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คำนำ 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่าเกือบทุกประเทศทั่วโลก มีปัจจัยด้านอำนาจของวัฒนธรรมและโครงสร้างของ
สังคมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตและสุขภาวะของประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ หนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับ
สังคมโลกประกอบด้วย 17 ประเด็นหลัก โดยมีด้านสุขภาพอยู่ในประเด็นที่ 4 คือ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพสำหรับทุกคน 

คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ทั้งในมิติ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
ฟ้ืนฟู และรักษาพยาบาล ให้แก่ประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายอย่างเอาใจใส่และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่เท่าเทียมกันทั้งในหน่วยบริการสุขภาพและในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยเนื้ อหา ข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติ
ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเนื้อหามาจาก
การทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ และในประเทศประกอบกัน  โดยมีองค์ประกอบในการดำเนินงานที่สำคัญคือ การ
จัดระบบบริการในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ผ่านองค์ประกอบที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนหลักคือ หน่วยบริการ
สุขภาพทั้ง 3 ระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเป้าหมายในการสร้างชุมชนสุขภาวะ
และอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขภายใต้บริบทแวดล้อมของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

สุดท้ายนี้ ทางคณะผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 
คู่มือแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมฉบับนี้ จะสามารถให้แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือการปรับตัวของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร และหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถยืนหยัดเพ่ือการประคับประคองวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของผู้คน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  การเก็บกดวัฒนธรรม และขาดความอดทนต่อความหลากหลาย และสามารถ
นำไปสู่สังคมสุขภาวะที่สามารถเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ 

ด้วยจิตศรัทธาและปรารถนาดี 
คณะผู้เรียบเรียง 
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บทนำ: พหุวัฒนธรรมในสังคมโลก 

ความแตกต่างด้าน เชื้อชาติ  ศาสนา ภาษา ชาติพันธุ์  และ
วัฒนธรรม ทำให้มนุษย์มีความหลากหลาย แต่ทุกคนอยู่ในฐานะที่
ต้องให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เหมือนกันและ
ต้องอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้อย่างสันติสุข ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่ม
หลัก ชนกลุ่มน้อย และผู้อพยพ ส่วนปัญหาการไม่ยอมรับ การมี
อคติ การเลือกปฏิบัติและการกีดกันให้อีกกลุ่มกลายเป็นคนชาย
ขอบ (marginal people) รวมทั้ง กลุ่มชนที่มีประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมยาวนานจะดูถูกชาติพันธุ์อ่ืน การไม่ยอมรับอัตลักษณ์
โดยการกดขี่ ข่มเหง และละเมิดสิทธิของการเป็นมนุษย์ คือที่มา
ของความตึงเครียด การเรียกร้องสิทธิ ก่อปัญหาความแตกร้าว ที่
นำไปสู่การสร้างความขัดแย้งทางวัฒนธรรม (cultural conflict) 
ทั้งในระดับเล็กและใหญ่ที่ตามมาอย่างมากมาย 
พหุวัฒนธรรมในสังคมโลก ถือเป็นธรรมชาติของการอยู่รวมกัน
ของมนุษย์ในโลกใบนี้ มีศาสตร์หลายแขนงเช่น ทางสังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ฯลฯ ที่พยายาม
อธิบายลักษณะปรากฎการณ์ของพหุวัฒนธรรมในทุกมิติของ
สังคม เพ่ือให้เกิดการตระหนักรู้และกรอบปฏิบัติในการจัดการต่อ
ความแตกต่างและความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์และผลักดัน
ให้เป็นประชาคมโลกที่มีคุณค่า มีสิทธิ และโอกาสที่เสมอภาคกัน
ดังนั้น การกำหนดแนวทางในการบูรณาการทางสังคมดังกล่าว 
สามารถทำให้ผู้อพยพและชนส่วนน้อยได้รวมตัวเองเข้าสู่สังคม
ส่วนใหญ่โดยไม่แบ่งแยก การได้รับโอกาสทางสังคม การเข้าถึง
ระบบบริการต่าง ๆ อย่างไม่เหลื้อมล้ำ มีความยุติธรรม และรักษา
ไว้ถึงความภาคภูมิใจในคุณค่าของอัตลักษณ์กลุ่มชนของตนเอง 
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พหุวัฒนธรรมในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยไม่ต่ำกว่า 30 เชื้อชาติ เช่น พม่า กัมพูชา มอญ ไทยใหญ่ ชาวลัวะ มลายูมุสลิม 
ในทางสังคมศาสตร์ มีกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ มากกว่า 70 กลุ่ม เช่น กลุ่มคนกรุงเทพฯ กลุ่มคนอีสาน กลุ่มคนใต้ กลุ่มคน
เหนือ กลุ่มชาวไทยภูเขา กลุ่มชนเผ่า ฯลฯ มีภาษาตระกูลไทย (Thai Language Family) จำนวน 24 กลุ่มภาษา เช่น 
คนกรุงเทพฯ คนสุพรรณบุรี คนใต้ คนตากใบ คนโคราช คนอีสาน คนไทยเลย คนลาวหล่ม คนลาวแง้ว คนลาวตี้ ฯลฯ นับ
ถือพุทธศาสนา (เถรวาท) ร้อยละ 94 และมีผู้นับถือศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู ลัทธิขงจื๊อ 
ศาสนาอื่น และไม่นับถือศาสนา ตามลำดับ  

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา มีความพยายามของรัฐในการสร้างนโยบายที่เน้นความกลมกลืนให้เป็นประเทศที่
มีความเป็นชาติพันธุ์เดียว หรือ มีเพียงวัฒนธรรมเดียว โดยเฉพาะในยุคของการดำเนินนโยบายชาตินิยมอย่างเข้มข้น เพ่ือ
กำหนดความประพฤติของคนในประเทศ ตั้งแต่การแต่งกาย การใช้ภาษา รวมไปถึงการเรียกชื่อประเทศ มีการให้เรียกคน
ในประเทศทุกคนว่า “คนไทย” ทั้งหมด เพ่ือไม่ให้มีการแบ่งแยกเชื้อชาติเพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่ปรากฏใน
แบบเรียนหลักสูตรแกนกลางในทุกระดับชั้น เพราะการยอมรับในความหลากหลายของชาติพันธุ์ ถือเป็นภัยที่คุกคามความ
มั่นคงของชาติมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน 

ต่อมาเมื่อมีกระแสโลกาภิวัตน์ เกิดวัฒนธรรมข้ามชาติ เกิดจากการเคลื่อนย้ายหลั่งไหลของผู้คน รวมทั้งได้มีการ
เคลื่อนไหวทางสังคมมากขึ้น มีการกล่าวถึงหลักการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการสร้างความเข้าใจ 
ยอมรับซึ่งความแตกต่างในเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรมประเพณี และความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ลัทธิ
ความเชื่อ ตามหลักการของแต่ละกลุ่มชน รวมทั้ง ความแตกต่างของวัฒนธรรมในมิติชายหญิง หรือ เพศสภาพ 
สรุป  

สังคมพหุวัฒนธรรม มีเป้าหมายการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันคือ เน้นการยอมรับความแตกต่างของบุคคลและกลุ่ม
ชน เช่น วัฒนธรรมย่อย ภาษา ขนบประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ บนพ้ืนฐานของการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ยอมรับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยให้โอกาสชนกลุ่มน้อยซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
แตกต่างจากกลุ่มชนส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาทุกด้าน เพ่ือนำไปสู่ความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม ที่จะนำไปสู่ความ
เป็นสังคมที่มีความสมบูรณ์ มีคุณค่า บนความแตกต่าง ความหลากหลายของกลุ่มชนที่มีศักยภาพ  
 

 

  



 

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 06 

ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
 

สุขภาพ (Health)  

คือ ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันทุกมิติอย่างแบ่งแยกไม่ได้ ซึ่ง

การขาดสมดุลในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งย่อมส่งผลต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ ด้วยเสมอ นอกจากไม่เพียงแต่ไม่เจ็บ

ไม่ป่วย หรือไม่มีโรค หากยังครอบคลุมถึงการดำเนินชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข อีกทั้งมีความเป็นพลวัตรจึงทำให้มีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

ระบบสุขภาพ (Health System)  

เป็นระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการสร้างสุขภาวะใน

มิติทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาระบบสุขภาพจึงเป็นระบบที่กำหนดให้หน่วยบริการ มีบทบาทส่งเสริมฟ้ืนฟู 

และรักษาสุขภาพ ของประชาชน ในการดำเนินงานจะประกอบด้วย องค์กร สถาบัน แหล่งทรัพยากร และบุคลากร โดย

ระบบบริการสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพที่มีรูปแบบบริการตั้งแต่การบริการทางการแพทย์ ทางองค์การอนามัย

โลก ให้นิยามคำว่า ระบบสุขภาพ คือ “หน่วยงาน องค์กร สถาบัน และทรัพยากรทั้งหมดที่มีส่วนในการให้บริการด้าน

สุขภาพ” รวมถึง ผู้ให้ ผู้สนับสนุนทางการเงินและการจัดการการบริการด้านสุขภาพ ความพยายามที่มีผลต่อปัจจัยทาง

สุขภาพ และการให้บริการสุขภาพโดยตรงในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อำเภอ ชุมชน และ ระดับ

ครัวเรือน ทั้งนี้ ระบบสุขภาพต้องวางอยู่บนรากฐานของศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม เคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ที่จะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการบริการ โดยขอบเขตจำกัดความของคำว่าระบบสุขภาพได้

แสดงไว้ ดังรูปที่ 1 

 

ระบบสุขภาพ 
 
ระบบสาธารณสุข 
 
ระบบบริการทางการแพทย์ 

 
 
รูปที่ 1 ระบบสุขภาพครอบคลุมไปถึงระบบสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์ 
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ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม หมายถึง เป็นการบริการสุขภาพทั้งด้านการส่งเสริม การรักษา การฟ้ืนฟู 

ป้องกัน และ การสร้างเสริมสุขภาพในระดับเบื้องต้น ระดับซับซ้อน และระดับความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษให้กับบุคคลทุก

กลุ่มวัยทั้งสุขภาพดี เบี่ยงเบนเล็กน้อย และเจ็บป่วย โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางด้านความเชื่อ ภาษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และ ชาติพันธุ์ของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม ที่เน้นการบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบพหุ

วัฒนธรรม (health service and promotion for plural cultures) คือ การให้บริการด้านสุขภาพทุกระดับตั้งแต่ปฐม

ภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้งบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีกระบวนการที่เอ้ืออำนวยให้ประชาชนกลุ่มสุขภาพดี กลุ่ม

เสี่ยง และกลุ่มป่วย ให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ

ตนเองอย่างเหมาะสมทั้งในสถานบริการพยาบาลและในชุมชน ทั้งนี้ การสร้างเสริมสุขภาพ จึงเป็นกระบวนการที่ช่วย

ส่งเสริมให้มนุษย์สามารถควบคุมและปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น เกิดความผาสุกท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม 

ทั้งในระดับบุคคล และกลุ่มคน สามารถวิเคราะห์ชี้ชัดได้ถึงแรงบันดาลใจและความต้องการ รวมถึงความสามารถในการ

ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ระบบบริการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ จะดำเนินตามกรอบการสร้างเสริมสุขภาพของ

กรอบกฎบัตรออตตาวาทั้ง 5 ประการ 

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานสุขภาพ ระบบสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม จำเป็นต่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมให้กับบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพ ให้มีความเข้าใจกับ “วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรม
ย่อย” ของผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ ถือเป็นพ้ืนฐานในการสร้าง”ระบบบริการสุขภาพ” ที่สามารถจะ
ตอบสนอง ต่อความต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน จนถึงระดับที่สามารถให้บริการที่เหมาะสม
กับวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการอย่างเป็นปกติหรืออัตโนมัติ และสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทางวัฒนธรรม (cultural 
safety) อย่างไรก็ตาม มีหลุมพราง (pitfalls) ที่สำคัญในการมองภาพวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธ์ คือเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่
ตายตัว หรือ หยุดนิ่ง ที่ทำให้สร้างกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติสำหรับทีมบุคลากรสุขภาพ ที่ไม่มีความยืดหยุ่นต่อการ
ให้บริการกลุ่มชาติพันธ์แต่ละกลุ่ม ซึ่งโดยความจริงแล้ว วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีพลวัตรและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
บริบทของสถานการณ์นั้น ๆ ประกอบกันด้วยเสมอ สำหรับระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมของประเทศต่าง ดังสรุปใน
ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในประเทศต่าง ๆ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการดูแลสุขภาพ 

ประเทศ การดำเนินงานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
แคนาดา มีกำหนดมาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม (Cultural standards) เฉพาะแผนก เช่น แผนกเด็ก 

(Pediatric Health Care) มี 8 เกณฑ์มาตรฐาน คือ  
(1) ด้านนโยบายและการปฏิบัติ  
(2) ด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับผู้รับบริการ  
(3) ด้านการพัฒนาทีมสหวิชาชีพ (ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมการบริการ) อย่างสม่ำเสมอ  
(4) ด้านการพัฒนากลวิธีการดำเนินงานและการประเมินกลยุทธ์  
(5) ด้านการออกแบบการประเมินผลที่ตอบสนองความต้องการการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมของ
ผู้รับบริการ 
(6) ด้านนวัตกรรมของการสร้างการมีส่วนร่วม  
(7) ด้านการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 
(8) ด้านการกำหนดกลไกในการพัฒนาวิธีการวิจัยและประเมินผล 

อเมริกา มีเกณฑ์มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นในการลดช่องว่างทางภาษาและวัฒนธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในการ
เข้าถึงการบริการ เรียกว่า The NCQA Multicultural Health Care (MHC) standards ประกอบด้วย 5 
ด้านคือ 
(1) ระบบฐานข้อมูล เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และภาษา (Race/Ethnicity & Language Data)  
(2) ระบบอำนวยการ ที่เอ้ือให้เกิดการเข้าถึงและควาพร้อมในการบริการด้านภาษา (Access and 
Availability of Language Services) 
(3) การมีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือการตอบสนองทางวัฒนธรรม (Practitioner Network Cultural 
Responsiveness) 
(4) โปรแกรมบริการ ที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมและภาษา (Culturally and Linguistically 
Appropriate Services Program: CLAS)  
(5) การลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการดูแลสุขภาพ (Reducing Health Care Disparities) 

ออสเตรเลีย 1. รัฐควีนแลนด์ ได้พัฒนาคู่มือสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ และ สำหรับประชาชนทั่วไป เพ่ือดูแลและ
การปฏิบัติต่อประชากรที่มีความหลากหลายที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 

1. ด้านชาติพันธุ์ จำแนกออกเป็น: อินเดีย อัฟกานิสถาน อิรัก ญี่ปุ่น พม่า ซามัว ชาวเกาะทะเลใต้
ของออสเตรเลีย เมารี บุรุนดี ปาปัว นิวกินี ชาวจีน ศรีลังกา เอธิโอเปีย กัมพูชา ซูดาน ฟิลิปปินส์ 
เวียดนาม และม้ง 
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ประเทศ การดำเนินงานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
2. ด้านศาสนา จำแนกออกเป็น: ซิกซ์ ฮินดู อิสลาม คริสต์ 

เนื้อหาคู่มือที่สร้างความเข้าใจในแต่ละชาติพันธุ์ประกอบด้วย:  
(1) การสื่อสารและข้อควรระวัง (เน้นการปฏิบัติดูแลที่คำนึงถึงกาลเทศะ) 
(2) ความเชื่อและการปฏิบัติด้านสุขภาพ (Health beliefs and practices) 
(3) สถานะสุขภาพและปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพของแต่ละกลุ่มชน 
(4) การใช้บริการสุขภาพในออสเตรเลีย (Utilization of health services 
in Australia) 
นิยามความหลากหลายประกอบด้วย:  

1. ชาติพันธุ์และเชื้อชาติ 
2. ภาษา 
3. เพศ 
4. รสนิยมทางเพศ 
5. ช่วงอายุและรุ่น (generation) 
6. สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
7. ศาสนา ศรัทธา และความเชื่ออ่ืน ๆ 

2. การพัฒนาแนวปฏิบัติ (Guideline) ต่อผู้ที่มีภูมิหลังที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา ที่
ชื่ อ ว่ า  “Guideline for multicultural health policy implementation Queensland Health 
Multicultural Services” ประกอบด้วย 8 ด้าน 

1. ด้านความเป็นผู้นำและหุ้นส่วน (Leadership and partnership) 
2. ด้านบริการสื่อภาษา/ล่าม (Interpreter services) 
3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรและการแปลภาษา (Resource development and translation) 
4. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community engagement) 
5. ด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล/ฐานข้อมูล (Data collection and analysis) 
6. ด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Culturally competent workforce) 
7. ด้านการสรรหาและการคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Recruitment and 

retention) 
8. ด้านการดูแลประชากรที่มีความต้องการพิเศษ (Special needs populations) 

อังกฤษ มีการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในองค์กร โดยใช้เครื่องมือชี้วัดอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะที่สร้างขึ้น เรียกว่า “กรอบการประเมินความหลากหลาย” (Diversity Assessment 
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ประเทศ การดำเนินงานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
Framework) อันเป็นเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรใน
โอกาสต่อไปนี้ 
1. ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน  
2. การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การ การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพพนักงาน  
โดยไม่เลือกปฏิบัติในความแตกต่างด้านอายุ  ความทุพพลภาพ เพศ (รวมถึงผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศ) 
สถานะการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ สถานภาพสมรส การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน การตั้งครรภ์
และการลาคลอดบุตร ความคิดเห็นทางการเมือง เชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ รสนิยมทางเพศ 
ภูมิหลังด้านเศรษฐกิจและสังคม ความผิดที่เคยกระทำ การเป็นสมาชิกหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
สหภาพแรงงาน รูปแบบการทำงาน การมีหรือไม่มีครอบครัว และประเด็นอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงาน 
แนวปฏิบัติในองค์กรมีดังต่อไปนี้ 

1. สร้างความเข้าใจ การเห็นคุณค่า และการปฏิบัติงานด้านความหลากหลายของผู้คน เพ่ือให้เกิด
ความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  

2. ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการจ้างงาน  การคัดเลือก
บุคคลเข้าทำงาน รวมถึงขั้นตอนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

3. ส่งเสริมความเสมอภาคทางโอกาส รวมถึงการทำแบบประเมินผลกระทบ และการคัดกรองความ
เสมอภาคเชิงนโยบาย การทำงาน และแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลาย 

4. ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติ และความเคารพ  
5. ปฏิบัติหน้าที่ของเราเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติ และอุปสรรค พร้อมทั้งสร้างความสมดุล ความเสมอ

ภาคในองค์การ 
สิงคโปร์ สิงคโปร์มีประชากร 5.4 ล้านคนประกอบด้วยชาวจีน 74.2% มาเลย์ 13.3% อินเดีย 9.2% และเอเชีย 

3.3% และเชื้อชาติอ่ืน ๆ ในเอเชีย  
1. ได้มีการพัฒนารูปแบบการบริการปฐมภูมิที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนำร่องข้ึนในสิงคโปร์ 

(Patient-Centered Medical Homes Pilot in Singapore; PCMH model) ที่เอ้ือต่อ
ศักยภาพทางวัฒนธรรมและภาษาของผู้รับและให้บริการสุขภาพ  

2. ปัจจัยสำเร็จในการดำเนินงานคือ (1) ระบบการดูแลสุขภาพและนโยบาย (2) ความสามารถใน
การจัดการตนเอง/วัฒนธรรมการพ่ึงพาตนเอง (3) การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและ ครอบครัวมีการ
ตัดสินใจร่วมกันตามอัตลักษณ์แห่งตนที่มีอยู่ (1) 
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เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทางวัฒนธรรม ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ได้มีระบบพหุวัฒนธรรมศึกษา

ขึ้น พหุวัฒนธรรม คือ เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และประวัติศาสตร์โดยใช้
โครงสร้างของ กลุ่มชน (ethnicity) เชื้อชาติ (race) สถานะของครอบครัว (socioeconomic status) เพศ (gender) 
ความสามารถพิเศษ (exceptionalities) ภาษา (language) ศาสนา (religion) บทบาททางเพศ (sexual orientation) 
และพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (geographical area) เป็นตัวกำหนดการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมถึงการสร้างแนวปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายตั้งแต่

ระดับชุมชนจนถึงระบบบริการสุขภาพ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมและการจัดการความหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกัน 

ประเด็น ข้อสรุปจากงานวิจัย 
1. โมเดลเชิง
นิเวศวิทยา 
(Model of 
Ecological System) 
ต่อการจัดการความ
หลากหลาย 

โมเดลเชิงนิเวศวิทยา เป็นแนวคิดทฤษฎีในระดับชุมชนและสังคมโดยมองปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อสุขภาพแบบบูรณาการ ที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมในลักษณะการพึ่งพิงกันระหว่างสมาชิกหรือองค์ประกอบของระบบ หากส่วน
หนึ่งของระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะกระทบต่อส่วนอ่ืน ๆ ของระบบด้วยเช่นกัน สิ่งที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพเป็น 5 ระดับ คือ ระดับบุคคล (intrapersonal) ระหว่าง
บุคคล (interpersonal) องค์กร (organizational) ชุมชน (community) และนโยบาย
สาธารณะ (public policy)  

2. ระดับชุมชน(2) การใช้แนวทางที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยทำความเข้าใจและตอบสนองต่อ
ประชาชนเป็นรายบุคคล ที่ถูกสรุปไว้ในรูปแบบของจุดยืนทางวัฒนธรรมและบริบทส่วน
บุคคล ได้แก่ (1) สร้างรากฐานแห่งความไว้วางใจและความเคารพ (trust and respect) 
(2) กระจายช่องทางการสื่อสาร (communication channels) (3) สร้างระบบบริการ
และความร่วมมือของชุมชน (service and community partnerships) และ (4) การ
ให้เวลาเพื่อการปรับตัว (take the time)  

3. บุคลากรทาง
การแพทย์(3) 

สมรรถนะการพยาบาลพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น ประกอบด้วย (1) ด้านความรู้ ที่เกี่ยวกับ
มานุษยวิทยา สุขภาพ หลักคำสอนของแต่ละศาสนา ภาษาและการสื่อสาร (2) ด้าน
ทักษะ การสร้างสัมพันธภาพและการมองภาพองค์รวม และ (3) ด้านคุณลักษณะส่วน
บุคคล ประกอบด้วยการเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมการควบคุมตนเอง การคิดบวก 
และการใฝ่เรียนรู้ 
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ประเด็น ข้อสรุปจากงานวิจัย 
4. ระดับครอบครัว มีการศึกษาถอดททเรียนการเป็นพ่อแม่ในครอบครัวต่างวัฒนธรรม สำหรับคู่ 

สมรสและครอบครัวต่างวัฒนธรรมที่วางแผนจะมีบุตร ใกล้จะมีบุตร หรือมีบุตรน้อยเป็น
ของตนเองแล้ว ในการเตรียมตัวที่จะบ่มเพาะสมาชิกในครอบครัวต่อวัฒนธรรมใหม่ หรือ
วัฒนธรรมที่สาม (ที่ต่างออกไปจากพ่อและแม่) อันเกิดจากการผสมผสานวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันและก่อกำเนิดขึ้นเป็นวิถี ใหม่ และการปรับตัวต่อความ
แตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของพ่อ แม่ และลูก เช่น เด็กต้องเรียนรู้ถึงสองภาษา เป็นต้น 

5. ระดับปัจเจกชน เน้นการมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม ในการสร้างความเข้าใจ ยอมรับและปรับตัวให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

6. พหุวัฒนธรรมใน
นโยบายสาธารณะ (4) 

การมีนโยบายสาธารณะด้านการจัดการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือการเปิด
พ้ืนที่ให้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมได้มีพ้ืนที่ในสังคมอย่างเท่าเทียมอันเป็น
ส่วนหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น การกระจายทรัพยากรทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขให้ทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมกันในทุก
ภูมิภาคของประเทศ 
 

 
สรุป การจัดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในทุกมิติ เน้นการพ่ึงพา

ตนเอง และพ่ึงพาอาศัยทางสังคมแบบเกื้อกูลกัน โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานบริบทภูมิสังคมของพ้ืนที่ ความต้องการของ
ประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน เช่น การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติศาสนกิจได้ 
และความมีอิสระในเชิงวัฒนธรรมภายใต้กรอบกฎหมาย และความหลากหลายและการอยู่รวมกัน : ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมมีความครอบคลุมต่อสิ่งต่อไปนี้ ดังแสดงในรูปที่ 2 เช่น (1) ชนชาติ หมายถึง เอกลักษณ์ทางสังคมหรือ
วัฒนธรรมของบุคคล เช่น ไทย จีน (2) เชื้อชาติ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของบุคคลโดยอ้างอิงจากการสืบเชื้อสาย
หรือการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษ เช่น คนผิวขาว ชาวแอฟริกันและชาวเอเชีย (3) ศาสนา หมายถึง ลัทธิ
ความเชื่อส่วนบุคคล เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ หรือลัทธิอเทวนิยม (4) ภาษา หมายถึงสิ่งที่ใช้สื่อสาร
กันทั้งการพูดและการเขียน เช่น ภาษาพูด หรือ สำเนียงที่มีความแตกต่างตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย เช่น ภาษาไทย ภาษ
มลายู ภาษาไทยภาคใต้ ภาษาไทยอิสาน ภาษาคำเมืองในภาคเหนือ เป็นต้น (5) วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย คือ การ
ปฏิบัติที่เป็นแบบแผนของกลุ่มชนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะ (6) ผู้ด้อยโอกาสหรือมี
ความพิการ หมายถึง ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจของบุคคล เช่น บุคคลที่สูญเสียแขนหรือขา ผู้ป่วยออทิสติก ผู้
ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยโรคเอดส์ (7) เพศ หมายถึง ลักษณะต่าง ๆ ที่บ่งบอกความเป็นชายและความเป็นหญิง (8) เพศวิถี 
หมายถึง รสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล รวมถึงกลุ่มบุคคล LGBT (เลสเบี้ยน เกย์ บุคคลที่รักร่วมสอง
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เพศ และ บุคคลข้ามเพศ) ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ (8.1) รสนิยมทางเพศ หมายถึง ความรู้สึก ความสนใจทางเพศของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อเพศตรงข้าม เพศเดียวกันหรือทั้งสองอย่าง และ (8.2) อัตลักษณ์ทางเพศ หมายถึง การรับรู้
เกี่ยวกับเพศของตน ซึ่งอาจตรงกับเพศสภาพโดยกำเนิดหรือไม่ตรงก็ได้ (บุคคลข้ามเพศ) 
 
 

 
รูปที่ 2 ความครอบคลุมต่อประเด็นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

อย่างไรก็ตาม สังคมในแบบพหุวัฒนธรรมนั้นจะต้องมีพ้ืนที่ร่วม (collective space) หรือเป็นพ้ืนที่กลางแห่ง
ความปลอดภัย (safety zone) ที่ยอมรับในความแตกต่างของอัตลักษณ์ความเชื่อทางศาสนาในบริบทของสังคมนั้น และ
ต้องเป็นพ้ืนที่ที่สามารถเปิดโอกาสให้อัตลักษณ์ที่แตกต่างนั้นสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันซึ่งกันและกันได้อย่างเท่าเทียม (5) 

ประกอบกับปัจจัยทางด้านศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญในการทำหน้าที่อบรมกล่อมเกลาพฤติกรรม
ของสมาชิกในสังคม และมีอิทธิพลต่อสุขภาพทั้งในระดับปัจเจกชน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทำให้การกำหนดแนว
ปฏิบัติตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อทางศาสนาก่อนเป็นอันดับแรก โดยสามารถอธิบายหรือประเมินได้จากการมี ระบบ
บริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ที่จะส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้อย่างแท้จริง ดังรายละเอียดใน
ในบทท่ี 2 

 

 

ชนชาติ เชื้อชาติภาษา

ความ
หลากหลาย

ทาง
วัฒนธรรม

เพศ ศาสนา

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการเพศวิถี
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บททที่ 1 

ที่มาในการกำหนดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ 

(สำหรับหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถิ่น) 

อัตลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางภาษา ความเชื่อ ค่านิยม วิถี
ชีวิตประเพณี วัฒนธรรม จากการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพ พบว่าสถานะทางสุขภาพ และการเข้าถึงบริการของ
ผู้รับบริการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อ ระดับบุคคล ชุมชน และ ภาระด้าน
ค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบบริการสุขภาพภาครัฐ ได้มีความพยายามในการปรับระบบการให้บริการทั้งใน
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถรองรับความท้าทายจากปัญหาสุขภาพที่มีอยู่อย่างซับซ้อน 
(complexity)  ดังนั้น ระบบบริการสุขภาพที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการบริการ และ ลดความเหลื่อมล้ำทาง
สุขภาพได้นั้น จึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทภูมิสังคม และความแตกต่างทางด้านความเชื่อ ภาษา ศาสนา วิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์ของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง การเพ่ิมบริการเชิงรุก ลด
อุปสรรคในการเข้าถึง และพัฒนาบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 

การจัดระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) ถือเป็นความผาสุก
ขั้นสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ที่ โดยจิตวิญญาณเป็นส่วนที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่ลึกที่สุด หรือ
กล่าวได้ว่า เป็นพลังและแรงขับสูงสุดของชีวิตที่ทำให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดีและมีความปกติสุข 
ทั้งนี้ ความผาสุกดังกล่าว มีอิทธิพลมาจากท้ังบทบาทของ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม และสิ่งยึดเหนี่ยวของจิตใจ ดังนั้น 
การตระหนักถึงความต้องการทางจิตวิญญาณและการส่งเสริมที่เหมาะสม จะทำให้ส่วนสำคัญที่สุดของชีวิ ตได้รับการ
ตอบสนองในระดับขั้นสูงสุด อันก่อให้เกิดความปิติสุข ความสงบ ความเบิกบานในการทำหน้าที่และการใช้ชีวิต มีสมาธิ 
สติ และปัญญาที่จะรับมือกับสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งมีความหวังและพลังใจที่เข้มแข็ง ทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยให้บุคคล
ก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อไปได้ แม้ว่าความต้องการทางจิตวิญญาณ (spiritual needs) เป็นความต้องการที่
จะเดินทางสู่จุดหมายสูงสุดแห่งชีวิต (ultimate concerns) อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจแยกไม่ออกจากความต้องการทาง
ศาสนา (religious needs) อันเป็นความต้องการที่เก่ียวข้องกับความศรัทธา (faith)  และข้อปฏิบัติทางศาสนา และความ
ต้องการทางวัฒนธรรม (cultural needs) ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ แบบแผนในการปฏิบัติทางสังคม หรือ เป็นอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์ ที่จำเป็นต้องคงไว้ในสังคม ดังแสดงรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 การเชื่อมโยงกันระหว่างความต้องการทางจิตวิญญาณ ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือความผาสุกในชีวิต 
  

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากคณะทำงานและทีมวิชาการโครงการนโยบาย
สาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ : ประเด็นความมั่นคงด้านสุขภาพ ของศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) ตามคำสั่งที่   252/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ร่วมกับทีมนักวิชาการสถาบันนโยบาย
สาธารณะ (สนส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การปรับปรุงจากเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุ
วัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ของโครงการ “การประยุกต์ใช้ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในระบบบริการสุขภาพ
ภาครัฐทั้งสามระดับต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดบริการที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ดำเนินการในพ้ืนที่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา รหัสโครงการ สวรส 61-043 จาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ มีเป้าหมาย
สำหรับกลุ่ม ผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และ วัฒนธรรม ในห้าจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือเพ่ิมการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการบริการ ลดความแออัดในหน่วยบริการ
ทั้ง 3 ระดับ และในขณะเดียวกัน สามารถเพ่ิมการเข้าถึงบริการได้ในทุกมิติ  
 
 
 
 
 

Spiritual 
Needs

Cultural 
Needs

Religious 
Needs
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1. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 ในการดำเนินงานมีขั้นตอน ดังนี้ (รูปที่ 4) 

1. ทบทวนร่างเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้  ของ สวรส. รหัสโครงการ 
สวรส 61-043 และการพิจารณาร่างฯ เบื้องต้นโดยนายแพทย์ สสจ.ทั้ง 5 จังหวัดด้วยเทคนิคเดลฟาย 

2. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและให้บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 7 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 

3. การปรับปรุงร่างที่ได้จากเวทีฯ โดยทีมนักวิชาการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นำข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ ไปทดลองใช้ในหน่วยบริการ พ้ืนที่ 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  ได้แก่ จังหวัดสตูล  สงขลา   ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส 
5. การติดตาม ประเมินผล: ถอดบทเรียนการดำเนินงาน และ เวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันทั้ง 5 จังหวัด 

    

 
รูปที ่4 ขั้นตอนของกิจกรรมดำเนินงาน 

 
2. คำนิยาม: 

 
 (1) ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม หมายถึง การจัดรูปแบบการบริการสุขภาพของ  หน่วยบริการสุขภาพที่
ครอบคลุมด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูในทุกกลุ่มวัย และประเด็นสุขภาพ  ที่สนใจ ตามบทบาทหน้าที่และ
เชื่อมโยงกันในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางด้าน (1) ความเชื่อ (2) ภาษา (3) ศาสนา (4) วิถีชีวิต (5) 
ประเพณี วัฒนธรรม (6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (7) ชาติพันธุ์ของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม ลดอุปสรรคในการเข้าถึง 
และพัฒนาบริการที่ได้มาตรฐานบนพื้นฐานความรู้   ทางการแพทย์ หลักภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาของผู้รับบริการ จนเกิด
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ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามบริบท โดยเน้นการสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม เพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเอง การปรับตัว 
และตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ 
(2) แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม หมายถึง ข้อกำหนดที่เปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานและวัด
ความสำเร็จของสถานบริการสุขภาพ (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และ อปท.) ในการจัดการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และเพ่ิมความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น และการ
เสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้  
 
วัตถุประสงค์: 
 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสถานบริการสุขภาพทุกระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
บทบาทด้านบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ต่อผู้บริการทุกกลุ่ม ที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 
ที่เอ้ือต่อการเข้าถึงบริการในทุกระดับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประกาศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจในการดำเนินงานกับบุคลากรภายในองค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ 
 
ขอบเขตการดำเนินงาน:  
 
 คู่มือแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม นี้ ครอบคลุมหน่วยบริการสุขภาพทั้งสามระดับ ทั้งการบริการเชิง
รุกและเชิงรับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เช่น รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. รวมทั้ง อปท. ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ต่อกลุ่มผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ในกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง 
เบี่ยงเบน และกลุ่มป่วย โดยมีเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมบริการสุขภาพเสริมการเข้าถึง และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ร่วมกับชุมชนต่อการจัดการสุขภาพร่วมกัน ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การดูแลรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ  และมีระบบรับ-ส่ง เพ่ือรักษาต่อที่เหมาะสมต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อันเป็นการตอบสนองต่อ
ความคาดหวังตามสิทธิในความเป็นบุคคลของผู้รับบริการ ครอบคลุมทั้งในสถานการณ์ปกติ และฉุกเฉิน  ดังแสดงในรูปที่ 
5 
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รูปที่ 5 ขอบเขตของข้อกำหนดมาตรฐานการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพในหน่วยบริการ 

มุ่งเน้นให้ระบบบริการมีความละเอียดอ่อนต่อ
มิ ติ ค ว า ม เป็ น ม นุ ษ ย์  (Humanistic sensibility) 
เนื่องจาก แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ในด้านการ
ดูแลสุขภาพ ที่มาจากพ้ืนฐานเฉพาะตัวของแต่ละคน 
ตั้งแต่อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสู ง พฤติกรรมการกิน
อาหาร สิ่งแวดล้อมรอบตัว การใช้ชีวิตที่มีวิถีชีวิตที่
แตกต่างกัน จึงต้องดูแลสุขภาพแบบเจาะจงเฉพาะ
บุคคล (Customized/Personalized Healthcare) ได้
มากขึ้น   อีกทั้งเป็นการออกแบบระบบบริการที่มุ่งดูแล
เฉพาะราย เพราะทุกคนมีความเสี่ยงที่ ไม่เหมือนกัน 
แม้ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน อยู่ประเทศเดียวกัน ก็
มีโรคที่ต่างกัน ระบบการแพทย์และสาธารณะสุขในวันนี้

จึงเปลี่ยนไป มีการนำปัจจัยต่าง ๆ เช่น พันธุกรรม 
(genes) การใช้ ชี วิ ต  (lifestyle) และ  สิ่ งแ วดล้ อม 
(environment) ของคนไข้มาเป็นปัจจัยประกอบเพ่ือ
วินิจฉัย วางแผนการรักษา รวมถึงป้องกันโรคที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต เราเรียกการแพทย์แนวใหม่นี้ ว่า 
“ ก าร แ พ ท ย์ เฉ พ าะ เจ า ะ จ ง ”  ห รื อ  “ Precision 
Medicine” ที่จะแพร่หลายต่อไปได้มากข้ึน 

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น 

คือแนวปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาศักยภาพใหประชาชน
สามารถดูแลสุ ขภาพ ได้ ด้วยตนเอง รวมถึ งการมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติในเรื่องที่
เกี่ยวของกับสุขภาพของตนเอง รวมทั้ง การเพ่ิมโอกาส
ในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 

• ทุกเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา
และวัฒนธรรม

• สร้างเสริม-ส่งเสรมิ 
ควบคุม-ปัองกัน 
รักษา ฟ้ืนฟู

• สุขภาพดี 
(ปกต)ิ กลุ่ม
เสี่ยง และป่วย

• ปฐมภูมิ ทุติย
ภูมิและตติยภูมิ

หน่วยบริการ
สุขภาพภาครัฐ
และท้องถิ่น

ผู้รับบริการทุก
ประเภท

เพ่ิมการเข้าถึง
บริการทุกกลุ่ม

มิติการบริการ
สุขภาพที่
ครอบคลุม
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ให้ความสำคัญต่อการดูแลในเชิงป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณไปพร้อมกัน ที่เน้น
การสร้างสุขภาพโดยเริ่มที่ตัวบุคคลและครอบครัวเป็น
หลัก รวมไปถึงการจัดบริการและการดูแลสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (อปท.)  แกนนำชุมชน และเครือข่ายทาง
สุขภาพต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ดีใน
ระดับชุ มชน  และการดู แลประชากรในกลุ่ มที่ มี
ความจำเพาะเจาะจงสูง ได้อย่างตรงเป้าหมายได้สูงสุด 
ของการบริการสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของระบบสุขภาพในเมืองไทยโดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็น   

“สังคมพหุวัฒนธรรม” (Multicultural Society) 

ที่มาของแนวปฏิบัติด้านศาสนาและสุขภาพ 

 การทำงานด้านสุขภาพในทุกระดับจำเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายของผู้นำศาสนา
และการให้ข้อเสนอแนะในด้านการปฏิบัติ เช่น ผู้นำ
ศาสนาในศาสนาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

• ผู้นำศาสนาทางศาสนาพุทธ คือ พระสังฆาธิ
การระดับเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะ
อำเภอ เจ้าคณะจังหวัด หรือพระธรรมทูตที่
ได้รับการแต่งตั้งจากทางคณะสงฆ์ ที่ดำเนินการ
เผยแผ่ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
แก่พุทธศาสนิกชน  

• ผู้นำทางศาสนาคริสต์ คือ ผู้นำในคริสตศาสนา
ที่มีองคสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประมุข
สูงสุด ที่มีบาทหลวงและศาสนาจารย์ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากประมุขของคริสต์ศาสนา หรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เผยแผ่แก่คริสตศา
สนิกในสังฆมณฑล และเมื่อได้รับการบวชเป็น
พระสงฆ์ (บาทหลวง)แล้วต้องถือโสดตลอดชีวิต 
เพ่ือทำงานรับใช้ ศาสนาในพระศาสนาจักร
เพียงอย่างเดียว ประกอบด้วย 

▪ พระสงฆ์  เป็นสรรพนาม ที่ใช้เรียก 
ชายที่ เข้ารับศีลบวช (ศีลบรรพชา) 
เรียบร้อยแล้วในคริสต์ศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิก 

▪ คุณพ่อ      เป็นสรรพนาม ที่ศาสนิก
ชนชาวคริสต์ ใช้เรียก พระสงฆ์หรือ
บาทหลวง 

▪ บาทหลวง เป็นสรรพนามทางการ ที่
ใช้ เรียก พระสงฆ์ของศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก 

• ผู้นำทางศาสนาอิสลาม คือ อิหม่าม หรือผู้นำ
ทางศาสนาที่ ได้รับการแต่งตั้งมาจากสำนัก
จุฬาราชมนตรี ให้อยู่ประจำมัสยิดนั้น ๆ เพ่ือทำ
ห น้ า ที่ สื่ อ ส า ร เผ ย แ ผ่ ห ลั ก ศ าส น าแ ล ะ
มนุษยธรรมแก่ชุมชน 
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รูปที่  6  เป้าหมายการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพ ภาครัฐทั้ง 3 ระดับ
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บทที่  2 ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม  
ที่สอดคล้องกับความเชื่อ และศาสนาของผู้รับบริการ  

1) หลักการทางศาสนาและสุขภาพ 

ตารางท่ี สุขภาพในมิติต่าง ๆ ตามหลักกการทางศาสนา 

ศาสนา หลักการทางศาสนาและสุขภาพ 

คริสต์ศาสนา 
(นิกาย
โรมันคาทอลิก) 

การระบุถึงการดูแลสุขภาพโดยรวม 

• เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนามนุษย์ในศาสนาคริสต์คือ การเจริญเติบโตขึ้นเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์แบบพระเยซูคริสต์คือ 

- มีความเจริญเติบโตฝ่ายร่างกาย  
- มีความเจริญงอกงามในสติปัญญา  
- มีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ  
- และมีความสามารถ ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  
- ซึ่งสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมลูกา 2:52 ที่เป็นพระลักษณะความ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ว่า “…พระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญา 
ในด้านร่างกาย และเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย…” 

• ตามหลักคำสอนและความเชื่อของศาสนาคริสต์ ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าทรง
สร้างและมีสภาวะของความเป็นองค์รวม คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
จิต -วิญญาณ 

• ความเป็นมนุษย์มีสถานะเป็นพิเศษเหนือสรรพชีวิตอ่ืน  เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์จาก
พระฉายาของพระองค์เท่านั้น และมนุษย์มีสถานะทางจิตวิญญาณที่สูงกว่าสรรพสัตว์คือ 

- พืช มีเฉพาะแต่วิญญาณ ที่เรียกว่า vegetative soul คือวิญญาณที่ทำให้พืชมีชีวิตแต่
ไม่สามารถมีความรู้สึกนึกคิดได้  

- สัตว์ มีสิ่งที่มากกว่าพืชคือนอกจากจะมี vegetative soul แล้วยังมี sensitive soul 
คือมีวิญญาณที่ทำให้รับรู้ความรู้สึกได้  

- มนุษย์ มีวิญญาณในส่วนที่เรียกว่า rational soul เพ่ิมขึ้นมา เป็นวิญญาณที่ทำให้
มนุษย์รู้จักเหตุผล และรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี 
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ศาสนา หลักการทางศาสนาและสุขภาพ 

• การให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาวะ พระคัมภีร์ไบเบิ้ลทั้งฉบับเดิมและฉบับใหม่ มีข้อความ
ที่กล่าวถึงความสำคัญของสุขภาพมนุษย์ ดังปรากฎ ในอิสยาห์ บทที่  40 ข้อที่ 31 ได้กล่าวว่า 
“จิตใจเข้มแข็งเปรียบเหมือนร่างกายแข็งแรง” แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจกับ
ร่างกาย  

• พระศริสต์ธรรมคัมภีร์ สอนว่า “พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการรักษาโรค” เมื่อพระเจ้าทรง
สร้างมนุษย์ขึ้น พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจที่ร่า
เริงเบิกบานแจ่มใส ให้ร่างกายซึ่งเป็น “พระวิหารของพรเจ้า” อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ  

• พระเยซูเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ พระราชกิจของพระเยซูคือการประกาศข่าวดีและการรักษาโรค 
“บรรดาผู้เจ็บป่วยทั้งหลายนั้นพระองค์ได้ทรงรักษาให้หาย” พระเยซูทรงรักษาผู้เจ็บป่วยทุก
ชนิดด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้า ทรงรักษาชีวิตและสุขภาพมนุษย์ ไม่ปล่อยให้ร่างกายของ
มนุษย์ซึ่งเป็นพระวิหารของพระเจ้าเสื่อมโทรม แต่จะทรงทะนุบำรุงรักษาให้ใช้การได้และอยู่ใน
สภาพดีตลอดไป เพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ 

•  เมื่อใดมนุษย์ตกอยู่ในอำนาจของมาร โรคภัยต่าง ๆ ได้บังเกิดขึ้นกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัย
ที่เกิดจากเชื้อโรคหรือการทำงานของอวัยวะในร่างกายบกพร่องและผิดปกติ 

• การดำรงชีวิตแบบคริสตชน จึงเชื่อว่า “มนุษย์จึงมีหน้าที่ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนให้
สมบูรณ์”  การมีความเชื่อความศรัทธาจะควบคู่กับการรู้จักดูแลรักษาสุขภาพอยู่เสมอ ทำให้เกิด
การดูแลรักษาชีวิตที่พระเจ้าให้มาอย่างดีที่สุด ผ่านการจัดสรรชีวิตให้สมดุล  ทั้งระดับจิตใจ
สังคม และ จิตวิญญาณ ผ่านการดูแลตนเอง คือ 1) การทำให้มีสุขภาพดี และ 2) การดูแลชีวิต
ใหม่ซึ่งเป็นพระพรจากพระเป็นเจ้า 

• ข้อแตกต่างของผู้นำทางศาสนาและคริสตชนทั่วไป: นักบวชนิกายโรมันคาทอลิก ทั้งชายและ
หญิง คือ กลุ่มนักบวชที่ต้องถือ หลัก 3 ข้อใหญ่ (ได้แก่ นักบวชชาย (นักพรตชาย) เช่น 
บาทหลวง บราเดอร์ (Brothers) และ นักบวชหญิง (นักพรตหญิง) ซิสเตอร์ (Sisters) หรือ แม่
ชี (Nun) เป็นต้น) : เป็นผู้ถือความบริสุทธิ์คือไม่แต่งงาน ถือความจนสมถะ/ยากจน/เรียบง่ายไม่
มีทรัพย์สิน และมีความนบนอบ คือเชื่อฟังคำสั่งผู้ใหญ่/เจ้าคณะ/ผู้ปกครองระดับสูง  

• ผู้ที่จะเป็นนักบวช/พระสงฆ์ นอกจากจะได้รับการถูกฝึกตาม ระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ยัง
จะต้องรับการถวายตัวปฏิญาณตน สามารถออกจากการเป็นนักบวชก็ได้ (ไม่บังคับ) แต่ว่าหาก 
ถวายตัวปฏิญาณตนแล้วจะมักไม่นิยมออกจากเป็นนักบวชเพราะถือว่า “หาก ผู้ใดเข้ามา คือ 
ปฏิญาณตนแล้ว จะออกผู้นั้นไม่ควรคู่กับอาณาจักสวรรค์” 
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ศาสนา หลักการทางศาสนาและสุขภาพ 

• บทบาทหน้าที่ของบาทหลวง คือ ผู้นำทางศาสนาในชุมชนต่าง ๆ เช่น การประกอบพิธีกรรม 
การเทศน์สั่งสอน เป็นต้น โดยคัดเลือกจากผู้มีประสงค์จะบวชที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี หรือ 
เรียกว่า “ศาสนบริกร” เป็นผู้ที่ได้รับเจิมจากองค์พระผู้เป็นเจ้า มีหน้าที่ถวายบูชามิสซาและ
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น โปรดศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป การแต่งงาน งานศพ ฯลฯ ซึ่งเป็น
ผู้แทนขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าในพิธีกรรมนั้น ๆ 

• การเตรียมตัวด้านสุขภาพสำหรับผู้สอนศาสนา : “หากผู้สอนศาสนาร่างกายไม่แข็งแรง จะ
ส่งผลอะไรต่อความก้าวหน้าของงาน คู่ของผู้สอนศาสนา และความผาสุกของผู้สอนศาสนาคน
นั้น” 

ด้านอาหาร 

• สิ่งที่ห้ามรับประทาน คือ เลือดสัตว์: เยเนซิศ 9:4 หลังน้ำท่วมโลก พระเจ้าอนุญาตให้โนอาห์
กับครอบครัวกินเนื้อสัตว์ได้แต่ห้ามกินเลือดของมัน พระเจ้าบอกโนอาห์ว่า “เว้นแต่เนื้อที่ยังมี
ชีวิตอยู่เจ้าอย่ากินเลย, คือยังมีเลือดอยู่นั้น” เลวีติโก 17:14 บอกว่า “อย่าได้กินโลหิตสัตว์
อย่างหนึ่งอย่างใดเลย; เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังนั้นคือโลหิต, ผู้ใดได้กินโลหิตต้องตัดชีวิตผู้นั้น
เสีย” กิจการ 15:20 บอกว่า “ให้ละเว้น . . . จากเลือด 

• อาหารที่ศาสนาส่งเสริมให้รับประทานคือ ปลา น้ำผึ้ง นม มะกอกและน้ำมันมะกอก ถั่วและ
ขนมปังงอก ผลิตภัณฑ์นมและแพะ ผลไม้ เครื่องเทศเครื่อ งปรุงรสและสมุนไพร ถั่วและ
ถั่วฝักยาว วอลนัท 

• ในมาระโก บทที่ 6 ข้อที่ 37 ได้กล่าวว่า “พระเยซูทรงบอกให้ศิษย์เตรียมอาหารให้ประชาชน
ที่มาฟังคำสั่งสอนของพระองค์” 

• พระคัมภีร์ระบุว่าไม่ให้กินอย่างตะกละมูมมาม (เฉลยธรรมบัญญัติ 21:20, สุภาษิต 23:2, 2 เป
โตร 1:5-7, 2 ทิโมธี 3:1-9, 2 โครินธ์ 10:5) 

• คัมภีร์ไบเบิลตำหนิการกินหรือดื่มมากเกินไปซ่ึงมีผลเสียต่อสุขภาพ. (สุภาษิต 23:20) 
• การเตรียมตัวด้านสุขภาพสำหรับผู้สอนศาสนา: “นิสัยการรับประทานที่มีประโยชน์ แทนที่จะ

ถือเอาน้ำตาลกับไขมันเป็นอาหารหลัก คนหนุ่มสาวควรหัดรับประทานอาหารที่ประกอบด้วย
โปรตีนและเส้นใย เช่น เนื้อที่มีไขมันต่ำ โยเกิร์ต ผัก และผลไม้ การดื่มน้ำอัดลมมากกว่า 12 
ออนซ์ต่อวันจัดว่ามากเกินไป”  

• เลวีนิติ 11: 9 TLB: "สำหรับปลาคุณสามารถกินอะไรก็ได้ที่มีครีบและเกล็ดไม่ว่าจะมาจาก
แม่น้ำหรือทะเลก็ตาม" 

• ลูกา 5: 10-11 MSG: พระเยซูตรัสกับซีโมนว่า “ไม่มีอะไรต้องกลัว จากนี้ไปคุณจะไปตกปลา
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ศาสนา หลักการทางศาสนาและสุขภาพ 

ชายและหญิง  พวกเขาดึงเรือของพวกเขามาที่ชายหาดทิ้งอวนและทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตามเขา
ไป” 

• เฉลยธรรมบัญญัติ 26: 9 NLT: เขานำเรามายังสถานที่นี้และให้ดินแดนที่ไหลด้วยนมและ
น้ำผึ้ง! 

• สดุดี 119: 103 NIV: คำพูดของคุณหวานแค่ไหนสำหรับรสนิยมของฉันหวานกว่าน้ำผึ้งสำหรับ
ปากของฉัน! 

• มาระโก 1: 6 NIV: จอห์นสวมเสื้อผ้าที่ทำจากขนอูฐพร้อมกับเข็มขัดหนังรอบเอวของเขาและ
ตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่า 

• เฉลยธรรมบัญญัติ 8: 8 NLT: “ เป็นดินแดนแห่งข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ เถาวัลย์มะเดื่อและ
ทับทิม น้ำมันมะกอกและน้ำผึ้ง " 

• ลูกา 10:34 NLT: "เมื่อไปหาเขาชาวสะมาเรียได้รักษาบาดแผลของเขาด้วยน้ำมันมะกอกและ
เหล้าองุ่นและพันแผลจากนั้นเขาก็วางชายคนนั้นไว้บนลาของเขาและพาเขาไปที่โรงแรมแห่ง
หนึ่งซึ่งเขาดูแลเขา 

• เอเสเคียล 4: 9 NIV: “ จงเอาข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ถั่วและถั่วลูกเดือยและลูกเดือยสะกด 
ใส่ไว้ในขวดแล้วใช้ทำขนมปังให้คุณ คุณต้องกินมันในช่วง 390 วันที่คุณนอนตะแคง" 

• 1 ซามูเอล 30: 11-12 NIV: พวกเขาให้น้ำดื่มและอาหารให้เขากิน - ส่วนหนึ่งของเค้กมะเดื่อ
อัดและเค้กลูกเกดสองลูก เขากินและฟ้ืนขึ้นมา 

• กันดารวิถี 13:23 NLT: เมื่อพวกเขามาถึงหุบเขาเอชคอลพวกเขาโค่นกิ่งองุ่นกลุ่มเดียวมีขนาด
ใหญ่มากจนต้องใช้สองคนแบกไว้บนเสาระหว่างพวกเขา! พวกเขารายงานตัวอย่างทับทิมและ
มะเดื่อด้วย 

• 2 ซามูเอล 17:28 NIV พวกเขานำข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์แป้งข้าวสาลีคั่วถั่วและถั่วเลนทิล 
• ปฐมกาล 43:11 NASB: แล้วอิสราเอลบิดาของพวกเขาจึงพูดกับพวกเขาว่า "ถ้าจะต้องเป็น

เช่นนั้นก็จงทำสิ่งนี้จงนำผลผลิตที่ดีที่สุดจากแผ่นดินใส่กระเป๋าของท่านและนำชายคนหนึ่งไป
เป็นของขวัญยาหม่องและบางส่วน น้ำผึ้งหมากฝรั่งหอมและมดยอบถ่ัวพิสตาชิโอและอัลมอนด์" 

• การอดเนื้อในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งปี เพราะถือว่าเป็นวันพลีกรรมทั่วไป  
• อดอาหาร ในเทศกาลมหาพรต (ระยะเวลาประมาณ 40 วัน ก่อนวันระลึกถึงพระมหาทรมาน

ของพระเยซูเจ้า หรือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday)) ในวันพุธรับเถ้า (วันแรกของเทศกาล
มหาพรต) และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า)  

• “การอดเนื้อ” ในที่นี้หมายถึงการละเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์สี่เท้า สัตว์ปีก เพราะถือ
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ศาสนา หลักการทางศาสนาและสุขภาพ 

ว่าเป็นสัตว์ใหญ่ เช่น หมู วัว ไก่ นก ฯลฯ อีกทั้งเนื้อเหล่านี้ในอดีตมีราคาแพง จุดประสงค์ของ
การอดเนื้อ ก็เพ่ือละเว้นจากการเสพสุขและเข้าร่วมทุกข์กับองค์พระเยซูเจ้า เป็นการอดอาหาร
ที่มีราคาแพง หรืออร่อยลิ้น แต่จะกินอาหารเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือย เช่น ผัก เต้าหู้ หรือแป้งแทน  

ด้านกิจกรรมทางกาย 

• ข้อพระคัมภีร์ 1 ทิโมธี 4:8 กล่าวว่า “เพราะว่าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของ
พระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคต
ด้วย” นั้นคือพระคัมภีร์บอกว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ 

• หนังสือ 2 ทิโมธี 2:5 กล่าวว่า “และถ้าผู้ใดจะเข้าแข่งขันกัน เขาก็คงมิได้สวมมงกุฎ เว้นเสียแต่
เขาได้ปฏิบัติตามกฎ”  

• หนังสือ 2 ทิโมธี 4:7 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด 
ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว” 

• ข้อกำหนดสำหรับผู้สอนศาสนา:  คือ “ออกกำลังกายเป็นประจำ (ทุกวัน) ต้องสามารถเดินได้
เฉลี่ยวันละหกไมล์ (10 กิโลเมตร) และขี่จักรยานได้วันละ 12 ไมล์ (19 กิโลเมตร) ผู้มุ่งหวังจะ
เป็นผู้สอนศาสนาที่เดินไม่เกินจากรถไปเรียนหรือไปทำงานมักจะเจ็บเท้าและเป็นแผลพุพองเมื่อ
พวกเขาไปถึงสนามเผยแผ่ ผู้สอนศาสนาที่ไม่แข็งแรงจะเหนื่อยล้าจากงานสอนศาสนา และ
ผู้สอนศาสนาที่อ่อนเพลียจะท้อแท้และมีปัญหาสุขภาพง่ายกว่าผู้สอนศาสนาที่มีร่างกายแข็งแรง 

• สุภาษิต 27:27 TLB: จากนั้นจะมีขนแกะเพียงพอสำหรับเสื้อผ้าและนมแพะเพียงพอสำหรับ
เป็นอาหารสำหรับทั้งครอบครัวหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวหญ้าแห้งและการเก็บเกี่ยวใหม่จะ
ปรากฏขึ้นและสมุนไพรบนภูเขาจะถูกเก็บเก่ียว 

• อพยพ 30:23 NLT: "รวบรวมเครื่องเทศที่เลือก: มดยอบบริสุทธิ์ 12 ปอนด์, อบเชยหอม 6 
ปอนด,์ ว่านน้ำหอม 6 ปอนด"์ 

• กันดารวิถี 11: 5 NIV: "เราจำปลาที่เรากินในอียิปต์ได้ฟรีแม้กระทั่งแตงกวาแตงกระเทียมหัว
หอมและกระเทียม" 

ด้านจิตใจและการพักผ่อน 

• การภาวนา คือการอธิษฐานเป็นวิธีการที่คริสตชนใช้ติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า  ด้วยการ
สรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณที่ได้รับพระพร ขอความช่วยเหลือสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน และ
สารภาพบาป หรือ ศีลแก้บาป การใหโ้อกาส การคิดได้เพ่ือกลับตัวกลับใจและรู้สึกสบายใจขึ้น 

• การใช้พระคัมภีร์ในชีวิตประจำวัน หรือ การอ่านคำสอนทางศาสนา เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ
หรือสวดภาวนาเมื่อรู้สึกไม่สบายใจ ด้วยการ (1) ฟังพระคัมภีร์ (การฟังเทศนา การเรียนพระ
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คัมภีร์) (2) อ่านพระคัมภีร์ (3) ศึกษาพระคัมภีร์ (4) ท่องจำพระคัมภีร์ และ (5) การภาวนาพระ
วจนะ การภาวนาใคร่ครวญเป็นกระบวนการสะท้อนคิดพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีก 

• ผู้สอนศาสนาใช้ชีวิตตามตารางเวลา “นอนหลับให้เพียงพอ ถึงแม้จำนวนเวลานอนของแต่ละ
คนต่างกัน แต่โดยทั่วไปคนหนุ่มสาวจะนอนวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมง 

• ยึดถือหลักบัญญัติ 10 ประการ ได้แก่ 1) อย่ามีพระเจ้าอ่ืนนอกจากเรา 2) อย่าทำรูปเคารพ
สำหรับตนหรือกราบไว้รูปเหล่านั้น 3) อย่าเอ่ยพระนามของพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 4) จงถือวัน
อาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 5) จงนับถือบิดามารดา 6) อย่าฆ่าคน 7) อย่าผิดประเวณี 8) อย่าลัก
ทรัพย์ 9) อย่าคิดมิชอบ และ 10) อย่าโลภสิ่งใดของผู้อื่น 

ด้านสังคม 

• การทักทาย การแสดงออกด้วยการการจับมือ การกอด การเอาแก้มสัมผัสกัน จะเชื่อมโยงกับ
ความศรัทธาในศาสนา คริสต์ศาสนิกชนตระหนักดีว่า พระพรต่าง ๆ มิได้มาจากตนเอง ดังนั้น 
มนุษย์จึงอ้อนวอนขอพระเจ้าได้โปรดประทานพระพร เช่น “ขอพระเจ้าสถิตกับท่าน” “ขอพระ
เจ้าคุ้มครอง” “รักในพระคริสต์” “สันติสุขจงอยู่กับท่าน” (Peace be with you) และ “พระ
เจ้าอวยพร” 

• กำหนดให้มีบาทหลวงบาทหลวงประจำสังฆมณฑล โดยมีมุขนายกเป็นประมุข ทำหน้าที่
อภิบาล บริหาร ปกครองและรับใช้คริสตชนตามที่ได้รับมอบหมายจากมุขนายกประจำสังฆ
มณฑลนั้น ๆ ให้การดูแลอภิบาลคริสตชน/บุคลากรในความดูแล รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ที่ ได้รับ
มอบหมายในชุมชนคาทอลิก 

• การปฏิบัติต่อคริสตชนด้วยกันด้วยความเคารพ แม้กระทั่งต่อผู้พิการ ดังคำสอน จากแนวคิด
หลักของศาสนาคริสตที่วา “มนุษย์มีศักดิ์ศรีเพราะมนุษย์ถูกสร้างมาใหเป็นรูปแบบและภาพ
ลักษณของพระเจา” (ปฐก.1: 26-27) 

• มีหลักธรรมด้านความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ที่หล่อหลอมให้คริสต์ศาสนิกชนมีจิตเมตตา มีความ
รักเพ่ือนมนุษย์ เหมือนรักตัวเอง บัญญัติ10 ประการหลักอาณาจักรพระเจ้า อาณาจักรพระเจ้า
เป็นอาณาจักรที่มีแต่ความสุข เป็นอาณาจักรแห่งความรักอย่างแท้จริงหลักคำสอนอ่ืน ๆ ได้แก่ 
หลักตรีเอกานุภาพ หลักความรัก ศาสนาคริสต์ได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งความรัก พระเยซูคริสต์
ทรงสอนให้รักเพ่ือน มนุษย์เหมือนรักตัวเอง ให้รักแม้กระทั่งศัตรู 

• การทำบุญให้ทาน : คำสอนสำคัญของคริสต์ศาสนา คือ “จงรักพระเป็นเจ้าและจงรักเพ่ือน
มนุษย”์ (เทียบ มัทธิว 22:37-39 และ ยอห์น 3:16) 

• ข้อห้ามด้านความสัมพันธ์ทางเพศ:  
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• ห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน หรือเพศสัมพันธ์นอกการสมรส 
• ห้ามทำแท้ง รวมไปถึงการตึความกว้างถึงขึ้นห้ามคุมกำเนิดโดยวิธีไม่ธรรมชาติ เช่นการใช้ถุงยาง

และยาคุม 
• ห้ามหย่าร้าง หรือแต่งงานใหม่จนกว่าจะตายกันไปข้างนึง 
• ศาสนาไม่ยอมรับการแต่งงานเพศเดียวกัน 

ด้านจิตวิญญาณ 

• แนวคิดเรื่องชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจา จากข้อความที่กล่าวว่า “มนุษย์จะมีความสมบูรณได้
ต้องมีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจา” 

• มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อกำหนดตัวชี้วัดด้านพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ตามหลักธรรมคำสอน
ของคริสต์ศาสนาสำหรับบาทหลวงและคริสตชน (จากสิ่งที่ เป็นนามธรรมสู่การวัดในเชิง
ปริมาณ) แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ (1) การกลับใจ (สติปัญญา อารมณ์ ศีลธรรม และศาสนา) 
และ (2) การดำเนินชีวิตตามคำแนะนำของพระวรสาร (ความยากจน ความบริสุทธิ์ และความ
นอบน้อมเชื่อฟัง) 

•  หลักตรีเอกานุภาพ (Trinity) ความเชื่อเรื่องพระเจ้าทรงมี 3 ภาคในองค์เดียวกัน ได้แก่ พระ
บิดา (The Father) พระบุตร (The Son) และ พระจิต (The Holy Spirit) 

• หลักความรัก (Love หรือ Agapé) ความเป็นมิตรและความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 
• หลักอาณาจักรของพระเจ้า คำสอนที่เน้นว่าความดีต่าง ๆ ที่บุคคลได้กระทำแล้วจะเป็นสิ่งที่

นำพาบุคคลนั้นให้ไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าไม่ว่าจะในโลกนี้หรือโลกหน้า 
• สร้างความเข้าใจในเรื่องราวของพระเจ้า จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ เป็นบ่อเกิดของปัญญา

หรือแหล่งรวมขององค์ความรู้ทั้งมวล ซึ่งสอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูในพระธรรมมัทธิว 
4:4 ว่า “…ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่ง
เดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า 

ข้อปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต 

• การเกิด : คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ 
(ปฐมกาล 1:26-27; 9:6) การเกิดเป็นพระพรของพระเจ้า ชีวิตมนุษย์จึงมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
ดังนั้น จึงมีศีลที่เก่ียวข้องดังนี้ 

- การล้างบาป หรือ พิธีบัพติศมา (Baptism) ทำในทารกแรกเกิด เพื่อล้างบาปแรกของ
มนุษย์ เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ถูกปีศาจล่อลวง ในพิธีกรรมประกอบด้วยการใช้น้ำเป็น
สัญลักษณ์เทลงบนหน้าผากในพระนามของพระตรีเอกภาพ การแสดงตนละทิ้งปีศาจ 
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และการยืนยันความเชื่อถึงพระเจ้าเที่ยงแท้ 
- ศีลกำลัง (Confirmation) เด็กโตจะต้องให้คำสัตย์สาบานว่าจะนับถือในศาสนา

คริสต์อย่างไม่เสื่อมคลาย 
- ศีลสมรส (Marriage) เป็นการให้คำมั่นว่าจะดูแลกันตลอดไป โดยพิธีจะทำโดย

นักบวช โดยเหตุผลหลักสามข้อที่ควรแต่งงานนั้นคือ การมีทายาท การป้องกันบาป 
(การหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่คู่ครอง) และมิตรภาพร่วมกัน 

- ศีลเจิมคนไข้ (Unction) เพ่ือให้ผู้ป่วยได้มีกำลังใจและศรัทธาว่าพระเจ้าจะอยู่เคียง
ข้างตลอดจนการรักษาจนสุขภาพแข็งแรง ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เจิมกันด้วยพละการ แต่
จะเจิมเมื่อผู้ป่วยอยู่ในสถานะการณ์ที่ตึงเครียด หรือทรุดตัวลงอย่างมาก จึงให้
บาทหลวงมาทำพิธีที่โรงพยาบาล 

- ศีลอนุกรม (Holy Orders) เป็นพิธีกรรมสำหรับบวชพระของชาวคริสเตียน เพ่ือให้
รับหน้าที่และเป็นตัวแทนของโบสถ์ ได้แก่มุขนายก (Bishop) บาทหลวง (priests) 
และพันธบริกร (deacons) 

- ศีลอภัยบาป (Penance) การรับขนมปังและองุ่นมารับประทาน เป็นตัวแทนของ
ร่างกายและพระโลหิตของพระเยซ ู

- ศีลมหาสนิท (Eucharist) เป็นการสารภาพบาปแบบเปิดเผย เพ่ือให้บาทหลวงอภัย
บาปในนามของพระผู้เป็นเจ้า 

การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยหลักการศาสนา 

• ใช้หลักศรัทธา (faith) ความหวัง (hope) และความรัก (love) ด้วยการ  
- ภาวนา เป็นรูปแบบความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้า  

• สมาธิตามแนวคริสต์ศาสนา (Christianity) ประเพณีปฏิบัติของชาวคริสตร์มีหลากหลาย ซึ่ง
มีหลายอย่างที่ถูกจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกสมาธิ สิ่งเหล่านี้ได้แก่ สวดมนต์ในโบสต์ ดังนั้น
ผู้ที่สวดมนต์ในโบสต์คริสต์ อาทิ สวดมนต์และการนับลูกประคำในคริสตร์นิกายคาทอลิก หรือ
การเดินสวดมนต์อย่างเงียบๆในคริสต์นิกายออโทดอกซ์ ( Eastern Orthodoxy) ก็คือการเอา
จิตใจจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ให้เกิดสมาธิ 

• การอธิษฐานกับการรักษาโรค เช่น การวางมืออธิษฐาน เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ ยิ่งใหญ่เกินที่จะ
เข้าใจได้และเป็นคำสั่งของพระเยซูคริสต์ก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ให้เหล่าสาวกผู้เชื่อทุกคนออกไป
วางมืออธิษฐานคนเจ็บป่วย (มก16:18) อีกทั้งการวางมือเป็นหลักข้อเชื่อพ้ืนฐานของผู้เชื่อที่
คริสตจักรได้ละเลยที่จะสอนให้แก่ผู้เชื่อทุกคนที่จะฝึกฝนและเรียนรู้ในการวางมืออธิษฐาน ซึ่ง
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เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำการอยู่ภายในตัวบุคคลผู้วางมือ 
• บทบาทของบาทหลวง: อาจารย์/คุณพ่อ ช่วยอธิษฐานและวางมือให้ผู้ป่วย เพราะเป็นหน้าที่

ของคริสจักรที่ต้องทำตามข้อพระคัมภีรที่ว่า "ถ้าผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วย ผู้นั้นควรเชิญบรรดา
ผู้ปกครองคริสตจักรมาอธิษฐานเผื่อ และเจิมด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า คำ
อธิษฐานด้วยความเชื่อจะทำให้ผู้ป่วยหายดี องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักษาเขา ถ้าเขาทำบาป
พระองคก็จะทรงอภัยให้เขา" (ยก. 5:14, 15) 

• การอธิฐานด้วยตนเอง เช่น "พระองค์เองทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไว้ที่พระกายบนไม้
กางเขนนั้นเพ่ือเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพ่ือความชอบธรรม และด้วยบาดแผลของ
พระองค์ พวกท่านได้รับการรักษาให้หาย" (1 เปโตร 2:24) หรือ "จิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย 
จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจทั้งปวง อันเปี่ยมด้วยพระคุณผู้ทรงอภัย
โทษบาปทั้งหมดของท่านและทรงรักษาโรคภัยทั้งสิ้นของท่าน" (สดด 103: 2, 3) 

• ในสมัยคัมภีร์ไบเบิล พระเจ้าทรงอนุญาตให้ประชาชนของพระองค์รับการรักษาจากผู้มีความ
รู้ด้านการแพทย์. (เยเนซิศ 38:28; โกโลซาย 4:14) ไม่มีหลักฐานใด ๆ ในคัมภีร์ไบเบิลทีบ่่งชี้ว่า
พระเจ้าไม่พอพระทัยเมื่อพวกเขารักษาโรคโดยใช้พืชสมุนไพร ยาทาหรือขี้ผึ้ง อาหารบางชนิด 
หรือการบำบัดโรคด้วยวิธีอ่ืน ๆ. ที่จริง พระเยซูก็ยอมรับว่า “คนที่สบายดีไม่ต้องการหมอ แต่
คนป่วยต้องการ.”—มัดธาย 9:12  

• การรักษาโรคด้วยวิธีทางไสยศาสตร์ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า. (กาลาเทีย 5:19-21) คัมภีร์
ไบเบิลตำหนิ “การนับถือพ่อมดหมอผี” (กาลาเทีย 5:19-21, ฉบับคิงเจมส์) 

• การถ่ายเลือดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ: พระเจ้าสั่งเราให้ละเว้นจากเลือดเพราะเลือดเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระองค—์เลวีติโก 17:11; โกโลซาย 1:20 

• ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่บอกชัดเจนว่า เราต้องละเว้นจาก
เลือด (เยเนซิศ 9:4; เลวีติโก 17:10; พระบัญญัติ 12:23; กิจการ 15:28, 29) เราไม่รับเลือด
เพราะเราเชื่อฟังพระเจ้าและนับถือพระองค์ในฐานะผู้ประทานชีวิต เพราะพระเจ้าถือว่าชีวิต
ของคนก็คือเลือด—เลวีติโก 17:14 

พุทธศาสนา 
(นิกายเถรวาท) 

การระบุถึงสุขภาพโดยรวม 

• ถือว่าคน ประกอบด้วยขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์เป็นระบบที่มีชีวิต ประกอบด้วยกาย (รูป) และ 
จิต (เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ) ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งพ่ึงพิงอาศัยกันและกันและ
สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมและจักรวาล อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ
ดับไป 
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ศาสนา หลักการทางศาสนาและสุขภาพ 

• คำสอนด้านสุขภาพ: “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” หลักคำสอนในทางพุทธศาสนาที่
คุ้นหูกันดีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้พูดถึงความไม่มีโรคในความหมายถึงการมีสุขภาพดีแต่อย่างใด  
ความหมายที่แท้จริงของความไม่มีโรค (อาโรคยะ) นั้นกลับหมายถึง “นิพพาน” คือเป็นสภาวะ
สมบูรณ์สูงสุด สุขภาพในพระพุทธศาสนา เน้นทั้งทางด้านกายและจิตใจ เป็นไปอย่างธรรมชาติ 
ต้องอาศัยทั้งยา อาหารและผู้ดูแล  

• ทัศนะเรื่องความเจ็บป่วยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ประการหนึ่งว่า “ร่างกายเป็น รังแห่งโรค” 
และทุกอย่างเป็นไปตามหลักอริยสัจ 4 คือ การมีอยู่ของความจริง 4 ประการ คือ (1) ทุกข์ (2) 
เหตุแห่งทุกข ์(3) ความดับทุกข ์และ (4) หนทางไปสู่ความดับทุกข ์

• มีพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ที่ปราศจากโรคทางกายเป็นเวลานาน ๆ หรือไม่มีโรคทางกายปรากฏอยู่เลย
นั้นพอหาได้แต่คนที่ไม่มีโรคทางใจแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งนี้หายาก ยกเว้นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลส
แล้วเท่านั้น” 

• พุทธศาสนา ไม่ได้สอนให้เชื่อถือหรือเลื่อมใสในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ โชค
ลาง การพยากรณ ์หรือแม้แต่การฝึกฝนตนให้มีอำนาจพิเศษต่าง ๆ 

พุทธวิธีเสริมสุขภาพ 

• ส่งเสริมให้มีสุขภาวะในแต่ละด้านซึ่งเรียกว่า อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และ อธิปัญญาสิกขา 

ที่เรียกง่ายๆ ว่าศีล สมาธิ และ ปัญญา โดยศีลมุ่งเสริมสร้างสุขภาพทางกายและสังคม สมาธิเสริมสร้าง
สุขภาวะทางจิตและปัญญามุ่งให้เข้าใจและรู้แจ้งตามความเป็นจริง  

• พระพุทธองค์ทรงเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพ หลักฐานในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายแห่ง 
ระบุถึงความมีสุขภาพอนามัยของพระพุทธเจ้าไว้หลายประการ เช่น บำเพ็ญพุทธกิจได้เกือบ
ตลอดทั้งวัน คือ เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตเพ่ือโปรดสัตว์เวลาเย็นทรงแสดงธรรม เวลาค่ำทรง
ประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุและจวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและยังไม่สามารถ
บรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรด  

• พระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดี แม้จะทรงมีพระชนมายุถึง 80 พรรษา 60 แล้วก็ตาม 
ดังที่ตรัสยืนยันว่า พระองค์เป็นคนแก่ชราแม้ว่าจะทรงเจ็บป่วยอย่างหนัก ก็ไม่ทำให้พระองค์
หลงลืมสติและปัญญา พระองค์เสด็จด้วยพระบาทจาริกไปเผยแผ่ธรรมตามที่ต่าง ๆ จนช่วง
สุดท้ายแห่งชีวิตขณะที่พระองค์ทรงประชวรหนักด้วยโลหิตปักขันทิกาพาธ (ถ่ายเป็นพระโลหิต) 
ยังทรงสามารถเดินทางไกล จากเมืองปาวาสู่เมืองกุสินาราอันเป็นสถานที่ปรินิพพานได้ 

• การน้อมนำหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพ่ือ
พัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงเกื้อกูลซึ่ง
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กันและกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 ประกอบด้วย 

1. ศีล  ประกอบด้วย สัมมาวาจา (พูดชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ)  และ
สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)  
2. สมาธิ ประกอบด้วย สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ  (ระลึกชอบ) และ
สัมมาสมาธิ (ตัง้จิตมั่นชอบ)  
3. ปัญญา ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ) 

• ความสมบูรณ์พร้อมหรือสุขภาวะที่เป็นองค์รวมที่เรียกว่า ภาวนา 4  
- กายภาวนาความเจริญหรือสุขภาวะทางกาย  
- สีลภาวนา ความประพฤติที่พัฒนาสั่งสมไปถึงความเจริญในคุณธรรมทางสังคม มี

ระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่กันและกันในสังคม อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดีเกื้อกูลกันและกัน 

- จิตตภาวนา สุขภาวะทางจิตใจหรือสุขภาวะทางอารมณ์ความเจริญและมั่นคงด้วย
คุณสมบัติทางจิตที่ดีความเพียรพยายาม อดทน มีสมาธิและความสุขทางใจ 

- ปัญญาภาวนา เป็นการพัฒนาความรู้คิดความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริงแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้วยปัญญาดำเนินตามแนวทางแห่งเหตุ 

ด้านอาหาร 

• หลัก ศีล 5 ถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานที่สุดที่กำหนดวิถีชีวิตแบบพุทธ เช่น ข้อที่  3 ตั้งใจงด
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ที่นำไปสู่การสำส่อนทางเพศและการติดต่อของโรคทาง
เพศสัมพันธ์และ ข้อที่ 5 ตั้งใจงดเว้นจากดื่มสุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ 

• การรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร (โภชะเน มัตตัญญุตา) คือบริโภคในปริมาณเท่าที่
ร่างกายต้องการ ไม่บริโภคมากเกินเพราะเห็นแก่รสชาติอาหาร 

• ใช้ปัญญาพิจารณาให้แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ก่อน แล้วจึงบริโภคปัจจัยสี 
ด้านกิจกรรมทางกาย 

• การเดินจงกรม (ทั้งสำหรับพระและคนทั่วไป) 
• การปฏิบัติของภิกษุในการออกเดินบิณฑบาต  

ด้านจิตใจ 

• ใช้หลักพุทธธรรม (คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า): หลักธรรม แนวการปฏิบัติในศาสนาพุทธ 
ได้แก่ หลักอริยสัจ 4 ความจริง อันประเสริฐ 4 ประการ คือ1) ทุกข ์คือ ความไม่สบายกายไม่
สบายใจ 2) สมุทัย คือ เหตุของความเป็นทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3) นิโรธ คือ ความดับทุกข์ หรือ
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ศาสนา หลักการทางศาสนาและสุขภาพ 

นิพพาน และ 4) มรรค คือ ข้อปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความดับทุกข์ 
• การบูชาพระประจำวัน คือ สักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำ วันละ 2 ครั้ง คือ 

- ตอนเช้า ก่อนออกจากบ้านไปประกอบภารกิจการงาน 
- ตอนกลางคืน ก่อนนอนพักผ่อน 
- กรณีพิเศษ  ก) คราวเกิดความไม่สบายใจ ข) คราวจะตัดสินใจเรื่องสำคัญ 

• หลักปฏิบัติ เรียกว่า อริยมรรค 8 ประกอบด้วย 
- 1) สัมมาทิฐิ คือความเห็นชอบ  
- 2) สัมมาสังกัปปะ คือ ความดำริชอบ  
- 3) สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ  
- 4) สัมมากัมมันตะ คือ การกระทำชอบ  
- 5) สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ  
- 6) สัมมาวายามะคือ ความพยายามชอบ  
- 7) สัมมาสติ คือการตั้งสติชอบ  
- 8) สัมมาสมาธิ คือ การตั้งใจชอบ 

• อริยมรรค 8 เม่ือสรุปรวมแล้วเรียกว่า ไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักการ
และแนวปฏิบัติ เพ่ือไปให้ถึงกฎไตรลักษณ์ หรือความหลุดพ้น (นิพพาน) กล่าวคือ  

- 1) อนิจจตา คือความไม่เที่ยง  
- 2) ทุกขตา คือ ความเป็นทุกข์  
- 3) อนัตตา คือ ความไม่ใช่ตัวตน 

• สมาธิตามแนวพุทธศาสนา (Buddhism) ทั้งสมาธิแบบธรรมชาติ และสมาธิที่สร้างขึ้นด้วย
การตั้งใจหรือมุ่งเน้นไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้เกิดสมาธิ นอกจากนี้ในทางเถรวาท จะเน้นวิปัสนา
สมาธิ และอาณาปานสติ 

• การภาวนาหรือการประสานชีวิตด้านในให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณ 
- กายภาวนา หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์กายของเรากับสิ่งแวดล้อมภายนอก 

เช่น การบริโภคในชีวิตประจำวัน จะต้องรู้ว่าเราบริโภคสิ่งต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์อะไร 
เช่น บริโภคเพ่ือสุขภาพ เพ่ือประโยชน์ต่อร่างกาย ฯลฯ 

- ศีลภาวนา (ภาษาบาลี : สีล) หมายถึง การฝึกความประพฤติให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย 
ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดีเกื้อกูลแก่กัน 

- จิตตภาวนา หมายถึง การพัฒนาจิตให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรม
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ทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็น
สุขผ่องใส ฯลฯ 

- ปัญญาภาวนา หมายถึง การฝึกปัญญา ให้หยั่งรู้ เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่า
ทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระ ทำตนให้บริสุทธิ์จาก
กิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยสุขภาวะทางปัญญา 

ด้านสังคม 

• หลักธรรมที่สำคัญที่หล่อหลอมพุทธศาสนิกชน ให้เป็นคนรักสันติ รักอิสรเสรี มีนิสัยโอบอ้อม
อารี มีเมตตากรุณาต่อกัน ได้แก่ หลักโอวาทปาติโมกข์ เบญจศีลหรือ ศีล 5 สังคหวัตถุ 4 พรหม
วิหาร 4 ฆราวาสธรรม 4 สัปปุริสธรรม 7 หมายถึง หลักธรรมของคนดี หรือหลักธรรมของ
สัตบุรุษ 7 

• พื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ - อรรถะ 3 คือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อ่ืน หรือ ทั้ง
สองฝ่าย 

- 1) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน หรือภพนี้  
- 2) สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้องหน้า หรือภพหน้า 
- 3) ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิ่งหรือสูงสุด คือนิพพาน 

• เบญจศีล เป็นหลักปฏิบัติเพ่ือให้คนมีชีวิตอยู่ด้วยกันโดยปราศจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้ง
ต่อผู้อื่น (ศีลข้อ 1, 2, 3, 4) และต่อตนเอง (ศีลข้อ 5) 

• การมีวินัย หมายถึงระเบียบแบบแผนสำหรับฝึกฝน และควบคุมความประพฤติ ให้แต่ละคนมี
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

- วินัยของพระสงฆ์ (อนาคาริยวินัย) หรือวินัยสำหรับบรรพชิตซึ่งเป็นผู้ไม่ครองเรือน 
คือ1) การไม่ละเมิดข้อบัญญัติ หรือ ศีล 227 ข้อ 2) การสำรวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ 3) การเลี้ยงชีพหรือทำหน้าที่การงานที่ชอบในฐานะบรรพชิต และ 4) การ
พิจารณาให้เห็นประโยชน์ที่แท้จริงก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่
อยู่อาศัย ยารักษาโรค) 

- วินัยของฆราวาส (อาคาริยวินัย) หรือวินัยของผู้ครองเรือน ประกอบด้วยการเว้นการ
กระทำที่ส่งผลในทางลบต่อการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 3 ทางคือ : 1) ทางกาย เว้น
การทำลายชีวิต การถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ และการประพฤติผิดในกาม 2) ทาง
วาจา เว้นการพูดเท็จ พูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ และ 3) ทางใจ เว้นการ
ละโมบจ้องจะเอาของผู้อื่น การคิดร้ายต่อผู้อื่น และการเห็นผิดทำนองคลองธรรม 
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ด้านจิตวิญญาณ 

• พุทธศาสนามองว่า ปัญญานั้นเป็นพื้นฐานของความสุขทั้งทางกาย สังคม และจิต 
• สิกขาและภาวนาทมะ เป็นการฝึกนิสัยดั้งเดิมที่ยังไม่ได้ขัดเกลาให้เหมาะสม คือ (1) การรู้จัก

ข่มใจ ข่มระงับความเคยชินที่ไม่ดีทั้งหลายได้ และไม่ยอมให้กิเลสรบเร้า (2) การฝึกปรับปรุง
ตนเองโดยทำคุณความดีตามแนวทางไตรสิกขา คือ ฝึกให้กาย วาจา ใจเรียบร้อย (ศีลสิกขา) 

• วิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ การปฏิบัติวิปัสสนาในชีวิตประจำวั 
นั้น จะปฏิบัติที่ไหนเมื่อไรก็ได้ เพ่ือให้ฝึกพิจารณาให้เกิดปัญญารู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่า
วัตถุสิ่งของ (รูป) และความคิดนึก การรู้อารมณ์ใด ๆ (นาม) ในทางทวาร (ประตู) ทั้ง 6 ของ
ร่างกายเรา คือ ตา หูจมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ว่าจะเป็นการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส ถูกต้อง
สัมผัส และจิตใจที่คิดนึก ทั้งรูปและนามทุกทวารล้วนแต่มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ชั่วคราว แล้วก็ดับ
ไปทั้งสิ้น 

• ผู้ที่ฝึกฝนจิตใจอย่างดีจนเกิดปัญญา จะเข้าถึงความจริงของโลกและชีวิต และสามารถรักษา
จติใจของตนให้สงบไม่หวั่นไหวไปกับทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจ 

มุมมอง/ข้อปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต 

• ขันธ์ 5 เป็นองค์ประกอบของชีวิต ประกอบด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์
และวิญญาณขันธ์ เป็นตัวที่กำหนดว่าชีวิตอยู่ได้หรือดำเนินต่อไปได้อย่างไร ถ้าขันธ์ทั้ง 5 นี้
แตกดับ ตัวชีวิตก็แตกดับไปด้วย 

• ธาตุทั้ง 6 ซึ่งประกอบด้วย ปฐมวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุ อากาสธาตุ และวิญญาณ
ธาตุธาตุทั้ง6 นี้ก็เป็นองค์ประกอบของชีวิตที่ค้ำจุนชีวิต ทำให้ชีวิตไม่แตกดับ หรือดำรงอยู่ได้
เช่นเดียวกันกับขันธ์ 5 

• อายตนะทั้ง 6 ซึ่งประกอบด้วย ตา (จักขุ) หู (โสตะ) จมูก (ฆานะ) ลิ้น (ชิวหา) กาย (กาย) ใจ 
(มโน) อายตนะทั้ง 6 นี้ เป็นองค์ประกอบของชีวิตที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย
พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

• พื้นฐานของหลักปฏิจจสมุปบาท องค์ประกอบของชีวิตและลักษณะของชีวิตก็ล้วนอยู่บน
พ้ืนฐานเหตุปัจจัยและดับลงเพราะเหตุปัจจัย“เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้
เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะความดับของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับ” อันมาจากเหตุปัจจัยที่ทำการกระทำ
ให้เป็นกุศลและอกุศล  “สัมมาปฏิปทา และ มิจฉาปฏิปทา” 

• ความสุข (happiness) เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา เป็น
ความดีสูงสุด และเป็นความรู้สึกองค์รวมเชิงอัตวิสัย (subjective) ในพุทธศาสนา มาจาก 
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- กัลยาณมิตร คือ มีผู้แนะนำสั่งสอน ที่ปรึกษา เพ่ือนที่คบหา และบุคคลที่แวดล้อมที่ดี 
- โยนิโสมนสิการ การทำในใจโดยแยบคาย การมองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา 

• ความทุกข์ ตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้ว คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 
ผัสสะ เวทนา ตัณหาอุปาทาน ภพ ชาติรวมทั้ง ชรามรณะ ล้วนเป็นเหตุปัจจัยของการกระทำที่
เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้เท่าๆ กัน ที่มีแหล่งมาจาก 

- ปาปมิตร มิได้หมายความเพียงบุคคลเท่านั้น แต่หมายถึงสิ่งทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องเช่น 
สังคม หนังสือสถานที่ต่าง ๆ 

- อโยนิโสมนสิการ คือ ขาดการทำในใจโดยแยบคาย ขาดการมองสิ่งทั้งหลายด้วย
ความคิดพิจารณา ไม่สืบค้นถึงต้นเค้า ไม่สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย ขาดการแยกแยะ
ออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธี 

การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยหลักการศาสนา  
• การใช้สมาธิบำบัด เป็นการปฏิบัติสมถะหรือสมาธิในชีวิตประจำวัน มักนิยมทำตอนเช้า หรือ

ก่อนนอนหลังจากการบูชาพระและการสวดมนต์ประจำวัน เพราะสมถะต้องการบรรยากาศที่
สงบและต่อเนื่อง โดยอาจจะฝึกปฏิบัติน้อยไปหามาก เช่น เริ่มจาก 3 นาที 5 นาทีจนเมื่อ
ชำนาญก็จะปฏิบัติวันละครึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งชั่วโมง 

• สวดมนต์ และ สนทนาธรรม 

• การดูแลรักษาด้วยธรรมะ ในพระไตรปิฎกจะพบว่ามีการใช้ 2 วิธีด้วยกันคือ ใช้สวดให้คนป่วย
ฟัง และคนป่วยนำหลักธรรมมาปฏิบัติเพื่อระงับความเจ็บไข้  

• การสวดพระปริตร หมายถึง การใช้บทสวดต่าง ๆ สาธยายให้คนป่วยฟัง การฟังสาธยายธรรม 
ทำให้กายผ่อนคลายไม่เครียดได้ เมื่อกายผ่อนคลายไม่เครียด จิตก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว สามารถใช้
ปัญญาพิจารณาเข้าถึงความจริงแห่งชีวิต และทำจิตให้มีสุขภาพสมบูรณ์เต็มที่ กายที่เครียดจาก
ความเจ็บไข้ก็จะผ่อนคลาย ปรับเข้าสู่สภาพปกติได้ง่าย 

• พุทธบูรณาการ คือการใช้ยาในการรักษาโรค การใช้ธรรมะในการรักษาโรค การรักษาอาการ
ป่วยด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน ได้แก่ บทสวดมนต์เช้า-เย็น บทสวดพระคาถาชินบัญชร บทสวด
โพชฌังคปริตร การปฏิบัติสมาธิ การสนทนาธรรม บูรณาการกับการดูแลรักษาในทาง
การแพทย์ การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การควบคุมอารมณ์ 

• การใช้ธรรมวินัย มีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่ความหลุดพ้นจากทุกข์ และปฏิบัติเพ่ือมุ่งให้เกิด
ปัญญา และปัญญานั้นทำให้เป็นสุขได้ในทุกสถานการณ์ เช่น การคิด รู้สึก หรือมีท่าทีต่อปัญหา
อย่างไร สามารถปล่อยวางหรือยังยึดติดอยู่หรือไม่ 
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ศาสนาอิสลาม 
(นิกายซุนนีย์ 
หรือซุนนะห์) 

การระบุถึงสุขภาพโดยรวม 

• การดูแลร่างกายสำหรับมุสลิมนั้น ถือเป็นสิ่ง “วายิบ” (หรือสิ่งจำเป็น) เหนือมุสลิมทุกคน โดย
การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นอย่างดี เพราะร่างกายของคนเรานั้นเป็นของขวัญ
จากอัลลอฮ์ ที่ประเมินค่าไม่ได้ มุสลิมจึงต้องรับผิดชอบต่อร่างกายที่อัลลอฮ์ให้มา และความว่า   
“การมีสติปัญญาดี (สมบูรณ์) นั้นอยู่ในร่างกายที่มีสุขภาพสมบูรณ์” 

• “มนุษย์ส่วนใหญ่มักปล่อยปละละเลยต่อความโปรดปราน (เนี๊ยะอฺมะฮ์) สองประการที่อัลลอฮ์
ทรงประทานให้มา สองประการนั้นคือ สุขภาพที่ดีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ”บันทึก
โดยอัลบุคอรีย์ หะดีษหมายเลข 6049  

• ร่างกายเปรียบเสมือนพาหนะของจิตวิญญาณ ความเจ็บป่วยเป็นไปตามพระประสงค์ของ
พระองค์ ที่เป็นการทดสอบและเป็นวิธีการหนึ่งในการลบล้างบาปเล็กบาปน้อย 

• แม้ชีวิตของมนุษย์อยู่ใต้อาณัติและเป็นไปตามบัญชาขององค์อัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ แต่มนุษย์ก็มี
หน้าที่และมีเจตจำนงเลือกได้อย่างอิสระและต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเลือกปฏิบัติอันนั้น 

• มนุษย์ศักยภาพที่จะเติบโตไปสู่ภาวะที่สมบูรณ์ด้วยการใช้สติปัญญาใคร่ครวญ ต่อแนวทางที่
ท่านศาสดาหรือศาสนทูต ได้ทำหน้าที่เป็น “คนนำสาร” หรือ“ผู้ชี้ทาง” ให้กับมนุษย์เพ่ือที่
มนุษย์จะได้ใช้ศักยภาพภายในของตนนั้นเดินไปบนเส้นทางที่เที่ยงตรงนั้นตัวเอง 

• การปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ เป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวกับสุขภาพไปพร้อม ๆ กัน เช่น  อาบน้ำ
ละหมาด การละหมาด การถือศีลอด การออกกำลังกาย โภชนาการ การพักผ่อน การป้องกัน
โรค การรักษาโรค การปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาอิสลาม  

การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล:  

• ด้านความสะอาด ทั้งความสะอาดทางจิตใจ การขัดเกลาจิตใจให้ปลอดจากความอิจฉาริษยา
และความสะอาดทางร่างกาย โดยมีกฎเกณฑ์กำหนดไว้เช่น การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ
ชาย การตัดเล็บการแปรงฟัน การสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด เป็นต้น เพราะในอิสลามมีคำสอนที่
ระบุว่า สิ่งควรทำตามธรรมชาติของมนุษย์ (อัล-ฟิฏเราะฮฺ) มี 5 อย่าง ได้แก่  

- 1) การขลิบปลายองคชาติ  
- 2) การโกนขนบริเวณอวัยวะเพศ  
- 3) การถอนขนรักแร้  
- 4) การขลิบหนวด  
- 5) การตัดเล็บ 

• การแปรงฟัน ถือเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างอันดีงามของท่านศาสนทูตมุหัมหมัด (ซล.) ได้แก่
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การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร และเม่ือจะอาบน้ำละหมาดทุกครั้ง 
ด้านอาหาร 

• การรับประทานอาหารทีฮ่าลาล (เป็นที่อนุมัติ) และต็อยยิบ (มีคุณค่าทางโภชนาการ) 
• ด้านโภชนาการ ครอบคลุมถึงอาหารทุกชนิดที่จำเป็นต่อร่างกาย เน้นความสำคัญของ นม 

น้ำผึ้ง เนื้อ ผลไม้และผัก ต่าง ๆ  
• ให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดของอาหาร  
• ไม่รับประทานอย่างฟุ่มเฟือย เกินอ่ิม หรือสุรุ่ยสุร่าย  
• สิ่งต้องห้ามบริโภคได้แก่ สุกร สุนัข สัตว์ที่ตายเอง สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สิ่งเสพติดทุก

ชนิด 

ด้านกิจกรรมทางกาย 

• ศาสนาอิสลามมิได้ห้ามในการออกกำลังกายหรือการทำให้ร่างกายแข็งแรง  แต่ทว่าอิสลามนั้น
ส่งเสริมสนับสนุนให้มุสลิมออกกำลังกาย และเล่นกีฬาที่ยังผลประโยชน์แก่ตนเองและสังค, 

• ท่านรอซูล (ซ.ล) ก็ส่งเสริมให้เยาวชนฝึกปรือในเรื่องของการยิงธนู  มวยปล้ำ  และการใช้อาวุธ
อ่ืน ๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในการปกป้องมาตุภูมิในยาม
ถูกรุกรานได้ด้วย 

ด้านจิตใจ 

• ยึดม่ันต่อหลักศรัทธา 6 ประการ  
▪ 1) ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียว 
▪ 2) ศรัทธาในบรรดามลาอีกะห์ คือ เทวทูตของพระองค ์ 
▪ 3) ศรัทธาในพระคัมภีร์ที่ประทานลงมายังศาสนทูตในยุคต่าง ๆ   
▪ 4) ศรัทธาในบรรดาศาสนทูตทุกคน  
▪ 5) ศรัทธาในวันพิพากษา ความดีและความชั่วในวันปรโลก  
▪ 6) ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวการณ์ต่าง ๆ ของพระองค์  

• หลักปฏิบัติ 5 ประการ  
▪ 1) การปฏิญาณตน เป็นการประกาศด้วยวาจาเพ่ือแสดงตนเป็นมุสลิม ด้วย

การกล่าวว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่คู่ควรต่อการเคารพกราบไหว้นอกจาก
อัลลอฮ์ และมูฮัมหมัดผู้เป็นศาสนฑูตของพระองค์” 

▪ 2) การละหมาด กำหนด (บังคับ) 5 ครั้งต่อวัน คือ ตอนเช้ามืด ตอนบ่าย 
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ตอนเย็น ตอนค่า และกลางคืน 
▪ 3) การจ่ายซะกาต หรือ การบริจาคทรัพย์ เป็นการขัดเกลาใจให้สะอาดจาก

ความโลภและความตระหนี่ 
▪ 4) การถือศีลอด กำหนดวายิบ (บังคับ) สำหรับมุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะ มี

สติสัมปชัญญะ และไม่เจ็บป่วย: ในเดือนเราะมะฎอน (เดือนที่ 9 ของปฏิทิน
อาหรับ) เป็นเวลา 1 เดือน ด้วยการงดเว้นการบริโภคอาหาร การร่วม
ประเวณี การทำเรื่องไร้สาระ รักษาอวัยวะทุกส่วนให้ปราศจากจากการ
ประพฤติชั่วทั้งกาย วาจา ใจตลอดวัน ส่วนภาคสมัครใจ (สุนัต)  คือ (1)  ถือ
ศีลอดวันเว้นวัน (2) จำนวน 2 วัน/สัปดาห์ คือ ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัส 
(3) จำนวน 3 วันติดต่อกัน (วันที่ 13 -15 ) ในแต่ละเดือน และ (4) วันอ่ืน ๆ 
ที่มีข้อบ่งชี้ทางศาสนา เช่น วันที่ 9-10 เดือนมุหัรรอม วันที่ 9 เดือนซุลฮิจญะ  
6 วันในเดือนเซาวั้ลฯลฯ  

▪ 5) การบำเพ็ญฮัจญ์ การเดินทางจาริกแสวงบุญไปยังนครเมกกะ 

• การละหมาด เป็นการฝึกและใช้สมาธิ ด้วยการปล่อยวางจากภารกิจทุกอย่างรอบ  ๆ ตัว เพ่ือ
รวบรวมสมาธิรำลึกถึง และวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ สำหรับภาคบังคับคือ 5 ครั้งต่อวัน คือ ย่ำรุ่ง–
กลางวัน - เย็น – พลบค่ำ –กลางคืน ส่วนภาคสมัครใจ สามารถละหมาดสุนัตได้หลายช่วงของ
เวลา เช่น ตอนสาย และ ยามค่ำคืนช่วงดึกดื่น (หลังจากเข้านอนไปแล้ว) 

• ซิกรุลลอฮฺ/ซิเกร คือการเฝ้าลึกถึงอัลลอฮฺให้มาก 

• การขอบคุณ การสำนึกในความโปรดปรานของอัลลอฮฺและคิดบวกเมื่อต้องเผชิญกับความ
ยากลำบาก 

• การดุอาอ์ (การวิงวอน/ขอพรต่อพระองค์เพียงผู้เดียว) 

• การทำดีต่อผู้อ่ืน เพราะการทำดีต่อผู้อ่ืนจะทำให้อัลลอฮฺโปรดปรานและมอบรางวัลอันใหญ่
หลวงให้ “และจงประกอบความด ีหวังว่าพวกเจ้าจะประสบความสำเร็จ” (อัลกุรอาน 22:77) 

• การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม 

• ความอดทน เมื่อประสบกับปัญหา (ซอบัร) 
ด้านสังคม 

• การปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ ตั้งแต่คนในครอบครัว เพ่ือนบ้าน ชุมชนและสังคมโลกทั้งเพ่ือนร่วม
ศาสนาและเพ่ือนต่างศาสนิก เช่น “ความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธาชนเปรียบเสมือนอาคาร ต่าง
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ส่วนต่างกันค้ำจุนกันและกัน” (หะดีษบุคอรีและมุสลิม) “มุสลิมทั้งหลายเปรียบเสมือนเรือนร่าง
เดียวกัน ถ้าร่างกายบางส่วนเจ็บร่างกายส่วนอ่ืนทั้งหมดก็รู้สึกเจ็บด้วย” (หะดีษบุคอรีและ
มุสลิม) มนุษย์ถือกำเนิดจากเชื้อชีวิตเดียวกัน (4:1) และ มนุษย์มีบรรพบุรุษร่วมกันโดยได้ชื่อว่า
เป็นลูกหลานของอาดัม (7:26) เนื่องด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังกล่าวนั้นอัลกุรอาน
ระบุชัดว่า “มนุษย์เป็นประชาชาติดียวกัน” (2:213,21:92) 

• การทักทาย เป็นการแสดงมนุษยสัมพันธ์และมรรยาทที่ดีต่อกันอย่างหนึ่งที่ อิสลามให้
ความสำคัญ เมื่อพบกันให้กล่าวสลาม (ความสันติ) ให้สัมผัสมือแสดงออกถึงความจริงใจต่อกัน 
(สำหรับเพศเดียวกัน) 

• การชวนกันปฏิบัติดีและยับยั้งความชั่ว  อัลกุรอ่านระบุว่า “และจงพูดจาแก่เพ่ือนมนุษย์อย่าง
ดี” (อัลกุรอาน 2:83) “และจงให้มีขึ้นในบรรดาพวกเจ้า ซึ่งคณะหนึ่งที่เชิญชวนไปสู่ความดีและ
ใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบ และห้ามปรามมิให้กระทำสิ่งที่มิชอบ และชนเหล่านี้แหละคือผู้ได้รับ
ความสำเร็จ” (อัลกุรอาน 3:104) 

• ความศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นพลังทางสังคมที่ทำให้เกิดความสามัคคี  
ความผูกพันภายในชุมชน โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติศาสนกิจทำให้ได้พบปะพูดคุย 
ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด 

• มัสยิดเป็นสถาบันที่สำคัญในการปลูกฝังความศรัทธา และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจริยธรรม 
โดยมีอีหม่ามเป็นผู้นําทางศาสนาที่มีบทบาททั้งทางศาสนาและสังคม คือการใช้หลักคําสอนจาก
คัมภีร์อัลกุรอานและอัลหะดีษมาสู่การขัดเกลาสังคม 

ด้านจิตวิญญาณ 

• การปลูกฝังให้กล่าวคำขอบคุณในทุกสถานการณ์ ช่วยทำให้มองโลกในแง่ดี เพราะอัลลอฮฺ
เป็นผู้กำหนดทั้งสิ่งที่ดีและเลวมาให้ทุกสิ่งทุกอย่าง มนุษย์ใช้สติปัญญาเพ่ือการคิดไตร่ตรอง 

• การถือศีลอดแบบสมัครใจ ในวันจันทร์และพฤหัสบดี หรืออย่างน้อยที่สุดในแต่ละเดือนจะถือ
ศีลอดไม่น้อยกว่าสามวัน กล่าวได้ว่าการถือศีลอดมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสร้าง
สุขภาพ นั่นคือการสร้างระเบียบวินัยต่อร่างกายด้วยการฝึกความอดทนและการปรับตัว 

• สมาธิตามแนวศาสนาอิสลาม (Islam) ในศาสนาอิสลาม สมาธิเกิดจากแนวคิด 2 แนวคิด 
ได้แก ่จากอัลกรุอ่าน (Quran) และแนวทางของท่านศาสนฑูต (Sunnah) โดยการฝึกสมาธิเป็น
การตั้งจิตมุ่งมั่น ที่เรียกว่า การสำนึกขอบคุณต่อพระเจ้า “Tafakkur” โดยสะท้อนให้เห็นสมาธิ
ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตจากการคิด และการพัฒนาปัญญาซึ่งเป็นการต่อยอดของการทำสมาธิใน
ระดับสูงขึ้น โดยต้องการเข้าถึงพระเจ้า 
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ศาสนา หลักการทางศาสนาและสุขภาพ 

ข้อปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต 

• เมื่อทารกถือกำเนิดคลอดจากครรภ์แม่ สิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติก่อนอื่นใด คือ  
- การให้ผู้ปกครองเด็กหรือผู้ที่เป็นที่เคารพ เปล่งคำอะซานที่หูขวา และ อิกอมะฮ์ที่หู

ซ้ายของทารก การอะซาน เป็นคำป่าวประกาศเชิญชวนละหมาด ส่วนการอิกอมะฮ์ 
เป็นคำกล่าวเรียกลุกยืนขึ้นละหมาด 

-  สาระสำคัญที่กล่าวเน้นย้ำใน คำกล่าวทั้ง 2 คือ การยืนยันความยิ่งใหญ่ และการเป็น
พระเป็นเจ้าพระองค์เดียวของอัลลอฮ์ และไม่มีสิ่งอ่ืนใดเป็นพระเจ้านอกจากพระองค์
เท่านั้น และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูต (เราะซูล) ของพระองค์  

- ในวันที่ 7 นับตั้งแต่วันที่ทารกเกิด หากผู้ปกครองมีความสามารถก็ให้ทำอะกีเกาะฮ์ 
คือ การเชือดแพะหรือแกะทำเป็นอาหารเลี้ยงฉลอง จำนวน 2 ตัว ในกรณีทารกเพศ
ชาย และจำนวน 1 ตัว ในกรณีทารกเพศหญิง ประกอบกับการตั้งชื่อ การโกนผมไฟ 
และการนำอินทผลัมมาแตะสัมผัสภายในปากให้แก่ทารก 

• คิตาน (การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ) หรือ “เข้าสุหนัต” ในวัยเด็ก เมื่อเด็กชายเกิดมาให้
ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเพ่ือเป็นไปตาม ซุนนะฮ์ (จริยาวัตร) ของท่านนบีมุฮัมมัด 

การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยตามหลักการทางศาสนา 

• โรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงให้มีขึ้น  มีคำสอนมากมายเกี่ยวกับการ
เจ็บป่วยโดยตรงดังนี้เป็นต้น โรคทุกโรคมีวิธีรักษา หากรักษา ถูกทางโรคก็จะหายโดยอนุมัติ
ของอัลลอฮ์ ร่างกายมีสทิธิเหนือบุคคล กล่าวไว้ในคำสอนคือ 

- เมื่อร่างกายเจ็บป่วยบุคคลผู้เป็นเจ้าของร่างกายมีหน้าที่รักษา ดูแลร่างกายตนเองเสมอ 
- ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้หายจากโรค จะปล่อยปละละเลยมิได้ 
- เน้นย้ำให้มีการช่วยเหลือดูแล เยี่ยมเยียนกัน ขอดุอาอ์ และให้กำลังใจกันในยาม

เจ็บป่วย 
- ให้รับบำบัดรักษาเมื่อเจ็บป่วย เพราะถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนในการรักษา

สุขภาพและดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยด้วยรูปแบบที่ไม่ขัดต่อหลักการทางศาสนา 

• ยาที่ระบุไว้ในอัลกุรอานและอัลหะดีษ คือ 1) น้ำผึ้ง 2) น้ำซัมซัม 3) หับบะตุสเสาดาอฺ (ยี่หร่า
ดำ) และ4) อินทผลัมอัจญ์วะฮฺ (อินทผลัมชนิดหนึ่งที่ดีที่สุดของเมืองมะดีนะฮ) หรือ สายพันธุ์
อ่ืน ๆ 

• การบำบัดด้วยการอ่านบทดุอาอฺต่าง ๆ ที่ปรากฏว่าดีและให้ผลเลิศ (มะอฺษูรฺ) และอ่านอายะห์
อัลกุรอาน เป่า และลูบให้ทัว่ร่างกาย 
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ศาสนา หลักการทางศาสนาและสุขภาพ 

• กรณีวาระสุดท้ายของชีวิต มีหลักฐานคำสอนให้อ่านคัมภีร์อัลกุรอานบางบทให้แก่ผู้ป่วย และ
ให้ผู้ป่วยกล่าวคำว่า “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์” (ไม่มพีระเจ้าอ่ืนใด นอกจากอัลลอฮ์) ท่านศาสดา
มุฮัมมัด กล่าวว่า “ใครก็ตามที่คำสุดท้ายคือ “ลาอิลาฮะ อิวลัลลอฮ์” เขาจะได้เข้าสวรรค์” (อบู
ดาวูด) 

• ผู้ที่เสียชีวิต หรือศพ เรียกว่า มัยยิต หรือ ญะนาซะฮ์ มุสลิมต้องให้ความเคารพต่อศพ ไม่ว่าจะ
เป็นหรือไม่เป็นมุสลิมก็ตาม ห้ามทำร้ายศพ ห้ามประจานศพ สำหรับผู้ตายที่เป็นมุสลิม มี
บัญญัติให้ทำพิธีศพโดยเร็ว ซึ่งปกติหากไม่มีเหตุจำเป็นจะกระทำให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 
1 วัน (24 ชั่วโมง) 

 

2) การส่งเสริมสุขภาพในช่วงปกติทั่วไปแบบองค์รวม 

เป้าหมาย: การนำหลักคำสอน ความเชื่อ ความศรัทธาของศาสนาแต่ละศาสนามาใช้ในการปฏิบัติตามเพ่ือให้มีสุขภาพ

สมบูรณ์ 

ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพ 

ศาสนาคริสต ์ การส่งเสริมสขุภาวะทางกาย 

• ส่งเสริมให้รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ และดูแลร่างกายให้
แข็งแรง ดังใน เลวีนิติบทที่ 11 ได้กล่าวว่า “เลือกรับประทานสัตว์ที่ไม่มีมลทิน และไม่
รับประทานสัตว์ที่มีมลทิน” 

การส่งเสริมสุขภาวะทางจิต 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ของชุมนุมคริสตชน ช่วยทำให้ได้เรียนรู้และ
เข้าใจว่า พระเป็นเจ้ามิใช่ผู้ไม่ทรงเหลียวแลไม่ทรงเพิกเฉยต่อความเศร้าโศกของมนุษย์ หรือ
ความยากลำบากในชีวิตที่พวกเขาเผชิญ 

• ส่งเสริมให้คริสตชนสามารถใช้และเข้าถึงพระคัมภีร์ในชีวิตประจำวันได้โดยการ ฟังพระคัมภีร์
อ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์และ ท่องจำพระคัมภีร์ เพราะ พระคัมภีร์เป็นบรรทัดฐานใน
การดำเนินชีวิตแบบส่วนตัว และเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตคริสตชนในชุมชน และ
สังคม และพระคัมภีร์นั้นเป็นแนวทางสำหรับการเผชิญหน้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ  

• ส่งเสริมการอธิษฐานในทุกสถานการณ์ อันเป็นการสื่อสารกับพระเจ้าเพ่ือขอการทรงนำจาก
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ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพ 

พระเจ้าให้ได้รับสติปัญญาและพลังจากพระองค์การอธิษฐานสามารถใช้ได้ในทุกขั้นตอนของ
ชีวิต เมื่อเจอสิ่งที่ท้าทาย หรือ บททอดสอบ 

• การใช้บทเพลงนมัสการเพ่ือการใคร่ครวญภาวนา การเสริมสร้างทักษะด้านการใคร่ครวญ
บทเรียนและความจริงของพระวจนะผ่านบทเพลงและการใช้ดนตรีในคริสตชนเพ่ือแสดงถึง
ความเชื่อและการตอบสนองฝ่ายวิญญาณ (การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในการ
นมัสการพระเจ้า) 

- ชีวิตประจำวันที่จะสรรเสริญ ขอบพระคุณความรักของพระเจ้า 
- ชีวิตประจำวันที่จะอธิษฐาน สามัคคีธรรมและมีความสนิทชิดเชื่อกับพระเจ้า 
- ชีวิตประจำวันที่จะรัก ชื่นชมยินดีในความรักของพระเจ้า และแบ่งปันความรักให้กับ

ผู้อื่น 
 
การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

• ส่งเสริมการสวดภาวนา ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเรียกการอธิษฐานว่า การภาวนา 
เป็นวิธีการที่คริสตชนใช้ติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า ด้วยการสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณที่
ได้รับพระพร ขอความช่วยเหลือสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน และสารภาพบาป บทภาวนาที่ใช้นำ
ถ้อยคำมาจากพระคัมภีร์ และแต่งเพ่ิมเติมโดยพระศาสนจักร ใช้สำหรับภาวนาส่วนตัว และ
ส่วนรวม ได้แก่ บทข้าแต่พระบิดา บทพระสิริรุ่งโรจน์ฯลฯ การภาวนาเปรียบเสมือนกับ
คุณูปการที่หาค่าไม่ได้ต่อขุมทรัพย์ทางชีวิตจิต 

• การไปร่วมพิธีในโบสถ์ของคาทอลิก มุ่งเน้นความเป็นครอบครัว คนอีกรุ่นหนึ่ง และไปร่วมพิธี
มิสซาบูชาขอบพระคุณ มีส่วนร่วมในการขับร้อง เพลงศักดิ์สิทธิ์การสวดภาวนาร่วมกันใน
รูปแบบการตอบรับ การรับฟังพระคัมภีร์และจบพิธีด้วยการอวยพร 

• ส่งเสริมให้อ่านและใคร่ครวญพระคัมภีร์ ดังคำตรัสของพระเยซูคริสต์ว่า “มนุษย์จะบำรุงชีวิต
ด้วยอาหารอย่างเดียวก็หามิได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระ
เจ้า” (มธ. 4:4) นอกจากนี้แล้วเปาโลได้อธิบายใน 2 ทิโมธี 3:17 ว่าหากเราได้รับการเลี้ยงดู
อย่างดีด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะพรักพร้อมหรือมีพลังในการกระทำการดีต่อไป 

การส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม 

• การร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จิตอาสาของโบสถ์ ได้แก ่การเป็น นัก
ขับร้อง จิตอาสาสวดอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ไปเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ เป็นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิต กับสังคมโดยรวมของพวกเขา 
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• การบริการสังคมและสร้างคุณประโยชน์ จากคําสอนของคาทอลิกที่ว่า “จงรักพระเจ้าสุดจิต
สุดใจ และรักเพ่ือนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” นั้น เป็นปรัชญาในการทำงานของคริสตชนเพ่ือ
สังคม กล่าวคือ หากเรารักใครเราก็ต้องแสดงความรักความเมตตาให้กับเขา 

ศาสนาพุทธ
สำหรับฆราวาส 

การส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมแนวพุทธ (พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นกระบวนทัศน์ทางสุขภาพ) 

• การนำกระบวนทัศน์พุทธศาสนามาเป็นกรอบในการแก้ปัญหาสุขภาพในสังคมไทย ทั้งนี้
สุขภาพสมบูรณ์ในความหมายที่กว้างที่สุดของพุทธศาสนา หมายถึงการหมดสิ้นแห่งโรคทั้งปวง
ไม่ว่าโรคทางกายหรือโรคทางใจ นั่นคือ นิพพาน  

• การหมดสิ้นจากโรคทางกายนี้ ไม่ได้หมายความว่าพระอรหันต์จะไม่เจ็บป่วยทางกาย แต่ถึงแม้
ท่านจะมีความเจ็บป่วยทางร่างกายแต่ท่านก็จะไม่เกิดทุกข์จากการเจ็บป่วยนั้นเลย  

• พุทธศาสนาให้ความสำคัญกับการปลอดโรคทางใจสูงมาก การดูแลร่างกายเพ่ือให้ปลอดจาก
โรคทางกายก็เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติธรรมอันจะนำไปสู่การปลอดโรคทางใจอย่าง
สิ้นเชิงนั่นเอง ดังคำที่ว่า “อาโรคยา ปรมา ลาภา--ความไม่เป็นโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 

• สาเหตุของการป่วยในพุทธศาสนาจึงเน้นที่สาเหตุของการป่วยทางใจคือกิเลส รวมทั้งสาเหตุ
จากปัจจัยที่หนุนเนื่องมาแต่อดีตตามหลักกรรม ส่วนการจะรักษาให้หายป่วยก็ต้องทำโดยการ
ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 

• การเจ็บป่วยทางกาย พุทธศาสนามองว่าความเจ็บป่วยคือสิ่งธรรมดาของชีวิต  แต่ไม่ใช่ให้
ปล่อยปละละเลยไม่สนใจร่างกาย แต่มาช่วยย้ำเตือนไม่ให้ประมาท ให้เร่งทำความเพียรถือว่า
เป็นทุกขเวทนาที่ต้องกำจัดเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติธรรม 

การส่งเสริมสุขภาวะทางกาย 

• ส่งเสริมพัฒนากายภาวนา (Physical Development) รู้จักบริโภคปัจจัยสี่ให้มีคุณค่าสูงสุด 
ไม่บริโภคตามค่านิยม 

• ส่งเสริมการกินอาหารเพื่อสุขภาพ ลดอาหารหวาน อาหารมัน และอาหารโซเดี่ยมสูง 

• จัดบริการส่งเสริมการมีกิจกรรมกายท่ีเหมาะสมตามวัยและภาวะสุขภาพ เช่น การเต้นแอโร
บิก รำไท้เก็ก รำไม้พลอง การเต้นรำ การเล่นโยคะ การฝึกสมาธิการวิ่ง การเดิน การออกกำลัง
กายในชีวิตประจำวัน 

การส่งเสริมสุขภาวะทางจิต 

• ส่งเสริมพัฒนาจิตภาวนา (Emotional Development) คือ การพัฒนาด้านจิตใจ เป็นการ
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พัฒนาให้บุคคลมีจิตที่สมบูรณ์มีชีวิตที่มีคุณภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดีประกอบด้วย 3 หมวด
ย่อย คือ 

- มีคุณภาพ คือ การมีความศรัทธา มีความเชื่อท่ีประกอบด้วยปัญญา 
- มีสมรรถภาพ คือการความเพียรพยายาม บากบั่น อดทนและมีสติควบคุมให้อยู่

ในทางไม่หันเหไปในทางเสื่อม 
- มีสุขภาพจิต คือ การมีความร่าเริง เบิกบาน สดชื่นแจ่มใส อ่ิมใจ ผ่อนคลาย ตั้งมั่น 

โปร่งโล่ง ไม่มีภาวะกดดัน บีบคั้น 
การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

• ส่งเสริมพัฒนาปัญญาภาวนา (Wisdom Development) คือ การพัฒนาบุคคลให้รู้จักคิด 
พิจารณา วินิจฉัย ไตร่ตรองใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการต่าง ๆ ด้วย
ปัญญา ประกอบด้วย 2 หมวดย่อยคือ  

- การปฏิบัติต่อความรู้ เช่น รู้วิชาชีพการงานที่เป็นหน้าที่ของตน คิดเป็น แก้ปัญหา
เป็น ดับทุกข์เป็น 

- การมีระดับความรู้ คือการมีความรู้ที่เก่ียวข้องต้องใช้ในการดำเนินชีวิตและกิจการ
งานทั้งหลาย การหยั่งรู้ รู้เข้าไปในความจริงของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามเหตุปัจจัย 
และการรู้แจ้งส่งผลทำให้จิตใจ หลุดพ้นเป็นอิสระ 

การส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม 

• ส่งเสริมกิจกรรมความผูกพันรักใคร่ ในครอบครัวและชุมชนที่อยู่อาศัย 

• ส่งเสริมการปฏิบัติตามศีล 5 คือ การเจริญสติในชีวิตประจำวัน ตลอดเวลา ทำให้ไม่มี
ปาณาติบาต อทินนาทานา มุสาวาทา กาเมสุมิจฉาจาราและสุราเมรัย ช่วยให้ไม่ไปละเมิดสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของผู้อ่ืน 

• ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุฑิตาและอุเบกขา 

• การป้องกัน ตักเตือนให้สติในการก่อให้เกิดกุศลกรรมบถ 10 ได้แก่  
- กายกรรม 3 คือ ปาณาติบาต (Killing) การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำชีวิตให้ตกล่วง ไม่ปลงชีวิต 

อทินนาทาน (Stealing) การไม่ถือเอาของคนอ่ืนที่เขาไม่ให้โดยการไม่ลักขโมย และ
กาเมสุมิจฉาจาร (Sexual misconduct)ความไม่ประพฤติผิดในกาม  

- วจีกรรม 4 คือ มุสาวาท (False Speech) การไม่พูดเท็จ ปิสุณาวาจา (Malicious 
Speech) การไม่พูดส่อเสียด ผรุสวาจา (Harsh Speech) การไม่พูด วาจาหยาบคาย
และสัมผัปปลาปะ (Gossip or Vain Talk) การไม่พูดเพ้อเจ้อ 
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- มโนกรรม 3 คือ อภิชฌา (Avarice) การไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา พยาบาท (Ill-
will) การไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นและมิจฉาทิฏฐิ (Wrong View) การไม่เห็นผิดจากทำนอง
คลองธรรม 

• ส่งเสริมพัฒนาศีลภาวนา (Social Development) เป็นการพัฒนาด้านพฤติกรรมกายและ
วาจาให้มีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมมี 3 หมวดย่อยคือ  

- การมีปฏิสัมพันธ์ คือการไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืนรู้จักสงเคราะห์
เกื้อหนุนทำให้เกิดไมตรีและความสามัคคี  

- การมีอาชีพ คือ มีความสุจริตในการประกอบสัมมาอาชีวะ  
- การมีวินัย คือการมีความเคารพ รักษากฎเกณฑ์กติกา จรรยาบรรณกฎหมาย รู้จักใช้

วินัยในการดำรงชีวิต 
สำหรับพระสงฆ์ การดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์โดยท่ัวไป 

- ในพระวินัยของพระภิกษุมีบทบัญญัติมากมายที่ช่วยให้ภิกษุมีสุขภาพด ีเช่น  
- พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงประโยชน์ต่อสุขภาพของการฉันมื้อเดียว  
- การเค้ียวไม้สีฟัน  
- การเดินจงกรม  
- มีข้อบัญญัติให้ต้องดูแลความสะอาดของที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม  
- มีข้อบัญญัติให้ช่วยกันดูแลพยาบาลภิกษุที่อาพาธ  
- ทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุอาพาธรักษาตัวด้วยวิธีต่าง ๆ และทำอะไรหลายอย่างที่ภิกษุปกติทำ

ไม่ได้ ทั้งนี้เพ่ือบรรเทาทุกขเวทนาและให้หายป่วยโดยเร็ว แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักพ้ืนฐานคือ
อริยมรรคมีองค์ 8 และอยู่บนพื้นฐานของการเป็นผู้เลี้ยงชีพง่าย เป็นชีวิตที่มีภาระน้อย 

- พุทธวิธีที่ใช้ในการรักษาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะด้วย เช่น สวดโพชฌงค์ ใช้สติปัฏฐาน ใช้ความ
เพียร ใช้สัญญา 10 

• กำหนดให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์โดยตรง เช่น เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส แกนนำด้าน
สุขภาพพระสงฆ์ กรรมการวัด มีบทบาทสำคัญในการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ
ของพระสงฆ ์

• มีแกนนำพระสงฆ์ในด้านสุขภาพ ทำหน้าที่ดูแลห้องปฐมพยาบาลประจำวัดเพ่ือดูแลพระสงฆ์
ที่อาพาธ หรือ กลับจากโรงพยาบาลมาพักฟ้ืน มีกิจกรรมการประชุมถวายความรู้เรื่องสุขภาพ
แก่พระสงฆ์เป็นระยะ ๆ 

• การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในกุฏิ ไม่มี
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แหล่งเพาะพันธุ์ยุง แมลงวัน  
• ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข

และแมว 

• เฝ้าระวังไม่ให้มีอบายมุขในวัด เช่น การดื่มสุรา เมื่อมีงานบุญ และเป็นวัดปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย 

การดูแลด้านภัตตาหาร 

• ฉันอาหาร 1-2 ม้ือ ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ตถาคตฉันมื้อเดียว ไม่ฉันในเวลาวิกาล พระองค์
รู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่าทำให้มีโรคน้อย ภิกษุทั้งหลาย มาเถิด แม้เธอทั้งหลาย ก็จงฉันอาหาร
มื้อเดียวเถิด เธอทั้งหลายฉันอาหารมื้อเดียว จักรู้สึกว่า มีโรคน้อย” 

• พิจารณาอาหารก่อนฉัน ดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้วฉัน
บิณฑบาตไม่ใช่เพ่ือเล่น ไม่ใช่เพ่ือมัวเมา ไม่ใช่เพ่ือตกแต่ง ไม่ใช่เพ่ือประดับประดาแต่เพียงเพ่ือ
ความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพ่ือให้ชีวิตอินทรีย์เป็นไปได้เพ่ือบำบัดความหิว เพ่ืออนุเคราะห์
พรหมจรรย์ด้วยความคิดเห็นว่า โดยอุบายนี้เราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียและจักไม่ให้เวทนาใหม่
เกิดขึ้น ความดำรงอยู่แห่งชีวิต ความไม่มีโทษ และการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่เรา แล้วจึงบริโภค
อาหาร” 

• พระพุทธเจ้าทรงมีเป้าหมายในการบริโภค ที่ประกอบด้วยองค์ธรรม 10 ประการ คือ 
1.   ทรงมีสติและรู้ประมาณในการบริโภค 
2.   ทรงบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ไม่ก่อโทษต่อร่างกาย 
3.   ทรงพิจารณาอาหารว่ามีลักษณะเป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่ง 
4.   ไม่บริโภคเพ่ือเล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน 
5.   ไม่บริโภคเพ่ือความเมามัน 
6.   ไม่บริโภคเพ่ือประดับ 
7.   ไม่บริโภคเพ่ือตกแต่ง 
8.   บริโภคเพ่ือยังพระชนม์ชีพ 
9.   บริโภคเพ่ือป้องกันความลำบาก 
10. บริโภคเพ่ืออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ 

กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับพระภิกษุ 
• “บริหารขันธ” หรือ “การบริหารร่างกาย” เช่น การบิณฑบาต กวาดวัด การทำงานภายในวัด

การบูรณะสิ่งแวดลอมภายในวัด ล้วนเป็นการบริหารขันธ การปรับเปลี่ยนอิริยาบถทั้ง 4 ทั้ง 
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ยืน เดิน นั่ง นอน ใหมีความสมดุล 

• เลือกสถานที่เป็นสวนตัว เพราะต้องเป็นการบริหารร่างกายด้วยความสำรวมระวัง เช่น ใน
กุฏิหองบริหารร่างกายสำหรับพระภิกษุสงฆ พ้ืนที่โล่งในเขตวัด หรือที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 

• การนุ่งห่ม นุ่งสบง รัดประคดเพ่ือให้กระชับรัดกุม ไม่จำเป็นต้องสวมจีวร เพ่ือความสะดวกใน
การเคลื่อนไหว 

• ถาเป็นการเดิน ควรเดินในทางที่ราบเรียบ ไม่ชื้นแฉะ และควรสวมใสรองเทาที่เบาสบายเพ่ือ
ป้องกันการบาดเจ็บที่ฝาเทา โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆที่อาพาธโรคเบาหวาน อาจนำอุปกรณ์
การออกกำลังกาย เช่น จักรยาน ลู่เดิน ควรทำในสถานที่ส่วนตัวมิดชิด 

ศาสนาอิสลาม การส่งเสริมสุขภาวะทางกาย 
- มุสลิมมีหน้าที่จำเป็น (วายิบ) ที่จะดูแลร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ โดย: (1) การรักษาความ

สะอาดร่างกาย สิ่งของ และบริเวณท่ีพักอาศัย (2) การดูแลรักษาฟัน/ช่องปาก  (3) การ
รับประทานอาหารที่หะลาลและมีประโยชน์ต่อร่างกาย (ต็อยยิบ) (4) การมีกิจกรรมทางกายที่
เหมาะสมและไม่ขัดต่อหลักศาสนา เช่น การเดินเมื่อออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านในระยะไม่
ไกล เช่น ไปมัสยิด ไปตลาด หรือไปบ้านเพ่ือน การยืดเหยียดร่างกายในบ้าน การปั่นจักรยาน 
ฯลฯ (5) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ และปจัจยัเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ยาสูบ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ยาเสพติดและสิ่งมึนเมาทุกชนิด 

- ส่งเสริมการละหมาดภาคบังคับและภาคสมัครใจ เพราะการละหมาดนั้นเป็นการเคลื่อนไหว
ของร่างกายอย่างทั่วถึงทุกอวัยวะ 

- การออกกำลังกายของสตรี สถานทีต่้องเป็นสัดส่วน ต้องปกปิดร่างกาย (เอาเราะฮฺ) อย่าง
มิดชิด ไม่แต่งกายรัดรูป หรือไม่ใหเ้ห็นอวัยวะที่พึงสงวน (ยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ) ่ต้องไม่
ปะปนชายหญิง และต้องไม่มีเสียงเพลง หรือ ดนตรีประกอบ 

การส่งเสริมสุขภาวะทางจิต  
- ส่งเสริมให้ยึดโยงกับหลักการศาสนาในทุกสถานการณ์ เพ่ือลดความเครียดและวิตกกังวล 
- ไดร้ับการตรวจสุขภาพประจำปีเพ่ือป้องกันการเจบ็ป่วย เช่น โรคเครียด โรคซึมเศร้า 
- ส่งเสริมการสร้างสมาธิ โดยการละหมาด การรำลึกถึงอัลลอฮ การอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน 

การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
- การส่งเสริมให้สามารถดำเนินชีวิตตามวิถีอิสลามได้อย่างภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติ 
- การส่งเสริมให้มีชีวิตที่มีคุณค่าเพ่ืออัลลอฮ์ โดยการให้ทาน ช่วยเหลือผู้อื่น เช่น เด็กกำพร้า ให้

อาหารแก่คนขัดสน 
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การส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม 
- ส่งเสริมการอยู่รวมแบบหมู่คณะ (กลุ่มญามาอะห์) เพ่ือการสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

“และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรมและความยำเกรง และจงอย่าช่วยกันในสิ่งที่
เป็นบาปและเป็นศัตรูกัน และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรุนแรงใน
การลงโทษ” (อัลกุรอาน 5:2) 

- ส่งเสริมการทำงานสาธารณกุศล โดยการที่พยายามสร้างคุณประโยชน์แก่คนอ่ืน เช่น 
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือดูแลสุขภาพของมุสลิมในชุมชนของตนเอง “และความดีใด ๆ ที่พวกเขา
กระทำ พวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธในความดีนั้นเป็นอันขาด และอัลลอฮฺทรงรู้ดีต่อบรรดาผู้ที่ยำ
เกรง”(อัลกุรอาน 3:115) 

 

3) ด้านการจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับ 

ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

ศาสนาคริสต ์ • การบอกข้อมูลและความจริง บนพื้นฐานของคำสอนของพระศาสนจักร คือ จะต้องบอกความ
จริงและข้อมูล ต่อผู้ป่วย โดยไม่ปิดบัง เพ่ือประโยชน์ของผู้ป่วยเองด้วย และประโยชน์ต่อความ
ร่วมมือระหว่างแพทย์หรือผู้ดูแล ผู้ป่วยกับผู้ป่วยเอง  

• การรักษาความลับไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย เป็นสิทธิและเสรีภาพของผู้ป่วย แต่สิทธิ
เสรีภาพต้องมิใช่เพียงแต่การป้องกันสิทธิของตน เท่านั้น แต่จะต้องส่งเสริมสิทธิของผู้อ่ืนด้วย 
การรักษาความลับจึงเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องตัดสินใจ ด้วยความละเอียดอ่อน ปัจจัยที่จะ
ส่งผลกระทบและความเหมาะสมของเวลา  

• การดูแลอภิบาลด้านจิตใจ ให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจเป็นอันดับต้น สนับสนุนและส่งเสริม
โดยเฉพาะการนำเอา ความเชื่อและศาสนากิจทางศาสนาที่ผู้ป่วยนับถือเป็นเครื่องมือ
ช่วยเหลือ นอกเหนือจากนั้นยังเชิญชวนให้ญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยเองเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การ ดูแลทั้งด้านร่างกายและการดูแลอภิบาลด้านจิตใจด้วย  

• การดูแลอภิบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยมุ่ง ประคับประคองความสะดวกสบายด้านร่างกาย 
บรรเทาความเจ็บปวดจากอาการของโรค บำบัดเท่าที่จำเป็น ตอบสนองด้านจิตวิญญาณและ
ให้ความสำคัญต่อเกียรติภูมิความเป็นมนุษย์ของผู้ป่วย 

• การบริการเพื่อนมนุษย์ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ด้วยหลักความเชื่อเรื่องความเสมอภาค
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เท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ในฐานะผู้ที่พระเจ้าทรงสร้าง  
- ให้บริการที่มีความเสมอกันทางด้านเพศ ตามคำสอน “คุณค่าของสตรีและบุรุษเท่า

เทียมกัน” 
- พัฒนาการบริการในห้องพิเศษ ด้วยการสร้างบรรยากาศแบบคริสต์ศาสนา มุม

นมัสการ 

• คำแนะนำในการเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน 
- สวดภาวนาก่อนออกเยี่ยม สวดพร้อมกับเพ่ือนที่จะออกไปเยี่ยมด้วยกัน หากทำได้ 

วิงวอนขอพระจิตเจ้าให้ช่วยท่านเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ 
- หาเหตุผลสำหรับการเยี่ยม หากเป็นการเยี่ยมครั้งแรกของท่าน ให้ถามตนเองถึง

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยม จะต้องทำอย่างไรสำหรับการแนะนำตัวต่อครอบครัวที่
กำลังจะไปเยี่ยม จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่ไปเยี่ยม หากท่านไม่สามารถท่ีจะไปเยี่ยมซ้ำ
อีก หรือไม่มีเจตนาที่จะทำการเยี่ยมต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ท่านไม่ควรจะมีความคิด
ประหลาดๆ เช่น นำผู้ทิ้งวัดกลับเข้าวัด หรือเปลี่ยนความเชื่อของเขาให้มานับถือ
ศาสนาคาทอลิก หากแต่หัวใจของท่านควรเป็นเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าผู้เปี่ยมด้วย
พระเมตตาและสงสาร 

- ก่อนออกเยี่ยมควรนัดเสียก่อน ท่านควรทราบล่วงหน้าว่า ผู้ป่วยหรือครอบครัวของ
เขาต้องการให้มีคนมาเยี่ยม หรือว่าท่านอยากไปเยี่ยมเองโดยที่ไม่มีการขอร้อง ตรงนี้
สำคัญมาก ท่านไม่ควรไปเยี่ยม หากไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า 

- หาข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาที่ครอบครัวนั้นนับถือและเกี่ยวกับผู้ป่วยด้วย และสำนึก
ให้มากเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและวิธีการแต่งกายหรือเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการ
กิน บางคนไม่อยากให้คนที่เป็นเพศตรงข้ามมาเยี่ยม ผู้เยี่ยมที่เป็นเพศเดียวกันกับ
ผู้ป่วยดูจะเหมาะสมกว่า 

- อย่าใส่เสื้อผ้าสีดำ ซึ่งในหลายๆ วัฒนธรรมหมายถึงการไว้ทุกข์ ให้ใส่เสื้อผ้าที่ดูแล้ว
สบายตา 

- จงทำใจให้พร้อมที่จะรู้สึกว่าตนช่วยเหลืออะไรไม่ได้ ต้องเสียน้ำตา หรือรู้สึกถึงการ
สูญเสียเมื่อท่านทราบข่าวเศร้าของเพ่ือนบ้าน จงหลั่งน้ำตาไปกับเขาหากคุณรู้สึก
เช่นนั้น จงพร้อมที่จะรับฟังและสวดภาวนาในใจขณะที่กำลังรับฟังเรื่องราวของเขา นี่
เป็นการกระทำที่ให้กำลังใจแก่เขามากกว่าคำพูดใด ๆ ที่ท่านอาจนำมากล่าวได้ 

- เลือกวันเวลาที่สะดวกสำหรับครอบครัวที่ท่านจะไปเยี่ยม  ใช้เวลาอยู่กับเขา
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พอสมควรและไม่ควรแสดงอาการรีบเร่ง 

• ระหว่างการเยี่ยม 
- แนะนำตนเอง เช่น ว่ามาจากวัดไหน หน่วยงานไหน หรือจากเพ่ือนบ้านกลุ่มใด

แล้วแต่กรณี แสดงให้เขาเห็นว่า ท่านไม่ได้มาเยี่ยมตามลำพัง แต่นำเอาคำภาวนาและ
ความห่วงใยของทั้งชุมชนมา ฝากด้วย ทั้งนี้เพ่ือทำให้เขามั่นใจว่ามีคนเป็นจำนวนมาก
ที่เห็นใจและอยู่เบื้องหลังในยามที่เขาเกิดมีความยุ่งยาก 

- อย่าให้สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นที่ท่านไม่สามารถหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติจะเป็นการ
ดีกว่าที่จะรู้สึกว่าท่านไม่มีประโยชน์และไม่สามารถช่วยอะไรได้  แทนที่จะทำให้ผู้อ่ืน
ต้องผิดหวังหรือทรยศต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของเขาแต่ควรช่วยกันคิดว่าท่านและ
ชุมชนของท่านพอจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้าง 

- ประเมินความต้องการของผู้ป่วย คุยถึงความต้องการของเขากับครอบครัวของเขา 
เป็นสิ่งสำคัญที่จะปฏิบัติตามความปรารถนาของทั้งครอบครัวและของผู้ป่วย ขอ
อนุญาตเขาก่อนที่จะลงมือทำอะไร ผู้ป่วยและครอบครัวอาจยอมรับความช่วยเหลือ
ของท่านหลังจากที่พวกเขาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจท่านเท่านั้น และสิ่งนี้อาจต้องการการ
เยี่ยมมากกว่าหนึ่งครั้ง 

- ขออนุญาตเสียก่อนที่จะสวดภาวนาพร้อมกัน หรือสวดสำหรับผู้ป่วยแล้วแต่ศาสนา
ของเขาท่านอาจสวดเงียบๆ หรือส่งเสียงดังพอได้ยิน ท่านอาจเชิญสมาชิกของ
ครอบครัวให้ร่วมสวดภาวนากับท่านก็ได้ 

- หากผู้ป่วยเป็นคาทอลิก  ควรถามว่าเขาต้องการให้พระสงฆ์มาเยี่ยมไหมเพ่ือรับศีล
อภัยบาปและรับศีลเจิม ให้ถามด้วยว่าพวกเขาต้องการที่จะรับศีลมหาสนิทไหม 

- ฟังมากกว่าพูด ถามในเรื่องที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจขึ้น อย่าพยายามสอดรู้สอดเห็น
เพ่ือหาข้อมูลที่เขายังไม่ได้บอก 

- อย่าพยายามกลบเกลื่อนเรื่องที่สร้างความเจ็บปวด ไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องมีคำตอบ 
แต่ท่านสามารถรับฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจและรับรู้ถึงความเจ็บปวดและความ
กังวลใจของผู้ป่วย เลี่ยงใช้คำพูด เช่น "ไม่ต้องเป็นห่วง ทุกอย่างจะดีขึ้นเอง" คำพูด
ดังกล่าวเป็นการปิดปากผู้ป่วยซึ่งรู้ดีว่าท่านไม่อาจที่จะเข้าใจถึงความเจ็บปวดของเขา
ได ้ปล่อยให้เขาร้องไห้ เพียงแต่ทำให้เขามั่นใจว่า ท่านอยู่ที่นั่นเพื่อเขา 

- การไปเยี่ยมครั้งละสองคนมักจะบังเกิดผลดีกว่าคนเดียว เพ่ือที่คนหนึ่งจะได้อยู่ข้าง
ผู้ป่วย ส่วนอีกคนพูดคุยถึงความต้องการของผู้ป่วยกับครอบครัวของเขา หรือเตรียม
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จัดหาเครื่องดื่ม หรือทำอะไรที่เป็นประโยชน์ 
- การแตะสัมผัสอาจทำให้เกิดความสบายใจได้มาก ภาษากายเป็นการเน้นถึงความ

สนใจในการมาเยี่ยมของท่าน ให้ระมัดระวังสำหรับในบางกรณีที่การสัมผัสนั้นเป็นสิ่ง
ที่ไม่สมควร 

- พยายามบอกล่วงหน้าถึงการเยี่ยมครั้งต่อไปเสมอ  บอกเขาให้มั่นใจในคำภาวนา
ของชุมชนและความพยายามของท่านที่จะทำทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทำได้เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวของเขา ช่วงที่ไม่มีการเยี่ยมหากจะมีการโทรศัพท์ไปไถ่
ถามจะเป็นความบรรเทาที่ดีสำหรับครอบครัว ทำให้พวกเขารู้สึกว่า ยังมีใครบางคนที่
คิดถึงพวกเขาและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ 

- การเยี่ยมอย่าใช้เวลายาวนานเกินไป ผู้ป่วยอาจมีคนมาเยี่ยมแยะ หรืออาจเหน็ด
เหนื่อยง่าย จงมีความรู้สึกไวต่อความเป็นส่วนตัวของเขาด้วย 

- จงอย่าได้พูดเกี่ยวกับผู้ป่วยขณะที่อยู่พร้อมหน้ากัน ถึงแม้ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัวแล้วก็
ตาม เขาอาจได้ยินท่านพูดถึงแม้ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดตอบ เป็นเรื่องน่าละอาย
มากทีเ่ขาจะถูกกล่าวถึงและได้รับการปฏิบัติเหมือนกับเป็นตัวปัญหา 

- ถ้าผู้ป่วยหลบั ขอให้สวดภาวนาเงียบๆ หากมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วย ท่านอาจใช้
เวลานั้นไถ่ถามถึงความต้องการและสถานการณ์ต่าง ๆ ของพวกเขาด้วยก็ได้ 

• หลังการเยี่ยม 
- เขียนบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมต่อผู้ป่วยท่ีไปเยี่ยมมา มอบรายงานนั้นให้กลุ่มคริสตชน

เล็ก ๆ และระลึกเสมอว่าทุกสิ่งที่พูดไว้เป็นความลับจะนำไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ 
- วางแผนการติดตามงานที่ให้สัญญาไว้ พยายามชวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้เข้ามามีส่วน

ร่วมให้มากท่ีสุด 
- สวดภาวนาให้ผู้ป่วยและครอบครัวที่ท่านไปเยี่ยมทุกวัน และการเยี่ยมครั้งต่อไป ควร

โทรศัพท์ไปขอนัดเสียก่อน 
- เมื่อผู้ป่วยหายดีแล้ว หรือเมื่อสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัวเสียชีวิตไป ขอให้ไป

เยี่ยมต่ออีกระยะหนึ่งเพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดีใน
สถานการณ์ใหม ่

- อย่ามอบความช่วยเหลือด้านการเงิน (ด้วยเงินส่วนตัว) โปรดจำไว้ว่าท่านไปในพระ
นามของพระคริสตเจ้าและท่านถูกส่งไปโดยชุมชน ท่านไม่อาจที่จะช่วยหลายๆ คนได้ 
หากท่ านผูกพันกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ งจนเกินไป  พวกเขาอาจไม่มี
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ความสามารถท่ีจะคืนเงินให้ท่าน และนั่นอาจกลายเป็นปัญหาของความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน 

• การเยี่ยมผู้สูงอายุในโรงพยาบาล หลักการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านใช้ได้หมดยกเว้นข้อต่อไปนี้ 
- ใช้เวลาเพียงสั้นๆ เพราะต้องคำนึงถึงกฎระเบียบของโรงพยาบาลและสภาพของ

ผู้ป่วย 
- ขออนุญาตผู้ป่วยก่อนที่จะนั่งที่ขอบเตียง การนั่งที่ขอบเตียงก็เพ่ือที่จะไม่ให้ผู้ป่วย

ต้องเกร็งมองหรือฟังท่าน 
- หากท่านรู้จักกับผู้ป่วยดี ให้จับมือเขาเพ่ือแสดงถึงความสนิทสนม และให้ฟังมากกว่า

พูด 
- ไม่เหมาะสมที่ท่านจะเสนอเปลี่ยนแพทย์หรือเปลี่ยนวิธีการรักษา แม้ว่าท่านจะรู้สึก

ว่าอาการของผู้ป่วยไม่ดีขึ้นก็ตาม ผู้ป่วยอาจรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรือเกิดอาการสับสน
ขึ้นได ้

- อย่าเปิดอ่านข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้ป่วย เช่น แผ่นกระดานชาร์ตผู้ป่วยที่ปลาย
เตียง จงพอใจกับข้อมูลที่ผู้ป่วยพูดให้ฟังเท่านั้น 

- จงสนทนาแบบสร้างสรรค์และให้กำลังใจโดยไม่ต้องตัดสินอะไรทั้งสิ้น 
- จงเคารพผู้ป่วยอ่ืน ๆ ในห้อง ทักทายพวกเขาอย่างมีมารยาทเมื่อแรกพบและเมื่อ

อำลา อย่าส่งเสียงดังหรือสวดดังเกินควร บทขับร้องและบทสวดยาวๆ อาจไม่
เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 

ศาสนาพุทธ 
สำหรับ
ฆราวาส 

1. การจัดตั้งห้องพระ:  
• ห้องพระที่เป็นสัดส่วนและสงบ เหมาะสำหรับคนไข้ที่ต้องการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์จาก

เทป องค์ประกอบของที่บูชาพระรัตนตรัยประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 4 อย่าง ได้แก่ พระพุทธรูป 1 
องค ์3. เชิงเทียน 1 คู ่เป็นอย่างน้อยกระถางธูป 1 ลูก และแจกัน 1 คู ่เป็นอย่างน้อย 

• จัดให้มีพระพุทธรูป  ให้คนไข้และญาติกราบไหว้ สร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้คนไข้ส่วนหนึ่ง
คลายความวิตกกังวลจากการเข้ารับการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ที่อยู่ในระยะอันตราย 
คนไข้หนักในไอซียู คนไข้ท่ีต้องทำการผ่าตัด 

• การเปิดเทปเสียงธรรมะ บางโรงพยาบาลจัดหาชุดหูฟังโดยคนไข้แต่ละคนเลือกฟังเอง เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการเปิดเทปเสียงดังทั้งห้อง ซึ่งอาจรบกวนคนที่ไม่ต้องการฟัง หรือต้องการความ
เงียบสงบ 

• การทำบุญตักบาตร อาจนิมนต์พระภิกษุมารับบาตรถึงเตียงคนไข้และจัดหาปัจจัยให้คนไข้ได้
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ทำบุญ เพราะในยามเจ็บไข้ คนไข้ส่วนหนึ่งต้องการทำบุญตักบาตร ชาวพุทธเชื่อว่าการตัก
บาตรเป็นการทำให้รู้จักคุณค่าของการให้ ทำให้จิตใจแจ่มใส บางคนเชื่อว่าการทำบุญ ผลบุญ
จะส่งผลให้พ้นเคราะห์ ประสบแต่ความสุขความเจริญ แม้คนไข้หนักที่ยังพอรู้สติ บางครั้งก็
ปรารถนาจะทำบุญเช่นกัน 

• นิมนต์พระภิกษุร่วมดูแลคนไข้ พระให้พร ผูกข้อมือและตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ ให้คำปรึกษา
สำหรับคนไข้ที่เครียด วิตกกังวล หวาดกลัว หรือมีความทุกข์ การจัดสถานที่เป็นสัดส่วน 
เพ่ือให้คนไข้และญาติขอคำปรึกษาจากพระได้อย่างเป็นส่วนตัว การทำสมาธิ เพ่ือลดความ
เจ็บปวด 

สำหรับภิกษุ
สงฆ์ 

วิธีปฏิบัติตอพระภิกษุอาพาธ 

• การจัดบริการห้องพักเฉพาะพระภิกษุสงฆ์-สามเณร เป็นจัดระบบบริการเพ่ือเอ้ือให้พระภิกษุ
สามเณรซึ่งมีวัตรปฏิบัติแตกต่างกับคฤหัสถ์ได้เต็มทีต่ามหลักแห่งพระวินัย 

• การจัดบุคลากร จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลเพศชาย เป็นผู้ดูแลพระภิกษุอาพาธแทนเจ้าหน้าที่
พยาบาลเพศหญิงเพ่ือให้การดูแลภิกษุไข้เป็นไปตามพระธรรมวินัย คือ ไม่ต้องให้สตรีเพศมาถูก
เนื้อต้องตัวพระภิกษุ 

• การจัดให้มีห้องถวายภัตตาหาร เพ่ือความสะดวกในการทำบุญกับพระภิกษุอาพาธ 
• การจัดอาสนะสำหรับพระ ควรใช้เสื่อ พรม หรือผ้าขาว แต่ต้องจัดอาสนะของพระให้สูงกว่าที่

นั่งของฆราวาส 
• การบริการภัตตาหารแด่พระสงฆ์อาพาธ กำหนดภัตตาหารมื้อหลัก 2 มื้อ คือ มื้อเช้า และมื้อ

เพล เช่น กำหนดภัตตาหารมื้อเช้า เวลา 06.30 น. และภัตตาหารมื้อเพลเวลา 10.30 น.  
• การดูแลด้านทันตกรรม เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาในทางวินัย เช่น ไม่อยู่สองต่อสองกับ

เจ้าหน้าที่ต่างเพศ ดังนั้น ขณะทำการตรวจรักษา ทันตแพทย์ต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยเสมอ หรือ 
เปิดประตูห้องตรวจ (ไม่ปิดจนมิดชิด) 

ศาสนาอิสลาม • การดูแลให้ได้รับอาหารหะลาล 

- เป็นอาหารตามข้อบัญญัติศาสนาอิสลาม ที่ผ่านกรรมวิธีในการทำ จัดเตรียม ผสม 
ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ  

- ขั้นตอนและกระบวนการต้องไม่ขัดต่อข้อบัญญัติของศาสนา ได้แก่ วัตถุดิบหรือ
ส่วนผสมที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือใช้ในการผลิต การล้างทำความสะอาดวัตถุดิบและ
อุปกรณ ์สถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร การเก็บรักษา การขนส่ง และการบริการ
เสิร์ฟอาหารแก่ผู้รับบริการ  
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ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

- การปรุงประกอบอาหารต้องไม่มีส่วนผสมที่ต้องห้าม เช่น เลือดของสัตว์ ผลิตภัณฑ์
จากสุกร และ เหล้าเป็นต้น 

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและเก็บรักษา จะนำไปปะปนกับอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร
ที่ไมห่ะลาลไม่ได้  

- สถานที่ผลิตอาหารหะลาล ต้องไม่ปะปนกับการผลิตอาหารที่ไม่หะลาล  
- การเก็บรักษาและการขนส่ง อาหารหะลาลต้องแยกออกจากอาหารที่ไม่หะลาล  
- การให้บริการ หรือเสิร์ฟอาหารฮาลาล รวมทัง้การล้างภาชนะท่ีใช้แล้ว เช่น ถาด จาน 

ช้อนส้อม ต้องไม่ปะปนกับอาหารที่ไม่หะลาล 

- ภาพรวมของอาหาร คือต้องมีความสะอาด ไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคปราศจากสารพิษและ
อันตรายทุกชนิด  

• การเจ็บป่วยยังคงละหมาดต่อไปในสภาพที่ทำได้ (จะไม่ได้รับการยกเว้นว่า ไม่ต้องทำ
ละหมาด ตราบใดที่มีสติสัมปชัญญะยังอยู่) 

- ส่งเสริมการละหมาด (แม้ว่านอนรักษาบนเตียงก็ตาม) โดยการปลุก แจ้งเตือน เมื่อถึง
เวลา 

• จัดบริการด้านสถานที่อาบน้ำละหมาดและสถานที่ละหมาด 

- สถานที่ละหมาด ควรเป็นบริเวณสถานที่ท่ีสะอาดและสงบ เพ่ือให้จิตใจมีสมาธิกับ
การทำละหมาด 

- การอาบน้ำละหมาด มิใช่การอาบทั่วร่างกาย แต่เป็นการชําระล้างอวัยวะบางส่วน
ของร่างกายให้สะอาดเท่านั้น หากอวัยวะบางส่วนไม่สามารถโดนน้ำได้ ให้ใช้มือสัมผัส
ฝุ่นดินที่สะอาดมามาลูบแขนและใบหน้า (เรียกว่า การทำตะยัมมุม) 

- สถานที่อาบน้ำละหมาด ควรเป็นสถานที่ท่ีสะอาด และควรแยกสัดส่วนของชาย-หญิง 
เนื่องจากต้องเปิดเผยอวัยวะบางส่วนของร่างกายในระหว่างการอาบน้ำละหมาด เช่น 
ต ้องเปิดผ้าคลุมผม (ฮิญาบ) เพ่ือเช็ดศีรษะหรือผมบางส่วน 

• การบริจาคเลือดและการรับการถ่ายเลือด เป็นที่อนุญาตเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อการ
รักษาชีวิตของผู้ป่วย 

• การคลอดบุตร 

- อนุญาตให้บิดา หรือ ญาติ กล่าวอะซานที่ข้างหูของทารกแรกเกิด ซึ่งจะส่งผลความ
ศรัทธาได้บังเกิดข้ึนในหัวใจของทารก 

• การวางแผนครอบครัว ใช้เพื่อการเว้นระยะการมีบุตร เพ่ือสุขภาพของมารดาและทารก 
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ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

- การคุมกำเนิดหรือการเว้นระยะการมีบุตร นั้นต้องไมเ่ป็นการลายการทำหน้าที่ของ
อวัยวะสืบพันธุ์อย่างถาวร 

• การทำแท้ง เพราะความจำเป็นเช่น การถูกข่มขืน การท้องที่เสี่ยงต่อการคุกคามชีวิตของ
มารดา 

- ไม่อนุญาตให้ทำแท้ง ในกรณีที่มารดาร่างกายสมบูรณ์ดีแต่ปฏิเสธการตั้งครรภ์ หรือ 
การมีบุตร 

• อิสลามส่งเสริมการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ควรอธิบายระเบียบขั้นตอนการเข้าเยี่ยมทีไม่ไปรบกวน
ผู้ป่วยและผู้ป่วยเตียงอื่น ๆ  

• การทำกายภาพบำบัด การฉายรังสีเอกซ์ การทำฟัน  
- การเปิดเผยอวัยวะอยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสมและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม 

- ไม่ควรอยู่กันสองต่อสองกับบุคคลากรต่างเพศ 
 

4) การจัดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในระดับชุมชนท้องถิ่นและภาคีสร้างเสริมสุขภาพ 

ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

ศาสนาคริสต ์ • การสร้างความร่วมมือหรือการทำพันธกิจร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นบนรากฐานพระคัมภีร์ 
- การพัฒนาชุมชนคริสตชน ที่มีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์มีประสบการณ์และ

ชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์เป็นชุมชนที่บ่มเพาะเลี้ยงดูเกื้อกูลกันและ
กันให้มีชีวิตที่เจริญเติบโตขึ้นเยี่ยงพระเยซูคริสต์มากขึ้นและเกิดผลตามพระประสงค์
ของพระเจ้า 

- ให้พระเยซูคริสต์เป็นสรณะในชีวิตอย่างแท้จริง คือ เชื่อวางใจในพระองค์ในฐานะ
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำเนินชีวิตในทุก ๆ ด้านโดยพ่ึงพาในพระองค์มีความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านทางการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์ 

- สมาชิกของคริสตจักรมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อกัน พ่ึงพาอาศัยและเสริมสร้างซึ่ง
กันและกันและร่วมมือกันทำพันธกิจรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในชุมชนคริสตจักร และ
ชุมชนสังคมโลกด้วยความสมัครสมานสามัคคี 

• เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานาน หรือเมื่อจำเป็นต้องมีการไป
อยู่โรงพยาบาลและมีการผ่าตัด ให้มีการแจ้งกลุ่มเพ่ือนบ้านหรือกลุ่มสมาชิกของวัดที่มีหน้าที่
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ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

ให้การอภิบาลแก่ผู้ป่วยได้ทราบ พวกเขาจะรีบจัดการให้มีการเยี่ยม หรืออาจขอให้พระสงฆ์ไป
เอง หรือให้ผู้ที่รับหน้าที่ส่งศีลเสบียงไปเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ผู้ป่วยมีโอกาสรับศีลอภัย
บาป ศีลเจิมและศีลมหาสนิทในช่วงนี้ หากเป็นความต้องการของเขา ศีลอภัยบาปและศีลเจิม
เป็นหน้าที่จำเพาะของพระสงฆ์ 

• หากผู้ป่วยมีอาการหนักมาก ขอให้ติดต่อพระสงฆ์ให้ไปเยี่ยมโดยทันที อย่ารอจนกระทั่งท่าน
เห็นว่าผู้ป่วยใกล้สิ้นใจแล้วถึงไปตามพระสงฆ์ เพ่ือให้คนไข้ได้รับพลังที่จะต่อต้านกับการ
ประจญล่อลวงของปิศาจและต่อความกลัวที่จะต้องตาย 

- สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้าน สิ่งที่ต้องการสำหรับประกอบพิธีมีโต๊ะเล็กตัวหนึ่งหรือ
โต๊ะเล็กที่อยู่มุมห้องผู้ป่วย คลุมด้วยผ้าขาว ควรมีไม้กางเขนและเทียนตั้งบนโต๊ะ ควร
มีขันน้ำสำหรับล้างมือด้วย ส่วนอื่น ๆ พระสงฆ์จะเป็นผู้นำมาเอง 

- สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล: โต๊ะที่เลื่อนเหนือเตียงสำหรับรับประทานอาหาร หรือ
ตู้เสื้อผ้าข้างเตียง ผู้ควรอยู่ร่วมในพิธีทุกคนที่มีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะ
เป็นครอบครัว เพ่ือน หรือพยาบาล 

ศาสนาพุทธ หน่วยบริการร่วมมือกับวัดในการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 
• จดัให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของพระสงฆ์-สามเณร ในวัด  
• สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ ของพระสงฆ์-สามเณรในการปรับปรุงสุขภาพ และความ

เป็นอยู่ที่ดีของพระสงฆ-์สามเณร 
• จัดระบบการสื่อสารสุขภาพ เพ่ือให้พระสงฆ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถเลือกรับ

บริการเพื่อการจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถบอกต่อผู้อื่นได้  
• การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน เพ่ือให้วัดร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ในการ

ดูแลสุขภาพไปสู่ประชาชน ผ่านการเทศนาธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 
• รณรงค์สื่อสาร ในการถวายสังฆทานด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เป็นโทษต่อสุขภาพพระสงฆ์

และหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ 
ศาสนาอิสลาม • การจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย หรือ กิจกรรมทางกายที่เป็นสัดส่วน สำหรับ

แม่บ้านหรือสตรีมุสลิมให้มีกลุ่มกิจกรรมการออกเหงื่อ ออกแรง มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ที่
ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม  

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนา ในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพของชาวมุสลิม ให้
คำปรึกษาในฐานะที่ไม่ใช่บุคลากรด้านสุขภาพ แต่เป็นที่ปรึกษาในฐานะบุคคลทั่วไปในชุมชน
เป็นเครือข่ายทางสังคมหนึ่งของชุมชนมุสลิมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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5) ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในช่วงเทศกาล/วาระพิเศษ หรือ งานบุญ ประเพณี 

 

ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

คริสต์ การไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ ในวันสะบาโต (Sabbath)   

• การรับศีลมหาสนิท ชนชาวคริสต์ประกอบพิธีนี้ร่วมกันในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์โดยต้องอด
อาหารก่อน 1 ชั่วโมง และจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามที่กำหนด เมื่อถึงเวลาจะรับศีลก็เดินไป
คุกเข่า หรือยืนที่โต๊ะ และรับขนมปังและเหล้าองุ่น อันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระ
โลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงมารับประทาน พิธีนี้เรียกอีกอย่างว่า “พิธีมิสซา” 
 

พุทธ งานบุญและงานประเพณีในศาสนาพุทธ 

• การรณรงค์/สอดแทรกค่านิยม ลด ละ เลิก อบายมุข ประเภทการดื่มสุรา และการสูบยาสูบ 
และการจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพในงานบุญ งานประเพณีในพุทธศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ  

• การใช้วัดเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting Temples) เป็นวัดที่มีการให้ข้อมูล
ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่พุทธศาสนิกชน หรือ เป็นการพัฒนาวัดให้เป็น
ศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะทางจิตใจสำหรับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ รวมทั้ง เป็น
ศูนย์กลางขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนเกิดชุมชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นต้น 

• เน้นการพัฒนาศาสนสถาน การพัฒนาศาสนบุคคล การพัฒนาศาสนธรรม และ การพัฒนาศา
สนพิธี เพ่ือเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ รวมทั้ง การดูแลสุขภาวะทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน
ในช่วงเทศกาลงานบุญและงานประเพณ ี

• จัดให้มีระบบและกลไกในการสร้างเสริมสุขภาพการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและปัจจัยคุกคามสุขภาพภายในวัด ในช่วงที่มีเทศกาล งานบุญและงาน
ประเพณี 

• เน้นการใช้โอกาสพิเศษทางศาสนา สำหรับการพัฒนากาย (พัฒนาอินทรีย์ 6) การพัฒนาจิต 
(จิตภาวนา) และการประพฤติธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสังคมในการอยู่ร่วมกัน 

- การส่งเสริมสุขภาพกาย  
- การส่งเสริมสุขภาพจิต  



 

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 58 

ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

- การส่งเสริมสุขภาพสังคม  
- การส่งเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณ 

• มีสื่อให้ความรู้ทางสุขภาพ เช่นคติธรรม สมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ ทั้ง 4 ด้าน (กาย 
จิต สังคม/อนามัยสิ่งแวดล้อม จิตวิญญาณ) แก่ประชาชนในช่วงที่มีเทศกาล งานบุญและงาน
ประเพณี 

อิสลาม 1. การถือศีลอด  
• การถือศีลอดเป็นการทำตามหลักปฏิบัติของบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ที่จำเป็น (วายิบ)

โดยไม่มีผลเสียต่อสุขภาพที่รุนแรงแต่อย่างใด (คุมระดับน้ำตาล และจิตใจสงบลง) แต่ในกรณีท่ี
มีปัญหาสุขภาพ สามารถยกเว้นการถือศีลอดได ้

• ระยะก่อนถึงเดือนเรามะฎอน บุคลากรในระบบบริการสุขภาพ ควรวางแผนการดูแลผู้ที่เป็น
เบาหวานที่ต้องการถือศีลอด 

• ระยะเดือนเราะมะฎอน ควรหลีกเลี่ยงการนัดตรวจทำหัตถการต่าง ๆ ในช่วงเดือนเราะ
มะฎอน แม้ว่าจะไม่ทำให้เสียศีลอดก็ตาม เนื่องจากรบกวนร่างกายของผู้ที่ถือศีลอดมากเกินไป 
จากความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางไปโรงพยาบาล 

• ช่องทางที่การบริหารยาอ่ืน ๆ (นอกจากการรับประทาน) ที่ไม่ทำเสียการถือศีลอด เช่น ยา
หยอดตา หู จมูก ยกเว้นการให้น้ำเกลือเข้าทางเส้นเลือดดำเพ่ือทดแทนสารน้ำถือว่าถือศีลอด 
(ให้ชดใช้การถือศีลอด) 

• ปรับขนาดยา วิธีการรับประทานยา ที่สามารถควบคุมอาการของโรคได้อย่างปลอดภัย เช่น 
จาก 3-4 เวลา/วัน เป็น 1-2 เวลา/วัน เนื่องจากผู้ป่วยงดกินดื่มตั้งรุ่งอรุณจนถึงตะวันลับขอบ
ฟ้า (ทำให้ไม่อาจรับประทานยามื้อกลางวันได้) 

• ความสะอาดของช่องปากและฟัน เพ่ิมการดูแลสุขอนามัยต้องดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงการกลั้ว
ปากระหว่างวัน เพ่ือลดกลิ่นปากเนื่องจากการอดอาหารและน้ำ ทำให้ปากแห้ง กระเพาะ
อาหารว่าง และมีแก๊สในกระเพาะระเหยออกมา 

• การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในกลุ่มที่เป็นเบาหวาน จะได้ติดตามการรักษาและสามารถ
ดูแลต่อเนื่องได้ ส่วนการเจาะเลือดเพียงเล็กน้อยจากปลายนิ้ว เพื่อตรวจระดับตาลจะไม่ทำให้
เสียศีลอดแต่อย่างใด 

2. การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในประเทศซาอุดิอาเบีย 

• การทำฮัจย์คือบททดสอบความอดทนของร่างกายและจิตใจ  
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• กิจกรรมที่ต้องทำในช่วงก่อนไปทำฮัจย์ คือการเดินเพ่ือไปละหมาดประจำวันเดินทางไปกลับ
ระหว่างที่พักกับมัสยิดประมาณ 5-10 กม ต่อวันการเดินเวียนรอบหินดำ เรียกว่าการเดิน”ตอ
วาฟ” ครั้งละ7รอบ รอบละ 500 เมตรถึง1 กม เป็นระยะ 3.5 กม. ถึง 7 กม.การเดินไปมา
ระหว่างเนินเขาซอฟาและมัรวะ เรียกว่าการเดิน”สะแอ” เป็นระยะทาง 450 เมตร 7 เที่ยว 
รวมเป็นระยะทางประมาณ 3.5 กม 

• การทำฮัจย์เริ่มในวันที่ 9 เดือนซุลฮิจญะห์ (เดือนสุดท้ายในปฏิทินอิสลาม)เริ่มต้นจากการ
สวมเครื่องห่มกายด้วยผ้าขาว 2 ชิ้น สำหรับผู้ชาย สำหรับผู้หญิงแต่งกายตามศาสนบัญญัติ 
เรียกว่าการ”ครองเอ๊ียะห์รอม” จากนั้นจึงเดินทางออกจากที่พักในมักกะห์เป็นระยะทางกว่า 
14 กม. โดยทางรถยนต์ รถไฟ หรือเดินเท้า เพ่ือไปปรากฏตัวในวันนี้ เรียกว่า”วันวุกุฟ” เพ่ือ
พักสงบที่ทุ่งอารอฟะต์ แม้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ใช้ได้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุด เป็น
สิ่งที่ขาดไม่ได้ หากไม่ได้ปฏิบัติถือว่าการทำฮัจย์ล้มเหลวและต้องมาประกอบพิธีใหม่ในปีถัดไป
หากมีความพร้อม เมื่อตะวันลับขอบฟ้าถือว่าสิ้นสุด”วันวุกุฟ” ก็เริ่มเดินทางไปพักที่ ที่มุซดา
ลีฟะห์ 1 คืน เพ่ือพัก ผู้แสวงบุญส่วนใหญ่จะเก็บก้อนหินขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่ว เพ่ือเตรียมไว้ใช้
ในการขว้างเสาหินที่มีนา หลังจากพักที่ทุ่งมุซดาลีฟะห์แล้ว จึงมุ่งหน้าไปพักแรมต่อที่ทุ่งมีนา 
เพ่ือทำการขว้างเสาหิน อีก 3 วัน โดย วันแรกนี้เรียกว่า วัน”อีด”อัฎฮา” ไปขว้างเสาหินต้น
แรก ต้นเดียว ด้วยก้อนหินที่เก็บมาจากทุ่งมุซดาลีฟะห์ 7 ครั้ง จากนั้นก็ เดินทางเข้ามักกะห์ 
เพ่ือทำการตอวาฟ เดินสะแอ ขลิบผม และเปลื้องเครื่องห่มกาย “เอ๊ียะห์รอม” จากนั้นเดินทาง
กลับมาพักที่ มีนา เพ่ือไปขว้างเสาหินทั้ง 3 ต้น ต้นละ 7 ก้อน ในอีก 2 วันที่เหลือ ผู้แสวงบุญ
บางคนอาจจะพักต่ออีกคืน เพ่ือขว้างเสาหินต่อ อีก 1 วัน    ผู้แสวงบุญส่วนใหญ่จะต้องเดิน
ด้วยเท้าเป็นหลักจึงต้องมีการเตรียมด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ 

• การเตรียมความพร้อม ในการเดินทางของผู้แสวงบุญต้องมีมากกว่าการเตรียมตัวเดินทาง
ทั่วไป นอกจากเอกสารการเดินทางแล้ว ต้องมีสมุดเหลืองแสดงการฉีดวัคซีน การเตรียมยาที่
ใช้ประจำตัวการเตรียมด้านความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพระหว่ างอยู่ ในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เพราะหากสุขภาพไม่ดีก็จะทำให้การไปทำฮัจย์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ 

• ขณะอยู่ท่ีซาอุดิอาระเบียผู้แสวงบุญต้อง 

- การดูแลสุขภาวะส่วนบุคคลและส่วนรวม เช่น ความสะอาด การล้างมือ สวมหน้ากาก
อนามัย กางร่ม ฯลฯ 

- การดูแลให้ร่างกายไดร้ับอาหารที่เหมาะสมดื่มน้ำให้พอและเพ่ิมผักผลไม้ 
- การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมบริเวณท่ีพัก  
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- ไม่สูบบุหรี่ 
- ออกกำลังกาย พักผ่อนให้พอ 

- อารมณ์ไม่เครียด ให้อดทนต่อความยากลำบาก 

- สุภาพสตรีในวัยเจริญพันธุ์ ควรปรึกษาแพทย์วิธีการใช้ยาเพื่อเลื่อนประจำเดือน 

• หลังกลับจากพิธีฮัจย์  
- จัดให้มีระบบเฝ้าระวังติดตามสุขภาพและโรคติดต่อสำคัญ เช่น โรคทางเดินหายใจ

ตะวันออกกลาง เป็นระยะเวลา 14 วัน โดย อสม.ฮัจย์ และทีมหมอครอบครัว เป็นผู้
ประสานงานระดับพ้ืนที่  

- หลังกลับสู่ประเทศไทย ผู้แสวงบุญจะถูกคัดกรองไข้ที่สนามบินและแยกไว้เพ่ือสังเกต
หากมีอาการหรือข้อบ่งชี้และมีการเฝ้าระวังติดตาม 2-4 สัปดาห์หลังกลับมาจากการ
ทำฮัจย์  

- ผู้แสวงบุญที่กลับมามักมีอาการไอและมักจะหายใน 2 สัปดาห์จากสภาพอากาศที่
เปลี่ยนไปจากร้อนแห้งเป็นร้อนชื้น 

3. วันอีด  
- วันอีด: วันตรุษ/วันรื่นเริงในอิสลาม จะมีการประกอบศาสนกิจและการเยี่ยมญาติ การจัด

งานวันอีดในหน่วยบริการเพ่ือให้คนไข้และญาติ (ที่อยู่ในโรงพยาบาล) ได้มีกิจกรรมเฉลิมฉลอง 
ร่วมรับประทานอาหารและพบปะพูดคุยกัน  

 

6) การดูแลระยะสุดท้าย (Palliative Care) 

 เป็นการดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และคาดว่ามีชีวิตเหลืออยู่ในเวลาอันสั้น หรือ เรียกว่า “ภาวะ
ใกล้ตาย” เป็นระยะลุกลาม เรื้อรัง หรือเข้าสู่ระยะท้ายๆ ซึ่งไม่มีวันรักษาให้หายได้ เพ่ือให้เกิดการยอมรับต่อภาวะนี้ หรือ 
การไม่ปล่อยให้การตายเป็นไปตามยถากรรม ที่อาจก่อให้ความทุกข ์4 แบบ ของผู้ป่วยที่ไม่ได้เตรียมการเพ่ือตายดี ดังรูปที ่

ดังนั้น การดูแลจึงเป็นไปเพ่ือการประคับประคอง การบรรเทาความเจ็บปวด และการดูแลร่างกาย จิตใจและจิต
วิญญาณ เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เกิดความผาสุกในระดับจิตวิญญาณ 
ปราศจากความกลัวและกังวลทำให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบโดยไม่มีเรื่องติดค้าง ที่เรียกว่า “การตายดี (Good death)” 
หรือ "การมีสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต" อันเป็นการตายอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ ผู้ดูแล ได้แก่ แพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร นักบวช (พระสงฆ์ บาทหลวง ผู้นำศาสนาฯลฯ) นักบำบัด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร
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ดูแลผู้ป่วย และผู้บริบาลคนไข้ในระยะสุดท้าย ได้แสดงออกถึงความเมตตา กรุณา ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยจะ
พบกับผู้ป่วยใน 4 ลักษณะในระยะสุดท้ายของชีวิตเสมอคือ 

1. กลุ่มพร้อมตาย คือกลุ่มท่ีรู้ตัวต่อสถานการณ์เจ็บป่วย ทำใจยอมรับความตายได้ ไม่ห่วงกังวลอะไร 
2. กลุ่มยังไม่พร้อมตาย เป็นกลุ่มท่ีรู้ว่าตัวเองป่วยหนักรักษาไม่ได้ แต่ยังมีความกลัวต่อความตาย และมีความห่วง
กังวลในเรื่องต่าง ๆ  
3. กลุ่มอยากตาย อาจเพราะต้องการหนีทุกข์ หรือ รู้สึกอับอาย ไร้ค่า และเป็นภาระของผู้อื่น 
4. กลุ่มกลัวตาย เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เตรียมใจ ไม่พร้อม และไม่รู้ว่าหลังจะตายนั้นจะเป็นอย่างไร ตายแล้วไปไหน 

 ในขณะเดียวกัน ในกลุ่มที่ตาย อาจตายได้ถึง 4 ลักษณะคือ ตายทรมาน ตายอย่างไม่รู้ตัว ตายตาไม่หลับ และ

ตายแพง ดังแสดงในรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 ลักษณะการตายแบบต่าง ๆ  

เป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย:  
1. สิ่งสำคัญในระยะนี้ คือ การดูแลร่างกายให้สุขสบาย จิตใจผ่อนคลาย บรรเทาความทุกข์ทรมาน และการนำ

ทางจิตวิญญาณ (spiritual guidance) ไปสู่ความตายอย่างสงบและสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ 
2. ดูแลญาติและผู้ป่วยให้เกิดการยอมรับ “การเสียชีวิต” ว่าเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของชีวิต 
3. การช่วยให้ผู้ป่วยได้ทำพิธีกรรมหรือกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อเพ่ือให้จิตใจสงบ 

• ตายแพง• ตายตาไม่
หลับ

• ตายไม่
รู้ตัว

• ตาย
ทรมาน

จากอาการของ
โรค/จากการ

รักษา

ไม่รู้ข้อมูลการ
เจ็บป่วย/ไม่รู้ว่า
จะต้องตายในไม่

ช้า

การตายที่
ก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่าย

ไม่หายห่วง/ยัง
ไม่หมดความ
กังวล/ยังคาใจ
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4. การช่วยให้ผู้ป่วยได้สั่งเสียเรื่องต่าง ๆ และดำเนินตามความปรารถนาครั้งสุดท้ายอย่างครบถ้วน เพ่ือไม่ให้มี
เรื่องใดที่ต้องกังวลก่อนสิ้นใจ 

5. การช่วยให้ผู้ป่วยได้ร่วมตัดสินใจเลือกการรักษาและสถานที่ในวาระสุดท้าย 

6. การช่วยให้ผู้ป่วยได้มอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองให้กับบุคคลที่ไว้วางใจได้ดำเนินการต่อ 

ตารางท่ี 2 แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็นในระยะสุดท้ายของชีวิต 

ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

ศาสนาคริสต์ 
(โรมันคาทอลิก) 

การดูแลในระยะสุดท้าย (ใกล้ตาย) 
• ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะรู้ข้อมูล หรือการบอกความจริงต่ออาการโรค ว่าโรคที่เป็นอยู่นั้นไม่

สามารถรักษาให้หายขาดได้ และมีแนวโน้มจะเสียชีวิตในไม่ช้า 

• ผู้ป่วยควรได้มีโอกาสที่จะร่วมกำหนดแผนการดูแลรักษาตัวเขาเองในเวลาที่เหลืออยู่
ร่วมกันกับญาต ิ

• ดูแลให้มีการบรรเทาความเจ็บปวด กระวนกระวาย และวิตกกังวล 

• มีความเชื่อว่า “ชีวิตมนุษย์มาจากพระเจ้า ผู้ให้ปัจจัยที่จะดำเนินชีวิต และดวง
วิญญาณท่ีถาวรในโลกหน้า” 

• ความเชื่อที่ว่า “ด้วยผลของบาป” ทำให้มนุษย์ต้องประสบกับความเจ็บป่วย ความ
ทุกข์ทรมาน และความตาย อันเป็นแผนที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่พระเจ้าเริ่มสร้างโลก
มาแล้ว 

• การที่มนุษย์ต้องเผชิญความตายถือว่ามีส่วนร่วมในพระมหาทรมานและการไถ่กู้บาป
กับพระเยซูคริสต์ซึ่งจะนําไปสู่ชีวิตนิรันดร และความตายจึงไม่ใช่สิ่งสุดท้าย หากแต่
เป็นเพียงการจบชีวิตบนโลกนี้เท่านั้น 

• ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้นสู่การไปพบพระเจ้า การเชิญบาทหลวง 
หรืออ่านพระคัมภีร์ ในบทที่แสดงถึงพระเจ้ามีเมตตาสามารถให้อภัยตลอดเวลา โดย
กล่าวซ้ำ ๆ เพ่ือให้เขาสงบ ไว้ใจในพระเมตตาของพระเจ้า และให้สติต่อการเผชิญกับ
ความตายว่า “ความตายถือได้ว่าเป็นเป้าหมายของมนุษย์ทุกคน” ได้เตรียมตัวอย่าง
สงบ เดินทางไปหาพระเจ้าสู่ชีวิตนิรันดร 

• ไม่เห็นด้วยกับการทำการกระทำที่เป็นการุณยฆาต (Euthanasia/ Marcy Killing) 
เพ่ือยุติความเจ็บปวดไม่ว่าจะสมัครใจหรือไม่ก็ตาม เพราะคนสามารถเปลี่ยนความ
เจ็บปวด ความยากลำบาก ความทุกข์ทรมาน และน้ำตา เป็นกุศลผลบุญได้ 
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ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

• คาทอลิกให้ความสำคัญกับช่วงเวลาก่อนตายไม่น้อยกว่าเวลาที่มีชีวิตอยู่  ถือว่าเป็น
ช่วงเวลาที่มีค่ายิ่ง เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่คนจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกผิดพลาด
เกี่ยวกับการกระทำในอดีตได ้

• หากอาการของโรคถึงระยะสุดท้าย บาทหลวงจะเจิมศีลสุดท้ายเพ่ือส่งวิญญาณของ
ผู้ป่วยออกจากร่างไปด้วยดี เรียกว่า “ศีลเจิมคนไข้” เป็นพิธีเจิมคนไข้โดยบาทหลวงจะ
เจิมน้ำมันลงบนหน้าผากและมือทั้งสองข้างของผู้ป่วย ให้ระลึกว่าพระเจ้าจะอยู่กับตน
และให้พลังบรรเทาอาการเจ็บป่วย หรือ เตรียมตัวจากโลกนี้เดินทางกลับไปหาพระ
เป็นเจ้า บาทหลวงมักโปรดศีลเจิมคนไข้พร้อมทั้งศีลอภัยบาป และศีลมหาสนิทด้วยใน
คราวเดียวกัน เมื่อรับศีลมหาสนิทเช่นนี้คริสตชนเรียกว่า “ศีลเสบียง” การเสียชีวิตใน
สภาพจิตที่ดีย่อมนำพาสู่ดินแดนแห่งพระเจ้า ดังพระคัมภีร์ระบุว่า "มีผู้ใดในพวกท่าน
เจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของพระศาสนจักรมา และให้ท่าน
เหล่านั้นอธิษฐานเพ่ือเขา และเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
โปรดให้เขาหายโรค และถ้าเขาได้กระทำบาป พระองค์ก็จะทรงอภัยให้" (ยก 5:14-
15) 

ประเด็นการจัดการศพ 

• เม่ือเสียชีวิต นิกายคาทอลิกเชื่อว่า ความตายเป็นภาวะที่ร่างกายและวิญญาณแยก
ออกจากกัน ร่างกายที่เป็นสสารจะกลายเป็นธุลีตามเดิม ขณะที่วิญญาณที่แยกออก
จากร่างกายจะถูกนำไปพิพากษาตามบาปบุญของตน 

• เมื่อมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต หากจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายศพ ควรกางร่มสี
ดำให้ตลอดทางที่เคลื่อนย้าย  

• ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตบรรจุลงในโลงศพ จะมีพิธีเพ่ือเป็นเกียรติและแสดงความ
เคารพผู้เสียชีวิต และยังเป็นการให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกไว้ว่า ร่างนี้เป็นของผู้ที่มี
กุศล มีคุณงามความดี โดยบาทหลวงจะเป็นผู้อ่านบทภาวนาและประพรมน้ำมนต์ 
ก่อนยกร่างของผู้เสียชีวิตบรรจุลงในโลงศพ ปิดฝาโลงศพและตกแต่งโลงศพด้วยมาลัย
และดอกไม ้

• การทำพิธีศพทางศาสนาคริสต์ จะมีการเชิญบาทหลวงไปประกอบพิธีสวดวิญญาณ 
การจัดตั้งศพเพ่ือรอนำไปประกอบพิธีควรมีรูปไม้กางเขน เทียน 1 คู่ และแจกัน
ดอกไม้ซึ่งจะวางไว้ด้านศีรษะของศพ และควรมีภาชนะใส่น้ำมนต์ของทางศาสนา
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ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

คริสต์พร้อมกับกิ่งไม้วางไว้เพื่อให้ผู้ที่มาเคารพศพใช้พรมศพเล็กน้อย  
• เมื่อชาวคริสต์เสียชีวิตอาจจะตั้งศพไว้ที่วัดคริสต์หรือบ้านแล้วแต่ฐานะของเจ้าภาพ 

เจ้าภาพจะตั้งศพสวดอธิษฐานก่อนพิธีฝังศพ 3,5,7 วัน ใช้เวลาในการสวดประมาณ 
30 นาท ี

• พิธีฝังท่ีสุสาน บาทหลวงจะทำพิธีส่งวิญญาณ และอำลาผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้าย และจะ
เสกหลุมศพ ประพรมน้ำเสก และถวายกัมมะยานหลุมศพผู้เสียชีวิต จากนั้นนำศพลง
หลุม ซึ่งบาทหลวงจะเป็นผู้กล่าวให้ผู้เสียชีวิตออกจากโลงศพไปหาพระเจ้า 

ศาสนาพุทธสำหรับ 

ฆราวาส 

(นิกายเถรวาท) 

การดูแลระยะสุดท้าย (ใกล้ตาย) 
• ทัศนะต่อความตาย ศาสนาพุทธเชื่อว่า “การเกิด แก่ เจ็บ และตาย จะเป็นวงจรของ

ชีวิตทุกชีวิต” รวมทั้งกฎไตรลักษณ์ที่อธิบายกระบวนการตามธรรมชาติของสิ่งต่าง  ๆ  
จะต้องเป็นไปในสามลักษณะคือ  1)  ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน  2)  ความเป็นทุกข์
เพราะไม่คงทนอยู่ได้ และ 3) ความเป็นอนัตตา ไม่มีตัวไม่มีตนและไม่อาจยึดมั่นถือมั่น
ได้ ให้ยึดถือ การทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส และเห็นว่า การเกิด 
การแก่ การเจ็บ การตาย เป็นทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิต 

• สิทธิของผู้ป่วยในศาสนาพุทธ ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะรับรู้การเจ็บป่วยและความก้าวหน้า
ของโรคและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน ลดความทุกข์ทรมานทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง การจัดทำเอกสารทางกฎหมายเพ่ือแสดงเจตนารมณ์/
การมอบหมายให้บุคคลใกล้ชิดมีอำนาจในการตัดสินใจแทน 

• หน้าที่ของสถานบริการสุขภาพ คือ การช่วยให้ผู้ป่วยได้ทำสิ่งที่ต้องการหรือค้างคาใจ
อันเป็นความปรารถนาครั้งสุดท้ายในชีวิต 

• ความเชื่อต่อภาวะใกล้ตาย เชื่อว่าภาวะใกล้ตาย เป็นภาวะถูกภัยมรณะคุกคามก่อน
จุติจิตเกิดขึ้น จิตเป็นมโนภาพปรากฏขึ้น เรียกว่า ธรรมารมณ์แบ่ง 3 ลักษณะ คือ (1) 
กรรมารมณ์ สิ่งที่จิตเข้าไปยึดไว้ ผู้ป่วยจะนึกถึงกรรมที่ตนทำไว้ส่วนมากเป็นกรรม
หนัก (2) กรรมนิมิตารมณ์ คือเครื่องหมายของการทำกรรม ผู้ป่วยจะนึกถึงอุปกรณ์
ในการทำกรรมดีหรือไม่ดี (3) คตินิมิตารมณ์  นึกถึงภพภูมิที่จะไปเกิดหลังตาย 
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ให้รู้ว่าแดนที่จะไปเกิดคือที่ไหน บ่งบอกให้รู้ว่า ผู้ป่วยนั้น
จะไปดี หรือ ไม่ดี 

• หน้าที่ของผู้ดูแลคือ การให้ผู้ป่วยเกิดสมาธิและจดจ่อกับสิ่งดีงาม เช่น การกำหนดลม
หายใจเข้า-ออก หรือด้วยการเปิดเสียงบทสวดมนต์ให้ฟังเบา ๆ หากผู้ป่วยไม่สามารถ
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สวดเองได้ ให้ญาติอาจสวดมนต์ให้ 
• เม่ือผู้ป่วยมีอาการหนัก จัดบริการที่เอ้ือให้ญาติจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพุทธมนต์

บทโพชฌงค ์และทำการชักบังสุกุล 
• ชาวพุทธเชื่อว่าความตายเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของชีวิต  เมื่อผู้ป่วยใกล้

เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ควรลดการรบกวนผู้ป่วยลง จัดท่านอนให้สบาย บรรยากาศสงบ 
ช่วยให้ผู้ป่วยมีสติไม่หลงลืม มีจิตผ่องแผ้วเพ่ือไปสู่สุคติหลังจากตาย 

• ผู้ป่วยและญาติอาจต้องการการสวดมนต์ หรือ อาจจะร้องขอเอารูปพระพุทธรูปมา
วางไว้ในห้องผู้ป่วย รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดการน้อมใจให้ผู้ป่วยได้
ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือ 

• ชีวิตหลังความตาย ตามกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนา ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ 
ตายแล้วต้องเกิดใหม่ทั้งนั้นแต่การเกิดใหม่ไม่ใช่วิญญาณดวงเก่าท่ีเที่ยงแท้ไปเวียนว่าย
ตายเกิด แต่เป็นการเกิดใหม่จริง ๆ คือ ร่างกาย (รูป) กับจิตใจ (นาม) ของสรรพสัตว์มี
การเกิดขึ้น-ตั้งอยู่-ดับไปตลอดเวลาทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่หรือตายไป โดยรูปและนามที่
เกิดใหม่เป็นผลมาจากกรรมต่าง ๆ ที่ได้กระทำมาแล้วทั้งกรรมดีและกรรมชั่วจะเป็น
ตัวกำหนดรูปและนามใหม่ให้ดีหรือชั่วตามควรแก่เหตุที่ทำไว้ ตราบใดที่ยังมีตัณหาซึ่ง
เป็นเหมือนเชื้อหรือสาเหตุ เมื่อจิตดับจากภพหนึ่งที่เรียกว่าจุติ (เคลื่อนจากภพหนึ่งสู่
ภพอ่ืน) ก็ต้องปฏิสนธิหรือเกิดใหม่ในภพอ่ืนทันที 

ประเด็นการจัดการศพ 

• ควรเคลื่อนย้ายร่างกายด้วยความระมัดระวังเนื่องจากชาวพุทธมีความเชื่อที่ว่า
วิญญาณยังไม่ออกจากร่างทันทีหลังความตา ยการเคลื่อนย้ายร่างกายที่ไม่ระมัดระวัง
อาจเป็นการรบกวนผู้ตาย 

• ภายหลังผู้ป่วยเสียชีวิต หากผู้เสียชีวิตเคยแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้  ควร
ติดต่อศูนย์รับอวัยวะ แจ้งการตายและขอหนังสือรับรองการตาย ที่ฝ่ายทะเบียน
สำนักงานเขตท้องที่ภายใน 24 ชั่วโมง 

• พุทธมีความเชื่อเกี่ยวกับความตายว่าเป็นการดับของขันธ์  5 อันได้แก่ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ “การเวียนว่ายตาย
เกิด” ทำให้มีการประกอบพิธีกรรมหลังเสียชีวิต เพราะเชื่อว่าการจัดพิธีงานศพให้แก่
ผู้วายชนม์นั้นจะช่วยให้วิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สุคติภูมิ 

• สำหรับชาวพุทธที่ทำความชั่ว (1) ทางกาย เช่น ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักขโมยทรัพย์สิน
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ของผู้อ่ืน ประพฤติผิดในกาม (2) ทำความชั่วทางวาจา เช่น พูดโกหกโป้ปดมดเท็จ 
พูดส่อเสียดให้ผู้อ่ืนเจ็บช้ำน้ำใจ พูดจาหยาบคาย พูดคำพูดเพ้อเจ้อ อันไม่มีประโยชน์ 
หาสาระไม่ได้ และ (3) ทำความชั่วทางใจ เช่น มีความโลภอยากได้ของผู้อ่ืน คิด
พยาบาท เบียดเบียนผู้อ่ืน มีความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรม คือ เห็นว่าทำดี
แล้วไม่ได้ดี ทำบุญแล้วไม่ส่งผล เป็นต้น ผู้ประพฤติเช่นนี้ เมื่อตายแล้ว ย่อมเข้าถึง
อบายภูม ิ4 ได้แก่ นรก เปรต อสุรกาย และ สัตว์เดรัจฉาน 

• แนวทางการจัดการศพในพุทธศาสนาเถรวาท ในสถานพยาบาลคือ 1) สวดมนต์บท
พุทธคุณหรือให้ระลึกถึงคุณความดี 2) ตกแต่งศพให้สะอาดและเก็บส่วนอวัยวะให้
ครบถ้วน   3) กล่าวคำอโหสิกรรม 4) หยอดน้ำทางปาก 3 ครั้ง 5) พนมมือถือดอกบัว
บูชา 6) กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล 7) บอกหรือเชิญให้ผู้เสียชีวิตกลับไป 

พระภิกษุสงฆ์ท่ีอาพาธ 

(ภิกษุเถรวาท) 
การดูแลเมื่อพักรักษาตัวในสถานพยาบาล 

• ผู้ดูแลพระสงฆ์ต้องมีความรู้พระวินัย เพ่ือให้การปฏิบัติบางอย่างต่อพระที่มาใช้บริการ 
ได้สอดคล้องกับพระวินัย เนื่องจากมีพระสงฆ์ที่เคร่งครัดมีจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะไม่
ใช้บริการของโรงพยาบาลเพ่ือตัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การอาบัติ 

• หลักปฏิบัติในการนุ่งห่มผ้าทั้ง 3 ผืนผ้า ที่รวมเรียกว่า “ไตรจีวร” และเครื่องใช้ของ
พระที่จำเป็น ถ้าเครื่องแต่งกายของพระไม่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจรักษาให้พระได้
นุ่งห่มแบบเดิมต่อไป หรือช่วยเหลือให้พระนุ่งห่มเมื่อจะกลับไปพักฟ้ืนที่วัด รวมทั้ง 
การห่มร่างกายของพระสงฆ์ให้ เรียบร้อยเมื่อเกิดการมรณภาพที่ โรงพยาบาล 
ประกอบด้วย 

▪ จีวร ทุกวันนี้จะหมายถึงเฉพาะผ้าที่ใช้ห่มคลุมภายนอกที่มองเห็น
ทั่วไป มีลักษณะเป็นผ้าผืนเล็ก ๆ ที่เย็บต่อกัน 

▪ สบง คือผ้านุ่ง ลักษณะคล้ายผ้าขาวม้าแต่มีการเย็บพับขอบหนาเข้า
มาทุกด้าน 

▪ สังฆาฏิ คือผ้าที่พับแล้วใช้พาดบ่าเมื่อร่วมพิธีกรรม 

▪ -อังสะ มีลักษณะคล้ายเสื้อไม่มีแขน ใช้สวมไว้ซับเหงื่อด้านในหรือใช้
ปกปิดร่างกายเมื่ออยู่ภายในวัดไม่ได้ห่มจีวร 

▪ รัดประคต เป็นเชือกถัก/ผ้าเย็บเป็นแถบใช้รัดสบงแทนเข็มขัด 

• การดูแลภัตตาหารของพระภิกษุอาพาธ อาหารเป็นสิ่งที่ต้องให้  (ประเคน) ก่อน พระ
จึงจะฉันได้โดยไม่อาบัติ หากร่างกายและจิตใจของภิกษุอาพาธอยู่ในสภาพที่รับรู้และ
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ใช้งานได้ด ี

• หากไม่มีเหตุจำเป็นทางการแพทย์ใด ๆ ควรถวายภัตตาหารภิกษุอาพาธเพียง 1-2 มื้อ 
โดยมื้อแรกเริ่มถวายได้เมื่อขึ้นวันใหม่คือท้องฟ้าสว่าง ส่วนมื้อที่สองประมาณ 11 
นาฬกิา หรือประมาณเวลาให้ฉันเสร็จได้ก่อนเที่ยงวัน 

• น้ำปานะที่จะถวายให้พระฉันหลังเที่ยง ได้แก่ (1) น้ำหวานที่นำมามาเจือจาง รวมถึง
น้ำผลไม้ และน้ำขิง (2) น้ำผลไม้สำเร็จรูปที่ไม่มีกาก (3) นม (4) เครื่องดื่มธัญพืช 

การดูแลในระยะสุดท้าย 

• การดูแลโดยไม่มีความแตกต่างจากฆราวาสทั่วไป รวมถึงพระสงฆ์บางท่านที่ปฏิบัติ
ธรรมมามากจนมีความพร้อมที่จะละสังขาร การปล่อยวางภาระทางโลกได้ แต่แต่ท่าน
อาจมีภาระทางวัด หรือภาระอ่ืน ที่ต้องดูแลให้ความช่วยเหลือ 

• ควรสอบถามจากท่านเองหรือผู้ใกล้ชิดว่า ท่านแสดงความจำนงให้ปฏิบัติดูแลท่าน
ในช่วงท้ายอย่างไรเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น การใช้อุปกรณ์พยุงชีพ ยาระงับปวด และ
ความต้องการในช่วงท้ายของชีวิตด้วยว่าประสงค์ให้เกิดข้ึนที่ไหน ในลักษณะใด  

• สิทธิที่จะตายดีและปฏิเสธการุณยฆาต เพราะศาสนาพุทธ มีศีลข้อ 1 คือ “เว้นจาก
การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต” การฆ่าจึงเป็นบาป พุทธศาสนามองว่าความตายเป็นเรื่อง
ธรรมชาติที่มนุษย์จะต้องประสบ เราไม่ควรหวาดกลัววิตก หรือพยายามหลีกเลี่ยง
ความตายเมื่อถึงเวลา ความตายเป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นตามกำหนดเวลา จึงควรเจริญ
มรณานุสติ คือ ตั้งมั่นมีสติเตรียมพร้อมที่จะเผชิญความตายอยู่เสมอ 

ศาสนาอิสลาม การดูแลระยะสุดท้าย (ใกล้ตาย) 
• หลักศาสนาอิสลามมีความเชื่อว่าพระเจ้า (อัลลอฮ์) เป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นในโลกนี้ โดย

กำหนดเวลาเกิด ปัจจัยยังชีพ อายุขัย และเวลาตายไว้เรียบร้อยแล้ว  

• ความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ที่จะหลีกเลียงมิได้ ดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในอัล
กุรอานบทอัลอัมบียาอฺโองการที่ 35 ความว่า“ทุกชีวิตย่อมลิ้มรสความตาย และเรา
จะทดสอบพวกเจ้าด้วยความชั่วและความดีและพวกเจ้าจะต้องกลับไปหาเราอย่าง

แน่นอน” พระองค์ได้กล่าวในบทอัลญาซียะฮฺ โองการที่ 26 ความว่า“จงกล่าวเถิด 
(มุหัมหมัด) อัลลอฮฺทรงให้พวกท่านมีชีวิตขึ้นมาและทรงให้พวกท่านตายไป” และเมื่อ
ความตายซึ่งถูกกำหนดไว้แล้วมาถึง มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะขอประวิงเวลาออกไปได้
หรือขอเลื่อนเวลาตายให้เร็วขึ้นมาได้ 

• ชีวิตของมนุษย์ไม่มีการดับสูญ เพียงแต่มีการเดินทางจาก  โลกวิญญาณมายังครรภ์
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ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

มารดา จากครรภ์มารดามาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ ส่วนการตายถือเป็นการเดินทางของ
ชีวิตจากโลกนี้ ไปสู่โลกหลังความตาย (กุบุร ) และโลกหน้าอันเป็นโลกสุดท้ายที่มีการ
ตอบแทนความดีความชั่ว และไม่การตายอีกต่อไป  

• การบอกความจริงต่ออาการโรค เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
การเตรียมตัวสู่ความตายอย่างมีสติ การมีโอกาสสำนึกในผิดบาปที่ผ่านมา การขอโทษ
และคืนสิทธิให้กับผู้ที่ถูกละเมิด การได้ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์และจากไปอย่างสงบ 

• ในอิสลาม เชื่อว่าการเจ็บป่วยคือการทดสอบของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ต้องดูแล
ผู้ป่วยให้ได้รับความสุขสบายไม่มีความเจ็บปวด  

• บทบาทของผู้ดูแล ให้การปลอบใจและให้กำลังใจด้วยหลักการศาสนาและการรำลึก
ถึงอัลลอฮอย่างสม่ำเสมอ ทุกเช้าและเย็น ให้อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ 3 กุล และบทดู
อาอฺ โดยการอ่านพร้อมเป่าลงบนฝ่ามือทั้งสองข้าง แล้วลูบลงบนตัวของผู้ป่วย 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีอาการเจ็บปวด (จำนวน 3 ครั้ง)  

• ผู้ป่วยจะอ่านหรือฟังเสียงอัลกุรอาน หรือ อัซการ์อันนะบะวีย์ จากเทป หรือ โทรศัพท์ 
และหมั่นกล่าวตัสบีห์ ตะห์มีด ตักบีรฺ และขออภัยโทษ 

• จัดบริการให้เอ้ือต่อการละหมาด ในสภาพที่นอนอยู่บนเตียงโดยการกระพริบตา หรือ 
ขยับอวัยวะที่สามารถขยับได้ (แทนอิริยาบถในภาวะปกติ) สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
แม้จะกะพริบตาได้ ก็กระซิบให้ผู้ป่วยตั้งเจตนาละหมาดในใจ จัดท่าให้นอนตะแคง
ขวาโดยหันหน้าไปทางกิบละฮ ถ้าไม่สามารถนอนตะแคงให้นอนหงายโดยเหยียดเท้า
ทั้งสองไปทางกิบละฮ์ ถ้าทำไม่ได้ก็ทำเท่าท่ีจะสามารถทำได้ 

• ควรมีญาติที่สอนให้คนไข้ได้มีโอกาสกล่าวชะฮาดะห์ (คำปฏิญาณตน) ก่อนสิ้นใจ โดย
จัดให้ผู้ป่วยนอนตะแคงทับสีข้างด้านขวา (หากทำไม่ได้ให้นอนหงายตามปกติ) หัน
ใบหน้าไปทางทิศกิบลัต (คือทิศที่ตั้งของบัยตุลเลาะฮ์หรือวิหารอัลกะบะอ์ในนครมัก
กะฮ์ ประเทศซาอุดิอารเบีย) สำหรับประเทศไทยคือทิศตะวันตกและให้ผู้ป่วยกล่าวคำ
ว่า “ลาอิลาฮาอิลลัลลอฮ์” ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ์” 
โดยสอนให้กล่าวเบา ๆ ที่ข้างหูขวา เพ่ือผู้ป่วยจะเกิดความสงบ เพราะคำนี้เป็นคำที่
ประเสริฐสุด หากก่อนตายใครได้กล่าวคำนี้เป็นคำสุดท้ายจะได้ขึ้นสวรรค์โดยไม่ถูก
สอบสวน 

• สนับสนุนให้อ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านได้ทุกบท กระตุ้นให้ระลึกถึงอัลลอฮ์และขอพร 
(ดอาอ์) ให้มาก ๆ ในระหว่างที่มีสติสัมปชัญญะ ให้ผู้ป่วยใกล้ตายฟังไม่ว่าเขาจะ
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ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

รู้สึกตัวหรือไม่ก็ตาม อ่านคัมภีร์บทนี้ พระเจ้าจะส่งความเมตตามายังสถานที่แห่งนั้น 
ทำให้วิญญาณออกจากร่างอย่างสงบ สบาย ไม่เจ็บปวด 

• ควรมีการสอบถามผู้ป่วยว่าต้องการการดูแลรักษาอย่างไร ต้องการอยู่ที่บ้านหรือ
โรงพยาบาล เมื่อหัวใจหยุดเต้นต้องการการกระตุ้นให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่หรือไม่ 
เป็นต้น 

• ผู้ป่วยจะมอบหมายให้ญาติคนใดทำหน้าที่ตัดสินใจแทนกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถ
สื่อสารกับผู้อื่นได้ตามปกติ รวมไปถึงการสั่งเสียในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดการมรดก 

• ไม่ควรพยายามยื้อชีวิตผู้ป่วยไว้ให้นานที่สุด หรือ การพยายามยับยั้งความตายด้วย
การทำให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานจากเครื่องมือกู้ชีพ (Cardiopulmonary 
Resuscitation; CPR) ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น การเจาะคอ การใส่ท่อช่วยหายใจ การปั๊ม
หัวใจ การใส่สายให้อาหาร เป็นต้น และยังเกิดค่าใช้จ่ายสูงที่ตามมาได้ 

• อิสลามห้ามการรักษาอาการป่วยด้วยสิ่งต้องห้ามทั้งหลาย เช่น สุรา เวทย์มนต์ คาถา 
เครื่องรางของขลังการบนบาน และ ไสยศาสตร์ ฯลฯ 

ประเด็นการจัดการศพ 

• การปฏิบัติเมื่อมีมุสลิมคนหนึ่งเสียชีวิต จะต้องปฏิบัติต่อศพอย่างมีมารยาท (เสมือน
เขามีชีวิตอยู่ ) เมื่อทราบข่าวการตายให้กล่าวคำว่า “แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์
ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์” เพ่ือเป็นการยอมรับในการลิขิต
ของพระองค ์และเป็นการตระหนักถึงสัจธรรมของความตาย 

• การปฏิบัติในโรงพยาบาล 1) ปลอบญาติให้การระลึกถึงพระเจ้าในทางที่ดี 2) การจัด
ท่านอน หันใบหน้าไปทางทิศกิบลัต 3) การกล่าวบทสวดหรือการปฏิญาณตน 4) การ
ปฏิบัติต่อผู้เสียชีวิตมุสลิมเสมือนยังมีชีวิต และ 5) การจัดการนำศพกลับไปประกอบ
พิธีทางศาสนาที่บ้านหรือชุมชน 

• ให้ปฏิบัติต่อศพอย่างนิ่มนวลเปรียบเสมือนยังมีชีวิต โดยจะต้องปิดเปลือกตาทั้งสอง
ของผู้ตายให้สนิท ใช้ผ้าคาดบริเวณใต้คางและผูกเข้ากับศีรษะ เพ่ือป้องกันไม่ให้ปาก
ของผู้ตายเปิดอ้า ควรดูแลข้อต่อส่วนต่าง ๆ ในร่างกายให้คงยืดหยุ่นได้เพ่ือให้การ
ชำระล้างทำความสะอาดศพทำได้สะดวก ควรถอดเสื้อผ้าผู้ตายออก เพ่ือไม่ให้เกิดการ
หมักหมมแก่ร่างกาย ใช้ผ้าบาง ๆ คลุมร่างผู้ตายให้มิดชิด ห่อศพด้วยผ้าขาว ใช้วัตถุที่
เหมาะสมวางบนท้องของผู้ตาย เพ่ือป้องกันไม่ให้ศพบวมฉ ุ

• ไม่อนุญาตให้ผ่าศพหรือกระทำการใด ๆ อันเกิดความเสียหายต่อศพ ยกเว้นกรณีที่
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ต้องการชันสูตรที่มีผลการคลี่คลายทางคดี  
• การปฏิบัติในการอาบน้ำศพ (ที่บ้านหรือสถานพยาบาล) ให้กระทำต่อศพอย่างเบา

มือ เสมือนว่าผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ ปกปิดอวัยวะที่พึงสงวนขณะอาบน้ำศพ ไม่นำเรื่องไม่
ดีของศพไปบอกกล่าวเล่าต่อให้ผู้อื่นฟังภายหลังการอาบน้ำทำความสะอาดศพและให้
ห่อด้วยผ้าขาว พร้อมสวดวิงวอนอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ  

• การปฏิบัติในการนำศพไปฝังในชุมชน การนำศพลงหลุมให้กระทำอย่างนุ่มนวลและ
ระมัดระวังเพราะอิสลามถือว่าร่างอันไร้วิญญาณนั้น  ยังคงมีเกียรติแห่งความเป็น
มนุษย์อย่างสมบูรณ์เหมือนกับตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ ศพควรถูกฝังหลังเสียชีวิตทันที 
โดยปกติต้องทำให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังการตาย โดยฝังในท่านอนตะแคงส่วน
ศีรษะและใบหน้าหันไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของวิหารกะบะฮ์ที่ตั้งอยู่ใน
นครเมกกะ 

 

ตารางท่ี 3 การทบทวนประเมินผลการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยทีมผู้ดูแล 

ข้อที่  ผลการปฏิบัติ ใช่ ไม่ใช่ 

1 ผู้ป่วยและญาตไิด้ทราบข้อมูลการเจ็บป่วยของตนเองตามความเป็นจริง   

2 ผู้ป่วยและญาติไม่เกิดความตระหนกแตกตื่นหรือความกลัวที่มากข้ึนจนมีผลเสียต่ออาการ
ของโรค 

  

3 ผู้ป่วยได้มีโอกาสแสดงเจตนาไว้อย่างชัดเจนในเรื่องทางเลือกในการรักษาในวาระสุดท้าย
ของชีวิต 

  

4 ผู้ป่วยได้กำหนดตัวแทนตนเอง/ผู้ที่จะตัดสินใจแทนเมื่อไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง   

5 ครอบครัวและญาติได้รับรู้เจตนาของผู้ป่วย มีความร่วมมือกันหรือยุติความเห็นที่ไม่ตรงกัน
ได้ 

  

6 ทีมสุขภาพ/ผู้ดูแลได้ทราบเจตนาของผู้ป่วยและใช้เป็นแนวทางในการให้การดูแลผู้ป่วยได้ 
อย่างเหมาะสม 

  

7 ทั้งทีมสุขภาพและญาติสามารถร่วมมือกันดูแลหรือช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่การ“ตายดี” ได้   

8 ไม่เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่อครอบครัวและต่อ
ระบบสุขภาพและสังคมโดยรวม 

  

9 ภายหลังการจากไปของผู้ป่วย ทุกฝ่ายต่างมีความสบายใจว่าได้ทำสิ่งที่ดีที่สุด   
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ข้อที่  ผลการปฏิบัติ ใช่ ไม่ใช่ 

ให้กับผู้ป่วยแล้ว โดยไม่รู้สึกผิด (guilt) 
10 ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในระบบบริการ โดยไม่เกิดกรณีพิพาท หรือ ข้อร้องเรียนต่อ

ทีมสุขภาพผู้ดูแล 

  

 

7) ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เช่น COVID-19 

 

ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

ศาสนาคริสต ์ • การไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ทำออนไลน์ ผ่าน Facebook Live (อันเป็นข้อปฏิบัติหลัก
ของคริสเตียน) แทน (ปกติจะมีการรวมตัวกัน เพ่ือร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า นมัสการพระเจ้า 
และการฟังเทศนา ส่วนเด็ก ๆ ก็จะมี Sunday School หลังจากนั้นก็อาจจะมีทานข้าวร่วมกัน 
หรือมีการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน มีกิจกรรมประชุมศึกษาหารือ วางแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่าง ๆ ของแต่ละคริสตจักรที่แต่ละโบสถ์ก็จะมีแตกต่างกันไป) 

ศาสนาพุทธ • การปฏิบัติในส่วนวัดวาอารามและสำนักสงฆ์ 
- หลีกเลี่ยงการไปจาริกแสวงบุญหรืองดเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด  
- งดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  
- งดค่ายคุณธรรม  
- งดกิจกรรมที่มีประชาชนร่วมจำนวนมาก เช่น งานวัด งานบุญประจำปี  
- ให้สวมหน้ากากอนามัยขณะออกบิณฑบาต  
- ให้ทุกวัดติดตั้งเจลทำความสะอาดมือตามจุดสำคัญ  
- หากพระสงฆ์ สามเณร ชี และลูกวัด มีอาการผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ 
- สำหรับฆราวาสการอยู่บ้านคือการทำบุญอย่างหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงของโรคที่

ระบาด  
ศาสนาอิสลาม • ละหมาดที่บ้านของตนเอง และ เว้นระยะระหว่างบุคคลโดยไม่ใช้ผ้าละหมาด และ ผ้ารอง

หน้า (ซะญาดะห์) ปะปนกัน 
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8) แนวปฏิบัติด้านนโยบายระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมโดยรวมของหน่วยงาน องค์กร และหน่วยบริการสุขภาพใน

ระดับชุมชนท้องถิ่น 

กลุ่ม แนวปฏิบัติสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

1) ระดับปัจเจกชน • เน้นการสร้างแนวปฏิบัติการสร้างสุขภาวะด้าน กาย จิต สังคม และ จิตวิญญาณ และ
การรับบริการสุขภาพท่ีจำเป็น  

• พัฒนาความสามารถในการจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง (Self Health Care) ได้แก่ 
พฤติกรรมการดูแลตนเอง การกำกับตนเอง และความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตน 

• พัฒนาการเรียนรู้ที่จะยอมรับความหลากหลายในแต่ละบุคคลการพัฒนาจิตสำนึกทาง
วัฒนธรรม วิถีทางวัฒนธรรม ด้านค่านิยม ความเชื่อ ความตระหนักทางวัฒนธรรมนั้น
ครอบคลุมไปถึงความเข้าใจถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อผู้อ่ืนด้วย 

2) ระดับครอบครัว • เน้นการสร้างแนวปฏิบัติการสร้างสุขภาวะด้าน กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของ
สมาชิกในครอบครัว 

• ส่งเสริมบทบาทในการอบรมปลูกฝังบุตรหลานและสมาชิกครัวเรือน ในการปรับตัวต่อ
บริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือมีความแตกต่างของบุคคลในเรื่องของ
ความเชื่อ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ทัศนคติ และค่านิยมพ้ืนฐานของมนุษย์ 

• ส่งเสริมการเรียนรู้ จากการติดต่อและ มีปฏิสัมพันธ์ กับคนที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ให้เกิดการเอื้ออาทร การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การเปิดใจกว้าง และการ
ปรับเปลี่ยน/ยืดหยุ่นได้ ผ่านกระบวนการการสะท้อนคิดและการโต้แย้งด้วยเหตุผล 

• สร้างความสำนึกในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ตระหนักในอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของตนเองและผู้อ่ืน 

3) ระดับชุมชน 
 

• การสร้างรับรู้โดยผู้นำชุมชนต่อสังคมพหุวัฒนธรรม ต่อความหลากหลายของ
ปรากฏการณ์ ในทุกวัฒนธรรมที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกัน
และผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม  

• ส่งเสริมให้ผู้นำมีบทบาทในการสื่อสาร เช่น ผู้อพยพใหม่ในฐานะชนกลุ่มน้อยของพื้นที่ 
เพ่ือลดความไม่เข้าใจและการขาดความตระหนักในวัฒนธรรมของผู้อ่ืน ลดความขัดแย้ง
ภายในชุมชน และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจตามมา 

• ส่งเสริมบทบาทชุมชนในการจัดการเฝ้าระวังภัยสุขภาพและภัยทางสังคม ที่มาจาก
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กลุ่ม แนวปฏิบัติสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

กลุ่มชนที่มีความหลากหลาย เช่น ปัญหายาเสพติด  การลักลอบเข้าเมืองที่อาจนำ
โรคติดต่อมาแพร่ระบาด หรือ พฤติกรรมการมั่วสุม/เสี่ยงทางเพศ 

• ส่งเสริมการทำแผน/โครงการกระบวนการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของชุมชน ที่
ดำเนินงานโดย ชมรม สมาคม กลุ่มแม่บ้าน/สตรี เยาวชน หรือ ผู้สูงอายุ 

4) องค์กรศาสนา  • ส่งเสริมการบ่มเพาะทางสังคมและการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้กับศาสนิกชน ได้แก่ 
การรู้คิดเชิงจริยธรรม ความรู้สึกเชิงจริยธรรม และการปฏิบัติเชิงจริยธรรม รวมทั้งลด
อคติ และ ความหวาดกลัวต่อกัน (ตัวอย่างบางประเทศ ที่มีบรรยากาศความกลัวต่อ
อิสลาม หรือ islamophobia) 

• ส่งเสริมรูปแบบการจัดการอบรม/เทศนาสั่งสอน ที่สามารถสร้างแรงจูงใจภายในให้
เห็นถึงความสำคัญของการมีคุณงามความดี และการปรับปรุงตนเอง เพ่ือให้นำไป
ปฏิบัติในชีวิต 

• ส่งเสริมการกำหนดค่านิยมร่วมหรือคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา ให้ศาสนิกชน
สามารถเชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตประจำวัน 

• พัฒนากระบวนการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผู้นำศาสนาและศาสนิกชน เช่น 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหา เช่น ลด ละ เลิก ยาสูบ และปฏิบัติ
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม เช่น การบริโภคลดหวาน มัน เค็มของ
พระภิกษุ การเพ่ิมกิจกรรมทางกายของผู้นำศาสนาและสตรีมุสลิม 

• การใช้ธรรมเทศนาต่อความเชื่อมโยงทางสุขภาพ โดยการสอดแทรกไปกับแนวทางการ
ดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ทำให้วิถีชีวิตของคนมีความซับซ้อนในมิติวัฒนธรรมที่
มักจะให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนทางศาสนาเกี่ยวข้องกับสุข
ภาวะในมิติด้านจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 

5) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

• พัฒนาแผน/โครงการในด้านสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม เช่น การ
ออกแบบกิจกรรมทางกาย หรือ การรับประทานอาหารเพื่อลดลดอุบัติการณ์ใหม่ของ
โรคเรื้อรังในชุมชน โดยเข้าใจถึงปัจจัยทางวัฒนธรรมและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิต การมีกิจกรรมทางกาย หรือ การบริโภคอาหารของประชาชนในพื้นท่ี  

• มีการจัดการฐานข้อมูลประชาชนในพื้นที่ และดำเนินงานที่ส่งเสริมสังคมพหุ
วัฒนธรรม ให้เกิดการกระจายทรัพยากรและสวัสดิการของประชาชนทุกกลุ่มได้อย่าง
ครอบคลุม 
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กลุ่ม แนวปฏิบัติสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

• ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทจัดการตนเองในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและ
การจัดการภัยคุกคามสุขภาพผ่านการสนับสนุนงบประมาณหลักจากกองทุนสุขภาพ
ระดับพืน้ที่หรือท้องถิ่น 

• มีการจัดการด้านระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน สถิติชีพต่างๆ 
เพ่ือนำมาใช้ในการวางแผน การกําหนดนโยบาย การจัดกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชนเพ่ือการจัดสรรและกระจายทรัพยากรให้กลุ่มชนต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลาย ในพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

• มีการกำหนดระเบียบ/นโยบาย การจัดรูปแบบทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีการบริหารจัดการ การควบคมกำกับดูแลเพ่ือการ
จัดสรรและกระจายทรัพยากรให้กลุ่มที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

• กำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่ม สำหรับ
ผู้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น การเฝ้าระวังเรื่องโรค พฤติกรรมเสี่ยง และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเสี่ยง ฯ 

• กำหนดให้มีการวางระบบการมีสวนร่วมของชมชน 

• จัดให้มีการประเมินคุณภาพการส่งมอบบริการสาธารณะของ อปท. เช่น 
▪ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคกับประชาชนที่มีความหลากหลาย 
▪ ด้านการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของประชาชนที่มีความหลากหลาย  
▪ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
▪ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า  
▪ ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ ด้านความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวก 
▪ ด้านความสามารถของผู้รับบริการ  
▪ ด้านการยอมรับคุณภาพของการบริการ 

หน่วยบริการสุขภาพ
ทุกระดับ 

• มีนโยบายการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน จากระบบสาธารณสุขแบบเดิมๆ ที่มีวิธีคิด
เกี่ยวกับสุขภาพแบบแยกส่วน มาสู่การเคารพในความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ การพัฒนา
บุคคลากรให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และ
วัฒนธรรมของผู้รับบริการเพ่ิมข้ึน ทั้งใน 4 มิติของระบบบริการคือ การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพ 

• กำหนดให้บุคลากรมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Competence) โดยการ
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กลุ่ม แนวปฏิบัติสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

พัฒนาและอบรม ให้สามารถเผชิญหน้ากับสภาพสังคมที่ซับซ้อน และปัญหาสุขภาพที่
ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิด
วัฒนธรรมการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมได้ 

• การส่งเสริมงานวิจัยจากการปฏิบัติในหน่วยบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการผลิต
งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสมรรถนะวัฒนธรรมการบริการสุขภาพ การลดต้นทุน
ต่อหน่วย การขยายฐานผู้รับบริการในกลุ่มที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ลดการ
ฟ้องร้องจากความเสียหายทางการแพทย์และการละเมิดความเชื่อทางวัฒนธรรม 

• ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒธรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองของสังคมบูรณาการ 
ตามหลักความเชื่อในแต่ละ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และระบบสุขภาพของชน
เผ่าผื้นเมือง เช่น พฤติกรรมต่อการรักษา และการจัดการตนเอง 

• พัฒนาเป้าหมายของการบริการสุขภาพ:  
▪ ความเป็นธรรมในการเข้าถึงการบริการสุขภาพ 
▪ การส่งต่อผู้รับบริการจากโรงพยาบาลขนาดเล็กส่งต่อไปยัง

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
▪ การลดความแออัดของผูมารับบริการในสถานบริการ  
▪ การใชทรัพยากรที่เหมาะสม และมีการวางแผนในการบริหารจัดการที่

ดีเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 

• จัดให้มีการประเมินคุณภาพการบริการสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น เช่น 
▪ ด้านการนำองค์กร  
▪ ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
▪ กลยุทธ์ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
▪ ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการ 
▪ ความรู้ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
▪ ด้านการจัดการกระบวนการ  
▪ ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ 

• การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ที่ใช้ในการให้การดูแลสุขภาพของ
ประชาชน (โดยไม่ขัดกับระบบการแพทย์ปัจจุบัน) : 
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กลุ่ม แนวปฏิบัติสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

▪ สมุนไพรที่บำบัดยาเสพติด  
▪ การเชื่ออํานาจเหนือธรรมชาติ (Animism)  
▪ กระบวนการรักษาโรคของหมอพิธีกรรมพ้ืนบ้าน  
▪ การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกแบบองคร์วม  
▪ การบําบัดรักษาความเจ็บป่วยของผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ฯลฯ 

4) ระดับนโยบาย
สาธารณะ  

 

• กำหนดนโยบายพหุวัฒนธรรมในทุกระบบการบริการ เพ่ือการสร้างความเป็นธรรม
ด้านสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรให้มีความเท่าเทียมกันแก่ประชากรที่มี
ความหลากหลายทุกกลุ่ม ที่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มชายขอบ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือ 
อยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ  

• คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการกระจายทรัพยากรและสวัสดิการ
ของรัฐที่ทั่วถึง เอื้อประโยชน์ให้แก่ทุกคน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนทุกหมู่
เหล่า เพราะปัญหาความไม่เท่าเทียมคืออุปสรรคที่สำคัญสําหรับการบูรณาการสังคม
และวัฒนธรรมให้มีความเป็นเอกภาพได้ 

• สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ระหว่างชนกลุ่มหลัก ชนกลุ่มน้อย และผู้
อพยพ/ย้ายถิ่นฐาน ลดการถกเถียงเก่ียวกับความเกลียดชัง สร้างการเคารพวัฒนธรรม
ผู้อื่น และการมีเสรีภาพที่มีขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นและตีพิมพ์ บทความ ภาพ
การ์ตูนส่อเสียดหรือ ล้อเลียนวัฒนธรรมอื่น เป็นต้น 

• สามารถกระตุ้นให้เกิดการรู้จัก และเกิดความคาดหวัง ว่าจะทําให้เกิดความปรองดอง
และยอมรับกลุ่มที่มีความแตกต่างกันในสังคมให้อยู่ภายใต้ระเบียบ และภายใต้อัต
ลักษณ์ชาติร่วมกัน และ ลดการต่อรองกันในระดับสาธารณชน ผ่านสื่อสารมวลชน 

• ผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลาย ตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพจนถึงการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพทุกระดับ 

• เน้นการส่งเสริมความเท่าเทียม ในการเข้าถึงการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทุก
ประเภท 

• กำหนดเป็นคําประกาศของบุคคล/คณะบุคคลหรือ องค์การ ว่าจะทํา หรือ ไม่ทําอะไร 
(1. ทําอะไร? 2. โดยอะไร?/ใคร? และ 3. เพ่ือออะไร?) ควรระบุแนวปฏิบัติที่ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้ 
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กลุ่ม แนวปฏิบัติสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

▪ ระบบสุขภาพภาคประชาชน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็น
เจ้าของสุขภาพเอง และสามารถดูแลตัวเองได้ในทุก settingเป็น
ระบบการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจของผู้ดูแล ด้วยความรู้สึกว่าคนใน
ชุมชนเป็นลูกหลาน และเป็นมิตรสหาย 

- การพลิกฟ้ืนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยปราชญ์ชาวบ้าน 
- ส่งเสริมการแพทย์พ้ืนบ้าน 
- การพัฒนารูปแบบด้านสุขภาพของครัวเรือนและชุมชน 

▪ สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

-  ลดการพึ่งรัฐ ลดการร้องขอจากรัฐ 
▪ เน้นการสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม

ดำเนินงานแบบหุ้นส่วน 
▪ การแสวงหาองค์ความรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
▪ การสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วมด้วยกระแสสังคม 
▪ การสื่อสารเพื่อประชาชน 
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บทที่ 3 แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

 
ระดับขั้น ระดับการประเมิน 

ดี (3) 
= ก้าวหน้า 

ปานกลาง (2)  
= มีการเริ่มต้น 

ปรับปรุง (1) 
= ยังไม่เริ่ม 

1. ขั้นพ้ืนฐาน 
1. มีการสื่อสารนโยบายขององค์กรแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก 

   

2. มีการมอบหมายคณะทำงาน    
3. มีแผนงานกิจกรรมการดำเนินงาน    
4. มีผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมแต่ยังไม่ครอบคลุมประเด็น
สำคัญของปัญหาในพ้ืนที่ 

   

2. ขั้นก้าวหน้า 
1. มีผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมตามประเด็นสำคัญของปัญหา
ในพ้ืนที่ 

   

2. มีกิจกรรมที่ตอบสนองมิติด้านสุขภาวะแต่ยังไม่ครอบคลุมทั้ง 4 
มิต ิ(กาย จิต สังคม และปัญญา) 

   

3. มีการจัดทำระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหาในพ้ืนที่    
4. มีการประเมินตนเองและนำเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ    
3. ขั้นยั่งยืน 
1. มีการจัดระบบบริการที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ (กาย จิต สังคม 
และ ปัญญา) 

   

2. การมีส่วนร่วมและบูรณาการทุนที่มีอยู่มีอยู่ในพ้ืนที่    
3.มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างโอกาสการพัฒนา    
4. มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2 ปีขั้นไป    
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล และ อบต  

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภมู ิ

การสร้างเสริมสุขภาพ 

ระบบการส่งต่อข้อมูล/ผู้รับบริการ 

โรงพยาบาลชุมชน 

หน่วยบริการสุขภาพระดับทุติยภมูิ  

การป้องกันโรค 

ผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ระบบบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

ระบบการบริการเฉพาะกลุ่ม 
หน่วยบริการสุขภาพระดับตติยภูม ิเช่น รพศ. 

ให้บริการโดยบุคลากรทางด้านสุขภาพ (Professional care) 

ระบบบริการฉุกเฉิน (Emergency Care) 

บริการที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว และชุมชน (Non-professional care) 

การดำเนินงานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ 

การรักษา 

การฟ้ืนฟ ู

ระบบการดูแลรักษาตนเอง (Self-Health Care) 

ระบบการดูแลที่บ้านและชุมชน (Home and Community Care) 

ระบบการดูแลทางเลือก  (Alternative Care) 

ระบบบริการรูปแบบเชิงนิเวศวิทยา 

ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน/ศูนย์เทศบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 

โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลศูนย์/โรงเรียนแพทย์/เฉพาะทาง 
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