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ระบบบริบาลที่มีหัวใจความเปนมนุษย
Humanized Health Care: From Concept to Practice

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย สํานักนโยบายและโกมาตร จึงเสถียรทรัพย สํานักนโยบายและยุทธยุทธศาสตรศาสตร
ขาพเจาไมตองการใหทานทั้งหลายเปนเพียงแพทย แตตองการใหขาพเจาไมตองการใหทานทั้งหลายเปนเพียงแพทย แตตองการให
ทานเปนมนุษยดวยทานเปนมนุษยดวย.......... พระราชดํารัสสมเด็จพระบรมราชชนกพระราชดํารัสสมเด็จพระบรมราชชนก

สุขภาพกับความเปนมนุษยสุขภาพกับความเปนมนุษย
สุขภาวะคือภาวะแหงความเปนมนุษยที่สมบูรณ

สุขภาวะหรือสุขภาพดีของทุกคนเปนศีลธรรมของสังคม
หัวใจของสุขภาวะคือการเคารพในคุณคา ศักดิ์ศรี

และศักยภาพของความเปนมนุษย

Integrating Health and HumanityIntegrating Health and Humanity ความเปนมนุษยความเปนมนุษย

คือการกาวพนจากความบีบคั้นคับของไปสูคือการกาวพนจากความบีบคั้นคับของไปสูอิอิสรภาพสรภาพ
ที่เชื่อมโยงมนุษยชาติและสรรพสิ่งใหเปนหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงมนุษยชาติและสรรพสิ่งใหเปนหนึ่งเดียว

Self Actualization Needs
Ego Needs
Social Needs
Security Needs 
Physiological Needs

Self-Transcendence

ศักยศักยภาพสูงสุดของภาพสูงสุดของ

มนุษยกลายเปนเครื่องมือมากกวา 
เปนเปาหมายการพัฒนา
การทํางานกลายเปนความทุกข
คนถูกทํารายและทํารายคนอื่นไดงาย
นําไปสูความขัดแยงและความรุนแรง
คนดีทอแท หมดกําลังใจทํางาน

มนุษยกลายเปนเครื่องมือมากกวา 
เปนเปาหมายการพัฒนา
การทํางานกลายเปนความทุกข
คนถูกทํารายและทํารายคนอื่นไดงาย
นําไปสูความขัดแยงและความรุนแรง
คนดีทอแท หมดกําลังใจทํางาน

โรคไรศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษยอยางรุนแรง
ไดกลายเปนโรคระบาดอยางใหม
โรคไรศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษยอยางรุนแรง
ไดกลายเปนโรคระบาดอยางใหม

การลดทอนความเปนมนุษย
นําไปสูปญหาความรุนแรงในระบบบริการ
การลดทอนความเปนมนุษย
นําไปสูปญหาความรุนแรงในระบบบริการ Dehumanization of health profession

การขาดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
การรูสึกไมไดรบัความเปนธรรมอยางเทาเทยีม
การลดทอนงานเปนเพียงการหารายได
ความแปลกแยกจากงานที่ทํา
ความยอมรับในสังคมลดนอยลง
ขาดแรงบันดาลใจและความคิดสรางสรรค
ระบบงานบั่นทอนทําใหคนทําดีทอแท
งานขาดความหมายเชิงจิตวิญญาณ
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ความไววางใจลดลง...
การฟองรองเพิ่ม

บริการสุขภาพกลายเปนสินคา
ระบบบริการกลายเปนระบบอุตสาหกรรม
ความคาดหวังจากเทคโนโลยี
ภาระงานมากขึ้นตามนโยบายสวัสดิการสุขภาพ
การสื่อสารไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ
กระแสเรื่องสิทธิและการเติบโตของชนชั้นกลาง
ระบบราชการดอยประสิทธิภาพ ยุดที่หนึ่งของการสาธารณสุขไทยคือยุดที่หนึ่งของการสาธารณสุขไทยคือ

การทําบริการสาธารณสุขใหทันสมัยและทั่วถึงการทําบริการสาธารณสุขใหทันสมัยและทั่วถึง

• Scientific rationality
• Objectively measurable
• Mind-body dualism

• Biological reductionism
• Diseases as entities

•• Scientific rationalityScientific rationality
•• Objectively measurableObjectively measurable
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•• Biological reductionismBiological reductionism
•• Diseases as entitiesDiseases as entities

ระบบการแพทยสมัยใหมระบบการแพทยสมัยใหม
Modern Scientific MedicineModern Scientific Medicine

การสรางระบบบริการสุขภาพ
ที่มีหัวใจความเปนมนุษย
การสรางระบบบริการสุขภาพ
ที่มีหัวใจความเปนมนุษย

ความทาทายของสาธารณสุขยุคที่สอง

แนวคิด
การบริบาลที่ใสใจตอความเปนมนุษย

• บุคลากรทางการแพทยและผูปวยในฐานะมนุษย
• สุขภาพเปนสวนหนึ่งของศีลธรรมทางสังคม
• ความเจ็บปวยเปนโอกาสของมนุษยธรรม
• การรวมทุกขนําไปสูการแสวงหา
• ความดีมีสรรพคุณเยียวยาความทุกขได
• เกิด แก เจ็บ ตายกับความหมายของชีวิต
• เทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือของมนุษย

How to humanize health care
• ขยายกรอบแนวคิดเรื่องสุขภาพ
• ดูแลรักษาทั้งโรค ความเจ็บปวย และความทุกข
• เรียนรูจากเรื่องเลาและเรื่องราวชีวิต
• แสวงหาโอกาสทํางานกับคนทุกขยาก
• ละเอียดออนตอมิติทางสังคมวัฒนธรรม
• สงเสริมการเรียนรูอุดมคติของชีวิต
• สรางวัฒนธรรมจิตอาสาเพื่อการขัดเกลาตนเอง
• ปรับระบบงานและการจัดการใหเอ้ือตอการเรียนรู

แนวปฏิบัติ
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อิอิสรภาพสรภาพสุนทรียภาพสุนทรียภาพ
ความเปนมนุษยความเปนมนุษย สันติภาพสันติภาพ

ขยายกรอบวิธีคิดเรื่องสุขภาพขยายกรอบวิธีคิดเรื่องสุขภาพ

• มนุษยเรียนรูความละเอียดออนผานเรื่องเลา
• เรื่องเลาสรางแรงบันดาลใจ บมเพาะคุณคา
และปลูกฝงคุณธรรม

• การเลาเรื่องชวยนิยามความหมายใหชีวิต
• การฟงอยางตั้งใจเปนการเคารพในความเปน
มนุษย (Deep Listening)

เรื่องเลากับการเรียนรูความเปนมนุษย

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

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

กับการแพทย
ท่ีมีหัวใจความเปนมนุษย

เร่ืองเลา...

เรื่องเลาจากชีวิตบุคคลเล็กๆ ที่ทํางานสุขภาพที่ย่ิงใหญเรื่องเลาจากชีวิตบุคคลเล็กๆ ที่ทํางานสุขภาพที่ย่ิงใหญ

• ความทุกขยากเปนเครื่องเรา
ความเปนมนุษยใหแสดงออก

•คุณคาของงานปรากฏเดนชัดที่
สุดเมื่อเกิดกับคนทุกขยาก

•การทํางานรับใชคนทุกขยาก
เปนเสนทางของพระโพธิสัตว

สงเสริมโอกาสการทํางานกับคนทุกขยากสงเสริมโอกาสการทํางานกับคนทุกขยาก

เรียนรูความเปนมนุษยจากชีวิตที่สัมผัสชีวิตเรียนรูความเปนมนุษยจากชีวิตที่สัมผัสชีวิต

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

Understanding human across culture
ละเอียดออนตอมิติทางสังคมวัฒนธรรม

Appreciating the common humanity

สงเสริมการเรียนรูอุดมคติของชีวิต

• สนับสนุนการคนหา ชื่นชมเรื่องราวความดี คุณ
ธรรมวิชาชีพ และอุดมคติชีวิตที่แฝงในระบบงานและ
นําเรื่องราวที่สรางแรงบันดาลใจมาเรียนรูรวมกัน
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ปรับโครงสรางองคกรใหเอื้อตอการเรียนรู
มิติความเปนมนุษย

ปรับโครงสรางองคกรใหเอื้อตอการเรียนรู
มิติความเปนมนุษย

ลดความเปนชวงชั้นและลําดบัขั้นการสั่งการ
สงเสริมความสมัพันธแนวระนาบ

สรางวัฒนธรรมการรวมคิดรวมทําแทนการสั่ง
สงเสริมความเปนชุมชนในองคกร
สนับสนุนงานอาสาสมัครในองคกร
สงเสริม Non-financial incentive

ระบบบริบาลที่มีหัวใจความเปนมนุษย
• บูรณาการสุขภาพกับความ

เปนมนุษย
•เชื่อมโยงมิติทางสังคม
• ออนโยนตอชีวิต
• ออนนอมตอธรรมชาติ
• ความเปนกัลยาณมิตร 

ระหวางผูดูแลรกัษากับคนปวย

Envisioning a Humanized Health CareEnvisioning a Humanized Health Care

J. Krishnamurti

What you are, the world is. 
And without your 

transformation, there can 
be no transformation of the 

world.
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