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ขอเจริญพร ทานประธานการประชุม นายแพทย พยาบาล และทานผูฟง ขอโมทนาที่ได
นิมนตใหมารวมแสดงธรรมแกผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการพยาบาล ซึ่งควรไดรับ
ความ สนใจอยางยิ่ง เพื่อการขยายผลในการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการรักษาพยาบาล
ในระดับชาติ
สําหรับหัวขอการบรรยายในวันนี้ เพื่อความชัดเจนในการนําเสนอขอแตกหัวขอตาม คอน
เซ็ปตที่ใหการบานไป โดยจะใหความสนใจเปนพิเศษใน ๓ คํา คือ ธรรมะ ผูบริหาร และการ
พยาบาล
เชนนี้จะชวยใหเราชัดเจนขึ้นวา การบรรยายในชวงนี้ จะดําเนินไปตามคอนเซ็ปตหลัก
เชนนี้
ธรรมะ
คําวาธรรมะ หลายคนนึกวา ตองเปนเรื่องของพระ เปนเรื่องของคนใกลตาย เปนเรื่องของ
คนแก โดยสรุป คือไมเกี่ยวกับเรา
จึงตองมาชวยกันสรางความเขาใจกันใหม วา ธรรมะ เปนสิ่งที่ใกลตัว เปนสิ่งที่เมื่อเรามี
ความเขาใจแลว จะชวยใหเราใชชีวิตไดอยางมีความสุขมากขึ้น
ธรรมะเปนเรื่องใกลตัว ถาจะพูดใหถูกยิ่งขึ้น ตองพูดวา ธรรมะเปนเรื่องที่ตัวเรานี่เอง ถาเรา พูดถึง
เรื่องลมหายใจ ก็เปนธรรมะ หมอพยาบาลใหความสําคัญกับลมหายใจเปนพิเศษ เพราะเปน
ตัวกําหนดขั้นพื้นฐานวา คนไขของเรายังมีชีวิตอยูหรือไม
เราทุกคนหายใจมาแตเกิด แตเรามักจะละเลยไมใหความสนใจ ในการฝกจิต วิธีหนึ่งที่
พระทานมักสอนใหเราเริ่มตน โดยการพิจารณาลม ใหเราไดสัมผัสกับลมหายใจของเราเอง ใหมีสติ
ตามรู ลมหายใจเขา และออก
ธรรมะ ที่เราเรียนรูตอไปก็คือ ในการมีชีวิตอยูของเรานั้น ลมหายใจเขาและออกตอง
สัมพันธกัน ขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได การที่เราเขาใจวาลมหายใจเขาออกอิงอาศัยกันเชนนี้ เปน
ธรรมะของลมหายใจ ธรรมะที่เราไดจากลมหายใจก็คือ ทุกอยางที่อิงอาศัยกัน ไมเที่ยง ไมมีหมอ

พยาบาลคนใดที่จะทําใหลมหายใจนี้อยูไดเปนนิรันดร แมหมอ พยาบาลเอง ก็ตองมาถึงวันที่ เรา
หยุดลมหายใจ เพราะมันไมมีความจริงแทในตัวของมันเอง กลาวคือ หายใจเขาก็เนื่องจากหายใจ
ออก หมุนเวียนกันไป ภาษาพระเรียกวา ทวิธรรม ธรรมที่มีลักษณะเปนคู อะไรก็ตามที่เปนคู จะอยู
ดวยตัวเองไมได
มันไมมีความเที่ยงแทแนนอน มันเปนทุกข ในลักษณะที่มันตั้งอยูเองไมได และทายที่สุด
คือ ไมมีความเปนตัวของมันเองอยางแทจริง
ภาษาพระเรียกวา อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
ธรรมะที่หยิบยกขึ้นมาที่เกี่ยวเนื่องกับลมหายใจ ก็คือ มันเปนธรรมดา ธรรมดาสําหรับสัตว
โลก ที่มีลมหายใจเขา ออก และเพราะลมหายใจเขาออกเปนทวิธรรม คือเปนธรรมคู จึงเปนธรรมดา
ของสัตวโลกที่จะตองหยุดหายใจ ที่ชาวบานเรียกวา ตาย
และในความเปนธรรมดานี้เอง ที่เราเขาใจตอไปดวยวา มันเปนธรรมชาติ
เชนนี้เอง ใ นความเปนธรรมดา และความเปนธรรมชาตินั้นเอง ที่เราเห็นธรรมะ
ธรรมะที่พระพุทธเจาสอนมิใชอะไรอื่น แตเปนเรื่องที่ธรรมดา เชนนี้
เมื่อเราเริ่มตน อยางนี้ ทานผูฟงจะเกิดความมักคุนกับธรรมะทันที และจะไมรูสึกวา
ธรรมะเปนเรื่องไกลตัวอีกตอไป
ไมวาจะหยิบยกเรื่องอะไรขึ้นมาพูด ก็จะสรุปลงมาไดที่ ความเปนอนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา
เราจึงทึ่งในความเปนอัจฉริยะของพระพุทธเจาที่ทรงรูแจงแทงตลอด มิใชเรื่องที่ไกลตัวเลย
แตทรงเขาใจและเห็นธรรมะในสิ่งที่เปนธรรมดา และธรรมชาติ
การเปนหมอและพยาบาลนั้น เปนอาชีพที่สามารถนอมนําจิตใหเห็นธรรมะอยูไดทุกขณะ
ผูบริหาร
เปาหมาย
ปรัชญา
ระบบ
การปกครอง
คน
การเปนผูบริหาร คือการที่เรามีตําแหนงอยูบนยอดของสามเหลี่ยมของการปกครอง อาจจะ
เปนสามเหลี่ยมเล็ก หมายถึงหนวยงานเล็ก หรือสามเหลี่ยมใหญ คือหนวยงานใหญ และภายใต
สามเหลี่ยมใหญก็อาจจะประกอบดวย สามเหลี่ยมเล็กๆจํานวนมาก สิ่งที่ผูบริหารจะตองชัดเจนคือ
เปาหมายของหนวยงานนั้น
เปาหมายจะควงคูไปกับปรัชญา ซึ่งหมายถึงวิธีคิดในการที่ใหสาระกับเปาหมายนั้น เปน
เรื่องสําคัญที่หมอและพยาบาลจะมีความเขาใจที่ถูกตองวา
เราดูแลสุขภาวะของประชาชน

ประชาชนในลักษณะที่เปนปจเจก ประชาชนในลักษณะที่เปนมนุษยที่อยูในสังคม นับตั้งแตสังคม
ภายในครัวเรือน และที่สําคัญ มนุษยในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมอันหมายถึงธรรมชาติ
รอบตัวเรา
สุขภาวะ เปนเรื่องของการที่เราจะตองดูแลทั้งกายและจิต การแพทยสมัยใหมไดเปดโลก
ทัศนออกไปมาก และนับวันจะเห็นความสําคัญของการพัฒนาจิตมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะเริ่มมีความ
เขาใจแลววา ภาวะทางรางกายที่เห็นเปนความเจ็บไขหลายอยาง เปนผลมาจากจิต นับแต
ความเครียด ที่มีผลตอระบบยอยอาหาร ทําให เกิดอาการจุกเสียด อาหารไมยอย เลยไปจนถึงไม
เกรน เหลานี้เปนตัวอยางที่เราเห็นชัด และสัมผัสได เปนตน
ในการดูแลคนเจ็บนั้น นอกจากจะดูแลคนเจ็บใหหาย แลว การแพทยพยาบาลยังตองมีการ
follow up และติดตามดวยการเยียวยา ฟนฟูสุขภาวะของคนเจ็บดวย
การแพทยปจจุบัน หมายรวมไปถึงการปองกันโรค คือดูแลใหความรูเพื่อใหประชาชนมี
ความตื่นตัวจากพฤติกรรมบางอยางที่เสี่ยงตอการกอโรคในระยะยาวได
ปรัชญาพื้นฐานของการพยาบาล จะตองใหควมมสนใจตอสุขภาพมวลรวมทั้งสองระดับ
ที่เรียกวา holistic คือคนที่อยูในบริบทของธรรมชาติ ทั้งคนตอคน สัตวและธรรมชาติที่แวดลอม
และสวนตางๆของรางกายที่มีความสัมพันธสอดคลองกัน โดยไมพิจารณาแยกสวน อัน
เปนความผิดพลาดของการแพทยสมัยใหม จากเดิมที่มี house physician ที่จะชวยดูคนไขโดยองค
รวม และจะสงใหแพทยผูชํานาญแตละแขนง ที่เรียกวา specialist แลวก็ยังตองกลับมาที่ house
physician เสมอ ปจจุบัน คนไขจะตรงไปหาแพทยผูชํานาญการ ซึ่งมักจะมองคนไข โดยดูเฉพาะ
สวนที่ตนถนัด นอกจากสวนตางๆของรางกายที่ตองสัมพันธกันแลว รางกายทั้งหมด ยังมีจิตเปน
ตัวสั่งการ แมการแพทยพยาบาลจะสมบูรณรอบคอบ แตถาใจไมไดรับการดูแล คนไขก็ยังไมฟน
จากอาการเจ็บปวยไดงายๆ
ระบบ
ในการบริหารงานพยาบาลนั้น ผูอํานวยการ หรือผูบริหารอาจมีความรูความสามารถเปนเลิศ แต
หากขาดระบบ และ อยากจะหมายรวมการจัดการไวในหัวขอระบบ คือ จัดการดี ระบบดี การ
จัดระบบ การมอบหมายงานชัดเจน เปนเรื่องสําคัญ แตระบบก็ยังผูกพันกับคน ซึ่งจะไดกลาวตอไป
คน
คนในที่นี้ หมายถึงประชากรทุกคนที่อยูในหนวยงาน
Recognition พนักงานทุกคนมีความสําคัญตอองคกร ดุจเดียวกับนิ้วมือ ทํางานตางกัน แตพึงพา
อาศัยกัน จะอยูโดยปราศจากคนหนึ่งคนใดไมได
ทุกรอบป ควรใหการยกยองผูที่มีผลงานดีเดน เปนขวัญกําลังใจ
Regular meeting ทั้งในแตละหนวยงานยอย และหนวยงานใหญ เปนสิ่งจําเปน เพื่อใหเกิดการ
เคลื่อนตัวในการทํางาน จากหนวยหนึ่งสงตอไปอีกหนวยหนึ่ง นอกจากนั้น นโยบายจากหนวย

บน จะตองมีการพูดคุยเพื่อใหหนวยลางเขาใจทั้งนโยบายและปรัชญา การพบปะเชนนี้ แตละหนวย
จะมีโอกาสรายงานการทํางานของตน พูดถึงทั้งความกาวหนา และอุปสรรค เพื่อจะไดชวยเสริมทั้ง
ระหวางหนวยงาน และการประสานงานในแนวระนาบและจากบนไปลาง
Personal contact การขับเคลื่อนองคกรใหไปดวยกัน ผูบริหารตองมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานใน
ทุกระดับชั้น การพบปะพูดคุย ที่เปดโอกาสใหผูบริหารไดสัมผัสลูกนองที่อยูหางไกลในขั้นของ
การทํางาน เขาไปสัมผัสความตองการจากฐานของความเปนมนุษยเหมือนกัน มีครอบครัว มีลูก มี
พอ แม นําไปสูโครงการที่เอื้อตอการสรางความสัมพันธ
Quality ทั้งคุณภาพของงานและคนที่ทํางานตองสอดคลองกัน ผูบริหารตองสนใจดูแล ในสุขภาวะ
ของคนทํางาน รวมทั้งกายและจิต สนับสนุนใหเพิ่มพูนความสามารถ โดยผลัดกันไปเรียนตอ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน อบรมจิตใจในโครงการตางๆ ฯลฯ
การพยาบาล
เริ่มตนจากการตั้งคําถามงายๆ เพื่อใหตัวเองเกิดความตระหนักรูในหนาที่ทั้งที่ตนไดรับมอบหมาย
และการคาดหวังจากหนวยงาน และประชาชนผูเขามาใชบริการ
What ทําอะไร
Why ทําทําไม
How ทําอยางไร
For whom ทําเพื่อใคร
เราทําอะไร การพยาบาล เปนการเยียวยาทั้งกาย และใจ นั่นคือ ดูคนเจ็บที่เขามารับการ
บริการโดยองครวม
นอกจากนั้น การพยาบาลยังตองดูแลไปถึง ทั้งคนเจ็บและญาติ โดยเฉพาะในกรณีที่เจ็บหนัก
จะตองตายแนๆ การพยาบาลยังหมายรวมถึงการประคับประคองจิตใจทั้งของผูปวยและญาติ ให
การศึกษา ใหธรรมะ ใหความเขาใจในสภาพที่เปนจริงของอาการปวยนั้นๆ
เราทําทําไม การพยาบาล คือการใหความหมายแกชีวิต ตระหนักในหนาที่อันยิ่งใหญ
เขาใจในความหมาย และสาระ ทําความเขาใจวา ชีวิตทุกชีวิตมีคา
เราทําอยางไร เขาใจวา คนเจ็บที่มาหาเราทุกคนเปนญาติกับเรา นั่นคือ เปนญาติรวมโลก
รวมเกิด แก เจ็บตาย หมอก็ตาย พยาบาลก็ตาย วิธีการปฏิบัติที่พยาบาลพุงมีตอคนไข จึงเปนการ
ดูแลเรา ไมใชดูแลเขา
ทําเพื่อใคร นอกเหนือจากเราทําเพื่อตนเองแลว (ก็เราไดสิ่งตอบแทนเปนเงินเดือน) การ
พยาบาลเปนการปฏิบัติธรรมชั้นเลิศ เปนงานที่ไดบุญอยางยิ่งในตัวของเนื้องานเอง ขึ้นอยูกับทาที
ของเราที่เราจะทําใหงานนั้น เปนบุญกุศลยิ่งๆขึ้นไปอยางไร
แตถาเราเห็นวาเปนเพียงหนาที่ ก็ไดเพียงเงินเดือน แตไมไดความสุขใจที่ใครๆก็ทําใหเราไมได

โดยสรุป อยากจะกลาววา เนื้องานของการพยาบาลนั้น เปนธรรมะอยางยิ่ง การดูแลคนเจ็บใหหาย
ก็เปนความสบายใจของทั้งสองฝาย คือคนเจ็บ ญาติพี่นองคนเจ็บ และสวนผูที่พยาบาลทั้งหมอและ
พยาบาลที่เกี่ยวของ
แตในการดูแลชีวิต ก็มีชีวิตที่หลุดลวงไปโดยธรรม กลาวคือ อยางไรเขาก็ตองตาย ถาผูบริหารการ
พยาบาลเขาใจในธรรมะขอนี้ ก็ปรับวิกฤตใหเปนโอกาส
ทั้งผูปวยที่ตายก็ไดเขาถึงสัจธรรม
สามารถไปดวยความสงบ คือเขาใจธรรม สวนญาติก็มีความเขาใจธรรมะในเรื่องชีวิต วามันเปน
ธรรมดา และเปนธรรมชาติที่จะตองตาย เกิดการยอมรับ ไมทุรนทุรายจนเกินเหตุ ฝายหมอ ฝาย
พยาบาลก็ตระหนักวาไดทําหนาที่ดีที่สุดแลว ก็สามารถวางอุเบกขา เรียกวา ตั้งมั่นอยูในธรรมะ
เชนกัน คืออุเบกขาธรรม
การยอมรับความตายในขั้นสุดทาย เปนการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ หมอก็ตองยอมใหคนไขตายอยางมีศักดิ์ศรี ประเด็นนี้ก็เปนประเด็นสําคัญที่ตอง
อภิปรายในวงกวางมากขึ้น
การเขาใจธรรมะ
ธรรมะ
ธรรมดา
ธรรมชาติ
ผูบริหาร
เปาหมาย
ปรัชญา
ระบบ
การปกครอง
คน

