศีรษะ" จากนัน้การ

พบกนัครัง้ท่ีสองและสาม ใบหน้าของน้องนุ้ยเปลี่ยนเป็นสดใสและมี

ความสขุมาก 

 หลายครัง้ท่ีข้าพเจ้าได้พูดคุยและถามความรู้สึก น้องนุ้ ย

จะเลา่ถงึเร่ืองงาน และคดิไมอ่อกวา่จะไปตอ่อยา่งไรดี จนเม่ือมีการ

พบปะพดูคยุแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัหลายครัง้ น้องนุ้ยได้สะท้อนให้

ฟังวา่ มีความกระจา่งและชดัเจนในงานมากขึน้

 กระทัง่สองครัง้สดุท้ายท่ีข้าพเจ้ามีโอกาสได้ฟังความก้าวหน้า

ในงานของน้องนุ้ย เหน็การตกผลกึทางความคดิ และภาพของการขบั

เคลื่อนงาน R2R ของน้องนุ้ยท่ีไมใ่ชขี่ดวงจ�ากดัเพียงแคก่ารให้ความ

รู้แก่ทีมท่ีศกึษาเทา่นัน้ ซึง่น้องนุ้ยท�า R2R เร่ือง การประเมินผลการ

พฒันาศกัยภาพอาสาฉกุเฉินชมุชนกลุ่ม อสม.ในการดแูลช่วยเหลือ

ผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจตายเฉียบพลนั (AMI) อ�าเภอซ�าสงู จงัหวดั

ขอนแก่น จากเดิมท่ีจะจัดอบรมให้ความรู้และวดัความรู้ออกมา 

ปรากฏว่างานของน้องนุ้ ยได้พฒันาไปเป็นการสร้างทีมท�างาน

ให้เกิดการสร้างความรู้ในเร่ืองการดูแลช่วยเหลือผู้ ป่วยโรคกล้าม

เนือ้หวัใจตายเฉียบพลนั มีการพฒันาสร้างสรรค์รูปแบบท่ีเอือ้ต่อ

บริบทของชุมชน ท้ายสุดน�าไปสู่การพึ่งตนเองได้ของชุมชนในเร่ือง

การช่วยเหลือเบือ้งต้น

 ปรากฏการณ์ดงักลา่ว สอดคล้องกบัท่ี ศ.นพ.ประสทิธ์ิ วฒันาภา 

เขียนไว้ "Transformative	 Learning	 จะพฒันาให้บุคคลนัน้ๆ	

สามารถสร้างสรรค์ความคดิต่างๆ	 ได้ด้วยตนเอง	 ไม่ใช่ถูกชีน้�า

ด้วยความคดิ	 ความเช่ือ	 ความรู้สึก	 หรือการตดัสินใจของผู้อ่ืน

เป็นหลัก"	 แตล่ะครัง้ท่ีกลบัมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั ภาพกรอบการ

ท�างาน R2R ของน้องนุ้ยจะชดัขึน้เร่ือยๆ และท่ีส�าคญัพลงัใจท่ีมากขึน้ 

ขณะท่ีเลา่ถงึเร่ืองงาน แววตาของน้องนุ้ยจะเป็นประกายสดใส 
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 ตลอดเวลาระหวา่งการด�าเนินงาน R2R นัน้ ก็มกัจะได้รับ

ทราบเร่ืองราวของความสร้างสรรค์ของการพฒันางานในประเดน็อ่ืนๆ 

อยูเ่สมอ

 จากกรณีตวัอยา่งท่ีเอย่ถงึบทนี ้สะท้อนให้เหน็ถงึการเปลีย่นแปลง

ท่ีน�าไปสูก่ารปฏิบตัเิพ่ือหาองค์ความรู้ ซึง่ R2R เป็นกระบวนการหาองค์

ความรู้ท่ีน�าสูค่วามต้องการให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับสิง่ท่ีดีขึน้ ท�าให้

การท�าเพ่ือผู้อ่ืนมีความชดัเจนและดีงามขึน้”



ตอนที่ 16
“การเปลี่ยนแปลงที่น�าไปสู่

จิตใจที่งดงาม"
หวัใจส�าคญัของการเกิดการเปลีย่นแปลง

ทีไ่ม่ไดเ้พียงแต่ขีดวงจ�ากดัเฉพาะเร่ืองงานดีข้ึนเท่านัน้

แต่หวัใจของคนท�างานก็งดงามและเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย
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“การเปลี่ยนแปลงที่น�าไปสู่
จิตใจที่งดงาม"
“หัวใจส�าคัญของการเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่ได้เพียงแต่ขีดวงจ�ากัดเฉพาะเรื่องงานดีขึ้นเท่านั้น
แต่หัวใจของคนท�างานก็งดงามและเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย”

 จากการสนทนากนัหลายครัง้ในทีม ไมว่า่จะเป็นอาจารย์หมอแทน 

(พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร) หรือน้องพิง้ค์(ชนนิกานต์ สงิห์พยคัฆ์)  

และอีกหลายทา่นในทีม KM&R2R EMS สิง่หนึง่ท่ีเราเกิดการตระหนกัรู้ตรง

กนัคือ พลงัของความสขุและความดีงามท่ีเกิดขึน้ในตวันกัวิจยัทัง้ 9 ทา่น การ

ดแูลชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั การแบง่ปันแลกเปลีย่นความคดิ การสร้างสรรค์งาน

ท่ีมากขึน้กวา่เดมิ 

 สิง่ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในข้างต้น จงึสง่ผลให้ภาพการขบัเคลื่อน 

KM&R2R EMS ไมใ่ชแ่บบตา่งคนตา่งท�า หรือแขง่ขนักนั การพดูคยุ

และติดตามให้ก�าลังใจมีอยู่ตลอดเวลาต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลา

เกือบหนึง่ปี ความขดัแย้งของทีมวิจยัลดลงและดเูป็นความเข้าใจกนั

มากขึน้

 พ่ีไก่ (ปญุญาวีร์ อาราเม)  พ่ีไก่ (พิมพ์ใจ  หสัช)ู ซึง่มีช่ือเลน่

เหมือนกนั ร่วมกนัท�า R2R กบั อาจารย์หมอตา่ย(นพ.วรภทัร วงษ์สวสัดิ)์ 

และ อาจารย์หมอบี(พญ.วงศ์ศริิ ทวีบรรจงสนิ)  มีในเร่ืองการพฒันา

แนวปฏิบตัสิ�าหรับการจดัการภาวะฉกุเฉินทางตาโดยภาคีเครือขา่ยการ

แพทย์ฉกุเฉินในเขตสขุภาพท่ี 5” ซึง่เป็นงานท่ีใหญ่ และนา่สนใจมาก

 และดเูหมือนกระบวนการวิจยัจะซบัซ้อนแตกตา่งจากงานอ่ืน

ทีมวิจัยช่วยถอดบทเรียนให้ฟังว่า	 "ดูเหมือนจะหาบทสรุปลงตัว

กนัไม่ได	้ คยุกนัไม่เขา้ใจ	 พีส่นใจจะท�าแบบหน่ึง	 หมอจะท�าอีกแบบ

หน่ึง	 และเมือ่มาเขา้กระบวนการเรานัง่ลงคยุกนั	 และอาจารย์บอก

ใหเ้ราฝึกฟัง	 ท�าใหไ้ดร้บัรู้ความคิดของกนัและกนั	 อีกทัง้อาจารย์ช่วย

สะทอ้นใหเ้ร่ืองราวชดัเจนข้ึน	กลบัไปทีท่�างานก็พากนัสบายใจข้ึน"	พ่ีไก่

(ปญุญาวีร์) เลา่ไปหวัเราะไปอยา่งอารมณ์ดี 

 การท�ากระบวนการ ข้าพเจ้าได้เหน็ปรากฏการณ์ตามท่ีพ่ีไก่ 

(ปุญญาวีร์)เล่า แรกๆ ก็ดูเหมือนจะสื่อสารกันคนละเป้าหมาย แต่

กระบวนการสนุทรียสนทนาท�าให้เกิดการปรับความคดิเข้าหากนัและ

ได้ความลงตวัของกรอบแนวคดิในการท�าวิจยั

 พ่ีไก่ (พิมพ์ใจ) เลา่ถงึความในใจเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงวา่

	 “ย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาท�า	 R2R	 กับสถาบันการแพทย์

ฉกุเฉินแห่งชาติ	 ในความรู้สึกช่วงแรก	 มีความรู้สึกเครียด	 ไม่แน่ใจว่า

จะท�างาน	 R2R	 ส�าเร็จหรือไม่	 แต่ทีไ่ดต้ดัสินใจเพราะไวว้างใจนอ้ง

ปญุญาวีร์ชวนมา	 ยงัไม่คาดหวงัอะไรในช่วงแรก	 ได้เข้าอบรมครั้งที	่
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1,2	 และอีกหลายๆ	 ครั้ง	 ความรู้สึกก็เปลี่ยนไป	 มีความรู้ดีๆ	 ความ

ไว้วางใจ	ผ่อนคลาย	กบัผูจ้ดัและอาจารย์วิทยากร	เพือ่นทีเ่ข้าอบรม	

สถานที่

 บวกกบัแรงบนัดาลใจท่ียงัฝังใจวา่คนไข้อบุตัเิหตทุางตาตอ่ไปนี ้

จะต้องตาไม่บอด ไม่ควกัลกูตา เวทีนีจ้ะท�าให้เราท�างาน R2R เพ่ือ

ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีทางด้านจกัษุวิทยา ได้เรียนรู้กระบวนการ

ของความคดิ รูปแบบการท�า R2R ได้เรียนรู้การท�าวิจยัหน้างานแบบ

งา่ยๆ น�าไปสูก่ารปฏิบตั ิดีใจท่ีได้มาเจอสิง่ดีๆ"

 การสะท้อนความรู้สกึของพ่ีไก่(พิมพ์ใจ) ท�าให้มองเห็นการ

เปลี่ยนแปลงและมุมมองของความคิดความเช่ือในการเข้ามาร่วม

ท�างาน R2R กบัสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาต ิ  จิตใจท่ีงดงาม 

และมองเหน็ความเข้าใจในเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ ยอมรับและเกิด

การตระหนกัรู้มากขึน้ สิง่หนึง่ท่ีสงัเกตเหน็คือ การสร้างแรงบนัดาลใจ

ท่ีมาจากการอยากเหน็ผู้ ป่วยมีอาการดีขึน้ ไมแ่ยล่งไปกวา่เดมิ เป็น

แรงบนัดาลใจท่ีปรารถนาอยากชว่ยเหลือและเกือ้กลู

 การเลา่เร่ืองและท�า Self-Reflection ของพ่ีไก่(พิมพ์ใจ) ถือเป็นการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคดิเหน็ ซึง่น�าไปสูก่ารพฒันาจิตใจ

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่งใช้เหตแุละผล

 พ่ีไก่ (ปญุญาวีร์) ได้ร่วมท�า Self-Reflection  ด้วย

	 “การเรียนรู้ทีเ่กิดข้ึนในตนเอง	 คือ	 หงดุหงิดฉนุเฉียวนอ้ยลง	

เพราะ	 R2R	 ท�าใหท้บทวนตนเอง	 รู้จกัประนีประนอมเพือ่ประโยชน์

ของงาน	ไม่แตกหกั	ปรบักระบวนทศัน์ในการพฒันาทีม	เช่น	ท�าไมทีม

ไม่ว่าง	 จะตอ้งสือ่สารหารือกนัอย่างไร	 หรือเกิดความเขา้ใจความคิด

ของทีมงานมากข้ึน"

	 “ไดเ้รียนรู้ทีมอืน่ๆ	 ทีมี่ความมุ่งมัน่	 ตัง้ใจ	 เหนือ่ยยากแสน

สาหสัในการทีจ่ะช่วยชีวิตในภาวะวิกฤต	ไดเ้รียนรู้กระบวนการบริหาร

งานของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ	 ว่ามีความนุ่มลึก	 ละมนุ

ละม่อม"

 พ่ีไก่(ปญุญาวีร์) ยงัเสริมอีกวา่ "ได้ท่ีปรึกษา ครูบาอาจารย์ท่ี

เป็นทัง้แรงกาย แรงสมองผลกัดนั กระตุ้นให้ศษิย์ถงึเป้าหมาย"

 

 เม่ือพิจารณาจะเหน็ได้วา่ R2R ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ซึง่ด่านแรกท่ีเร่ิมแปรเปลี่ยนนัน้มาจากความรู้สกึท่ีอยากท�าเพ่ือผู้ อ่ืน 

เชน่ ผู้ ป่วยหรือผู้ รับบริการ สง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงอยา่งอ่ืนตามมา 

มีการพฒันาจิตใจและพฤตกิรรม เกิดวงจรความรู้อาจจะหลายวง มี

การร่วมคดิ ร่วมคยุ ร่วมท�า คยุกนัด้วยความเข้าใจมากขึน้  สภาวะ

จิตใจละเอียดขึน้ การเรียนรู้ลกึซึง้ขึน้

 ข้าพเจ้าลองหยิบบท Self-Reflection ของคนอ่ืนมาประกอบ

กนัเพ่ือให้เหน็ภาพการเปลีย่นแปลงท่ีน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงถงึระดบั

จิตใจมากขึน้

	 “เร่ิมตน้จะมีความรู้สึกกลา้ๆ	 กลวัๆ	 ไม่มัน่ใจ	 และไม่มัน่คง
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ในอารมณ์และความคิดของตนเอง	 แต่พอมาระยะกลางๆ	 ของการ

ท�า	 R2R	 และมาร่วมเขา้กลุ่มแลกเปลีย่นเรียนรู้	 เร่ิมมีความชดัเจน

ในตนเองและงานมากข้ึน	 เร่ิมเขา้ใจและซึมซบัมิตรภาพระหว่างกลุ่ม

เพือ่น	 พอช่วงทา้ย	 มีความสขุ	 ดีใจ	 ภูมิใจ	 และอ่ิมเอมใจกบัทกุส่ิงที่

ผ่านมา"

 ประเดน็นีข้้าพเจ้ามองวา่นกัวิจยัชว่ยถอดบทเรียนท�าการสะท้อน 

(Reflection) ได้คอ่นข้างชดัเจน แบง่การมองเหน็ตนเองเป็นสามระยะตาม

ชว่งเวลาของการท�า R2R วา่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งไร เกิด Transformation 

อยา่งไรบ้าง

 การสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของอีกทา่นหนึง่ก็นา่สนใจ

 “ความอ่ิมเอมใจ	 ปิติสขุ	 เมือ่ไดเ้จอครอบครวัทีผ่่านความสขุ	

ทกุข์	 ล�าบากมาดว้ยกนั	 การพฒันาโดยใชก้ระบวนการ	 R2R	 ส่งผล

ต่อคนท�างานหนา้งาน	 ใหมี้โอกาสไดเ้รียนรู้แนวทาง	 ความเอาใจใส่	

สนใจ	 ห่วงใย	 จากสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาตินบัเป็นกระบวน

การขบัเคลือ่นทีส่�าคญั"

	 “ปัญหาน�าไปสู่การแก้ไขโดยการพฒันางาน	 อย่ายอมแพ	้

เพือ่นร่วมทาง	 ดอกไม้อยู่ระหว่างทาง	 ความสนใจเกิดจากความรัก

ในงาน	 ความอ่ิมสขุในงาน	 เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสพฒันา	 กว่า

ไข่ผีเสือ้จะเป็นดกัแด	้ และกลายเป็นผีเสือ้	 ล้วนต้องอาศยัเวลา	การ

เพาะบ่มรู้สึกขอบคุณตนเองที่รักการพฒันา	ขอบพระคุณอาจารย์

กะปุ๋ ม	 อาจารย์หมอแทน	 ทีมสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่

ดูแลให้ความอบอุ่นจนอณุหภูมิเหมาะสมกบัการปรบัตวัจากดกัแด้

เป็นผีเสือ้"

	 นีเ่ป็นความในใจทีถู่กสะทอ้นออกมาถึงสภาวะการแปรเปลีย่น

ทางจิตใจทีเ่กิดข้ึน	 แม้วา่งานประจ�าท่ีท�าอาจไมไ่ด้ลดลง แตก็่ท�าให้

ตนเองมีความสขุใจในการท�างานมากขึน้ 

 จากบทสะท้อนข้างต้นท�าให้ข้าพเจ้านกึถงึเนือ้ความในบทความ

หนึง่ท่ีวา่	 "การเรียนรู้ที่แท้จริงต้องเป็นไปเพื่อการพฒันา	 "ปัญญา"	

ให้	 "ปัญญา"	 เป็นตวัน�าพาการพฒันากาย	 สังคม	 และจติมาจาก

การผสมผสานทฤษฎีและการฝึกปฏบิตั	ิ ที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน	

"รู้จกัตนเอง"	ต้องพฒันาผู้เรียนให้มีจติใจที่เปิดกว้าง"	

(อาจารย์จิรวฒัน์ วีรังกร)

 ข้าพเจ้ามกัพดูอยูเ่สมอวา่ การท�า R2R นัน้ท�าให้เกิดปัญญา

และมีจิตใจท่ีมีเมตตา เพราะคนท�านอกจากจะมองปัญหาออก แก้

ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้พฒันาตนเองจากการลงมือปฏิบตัแิก้

ปัญหานัน้แล้ว สิง่ท่ีมกัตามมาเสมอคือ สภาวะจิตใจท่ีแปรเปลี่ยนไป

ในทางท่ีดีขึน้ ละเอียดขึน้ มีความสขุมากขึน้ บางคนอาจไปถงึสภาวะ

เกิดความสขุอนัประณีตได้

 ท�าให้นกึถงึผลงาน R2R อีกเร่ืองหนึง่คือ การพฒันาค�าถาม

เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ ศูนย์รับ

แจ้งเหตุและส่ังการจังหวัดขอนแก่น	 ซึง่เป็นผลงานของหมอจุ้ย 

(นพ.กิตตชิยั โพธ์ิดม) 
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 หมอจุ้ยคอ่นข้างเป็นคนอารมณ์ดี และมาร่วมกระบวนการ

แลกเปลีย่นเรียนรู้ทกุครัง้มิได้ขาด ครัง้แรกมาอยา่งเป็นทางการ คล้าย

มาประชมุงานวิจยัท่ีเข้มข้น แตค่รัง้ถดั มาดผูอ่นคลายและสบายขึน้ ไม่

วา่จะเป็นการแตง่กาย ทา่ที และการมีสว่นร่วมในกระบวนการตา่งๆ ทัง้

ท่ีบางครัง้มีภารกิจการงานจะมาก แตห่มอจุ้ยก็ให้ความส�าคญัอยา่งมาก

 “ผมชอบการประชมุทีจ่ดัข้ึนนีม้าก	ท�าใหผ้มไดเ้กิดการเรียนรู้ 

หลายอย่าง	 แตกต่างจากการประชุมทัว่ไป	 หรือการเรียนทัว่ไป	 

ทีนี่ท่�าใหเ้ห็นมิตรภาพและการช่วยเหลือเกือ้กูลกนั	 หากเป็นทีอื่น่

ส่วนมากก็จะบฟักนัว่าใครเจ๋งกว่า	หรือดีกว่า"

 เป็นเสียงสะท้อนจากวงพดูคยุกนัความรู้สกึหรือความในใจ 

ท่ีทกุคนอยากบอกเล่าให้กลุ่มฟัง นอกจากนีห้มอจุ้ยยงัสะท้อนการ

เปลี่ยนแปลงภายในตนเองจากการเข้าร่วมกระบวนการให้วา่ 

 “ได้เรียนรู้กระบวนการท�าวิจยัทีไ่ม่ยุ่งยาก	 ฟังแล้วสบายใจ	

ความเห็นที่อาจารย์ต่างช่วยกนัเสนอท�าให้เกิดมุมมอง	 นอกจากนี	้

ยงัได้รับรู้ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมกลุ่มวิจัย	 ได้เปลี่ยนแปลงตวัเอง

เป็นผู้ท�างานเพื่อการพฒันามากข้ึน	 จากที่เมื่อก่อนท�างานไปวนัๆ	

ไม่ค่อยคิดอะไร	เห็นความผิดปกติของการส่งต่อข้อมูลผูป่้วย	การคดั

กรองทีผิ่ด	ก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกทีอ่ยากจะท�าอะไรเพือ่การแก้ไข	แต่

พอมาร่วมเรียนรู้ท�าให้ผมหนักลบัไปมองทบทวนงานตนเองมากข้ึน 

และเกิดความคิดอยากท�าการพฒันาหลายอย่าง"

 น�า้เสยีงนุม่ๆ และเนิบช้าสะท้อนถงึความเป็นคนใจเยน็ ใจดี 

และท่ีส�าคญัรอยยิม้น้อยๆ บนใบหน้าแสดงถึงความอ่อนโยนและ

จิตใจท่ีมีเมตตาของคณุหมอ เราหลายคนในกระบวนการรู้สกึประทบัใจ 

เพราะหลายครัง้ของการจดักระบวนการภายใต้บรรยากาศของความ

เป็นกนัเอง นัง่เรียน พดูคยุกนั นัง่เก้าอีบ้้าง หรือนัง่นอนกบัพืน้บ้าง

 “ท่ีน่ีมีการแลกเปลีย่นความคดิหลากหลาย ท�าให้รับทราบปัญหา

และอปุสรรค รวมทัง้วิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ลสุ�าเร็จลว่ง เหน็ความตัง้ใจ

ในการพฒันางานประจ�าให้ดีขึน้"

 จิตใจท่ีเปลีย่นแปลง มาจากการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดจากการ

เรียนรู้ในการท�า R2R ข้าพเจ้ามองวา่น่ีคือ เสนห์่หรือความเป็นลกัษณะ

พิเศษของการท�า R2R ซึง่หาไมไ่ด้จากการท�าวิจยัทัว่ไป นอกจากงาน

ประจ�าจะได้รับการพฒันาแล้ว ยงัเกิดผลงานวิชาการ และท่ีส�าคญัท่ีสดุ 

บคุคลได้เกิดการเปลีย่นแปลงและพฒันางาน

 อีกทา่นหนึง่ท่ีสะท้อนตนเองได้คอ่นข้างชดัเจน กลา่ววา่ "การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัตนเองกบักระบวนการ R2R EMS นัน้ขอเลา่

เป็นสามชว่งระยะเวลาเชน่เดียวกนั"  น้องนุ้ย (รุจีวรรณ ยมศรีเคน แสงลนุ) 

เลา่ไปด้วยใบหน้าท่ีเตม็ไปด้วยรอยยิม้และความสดใส น้องนุ้ยก็เป็น

อีกคนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ดงัท่ีข้าพเจ้าเคยเล่าไว้ในบท

ก่อน

 “ชว่งเร่ิมต้น มีความรู้สกึเครียด วิตกกงัวลวา่เราจะท�างาน

วิจยัได้อยา่งไร ต้องน�าเสนอให้อาจารย์ฟังอยา่งไร จงึจะได้รับการคดั
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เลือกผลงาน และความรู้ในระเบียบวิธีวิจยัมีน้อยมาก จงึกงัวลวา่จะ

ไปพดูคยุกบัคนอ่ืนท่ีดทู่าทางภมิูฐานมีภมิูรู้เร่ืองงานวิจยัเป็นอย่างดี

ได้อยา่งไรกนั"

 การท�า Self-Reflection ของน้องนุ้ยในช่วงต้นนีส้ะท้อนให้

เห็นถึงการท�า R2R ในวงจ�ากดัเพียงเพ่ือสร้างผลงาน แต่เม่ือเข้า

กระบวนการถกูหลอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้ในตนเอง

 

 “ชว่งหลงัๆ ของการมาร่วมการประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้สกึ

วา่ตนเองผอ่นคลายลง และคดิวา่เรามีเพ่ือนมีทีม R2R มีอาจารย์ท่ี

คอยแนะน�าอยา่งเป็นมิตรและอบอุน่ ท�าให้เรากล้าท่ีจะเดนิเข้าหาผู้

อ่ืน อา่นงานวิจยัและศกึษาสถิตเิพ่ิมขึน้จากเดิม"

 "พอมาชว่งท้ายๆ รู้สกึผอ่นคลาย และสบายใจขึน้ สนใจอยาก

จะท�า R2R หรือวิจยัในเร่ืองตา่งๆ เพ่ิมขึน้ ตอนนีก็้ไปคิดตอ่ยอดเกิด

งานวิจยั R2R อีกหลายเร่ือง นอกจากนีย้งัไปชวนคนอ่ืนหรือเพ่ือนร่วม

งานมาร่วมกนัท�า"

 ประเดน็นีค้อ่นข้างสดุยอด ในความรู้สกึของข้าพเจ้า เพราะ

นอกจากตนเองจะเหน็การเปลีย่นแปลงและพฒันาไปในทางท่ีดีขึน้แล้ว 

ยงัอยากไปเผยแพร่และชกัชวนคนอ่ืนให้น�า R2R ไปใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการพฒันางานประจ�า ซึง่ข้าพเจ้ามองวา่น้องนุ้ยมีการเปลีย่นแปลง

ท่ีด�าเนินไปอยา่งงดงามและรวดเร็วมาก สงัเกตได้จากการพดู แววตา 

และใบหน้ามีความสขุและเกิดรอยยิม้เสมอ

 น้องนุ้ย ยงัเสริมอีกวา่

 “รู้สกึวา่กระบวนการคดิของตนเองเป็นระบบมากขึน้ เวลาคน

อ่ืนพดูหรือท�าอะไร เราจะสามารถรวบรวมและกลัน่กรองออกมาเป็น

แนวคิดเชิงระบบมากขึน้ น�าไปพฒันาหรือสะท้อนความคดิ ความ

รู้สกึให้เขาได้”

 ท่ีส�าคญัมากๆ ท่ีน้องนุ้ยชว่ยยืนยนัในสิง่ท่ีข้าพเจ้าได้สะท้อน

กลบัไป นัน่คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจท่ีเกิดขึน้

 “มองตนเองวา่มีจิตใจท่ีเข้มแข็งขึน้ มีความเพียรมากขึน้"

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในนักวิจัยหลงัจากเข้าร่วมกระบวนการ

KM&R2R EMS ซึง่กระบวนการดงักลา่วได้มีออกแบบกิจกรรมให้เกิด

การเรียนรู้สูก่ารเปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านกระบวนการคดิทางปัญญา

และการเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้ทางด้านจิตใจ

 จงึไมเ่ป็นแปลกใจเลยวา่ อาจารย์หมอแทน ทา่นจะเรียกงาน

วิจยัทัง้ 9 เร่ืองนีว้า่ "ดอกบวั 9 ดอกท่ีมีการเตบิโตและเปลี่ยนแปลง

อยา่งงอกงาม"



ตอนที่ 17
“การสะท้อนสู่การ

เปลี่ยนแปลงในตน"
“Reflection	to	Transformation”

การเปลีย่นแปลงในตนทีบ่อกว่าคนพฒันา	

พฒันาทัง้ความรู้เชิงเทคนิคและ

พฒันาความรู้เชิงชีวิตเบิกบาน...

อยู่กบัการงานเกิดความเบิกบาน

ศ.นพ.วิจารณ์	พานิช
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“การเปลี่ยนแปลงในตน"
“Reflection	to	Transformation”

 เม่ือปี 2550 ทา่นอาจารย์หมอวิจารณ์ (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) 

ได้เขียนบนัทกึไว้ในเวบไซต์ Gotoknow.org เก่ียวกบัเร่ือง Reflection วา่

 “Reflection หมายถงึการทบทวน สะท้อนภาพความคดิจาก

เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ซึง่ในกรณีนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบังาน ตามปกตเิป็นการ

ทบทวนคนเดียว แตถ้่ามีทกัษะในการทบทวนร่วมกนัเป็นกลุม่อยา่ง

เปิดใจ ไมมี่ถกู - ผิด มีความเป็นอิสระในการพดูออกมาจากใจ โดย

อาจใช้เคร่ืองมือ AAR (After Action Review) จะท�าให้เกิดการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ท่ีทรงพลงัมาก

 การเปิดใจทบทวนกนัภายนทีมงานโดยใช้เคร่ืองมือ AI ชว่ย จะ

ท�าให้เกิดการเคารพ เหน็คณุคา่ซึง่กนัและกนั และเกิดความมัน่ใจตนเอง

เพ่ิมขึน้ด้วย.Ref. Standards Australia. Knowledge management -  

a guide. AS 5037 - 2005”

วิจารณ์ พานิช

5 เม.ย.50

... อา่นตอ่ได้ท่ี: https://www.gotoknow.org/posts/99667”

      แหลง่ข้อมลู  gotoknow

 และใน ปี 2551 ทา่นอาจารย์วิจารณ์เขียนเก่ียวกบัเร่ือง KM 

workshop และการท�า Reflection ไว้วา่

 "วิธีจดั KM Workshop ท่ีจะเลา่นี ้ ผมได้มาจากการไปร่วม 

KM workshop ท่ี สคส. ไปจดัให้แก่ สช. ระหวา่งวนัท่ี 21 – 23 พ.ย. 51 

โดยมีคณุอ้อมเป็นวิทยากรหลกั เป็นวิธีจดั KM Workshop แนว สคส. 

ท่ีใช้เวที SSS (Success Story Sharing) เป็นตวัเดนิเร่ืองหลกั แตท่ี่

เราค้นพบพลงัคือการเสริมด้วย Reflection เม่ือเหตกุารณ์ด�าเนินถงึ

จดุท่ีเหมาะสม คือเม่ือผู้ เข้าร่วมตัง้ข้อสงัเกตหรือค�าถามบางอยา่งจาก

ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในวง KM Workshop

 Reflection นี ้ท�าเพ่ือเสริมให้ผู้ เข้าร่วม workshop เข้าใจ KM 

ในเชิงทฤษฎี ชดัเจนขึน้ วิธีท่ีผมเข้าไปท�า Reflection มี 3 วิธี 

 โยนลกู ให้คนของ สคส. ท่ีเข้าร่วมเป็นวิทยากร หรือเป็นเจ้า

หน้าท่ีธรุการ เป็นผู้ตอบแบบตีความ โดยใช้เทคนิค “ผู้ออ่นพรรษาพดู

ก่อน ไมมี่ถกู ไมมี่ผิด” วิธีนีจ้ะสร้างศรัทธาตอ่ สคส. และตอ่ KM วา่มนั

มีพลงัตอ่การเรียนรู้ของคนจริงๆ 

 ผมเป็นผู้ ตีความ หรือให้ความเหน็เชิงทฤษฎี

 โยนลกูให้ผู้ เข้าร่วม KM Workshop บางคน ท่ีผมรู้วา่เขามี

ความเหน็หรือมีประสบการณ์ในเร่ืองนัน้

 ผมใช้ทัง้ 3 วิธีนีป้ระกอบกนั ท�าให้สนกุมากและเป็นการ

เสริมพลงัของการเรียนรู้แบบงอกงามออกจากภายในท�าให้ผู้ เข้าร่วม 
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workshop ได้เหน็วา่ ไมส่ามารถเรียนรู้ KM อยา่งเข้าใจจริงได้จาก

การฟังค�าบรรยายหรืออา่นหนงัสือ ต้องเรียนจากการปฏิบตัเิทา่นัน้

วิจารณ์ พานิช

29 พ.ย. 51

..... อา่นตอ่ได้ท่ี: https://www.gotoknow.org/posts/228703

      แหลง่ข้อมลู  gotoknow

 ในการจดักระบวนการ KM&R2R EMS ทัง้ 3 ครัง้ท่ีมีโอกาส

ได้เป็นกระบวนกร ข้าพเจ้าก็เลือกใช้เทคนิค KM Workshop โดยมี

เทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learning) สนุทรียสนทนา 

(Dialogue) และการฟังอย่างลกึซึง้(Deep Listening) มาผสมผสาน

กนั และจะมีการถอดบทเรียน โดยใช้กระบวนการ Reflection หรือ

การสะท้อน

 ปรากฏการณ์ท่ีเห็นจากกระบวนการต่างๆ เหล่านีคื้อ การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ หรือ Transformation ภายในตวัผู้ เข้าร่วม

กระบวนการ ซึ่งมีทัง้หมด 9 ผลงาน R2R น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

และเติบโต 

 รอบนีเ้รามาเจอกนัอีกครัง้ สถานท่ีเดิมท่ีคุ้นเคย ล้อมรอบ

ด้วยธรรมชาติ เพียงไม่ไกลจากความจอแจก็ได้พบกับความสงบ 

ด้านหนึ่งเป็นแม่น�า้เจ้าพระยา บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยต้นไม้

ใหญ่และเสียงนกร้อง รอยยิม้และเสียงทกัทายสะท้อนถึงมิตรภาพ

และความเป็นกลัยาณมิตร 

 การประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครัง้นี ้ เน้นในเร่ืองการถอดบท

เรียน และการเตมิเตม็ในเร่ืองการเตรียมปิดโครงการวิจยั ความคุ้นเคย

ท่ีเจอกนัมาหลายครัง้ท�าให้กระบวนการลืน่ไหลได้งา่ย รอบนีมี้ ผศ.ดร.               

จรวยพร ศรีศศลกัษณ์ (อาจารย์แต้ม) และ พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ 

เทียนถาวร (อาจารย์หมอแทน) มาร่วมในกระบวนการ Reflection การ

สะท้อนผลงาน 

 หลงัจากท่ี นพ.อนชุา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบนัการ

แพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาติ ได้กลา่วทกัทายแบบเป็นกนัเอง ทา่ทีและน�า้

เสียงท่ีสะท้อนถงึความเรียบงา่ย น�ามาซึง่บรรยากาศท่ีอบอุน่และผอ่น

คลาย พร้อมกนันัน้ทกุคนได้กลา่วทกัทายกนัอีกครัง้  

 หลายทา่นได้เลา่เร่ืองงานของตนเองในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึง่ครัง้นีผ้ลงาน R2R คอ่นข้างสมบรูณ์ และท่ีนา่ช่ืนใจ คือทา่น

เลขาธิการสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาตไิด้เข้าร่วมกิจกรรม reflection 

ด้วยในชว่งแรกท�าให้มองเหน็ภาพและแนวโน้มของการขบัเคลือ่นขยาย

ผลตอ่

 เป้าหมายของการท�า Work Shop รอบนี ้ คือ การถอดบท

เรียนโดยใช้กระบวนการ Reflection เม่ือจบกระบวนการพดูคยุหารือ

เก่ียวกบัการจดัการงานวิจยั อาทิ เร่ืองเอกสาร และการจดัการเก่ียว

กบัหลกัฐานตา่งๆ ก็กลบัมานัง่ล้อมวงกนัอีกครัง้ พ่ีไก่สองไก่ (พิมพ์
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ใจและปญุญาวีร์) จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วดัไร่ขิง) นัง่

ข้างกนัเชน่เคย ตอ่มาเป็นพิง้ค์ ถดัไปเป็นหมอจุ้ย จ๊ิกก๋ี พ่ีไก่(กญัญา) 

กี ้น้องนุ้ย(วิไลภรณ์) พ่ีย ุและน้องนุ้ย(รุจีวรรณ) นัง่ตดิกบัข้าพเจ้า ถดั

หา่งออกไปวงนอกเป็น Note Taker 

 

 “ตลอดระยะเวลาที่เราได้มาร่วมกันท�า	R2R	EMS	มีการ

เปล่ียนแปลงเกดิขึน้ในตวัเองอย่างไรบ้าง" เป็นค�าถามท่ีข้าพเจ้า

ใช้ในการเปิดประเดน็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 พ่ีไก่(พิมพ์ใจ)	 "ย้อนไปถึงตอนได้รับค�าชวนจาก	 น้องไก่	

(ปญุญาวีร์)	 ในการน�าเสนอผลงาน	 R2R	 ของ	 สพฉ.ในครัง้นี	้ ตวัเอง

ก็ไดต้อบรบัค�าชวนทนัที	 เนือ่งจากตวัเองคิดว่าหากท�าตามล�าพงัแลว้

คงจะไม่ประสบความส�าเร็จ	 เนือ่งดว้ยตวัเองมีเพียงเนือ้หา	 มีสภาพ

ปัญหาทีอ่ยากจะแกไ้ข	 แต่ไม่ถนดัในการเขียนงานวิจยั	 แต่นอ้งไก่มี

ศกัยภาพในดา้นนี้

 ขณะที่ท�างานหน้างาน	 เมื่อเจอปัญหาก็มกัจะไปปรึกษา

หรือเล่าปัญหาให้น้องฟัง	น้องเขารับฟังและให้ความส�าคญั	เราเอง 

ก็เหมือนได้ระบายความรู้สึกมากกว่าการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

 ปัญหาทีเ่กิดข้ึนนัน้มากมาย	 แต่ปัญหาทีรู้่สึกว่าเป็นปัญหาที่

รุนแรงคือผูป่้วยทีป่ระสบอบุติัเหตทุางตาเกิดภาวะแทรกซ้อน	 ตอ้งรบั

การรกัษาดว้ยการควกัดวงตาและใส่ดวงตาเทียม	 และมียอดเพ่ิมข้ึน

เร่ือยๆ

 ในขณะเดียวกนั	 ผูป่้วยพดูกบัเราว่า	 หากเขาไดร้บัการดูแล

ทีดี่กว่านี	้ เหมาะสมกว่านี	้ เขาคงไม่ตอ้งถูกควกัดวงตาใช่หรือไม่	 มนั

เกิดความรู้สึกเห็นใจ	 และถูกสะสมมาเร่ือยๆ	 จนกระทัง่อยากหาวิธี

การเพือ่มาช่วยเหลือ	 ให้ได้รับการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นที่มี

ประสิทธิภาพ	 ผูป่้วยไม่ตอ้งควกัดวงตา	 เราทราบปัญหา	 แต่ก็ไม่รู้ว่า

จะแกอ้ย่างไร"

พ่ีไก่เลา่ด้วยน�า้เสียงสัน่เครือและมีน�า้ตาคลอแตย่งัมีร้อยยิม้อนัอบอุน่ 

เราทกุคนตา่งตัง้ใจฟัง 

 "จึงเป็นโอกาสดีทีไ่ด	้นอ้งไก่	(ปญุญาวีร์)	มาชกัชวนใหม้าร่วม

ในการแกไ้ขปัญหาของประชาชน	 และย่ิงดีใจทกุครัง้ทีไ่ดม้าเจอกบั

ทกุๆ	 ท่าน	 ปัญหาหนา้งานทีเ่ราทกุๆ	 คนเจอ	 เป็นเหมือนแรงบนัดาล

ใจทีท่�าใหเ้รา	 วิทยากร	 และอาจารย์ทกุท่านไดม้าเจอกนั	 ไดม้าแลก

เปลีย่นและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ	 คิดว่าประสบการณ์และองค์

วามรู้ทีเ่ราไดจ้ะน�าไปถ่ายทอดในทีท่�างาน	 และคงจะชกัชวนเพือ่นๆ

มาเขา้ร่วม	R2R	เพือ่ต่อยอดไปสู่การช่วยเหลือประชาชนต่อไป"

 เป็นการสะท้อนความรู้สกึจากประสบการณ์การท�างานท่ีผา่น

มา เกิดน�า้ตาในเวที ไมใ่ชน่�า้ตาของความเหน็ดเหน่ือยหรือท้อแท้ แต่

เป็นน�า้ตาแหง่ความสขุ ความประทบัใจท่ีได้เกิดจากสิง่ท่ีทกุคนได้ท�า

 จ๊ิกก๋ี มีรอยยิม้บางๆ ทา่ทางอารมณ์ดี นัง่น่ิงซกัพกัก่อนจะ

คอ่ยๆ เลา่

	 "ก่อนหนา้นี	้ เมือ่ประสบปัญหา	 ก็มกัอยากจะหนี	 ตดัพอ้	 แก้

ปัญหาดว้ยการพดูบ่นกบัตวัเองมาโดยตลอด	 ปัญหาไม่ไดร้บัการแกไ้ข	
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และไม่มีใครทีจ่ะสามารถมาช่วยเราได	้ มองว่าการทีเ่ราน�าปัญหาต่างๆ	

ไปพดูใหผู้อื้น่ฟังนัน้	เป็นเหมือนการสะทอ้นว่านัน่คือความลม้เหลว	เรา

ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของตวัเองได	้บางคนก็ไม่เขา้ใจในปัญหา"

 จ๊ิกก๋ีเงียบไปชัว่ครู่คล้ายใคร่ครวญและทบทวนเร่ืองราว เราตา่ง

มองหน้ากนัและยิม้น้อยๆ 

 "ครัง้แรกทีคิ่ดจะมาเขา้ร่วม	 R2R	 ไม่ไดต้ัง้ใจมาเพือ่การแก้

ปัญหาหนา้งานทีพ่บ	 ท�าเพราะเป็นค�าสัง่จากหน่วยงาน	 และตวัเอง

ยงัไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ที	่ สพฉ.	 มากนกั	 เห็นเพียงว่าคงไม่ไดจ้ริงจงั

หรือใหค้วามส�าคญัในการแกไ้ขปัญหา	 งานบริหารก็เพียงแต่ก�าหนด

นโยบายลงมาให	้มีเงินสนบัสนนุแต่ไม่เคยมาสมัผสักบัการปฏิบติังาน

ในรูปแบบทีเ่ราเจอ

 แตเ่ม่ือมาท่ีน่ี มาอยูท่า่มกลาง สพฉ.ก็เหมือนได้มาพบกบั

ครอบครัวใหญ่" จ๊ิกก๋ีเอย่ขึน้ด้วยน�า้เสียงท่ีหนกัแนน่พร้อมแววตาท่ีมุง่มัน่

 

	 “เราสมัผสัไดถึ้งความใส่ใจ	 ความเอือ้อาทร	 ในขณะทีเ่รา

ก�าลงัอ่อนแรง	 ทอ้แท	้ เราไม่อยากท�าต่อ	 เราสามารถไดร้บัก�าลงัใจ	

การเสริมแรง	กระตุน้ศกัยภาพจากกลุ่มนี"้

 จ๊ิกก๋ีหยดุตัง้สตคิรู่หนึง่ พร้อมกบัหนัไปหาหมอจุ้ยเพ่ือบอกวา่ 

"ถา้ไม่ไหวจริงขอซบไหล่ดว้ย" เรียกรอยยิม้และเสียงหวัเราะเบาๆ จาก

ทกุคนได้ และเลา่ตอ่ไปวา่

 "ท�าใหเ้กิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั	ไม่โดดเดีย่ว	คนอืน่ๆ	ไดร้บั

ฟัง	และเขา้ใจในปัญหาทีเ่ราพบ	ช่วยใหเ้รามีความพยายามพฒันางาน

ของเรา	เพราะคงไม่มีใครทีจ่ะรู้และเขา้ใจงานของเราเท่ากบัตวัเราเอง

 ขอชื่นชมเจ้าหนา้ที	่ ทีมงานทกุคนทีมี่ความตัง้ใจและใส่ใจ	

วิทยากร	และคณะอาจารย์	ทีใ่ห้ความรู้ในการท�า	R2R

 ช่วยใหมี้ความรู้สึกอยากท�างานวิจยัมากข้ึน	 อยากหาความ

รู้มากข้ึน	อยากไปศึกษาต่อ	แต่ก็อดเป็นห่วงภาระงานของตวัเองไม่ได	้

สดุทา้ยก็คงจะไดน้�าความรู้ทีมี่ไปพฒันาบา้นเกิดและไดก้ลบัไปอยู่กบั

ครอบครวั"

 ข้าพเจ้ารู้สกึประทบัใจเร่ืองราวของจ๊ิกก๋ีจนถงึกบัมีน�า้ตาซมึ

และได้เลา่ประสบการณ์ของตนเองตอ่จ๊ิกก๋ี

 

	 "อาจารย์เองก็มีประสบการณ์ทีค่ล้ายกนักบัจ๊ิกกี๋	 มกัโดน

ถามเสมอว่า	จบปริญญาโท	2	ใบ	ปริญญาเอก	2	ใบแล้ว	ท�าไมถึงยงั

ท�างานเชิงปฏิบติั	โดยส่วนตวัแล้วเป็นคนทีมี่ความสขุกบัการท�างาน

วิจยั	 ท�าแล้วมีความสขุ	 อาจเพราะมีประสบการณ์ทีดี่จากการท�า

วิจัยซ่ึงการที่งานวิจัยของเราจะประสบความส�าเร็จจริงๆ	จะต้อง

น�าทฤษฎีความรู้มาสู่การประยกุต์ใช้หรือปฏิบติั	 หากไปท�างานการ

สอนอาจจะไม่สามารถเห็นว่าส่ิงทีเ่ราเรียนมา	 ประสบความส�าเร็จ

จริงหรือเปล่า	 เพราะเป็นอาจเพียงสะพานน�าทฤษฎีหรือความรู้มือ

สองไปเผยแพร่เท่านัน้

	 บางปัญหาทีเ่ราพบ	 เราไม่สามารถเขา้ใจมนัไดท้ัง้หมด	 แต่

นัน่จะเป็นส่ิงทีท่�าใหเ้รามีประสบการณ์	ท�าใหเ้ราเขา้ใจเขามากข้ึน	ท�า



ไร้เส้นขอบฟ้า R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)220 221

อย่างไรเราจะดึงศกัยภาพในดา้นบวกทีมี่ออกมาใช	้ เราทกุคนมีจิตที่

เต็มไปดว้ยความเมตตา	อยากช่วยเหลือ

 และทีส่�าคญัทีส่ดุ	 บนพืน้ทีท่กุๆ	 การท�างานของเรานัน่คือ

สนามฝึก	ฝึกใหเ้ราเรียนรู้	อดทน	พฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา"

 พ่ีไก่ (กญัญา)	 "ก่อนหนา้นีมี้ภาระงานทีห่นกั	 หลงัจากเรียน

จบปริญญาโทมาก็ท�างานดา้น	 IT	 และเมือ่ปี	 2545	 ไดร้บัมอบหมาย

ใหท้�างานวิจยั	3	 เร่ือง	ภายหลงัท�างานวิจยัทัง้	 3	 เร่ืองนัน้	 จึงไดห้ยดุ

พกัการท�างานวิจัยไป	 เพราะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกบัการท�าและด้วย

หลายๆ	เร่ือง	บวกกบัภาระงานที่ต้องท�า

 การมาท�า	R2R	เร่ือง	EMS	กบั	สพฉ.ในครัง้นี	้มีหลายๆค�าถาม

ทีผู่บ้ริหารไม่เขา้ใจ	 ส่ิงทีเ่ราตอ้งท�าเสมอคือการสือ่สารใหผู้บ้ริหารทราบ

ว่า	เราก�าลงัจะท�าอะไร	อย่างไร	เราอยากจะช่วยให	้EMS	ไดมี้งานวิจยั	

เราจึงตอ้งพยายาม

 ทา้ยสดุ	 ขอขอบคณุ	 สพฉ.	 ทีใ่หเ้กียรติในการอ่านและเลือก

งานของเรา	 เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในเวทีนี	้ เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม	 R2R	

กลุ่มนี	้เป็นกลุ่มทีเ่หมาะสม	จ�านวนคนไม่มาก	สบายๆ	เรียบง่าย	สงบ	

ท�าใหเ้ราไดท้บทวนตวัเอง	 ทกุคนไดคิ้ดงานของตวัเอง	 บางทีก็ไดน้�า

แนวคิดมาถ่ายทอด	 แบ่งปันใหค้นอืน่ๆ	 น�าไปปรบัใชก้บัการท�างาน	

ขอบคณุทีมงานทกุท่าน	ขอบคณุอาจารย์ค่ะ”	

 ขณะนัง่ฟังพ่ีไก่ (กญัญา) กลา่วขอบคณุ เลยคดิได้วา่จริงๆ

แล้วเราตา่งหากท่ีต้องขอบคณุพ่ีไก่ ท่ีท�าให้เราได้ฝึกการฟัง ฟังพ่ีไก่

พดูถงึการเปลี่ยนแปลงของตวัเอง หากเราทกุคนท�าบอ่ยๆ เราจะเหน็

พฒันาการ การเจริญเติบโตงอกงาม พอเราได้ฟังมากๆ ขึน้ ท�าให้เรา

ได้เหน็อะไรมากขึน้ ขอบคณุนกัวิจยัทกุทา่นท่ีได้สะท้อนความรู้สกึ

ออกมา

 คณุกี ้“เป็นคนหน่ึงทีไ่ดเ้ห็นตัง้แต่การคดัเลือกผลงาน	80	เร่ือง	

ทัง้	R2R,	R2P	ก็คือวิชาการ	ส่วนตวัแลว้ประทบัใจทกุเร่ืองมีประโยชน์

แก่	สพฉ.	และพฒันาระบบ	EMS	ไดท้กุเร่ือง	จากการคดัเลือกหวัขอ้	

ทัง้เอาเขา้	เอาออก	จนสดุทา้ยไดม้าเป็น	9	งานวิจยัในปัจจบุนั

	 ผมเองก็เขา้มา	 สพฉ.พร้อมกบัทกุท่าน	 แรกเร่ิมก็ยงัไม่รู้เร่ือง	

EMS	 สกัเท่าไหร่	 จึงใชเ้วทีต่างๆ	 ทีไ่ดเ้รียนรู้จากการแลกเปลีย่นองค์

ความรู้	แสดงความคิดเห็น	จากพี่ๆ 	และอาจารย์	จนเกิดเป็นการเรียน

รู้และเขา้ใจระบบ	 EMS	 มากข้ึน	 ก็เป็นโอกาสทีดี่	 ไดเ้จอทกุท่านแลว้

มีความสขุ	 ขอเป็นส่วนหน่ึงทีค่อยสนบัสนนุใหท้กุๆคนประสบความ

ส�าเร็จและเป็นก�าลงัใจให”้

 น้องพิง้ค์ 	 “ก่อนอืน่ตอ้งบอกว่า	R2R	ทัง้	 9	 เร่ืองนี	้ เป็นงาน

ทีห่นกัส�าหรบัตวัเองมาก	 เพราะดว้ยทีไ่ดร้บัภาระงานดา้น	 KM	 ของ

หน่วยงานอยู่แลว้	 คิดว่าถา้รบังานวิจยัอีก	 9	 เร่ืองคงไม่ไหวแน่ๆ	 แต่

สดุทา้ยก็ตดัสินใจรบัหนา้ทีต่รงนีม้าท�า

 พ้ิงค์ตอ้งลงมาเร่ิมนบัหน่ึงกบัพี่ๆ ทกุคน	 เรียนรู้และเดินไป

ดว้ยกนั	 เพราะหลายๆท่านไม่ไดเ้ก่ง	 R2R	 มาก่อน	 พ้ิงค์เลยตัง้ใจว่า

จะเขา้มาช่วยเหลืออย่างเต็มที	่ในงาน	R2R	ทกุๆ	เร่ืองเพราะคิดว่าไม่

เช่นนัน้งานทีเ่ราท�ามนัจะเป็นแค่ผิวเผิน	

 มาถึงวนันีไ้ด	้ ดว้ยแรงบนัดาลใจ	 เพราะทกุส่ิงทีก่�าลงัท�า	
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ไม่ใช่ท�าเพือ่ตวัเราเอง	 พ้ิงค์อาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆในงาน	 R2R	 ได้

ดูแลสนบัสนนุพี่ๆ 	 ช่วยพี่ๆ ทกุคนอย่างเต็มที	่ เพือ่ใหท้กุคนสามารถท�า	

R2Rต่อไปได	้ โดยทีไ่ม่ตอ้งกงัวลเร่ืองเอกสารสญัญา	 เอกสารการเงิน	

และกระบวนการขัน้ตอนต่างๆในงานวิจยั

 องค์ความรู้จากเวที	R2R	แห่งนี	้ลว้นมีประโยชน์และสามารถ

น�าไปใชเ้พือ่ช่วยชีวิตประชาชน	แมจ้ะเป็นเพียงหน่ึงชีวิตก็ส�าคญั	เป็น

อะไรทีย่ิ่งใหญ่มากๆ

	 ตอนนีรู้้สึกว่าตวัเองนัน้โชคดีและภูมิใจมาก	 ทีว่นันัน้เรา

ตดัสินใจรบังานวิจยัทัง้	9	เร่ือง	และอยากใหค้นอืน่ๆไดเ้ห็นพฒันาการ	

ความตัง้ใจ	ความงดงามของพวกเราทกุคน	เห็นความพยายาม	ความ

มุ่งมัน่ของเราทีส่ามารถเดินมาไกลถึงขนาดนี	้ เมือ่ไดม้องยอ้นกลบัไป

ถึงวนัทีเ่ราเดินเร่ิมตน้มาดว้ยกนัแลว้รู้สึกหายเหนือ่ยเลย	

	 อยากเห็นความส�าเร็จของพี่ๆ ทกุท่าน	และขอขอบคณุทีท่�าให้

มีประสบการณ์ทีง่ดงาม	 จะพฒันาตนเองต่อไป	 และตัง้ใจท�าใหดี้

ทีส่ดุ”

 อาจารย์กะปุ๋ ม "ขอขอบคณุทกุๆคนและขอบคณุพิง้ค์ท่ีให้โอกาส

เข้ามาในกระบวนการ ร่วมกบัสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาตใินครัง้นี ้

เม่ือได้เข้ามาแล้วมนัเตม็อ่ิม ได้เรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีใช้ KM R2R ท่ี

สมบรูณ์แบบ เพราะมีผู้จดัและทีมงานท่ีเข้าใจ ให้ได้ด�าเนินกระบวนการ

ไปอยา่งสบายๆ ตัง้แตม่าเข้าร่วมกระบวนการท่ีเวทีนี ้ ไมมี่ความรู้สกึ

อดึอดัเลย เป็นเหมือนสายน�า้ท่ีไหลไปเร่ือยๆ ไมส่ะดดุ ขอบพระคณุทกุ

ทา่นท่ีให้โอกาสเรามาเจอกนั"

 Reflections ส�าหรับ R2R สพฉ.

 ผมรู้สกึเป็นเกียรตอิยา่งย่ิงนะครับ ท่ีได้รับโอกาสให้ reflect 

งาน R2R ของสพฉ. ตอนแรกเองก็คดิวา่ทาง อาจารย์กะปุ๋ ม กบัทีมจะ

แกล้งหยอกเลน่ๆให้สะท้อนมมุมองของ “คณุอ�านวย” ในกิจกรรมของ

สพฉ.รอบนี ้ ก่อนจะถล�าลกึไปในกระบวนการสะท้อน งาน Routine 

to Research หรือ R2R ของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาต ิผมคง

ต้องเกร่ินน�าสกันิด วา่ ผมเข้ามาในงานสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่

ชาตไิด้อยา่งไร และอะไรท�าให้รับปากมาชว่ยงานนี ้ แล้วจากนัน้ผมก็

จะไปสะท้อนภาพงานนีใ้ห้เหน็นะครับ 

 

 ถ้าถามวา่อะไรท�าให้ผมสนใจงานแบบนี ้ ก็ต้องบอกเลยวา่ 

มาจากประสบการณ์ท่ีได้ไปเก่ียวข้องกบัการวิจยัเชิงคณุภาพ การได้เรียน

รู้งานวิจยัเชิงคณุภาพท�าให้ผมเหน็คณุคา่ของคนมากขึน้ และเรารับฟัง

มากขึน้เราจะได้เรียนรู้มากขึน้ เข้าใจผู้คน และสามารถชว่ยให้คนอ่ืนๆ

ท�างานของเขาได้ดีขึน้ 

 นอกจากนีก้ารเรียนรู้งานวิจยัด้านนีใ้นระหวา่งท่ีท�าปริญญา

เอกด้านการจดัการระบบจดัการสขุภาพ ซึง่ผมท�าเก่ียวกบัเร่ืองของ

ระบบบริการการแพทย์ฉกุเฉินและการท�าวิจยัเชิงคณุภาพน่ีเองท�าให้

ผมทราบเบือ้งต้นถึงศกัยภาพคนท�างานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ท่ีควรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองในทุกๆด้าน รวมถึงเร่ืองของ

การท�างานวิจยั ท่ีเป็นอีกเร่ืองหนึง่ซึง่เรียกวา่เป็นไม้เบ่ือไม้เมากบัคน

ท�างานมาตลอดก็เชน่กนั 
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 ผมหวังลึกๆตั ง้แต่ เ ข้ามา ร่วมงานนี ว้่ า  R2R และ

ประสบการณ์ของผมนา่ในฐานะ “คณุอ�านวย” จะเป็นเคร่ืองมือท่ีดีใน

การพฒันาบคุลากรให้เกิดการเรียนรู้ตอ่เน่ือง และเป็นแรงผลกัดนั เป็น 

แรงบนัดาลใจให้บคุลากรอ่ืนๆ ในระบบตอ่ไป และถ้าจะให้ผมสะท้อน

กลบังาน R2R ของสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแหง่ชาตริอบนีต้้องขอบ

อกก่อนวา่ กิจกรรมของงาน R2R รอบนีน้ัน้มีหลายอยา่งด้วยกนั ผม

จะกลา่วถงึอยู ่3-4 เร่ืองท่ีเหน็ชดัๆ จากกระบวนการท่ีผมเข้าไปร่วม ซึง่

เป็นสว่นเลก็ๆเทา่นัน้นะครับ เน้นสว่นท่ีผมเหน็จากการน�าเสนอของผู้

ท�าวิจยั และการให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ท�าวิจยัและทีมงาน 

 “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

 ในสว่นของการน�าเสนอตัง้แตค่รัง้แรกแล้วครับท่ีผมเหน็วา่ ผู้น�า

เสนอโครงร่างงานวิจยันัน้มีความตัง้ใจจริงท่ีจะแก้ปัญหา“หน้างาน”ท่ีเขา

เหลา่นัน้ประสบพบอยูใ่นงานประจ�า ในชีวิตประจ�าวนั เป็นปัญหาท่ีตดิ

อยูใ่นใจเขาตลอดการท�างานท่ีผา่นมาและไมมี่ใครสนใจท่ีจะหาทางแก้ไข 

 อาจจะเป็นเพราะปัญหาท่ีน�าเข้ามามนัจะดใูหญ่และการแก้

ปัญหาได้ยากภายในครัง้เดียวก็ตาม แตค่วามตัง้ใจท่ีเหน็และสงัเกต

ได้ก็ดจูะเตม็เป่ียม ด้วยแววตาท่ีตัง้มัน่ มีความตัง้มัน่เสียจนท�าให้

ระยะแรกในการคยุกนั เหมือนจะไมไ่ด้รับการตอบรับ และดจูะเหมือน

วา่ “คณุอ�านวย” จะกลายเป็น “คณุขดัคอ” ไปเลยทีเดียว อาจเป็น

เพราะบทบาทคณุอ�านวยท่ีชา่งซกัชา่งสงสยัเสียเหลือเกิน 

 อยากจะบอกพวกเราวา่ จดุนีเ้ป็นกระบวนการสะท้อน (Reflection) 

ท่ีจะชว่ยแสดงให้เหน็ “ปัญหาท่ีสามารถแก้ได้”ไปทีละปัญหาครับ ทัง้นีเ้พ่ือให้

ผู้ท�าวิจยัรู้สกึวา่ “ท�าได้” และ “ได้ท�า”เพ่ือให้ได้ค�าตอบและรู้สกึสนกุ ต่ืนเต้นไป

กบัค�าตอบท่ีจะได้จากงานวิจยั มากกวา่ท่ีจะกงัวลใจกบังานท่ีก�าลงัจะท�า

                                      

“Adults are obsolete children.”

Dr. Seuss

 ผู้ วิจยั และความตัง้ใจของของผู้ วิจยัมีความส�าคญัและละเอียด

ออ่นมาก เข้าใจวา่ประสบการณ์ในอดีตของผู้ วิจยัมีผลตอ่การรับสารอยา่ง

มาก หลายคนก็เป็นพ่ีๆท่ีมีประสบการณ์การท�างานมานานกวา่ผม ตรงนี ้

ผมเข้าใจวา่สว่นหนึง่เพราะเราไมไ่ด้มาคยุกนัในบทบาทของอาจารย์กบัลกู

ศษิย์ แตเ่ป็นบทบาท“คณุอ�านวย”กบันกัวิจยั R2R  

 ผมอยากจะบอกพวกเราวา่ขณะนัง่ฟังอยูต้่องใช้ความพยายาม

อยา่งมากในการฟัง จบัปฏิกริยาของผู้วิจยั เพ่ือจบัประเดน็ให้ได้ วา่ เขา

ต้องการแก้“ปัญหา”อะไร และจะหาระเบียบวิธีการวิจยัท่ีเหมาะสม 

กบั “ค�าถาม”เพ่ือให้ได้มาซึง่ค�าตอบ โดยต้องเลือกวิธีท่ีจะชว่ยให้เขา

ผา่นการถามตอบหรือจริงๆแล้วคือกระบวน Reflection นัน่เอง 

โดยกระบวนการจะมุ่งเน้นว่าจะท�าอย่างไรให้ท�าวจิยัได้อย่าง
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เหมาะสม	และจะใช้วธีิการใด	ให้ผู้วจิยัสามารถไปต่อได้	

 ซึง่หลายๆปัญหาท่ีถกูน�าขึน้มาท�าเป็นโครงการวิจยันัน้เป็นการ

ศกึษาท่ีต้องผสมผสาน ต้องใช้ข้อมลูจากหลายแหลง่ หลายรูปแบบ ซึง่

การถามตอบก็จะชว่ยบอกวิธีการท่ีน�าไปสูก่ารได้มาซึง่ข้อมลู และผล

การศกึษาตามท่ีผู้ท�าวิจยัต้องการด้วยเชน่กนัผมคดิวา่ผู้ วิจยัหากย้อน

คดิกลบัไปคงจะเข้าใจได้มากขึน้นะครับ

“Ask the right questions if you're to find the right answers.”

Vanessa Redgrave

 เร่ืองท่ีได้รับเลือกมาท�าการศกึษาแตล่ะเร่ืองล้วนมีจดุเดน่ใน

ตวัเอง จดุเดน่จะชดัขึน้ก็ตอ่เม่ือตัง้ค�าถามการวิจยัได้ชดั ถ้าค�าถามยงั

กว้างๆ ค�าตอบก็จะไมส่ามารถระบใุห้ชดัลงไปได้ 

 เม่ือระบชุดัไม่ได้ก็ไม่สามารถท่ีจะหาวิธีการหรือระเบียบวิธี

ท่ีจะน�ามาใช้ เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลการศกึษาได้ ซึง่กระบวนการปรับ

แนวคิดดงักล่าว ขึน้อยู่กบัหลายส่วน ส่วนตวัผู้ วิจยัเองก็มีปัจจยั

หลายอย่าง ทัง้จากปริมาณงานประจ�า ประสบการณ์เดิม พืน้และ

ภมิูหลงัของผู้ วิจยันัน่เอง 

 ความยากตรงนี ้ คือ “การตัง้ค�าถาม” คนท�างานสว่นใหญ่มกั

อยากท�าหลายเร่ือง และตดิกบัดกัวิธีวิจยั (Methodology) หรือ “หลมุด�า” 

จากระบบการศกึษาท่ีเป็นแนววิทยาศาสตร์  ท�าให้ปัญหาซึง่เป็นท่ีมา

ของ R2R นัน้ถกูลดความส�าคญัลงไป 

 และในขณะเดียวกนัก็ถกูจ�ากดัขอบเขตโดยกรอบท่ีถกูตีเอาไว้

เม่ือในอดีต ตรงนีก้ารเข้ามาของ “คณุอ�านวย”จะมีสว่นชว่ยอยา่งมาก

ในการในการดงึผู้ท�าวิจยัออกจากกรอบ ออกจากหลมุด�า และท�าให้

สามารถตัง้ค�าถามการวิจยัได้ชดัเจนขึน้ (Problem-Based Research) 

และเม่ือค�าถามชดัเจนขึน้ วิธีการท่ีจะได้มาซึง่ค�าตอบจะชดัเจนขึน้ตาม

ไปด้วย

 “I'm not confused. I'm just well mixed.” 

                  Robert Frost

 จากการท่ีวิจยัแบบ R2R มกัเป็นงานวิจยัท่ีมาจากการตัง้

ปัญหาจากชีวิตจากการท�างานจริงๆ ดงันัน้วิธีการได้มาซึ่งผลการ

วิจยั หรือวิธีการวิจยัมกัจะมีหลายวิธี เพราะในชีวิตท�างานจริงนัน้ ไม่

สามารถจ�ากดั หรือควบคมุปัจจยัอะไรได้เทา่ไร 

 ดงันัน้การได้มาซึง่ข้อมลู มกัจะต้องใช้หลายวิธีการผสมผสาน

กนั ตรงนีผ้มเช่ือแนว่า่ ผู้ท�าวิจยัจะเร่ิมสบัสน ถงึตรงนี ้“คณุอ�านวย” จะ

ต้องมีหน้าท่ีในการสกดัวิเคราะห์ แยกแยะ สิง่ท่ีผู้ท�าวิจยัก�าลงัสบัสน 

หรืออาจจะทราบแล้ว แตไ่มส่ามารถแยกประเดน็ให้ออกมาได้ ให้ผู้ท�า

วิจยัสามารถท�าความเข้าใจ กบัค�าถาม ตลอดจนกระบวนการหาค�า

ตอบท่ีเหมาะสม และท�าให้รู้วา่การผสมผสานวิธีการดงักลา่วสามารถ

ตอบสนองความต้องการขอผู้ท�าวิจยัได้ ไมต้่องสบัสนครับ เราไมไ่ด้ท�า



ไร้เส้นขอบฟ้า R2R สู่การจัดการความรู้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)228 229

มัว่ๆนะครับ เราผสมผสานวิธีตา่งๆเข้าด้วยกนัตา่งหาก

“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

 

 เม่ือท�างานไปแล้ว ผมอยากให้ผู้ วิจยัทกุคนภมิูใจกบัท่ีเราท�าขึน้

มาครับ จ�าไว้เสมอครับวา่ งานของเรา เรารู้ดีท่ีสดุครับ แม้วา่มนัจะไมไ่ด้

ดีเลศิ แตม่นัก็คือ งานวิจยั และมนัเป็นงานวิจยัท่ีได้ผา่นกระบวนการคดิ

วิเคราะห์อยา่งเป็นระบบจริงๆ ตัง้แตก่ารค้นหาปัญหา การออกแบบการ

วิจยั การเก็บข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู วิจารณ์ 

 และท่ีส�าคญั R2R หลายงานไปจนถงึการน�าไปใช้จริง น่ีเรียก

วา่ ครบวงรอบของการพฒันา เลยทีเดียว และถ้าหากมองในเร่ืองของ 

ข้อมลู งานวิจยัแบบนีห้ลายงานก็สามารถพฒันาจากข้อมลูดบิ เป็น

ข้อมลูท่ีเอาไปให้ในการพฒันาองค์ความรู้ในเร่ืองตา่งๆด้วย ซึง่ในงาน

วิจยัแบบวิทยาศาสตร์หลายๆงานก็ไมส่ามารถท�าได้ ชา่งนา่สนใจเหลอืเกิน 

“Real knowledge is to know the extent of one's ignorance.” 

                          Confucius

 สดุท้ายสิง่ท่ีอยากจะฝากไว้เพ่ือเป็นก�าลงัใจ สิง่ท่ีพวกเราท�า

นัน้มนัสดุยอดแล้วครับ เราได้เลอืกเอาปัญหาท่ีถกูเพิกเฉยจากงานวิจยั

หลกัขึน้มาหาค�าตอบ 

 พวกเราได้น�าสิ่งท่ีถกูมองข้ามคิดว่าไม่ส�าคญัแต่เป็นปัญหา

มาแก้ไข แตส่ิง่ท่ีส�าคญัมากกวา่การได้แก้ไขปัญหา คือผลพลอยได้

กระบวนการเรียนรู้ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วท�าให้ทา่นได้ก้าวผา่นกระบวนการ

เปลีย่นแปลงท่ีเกิดจากภายใน (Transformation) โดยไมรู้่ตวั 

 พวกเราได้แสดงเป็นตวัอยา่งเป็น Role Model ให้เพ่ือนร่วม

งาน ได้เหน็วา่ การเรียนรู้ตอ่เน่ืองนัน้สามารถท�าได้ตลอดเวลา งานท่ี

พวกทา่นได้ท�านัน้เป็น “การก่อการดี” ในรูปแบบท่ีแตกตา่งออกไป 

 ในวนันีแ้ม้วา่จะเป็นเพียงอิฐก้อนหนึง่ท่ีมาก่อรวมกนัเป็นฐาน

ของสะพานท่ีเม่ือยามน�า้ขึน้ก็คงไม่มีใครเห็น เม่ือยามน�า้ลงก็คงจะ

มีแต่ตะไคร่น�า้เกาะแต่ผมเช่ือว่าสะพานท่ีพวกเรามีส่วนร่วมกนัสร้าง

จะแข็งแรง เป็นท่ีสญัจรให้ใครต่อใครมาเย่ียมชมความงดงามได้ใน

อนาคตครับ 

 แล้วกระบวนการ Reflection เพ่ือสะท้อนถงึการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดขึน้ ก็จบลง

 “...บวัสี่เหลา่ --Transformation

 โครงสร้างทางปัญญาถกูปรับใหมอ่ยูเ่ร่ือยๆ...

 จากกระบวนการ Reflection Thinking

 ถ้าในธรรมะก็จะอยูใ่นหมวด อิทธิบาท4 คือ วิมงัสา ---การ 

ใคร่ครวญไตร่ตรอง" --- อาจารย์กะปุ๋ ม (ดร.นิภาพร ลครวงศ์)
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 "ผมวา่ Reflection เป็นเคร่ืองมือให้เกิด Transformation 

 เป็นขัน้ๆ จน มนัเกิด self author ท�าได้เองโดยอตัโนมตัิ 

 เหมือนดอกบวัต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัโคลนและสิง่ตา่งๆใต้น�า้

 เพ่ือหาทางท่ีจะงอกงามจนพ้นน�า้ 

 ถ้าอยูน่ิ่งๆไมช่อนไชก็คงจะอยูแ่คน่ัน้ไหมครับ 

 ดอกท่ีสามารถผา่นขึน้มาได้ก็ต้องปรับตวั

 จนโผลข่ึน้มาได้" 

           --- อาจารย์หมอแทน (พ.ท.ดร.นพ.ทนงสรรค์ เทียนถาวร)


