จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องระบบที่เชื่อมโยงไรรอยตอ SHA CUP
วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ หองประชุมขุนน้ํายาง โรงพยาบาลทาวังผา

คุณณัฐนิช ไชยสลี
คุณณัฐนิช ไชยสลี เลาวา “พี่มีโอกาสไดเขารวม SHA CUP เพียง 2 ครั้ง ครั้งแรกเรื่องการ
สรุปผลการดําเนินงาน SHA CUP ครบ 1 ป และการรับฟงเสียงสะทอนของผูรับบริการ เรื่องของ SHA
CUP ก็พอรูอยูบางจากการศึกษาในเอกสาร จากการเขารวมกิจกรรม พบวา แตกอนพี่เปนคนอารมณ
รุนแรง ปากไว มักพูดไปตามตรง หลังจากการเขารวมกิจกรรม ทําใหจิตใจของพี่มีความออนโยนมากยิ่งขึ้น
เขาใจคนอื่นมากยิ่งขึ้น มีความเขาใจผูรับบริการมากขึ้น จากหนางานของพี่ พี่ทําหนาที่ในการคัดกรอง ซัก
ประวัติ ทําใหไดรายละเอียดมากขึ้น ความเขาใจผูรับบริการมากขึ้น ทําใหไดรายละเอียดของงานมากขึ้น”
“ผลที่ไดรับจากการทํางาน คือความจริงใจ ความไววางใจ จากผูรับบริการ และผูรับบริการมักมีของมาฝาก
และทําใหคนไขมีความตองการรับบริการจากตัวพี่เอง” โดยเฉพาะผูรับบริการที่เปนชนเผา พบวา พี่ไมเกี่ยง
ในการซักประวัติผูปวย เนื่องจากเราเอาใจเขามาใสใจเราและปรับกระบวนการคิดวา ถาหากเราเขาไปอยู
ในชุมชนหรือสถานที่ที่มีแตชนเผา แลวเราไมสามารถสื่อสารกับใครไดเราจะรูสึกอยางไร? จึงทํา
ใหพี่เขาใจเคามากขึ้น และใหบริการอยางดีที่สุดและไมแบงแยก ใหบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษย
“กระบวนการที่ทําใหสามารถทําใหการทํางานราบรื่นไปดวยดีโดยมีเสียงตอบรับจากผูรับบริการที่ดีขึ้นใน
กระบวนการรับริการ คือการเขารวมกระบวนการเสียงสะทอนจากผูรับบริการเพื่อใหฟงผูอื่นมากยิ่งขึ้น
หลังจากเขารวมแลวจึงนํามาปรับกระบวนการคิดของพี่ ใหฟงมากยิ่งขึ้น แตพี่ก็ยังคงพูดมากและพูดตรง
เหมือนเดิม”

คุณจินตนา กันยะ
คุณจินตนา กันยะ เลาวา “ไดเขารวม SHA CUP 2 ครั้ง ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูผล
การดําเนินงาน SHA CUP ที่จังหวัดสระบุรี และสรุปผลการดําเนินงาน จากการเขารวมกิจกรรมไดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงานที่ผานมาโดยเฉพาะกระบวนการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง จากการเขารวม

พบวาไดมีการศึกษาตัวอยางจาก CUP อื่นๆ โดยแตละ CUP มีการทํางานเชิงรุกในชุมชน และไดเห็น
กระบวนการการทํางานที่ทําอยางจริงจัง”
“ประทับใจ CUP หนองวัวซอ ที่มีการทํางานที่ทําไดจริง มีการสนับสนุนจากผูบริการ จนกระทั่งเกิดการ
ทํางานที่เชื่อมโยงและไรรอยตอ ในการดําเนินกิจกรรม จึงนํามาปรับใชกับการทํางานของตัวเอง จากแต
กอน จะตั้งรับอยูในสถานบริการและมีการทํางานเชิงรุกบางเปนบางครั้ง แตหลักจากไดเขารวมศึกษาการ
ดําเนินงานพบวา มีการทํางานเชิงรุกมากขึน้ ”
“ทีมของ รพ.สต.หลังจากที่เขารวมกิจกรรมทําใหการทํางานมีความยุงยากซับซอนมากยิ่งขึ้น แตก็พบวามี
การทํางานรวมกันเปนทีม ชวยเหลือกันในการทํางานงาน ทําใหการทํางานดีขึ้น”
“สําหรับตัวเองเมื่อไดเขารวมแลวพบวาตนเองมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนรวมงานมากขึ้นโดยคํานึงถึงความ
แตกตางของบุคคล ลดอคติลง เอาใจเขามาใสใจเรา จึงทําใหการทํางานมีความสุขมากยิ่งขึ้น บรรยากาศ
ในการทํางานเปนมิตรมากยิ่งขึ้น”

คุณศรัญู ธนเรืองสุวรรณ
คุณศรัญู ธนเรืองสุวรรณ เลาวา “ไดไปเขารวมกิจกรรม SHA CUP 1 ครั้ง เรื่อง สุขภาวะ
กําเนิด โดยการชักชวนของคุณจุฬารัตน สุริยาทัย จึงตัดสินใจเขารวม จากการเขารวม อาจารยใหทํา
กิจกรรมที่มีความหลากหลาย เชน การเดิน นั่ง ยืน ซึ่งแตละกิจกรรมมีผลตอสุขภาพ ภายหลังจากเขารวม
พบวาตนเองมีความคิดบวกเพิ่มขึ้นเล็กนอย และใสใจรายละเอียดเล็กๆนอยๆของผูปวยมากยิ่งขึ้น เห็นอก
เห็นใจเพื่อนรวมงานมากยิ่งขึ้น โดยมักจะสอบถามผูปวยเรื่องการกินยา ความถูกตองของการกินยา”
“หองยาไดมีการพัฒนาระบบชวยเหลือผูปวยในการรับประทานยา เชนการทํากลอง(ชองยา) ทําสี ทํา
สัญลักษณของการกินยา”
“เสียงตอบรับจากผูปวยดีขึ้นเรื่องการกินยาหมด ตรงตามกําหนด และถูกโรค”
“ในสวนของหองยา การทํางานไดมีการพูดคุยกันเรื่องปญหา มีความเห็นอกเห็นใจผูรวมงาน”

“การเปลี่ยนแปลงของตัวเอง คือ การรวมกิจกรรมโดยมีการหลับตา จินตนาการถึงสิ่งตางๆ ซึ่งเปนการสราง
ความสุขจากตัวเองสูผูอื่น การเปนปรับอารมณของตนเอง เอาใจเขามาใสใจเรา มีความกลาแสดงออก และ
มีการพัฒนาจิตใจ”

คุณวริสรา ทากัน
คุณวริสรา ทากัน เลาวา “จากการเขารวม SHA CUP ดวยความมึนงง ไปตามที่เคาใหไป จาก
การเขารวมมีสํานวนหนึ่งที่ทําใหเกิดความประทับใจ คือ การทํางานที่เชื่อมโยงไรรอยตอ ในความคิดของ
ตนเองคิดวา นาจะเปนนิมิตรหมายอันดีที่ทําใหการเกิดการทํางานที่ไมยุงยาก ทํางานไดราบรื่น
จากการเขารวมกิจกรรม สุขภาวะกําเนิด พบวา การที่คนไขมาหาเราจะมาดวยความทุกข การมองคนไข
ตองมองอยางละเอียด โดยการมองตองมองดูตนเองกอน จากกิจกรรมที่เขารวมทําใหตนเองสามารถมอง
และเขาใจคนอื่นได และนํามาใชกับตัวเอง เนื่องจากตนเองเปนคนที่มีอาการปวดไหลเปนประจํา จึงนํา
กิจกรรมมาใชกับตนเองทําใหเกิดความรูสึกผอนคลายและลดอาการปวดลง นอกจากนี้ยังไดเผยแพร
กิจกรรมนี้ในกลุมของประชากรในหมูบานดอนตัน เนื่องจากหมูบานดอนตันมีการทําเครื่องจักรสานจาก
หวาย ซึ่งตองนั่งเกร็งไหลเปนระยะเวลานาน สงผลใหเกิดอาการปวดไหลไดงาย จึงนําไปใช พบวา มีความ
ผอนคลายมากยิ่งขึ้นและการอาการปวดไหลลดลงเชนกัน”
“จากการเขารวม กิจกรรมการเขียนเรื่องเลา สิ่งที่ประทับใจมากคือ การเขาไปถายรูปกับนายแพทยโกมาตร
ซึ่งทําเปนอันดับแรกในการเขารวมกิจกรรม”
“ตัวเอง เปนคนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคนอยมาก การเขารวมกิจกรรมทําใหไดเห็นแนวความคิดของผูอื่น
ซึ่งมีความหลากหลาย สามารถมองตางมุม ทําใหตนเองเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการพัฒนาสมอง

โดยวิทยากรไดใหเขียนเรื่องเลาโดยใชอารมณความรูสึกของตนเอง รวมดวยโดยไมมีการแตงเติม
รายละเอียด ทําใหรูสึกวาการทํางานของตนเองมีคุณคา จากกระบวนการทบทวนและการเขียน”
“การเขารวม SHA conference and Sharing ทําใหเกิดความรูสึกตื่นเตน เนื่องจากไดขึ้นเครื่องบินเปนครั้ง
แรก การไปในครั้งแรกไมทราบวาตองไปนําเสนอดวย นึกวาไปติดโปสเตอรเพียงเทานั้น เมื่อรูวาตองไป
นําเสนอดวยทําใหความตื่นเตนที่จะไดขึ้นเครื่องบินหายไป(5555) จากการเขารวมทําใหรูสึกวาตัวเองมี
ความกลามากยิ่งขึ้น”
“ภายหลังจากการเขารวมกิจกรรมทั้งหมดนําใชในการเขียนเรื่องเลา เนื่องจากมีเกณฑใหเขียนเรื่องเลา รพ.
สต.ละ 1 เรื่อง”
“จากการเขารวมกิจกรรมพบวา CUP ทาวังผา มีการประสานงานงายขึ้นโดยเฉพาะในระดับปฏิบัติ
เนื่องจากมีผูรับผิดชอบที่สามารถติดตอประสานงานไดโดยตรง”

คุณมณีวรรณ วงศสุขพิศาล
คุณมณีวรรณ วงศสุขพิศาล เลาวา “การเขารวม SHA CUP โดยความบังเอิญและความจําเปน
จากการเขารวมกิจกรรมสุขภาวะกําเนิด วิทยากรให นั่ง นอน เดิน มอง จินตนาการ เลนคอนเสริต เลนเปย
ใน ทําใหตนเองพัฒนาจินตนาการ และการปรับอารมณ จึงนํามาใชในการทํางานโดยตนเองเปนหัวหนา มี
ลูกนองมากมาย บางครั้งอาจมีการกระทบกระทั้งกันบาง จึงนํามาใชในการปรับอารมณ มองความแตกตาง
ของบุคคล การอยูกับตนเอง เขาใจตนเอง ทําใหบรรยากาศการทํางานดีขึ้น”
“สําหรับครอบครัว เนื่องจากความเครียดสะสมในจากที่ทํางานทําใหเกิดความเครียดกับลูกซึ่งที่ทํา
ไมไดดั่งใจ หลังจากเขารวมกิจกรรมจึงไดมีการปรับตัวเอง หันมาดูแลตนเองมากขึ้น ความเครียดลดลง
และมีความสุขมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ตนเองมีอาการปวดหลังโดยเฉพาะการขับรถเปนระยะทางไกลทําให
อาการปวดหลังเพิ่มขึ้น จึงนําเทคนิคกายภาวนา มาใชในชีวิตประจําวันโดยการทําใหหองน้ํา พบวา อาการ
ปวดหลังลดลง”

พี่แลม
พี่แลม เลาวา “พี่ไมไดเขารวมกิจกรรม เหมือนคนอื่นๆ พี่ไดเขารวมตอนสรุปผลการดําเนินกิจกรรม
1 ป
การไป SHA CUP ทําใหเราสามารถนํามาใชในระบบบริการผูปวย ทําใหงายตอการทํางานมากขึ้น สิ่งที่
เห็นไดอยางชัดเจน คือ อารมณที่เกิดขึ้น มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ความแตกตางของบุคคล ถึงจะแตกตางกันแตเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได”

คุณวัชรีกร ภิมาลย
คุณวัชรีกร ภิมาลย เลาวา “ตนเองไดเขารวมมีสวนรวมในกิจกรรม SHA CUP ในฐานะทีมสห
สาขาวิชาชีพในการดูแลผูปวยรวมกัน ซึ่งการเขารวมในครั้งไมทราบวา SHA CUP คืออะไร ทราบเพียงแต
วาเปนการทํางานที่ตองมีความเชื่อมโยงจาก รพ. สู รพ.สต. เขาสู ชุมชน และผูปวย เพื่อใหผูปวยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง เขารวมทั้งในสวนของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดําเนินของ 4 CUP และกิจกรรมที่ทาง สรพ.จัดให
โดยแตเดิมนั้น ตนเองเปนคนที่ตรงและไมมีความยืดหยุน ทุกสิ่งทุกอยางตองถูกตองแมนยําเสมอไป และ
เปนคนที่ไมคอยพูดถึงความเครียดที่เกิดขึ้นมักคิดไปเอง จึงทําใหเกิดความเครียดสูง จากการเขารวม
กิจกรรมทั้งในสวนของสุขภาวะกําเนิดและ เทคนิคการเปนผูประสานงาน แลวพบวา ในการทํางานจากการ
ที่ตนเองใชตัวเองเปนมาตรฐานและพยายามใหผูรวมงานใชมาตรฐานเดียวกับตัวเอง หากมองตางมุมถึง
ลักษณะความแตกตางของบุคคล บทบาทและหนาที่ ทําใหตนเองสามารถเขาใจคนอื่นไดมากยิ่งขึ้น ทําใหรู
วาพื้นฐานของบุคคลมีความแตกตางกันไมสามารถทําไดอยางเดียวกันทั้งหมด บางอยางเราอาจทําไมได
แตเคาสามารถทําได จึงทําใหยอมรับในความแตกตางและสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุขและ
ทําใหความเครียดที่เกิดขึ้นลดลงจากการมองตางมุมและความยืดหยุน ซึ่งเริ่มตนจากความคิดของตนเองก็
สามารถทําใหมีความสุขได นอกจากนีย้ ังพบวา ทําใหตนเองมองจุดเล็กๆ ซึ่งเปนจุดที่เราอาจมองขามไปได
ในสภาวะปกติ สําหรับสวนตัวแลวตอนนี้หันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นและรักตัวเองมากยิ่งขึ้น

ถอดบทเรียนที่ไดรับ
1. การเยียวยา ทั้ง ดานอารมณ จิตใจ รางกาย
2. การสรางสุขภาพเริ่มตนที่ตนเองกอน แลวนําไปสูผ ูอื่น
3. การปรับระบบบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
4. การใสใจรายละเอียดเล็กๆนอยๆของผูปวย
5. ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูอื่น

