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ภาวะผูนําทางการแพทยและสาธารณสุข
รศ.นฤมล สินสุพรรณ พท.บ.*
“ปญญาที่ถูกตอง ตองมากอนทุกสิ่งทุกอยาง นี่คือหลักการปฏิบัติที่ถูกตอง”
“ความถูกตองจะทําใหสติปญญาเกิดความเขมแข็ง”
“ถาถูกตองพอดี สิ่งที่เราทําขึ้นตองใหความสงบสุขแกเรา”
“การถอยหลั ง เข า คลอง คื อ การหลบพายุ
เสียกอน จึงคอยพายเรือออกปากอาว จึงจะปลอดภัย การ
ถอยหลังเขาคลอง จึงเปนการปรับปรุงใหมันเหมาะสม
ถูกตองกับเหตุการณ ดังนัน้ การถอยหลังเขาคลองนีแ่ หละ
คือความกาวหนาอยางถูกตอง”
“ความถูกตองแทจริง คือ ถูกตองตามกฎของ
ธรรมชาติ นัน่ มิใชความถูกตองของเรา ซึง่ มักจะเปนความ
ถูกตองของกิเลส ตามทิฐิของเรา”
“ความดับทุกข ก็คือ สันติภาพ”
“สภาวะสันติภาพ คือ ความปลอดโปรงจากการ
ถูกรบกวนอารมณ”
“ถ า มี กิ เ ลสให น อ ยลง ก็ จ ะสามารถรั ก ษา
สันติภาพไวได”
ตอไปนี้ คือ สันติภาพในแงมุมตางๆของทาน
พุทธทาสภิกขุ
1. แงของวิทยาศาสตร : สันติภาพ คือ ความ
สมดุลของทุกสิ่งที่ประกอบกันเปนจักรวาล
2. แงของพุทธศาสตร : สันติภาพ คือ การหยุด
การปรุงแตง
3. แงของไสยศาสตร : สันติภาพ คือ การจัด
พิธีรีตอง
4. แงของการเมือง : สันติภาพ คือ ทางปลอด
สงคราม
5. แงของการทหาร : สันติภาพ คือ การไมรกุ ลํา้
ไมขมเหง ไมเอาเปรียบ

6. แงของเศรษฐศาสตร : สันติภาพ คือ ความ
รํ่ารวย
7. แงของคนทั่วไป : สันติภาพ : คือ ความสงบ
ทางวัตถุ ไมมีการประชุมเรียกรองสิทธิประโยชน
8. แงของภาษาธรรม : สันติภาพ คือ ความสงบ
ของจิต
9. แงของอันธพาล : สันติภาพ คือ ความได
ดังใจตองการ
10. แงของสัตบุรุษ : สันติภาพ คือ การยอมได
ทุกอยาง
11. แง ข องเวลา : สั น ติ ภ าพ คื อ ช ว งเวลา
ปราศจากวิกฤติการณ
“โดยกิจ สิ่งที่ตองทํานี่แหละ คือ สันติภาพ”
“รสของสันติภาพ คือ ความหลุดพนจากปญหา
ทั้งปวง”
“ธรรมานุภาพ เปนของศักดิส์ ทิ ธิ์ เปนของตายตัว
และเต็ ม ที่ เ สมอ” ถ า บางสมั ย มนุ ษ ย ทํ า ตั ว ไม ใ ห เ กิ ด
ธรรมานุภาพ ธรรมานุภาพจึงไมคุมครองคน ถาประพฤติ
ปฏิบัติใหถูกตองเสียใหม ธรรมานุภาพก็จะกลับคืน”
“ศีลธรรม คือ ความรักผูอื่น เปนปจจัยแหง
สันติภาพ”
“เศรษฐีที่แทจริง ตองเลี้ยงคนในคณะของเขา
อยางลูกหลาน ไมใชอยางขาทาสบริวาร”
“สวรรคอันแทจริง มีไดที่นี่และเดี๋ยวนี้ คือการ
กระทําหนาที่ของตนอยางถูกตองและสมบูรณ จนยกมือ
ไหวตัวเองได”

* อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

7

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2557

“การบําเพ็ญบารมีในทางธรรม หมายถึง การ
ทําความดี ความถูกตองนัน้ ๆจนเปนนิสยั : สวนในทางโลก
นั้นหมายถึง การสะสมอํานาจวาสนา ทั้งสองอยางนี้ควร
ที่ใครๆก็ทําได”
“อยูโดยไมตองรูสึกวาเราดี-เดน-ดัง อะไรเลย
เพียงแตรสู กึ วาเราเปนผูม ปี ระโยชนทสี่ ดุ คนหนึง่ นัน้ แหละ
ถูกตองและเปนสุขแท”(ธรรมวาทะของความถูกตองของ
ทานพุทธทาสภิกขุ)1
ผูนําทางการแพทยและสาธารณสุข
การเปนผูนําทางการแพทยและสาธารณสุขนั้น
ไมเพียงแตจะทําใหบุคคลทั่วไปเทานั้นมีสุขภาพดีและ
มีความสุข การจัดการตนเอง และบุคคลใกลชดิ ในครอบครัว
ก็ นั บ เป น สิ่ ง สํ า คั ญ อั น ดั บ แรก ก อ นที่ จ ะนํ า ไปใช กั บ
บุคคลอื่น
ผูนําที่สนใจทํางานแตนอกบาน แตครอบครัว
ลมเหลว ยังไมถอื วาเปนผูน าํ ทีเ่ กงและประสบความสําเร็จ
ถาเกงจริง ตองสามารถจัดการกับตนเอง สามี ภรรยา บุตร
ธิดา พอ แม ญาติมิตร ที่ใกลชิดของเราได
ศิลปะในการทําใหครอบครัว อยูร ว มกันไดอยาง
มีความสุข ก็คอื “การเปดปากเปดใจ”กับคนทีพ่ รอมจะ
รับฟงเราได ถาไดมีการพูดคุย หารือกันแลว ก็จะมีผูมา
ชวยเหลือ คลีค่ ลายสถานการณจากเลวรายใหเปนสงบสุข
ได ดังกรณีศึกษา ที่ 1 และ 2
กรณีศึกษาที่ 1 “ทูตสันถวไมตรี”
หญิงสาวผูห นึง่ ทํางานบริษทั ตองทํางานแขงขัน
กับเวลาตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืน ขาดการพักผอน เครียด
มาก มารดาไดรบั กลับมาอยูบ า นเพือ่ ฟน ฟูสขุ ภาพ วันหนึง่
ประมาณ 4 ทุม เธอไดมาเคาะประตูหองนอนของบิดา
มารดา เพื่อขอพระเครื่องที่เธอฝากมารดาไว บิดาไดบอก
เธอวา แมกําลังอาบนํ้าอยู เธอจึงไดกลับหองพักไป หอง
พั ก อยู ชั้ น 2 ของบ า น ใกล กั บ ห อ งของบิ ด า มารดา
พอมารดาอาบนํา้ เสร็จ ออกจากหองนํา้ บิดาไดบอกวาลูกสาว
มาขอพระเครื่องที่เคยฝากไว ซึ่งมารดาไดทํางานเปน
แมบาน เพื่อบริการสามีและบุตรสาวมาทั้งวัน ภายหลัง
อาบนํ้าตอนคํ่าเสร็จ เธอรูสึกออนเพลียและงวงนอนมาก
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จึงไดบอกสามีวา ขณะนีต้ นเอง เพลียและงวงมาก ชวยบอก
ลูกสาวหนอยวา แมเพลียและงวงนอนมาก สามีจึงไดทํา
หนาที่เปน“ทูตสันถวไมตรี”ไปเคาะประตูที่หองลูกสาว
และบอกลูกสาววา “ตอนนีแ้ มเขาเพลียและงวงนอนมาก
ใหแมพักผอนกอนนะ ไวพรุงนี้เชาคอยคุยกัน”
ผูเปนมารดารูสึกโลงใจ เพราะภาวะที่รางกาย
กําลังออนเพลียและตองการพักผอน ไมพรอมที่จะพูดคุย
และทําในสิ่งที่ลูกตองการได ถาเธอพูดเองในขณะนั้น
ก็อาจจะใชวาจาไมเหมาะสมพูดออกไป แตมารดาไดเปด
ปากเปดใจกับสามีวา เธอกําลังเปนอยางไร ทําใหสามีเขาใจ
และเปนผูพ ดู แทน ทําใหลกู สาวฟงแลวรูว า แมเปนอยางไร
ใหแมพักผอนกอน แลวเธอก็ไดพักดวย
พอรุงเชาแมนอนอิ่ม มีเรี่ยวแรง จิตใจสดชื่น
ไดรบี หาพระเครือ่ งตามทีล่ กู สาวตองการและไปเคาะประตู
หองนอน ซึ่งลูกสาวก็เพิ่งตื่นนอนเชนกัน ลูกสาวขอบคุณ
แมที่ไดทําตามที่เธอตองการ
สถานการณนี้นับวาพอเปนบุคคลสําคัญ หรือ
ที่เรียกวา “ทูตสันถวไมตรี” พูดคุยกับลูกสาวแทนแม
จึงทําใหไมเกิดเรื่องราวความไมสงบในครอบครัว
กรณีศึกษาที่ 2 “คนกลาง”
หญิงสาวคนเดียวกับกรณีที่ 1 เธอไดไปเที่ยว
ทีส่ วนเกษตร ไดพบตุก ตาปูนปน พรอมฐาน ซึง่ ถูกใจเธอมาก
จึงไดตกลงจองไว และไปซื้อกับบิดา มารดาที่สวนเกษตร
โดยบิดาเปนผูขับรถให มารดาเปนผูจายเงิน พอกลับถึง
บาน ทั้งสามชวยกันยกตุกตาปูนปนและฐานตั้งลงรถเข็น
เธอไดทาํ การลางใหสะอาดและวางแผนไวจะตัง้ ใกลประตู
ภายในบาน ซึง่ บิดาไมเห็นดวย และอีกทีห่ นึง่ คือหนาบาน
ดานทิศตะวันตก ใกลสวนดอกไมที่เธอจัดไว ซึ่งบิดาเห็น
ดวย แตบิดามีภารกิจตองไปทํานอกบาน จึงฝากมารดา
ดูแลเพื่อไมใหเธอนําตุกตาปูนปนนั้น มาตั้งไวในบานเปน
อันขาด เพราะขวางประตู ไมสามารถเปดปดประตู และ
รูดมานไดโดยสะดวก
ปรากฏวาตกเย็นขณะบิดายังไมกลับบาน เธอได
ขออนุญาตมารดาออกไปเลนกับสุนัขที่บานใกลเคียงใน
หมูบานเดียวกัน ขณะเดียวกันก็จูงสุนัขและชวนชาย
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ผูเ ลีย้ งสุนขั มาทีบ่ า น พรอมขอใหเขาชวยยกฐาน และตุก ตา
ปูนปนเขามาในบาน ซึ่งมารดาใหเหตุผลนานาประการ
เธอก็ขอไวในบานโดยขอตัง้ ไวกอ น ซึง่ มารดาก็พยายามพูด
เพื่ อ มิ ใ ห เ ธอตั้ ง ตุ ก ตาไว ใ นบ า น ซึ่ ง ไม เ หมาะไม ค วร
ทุกประการ แตเธอไมฟง มารดาจึงไดถามชายผูพาสุนัข
มาวิ่งเลนวา “คิดอยางไร” ที่จะตั้งตุกตาไวในบานเชนนี้
ชายผูเ ปน “คนกลาง” ซึง่ มีประสบการณในการ
เปนชางกอสรางมากอนบอกไมเหมาะ เพราะขวางประตู
เปด-ปดไมสะดวก ยายทีเ่ ถอะ และไดจดั การยกและตัง้ ไว
นอกบานตรงทิศตะวันตกตามที่เธอคิดวางแผนสองไว
ซึง่ เธอจัดสวนดอกไมไว ก็ดสู วยงามดี แมกเ็ ห็นดวย ถึงแมเธอ
เกรงวาถาฝนตกลมแรงเดี๋ยวตุกตาปูนปนของเธอจะลม
ชายผูเ ปนคนกลางก็บอกวา “ไมลม หรอกตุก ตาหนักขนาด
นี้ ถาจะมีนํ้าตกเพิ่มอีกดวยก็จะสวยมาก ไวตรงนี้เหมาะ
แลว” เธอพอใจและก็ชวนกันพาสุนัขไปเดินเลนตอ พอ
บิดากลับมาเห็นตุกตาอยูนอกบานตามที่ตนเองเสนอไว
ก็รูสึกพอใจ
เหตุการณนี้ มารดาเปนคนกลางที่ใกลชิดพูด
ลูกอาจไมเชื่อ แตพอมีผูอื่นที่เปนคนกลางมาชวยพูดและ
ดําเนินการดวย สถานการณความสงบในบานก็ดขี นึ้ นับวา
เพื่อนบานก็มีสวนสําคัญอยางมากที่เราตองเปนมิตรดวย
การเป น ผู นํ า ด า นสาธารณสุ ข ถ า เราหั น มา
พิจารณาทีต่ วั เรา ครอบครัว ขยายไปเพือ่ นบาน และอีก
หลายๆ บานรวมเปนชุมชน ถาหากเรารูจักเปดปากเปดใจ
พูดกับคนทีไ่ ววางใจ และพรอมทีจ่ ะรับฟงและชวยเหลือ
เราไดเราจะไมรสู กึ โดดเดีย่ ว “ปญหามีไวแก ไมใชมไี วกลุม ”
คนในครอบครัวสามารถชวยเหลือเราได เพือ่ นบานก็ชว ย
เราได การทํางานกับคนจํานวนมาก ถาเรามีการประชุม
ปรึกษาหารือ ปญหาก็จะมีทางแกหลายทาง และมี
คนชวยหลายคน ความสามารถของแตละคน “มหาศาล”
บทบาทของผู นํ า ที่ แ ท จ ริ ง ก็ คื อ “บุ ค คลที่
สามารถดึงศักยภาพในตัวของบุคคลตางๆมาใชอยาง
เต็มที่ ดวยความเต็มใจ” ก็จะไดผลงานออกมาอยาง
มหาศาล
ถามวาจะทําอยางไร?

กิรยิ า วาจา ความออนนอม การเปดปากเปดใจ
ความจริงใจ การรูจักตนรูจักคน การปรึกษาหารือ โดย
เฉพาะตองรูจักลักษณะของผูเปนบัณฑิต 7 ประการคือ
รูจักตน รูจักชุมชน รูจักบุคคล รูจักกาล รูจัก
ประมาณตน รูจักเหตุ รูจักผล ดังรายละเอียด ดังนี้
1. รูจักตน หมายถึง การเขาใจตนเอง
2. รูจ กั ชุมชน หมายถึง รูธ รรมชาติเรือ่ งราวของ
หมูบาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย
3. รูจักบุคคล หมายถึง ปฏิสันถาร (ทักทาย)
เหมาะสม
4. รูจักกาล หมายถึง กําลังทําอะไร
5. รูจ กั ประมาณ หมายถึง ใชทกุ อยางพอดีพอเพียง
6. รูจักเหตุ หมายถึง เขาใจธรรมชาติรอบตัว
7. รูจ กั ผล หมายถึง รูจ กั อุดมการณ อุดมคติของชีวติ
เริม่ จากคนใกลชดิ กอน เมือ่ คนใกลชดิ เขาใจ ไวใจ
เราก็จะไดรับความรวมมือ และกําลังใจและแผขยายออก
ไปเรื่อยๆในที่สุดเปนมวลชนกลุมใหญ ดังสุภาษิตตอไปนี้
สุภาษิต
1. คนใดกลัวทําชั่ว
คนนั้นมีบุญมากอน
2. คนใดใฝทําดี
คนนั้นตองมีความคิดชอบ
3. คนใดใฝรูคิด
คนนั้นชอบปญญา
4. คนใดชอบชวยเหลือผูอื่น
คนนั้นมีความสุขเปนธรรมดา
5. คนใดขยันจด ขยันจํา
คนนั้นจะลํ้าคาในสายตาของสังคม
6. คนใดคิดแตเรื่องรัก
คนนั้นหาเรื่องอกหักเปนประจํา
7. คนใดคิดหลอกคิดลอ
คนนั้นคือหนอนสังคม
8. คนใดคิดโกงเอาเปรียบ
คนนั้นไมนาคบ
9. คนใดคิดซื่อสัตย
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คนนั้นนาคบ
10. คนใดใฝสูง
คนนั้นจะกาวหนา
11. คนใดดื้อรั้น
คนนั้นมีแตเซ็งเดียวดาย
12. คนใดกลาทวนความตองการ
คนนั้นเขมแข็ง
13. คนใดมีระเบียบวินัย
คนนั้นจะไดรับเชิญใหเปนสมาชิก
14. คนใดไมกลัวอุปสรรค
คนนั้นเหมาะจะเปนผูนํา
15. คนใดใฝธรรม
คนนั้นจะแจมแจงเรื่องชีวิต
16. คนใดชอบทํางานเปนกลุม
คนนั้นเหมาะกับความเปนหัวหนา
17. คนใดไมวาอะไรยิ้มสู
คนนั้นคือผูกลาหาญ
18. คนใดชอบไหวพระสวดมนต
คนนัน้ จะไดรบั การปกปองจากมนุษยและอมนุษย
19. คนใดใฝสันโดษ รูสึกพอเพียง
คนนั้นมีโอกาสบรรลุธรรม
20. คนใดไมสันโดษในกุศลกรรม
คนนัน้ จะประพฤติคณ
ุ ธรรมของพระโพธิสตั ว
(ที่พึ่งของผูอื่น)
การปฏิรูปมนุษยใหมมแี นวทาง 5 ขอ ดังตอไปนี2้
1. จงเปนผูมีปญญา และความกระตือรือรน
ใฝหาความจริง และสรางสรรคคุณคา
2. ต อ งรั บ ผิ ด ชอบการกระทํ า ของตนเอง
อยาทําใหผูอื่นเดือดรอนเปนอันขาด
3. โอบออมอารี มีมารยาทตอผูอ นื่ ปฏิเสธความ
รุนแรง และใหความสําคัญกับความเชื่อถือ และความ
รวมมือ
4. แสดงความคิดเห็นทีต่ นคิดวาถูกตองอยาง
10

องอาจ และกลาลงมือปฏิบัติเพื่อความยุติธรรม
5. กลาคิด กลาทําสิ่งใหมๆ เติบโตเปนผูนํา
ของประเทศ และเปนผูนําในระดับโลกที่มีความรุงโรจน
คําสอนแหงมนุษยนิยมเพื่อชัยชนะ
ยุวชนมีความนาเชือ่ ถือเปนทรัพยสมบัติ มีความ
ซื่อสัตย จริงใจ เปนพลัง แนวคิดเชิงมนุษยนิยม เพื่อ
ชัยชนะมี 3 ประการคือ
1. ทําหนาที่รักษาสัญญาใหได
คนที่มีความนาเชื่อถือจะเปนผูชนะ ยุวชน
แมจะไมมีอะไร แตก็มีความนาเชื่อถือเปนสมบัติ
“เงือ่ นไขพืน้ ฐานทีจ่ ะทําใหไดรบั ความเชือ่ ถือ
อยูท กี่ ารรักษาสัญญา เรือ่ งทีท่ าํ ไมได ปฏิเสธไป แตสญ
ั ญา
ที่ ค รั้ ง หนึ่ ง เคยรั บ ปาก ต อ งรั ก ษาไว ใ ห ไ ด ไม ว า จะมี
อุปสรรคอยางไรก็ตาม”3 จงอยาลืมวา
“การเผยแผธรรมไพศาลทั่วโลกเดินหนาไป
ไดดวยการเชื่อมโยงจิตใจระหวางมนุษยกับมนุษย”
2. การปรึกษาหารือรวมกัน
การปรึ ก ษากั น โดยไม แ บกความทุ ก ข
อยูเพียงลําพัง เปนสิ่งสําคัญ
การปรึกษาไมใชเรื่องนาอาย “การเปดใจ”
กลับจะทําใหเขมแข็งขึ้น
เพราะเรื่องงานและเรื่องความศรัทธา หาก
ตั ด สิ น ใจเองคนเดี ย ว อาจหวั่ น ไหวไปตามป จ จั ย และ
กลายเปนความคิดที่เขาขางตัวเองได ทานผูรูกลาววา
“ขอใหมีคนที่เราพูดเรื่องจริงดวยได คนที่
ปรึกษาได คนที่สอนเราได คนเดียวก็ยังดี”สิ่งนี้จะกลาย
เปนเครื่องคํ้าจุนที่ดีเยี่ยมเหนือสิ่งใด และกลายเปนพลัง
สําหรับมนุษย
สายสัมพันธของครอบครัวที่อบอุนงดงาม
ในลักษณะทีอ่ ยากจะถามอะไรก็ถามไดและสามารถปรึกษา
ขอของใจ หรือความทุกขไดอยางตรงไปตรงมา เปนความ
ภาคภูมิใจและเปนขนบธรรมเนียมที่ดีงาม4
3. สุดทายคนที่จริงใจจะชนะ
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ไม มี ก ารทู ต ใดเหนื อ กว า ความกล า หาญ
ความอดทน และความจริงใจ การพบปะกับผูคนดวย
ความกลาหาญ และคําพูดทีพ่ ดู ดวยความอดทนและจริงใจ
จะกองกังวานอยูในจิตใจของคูสนทนา
สัทธรรมปุณทริกสูตรเทศนา ลักษณะของ
“โพธิสัตวจากพื้นโลก” ไววา
“พวกเขาฉลาดในการถาม และตอบปญหา
ยาก พวกเขาไมมีความหวาดกลัวในใจเลย พวกเขาได
ฝกอบรมจิต พากเพียรอยางมัน่ คง เทีย่ งตรงในศักดิศ์ รีและ
คุณความดี”
(สั ท ธรรมปุ ณ ทริ ก สู ต ร ฉบั บ ภาษาไทย
หนา 368)
เธอทั้งหลาย ! โพธิสัตวจากพื้นโลก !
“พลังแหงการสนทนา” ที่ยิ่งใหญ มีพรอม
อยูในชีวิตของพวกเรา แมจะพูดไมเกง ก็ไมตองกังวล
ทั้งหมดคือการฝกฝน เพื่อเปนผูเชี่ยวชาญในการสนทนา
เดินไปบนเสนทางการทูตของมนุษยอยาง
กลาหาญ โดยแสดงศักยภาพของตนอยางเต็มที่เถอะ
สุดทายคนที่จริงใจ ยอมชนะอยางแนนอน
การแสดงขอพิสูจนทางความจริงในเรื่องนี้ดวยตนเอง
เปนการเผยแผธรรมไพศาล

4. ไดซาขุ อิเคดะ (2557) “ประสบการณในการเผยแผ
ธรรมไพศาลแกสมาชิกยุวชน” คําสอนมนุษยนิยม
เพื่อชัยชนะ สรางคุณคา หนังสือเพื่อสันติภาพโลก
กันยายน หนา 71-72
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