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โกมาตร จึงเสถยีรทรัพย สํานักนโยบายและยุทธศาสตรโกมาตร จึงเสถยีรทรัพย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

สรางโลกใบใหมสรางโลกใบใหม........
สรางแรงบันดาลใจจากเรื่องเลาสรางแรงบันดาลใจจากเรื่องเลา

Imagining Future through Inspiring Stories

•• มนุษยมีมนุษยมีศักยศักยภาพการเรียนรูจากเรื่องเลามาแตเกิดภาพการเรียนรูจากเรื่องเลามาแตเกิด
•• ชีวิตและสังคมมีมิติทางคุณภาพที่ลดทอนเปนชีวิตและสังคมมีมิติทางคุณภาพที่ลดทอนเปน
ปริมาณไมได ปริมาณไมได 

•• เรื่องเลาเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการความรูเรื่องเลาเปนสวนหนึ่งของระบบการจัดการความรู
ในทุกในทุกวัฒนวัฒนธรรมธรรม

•• เรื่องเลาสถาปนาความจริงเรื่องเลาสถาปนาความจริง นิยามความหมายนิยามความหมาย ตีตี
กรอบความเปนไปไดใหกับวิธีคิดกรอบความเปนไปไดใหกับวิธีคิด และปลดปลอยและปลดปลอย
จินตนาการของมนุษยจินตนาการของมนุษย

Why StoriesWhy Stories??

In matters of ethics and spirit there may be nothing more In matters of ethics and spirit there may be nothing more 
practical than a good fable practical than a good fable ((BolmanBolman & & Deal Deal 1994:41994:4))

เรื่องเลากับองคกรเรยีนรูเรื่องเลากับองคกรเรยีนรู
““ความเปนจริงความเปนจริง””ประกอบสรางจากเรื่องเลาประกอบสรางจากเรื่องเลา
การรูเชิงนามธรรมกับการรูผานเรื่องเลาการรูเชิงนามธรรมกับการรูผานเรื่องเลา
การตรกึตรองสะทอนคิดผานเรื่องเลาการตรกึตรองสะทอนคิดผานเรื่องเลา
เรื่องเลากบัการปอนกลับปรบัระบบเรื่องเลากบัการปอนกลับปรบัระบบ

เรื่องเลาเราจินตนาการ สรางแรงบันดาลใจเรื่องเลาเราจินตนาการ สรางแรงบันดาลใจ
องคกรขับเคลือ่นไดดวยเรื่องเลาองคกรขับเคลือ่นไดดวยเรื่องเลา

Stories of best experience reveal possible futureStories of best experience reveal possible future
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Imagination Imagination 
• การคิดผานกรณีตัวแบบ        
ในปญหาซับซอน

• การเรียนการปลูกฝงคุณคา      
และคุณธรรม

• การแสวงหาความหมาย
• เรื่องเลากับการเยียวยา
• การเรียนรูเรื่องราวอันเปน
ความละเอียดออน

• การคิดผานกรณีตัวแบบ        
ในปญหาซับซอน

• การเรียนการปลูกฝงคุณคา      
และคุณธรรม

• การแสวงหาความหมาย
• เรื่องเลากับการเยียวยา
• การเรียนรูเรื่องราวอันเปน
ความละเอียดออน

The Power of StorytellingThe Power of Storytelling

การแพทยกับมิติของความเปนมนุษยการแพทยกับมิติของความเปนมนุษย

Appreciative InquiryAppreciative Inquiry:: สุนทรียสุนทรียสาธกสาธก

สุนทรียะ สุนทรียะ ((สุนทรสุนทร)) เก่ียวกับความดี ความงามเก่ียวกับความดี ความงาม
สาธกสาธก:: ยกตัวอยางมาอางใหเห็น  ยกตัวอยางมาอางใหเห็น ((ปป.,., ส ส.. ชวยทํา ชวยทํา,, ทาํใหสําเร็จ ทาํใหสําเร็จ))

เรื่องเลากบัการจัดการความรู
การเห็นศกัยภาพสําคัญกวาการรูปญหา

จินตนาการสําคัญกวาความรู
การชื่นชมความดีงามในองคกรกับการกลาวโทษ

ขอจํากัดที่สําคัญที่สุดขององคกร
คือการเห็นวาองคกรมีขอจํากัด

Appreciative InquiryAppreciative Inquiry: : บทเรียนจากบริการปฐมภูมิบทเรียนจากบริการปฐมภูมิ

โครงการพัฒนาองคความรูและแนวคิดบริการสุขภาพปฐมภูมิโครงการพัฒนาองคความรูและแนวคิดบริการสุขภาพปฐมภูมิ

•• Objectives and MethodObjectives and Method::
• สืบคนศักยภาพบริการปฐมภูมิ
• แสวงหาอนาคตของระบบบริการปฐมภูมิ
• ศึกษาผานเรื่องราวประสบการณงานที่ดีที่สุด

•• FindingsFindings::
• จุดแข็งที่สะทอนศักยภาพบริการปฐมภูมิ
• สมรรถนะบุคลากรที่พึงประสงค
• คุณคาของงานกบัแรงจูงใจ

•• Results Results & & RecommendationsRecommendations
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Rationales

•• งานที่มีคุณคาเปนตัวแบบการปรับกระบวนทัศนงานที่มีคุณคาเปนตัวแบบการปรับกระบวนทัศน
•• Best Experience as ExemplarsBest Experience as Exemplars

•• จินตนาการอนาคตผานเรื่องราวที่มีคุณคาจินตนาการอนาคตผานเรื่องราวที่มีคุณคา
•• Imagining Future through Positive ImagesImagining Future through Positive Images

•• เรื่องเลาเราพลังชีวิตขององคกรเรื่องเลาเราพลังชีวิตขององคกร
•• Inspiring Stories as LifeInspiring Stories as Life--Giving ForcesGiving Forces

ObjectivesObjectives
• เพ่ือพัฒนาแนวคิดการเสริม
บทบาทบรกิารปฐมภูมิ

• เพ่ือสรางตนแบบ  exemplary 
cases ที่สะทอนศักยภาพ
สําหรับอนาคต

• เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู
จากเรื่องเลา

• เพ่ือพัฒนาแนวคิดการเสริม
บทบาทบรกิารปฐมภูมิ

• เพ่ือสรางตนแบบ  exemplary 
cases ที่สะทอนศักยภาพ
สําหรับอนาคต

• เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู
จากเรื่องเลา

MethodMethod
•• รวมงานกับบุคลากรปฐมภูมิรวมงานกับบุคลากรปฐมภูมิ 4040 คนในคนใน 8 8 จังหวัดจังหวัด
•• ดําเนินงานโดยทีมจังหวัดรวมกบัทีมสนับสนุนสวนกลางดําเนินงานโดยทีมจังหวัดรวมกบัทีมสนับสนุนสวนกลาง
•• เสริมทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพและการเขียนเรื่องเลาเสริมทักษะการวิจัยเชิงคุณภาพและการเขียนเรื่องเลา
•• คัดเรื่องเลา ประสบการณการทํางานที่ดีที่สุดโดยทีมคัดเรื่องเลา ประสบการณการทํางานที่ดีที่สุดโดยทีม
จังหวัดจังหวัด

•• สนทนาแลกเปลีย่นระหวางทีมเพื่อหาหัวใจของเรื่องเลาสนทนาแลกเปลีย่นระหวางทีมเพื่อหาหัวใจของเรื่องเลา
•• แลกเปลี่ยนเรียนรูการเขียนเรื่องเลาดวยการวางเคาแลกเปลี่ยนเรียนรูการเขียนเรื่องเลาดวยการวางเคา
โครง ทดลองนําเสนอ ยกราง วิพากษ และปรับปรุงโครง ทดลองนําเสนอ ยกราง วิพากษ และปรับปรุง

•• บรรณาธิการเพื่อการเผยแพรบรรณาธิการเพื่อการเผยแพร
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FindingsFindings::

• บริการปฐมภมูไิมใชแคบริการเบื้องตน
• สามารถดูแลแกไขปญหาที่ซบัซอน หลายมิติ
• ทํางานหลายระดับ ปจเจก ครอบครัว ชมุชน
• ความสัมพันธทีด่ีและการยอมรับจากชุมชน
• เปนงานที่มีลักษณะเฉพาะเหมาะกับพื้นที่

• เสริมระบบสขุภาพชุมชนใหเขมแขง็พึ่งตนเองได

จุดแข็งที่สะทอนศักยภาพบริการปฐมภูมิ

จุดแข็งไมใชการรักษาเบื้องตนหรือการคดักรองเพื่อสงตอจุดแข็งไมใชการรักษาเบื้องตนหรือการคดักรองเพื่อสงตอ

By focusing on the deficitBy focusing on the deficit, , we create more images of deficit and we create more images of deficit and 
potentially overwhelm the system with images of what is potentially overwhelm the system with images of what is ““wrongwrong””

FindingsFindings::

•• อุปสรรคกลายเปนความทาทายอุปสรรคกลายเปนความทาทาย
•• เปดพื้นที่ใหกบัมิติทางอารมณเปดพ้ืนที่ใหกบัมิติทางอารมณ

•• นิยามความหมายใหมใหกบังานนิยามความหมายใหมใหกบังาน
•• เรียนรูมติิของความเปนมนษุยเรียนรูมติิของความเปนมนษุย
•• ชื่นชมและเห็นคุณคาของงานชื่นชมและเห็นคุณคาของงาน

••  สรางวิสัยทัศนรวมที่มีความหมาย สรางวิสัยทัศนรวมที่มีความหมาย

สุนทรียสาธก : การเรียนรูผานเรื่องเลา
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Appreciative Skill

Healthy Working Relationship

Interactive Learning through Action

• สามารถชืน่ชม/มีทัศนะเชิงบวก

• มีความสัมพันธกับชุมชนที่ดี

• มีการเรยีนรูจากการปฏิบัติ

หัวใจความสําเร็จหัวใจความสําเร็จ
การทํางานสุขภาพชุมชนการทํางานสุขภาพชุมชน

ResultsResults::
• เร่ืองเลาเราพลังใจ 80 เรื่อง

• สรางนักเขียนเรื่องเลา 40 คน
• พัฒนาวิธีการ เครื่องมือ และ
เทคนิคการทํางานกับเรื่องเลา

• เขาใจศักยภาพและจุดเดนของ
บริการปฐมภูมิ

• เขาใจคุณคางานที่เสริมและ     
เติมเต็มคาตอบแทนการเงิน

NonNon--financial Incentivesfinancial Incentives

•• Self esteemSelf esteem: : Self fulfillmentSelf fulfillment
•• Social recognitionSocial recognition: : Community Community & & InstitutionInstitution

•• FairnessFairness: : Material Material & & nonnon--materialmaterial
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RecommendationsRecommendations
•• อนาคตของบริการปฐมภูมิอยูที่การสรางระบบบริบาลอนาคตของบริการปฐมภูมิอยูที่การสรางระบบบริบาล
ที่เขาใจในมิติทางที่เขาใจในมิติทางวัฒนวัฒนธรรมและละเอียดออนตอธรรมและละเอียดออนตอ
ความเปนมนุษยความเปนมนุษย

•• เรื่องเลาประสบการณที่ดีและเรื่องเลาประสบการณที่ดีและสนุทรียสนุทรียสาธกสรางคุณสาธกสรางคุณ
คาและความภาคภูมิใจในงานคาและความภาคภูมิใจในงาน

•• เรื่องเลาเปนเคร่ืองมือที่ดีในการถายทอดมิติคุณภาพเรื่องเลาเปนเคร่ืองมือที่ดีในการถายทอดมิติคุณภาพ
•• สงเสริมการประเมินผลงานผานเรื่องเลาสงเสริมการประเมินผลงานผานเรื่องเลา

สูจินตนาการสขุภาพใหมท่ีมีหัวใจของความเปนมนุษยสูจินตนาการสขุภาพใหมท่ีมีหัวใจของความเปนมนุษย


