การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อการพัฒนาระบบด ูแลผูป้ ่ วยเรื้อรัง
โดย นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย และ
นายแพทย์สกล สิงหะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ช่วงแรก กระบวนกรแนะนาตัวและทาความเขาใจรวมกันวา 3 วันนี้มาทาอะไร
กระบวนการอบรม ไมมีเอกสาร มีสมุดบันทึก และปากกา )ไมมีเสน( ใชสาหรับบันทึกเรื่องราว
ระหวางที่เรียนรูวารับรูอะไร เห็นอะไรระหวางที่เรียน ไมมีเฉลย หลังจากนั้นมาคุยกัน จะทา
ใหเห็นอะไรมากขึ้น ซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณแทาใหเกิดความรูตอยอด การทาอะไรก็
ตามที่มาจากสิ่งที่เป็นตัวของเราเอง ทาเพราะเป็นตัวเรา ไมไดทาตาม guideline
กระบวนกรชวนใหคิดวา ที่ผานมา
ทั้งเรา )ผูใหบริการ( และคนไข
)ผูรับบริการ( ผานการอบรมกันมา
เยอะ การปุวยเป็นโรค อาจไมใช
เพราะ “ไมรู” อาจเป็นเรื่อง
attitude หรือการเขาถึง และให
ลองทบทวนโครงการอบรมการดูแล
คนไขโรคเรื้อรังวา การทางานที่ผาน
มาประสบความสาเร็จอยางมี
นัยสาคัญหรือไม รวมทั้งยกตัวอยางการตรวจมะเร็งปากมดลูก การเจาะเลือดเพื่อตรวจคัด
กรองเบาหวาน และสรุปวา การออกแบบการใหบริการควรฟใงเสียงคนที่รับบริการ เอาใจเคา
มาใสใจเราวา ถาเราเป็นผูรับบริการ เราจะเขามาตรวจรักษาหรือรับบริการหรือไม

ที่ผา่ นมาทัง้ เรา (ผูใ้ ห้บริการ) และคนไข้ (ผูร้ บั บริการ) ผ่านการอบรมกันมาเยอะ
การป่ วยเป็นโรค อาจไม่ใช่เพราะ “ไม่ร”้ ู อาจเป็นเรือ่ ง attitude หรือการเข้าถึง …
การออกแบบการให้บริการควรฟังเสียงคนที่รบั บริการ เอาใจเค้ามาใส่ใจเราว่า
ถ้าเราเป็นผูร้ บั บริการ เราจะเข้ามาตรวจรักษาหรือรับบริการหรือไม่

Chronic care ไม่ใช่รู้แค่เนื้อหาแล้วทาได้ การทางานทุกอย่างขึ้นกับการ
ตั้งเป้าหมาย ตัวอยาง การตั้งเปูาหมายและกาหนด KPI บางครั้งไมไดคานึงถึงผูรับบริการ
หรือหลักการทางศาสนา เชน กาหนด KPI วา การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตองมี
ชาวบานกี่คน เพื่อใหไดตามตัวชี้วัด ในภาคใตมีการตั้งเต็นทแตรวจแปปสเมียรแ (Pap Smear)
หนามัสยิด ชวงที่มีพิธีกรรมทางศาสนา เปูาหมายของการเรียนแพทยแเพื่อมารักษาคนไขกับ
เรียนเพื่อหวังที่จะรวยมีความแตกตางกัน การใหความสาคัญกับตนทุนของคนไขแตละคน ทุก
คนมีตนทุน ไมใช black of secret บางคนเป็นผูใหญบาน ซึ่งอาจดูเป็นเรื่องธรรมดา แตถาผู
เลาเป็นผูใหญบานที่ไดรับเลือกจากลูกบานมา 3 สมัย ยอมมีความภาคภูมิใจ การใหเวลากับ
คนไขเป็นสิ่งสาคัญ การที่หมอวินิจฉัยคนไขโดยเฉพาะโรคเรื้อรัง ไมได share ความกลัวกอนที่
จะวินิจฉัยโรค อาจทาใหคนไขรูสึกกังวล wellness หรือ happiness เป็นโอสถขนานหนึ่งที่
จะชวยเยียวยาได
กระบวนกรใหผูเขาอบรมนาสมุดที่แจกมาทุกครั้ง และกลาววา วิธีที่จะเปลี่ยน
นามธรรมเป็นรูปธรรมคือการเขียน มีขอ(มูลจากการศึกษาอางอิงเพราะเมื่อเราเสียชีวิตไป )
สิ่งที่เรารูไมไดสลายไปกับเรา แตเป็นการตอยอดความรูใหกับคนอื่น ซึ่งบางคนอาจเลือก แลว
บันทึก หรือไมบันทึกเรื่องราว หรือบางคนทิ้งรองรอย เชน การสรางตึก
Direct experience เป็นสิ่งสาคัญ
พฤติกรรมเกิดจาก logic และ อารมณ์ พฤติกรรมของคนเราส่วนใหญ่เกิดจาก
อารมณ์ chronic disease ถ้าไม่ได้ approach คนไข้ด้วยอารมณ์ความรู้สึก
ส่วนใหญ่ 96% มักจะล้มเหลว
คนเราไมชอบถูกตัดสิน ไมชอบถูก label การติดปูายเบาหวานที่แฟูมประวัติของ
คนไข ทาใหเราลืมสวนอื่นๆ ของเคา ซึ่งบางคนเป็นผูใหญบาน เป็นทหารที่ไปรบภาคใตฯลฯ
ชวง 3 วันนี้ กระบวนกรคาดหวังวา ผูเขาอบรมจะไวตอความรูสึกของตัวเอง ไวตอ
ความรูสึกของคนขางหนา และพัฒนาเป็นทักษะตอไป สิ่งที่ฟใงจากเพื่อน ใหยอมรับและรูสึก
วาโชคดีเมื่อไดยิน กระบวนกรบอกอีกวา ไม่มีวิชาชีพไหนที่ได้ข้อมูลที่ sensitive มากกว่า
วิชาชีพของเรา )แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข( ไมมีใครที่จะมาแลวบอกวา “ตกขาวมา 4
วัน” วิชาชีพอื่นๆ ไมสนทนากันแบบนี้ คาถามที่คนอื่นถามไมได แตเราถามได และคนไขตอบ
ดวย เชน “ประจาเดือนครั้งสุดทายของคุณมาเมื่อไหร คุณมีเพศสัมพันธแครั้งสุดทายเมื่อไหร”
กระบวนกรถามวาเคยรูสึกถึง professional privilege มั๊ย เหตุผลที่เคาบอกขอมูล
เหลานี้มาเพราะเคาหวังวาเราจะใชขอมูลเหลานี้ทาใหเคาหายทุกขแ แลวเราทาใหเคา
ตามที่เคาคาดหวัง หรือไม เคามาหาเราแลวเคาทุกขแนอยลงหรือเปลา หรือทุกขแมากกวาเดิม
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กระบวนการอบรม
 เป้าหมายการทางาน - ดู clip VDO Children Full of Life
(http://www.youtube.com/watch?v=KpM2RS9lj9U) เป็นสารคดี fly in the
wall ใชเวลาถายทา 2 ปี ดูความสัมพันธแระหวางครูกับนักเรียน และอาจนึกถึง
เรื่องราวของเรากับคนไข
เรื่องราวการเรียนรูอันนาประทับใ ูจของครToshiro Kanamori ครูประจาชั้น ป .4
และนักเรียนของเขา เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงเรียนเทศบา ลในKanazawa ซึ่งอยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียว
ครูกานามูริชวนนักเรียนของเขากาหนดเปูาหมายของการเรียน การเขาใจวาเราจะมี
ชีวิตอยูอยางมีความสุขไดอยางไร และเราจะดูแลคนอื่นๆ ไดอยางไร ชั้นเรียนของครูกานามูริ
มีสิ่งที่ตองทาประจาอยางหนึ่งทุกวันในชั่วโมงโฮมรูม นักเรียน 3 คนจะมาอานบันทึก
ประจาวัน เป็นบันทึกที่นักเรียนเขียนถึงเพื่อนของเขา ซึ่งสะทอนความคิดของนักเรียนออกมา
ไดอยางนาแปลกใจ เป็นเรื่องความสุข ความราคาญใจ ความตั้งใจ ความกตัญโู อะไรก็ตามที่
เป็นเรื่องจริงของพวกเขา เพราะหากไมใชเรื่องจริง เพื่อนๆ ก็จะรับรูไดในทันที…
 กระบวนกรให้ผู้เข้าอบรมบันทึกว่า เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร เห็นอะไรใหม่ๆ
หลังจากที่ดู clip VDO คุณครูกานามูริ
กระบวนกรใหผูเขาอบรมจับกลุม 3 คน เพื่อพูด )แยกจังหวัด(คุยแลกเปลี่ยน
ตอจากนั้น แลกเปลี่ยนกลุมใหญ นั่งเป็นวงกลม กระบวนกรบอกวาการนั่งเป็นวงกลมแสดงให
เห็นถึงการทางานเป็นทีม กลม(/ไมกลมกระบวนกรเปรียบเทียบการพูดคุยแลกเปลี่ยนกลุม )
ใหญ จะชวยใหเพื่อนตกผลึกทางความคิดไดการพูดคุย เปรียบเหมือนกับลูกเตเา ซึ่งมี6 ดาน
แตเรามักจะเห็นอยางมากแค 3 ดาน กระบวนกรอยากใหเราไดยินเสียงตัวเอง ฟใงเสียงของคน
อื่น อาจทาใหเกิดความคิดที่ตกผลึก (collective knowledge หรือ สมุหปใญญา )
ผู้เข้าอบรมสะท้อนความรู้สึก
ไดเรียนรูชีวิต เปูาหมายของครูอยากใหนักเรียนมีความสุข ใหนักเรียนชวยเหลือผูอื่น
มองเห็นวิธีการสรางเพื่อน สรางความไววางใจ สรางความรัก การมองเห็นความทุกขแ
ของผูอื่น โดยสะทอนความรูสึก
การสรางขวัญและกาลังใจ การสรางความเชื่อมั่น กลาที่จะเปิดเผยตัวตน เปิดโอกาส
ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
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เห็นวาใครๆ ก็ตองการมีความสุข เห็นการสื่อสารเปูาหมาย มีกระบวนการ ภาษากาย
ชัดเจน เรียนรูและเขาใจความทุกขแของผูอื่น และพรอมที่จะยอมรับคน )สัมผัส กอด(
อื่นในสิ่งที่เคาเป็น ประทับใจที่เด็กเขาใจความทุกขแของผูอื่นและพรอมที่จะชวยเหลือ
มีความเห็นวาสังคและใหกาลังใจ ในกลุมมแบบนี้ในบานเรายังมีอยูแตอาจถูกซอนอยู
เนื่องจากเงื่อนไขบางอยาง
เนนย้าวาคนทุกคนมีปมอะไรบางอยางและสิ่งนั้นเป็นตัวกาหนดพฤติกรรม ปฏิกิริยา (
)คาพูด
เรียนรู sharing ความใสใจซึ่งกันและกัน ปใญหา/ความทุกขแ การลงมือชวยเหลือ
bonding ความผูกพันระหวางกัน เด็กนักเรียนมีความผูกพันกัน เวลาจบไป หากเกิด
ปใญหาเคาจะรูสึกวามีอีก 33 คนเป็น backup แตเวลาเราทางานเราไมเคยรูสึกแบบนี้
รูสึกวาหลุดไปแลวจะตายเดี่ยว create สามารถสรางสรรคแสิ่งที่ยิ่งใหญ win win
(everything/everyone) เราชื่นชมคนเกง แตเราไมไดชื่นชมทีมงาน ไมมีที่ไหนรับ
รางวัลเป็นทีม
เรียนรูความสัมพันธแ ความสาคัญของเพื่อน ถาเราไมมีเพื่อน เรียนรูแตเฉพาะตัวเรา
เอง อาจขาดโอกาสสาคัญ เพราะปใจจุบันเป็นยุค high technology จะไปเดินธุดงคแ
อยูคนเดียวคงไมได
กระบวนกรสรุป
คุณภาพการพูดแปรคอนขางเยอะกับคุณภาพของการฟใง สิ่งที่พูดขึ้นกับคนฟใงวาคน
ฟใงเป็นแบบไหน การฟใงมีหลายแบบ เชน fax transfer แตวิชาชีพของเราเป็นการสื่อสาร
เพื่อการเยียวยา เวลาที่เราจะเยียวยาคนที่อยู่ข้างหน้าเราใช้ what happen หรือ how it
happen ระบบ health care อยูที่ทัศนคติ attitude วาเราทางานเพื่อสิ่งนั้นจริงๆ เมื่อไหร
ที่เราหลงทางใหกลับมาดูที่เปูาหมาย การเขาฟใง lecture มักไดคาตอบ แต workshop ที่
สาเร็จ มักไดคาถามดีดีกลับไป ชีวิตที่เต็มไปดวยคาตอบมันหยุดนิ่ง ไมเหมือนกับชีวิตที่ หลอ
เลี้ยงดวยคาถาม นาตื่นเตนกวา คาตอบจะ fix คาถามจะเกิดความเป็นไปได ชีวิตเราตองการ
ความเป็นไปได (feasibility) หรือตองการกรอบ/แบบแผน (protocol/guideline) หรือทั้ง
สองอยาง ความสุข (wellness) เป็นกรอบหรือความเป็นไปได การทางานกับความสุขของ
คนในชุมชนเป็นงานที่ท้าทาย
เรามักจะเห็นสิ่งต่างๆ จากประสบการณ์ของเรา ถ้าเมื่อไหร่มีคาว่า“รู้แล้ว”
การเรียนรู้ของเราจะหยุดทันที
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ช่วงบ่าย
 ผ่อนพักตระหนักรู้
 ยืดเหยียด - ปรับท่ายืน
ทาแรก ยืนใหตาตุมดานนอกตรงกับสะโพก เทายืนขนานกันเป็นรูปเลข 11 )สิบเอ็ด(
เอนตัวไปขางหนาใหน้าหนักตัวลงที่สนเทา ปลายเทาเบาที่สุด เอียงไปดานซาย เอียงไป
ดานขวา แทงเขาไปขางหนาcenter กลับไปที่กลางฝุาเทา ยกแขนทาเป็นเหมือนลูกบอล
หายใจเขาพรอมกับกางแขนออก หายใจออกพรอมกับดึงแขนเขามา
ทาที่ 2 ยืนขากวาง 2 ชวงลาตัว แทงเขาไปดานขาง ซาย- ขวา ยกแขนทาเป็นเหมือน
ลูกบอล หายใจเขา กางแขนออก หายใจออก ดึงแขนเขามา
 เขียนบันทึกความรูสึก รูสึกอยางไรกับรางกายของเรา กลามเนื้อมัดไหนที่สงเสียง
เตือนเรา
 พัฒนาศักยภาพร่างกายส่วนที่เหลืออยู่ – เดินแบบต่างๆ
กระบวนกรใหผูเขาอบรมยืนถือสมุดและปากกา เดินไปเรื่อยๆ ไมตองสบตาใคร เดิน
ไปเรื่อยๆ เมื่อไดยินเสียงระฆัง หลับตาแลวเดินไป เราจะพบวาเราสามารถเดินตอไปไดอีก แต(
เราตองใชอะไรเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่ง ลองสังเกตสิ่งใหมที่เราใชในการเดิน ขณะที่หลับตา
ลองมองไปที่ความรูสึกของเรา รูสึกอยางไรเมื่อหลับตา สังเกตการเรียนรูใหมของเราที่ปรับตัว
เขากับการเดินหลับตา สารวจความรูสึกของเราในตอนนี้ เปรียบเทียบกับการเดินหลับตา
ในตอนแรก มีอะไรเปลี่ยนแปลงบาง เมื่อไดยินเสียงระฆัง กลับมาลืมตาอีกครั้ง เดินตอ รับรู
อารมณแความรูสึกของเรา เมื่อเรากลับมาเดินลืมตาอีกครั้งหนึ่ง ความรูสึกตอนนี้กับตอนที่เดิน
หลับตา รับรูศักยภาพของเรา เมื่อไดยินเสียงระฆัง หลับตาอีกครั้งหนึ่ง ลองเดินโดยใช
ปลายเทาสัมผัสพื้น สังเกตกลามเนื้อที่ชวยใหเราเดินดวยปลายเทา มีกลามเนื้อมัดไหนเพิ่มเติม
ที่ชวยใหเราเดินดวยปลายเทา เมื่อเดินไดแลว เพิ่มความเร็วอีกนิดหนึ่ง เชื่อใจในความสามารถ
ของเรา ไววางใจรางกายของเรา เมื่อไดยินเสียงระฆัง กลับมาเดินหลับตาตามปกติ ดวยวิธีที่
เราถนัด ความรูสึกของเราในตอนนี้เหมือนหรือแตกตางจากที่เราเดินดวยปลายเทา เดินไป
เรื่อยๆ เป็น dynamic เมื่อไดยินเสียงระฆัง ยังคงหลับตาอยู ลองเดินโดยใชสนเทา สังเกต
กลามเนื้อกลุมใหมที่เราใชเดินดวยสนเทา ขณะเดียวกันรูสึกอยางไร สารวจอารมณแความรูสึก
ที่ผุดขึ้น เห็นมันมองมัน เมื่อไดยินเสียงระฆัง กลับมาเดินตามปกติ หวนนึกถึงความรูสึก
ของเราตอนที่เดินหลับตาในครั้งแรก ความรูสึกของเรามีความเหมือนหรือแตกตางจาก
การเดิน ครั้งแรกอยางไร เมื่อไดยินเสียงระฆัง ยังคงเดินหลับตาอยู แตเดินดวยขอบนอก
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ของเทา สังเกตกลามเนื้อกลุมใหมที่เราใชเพื่อการเดินดวยขอบนอกของเทาของเรา สังเกต
ความมหัศจรรยแของรางกายในการเรียนรูสิ่งใหม ใชอะไรบางกับการปรับตัวของทาเดินแบบ
ใหม เมื่อไดยินเสียงระฆัง กลับมาเดินตามปกติอีกครั้ง ยังคงหลับตาอยู เดินมาเรื่อยๆ เดิน
ตามปกติ และหลับตา เมื่อไดยินเสียงระฆัง เดินดวยขอบเทาดานใน ยังคงหลับตาอยู สังเกต
ความยากงาของทาเดินแตละทา ขางไหนที่เราถนัดเป็นพิเศษ เมื่อไดยินเสียงระฆัง กลับมาเดิน
ตามปกติอีกครั้ง คอยๆ ลืมตาขึ้น ลองเดินแลวจินตนาการวาเดินบนหาดทราย ใหรอยเทาของ
เราประทับบนผืนทราย ใหปลายเทาทุกนิ้ว ประทับลงบนพื้นทรายชัดเจน กดลงใหแนน เราใช
กลามเนื้อมัดไหน เหมือนหรือแตกตางจากปกติ เมื่อไดยินเสียงระฆัง กลับมาเดินตามปกติอีก
ครั้ง เมื่อไดยินเสียงระฆัง เพิ่มความเร็วขึ้น 30% ลองเปลี่ยนทิศทาง ไปในทิศที่เราไมคุนชิน
ทิศแปลกใหม เมื่อไดยินเสียงระฆัง เพิ่มความเร็วอีก 30% สังเกตการณแรับรู เมื่อเราเพิ่ม
ความเร็ว เมื่อเราเดินเร็วขึ้น เราสามารถรับรูกลามเนื้อทุกมัด คอยๆ เดินชาลง ชาลง เมื่อได
ยินเสียงระฆังใหนั่งลง ณ จุดๆ หนึ่ง กระบวนกรใหผูเขาอบรมเปิดสมุดหนาที่วาง 2 หนา เขียน
วันและเวลา และวาดเทาของตัวเอง วาดเทาของเ )ใครใสถุงเทาใหเอาออก(รา สังเกตเทาของ
เราและวาดเทาของเราใหเต็มหนากระดาษ
 เขียนจดหมายถึงเท้าที่รักของฉัน… กระบวนกรใหผูเขาอบรมเขียนจดหมายถึง
เทาของเรา อยากบออกอะไรกับเคา เราอยูกับเคาตั้งแตเกิด เขียนถึงเทาของเรา เหมือนกับวา
เทาของเราสามารถรับรูได
 เขียนเสร็จแลว กระบวนกรใหจับกลุม )หรืออาจจะยังไมเสร็จ(3 คน ไมซ้ากับเมื่อ(
พรอมกับเลาถึงตอนที่ออกไปพบคนไขวาตองทาสมาธิ เพราะไมรูวาครั้งนี้จะเป็นครั้ง )เชานี้
กอนไปพบคนไข )กระบวนกรดูแลผูปุวยระยะสุดทาย( สุดทายที่ตองไปคุยกับคนไขหรือเปลา
บอกกับตัวเองวา“อีกสักครูหนึ่ง ในบรรดาคน หกพันหารอยลานคน มีผมเพียงคนเดียวที่ทา
ใหคนไขที่อยูบนเตียงยิ้มออกมาได” ซึ่งพบวาทาใหคุณภาพการฟใงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น กระบวนกรใหผูเขาอบรมทดลองทาโดยใหเพื่อนคนที่ 1 เลาเรื่องที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
เมื่อกี้นี้ เชน ความรูสึกเกี่ยวกับเทาของเรา ความรูสึกอะไรบางอยางที่ปรากฏขึ้นมาเพราะ
เหตุการณแนั้น สวนคนที่เหลือ เพื่อนคนที(่ 2 และ 3) ขณะที่เพื่อนเลาใหบอกกับตัวเองวาเรา
เกิดมาเพื่อที่จะไดยินเรื่องนี้ ใหความหมายวาเรื่องที่จะไดยินตอไปนี้คือสิ่งที่เรารอคอยมาทั้ง
ชีวิต )ฟใงอยางตั้งใจ( คนที่พูดเมื่อมีคนฟใงแบบนั้นลองสังเกตการณแพูดของตัวเอง เนื้อหา (
)ความสัมพันธแ พอพูดจบบอกเพื่อนวา “จบแลว” แลวแลกเปลี่ยนกัน
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ผู้เข้าอบรมสะท้อนความรู้สึก
ตอนที่อาจารยแใหยืนรูสึกวาเทาแปร อาจารยแบอกวาให balance รูสึกวาทรงตัวไดดี
ขึ้น พอยอเขารูสึกวาอาจจะทาไดไมนาน พออาจารยแบอกสามารถอยูไดนาน ตอนที่
เดิน กาวไป และระวังไมใหชนใคร พอหลับตาเดินชาลงและระวังมากขึ้น ใชหูฟใงเสียง
เทา เสียงหายใจ เวลาชนใครสัมผัสเบาๆ เวลาอาจารยแใหเดินดวยปลายเทา เกร็งนอง
ทาใหเดินไมถนัด พอหลับตาเกร็ง และกลัววาจะชนคนอื่น เวลาเดินดวยขอบเทาดาน
ในและดานนอก รูสึกไมมั่นใจ เวลาเดินเร็วๆ เวลาลืมตา ไมไดสังเกตกลามเนื้อ เดิน
เร็วๆ ตามที่อาจารยแบอก ตอนที่วาดเทา รูสึกวาเราใชเทาตั้งแตตอนหัดเดิน ใชเทา
อยางสมบุกสมบันไมวาจะเดินในที่รอน ที่เย็น ในปุา ในพงหญา บางทีเทาไปเหยียบ
อะไรแลวทาใหบาดเจ็บ ทายา หรือพักสักครูหนึ่ง แมวาเมื่อยถายังไมถึงเปูาหมายก็
เดินตอ ชวงหลังรูสึกวาเทาของตัวเองมีปใญหา ถาเรายังใชเทาอยางสมบุกสมบันอีก
ถาเราเดินไมไดจะทาอยางไร รูสึกวาเราตองดูแลเทา ใสใจเทา ถึงแมวาจะชาไปซักนิด
หนึ่ง แตก็คงจะไมสายเกินไป เพราะเราก็อยากใหเทาอยูกับเราตลอดไป
ชวงที่อาจารยแใหยืนและออกกาลังกายตอนแรกขาสั่น พอเดินขายิ่งสั่น รูสึกวาสังขาร
ของตัวเองเริ่มแก พอเดิน ชอบตรงที่อาจารยแใหดูความแตกตาง เปรียบเทียบระหวาง
ที่เดินลืมตาและเดินหลับตา ตอนที่เดินลืมตามีความมั่นใจ ไมคอยหวงเรื่องความ
ปลอดภัย พอหลับตา ใชประสาทสัมผัสสวนอื่นทาหนาที่แทนตา การตัดสินใจเดินแต
ละกาว ใชเทาสัมผัส ใชหูฟใงวามีใครหายใจอยูขางๆ หรือเปลา สิ่งที่เห็นตอนเดิน
หลับตาคือสมาธิ การหลับตาเดินจะมีสมาธิมากกวาทั้งจังหวะการเดิน จังหวะหายใจ
และจังหวะการยางกาวของเทา
เทาเป็นอวัยวะที่ไมเคยเหลียวแลเทาที่ควร เปรียบเทียบระหวางใบหนากับเทา เทา
เป็นสิ่งสุดทายที่จะมองเห็น แตวันนี้ที่อาจารยแใหเดินหลับตา เดินลืม และเขียนถึงเทา
ของเรา รูวา “ถาไมมีเคา เราอยูไมได” คิดวาการเดินเราใชอวัยวะสวนตางๆ ของ
รางกายใชแขนใชขา คิดไปถึงการทางาน ถาเราไมมีเพื่อนเราก็คงแย ขณะที่เขากลุม
เพื่อนๆ คิดเหมือนกันคือเราไมเห็นความสาคัญของเทา มองดูเทาของเราทั้งแปร ทั้ง
ใหญ ตอจากนี้ไปเราจะใหความสาคัญกับเคายิ่งขึ้น พาเคาพักผอนบางโอกาส พาเคา
ออกกาลังกาย และจะรักเคามากยิ่งขึ้น
เทาเป็นอวัยวะที่สาคัญ รางกายของเราทุกสวนสาคัญ รางกายของเรา คนรอบขาง
คนในครอบครัว มีคาถามวาเราใสใจคนที่สาคัญของเราหรือยัง
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กระบวนกรสรุป
ถาใครสักคนมีความสัมพันธแกับคนๆ นั้น ไมมีใครบอกได นอกจากตัวเราเอง ประเด็น
คือเราเห็นหรือเปลา เราจะทาอะไรกับใคร เราตองเห็นกอน การเห็นสาคัญมาก ทุกวันนี้ เรามี
จุดบอดที่เรามองไมเห็น เมื่อมองไมเห็น เราคงไมไดทาอะไร chronic care เริ่มจากการเห็น
การรับรูวามีสิ่งนั้น ยิ่งทาเป็นระบบตองละเอียด และรอบคอบ บางเรื่องถามองไมเห็น สิ่งนั้น
จะถูกละเลย บังเอิญสิ่งที่เราละเลยนั้นสาคัญ ระบบที่เราตั้งไวอาจจะพัง เพราะวาถูกทิ้ง ซึ่ง
อาจมีสัญญาณบางอยางที่บอกกับเรา ตอนที่ทาทายืน อาจไดยินเสียงกร฿อบแกร฿บ นั่นคือภาษา
ที่สื่อออกมา ซึ่งอาจไมใชคาพูด ถาเราไมนับวาเป็นภาษา เป็นขอมูลที่อยากใหเรารับรู คือไมได
ยิน ระบบการดูแลที่ดีตองไว มี sensitivity ตอนที่หลับตา สวนที่เหลืออยูจะไวขึ้น เมื่อกี้นี้พูด
ถูก มีตาอยูสบาย รูสึกปลอดภัย แตเมื่อไมไดถูกใช ศักยภาพดานอื่นๆ จะถูกดึงออกมา คนไข
ของเราก็เหมือนกัน คนไขที่เป็นโรค เคาก็ยังไมตาย อวัยวะสวนอื่นๆ ยังมีอยู attitude สาคัญ
เราพัฒนาไดหรือไม ตอนที่หลับตา และเดินดวยขอบเทา ไป focus ที่การเดินสนเทา เดิน
ปลายเทา ลืมวาเดินหลับตา ความคุนชินของเราตัดความตื่นเตนของการเรียนรู เพราะฉะนั้น
การเรียนรูตองมี awareness การรับรูเรื่องราวตางๆ คาวา “ศึกษา” คือ “สิกขา” มาจาก สะ
หมายถึงตนเอง สวน อิกขา แปลวา รู หรือ ทาใหรู “ศึกษา” หรือ “สิกขา” แปลวา มาทาให
ตนเองรู )รูดวยตัวของตัวเอง(facilitator สอนใครไมได แตทาใหเคาเรียน การจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน มักเนนไปที่สอนอะไร จนลืมไปวาผูเรียนไดเรียนบางหรือเปลา ศึกษาคือคน
ไดเรียน ไมใชคนไดสอน การจัด workshop อยูที่เคาไดนาไปใชหรือเปลา เราเขาใจบริบทของ
คนที่เอาไปใชหรือยัง
ที่อีกเรื่องคือ
การมองเห็นวาเรามีศักยภาพในการเรียนรูไดอีก
ความสามารถในการเรียนไมไดถอยไปตามอายุ ถาเราเชื่อแบบนี้ เราจะเชื่อในคนไขวาเคายังมี
ศักยภาพเหลืออยู แลวทาไมเคาจะไมรวมมือกับเราวาเราวางแผนอะไรเพื่อชวยเคา จดหมาย
ถึงเทา ยังมีอีกหลายอวัยวะ เมื่อเราดูแล )เขา สะโพก หัวไหล สะบัก(ตัวเราแลวเห็นวาได
ประโยชนแ มีความสุข เมื่อไปดูแลคนอื่นจะอิน (in) เมื่อเราไมได appreciate สิ่งที่จะเกิดขึ้น
จริงๆ จะทอเร็ว ซึ่งงานของเราทอเร็วไมได อยากใหมอง incentive รางกายเป็นของมีคา
ไมควรละเลย
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Workshop คือการเขามาติดตามกระบวนการเรียนรู Workshop ไมไดสาคัญตอนนา
กระบวนการ สิ่งที่สาคัญคือการสะทอน เมื่อไหรก็ตามที่เราไมฟใงคนอื่นสะทอน ขาดตอนจาก
การฝึก awareness สาคัญ คือรูวาขณะนี้ดวยเองฟใงหรือไมฟใง เวลาอยูใน workshop
คน 2-3 คนจะมีผลกระทบตอคนอื่น ถาเราไมเห็นวาตัวเรากาลังทาอะไร ที่เป็นการขัดขวาง
กระบวนการเรียนรูคนอื่น เราจะไมรูเหมือนกันวาเราทาตัวอยางไรในบานของเรา ทาให
ขัดขวางกระบวนการทาใหเกิดความสุขในบานของเรา เหมือนกับเทาของเราถาเราไมใสใจ เรา
จะไมเห็น awareness สาคัญมาก Workshop เป็นการเรียนรูตลอดเวลา วันหนึ่งพวกเราตอง
ออกไปจัด หรือดูคนอื่น ถาเราไมเรียนรูในหอง พอออกไปขางนอก เราเหลือแตของเดิมๆ ที่
เคยใช ถาเรามี KPI ในการทา workshop 3 วัน คือ awareness รูวาตัวเองเป็นอะไรอยู เรา
สอนคนไขเรื่องเทา แตเราไมเคยดูเทาของตัวเอง เราจะเพียงแตสอน เราจะใหคนไขเห็น
ความสาคัญของเทาอยางไร สมมติวาเราดูเทาคนไข ถาดูแตชีพจรวาชาหรือเร็ว เราเห็นเทา
เคามีแผล ลองถามวา “แผลนีท้ านไดแตใดมา” ชวนนึกถึงความสาคัญของสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น เรา
ตองใสใจทุกคนที่อยูขางหนา การฝึก Workshop ใหกับคนเป็นรอยๆ คน จะได junk ออกไป
แตถาฝึกไดคนๆ หนึ่ง เคาจะสามารถชวยคนอีกคนหนึ่งได การเรียนรูบางที blink ขึ้นมา ซึ่ง
บางครั้งอาจเสียโอกาสหากเราเลือกที่จะไมฟใง หนังสือที่เขียน คือหนังสือของเราเอง ถาไม
เขียน จบ workshop ออกไปก็ไมมีอะไรไปอาน ลอง check awareness งายๆ
0 __________ 5 __________ 10 โดยใหคะแนน ตั้งแตฟใงใหคะแนนเต็มรอยหรือไม ใน
ชีวิตของเราถาเรามี awareness เราจะเรียนรูไดมากขึ้น เห็นรายละเอียดมากขึ้น ใสใจคนมาก
ขึ้น รวมทั้งตัวเราจะออนโยนลง การมองเห็นสาคัญ ถาเรามองเห็น เราจะรูวาจะแกไขอยางไร
ถาไมเห็น เราจะแกไมได
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ช่วงค่า
 ยืดเหยียด - “ท่าน้า”
นั่งตัวตรง หายใจเขา พรอมๆ กับคอยๆ ยกมือทั้ง 2 ขางใหอยูเหนือศีรษะ ยกมือจน
สุด หายใจออก พรอมกับคอยๆ หมุนขอมือลงเป็นเกลียว ปลอยมือลง พริ้วไหวเหมือนสายน้า
ไหล ระหวางที่ทา ใหรับรูถึงความรูสึกที่เกิดขึ้น
 พัฒนาทักษะการให้คาปรึกษา - ฟังเพลง “หายใจโดยไม่รักเธอ” ของ มัม ลาโคนิค
เนื้อเพลง หายใจโดยไม่รักเธอ มัม ลาโคนิค /
ตอนเริ่มที่รักเธอก็รูอยูแลว วาสักวันหนึ่งตองช้า
แตแลกกับรักเธอ อะไรก็ทา ช้าสักเทาไหรจะทน
และเมื่อวันนั้น ไดเกลายเป็นจริง *
ก็ไมมีสักสิ่งที่ฉันจะขามพน
ฉันทนอยูไมไหวชวยฉันที ถาไมไดรักเธอก็ไมมีที่ใหไป **
)ดนตรี( ไมมีเธอ ไมเหลือใคร จะอยูอยางไรเมื่อตองหายใจโดยไมรักเธอ
ไมอยากจะหายใจ ไมไหวไมสน
กลายเป็นคนครึ่งคนเทานั้น
อีกนานเทาไหรที่ตองตื่นมาทุกวัน
ฉันจึงจะอยูไดเอง
*,**,**
จะอยูอยางไร เมื่อไมมีเธอ
กระบวนกรใหหยิบสมุดประจาตัวขึ้นมา
ฟใงเพลงแลวตอบคาถามดังนี้
คาถาม
1. เราคิดวาคนๆ นี้กาลังรูสึกอะไรอยู เกิดอะไรขึ้นกับเคา และเคากาลังรูสึกอะไร
2. เราคิดวาคนที่พูดแบบนี้ คนที่คร่าครวญแบบนี้ คนที่ทาแบบนี้ เราคิดวาเคาเป็นคน
ยังไง
3. สมมติวาคนๆ นี้เป็นคนที่เรารูจัก ถาเคาไมเหลือใคร เคาเหลือเราอยูคนเดียว เราจะ
ดูแลเคาอยางไร
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4. สมมติวาถาเป็นตัวเราเอง เจอแบบเคา รูสึกแบบเดียวกับเคา เราอยากจะถูกดูแล
อยางไร
5. ถาเราเป็นคนที่เจอเหตุการณแแบบนี้ เราไมอยากใหคนที่เขามาดูแลเราทาแบบไหนกับ
เรา ไมอยากใหเคาดูแลเราอยางๆไร )ทั้งคาพูดและการกระทา(
กระบวนกรใหผูเขาอบรมแบงกลุมพูดคุย ผูเขาอบรมชวงค่ามีผูชาย 5 คน กระบวน
กรใหแบง 5 กลุม สวนผูหญิงเลือกนั่งกับผูชายกลุมไหนก็ได เมื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนซักพัก
กระบวนกรใหเปลี่ยนกลุม ผูชายยังนั่งที่เดิม สวนผูหญิงเลือกไปอยูกับกลุมใหม และ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ไดพูดคุยกับกลุมแรก
กระบวนกรใหนั่งลอมวงรวมกัน สะทอนความรูสึก สิ่งที่อยากพูด อยากบอก ไมพูด
ไมได
ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม
1. คิดวาคนๆ นี้กาลังรูสึกมีความทุกขแ
2. คิดวาคนที่พูดแบบนี้ คนที่ทาแบบนี้ เป็นคนที่วนเวียนอยูในความทุกขแ หาทางออก
ไมได
3. สมมติวาคนๆ นี้เป็นคนที่เรารูจัก ถาเคาเหลือเราอยูคนเดียว เราจะบอกใหเคาเขาใจ
วาเราเขาใจเคาและเราพรอมที่จะอยูเคียงขาง ทาความเขาใจปใญหาของแตละคน ให
เคาเขาใจปใญหาของเคา และรับรูในสิ่งที่เคาเป็น บอกเคาวาเรารับรูในสิ่งที่เคาเป็น
ทุกขแ เขาใจวาเคาเป็นทุกขแ ถาอยากระบายก็ใหระบายออกมา ถาอยากรองไหก็ให
รองออกมา เราพรอมที่จะรับฟใง ซึ่งผูดูแลจะตองมีความอดทน และเป็นผูฟใงที่ดี บาง
คนตอบวาคนๆ นี้ตองจับ admit ตอบตามหลักวิชาการ เพราะมี(suicide idea และ
สงสัญญาณชัดเจน )
4. เรียนรูวาการฟใง การแสดงออก การใชภาษาสามารถเยียวยาคนที่มีความทุกขแ คนที่
เขามาหาเราได
5. เห็นคุณคาของการเรียนรูรวมกัน ปใญหาเดียวกันมีวิธีการ/ทางออกมากมาย
6. จิตใจวัดไมได ความทุกขแเล็กๆ ของคนๆ หนึ่ง อาจยิ่งใหญสาหรับคนอีกคนหนึ่ง และ
การแกไขปใญหาของแตละคนมี level ที่แตกตางกัน คนที่มีประสบการณแอาจ
มองเห็นปใญหาที่เลามาเป็นเรื่องเล็ก อีกคนหนึ่งอาจมองเป็นเรื่องใหญ
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7. ความผิดหวังเรื่องความรักเป็นวิกฤติของคน เป็นความทุกขแที่เราตองกาวผานใหได
บางคนอยากจะระบาย บางคนอยากหาอะไรมาทดแทน เพื่อทาใหตัวเองมีคุณคา
เหมือนเดิม บางคนใชหลักโพชฌงคแ 7 คือมีสติ ธรรมวิจัย วิริยะ ปิติ สมาธิ อุเบกขา
ซึ่งการแกไขปใญหามีปใจจัยมากมายขึ้นกับเพศ ชวงเวลา อายุ อาชีพ สถานะทางสังคม
และพื้นฐานของชีวิตแตละคนดวย
8. ถาเราเป็นคนที่เจอเหตุการณแแบบนี้ เรา ไมอยากไดยินคาวา “นาเห็นใจจังเลย” “นา
สงสาร” “เรื่องขี้ผง” เพราะเป็นเรื่องที่ใหญที่สุดของเคาในขณะนั้น สวนผูชายไม
อยากใหคนที่เขามาดูแลเราบอกวา “ผูหญิงคนที่ทิ้งเคาไปเป็นคนไมดี” เพราะเธอคือ
คนที่เคาเลือกแลว เป็นคนที่ดีที่สุดสาหรับเคา
9. ผูหญิงในกลุมมีความคิดเห็นคลายๆ กัน สวนผูช ายแตละคน มีความคิดเห็นแตกตาง
กันออกไป
กระบวนกรสรุป
การจัดกิจกรรมนี้หลากหลาย ทามาหลายสิบครั้ง แตละครั้งไมซ้ากัน ความคิดเห็น
ของผูหญิงแตละคนไมเหมือนกัน ที่บอกวาเหมือนกันผมไมเชื่อ ความสนุกของความเป็นมนุษยแ
คือความตาง เพราะวากวาที่เราจะรูสึกแบบนี้ มีความเห็นแบบนี้เราใชชีวิตแบบหนึ่งมา แลว
มองยอนกลับไป เราใชชีวิตไมเหมือนกัน บางคนทาอยางเดียวกัน แต drive energy
เบื้องหลังไมเหมือนกัน เราเห็นคนทาเรื่องเดียวกันแตแรงผลักดันไมเหมือนกัน คนมาทางาน
ทุกวันอาจภาคภูมิใจในสิ่งที่ทา ในขณะเดียวกันคนที่ทาเหมือนกันอาจทาเพื่อลูก เพื่อใหเคามี
ความมั่นคงในชีวิต ทาเพื่อแมที่สงเคาเรียน Nicoma กลาวถึงคนกออิฐ 3 คน ถามวาทาอะไร
คนแรกบอกวา “กออิฐ” คนที่สองบอกวา “สรางกาแพง” อีกคนหนึ่งบอกวา “สรางวัด” 3
คนนี้กออิฐเหมือนกัน แตไมเหมือนกัน การที่กระบวนกรใหนั่งพูดคุยกัน 3-5 คน อยากใหสกัด
ความรุมรวยของความตาง ถึงแมจะเหมือนกันแตพยายามหาความตางใหได เพราะความ
เหมือนจะทาใหเราดวนสรุป คิดวาไมมีอะไร เพราะทุกคนเหมือนกันหมด แต shade เล็กๆ
นอยๆ ที่ตางกันสาคัญ มีขอหนึ่งที่คนไมคอยพูดถึงคือ คนๆ นี้เป็นคนยังไง พวกเราคุนชินกับ
การวินิจฉัย พอวินิจฉัยจะเกิด relationship (ความสัมพันธแไปตามที่เราวินิจฉัย กระบวนการ )
นี้ไมตองออกมาโดยconscious ออกมาเป็น subconscious วินิจฉัยในใจ ผูชายอะไร
รองไห ไมแข็งแรง ไมมั่นคง
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เพลงนี้ชื่อ “หายใจโดยไมรักเธอ” แตงให มัม ลาโคนิค รองโดยเฉพาะ มัมเป็นนักรอง
ชาย แตจิตใจเป็นผูหญิง เนื้อเพลงประโยคแรกชัดมาก บางทีเคารองแบบนี้ ของจริงอาจจะ
ไมใช ภาษาที่ใชเป็นภาษา “อารมณแ” จะอยูอยางไรโดยไมมีเธอ ถาเป็นหมอ neuro บอกวา
อยูได เพราะเราไมสามารถกลั้นใจตายได autonomic nervous system ภาษา “อารมณแ”
จะเวอรแนิดหนอย เพราะภาษาไมสามารถอธิบายอารมณแที่เกิดขึ้นจริงได ของบางอยาง
โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพ ตองใชประสบการณแตรง คาศัพทแจากัดตองใช narrative ถาคนฟใงมี
ประสบการณแจะเขาใจมากยิ่งขึ้น บทกวีจะชวยบรรยายอารมณแความรูสึกได บทกวีและ
ทวงทานองจะขยายสิ่งที่เราจะสื่อมากขึ้น กระบวนกรอธิบายความซับซอนของการสื่อสาร
ออกไป เวลาฟังบอกกับตัวเองหรือบอกกับคนอื่นว่า “ฉันเข้าใจเธอ” ไม่ง่ายที่เราจะเข้าใจ
เวลาที่เราจะช่วยอะไรใคร ช่วยเค้าโดยที่เราไม่เข้าใจเค้า..อันตราย!!
กระบวนกรยกตัวอยางระหวางคนที่ทุมเทความรักไปสุดตัวกับคนที่เผื่อความรักไว
ครึ่งหนึ่ง (spare) ไมรูวาอยางไหนดีกวากัน background ของแตละคน มีที่มาวาทาไมทา/
ไมทาอะไรบางอยาง คนที่จะออกแบบระบบการเยียวยา มีระบบอะไรที่ play safe ไมทาราย
ผูเยียวยา มีคาคาหนึ่งที่พูดบอยคือ “ไมเป็นไร” ทฤษฏีการสื่อสารบอกวา เมื่อไหรก็ตามที่พูด
คาวา “ไมเป็นไร” เราไมไดพูดกับเคา เราพูดกับตัวเอง ตัวอยางเชน หมอบอกคนไขวา
“ผลชิ้นเนื้อที่ตรวจออกมาพบวาคุณเป็นมะเร็ง แตไมเป็นไร…..” ที่หมอพูดออกมาแบบนี้สวน
หนึ่งเป็น insensitive สวนหนึ่งเป็นความกลัว “ไมเป็นไร” ใชกันบอย ถาใชตองใชอยางมี
ศิลปะ ใชเมื่อเราบอกขาวดี เมื่อบอกขาวราย ควรมีขาวดีดวย หมอ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทยแอบรมมาเพื่อบอกขาวดี
เรื่องที่เพื่อนเลา อาจเป็นเรื่องจริง ตองขอบคุณเคา เป็นเรื่องที่ไมไดหาฟใงงายๆ และ
อยาเพิ่งดวนสรุป ไมได representative ทั้ง 5 คน ไมใชตัวแทนของเพศชาย ระมัดระวังเรื่อง
generalization เหมารวมทาใหชีวิตงายขึ้น แตทาใหเราขาดศิลปะและขาดความ )เหมารวม(
ะเมียดเวลาเจอกับปใจเจกบุคคล การดูแลคนที่เปราะบางตองละเมียด ตองลsensitive
บางครั้งการที่เราเขาไปเยียวยา เราอาจเป็นคนสุดทายที่เหลืออยู กิริยาในการฟใงของเรา การ
ใหความสาคัญกับเรื่องที่เคาเลา ถาเราพลาดนิดเดียวอาจเป็นใยสุดทายที่หลงเหลืออยูบนโลก
เดินออกจากบานอาจฆาตัวตาย เรารักที่จะเป็นอาชีพนี้เราตองไวกับความรูสึกคน เราจะพบสิ่ง
มหัศจรรยแในวิชาชีพนี้ จาก privilege ที่เราไดฟใงเรื่องราว บางคนบอกวา “ฉันรอดมาได
อยางไร” ไมมีใครรูวาทาไมเราถึงไดยินเรื่องราวเหลานั้น แตผมไมเชื่อเรื่องความบังเอิญ
ถาเราไดยินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มันตองมีเหตุผลวาทาไมเราถึงควรไดยินเรื่องนี้ และ
ขอเก็บเรื่องนี้ไวดีดี
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กระบวนกรเลาถึงลูกนองที่ฆาตัวตาย )สาเร็จ( เกิดจากความรัก คนแรกเป็นผูชาย
อกหักมา 2 ปี ฆาตัวตายปีที่ 3 สิ่งที่เราคิดวาเคาจะกลับมานั้นไมจริง ไมมีใครรูวาเคาใชชีวิต
อยางไร อีกคนหนึ่งใชเวลา 2 เดือนหลังจากรูวาไปมีกิ๊ก เป็นคนที่รับผิดชอบ มีภรรยาแลวไปมี
กิ๊ก แลวฆาตัวตาย อะไรก็ใชไมทัน เราเรียนรูจากเรื่องนี้วา ไมมีขอสรุปที่ตายตัว แตเราตองพก
เครือ่ งมือใสกระเปาไวเยอะที่สุด ทุกครั้งที่มีการสูญเสียเพื่อนๆ จะบอกวา “ไมนาเลย ถาวัน
นั้น…” เราไมมีทางรูวาที่บนกับเราวาจะฆาตัวตายเป็นรอยครั้ง และเราบอกวา “เมื่อไหรมึงจะ
ตาย” แลวมันก็ตาย เราเป็นยังไง ตอบไมได เวลาเจอคนที่ depression อะไรก็เอาไมอยู อยา
ประมาณวาชีวิตจะเป็นเชนนั้น ถาเรา sensitive ในการรับรูความรูสึก บางทีก็ไมตองทาอะไร
แตใหรูสึกวาในความมืดมิด มีเงาของใครใหเห็นลางลาง เมื่อตัดสินใจอะไร มีเงาลางๆ ใหเห็น
คนที่เป็น counselor เวลาที่ตกหลุมใครจะเขาไปชวย เพราะ “รูแลว”เรามีชีวิตอยูบนความ
ไมแนนอน สุดทายทิ้งวิชาการใหหมด ไมตองไปทาอะไร ที่อันตรายคือเราเขาใจวาเราฝึกมาดี
แต “ไมจริง” ถาฝึกมาเยอะพระเจาจะสงบททดสอบมาให เพราะฉะนั้น มีเครื่องมือใสกระเปา
ไวเยอะๆ
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วันที่สอง (วันที่ 7 พฤษภาคม 7552)
ช่วงเช้า
 ยืดเหยียด - ท่าลม
ยกนิ้วหัวแมมือของมือซายและมือขวาชนกัน พรอมกับยกนิ้วชี้ของทั้ง 2 ขาง ทามุม
90 องศา ยกมือขึ้น-ลงชาๆ ขณะที่ยกมือขึ้นเอาแขนชิดหู ใสลมหายใจยกมือขึ้นหายใจเขา เอา
มือลงหายใจออกรับรูวาแขนเหยียดตรง
กระบวนกรบอกวารางกายของเราเป็นของจริง
การรับรูความรูสึกเป็นนามธรรม
(abstract) เมื่อเรารับรูความรูสึกได จับความรูสึกได คือ awareness การปรับรางกาย “สติ”
สาคัญ “ทา” สาคัญนอยกวา ขณะที่ทามี intention และใจอยูที่นั่น สารวจและรับรูการ
เคลื่อนไหวของรางกาย ระหวางนั้นอาจมีความรูสึกอื่นๆ เขามาก็ดูมัน อาจรูสึกสงสารรางกาย
รูสึกขอบคุณ รูสึกชื่นชม แตไมติดกับความรูสึก แคเห็น
 จินตนาการ - เคลื่อนไหวร่างกาย
กระบวนกรใหผูเขาอบรมเคลื่อนไหวรางกาย
ท่าชักดาบ ยืนกางขา โนมตัวไปดานซาย ยกมือขึ้นมาวางบริเวณสะโพกเหมือนทาชัก
ดาบ เอี้ยวตัวไปทางขวา (90-270 องศาเหมือนปลายดาบพุงตรงไปขางหนา เปลี่ยนทา เอี้ยว )
( ตัวไปทางซาย90-270 องศา )
ท่าพลิ้วไหวเหมือนผ้าแพร ยืนกางขา โนมตัวไปดานซาย มือโบกสะบัด และ
จินตนาการเหมือนผาแพรพริ้วไหวไปบนทองฟูา คอยๆ เคลื่อนตัวไปชาๆ
กระบวนกรใหผูเขาอบรมนั่งเป็นวงกลม และบอกวา การ share เรื่องราว เนื้อหา
ไมสาคัญเทากับความสัมพันธแของคนที่เลาเรื่อง ซึ่งเคาเห็นวาเรื่องนี้สาคัญหรือเป็นประโยชนแ
ขึ้นอยูกับวาเรารับแบบไหน เราจะไดแบบนั้น ถาเรามองคนอื่นเหมือนไมมีตัวตน (invisible)
ความสัมพันธแอาจจะไมใชแคเป็นศูนยแ อาจจะติดลบ มนุษยแเป็นสัตวแสังคม ตองการถูก
recognize วาเรามีตัวตน เพื่อนเราที่มาปรึกษา พอฟใงจบ เพื่อนสีหนาดีขึ้น เคาจะรูสึก
ขอบคุณ ทั้งๆ ที่เราเองอาจจะรูสึกวายังไมไดทาอะไร การฟใงเรื่องราวของใครสักคน ฟใงอยาง
ตั้งใจ เรามอบ dignity ใหเคา เราเห็นเคา เรารับวาเรื่องของเคาสาคัญ เป็น give ที่เรา
สามารถมอบใหคนรอบขางไดทุกวัน แตเป็น give ที่ตองฝึก เพราะเรามักจะหมกมุนอยูกับตัว
เราเอง
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การ share สิ่งสาคัญอยูที่ internal และ intention ของคนเลาที่มอบใหดวย
ความรัก รูสึกวานาสนใจ บางทีมีความกลัว เพราะเราอยูในโลกของการตัดสิน พูดไปแลว(
ไมกลา )อาจจะเชย ใครๆ ก็รูshare ซึ่งตองฝึกใหทะลายกาแพง (barrier) ซึ่งเราเองเป็นคน
สรางขึ้น เนื้อหาก็สาคัญ ถาเรากลั่นออกมาจากประสบการณแตรง เพื่อนๆ จะไดรับมุมมอง
ซึ่งตัวเองอาจนึกไมถึง และอาจจะคลี่คลายปมบางอยางได
ผู้เข้าอบรมสะท้อนความรู้สึก
ปกติเดินวันละ 1 ชั่วโมงและทาสมาธิบาบัดทุกวันในตอนเชา ทาไปตามตัวชี้ที่กาหนด
ขึ้นเอง ไดอากาศ อารมณแ ความแข็งแรงของรางกาย กิจกรรมนี้ทาใหเรียนรู
“จินตนาการ” ถาคนเรามีการเคลื่อนไหวและใชจินตนาการ ทาใหเกิดความคิดตอ
ยอด เรียนรูสิ่งใหม Get ที่อาจารยแบอกวาทาไมเราตองทาในสิ่งที่คนอื่นชวนทา ทาไม
ไมคิดสิ่งใหม ซึ่งอาจจะไดผลลัพธแที่ดีกวา คิดวาจะกลับไปฝึกการใชจินตนาการตอ
รูสึกสับสน เวลาทาอะไรอยากใหใจจดจอในสิ่งที่ทา พออาจารยแใหจินตนาการ
ยังตามไมทัน ไมคอยไดจินตนาการ ไมรูวาจะตออยางไร
รูสึกวากลามเนื้อสวนตางๆ ยืดเหยียดมากขึ้น เรียนรูวาเรายังใชศักยภาพที่มีอยูไม
เต็มที่ ตอนทาโยคะเหมือนจะงายๆ แตรูสึกรอน มีเหงื่อออก ตอนทาทาชักกระบี่และ
โปรยผานึกถึงตอนดูหนังจีน )ตอนนั้นรูสึกชอบและสนุก( จินตนาการวาอยูบนยอด
เขา มีลมพัด จากที่รูสึกรอน เหมือนไดผอนคลายและรูสึกเย็นขึ้น ตอไปเราควรใช
ศักยภาพดานตางๆ ใหมากขึ้น รางกายของเราสามารถทาอะไรไดอีกเยอะมาก
รูสึกเหมือนอยูในวัยเด็ก ไมมีขอผูกมัดเรื่องเพื่อน ครอบครัว การทางาน กฎระเบียบ
ตางๆ ฐานะทางสังคม การเงินฯลฯ นึกถึงบรรยากาศที่เชียงใหม หนาแลงมีดอก
ชัยพฤกษแสีเหลืองสด ดอกอินทนินน้าสีมวง ดอกไมสีสมๆ สลับกันไปเหมือนหนังเรื่อง
THE HERO ที่มีดอกไมสีๆ เต็มไปหมด มีเพื่อนๆ ที่มาฝึกกระบี่ดวยกัน นึกถึงการ
ทางานที่ผานมา ปใจจุบันทางานเครือขายเทารักษาโรคเบาหวาน จินตนาการถึงคนที่
ทางานดวยกันวา ทุกคนมีอุดมการณแรวมกัน มีเปูาหมายเดียวกันที่จะทางานให
ประสบความสาเร็จ ทุกคนที่เขามามีฐานะเทาเทียมกัน ไมมีเงื่อนไข มีการแบงปใน ไม
มีผูใหและผูรับ ไมมีภาระผูกพัน
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เรียนรูการสรางพลังใหกับตัวเอง ปกติออกกาลังกาย เดินชาเดินเร็วสลับกัน
ขี่จักรยาน แตไมมีสติ ฝึกแบบนี้ทาใหใจพองโต ทาชักดาบ รูสึกวาเราจะตองทาเรื่อง
ยากใหสาเร็จใหได การทางานเราตองสัมพันธแกับลูกนอง คนไข และคนอื่นๆ อีก
มากมาย ที่ผานมาเราสรางบาดแผล สรางรอยแผลเป็นใหผูรวมงาน ถาเราไมมีพลัง
ใจไมเต็มรอย เราจะไปทาอะไรใหกับคนอื่นได ทาโปรยผา ไดใชจินตนาการ
แลวมีความสุข เวลาเรามีความสุขเราอยากใหคนที่อยูรอบตัวเรามีความสุขไปกับ
เราดวย
กระบวนกรสรุป
กระบวนกรสะทอนวา รางกาย “จริงที่สุด” เมื่อเราคิด “ไมจริง” ถาเราคิดวาทาไมได
ไมไดลองทา ผลคือทาไมได แตถาเมื่อไหรลองทา จะทาได ดังนั้น เราควรที่จะใสใจตัวเอง ถา
ตัวเอง ไมใสใจตนเอง อยาไปคาดหวังกับคนอื่น
Workshop นี้สาคัญที่สุดคือการเขียน เรามีการจัดการความรู ความรูที่เราใชทุกวันนี้
บางทีเป็น third hand knowledge ไมใช )ความรูที่บอกตอๆ กันมา(secondhand
knowledge เราลองทาแลวเราเป็นอยางไร (first-hand knowledge) เป็นความรูเฉพาะของ
เรา ถาจะแกไขตองแกที่ตัวเรา อะไรที่เกิดขึ้น ได/ไมได เป็นการเรียนรู
กระบวนกรกลาวถึงการนั่งวงกลม
the miracle of circle ถาเรานั่งเป็นวงกลม
กับนั่งสะเปะสะปะ คุณภาพการคุยไมเหมือนกัน
กระบวนการเรียนรู ประกอบดวย การ
เห็น คิด พูด ทา เราตองเห็นกอนวามีความ
แตกตางจากเดิมหรือไม
เห็นวาเรามีปใญหา
หรือไม ถึงจะคิด เมื่อคิดแลวพูด พูดคือ
กระบวนการ แลวลองทาดู ถาไมลองทาดูจะไมรู
วาแตละทาที่ทางาย/ยาก
จินตนาการเป็นเรื่องสาคัญ การติดอยูกับกรอบหรือมาตรฐานนานๆ จะคอยๆ ทาลาย
จินตนาการ
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ใครที่ติดไมตองเสียใจ มันคือ “จริต” บางคนชอบนิ่งๆ บางคนชอบเคลื่อนไหว คนที่
ชอบเคลื่อนไหวพอถูกบังคับใหนิ่งจะอึดอัด แตพอใหเคลื่อนไหวจะไปได คนนิ่งๆ จะรูสึกวา
เคลื่อนไหวถูกหรือเปลา อยางไรก็ตามถือเป็นขาวดีที่เรารูวา เราชอบ/ไมชอบอะไร เพราะ
อะไร ถาตามตอไปเรื่อยๆ เราจะพบวาหลายๆ เรื่อง ไมมีความจาเป็นเลยที่ไมชอบมัน ทันทีที่
เราปลดตรงนี้ออกไปนี้ชีวิตของเราจะ “จี๊ด” นอยลง เรามักมีกฎขอหามตางๆ (taboo) บาง
คนชอบทางาน เห็นคนอื่นอยูเฉยๆ ไมได ถาเราสามารถจัดการใหชีวิตของเรา “จี๊ด”นอยลง
มันจะเป็นอยางไร กอนอื่นตองเห็นกอนวาเราไมชอบอะไร บางเรื่องที่เราไมชอบ พอเราฝืนใจ
เราสามารถทาได บางเรื่องเราทุกขแ เพราะเราตั้งใจเกินไป วิธีที่ดีที่สุดคือ no tension
ปลอยวางซักนิด บางคนชอบเปฺะ แตพอให freestyle ติด เพราะ rule ไมชัด บางคนไมชอบ
เปฺะ ไมชอบกฎมากมาย พอให freestyle ปลอยเต็มที่ บางทีตองหาจุดสมดุล นอกเหนือจาก
เรารูวาเราชอบอะไร ไมชอบอะไรก็สาคัญ และ what next ที่ชอบทาดีที่สุดแลวหรือยัง ที่ไม
ชอบทาอยางไรตอ หรือปลอยใหเป็นแบบนี้
Volunteer survivor )อาสาสมัคร(เชน ผูปุวยที่เป็นมะเร็งแลวหายกลับมาเป็น
อาสาสมัคร เวลาทางานจะมีพลัง) เมื่อมาดูแลคนไขที่มีอาการปวด แลวบอกวาปวดแบบนี้พอ
ทนไหว คนไขจะเชื่ออาสาสมัครมากกวาหมอ เพราะเคยผานประสบการณแมาแลว (direct
experience ยาที่หมอให )morphine OK เชื่อพี่เพราะพี่เคยเกือบตายมาแลว อะไรที่เป็น
ประสบการณแตรงจะมีพลัง มี conviction ตางจากคนเลาใหฟใง เพราะฉะนั้น )งๆความเชื่อจริ(
Group therapy จึงมีพลัง กลุมคนที่ติดเชื้อ HIV ติดหลา ติดยาเสพติดมานั่งคุยกัน สามารถ
heal กันได เพราะเขาใจปใญหาซึ่งกันและกัน ถาเรารัก “สุขภาวะ” ตองคลุกวงใน ถึงจะ
สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได คือใหเคาเชื่อเรา เชื่อในสิ่งที่เราพูด ซึ่งเราตองพูดอะไรที่เราเชื่อ
จริงๆ
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การเห็น – วาดภาพแจกันดอกไม้ ภาพใครสักคนที่เมื่อเรานึกถึงแล้วมีความสุขมากที่สุด
แบงกลุม 2 กลุม
ภาพแรก กระบวนกรใหวาดภาพสิ่งที่อยูขางหนา )แจกันดอกไม( พอไดยินเสียงระฆัง
กระบวนกรใหมองไปยังภาพที่วาด “รูสึกอยางไร” เขียนไวที่ใตภาพ 1 ประโยค)สั้นๆ(
ตอจากนั้น กระบวนกรใหลุกขึ้นยืนเปลี่ยนที่ เปลี่ยนมุมที่นั่งใหม แตยังคงนั่งอยู
ในกลุมเดิม

ภาพที่ 2 กระบวนกรใหเปลี่ยนหนากระดาษใหม เปลี่ยนวิธีวาดแบบใหม โดยให
สายตาอยูที่ภาพ 80% สายตาอยูที่มือ 20% มองและรับรูใหเยอะ พอไดยินเสียงระฆัง
กระบวนกรให มองไปที่รูปใหม “มีคาอะไรเกิดขึ้นในสมองของเรา” เขียนไวที่ใตรูป
ตอจากนั้น กระบวนกรใหลุกขึ้นยืน เปลี่ยนที่ใหม
ภาพที่ 3 กระบวนกรใหเปลี่ยนหนากระดาษใหม เปลี่ยนวิธีวาดแบบใหม อาจ(ยืนขึ้น
มองมุมสูง )ใหสายตาอยูที่ภาพ 80% สายตาอยูที่มือ 20% ใช้มือซ้ายวาดภาพ ระหวางที่
วาดภาพมีเพลงบรรเลง พรอมกับเสียงของกระบวนกรที่บอกวา “ลองดูแลมือของเรา ลอง
ประคับประคองมือข้างที่ไม่ถนัด ให้เค้าผลิตผลงานสร้างสรรค์ขึ้นมา ลองใช้ความรู้สึกของเรา
ดูแลมือข้างที่เราไม่ถนัด รู้สึกว่ามือข้างนี้เป็นมือเดียวที่เราเหลืออยู่ เราจะให้เค้าทางาน
creative เราจะดูแลเค้ายังไง” พอไดยินเสียงระฆัง กระบวนกรใหมองผลงานที่วาดจาก
มือที่เราไมถนัด “รูสึกอยางไร” เขียนบรรยายความรูสึกลงที่ใตภาพ
ตอจากนั้น กระบวนกรใหลุกขึ้นยืน เปลี่ยนที่ใหม (อยากใหนั่งลง)
ภาพที่ 4 กระบวนกรใหเปลี่ยนหนากระดาษใหม กอนวาดภาพนึกถึงใครสักคนที่เมื่อ
เรานึกถึงแลวมีความสุขมากที่สุด เมื่อนึกถึงคนๆ นี้ ใหชัด นึกภาพคนๆ นี้ใหชัด เรารักเคา
เพราะอะไร ใชความรูสึกนี้เขียนการแดใหกับคนๆ นี้ พอไดยินเสียงระฆัง กระบวนกรใหมอง
ภาพๆ นี้และเขียนประโยคที่เราจะมอบใหกับคนๆ นี้
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ตอจากนั้น กระบวนกรใหลุกขึ้นยืน หาตาแหนงสุดทายที่จะเห็น )นก็ไดนั่งหรือยื(
ภาพที่ 5 กระบวนกรใหเปลี่ยนหนากระดาษใหม zoom-in พื้นที่เล็กๆ ประมาณ
10% ของพื้นที่ๆ ที่เห็น (focus ภาพที่เราอยากเห็น )ขณะที่วาด คิดวาเป็นการอาลาวาเราจะ
ไมเห็นภาพนี้อีกแลว จารึกความทรงจาที่เราจะเห็นจุดๆ นั้น ระหวางที่วาดภาพมีเพลงบรรเลง
พรอมกับเสียงของกระบวนกรที่บอกวา “ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะเห็นเธอ และฉัน
จะไม่เห็นเธออีกตลอดไป เราอยากจะจดจามุมไหนของเค้า” พอไดยินเสียงระฆัง กระบวนกร
ใหมองภาพสุดทายนี้และเขียนอะไรลงไปในรูปภาพที่เรากาลังจะอาลา
กระบวนกรใหจับกลุม 4 คน เมื่อเขากลุมแลวกระบวนกรใหเปิดสมุดไปที่รูปวาดที่ 1
เอาปากกาวางไวที่หนาภาพนั้น กระบวน(กรบอกวารูปวาดทั้ง 5 ภาพมี input ไมเหมือนกัน )
กระบวนกรใหเลื่อนสมุดและปากกาไปใหคนที่อยูขวามือของเรา เราจะไดมีโอกาสดูสมุดของ
ดูสมุดไดเฉพาะรูปวาด( เพื่อน5 รูปในชั่วโมงนี้เทานั้น )ดูรูปที่เพื่อนวาดแตละรูป และเขียน
อะไรลงไปใหกับเพื่อน เพื่อใหเพื่อนรูสึกดีขึ้น เวลาชมใครไมใชเรื่องงาย ตองชมจากความเป็น(
จริง ถาเราfake เคาจะรู เมื่อทุกคนในกลุมเขียนเสร็จใหเวียนกันจนกวาจะไดสมุดของเรา )
เวลาเราจะมอบของขวัญใหใครตองตั้งใจ ไมตองเรงทาใหเสร็จ ใชเวลาตามสบาย ถ(าเสร็จ
กอนในกลุม อาจมองเพิ่มเติมวามีอะไรเขียนอีกบาง)
กระบวนกรบอกวา กลุมที่เขียนเสร็จ ใหนั่งหันหลังชนกัน แลวคอยๆ “แกะของขวัญ”
รูปแตละรูปของเรามีคาพูดของเพื่อน “ของขวัญที่เพื่อนมอบใหเรา” คอยๆ อานแตละรูปชาๆ
มองสิ่งที่เพื่อนมอบใหเรา คอยๆ แกะของขวัญไปทีละรูป ไมตองรีบ “เพื่อนตั้งใจมอบของขวัญ
ใหเรา เราลองตั้งใจรับ”เมื่ออานหมดทุกรูปแลว หนาสุดทาย อยากเขียนอะไรที่เพื่อนมอบ
ใหกับเรา อาจจะบอกขอบคุณเคา หรือเขียนอะไรถึงเคา เขียนอะไรเพิ่มเติมในภาพของเรา
เมื่อเขียนเสร็จแลว กระบวนกรใหนั่งหันหลังชนกัน คอยๆ หันไปมองรูปแตละรูปอีกครั้งหนึ่ง
แตละรูปมีคาพูดของเพื่อน คอยๆ อานสิ่งที่เพื่อนมอบใหกับเรา เมื่ออานจบแลวหันไปมองรูป
อีกครั้งหนึ่ง เรายังมีความรูสึกเหมือนเดิมหรือเปลา ถามีความรูสึกเปลี่ยนแปลงไป
เขียนบันทึกเพิ่มเติม 
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ช่วงบ่าย
 ผ่อนพักตระหนักรู้
 ความสุข
กระบวนกรใหผูเขาอบรมหาที่นั่ง สบายๆ ใหหางจากเพื่อน นอนในทาที่ )ที่นอน(
สบายๆ กระบวนกรใหผูเขาอบรมคอยๆ หลับตาลง เพลงบรรเลงเบาๆ พรอมกับเสียงกระบวน
กรที่บอกวา“สัมผัสกับความสบายของการที่ได้เอนกายลงนอน เรารู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกสบาย
ตอนนี้เราอยู่ไกลบ้าน สิ่งหนึ่งที่เรายึดเหนี่ยวกับที่บ้านได้คือการนอน ถึงแม้ว่าจะไม่สุขสบาย
เหมือนที่บ้าน แต่ความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นจากการนอนอาจทาให้รู้สึกใกล้เคียงกัน จดจ่อที่ลม
หายใจของเรา หายใจเข้า หายใจออก ผ่านคลาย สบายๆ เรามาอยู่ที่นี่วันนี้วันที่สอง ก่อนที่
เราจะเดินทางมา เราคงอยู่กับที่บ้าน ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ไม่ว่าเราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่
ไหน เป็นช่วงเวลาของวันหยุดที่เราได้มีโอกาสพักผ่อน ค่อยๆ ย้อนไปวันหยุดที่ผ่านมา สอง
สามวันนี้มีช่วงเวลาไหนบ้างที่เรารู้สึกมีความสุข ช่วงเวลาที่จิบกาแฟยามเช้า ช่วงเวลาดีๆ ที่ลูก
นอนตักเรา ช่วงเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตกับสมาชิกในครอบครัว ไปกินข้าวนอกบ้าน ช่วงเวลา
เงียบๆ ที่เราอยู่กับตัวเอง นึกถึงความสงบที่เกิดขึ้นรอบกาย ชวนเราย้อนกลับไปตั้งแต่เช้าวัน
เสาร์ ตื่นขึ้นมาเรามีอะไรบ้าง เราทาอะไร ใช้ชีวิตอยู่กับใคร เรื่อยไปจนกระทั่งนอนหลับในคืน
วันเสาร์ ตื่นเช้ามาในวันอาทิตย์ มีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง ช่วงเวลาที่มีความสุข ช่วงเวลาที่เรา
รู้สึกผ่อนคลาย สบายๆ อยู่กับใครที่ไหน บรรยากาศรอบกาย สีสัน เสียงของใครบางคน
ช่วงเวลาดีดี นึกถึงช่วงเวลาดีดี 5 ช่วงเวลาในวันหยุดที่ผ่านมา 5 ช่วงเวลานั้นเราทาอะไรบ้าง”
เสียงระฆังดังขึ้น กระบวนการใหผูเขาอบรมคอยๆ ลุกขึ้น เปิดสมุดหนาที่วางและแบง
หนากระดาษออกเป็น 5 สวน
 กระบวนกรใหผูเขาอบรม เขียนชวงเวลาที่มีความสุข ชวงเวลาดีๆ ในวันหยุดที่
ผานมา 5 ชวงเวลา เขียนหัวขอกอน เมื่อเขียนครบทั้ง 5 ขอ ใสรายละเอียดของแตละ
ชวงเวลา เราทาอะไร อยูกับใคร บรรยากาศรอบตัวเป็นอยางไร เขียนใหมากที่สุดเทาที่เรา
พอจะนึกได ตอจากนั้น กระบวนกรใหเขียนขอบคุณสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น ณ ชวงเวลานั้น เชน
เขียนบรรยายวานั่งจิบกาแฟ ตรงตนไมเขียนขอบคุณตนไม ขอบคุณกาแฟแกวนั้นที่ทาใหเรามี
ชวงเวลาดีๆ ขอบคุณคนชงกาแฟให เขียนขอบคุณองคแประกอบตางๆ คน สัตวแ สิ่งของ ที่
เกิดขึ้นในชวงเวลานั้น เราอยากขอบคุณสิ่งเหลานั้นวาอยางไร ทั้ง 5 ชวงเวลา
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 กระบวนกรใหผูเขาอบรมเขียนตัวเลข 1-70 โดยเวนพื้นที่ดานขวาไว ใครที่
เขียนเสร็จแลวกระบวนกรใหนอนสบายๆ ตอจากนั้น กระบวนกรชวนใหผูเขาอบรมยอนเวลา
ถอยไปเรื่อยๆ ถอยไปไกลจากนี้ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน มีความสุขอะไรบางเกิดขึ้น
ในชวงเวลาที่ผานมา มีเหตุการณแสาคัญอะไรเกิดขึ้นบางในชวงที่ผานมา กระบวนกรชวนใหผู
เขาอบรมคอยๆ ถอยไปวา “ชีวิตที่ผ่านมาของเราตั้งแต่จาความได้ มีช่วงเวลาที่เรามีความสุข
อะไรบ้าง เมื่อตอนยังเด็กอาจมีความสุขที่ได้หนุนตักแม่ ความสุขที่ได้ขี่หลังพ่อ ความ
สนุกสนานที่อยู่รวมกับเพื่อนๆ ที่ได้ผจญภัยเล็กๆ ในป่าข้างทาง เมื่อเราอยู่โรงเรียนมีอะไรบ้าง
ที่มีความสุขเมื่อนึกถึงมัน ในชีวิตของเราที่ผ่านมา เราได้ผ่านช่วงเวลาที่มีความสุขมากมาย จะ
ยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่นไม่สาคัญ มันสาคัญที่เมื่อเรานึกถึงแล้วมีความสุข ยิ้ม
น้อยๆ ปรากฏขึ้นที่มุมปาก เมื่อเรานึกถึงเหตุการณ์วันนั้น สุขกับความสาเร็จ สุขกับการได้ทา
อะไรบางอย่าง ค่อยๆ ให้เหตุการณ์แห่งความสุขนั้นไหลผ่านเข้ามาในห้วงความทรงจาของเรา
นึกถึงใครบางคนที่ไม่ได้เจอกันมานาน นึกถึงเหตุการณ์ ที่เราเคยร่วมกันทา เมื่อเราโตขึ้นอยู่ใน
รั้วของมหาวิทยาลัยมีสิ่งไหนบ้างที่เมื่อนึกถึงแล้วอดยิ้มกับตัวเองไม่ได้ นึกถึงทีไรก็มีความสุข”
เสียงระฆังดังขึ้น กระบวนการใหผูเขาอบรมคอยๆ พลิกตัวขึ้นมา
 กระบวนกรใหผูเขาอบรมเขียนความสุข 70 อยาง ที่เมื่อนึกถึงทีไรก็มีความสุข
นึกถึงชวงเวลาที่ทาใหเรามีความสุข เขียนไปเรื่อยๆ ไมจาเป็นตองเรียงตามลาดับเวลา แต
ขอใหผุดขึ้นมาจากความทรงจา เขียนแลวไมตองยอนกลับไปอาน เขียนซ้าไมเป็นไร เมื่อเขียน
เสร็จแลวกระบวนกรใหผูเขาอบรมลุกขึ้นยืน คอยๆ เดินและอานความสุขที่เขียนทีละขอ นึก
ถึงเรื่องราวตางๆ ความรูสึกในขณะนั้น เขียนเรื่องราวเหลานั้นเพิ่มเติม เมื่อไดยินเสียงระฆัง
กระบวนกรใหผูเขาอบรมหยุดตรงที่ยืนอยูแ ลวนั่งลง อานความสุขที่เขียนไว
 กระบวนกรใหผูเขาอบรมทาเครื่องหมายหนาความสุขที่เราทามันหลนหายและ
เพิ่งนึกไดเมื่อกี้นี้
 กระบวนกรใหผูเขาอบรมเปิดกระดาษไปหนาที่วาง เขียนถึงความสุขที่ฉันทา
หลนหาย เราอยากเขียนถึงความสุขแบบนี้วายังไง เราอยากจะบอกวายังไง
 กระบวนกรใหผูเขาอบรมทาเครื่องหมายหนาความสุขที่เงินซื้อไมได
 กระบวนกรใหผูเขาอบรมเปิดกระดาษไปหนาที่วาง เขียนถึงความสุขที่เงินซื้อ
ไมได อยากเขียนอะไรถึงความสุขแบบนี้
 กระบวนกรใหผูเขาอบรมมองดูความสุขทั้ง 70 เรื่อง และดูวาความสุขไหนที่เรา
สามารถพบไดเสมอเมื่อเราตองการ มีความสุขไหนบางเราสามารถพบไดเสมอๆ เมื่อเรา
ตองการ
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 กระบวนกรใหผูเขาอบรมเปิดกระดาษไปอีกหนาหนึ่ง เขียนถึงความสุข
แบบนี้ วายังไง
กระบวนกรชวนใหผูเขาอบรมมองดูหนาเพื่อน ทีละคน ทีละคน ดูแลวก็นึกในใจวา
“ฉันอยากแบงปในความสุขกับใคร” กระบวนกรใหผูเขาอบรมแบงกลุมๆ ละ 3 คน แบงปใน
ความสุขกับคนที่เราอยากแบงปใน พูดคุยแลกเปลี่ยนกันภายในกลุม
ช่วงค่า
 ยืดเหยียด – นวดทาสมาธิ
ทานี้ชวยลดความตื่นเตน กดนวดบริเวณมือ โดยใหนิ้วมืออีกขางหนึ่ง (3 นิ้ว คือหัวแม
มือ นิ้วชี้ นิ้วกลางกดนวดตามรองมือ ที่อยูระหวางนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง )
นิ้วกอย แตละรองมือใหกด4 ลมหายใจ และกดปิดที่กลางฝุามือ 8 ลมหายใจ
 บทบาทหน้าที่ มิติของแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกัน
กระบวนกรกลาววาสุขภาพดีคือสมดุล (balance) workshop นี้เพื่อปรับ balance
กระบวนกรพูดถึงบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพทางการแพทยแตองมี ใบประกอบโรคศิลป คือตอง
ใชศิลปะ แตเราใช hard science เยอะ ทุกอยางตองมีตัวชี้วัด หากเราใชดานนี้เยอะ เราจะ
ไมเขาใจชีวิตของคน ตัวอยางเชน จิตเวชใชแตยา ทั้งที่ปใญหาเริ่มตนไมไดเกิดจากการขาดยา
workshop นี้จะใชหลายเรื่องเขามาประกอบกัน เพื่อทาใหเรากลับเขาสูสมดุลใหม ถาเรา
สามารถปรับตัวเขาสูสมดุลใหม กระบวนการหรือวิธีการที่เราทาจะสามารถปรับตัวเขากับสิ่งที่
เป็นอยู ณ ปใจจุบัน อีกเรื่องหนึ่งคือ เวลาที่พัฒนาคุณภาพมักพูดถึง input process output
ถา input ดี process ดี output จะตองดี กระบวนกรชวนเปลี่ยนจาก input process
output เป็น source (ตนกาเนิด )process และ product กระบวนกรอธิบายถึง source
โดยกลาวถึงภาพ โมนาลิซา ของ ลีโอนารแโด ดารแวินซี ที่มีความสวยงามและเป็นประวัติศาสตรแ
กอนที่ ลีโอนารแโด ดารแวินซี จะวาดรูปนี้ เคาไปยืนอยูบนผืนผาใบที่วางเปลา และนึกถึงสิ่งที่
ตัวเองจะวาด และนึกถึงอะไรบางอยางที่จะออกมาเป็นภาพ โมนาลิซา เมื่อเคาเห็นจุดที่เคา
วาดภาพแลวเคาก็วาดรูปลงไป กระบวนการที่วาดรูปบนผืนผาใบคือ process สิ่งที่มีในใจของ
ดารแวินซี คือ (source) เมื่อรูปนี้เสร็จคือภาพโมนาลิซา (product) จุดกาเนิดของสิ่งนั้นสาคัญ
มาก ถาไมมี source (ตนกาเนิด) product ออกมาไมได
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กระบวนกร : กระบวนการดูเท้าของคนไข้โรคเรื้อรัง ดูแลเท้าเพื่ออะไร
ผูเขาอบรม : เพื่อไม่ให้มีแผล
กระบวนกร : เพื่อไม่ให้มีแผล เพื่ออะไร
ผูเขาอบรม : เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติ
กระบวนกร : เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติ แล้วค้นไปทาไม
ผูเขาอบรม : ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
กระบวนกร : ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เพื่ออะไร
ผูเขาอบรม : เพื่อไม่ให้โดนตัดเท้า
กระบวนกร : เพื่อไม่ให้โดนตัดเท้า เพื่ออะไร
ผูเขาอบรม : เพื่อให้เค้าใช้งานได้ดี
กระบวนกร : เพื่อให้เค้าใช้งานได้ดี เพื่ออะไร
ผูเขาอบรม : เพื่อให้เค้ามีชีวิต
กระบวนกรสรุปวา จริงๆ แลวไมใชแคดูเทา แตหมายถึง “ชีวิต”ถาเรารูวาเทาของ
เกษตรกรคือชีวิต ของเกษตรกร ถาไมมีเทา ไมมีชีวิต สิ่งที่เราตองทาคืออะไร การดูเทาของ
ผูปุวยเบาหวาน ถาเราเขาใจวา “เทา” คือ “ชีวิต”การรักษาจะมากกวาการดูเทา เพราะเทา
คือชีวิต
หนาที่ของคนขับรถรับ-สงคนไข (รถ refer) คืออะไร? เพื่ออะไร? ถานึกไมออก นึกถึง
วาถางานเคาไมประสบความสาเร็จจะเป็นอยางไร ถาเคาตีความวาเคาตองสงคนไขใหทัน เคา
จะเหยียบเต็มที่ ถึงเกิดอุบัติเหตุ กระบวนกรยกตัวอยางกระบวนการอบรมครั้งหนึ่งที่
จังหวัดนาน
กระบวนกร : หน้าที่ของคนขับรถคืออะไร
คนขับรถ : หน้าที่ของผมง่าย ขับรถไปขับรถมา
กระบวนกร : ถ้าเราส่งคนไข้ไม่ถึงเป็นไง
คนขับรถ : เค้าก็ตาย
กระบวนกร : เค้าก็ตาย แปลว่าอะไร
คนขับรถ : ตายก็เผา
กระบวนกร : ถ้าเค้าตาย เขาที่ตายเป็นใคร )อาจเป็นพ่อ แม่ ลูกมลม ของใครบางคน(
ถ้าเค้าตายจะเกิดอะไรขึ้น
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กระบวนกรสรุป
ถึงแมวาดูเหมือนเราเป็น system thinking แตเรามองคนออกเป็นสวนๆ ตัวอยาง
clip vdo โรงเรียนในญี่ปุน คนไขตายที่โรงพยาบาล แตกระเทือนถึงโรงเรียน กระเทือนถึงขาง
ในของเด็กๆ หากคนขับรถสงคนไขไมทัน ครอบครัวบางครอบครัวอาจสูญเสียใครบางคนไป
ตลอดกาล และไมมีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิม หากคนขับรถเห็นความสาคัญของการขับรถจะ
ไมใชแคสงใหทันเวลา จะตองหาทางใหคนไขกลับไปหาครอบครัว
กอนฟใงเพลงกระบวนกรเลานิทานเรื่อง “ชายตกปลา” มีชายหนุมคนหนึ่งจบปริญญา
โท สาขาวิทยาการจัดการ ชายหนุมคนนั้นภาคภูมิใจในความรูของเคามาก วันหนึ่งเดินทางไป
เที่ยวทะเล )ปากบารา สตูล(เดินไปชายหาดแหงหนึ่ง เดินไปเดินมา เห็นคุณลุงคนหนึ่งกาลัง
นั่งตกปลา ชายหนุมคนนั้นเห็นวาสวยดีจึงถายรูปเก็บไว และเดินเขาไปคุยกับคุณลุง
ชายหนุม : คุณลุงผมคิดวาวิธีการตกปลาของคุณลุงไมมีประสิทธิภาพ มันชาไป ผมวาปลาแถว
นี้เยอะ มีอีกตั้งหลายตัวที่คุณลุงยังไมตก มันมีวิธีที่ทาใหดีกวานี้ได
คุณลุง : ทายังไง )สนใจ(
ชายหนุม : กอนอื่นคุณลุงตองมีเบ็ดมากกวา 1 อัน หาเบ็ดมาเพิ่ม ถึงแมวาจะมีตนทุนคาเบ็ด
แตปลาที่ตกไดเดี๋ยวเดียวก็จะทบทุน คุณลุงจะไดปลามากกวาตอนนี้
คุณลุง : ดีนะ แตเอาปลาเยอะแยะไปทาอะไร
ชายหนุม : เอาไปกิน ที่เหลือเอาไปขาย จะไดเงินเป็นคาเบ็ด คาอะไร
คุณลุง : เอาเงินเยอะแยะไปทาอะไร
ชายหนุม : ขึ้นอยูกับคุณลุง ถาคุณลุงมีเงินมากพอ คุณลุงอาจไมตองตกปลาอยูตรงนี้ ไปซื้อ
เรือประมงจับปลาใหมากกวาเดิม
คุณลุง : จับปลาใหมากกวาเดิม เอาไปทาอะไร
ชายหนุม : คุณลุงจะไดเป็นเจาสัว มีเรือประมงหลายลา มีเงินเยอะแยะ คุณลุงอยากจะทา
อะไรก็ทาได
คุณลุง : จะทาอะไรบางละ
ชายหนุม : ไปทองเที่ยว ไปซื้อของ เงินทาไดทุกอยาง
คุณลุง : ทาอยางนั้นไปเพื่ออะไร
ชายหนุม : คุณลุงมีเงินเยอะๆ คุณลุงจะจางคนมาชวยได ตอไปคุณลุงไมตองมานั่งตกปลาอีก
แลว ไมตองลาบากอีกตอไป
คุณลุง : มีคนเยอะๆ ไปทาอะไร
ชายหนุม : ลุงจะไดมีเวลาวางๆ ตอนนี้ชีวิตคุณลุงไมตองกังวลที่จะทาอะไรอีกแลว
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คุณลุง : วางแลวจะทาอะไร
ชายหนุม : ถาผมวางบางทีผมอาจจะหาเวลานั่งตกปลา
คุณลุง : ตอนนี้ก็ตกปลาอยู
เปูาหมายสาคัญ ดูเหมือนวาเรามีความทะเยอทะยาน แตถาเราไมมองหาวาเรา
ตองการอะไร บางทีเราไดมันมาแลว เราไมรูตัว ทุกวันนี้คนดิ้นรน เพื่อที่จะหลุดจากเปูาหมาย
ที่ตัวเองอยากจะได เราอาจมีหลักจาก A -> B -> C บางทีเราเดินไปถึง Zทั้งๆ ที่เราอยากจะ
อยูแค D ดวยอะไรบางอยางทาใหเราเดินไปเรื่อยๆ เราตองดูวาคุมหรือไม เราอยากจะไดจริง
หรือเปลา
 Positioning - ฟังเพลง “อิฐก้อนหนึ่ง” ของบี พีระพัฒน์
เนื้อเพลง อิฐก้อนหนึ่ง :
บี พีระพัฒน์ : ศิลปิน
: อัลบั้มLife In Different Angles
ใหมีฝนมากมาย ใหลมมันแรงรอนเพียงใด *
แดดเกรียมเผาแทบตายอยาไปยอมแพ
อยายอมใหลมพัดเราไป อยายอมเพราะความงายหยัดยืนสูดวยใจ
ดวยใจที่รวมกัน
**อิฐกอนหนึ่งซึ่งถูกวางอยางเดียวดาย
มีความหมายแคเพียงดินที่คนปใีน
ซอนความงามซอนความจริงและความฝใน
อิฐกอนนั้นคงรอวันเพื่อมีคา
อิฐหมื่นแสนที่ถูกวางอยางสรางสรรคแ
อัศจรรยแจึงบันดาลขึ้นตรงหนา
กอกาแพง สรางบานเรือน ตึกระฟูา
แดดลมฝนจะพัดพาไมมีหวั่น
อิฐกอนนั้นชวยปูองกัน ไมหวั่นเลย
อิฐกอนนั้นชวยปูองกัน ไมหวั่นเลย
(ซ้า )* (ดนตรี ) ** ซ้า (, *)
อิฐกอนไหนจะถูกวางไวอยางเดิม
อิฐกอนไหนจะถูกวางไวสรางเมือง
อิฐกอนไหนจะถูกวางไวสรางเมือง
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ฟใงเพลงแลวตอบคาถามดังนี้
(1) ในความเห็นของตัวเราอิฐที่มีความหมายคืออิฐเชนไร
(2) เพื่อที่จะเป็นอิฐที่มีความหมายกอนนั้น เราคิดวาอิฐกอนนั้นควรมีคุณสมบัติอะไรบาง
(3) ถาตองการจะเป็นอิฐที่มีความหมายกอนนั้น ตองมีองคแประกอบภายนอกอะไรบาง อิฐ
กอนนั้นจะไดเป็นอยางที่เป็น
(4) เพลงนี้มีอยูตอนหนึ่งกลาววา “อยายอมเพราะความงาย” เราใหความหมายวาอยางไร
(5) นึกถึงอาคารหลังหนึ่งที่มีคุณคาสาหรับเรา ถาเราเลือกได เราอยากเป็นอิฐกอนไหน และ
เพราะอะไร
(6) ในอาคารหลังเดิม มีอิฐกอนไหนที่เราไมอยากเป็น เพราะอะไร
กระบวนกรใหผูเขาอบรม แบงกลุมๆ ละ 6-7 คน แนะนาตัววาอยากเป็นอิฐกอนไหน
เพราะอะไร และไมอยากเป็นอิฐกอนไหน เพราะอะไร เพื่อนๆ ในกลุมชวยกันหาเหตุผลชวย
เยียวยาในสิ่งที่เพื่อนไมอยากเป็น กลุมไหนทาเสร็จแลว free style
รอบแรก :

รอบที่ 2 :

แนะนาตัว บอกใหเพื่อนในกลุมฟใงวา “ฉันเป็นอิฐกอนไหน” อิฐกอนที่อยาก
เป็น เลาดวยวาทาไมถึงอยากเป็น มีไมกี่ครั้งที่เราจะไดฟใงความฝในของ(
( เพื่อน ลองฟใงดวยความเคารพrespect))
แตละคนบอกวา “ฉันไมอยากเป็นอิฐกอนไหน” เพื่อนในกลุมที่เหลือ
ชวยกันระดมความคิดวาทาไมโลกใบนี้ จะสมบูรณแจากอิฐกอนที่เพื่อนไม
อยากเป็น ลองหาเหตุผล ถาทาไดดี จะเป็นการ unblock ชวยเยียวยาในสิ่ง
ที่เคาไมอยากเป็น ทุกคนในกลุมชวยกัน healing สิ่งที่เพื่อนไมอยากเป็น
จริงๆ แลวมันก็มีดีอยูบาง

กระบวนกรใหผูเขาอบรมนั่งเป็นวงกลม
ผู้เข้าอบรมสะท้อนความรู้สึก
ในกลุมสวนใหญอยากเป็นอิฐกอนแรก เพราะอยากเป็นคนเริ่มตน อยากเป็นฐาน
เพราะถาเริ่มตนดี อันตอไปก็จะดีตามไปดวย สวนอิฐกอนที่ไมอยากเป็น บางคนบอก
วาไมอยากเป็นอิฐกอนที่สูงที่สุด เพราะกลัวความสูง ถาขาดอิฐกอนนี้อาจทาใหเกิด
ชองโบเ บางคนบอกวาไมอยากเป็นอิฐตรงปลั๊ก เพราะจะตองถูกทุบทิ้งเพื่อไปทาปลั๊ก
ถาขาดอิฐกอนนี้จะไมมีปลั๊ก บางคนบอกวาไมอยากเป็นอิฐกอนที่ถูกทุบแบงใหเหลือ
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แคครึ่งกอน อยากเป็นอิฐกอนที่สมบูรณแ กอนสวย ถาไมมีอิฐกอนนั้น จะไมมีสวนที่ไป
ตอกับเสา ไมอยากเป็นอิฐกอนทีไ่ มเลือกมาสรางในบาน ตองถูกทิ้งไป แตอิฐกอนนี้
สามารถเอาไปทาเป็นทางเดินได เป็นกระถางก็ได )เวลาน้าเจิ่ง(
อิฐกอนที่อยากเป็นในกลุมสามารถสรางเป็นบานหลังหนึ่งได มีกาแพง ฝาบาน ฐาน มี
มุม บางคนในกลุมไมอยากเป็นอิฐกอนที่สวยงาม เพราะโดนจับตอง โดนขูดขีด นึกถึง
คาวา “ตางคิด ชีวิตตางกัน” บางคนไมอยากเป็นอิฐกอนที่อยูมุมหอง เพราะวาถูกบด
บัง ไมมีใครเห็นคุณคา ประทับใจอิฐกอนที่อยูตรงกลาง เพราะวาเป็นสวนประกอบใน
อาคาร เป็นตัวเชื่อมฐานบน ฐานลาง สวนใหญไมอยากเป็นอิฐฐานลางบางคนบอกวา
เพราะสกปรก มองไมเห็น ดูแลยาก
ในกลุมมีทั้งหมด 7 คน มี 6 คนอยากเป็นอิฐกอนที่อยูลางสุด แตมีเหตุผลที่แตกตาง
กัน บางคนใหเหตุผลวาถารากฐานดี อิฐกอนอื่นๆ หรือสวนอื่นๆ ก็จะดีไปดวย บาง
คนใหเหตุผลวาเป็นรากฐานที่แข็งแรง มีคุณคา ถูกยึดดวยกอนตางๆ ทาใหฐานรากดี
เป็นอิฐฐานรากถาผิดพลาดสามารถแกไขได แตถาสูงขึ้นไปแลวแกไขยาก บางคนให
เหตุผลวาอิฐฐานรากเสียสละใหกอนอื่นๆทับ มีคนเดียวที่อยากเป็นอิฐกอนสุดทาย
กอนที่อยูสูง เพราะวาโดดเดน อิฐกอนที่ไมอยากเป็นคือ เศษอิฐ แตถาไมมีเศษอิฐ
บานจะไมมีมุมสวยๆ บางคนไมอยากเป็นอิฐกอนสูงสุด เพราะวาโดดเดี่ยว ยิ่งสูงยิ่ง
หนาว แตกอนสูงสุดก็มักจะเป็นกอนที่สวยที่สุด เอาไวโชวแ บางคนไมอยากเป็นอิฐ
กอนที่อยูนอกแถว แตถาไมมีอิฐกอนที่อยูนอกแถว เวลาอิฐกอนที่อยูในแถวหัก ไมมี
อิฐกอนสารอง นอกจากนี้อิฐที่อยูนอกแถวยังใชตกแตงภายนอกได บางคนไมอยาก
เป็นอิฐตรงกลาง เพราะวารูสึกอึดอัด แตถาไมมีอิฐตรงกลาง ทรงกลวง พัง บางคนไม
อยากเป็นอิฐดานหนาเพราะวาสวนใหญจะดาเพราะถูกฝน ถูกน้า แตถึงจะดาอิฐกอน
ที่อยูดานหนาคนมักจะชื่นชม และสกปรกไมนาน เดี๋ยวก็มีคนไปลาง เพราะอยู
ดานหนา สุดทายทุกคนมีความเห็นวา “อิฐทุกกอนมีคุณคา” บรรยากาศภายในกลุม
ระหวางที่หาเหตุผลมาหักลางอิฐกอนที่เพื่อนไมอยากเป็นนาสนใจมาก ทุกคน alert
มาก หาเหตุผลจนกระทั่งคนที่ไมอยากเป็นอิฐกอนนั้นอยากเปลี่ยนเป็นอิฐกอนใหม
)กอนที่ไมอยากเป็น(
เรียนรูที่จะเขาใจตนเอง ถาเราเขาใจตนเอง เราจะเขาใจผูอื่น ตัวเราสาคัญที่สุด ถา
เรารักตัวเรา คนอื่นก็จะรักเรา
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บรรยากาศในกลุมสนุกสนาน ทุกคนในกลุมพยายามหาเหตุผลไปชวยเพื่อน ทุกคนมี
เหตุผลในสิ่งที่ตัวเองคิด ขอแรก อิฐคืออิฐ มีหนาที่ มีความแข็งแรง ทนแดด ทนฝน
สามารถเอาไปทาอะไรก็ได ขอ 2 อิฐที่มีความหมาย มีความแข็งแรง สามารถทา
หนาที่ได มีคุณคาในตัวเอง สามารถเปลี่ยนตัวเองไปทาหนาที่อะไรก็ได ถึงแมวาจะถูก
ตัด ถูกแบง ถูกทอน แตอิฐก็ยังคงความแข็งแรง ขอ 3 องคแประกอบของอิฐนาจะมี
คุณภาพ จึงจะทาใหอิฐกอนนั้นแข็งแรง อิฐตองมีคนจัดวาง เพื่อทาใหมีคุณคา อาจ
เป็นชางที่ทาใหอิฐมีคุณคา นาไปสรางเป็นวัด โบสถแ ขอ 4 อยายอมเพราะความงาย
นาจะเป็นอุปสรรคที่ยากจึงจะทาใหประสบผลสาเร็จ ถายอมกอน ไมตอสู จะไมเกิด
พลัง ความงายไมไดสรางพลังและนาไปสูความสาเร็จที่ยิ่งใหญ

กระบวนกรสรุป
สะทอนกระบวนการ แตละวงมี energy ที่นาสนใจ เวลาที่คนหลายๆ คนชวยเหลือ
คนขางหนาดวยกัน มีพลังงานบางอยางที่ดี ตราบใดที่เรายังมี energy แบบนี้อยู ประเทศยังมี
ความหวัง เมื่อกี้นี้มีตอนที่ทุกกลุมกาลัง focus วาจะชวยคนขางหนาอยางไร เพื่อทาใหหลุด
จาก block หลุดจากสิ่งที่ไมอยากจะเป็น กิจกรรมนี้ชวยตอกย้าวา ไมวาสถานการณแจะเป็น
อยางไรจะมีความดีออกมา กระบวนกรอยากใหนึกถึงทักษะในการมองเห็นความเป็นไปได
เพราะรางกายของเราไมไดอยูยงคงกระพัน บางครั้งเราอาจตองสูญเสีย function บางอยาง
ของรางกาย ใหมองสิ่งที่เหลืออยู เมื่อตอนกลางวันเราวาดรูปดวยมือซาย อยากใหมีความรูสึก
ดีใจและเห็นศักยภาพของมือซาย และพยายามฝึกทักษะสาหรับบางสิ่งที่เราไมชอบ มีคาอยู 2
คาคือ prosperity mentality ทัศนะแหงความร่ารวย และ property mentality ทัศนะ
แหงความขัดสน 2 อันนี้ทาใหชีวิตตางกัน คนที่มีทัศนะแหงความขัดสน เคาจะ focus วาเรา
ไมมีอะไร ไมวาเคาจะร่ารวยขนาดไหน แตถาเคา focus กับสิ่งที่เคาไมมี มันจบ ตรงขามกับ
property mentality ไมไดหมายความวาเคามีอะไรมากมาย แตเคาสามารถบังคับใหชีวิต
จิตใจของเคามอง/สนใจกับสิ่งที่เคาทาได มองยอนกลับไปในสิ่งที่เราภาคภูมิใจในชีวิต เราจะ
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ไมไดสิ่งนั้นมางายๆ ตองยาก ตองทุมเท ตองลาบาก ตองดิ้นรน เราถึงจะภาคภูมิใจ เรา
อยากจะมีมั๊ย? ถาเราใชชีวิตงายเกินไป ภูมิคุมกันจะไมดี เด็กที่ไมไดผานความยากลาบาก มัก
ไมคอยอดทน ลมเหลวงาย และมักจะฆาตัวตาย หากเราทาอะไรบางอยางที่ถึงแมวาจะดูใจ
ราย แตทาใหชีวิตเขมแข็ง มองยอนกลับไปตอนที่เพื่อนเยียวยา ตอนที่คนทั้งกลุม พยายามจะ
ชวยเรา ความสัมพันธแของเรากับเคาเป็นอยางไร ตอนที่เพื่อนเลาถึงแรงบันดาลใจ ความฝใน
บางทีอาจเป็นครั้งแรกที่เคาแบงปในเรื่องราวของเคาใหเราฟใง เราโชคดีแคไหนที่ไดมีโอกาสฟใง
แตเราตองใหความหมาย มิฉะนั้นจะเป็นแค “just a story” กระบวนกรบอกวาถาเรารูสึกวา
ชีวิตของเคานาสนใจ ชวยเติมเต็มหรือ inspire บางอยางเขามาในชีวิตของเรา จะทาใหเราฟใง
เรื่องราวเหลานั้นงายขึ้น ซึ่งในวิชาชีพของเราอาจเจอเรื่องราวเหลานี้ ถาเรามีวิธีคิดแบบนี้ ทา
ใหเรานั่งอยูตรงนั้นนานขึ้นและไดเห็นอะไรดีดี
อยายอมเพราะความงาย ในชีวิตมีหลายเรื่อง วิธีที่งายที่สุดที่จะทาใหคนไขเชื่อในสิ่งที่
เราพูดคือ “ขู” ตัวอยางเชน การปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศแคนาดา six principle
of health care การตอบสนองความตองการของคนไขแบบ individual เรามักมี choice ให
คนไขตัดสินใจ 2 ขอคือ จะเอาตามที่หมอวา หรือจะตาย ซึ่งเป็นขอเสนอที่ปฏิเสธไมได เมื่อขู
มากๆ คนไขก็สู “อยางมากก็ตาย หมอ” ทีนี้ไปไมเป็น ใหคนไขเชื่อในสิ่งที่อยากใหทา เคยถาม
คนไขวาอยากอยูตออีก 2 ปีหรือ 5 ปี คนไขถามวาถาอยูอีก 5 ปีทาอยางไร หมอตอบวาตอง
กินอยางนั้นอยางนี้ คนไขตอบวาขออยูตออีก 2 ปี เพราะถากินแบบที่หมอวาเหมือนตายทั้ง
เป็น กระบวนกรยกตัวอยาง พอที่เสียชีวิตไปแลววา เมื่อครั้งที่พอมีชีวิตอยู พอเป็นโรคไตวาย
ไมคอยอยากกินขาว แมเป็นคนที่เครงครัดมาก เตรียมอาหารลดหวาน มัน เค็ม พอไดลองกิน
ขาวที่แมเตรียมไว รูสึกวารสชาดไมไดจริงๆ เมื่อพอลางไต ใหกินอะไรก็ได รูสึกวาชีวิต happy
มาก “ชวงเวลาที่สั้นที่สุดแลวมีความสุข ดีกวาชวงเวลาที่ทรมานและยาวนาน” แมบอกวา ดี
ใจที่สุด กอนที่พอจะตาย แกไดกินทุกอยางที่อยากกิน กอนที่พอจะเสียชีวิตลางไตไมได ตองใส
เครื่องที่หนาทอง แตไมไดทาใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะนองชายตองดูแลตลอด ตองลางมือ
กอนใสเครื่องตอนเชาแลวนั่งดู 12 ชั่วโมง พอไมมีความสุข คุณภาพชีวิตอยูตรงไหน ตอบไมได
ถึงที่สุดของชีวิตผมไมใช medical indication เอารอยยิ้มและสีหนา ซึ่งไมใชเรื่องงายเพราะ
เราเป็นหมอ ตองกาวขามสิ่งที่เชื่อมาตลอดชีวิตและกลับไปทาสิ่งที่งายสาหรับคนปุวย การ
convince คนไข ถาเราทาอะไรงายๆ มักเจอของยากตามมา ตัวอยางเชน คนไขเบาหวานเมื่อ
เจาะเลือด น้าตาลสูง มักจะโดนพยาบาล เภสัชกร โภชนาการบน ตั้งแตทราบผลเลือด
จนกระทั่งรับยากลับบาน เมื่อคนไขมาตรวจครั้งตอไป คนไขอาจกินอาหารเหมือนเดินแตอด
อาหารมากอน 3 วัน เพื่อใหผลเลือดปกติ แตสามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติจากการตรวจ A1C
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เรื่องของ “อิฐ” ถาเรารูสึกวาเราเล็ก เราจะมีพื้นที่ใหคนอื่นเยอะ เราจะทางานกับคน
อื่นไดงาย เมื่อไหรที่เราคิดวาเราใหญ เราจะไมมีพื้นที่ใหใคร ถาเราจะแกปใญหาใหใคร พอเลย
จากจุดที่เราเรียกวา “รักษา” เป็นเรื่อง “ปูองกัน” จาเป็นตองมีพื้นที่ใหคนอื่นเขามามากกวา
นี้ เพราะวาเคาก็มีวิถีชีวิตของเคา ถาเราไมนึกถึงวาอิฐทุกกอนมีความสาคัญ อิฐทุกกอนมีพื้นที่
มีหนาที่เหมือนกัน เราเอาแตหนาที่ของเราไมเห็นความสาคัญของคนอื่น เราจะทางานยาก
และไมประสบความสาเร็จ เรามักใชวิธีที่เราเคยประสบความสาเร็จแตเราไมเคยเปลี่ยนวิธี
กระบวนกรยกตัวอยางโครงการ “คายเบาหวาน” ที่เคยถูก approve แลววาสาเร็จ เขียนมา
ทุกปี ตัวอยางโครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” คาย 4 วัน ทากลุมเจาหนาที่และคนไข
เจาหนาที(่ 1 คน ตอคนไข 2 คน ทาใหคนไขที่ใชไมเทาเดินกลับมาเดินเองได ไอนแ สไตนแ )
บอกวามีคนบาเทานั้นที่จะทาสิ่งเดิมๆ ซ้าๆ แลวหวังวาผลที่ออกมาจะเปลี่ยนไปจากเดิม
เรามีดาน 2 ดาน ดานหนึ่งคือเห็นอะไรมากขึ้น อีกดานหนึ่งคือสิ่งที่เรามี เชื่อมกับสิ่ง
ที่คนไขมี ตอนนี้เราไมไดดูสิ่งที่คนไขมี ตนทุนมีอะไร เราจะนาตนทุนของเคามาใชในงานของ
เราอยางไร
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วันที่สาม (วันที่ 8 พฤษภาคม 7552)
ช่วงเช้า
 ยืดเหยียด
ทาดิน – หงายฝุามือขึ้น เอานิ้วกลางจับที่หลังใบหู ดันขอศอกใหตั้งฉาก
ทาน้า – หายใจเขา พรอมๆ กับคอยๆ ยกมือทั้ง 2 ขางใหอยูเหนือศีรษะ ยกมือจน
สุด หายใจออก พรอมกับคอยๆ หมุนขอมือลงเป็นเกลียว ปลอยมือลง พริ้วไหวเหมือนสายน้า
ไหล ระหวางที่ทา ใหรับรูถึงความรูสึกที่เกิดขึ้น
ทาลม – ยกนิ้วหัวแมมือของมือซายและมือขวาชนกัน พรอมกับยกนิ้วชี้ของทั้ง 2 ขาง
ทามุม 90 องศา ยกมือขึ้น-ลงชาๆ ขณะที่ยกมือขึ้นเอาแขนชิดหู ใสลมหายใจยกมือขึ้นหายใจ
เขา เอามือลงหายใจออกรับรูวาแขนเหยียดตรง
ทาไฟ – สะบัดมือออก ขึ้นลง เหมือนเปลวไฟ
 ฝึกให้ไปต่ออีกนิด - การมอง
หมุนคอไปทางซาย พอเริ่มตึงที่คอแลวหยุด กาหนดจุดๆ หนึ่งตรงตาแหนงที่เอี้ยวคอ
(จา landmark) หมุนไปทางขวา พอเริ่มตึงที่คอแลวหยุด กาหนดจุดๆ หนึ่งตรงตาแหนงที่
เอี้ยวคอ (จา landmark) ลองดูวาเราจะ train รางกายไดหรือไม เอี้ยวคอไปทางขวา
จนกระทั่งติด ใชมือซายวางไวที่คาง พอเริ่มตึงที่คอแลวหยุด หันกลับ เอี้ยวคอไปทางขวา
จนกระทั่งติด ใชมือซายดันคาง ทาอีก 2 รอบ กรอกลูกตาไปทางขวา กาหนดจุด กรอกลูกตา
ไปทางขวา กาหนดจุด หันกลับ ลองเบือนหนาไปทางขวา มองไปที่จุด landmark ตาแหนง
เปลี่ยนจากครั้งแรก? ฝึกนิดเดียว แตกลามเนื้อจะมีการ reset
บริหารสะบัก
จับคู 2 คน หันหนาเขาหากัน
ครั้งแรก คนที่ 1 เอามือแตะที่หนาอกเพื่อนจนเซ
ครั้งที่ 2 คนที่ 1 เอามือแตะที่หนาอกเพื่อนจนเซ ขณะที่แตะหนาอก คนที่ 2 ออกแรงตาน
ครั้งที่ 3 คนที่ 2 เปลี่ยนทายืน จากยืนตรงปกติ เป็นยืนแทงหัวเขาไปขางหนา คนที่ 1 เอามือ
แตะที่หนาอกเพื่อนจนเซ
ครั้งที่ 4 คนที่ 2 ยืนแทงหัวเขาไปขางหนา คนที่ 1 เอามือแตะที่หนาอกเพื่อนจนเซ คนที่ 2
ออกแรงตาน
สลับกัน คนที่ 1 เป็นคนที่ 2 คนที่ 2 เป็นคนที่ 1
ทาเสร็จแลวจดบันทึก เมื่อสักครูนี้เห็นอะไร รูสึกอยางไร

31

 จินตนาการ
ฝึกใชจินตนาการ โดยนึกวาตัวเองเป็นใบหูกวางที่กาลังลวงลนลงดิน แลวถูกลมพัด
ปลิวลอยขึ้นมา เปลี่ยนทา นึกวาตัวเองเป็นผีเสื้อ เป็นนกที่กาลังกางปีกบิน บิน )ทาทานี้ซ้าๆ(
โฉบไปบนผืนน้า บินขึ้นสูทองฟูา ภูเขา และบินกลังสูรัง
 เขียนบันทึกความรูสึก
ช่วงเช้า )หลังอาหารว่าง(
ปิดวง
กระบวนกรชวนใหผูเขาอบรมนั่ง
ลอมเป็นวงกลม ชวนใหเปิดสมุดบันทึกตั้งแต
หนาแรก จนกระทั่งถึงหนาสุดทาย คอยๆ
อานและทบทวนตัวเอง เมื่อทบทวนแลว
เขียนจดหมายถึงตัวเอง หลังจาก 2-3 วันนี้
เราอยากเขียนจดหมายถึงตัวเองวาอะไร
กระบวนกรใหผูเขาอบรมนั่งเป็น
วงกลม
ผู้เข้าอบรมสะท้อนความรู้สึก
Reset ตัวเอง reset ความคิดตัวเอง มี keyword เชน ทาตัวใหเล็กลง ปรับตัวกับคน
รอบขาง ครอบครัว และชีวิตตัวเอง ฟใงใหมากขึ้น (more listening) share ใหมาก
ขึ้น กับคนอื่น ครอบครัว ที่ทางาน เขาใจใหมากขึ้น (understand) ใสความสุขให
ตัวเองมากขึ้น)ที่ผานมาตอมรื่นรมยแไมทางาน(
Less negative thinking, more positive thinking ชื่นชมตัวเองใหมากขึ้น
ได keyword ตางๆ เชน ถาเราทาตัวเล็กลง เราจะเห็นคนอื่นมากขึ้น เมื่อไหรฉันใหญ
จะทาใหเราไมไดมองคนอื่น มองไมรอบดาน เราอยาละเลยสิ่งเล็กๆ นอยๆ อยา
ละเลยการทาความดี “อยาทาความชั่วเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็ก และอยาละเลยการทา
ความดีเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กนอย” และไดฝึกใชจินตนาการ
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เสียดายที่ไมรูจักชื่อของผูเขาอบรมแตละคน
คงตองใชเวลาในการอบรมตอเนื่อง
เสียดายที่ไมไดเขารวมกิจกรรมชวงกลางคืน ถาไดอบรมครบทั้งหลักสูตรอาจทาให
ชีวิตเปลี่ยนแปลง การอบรมครั้งนี้ทาใหเขาใจตนเองมากขึ้น อานจดหมายที่เขียนถึง
ตัวเองครั้งแรก
“ถึงคุณวิจารณ์ นามสุวรรณ นานแล้วสินะที่คุณละเลยกับชีวิตของคุณ
ที่ไม่เคยสารวจตรวจตรา ทั้งอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและรูปร่าง อวัยวะ
ภายนอกและภายในอย่างถ่องแท้ รู้สึกว่าคุณยังไม่รู้จักตัวคุณเองอย่างเพียงพอ วันวัน
คุณเอาแต่ทาตามใจ อยากทางาน งาน และงาน วุ่นอยู่กับชีวิตการงาน และแคร์
ความรู้สึก แคร์สังคม อยู่ร่าไป คุณยังขาดความเชื่อมั่นในตนเอง คุณยังไม่พอใจในสิ่ง
ที่คุณมีอยู่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังมีความคิดโหยหา อยากได้โน่น อยากได้นี่ อยากเป็น
นั่น อยากเป็นนี่ ยังไม่รู้จักพอ คุณดูแลคนรอบข้างน้อยเกินไป คุณหาความสุขใส่
ตนเองมากเกินไป คิดดู คุณรู้ว่าความดีและความชั่วเป็นอย่างไร แต่คุณก็ตัดใจที่จะ
ทาความดีอย่างเดียวไม่ได้ ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะต้องมาเริ่มต้น คิดใหม่ ทาใหม่ ให้
ดีกว่าที่เป็นอยู่ คนลองคิดหาจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง ให้รู้จัก ชัดเจน คุณจะสร้าง
ความสุขทางใจ ให้มั่นคงตลอดชีวิตได้อย่างไร รักและห่วงถึงบอก”
เคยเขารวม workshop แบบนี้กับอาจารยแแลว 2 ครั้ง หมอวิธาน หมอสกล หมอวร(
วุฒิ อ.พัฒนาแตละครั้งไดเรียนรูแตกตางกัน มีความตั้งใจและปิติทุกครั้งที่ไดมา )
เรียนรูกับอาจารยแ ครั้งนี้เรียนรู “ตนเอง” และเรียนรู “คนอื่น” เขาใจตนเองมากขึ้น
วาเราเป็นใคร เราทาอะไร ถาเรามองตัวเองมากขึ้นเราจะเห็นวาเราเป็นใครมากขึ้น
ใจเราตองการอะไร ทาอยางไร มีความตั้งใจวาจะเรียนรูตนเองใหมากขึ้นไปเรื่อยๆ
ตอนแรกเขาใจวาเราเขาใจตนเองมากพอแตพบวามันไมใช เรียนรูรางกายของตนเอง
สังขารรวงโรยไปตามสภาพ กาลเวลา บนความรวงโรยตามกาลเวลา สิ่งที่สามารถทา
ใหดีขึ้นคือ การฝึกฝน การฝืน เรียนรูใหเอากายกับใจไปอยูดวยกัน “การตื่นรู” การที่
เรามาเรียนชวยสะกิดใหเรารูวาการตื่นรูมีประโยชนแวาเราทาอะไร เรียนรูการใช
“จินตนาการ” การใชความคิดในเชิงบวกและลบ ความคิดที่เราเลือกและหยิบมา
ใชไดคือความคิดในเชิงบวก จินตนาการวาเราทาสาเร็จมันก็สาเร็จ คิดวาลมเหลวมัน
ก็ลม เหลว มองเห็น “ความสุข” จากตัวเราและสิ่งรอบขาง เมื่อเรามองยอนกลับไป
เราเห็นความสุขที่มี เห็นความสุขและคุณคาในตัวตนของเรา ผมเคยถูกถามวา
“หมอรูมั๊ยวาชีวิตหมอเกิดมาทาไม” ตอนแรกผมตอบไมไดวาผมเกิดมาทาไม ตอมา
จึงรูวาคนเราจะมีคุณคาตอเมื่อเราทาประโยชนแใหกับใครไมมากก็นอย สวนของคน
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อื่นเราไดวิชาที่จะไปเรียนรูและเขาใจคนอื่นมากขึ้น เมื่อกอนเราชอบตัดสินคนอื่น แต
เราไมเขาใจเคาจริงๆ วาเคาเป็นยังไง “การฟใง” เราไมเคยฟใงเคาอยางตั้งใจ “การ
ดูแลความรูสึก” บางครั้งสิ่งที่เราทาไปทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจไปทาลายความรูสึก
ของคนที่อยูรอบขาง ถาเรามี awareness มากขึ้น เราจะเป็นคนที่นาคบ เป็นคนที่นา
นั่งใกลๆ นั่งแลวมีความสุข ชอบบรรยากาศในการเรียนรู อาจารยแใชอวัยวะ
ทุกสวนในรางกายชวยในการเรียนรู มีดนตรีใหฟใง ใหเรานอน ซึ่งชวยเรงใหเราเห็น
ในสิ่งที่อาจารยแอยากใหเห็นและเราอยากเห็น และสุขใจที่ไดมา
เรียนรูหลายๆ อยาง ทาใหเขาใจตัวเองมากขึ้น กอนที่จะเขาใจคนอื่น เราตองเขาใจ
ตัวเอง เขาใจวาเราอยากไดอะไร เราตองการอะไร เราตองการความสุข ความรัก
อยางไร เราก็ตองเอาความสุข ความรักใหกับคนอื่นบาง เสียดายที่ไมไดเขารวม
กิจกรรมชวงกลางคืน เพราะเป็นการเรียนรูที่เขาถึงและสามารถวิเคราะหแคนอื่นได
มากขึ้น วิเคราะหแขอมูลไดมากขึ้น
เรียนรูวาเราตอง “ปลอยวาง” กอนที่จะรับรูสิ่งตางๆ สิ่งที่ไมคาดวาจะไดรับคือ
“จินตนาการ”
ถาเราทาอะไรแลวเราจินตนาการทาใหเรามีความสุข
ถาเรา
จินตนาการกับตัวเองไดเราคงทุกขแนอยกวาที่เป็น และสรางความสุขใหกับคนอื่นได
ประทับใจเรื่อง “จินตนาการ”
ขอบคุณอาจารยแและขอบคุณทุกคนที่ทาใหไดเรียนรูรวมกัน ซึ่งไมใชเรื่องบังเอิญที่มา
เจอกันเหมือนที่อาจารยแบอก อานจดหมายที่เขียนถึงตัวเอง
“ถึงคุณยุพาที่รัก ฉันอยากจะเล่าสิ่งดีๆ ที่ได้จากการอบรมการจัดการโรคเรื้อรัง 2
วันที่ผ่านมา ให้เธอได้ฟัง เป็นการอบรมที่ฉันไม่เคยได้รับแบบนี้มาก่อน เป็นรูปแบบ
ใหม่สาหรับฉัน อาจารย์ไม่มีคาตอบให้ในการอบรม แต่เป็นการค้นหาตัวตนของเรา
เรามีความรู้สึกอะไร และเราจะทาอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิต การลองทาหลายๆ
อย่าง ทาให้รู้จักตัวตนของเรามากขึ้น รู้จัก body organ ของเรา รู้จักส่วนของ
ร่างกาย ที่เราลืมเขาไป เราลืมเขาไป ให้เขาอย่างเดียว ได้แก่ เท้า สะบัก และส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย อาจารย์สอนให้เราใส่ใจตนเอง ใส่ใจความรู้สึกของผู้ป่วยที่เค้าไม่
สามารถบอกเราได้ เราต้องเข้าใจตัวเราก่อนที่เราจะไปสนใจผู้อื่น นอกจากนั้น เรา
ต้องสนใจสิ่งแวดล้อม ความประทับใจที่มีตั้งแต่ในอดีต ความสุขในสิ่งที่ได้ทา
ความสุขในการปฏิบัติ ดึงความสุขเหล่านั้นมาทบทวน เพื่อเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจ
ให้มีจุดหมายของชีวิต รวมทั้งวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม อาจารย์สอนให้
เราปลดปล่อยพันธนาการทั้งหลาย เปรียบเหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมา และพลิ้วตาม
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แรงลม เป็นผีเสื้อ และเป็นนกที่มีอิสระในการบินไปทุกที่ที่อยากไป มีความสุข และมี
อิสระในการดาเนินชีวิต ทาให้ฉันมีความสุข และมีเป้าหมายในการดาเนินชีวิตต่อไป
ฉันอยากจะบอกเธอว่า 3 วันนี้เป็นวันที่มีคุณค่ามากทาให้ฉันมีพลังชีวิต รู้จักตัวเอง
และรู้จักผู้อื่น และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ขอขอบคุณอาจารย์และผู้จัดหลักสูตรนี้มากๆ
นะค่ะ ฉันขอให้เธอมีความสุขเหมือนกับฉัน”
เคยรวมกิจกรรมแบบนี้กับหมอชาง ตั้งแต 10 ปีที่แลว รูวาการอบรมตองเป็นสไตสแนี้
มีดูวิดีโอ แลวตอบคาถามวาเห็นอะไร ไดอะไร โดยปกติดูหนังเป็นคนที่ไมชอบคิด
ตอบไมไดวาไดอะไร รูแตวาชอบหรือไมชอบ ชอบตอนไหน สาหรับครั้งนี้มีความ
แตกตางกัน ครั้งนี้จะนาเอาประสบการณแมาคิด มาจินตนาการ และตัดไมออก
พยายามตอสูใหเอาสิ่งนี้ออก ไมเอาประสบการณแมา block ความคิดหรือจินตนาการ
ไดผอนคลาย รูสึกมีความสุข กระบวนการนี้ทาใหตอเติมใหตัวเองมีความสุขเพิ่มมาก
ขึ้น ไมวาจะเป็นความสุขในครอบครัว ความสุขในที่ทางาน ถาตัวเองไมมีความสุข มี
ความเครียดมากๆ จัดการตัวเองไมได
คงจะไมไดมองคนอื่น จินตนาการเป็น
เปูาหมายที่เราตองพยายามสราง ปกติเป็นของชอบฝใน นอนหลับก็ฝใน จินตนาการ
ชวยทาใหเรามีความฝใน แตเมื่อรูตัวตนมันจะไมไดเพอฝใน จินตนาการทาใหเรามี
ความสุข และตอเติมตอไป สิ่งดีๆ เหลานี้ ถามีโอกาสอยากบอกเพื่อนๆ นองๆ ที่เรา
รัก คิดวาหลักสูตรนี้วาจะเผยแพรไปยังแพทยแ พยาบาล สาธารณสุข ที่อยูในระบบ
การศึกษา เพราะบางคนอาจจะเพิ่งรูจักความสุขเมื่อตอนใกลเกษียณ แตถามีโอกาส
บอกนองๆ คนที่เพิ่มเริ่มตนไปชวยเหลือคนทั้งประเทศ คนทั้งโลก นาจะมีประโยชนแ
ความสุขนาจะเกิดขึ้นกับตัวเองกอนที่จะใหคนอื่น
ผูเขาอบรมทุกคนมีศักยภาพและมีพลังที่อัศจรรยแมากที่จะเยียวยาซึ่งกันและกัน
ที่ผานมา
เราดูแลตัวเองไมถูกวิธี
มองเรื่องวัตถุนิยมและกระแสของสังคม
เมื่ออาจารยแใหเขียนถึงความสุข พบวา ความสุขที่เราเขียนไมใชเรื่องซื้อของหรือได
อะไรที่เป็นวัตถุ และเป็นความสุขที่เกิดจากความสัมพันธแระหวางเพื่อน ญาติ เพื่อน
บาน คนในครอบครัว และความภูมิใจที่เราไดหยิบยื่นใหคนอื่น ซึ่งเป็นความสุขที่
แทจริง“ความสุข”เป็นตัวหลอหลอมใหมีพลังในการทางานมากขึ้น และพลังที่เกิด
จากคนทางานรวมกัน หรือความสามัคคีมีความสาคัญมาก
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ไดทบทวนความสุข เคยมีความหวังวา เราอยากเป็นพยาบาล เพราะตองการ
ชวยเหลือคนอื่น ชวยเหลือคนไข ความรูสึกนี้ยังคงอยู เพราะเราไดรับการสั่งสอน
ถายทอดการชวยเหลือคนอื่นมาคอนขางเยอะ เพราะเรามีพี่หลายคน พี่จะดูแลคนอื่น
โดยไมไดมองตัวเองเป็นหลัก การทางานที่ผานมา เราอยากใหงานออกมาดีที่สุด ทา
ใหเราเครียด ไมมีความสุข เกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา เราถูกบีบบังคับหรือเปลา วันนี้เรา
ไดมาทบทวนตัวเองพบวา สิ่งที่เราตั้งความหวังไวคือการทาอะไรเพื่อคนอื่น ทาใหคน
อื่นหายปุวย ทาใหคนอื่นสบายใจ การทางานตอไปที่เหลือ เราไมตองไปคาดหวัง เรา
ทาเพื่อตัวเอง แลวเราจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะงานที่เราทาออกมามีผลดีตอ
ทุกๆ คน
กระบวนการนี้ทาใหรูวาทุกคนตองการ “ความสุข” ไมวาจะใกลเกษียณ หรือเริ่ม
ทางานใหม ทุกคนมาชวยเติมเต็ม เราไมอยากเป็นอิฐนอกแถว แตคนในกลุมบอกวา
อิฐนอกแถวเป็นอิฐที่มีวัตถุประสงคแเฉพาะ สามารถเอาไปทาเป็นปูนปใีนได ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่เราคิดไมถึง การทางานที่ทาใหเรามีความสุข เราตอง take balance ระหวางชีวิต
ครอบครัว งาน เมื่อเราอยากใหตัวเรามีความสุขเราตองเอาใจใสตัวเราเองอยางดี เมื่อ
เราอยากใหครอบครัวเรามีความสุขเราตองเอาใจใสครอบครัวของเราอยางดี เอาใจใส
ผูปุวยอยางดี เอาใจใสทีมของอยางดี สิ่งที่เพื่อนมอบให ชวยเยียวยาเราได และเป็น
พลัง ทาใหเราเขาใจคนอื่นที่อยูรอบขาง ทาใหเรามองคนอื่นวามีจุดดี สิ่งดีดีที่จะชวย
เติมเต็ม ไดฝึกดูแลเอาใจใสตนเอง รางกายของตนเอง เมื่อไดสรางจินตนาการทาให
เกิดพลัง ทาใหมองอุปสรรคขางหนาเป็นเรื่องเล็กนอย กลับไปทีมงานก็ตองชวยเติม
เต็มซึ่งกันและกัน คอยๆ กาวไป เป็นอิฐที่มีฐานที่มั่นคง คอยๆ ทา คอยๆ เยียวยาซึ่ง
กันและกัน ตัวชี้วัดมากหรือนอย เรามีเหตุผลที่จะบอกวาเราทาเพื่ออะไร เราทาไมได
เพื่อตอบตัวชี้วัด เราทาเพื่อตอบคนไขที่เราดูแลวามีความสุขหรือเปลา
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กระบวนกรสรุป
o การบมเพาะ เปรียบเหมือนการบมมะมวง มะมวงสุกไดหลายแบบ บมแก฿สหรือสุกคา
ตน ถาเราเคยทานมะมวงที่สุกคาตน ทั้งหอม หวาน นุมนวล เพราะฉะนั้น การพัฒนา
ไมตองรีบเรง รอการบมเพาะโดยธรรมชาติ
o เราไมสามารถใหอะไรใครในสิ่งที่เราไมมี ถาอยากใหคนอื่นมีความสุข แตตัวเราอยาก
ฆาตัวตายวันละ 10 ครั้งคงจะยาก เพราะฉะนั้น ชวยตัวเองเหมือนกับไดชวยคนอื่น
ถาชีวิตเราอยากจะไดอะไรเมื่อไหรก็ไปทาอะไรใหกับคนอื่น ทานธรรมาจารยแเจิ้งเห
ยียน มูลนิธิฉือจี้ กลาววา ปากรายแตใจดีไมมี มีแตปากรายใจราย ถาเราหวังที่จะให
ใครดี เป็นไปไมไดที่จะใชวิธีเลวๆ หรือทารายกัน เป็นการทาเพื่อความสะใจของ
ตัวเอง “ถาเรารักเคาจริงๆ มีวิธีการที่จะโอบอุมเคา” สิ่งที่เราทาแมวาจะเปลี่ยน
พฤติกรรมของเคาจริงๆ แต energy ที่ทาใหเกิดมันฝใงลึกไปกวาที่เราคิด เราอาจจะ
ใชไมเรียวหวดตีใหเคาเจ็บปวด เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม เคาเปลี่ยนจริง แตผลของการ
ใชไมเรียวมีผลสะทอนออกมา ซึ่งอาจจะยังไมเกิดขึ้นในทันทีทันใด เพราะฉะนั้น เรา
จะตองไมรีบเพื่อหวังผลลัพธแ
o กระบวนกรเลานิทานเรื่อง บัณฑิตที่ชอบอานหนังสือ วันหนึ่งอานหนังสือเจอคาวา
“อานหนังสือหนึ่งเลมไมเทาเดินทางพันลี้” จึงอยากลองไปหาประสบการณแ และรูสึก
ตื่นเตนมาก.. อยายึดติดกับวิธีการ เราไมจาเป็นตองเดินทางคนเดียว มนุษยแเป็นสัตวแ
สังคม เรามีเพื่อน เราดูแลเคา เคาดูแลเรา ตราบใดที่เราทาเพื่อเคา ชีวิตจะมีอิสระขึ้น
o การใหความสาคัญ (priority) ทาใหเราสามารถ balance ชีวิตได ทุกคนมีงานเยอะ
แตเราตองใหความสาคัญ กับสิ่งที่สาคัญในชีวิตของเรา กาหนดเปูาหมายในชีวิตของ
เราใหชัดเจน
o งานพัฒนาคุณภาพ มีเปูาหมายเพื่อชวยชีวิตคนมากขึ้น ชวยชีวิตคนใหรอดชีวิตมาก
ขึ้น

มธุรพร ภาคพรต บันทึกการอบรมหลักสูตรพัฒนาทีมจัดการระบบการจัดการโรคเรื้อรัง
ในระดับจังหวัด (System Management Team ระดับจังหวัดในการควบคุมปูองกันโรค DM/HT)
รุนที่ 8 - 6 วันที่ 1 ครั้งที่ 7พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมไมดา งามวงศแวาน กรุงเทพฯ
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