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สวัสดีครับ ปน้ีอยากชวนพวกเราคุยเรื่องสบายๆ  ชีวติของพวกเราในองคกรมีหลายมิติ 
อยากจะใหพวกเราเห็นเรื่องราวที่จะหลอเลี้ยงใหพวกเรามีความสุขในการทํางานได   

หัวขอที่เขียนไว คือ sense & sensibility คํานี้อาจจะแปลวา “ความรูกับความรูสกึ” หรือ ”
เหตุผลกบัอารมณ” ก็ได  ทั้งน้ีทั้งน้ันอยากใหดูตรงคําวา สุนทรียภาพ  ชีวิตการทํางานของเราที่
เก่ียวกับสุขภาพไปเก่ียวกบัสุนทรียภาพอยางไร  ทุกๆ คนคงรูสกึคลายๆ กัน  เราคงจะไม
พิจารณาวาการไปโรงพยาบาลเปนประสบการณเชิงสนุทรียภาพ  เพราะเวลาเราไปโรงพยาบาลก็
ตองมีเรื่องใหเครียด มีเรื่องตองหนักใจ  
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สุขภาพกับสุนทรียภาพ 
ผมจะเลาเรื่องใหฟงเรื่องหน่ึง ผมไปประชุมที่ Bellagio ประเทศอิตาล ีมีศูนยประชมุใหญ

ของ Rockefellor  ที่น่ีเขาแปลก ระหวางที่เราประชุม ตอนเชาหรือตอนเที่ยงเราจะไปทานขาวที่
ไหนเขาจะจัดให  แตตอนเย็นทุกคนจะตองมากินขาวดวยกันที่โรงอาหารใหญของเขา โดยจะตอง
ผูกไทใสสทู  เขาจะจัดใหเราไปนั่งตามโตะตางๆ ไมยอมใหเรานั่งกับพวกเรากันเอง  เขาจะคละให
ไปรูจักผูคน เปาหมายของเขาก็คือใหคนที่ไปจากสาขาใดสาขาหนึ่งไดไปรูจักผูรู นักคิด หรือผูนํา
ทางวิชาการในสาขาอื่นๆ ดวย  เพราะวาที่ศูนยแหงน้ีทุกๆ เวลาจะผูมีคนมาพักประมาณ  30 คน 
มีตั้งแตกวี นักประพันธเพลง นักวาดรูปไปน่ังวาดรูป นักวิทยาศาสตรไปคิดสตูรเคมี นักเขียนไป
น่ังเขียนนวนยิาย ที่น่ัน 

มีคราวหนึ่งทีผ่มไปประชุม ตกเย็นไดไปนั่งทานขาว เขาก็จัดใหผมไปนั่งกับคนกลุมหน่ึงที่
ผมไมรูจัก  คนที่น่ังติดกับผมเปนผูหญิง มาทราบชื่อภายหลัง คือ Lois Epstein  ผมถามเขาวา 
เขามาประชุมเรื่องอะไรหรือ  เขาบอกเขาไมไดมาประชุมหรอก แตมาเปนเพ่ือนสามีที่มาเขียนงาน
ที่น่ี  ผมสังเกตดูวาหนาตาเขาไมคอยมีความสุข คลายๆ กับมีความเศราแฝงอยู  ผมคุยไปสักพกั
หน่ึงก็ถามวาเขามีอาชีพอะไร  เขาบอกวาเดิมเปนแพทยและสามีก็เปนแพทย  ทั้งคูเรียนจบที่
มหาวิทยาลัย Harvard  ตัวภรรยาเปนกุมารแพทย รักษาคนอยูหลายป  แตเขาบอกวา 4-5 ปหลัง
น้ีเขาไมไดเปนแพทยแลว  เขาพูดดวยน้าํเสียงที่รูสึกวายังเสียดายวชิาชีพน้ีอยู  ผมก็ถามเขาวา
ไมไดเปนแพทยแลวทุกวันน้ีเขาทําอะไร  เขาบอกวาเขามาเปนศิลปนเปาแกว เปาแกวใหเปน
รูปรางสวยๆ งามๆ ก็เลยไมไดมีโอกาสทํางานเยียวยารักษาผูคนอีกแลว  ผมก็บอกเขาไปวา จะ
วาไปแลวเรือ่งศิลปะที่คุณทําอยู กับเรื่องสุนทรียภาพ กับเรื่องการเยยีวยารักษาโรค ใน
บางจารีตความรูน้ีถือวาเปนเรื่องใกลกันมาก เปนเรื่องเดียวกนัเลยก็มี  

พวกเราคงจะรูจักพวกโยเร  เวลาเขาฟนฟูสุขภาพคนปวย นอกเหนือจากการปฏิบัตธิรรม
ซ่ึงเขาจะใชการใหรังสีโยเรซึ่งเปนการเจริญเมตตาภาวนาชนิดหนึ่ง แลวก็ใหไปทาํงานจิตอาสาที่
เขาเรียกวา “โฮชิ”  นอกจากนั้นก็ใหกินอาหารธรรมชาติ ซ่ึงเขาใชเชือ้จุลินทรีย EM  นอกจากการ
ฟนฟูสุขภาพเหลานี้ เขาจะถือวาสุขภาพจะดีไมไดถาไมมีสุนทรยีภาพ  ก็คือวาคนที่เขามารวมก็
จะตองเรียนรูเร่ืองอยางเชนการจัดดอกไมแบบญ่ีปุน  เขาถือวาชวีติจะไปสูสุขภาวะหรือมีสุขภาพ
ที่สมบูรณไมไดถาขาดมิติทางสุนทรียภาพ   

ผมคุยไปแบบนี้เขาก็บอกวา เออ ก็นาสนใจนะ เขาก็ไมไดคิดแบบนี้มากอน  ผมก็เลยถาม
เขาวาปจจุบันน้ีที่เขาทําเรื่องเปาแกวมีความเปนมาอยางไร  เขาก็บอกวามันมีความเปนมาที่
คอนขางซับซอนหนอย  แลวเขากถ็ามผมวา มาประชุมที่น่ีเปนครั้งแรกหรือ  ผมบอกวาเปลา ผม
มาที่ศูนยแหงน้ีเปนครั้งที่ 2 หรือครั้งที่ 3 แลว  เขาถามผมวาแลวครั้งที่ผานๆ มาประชุมกันเรื่อง
อะไร  ผมบอกมาประชุมเรือ่งความทุกขของผูคนในสงัคมที่เขาเรียกวา social suffering  เขาบอก
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วา social suffering เปนอยางไร  ความทุกขของผูคนกเ็ปนของปจเจกมากกวาหรือเปลา  แตเราก็
ถือวาความทกุขมันก็มาจากสังคมได  

เขาก็บอกวากน็าสนใจ ชีวิตของเขาเปนเรือ่งแบบน้ีนะ  คือเขาเปนเหยื่อของระเบิด  ตอน
ผมไปเรียนทีอ่เมริกา มีผูรายคนหนึ่งสงระเบิดทางพัสดุไปรษณียไปตามที่ตางๆ  ระเบิดนี่พอแกะ
ออกมาจะระเบิดใสคนแกะ  คนคนนี้เขาสงระเบิดไป 20 กวาที่  จะสงไปที่ 2 แหง คือ ที่
มหาวิทยาลัยกับที่สนามบนิ  ตํารวจก็แกะรอยจนกระทั่งรูวาสงไปทีส่องที่น้ี ก็เลยเรียกชื่อมือวาง
ระเบิดวา Unabomber (Un = university, a = airline)   

คนหนึ่งที่ไดรับระเบิดก็คือ สามีของคุณ Louis  วันหนึ่งสามีของเขาซึ่งเปนแพทย เปนนัก
พันธุกรรมศาสตรสําคัญของมหาวิทยาลยัแคลิฟอรเนีย กลับมาจากการทํางาน ก็มาเจอพัสดุซ่ึงลูก
สาวหยิบเอามาจากไปรษณียที่เอามาทิ้งไวหนาบาน เขาก็เอามาวางไวในหองครัว  คือฝรั่งเขามี
อะไรเขาก็เอาไปไวในหองครัว ครัวเปนทีท่ี่ทุกคนมาเจอกัน   

สามีเขากลับมาจากที่ทํางาน ก็มาเห็นพัสดุตั้งอยูบนโตะในหองครัว มาจาก professor คน
หน่ึงซ่ึงก็ไมรูจักกัน รูอยูวาอยูที่มหาวิทยาลัยที่ไมไกลจากนี่ไปนัก  เขาก็แกะออก พอแกะออกก็
ระเบิดเลย ระเบิดใสหนา หนาอก หลังคาถลมลง  ชีวติที่เคยทํางานเปนผูนําทางดาน
พันธุกรรมศาสตรลมสลายในพริบตา  ภรรยาซึ่งเปนกุมารแพทยก็ลาออกจากการเปน
แพทย  เพราะสามีคือ Professor Charles Epstein ตองเขารับการผาตัด 10-20 ครั้ง ผาเอาเศษ
ของออก ผาซอม ผารักษามือ  ผมไดพบ professor คนนี้ในศูนยดวย น้ิวขาดหมดเลยเหลืออยู
น้ิวชี้สั้นๆ หลงัจากผาตัดมา 10-20 ครั้ง  เขามาที่ศูนย Bellagio น้ีเพ่ือมาเขียนเร่ืองถึงประโยชน
ของพันธุกรรมศาสตรตอมนุษยชาติ เพราะเขามีความรูสึกวาคนเขาใจผิดวา พันธกุรรมศาสตรจะ
มาทําลายหรือมาเปนปญหา  

 

 

 

 

 
 

ภาพของ Prof. Charles Epstein และครอบครัว  
 

ผมก็ถามเขาวาแลวคุณผานเหตุการณน้ีมาไดอยางไร  เขาบอกวามันเปนเรื่องมหัศจรรย
มาก เพราะเขาตองลาออกจากงานมาดูแลสามีอยางเดียว  การผาตัดเปนสิบๆ ครั้งกวาจะผานมา
ได รองไหทุกวัน   เขาบอกวาชีวติของเขาคงจะอยูไมรอดมาจนถึงทุกวันน้ี เขาคงผาน 
suffering ตรงน้ันมาไมไดถึงขนาดนี้ ถาหากไมเปนเพราะวาทุก ๆ วันเขาจะไดรับ
ไปรษณียบัตรจากคนที่เขาไมรูจักจากทั่วโลก  แมประเทศที่เขาไมเคยรูวาอยูที่ไหน  เขียน
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ไปรษณียบัตรมาใหกําลังใจเพื่อใหเขาสูตอไป เพื่อใหเขาดูแลกันใหรอดจากวิกฤติการณ
ตรงน้ี  เขาบอกวานี่เหละใชไหมที่คุณเรยีกวา social suffering ความทุกขเปนของคนหลายๆ คน
ที่มารวมดูแลกันได  เขาบอกวาถาไมมีการดูแลจากผูคนที่เขาไมรูจักเลย เขาคงผานความทุกข
ยากตรงนั้นมาไมได    

ที่เลาเรื่องนี้ อยากใหเห็นสองเรื่อง คือสุขภาพกับสุนทรยีภาพเปนสองเรื่องที่อยูติดกัน  
ชีวติจะนับวาเปนชีวติที่ดีไมไดถาไมมีเร่ืองสุนทรียภาพ  อาจจะเรียกไดวาความดีงามมี
สรรพคุณที่จะเยียวยามนษุยชาติอยูแลว สุขภาพกบัสุนทรียภาพจึงกลายเปนเรื่องเดียวกัน  

วันน้ีที่จะชวนคิดก็คือเราจะทําอยางไรใหชีวติการทํางานของเราที่เปนบุคลากรดาน
สุขภาพ มองเห็นมิติทางสุนทรียภาพที่มีอยูในชีวติการทํางานของพวกเราทุก ๆ วนั  ที่จะ
บรรยายในวนัน้ีอยากใหเรากลับไปทํางานดวยสายตาแบบใหม  มองเห็นองคกรของเรา 
มองเห็นที่ทํางานของเราเปนที่ที่เราจะสรางสรรคงานศิลปะ เปนที่ที่เราจะสรางสรรคสิ่งที่ดี 
หลอเลี้ยง และเยียวยาผูคนได รวมทัง้ตวัพวกเราเองดวย    
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สุนทรียศาสตรกับวิทยาศาสตร 

 
 

ถาเราพูดถึงเรื่องความงามหรือสุนทรียภาพกับเรื่องสุขภาพ อาจจะมีความรูสึกวาหางไกล
กัน  แตถายอนกลับไปดูประวตัิศาสตรของมนุษยชาติ เร่ืองของสุนทรียศาสตรกับ
วิทยาศาสตรเพิ่งจะมาแยกกันเมื่อไมก่ีรอยปมานี่เอง  สมัยกอนหนานี้สิ่งที่เขาเรียกวา 
Natural Philosophy หรือจนกระทั่งมาถึงยุค Renaissance เราจะเห็นคนอยาง Leonardo de 

Vinci เขาจะเกงทั้งเรื่องวิทยาศาสตรและสุนทรียศาสตร และมีความรอบรูเรื่องอ่ืนๆ ดวย ซ่ึงเปน

แบบฉบับของคนที่เราเรียกวา Renaissance Man คือเกงทั้งศิลปและศาสตรไปดวยในตวั 

ปญหาก็คือวา แลวสุนทรียศาสตรกับวิทยาศาสตรมาแยกจากกันเม่ือไร  ถาเราสาว
ประวตัิศาสตรเขาไปหาปญญาความรูของตะวันตก จะเห็นไดชัดเจนวามันมาแยกกันตรง The 
Age of Reason (ยุคแหงเหตุผล)  ถาเราดู quote ขางลางที่เขียนไว เปน quote จากบิดาแหง
ปรัชญาสมัยใหม Descartes ซ่ึงเขาพูดไววา “Cogito, ergo sum” ซ่ึงเราแปลวา “I think, 
therefore I am”  “ผมคิด ผมจึงดํารงอยู”  จุดนี้แหละครับที่เราอาจจะพอเหน็รองรอยวาทําไม
สุนทรียศาสตรกับวิทยาศาสตรซ่ึงเดิมเปนเรื่องเดียวกนั มาถึงวันหนึ่งกลายมาแยกเปนสองอัน ไม
สัมพันธกันเลย 

Descartes มีความละเอียดในการคิดปรัชญามาก เขาบอกวาเขาจะเริม่สรางปรัชญา
สมัยใหม โดยเริ่มจากเอาสิ่งที่สงสัยไดออกใหหมด  อะไรที่ไมแนใจวาเปนความรูใหเอาออกกอน  
เพราะถาเราสรางปรัชญาขึน้มาจากฐานที่ลังเลได ก็จะไมเปนปรัชญาที่เขมแข็ง เขาก็ทดสอบหาวา
ไมอะไรบางที่ไมแนใจ เขากเ็อาออก เอาออก  เขาก็น่ังวิเคราะห ตวัอยางเชน  ความฝนกับชีวติ
จริงในตอนตืน่ของเรานี่ อันไหนมันจริงกันแน เพราะอาจจะมีขอโตแยงวาชีวติทีเ่รานั่งกันอยูทุกวัน
น่ีมันอาจจะไมจริงนะ ที่เราฝนอยูตางหากละชวีิตจริง มันเปนชีวติของวิญญาณเรา  ไอชีวิตทุก
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วันที่เรานั่งอยูน่ีมันเปนเรื่องหลอกลวงเราทั้งน้ัน  เขาก็ตั้งขอสงสัยแบบนี้  เขาก็น่ังถกวาแลวเราจะ
หาเหตุผลอยางไรวาอันไหนมันจริง อันไหนมันหลอก  เขาก็บอกวาวิเคราะหใหถงึที่สุดแลว ชวีติ
ตอนตื่นตองจริงแน  หลักการที่เขาใชคิดก็คือหลักการของ continuity of time (ความตอเน่ืองของ
เวลา)  เขาบอกวาประสบการณของคนเรานั้นเปนความตอเน่ืองของเวลา เวลาฝนเวลาจะกระโดด
ไปเวลานั้นกระโดดมาเวลานี้ เพราะฉะนัน้มันจึงไมจริง มันตองปนความตอเน่ืองแบบเวลาทีเ่ราตื่น   

เม่ือเขาคิดๆ ไป เขาก็เอาของที่เขาสงสัยออก เอาออก เอาออก เอาออก  ถึงสุดทาย เขา
บอกวาสิ่งหนึ่งที่เขาสงสยัไมไดเลย ไมสามารถจะสงสัยได ถาสงสัยแลวความรูจะเปนไป
ไมไดเลย  คือสงสัยวา “ฉันคิดอยูหรือเปลา”  คือถาเราสงสัยวา “ความคิดของเราจริงไหม” ถา
เราสงสัยแบบนี้ ความรูจะเปนไปไมไดเลย  สงสัยแมแตวาเราคิดอยูหรือเปลา  สิ่งเดียวที่เราสงสัย
ไมไดก็คือเราคิด  เราคิดแนนอนเลย   เรา exist (ดํารงอยู) เพราะเราคิด    

ปรัชญาทางวทิยาศาสตรสมัยใหมจึงวางอยูบนพ้ืนฐานวา “I think, therefore I am.”  ทุก
อยางจะตองวางอยูบนฐานเชื่อวาเราคิดเปนความจริงกอน  ณ ตรงจุดนี้ที่วิทยาศาสตรวาง
ฐานความรูทั้งหมดไวอยูที่ “จิตคิด”  คือ คิดดวยตรรกะ คิดดวยเหตุผล จึงเปนจุดเริ่มตนของ The 
Age of Reason เปนยุคของเหตุผล  เมือ่เปนยุคของเหตุผล อารมณจึงถูกกันออกไป  โดย
เหตุน้ีสุนทรยีศาสตรซึง่เปนเรื่องของอารมณ ความรับรู ความรูสึก ก็จะเปนชุดของความรู
ที่แยกออกจากวิทยาศาสตรมากขึ้นเรื่อย ๆ   
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ฐานทางปรัชญา กับความรูแบบวิทยาศาสตร 

 
 

ฐานความคิดของปรัชญา เปนสามเสาของความรูทุกระบบ  เปนสามเสาของจารีตความรู
ทุกจารีตความรู  อันแรกเรียกวา Ontology  อันที่สอง Cosmology อันที่สาม Epistemology  สาม
อันนี้ก็เปนคําที่เราไมคุนเคย  แปลเปนไทยงายๆ ontology เราเรียกวา ภววทิยา มันแปลวา
ขอตกลงทีว่าดวยอะไรคือความจริง  วิทยาศาสตรทั้งหมด ความรูทุกความรู ตองมีฐานความรูน้ี  
ตกลงกันกอนวาอะไรจริง  อันที่สอง cosmology ภาษาไทยเรียกวา จักรวาลวิทยา  สวนอัน
สุดทาย epistemology เราเรียกวาญาณวิทยา  เด๋ียวจะเลาใหฟงวาสามอันนี้เปนอยางไร และ
ทําไมวิทยาศาสตรจึงเปนอยางนี้ 

พวกเราคงจําไดวาเวลาที่เราเรียนวิทยาศาสตร หลักการของโลกทั้งใบหรือจักรวาลทั้ง
จักรวาลประกอบดวยของสองสิ่งเทานั้น คือสสารกับพลังงาน ไมมีอะไรมากไปกวานี้ อันนี้คือ 
ontology ของวิทยาศาสตรสมัยใหม  ทุกอยางลดทอนลงมาเหลือสสารกับพลังงาน ไมมีอะไรอยาง
อ่ืน  ถาถามนักวิทยาศาสตรวาผีมีจริงไหม  นักวิทยาศาสตรจะตอบวาอะไรครับ ผมีีจริงไหมครับ 
ไมมีแลวกลวัไหมครับ กลัวเปนบางเวลานะครับ อันนี้เราก็เปนนักวิทยาศาสตรเปนบางเวลานะ
ครับ ไมเปนตลอดเวลา  นักวิทยาศาสตรก็ตองตอบวา ถาผีจะมีจริงมันก็ตองเปนพลังงานชนิด
หน่ึง  เราอธิบายสิ่งตางๆ เราจะสาวไปหาภววิทยาเปนพ้ืนกอน   

จักรวาลวทิยา (cosmology) คือความสัมพันธของความจริง โครงสรางและระบบ
ความสัมพันธตางๆ  สิ่งตางๆ สัมพันธเกีย่วของกันเปนกฎเปนเกณฑอยางไร เราเรียกวาเปน
จักรวาลวทิยา   

ญาณวิทยา (epistemology) การตรวจสอบและพิสูจนความจริง เราใชวธิีการอะไรไป
ตรวจสอบ  ยกตัวอยางเวลาเราเรียนวทิยาศาสตร  บทที่ 1 วิทยาศาสตรคืออะไร มีนิยาม 
วิทยาศาสตรคือการแสวงหาความรูจากธรรมชาติอยางเปนระบบ  บทที่ 2 ของหนังสือ
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วิทยาศาสตรสมัยใหม เขาจะเขียนเร่ือง มาตราชั่ง ตวง วัด  พอมาถึงชั่วโมงนี้ คุณครูก็จะเอาอาง
นํ้ามา 3 ใบ อางซายใสนํ้าเย็น อางขวาใสนํ้าอุน อางกลางใสนํ้าธรรมดา บอกใหนักเรียนเอาจุมมือ
สองขางลงในอางสองขาง พอ 3 นาทีก็บอกยกมือขึ้นไดแลวเอามาจุมลงอางตรงกลาง แลวครูก็
ถามวาเปนอยางไรเธอ  เราก็บอกวา “โอคุณครู มือขางนี้รูสึกเย็น แตมือขางนี้รูสึกอุน”  มือขางนี้
รูสึกเย็นเพราะเดิมเราไปจุมไวในน้ําอุน มือขางนี้เดิมจุมไวในน้ําเย็นพอมาจุมนํ้าธรรมดาก็เลยรูสึก
อุน แทนที่จะรูสีกเย็นแบบมือขางที่ไปจุมนํ้ารอนมากอน  ครูก็บอกวา “น่ีแหละนกัเรียน ประสาท
สัมผัสของเราไวใจไมได ถาจะวัดใหถูกตองก็ตองนี่สิ เทอรโมมิเตอร”   

น่ีคือ introduction ใชไหม  introduction คืออะไร คือสอนเร่ือง epistemology วา
วิทยาศาสตรที่คุณจะเรียนตอจากน้ีไป อยาไปเชื่อเรื่องผัสสะหรือการรับรูของคุณนะ มัน
เชื่อไมได ถาจะเชื่อใหถูกตอง ตองใชเครื่องมือไปวัด  ทุกอยางที่เราจะเรียนตอจากบทที่ 2 
เปนตนไป องคความรูทางวทิยาศาสตรตองหมดตอจากนี้ไปตองอาศัยมาตราชั่ง ตวง วัด  เขาจึง
เอาบทที่ 2 มาใสไวตรงนี้   

พอเราเรียนตอไป ป.6 บทที่ 6 เรื่องวัฐจักรของน้ํา ออกขอสอบทุกป ออกวาอยางไร  วัฏ
จักรของน้ําเกิดขึ้นไดอยางไร ผิวโลกซึ่งประกอบดวยน้าํมากกวา 3 ใน 4 เม่ือถูกแสงแดดและถกู
ลมพัด นํ้าก็ระเหยขึ้นกลายเปนไอ ไอนํ้าเม่ือระเหยขึ้นไปสูเบื้องบนสมัผัสอากาศที่เย็นกวาก็
รวมตวักันเปนหยดน้ํา หยดน้ํารวมตัวกนัเปนกอนเมฆเมื่อเสียดสีกบัอากาศก็เกิดประจุบวกกบั
ประจุลบขึ้น  แลวลมที่พัดใหกอนเมฆเคลื่อนไปมาจากไหน  ลมก็เกิดจากอากาศซึ่งถูกแสงแดดทํา
ใหรอน มีความหนาแนนนอยลอยขึ้นสูเบือ้งบน อากาศที่เย็นกวาก็พัดเขามาแทนที่  แลวกอนเมฆ
ที่เสียดสีกับอากาศเพราะถกูลมพัดไปก็มีประจุบวกประจุลบเกิดขึ้น  พอความตางศักยมันมาก
ขึ้นๆๆๆ มันกเ็กิดการ discharge ประจุ เกิดเปนฟาแลบ แสงแวบๆๆ แลวเรากไ็ดยินเสียงฟารอง
ตามมา  สาเหตุที่เราเห็นแสงฟาแลบกอนไดยินเสียงฟารองเปนเพราะวาตาเราอยูหนาหู ไมใชนะ 
ตอบอยางนี้ผิดแนนอน  เพราะแสงเดินทางในตัวกลางที่เปนอากาศเดินทางเร็วกวาเสียง ใชไหม   

เราก็เรียนแบบน้ี เราอธิบายฝนตกผานคุณสมบัติของสสารและพลังงาน กลบัไปหา 
ontology คุณสมบัติเหลานี้ทดลองไดหมดเลย เชน นํ้าระเหยจริงไหม ครูเอามาทดลองใหเราดู 
เอามือเราจุมนํ้า มือที่ถูกพัดลมเปาแหงเร็วกวาแสดงวาน้ําระเหยไป  ทุกขั้นตอนของการอธิบาย
ทดลองใหเราดูได น่ีคือวิทยาศาสตร  การตรวจสอบและการพิสูจนความจริงก็ใชการวัดเอา  
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ กเ็ปนไปตามกฎเกณฑของสสารและพลังงาน   

มาดูวา cosmology แบบอ่ืนมีหรือไม  cosmology แบบพื้นบานก็มี  พื้นบานก็อธิบาย 
cosmology epistemology ไปอีกแบบหนึ่งเลย  ของพื้นบานเราฝนตก ฟารอง ฟาแลบ เกิด
จากอะไร  เกิดจากเมขลา  วันหนึ่งเมขลาไดแกวก็บินรายรํามา สองแสงมาระยิบระยับ เกิดเปนฟา
แลบ เราก็เห็นเปนแสงระยบัระยับเปนแสงของเมขลากําลังรายรํากับแกวอยู  สวนรามสูรก็อยาก
ไดแกว มาขอก็ไมได แยงชิงก็ไมได  ตอนทายโกรธก็เอาขวานขึ้นมา  เมขลาลอแกว รามสูรลอ
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ดวยขวาน  เปนอยางไรครับ ขวานไปสับเอาเขาไกรลาส ดังสนั่นหวั่นไหวไปสามโลก เปนเสียงฟา
รอง  

ถาเราเปรียบเทียบจักรวาลวิทยาสองแบบนี้ แบบแรกที่เปนแบบวทิยาศาสตร แนนอนวา
มันเที่ยง มันตรง มันทดสอบได แตสิ่งทีข่าดหายไปจากจักรวาลทศันแบบวิทยาศาสตรก็คือ
เร่ืองความดี  แตจักรวาลทศันแบบพ้ืนบาน โลกที่เราพูดถึงเรื่องเมขลานี่ประกอบมาจากไตรภูมิ 
สามโลก โลกทีคุณอยูน่ีคือโลกมนุษย คุณทําดีคุณทาํชั่วคุณไปเกิดอีกโลกหนึ่งนะ  ทําชั่วชาติหนา
คุณไปตกนรก คุณทําดีชาตหินาคุณไปเกิดบนสวรรค  แตสําหรับโลกทัศนแบบวทิยาศาสตรไม
วาคุณจะทําดีหรือคุณทําชั่ว คุณก็กลายเปนไอนํ้าหมด   

เราจะเห็นชัดเวาฐานคิดทีว่าอะไรจะเขามาประกอบเปนสวนหนึ่งขององคความรูในจารีต
ความรูแตละแบบนั้นมันมาจากสามฐานนี้คือ ontology, cosmology และ epistemology 

สําหรับพวกเราที่เรียนวทิยาศาสตร เราจะถูกกลอมเกลาจากกระบวนการปลูกฝงทาง
วิทยาศาสตรจนกระทั่งมองโลกดวยสายตาแบบนี้ พอเรามองโลกแบบนี้จักรวาลกเ็หมือนกับ
เครื่องจักรกลขนาดใหญ มีกฎมีเกณฑตายตัว เราไปอานหนังสือของ Newton จะเห็นชัดเจน เรา
สามารถคํานวณไดหมดวาจักรภพเปนอยางไร หมุนเวียนไปอยางไร เม่ือไรจะเกิดอะไรขึ้น มีกฎมี
เกณฑตายตัว มีการเปรียบเทียบจักรวาลเหมือนกับนาฬิกาเรือนใหญ  ในจักรวาลทัศนแบบนี้ พระ
เจามีหนาที่เขน็ใหมันเริ่มเดินเทานั้นเอง หลังจากนั้นไปมันเดินดวยตัวของมันเอง ดวยกฎเกณฑที่
มนุษยเรียนรูได   

พอเรามองโลกแบบนี้สรรพสิ่งกลายเปนจักรกล มองโลกเปนแบบกลไก  พอเรามา
มององคกร องคกรก็กลายเปนเครื่องจักรที่ไรชีวติ  เราจะไมมีความรูสึกใหกับองคกร เรา
จะไมมีชวีิตที่แตกตางไปจากเครื่องจักรกลในระบบงานใหญๆ   ทุกคนมีหนาที่ ทําหนาที่
เหมือนกับเฟองตัวหน่ึง เดินไปตามหนาที่ เฟองไปขบกันตรงไหนคณุก็ทําไปตามหนาที่อยางนั้น  
ความฝนของแตละคนก็ไมเหลืออยูในระบบองคกรแบบน้ี  ความมุงม่ัน สิ่งที่เราจะทุมเท องคกรไม
เคยถามเรา  ประเด็นนี้เปนประเด็นที่อยูในหนังสือที่ออกใหม “องคกรไมใชเครื่องจักร”  ก็คือเรื่อง
ที่ผมพูดเม่ือปที่แลว เปนโลกทัศนแบบหนึ่ง   

 



Sense & Sensibility องคกร ผัสสะ และสุนทรียภาพ 

สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 10

วิทยาศาสตรกับอารมณ 

 
แลววิทยาศาสตรกับอารมณมันเกี่ยวของกันอยางไร  เราจะหาทางใหเกิดสมดุลระหวาง

วิทยาศาสตรหรือความรูและเหตุผล กับอารมณหรือความรูสึกไดอยางไร 

วิทยาศาสตรเปนเรื่องของเหตุผล สุนทรียศาสตรเปนเรื่องของอารมณ สองอันน้ี
มันอยูตรงขามกันอยูแลว   

ผมเคยคุยกับนักวิทยาศาสตรคนหนึ่ง ผมอยากรูเหมือนกันวานักวทิยาศาสตรไมมีอารมณ
จริงหรือเปลา  ผมไปสอนหนังสือที่ญ่ีปุนพักหนึ่ง ที่น่ันมีนักวิจัยจากประเทศตางๆ ไปทําวิจัย ผม
ไปพบคนเยอรมันคนหนึ่ง ผมถามเขาวา เขามาทํางานอะไรที่ Tokyo University คุณมีอาชีพเปน
อะไร  เขาบอกวาเปนนักคณิตศาสตร พวกเรานึกออกนะครับนักคณิตศาสตรวันๆ หน่ึงทําอะไร 
คิดเลข ถอดสมการ ถอดสมการ คิดเลข  ผมก็ถามเขาวา “ถามจริงๆ เถอะ คุณเปนนัก
คณิตศาสตรน่ี วันๆ หน่ึงคุณทําอะไรบาง เลาใหฟงหนอย”  เขาก็บอกวาสําหรับนกั
คณิตศาสตรอยางเขา สิ่งแรกที่เขาจะทําเมื่อตื่นข้ึนมาในแตละวันก็คือ ทําอารมณให
เสนหากับโจทย คือโจทยคณิตศาสตรซ่ึงเปนโจทยชั้นสูง บางครั้งทิ้งมาเปนเวลารอยๆ ปแกกัน
ไมได มันจะเปนโจทยที่ยากมาก นักคณิตศาสตรชั้นสงูก็ตองไปแกโจทยยากๆ บางโจทยแก 3 ป
ยังแกไมได  

ถาไมทําอารมณใหเสนหากับโจทยกอน มันจะไมมี mood เลย คิดนิดหนึ่งก็เบื่อแลว  ถา
จะบอกวานักวิทยาศาสตรไมมีอารมณเลยก็ไมถูกเหมือนกัน มันตองการอารมณแบบหนึ่ง
เหมือนกัน  

เรื่องอารมณของวิทยาศาสตร มีเรื่องที่นาสนใจมากกวานี้อีก  มีการประชุมระหวาง
นักวิทยาศาสตรสมัยใหมกบัองคทะไลลามะ พิมพออกมาเปนหนังสือชื่อ “Vision of Compassion”  
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เขาบอกวานักวิทยาศาสตรจะสนใจอารมณแตเฉพาะอารมณเชิงลบเทาน้ัน ไปลองทบทวนดู
งานวิจัยตางๆ จะมีเรื่อง aggression ความกาวราว รุนแรง เขาจะสนใจเรื่องพวกนี้  ไมคอยมี
ความเขาใจในเชิงเมตตา เอ้ืออาทร หรือจิตววิัฒน  ยิ่งไปกวานั้นนักวิทยาศาตรจะสนใจอารมณใน
แงที่เปนผลลพัธของสมอง อันนี้ก็สาวไปไดไกล 

เรื่องอารมณกับสมอง มีเรื่องราวของผูชายคนหนึ่งชื่อฟน่ีส เกจ เปนคนงานรถไฟ มีอาชีพ
ทาํทางรถไฟอยูในอเมริกาเมื่อ 150 ปกอน  เวลาทําทางรถไฟก็จะเจอภูเขาหิน เขาก็ตองขุดโดย
เอาระเบิดไปวาง  เขาจะขุดลงไปเห็นหลมุแลวเอาดินระเบิดใสเขาไป ใสสายชนวน เอาทรายกลบ
ทับ แลวเอาชะแลงกระทุงใหมันแนน แลวจุดระเบิดหิน  

วันหนึ่งเขาก็ขดุหลุมเขาไปลกึมาก เขาก็สั่งใหลูกนองเอาทรายเขามากลบ เขากค็ิดวามัน
กลบเรียบรอยแลว มือเขาถอืชะแลงขนาดใหญอยูอันหน่ึง เขาก็กระแทกชะแลงลงไป  ปรากฎวา
ในหลุมยงัไมมีทรายอยูสักนิดเดียว มีแตดินระเบิดลวนๆ  พอกระแทกลงไปปบ  ชะแลงเหล็กไป
ชนเอาหินเขา เกิดเปนประกายไฟ ระเบดิตูมใสหนา  ชะแลงเหล็กทีเ่ขาถืออยูปกเขาที่แกมขาง
ซายแลวทะลพุุงออกที่สมอง  ดูรูปใน slide แทงเหล็กขางลางตองเอามาตอกันจึงจะเปนชะแลง  
มันพุงทะลวงจากแกมขางซายไปทะลุหลังคากระหมอมออกไป 

ฟน่ีส เกจ กระเด็นไปประมาณสิบเมตรจากหลุมที่ระเบดิ แตไมตาย  ย่ิงไปกวานั้น รูสึกตัว
ดี ถามได ตอบได  เขาเอารถมาพาไปพักที่โรงแรม ประคองไปขึ้นรถ  รถมาวิ่งไปถึงโรงแรมแก
เดินลงจากรถเอง  อันน้ีถาเราเรียนทางดาน neuro เราก็พอจะรูวาการที่พุงผานเร็วอยางนี้อาจจะ
ไมมีอาการอะไร  แตที่อัศจรรยกวานั้นคอื ฟน่ีส เกจ ปวยอยูประมาณสองเดือนก็ฟน  มี abscess 
ขนาดใหญเกดิขึ้น หมอก็ drain หนองออก แลวก็หายดวย มีชีวติออกมาอยูตามธรรมดา 

แตวาสิ่งทีเ่ปลี่ยนไปในชีวติของฟน่ีส เกจ คืออารมณ เปลี่ยนหมดเลย  จากเดิม
เปนคนที่คิดอะไรดวยเหตุผล แตหลังอุบัติเหตุไมมีเลย หุนหันพลันแลน โกรธงาย โมโห
งาย ไมรูจักอะไรถูกอะไรผิด ชอบลวนลามผูหญิง  พอรักษาหายแกทํางานตอไมไดเพราะ
วิธีคิด การตดัสินใจ อารมณกับเหตุผลมันเสียหายหมดเลย  แกก็เลยไปมีอาชีพเลี้ยงมาอยู
พักหนึ่ง  หลังจากนั้นกไ็ปมีอาชีพแสดงละครสัตว ถือเหล็กที่พุงผานหัวแกนี่ไปเดินใหดูตัวเปนๆ  
สักพักหนึ่งแกก็ปวยตายไป 
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เรื่องฟน่ีส เกจ ที่เอามาเลาเพื่อใหเห็นวาเมื่อแพทยหรือนักวิทยาศาตร เริ่มเขาไป

เรียนรูเร่ืองสมอง เราเริ่มมีทฤษฎีแยกสมองเปนสวนๆ แตละสวนรับผิดชอบเปน organ 
วิชานี้สมัยกอนเขาเรียกวา phrenology สมองรับผิดชอบเปนสวนๆ  ทั้งน้ีทั้งน้ันวิธีการศึกษาแบบ
น้ีถึงที่สุดแลวเราจะไดสิ่งที่เรียกวา science of compassion คือวิทยาศาสตรทีศ่ึกษาเรื่อง
อารมณ แตเราไมไดวิทยาศาสตรที่มอีารมณ มีความสุนทรียอยูในตัวของเขา  พอ
วิทยาศาสตรเปนแบบน้ี มันออกมาเปน อารมณ ความรู และความรูสกึ ถูกอธิบายโดยลดทอนไป
เปนปรากฏการณของสมอง  แลวก็มาสูวิทยาการการจัดการ ก็จะใชหลักการเดียวกับกระบวนการ
ทางวิทยาศาตร คือ science of management คือใชการตรวจวัด ใชตวัชีว้ัด เราก็รูดีในระบบการ
จัดการสมัยใหมจะใชตวัชีว้ัดมาก พวกเราทํางานอยูในระบบสาธารณสุขตวัชีว้ัดมากไหมครับ ที่
ไหนมีมากเกินไปขอดูมือหนอยครับ   

พวกเรารูไหมครับวาทําไมพวกเรามีตวัชีว้ัดใชกันมาก  เคยไปกระทรวงสาธารณสขุไหม
ครับ ตึกเขาใหญไหม  กระทรวงสาธารณสุขมีคนทํางานอยูประมาณ 20,000 คน เขานั่งทําอะไรรู
ไหมครับ เขาคิดตัวชี้วัด คดิอะไรไมไดก็คิดตัวชี้วัด  การจัดการแบบนี้ วิทยาศาสตรแบบน้ี มันไมมี
อารมณอยูหรอกครับ การจัดการสมัยใหมไมสนใจฟงเรื่องเลา  เพิ่งมาสมัยหลังน้ีเทาน้ัน 
หลังจากการที่เราไดเรียนรูเร่ือง Hawthorne effect หลังจากที่เราไดเรียนรูกระบวนทัศน
การจัดการองคกรใหมๆ เร่ืองที่เปนเร่ืองเชิงอารมณ เชิงคณุภาพ จึงปรากฏขึ้นมา  ในยุค
กอนหนานี้วิทยาศาสตรกบัการจัดการจะเนนไปที่ขอเทจ็จริงเชิงปริมาณ  พอเปนแบบนี้เราจะเหน็
วาชีวติองคกรเปนชีวติแบบแยกสวน เรื่องงานเรื่องหน่ึง ชีวิตดานอ่ืนของเราเปนอยางอ่ืนไป การ
มายุงเกี่ยวกับงานเปนสวนที่ไมเกี่ยวกบัชีวติสวนอ่ืนของเรา  การมีชีวติที่สมบูรณของเราก็ตองไป
มีเรื่องอ่ืนๆ  เรียกวาแยกขาดออกจากกันก็ได   
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ชีวิตทางอารมณ 

 
 

ถาเราจะยอนกลับมาหาชีวติทางอารมณของเราบาง วาองคกรไมไดมีแตตวัชี้วัดหรือมีแต
เชิงปริมาณอยางเดียว เราจะตองกลับไปหาอะไร  จะเห็นไดชัดวาถาเราพูดถึงอารมณมันจะเกี่ยว
โยงกับอีก 3 อยาง คือ (1) ความรูสึก (บางทีเรามีความรูสึกเราไมมีอารมณก็ไดะ พวกปฏิบตัิธรรม
มากๆ พอมีความรูสึกเกิดขึน้ก็ระงับไวได ไมมีอารมณเกิดขึ้น)  (2) สญัญะหรือสัญลักษณตางๆ  
(3) sense หรือผัสสะ การรับรู 

เรื่อง sense เวลาเราพูดถึงชีวติการทํางาน มันมีโลกของผัสสะอยู   ผัสสะในสวนที่จะ
เชื่อมโยงไปถึงอารมณมันจะถูกระงับยับยั้งไวตลอดเวลา  ผัสสะของเราก็ถูกฝกใหมีความ
ทื่อและดานชาลงไปเรื่อย ๆ   ในชีวติประจําวันเราทํางานจะเปนอยางนั้น เวลาเราพบคนไข 
เวลาซักประวตัิเราจะซักอะไร ซักหาขอเท็จจริง  เราซักหาความรูสกึหรือเปลา เปนสวนนอย  
เวลาซักหาขอเท็จจริง ชาวบานเขาจะพูดความรูสึกดวยการเลา  เราจะไมคอยมีเวลาใหเขาเลา   

ผมมีเพ่ือนคนหนึ่งชื่อคุณหมอยงยุทธ คงสุภาพ ถามวาจริงหรือเปลาที่วาเวลาคนไขจะเลา
อารมณความรูสึกของเขาแลวหมอไมฟง  ดวยความไมเชื่อก็ไปทําวิจัยดวยการเอาคนไขปลอมมา
คนหนึ่ง มาฝกเรื่องที่จะตองเลาบอกหมอ 10 เรื่อง  เรื่องแรกคือมีอาการปวดหัว ปวดราวมาไหล 
ปวดแลวเตนตุบๆ อะไรกว็าไป  สามสี่ขอเปนเรื่องอาการ  ขอหาเปนเรื่องลูกที่เกเรมาก ตก
กลางคืนชอบไปซิ่งมอเตอรไซด  ภรรยาก็ไมรูชอบหนีหายไปไหนบอยๆ  หน้ีสินในบานก็มาก 
อะไรแบบน้ี มีสิบเรื่อง  ใหเขาเดินทางไปจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศไทย  ก็ไปทําบัตรตรวจโรค  
แลวกําชบัใหคนไขปลอมคนนี้ เม่ือเขาไปนั่งตรวจกับหมอปบก็ใหพยายามเลาเรื่องทั้งสิบเรื่อง  
แลวเอาเทปใสไปดวย อัดเทปไปดวย 
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พอหมอเริ่มตรวจปบ เปนอะไรมาครับ  ผมมีอาการปวดหัวครับ ปวดราวมาอยางนั้นอยาง
น้ี  พอกําลังจะเลาๆๆ  เลาไปถึงเรื่องที่สามเรื่องที่สี่  กําลังจะเลาเรื่องลูกติดยาไปเที่ยวเตร   หมอ
ก็บอกวา OK รับยาหองเบอรเจ็ด  จะไดใบสั่งยามารวดเร็วมาก   

สรุปวาเดินทางไปทั่วประเทศ เลาไดไมถึง 6 เรื่อง จาก 10 เร่ือง  ที่สําคัญคือเลาได
มากกวาในโรงพยาบาลเอกชน  แตเวลาที่เราไมฟงเรือ่งที่ชาวบานเลาแสดงวาเราพยายามที่
จะกีดกันอารมณออกไป เพราะการเลาเรื่องของชาวบานเปนการสื่ออารมณ  

ในวงการบริการสุขภาพจะเห็นวาเราไมคอยไปยุงเกี่ยวกับเรื่องอารมณ  วิธีการเขยีน
ประวตัิคนไข เราจะกรองเอาอารมณออก  ผมเคยไปบรรยายที่โรงพยาบาลแหงหน่ึงเจอแมอุมลูก
ปากแหวง เพดานโหวมา เวลาเขียนประวัติเราเขียนอยางไรครับ  “ผูปวยเด็กไทยปากแหวง 
เพดานโหวมาแตกําเนิด” จบแลว การเขยีนแบบนี้มันไมมีอารมณ  ผมเคยไปบรรยายหลายแหง 
ไปบอกวาโรงเรียนแพทย โรงเรียนพยาบาล บอกวาถาอยากใหแพทยหรือพยาบาลที่ฝกออกมาให
มีอารมณ ความรูสึก มีความละเอียดออนในเรื่องความเปนมนุษย ตองฝกใหเขาเขยีนใหม  ไดรับ
คําถามวาแลวจะใหเขียนอยางไร  ก็ใหเขียนอยางนี้สิ  “ณ หมูบานยากจนแหงหนึ่งในชนบท...”  
เราเขียนใหมันไดอารมณหนอย ใหมันเห็นชีวติเลือดเน้ือของแมคนหนึ่ง เขาฝนอะไรกับ
ลูกคนน้ีบาง แลววินาทแีรกที่พยาบาลอุมลูกมาใหแมดู วินาทีอันศักดิ์สิทธ์ิ เวลาแรกที่
สายตาของแมจับไปที่หนาของลูกของตัวเอง มันมีความหมายที่สุดในชีวติของแมคนหนึ่ง  
แลวเขารูสึกอยางไรเม่ือเขาเห็นลูกของเขาปากแหวง เพดานโหว ขนาดนั้น  เราก็ไมรูสึก 
เพราะเครื่องมือที่เราทํางานอยูทุกเม่ือเชื่อวันไดกรองเรื่องเหลานี้ออกไปแลว  
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ผัสสะที่ทื่อและดานชากับอารมณตองหาม  

 
 

ในแงหน่ึงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องผัสสะที่ถกูฝกใหทื่อและดานชา มันถูกฝกในชวีิตประจําวัน
ของพวกเรา เราก็ไมคุย ไมฟง แลวก็ไมรูสึก  ผานไปเรื่อยๆ เราก็รูสึกไมเปน แลวรูสึกวาเปนเรือ่ง
ฟุมเฟอยที่จะไปรูสึกแบบนัน้  ผมเคยทราบมาวามีทันตแพทยบางคนรําคาญมากเวลาคนไขปวด
ฟนจะมาบนวามันปวดอยางนั้นปวดอยางนี้  ทราบมาวามีโรงพยาบาลแหงหน่ึงหามคนไขบนวา
ปวด  เขาจะมีกติกาวาถาคณุมาตรวจที่คลินิกแหงน้ี ใหคุณประเมินความเจ็บปวดของคุณเปน 
pain score  0 คือ ไมปวดเลย 10 คือ ปวดจนทนไมได  คนไขเขามาแลวบอกคําเดียววา “8” ไม
ฟงเรื่องเลาเลย จะเอาตัวเลขเปนแบบวัดได  8 รูเลยวาหงุดหงิดแลว เรียกวาไมฟงเรื่องเลย 
narrative ไมเอา story ไมเอา เอาแต number อยางเดียว   

พอเราไปเจอเรื่องพวกนี้เราจะเห็นวาชวีิตทางอารมณมีหลายเรื่อง จะไปรูสึกตามคนไขไป
หมดก็ไมได  พยาบาลก็บอกวาถาอยางนั้นตองแยกเปน empathy (หลงไหล เคลิม้ไปเปนตวัเขา 
เปนทุกขกบัเขา) กับ sympathy (เขาใจในความทุกขของเขา และสามารถมีวิจารณญาณวาควร
ปฏิบัตติอเขาอยางไร) อันนี้ก็สําคัญ บอยคร้ังเราจะเห็นวาหมอหรือพยาบาลหรอืเจาหนาที่
สาธารณสุขที่เคยปวยมากอน เวลาไปพบคนไขแบบนั้นเขาจะเขาใจกัน เขาใจกันโดยที่ไม
ตองออกมาเปนตัวเลข อันน้ีเขาเรียกวา inter–subjective (อัตวิสัยสัมพันธ)  พวกเราหลาย
คนในหองนี้อาจจะเคยเปนมะเร็ง แลวไปดูผูปวยมะเร็ง เขาเขาใจ เขาถึงความทุกข  มีงานวิจัย
หลายชิ้นพบวาถาไดคุยกับคนที่เคยเปนมะเร็งมากอน การเยียวยา (healing) จะเกิดขึ้นเร็ว เพราะ
มันมีความเขาใจระหวางกัน (inter-subjective understanding) มันเกิดขึ้นเร็ว  ถาทุกอยางเปน 
objective ไปหมด มันอยูไมได 
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Healing Environment 

 
 

ปญหาที่เราพบก็คือเราจะสรางสิ่งแวดลอมของเราอยางไรใหเคารพตออารมณและ
ความรูสึก  มีองคกรอยูองคกรหนึ่ง เรียกวา Planetree Organization  ชื่อ Planetree เปนตนไมที่
Hippocrates น่ังสอนลูกศิษยลูกหาอยูใตตนไมน้ี  เขาตั้งองคกรนี้ขึน้มาเพื่อสรางสิ่งแวดลอมที่เปน 
healing environment สิ่งแวดลอมที่เยียวยาผูคน ใสใจในอารมณความรูสึกของผูคนที่เขามา  ให
เรานึกดู สถานที่แหงหน่ึงมีอิทธิพลตออารมณความรูสึกของเราขนาดไหน  พวกเราอาจจะเคยได
ยินเรื่องสังเวชนียสถาน ทีพ่ระพุทธเจาปรินิพพานอะไรแบบนี้  เวลาเราไปถึงที่น่ันแลวเปนอยางไร 
จิตใจเหมือนกับเผชิญกบัความยิ่งใหญ  หลายคนไปนั่งที่น่ัน พรอมที่จะนอมตัวเองเขาหาธรรมะ 
หลายคนก็บรรลุธรรมที่น่ัน เพราะบรรยากาศมีความหมาย 

โรงพยาบาลกเ็หมือนกัน ถาไปสาวดูประวตัิศาตรโรงพยาบาลสมัยกอน โรงพยาบาลเกา 
ๆ ในอังกฤษ ในยุโรป สวนใหญมักจะเปนสถานปฏิบตัธิรรม เพราะคําวา hospital มาจากคําวา 
hospitality แปลวาเปนที่พักพิงของผูที่ตองการที่พักอาศัย  สมัยกอน hospital ก็มีไว
สําหรับนักบุญ นักแสวงบญุ (pilgrim) มาพักมาอาศัย  มันจะมีบรรยากาศของการเยียวยา
มาก  เวลาเราเดินเขาไปในสถานที่ที่มันใหความรูสกึของการเยียวยา มันพาจิตใจของเราไปสูการ
หาย อันนี้คือ sense ของสถานที่  สถาบนั Planetree เขาพยายาม promote เรื่องนี้มาก   

ผมเคยไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต คณุหมอกองเกียรติชวนผมไปชวย  ในวันที่เกดิสึ
นามิ เจาหนาที่รับมือกับภาวะวิกฤติ คนไขเต็มไปหมดเลย ดูแลไมทนั  โรงพยาบาลเปนทีท่ี่คนมา
หาญาติที่สูญหาย เพราะเขาคิดวาถาลูกหลานของเขาโดนอุบัติภัย คนจะพามาสงก็ตองพามาที่
โรงพยาบาล  ที่หนาลิฟทของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเกต็เปนพ้ืนทีว่างใหญๆ คนจะเอารูปลูกหลาน
ของเขาที่หายมาติด ติดเต็มไปหมด ที่ติดไมพอ คนที่ติดไวหลายวันแลวยังไมพบก็จะปลดออก คน
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อ่ืนเขาจะติดดวย  พอปลดรูปออกนี่รองหมรองไหกันเลยเพราะเขายังไมอยากจะหมดหวัง ยังคิด
วายังมีโอกาสจะพบไดอีก รองไหเลย  สถานที่แหงน้ีก็ตองเรียงใหม ติดใหม ใหมันไดทุกๆ คน  
ทุกวันคนจะมามองหาญาติของเขาที่กําแพงแหงน้ี มาดูรูปญาติเขา มีขาวไหม  ทุกวันคนจะมายืน
ดู ยืนดูจนมันเหมือนกับเปนสถานที่ของการแสวงบุญ   เปนที่ที่เขามารําลึกถึงลูกหลานของเขาที่
สูญหายไป  มีความหมายขนาดนั้น  ถึงวันหนึ่งโรงพยาบาลก็ตองถอดออก เขาไมอยากใหถอด 
โรงพยาบาลกท็ําเปนสัญลักษณขึ้นมาแทน เรียกวา “The Wall of Love”   

พวกเราลองนกึดูวา ถาเราทําที่ในโรงพยาบาลใหมีความหมายอยางนี้ คนเดินเขามาแลว
เห็นประวตัิศาสตรของมัน เห็นเรื่องราวของมันที่เกิดขึ้น ที่มันเปนทีพ่ึ่งของคนยามทุกขยามยาก  
เขาไมรูจะพ่ึงใครอีกแลว  มันมีกําแพงแหงน้ีแหละที่เขายังจะสื่อสารออกไปได สื่อสารไปหา
ลูกหลานที่เขาไมมีหวังจะไดพบ  แตเขาก็ยังไมอยากจะทิ้งความหวังน้ัน  มันก็กลายเปนที่ขึ้นมาที่
หน่ึง มันไมไดมีแตตัวตึกแลว มันมีความหมาย มันมีเร่ืองราว  เราตองการใหโรงพยาบาล
มีเร่ืองราว เร่ืองราวของการเยียวยาดี ๆ  ที่มันกลายเปนสิ่งแวดลอมที่เรียกวา healing 
environment  

เวลาที่เราพูดถึงเรื่องสถานที่ มันมีสิ่งที่เรียกวา a sense of place  ความรูสึกวามันเปน
สถานที่สําหรับการเยียวยานั้นสรางได  โรงพยาบาลจะมีความละเอียดออนในเร่ืองของ
ความเปนมนุษยและเปนแหลงทีจ่ะเยียวยาผูคนได มันจะตองสราง sense น้ีข้ึนมา  ไมใช
วาเปนแคที่ทีมี่แคที่จอดรถ คนมา ไมเจอหมอแลวกลับ ไมใช   มันควรเปนทีท่ี่ผูคนจะรูสึกไดวา
ที่น่ีจะเยียวยาเขา ใชแลว ทีน่ี่แหละจะเปนที่เขาฝากชีวติของเขามาใหเราเยียวยา  อันนี้คือเรื่อง 
sense ของสถานที ่

ถาเราดูรูปผูหญิงคนนี้ คือ Angelica Thieriot เขาเปนคนกอตั้งสถาบัน Planetree ดวยตวั
ของเขาเอง  ในป 1978 เขาเคยไปถูก admit ที่โรงพยาบาลแหงหน่ึง 30 ปมาแลว เปนปเดียวกบั
ที่เราเริ่มรับงานสาธารณสุขมูลฐาน  เขาไปนอนที่โรงพยาบาลแลวเขารูสึกเหมือนกับวาเขาไมมี
ชีวติ มันเหมือนกับไมเปนมนุษย ไมมีใคร care เขา  เขารองเจ็บปวดแตไมมีคนสนใจ  หลังจาก
หายเขาก็เลยมาตั้งองคกรนี้ เขาไมไดตัง้ขึ้นมาเพื่อเปนศัตรูกบัโรงพยาบาล เขาไปชวย
โรงพยาบาลวาจะทําอยางไรใหเกิดสิ่งแวดลอมแบบน้ี  พอจะไปทําสิ่งแวดลอมแบบน้ีขึ้นมันจะตอง
ไปใสใจกับ sense กับเรื่องผัสสะมาก  เขาก็ไปเนนที่ภูมิสถาปตยกบัผัสสะ  พ้ืนที่ของโรงพยาบาล
เปน space แบบหนึ่ง  ถาจะทํา space (ที่วาง) ใหกลายเปน place (สถานที่ของการเยียวยา) มัน
เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ เปลี่ยนแปลง sense ของคนที่เขามา เปลี่ยนแปลงขอบเขต ปจจุบนั
โรงพยาบาลมีขอบเขตของมันชัดเจน ไมใชร้ัว แตเปนขอบเขตที่กั้นไมใหของภายนอกเขาออก   
หมายความวาผูปวยก็ถูก Isolate อยูใน ward จะไมคอยรูเรื่องโลกภายนอก  จะรูโลกภายนอก
ผานทีวีเทานั้น 

ที่ออสเตรเลยีมีสามีภรรยาคูหน่ึง ภรรยาเปนพยาบาล สามีเปนวิศวกร เขาไปสนใจเรื่อง
การเชื่อมโยงหอผูปวยที่ดูแลผูปวยระยะสดุทายกับชวีิตของเขาในชุมชน  ที่ดูแลผูปวยระยะ
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สุดทายเหลานี้พอเขามาแลวก็มักจะอยูไปเร่ือย ๆ จนตาย  เขาทําอยางไร เขาพยายามเชื่อมโยง
ระหวางหอผูปวยกับภายนอก ไมใหมีขอบเขตแยกขาดจากกันจนเกินไป  เขาทําอยางไร เขาเอา
เทปไปอัดเสียงชีวิตในหมูบานของผูปวย  ลองนึกดูวาเชาๆ ตื่นขึ้นมามีเสียงไกขัน เสียงคนกําลงั
ไลฝูงควายไปกินหญาในทุง กะดึงควายดังกองแกงๆ เสียงเด็ก ๆ รองเพลงชาติหนาเสาธงดังแวว
มาไกลๆ  เขาไปอดัเสียงเหลาน้ีเรียกวา soundscape คือเปนเสยีงในชีวติประจําวัน แลว
เอาเสียงเหลาน้ีไปเปดใหผูปวยระยะสดุทายหรือผูปวยที่อยูในหอผูปวยฟง เพื่อจะเชื่อม
เขาเขาไปหาภูมิลําเนาเดิมที่เขาถูกแยกตัวขาดออกมา   

ถาเรานึกดูใหดี เราแยกคนออกจากโลกของเขามาก  ผมเคยไปบรรยายที่อุดรธานี มี
เจาหนาที่คนหนึ่งมาเลาบอกวา “อาจารย หนูเจอผูปวยรายหนึ่ง ชีวิตของเขามันแยกออกจากโลก
ภายนอกเลย แลวมันเยียวยาไมไดเลย”  ผูปวยคนนีต้อนเปนวัยรุนเขาชอบกินเหลา เมาเหลาแลว
เกเร เมาเหลาไปนอนหลับบนรางรถไฟ หลับไมรูสึกตัว รถไฟแลนมาปาด ลําตัวขาดครึ่ง ไมตาย 
ไปรักษาได  รักษามาเหลือตัวครึ่งเดียว  ปจจุบันนอนอยูบานคนเดียว ในทางผัสสะ เราเรียกวา 
sensory deprivation คือเกิดสภาวะที่ถูกลดทอน sensory ลงไปอยางมาก นอนอยูบานคนเดียว  
พยาบาลเลาวา “ทุกวันนะหนูไปดูแล หนูไมไดไปดูแลเขานะ แตไปดูแลแมเขา  แมเขาจะตองมา
ใหหนูทําแผลบอยมากเลย  

หนูตามไปดูทีบ่าน  ผูชายคนนี้นอนอยูกับบานทั้งวัน เขาอยูกับแมสองคน  ตื่นเชามาแม
ทํากับขาวใหกินแลวแมก็ไปทํางานรับจาง ลูกก็นอนอยูบานคนเดียว  พอแมกลับมาถึงบาน พอได
ยินเสียงประตบูานเปด หนุมคนนี้เขาจะวิง่ออกมาจากเตียง ใชมือของเขาโยนตวัเองออกมาจาก
เตียง วิ่งมาทีป่ระตูอยางเรว็มาก  วิ่งมาถึง spring ตวักระโดดขึ้นใสแม ตบแม ดึงผมแม ดาแมดวย
คําหยาบอยางที่เราไมเคยไดยินมากอน”  ผมก็ถามเขาวามันเกิดอะไรขึ้น พยาบาลก็ตอบวา “หนูก็
ไมรูเหมือนกัน แตหนูคิดวาเขาอยูคนเดยีวตลอดเวลา ไมมีการเยียวยา  isolate ตัวเองออกจาก
โลก  พอ isolate แบบน้ันมันจะน่ังคิด ทําไมเราตองมาเปนแบบน้ี ซวยอะไรกันอยางนี้ชีวิตเรา  
คิดไปคิดวาแลวจะไปลงที่ใคร เหลืออยูคนเดียวคอืแม สิ่งมีชีวิตอยางอ่ืนเขาไมเห็นเลย เขาเห็นแต
แม ก็เลยมาลงที่แม   

ในแงหน่ึง social support มันเยียวยา  โรงพยาบาลมแีนวโนมที่จะ Isolate สรางขอบเขต
ที่ชัดเจน กระบวนการรักษาของเรา การแพทยสมัยใหม เรียกวาเปนกระบวนการรักษาแบบญาติ
ออก “เอา หมอจะตรวจ ญาติออก” “หมอจะเจาะเลือด ญาติออก”  คือทุกอยางญาติออกหมด ทํา
ให social support มีนอย 
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ภูมิสถาปตยกับผัสสะ 

 
เรื่องโครงสรางก็ดวย โครงสรางโรงพยาบาลมันซับซอน หลงทางไดงาย  ผมเปนศิษยเกา

จุฬาฯ ไปที่โรงพยาบาลจุฬา หลงทางเลยครับ มีตึกเลก็ตึกนอย แตละตึกก็จะมีปายเขียนอยู แตไม
บอกวารักษาโรคอะไร เขียนเปนชื่อตึก ซ่ึงอานแลวไมรูวารักษาอะไร 

มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งในอเมริกา ศึกษาโรงพยาบาลทีเ่รียกวา regional hospital ขนาด 600 
เตียง ประเมินผลเรื่องกระบวนการเดินหลงทางของคนไข ประเมินออกมาแลวพบวากระบวนการ
จัดการที่ทําใหคนไขหลงทางทําใหโรงพยาบาลนี้สูญเสีย 220,000 เหรียญตอป  ลําพังแคการเดิน
หลังทางอยางเดียวประเมินออกมาเปน cost ได หรือเฉลี่ยประมาณ 400 เหรียญตอเตียง  ตวั
โครงสรางจะสะทอนวาที่แหงน้ีจะเยียวยาเราหรือทําใหเราปวยมากขึน้  การตกแตงก็เชนเดียวกนั 
การตกแตงงายๆ เชน การวางเกาอ้ีมีความสัมพันธกับ social support ที่ทําใหคนหาย  มี
งานวิจัยเปรยีบเทียบกันใหเห็นชัดระหวางโรงพยาบาลที่ชอบวางเกาอ้ีเรียงพิงผนังไปเรือ่ย 
ๆ กับอีกแบบหนึ่ง คือทําเกาอ้ีใหสามารถเลื่อนมานั่งเปนวงได แลวประเมินเร่ือง social 
support  สองแบบนี้สงผลตางกันชัดเจน  ลําพังแคการวางเฟอรนิเจอร   

เวลาพูดถึงเรือ่งแสง สี เสียง ภูมิทัศน หรือสถาปตยกรรม เกี่ยวโยงกับ sense ของการ
เยียวยาทั้งน้ันเลย  แลวเกี่ยวโยงกับชวีิตของคนทํางานดวย เชน การศึกษาเรื่องภูมิทัศนกับ
สถาปตยกรรม การศึกษาไมไดศึกษาทีต่วัคนไข แตศึกษาที่ตวัพยาบาล  พบวาโรงพยาบาลที่มี
สวน เจาหนาที่จะ burn out นอยกวา  มันเปนชองทางที่เราจะหลบออกมานั่งบาง บางทีชีวติมัน
หนักจริงๆ  ไมไดหนักแตคนไขอยางเดียว  sup ก็ยังมาเอาเราอีก  ออกไปตรงสวนเสียหนอย ก็
พอทําใหชีวติยืนยาวตอไปได   

เวลาพูดเรื่อง sense ในองคกร มันจะสะทอนวาเราละเอยีดออนขนาดไหน  ละเอียดออน
ตอชีวติ ความรูสึก ตอความเปนมนุษยของคนอ่ืนอยางไร ลองมาดูทีละ sense กันเลย 



Sense & Sensibility องคกร ผัสสะ และสุนทรียภาพ 

สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 20

รูป แสง สี และการเห็น 

ห  

แสง รูป แสง สีหรือการเห็น เปนประสบการณใหญของการไปโรงพยาบาล  เราเรียกวา 
visual experience ซ่ึงไมไดหมายความวาเห็นอะไรเทานั้น ยังหมายความวาเหน็อะไร แลวไมให
เห็นอะไรดวย  คือเราอยากเห็นแตเขาไมใหเห็น ก็เปน visual experience เหมือนกัน  เจาหนาที่
สวนหนึ่งจะรู คนไขเวลานั่งรอผล lab เขาจะมาชะโงกดูตรงกระจกเคานเตอร อยากจะดูวาใบ lab 
ของเขามันถึงลําดับหรือยัง  เจาหนาที่ก็จะดันมันเขามาลกึหนอยเพ่ือใหมองไมเห็น  อันนี้คือ 
visual experience เหมือนกันที่เขาอยากเห็นแตไมไดเห็น   

เรื่องแสงก็สําคัญ งานวิจัยหลายชิ้นแสดงวาแสงธรรมชาติทําใหหายเร็ว มีการศึกษา
หอผูปวยหลังผาตัดถุงนํ้าดี มีหอผูปวยที่ใหมีแสงธรรมชาติกับไมมีแสงธรรมชาติ  การมีแสง
ธรรมชาติจะทาํใหจําหนายไดเร็วกวา ขอยาแกปวดนอยกวา 22 %  ลดคาใชจายของยาประมาณ 
20 % ในหลายการศึกษาเปรียบเทียบกัน 

           ปายประกาศ ภาพศิลปะ หรือโทรทัศน ก็เปน visual experience เหมือนกัน  บางทีเรา
คิดวาคนไขมาอยูโรงพยาบาลก็เอาโทรทศันมาตั้งฆาเวลา กลัวเขาจะเหงา  มีงานวิจัยชิ้นหนึ่ง
ศึกษาที่ blood bank แหงหน่ึง ซ่ึงคนไขจะมานั่งรอเจาะเลือด เขาจะขออนุมัติโรงพยาบาล บางวัน
เปดทีวี บางวนัปดทีวี เปนทีวีรายการปกติกลางวันธรรมดา  เขาไปเก็บบันทึกผูทีจ่ะมาบริจาค
โลหิตซึ่งทุกคนตองวัดความดัน  เอามาเปรียบเทยีบระหวางวันที่เปดทีวีกบัวันทีป่ดทีวี  เขาพบวา 
วันที่เปดทวีี ความดันสูงกวา 10-15 mmHg  เราอยาไปนึกวาเปดทวีแีลวมันผอนคลาย 
ตองการงานวิจัย ตองการ evidence-based  บางทีเรานึกวาดกีวาอยูเปลาๆ  แตจรงิๆ อยู
เปลาๆ ดีกวา  เราคิดวาเอาทีวีมาเปนเพื่อนคลายเหงา แตกลับกลายเปนความเครียด อัน
น้ีก็ตองระวัง 
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 ทางเดินในโรงพยาบาล เราจะเนนความเกลี้ยงเกลาเพราะงายตอการรักษาความสะอาด  
มานติดไมไดเพราะเปนแหลงเก็บเชื้อโรค  มีผาบางชนิดที่เปน anti-bacterial แตมันแพง  เราก็จะ
เห็นโถงทางเดินเกลี้ยงๆ ไมมีvisual stimulation เลย น่ีก็เปนปญหา มันเกลี้ยงเกินไป ไมมีอะไร
ใหอภิรมย เปนโถงโลงยาวตลอด  ไมมีอะไรมาตั้งโชว ไมมีรูปหรือศิลปะ  แตของที่เราเอามาตั้ง
โชวคือขวดโหล เด็กดอง ยิ่งมีอะไรที่แปลกๆ ทองไมมี ลําไสออกมาลอยอยูในน้ํา   

 หรือวาประสบการณการมองของคนไขเวลาผาตัดเขาจะเห็นอะไร เห็นไฟกับนาฬิกา  ยิ่ง
ถาเปนเด็กๆ นอนปวย หัวโตๆ ลุกไมขึ้น  วันๆ เขานอนดูอะไร ดูฝา  อันน้ีเปน visual 
deprivation คือไมใหเขาเห็น ไมใหเขาดูอะไรเลย 

มีงานวิจัยเยอะมากที่บอกวากระบวนการเยียวยาเกดิจาก stimulation ที่เหมาะสมใน
เร่ืองของการเห็น  ICU เกือบทุกแหงไมมีหนาตาง ถามีหนาตางก็ไมมีหนาตางที่เปดออกไปสู
สวน  แต length of stay ในผูปวย ICU มีการศึกษาใน ICU เด็ก เขาพบวาลดลงถามี visual 
stimulation  เร่ืองพวกนี้เราไมคอย sensitive เทาไร เราเคยปฏิบตัิมาอยางไรเราก็ปฏิบัติไปอยาง
น้ัน   
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ทีน้ีมันไมจําเปนตองเปนอยางนั้น  ลองดูรูปน้ีสิ เปนรูปที่มีทําขายโดยองคกรทางดาน
สุขภาพ เปนรปูสําหรับติดเหนือเตียงคนไข  มีรูปแบบนี้  รูปตนสน เหมือนรานอนอยูกลางปา  
หรือมองเห็นทองฟา  อันน้ีไมใชเปนเรื่องเลนๆ มีงานวจัิยชัดเจนวาการเอารูปไปตดิ เรามองรูปปุบ  
ความเครียดโดยวัดจากความดันโลหิตลดลงอยางมีนัยยะสําคญัไดภายใน 3 นาที ดวยการ
มองรูปที่เหมาะสม  เรื่องพวกนี้เปนศาสตรที่เราอาจจะเรียนรูได   

การใหความสาํคัญกับ sensory perception หรือการรับรูก็มีความสําคัญ  แตก็ไมใชวารูป
ทุกชนิดดีหมด  มีงานศึกษาชิ้นหนึ่ง ศึกษาหอผูปวยจิตเวช ศึกษายอนหลังไป 15 ป ดูวารูปที่เอา
มาติดมีปญหาอะไรบาง  พบรูปอยู 7 รูป ที่ผูปวยทบุทาํลาย  มีอยู 5 รูปที่ถูกทุบทาํลายมากกวา
หน่ึงครั้งจนเจาหนาที่ตองเอาออกไป  รูปเหลานั้นเปนรปู abstract  หมดเลย  ตองเลือกรูปดวย มี
งานวิจัยวารูปที่ดีที่สุด คือ รูปหนาคนยิ้ม รูปสัตวเลี้ยง และรูปธรรมชาติ ตนไม โดยเฉพาะฉากที่
เปนน้ําดีที่สุด เราอาจจะเรียนรูเรื่องเหลานี้ได และทําให sense ของการมาอยูโรงพยาบาลมีความ
นาอภิรมย 
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เสียงและโสตสัญญะ 

 
 

นอกจากแสงแลวก็มีเสียง  เรื่องเสียงจะสําคัญมากเวลาที่เรามองอะไรไมเห็น ผมเคย
รักษาคนไขคนหนึ่ง มาที่โรงพยาบาลโดยบอกวามีอาการเหมือนมดลูกหยอน เราก็เอาขึ้นขาหยั่ง
ตรวจ PV ไมพบอะไร ก็น่ังคุยกับคนไขวามันหยอยมาตั้งแตเม่ือไร ใหเลาเรื่องไป  คนไขบอกวา  

“เน่ีย หมอ มดลูกหยอนเน่ีย คิดวามันจะเกิดจากตอนที่ทําหมันนะ”  
“แลวปาไปทําหมันมาจากไหนละ”  
“ปาทําหมันที่โรงพยาบาลสกลนคร”  มีพวกเรามาจากสกลนครบางไหม มันหลายป

มาแลวนะ 
“แลวทําไมปาถึงคิดวามดลกูมันหยอนละ”   
“คืออยางนี้นะหมอ ตอนที่ปาไปคลอดลูกนะ ปาก็ไมอยากทําหมันหรอก แตหมอเขามายุ

ใหทํา”  พวกเราก็เคยยุนะ  motivate หมัน  motivate หรือขูก็ไมรู  ใจเขาอาจจะไมอากใหทําแต
เขาก็ยอม  ก็เลยไปทําหมัน “พอเข็นเขาไปในหองผาตัด ปานอนผาตัดอยู  รูสึกวามีหมอ 2 คนที่
ผาตัดปา” 

“แลวปามองเห็นหรือ” 
“ไมเห็นหรอก เขาปดตาปา”  เวลาเราปดตาปบ หูมันจะสองสํารวจทนัที  แลวแกกส็ังเกต

ไดดี แกสังเกตวา  “มีหมอ 2 คนที่ทําผาตัดปา หมอใหญกับหมอนอย หมอใหญไมไดทํา หมอใหญ
คอยบอก” 

“แลวมันเกิดอะไรขึ้นละปา” 
“ก็ผาๆ อยู ก็ไดยินหมอนอยรอง อุย..มันหลุด” 
“แลวมันเกิดอะไรขึ้นอีก” 
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“ก็ไมเห็นเขาวาอะไร มีแตเสียงกุงกั๊งๆ อยูตรงหนาทองปา”  เครื่องมือนะนะ เสร็จ
เรียบรอยก็เยบ็หนาทอง ออกมา  

“แลวมีใครมาบอกเลาใหปาฟงภายหลังไหมวามันเกิดอะไรขึ้น” 
“ไมมีหรอก”  แกก็เลยรูสึกตัง้แตวันน้ันวามันมีของอะไรในทองหลุดสักอยางหนึ่ง   

ความรูสึกนี้สาํคัญนะ สําหรับผูหญิงอิสาน มดลูกเปนอวัยวะทีส่ําคัญกวาหัวใจอีกนะ  โรค
ตางๆที่คนอิสานเปนเขาเรียกวา “ผิดกะบนู”  คําวากะบนูคือมดลูก  มาทําอะไรกับอวัยวะสําคัญ
อยางนี้ มันอดคิดไมได  เหมือนกันพวกเราคนชั้นกลาง วันหนึ่งเกิดตื่นขึ้นมาไปยกกระถางตนไม 
เจ็บหนาอก เฮย ราวไปที่ไหลดวย เอ มันเปนอะไรหรือเปลา  วันรุงขึ้นลองไป jogging  เอะ 
jogging แลวมันเหนื่อยเร็ว มีแนนๆ หนาอกขึ้นมาหนอย  เปนอยางไรครับ ไมเปนโรคหัวใจก็
เปนไปเลย  เพราะเราใหความสําคัญกับหัวใจใชไหม  พอเกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะคิดอะไรอยางนี้ไป  
ชาวบานกเ็หมือนกัน   

คนไขคนน้ีพอปดตา หูเขาจะตัง้ใจฟง  เพราะฉะนัน้เวลาคนไขเขาหองผาตัดแลว
ปดตาเขา ตองระวงัคําพดูเขาไว   คนไขบางคนบอกวาหมอเปดวิทยุฟงหุนดวย พอหุนกําลังจะ
ตก บอกเดี๋ยวๆ สั่งขายกอน  แลวคอยกลบัมาผาตอ  

เรื่องเสียงมีหลายอยาง คือ ความดังของเสียงในโรงพยาบาล องคการอนามัยโลกกําหนด
ความดังของเสียงในโรงพยาบาลดวย  ความดังของเสียงเฉลี่ยทีเ่รียกวา background noise ความ
ดันเฉลี่ยตลอดวัน ตอนกลางวันไมใหเกนิ 35 dB ตอนกลางคืนไมใหเกิน 40 dB กลางคืนมีวิธี
คํานวณไมเหมือนกัน จะมีการบวกน้ําหนักใหกับเสียงตอนกลางคืน มันจะขึ้นไปเปน 40 dB  

ทราบไหมครบัวาปกติตามโรงพยาบาลตางๆ น่ีเทาไร กลางวัน 72 dB กลางคืน 80 dB  
มันเกินหมดเลย  ยิ่งใน incubator ซ่ึงเราคิดวามันจะเงียบ  มีงานวิจัยในญี่ปุน เอาเครื่องวัดเสียง
หยอนเขาไปวดั มันดังมากถึง 95 dB  เสียงใน incubator เกิดจากการกองสะทอนภายในของมัน
เอง เสียงหลอดไฟที่เราใหอุณหภูมิกับเด็กจะเปนเสียงห่ึง...อยูแบบน้ี แลวเสียงมันไมออกมาเลย 
มันกองไปกองมา เสียงเขยาของ incubator ไปกระทบสัมผัสกับอะไรขางๆ ดังมากเลย   

เสียงก็มีหลากหลาย จังหวะ เวลา ความไพเราะ ความคุนเคยของเสยีง เราคุนเราก็รูสึกวา
ไมเปนไร  การควบคุมไดและความหมายของเสียง  เสียงในโรงพยาบาลดังเกินความจําเปนมี
สาเหตุ 2 ประการ  อันที่หนึ่ง มีแหลงของเสียงเยอะเหลือเกิน ตั้งแตเครื่องมือ โดยเฉพาะเสียง
ที่ดังซํ้าๆ จะทําใหเกิด stress เชน เสียงดังปบๆ ใน ICU  เสียงประกาศเรียกคนไข ประกาศรับ
บัตร ประกาศรับยา ก็ดังมาก  ไมเพียงแตเสียงหลากหลายเทานั้น อันที่สองไมมีอุปกรณดูดซับ
เสียงเลย  สองปจจัยนี้ทาํใหเสียงดังมาก  สาเหตุที่เราไมมีอุปกรณดูดซับเสียงเพราะการดูดซับ
เสียงสวนใหญเราใชพรม มาน หรือแผนดูดซับเสียง ซ่ึงไมเหมาะกับการใชงานในโรงพยาบาล 
พรมก็เปนตัวดูดแบคทีเรีย มานก็เก็บแบคทีเรีย  panel ที่ใชเกบ็เสียงก็ไมเหมาะกับการใชงานใน
โรงพยาบาล  



Sense & Sensibility องคกร ผัสสะ และสุนทรียภาพ 

สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 25

มีการคนพบจากงานวิจัย เขามีมาตราในการวัดวา เม่ือเริ่มมีเสียงเกิดขึ้น จนกวาจะไมได
ยินจะใชเวลากี่วินาที  ในโรงพยาบาล ในหองโถงเกลี้ยงๆ ทราบไหมวาจะตองใขเวลากี่วินาทีกวา
เสียงที่ดังขึ้นเสียงหนึ่งจะไมมีคนไดยิน  3 วินาที  แตถาเราวางของดูดซับดีๆ เสียงจะดังประมาณ 
0.6 วินาทีเทานั้นแลวหายไป   

ถาเราเคยไปนอนโรงพยาบาล  ในหอผูปวยที่มีหองโถงยาวๆ ดึกๆ เราจะไดยินเสียง
เจาหนาที่เดิน ใสรองเทาสนสูงหรือใสรองเทาเกี๊ยะ เดินจาก nurse station ไปเตียงสุดทายที่อยู
ปลายตึก จะดัง แปะ แปะ แปะ แปะ.....  แลวก็ดังมาใหม แปะๆๆๆๆ ผานหนาบานเราไป  อันน้ี 
เราไมคอยสังเกตเพราะเราเปนเจาหนาที่ เราคุนแลว มันเปนชีวติประจําวันของเรา  เดินดังน่ีดีเสีย
อีกไมตองกลัวผี  เสียงเหลานี้ดังมาก เม่ือไมมีสิ่งดูดซับ มันกองกันไปกองกันมา 3 วินาทีจึงจะ
หยุด มันก็จะเสริมกันมาก   

ในแงน้ีถาเรามีความละเอียดออน มี sense พวกนี้  เรื่องบางเรื่องแกไมยากเลย รองเทา
สําหรับพยาบาลที่จะใชเดินตาม ward หรือเดินไปวัด vital sign คนไขก็เปลี่ยนเปนรองเทาที่ไมมี
เสียงซะ รถเขน็ที่เกิดมาไมเคยหยอดน้ํามันก็ไปหยอดน้ํามันซะ  บางอยางก็อาจจะละเอียดมากขึน้ 
เชน เสียงชามแสตนเลส เวลาเกบ็มันไมแตก ก็จะมีเสยีงดังมาก  อันนี้เปนตวัอยางวาเสียงตางๆ 
เหลานี้เปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอม มันทําใหเกิด stress ได ไมใชเฉพาะกับผูปวยเทานั้น  กับ
พยาบาล กับเจาหนาที่ก็เหมือนกัน  มีงานวิจัยเปรียบเทียบพยาบาลที่ทํางานในที่ที่มีเสียงมา
กับพยาบาลที่ทํางานในทีท่ี่มีเสียงนอย เขาพบวาการลดปริมาณเสียงลงจะลด perceived 
workload แปลวาถาลดเสียงใหเบาลง  แมวางานเยอะก็จะไมรูสึกวางานเยอะ  เสียงดงัจะ
ไปสัมพันธกับ perceived workload และ burn out  ผูบริหารตองใหความสําคัญกับเรื่องน้ี  
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ดูเสียงในชีวติประจําวันกับเสียงในโรงพยาบาล ที่ 100 dB เปนเสียงสวานลม เจาะ 
จ๊ึกๆๆๆๆ  มีเสียงอะไรบางในโรงพยาบาลที่สูงกวา 100 dB  ในหอผูปวยของเรา มีนะครับ เสียง
การเปลี่ยนหัวออกซิเจน ยังจําไดนะครับ สมัยกอนที่ยังไมมี central pipeline  เวลามาเปลี่ยนหัว
ออกซิเจน เวลาเขาปลดหัววาลว มันจะดัง... เห็นไหมตกใจเลย เสียงนี้ดังประมาณ 105 dB  เรา
เราคุนเคยแลว เปลี่ยนทุกทีมันก็ดังแบบนี้  แตคนไขหัวใจวายได    

เสียงอยางอ่ืน เชน เสียงยกที่กั้นขอบเตียง ที่ดังมากเพราะอยูใกลหูคนไขมาก เดซิเบลมัน
สูง อันนี้เปนตัวอยาง บานเรายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเสียงกับสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลยังนอย
อยู  คิดวาเปนเรื่องที่แกได แตเราคุนเคยกับมันจนเราไมรูสึก  ถาเอามุมมองของคนไข  

ทั้งหมดนี้เปนเรื่องที่เราแกได หลายเรื่องเปนเรื่องที่เราแกไดงาย ๆ เพียงแตเราไมรูสึกมา
กอน  

 
เสียง negative ก็มี positive ก็มีงานวิจัยมาก กราฟนี้เปนกราฟเปรยีบเทียบเร่ืองแมหลัง

คลอดภายใน 24 ชั่วโมง เปดดนตรีใหฟงกับไมเปดดนตรีใหฟง อันสีแดงที่เปนระดับความเครียดที่
ไมไดเปดดนตรี อันสีนํ้าเงินระดับความเครียดของกลุมที่เปดดนตรใีหฟง ลตางกนัชัดเจน   

เด็กที่รับเขา ICU นอนอยูใน incubator ซ่ึงมีเสียงดังเฉลี่ย 75 dB  เขาลองเอาเสยีงดนตรี
ไปเปดใน incubator ใหดังกลบ background noise แลวเขาวัดดู  เขาพบวาเด็กกลุมที่ฟง
เสียงดนตรีจะมีระยะเวลานอนโรงพยาบาลสั้นกวาเด็กที่นอนฟงเสียง background noise อยาง
เดียว 8-12 วัน   

นอกเหนือจากเรื่องเสียง หลายแหงในโรงพยาบาลของ Planetree เขาจะเอาตุกตาหมีมา
ใหเด็ก  
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ผัสสะอ่ืนๆ 

 
นอกจากเรื่องเสียงแลวก็มีผสัสะอื่นๆ อีกมาก กลิ่นในโรงพยาบาล รสชาติของอาหาร 

ธรรมดาปวยก็ไมอยากกินอยูแลว มาเจอรสชาติของอาหารอีก  โรงพยาบาลหลายแหงมีโภชนากร
เกง ทําไดอรอย  แตบางโรงพยาบาลนี่ โอโฮ ยิ่งกวาอาหารบนเครื่องบินอีก  อาหารบนเครื่องบิน
ไมอรอยเพราะตองทําใหอรอยเฉลี่ย ทุกชาติกินแลวอรอยพอๆ กันหมด  ทุกคนกินแลวจะบอกวา
มันไมไมอรอย ถามวามันอรอยไหม มันก็ไมอรอยเหมือนกัน    

เรื่องเวลาการใหอาหารก็สําคัญ ผมเคยพาพี่ชายไปนอนโรงพยาบาล บาย 3 โมงครึ่งมา
จายขาวเย็นแลว  ถามวา “ทําไมจายขาวเย็นเร็วนัก”  ตอบวา “หนูจะลงเวร” ตองจัดการใหเสร็จใน
เวรเชา เพราะฉะนั้นบาย 3 โมงครึ่งมาแลว  เขายังไมทนัหิว อันนี้ก็เปนเรื่องของ sense การรับรส     
ความหนาว ความรอน สัมผัส สายลม ที่นอน หมอน  

ถาจะใหดี กลบไปคราวนีใ้หเอาผูบริหารมา admit ที่โรงพยาบาล ลองใหแกนอนดู 
จะรูเลยวาทีน่อนยางของโรงพยาบาลนี่มันรอนมาก แตมันสะดวกในการทําความสะอาด 
เวลาฉี่ เวลาอุจจาระมันก็ไมเลอะ เราก็ถอดเอาเฉพาะผาที่ปูมาลางมาซัก  แตมันไมสบายจริงๆ  
อันนี้ก็เปนโจทย  หมอนก็อีก เปนผา PVC เย็บ ซ่ึงนอนไมสบาย หรือแมแตชุดคนไข เปนตน 

ทั้งหมดที่พูดมาตองการใหเห็นวาเวลาทีเ่ราจะเปลี่ยน space อันหนึ่ง (เราเรียก
โรงพยาบาลวาเปน space) ใหเปน healing place เปนที่สําหรับการเยียวยา เราจะทําให
เกิด sense of caring ข้ึนมาไดอยางไร  ทําใหเกิดขึ้นมาไดจากความละเอียดออนทางผัสสะ 
การรับรูตางๆ ไมวาจะเปน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อุณหภูมิ ความเคลื่อนไหว  ลองตัง้กลุม
ข้ึนมาทบทวนเรื่อง sense & perception ในโรงพยาบาลดูสิ เราจะพบวามีเร่ืองที่เราทํา
ไดมากเลย ทําแลวจะดี เราจะภูมิใจ  
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ธรรมารมณกับสุนทรียภาพ 
 

 
 

นอกเหนือจาก sense ทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สมัผัส  เรายังมี sense ที่หก ในทาง
ศาสนาเรียกวา ธรรมารมณ  นอกเหนือจากการรับรูดวยตา หู จมูก ลิ้น กาย แลวยังมีใจอีกดวย  
ผมอยากใหเรานึกถึง sense ที่เราอยากใหโรงพยาบาลเราเปน  หลายๆ อยางตองสราง และสราง
ผานเรื่องราว ผานการพูดคุย   

ความศรัทธา (Sense of Trust) 

 
เวลาคนปวยจะเหมือนมาอยูใตอํานาจของเจาหนาที่ เขาก็ไมมีสิทธิจะเถียง เขามอบความ

ไววางใจหมดหัวใจใหกับเรา  จะไปโตแยงอะไรก็โตไมได  เราจะทําอยางไรใหเขารูสึกวาเราไมได
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คุกคามเขา เขาไวใจเราได  trust เปนตวัสําคัญที่สุดในการเยียวยาความสัมพันธที่ราวฉาน
ระหวางเรากบัผูรับบริการทุกวันน้ี ใน literature ทุกเรื่องจะพูดเรื่อง trust ไว  น่ีก็เปน sense 
หน่ึงที่เราตองดู 

อารมณขัน (Sense of Humor) 
  

 
 

ทราบไหมครบัวาในชีวติวนัหนึ่งๆ ของเด็กที่หัดเดินกระเตาะกระแตะ วันหนึ่งเขาหัวเราะ
กี่ครั้ง  30 ครั้ง ใครวามากกวา  เฉลี่ยเด็กเล็กๆ หัวเราะโดยเฉลี่ย 400 ครั้งตอวัน  ผูใหญเหลือ 15 
ครั้งตอวัน  ผูบริหารเหลือ 7 ครั้งตอวัน  ผูบริหารเวลา HA ลงไมหัวเราะเลย  ที่หนักไปกวานั้น
บางทีไมมีอารมณจะหัวเราะเลย ในบางยคุของบางรัฐมนตรีไมมีอารมณจะหัวเราะอะไรเลย เปน
ตน   

ในแงหน่ึง sense of humor มีงานศึกษาหลายชิ้นตั้งแต medical research เลยวา การ
หัวเราะมันเพิ่ม immune อยางไร  มีงานศึกษาพวกนี้จํานวนมาก แตเรามีวธีิการ integrate 
เขามาในระบบการดูแลเยียวยาของเรานอยมากเลย  พวกเราคงเคยดูเรื่อง Patch Adam เขา
รับอาสาสมัครที่เปนตวัตลก เดินทางไปทั่วโลก แตงตวัเปนตัวตลกไปตามหอผูปวยเด็ก ไปเลนกบั
เด็ก เพ่ือใหเด็กมีชีวิตของเขาบาง ไมใชนอนรอการรักษาอยางเดียว   

รูปที่เอามาใหดูเปนภาพจากการคิดสงเสริมเรื่องอารมณขันและความรูสึกสบายของบริษัท
คอลเกต  เอาที่ปดปากแบบนี้มาก็ดูนารักดี  เราก็สามารถหาทางทําแบบนี้ได 
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Narrative Medicine 

 
 

อันสุดทายคือ sense ของการเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ได คนไขบางทีรูสึกสับสนใน
ตัวเอง เขาใหความหมายกับการเจ็บปวยของเขาไดไหม  ถาเขาใหความหมายได จะหายได
เร็วกวา  ถาเขาครุนคิดตลอดเวลา ทาํไมมันเกิดอยางน้ี ทําไมตองเปนเราดวย ทําไมจงึ
เปนอยางน้ี ทําไมมันตองเกิดซ้ําซากกับเราอยางน้ี มันจะไมหายนะ  ซ่ึงในกระบวนการ
เยียวยาแบบนี้ มีคําๆ หน่ึงเรียกวา narrative medicine (การแพทยที่อาศัยการฟงเรื่องเลา)   

มีคุณหมอคนหนึ่งชื่อ Rita Charon จบแพทยจาก Harvard  แลวไปเรียน literature 
(วรรณกรรมอังกฤษ)  แลวมาสงเสริมใหแพทยใชความรูในการฟงเรื่องเลาและในการเขียนเร่ืองใน
การทําความเขาใจผูคน  บางครั้งชีวิตเวลาเจ็บปวยมันตองการการปะติดปะตอเรือ่งราวใหมัน 
make sense   

ภาพที่เห็นเปนภาพเหตุการณสึนามิ ผมเคยไปที่ รพ.กรุงเทพภูเก็ต  เขาบอกวาตอนที่
เกิดสีนามิมันบอบช้ํา คนทีป่ระสบภัยทุกคนจะรูสึกเหมือนโลกแตกสลายไปหมดเลย ปะติดปะตอ
เรื่องราวไมถกู มีชีวิตตอไมได  จับเขานั่งลงแลวใหเขาเลาเรื่อง การเลาเรื่องมันเยียวยาเอง ใหเขา
เลาใหไดวาแตเดิมมาชีวติเขาเปนอยางไร  เชาวันน้ันมันเกิดอะไรขึ้น  เขาทําอะไรอยู  เขา
โทรศัพทไปหาใคร  ไดขาวเรื่องนี้อยางไร  พอเขาเรียบเรียงปะติดปะตอเรื่องราวชิ้นสวนชวีิต
ที่มันถูกทําใหแตกกระจดักระจายไปหมด มันกลับมาประกอบกันเปนเรื่องราวที่พอเขาใจ
ได เขาจะอยูตอได  การเลาเรื่อง การลําดับเรื่องให make sense  ทําให suffering มัน 
sufferable ความทุกขมันพอทนตอไปได  เปนการ cure เปนการ heal เปน narrative 
medicine  
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หลายเรื่องไมใชมีประโยชนกับเฉพาะคนไขใหเขา heal อยางเดียว บางเรื่องเปลีย่นชีวติ
เจาหนาที่เลย  ในหนังสือ British Medical Journal จะมี session หน่ึง เชิญใหแพทยเขียนเร่ือง
เขาไป หัวขอของเขาจะมีอยางเชน “My memorable patient” ผูปวยในความทรงจําของขาพเจา   
“Patient that change my life” ผูปวยที่เปลี่ยนชวีิตของหมอ เพราะฉันไดไปพบผูปวยคนนี้ มันทาํ
ใหฉันไดเห็นอะไรในชีวติของฉันดีขึ้น   

น่ีก็สําคัญมากที่จะทําใหเราเหน็วา hearing (การฟง) กับ healing (การเยียวยา) มัน
เหมือนกันเลย อันเดียวกนัเลย  ไมใชพอเขากําลังจะเร่ิมเลาเรื่อง เราบอกวาปา พอแลว รับยา
หองเบอร  7  ไมไดนะ  สวนใหญเราจะเปนแบบน้ีใชไหม เราจะถามหาขอเท็จจริง เราไมฟงเรื่อง
ของเขา เราจะมีสูตรสําเร็จดวย  การฟงเรื่องเลามันหมายความวาอยางไร  แปลวาเรายงัไมรู
วามันจะเดินไปขางหนาอยางไร  แตการซักประวตัน่ีิแปลวาเรารูลวงหนาแลววาเรา
อยากจะรูอะไร   โลกนี้ไมไดมีแตเร่ืองที่เรารูแลว ชวีิตของคนไขมีเร่ืองที่เราไมรูอีกเยอะ
เลย แลวการฟงมันเยียวยาเขา   

บางทีเราก็ถามหาสิ่งที่เรารูแลว  
“ปาเปนอะไรมา”  
“โอย วันน้ีปาปวดหัวเหลือเกิน”  
“ปาปวดอยางไรครับ ปวดแปลบๆ ตึ๊บๆ หรือตื้อๆ”  แบบน้ีใชไหม เราจะมี choice .ใหเขา   
ปาบอกวา “โอย หมอ ลูกสาวฉันไปทํางานที่ไตหวัน”  
“ปา เด๋ียวกอน แปลบๆ ตึบ๊ๆ หรือตื้อๆ”   

เราก็ตองไปแบบน้ีเพราะคําถาม แปลบๆ ตึ๊บๆ หรือตื้อๆ มันนําเราไปหา fact 
(ขอเท็จจริง) ที่เราใชวินิจฉยัโรค  ถาเราใชเรื่องที่แกจะเลามันแปน narrative ของแก  แตเราไมถูก
ฝกมาใหฟง  แตถาเราทําความเขาใจใหมวา hearing กับ healing เปนเรื่องเดียวกัน เราตอง
ฟง  ถาเราเปนแพทย พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ถาชาวบาน ผูปวย เร่ิมชีวติของเขาให
เราฟง ใหเราตั้งใจฟงเหมอืนกับเปนเกียรติยศวิชาชีพของพวกเรา  เขาจะไวใจเราเทาน้ัน
เขาจึงจะเลา  การฟงเรื่องเลาแปลวาเปนเรื่องที่เรายังไมรู  เมื่อเขาเร่ิมเลาใหเราฟง ก็จะ
เยียวยาได เขาจะไวใจเรา  ถาเขาไมไวใจเราเขาจะไมเลาเรื่องราวที่เขาหวงแหนที่สุด  เร่ือง
บางเรื่องเขาแทบจะเลือกคนที่เขาจะเลาใหฟง  ถาเราเริ่มเลาใหเราฟง เราตองฟงราวกับมันเปน
เครื่องประดับชีวติของเรา เปนเกียรติยศของเรา  เพราะมันชวยในการเยียวยา ถาเราฟง มันก็จะ
ชวยเยยีวยาได 

มีวิธีการรักษาแบบหนึ่งที่เรยีกวา logo therapy  มีคําขวัญวา  “If you know the why of 
your life, you can live with any what and how”  ถาคุณรูวาทําไมเรื่องชีวิตของเราจึงเปนอยาง
น้ี  ความทุกขตางๆ มันก็พออยูได ไมวาจะมีสภาพอยางไร  ในแงหนึ่งการรักษาผูปวยไมหาย
ทุกคน อยางนอยผูปวยมะเร็งระยะสุดทายเราก็ไมสามารถรักษา แตยังเยียวยาได  การ
เยียวยาไมใชการจายยา   
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มิติทางจติวิญญาณและความละเอียดออนตอความเปนมนุษย 
 

 
 

เรื่องการใสใจตอความละเอยีดออนเร่ือง sense ผมอยากขมวดมาตรงนี้วาเราทํางาน
ดวย spirit แบบหนึ่ง spirit ของคนทํางานสุขภาพที่ไดรับความไววางใจใหมาดูแลชวีิตของ
ผูคน เราตองมีสิ่งทีเ่รียกวา humanistic sensibility ความละเอยีดออนของความเปน
มนุษย เห็นชีวิตของผูคน เห็นเรื่องราวของเขา  มีเร่ืองราวซอนอยูขางหลังความเจ็บปวย
ของเขามากมาย 

ผมอยากจะเลาเรื่องผูปวยรายนี้เปนเรื่องสุดทาย ผูปวยรายนี้ชื่อคุณมนัส เปนชางทาสีอยู
ที่เชยีงใหม  อาชีพชางทาสปีจจุบันน้ีตองไปทาสีตึกสูงๆ บางทีก็ไปทาสีบนหลังคาบาน  เขาก็ไป
ทาสีอยูบนหลงัคา ตึกมันสูง ไมลูกกลิ้งทาสียาวไมพอ เขาก็เลยตองมาตอดาม ตอดวยแปบประปา 
เขาก็ปนขึ้นไปทาสี หากินดวยการทาสี จนลูกโตสงเรยีนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  วนัหนึ่งไปทาสี หัน
มา ดามไมทาสีซ่ึงเปนเหล็กไปพาดกับสายไฟฟาแรงสูง พ๊ับ.. ชอตเปนลูกไฟ มนัสหมดสติกลาง
อากาศ ไมรูสึกตัว ตกลงมา  มารูสึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาล  โรงพยาบาลตองตัดแขนของเขาออก 
2 ขาง มนัสตื่นขึ้นมาอีกที แขน 2 ขางไมมีแลว ถูกตดัออกเสมอไหล  มันไหมมาถึงขอศอก 

โรงพยาบาล refer มนัสกลับมาที่หนวยบริการใกลบาน พยาบาลคนหนึ่งไปเยี่ยมมนัสที่
บาน ไปถึงเห็นชีวติของมนัสมันไมใชชีวติแลว  ใบสงตอใหไปดูแลแผลหลังผาตดั  ไปถึงชีวิตเขา
มันไมใชดูแลบาดแผล  ภารกิจที่ตองไปทําไมใชการไปทําแผล มนัเปนภารกิจของการไปฟน
ชีวติของเขาใหเขาขึ้นมาสูชีวติไดใหมอีกครั้ง มันไมใชทําแผล   

เจาหนาที่เราไมไดเรียน แตเวลาทํางานกบัชาวบานก็ตองหาทางออก  เขาทําอยางไร ก็
ไปคุยกับมนัส มนัสรองไหอยางเดียว อยากฆาตวัตายอยางเดียว เพราะเคยเปนแรงกําลังหา
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รายไดเขาบาน มาถึงตอนนี้ทําอะไรไมไดเลย กินขาวเสร็จไปนอน ขาวหกมดมากินขาวมากัดหนา
กัดตา มือยังไมมีจะปดมดออกจากหนาตัวเอง  นอนรองไหอยางเดียว เจาหนาที่เขาไปคุยดวยก็
ไมคุย  ไปหลายทีจนในที่สดุคุย ก็บอกวา “หมอฉันอยากฆาตวัตาย” พูดอยูคําเดียว  เจาที่ก็ไปคยุ
หลายครั้ง มนัสบอกวา “ชวยตัวเองไมไดเลยหมอ ไมรูจะมีชวีติอยูไปทําไม” ก็ถามวา “อาวแลว
มนัสจะทําอะไรไดบาง ตื่นขึน้มาตองทําอะไรบาง” “ตื่นมาตองแปรงฟน”  

ทําอยางไรจะแปรงฟนได เอาแปรงสีฟนไปตอกับวงกบประตูใหแปรงสีฟนยื่นออกมา มนัส
ตื่นเชามาเอาปากไปสอดเขากับแปรงสีฟนที่ยื่นออกมาจากวงกบประตู ดันหัวแปรงฟนเอา   

แปลงฟนไดแลว มีเรื่องอะไรอีกที่ไมชอบมากที่สุด  ขี้แลวตองใหภรรยามาลางกนให ก็ตอ
ประปามา ทํากอกไวตรงพืน้ เอาขาเหยียบน้ําพุงออกมา พอมนัสขี้เสร็จก็มาเหยียบ เอากนมาแหย 
ลางกนตัวเองได  

คอย ๆ ทําแบบนี้  ในที่สุดมนัสก็ลุกขึ้นมาไดแตไมยอมออกจากบาน  ลูกสาวไปไดงานทํา
จะชวนใหมนัสไปสง ไมไป  ลูกสาวก็มาบอกเจาหนาที่ มาหาหมออนามัยบอกวาพอไปยอมไป  
เจาหนาที่ก็ไปคุยวาทําไมพอไมไปละ มนัสตอบวากลวัลูกอายเพื่อน  

คือบานเราเปนอยางนี้  ถาเราอยูในชนบทจะเห็นวาบางทีเด็ก พอแมขาดวน ไปโรงเรียน
เพ่ือนลอ “ลูกไอดวนๆ” คือเปนสังคมที่ไมละเอียดออนในเรื่องความเปนมนุษย เรามีเรื่องตอง
ทําอีกมาก   

น่ีก็เหมือนกันไมอยากใหคนเห็นตัวเองวาเปนพอของลูกเลย เจาหนาที่ก็ไปพูดจน
ในที่สุดก็ยอมไป  ไปเสร็จกลับมาก็มาขอบคุณหมอบอกวาขอบคุณนะทีท่ําใหผมไป ผมไป
งานของลูกไมมีใครรังเกียจผมเลย ทกุคนมายกมือไหวผมหมด  หลังจากนั้นเราเห็นมนัส
ลกุข้ึนมาสูชวีิตใหมไดอีกครั้งหนึ่ง  
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ศิลปะ สุนทรียภาพ กับการแพทย 
 

 
 

งานของเราเปนแบบนี้ ตองมี humanistic sensibility ไมอยางน้ันเราจะไมเห็นวา
งานของเรามีคุณคา มีมิติความเปนมนุษยซอนอยูตรงไหน  ถาเราเห็นมิติเหลาน้ี ตอใหเรา
ทํางานหนักเราก็ยังทําไหว  ชีวติของเราเหมือนกับงานมันเยอะ ถางานทั้งหมดมี 100 % เปนไป
ไมไดที่งานทุกอยางจะดีหมด มันจะมีภาระมาก แตจะตองมงีานสกั 10% ที่จะหลอเลี้ยงเราไว
ได และงานเหลาน้ีจะเขามาทําให sense น้ีของเราไมจางหายไป  



Sense & Sensibility องคกร ผัสสะ และสุนทรียภาพ 

สถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 35

 

 
 

สุดทายผมอยากจะสรุปวา กระบวนการเยียวยาทั้งหลายเปนกระบวนการที่
มองหลายมิติ ชีวิตมีหลายมิติ เวลาดูแลหลายมิติใหมันลงตัว เราเรียกวาศิลปะ  
การดูแลผูปวย การจัดระบบบริการมีหลายมิติมาก เม่ือดูแลหลายมิติใหมันลงตวัได เราเรียกวา
ศิลปะ  ถาเราสนใจแตมิตใิดมิติเดียว เชน มิติของประสทิธิภาพ มิติของการปลอดเชื้อ น่ีก็ไมเปน

ศิลปะ เปนแคเทคนิค  ถาเราจะผสมผสานเขามาใหลงตัวไดเปนศลิปะขึ้นมา  สนุทรียภาพมา
จากวิธีมองแบบนี้ ที่เราตองมาสนใจเรื่อง ความรูและความรูสึก หรือ เหตุผลกับ
อารมณ หรือมาสนใจเรื่องผัสสะหรือสุนทรียภาพ เพราะวาความงาม รวมถึง
ความดีงาม มันมีสรรพคุณเยียวยามนุษยชาติได เยียวยาความทุกขได และถา
อยากใหโรงพยาบาลของเราเปนสถานที่แหงการเยียวยา เราก็ตองมาสนใจมิติ
เหลานี้  

ผมขอจบการบรรยายเพียงเทานี้ ขอบคณุครับ  

 


