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สวัสดีครับ R2R  
Newsletter ฉบับที่ 10 นี้ 
ขอต้อนรบัทกุท่านเข้าสูง่าน 
R2R Forum ประจ�าปี 2558 
ส�าหรบั Theme ในงานปีนี้
เป็นเรื่อง R2R สร้างสรรค์
สู่การเปลี่ยนแปลง : R2R  
to Transformation  
ดงันัน้ Newsletter ฉบบันี้  

จึงถือโอกาสมาบอกเล่าให้ผู้อ่านได้ทราบว่า เครื่องมือ R2R จะเข้ามามี
บทบาทในการสร้างความเปลีย่นแปลงหรอื Transformation ให้แก่ผูท้ีไ่ด้
สัมผัสอย่างไร เริ่มต้นกับคอลัมน์พิเศษที่ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ได้ให้เกยีรตมิาถ่ายทอดแนวคดิ
เรื่อง Transformative Learning กับการใช้เครื่องมือ R2R นอกจากนี้
ท่านยังได้แนะเคล็ดวิชาการเปลี่ยนตัวเองให้ยั่งยืนด้วย Transformative 
Learning อีกด้วยครับ 

ส�าหรบัคอลมัน์อืน่ๆ กน่็าสนใจไม่แพ้กนัเพราะเราได้คดัเลอืกตวัอย่าง
จากชาว R2R ที่สามารถ Transformation ทั้งในระดับทั้งบุคคล องค์กร
และสังคม มาให้ท่านได้เรียนรู้ เริ่มต้นที่ระดับบุคคล หากเราสังเกตจะ
พบว่า คนหน้างานส่วนใหญ่ทีเ่ข้ามาท�า R2R เริม่ต้นจากเปิดใจเรยีนรูเ้พือ่
หวังพัฒนาตนเองและคุณภาพงาน แต่เสน่ห์ของการท�า R2R ที่ท�างาน
วิจัยเพื่อแก้ปัญหาในงานประจ�า ท�าให้ผู้วิจัยเหล่านัน้ได้พบความสุข
ที่แท้จริงว่า ได้ท�าเพื่อผู้อื่นมากกว่าตนเอง จึงเกิดความปิติและต้องการ
ท�าต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งคุณวัชรีกร ภิมาลย์ คุณอ�านวย Young Blood จาก

โรงพยาบาลท่าวังผา จะมาเล่าให้ฟังว่า R2R “เปลี่ยนใจ” เธอจากคน
ที่ต้องการเข้ามาท�างานในเมืองกรุงสู่การเป็นนกักายภาพบ�าบัดเพื่อ
คนในชุมชนท่าวังผาได้อย่างไร ต่อด้วย นพ.ดิเรก สุดแดน ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลท่าวังผา ที่จะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการ “เปลี่ยนคน เปลี่ยน
องค์กร” ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบหมดเปลือก ซึ่ง
ท่านมีวิธีการชักชวนและแทรกซึมให้คนในองค์กรเข้ามาท�า R2R อย่าง
แนบเนียน รับรองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ก�าลังมองหาแนวทางในการ
ขับเคลื่อนองค์กรครับ นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการท�า R2R แบบฉบับ 
ชาวบ้าน ที่คนตัวเล็กๆ ร่วมมือร่วมใจกันท�าเพื่อ “เปลี่ยนสังคม” ผมเชื่อ
ว่าหากท่านได้อ่านแล้วจะเหน็ถงึความงามและความคณุค่าในการท�า R2R 
ของชาวถมืตอง อ.ท่าวงัผา จ.น่าน และทีส่�าคญัท่านอาจจะได้รบัพลงัใจ
และแนวคิดดีดีในการท�างานร่วมกับชุมชนอีกด้วยครับ 

นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์อื่นๆ ที่น่าสนใจที่เราเตรียมไว้ส�าหรับท่าน
ครับ รับรองได้ว่าคุ้มค่าและเป็นประโยชน์กับท่านและองค์กรของท่าน
อย่างแน่นอนครบั ก่อนจะจากกนัไปในฉบบันี ้หากสมาชกิท่านใดมข้ีอคดิ
เห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนงัสือ R2R Newsletter สามารถ
แนะน�ามาได้หรอืหากท่านสนใจร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์การท�างาน 
R2R ในบริบทของท่าน ตอบค�าถามชิงรางวัล ส่งผลงานเข้าประกวด 
หรือต้องการร่วมเป็นนกัเขียนใน R2R Newsletter ติดต่อมาพูดคุยกัน
ได้นะครบัที ่r2r.thai@gmail.com หรือ http://www.
r2rthailand.org หรอื Facebook “R2R Thailand 
Fanclub” ครับ  
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R2R…เรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง

หากเอ่ยถึง “R2R” หลายท่านอาจมี
ประสบการณ์ได้สมัผสัทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
เช่น การเรียนรู้ในการแก้ปัญหาหน้างานผ่าน
การท�างานวิจัย หรือบางท่านอาจเป็นคุณ
อ�านวยคอยช่วยเหลอืนกัวจิยัให้ท�างานวจิยัได้
ส�าเร็จ แต่ถ้ากล่าวถึง “Transformative 
learning” อาจมคีนขมวดคิว้แกมสงสยั วา่
ค�าๆ นีห้มายถงึอะไร และมคีวามส�าคญัอย่างไร

ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจ�า

สู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7 “เสริมพลัง สร้างคุณภาพ  

สูส่ขุภาวะ” (R2R Forum 2557) ทีผ่่านมา ศ. ดร. นพ.ประสทิธิ์ 

วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

ให้เกยีรตเิป็นวทิยากรในหวัข้อ R2R and transformative 

learning เพื่อบอกเล่าความสัมพันธ์ทั้งด้านศาสตร์และ

ศิลป์ระหว่าง R2R และ Transformative learning ด้วย

บรรยากาศสบายๆ ผ่อนคลายและเป็นกนัเอง ให้กบัผูเ้ข้า

ร่วมการประชุมจากทั่วประเทศ

ส�าหรบัใครทีพ่ลาดการประชมุในวนันัน้ ไม่ต้องเสยีใจค่ะ  

ทีมงานได้รวบรวมทั้งบรรยากาศและสาระความรู้มาเล่า

สู่กันฟังในคอลัมน์พิเศษแล้ว   

ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล

Transformative learning 
คนจริง R2R ควรรู้
อาจารย์ประสิทธิ์ทักทาย

ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างอารมณ์ดี 

ก่อนจะเกริ่นน�าว่า Transformative 

learning นัน้จะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ 

เพียงแต่ที่ผ่านมายังไม่มีใครขยายประเด็น

ดงักล่าว ครัง้นีอ้าจารย์ประสทิธิจ์งึเล่าเท้าความ

ถงึทีม่าทีไ่ปของค�าๆ นีอ้ย่างเข้าใจง่ายตามสไตล์ว่า 

“Transformative learning นัน้เกดิขึน้มานานแล้ว แต่เรา

ไม่ได้หยิบยกมาพูดคุยอย่างเป็นกิจจะลักษณะ แต่มาสบโอกาส

เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ตอนนัน้ผมเป็นรองอธิการบดีที่มหาวิทยาลัย

มหิดล มีความตั้งใจว่าอยากจะน�าเครื่องมือการศึกษา 

บางอย่างที่มีประสิทธิภาพสูงมากระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทั่วทั้ง 

มหาวิทยาลัย เลยไปศึกษาเรื่อง Transformative education 

หรือ Transformative learning และเป็นจังหวะที่ย้อนกลับมา

มอง R2R ก็พบว่าตั้งแต่ปี 2547 ที่เกิดเครื่องมือ R2R ครั้งแรก 

ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เกิดปรากฏการณ์ 

หลายอย่างที่เป็น Transformative learning ให้กับบุคลากร

และองค์กรโดยที่เราไม่รู้ตัว”

“Transformative learning จัดเป็น Adult education 

เพราะไม่สามารถน�าไปใช้ในเด็กเล็กที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเหตุและ

ผลได้ เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีม่กีารเปลีย่นกรอบของการอ้างองิ

หรือ Frames of reference อธิบายอีกแบบคือ เป็นการค่อยๆ

ปรบัมมุมองเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ซึง่เมือ่เราปรบัมมุมองบ่อยครัง้ขึน้ 

เราจะค่อยๆ เหน็ภาพเปลีย่นไปจากมมุทีเ่ราเคยเหน็อยูเ่ดมิ 

และกระบวนการปรบัมมุมองนัน้ต้องเริม่ต้นจากการที่

เราต้องพิจารณาตัวเองก่อน” 
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“การใช้การเรียนรู้น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือปฏิวัติ

ตวัคน ต้องเริม่ต้นโดยคนคนนัน้ต้องเข้าใจตวัเองอย่างลกึซึง้ 

ทั้งกระบวนการคิด ความเชื่อ ทันทีที่เข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้ง  

มกีารใช้เหตแุละผล และปรบักระบวนการคดิหรอืกระบวนการ

ความเชือ่นัน้ สดุท้ายจะเกดิการ Transformation และน�าไป

สูก่ารเปลีย่นพฤตกิรรมได้ในทีส่ดุ Transformative learning 

จงึเป็นการขยายจติส�านกึโดยผ่านกระบวนการเปลีย่นมมุมอง

ของเรื่องราวต่างๆ ร่วมกัน”

“เหตุที่ Transformative learning เป็นสิ่งที่เด็กๆ ท�า

ไม่ได้ แต่เป็น Adult education เพราะมันไม่ใช่แค่เปลี่ยน

มมุมองอย่างเดยีว แต่ต้องอาศยัทกัษะการคดิวเิคราะห์อย่าง

เป็นระบบ ขณะเดียวกันต้องรู้จักสิ่งที่เราเรียกว่าความคิด

เชิงวิภาค คือการโยงใยข้อมูลและเหตุผลต่างๆ มาร้อยเรียง 

หาความสมัพนัธ์ของเหตผุลต่างๆจนกระทัง่เกดิกระบวนการ

คิดแนวใหม่ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง ได้เส้นทางใหม่  

เครือ่งมอืนีท้�าให้คนคนหนึง่เปลีย่นมมุมองใหม่ จากการทีเ่ขา

เข้าใจเหตุผลต่างๆ ด้วยตัวของเขาเอง เขาเปลี่ยนแนวคิด 

และสุดท้ายเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งหมดนี้เป็นกระบวน

การที่ท�าให้คนคนหนึง่สามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ 

ด้วยตนเอง ไม่ได้ถูกชี้น�าทางความคิดความรู้สึก”

แค่เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
อาจารย์ประสิทธิ์ยังขยายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไปอีกว่า พฤติกรรมในปัจจุบันของเราเป็นผลพวง

จากเรื่องที่เคยเรียนรู้มาในอดีต เพราะฉะนัน้การปรับเปลี่ยนมุมมองจึงส�าคัญต่อการท�างานและการ

ด�าเนนิชีวิตมาก

“สมมติว่าถ้าเราเชื่ออะไรสักอย่างอย่างลึกซึ้งกับพฤติกรรมในอดีต เรามักจะมีมุมมองกับเรื่องนัน้

แบบฝังใจ เช่น มใีครไหมทีเ่ราไม่ชอบหน้ามานานแล้ว คนคนนัน้เคยโกหกเราครัง้หนึง่แต่หลงัจากนัน้ไม่

เคยโกหกเลย ทัง้ทีเ่หตกุารณ์นัน้ผ่านมาเป็นสบิปีแล้ว แต่ในมมุมองของเรา พอเขาอ้าปากเรากค็ดิว่าเขา

จะโกหกอกีแล้ว เพราะฉะนัน้มมุมองเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ของเรามกัจะผกูกบัประสบการณ์ในอดตี ท�าให้เรา

มักมีแนวโน้มที่จะมองเรื่องต่างๆ ในมุมเดิมๆ เช่น ชอบคนนี้ ศรัทธาคนนี้ เป็นแฟนคลับคนนี้ พูดอะไร

มาฉนัก็เชื่อ ขณะอีกคนหนึง่พูดคล้ายกัน ขนาดอมพระมาพูดก็ยังไม่เชื่อ”

“การเปลีย่นมมุมองให้หลากหลายมากขึน้ จะท�าให้การ

คิดการตัดสินใจของเราเปลี่ยนได้ ผมขอเล่าตัวอย่างให้ฟัง 

ครัง้หนึง่ลกูผมสองคนทะเลาะกนั ผมเลยท�า Transformation 

กับลูกสองคน มีเวลาสิบนาทีให้ทั้งคู่เขียนว่าอีกฝ่ายมีอะไร 

ไม่ดบ้ีาง เชือ่ไหมครบั เริม่ต้นฮดึฮดัๆ เขยีน เขยีนไปสกัครึง่นาที 

ชักเริ่มเขียนไม่ออก ผ่านไปสักหนึง่นาทีลูกชายก็พูดว่า ไม่มี

อะไรเขียนแล้ว ผมบอกรอได้ ให้เขาคิดไปเรื่อยๆ พอครบ

สิบนาทีก็เปลี่ยนกระดาษใหม่ให้เขียนว่าอีกฝ่ายมีอะไรดีบ้าง 

เขียนไปเรื่อยๆ สักนาทีครึ่งก็หันมามองหน้ากันแล้วหัวเราะ

คิกๆ เบ็ดเสร็จเขียนไปประมาณสามนาที พอเสร็จแล้วก็

สะท้อนให้ฟัง ว่าเห็นไหมน้องชายมีเรื่องไม่ดีแค่นี้ มีเรื่องที่ดี

ตัง้เท่านี ้ส่วนพีส่าวกท็�าเหมอืนกนั นีค่อืการเปลีย่นมมุมองแต่

ต้องให้เขาเขียนเอง เรียนรู้เอง นี่เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เป็น 

Transformation แบบง่ายๆ ที่ส�าคัญคือต้องเป็นสิ่งที่เจ้าตัว

ยอมรบั เพราะทนัททีีเ่ขายอมรบัพฤตกิรรมจะเปลีย่น  ตวัอย่างนี้ 

สะท้อนให้เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนมุมมองเรื่องต่างๆ โดยการ

มองอดีต วิเคราะห์ตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแนวคิด  

น�าไปสูก่ารเปลีย่นทศันคตแิละเปลีย่นพฤตกิรรมในท้ายทีส่ดุ” 

4
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เปลีย่นตวัเองอย่างยัง่ยนืด้วย Transformative learning
อาจารย์ประสิทธิ์กล่าวต่อว่าแนวคิดหลักของ Transformative 

learning คือท�าอย่างไรให้คนๆ หนึง่เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองในเรื่อง

เดิมๆ “กระบวนการหลักของ Transformative learning เป็นการสังเกต

เหตุการณ์ที่เราเห็นและด�าเนนิการอยู่ ซึ่งแต่ละครั้งเหตุการณ์เหล่านัน้ 

ให้ผลไม่หมือนกัน Transformative learning คือการศึกษาว่าอะไร

ท�าให้เหตุการณ์เดียวกันส่งผลไม่เหมือนกัน หมั่นตั้งค�าถาม หาเหตุผล  

หาข้อมูลมาคุยกัน แต่อย่าลืมว่าโดยหลักจิตวิทยาแล้วต่อให้เราไปหา 

ข้อมลูอืน่ๆ มา สดุท้ายเรากย็งัยดึตดิกบัมมุมองตวัเราเอง แต่เมือ่ไรกต็าม

ที่เราไปคุยกับหลายๆ คน เราจะเริ่มเห็นมุมมองอื่นเพิ่มมากขึ้น ที่ส�าคัญ

อีกอย่างของการท�า Transformative learning คือต้องเชื่อมโยงเหตุและ

ผลต่างๆ เข้าหากัน พร้อมกับอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้” 

“มีอีกตัวอย่างของการหาเหตุผลเพื่ออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในสังคม คือเมื่อเกือบยี่สิบปีมาแล้วในประเทศอินเดียเกิดทุพภิกขภัย  

เดือดร้อนจากการขาดโภชนาการที่ดี คนอินเดียส่วนใหญ่ยากจน แหล่ง

โปรตนีกม็กัได้จากแหล่งน�า้ธรรมชาต ิจู่ๆ  สตัว์น�า้กต็ายกนัเป็นเบอื รฐับาล

ให้นกัวจิยัไปหาสาเหต ุจงึน�าน�า้นัน้มาตรวจพบว่ามยีาฆ่าแมลงในปรมิาณ

มาก แล้วนกัวจิยักลุม่นีก้ศ็กึษาต่อมาอกี พบว่าทีย่าฆ่าแมลงเพิม่ขึน้เพราะ

แมลงต่างๆ เข้ามาในเรอืกสวนไร่นาเยอะมาก ชาวนาชาวสวนกต้็องก�าจดัมนั  

กเ็ริม่อธบิายความสมัพนัธ์ได้มากขึน้แล้วว่า สตัว์น�้าตายเพราะยาฆ่าแมลง 

ยาฆ่าแมลงเยอะเพราะชาวนาชาวสวนใช้ยามากขึ้น ทีมนกัวิจัยจึงคิดต่อ

ไปอีกว่าท�าไมแมลงถึงได้เยอะขึ้น”

“เขาใช้เวลาศึกษาเกือบหนึง่ปีเต็มๆ เพื่อตอบโจทย์นี้ ในที่สุดก็ได้ 

ค�าตอบว่าเพราะกบหายไปจากไร่นา สมดลุทางธรรมชาตจิงึเสยีไป แมลง

ก็เยอะขึ้น เกิดค�าถามย้อนกลับว่า ท�าไมกบจึงหายไป เขาก็วิเคราะห์กัน

ว่าต้นเหตุของการที่กบหายไปไม่ได้อยู่ในทวีปเอเชียแต่อยู่ในทวีปยุโรป 

เพราะคนฝรั่งเศสชอบกินกบ และในฝรั่งเศสกบมีราคาแพงมาก นกัธุรกิจ

อินเดียเห็นเป็นโอกาส แต่การเลี้ยงกบก็มีค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับกบใน

อนิเดยีมเียอะมาก จงึใช้วธิกีารไล่จบักบตามธรรมชาตแิล้วส่งขายฝรัง่เศส  

แต่ไม่เคยนึกว่ากบที่หายไปจากไร่นาจะท�าให้แมลงมีจ�านวนเพิ่มขึ้น  

ส่งผลกระทบใหช้าวนาแก้ปัญหาโดยการใช้ยาฆ่าแมลง และยากไ็หลลงสู่

แหล่งน�้า ปลาทั้งหลายก็ตายไป กลายเป็นปัญหาสุขภาพอันยิ่งใหญ่ของ

อนิเดยี จะเหน็ว่าปัญหาเกดิทีอ่นิเดยี แต่ต้นเหตมุาจากฝรัง่เศส การเชือ่มโยง 

ร้อยเรียงข้อมูลและเหตุผลต่างๆ เข้าด้วยกัน ท�าให้แก้ปัญหาได้ตรงจุด 

มากขึ้น สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนว่าเวลาท�า Transformative learning 

นอกจากจะมีข้อมูลแล้ว ต้องสามารถเชื่อมโยง ร้อยเรียงปัญหา เหตุผล

ต่างๆ เข้าหากันด้วย คือ การคิดเชิงวิภาคหรือการโยงใยข้อมูลนัน่เอง 

ขณะเดียวกันก็น�าเหตุผลของคนรอบข้างมาประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่

จะสรุปและเริ่มสร้างแนวคิดใหม่ ความเชื่อใหม่ ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยน

พฤติกรรมในตัวเรา” 

“วกมาทีเ่นือ้งานของเรา ท�าไมโรงพยาบาลส่วนใหญ่ 

ไม่อนุญาตให้ญาติอยู ่เฝ้าผู ้ป่วยในไอซียู ในขณะที่ 

โรงพยาบาลอื่นในอีกซีกโลกอนญุาตให้ญาติเข้าไปนอน

เฝ้าผูป่้วยในไอซยีไูด้ เหตผุลอะไรเราจงึไม่ให้ญาตนิอนเฝ้า  

เพราะกลวัเรือ่งการตดิเชือ้? ไม่สะดวกในการปฏบิตังิาน? 

หรือเจ้าหน้าที่กลัวถูกจับผิด เพราะในห้องไอซียูมักเกิด

ข้อผิดพลาดบ่อย ในขณะเดียวกันเมื่อมองในมุมของ 

ผู้ป่วยและญาติ นีค่ือช่วงเวลาที่เขาต้องการกันและกัน

มากที่สุด ญาติอยากอยู่กับผู้ป่วยแม้ว่าผู้ป่วยจะตายแต่

ก็อยากอยู่ด้วยกันจนวินาทีสุดท้าย ถ้าผู้ป่วยรู้ว่าตัวเอง

อาการหนกั แน่นอนว่าเขาคงไม่ได้อยากเจอหน้าแพทย์ 

พยาบาล แต่เขาอยากเห็นหน้าญาติ คนที่รัก เขาอาจจะ

อยากถ่ายทอดความคิดความรู้สึกบางอย่างก่อนจะจาก

โลกนี้ไป แต่เราปิดโอกาสนัน้ทั้งหมด นี่เป็นตัวอย่างที่ผม

อยากชวนคุยเรื่องของ Transformation เปลี่ยนมุมมอง

นดิเดียว ทัศนคติของเราจะเปลี่ยนไป” 

6 ฐานส�าคญัสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืของ R2R
Transformative learning นั้นแทรกซึมอยู่ใน

กระบวนการเรียนรู้แบบ R2R อย่างเป็นธรรมชาติแรกเริ่ม

นัน้เราปฏเิสธไม่ได้ว่าความมุง่มัน่ คอืพืน้ฐานส�าคญัในการ

ท�าวจิยัของคนหน้างานทีท่�างาน R2R แต่ในขณะเดยีวกนั

ปัจจยัส�าคญัมากอกีประการหนึง่คอื การเรยีนรูท้ีจ่ะท�างาน

ร่วมกันเป็นทีม และการท�างานอย่างมีแบบแผนเป็นขั้น

ตอน ทั้งหมดหลอมรวมเป็น “6 ฐำนควำมคิดหลักของ

กำรท�ำ R2R” ซึง่จะสมัพนัธ์กบั Transformative learning 

อย่างไรนัน้ อาจารย์ประสิทธิ์ขยายความในส่วนนี้ว่า
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“R2R เน้นการสร้างฐานความคิดที่เชื่อมโยงกัน 

6 ฐาน เพือ่เป็นฐานรากในการท�า R2R เริม่จากฐานแรก  

คือ การให้ การท�าเพื่อผู้อื่น ฐานที่ 2 คือ เคารพรัก

และให้เกียรติผู้รับบริการ ฐานที่ 3 คือ ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมท�า 

ฐานที่ 4 คือ การหาองค์ความรู้จากการค้นคว้า การวิจัย ฐาน

ที่ 5 คือ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ น�าเข้าสู่ฐานที่ 6 คือ การ

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น เพื่อทบทวน

ประสบการณ์ เหตุและผล”  ทั้งหมดเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น

และมีคุณภาพมากขึ้น  

“R2R เริ่มจากการเปลี่ยนมุมมอง อาศัยกระบวนการคุย 

ซักถาม ชวนคิด ชวนหาค�าตอบ เช่น หากใครสักคนอยากท�า 

R2R แล้วเดินเข้ามาหาคุณอ�านวย บอกว่าอยากให้บริการที่ดี

ขึ้นแก่ผู้รับบริการ คุณอ�านวยอาจจะชวนคิดว่าผู้รับบริการไม่

ได้รับบริการที่ดีในเรื่องไหนบ้าง สิ่งนีจ้ะกระตุ้นให้เขากลับไป

มองหาโจทย์ปัญหาและทบทวนกระบวนการท�างานของตนเอง  

ดังนัน้ กระบวนการหล่อหลอมสร้างคน R2R เพื่อน�าไปสู่การ

ยกระดบัคณุภาพทีด่ขีึน้จงึต้องอาศยัการพดูคยุ ไม่เช่นนัน้กจ็ะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปลี่ยนมุมมองไม่ได้”

“R2R เน้นที่ผู้รับบริการ มองผู้อื่นเป็นตัวตั้ง คนอื่นคิด

อะไร อยากได้อะไร เราจะย้อนกลับมามองว่าเราจะท�าให้เขา

ได้อย่างไร หรอืแม้กระทัง่การมองไปยงัผูร่้วมงานว่าคดิอย่างไร 

และเราจะท�างานกับเขาได้อย่างไร ทั้งหมดนีจ้ะเป็นค�าถามที่

เกิดขึ้นตลอดเวลาในกระบวนการท�า R2R และกระบวนการ

เหล่านีค้ือ กระบวนการท�า Reflaction ที่เป็นหนึง่ในเครื่องมือ

ที่ส�าคัญที่สุดในการท�า Transformation”

“R2R กับ Transformation นั้นเชื่อมโยงกันตลอด  

แม้กระทั่งหน่วยงาน R2R ที่เริ่มต้นจากศิริราชเมื่อปี 2547  

จนตอนนี้ครอบคลุมกว่า 60 

จงัหวดัทัว่ประเทศไทยแล้ว 

ถ้าใครจะมาปรกึษาก็

ไม่จ�าเป็นต้องมาที่

โรงพยาบาลศริริาช 

สามารถท�าผ่าน 

IT ได้เลย เป็น Transformation ในรูปแบบหนึง่โดยการอาศัย

เทคโนโลยเีข้ามาช่วย ทกุวนันีจ้ะเหน็ว่าทกุอย่างท�า R2R ได้หมด  

แม้กระทั่งคนขับรถ งานเคลื่อนย้าย อย่างคนขับรถของผม 

ที่ขับมาเจ็ดปีผมก็ก�าลัง Transform เขาเช่นกัน ก่อนจะไปไหน  

ผมจะให้ข้อมลูล่วงหน้า 1 วนั บอกจดุหมายปลายทาง และเวลา

ที่ต้องการไปถึง เขาจะต้องบอกผมได้ว่าต้องออกจากศิริราช

กี่โมง และถ้าผมท�าตามนัน้ 98% ไม่เคยสาย เป็นการสอนให้

เขาศึกษาเส้นทาง และเรียนรู้ว่าการติดของรถในแต่ละวันไม่

เหมอืนกนั ซึง่ผมจะบอกเขาว่าต้องประเมนิและอย่าให้ผมไปสาย  

นีค่ืออีกรูปแบบหนึง่ของวิธีการศึกษาที่ท�าได้ทุกวัน บางอย่าง

ต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัย บางอย่างเพียงแค่ศึกษาเรียนรู้เราก็ 

ตอบโจทย์ได้แล้ว” 

“สิง่ที ่R2R พสิจูน์มาตลอดตัง้แต่ปี 2547 จนถงึปัจจบุนัคอื 

R2R เริ่มต้นจากความคิดพัฒนางาน แต่ระหว่างทางที่พัฒนา

งานนัน้ ท�าให้คนที่ท�าได้พัฒนาความรู้ด้วย และสุดท้ายเจ้าตัว 

สามารถพัฒนาตัวเอง การพัฒนางานได้น�าไปสู่การพัฒนาคน  

เกิดเป็นวงจร R2R ที่เริ่มหมุนกลับ คือคนที่ได้รับพัฒนา  

จะถกูยกระดบัจติใจในการให้ ท�าให้คนเหล่านัน้หมัน่หาความรู้  

พฒันาความรูเ้พราะอยากให้สิง่ดีๆ  แก่ผูร้บับรกิาร ทกุวนันี ้R2R 

เหมือนเชื่อมโยงทุกๆ ปัจจัย จนหาจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดไม่เจอ

แล้ว R2R กลายเป็นวงจรที่หมุนวนได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ”

“คนที่เข้ามาท�า R2R จะเกิดการพัฒนาส่วนลึกที่สุด คือ

จิตใจ เกิดการ Transformation ตั้งแต่ความคิด คือคิดว่าผู้รับ

บริการเป็นอย่างไร ได้สิ่งที่ดีที่สุดหรือยัง แล้วจึงพัฒนาทักษะ

การเรยีนรู ้ทกัษะการแลกเปลีย่นประสบการณ์ วถิ ีR2R จะช่วย

สอนให้เรามองปัญหาเป็น ให้สะท้อนความคิดจนรู้จักตัวเอง 

เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นคนอื่น และสุดท้ายความคิดที่

เปลีย่นไปจะน�าไปสู่การเปลีย่นพฤตกิรรมของเรา กระบวนการ

นีค้ือ Transformative learning และถ้ากระบวนการนีถู้กเสริม

ด้วยวัฒนธรรม R2R หล่อหลอมจนเป็นตัวเรา สุดท้ายคน R2R 

ก็จะกลายเป็นคนสนกุ กระตือรือร้น อยากแก้ปัญหา และ 

แก้ปัญหาเป็น เพราะรู้ระบบ รู้กระบวนการ ใส่ใจผู้รับบริการ 

หากเราท�าได้ คนเหล่านีก้็จะมีจ�านวนเพิ่มขึ้น”

“คน R2R ยิ้มแย้มแจ่มใส เพราะความสุขของ R2R เกิด

จากผู้รับบริการได้สิ่งที่ดีขึ้น เราท�าหนึง่คนแต่ผู้รับบริการได้สิ่ง

ที่ดีขึ้นสองร้อยคน ความสุขมันเข้ามาที่เราสองร้อยเท่า” เสียง

ปรบมือดังกึกก้องไปทั้งห้องทันทีที่อาจารย์ประสิทธิ์กล่าวจบ  

นับเป็นอีกครั้งของการส่งต่อแรงบันดาลใจ และก�าลังใจให้กับ

ชาว R2R ทีจ่ะกลบัไป Transform มมุมอง วธิคีดิ และวธิที�างาน 

เพือ่การบรกิารทีด่ทีีส่ดุด้วยรอยยิม้และความสขุของคนหน้างาน 
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“3P”�คีย์เวิร์ดหลัก
พัฒนางานสู่ความเป็นมืออาชีพ

กลายเป็นเรือ่งปกตไิปแล้ว เมือ่ใครคนใดคนหนึง่หรอืองค์กรใด 
องคก์รหนึง่เร่ิมก้าวขาเข้ามาในโลกของ R2R ดว้ยความไม่รู้ 
บางคนกลัว บางคนกังวลว่าเราจะท�าได้หรือ เราไม่ได้มีความ
รู้เรื่องงานวิจัยอย่างลึกซึ้งเพราะงานวิจัยเป็นเรื่องไกลตัว 

ทว่าเมื่อได้ลองมาสัมผัสจริงๆ ได้ลงมือปฏิบัติ ลองผิด
ลองถูกด้วยตนเอง กลับเปลี่ยนใจหันมาเทใจหลงรัก R2R 
อย่างถอนตัวไม่ขึ้น 

ไม่เพียงแต่ได้รับประสบการณ์ดีๆ ได้มีกัลยาณมิตรที่เข้ามาร่วมด้วย 

ช่วยกันในการท�างานเท่านัน้ ยังได้แก้ปัญหาหน้างานที่เป็นปัญหาคาราคาซัง

มาทัง้ชวีติการท�างาน ความทกุข์จากการถกูขงัในคกุทีช่ือ่ว่า “งานประจ�า” ได้

รับการปัดเป่าเป็นปลิดทิ้ง หลายคนเมื่อเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเองแล้วมีความสุข จึง

ขยายความสุขที่ตนเองมีสู่คนรอบข้าง

นำยแพทยด์เิรก สดุแดน ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน

กเ็ช่นกนั ท่านเป็นอกีหนึง่คนทีเ่ปลีย่นจากคนแปลกหน้ามาเป็นคนคุน้เคยของ 

R2R จากนายแพทย์นกัระบาดวทิยาก้าวเข้ามาสูก่ารท�างานวจิยัแบบเรยีบง่าย 

เมื่อเกิดความสุขใจจึงได้ขยายสู่บุคลากรชาว รพ.ท่าวังผา ต่อไป แต่ขั้นตอน

จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันเลยค่ะ 

งานวิจัย R2R กับงานวิจัยขึ้นหิ้งใช่อื่นไกล
นายแพทย์ดเิรก เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านระบาดวทิยา ซึง่สนใจและสนบัสนนุ

ให้คนหน้างานท�างานวิจัยแบบเข้มข้น หรือที่พูดกันในหมู่นกัวิจัยว่า “วิจัย 

ขึน้หิง้” ทว่าปัจจบุนันายแพทย์ดเิรกกลบัหนัมาให้ความสนใจและสนบัสนนุให้

คนหน้างานท�าวิจัย R2R อะไรเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญ? 

7

มอง R2R 
ผ่านสายตาผ

ู้บริหาร

(Butterfly
 View)

นายแพทย์ดิเรก สุดแดน

7
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“ผมเป็นนกัวจิยั เป็นแพทย์ระบาดวทิยา และผมมาเรยีน

ปริญญาโท ด้านสาธารณสุข ที่มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มี 

โอกาสได้ไปเห็นการท�างานวิจัยอีกรูปแบบหนึง่ ซึ่งตอนแรก

ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไร สงสัยว่ามันท�าไมง่ายจังเลย  

นัน่ก็คืองานวิจัย R2R  โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.สมชาติ  

โตรักษา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จากที่ผมฟังในวันนั้น 

ผมรู้เลยว่า นี่แหละคืองานวิจัยที่ใช่ส�าหรับผมและเป็นงาน

ที่เหมาะกับคนหน้างานบ้านๆ อีกหลายคนที่ต้องการแก้ไข

ปัญหาในงานประจ�า R2R เป็นงานวิจัยไม่ต้องเก็บไว้บนหิ้ง 

แถมยังท�าให้เกิดการพัฒนาหน้างานอย่างชัดเจน ตอนนัน้

ผมก็คิดว่างานวิจัย R2R กับงานวิจัยทั่วไปไม่ได้แตกต่าง

กันเลย เพียงแต่เมื่อน�างานวิจัยมาพูดในมุมมองของ R2R  

ท�าให้ดูเข้าถึงได้ง่าย และเราสามารถท�าได้จริงโดยไม่ต้อง

กลัวว่างานวิจัยจะยุ่งยากเหมือนภาพติดตาที่เราเคยมี  

จงึมคีวามคดิว่าจะน�างานวจิยัทัง้สองแบบมาประยกุต์ร่วมกนั”

Purpose, Process, Performance 
3 คีย์เวิร์ดส�าคัญสู่ความเป็นมืออาชีพ
การจะท�างานสักหนึง่อย่างให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

นอกจากความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมงานแล้ว เชื่อว่าหลาย

องค์กรคงมีเคล็ดลับหรือเทคนิคส�าคัญเป็นปัจจัยเสริม  

โรงพยาบาลท่าวังผาก็เช่นกัน

“ส�าหรบัเทคนคิในการชกัชวนให้คนหน้างานมาท�างาน 

R2R ผมขอยกเครดิตให้ คุณจุฬารัตน์ สุริยาทัย คุณอ�านวย 

R2R ขั้นเทพ ของโรงพยาบาลเรา  โดยใช้หลัก 3P คือ  

Purpose, Process และ Performance 

เราคิดว่าจะท�างานได้เป็นระบบขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลเรา

ท�างาน HA และ CQI อยู่แล้ว เราจึงเริ่มด้วยการให้คนเก่าๆ 

ทีท่�าได้ดอียูแ่ล้วมาคยุกนั หน่วยงานไหนท�าอะไรได้ดบ้ีางกเ็อา

มาคุยกัน คุยแบบสบายๆ ล้อมวงทานข้าวกลางวันด้วยกันคุย

กันไป เรื่องที่เราพูดคุยกันก็เป็นเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

ท�างานของแต่ละคน การมาเล่าเรือ่งเหล่านี ้มนัเป็นสิง่ทีไ่ม่ยากนะ  

เพราะทุกคนต่างก็อยากจะเล่าเรื่องราวดีๆ ของตัวเองอยู่แล้ว 

บรรยากาศในการพูดคุยกันเต็มไปด้วยความสุข เพราะคน

ท�างานเขาได้เล่าในสิ่งที่เขาภาคภูมิใจ เล่าในสิ่งดีๆ ที่เขาท�า

เป็นประจ�าอยู่แล้วแต่บางครั้งการท�างานทุกวันโดยที่ไม่ได้มี

โอกาสกลับมาทบทวนตัวเองเลย มันก็ท�าให้เราหลงลืมอะไร

หลายอย่างไป เมื่อเราได้มีโอกาสกลับมาคิดทบทวนว่าเราท�า

อะไรอยู่ ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง 

ดหีรอืไม่ดอีย่างไรทัง้ต่อเราและผูร้บับรกิาร มนักช่็วยเตมิ

เตม็มมุมองทีอ่าจจะหล่นหายไป เมือ่คณุอ�านวยขัน้เทพได้เหน็

ประเด็นที่น่าจะน�ามาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย R2R ได้ ก็ชี้

ให้คนหน้างานเหน็ไปด้วยกนัและชวนให้เขาน�าประเดน็เหล่านัน้ 

มาท�าเป็นโครงร่างงานวิจัยให้ชัดเจน จากนัน้ช่วยกันประคับ

ประคองให้เขาท�าวจิยัได้ส�าเรจ็ ผลทีเ่กดิขึน้คอื สขุทัง้ผูใ้ห้และ

ผู้รับบริการสุขภาพ เพราะท�างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ป่วยก็ได้

รับบริการที่ดี คนหน้างานที่ท�า R2R เขาก็แฮปปี้ และอยาก

ท�าดีต่อไปเรื่อยๆ”

“นอกจากนี ้โรงพยาบาลท่าวงัผากม็กีลุม่ Young Blood 

อยู่ เราชักชวนคนที่ไฟแรงอยากท�านู่นอยากท�านี่มาคุยกัน หา

ทางสนับสนนุให้เขาท�า ให้เขาคิด ไม่ปิดกั้น และสิ่งส�าคัญที่

ท�าให้ Young Blood เหล่านีโ้ตได้ด้วยตนเอง เราต้องป้อนด้วย

การให้เขามอี�านาจในการตดัสนิใจ ให้เขาคดิประดษิฐ์โครงการ

ต่างๆ ทีค่ดิว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วยหรอืแม้แต่กระทัง่เพือ่น

ร่วมงาน เมื่อเขาคิดและท�าได้ เขาก็มีความภาคภูมิใจในการ

ท�างาน แต่เราต้องตั้งปณธิานกับตัวเองนะว่าเราจะไม่ขัดและ

ต้องให้เขาลองท�าดูก่อน ดีไม่ดีอีกเรื่องหนึง่ 

เราก็ช่วยประคับประคองกันไป เพราะเราอยู่ห่างๆอย่าง

ห่วงๆ เมือ่เขาได้โชว์ผลงานเขากภ็มูใิจว่าท�าออกมาแล้วผูห้ลกั

ผู้ใหญ่ในองค์กรยอมรับ  จากนัน้เราก็ให้กลุ่มเก่าและใหม่มา

นัง่คุยกัน ก็เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้อง ท�าให้ทั้ง

องค์กรรู้สึกสนกุกับการท�างานร่วมกัน” 
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พัฒนาทีม มีวินัย ใจอาทร 
ปัจจุบัน R2R กับโรงพยาบาลท่าวังผาคุ้นเคยกันเหมือน

เพือ่นสนทิ แถมโรงพยาบาลแห่งนีย้งักลายเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ นายแพทย์ดิเรกเล่าถึงวิธีขยาย R2R ไปทั้งองค์กรว่า

“สิง่ทีต้่องท�าอย่างแรกคอื วสิยัทศัน์ ทมีบรหิารต้องก�าหนด

ให้มีกิจกรรมที่สอดคล้อง วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลท่าวังผา

คอื  ‘เป็นโรงพยาบาลคณุภาพทีน่่าไว้วางใจ’  เราม ีMotto คอื  

โรงพยาบาลแห่งรอยยิ้ม พัฒนาทีม มีวินัย ใจอาทร เป็นค่า

นิยมของเรา ซึ่งการพัฒนาทีม ทีมบริหารก็วางนโยบายโดย

เน้นเรื่องการพัฒนาคน โดยใช้เรื่อง KM และ R2R เช่น ถ้า

อยากพัฒนาด่านหน้าเราจะท�าอย่างไรให้คนไข้มารับบริการที่ 

ด่านหน้าได้รวดเรว็มากขึน้ เรากจ็ะเชญิคนหน้างานทีเ่กีย่วข้อง

กับการท�างานในส่วนนี้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กัน โดยใช้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

ผ่านเรือ่งเล่าจากนัน้กจ็ะมกีารถอดบทเรยีนเพือ่น�ามาเป็นแนวทาง

ปฏบิตั ิอกีอย่างทีส่�าคญัทีเ่ป็นเหมอืนเขม็ทศิน�าทางให้เราท�างาน

อย่างมีเป้าหมาย คือ วิสัยทัศน์ของนายแพทย์อภิชาติ รอดสม  

ท่านเป็นอดีตผู้อ�านวยการของโรงพยาบาลท่าวังผา ซึ่งท่าน

กล่าวไว้ว่า ‘คนส�าราญ งานส�าเร็จ’ ดังนัน้ เราจึงสร้างองค์กร

ของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุข คนในองค์กรมี Happy 8  

ซึ่งทุกอย่างสอดคล้องกันทั้ง วิสัยทัศน์ และค่านิยมของเรา 

ท�าให้เราค่อยๆ เรียนรู้และเติบโตแบบองค์กรแห่งความสุข”

“อันดับต่อมาคือ เราต้องระดมพล

ท�างานวิชาการ ทีมบริหารต้องมา

พูดคุยว่า วิสัยทัศน์ของเราคือ

อะไร เพื่อหาข้อสรุป ท�าให้ 

เป้าหมายชัด เพื่อให้หนทาง

ในการเดินไปถึงเป้าหมาย

ไม่ขรุขระ เช่น โรงพยาบาล

ท่าวังผาของเรา ได้ข้อสรุป

ว่าเรามุ่งเน้นที่เรื่องคุณภาพการ

บริการ ความปลอดภัย การบริการที่ได้

มาตรฐาน การสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากร

สาธารณสขุ  การเข้าถงึจติวญิญาณของผูป่้วย การท�างานอย่าง

เป็นระบบและมีความต่อเนื่อง รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

เรากเ็ริม่พดูคยุกบัคนหน้างานทกุส่วน โดยการเลอืกใช้เครือ่งมอื 

การจัดการความรู้ เข้ามาเป็นจุดเริ่มต้นในการหาประเด็น

ในการพัฒนาและน�ามาต่อยอดเป็น R2R เราจึงมีผลงาน

วิชาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเราสามารถท�าทุกอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ขององค์กร  

การท�า KM และ R2R   ไปพร้อมๆ กันได้ ท�างานทุกอย่าง 

ให้สอดคล้องกัน คนหน้างานก็ไม่เหนื่อยเพราะไม่ต้อง 

ท�างานซ�้าซ้อนและได้ผลส�าเร็จครบถ้วนดังที่ตั้งใจไว้

“ผมเข้ารบัต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงพยาบาลท่าวงัผา

เมื่อปี 2552  หนึง่ปีต่อจากนัน้ เราท�านโยบายว่าขอให้ 

โรงพยาบาลท่าวังผามีผลงาน R2R ส่งเข้าประกวดก่อน 

จะมากจะน้อยไม่เป็นไร อยากลองสนาม อยากฝึกประสบการณ์

ให้คนหน้างาน เราจึงสร้างตาราง Timeline ให้ชัดเจน  

พวกเราโชคดีที่มีคุณอ�านวยที่เก่งอย่าง คุณจุฬารัตน์  

สุริยาทัย ที่เป็นผู้จัดการ เข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวก

ทุกอย่างสมกับที่เรียกว่าคุณอ�านวย 

ท�าให้ในที่สุด เราก็มีผลงาน R2R ส่งเข้าประกวด 

แม้จะยังไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไร เพราะอย่างน้อยเราได้ท�า

ตามปณธิานคือการได้มีผลงานส่งเข้าประกวดแล้ว ก้าว

เข้าสู่ปีที่สองเราจึงน�าข้อมูลของปีแรกมาวิเคราะห์ พบว่า

ทีมเราอ่อนเรื่องการใช้สถิติ อ่อนเรื่องการเขียนรายงาน 

อ่อนเรือ่งการน�าเสนอ เราจงึช่วยกนัเตมิเตม็ในสิง่ทีเ่ป็นจดุ

อ่อนของเรา เตมิเตม็สิง่ทีเ่ราขาดหายไป โดยการเชญิผูท้ีม่ี

ความรูใ้นพืน้ทีม่าแนะน�าว่างานวจิยัชิน้นีค้วรใช้สถติอิย่างไร  

การออกแบบงานวิจัยถูกต้องและรัดกุมหรือไม่ รวมถึงจะ

เขยีนและน�าเสนอผลงานอย่างไรให้ถกูใจกรรมการ ผลของ

การท�างานหนกัและทุ่มเท ท�าให้ปี 2553 - 2557 เราติด

หนึง่ในแปดของผลงาน R2R  ดีเด่น ระดับชาติ”

9
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“ทุกวันนี้เรายังท�างานหนักและทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง  

โดยการจดัตารางเวลาการท�างานให้เป็นระบบ เริม่ต้นจากการ

พูดคุยกันเพื่อหาประเด็นในการท�าวิจัย เข้าสู่การประชุมครั้ง

แรกโดยการน�าเสนอข้อมูลโครงร่างงานวิจัยคร่าวๆ ประชุม

ครั้งที่สองก็น�าโครงร่างที่ได้ปรับแก้มาพูดคุยกัน ประชุมครั้งที่

สามกต็ดิตามผลการด�าเนนิการรวมถงึแนวทางการสรปุผลงาน  

ซึ่งการที่เรามาประชุมไม่ใช่การมาขึ้นเขียงนะ เป็นการเข้ามา

พูดคุยเพื่อหาแนวทางในการท�างานวิจัยให้ง่ายขึ้น คล่องขึ้น  

และครั้งสุดท้ายการประชุมเป็นการน�าเสนอผลงานจริงๆ  

ทีไ่ด้ไปท�ากนัมา น�าเสนอทีเ่วทนี�าเสนอของโรงพยาบาลต่อหน้า

บุคลากรทั้งโรงพยาบาล เมื่อถึงเดือนมีนาคม-เมษายน ที่ทาง 

R2R ประเทศไทย เปิดรับผลงานสมัครผลงาน R2R ดีเด่น  

เราก็มีชิ้นงานที่พร้อมจะน�าส่งอยู่แล้ว 

“เราให้ความส�าคัญกับทุกผลงานที่เกิดขึ้น เพราะทุก 

ผลงานมีคุณค่า Motto ที่เราพูดประจ�าคือ ทุกผลงานมี

คณุค่า เราสนใจว่าแม้กระทัง่คนงานทีค่ดิประดษิฐ์เรือ่งการวาง 

ถงัออกซเิจน ใครฟังอาจจะรูส้กึเป็นเรือ่งปกตมิากไม่เหน็มอีะไร

ซับซ้อนเลย แต่แนวคิดของพวกเราคือ ไม่ดูถูกผลงาน ดังนัน้ 

ผลงาน R2R ในโรงพยาบาลท่าวงัผาจงึเกดิขึน้มาก เราให้ความ

ส�าคัญกับ Direction  เพราะหากคนในองค์กรคิดที่จะพัฒนา

งานนัน่คือ สัญญาณที่ดีแล้วเพราะองค์กรนัน้ก�าลังก้าวเข้าสู่ 

การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละสามารถเตบิโตต่อไปได้แน่นอน” 

ทีมเวิร์กท�าให้งานส�าเร็จ
นายแพทย์ดิเรกเล่าให้เราฟังต่อด้วยว่า ปัจจัยส�าคัญที่

ท�าให้ R2R ของโรงพยาบาลท่าวังผาประสบความส�าเร็จ คือ 

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และทีมงาน ก่อนจะขยายความว่า 

“เรามีข้อตกลงร่วมกัน มีทีมคุณอ�านวยที่เข้มแข็ง มีการ

ตดิตามงานเป็นระยะ ทีส่�าคญัเราถอืว่างาน R2R ไม่ใช่งานวจิยั  

แต่เป็นผลงานวชิาการทีท่กุผลงานมคีณุค่า คณุหมอท�ากม็คีณุค่า 

เจ้าหน้าที่ท�าก็มีคุณค่า และการมีเวที การได้รับการสนับสนนุ

จากหวัหน้าฝ่ายหวัหน้างานทกุคน ท�าให้ทกุคนสามารถไปด้วย

กันได้ และแค่การชื่นชมด้วยช่อดอกไม้ดอกเดียวก็มีคุณค่า

มาก ท�าให้คนในองค์กรรู้สึกภาคภูมิใจ เมื่อมีเวทีการน�าเสนอ

ระดับจังหวัด ระดับประเทศ คนงานสามารถที่จะไปถ่ายทอด  

สร้างแรงบนัดาลใจให้ทีอ่ืน่คดิตามเราได้ มนักเ็ป็นความสขุของเขา”

“ผมเชื่อว่าสิ่งแรกที่คุณเอื้อต้องมีคือ ความรู้และทัศนคติ

ทีด่กีบัการท�างานวจิยั คณุเอือ้ต้องศกึษาต้องรูว่้า R2R คอือะไร  

รู้ในหลักการ ถ้ารู้รายละเอียดได้ยิ่งดี แต่ถ้าเป็นผู้บริหารอาจ

จะรู้ในหลักการเบื้องต้น และมองภาพรวมทั้งหมดได้ และมี

ทศันคตทิีด่กีบังาน R2R ผมโชคดทีีไ่ด้เรยีนทีม่หาวทิยาลยัมหดิล

จึงได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างงานวิจัยที่ Full paper กับงาน

วิจัยที่สามารถพัฒนางานได้จริง  อันที่สองผมว่าต้องมีการวาง

วสิยัทศัน์และพนัธกจิทีช่ดัเจนเพือ่ให้คนในองค์กรไปด้วยกนัได้  

อีกข้อที่ส�าคัญคือการท�าให้งาน R2R หรืองานคุณภาพเป็น 

เรื่องที่ไม่ยุ่งยาก เพราะเรามักจะติดว่าเวลาท�างานวิจัยเสร็จ 

อันนี้ไม่ดีไม่ใช่ แต่เราจะบอกว่าดีมาก แต่จะดีมากขึ้นถ้าเพิ่ม

ตรงนัน้ตรงนี้ เป็นต้น”

“ผมเชื่อว่าผู้บริหารต้องการให้องค์กรพัฒนา ก้าวหน้าไป

เรือ่ยๆ เพราะเป็นผลงานของคณุและทมีงาน การพฒันาคนเป็น

สิง่ทีส่�าคญั ทัง้ R2R และ KM หรอืการพฒันาคณุภาพต่างๆมนั

เป็นสิง่ทีท่�าให้เกดิการพฒันาคน ซึง่จะท�าให้การพฒันาอย่างต่อ

เนือ่ง และแน่นอนถ้าทมีเราคดิเป็นและท�าให้เป็นผลลพัธ์ องค์กร

เจรญิแน่นอน ผูบ้รหิารจะสบายใจและไม่เหนือ่ยมาก ไม่ว่าจะมี

งานพฒันาคณุภาพรปูแบบใดกต็ามจะท�าให้เราก้าวหน้าขึน้กว่า

เดิม  ถ้าอยากท�าก็ท�าเลยครับ เพราะถ้าท่านคิดว่ายุ่งยากท่าน

ก็จะไม่ได้ท�า ไม่เข้าถ�้าเสือจะได้ลูกเสือได้อย่างไร” นายแพทย์

ดิเรกกล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าคิด
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R2R
คุณวัชรีกร ภิมาลย์ 
นกักายภาพบ�าบัด โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน

R2R คืออะไร นี่คือค�าถามที่ผุดขึ้นมา 
ในหัวของ คุณวัชรีกร ภิมาลย์ หรือ คุณจุก 
นักกายภาพบ�าบัด โรงพยาบาลท่าวังผา  
จังหวัดน่าน ตอนที่ได้ยินค�าว่า R2R ครั้งแรก
เมื่อหลายปีก่อน ซึ่งเธอยอมรับว่า เมื่อได้ยินก็
ไม่รู้ว่า R2R คืออะไร ไม่รู้ว่าจะท�าได้ไหมแล้ว
ถ้าท�าจะเริ่มต้นอย่างไร ทว่าปัจจุบันคุณจุกกับ 
R2R กลายเป็นเพื่อนสนิทกันก็ว่าได้ ไปฟังเธอ
เล่าถงึทีม่าทีไ่ปของการก้าวขาเข้ามาสูถ่นนแห่ง
ความภาคภูมิใจสายนี้กันดีกว่า

เพราะเปิดใจรู้จักจึงรัก R2R 
คุณจุกเล่าย้อนให้เราฟังด้วยน�้าเสียงสดใสถึงวันแรก

ที่รู้จัก R2R ก่อนจะกลายมาเป็นคนคุ้นเคยในปัจจุบันว่า

“โรงพยาบาลท่าวังผาเริ่มท�า R2R มาตั้งแต่ปี 2552  

ตอนนัน้ก็งงๆ ว่า R2R คืออะไร จึงยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม 

เพราะในความคดิเราถ้าพดูถงึงานวจิยัเรากม็กัจะคดิถงึงานวจิยั 

5 บท เปเปอร์หนาเป็นร้อยหน้า มสีถติทิียุ่ง่ยากวุน่วาย จงึไม่

อยากเข้าร่วม จนกระทั่งปี 2554 พี่น้อยหน่า (คุณจุฬารัตน์  

สุริยาทัย) และ นายแพทย์ดิเรก สุดแดน ผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลท่าวังผา ก็ชักชวนเข้ามาท�า R2R โดยที่เรา

ไม่รู้เราก�าลังท�า R2R อยู่ นับว่าเป็นกลวิธีที่แนบเนียนมาก  

โดยพี่น้อยหน่าเริ่มจากการเข้ามาพูดคุยกับเราว่าเป็น 

อย่างไรบ้าง ท�างานเป็นอย่างไร มีปัญหาตรงไหนไหม  

มคีวามภมูใิจอะไรในการท�างานบ้าง จากนัน้พีน้่อยหน่ากส่็ง

เอกสารมาให้เขยีนเกีย่วกบั ความภาคภมูใิจในการท�างานของ

เราว่ามอีะไรบ้าง แล้วปัญหาทีเ่กดิขึน้ในงานคอือะไร นอกจากนี้  

ก้าวไปกับคุณ
อ�ำนวย

  (Inspirin
g Flower)

ก็ยังมีตัวอย่างของผลงานที่เคยท�ามาแล้วให้เรานัง่อ่าน เมื่อเรา 

เปิดใจนัง่อ่านผลงานเหล่านัน้ เรากเ็ริม่เข้าใจมากขึน้เพราะงานวจิยั

เหล่านี้ไม่ยากเลย เป็นงานที่ท�าง่ายๆ จากคนหน้างานที่ต้องการ

แก้ปัญหาทีห่น้างานของตวัเอง ทีส่�าคญัเป็นงานทีท่�าแล้วสามารถ

ใช้ประโยชน์ได้จรงิในการท�างาน เพราะคนหน้างานเองกม็คีวาม

สุขที่ได้แก้ปัญหาหน้างานและที่ส�าคัญสุขเพราะได้ท�าเพื่อผู้ป่วย 

จากความเข้าใจก็กลายเป็นความสนใจและอยากรู้จัก R2R 

ให้มากขึ้น จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมทีม R2R ตั้งแต่ตอนนัน้”

“จากนัน้จงึได้เริม่เรยีนรูแ้ละพฒันางานวจิยัมาเรือ่ยๆ ผ่าน

เรื่องเล่าและการจัดการความรู้ รวมทั้งการติดตามค้นหา R2R  

เชิงรุกที่หน้างาน โดยมีพี่น้อยหน่าและนายแพทย์ดิเรก สุดแดน 

คอยเติมเต็มวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ R2R งาน

วจิยัเชงิคณุภาพ เทคนคิการเขยีน การใช้สถติอย่างง่าย และเทคนคิ

การน�าเสนอผลงาน  และในที่สุดผลของการเรียนรู้ด้วยความ 

มุง่มัน่ตัง้ใจมาตลอดปี ทีต้่องยอมรบัว่าทัง้เหนือ่ย สนกุ และมคีวามสขุ 

ก็เบ่งบาน เพราะในปี 2555  ก็ส่งผลงานเข้าไปประกวดกับ  

R2R ประเทศไทย ตอนนัน้ดีใจที่อย่างน้อยเราสามารถส่งผลงาน 

ประกวดได้ มคีาดหวงันดิหน่อยว่าเราอาจจะได้รางวลั เพราะเรา

นับว่าเป็นมือใหม่ในสนาม ปีนีก้็เป็นปีแรกที่ส่งเข้าประกวดด้วย 

และเราก็ได้รับข่าวดีว่า ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น 

ระดบัทตุยิภมู ิภมูใิจมากว่าผลงานของเราทีท่�าอยูท่กุวนั ท�าให้เรา

ไปไกลถงึขนาดได้รบัรางวลั เป็นความภมูใิจทีค่วามตัง้ใจของเรา

เกิดผล ตอนนัน้มุ่งมั่นที่จะท�าต่อไป ไม่ใช่เพราะได้รับรางวัลแต่

เป็นเพราะเรามีความสุขที่ได้ท�าให้งานประจ�าของเราเกิดคุณค่า

ต่อผู้ป่วยและเกิดคุณค่าต่อตัวเอง 

สร้าง+สานใจ
จากไม่รู้...สู่�Young�Blood

รุ่นใหม่อย่างเต็มตัว

R
2
R
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จุดพลิกผันที่ฉันเปลี่ยน...มาเป็นคุณอ�านวย
หลงัจากได้รบัรางวลัเรามปีณธิานทีมุ่ง่มัน่ว่าจะท�า R2R 

ต่อไปเรื่อยๆ เพราะท�าแล้วรู้สึกมีความสุขและท�าให้การ

ท�างานมคีณุค่า เหมอืนฟ้ารูเ้ลยส่งบททดสอบมาให้ เพราะใน 

ปี 2555  ช่วงการเตรยีมผลงาน R2R ส่งเข้าประกวด พีน้่อยหน่า  

คุณอ�านวยขั้นเทพของเราต้องเดินทางไปต่างประเทศ  

เราจึงมีโอกาสเข้ามาช่วยแก้ไขและตรวจผลงาน R2R ที่จะ

ส่งประกวดในงานประชมุวชิาการของกระทรวงสาธารณสขุ  

เราทุม่เทกบัตรงนีค่้อนข้างมาก อยากท�าให้เตม็ที ่ผลปรากฏว่า 

ผลงานทีเ่ราช่วยดไูด้รบัรางวลัและมโีอกาสได้เข้าไปน�าเสนอ

ผลงานในการประชมุวชิาการกระทรวงสาธารณสขุ เรายิง่รูส้กึ 

ภาคภมูใิจและอยากท�าต่อ ซึง่โดยส่วนตวัชอบงานเบือ้งหลงั

อยูแ่ล้วจงึตดัสนิใจก้าวเข้ามาเป็นคณุอ�านวยร่วมกบัพีน้่อยหน่า

อย่างเต็มตัว กลายเป็นคุณอ�านวยรุ่นที่ 2”

12

เทคนคิการเป็นคณุอ�านวยแบบฉบบั Young Blood 
“เราได้เรยีนรูห้ลายอย่างมากจากการเป็นคณุอ�านวย นอกจาก

ความภมูใิจทีไ่ด้รบัแล้ว เรามคีวามเข้าใจ R2R มากขึน้ เทคนคิแรก

ของเราคือการเปิดใจและเรียนรู้  ความคิดเราเปลี่ยนไปค่อนข้าง

มาก ก่อนหน้านีถ้้าพดูถงึ R2R เราจะคดิไม่ออกว่าคอือะไร และไม่

สามารถบอกต่อกบัคนอืน่ๆ ได้ว่า  R2R คอือะไร เมือ่เราเปิดใจรบั 

มาลุย มาจับงาน R2R มากขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจ เราพบว่า ทุกอย่าง

ที่เกิดขึ้นในหน้างานเราสามารถจับมาท�าเป็น R2R ได้ทั้งนัน้  

ต่อมาเราเริ่มสนกุ เริ่มต้องการเรียนรู้มากขึ้นและอยากน�าความรู้ 

ที่มีขยายต่อสู่ผู้อื่น เพราะเชื่อว่า หากไปพูดกับคนอื่นๆ เขาก็คง

รู้สึกไม่ต่างจากเรา เราเลยอยากเป็นส่วนหนึง่ที่ท�าให้เขาเข้าใจ 

R2R ได้ง่ายขึ้น ให้เปิดใจและมาท�า R2R แบบเรา เพราะตัวเราเอง

หากไม่ได้โอกาสเรยีนรูจ้ากพีน้่อยหน่าและอาจารย์ทีเ่ข้ามาสอนก็

คงไม่มาถึงจุดนี้ เพราะเมื่อก่อนหากพูดถึงงานวิจัย เรามองเห็น

สถติทิีย่ากมากรอเราอยู ่แต่พอได้เรยีนกบัอาจารย์ท�าให้เราเข้าใจ

และรู้สึกว่าก็ไม่ยากเลย ยิ่งพอท�างานแต่ละชิ้นส�าเร็จ  

เรายิ่งรู้สึกว่างานของเรามีคุณค่า แม้จะเป็น

เพยีงเรือ่งเลก็ๆ แต่มนัมคีณุค่าและมปีระโยชน์

มาก เราจงึอยากให้ผูอ้ืน่เข้ามาสมัผสัความรูส้กึ

แบบเราบ้าง จงึกล่าวได้ว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา

เป็นอีกเทคนคิหนึง่ที่ควรน�ามาใช้”

ผลงานที่ภาคภูมิใจ Young Blood 
ท�าได้ ไม่ใช่เรื่องยาก
“สิ่งที่ประทบัใจในงาน R2R เป็นเรื่องล่าสุดที่เราเข้าไป

ท�า เป็นเรือ่งการพฒันารปูแบบการดแูลผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้

เรื้อรังในชุมชน เริ่มต้นจากที่พี่น้อยหน่ามาบอกว่ามีงานให้

เราเข้าไปช่วยท�าหน่อยเป็นงานในชุมชน เมื่อตกปากรับค�า

ก็ทราบว่าเป็นการท�างานนอกเวลาด้วย เราต้องเข้าไปตรวจ

สภาพปอดของคนในชุมชน คือ  ผู้ที่งดสูบบุหรี่ ตอนนัน้เรา

คดิว่าเราต้องอยูค่นเดยีวแน่นอน เพราะการตรวจสภาพปอด

ไม่ใช่เรือ่งง่าย เราต้องท�าให้ได้ตามเกณฑ์จงึต้องใช้เวลานาน 

คงไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อน แต่เราคิดผิด เพราะผู้น�าชุมชน

เข้ามาอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ อยู่ตั้งแต่

การตรวจผู้ป่วยรายแรกจนถึงรายสุดท้าย ซึ่งตลอดเวลาที่

ท�างานเขามีรอยยิ้ม พูดเล่น แซวเล่นกับเราตลอด เพื่อไม่ให้

เราเครียดหรือเหนื่อยเกินไป ท�าให้เรารู้สึกว่าชุมชนเป็นมิตร

กับเรา จึงตั้งใจจะท�าสิ่งดีๆแบบนี้เพื่อชุมชนต่อไปเรื่อยๆ”
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“นอกจากนี้ เรายังได้เรียนรู้หัวใจส�าคัญในการเป็นคุณอ�านวย

ที่จะสนับสนนุให้นกัวิจัยของเราท�างานได้ส�าเร็จ นัน่คือ การท�างาน

อย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเราปล่อยไปทุกอย่างมันก็จะหยุดชะงักทันที 

แต่ถ้าเรามีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องจะท�าให้นกัวิจัยของเราตื่นตัว

ตลอดเวลาและรับรู้ว่า เราใส่ใจและเฝ้ามองอยู่เสมอนะ เทคนคิการ

ตามที่ดีที่สุดคือ การเข้าไปหาเขาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาว่าง ไปพูด

คุยแบบสบายๆ ไม่ท�าให้เขารู้สึกว่าเราจะไปเอาอะไรจากเขา พร้อม

ให้ข้อเสนอแนะในการท�างาน เพราะบางครั้งที่เขาไม่ท�าต่อหรืออยาก

หยุด อาจเกิดจากการมีปัญหาเข้ามาแล้วเขาหาทางออกไม่ได้จึงไม่ 

ท�าต่อ พอเราไปเสนอแนะเขากท็�าต่อได้ และหวัใจอกีอย่างทีส่�าคญัคอื  

เราต้องท�าตวัให้เป็นแบบอย่างทีด่ ีเพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอื เพยีงเท่านี้ 

เราก็จะสามารถซื้อใจนกัวิจัยของเราให้ท�างานจนส�าเร็จและท�างาน

อย่างมีความสุขได้” 

ซื้อ (ใจ) Young Blood อย่างไรให้ส�าเร็จ
“สิง่ทีอ่ยากแนะน�าโรงพยาบาลอืน่ๆ ในการสร้างคณุอ�านวย

คลืน่ลกูใหม่คอื อนัดบัแรกต้องให้เขาเขา้มามส่ีวนร่วมกบั R2R 

ก่อน ให้รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องยาก เป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้ในหน้า

งาน สองคอืเรือ่งใจ ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ท�าใหเ้ขาเหน็ว่า

เรามคีวามจรงิใจต่อกนั มุง่หวงัอยากให้พฒันาศกัยภาพขึน้มา  

สามคอืเรือ่งสิง่ตอบแทนซึง่เราจะไม่พดูถงึกไ็ม่ได้ อาจจะไม่ใช่

การให้เงนิแต่เป็นสิง่ของเลก็ๆน้อยๆ เพยีงเป็นการแสดงความ

ยนิด ีความชืน่ชมระหว่างกนั เช่น โรงพยาบาลของเราจะมกีาร

ชืน่ชมกนัอยูเ่สมอถ้าผลงานได้ไปน�าเสนอไม่ว่าจะเป็นระดบัใด

เราก็จะได้รับช่อดอกไม้เพื่อชื่นชมและเป็นก�าลังใจ การเข้ามา

อยูจ่ดุนีท้�าให้รูว่้า คน R2R ท�าเพือ่ให้ผูอ้ืน่มากกว่าท�าเพือ่ตนเอง 

สิ่งที่เราได้รับนั้นคงไม่พ้นความอิ่มเอมใจและการได้ระบบ

งานที่ดีขึ้น ซึ่งนัน่ก็ส่งผลดีกับทั้งตัวเราและผู้ป่วยของเราอีก”  

คุณจุกกล่าวทิ้งท้ายพร้อมระบายยิ้มสดใส

13
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����������ฉบับชาวบ้าน
เริ่มด้วยจิตใจที่งดงาม
เพื่อเปลี่ยนชุมชน

ว่ากันว่า ไม่ว่ากิจการงานใดๆ ถ้าเราเริ่มต้น
จากตัวเรา เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวจะทำ ได้ง่าย และ
โอกาสประสบความสำ เร็จก็มีสูง เช่นเดียวกับ  
คณุศภุารตัน ์เสาแดน หรือทีใ่ครๆ ตา่งรูจ้กัในนาม  
“ป้าเบิ้ม” รองนายก อบต.ถืมตอง จังหวัดน่าน 
ทีม่องเหน็ปญัหาเร่ืองการดืม่สรุาของคนในชมุชน
ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาอื่นๆ ทั้งปัญหาการ
ทะเลาะวิวาท ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ 
ซึง่ทกุปญัหาสง่ผลกระทบตอ่คนทัง้ชมุชน ปา้เบิม้
ครุ่นคิดอยู่นานว่าจะแก้ปัญหาในชุมชนอย่างไร 
จะเริ่มต้นอย่างไร จะชักชวนใครเข้ามาช่วยกัน
ทำ บ้าง เพราะตัวเองไม่ได้มีความรู้มากมายและ
คิดว่า หากทำ งานแค่คนเดียวย่อมไม่สามารถแก้
ปญัหาไดแ้นน่อน จงึเริม่ตน้จากใจทีมุ่ง่มัน่ทีจ่ะทำ 
เพื่อชุมชนและค่อยๆ หาเพื่อนร่วมทางในการแก้
ปญัหา จนไดม้ารูจ้กักบั R2R เริม่ตน้จากไมรู้่จกั 
ขยับมารัก และประสบความสำ เร็จอย่างงดงาม 

ป้าเบิ้มเล่าให้เราฟังอย่างภาคภูมิใจในผลงานชิ้นเอกที่

ชาวบ้านตัวเล็กๆอย่างเธอก็สามารถท�าได้ ตลอดการสนทนา

เธอแทนตัวเองว่า “ป้า” ท�าให้บรรยากาศในการพูดคุยเป็น

กันเองและที่ส�าคัญเราสามารถสัมผัสถึงความสุขและความ 

อิม่เอมใจของป้าเบิม้จากเรือ่งเล่าทีเ่ธอตัง้ใจถ่ายทอด เรือ่งราว

จะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมกันเลย

จุดเปลี่ยน (ใจ) ที่อยากท�าวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาชุมชน
“จุดเปลี่ยนที่ท�าให้ป้าอยากท�าอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลง

ชุมชน ต้องย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2547 สถาบันรักลูกของ

ส�านกังานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ได้เข้ามาจดัโครงการครอบครวัเข้มแขง็ ตอนนัน้จงัหวดัน่าน

ถูกเลือกเป็นหนึง่ในแปดจังหวัดน�าร่องและบ้านวังฆ้องเอง

ก็ถูกเลือกเป็นหนึง่ในสิบสองชุมชนต้นแบบของจังหวัดน่าน  

การอบรมในครัง้นัน้ป้าได้เรยีนรูห้ลายอย่างจากวทิยากรทีจ่ะ

ช่วยท�าให้ครอบครัวเข้มแข็งจนกลายมาเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

เมื่อจบการอบรมป้าก็กลับมาเป็นมาวิทยากรกระบวนการ

ให้กับคนในชุมชน โครงการที่ป้าเริ่มต้นเป็นโครงการแรกคือ 

โครงการสายสมัพนัธ์ของครอบครวั เรือ่งทกุข์สขุของครอบครวั 

ซึง่กลุม่เป้าหมายของเรากค็อืทกุครอบครวัในชมุชน เราเข้าไป

พูดคุยเหมือนถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ ท�าให้รู้ว่าคนทุกคนมี

ความทกุข์เหมอืนกนัและแต่ละกลุม่กม็คีวามทกุข์แตกต่างกนั 

แม่บ้านก็มีทุกข์แบบแม่บ้าน ผู้สูงอายุก็มีทุกข์ในแบบของ

ตัวเอง ส่วนเด็กกลุ่มที่ดูเหมือนจะไม่มีความทุกข์ เขาก็มี

ทุกข์ในแบบของเขานะ เราได้ฟังความทุกข์ของคนหลาย

กลุ่ม เราน�ามาคิดว่า เราพอจะมีวิธีการช่วยเขาเหล่านัน้ 

ได้ไหม จงึเริม่ต้นจากสิง่ทีพ่อจะแก้ได้ก่อน นัน่คอื กลุม่เดก็ที่

เขามคีวามทกุข์คอืการเหน็พ่อแม่ดืม่เหล้า เดก็ๆ เล่าให้ฟังว่า 

เวลาเขาเลิกเรียนแล้วกลับมาก็อยากเจอพ่อแม่ แต่กลับเห็น

พ่อแม่ที่กลับจากท�างานมาตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนๆ กว่าจะ

แยกย้ายและกลับเข้าบ้านก็ดึก 

คุณศุภารัตน์ เสาแดน
รองนายก อบต.ถืมตอง จังหวัดน่าน

เปิดห้องนักวิจ
ัย

(Flower Gallery)
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เด็กๆ ทุกข์มากแต่พูดอะไรไม่ได้ ซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เราเห็น 

คอื คนในชมุชนดืม่เหล้าจ�านวนมาก เมือ่ดืม่เหล้ามกัจะตามมาด้วย 

อบายมุขอีกหลายอย่าง สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ท�าให้คนในชุมชน 

ทั้งลูกเล็กเด็กแดง หนุ่มสาว คนเฒ่าคนแก่มีความทุกข์ เพราะ

เมื่อเมามักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง นอกจากนี้ เมื่อเมาแล้วไป

ขับรถก็เกิดอุบัติเหตุ หลายคนเสียชีวิต บางคนพิการ อีกทั้ง

ยงัป่วยด้วยโรคทีเ่กดิจากการดืม่สรุาทัง้พษิสรุาเรือ้รงั โรคตบั 

ท�าให้คนในชมุชนเสยีชวีติไปเยอะ คนรอบข้างกเ็ป็นห่วงและ

เสียใจ โดยเฉพาะเด็กๆ พอเรานกึถึงสภาพจิตใจของเด็กที่

อยู่ในเหตุการณ์แบบนัน้บ่อยๆ เราก็อยู่เฉยไม่ได้ เราก็เลยคิด

ว่าน่าจะหามาตรการขึ้นมาแก้ปัญหาดังกล่าว”

หนทางสู่เป้าหมายไม่ง่าย 
จึงหากลยุทธ์ใหม่เพื่อสานฝัน 
“ต้องยอมรบัว่าช่วงเริม่แรก มาตรการนีถ้กูต่อต้านด้วย

คนบางกลุม่ ไม่เหน็ด้วยกบัการงดสรุาและอบายมขุในงานศพ 

เพราะสิง่เหล่านีล้้วนเป็นวถิชีาวบ้านมาตัง้แต่โบราณ ทมีแกนน�า 

ก็เข้าใจว่า เราไปบอกให้เขาเลิกแล้วหวังให้เขาเลิกได้เลยใน

ตอนนัน้ ก็เป็นเรื่องยาก จึงค่อยๆ ช่วยกันหาวิธีการอื่นๆ  

ลองผิดลองถูกกันไป ทั้งการท�าเวทีประชาคมโดยมีผู้น�า

หมูบ้่านเข้าร่วมด้วย ซึง่มตใินทีป่ระชมุบอกว่า ต้องงดสรุาและ

อบายมุขในงานศพ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์และเพื่อวิถี

พอเพียง เมื่อมงีานศพเราก็จะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของงานวา่

เราจะขอตดิป้ายประชาสมัพนัธ์งดสรุาและอบายมขุในงานศพ  

เราใช้วิธีการขอร้องและท�าให้เขารู้ว่าเราต้องการท�าสิ่งดีดี 

ให้เขา ช่วง 1-2 งานแรกยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากอยู่ เพราะ

นกัดืม่ยงัไม่รูส้กึอะไร แต่เมือ่ผ่านไปงานที ่3 4 5 จ�านวนนกัดืม่ 

และผูเ้ล่นพนนัในงานลดลง คนทีย่งัท�าอยูเ่ขากเ็กดิละอายใจ 

กับตัวเองว่า เอ๊ะ! ท�าไมคนอื่นไม่ท�าแต่เรายังท�าอยู ่  

เราจะฝืนท�าท�าไม จงึนบัว่าเป็นจดุเริม่ต้นทีค่นเหล่านัน้ฉกุคดิ

เพื่อเปลี่ยนตัวเองและเป็นสัญญาณที่ดีกับมาตรการของเรา” 
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ไฟฝันติด เพราะพลังที่ต้องการเปลี่ยนชุมชน
“เมือ่ตัง้ใจจะสนบัสนนุให้เกดิมาตรการเรือ่งงดเหล้าในชมุชน 

เราก็ต้องใช้ความรู้ที่ได้ร�า่เรียนมาจากการเข้าอบรมกับสถาบัน 

รกัลกู แต่ตัง้แต่เกดิมาป้าเองยงัไม่เคยเป็นวทิยากรกระบวนการ

และทีมแกนน�าที่เข้าร่วมอบรมด้วยกันเพียง 5 คน อาจจะไม่ 

เพยีงพอส�าหรบัการขบัเคลือ่นงานนี ้ ป้าจงึคดิว่าต้องหาตวัช่วย

มาเสรมิแรงในการท�างานนีจ้งึได้เชญิเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุและ

แกนน�าในชุมชนที่มีแววว่าจะช่วยขับเคลื่อนได้เข้ามาเป็นทีม

วิทยากรกระบวนการ โดยตัวป้าจะเป็นผู้น�าสันทนาการ เราคิด

ว่าการท�ากระบวนการกบัชาวบ้านต้องท�าให้สนกุด้วยบรรยากาศ

ผ่อนคลายเพราะชาวบ้านไม่ชอบแน่นอนถ้าจะต้องมานัง่ฟังเพยีง

อย่างเดยีว เขาจะชอบทีไ่ด้ร่วมสนกุ เราจงึใช้ความสนกุเหล่านัน้

เข้ามาท�าให้ผ่อนคลายและรูส้กึเป็นกนัเอง จากนัน้เราจงึเริม่เข้า

สู่กระบวนการระดมความคิดเพราะเราเชื่อว่าหากเขามีส่วนใน

การคิด เขาก็จะให้ความร่วมมืออย่างดี บรรยากาศการระดม

ความคดิไม่ได้ราบรืน่ซะทเีดยีวเพราะมทีัง้คนทีเ่หน็ตรงและเหน็

ต่าง  แต่เรากใ็ช้เหตผุลในการพดูคยุกนัรวมทัง้ตัง้เป้าหมายร่วม

กนัว่าเราจะท�าเพือ่ชมุชนของเรา สดุท้ายเราจงึได้มาตรการทีท่กุ

คนร่วมกนัคดิขึน้มา นัน่คอื การงดสรุาและอบายมขุในงานศพ”
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R2R แบบฉบับชาวบ้าน...ผลลัพธ์งดงามและ
ลงตัว 

“ตอนแรกป้ากก็ลวั R2R เหมอืนกนั เพราะเราไม่รูว่้า R2R 

คืออะไร ยิ่งพูดถึงวิจัยชาวบ้านอย่างป้าก็ยิ่งกลัวไปกันใหญ่  

แต่พอเปิดใจเรียนรู้ท�าให้รู้ว่า เราก็ท�า R2R ในแบบฉบับลูกทุ่ง

ของเราได้ นัน่ก็คือการแก้ปัญหาที่ชุมชนเรามีอยู่เพื่อพัฒนา

ชุมชนให้ดีขึ้น ป้าเลยเลิกกลัว จริงๆ แล้วชาวบ้านก็ท�า R2R 

แบบไม่รู้ตัวว่าก�าลังท�าวิจัย เมื่อในวันนี้เรารู้แล้วว่าที่เราท�าคือ

วิจัย เราก็ยิ่งภูมิใจที่ชาวบ้านตัวเล็กๆ อย่างเราก็ท�าวิจัยได้ 

เช่นกันและป้าก็ยังจะท�าต่อไปเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นแบบ

ยั่งยืนดังที่ฝันไว้ อยากฝากไปถึงคนที่คิดอยากท�า R2R ว่า 

อย่ากลัว ท้อได้แต่อย่าถอย งานทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรค

ปัญหาต่างๆ สามารถแก้ไขได้ แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลา  

อาจจะเหนื่อยแต่ขอแค่อย่าท้อ ที่ส�าคัญต้องหาแนวร่วม  

หาเพื่อนมาช่วยกันท�าช่วยกันคิด งานจะได้สนกุและส�าเร็จได้

ง่ายขึ้นค่ะ” ป้าเบิ้มฝากแง่คิดไว้ได้อย่างน่าสนใจ

“เมื่อเราจุดไฟติดแล้ว เราก็ต้องพยายามใส่เชื้อเพลิง

เข้าไปเพือ่ไม่ให้ไฟดบั กลยทุธ์ต่อมา เราจงึใช้การสร้างความ

ตระหนกัให้ชาวบ้านคนอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดงาน ว่าหากจัดงาน

ด้วยตนเองทัง้งานรืน่เรงิ งานบวช งานศพ โดยมกีารแจกจ่าย

สรุาภายในงาน เจ้าภาพต้องสญูเสยีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพยีงใด 

เราใช้วธิกีารถอดบทเรยีนจากผูท้ีเ่คยจดังานทัง้ทีแ่จกและไม่

แจกสรุาในงาน ว่ามค่ีาใช้จ่ายในการจดังานเท่าไหร่ จากนัน้ 

ก็น�าค่าใช้จ่ายของทั้งสองครอบครัวนี้มาเปรียบเทียบกัน  

ชาวบ้านจงึได้เหน็ด้วยตนเองว่า การจดังานแบบไม่แจกสรุา

ท�าให้ประหยัดเงินเกือบหนึง่หมื่นบาท หลายคนที่ไม่เคย 

จดังานกบ็อกว่าไม่เคยคดิมาก่อนว่าค่าใช้จ่ายจะมากถงึขนาดนี้  

แต่หลายคนที่เคยจัดงานก็บอกว่า รู้ว่าหากแจกสุราในงาน

จะท�าให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่ไม่สามารถขัดวิถีชีวิตของ 

ชาวบ้านได้  ชาวบ้านที่ร่วมการประชุมครั้งนัน้ จึงมีมติร่วม

กันว่าจะงดการแจกสุราและงดอบายมุขในทุกงานที่ตนเอง

เป็นเจ้าภาพ วนันัน้เราถอืว่าเราทกุคนมสีญัญาใจต่อกนัแล้ว

และแกนน�าก็จะคอยเฝ้ามองเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป”

จิตอาสาและรวมใจ...กุญแจแห่งความส�าเร็จ
ของชุมชนบ้านวังฆ้อง

“ป้าว่าความส�าเร็จที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่เรามี 

จิตอาสา มีจิตที่เป็นสาธารณะต่อผู้อื่นและเราต้องพิสูจน์

ให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นต้นแบบที่ดี อย่างการท�าเรื่องงด

สุราและอบายมุขในงานศพ ป้าเองก็เริ่มจากตัวเราก่อน 

ป้าเลิกดื่มสุราและเลิกเล่นอบายมุขทุกอย่าง ซึ่งมันเป็น 

จุดเริ่มต้นที่ดีที่ท�าให้คนอื่นๆ เห็นว่า ผู้น�าเขาเป็นแบบอย่าง

ที่ดีแล้วเราควรท�าตาม แต่ก็ใช่ว่าจะส�าเร็จได้ง่ายๆ เพราะ

ระหว่างการท�างานป้าเจออปุสรรคเยอะแยะ ทัง้คนทีต่่อต้าน

เพราะไม่เห็นด้วย คนที่เสียผลประโยชน์ แต่ป้าก็ยึดมั่นว่า  

ป้าท�าสิง่ดดีเีพือ่ชมุชน ป้ามเีป้าหมายทีช่ดัเจนทีว่่าอยากเหน็

คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ป้าจึงท�าอย่างเต็มที่ 

แต่ป้ากร็ูว่้าถ้าท�าคนเดยีวมนัคงไม่ส�าเรจ็จงึไปขอแรงคนอืน่ๆ  

เข้ามาช่วย จึงกล้าพูดได้ว่าความส�าเร็จในการพัฒนาชุมชน 

ครั้งนี้ เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน ต้องขอบคุณ

ทกุคนในชมุชนทีใ่ห้ความร่วมมอือย่างดแีละขอบคณุเจ้าหน้าที่ 

สาธารณสุขที่คอยช่วยเหลือ 

ให้ค�าปรึกษาตลอดการท�างาน  

เรามีเพื่อนร่วมทาง ท�ายังไงก็ไม่

เหนื่อย ไม่ท้อหรอก เพราะวันที่

เหนื่อยหันมาข้างๆ ก็ยังเห็นว่า

มีเพื่อนอยู่”

16
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สวสัดค่ีะ พบกนัเป็นการเฉพาะกจินะคะ วนันีอุ้ย๋ (อทุยัวรรณ  

สกลวสนัต์: พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลน่าน) จะขอมาแนะน�าสถานที่ 

ท่องเทีย่วสดุ Unseen ในเมอืงน่านค่ะ ซึง่อาจเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ 

ของใครหลายๆ คน อุ๋ยพยายามหาข้อมูลจากชาวน่านที่อยู่รอบตัว

รวมถึงสื่อรอบข้าง จึงได้ข้อสรุปในการน�าเที่ยวน่านสัก 2-3 ที่

ที่คิดว่า Unseen และอยากบอกต่อว่าท่านไม่ควรพลาดค่ะ 

 เมืองน่านได้ชื่อว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีวัดวาอาราม

สวยงาม มศีลิปะเฉพาะตวัและน่าค้นหา 

 ดงันัน้สถานทีแ่รกทีจ่ะไปพาเทีย่ว

จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากวัด  

เริ่มกันที่วัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่อ�าเภอปัว 

ห่างจากตวัเมอืงน่านประมาณ 70 

กโิลเมตร หลายท่านอาจสงสยัว่า วดัภเูกต็มาอยูท่ีเ่มอืงเหนอืได้อย่างไร มอีะไรเกีย่วข้อง

กบัจงัหวดัภเูกต็หรอืไม่ ความจรงิแล้วทีม่าของชือ่วดัภเูกต็ มาจากการทีว่ดัตัง้อยูบ่น

เนนิสงูในหมูบ้่านเกต็ จงึได้ชือ่ว่า วดัภเูกต็ สถานทีต่ัง้ของวดัอยูห่่างจากโรงพยาบาล

ปัวเล็กน้อย วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อแสนปัวหรือหลวงพ่อพุทธเมตตา  

ซึง่ผนิพระพกัตร์เพ่งตรงไปยงัอทุยานแห่งชาตดิอยภคูา เมือ่นมสัการองค์พระเรยีบร้อย

แล้ว เราสามารถชื่นชมวิวอันสวยงามของดอยภูคาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 

ฤดูหนาวจะสามารถมองเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม นอกจากนี้ วัดภูเก็ตมี

17

R2R พาเที่ย
ว

(R2R Rela
x Zone)

Unseen
NanNan

in

อาคารปฏิบัติธรรมและที่พักส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม โดยได้รับการอุปถัมภ์การสร้างจาก 

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน�้าภาษีเจริญ และดร.สนธยา 

กล่อมเปลี่ยน ได้รับประทานนามว่า อาคารกัมมัฏฐานลอยฟ้า สมเด็จพระมหา 

รชัมงัคลาจารย์ (ช่วง วรปญุญมหาเถร ป.ธ.๙) และภายในวดัมร้ีานจ�าหน่ายผ้าทอมอื

ไทลื้อของชุมชน ชื่อ “ร้านภูเก็ตผ้าทอ” ซึ่งมีความสวยงามและราคาไม่แพงไว้บริการ 

นกัท่องเที่ยว
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 ต่อกันด้วยวังศิลาแลง “วังศิลาแลงหรือวังบอก” ที่ชาวบ้าน 

เรียกขาน เนื่องจากลักษณะหินที่เป็นช่องทรงกระบอก จึงท�าให้ชาวบ้าน 

เรียกว่า วังบอก ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นชื่อ วังศิลาแลง เอกลักษณ์ของ 

วังศิลาแลง คือ หินที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกซึ่งเกิดจาก การเคลื่อนตัว 

ของเปลือกโลกแนวรอยเลื่อนปัว ซึ่งมีภูมิลักษณ์แบบแก้วไวน์ (Y-glass) 

เมื่อกระแสน�้ากูนไหลผ่าน หมุนวน กัดเซาะเป็นเวลานานหลายพันปี  

จงึท�าให้เกดิหนิทรงกระบอกทีม่คีวามสวยงามและลงตวัตามแบบฉบบัของ

ธรรมชาติ หากจะไปเที่ยววังศิลาแลงควรเตรียมก�าลังกาย ก�าลังขาและ

ก�าลังใจให้พร้อม เพราะต้องเดินลัดเลาะตามหน้าผาเพื่อชื่นชมความงาม

ที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้ แม้จะเหนื่อยแต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ

 บ่อบ�าบัดน�้าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองน่าน หลายคนอาจจะ 

ตั้งค�าถามว่า “ท�าไมพามาเที่ยวบ่อบ�าบัดน�้าเสีย น่าเที่ยวจริงๆ หรอ” 

ขอยืนยันเลยค่ะว่า บ่อบ�าบัดน�้าเสียในเขตชุมชนบ้านพวงพยอม เทศบาล

เมืองน่านแห่งนี้ เป็นอีกหนึง่สถานที่ที่ท่านไม่ควรพลาด บ่อบ�าบัดน�้าเสีย

เป็นบึงน�้าขนาดใหญ่กว่า 5 ตร.กม. และขนานไปกับแม่น�้าน่าน แถมยังมี

ทัศนียภาพที่สวยงามด้วยวิวภูเขา มีต้นไม้จ�านวนมากท�าให้อากาศสดชื่น 

เย็นสบายและเหมาะกับการพักผ่อน ซึ่งชาวน่านยกให้ที่นี่เป็นสถานที่ 

ออกก�าลังกายที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในเมืองน่านและเป็นสถานที่ 

ที่รวมชาวน่านผู้รักสุขภาพไว้มากที่สุด ทั้งมาเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานหรือ 

ท�ากจิกรรรมร่วมกนั นอกจากนีย้งัมผีูค้นมานัง่ปเูสือ่ปิกนคิตามร่มไม้รายทาง

เพื่อชื่นชมความงดงามในยามพระอาทิตย์ตกดินอีกด้วย

 เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสถานที่ Unseen in Nan ที่เลือกมา 

น�าเสนอในครั้งนี้ หวังว่าทุกท่านจะชอบและหาโอกาสมาสัมผัสความ  

Unseen เหล่านีใ้ห้ได้สกัครัง้นะคะ เมอืงน่านยงัมสีถานที ่Unseen 

อีกหลายแห่งที่รอทุกท่านมาเที่ยวชมค่ะ...ยินดีต้อนรับ 

ทุกท่านค่ะ

วังศิลาแลงหรือวังบอก

บ่อบ�าบัดน�้าเสีย
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R2R  ประเทศไทยจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวางแผนการ 

ขับเคลื่อนงาน R2R ประเทศไทย พร้อมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน โดยผู้ร่วม 

เดินทางครั้งนี้ ประกอบอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมขับเคลื่อนงานในยุคเริ่มต้น 

อาทิ ศ. นพ.วิจารณ์ พานชิ รวมถึงคณะกรรมการด�าเนนิงานแผนงาน R2R 

ประเทศไทย ประธานเครือข่าย R2R จากทั่วประเทศ และทีมงาน 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ นับเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจของ 

ทัง้คณะศกึษาดงูานฯ และทมีงานทกุคน เพราะมทีัง้มติสิร้างงานทีม่กีารวางแผน

ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน R2R ใน 5 ปขีา้งหนา้ โดยใชก้ระบวนการ World Caféé 

ส�าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ท�าให้ได้แนวคิดที่น่าสนใจเพื่อใช้ในการ 

ขับเคลื่อนงาน ซึ่งทางทีมงานจะน�าข้อสรปุมาเผยแพร่สู่ครอบครัว R2R ตอ่ไปค่ะ 

นอกจากมิติสร้างงานแล้ว เรายังมีมิติสร้าง (พลัง) ใจ ซึ่งได้รับเกียรติจาก 

นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้อ�านวยการโรงพยาบาลน่านและปูชนียบุคคล 

ผูเ้ป็นทีเ่คารพรกัของชาวจงัหวดัน่าน ทีไ่ด้กรณุาให้เกยีรตมิาร่วมงานขนัโตก และ

กล่าวต้อนรับชาว R2R  ทางทีมงานขออนญุาตน�าเสนอค�ากล่าวบางช่วง ดังนีค้่ะ 

“ลกูๆ หลานๆ R2R ทีร่กัทกุท่าน ผมไม่เคยรูจ้กั R2R มาก่อน ไม่รูว่้ามนัมคีวามหมาย 

อะไรส�าหรับผม จนกระทั่งเมื่อได้ไปร่วมงาน 30 ปี รพ.ท่าวังผา ได้เห็นทีมงาน

เชญิชวนไปดผูลงาน แล้วกต็ามไปดขูองคนอืน่ ได้เหน็ทมีงานมคีวามสขุกบังานที่

ตนเองท�า ซึง่เป็นสิง่ทีห่าได้ยาก ท�าให้คดิว่ามนัต้องมปัีจจยัอะไรบางอย่างทีท่�าให้

เกิดขึ้น องค์ประกอบหนึง่ก็คือ R2R กับอีกส่วนหนึง่ก็คือบุคลิกของผู้อ�านวยการ

เอง  เราพูดกันมากถึงเรื่องโอกาส โอกาสมีสองระดับ ระดับแรกคือ คิดได้ ท�าได้ 

รวมถึงการได้รับการอบรมโดยไม่รู้ตัว จากการท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง โอกาสอันที่

สองคือเมื่อท่านมาท�างานแล้ว ท่านได้คิด ได้พูด ได้ท�าหรือไม่ คิดว่า R2R ได้

ให้โอกาสนัน้แก่ทุกคน”

กระจายข่าว
R2R

(R2R’s Update)

ณ�เมืองน่าน�นะสิ...อะฮิ อะฮิ

สร้าง�(แผน)�งาน...
สาน�(พลัง)�ใจ�

เรียบเรียงโดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล  

ผูอ้�านวยการสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) ซึ่งนับว่าเป็นก�าลังใจส�าคัญ

ที่ท�าให้เราอยากขยายงาน R2R สู่บุคลากร

สาธารณสุขทุกระดับทั่วประเทศ เพื่อเป็นการ

เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ผลงานอัน

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย

การสร้างพลังใจ ล�าดับต่อไปทางทีม

งานฯได้มีการจัดศึกษาดูงาน 2 แห่ง คือ  

โรงพยาบาลท่าวงัผา ทีน่บัว่าเป็นหนึง่ในโรงพยาบาล 

ต้นแบบการท�า R2R ซึง่มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ว่า  

มปีระโยชน์ต่อคนหน้างาน ผูร้บับรกิารและชมุชน  

ไม่เพียงเท่านัน้ รพ.ท่าวังผายังมีความพิเศษ 

ในการน�า KM มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับ R2R 

ได้อย่างลงตัว ซึ่งท�าให้ รพ.ท่าวังผากลายเป็น

องค์กรแห่งการเรยีนรูอ้ย่างเตม็รปูแบบ และชมุชน 

ถมืตอง อ.เมอืง จ.น่าน ด้วยจดุเริม่ต้นของผูน้�า

ชมุชนและชาวบ้านเพยีงไม่กีค่นทีอ่ยากลกุขึน้มา

เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ เขาเหล่านัน้ 

เต็มเปี ่ยมไปด้วยพลังและความเชื่อมั่นว่า  

ต้องท�าได้ จงึท�าให้ชาวบ้านคนอืน่ๆ หนัมาร่วมมอื 

เพือ่พฒันาชมุชนของตนเองให้น่าอยู ่จากต�าบล

เล็กๆ ที่มีปัญหามากมาย 
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ทั้งสุรา หนี้สิน เยาวชนทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด แต่วันนี้ชุมชน 

ถมืตองกลบักลายเป็นชมุชนในฝันของใครหลายๆคน (เราจะหาโอกาส

มาเล่าสู่กันฟังนะคะ ว่าชาวถืมตองท�าอย่างไรกัน) ซึ่งการเดินทางสู่ 

รพ.ท่าวังผาและชุมชนถืมตองครั้งนีช้่วยการสร้างพลังใจให้กับคณะ

ท�างานได้อย่างมากเลยทีเดียว 

ทางทมีงาน R2R ประเทศไทย ขอขอบพระคณุ รพ.น่าน รพ.ท่าวงัผา 

ชาวน่านและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้กรุณาให้ค�าแนะน�าในเรื่องสถานที่ 

การศกึษาดงูาน สถานทีท่่องเทีย่วอนัล�้าค่าของชาวน่าน ซึง่ช่วยเตมิเตม็ 

มิติการสร้างพลังใจของคณะเดินทางฯ ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นค่ะ และ

ขอทิ้งท้ายด้วยค�ากล่าวจาก ศ. นพ.วิจารณ์ พานชิ ที่เติมเต็มใจของ

พวกเราทีมงาน R2R ประเทศไทย ให้มีพลังขับเคลื่อนงานให้ดียิ่งขึ้นค่ะ 

“การท�า R2R ท�าให้คนท�ามีความประณตีในการท�างานทุกอย่าง 

แม้จะเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆ แต่เมื่อน�ามาร้อยเรียงกันก็เป็นเรื่องที่มี 

ผลกระทบสงู เป็นหน้าทีข่องผูน้�าทีจ่ะต้องชีน้�าและส่งเสรมิให้เหน็โอกาส

ในการร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกัน” (ศ. นพ.วิจารณ์ พานชิ  

กล่าวสรุปต่อเนื่องจากความรู้สึกชื่นชมในความประณตีของผู้จัดการ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ประเทศไทยที่ จ.น่าน) เรียบเรียง

โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อ�านวยการสถาบันรับรองคุณภาพ 

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
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การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนนุ

งานวิจัย “R2R Facilitator Advanced Course” (คุณอ�านวย

ขั้นเทพ) ที่จัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้ง เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ ครั้งนี้ 

เป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจจากชาว Ρ2Ρ ทั่วประเทศ

จ�านวนมาก โดยทางทีมงานได้คัดเลือกผู้เข้าอบรมจ�านวน 80  

ท่านเท่านัน้  เพือ่ให้ทกุท่านได้รบัความรูแ้ละการดแูลอย่างทัว่ถงึ  

โดยการอบรมจะแบ่งออกเป็น 3 ครั้งๆ ละ 3 วัน รวมทั้งสิ้น  

9 วัน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 1-3 เมษายน 2558 ครั้งที่ 2  

วันที่ 29 เมษายน -1 พฤษภาคม 2558 และครั้งที่ 3 

วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 เรียกได้ว่าอยู่กันจนเป็นเพื่อนรู้ใจ

และกลับไปท�างานต่อยอดร่วมกันได้อย่างสบายใจ

ด้วยรูปแบบการอบรมที่ต้องการปั้นคุณอ�านวยให้ก้าว

เข้าสู่การเป็นคุณอ�านวยขั้นเทพ วิธีการสอนจึงไม่ใช่การนัง่ฟัง

บรรยายอย่างที่คุ้นเคย แต่ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้พบกับการ

เรยีนการสอนแบบใหม่ ทีม่ทีัง้การระดมความคดิ การแลกเปลีย่น

ประสบการณ์ และการทดลองปฏบิตัจิรงิทัง้ในสถานการณ์จรงิ

มหาเทพ
และสมมต ิหลายท่านถงึกบัออกปากว่า “ไม่อยากลกุไปไหน

เลย เพราะกลวัจะพลาดความรูส้�าคญั” รวมถงึกจิกรรมกลุม่

ที่สอดแทรกความสนกุสนาน ท�าให้บรรยากาศการอบรม

ค่อนข้างผ่อนคลายและมโีอกาสได้ท�าความรูจ้กัอย่างทัว่ถงึ 

หลายท่านอาจจะอยากทราบว่า จะเป็นคณุอ�านวยขัน้เทพ 

ต้องเรยีนรูอ้ะไรบ้าง ทมีงานขอบอกเลยค่ะว่า บรรดาอาจารย์ 

FA R2R มหาเทพ อาท ิเช่น รศ. นพ.เชดิชยั นพมณจี�ารสัเลศิ  

อ.นพ.อัครินทร์ นิมมานนติย์ ผศ.พญ.อนญัญา พงษ์ไพบูลย์ 

ผศ.(พเิศษ) นพ.ไพโรจน์ บญุลกัษณ์ศริ ิผศ.(พเิศษ) นพ.วชัรพล 

ภูนวล พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญเลิศ และทีมวิทยากร FA 

มหาเทพ จากทั่วประเทศ ได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมเพื่อ

จัดความรู้มามอบให้ผู้เข้าร่วมอบรมแบบจัดเต็มทั้งศาสตร์

และศิลป์ ตั้งแต่พื้นฐานการท�า R2R ถึงเคล็ดวิชาขั้นสุด

ยอดที่ใช้จะเป็นอาวุธในการสร้างงาน R2R กว่าจะได้เป็น

เทพนี่ไม่ง่ายเลยจริงๆ ค่ะ เพราะเหล่าคุณอ�านวยต้องเรียน

ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มั่นใจได้เลยค่ะว่า  

ผูท้ีผ่่านการอบรมเรยีบร้อยแล้วต้องเป็นคณุอ�านวยคณุภาพ

คับแก้วอย่างแน่นอนค่ะ 

ส�าหรับท่านที่พลาดโอกาสในการอบรมครั้งนี้  

ไม่ต้องเสยีใจไปนะคะ  ในปีหน้าหากมคีวามคบืหน้า

การจดัอบรมคณุอ�านวยขัน้เทพรุน่ต่อไป ทางทมีงาน 

จะรีบแจ้งและประชาสัมพันธ์โดยด่วนเลยค่ะ
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ผ่านไปสดๆ ร้อนๆ กบัการอบรม “เตมิใจ เตมิไฟ เตมิฝัน 

กับคุณอ�านวย R2R” ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 

พ.ศ. 2558 ณ เดอะ ล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพฯ ที่นับว่าเป็นงาน

ที่รวมคุณอ�านวยขั้นเทพจากทั่วประเทศ เพื่อมาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนงานวิจัยแบบ R2R และหา

แนวทางพัฒนาการจัดอบรมเคล็ดลับส�าหรับคุณอ�านวย R2R  

รุน่ต่อไปให้เข้มข้นขึน้ ซึง่ผูท้ีไ่ด้เข้าร่วมงานในครัง้นี ้คดัเลอืกจาก 

คุณอ�านวยที่ผ่านการอบรม Advance Facilitator ที่มีผลงาน 

R2R อย่างต่อเนื่อง และเป็นคุณอ�านวยที่ช่วยเหลือผู้ส่งผลงาน

เข้าร่วมประกวด R2R ดีเด่น จ�านวน 3 ผลงานขึ้นไป 

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เพราะบรรดา 

คณุอ�านวยกลบัมาพบกนัอกีครัง้ด้วยความคดิถงึ กจิกรรมเริม่ต้น 

ด้วยการท�ากิจกรรม Before Action Revive (BAR) โดย  

ดร.นภิาพร ลครวงศ์  เริม่วนัใหม่ด้วยการมสีมาธ ิสตแิละเปิดใจ 

พร้อมเรยีนรูส้ิง่ใหม่จากบคุคลอืน่ ต่อด้วยกจิกรรม World Caféé 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคนคิ วิธีการในการ 

ขบัเคลือ่นงาน R2R เมือ่ก้าวเข้าสูก่ารเป็นคณุอ�านวย แว่วๆ มาว่า 

เคลด็ลบัต่างๆ ทีไ่ด้มาในครัง้นี ้จะถกูรวบรวมเป็นหนงัสอื เพือ่เผยแพร่ 

เคล็ดลับขั้นเทพสู่ชาว R2R ต่อไปค่ะ รอติดตามด้วยนะคะ 

นอกจากนีท้าง R2R ยังได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สมพนธ์ 

ทศนยิม คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้บรรยาย

ในหัวข้อ “ข้อคิดเห็นต่อบทคัดย่อ R2R  FA จะช่วยได้อย่างไร” 

คุณอ�านวยก็ได้แนวคิดดีดีกลับไปใช้พัฒนางาน R2R เพื่อส่ง 

เข้าประกวดผลงาน R2R ดีเด่นต่อไป  

ส�าหรับ Session ของ

นักจัดการความรู้ขั้นเทพ  

อ.ประพนธ์ ผาสุขยืด  

ผูอ้�านวยการสถาบนัส่งเสรมิ

การจดัการความรูเ้พือ่สงัคม 

(สคส.) ที่ได้ให้เกียรติ

บรรยายในหัวข้อ “V-I- P : เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน พลังส�าคัญ

ของคณุอ�านวย” กไ็ม่ท�าให้ผดิหวงั เพราะบรรดาคณุอ�านวยต่าง

ยิ้มแก้มปริ เมื่อ อ.ประพนธ์ เฉลยว่ารหัสลับที่ซ่อนอยู่ในอักษร 

V-I-P ซึ่งเป็นพลังส�าคัญของคุณอ�านวยคืออะไร และอะไร คือ

พลงัส�าคญัตรงกลางทีท่�าให้คณุอ�านวยท�างานได้อย่างมคีวามสขุ 

ถ้าอยากทราบต้องรอติดตามต่อไปนะคะ  

แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะทีมงาน R2R ได้จัดเต็ม

กจิกรรมดดีทีีม่ทีัง้สาระความรูแ้ละความสนกุสนาน เช่น กจิกรรม 

Shopping เรื่องเล่าเร้าพลัง “ควำมประทับใจเมื่อฉนัได้เป็น 

คุณอ�ำนวย” ซึ่งคุณอ�านวยทุกท่านต่างตั้งใจถ่ายทอดผลงาน

ผ่านการเขียนเรื่องเล่าอย่างเต็มที่ ส�าหรับเรื่องเล่าที่ได้รับ 

การ Shopping มากที่สุด เป็นของ ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ  

คณุอ�านวยขัน้เทพจาก สสจ.แพร่ และกจิกรรม Selfie ลุน้รบัรางวลั 

เพือ่แชร์ภาพความทรงจ�าสดุประทบัใจภายในงาน ตดิตามภาพ

ได้ท้ายข่าวนะคะ

ทางทีมงาน R2R ประเทศไทย หวังว่าคุณอ�านวยทุกท่าน

จะได้รับการ เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน และมีพลังเพื่อสร้างสรรค์

ผลงาน R2R ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ คนหน้างานและ

วงการสาธารณสุขไทยต่อไป แล้วมาเติมก�าลังใจกันใหม่ใน 

อ�านวยร�าลึกครั้งหน้านะคะ

อ�านวยร�าลึก�ปรากฏการณ์�
เติมใจ�เติมไฟ�เติมฝัน

ส�าหรับคุณอ�านวยขั้นเทพจากทั่วประเทศ 
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เมื่อปลายปี 2546 ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ได้รับการ

สนบัสนนุจากกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) เพือ่ขบัเคลือ่น 

การท�างานสร้างเสริมสุขภาพประชาชน ภายใต้ชื่อโครงการ การพัฒนา

ต้นแบบการด�าเนนิงานสร้างเสรมิสขุภาพในบรบิทพยาบาล โดยมเีป้าหมาย 

คอื การตดิอาวธุเพือ่ใช้ในการท�างานส่งเสรมิสขุภาพให้กบัพยาบาลชมุชน 

เพือ่ให้พยาบาลสามารถท�างานได้สอดคล้องกบัปัญหาของชมุชน ตอบสนอง

ต่อความต้องการของคนในชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

ก่อนมาพบ R2R
หนึง่ในเครื่องมือที่พยาบาลชุมชนใช้ในการท�างานเพื่อพัฒนาชุมชน 

คอื เครือ่งมอืการวจิยัเชงิคณุภาพ โดย อ.พอ.นพ.ทวศีกัดิ ์นพเกษร (ปัจจบุนั

ท่านด�ารงต�าแหน่งเป็นรองคณบดคีณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร)  

ได้ให้เกยีรตมิาถ่ายทอดความรูใ้ห้ชาวพยาบาลชมุชนได้รูจ้กัและใช้เครือ่งมอื 

การวจิยัเชงิคณุภาพ เพือ่ขบัเคลือ่นการท�างานชมุชนโดยอาศยัการมส่ีวนร่วม 

ของคนในชุมชนซึ่งมีกระบวนการส�าคัญ คือ “การคืนข้อมูลสู่ชุมชน” 

และ“การเสริมพลัง (Empowerment)” เพื่อให้ชุมชนสามารถร่วมกัน 

แก้ไขปัญหาที่เกิดภายในชุมชนด้วยตนเอง หลังจากการเรียนครั้งนัน้ 

ชาวพยาบาลชุมชนเริ่มเข้าใจและหันมาใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ

กับงานชุมชนมากขึ้น ส่งผลให้จ�านวนพยาบาลชุมชนที่ก้าวเข้าสู่การเป็น 

นกัวิจัยเชิงคุณภาพมีจ�านวนกว่า 719 คน และเกิดผลงานวิจัยที่เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆ 

ชาวพยาบาลชุมชนร่วมกันท�างานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนผ่าน

เครือ่งมอืการวจิยัเชงิคณุภาพนบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546-2551 ด้วยการท�างาน

อย่างต่อเนื่องภายใต้การขับเคลื่อนและบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่าย

ทัว่ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 7 เครอืข่ายประกอบด้วย เครอืข่ายอสีานบน  

เครือข่ายอีสานกลาง เครือข่ายอีสานล่าง เครือข่ายเหนือ เครือข่ายใต้บน  

เครือข่ายใต้ล่าง เครือข่ายกลางและตะวันออก ซึ่งได้มีการสนับสนนุให้มี 

ผู้จัดการเครือข่ายซึ่งท�าหน้าที่บริหารจัดการการเรียนรู้ประจ�าเครือข่าย 

กว่าจะมาเป็น�R2R 

ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์หรือนกัวิชาการของ

สถาบนัการศกึษาในพืน้ทีแ่ต่ละเครอืข่าย มาเป็นทีป่รกึษา

ทั้งในด้านวิชาการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) และ

ช่วยพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นงานวิชาการ นอกจากนี้ 

ยังมีการเติมพลังให้กับพยาบาลชุมชนด้วยการจัดเวที

ประชมุวชิาการ เพือ่เปิดโอกาสให้พยาบาลชมุชนทกุคน 

ทีม่ผีลงานวจิยัได้มโีอกาสประกวดและเผยแพร่ผลงานวจิยั  

รวมถึงการน�างานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพชุมชน

และวิธีการแก้ไขปัญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนาผลงาน 

เริ่มรู้จักและรัก R2R 
ปี พ.ศ. 2550 ที่ชมรมฯ ได้รู้จักเครื่องมือชิ้นใหม่

อีกหนึง่ชิ้นที่สอดคล้องกับการพัฒนางานของแผนงาน

พยาบาลชุมชนฯ คือ การพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย 

หรือที่เรียกกันว่า R2R โดยขณะนัน้สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) สนับสนนุให้พยาบาลใช้เครื่องมือ 

R2R ซึง่เป็นการใช้งานวจิยัแก้ปัญหาหน้างาน  ในระยะแรก 

หลายคนไม่เข้าใจว่า R2R คอือะไร และคดิว่า R2R เป็นงานวจิยั 

ที่ยากเพราะน่าจะมุ่งเน้นทางด้านคลินกิ ซึ่งแตกต่าง 

กับบริบทการท�างานของพยาบาลชุมชนที่มุ่งเน้นด้าน

การสร้างเสรมิสขุภาพและการท�างานในชมุชนมากกว่า 

แต่ก่อนที่ทุกคนจะระส�่าระส่าย จึงได้เริ่มปฏิบัติการ 

ส่งแกนน�าเครอืข่ายเข้ามาเรยีนรูแ้นวคดิ R2R ว่าคอือะไร

และควรน�าไปใช้อย่างไรให้เหมาะกับพยาบาลชุมชน  

เพือ่ท�าความเข้าใจและน�าไปประยกุต์ใช้กบัการตัง้โจทย์

วิจัยในงานสร้างเสริมสุขภาพให้ชัดเจนขึ้น เมื่อเข้าใจ

เนื้อแท้ของ R2R จึงได้พบว่า “เราน�า R2R ไปใช้ในการ

เครอืข่ำย R2
R

(R2R Netw
ork)

R2R
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ก้าวต่อไปของชมรมพยาบาล
ชุมชนฯกับ R2R

ปัจจุบันเครือข่ายชมรม

พยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยทั้ง 7 เครือข่ายทั่วประเทศ  

ที่แกนหลักส่วนใหญ่อยู่ในระดับอ�าเภอ จะพัฒนาเชื่อมโยง

การท�างานในระดับปฐมภูมิโดยใช้นโยบาย DHS (District 

Health System) ในการสร้างเสริมศักยภาพให้บุคลากรใน

เครอืข่ายบรกิารปฐมภมูแิต่ละอ�าเภอ เรยีนรูแ้ละพฒันาการ

ท�างานโดยใช้เครือ่งมอื R2R เพือ่ตอบโจทย์การพฒันาคณุภาพ

งานบริการและด้านการสร้างเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  

สูท่ตุยิภมู ิและระดบัตตยิภมู ิให้เป็นการท�างานแบบไร้รอยต่อ 

เพื่อสุขภาพของประชาชน  

การแก้ไขปัญหาด้านสขุภาพจะส�าเรจ็เป็นพลงัเข้มแขง็ 

มากขึน้ เมือ่ทกุคนทกุวชิาชพีเปิดใจเรยีนรูแ้ละร่วมช่วยเหลอืกนั 

โดยมเีป้าหมายอยูท่ีส่ขุภาพประชาชน  ชมรมพยาบาลชมุชน

แห่งประเทศไทยขอเป็นส่วนหนึง่ของการใช้เครื่องมือ R2R 

สร้างความสุขให้ตัวเองและประเทศชาติสืบไป  

จรรยำวัฒน์  ทับจันทร์

ประธานพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
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ท�างานสร้างเสรมิสขุภาพในชมุชนได้ ซึง่เป็นเรือ่งทีท้่าทายและน่าสนกุ  

เพราะการท�า R2R เริ่มมีผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆ เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน 

เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน” เมื่อเข้าใจและรู้จัก R2R จึงเริ่มหลงรัก 

และอยากท�างานวิจัย R2R เพื่อชุมชน ชาวชมรมฯ จึงร่วมกัน 

ตั้งสโลแกนเกี่ยวกับการท�า R2R ว่า “ท�า R2R ได้ทั้งงาน ทั้งผลงาน

และความสุขในการท�างาน” ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นคติประจ�าใจของ

นกัวจิยัฯหลายๆ คน ท�าให้มคีวามมุง่มัน่ในการท�างานอย่างต่อเนือ่ง  

เริ่มขยาย R2R สู่ชุมชน
จากประสบการณ์การท�า R2R ของชาวพยาบาลชมุชนร่วมกบั

คนในชุมชน พบว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เมื่อชุมชน

เข้ามามส่ีวนร่วมและให้ความส�าคญัการท�างานจะเป็นเรือ่งง่าย สนกุ

และมีความต่อเนื่อง เช่น การส�ารวจค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสุราใน

งานบญุและงานศพ อ.เชยีงกลาง จ.น่าน เมือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการ

วิจัยคืนสู่ชุมชนให้เห็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสุรา

ว่ามีจ�านวนเท่าใด ร่วมกับสะท้อนให้เห็นปัญหาสุขภาพของคนใน

ชุมชนที่เกิดจากการดื่มสุรา จากนัน้ช่วยเสริมแรงให้คนในชุมชน

หาแนวทางแก้ปัญหา จนเกิดเป็นมาตรการที่ส่งผลดีต่อชุมชน คือ 

การจัดงานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า 

พยาบาลชมุชนจงึเริม่มัน่ใจในการขยายเครือ่งมอื  R2R สูค่นใน

ชุมชน โดยจะคอยเป็นพี่เลี้ยง เป็นคุณอ�านวยที่ช่วยคนในชุมชน  

เราไม่ได้มุง่เน้นให้คนในชมุชนแก้ปัญหาสขุภาพเท่านัน้ เพราะมกีาร

ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ R2R เพื่อพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาอาชีพ 

ของตนได้ เช่น กลุม่ชาวบ้านทีต้่องการแก้ไขปัญหามลพษิทางอากาศ

ทีเ่กดิจากการเลีย้งหมซูึง่รบกวนคนในชมุชน  เมือ่พยาบาลเหน็แล้วว่า  

ชาวบ้านกลุ่มนีต้้องการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนก็เข้าไปช่วย 

เสริมแรงและเป็นพี่เลี้ยงทันที เริ่มจากการพูดคุยปัญหาและสิ่งที่

คนในชุมชนต้องการแก้ไข จากนัน้เริ่มสอนให้ได้รู้จักการเก็บข้อมูล

ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องและจ�าเป็นในการแก้ปัญหา สอนวธิกีารน�าข้อมลูมา 

แลกเปลีย่นกบันกัวชิาการและช่วยตดิต่อประสานงานกบัผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ทีส่ามารถช่วยเหลอืให้ค�าแนะน�าในการแก้ปัญหาได้ เราอยูช่่วยกระทัง่

คนในชุมชนสามารถแก้ปัญหานัน้ส�าเร็จ และสนับสนนุให้เขาคิด 

ต่อไปเรื่อยๆ ว่าต้องการท�าอะไรอีก 

ซึง่ทกุกระบวนการทีท่�าจะท�าให้ประชาชนเข้าใจและได้เรยีนรู้ 

การแก้ปัญหาในชุมชนด้วยตนเอง ท�าให้เขา “เปลี่ยนวิธีคิด

เพื่อชีวิตที่มีความสุข” เปลี่ยนจากการรอให้หน่วยงานต่างๆ 

เข้ามาช่วยเหลือเป็นการลุกขึ้นมาหาวิธีการแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง เมื่อคนในชุมชนเห็นความส�าคัญและมีการขับเคลื่อน 

ไปพร้อมๆ กนัทัง้ชมุชน กเ็ป็นเรือ่งง่ายทีจ่ะเกดิเป็นมาตรการ

ชุมชนหรือนโยบายสาธารณะในชุมชน ซึ่งจะท�าให้เกิด 

ความยั่งยืน และในอนาคตอาจขับเคลื่อนสู่นโยบายใน 

ระดับชาติได้ต่อไป 


