
 เร่ืองเล่ากับการเสริมสร้างจิตวิญญาณการสาธารณสุข

การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร วิชาการสังคมและสุขภาพ
เสริมสร้างจิตวิญาณงานสาธารณสุข สู่  ๑๐๐ ปีการ
สาธารณสุขไทย

  ดวงสมร  บุญผดุง  ผุ้ทรงคุณวุฒิ สรพ.
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จิตวิญญาณการสาธารณสขุ

มติจิติวญิญาณของสุขภาพครอบคลุมถงึมติขิองความเป็นมนุษย์ที่จะเข้าถงึ*
• 1. ความหมายของชีวติ (Meaning of Life) การมีความหวังและเป้าหมาย

สูงสุดของชีวติ (Purpose of Life) 
• 2.ความสมบูรณ์ของมนุษย์ที่จะลดละอัตตาหรือตัวตน (การรู้จักอภัย ปล่อยวาง ลด

ความอยาก ลดความยดึมั่นถือมั่น ให้เกียรตคินอื่น เคารพในความแตกต่าง) 

• 3.ความสามารถที่จะอยู่ในสังคมด้วยความเบกิบาน มีความสุขจากความสัมพันธ์ที่ดี
และการงานที่เกือ้กูลเพ่ือนมนุษย์ 

• 4. ศักยภาพที่จะบรรลุถงึซึ่งความดี (มีศีลธรรม) ความงาม (มีความละเอียดอ่อน) 
และความจริง (มีปัญญา) 

• ถอดบทเรียนจากโครงการSHA สรพ. ๑๐-๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘.*
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จิตวญิญาณการสาธารณสุข

• จิตวิญญาณการสาธารณสขุ รวมความแล้วคือ*
•  “ การสร้างขมุพลงั” ให้กบัชีวิต การมีความรัก ความหวงั มีคณุคา่ มี

ความหมาย
• ดงันัน้ในการท างาน เราจะต้องสร้างพลงัด้านบวก หรือขมุพลงัให้กบัตนเอง

เสียก่อน ให้คณุคา่ตนเอง ให้ความหมายของงาน ท่ีเราท า มีเมตตาตอ่เพ่ือน
ร่วมงาน 

• แล้วคอ่ยแผ่ขยาย ความเข้าใจนีไ้ปอยู่ท่ีใครสกัคนท่ีอยู่ตรงหน้าหรือใน 
Care process.

 ดวงสมร บญุผดงุ gotoknow* 
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คณุค่า&
ความหมาย

Value& 
meaning 

จิตใจสงบมีเมตตา

Peaceful & 
well being 

มีความหวงั

Hope & life 
experience

มีความรักตนเองและ
ผู้ อ่ืน loving with 

self & other.

มีสติในปัจจบุนั

Present the 
moment 
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เร่ืองเล่ากบัเสริมสร้างจิตวิญญาณการสาธารณสขุ
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What is  illness  Narrative?

งานที่ไม่ปรากฎในบนัทึกหรือ
ตัวชีว้ดั
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คุณลักษณะของ illness  Narrative  

• Science of Imagination.
• ไม่เพียงแค่เนือ้หา แต่จะสัมผัสถึง

เร่ืองราวชีวติ

• ส านวนโวหาร  เร่ืองราวท่ีขยายจาก
เร่ืองราวปกติ 

• มีความหมาย มีคุณค่า ของเจ้าของ
เร่ืองนัน้ 

• เหตุผลของการกระท า หรือไม่
กระท า 

• อุปสรรค ปัญหา และความรู้สึก 
• หรือเร่ืองราวท่ีไม่เคยคาดคิดมาก่อน 
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Illness Narrative  & clinician.

• What Narrative Medicine Can 
Offer to Clinicians:*
• Empathic engagement.

• สร้างความผุกพันระหว่างหมอกับคนไข้
มากยิ่งขึน้
• Prevent burnout and natural 
jadedness.

• ลดภาวะความเหน่ือยล้า จากการท างาน 
• Support and nurture 
compassionate instincts of 
clinicians. 

• หล่อเล่ียงความเมตตา ความเหน็อกเหน็ใจ  
สร้างความมีชีวติชีวา ให้กับคนท างาน 
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Illness Narrative  & clinician

• • Self-reflection.

• สะท้อนกลับมาที่คนท างาน 
• Observation and 
interpretation skills

• เพิ่มพุนทักษะ การสังเกต การซึมซับ 
การแปลความหมาย  ของบุคลากร
• Provide insight into the 
patient. .perspective.

• เข้าใจอย่างลึกซึง้ถงึความต้องการ
และการรับรู้ของคนไข้ 

• *By Damiana Andonova

22/09/58 10duangsamorn Boonpadung



Illness Narrative& Spiritual 

• รับรู้สิ่งที่ซ่อนภายในตวัตน

• เกิดความคิดใหม่ที่ดีกว่า

• เผยให้เห้นคุณค่าในตวัตน ความ
น่าเชื่อถอื

• การท างานท่ีละเอียดออ่น

• improve the

• quality of the patient-
doctor relationship.

• Patient engagement.

• เป็นพลังขับเคลื่อนในการท างาน
ที่ มุ่งไปสู่ระบบที่ มุ่งเน้นการเหน็
คุณค่าของความเป็นคน 
(Humanistic care).

• เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และการ
กระท า
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 ท าได้ง่ายๆ ได้ทกุๆวนั 

• แหล่งข้อมูลทีเ่ราไม่เคยทราบมา
ก่อน.

• สร้างความใกล้ชิด ผกูพนั เข้าใจ

• และ เกดิการเปลี่ยนแปลง 
สะท้อนกลับมาทีค่นท างาน

• ปรับการตรวจวินิจฉัย และการ
รักษา  ระบบงาน 
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เร่ืองเล่ากบั การเสริมสร้างจิตวิญญาณ
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Integrating 
Humanities in 
Medicine

1.
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ชายไม่ทราบช่ือ

• “คณุ คณุ คณุช่ือ อะไร ?? ช่ือ ..... ” ผมถามเพื่อความแนใ่จในการสง่
ตรวจของแพทย์แตก่ลบัได้รับการเฉยเมย และใบหน้าท่ีบง่บอกถึงความ
ไมเ่ข้าใจจากผู้ ป่วยรายนี ้

• จากการตรวจสอบข้อมลูการสง่ตรวจ “ชายพมา่ไมท่ราบช่ือ” คือ 
“ช่ือ” ท่ีผมพยายามจะถามจากผู้ ป่วยรายนี ้คณุอาจจะสงสยัวา่ “ชาย
พมา่ไมท่ราบช่ือ” คือ ช่ืออะไร
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ชายไม่ทราบช่ือ

• “ชายพม่าไม่ทราบช่ือ” คือ ช่ือท่ีใช้แทนผู้ป่วยท่ีไม่มีประวัติหรือ
หลักฐานการระบุตัวตนและสัญชาติ.

• ผู้ป่วยเป็นชายพม่า ไม่ทราบช่ือ ถูกท าร้ายร่างกายและมีพลเมือง
ดีน าส่งโรงพยาบาลเน่ืองจากพบนอนจมกองเลือดอยู่ข้างถนน 
การส่งตรวจแพทย์ระบุส่งเอกซเรย์ที่กะโหลกศรีษะ บริเวณ
ใบหน้าท่ีปูดบวม มีผ้าก๊อชสีแดงฉานโปะเตม็ใบหน้า และมือท่ี
เขากุมเสือ้นัน้ชุ่มไปด้วยเลือดเช่นเดียวกัน
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ชายไม่ทราบช่ือ

• การจัดท่าเอกซเรย์เป็นไปอย่างทุลักทะเล ผมพยายามส่งสัญญาณ
ภาษามือ ภาษากาย น า้เสียงต่างๆ ด้วยความพยายามที่จะท าให้คนไข้
เข้าใจอย่างยากล าบาก ซึ่งคนไข้กพ็ยายามท าด้วยท่าทเีก้ๆกังๆ ทัง้ที่
เลือดยังท่วมหวั แผลกย็ังไม่เยบ็ กว่าจะลุก กว่าจะนอน กว่าจะขึน้
เตียง ผมกพ็ยายามเชด็เลือดกแ็ล้ว ใส่ถุงป้องกันเลือดกแ็ล้ว 

• แต่เลือดที่จับตัวเป็นก้อนที่หวั เปรอะเป้ือนไปตามร่างกายที่เปล่า
เปลือย ซึ่งตอนนีเ้ลือดกเ็ป้ือนเตม็เตียงเอกซเรย์ผมเรียบร้อย คนไข้
มองดูเตียงเอกซเรย์ที่เป้ือนเลือดแล้วหนัมามองผม ผงกหวัส่ือสาร
ด้วยความเกรงใจและเหมือนจะพูดค าว่า “ขอโทษ”
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ชายไม่ทราบช่ือ

• ทันใดนัน้ในใจผมกลับรู้สึกสลด “น่ีหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” 
• ใจผมคิด ชายพม่าที่พลัดบ้านต่างถิ่น ที่ใครๆก็เรียกว่าคนต่างด้าว 

สภาพร่างกายที่เสือ้ก็ไม่ใส่ มีเพียงกางเกงยีนส์เก่าๆ ที่เป้ือนดิน
ข้างถนนสกปรก แววตาของเขาที่เตม็ไปด้วยความหวัง เขาจ้อง
ตาผมเสมือนส่ือให้ผมได้รับรู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ 

• * เร่ืองเลา่ รางวลัท่ี๑ โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์.
•   อภิชยั พกิลุทอง นกัรังสีการแพทย์* 
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ชายไม่ทราบช่ือ

• ชายพม่าที่พลดับ้านต่างถิ่น ที่ใครๆก็เรียกว่าคนต่างด้าว สภาพร่างกายที่เสือ้ก็
ไม่ใส่ มีเพยีงกางเกงยนีส์เก่าๆ ที่เป้ือนดนิข้างถนนสกปรก แววตาของเขาที่
เต็มไปด้วยความหวัง เขาจ้องตาผมเสมือนส่ือให้ผมได้รับรู้ว่าเขาต้องการ
ความช่วยเหลอื    ด้วยภาษาที่สื่อสารกนัไม่ได้ มีเพยีงรอยยิม้เล็กๆ ที่มุมปาก
เพื่อที่จะบอกว่าเขาเป็นมิตร 

• “ถ้าเป็นผม..ผมก็คงอาย” ผมตดัสินใจทนัทหีลังจากเอกซเรย์เขาเรียบร้อย 
ถอดเสือ้ที่อยู่เวรซึ่งก็เป็นเพยีงเสือ้กฬีาของโรงพยาบาลเพื่อยกให้ “ชายพม่า
ไม่ทราบชื่อ” ได้ใส่ปกปิดร่างกาย แสดงน า้ใจที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ โดยไม่ลังเล 
แล้วหยิบเสือ้ของโรงพยาบาลมาใส่เป็นผู้ ป่วยแทนอย่างไม่อายใครอกีต่อไป

• * เร่ืองเล่า รางวัลที่๑ โรงพยาบาลเวชการุณรัศม์ิ.
•   อภชิัย พกุิลทอง นักรังสีการแพทย์* 
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 2.
 เปิดเผยเร่ืองราวความเจ็บป่วย และความทุกข์ 
Unfolding disease
สะท้อนประสบการณืที่คนไข้ได้รับ จากสังคม ชุมชน ครอบครัว

Self reflex ion  and Chronic care.
สะท้อนการท างานของบุคลากร และการท างานกับผู้ป่วยเรือ้รัง
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 เร่ืองของยายชัง่

• ฉนัเจอยายช ัง่ในวนัแรกทีบ่า้นของแก 
หลงัจากผดัผอ่นการลงมาเยีย่มบา้นอยูน่าน 
ท ัง้ๆทีร่บัรูเ้ร ือ่งราวของแกจาก

• อสม.ในหมูบ่า้นนานแลว้ ประวตัทิ ีร่ะบุในแฟ้ม
อนามยัครอบครวับอกวา่ ยายช ัง่อายุ ๖๘ ปี 
สถานภาพหมา้ย มลีุกท ัง้หมดสีค่น โดยลูก
สามคนเสยีชวีติจากโรคเอดส ์ปัจจุบนัยายช ัง่
อาศยักบัลกูชายคนเล็กและลุกสะใภ ้มหีลาน
ตอ้งดแูลอกีหนึง่คน ซึง่พอ่เด็กเสยีชวีติจาก
โรคเอดส์

• สภาพของบ้านทรุดโทรม ชราภาพไม่ต่างจาก
ยายชั่ง  ตรงมุมบ้านด้านซ้ายมือ

•  ถูกแบ่งเนือ้ท่ีบางส่วนเป็นห้องครัว
• ฉันมองเข้าไปในตู้กับข้าวท่ีเก่าเอียงกระเท่เร่ก็

ไม่เจออาหารที่เหลือกินเก็บไว้แต่อย่างใด
• มีเพียงกระติบ้ข้าวเหนียวเล็กๆ วางอยุ่ข้างใน
• ข้างตู้กับข้าวเป็นกองถ้วยชามท่ีระเกะระกะรอ

การล้าง มุมบ้านด้านขวามือ มีมุ้งกางอยู่ ชายท่ี
นอนในมุ้งเป็นลูกชายคนเล็กของแก

• ซึ่งนอนป่วยไม่ทราบอาการมาหลายวันแล้ว ฉัน
กวาดสายตารอบตัวบ้านก้ไม่พบเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
หรือเคร่ืองอ านวยความสะดวก

• อ่ืนใดนอกจากพัดลมเก่าๆหน่ึงเคร่ืองที่ตัง้ข้าง
มุ้งของลูกชายแก
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 เร่ืองของยายชั่ง

• ขณะพุดคุยสีหน้ายายช่ังวติกกังวล 
ระมัดระวังค าพุดตลอดเวลาเหมือนกับไม่
ไว้วางใจฉัน ท าให้ฉันนึกถงึเร่ืองราวท่ีอสม.

• เล่าให้ฟังเก่ียวกับครอบครัวของแก  ท่ีถุก
ชาวบ้านต้ังข้อรังเกียจเดียดฉันท์ เพราะมี
ลูกเสียชีวติจากเอดส์

• ส าหรับหลานแกก็เหมือนกันทางศูนย์เดก็
เล็กในหมู่บ้านไม่รับเล้ียงเพราะผู้ปกครอง
เดก็คนอ่ืนร้องเรียน

•  ต้ังท่ากีดกันเพราะกลัวเป็นพาหะน าโรค
ร้าย

• เม่ือปะตดิปะต่อเร่ืองราวของยายช่ังและ
สภาพชีวติจริงท่ีฉันเหน็กับตา  

• ฉันนึกโกรธตัวเองท่ีลงมาเย่ียมบ้านยายช่ัง 
ช้ากว่าท่ีควรจะเป็น
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3.
People experience of every days life.
รับรู้ประสบการณ์ ของผู้ป่วย อย่างลึกซึง้ และหาทาง
ช่วยเหลือได้ อย่างเหมาะสม.
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รุสรานี

• *ท าไมเร่ืองแบบน้ีถงึเกิดขึน้กับเรา บอ 
มอ” รุสนานี พดูขึน้ลอยๆ ด้วยเสียง
แหบพร่า ครัง้นีค้วามเงยีบกนิเวลานาน
ยิ่งขึน้ เธอก้มหน้า มีเสียงลอดออกจาก
ริมฝีปากว่า “เราโดนทิ้งเหมือนที่แม่เรา
โดนพ่อเราทิ้ง” เธอพูดจบ ตัวเร่ิมสั่น
สะท้านด้วยความรู้สึกสะเทอืนใจ ปาก
สั่นระริก มีเสียงสะอืน้เบาๆ  ขนตาของ
เธอหลุบลงและหยาดน า้ใสๆ เร่ิมซึมจาก
ปลายตา

• *ชุติมา    ภบูาลกระแสร์ รพร สายบุรี
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 4. 
เร่ืองเล่าสามารถส ารวจหรือ
ทบทวนกระบวนการรักษา
ของแพทย์ได้
Exploration of 
Chronic care disease
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Exploration of Chronic care disease. 

• ด้วยความสงสัยและอยากรู้อยากเหน็
ของตัวผมเอง ผมจึงเร่ิมบทสนทนาโดย
การแนะน าตัวว่าเป็นหมอ แผนกอายุ
รกรรมและต้องการทราบประวัติความ
เจ็บป่วยทัง้หมดก่อนที่ผมจะจ่ายยา
ละลายล่ิมเลือดที่เป็นยาเดิม ของคนไข้ 
ด้วยความที่ผมเป็นคนเชื่อคนยากจึง
เร่ิมซักประวัติใหม่หมด แล้วในที่สุดก็
เป็นเร่ืองจนได้ เมื่อคนไข้เล่าว่า 2 ปี
ก่อน เขาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
ตามสิทธ์ิบัตรทองด้วยเร่ือง ขาบวม 2 
ข้าง แพทย์เจาะเลือดแล้วสรุปว่า เป็น
เส้นเลือดด าอุดตันที่ขา 2 ข้าง

• ฟังเสร็จผมนึกในใจ "จะเป็นไปได้ไงวะ 
ผู้ชาย ท านา เดินได้ตลอด ไม่มีโรค 
ประจ าตัว ยาคุมก าเนิดก็ไม่เคยกิน แล้ว
อยู่ดี ๆ เกิดเส้นเลือดอุดตันที่ขา 2 ข้าง
เน่ียนะ ตลกไปป่ะ" 
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Exploration of Chronic care 

• เท่านัน้แหละครับ ผมเร่ิมตรวจ
ร่างกายคนไข้ใหม่หมดและพบกับสิ่ง
ท่ีน่าสงสัยอยู่ 4 อย่าง คือ ซีด 
เปลือกตาบวม มีน า้ในช่องท้องและ
ขาบวมกดบุ๋มทัง้ 2 ข้างเหนือเข่า
ขึน้มา ซึ่งเป็นเร่ืองที่แปลกมาก 
ส าหรับ โรคเส้นเลือดด าอุดตันท่ีขาที่
เป็นมานานถงึ 2 ปี เพราะความ
เรือ้รังขนาดนัน้ขาน่าจะบวมเป่งจน
กดไม่บุ๋มแล้ว แต่น่ีกดบุ๋มเฉยเลย 
หรืออย่างน้อยกินยามานานขนาดนี ้
ก็น่าจะยุบบวมลงบ้างแต่น่ีอาการ
กลับเป็นมากขึน้

• ผมบอกกบัคนไข้วา่ “คุณสมบูรณ์ คุณ
หายแล้วนะครับ แต่เพื่อความม่ันใจ
ช่วยกินยา ถ่ายพยาธิกับธาตุเหล็ก
ไปอีกสักเดือนหน่ึงให้แน่ใจว่าเหล็ก
สะสมในร่างกายมีปริมาณเพียงพอ”
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Exploration of Chronic care 

• สิ่งที่ผมเหน็หลังจากที่บอกคนไข้ไป
คือ คนไข้ร้องไห้ครับ ชายวัยฉกรรจ์
ร้องไห้แทบจะก้มลงกราบผมเลย ผม
ก็รีบบอกว่าไม่ต้องดีใจขนาดนัน้ก็ได้ 
เขาบอกกับผมว่าตลอด 2 ปีมานี ้
เขาทรมานมาก แทบจะท างาน ไม่ได้
เลย เพราะเหน่ือยง่ายมาก และก็
ต้องคอยระวังอุบัตเิหตุ เพราะกินยา
ละลายลิ่มเลือดอยู่ กลัวเลือดออกไม่
หยุด ตัง้แต่ เขาสามารถหยุดยาได้ 
เขาก็รู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ ได้
เร่ิมต้นชีวิตใหม่ เขาก็เลยรู้สึกดีใจ
และขอบคุณที่ช่วยเหลือครับ

นายแพทย์ อุกฤษฏ์  อุเทนสุด รพ. เวชการุณรัศม์ิ*
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5. Assessment Quality of life.
เร่ืองเล่าสามารถแสดงถงึคุณภาพชีวิต
ที่ดีได้
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. 

Assessment Quality of life.

*แผลกดทบัที่ก้นกบหายเห็นเพยีงรอยจางๆ มอืสามารถหยบิจับ
ช้อนกนิข้าวได้  
จากคนทีข่ยบัได้แต่เพยีงปลายนิว้เลก็น้อย ขาทีข่ยบัไม่ได้เลยผ่าน
การท ากายภาพ  บริหารข้อต่าง ๆ จนเดินได้แม้จะไม่ปกตินัก เร่ิม
ฝึกหัดกลั้นปัสสาวะ กลั้นถ่ายได้ดีขึน้ อาการต่าง ๆ ดีขึน้อย่าง
ชัดเจนแม้จะใช้เวลาหลายเดือน
วริิญลักษณ์ พันธ์ค า รพรเดชอุดม*
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6.
High risk lives and candidate for disease.
เร่ืองเล่าท าให้รับรู้ว่า ยังมีผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงและโอกาสจะเป็น
โรคที่ชุมชน
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เหน็อีกชีวติที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง 

 ลูกอาการหนักหมอต้องใส่ท่อหายใจและส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลอืน่” 
แต่เธอบอกไม่ไป “ไม่มีเงิน” 
“ไม่เป็นไร เดี๋ยวหมอให้รถไปส่ง ทีโ่รงพยาบาลมีข้าวให้ญาติกนิด้วย” 

เธอตอบด้วยใบหน้าเคร่งเครียด “ฉันต้องดูแลลูกน้อยอกีสองคน” “ให้ยาย
ดูก่อนกไ็ด้ ลูกอาการหนักแล้วนะ ถ้าไม่ไปลูกอาจจะตายกไ็ด้”

 เธอปฏิเสธอกี “เดี๋ยวหมอจะให้เงินอกี 300 บาท เวลาไปอยู่ที่น่ัน” 
แล้วผมกห็ลุดค าพูดไปค าหน่ึงด้วยความเครียดและรู้สึกโมโหปนกนั 

“ท าไมถงึไม่ไป ไม่รักลูกเหรอ ลูกอาการหนักมากนะ”
• นพ ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์  ผอ รพ.ท่าสองยาง ตาก*

22/09/58 33duangsamorn Boonpadung



7. คุณค่าและความหมายของงานและชีวิต
Meaning & Value
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“คอร์ฮนูิร์ ภเูขาแห่งแสงสว่าง”

• สายตาของฉันจ้องมองไปยังประตูโรงพยาบาลด้วยหัวใจท่ีเต้น
ระรัวจนเหมือนว่าจะหลุดลงมากองอยู่ตรงหน้าเม่ือเวลาผ่านไป
ซักครู่แต่เหมือนนานช่ัวกับช่ัวกัลป์ส าหรับลมหายใจท่ีรอคอย มี
จักรยานยนต์พ่วงข้างคันหน่ึงขับเข้ามาทางประตูโรงพยาบาลด้วย
ความเร็วสูงมองจากไกลๆเหน็แขนขาของผู้ประสบเหตุสะท้อน
สะเทือนมาตามแรงขับของผู้ขับข่ี น่ันเป็นรถคันแรกแต่ไม่ใช่รถ
คันสุดท้ายส าหรับวันนัน้ ฉันสูดลมหายใจเข้าปอดอย่างช้าๆ

• “ท าให้ดีที่สุดเพื่อคนคนหน่ึงท่ีอาจเป็นทัง้ชีวิตของใครอีกหลายๆ
คน”ฉันตะโกนก้องบอกตัวเองในใจ
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“คอร์ฮนูิร์ ภเูขาแห่งแสงสว่าง”

• “เยาะคดิถงึอาแบ” เธอเอ่ยปากพูดกับฉันเบาๆพอที่จะได้ยนิกันสอง
คน 

• “บอมอคดิว่าอาแบอยู่กับอัลเลาะตอนนีค้งเฝ้ามองเยาะกับลูกอยู่
แน่ๆ” เธอเงยหน้ามองฉันด้วยแววตาที่สุขล้นและมีความหวัง 

• “เยาะรักลูกมากๆเยาะมีชีวติอยู่ได้เพราะเยาะมียอเป็นความหวัง ลูก
ของเยาะช่ือ คอร์ฮนูิร์ค่ะบอมอ แปลว่า ภูเขาแห่งแสง”

• “ เพราะมากเลยเยาะ เหมาะกับเค้ามาก เพราะเค้ากับก๊ะของเค้าจะ
เป็นแสงสว่างให้เยาะนะ เจ้าภูเขาแห่งแสง”

• “อย่าเกลียดหรือกลัวความทุกข์เลยเพราะถ้าไม่มีมันเราอาจไม่รู้จัก
แสงสว่าง”
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“คอร์ฮนูิร์ ภเูขาแห่งแสงสว่าง”

• “บอมอร้องไห้”  คอลีเยาะพูดออกมาพร้อมสีหน้าตกใจ

• “บอมอร้องไห้เพราะคอลีเยาะมีความสุข”  วันนัน้อาจเป็นวัน
ธรรมดาของใครหลายคนๆแต่มันเป็นวันที่ฉันจะไม่มีวันลืมเลย

• บางคนบอกว่าดีแล้วแหละที่ช่วยเหลือเพื่อท าบุญ แต่ส าหรับฉัน
.....ฉันไม่คิดว่าคือการท าบุญ...แต่กลับคิดว่าท าเพื่อคนคนหน่ึงท่ี
ได้ช่ือว่าเป็นคนเหมือนฉัน
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“คอร์ฮนูิร์ ภเูขาแห่งแสงสว่าง”

• ฉันได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่แม้ฉันจะอยู่ในพืน้ท่ี
ความไม่สงบ บนแผ่นดนิสีแดงแห่งนี ้ที่ฉันเองก็แสนจะหวาดกลัว 
แต่บนความน่ากลัวยังมีสิ่งที่สวยงามแฝงไว้เสมอท าให้ฉันละทิง้
ท่ีน่ีไปไม่ได้เลย  ก าลังใจเล็กๆรอยยิม้น้อยๆของผู้รับบริการ 
ส่งผลให้ฉันยังอยู่ท่ีน่ี อยู่ตรงนี ้และรับรู้ว่าฉันอยู่เพ่ือใคร 

• ฉันจะ คอยสวดมนต์ภาวนาร้องขอแก่ทุกสิ่งให้สิ่งเลวร้ายเหล่านัน้
จบลงเสียที “เราจะรอวันนัน้ไปด้วยกัน”

• ผู้เขียน: ปาริชาติ  จิตซื่อ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชสายบุรี *
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Illness 
narrative

องค์กร

ระบบงาน

ทีม เร่ืองราว
การ

เจ็บป่วย 

มิติจิตใจ
กับสุขภาพ
องค์รวม

การหาย
ของโรค

ความ
เสี่ยง

พนักงาน 

22/09/58 39duangsamorn Boonpadung



พัฒนาจิตวิญญาณ  ด้วยความรัก  ความศรัทธา  
ความตื่นรู้   คุณค่าและความหมายแห่งชีวิต  
ลดตัวตน  และเคารพในชีวิตของคนอ่ืน   อยุ่ในสังคมนี ้
อย่างเบิกบานใจ  และมีความสุข
ด้วยเร่ืองราว ความดีงามของคนท างานผ่านเร่ืองเล่า
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  เส้นทางแม้ว่ายังอีกยาวไกล 
แต่อย่าหวั่นไหวที่จะได้เดนิไปพร้อมกัน
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 เรียนรู้ ..... คือความงามของ
การพัฒนาคุณภาพ
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ขอบคณุและสวสัดีคะ

22/09/58 43duangsamorn Boonpadung


	เรื่องเล่ากับการเสริมสร้างจิตวิญญาณการสาธารณสุข_ดวงสมร บุญผดุง.pdf

