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ภาวะผูนําทางการแพทยและสาธารณสุข

รศ.นฤมล สินสุพรรณ พท.บ.*

“ปญญาที่ถูกตอง ตองมากอนทุกส่ิงทุกอยาง นี่คือหลักการปฏิบัติที่ถูกตอง”

“ความถูกตองจะทําใหสติปญญาเกิดความเขมแข็ง”

“ถาถูกตองพอดี สิ่งที่เราทําขึ้นตองใหความสงบสุขแกเรา”

 “การถอยหลังเขาคลอง คือการหลบพายุ

เสยีกอน จงึคอยพายเรือออกปากอาว จงึจะปลอดภัย การ

ถอยหลังเขาคลอง จึงเปนการปรับปรุงใหมันเหมาะสม

ถกูตองกบัเหตกุารณ ดงันัน้การถอยหลงัเขาคลองนีแ่หละ 

คือความกาวหนาอยางถูกตอง”

 “ความถูกตองแทจริง คือ ถูกตองตามกฎของ

ธรรมชาต ินัน่มใิชความถูกตองของเรา ซึง่มกัจะเปนความ

ถูกตองของกิเลส ตามทิฐิของเรา”

 “ความดับทุกข ก็คือ สันติภาพ”
 “สภาวะสนัตภิาพ คอื ความปลอดโปรงจากการ

ถูกรบกวนอารมณ”
 “ถามีกิ เลสใหนอยลง ก็จะสามารถรักษา

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 : สนัตภิาพ คอื การไมรกุลํา้ 

ไมขมเหง ไมเอาเปรียบ

 6. แงของเศรษฐศาสตร : สันติภาพ คือ ความ

รํ่ารวย

 7. แงของคนทั่วไป : สันติภาพ : คือ ความสงบ

ทางวัตถุ ไมมีการประชุมเรียกรองสิทธิประโยชน

 8. แงของภาษาธรรม : สนัติภาพ คอื ความสงบ

ของจิต

 9. แงของอันธพาล : สันติภาพ คือ ความได

ดังใจตองการ

 10. แงของสัตบุรุษ : สันติภาพ คือ การยอมได

ทุกอยาง

 11. แงของเวลา : สันติภาพ คือ ชวงเวลา

ปราศจากวิกฤติการณ

 “โดยกิจ สิ่งที่ตองทําน่ีแหละ คือ สันติภาพ”

 “รสของสันติภาพ คือ ความหลุดพนจากปญหา

ทั้งปวง”

 “ธรรมานุภาพ เปนของศักดิส์ทิธิ ์เปนของตายตัว 

และเต็มที่เสมอ” ถาบางสมัย มนุษยทําตัวไมใหเกิด

ธรรมานุภาพ ธรรมานุภาพจึงไมคุมครองคน ถาประพฤติ

ปฏิบัติใหถูกตองเสียใหม ธรรมานุภาพก็จะกลับคืน”

  “ศีลธรรม คือ ความรักผูอื่น เปนปจจัยแหง
สันติภาพ”

 “เศรษฐีที่แทจริง ตองเลี้ยงคนในคณะของเขา 

อยางลูกหลาน ไมใชอยางขาทาสบริวาร”
 “สวรรคอันแทจริง มีไดที่นี่และเดี๋ยวน้ี คือการ

กระทําหนาที่ของตนอยางถูกตองและสมบูรณ จนยกมือ

ไหวตัวเองได”

* อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
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 “การบําเพ็ญบารมีในทางธรรม หมายถึง การ

ทาํความดี ความถูกตองน้ันๆจนเปนนสิยั: สวนในทางโลก 

นั้นหมายถึง การสะสมอํานาจวาสนา ทั้งสองอยางนี้ควร

ที่ใครๆก็ทําได”

 “อยูโดยไมตองรูสึกวาเราดี-เดน-ดัง อะไรเลย 

เพยีงแตรูสกึวาเราเปนผูมปีระโยชนทีส่ดุคนหนึง่ นัน้แหละ

ถกูตองและเปนสขุแท”(ธรรมวาทะของความถูกตองของ

ทานพุทธทาสภิกขุ)1

 ผูนําทางการแพทยและสาธารณสุข

 การเปนผูนําทางการแพทยและสาธารณสุขนั้น 

ไมเพียงแตจะทําใหบุคคลท่ัวไปเทานั้นมีสุขภาพดีและ
มคีวามสุข การจัดการตนเอง และบุคคลใกลชดิในครอบครัว

ก็นับเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก กอนที่จะนําไปใชกับ

บุคคลอื่น

 ผูนําที่สนใจทํางานแตนอกบาน แตครอบครัว

ลมเหลว ยงัไมถอืวาเปนผูนาํทีเ่กงและประสบความสําเร็จ 

ถาเกงจรงิ ตองสามารถจดัการกบัตนเอง สาม ีภรรยา บตุร 

ธิดา พอ แม ญาติมิตร ที่ใกลชิดของเราได

 ศลิปะในการทาํใหครอบครวั อยูรวมกนัไดอยาง

มคีวามสุข กค็อื “การเปดปากเปดใจ”กบัคนทีพ่รอมจะ

รับฟงเราได ถาไดมีการพูดคุย หารือกันแลว ก็จะมีผูมา

ชวยเหลอื คลีค่ลายสถานการณจากเลวรายใหเปนสงบสขุ
ได ดังกรณีศึกษา ที่ 1 และ 2

 กรณีศึกษาที่ 1 “ทูตสันถวไมตรี”
 หญงิสาวผูหนึง่ ทาํงานบรษิทั ตองทาํงานแขงขนั

กับเวลาตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืน ขาดการพักผอน เครียด
มาก มารดาไดรบักลับมาอยูบานเพ่ือฟนฟสูขุภาพ วนัหน่ึง

ประมาณ 4 ทุม เธอไดมาเคาะประตูหองนอนของบิดา 

มารดา เพื่อขอพระเครื่องที่เธอฝากมารดาไว บิดาไดบอก

เธอวา แมกําลังอาบนํ้าอยู เธอจึงไดกลับหองพักไป หอง
พักอยูชั้น 2 ของบาน ใกลกับหองของบิดา มารดา 

พอมารดาอาบน้ําเสร็จ ออกจากหองน้ํา บดิาไดบอกวาลกูสาว

มาขอพระเคร่ืองท่ีเคยฝากไว ซึ่งมารดาไดทํางานเปน

แมบาน เพื่อบริการสามีและบุตรสาวมาท้ังวัน ภายหลัง

อาบน้ําตอนคํ่าเสร็จ เธอรูสึกออนเพลียและงวงนอนมาก 

จงึไดบอกสามวีา ขณะนีต้นเอง เพลียและงวงมาก ชวยบอก

ลูกสาวหนอยวา แมเพลียและงวงนอนมาก สามีจึงไดทํา

หนาที่เปน“ทูตสันถวไมตรี”ไปเคาะประตูที่หองลูกสาว

และบอกลูกสาววา “ตอนน้ีแมเขาเพลียและงวงนอนมาก 

ใหแมพักผอนกอนนะ ไวพรุงนี้เชาคอยคุยกัน”

 ผูเปนมารดารูสึกโลงใจ เพราะภาวะท่ีรางกาย

กําลังออนเพลียและตองการพักผอน ไมพรอมที่จะพูดคุย

และทําในสิ่งที่ลูกตองการได ถาเธอพูดเองในขณะนั้น 

ก็อาจจะใชวาจาไมเหมาะสมพูดออกไป แตมารดาไดเปด

ปากเปดใจกับสามีวาเธอกําลงัเปนอยางไร ทาํใหสามีเขาใจ

และเปนผูพดูแทน ทาํใหลกูสาวฟงแลวรูวาแมเปนอยางไร 

ใหแมพักผอนกอน แลวเธอก็ไดพักดวย

 พอรุงเชาแมนอนอิ่ม มีเรี่ยวแรง จิตใจสดชื่น 

ไดรบีหาพระเครือ่งตามท่ีลกูสาวตองการและไปเคาะประตู
หองนอน ซึ่งลูกสาวก็เพิ่งตื่นนอนเชนกัน ลูกสาวขอบคุณ

แมที่ไดทําตามท่ีเธอตองการ

 สถานการณนี้นับวาพอเปนบุคคลสําคัญ หรือ

ที่เรียกวา “ทูตสันถวไมตรี” พูดคุยกับลูกสาวแทนแม 

จึงทําใหไมเกิดเรื่องราวความไมสงบในครอบครัว

 กรณีศึกษาท่ี 2 “คนกลาง”

 หญิงสาวคนเดียวกับกรณีที่ 1 เธอไดไปเที่ยว
ทีส่วนเกษตร ไดพบตุกตาปนูปนพรอมฐาน ซึง่ถกูใจเธอมาก

จึงไดตกลงจองไว และไปซื้อกับบิดา มารดาท่ีสวนเกษตร 

โดยบิดาเปนผูขับรถให มารดาเปนผูจายเงิน พอกลับถึง

บาน ทั้งสามชวยกันยกตุกตาปูนปนและฐานต้ังลงรถเข็น 

เธอไดทาํการลางใหสะอาดและวางแผนไวจะตัง้ใกลประตู

ภายในบาน ซึง่บดิาไมเหน็ดวย และอกีทีห่นึง่ คอืหนาบาน
ดานทิศตะวันตก ใกลสวนดอกไมที่เธอจัดไว ซึ่งบิดาเห็น

ดวย แตบิดามีภารกิจตองไปทํานอกบาน จึงฝากมารดา

ดูแลเพ่ือไมใหเธอนําตุกตาปูนปนนั้น มาต้ังไวในบานเปน
อันขาด เพราะขวางประตู ไมสามารถเปดปดประตู และ

รูดมานไดโดยสะดวก

 ปรากฏวาตกเย็นขณะบิดายังไมกลับบาน เธอได
ขออนุญาตมารดาออกไปเลนกับสุนัขที่บานใกลเคียงใน

หมูบานเดียวกัน ขณะเดียวกันก็จูงสุนัขและชวนชาย
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ผูเลีย้งสุนขัมาท่ีบาน พรอมขอใหเขาชวยยกฐาน และตุกตา

ปูนปนเขามาในบาน ซึ่งมารดาใหเหตุผลนานาประการ 

เธอก็ขอไวในบานโดยขอต้ังไวกอน ซึง่มารดาก็พยายามพูด

เพื่อมิใหเธอตั้งตุกตาไวในบาน ซึ่งไมเหมาะไมควร

ทุกประการ แตเธอไมฟง มารดาจึงไดถามชายผูพาสุนัข

มาวิ่งเลนวา “คิดอยางไร” ที่จะตั้งตุกตาไวในบานเชนนี้

 ชายผูเปน “คนกลาง” ซึง่มปีระสบการณในการ

เปนชางกอสรางมากอนบอกไมเหมาะ เพราะขวางประตู

เปด-ปดไมสะดวก ยายทีเ่ถอะ และไดจดัการยกและตัง้ไว

นอกบานตรงทิศตะวันตกตามท่ีเธอคิดวางแผนสองไว 
ซึง่เธอจดัสวนดอกไมไว กด็สูวยงามด ีแมกเ็หน็ดวย ถงึแมเธอ

เกรงวาถาฝนตกลมแรงเดี๋ยวตุกตาปูนปนของเธอจะลม 

ชายผูเปนคนกลางก็บอกวา “ไมลมหรอกตุกตาหนักขนาด

นี้ ถาจะมีนํ้าตกเพิ่มอีกดวยก็จะสวยมาก ไวตรงนี้เหมาะ

แลว” เธอพอใจและก็ชวนกันพาสุนัขไปเดินเลนตอ พอ

บิดากลับมาเห็นตุกตาอยูนอกบานตามท่ีตนเองเสนอไว

ก็รูสึกพอใจ

 เหตุการณนี้ มารดาเปนคนกลางที่ใกลชิดพูด

ลูกอาจไมเชื่อ แตพอมีผูอื่นที่เปนคนกลางมาชวยพูดและ
ดาํเนนิการดวย สถานการณความสงบในบานกด็ขีึน้ นบัวา

เพื่อนบานก็มีสวนสําคัญอยางมากที่เราตองเปนมิตรดวย

 การเปนผูนําดานสาธารณสุข ถาเราหันมา
พจิารณาทีต่วัเรา ครอบครวั ขยายไปเพือ่นบาน และอกี

หลายๆ บานรวมเปนชุมชน ถาหากเรารูจักเปดปากเปดใจ

พดูกบัคนทีไ่ววางใจ และพรอมทีจ่ะรบัฟงและชวยเหลอื
เราไดเราจะไมรูสกึโดดเด่ียว “ปญหามีไวแก ไมใชมไีวกลุม” 

คนในครอบครวัสามารถชวยเหลอืเราได เพ่ือนบานกช็วย

เราได การทํางานกับคนจํานวนมาก ถาเรามีการประชุม

ปรึกษาหารือ ปญหาก็จะมีทางแกหลายทาง และมี

คนชวยหลายคน ความสามารถของแตละคน “มหาศาล”
 บทบาทของผูนําที่แทจริง ก็คือ “บุคคลท่ี

สามารถดึงศักยภาพในตัวของบุคคลตางๆมาใชอยาง

เต็มที่ ดวยความเต็มใจ” ก็จะไดผลงานออกมาอยาง

มหาศาล

 ถามวาจะทําอยางไร?

 กริยิา 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. รูจกัชมุชน หมายถงึ รูธรรมชาตเิรือ่งราวของ

หมูบาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย

 3. รูจักบุคคล หมายถึง ปฏิสันถาร (ทักทาย) 

เหมาะสม

 4. รูจักกาล หมายถึง กําลังทําอะไร

 5. รูจกัประมาณ หมายถึง ใชทกุอยางพอดพีอเพยีง

 6. รูจักเหตุ หมายถึง เขาใจธรรมชาติรอบตัว

 7. รูจกัผล หมายถึง รูจกัอดุมการณ อดุมคติของชีวติ
 เริม่จากคนใกลชดิกอน เมือ่คนใกลชดิเขาใจ ไวใจ

เราก็จะไดรับความรวมมือ และกําลังใจและแผขยายออก

ไปเรื่อยๆในที่สุดเปนมวลชนกลุมใหญ ดังสุภาษิตตอไปนี้

 สุภาษิต

 1. คนใดกลัวทําชั่ว

  คนนั้นมีบุญมากอน

 2. คนใดใฝทําดี 

  คนนั้นตองมีความคิดชอบ

 3. คนใดใฝรูคิด
  คนนั้นชอบปญญา

 4. คนใดชอบชวยเหลือผูอื่น
  คนนั้นมคีวามสุขเปนธรรมดา

 5. คนใดขยันจด ขยันจํา 

  คนนั้นจะลํ้าคาในสายตาของสังคม

 6. คนใดคิดแตเร่ืองรัก

  คนนั้นหาเร่ืองอกหักเปนประจํา
 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 

  คนน้ันเหมาะกับความเปนหัวหนา

 17. คนใดไมวาอะไรยิ้มสู   

  คนนั้นคือผูกลาหาญ

 18. คนใดชอบไหวพระสวดมนต 

  คนนัน้จะไดรบัการปกปองจากมนุษยและอมนุษย
 19. คนใดใฝสันโดษ รูสึกพอเพียง 

  คนนั้นมีโอกาสบรรลุธรรม

 20. คนใดไมสันโดษในกุศลกรรม 
  คนน้ันจะประพฤติคณุธรรมของพระโพธิสตัว 

(ที่พึ่งของผูอื่น)

 
 การปฏิรูปมนุษยใหมมแีนวทาง 5 ขอ ดังตอไปนี้2

 1. จงเปนผูมีปญญา และความกระตือรือรน 

ใฝหาความจริง และสรางสรรคคุณคา

 2. ตองรับผิดชอบการกระทําของตนเอง 

อยาทําใหผูอื่นเดือดรอนเปนอันขาด
 3.  โอบออมอารี มมีารยาทตอผูอืน่ ปฏิเสธความ

รุนแรง และใหความสําคัญกับความเชื่อถือ และความ

รวมมือ

 4. แสดงความคดิเหน็ทีต่นคดิวาถกูตองอยาง

องอาจ และกลาลงมือปฏิบัติเพื่อความยุติธรรม

 5.  กลาคิด กลาทําสิ่งใหมๆ เติบโตเปนผูนํา

ของประเทศ และเปนผูนําในระดับโลกที่มีความรุงโรจน

 คําสอนแหงมนุษยนิยมเพ่ือชัยชนะ

 ยวุชนมคีวามนาเช่ือถอืเปนทรัพยสมบัต ิมคีวาม

ซื่อสัตย จริงใจ เปนพลัง แนวคิดเชิงมนุษยนิยม เพื่อ

ชัยชนะมี 3 ประการคือ

 1. ทําหนาที่รักษาสัญญาใหได

  คนท่ีมีความนาเช่ือถือจะเปนผูชนะ ยุวชน

แมจะไมมีอะไร แตก็มีความนาเชื่อถือเปนสมบัติ

  “เงือ่นไขพ้ืนฐานทีจ่ะทาํใหไดรบัความเช่ือถอื 

อยูทีก่ารรกัษาสัญญา เรือ่งทีท่าํไมได ปฏเิสธไป แตสญัญา

ที่ครั้งหนึ่งเคยรับปาก ตองรักษาไวใหได ไมวาจะมี

อุปสรรคอยางไรก็ตาม”3 จงอยาลืมวา

  “การเผยแผธรรมไพศาลท่ัวโลกเดินหนาไป

ไดดวยการเชื่อมโยงจิตใจระหวางมนุษยกับมนุษย”

 2. การปรึกษาหารือรวมกัน

  การปรึกษากันโดยไมแบกความทุกข

อยูเพียงลําพัง เปนสิ่งสําคัญ

  การปรึกษาไมใชเรื่องนาอาย “การเปดใจ” 

กลับจะทําใหเขมแข็งขึ้น

  เพราะเรื่องงานและเร่ืองความศรัทธา หาก

ตัดสินใจเองคนเดียว อาจหวั่นไหวไปตามปจจัยและ

กลายเปนความคิดท่ีเขาขางตัวเองได ทานผูรูกลาววา

  “ขอใหมีคนที่เราพูดเรื่องจริงดวยได คนที่

ปรึกษาได คนที่สอนเราได คนเดียวก็ยังดี”สิ่งนี้จะกลาย

เปนเครื่องคํ้าจุนที่ดีเยี่ยมเหนือสิ่งใด และกลายเปนพลัง
สําหรับมนุษย

  สายสัมพันธของครอบครัวที่อบอุนงดงาม 

ในลกัษณะทีอ่ยากจะถามอะไรกถ็ามไดและสามารถปรกึษา
ขอของใจ หรอืความทุกขไดอยางตรงไปตรงมา เปนความ

ภาคภูมิใจและเปนขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม4

 3. สุดทายคนท่ีจริงใจจะชนะ
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  ไมมีการทูตใดเหนือกวาความกลาหาญ 

ความอดทน และความจริงใจ การพบปะกับผูคนดวย

ความกลาหาญ และคาํพูดทีพ่ดูดวยความอดทนและจริงใจ 

จะกองกังวานอยูในจิตใจของคูสนทนา

  สัทธรรมปุณทริกสูตรเทศนา ลักษณะของ 

“โพธิสัตวจากพ้ืนโลก” ไววา

  “พวกเขาฉลาดในการถาม และตอบปญหา

ยาก พวกเขาไมมีความหวาดกลัวในใจเลย พวกเขาได

ฝกอบรมจิต พากเพียรอยางม่ันคง เทีย่งตรงในศักดิศ์รแีละ

คุณความดี”

  (สัทธรรมปุณทริกสูตร ฉบับภาษาไทย 

หนา 368)

  เธอทั้งหลาย ! โพธิสัตวจากพื้นโลก !

  “พลังแหงการสนทนา” ที่ยิ่งใหญ มีพรอม

อยูในชีวิตของพวกเรา แมจะพูดไมเกง ก็ไมตองกังวล 

ทั้งหมดคือการฝกฝน เพื่อเปนผูเชี่ยวชาญในการสนทนา 

  เดินไปบนเสนทางการทูตของมนุษยอยาง

กลาหาญ โดยแสดงศักยภาพของตนอยางเต็มที่เถอะ

  สุดทายคนท่ีจริงใจ ยอมชนะอยางแนนอน 

การแสดงขอพิสูจนทางความจริงในเร่ืองนี้ดวยตนเอง 

เปนการเผยแผธรรมไพศาล

บรรณานุกรม

1. สิริวรุณ (2556) สัมมัตตานุภาพ ปาฏิหาริยแหง

ความถูกตอง กรุงเทพฯ: เอมี่ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
หนา 267-268.

2. ชินอิจิ ยามาโมโต (2557) “ปฏิวัติมนุษยใหม”
สรางคณุคา หนังสอืเพือ่สนัตภิาพโลก กนัยายน หนา 54

3. โจเซอิ โทดะ (2557) “คําสอนแหงมนุษยนิยมเพ่ือ

ชัยชนะ” สรางคุณคา หนังสือเพื่อสันติภาพโลก 
กันยายน หนา 71-72

4. ไดซาข ุอเิคดะ (2557) “ประสบการณในการเผยแผ

ธรรมไพศาลแกสมาชิกยุวชน” คําสอนมนุษยนิยม

เพื่อชัยชนะ สรางคุณคา หนังสือเพื่อสันติภาพโลก 

กันยายน หนา 71-72


