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ากวาทกรรม ถึงรูปธรรมการแพทย ที่มีหัวใจความเปนมนุษย 

 

ยแพทยประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิ
สดศรี-สฤษดิ์วงศ 

และการสาธารณสุขปจจุบนัมีความซับซอน การแพทยแยกออกเปนหลายสาขาตาม
วชาญ มีการตรวจคนพิเศษดวยเครื่องมือนําสมัยนานาชนิด มียารักษาโรคและวิธีการ
ใหมๆ การสาธารณสุขมีนวัตกรรมใหมๆ เพื่อสงเสริมสุขภาพ มีระบบพัฒนาและรับรอง
รงพยาบาลและมีระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา เหลาน้ีเปนความกาวหนาที่ปฏิเสธ

ับซอนและความกาวหนาไดนํามาซึ่งปญหาบางประการ เชน ผูปวยไดรับการรักษาโรค
ลยทางจิตใจ ความสัมพันธระหวางแพทยและผูปวยเกิดชองวางไมสามารถสื่อสารให
ด แพทย พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลไมมีความสุขกับการทํางาน เปนตน 

คัญขอหนึ่งคือโรคภัยไขเจ็บหลายชนิดไมมีทางรักษาใหหายขาดได เพียงแตทําให
มื่อผูปวยและญาติคาดหวังสูงวาแพทยตองรักษาใหหาย ขณะทีฝ่ายแพทยไมสามารถ
ายไดแตก็ไมสามารถทําความเขาใจกับผูปวยไดดวย 

ึ่งความทุกขท้ังสองฝาย 

แพทย พยาบาล และบุคลากรไมควรมีหนาที่เพียงทําใหผูปวยหายจากโรค เพราะโรค
ไมมีทางรักษาใหหายตั้งแตตนอยูแลว แพทย พยาบาล และบุคลากรจึงควรที่จะรูวิธี
มทุกขของผูปวยและบําบัดทุกขผูปวยไดระดับหนึ่ง การบําบัดทุกขผูปวยไมตองการ
ยีหรือเทคนิคพิเศษเพียงตองการความสามารถที่จะเอาใจเขามาใสใจเรา จึงเรียกวา
ใจก็พอ 

ตร จึงเสถียรทรัพย ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
อใหใชคําวา "การแพทยท่ีมีหัวใจความเปนมนุษย" หรือ "Humanized Health Care" 
รรยายวาแบบฟอรมซักประวัติของโรงพยาบาลตางๆ น้ันมีไวเพื่อคนหาขอมูลมาเพื่อ
คและรักษา แตไมมีสวนที่ใชเพื่อสัมภาษณคนหาความทุกขของผูปวย ทําใหแมผูปวย
ขน่ังอยูตรงหนาก็มองไมเห็น เพราะภารกิจหลกัของบุคลากรทุกคนคือคนหาโรค มิใช
มทุกข 

ปวยประกอบขึน้ดวยสองสวน คือโรคและความทุกขทรมาน การแพทยแผนปจจุบันใส
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ใจโรคและมุงรักษาโรค แตลืมไปวาผูปวยมีความทุกขทรมานดวย และไมไดถูกฝกมาใหมี
ความสามารถที่จะสัมผัสความทุกขทรมานเหลาน้ี 
 
ศ.นพ.ฝน แสงสิงแกว (พ.ศ.2540-2523) บิดาแหงจิตเวชศาสตรไทยเคยกลาววา 
 
"รักษาใหหาย ทําไดบางคราว 
 
ชวยใหทุเลา ทําไดบอยกวา 
 
แตการปลอบใจใหสบายใจขึ้นน้ัน ทําไดตลอดกาล" 
 
ศ.นพ.ประเวศ วะส ีประธานมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) ไดนําคณะดงูานซึ่งประกอบดวย 
คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณบดคีณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
คณบดีคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ (สวรส.) ผูอํานวยการสํานักงาน
ปฏิรูประบบสขุภาพแหงชาติ (สปรส.) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (พรพ.) ผูอํานวยการสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพสช.) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนหลายแหงไปเยี่ยมชม
กิจกรรมที่สามารถเรียกไดวาเปน "การแพทยที่มีหัวใจความเปนมนุษย" ณ โรงพยาบาลพุทธฉือ
จ้ี 2 แหงในประเทศไตหวันเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549 
 
หลังจากกลับจากดูงานยังคงมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูไปดูงานและภาคีที่
เกี่ยวของเพื่อคนหารูปแบบ "การแพทยท่ีมีหัวใจความเปนมนุษย" ในบริบทของสังคมไทยอยาง
สม่ําเสมอ 
 
มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องการแพทยท่ีมีหัวใจครั้งสําคัญเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2549 
ในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติโดยมีผูเขารวมประชุมจากสาธารณสขุภาคสวนตางๆ 
เครือขายจิตอาสาและภาคประชาชน 
 
หลังจากนั้นสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไดจัดการประชุมระดับชาติภายใต
หัวขอ "คืนหัวใจใหระบบสุขภาพ" เมือ่วันที่ 13-16 มีนาคม พ.ศ.2550 มีบุคลากรระบบสุขภาพ
เขารวมประชมุประมาณ 6,000 คน นับเปนกาวยางสําคัญในการทําใหบุคลากรทางการแพทยได
ยินและรูจักวาทกรรมใหม น่ันคือ "การแพทยท่ีมีหัวใจความเปนมนุษย" 
 
อะไรคือ "การแพทยท่ีมีหัวใจความเปนมนุษย" สําหรับสังคมไทย 
 
มีเครื่องมือหลายชิ้นที่เช่ือไดวานาจะเหนี่ยวนําใหบุคลากรในระบบสุขภาพมีสุขภาวะทางจิต
วิญญาณมากขึ้น แลวสามารถเผื่อแผความสุขน้ีใหแกผูมารับบริการคือผูปวยและญาติ ในทํานอง
เดียวกันมีเครื่องมือหลายชิ้นที่เช่ือไดวานาจะทําใหผูปวยและญาติมีความสุขมากขึ้นแมขณะ
เจ็บปวย แลวสามารถถายทอดความสุขน้ีใหแกแพทย พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลได
ดวย 
 
หน่ึงในเครื่องมือเหลาน้ันช้ินหนึ่งคือสิ่งที่เรียกวางาน "อาสาสมคัร" หรือ "จิตอาสา" 
 
คําวาอาสาสมัครเปนช่ือเรียกกิจกรรมที่กระทําโดยไมมีคาตอบแทน อันที่จริงงานของแพทยและ
พยาบาลเปนงานที่เรียกไดวามีองคประกอบของงานอาสาสมัครโดยธรรมชาติ เพราะสวนใหญ
ทําเกินหนาที่อยูแลว แตดวยสภาพสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงทําใหแพทยและพยาบาล
จํานวนมากเปนทุกขกับงานที่ทําทั้งที่ควรจะเปนสุขกับงานที่ทําหากทําดวยจิตใจอาสาสมัคร 
เพราะความสุขงายๆ ประการหนึ่งคือความสุขเน่ืองจากการให 
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งานอาสาสมัครจึงสมควรกาวพนจากระดับกิจกรรมไปสูสิ่งที่เรียกวา "จิตอาสา" 
 
ณ ปจจุบันมีความพยายามที่จะสรางงานอาสาสมัครหรือจิตอาสาในหลายโรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ 
 
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุขไดประกาศนโยบายโรงพยาบาลจิต
อาสาและสงเสริมสนับสนุนใหโรงพยาบาลทั่วประเทศพยายามสรางงานอาสาสมัครใน
โรงพยาบาล อาสาสมัครน้ันจะมาจากความรวมมือของชุมชน กิจกรรมอาสาสมัครอาจจะมี
หลากหลาย แตหัวใจสําคัญของงานคือการผุดบังเกิดของ "จิตอาสา" ของผูคนในโรงพยาบาล 
ไมวาจะเปนแพทย พยาบาล เจาหนาที่ใดๆ รวมทั้งผูปวยและญาติใหทุกคนสามารถสมัผัส
ความสุขจากการเปนผูให และไมเรียกรองเอาจากกันและกัน 
 
มีโรงพยาบาลชุมชนหลายแหงตอนรับชุมชนใหเขามาสรางงานอาสาสมัคร ท่ีมีผลงานปรากฏ
เปนรูปธรรมและเคยนําเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแลว เชน รพ.นํ้าพอง ขอนแกน, รพ.เทพา 
สงขลา, รพ.บานแพว สมทุรสาคร, รพ.พระน่ังเกลา นนทบุรี รวมทั้ง รพ.รามาธิบดี ใน
กรุงเทพมหานคร เปนตน 
 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติโดยศูนยมิตรภาพบําบัด ไดสนับสนุนศูนยมะเร็งในสังกัด
กรมการแพทยและโรงพยาบาลขนาดใหญใหสรางงานรวมกันระหวางบุคลากรกับผูปวยมะเร็ง 
ญาติ และอาสาสมัคร 
 
ท่ีมีผลงานปรากฏแลว 16 แหง ไดแก สถาบันมะเร็งแหงชาติ, ศูนยมะเร็งจังหวัดชลบุรี ลพบุรี 
อุดรธานี อุบลราชธานี ลําปาง สุราษฎรธานี ปทุมธานี ศูนยมะเร็ง รพ.รามาธิบดี รพ.ศริิราช รพ.
ภูมิพลอดุลยเดช รพ.จุฬาลงกรณ วิทยาลัยแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ศูนยวิจัยศึกษาและบําบัด
โรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ รพ.เลิดสิน และ รพ.ราชวิถี 
 
อีกทั้งมีนโยบายที่จะสงเสริมใหมีจํานวนมากขึ้นในปตอไป 
 
ถัดจากงานอาสาสมัครคือการแพทยท่ีมีหัวใจความเปนมนุษย พบวามีการดาํเนินงานดานนี้อยู
กอนแลวอยางเปนรูปธรรมในโครงการที่นํานักศึกษาแพทยไปดูแลผูปวยระยะสุดทาย และใหมี
สวนรวมในการชวยผูปวยเผชิญความตายอยางสงบ 
 
มีอยางนอย 2 แหงที่ไดเสนอผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแลวคือคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ลาสุดมีการนําเสนอโครงการหลากหลายชนิดของนักศึกษาแพทยจากคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาลที่สามารถเรียกไดวาชวยใหผูปวยและญาติมีความสุข รวมทั้งมีความพยายามทีจ่ะ
พัฒนาการแพทยท่ีมีหัวใจนี้ในคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลยัขอนแกน และคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกดวย 
 
เมื่อครั้งคณะดูงานกลับจากการดูงานโรงพยาบาลพุทธฉือจ้ี ประเทศไตหวัน พบวากิจกรรมท่ีเปน
รูปธรรมของโรงพยาบาลพุทธฉือจ้ีมีหลากหลาย ท่ีใชกับประชาชนทั่วไป เชน จิตอาสา ดนตรี 
และศิลปะที่ใชกับนักศึกษาแพทย เชน การชงชาแบบจีน การเขียนพูกันจีน และการจัดดอกไม 
 
มีคําถามวากิจกรรมเหลาน้ีสามารถพฒันาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูคนในโรงพยาบาลจริง
หรือ และกิจกรรมแบบใดที่เหมาะสมกบับริบทของสังคมไทย 
 
แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศร-ีสฤษดิ์วงศ จึงใหการสนับสนุนภาคีท่ีสรางสรรคงาน
เปนรูปธรรมบางเรื่องใหทดลองสรางงานที่สามารถพัฒนาการแพทยท่ีมีหัวใจ ไดแก เครือขาย
พุทธิกาไดดําเนินโครงการเผชิญความตายอยางสงบ ใน รพ.จุฬาลงกรณ รพ.รามาธิบด ีรพ.ศิริ
ราช รพ.สงขลานครินทร รพ.เสาไห รพ.ชัยภูมิ และ รพ.ขอนแกน 
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สถาบันโยคะวิชาการและมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒไดดําเนิน
โครงการบริหารกายดวยโยคะและการราํไทเกก็เพือ่พัฒนาสุข
ภาวะทางจิตวญิญาณ 
 
ในโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดชลบุรี ระยอง นครปฐม พิษณุโลก ตาก เชียงราย ภูเก็ต 
สงขลา ตรัง และสตูล รวมทั้งสิ้นประมาณ 30 แหง มูลนิธิกระจกเงาไดดําเนินโครงการ
โรงพยาบาลดีมีสุขรวมกบัสถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินีเพื่อสรางองคความรูและรูปแบบของงาน
อาสาสมัครสาํหรับเด็กปวยในโรงพยาบาลเด็ก เปนตน 
 
นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลยังไดเปดโอกาสใหโรงพยาบาล 6 
แหง เปนโรงพยาบาลชุมชน 5 แหง โรงพยาบาลจังหวัด 1 แหง เขารวมโครงการนํารองพัฒนา
การแพทยท่ีมีหัวใจความเปนมนุษย น่ันคือ รพ.เสาไห จ.สระบรุ,ี รพ.ตาคลี จ.นครสวรรค, รพ.ละ
งู จ.สตูล, รพ.บานเหลื่อม จ.นครราชสีมา, รพ.เขาวง จ.กาฬสนิธุ และ รพ.ลําพูน ท้ังน้ีเปนการ
นํารองแบบเปดกวางและใหเสรีภาพแกโรงพยาบาลในการสรางสรรคสิ่งที่เรียกวา "การแพทยท่ี
มีหัวใจความเปนมนุษย" 
 
การแพทยท่ีมีหัวใจควรเปนวาทกรรมที่เปดกวาง เพื่อรอโรงพยาบาลตางๆ ท่ีเห็นพองกันวา
การแพทยปจจุบันน้ันไมยากและไมไดใจรายไปเสียทั้งหมดดังที่สาธารณชนรูสึก ในทางตรงขาม
การแพทยปจจุบันน้ันสามารถพัฒนาความสามารถที่จะสัมผัสความทุกขของผูปวยและบําบัด
ความทุกขน้ันไดดวย พื้นที่พัฒนาการแพทยท่ีมีหัวใจนี้เปดกวางใหแพทย พยาบาล และ
บุคลากรทุกระดับไดรวมสรางสรรคไปจนถึงปะทะสังสรรคเพื่อสรางกิจกรรมที่เปนรูปธรรม 
 
เพ็ญลักขณา ขําเลิศ โรงพยาบาลภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เขยีนขอความตอนหนึ่งในหนังสือ 
งานคือความดีท่ีหลอเล้ียงชีวิต บรรยายความรูสึกของญาติผูปวยที่มีพยาบาลไปเยี่ยมบานวา 
 
"มันคิดถึงหมอ มันจะถูกระดานรอหมอทุกวัน แลวก็ชะเงอเวลามีรถผานบาน ฉันก็ไดแตบอกวา
หมอมีธุระไปเยี่ยมคนอื่น วันน้ีไมมาหรอก" ยายชมเลา 
 
จะเห็นวาการแพทยท่ีมีหัวใจไมตองการความสามารถมากมาย เพียงเรื่องเล็กนอยบางเรื่องก็เปน
เรื่องใหญสําหรับผูปวยแลว  
 
หนา 9<  

C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว  3.doc 30/4/07 9:13  


	ข่าวประชาสัมพันธ์
	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร


