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คำนำ 

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

คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ทั้งในมิติ  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
ฟื้นฟู และรักษาพยาบาล ให้แก่ประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายอย่างเอาใจใส่และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่เท่าเทียมกันทั้งในหน่วยบริการสุขภาพและในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา  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 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างต่อเนื่องในปัจจบุัน 
คู่มือแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมฉบับนี้ จะสามารถให้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อการปรั บตัวของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร และหน่วยบริการสุขภาพให้สามารถยืนหยัดเพื่อการประคับประคองวิถีชีวิตที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของผู้คน โดยไม่เลือกปฏิบัติ การเก็บกดวัฒนธรรม และขาดความอดทนต่อความหลากหลาย และสามารถ
นำไปสู่สังคมสุขภาวะที่สามารถเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ 

ด้วยจิตศรัทธาและปรารถนาดี 
คณะผู้เรียบเรียง 
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บทนำ: พหุวัฒนธรรมในสังคมโลก 

ความแตกต่างด้าน เชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา ชาติพันธุ ์ และ
วัฒนธรรม ทำให้มนุษย์มีความหลากหลาย แต่ทุกคนอยู ่ใน
ฐานะที่ต้องให้ความเคารพในศักดิ ์ศรีของความเป็นมนุษย์
เหมือนกันและต้องอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ได้อย่างสันติสุข ไม่ว่า
จะเป็นชนกลุ่มหลัก ชนกลุ่มน้อย และผู้อพยพ ส่วนปัญหาการ
ไม่ยอมรับ การมีอคติ การเลือกปฏิบัติและการกีดกันให้อีกกลุ่ม
กลายเป็นคนชายขอบ (marginal people) รวมทั้ง กลุ่มชนที่
มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานจะดูถูกชาติพันธุ์อ่ืน 
การไม่ยอมรับอัตลักษณ์โดยการกดขี่ ข่มเหง และละเมิดสิทธิ
ของการเป็นมนุษย์ คือที่มาของความตึงเครียด การเรียกร้อง
สิทธิ ก่อปัญหาความแตกร้าว ที่นำไปสู่การสร้างความขัดแย้ง
ทางวัฒนธรรม (cultural conflict) ทั้งในระดับเล็กและใหญ่ที่
ตามมาอย่างมากมาย 
พหุวัฒนธรรมในสังคมโลก ถือเป็นธรรมชาติของการอยู่รวมกัน
ของมนุษย์ในโลกใบนี้ มีศาสตร์หลายแขนงเช่น ทางสังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ฯลฯ ที่พยายาม
อธิบายลักษณะปรากฎการณ์ของพหุวัฒนธรรมในทุกมิติของ
สังคม เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และกรอบปฏิบัติในการจัดการ
ต่อความแตกต่างและความหลากหลายอย่างสร้างสรรค์และ
ผลักดันให้เป็นประชาคมโลกที่มีคุณค่า มีสิทธิ และโอกาสที่
เสมอภาคกันดังนั้น การกำหนดแนวทางในการบูรณาการทาง
สังคมดังกล่าว สามารถทำให้ผู้อพยพและชนส่วนน้อยได้รวม
ตัวเองเข้าสู่สังคมส่วนใหญ่โดยไม่แบ่งแยก การได้รับโอกาสทาง
สังคม การเข้าถึงระบบบริการต่าง ๆ อย่างไม่เหลื้อมล้ำ มีความ
ยุติธรรม และรักษาไว้ถึงความภาคภูมิใจในคุณค่าของอัต
ลักษณ์กลุ่มชนของตนเอง 
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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 คนสุพรรณบรุ ีคนใต ้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 เพื่อไม่ให้มีการแบ่งแยกเชื้อชาติเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 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 บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ยอมรับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยให้โอกาสชนกลุ่มน้อยซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
แตกต่างจากกลุ่มชนส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาทุกด้าน เพื่อนำไปสู่ความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม ที่จะนำไปสู่ความ
เป็นสังคมที่มคีวามสมบูรณ์ มีคุณค่า บนความแตกต่าง ความหลากหลายของกลุ่มชนที่มีศักยภาพ  
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ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
 

สุขภาพ (Health)  

คือ ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ทีเ่ชื่อมโยงซึ่งกันและกันทุกมิติอย่างแบ่งแยกไม่ได้ ซึ่ง

การขาดสมดุลในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งย่อมส่งผลต่อองค์ประกอบอื่น 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 การฟื้นฟู 

ป้องกัน และ การสร้างเสริมสุขภาพในระดับเบื้องต้น ระดับซับซ้อน และระดับความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษให้กับบุคคลทุก

กลุ ่มวัยทั ้งสุขภาพดี เบี ่ยงเบนเล็กน้อย และเจ็บป่วย โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางด้านความเชื ่อ ภาษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และ ชาติพันธุ์ของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม ที่เน้นการบริการสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพแบบพหุ

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

ภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมทั้งบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีกระบวนการที่เอ้ืออำนวยให้ประชาชนกลุ่มสุขภาพดี กลุ่ม

เสี่ยง และกลุ่มป่วย ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ

ตนเองอย่างเหมาะสมทั้งในสถานบริการพยาบาลและในชุมชน ทั้งนี้ การสร้างเสริมสุขภาพ จึงเป็นกระบวนการที่ช่วย

ส่งเสริมให้มนุษย์สามารถควบคุมและปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ดีขึ้น เกิดความผาสุกทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม 

ทั้งในระดับบุคคล และกลุ่มคน สามารถวิเคราะห์ชี้ชัดได้ถึงแรงบันดาลใจและความต้องการ รวมถึงความสามารถในการ

ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ระบบบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ จะดำเนินตามกรอบการสร้างเสริมสุขภาพของ

กรอบกฎบัตรออตตาวาทั้ง 5 ประการ 

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานสุขภาพ ระบบสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม จำเป็นต่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมให้กับบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพ ให้มีความเข้าใจกับ “วัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรม
ย่อย” ของผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ถือเป็นพื้นฐานในการสร้าง”ระบบบริการสุขภาพ” ที่สามารถจะ
ตอบสนอง ต่อความต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน จนถึงระดับท่ีสามารถให้บริการที่เหมาะสม
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 แผนก

เด็ก (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 เพ่ือดูแล
และการปฏิบัติต่อประชากรที่มีความหลากหลายที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย 

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 
ท ี ่ช ื ่อว ่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. ด้านการพัฒนาบุคลากรทีม่ีสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Culturally competent workforce) 
7. ด้านการสรรหาและการคงไว้ซึ ่งบุคลากรที ่มีสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Recruitment and 

retention) 
8. ด้านการดูแลประชากรที่มีความต้องการพิเศษ (Special needs populations) 

อังกฤษ มีการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมในองค์กร โดยใช้เครื่องมือชี้วัดอัน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที ่สร ้างขึ ้น  เร ียกว่า “กรอบการประเมินความหลากหลาย” (Diversity 
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ประเทศ การดำเนินงานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
Assessment Framework) อันเป็นเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรในโอกาสต่อไปนี้ 
1. ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน  
2. การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์การ การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพพนักงาน  
โดยไม่เลือกปฏิบัติในความแตกต่างด้านอายุ  ความทุพพลภาพ เพศ (รวมถึงผู ้ที ่ผ่าตัดแปลงเพศ) 
สถานะการติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ สถานภาพสมรส การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน การตั้งครรภ์
และการลาคลอดบุตร ความคิดเห็นทางการเมือง เชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ รสนิยมทาง
เพศ ภูมิหลังด้านเศรษฐกิจและสังคม ความผิดที่เคยกระทำ การเป็นสมาชิกหรือการเข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับสหภาพแรงงาน รูปแบบการทำงาน การมีหรือไม่มีครอบครัว และประเด็นอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการทำงาน 
แนวปฏิบัติในองค์กรมีดังต่อไปนี้ 

1. สร้างความเข้าใจ การเห็นคุณค่า และการปฏิบัติงานด้านความหลากหลายของผู้คน เพ่ือให้เกิด
ความยุติธรรมและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  

2. ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการจ้างงาน การคัดเลือก
บุคคลเข้าทำงาน รวมถึงขั้นตอนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  

3. ส่งเสริมความเสมอภาคทางโอกาส รวมถึงการทำแบบประเมินผลกระทบ และการคัดกรอง
ความเสมอภาคเชิงนโยบาย การทำงาน และแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลาย 

4. ปฏิบัติกับผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติ และความเคารพ  
5. ปฏิบัติหน้าที่ของเราเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ และอุปสรรค พร้อมทั้งสร้างความสมดุล ความ

เสมอภาคในองค์การ 
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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เพื่อให้เกิดความเข้าใจทางวัฒนธรรม ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย ได้มีระบบพหุวัฒนธรรมศึกษา

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

 
จากการทบทวนวรรณกรรมถึงการสร้างแนวปฏิบัติเพื่อการดูแลสุขภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายตั้งแต่

ระดับชุมชนจนถึงระบบบริการสุขภาพ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรมแนวคิดสังคมพหุวัฒนธรรมและการจัดการความหลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกัน 

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

โมเดลเชิงนิเวศวิทยา เป็นแนวคิดทฤษฎีในระดับชุมชนและสังคมโดยมองปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อสุขภาพแบบบูรณาการ ที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมในลักษณะการพ่ึงพิงกันระหว่างสมาชิกหรือองค์ประกอบของระบบ 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 และพึ่งพาอาศัยทางสังคมแบบเกื้อกูลกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานบริบทภูมิสังคมของพื้นที่ 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 สำเนียงที่มีความแตกต่างตามท้องถิ่นที่อยู่อ าศัย 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 สังคมในแบบพหุวัฒนธรรมนั้นจะต้องมีพื้นที่ร่วม (collective space) หรือเป็นพื้นที่กลางแห่ง
ความปลอดภัย (safety zone) ที่ยอมรับในความแตกต่างของอัตลักษณ์ความเชื่อทางศาสนาในบริบทของสังคมนั้น และ
ต้องเป็นพื้นที่ท่ีสามารถเปิดโอกาสให้อัตลักษณ์ท่ีแตกต่างนั้นสามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันซึ่งกันและกันได้อย่างเท่าเทียม (5) 

ประกอบกับปัจจัยทางด้านศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญในการทำหน้าที่อบรมกล่อมเกลาพฤติกรรม
ของสมาชิกในสังคม และมีอิทธิพลต่อสุขภาพทั้งในระดับปัจเจกชน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทำให้การกำหนดแนว
ปฏิบัติตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนาก่อนเป็นอันดับแรก 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 คือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภาษา ความเชื่อ ค่านิยม วิถี
ชีวิตประเพณี วัฒนธรรม จากการดำเนินงานด้านบริการสุขภาพ พบว่าสถานะทางสุขภาพ และการเข้าถึงบริการของ
ผู้รับบริการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อ ระดับบุคคล ชุมชน และ ภาระด้าน
ค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบบริการสุขภาพภาครัฐ ได้มีความพยายามในการปรับระบบการให้บริการทั้งใน
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถรองรับความท้าทายจากปัญหาสุขภาพที่มีอยู่อย่างซับซ้อน 
(complexity)  ดังนั้น ระบบบริการสุขภาพที่จะสามารถแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการบริการ และ ลดความเหลื่อมล้ำทาง
สุขภาพได้นั้น จึงมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงบริบทภูมิสังคม และความแตกต่างทางด้านความเชื่อ ภาษา ศาสนา วิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชาติพันธุ์ของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง การเพิ่มบริการเชิงรุก ลด
อุปสรรคในการเข้าถึง และพัฒนาบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน 

การจัดระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual well-being) ถือเป็นความผาสุก
ขั้นสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ที่ โดยจิตวิญญาณเป็นส่วนที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่ลึกที่สุด หรือ
กล่าวได้ว่า เป็นพลังและแรงขับสูงสุดของชีวิตที่ทำให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างดีและมีความปกติสุข 
ทั้งนี้ ความผาสุกดังกล่าว มีอิทธิพลมาจากทั้งบทบาทของ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม และสิ่งยึดเหนี่ยวของจิตใจ ดังนั้น 
การตระหนักถึงความต้องการทางจิตวิญญาณและการส่งเสริมที่เหมาะสม จะทำให้ส่วนสำคัญที่สุดของชีวิ ตได้รับการ
ตอบสนองในระดับขั้นสูงสุด อันก่อให้เกิดความปิติสุข ความสงบ ความเบิกบานในการทำหน้าที่และการใช้ชีวิต มีสมาธิ 
สติ และปัญญาท่ีจะรับมือกับสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งมีความหวังและพลังใจที่เข้มแข็ง ทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและช่วยให้บุคคล
ก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ต่อไปได้ แม้ว่าความต้องการทางจิตวิญญาณ (spiritual needs) เป็นความต้องการที่
จะเดินทางสู่จุดหมายสูงสุดแห่งชีวิต (ultimate concerns) อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจแยกไม่ออกจากความต้องการทาง
ศาสนา (religious needs) อันเป็นความต้องการที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธา (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 ของศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศบ.สต.) ตามคำสั่งที่   252/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ร่วมกับทีมนักวิชาการสถาบันนโยบายสาธารณะ 
(สนส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้การปรับปรุงจากเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนใต้ของโครงการ “การประยุกต์ใช้ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในระบบบริการสุขภาพภาครัฐทั้งสามระดับ
ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการจัดบริการที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ดำเนินการในพื้นที่ 
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา รหัสโครงการ สวรส 61-043 จากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) โดยข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ มีเป้าหมายสำหรับกลุ่ม 
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และ วัฒนธรรม ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือ
เพิ่มการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการบริการ ลดความแออัดในหน่วยบริการทั้ง 3 ระดับ และใน
ขณะเดียวกัน สามารถเพ่ิมการเข้าถึงบริการได้ในทุกมิติ  
 
 
 
 
 

Spiritual 
Needs
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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. การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและให้บริการด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 7 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 

3. การปรับปรุงร่างที่ได้จากเวทีฯ โดยทีมนักวิชาการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นำข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ ไปทดลองใช้ในหน่วยบริการ พื้นที่ 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 และฟื้นฟูในทุกกลุ่มวัย และประเด็นสุขภาพ  ที่สนใจ ตามบทบาทหน้าที่และ
เชื่อมโยงกันในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางด้าน (1) ความเชื่อ (2) ภาษา (3) ศาสนา (4) วิถีชีวิต (5) 
ประเพณี วัฒนธรรม (6) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ (7) ชาติพันธุ์ของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม ลดอุปสรรคในการเข้าถึง 
และพัฒนาบริการที่ได้มาตรฐานบนพ้ืนฐานความรู้   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 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น และการ
เสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้  
 
วัตถุประสงค์: 
 
 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 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 เพื่อส่งเสริมบริการสุขภาพเสริมการเข้าถึง 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
มิติความเป็นมนุษย์ (Humanistic sensibility) เนื่องจาก 
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ในด้านการดูแลสุขภาพ 
ที่มาจากพื้นฐานเฉพาะตัวของแต่ละคน ตั้งแต่อายุ เพศ 
น้ำหนัก ส่วนสูง พฤติกรรมการกินอาหาร สิ่งแวดล้อม
รอบตัว การใช้ชีวิตที่มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน จึงต้องดูแล
ส ุ ข ภ า พ แ บ บ เ จ า ะ จ ง เ ฉ พ า ะ บ ุ ค ค ล 
(Customized/Personalized Healthcare) ได้มากขึ้น   
อีกท้ังเป็นการออกแบบระบบบริการที่มุ่งดูแลเฉพาะราย 
เพราะทุกคนมีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นคน
เชื้อชาติเดียวกัน อยู่ประเทศเดียวกัน ก็มีโรคที่ต่างกัน 
ระบบการแพทย์และสาธารณะสุขในวันนี้จึงเปลี่ยนไป มี

การนำปัจจัยต่าง ๆ เช่น พันธุกรรม (genes) การใช้ชีวิต 
(lifestyle) และ สิ่งแวดล้อม (environment) ของคนไข้
มาเป็นปัจจัยประกอบเพื่อวินิจฉัย วางแผนการรักษา 
รวมถึงป้องกันโรคที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต เราเร ียก
การแพทย์แนวใหม่นี ้ว ่า “การแพทย์เฉพาะเจาะจง” 
หรือ “Precision Medicine” ที่จะแพร่หลายต่อไปได้
มากขึ้น 

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น 

คือแนวปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาศักยภาพใหประชาชน
สามารถด ูแลส ุขภาพได้ ด้วยตนเอง รวมถ ึงการมี
ความสามารถในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติในเรื ่องที่
เกี่ยวของกับสุขภาพของตนเอง รวมทั้ง การเพิ่มโอกาส
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 และเครือข่ายทางสุขภาพ
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ดีในระดับชุมชน 
และการดูแลประชากรในกลุ่มที่มีความจำเพาะเจาะจง
สูง ได้อย่างตรงเป้าหมายได้สูงสุด ของการบริการ
สุขภาพ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบสุขภาพ
ในเมืองไทยโดยเฉพาะในพื ้นที ่ท ี ่ เป ็น    “สังคมพหุ
วัฒนธรรม” (Multicultural Society) 

ที่มาของแนวปฏิบัติด้านศาสนาและสุขภาพ 

 การทำงานด้านสุขภาพในทุกระดับจำเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายของผู้นำศาสนา
และการให้ข้อเสนอแนะในด้านการปฏิบัติ เช่น ผู ้นำ
ศาสนาในศาสนาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

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

• ผู้นำทางศาสนาคริสต์ คือ ผู้นำในคริสตศาสนา
ที ่มีองคสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประมุข
สูงสุด ที่มีบาทหลวงและศาสนาจารย์ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากประมุขของคริสต์ศาสนา หรือผู้
ที ่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เผยแผ่แก่คริสตศา
สนิกในสังฆมณฑล และเมื่อได้รับการบวชเป็น
พระสงฆ์ (บาทหลวง)แล้วต้องถือโสดตลอดชีวิต 
เพื ่อทำงานรับใช้ ศาสนาในพระศาสนาจักร
เพียงอย่างเดียว ประกอบด้วย 

▪ พระสงฆ์  เป็นสรรพนาม ที ่ใช้เรียก 
ชายที ่เข ้าร ับศีลบวช (ศีลบรรพชา) 
เรียบร้อยแล้วในคริสต์ศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิก 

▪ คุณพ่อ      เป็นสรรพนาม ที่ศาสนิก
ชนชาวคริสต์ ใช้เรียก พระสงฆ์หรือ
บาทหลวง 

▪ บาทหลวง เป็นสรรพนามทางการ ที่
ใช้เร ียก พระสงฆ์ของศาสนาคริสต์
นิกายโรมันคาทอลิก 

• ผู้นำทางศาสนาอิสลาม คือ อิหม่าม หรือผู้นำ
ทางศาสนาที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งมาจากสำนัก
จุฬาราชมนตรี ให้อยู่ประจำมัสยิดนั้น ๆ เพ่ือทำ
หน ้ าท ี ่ ส ื ่ อ สา ร เ ผยแผ ่ หล ั ก ศาสนาและ
มนุษยธรรมแก่ชุมชน 
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รูปที่  6  เป้าหมายการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพ ภาครัฐทั้ง 3 ระดับ
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บทที่  2  

ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อ และศาสนาของผู้รับบริการ  

1) แนวคิดด้านการดูแลสุขภาพบนพื้นฐานศาสนา 
  

เป้าหมาย เพ่ือดูแลองค์ประกอบของสุขภาพองค์รวม ทั้ง 4 มิติได้แก ่ 
1. มิติทางกาย (Physical dimension) เป็นมิติทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค หรือความเจ็บป่วย  
2. มิติทางจิตใจ (Psychological dimension) เป็นมิติทสภาวะทางจิตใจที่แจ่มใส ปลอดโปร่ง มีความสุข   
3. มิติทางสังคม (Social dimension) เป็นความผาสุกของครอบครัว สังคม และชุมชน  
4. มิติทางจิตวิญญาณ (Spiritual dimension) เป็นความผาสุกที่เกิดจากจิตสัมผัสกับสิ่งที่มีบุคคลยึดมั่นและ

เคารพสูงสุด ทำให้เกิดความหวังความเชื่อมั่นศรัทธา  
แนวคิดด้าน“สุขภาพ” และการจัดการตนเองตามหลักสอนว่าด้วยชีวิต กระบวนการใช้ชีวิต ด้านการเจ็บป่วยและ

การรักษาในศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ตามลำดับดังนี้ 
 
1.1 ศาสนาพุทธ 
  

1) แนวคิดด้านชีวิตและสุขภาพ ในพุทธศาสนาถือหลักความเป็นไปตามธรรมชาติคือ การเกิด แก เจ็บ และตาย เป็น
สิ่งปกติ คือ ชีวิตประกอบด้วยธาตุ 4 และขันธ์ 5 ธาตุประกอบด้วย 4 สภาวะ คือ สภาวะของของแข็ง (ธาตุดิน) สภาวะ
ของของเหลว (ธาตุน้ำ) สภาวะของของไหลที่พัดพา (ธาตุลม) และสภาวะของความร้อน (ธาตุไฟ) และขันธ์ 5 (รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และ วิญญาณ) ชีวิตทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ (อนิจจตา ทุกขตา และ อนัตตา) คือ ชีวิตเกิดขึ้น 
ตั้งอยู่ และดับไป คือ 

- อนิจจตา (อนิจจัง) - ความไม่เที่ยง ความไม่คงที ่ความไม่ยั่งยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป 
- ทุกขตา (ทุกขัง) - ความเป็นทุกข์ ภาวะที่ถูกบีบค้ันด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว ภาวะที่กดดัน ฝืนและขัดแย้งอยู่

ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไป จะทำให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ ภาวะที่ไม่
สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัว 

- อนัตตตา (อนัตตา) - ความเป็นอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเอง ไม่ใช่ของใคร ไม่
อยู่ในอำนาจควบคุมของใคร 

- สุขภาพคือความสมบูรณ์พร้อมหรือสุขภาวะที่เป็นองค์รวมที่เรียกว่า ภาวนา 4 ประกอบด้วย (1) กายภาวนา
ความเจริญหรือสุขภาวะทางกาย (2) สีลภาวนา ความประพฤติที่พัฒนาสั่งสมไปถึงความเจริญในคุณธรรมทาง
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สังคม มีระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่กันและกันในสังคม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดี
เกื้อกูลกันและกัน(3) จิตตภาวนา สุขภาวะทางจิตใจหรือสุขภาวะทางอารมณ์ความเจริญและมั่นคงด้วยคุณสมบัติ
ทางจิตที่ดีความเพียรพยายาม อดทน มีสมาธิและความสุขทางใจ (4) ปัญญาภาวนา เป็นการพัฒนาความรู้คิด
ความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้วยปัญญาดำเนินตามแนวทางแห่ง
เหตุ 
2) แนวทางการใช้ชีวิต/การดูแลสุขภาพของพุทธศาสนิกชน: เพ่ือให้ชีวิตอยู่ได้ ต้องพัฒนาชีวิตแบบองค์รวม

เรียกง่ายๆ ว่าศีล สมาธิ และ ปัญญา คือ 
- การพัฒนาด้านร่างกาย  คือ กายภาวนา: การจัดการตนเองโดยการพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ เช่น เสพ บริโภค ใช้สอย อาหาร อากาศ การรักษาความสะอาด 
- การพัฒนาด้านจิตใจ (อธิจิตตสิกขา) คือ จิตตภาวนา: สติตั้งมั่น อดทน มีสมาธิ แจ่มใสเบิกบาน ปิติสุข 
- การพัฒนาด้านสังคม (อธิศีลสิกขา) คือ ศีลหรือสีลภาวนา: คือ พฤติกรรมด้านคุณธรรมทางสังคม มีระเบียบ

วินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย 
- การพัฒนาด้านปัญญา (อธิปัญญาสิกขา): คือ ปัญญาภาวนาดำริคิดและดำเนินตามแนวทางแห่งเหตุ หรือ 

คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและดับทุกข์เป็น 
- พุทธวิธีเสริมสุขภาพ: ส่งเสริมให้มีสุขภาวะในแต่ละด้านซึ่งเรียกว่า อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และ อธิ

ปัญญาสิกขา ที่เรียกง่ายๆ ว่าศีล สมาธิ และ ปัญญา โดยศีลมุ่งเสริมสร้างสุขภาพทางกายและสังคม สมาธิ
เสริมสร้างสุขภาวะทางจิตและปัญญามุ่งให้เข้าใจและรู้แจ้งตามความเป็นจริง  

- พระพุทธองค์ทรงเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพ หลักฐานในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายแห่ง ระบุถึงความมี
สุขภาพอนามัยของพระพุทธเจ้าไว้หลายประการ เช่น  

▪ บำเพ็ญพุทธกิจได้เกือบตลอดทั้งวัน คือ เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์เวลาเย็นทรงแสดง
ธรรม เวลาค่ำทรงประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุและจวนสว่างทรงตรวจพิจารณาสัตว์ที่สามารถและ
ยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรด  

▪ พระองค์ทรงมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ดี แม้จะทรงมีพระชนมายุถึง 80 พรรษา 60 แล้วก็ตาม ดังที่
ตรัสยืนยันว่า พระองค์เป็นคนแก่ชราแม้ว่าจะทรงเจ็บป่วยอย่างหนัก ก็ไม่ทำให้พระองค์หลงลืมสติ
และปัญญา  

▪ พระองค์เสด็จด้วยพระบาทจาริกไปเผยแผ่ธรรมตามที่ต่าง ๆ จนช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตขณะที่พระองค์
ทรงประชวรหนักด้วยโลหิตปักขันทิกาพาธ (ถ่ายเป็นพระโลหิต) ยังทรงสามารถเดินทางไกล จาก
เมืองปาวาสู่เมืองกุสินาราอันเป็นสถานที่ปรินิพพานได้ 
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- การน้อมนำหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพ่ือพัฒนามนุษย์ให้
มีความสมบูรณ์ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงเก้ือกูลซึ่งกันและกันเป็นองค์รวมอย่าง
สมดุล ตามหลักอริยมรรคมีองค์ 8 ประกอบด้วย 

1. ศีล ประกอบด้วย สัมมาวาจา (พูดชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ) และสัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพ
ชอบ)  
2. สมาธิ ประกอบด้วย สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่น
ชอบ)  
3. ปัญญา ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ) 

 
3) แนวคิดด้านการเจ็บป่วย:  
3.1 ทัศนะเรื่องความเจ็บป่วย ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ประการหนึ่งว่า “ร่างกายเป็น รังแห่งโรค” และทุกอย่าง

เป็นไปตามหลักอริยสัจ 4 คือ การมีอยู่ของความจริง 4 ประการ อันเป็นกระบวนการและเป็นระบบเหตุผลในการแกไข
ปัญหาของมนุษยห์รือบําบัดโรคของชีวิตคือ  

- ทุกข์ ความจริงที่ว่าด้วยความทุกข์ เช่น ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 
- สมุหทัย เหตุแห่งทุกข์ การพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหา 
- นิโรธ ความดับทุกข ์ เป็นสรุปปัญหาและสาเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ 
- มรรค หนทางไปสู่ความดับทุกข์ กระบวนการของการนำแนวปฏิบัติไปใช้ในทางปฏิบัติ 
3.2 ในทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ทุกคนเห็นว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัย คือ 
- กฎแห่งกรรม (กัมมสัทธา) คือการลงมือทำเหตุ เรื่องชั่วหรือดีเมื่อกระทำไปแล้วโดยมีเจตนา  จงใจทำ การ

กระทำนั้นย่อมเป็นกรรม  และกรรมนั้นย่อมเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีและผลร้ายที่ตามมาเสมอ 
- ผลของกรรม (วิปากสัทธา) เชื่อว่ากรรมท่ีทำแล้วต้องมีผล หรือ ผลของกรรมมีจริง และผลต้องมีเหตุ ผลดี

เกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว  
- สัตว์มีกรรมเป็นของตน (กัมมัสสกตาสัทธา) เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของแห่งการกระทำของตน แต่ละคน

จะต้องรับผิดชอบผลกรรมของตนด้วยตนเอง 
3.3 โรคในพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โรคทางกาย (กายิกโรค) และโรคทางใจ (เจตสิกโรค) 
- โรคทางกาย มาจาก ธาตุ อุตุ อายุ สัตว์ วิธี อาหาร จิต และ กรรม รวมทั้งความร้อน ความหิว ความ

กระหาย การไม่รู้จักประมาณในการบริโภค และการถูกทำร้าย  
- โรคทางใจ คือ ความโลภ ความโกรธ และ ความหลง มีพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ที่ปราศจากโรคทางกายเป็น

เวลานาน ๆ หรือไม่มีโรคทางกายปรากฏอยู่เลยนั้นพอหาได้แต่คนที่ไม่มีโรคทางใจแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งนี้หา
ยาก ยกเว้นพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วเท่านั้น” 
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4) แนวคิดด้านการรักษา: 
- การรักษาด้วยสมุนไพร จากการนำทฤษฎีธาตุของพุทธศาสตร์มาใช้อธิบายตอนเจ็บป่วยว่า องค์ประกอบ

ร่างกายธาตุทั้ง 4 พิการ (ดิน น้ำ ลม ไฟ) มาสู่การบำบัดรักษาร่างกายด้วยสมุนไพร ประเภทยารสเย็น ยารส
ร้อน ยารสสุขุม ฯลฯ  

- การใช้สมาธิบำบัด เป็นการปฏิบัติสมถะหรือสมาธิในชีวิตประจำวัน มักนิยมทำตอนเช้า หรือก่อนนอน
หลังจากการบูชาพระและการสวดมนต์ประจำวัน เพราะสมถะต้องการบรรยากาศที่สงบและต่อเนื่อง โดย
อาจจะฝึกปฏิบัติน้อยไปหามาก เช่น เริ่มจาก 3 นาที 5 นาทีจนเมื่อชำนาญก็จะปฏิบัติวันละครึ่งชั่วโมง หรือ
หนึ่งชั่วโมง 

- การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ผ่านการเดิน ที่เรียกว่า “เดินจงกรม”  (Rhythmic Dynamic Meditation) 
เพื่อการเพ่งสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะ สามารถตัดอดีตและอนาคต และเน้นการลืมตาทุกขณะปฏิบัติ เพื่อลด
ความฟุ้งซ่านของอารมณ ์และความคิด เพ่ิมความตื่นรู้ และช่วยแก้โรคซึมเศร้า 

5) ข้อกำหนดด้านเทคโนโลยีด้านการแพทย์สมัยใหม่ 
- การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน และการทำลายตัวอ่อนที่ผสมแล้ว (stem cells)       สเต็มเซลล์เป็น

เซลล์อ่อนพร้อมที่จะพัฒนาเจริญเติบโตและแบ่งตัวเองขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำหน้าที่อย่างใด
อย่างหนึ่งเฉพาะ มาจากสองวิธี คือ (1) จากการผสมกัน (fertilization) ระหว่างเซลล์ไข่ของผู้หญิง 
(oocytes) กับเซลล์อสุจิของผู้ชาย (spermatozoa) รวมเป็นเซลล์เดียวกัน (zygote) แล้วพัฒนาเป็นตัว
อ่อน (embryo) หรือ (2) จากการโคลนนิ่ง (cloning) ด้วยการนำเอานิวเคลียสจากเซลล์ร่างกายไป
แทนที ่นิวเคลียสของเซลล์ไข่  แล้วกระตุ ้นให้เจริญเติบโตเป็นตัวอ่อน และสองจากเซลล์ผู ้ใหญ่  
ตัวอย่างเช่น สมอง ไขกระดูก เลือด เลือดในรกและ สายสะดือ เป็นต้น เซลล์ประเภทนี้จะมีอยู่ในอวัยวะ
หรือเนื้อเยื่อ โดยยังไม่แบ่งตัวเป็นเวลาหลายปี แต่เมื่อถูกกระตุ้นด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น หรือมีภัย
อันตรายจนเกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อที่เป็นปฏิกิริยาระดับเซลล์ จึงเริ่มทำการแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลง
เพ่ือไปทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งทันที เซลล์ทีน่ำมาพัฒนาจะอยู่ในช่วงระยะ Blastocyst ภายในมีเซลล์
จะมีการก่อร่างของหัวใจ สมองและไขกระดูกสันหลัง การทำลายตัวอ่อนทีผ่สมแล้ว ตามแนวคิดพุทธจ
ริยศาสตร์เชื่อว่าเป็นการทำลายชีวิตมนุษย์ เพราะความเป็นชีวิตมนุษย์เริ่มตั้งแต่กลละที่มีขันธ์ห้า
ครบถ้วน ขันธ์ห้านี้เมื่อย่อแล้วมีสองส่วนคือรูป (กลละ) กับวิญญาณ (ปฏิสนธิวิญญาณ) เมื่อมีกลละ 
(เหตุ) ย่อมมีปฏิสนธิวิญญาณ (เป็นผล) 

- การเกิดมนุษย์โคลนนิ่ง เป็นกรรมวิธีใหก้ำเนิดชีวิตใหม่รูปแบบหนึ่ง การมมีนุษย์โคลนนิ่งไมถ่ือว่าผิดหลัก
พระพุทธศาสนาในชาติกำเนิด (การกำเนิดแบบโอปปาติกะจัดเป็นการกำเนิดที่ไม่อิงอาศัยพ่อแม่ หรือ 
การผสมพันธุ ์ที ่เกิดจากเชื ้อของบิดามารดา)  แต่ถ้าเกิดมาแล้วทำความชั ่ว จึงจะถือว่าผิดหลัก
พระพุทธศาสนา 
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6) แนวคิดด้านการตาย  
- ความตาย เป็นปรากฎการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติของชีวิต ก็คือความดับหรืออาการดับของขันธ์ 5 

หรือกายกับจิต การตายมี 2 ประเภท คือ (1) กาลมรณะ การตายเมื่อถึงเวลาถึงที่ตาย และ (2) อกา
ลมรณะ การตายเมื่อยังไม่ถึงเวลา ด้วยสาเหตุอำนาจของผลกุศลกรรมและอกุศลกรรมของแต่ละบุคคล 
โดยต้องเวียน  ว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาตินั้น ๆ ตามแรงเหวี่ยงของกรรมดี กรรมชั่ว ที่ได้ทำไว้ ส่งผลให้ไป
เกิดภพนั้น ๆ กล่าวคือ ภูมิ หมายถึง ชั้นของจิต ระดับชีวิต ภพ ที่สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิด ถ้า
กล่าวถึงชั้นของจิตมี 4 ภูม ิคือ  (1) กามภูม ิ(2) รูปภูมิ (3) อรูปภูมิ และ (4) โลกุตตรภูมิ 

- การเผชิญความตายอย่างสงบ ตามหลักมรณสติในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การพิจารณามรณสติ
เป็นวิธีพิจารณาให้เห็นความจริงในชีวิตทั้ง 5 ประการนี้คือความแก่ ความเจ็บ ความชรา ความตาย 
ความพลัดพราก และมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดชีวิตของคน การปฏิบัติมรณสติเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาจิต คือได้เตรียมตัวก่อนตายเกิดการไม่หลงตาย คนทั่วไปเม่ือนาทีสุดท้ายของชีวิตมาถึง มักสูญเสีย
การควบคุมตัวเอง เมื่อสูญเสียการควบคุมตัวเองก็จึงดับจิตไปโดยขาดสติ หรือ โดยภาวะจิตที่เศร้าหมอง 
ทุรนทุราย เป็นทุกข์ มีห่วงกังวลปนไปกับจิตดวงสุดท้าย ทำให้จิตที ่ดับไปโดยขาดสตินั ้น ไม่อาจ
รับประกันภพใหม่ได้ว่า จะไปบังเกิดในสุคติภพหรือไม ่

7) ข้อปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต 
- ขันธ์ 5 เป็นองค์ประกอบของชีวิต ประกอบด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์และ

วิญญาณขันธ์ เป็นตัวที่กำหนดว่าชีวิตอยู่ได้หรือดำเนินต่อไปได้อย่างไร ถ้าขันธ์ทั้ง 5 นี้แตกดับ ตัวชีวิตก็
แตกดับไปด้วย ธาตุทั้ง 6 ซึ่งประกอบด้วย ปฐมวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุ อากาสธาตุ และ
วิญญาณธาตุธาตุทั้ง6 นี้ก็เป็นองค์ประกอบของชีวิตที่ค้ำจุนชีวิต ทำให้ชีวิตไม่แตกดับ หรือดำรงอยู่ได้
เช่นเดียวกันกับขันธ์ 5 อายตนะทั้ง 6 ซึ่งประกอบด้วย ตา (จักขุ) หู (โสตะ) จมูก (ฆานะ) ลิ้น (ชิวหา) 
กาย (กาย) ใจ (มโน) อายตนะทั้ง 6 นี้ เป็นองค์ประกอบของชีวิตที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ชีวิตมี
ความหมายพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

- พื้นฐานของหลักปฏิจจสมุปบาท องค์ประกอบของชีวิตและลักษณะของชีวิตก็ล้วนอยู่บนพื้นฐานเหตุ
ปัจจัยและดับลงเพราะเหตุปัจจัย“เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น 
เพราะความดับของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับ” อันมาจากเหตุปัจจัยที่ทำการกระทำให้เป็นกุศลและอกุศล  “สัมมา
ปฏิปทา และ มิจฉาปฏิปทา” 

- ความสุข (happiness) เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา เป็นความดี
สูงสุด และเป็นความรู้สึกองค์รวมเชิงอัตวิสัย (subjective) ในพุทธศาสนา มาจาก (1) กัลยาณมิตร คือ 
มีผู้แนะนำสั่งสอน ที่ปรึกษา เพ่ือนที่คบหา และบุคคลที่แวดล้อมที่ดี และ (2) โยนิโสมนสิการ การทำใน
ใจโดยแยบคาย การมองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา 
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- ความทุกข ์ตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้ว คือ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา 

ตัณหาอุปาทาน ภพ ชาติรวมทั้ง ชรามรณะ ล้วนเป็นเหตุปัจจัยของการกระทำที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้

เท่าๆ กัน ที่มีแหล่งมาจาก (1) ปาปมิตร มิได้หมายความเพียงบุคคลเท่านั้น แต่หมายถึงสิ่งทั้งหลายที่เรา

เกี่ยวข้องเช่น สังคม หนังสือสถานที่ต่าง ๆ (2) อโยนิโสมนสิการ คือ ขาดการทำในใจโดยแยบคาย ขาด

การมองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณา ไม่สืบค้นถึงต้นเค้า ไม่สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย ขาดการ

แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธี 

8) ข้อแตกต่างระหว่างผู้นำศาสนาและพุทศาสนิกชนทั่วไป 
1) พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา คือ บุคคลที่ละทิ้งบ้านเรือนออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อจะได้มีเวลาศึกษา
ธรรมและปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มท่ี เมื่อบวชเป็นภิกษุแล้วก็จะมีสถานะพิเศษคือ  
(1) เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากกาม (2) เป็นนักบวชไม่มีบ้านเรือน  และ (3) เป็นนักบวชผู้เว้นการเสพกาม 
ในการดำเนินชีวิต พระพุทธองค์กำหนดให้ภิกษุมีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกบัสังคม ทั้งสังคมสงฆ์และสังคมคฤหัสถ์ไม่
อนุญาตให้พระสงฆ์หลีกหนีสังคมไปอาศัยในป่าเขาหรือในที่ห่างไกลโดยไม่เกี่ยวข้องกับสังคม 
2) คฤหัสถ์ หรือ ฆราวาส หมายถึง ผู้อยู่ครองเรือน หรือ ที่เรียกว่าผู้ใช้ชีวิตชาวบ้าน/ผู้ดำเนินชีวิตในทาง
โลก 

9) ช่วงเทศกาล/วาระพิเศษ หรือ งานบุญ ประเพณี 

วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันพระหรือวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา การถวายผ้าอาบน้ำฝน ตักบาตรเทโว ประเพณีสลากภัต ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ทำบุญวันสารทไทย   การ
เทศน์มหาชาติ การบวชนาค ทำบุญข้ึนบ้านใหม่ แต่งงาน สงกรานต์ และการจัดงานศพ 
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1.2. ศาสนาคริสต์ 
  

1) แนวคิดด้านชีวิตและสุขภาพ: การสร้างชีวิตมนุษย์โดยพระเจ้าในคริสตศาสนา และสถานะของมนุษย์นั้น
สูงส่งคือ ความเป็นมนุษย์มีสถานะเป็นพิเศษเหนือสรรพชีวิตอ่ืน เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์จากพระฉายาของพระองค์
เท่านั้น และมนุษย์มีสถานะทางจิตวิญญาณที่สูงกว่าสรรพสัตว์คือ 

- พืช มีเฉพาะแต่วิญญาณ ที่เรียกว่า vegetative soul คือวิญญาณที่ทำให้พืชมีชีวิตแต่ไม่สามารถมี
ความรู้สึกนึกคิดได้  

- สัตว์ มีสิ่งที่มากกว่าพืชคือนอกจากจะมี vegetative soul แล้วยังมี sensitive soul คือมีวิญญาณที่ทำ
ให้รับรู้ความรู้สึกได้  

- มนุษย์ มีวิญญาณในส่วนที่เรียกว่า rational soul เพิ่มขึ้นมา เป็นวิญญาณที่ทำให้มนุษย์รู้จักเหตุผล 
และรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี 

- มีพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมลูกา 2:52 ที่เป็นพระลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของพระเยซู
คริสต์ว่า “…พระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญา ในดา้นร่างกาย และเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้า และ
ต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย…”  

- พระเจ้าเป็นผู้บันดาลให้ชีวิตมนุษย์เกิดขึ้น ถือเป็นฉายาลักษณ์ของพระเจ้า (image of God) ส่วนพ่อแม่
เป็นเพียงผู้สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้ชีวิตเจริญเติบโต 

2) แนวทางการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพของคริสตชน: เป้าหมายเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์แบบตาม
พระเยซูคริสต์คือ การไม่ปล่อยให้ร่างกายของมนุษย์ซึ่งเป็นพระวิหารของพระเจ้าเสื่อมโทรม แต่จะทรงทะนุบำรุงรักษาให้
ใช้การได้และอยู่ในสภาพดีตลอดไป เพ่ือเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ 

- มีความเจริญเติบโตฝ่ายร่างกาย ให้ร่างกายซึง่เป็น “พระวิหารของพระเจ้า” 
- การเจริญด้านจิตใจ ในอิสยาห์ บทที ่40 ข้อที ่31 ได้กล่าวว่า “จิตใจเข้มแข็งเปรียบเหมือนร่างกายแข็งแรง” 
- มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถ ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  
- มีความเจริญงอกงามในสติปัญญา  
การดำรงชีวิตแบบคริสตชน จึงเชื่อว่า “มนุษย์จึงมีหน้าที่ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนให้สมบูรณ์”  การมีความ

เชื่อความศรัทธาจะควบคู่กับการรู้จักดูแลรักษาสุขภาพอยู่เสมอ ทำให้เกิดการดูแลรักษาชีวิตที่พระเจ้าให้มาอย่างดีที่สุด 
ผ่านการจัดสรรชีวิตให้สมดุล ทั้งระดับจิตใจสังคม และ จิตวิญญาณ ผ่านการดูแลตนเอง คือการทำให้มีสุขภาพดี และการ
ดูแลชีวิตใหม่ซึ่งเป็นพระพรจากพระเป็นเจ้า 

3) แนวคิดด้านการเจ็บป่วย: เมื่อใดมนุษย์ตกอยู่ในอำนาจของมาร อำนาจชั่วร้ายที่อยู่ตรงข้ามกับอำนาจความดี 
โรคภัยต่าง ๆ ได้บังเกิดข้ึนกับมนุษย์ หรือ เกิดจากการทำบาป บาปคือสิ่งที่มนุษย์กระทำด้วยใจอิสระของตนอันขัดต่อพระ
ประสงค์ของพระเจ้า ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า หรือทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 
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คริสต์ศาสนิกชนจึงยอมรับความเจ็บป่วยเข้ามาในชีวิต เพราะ พระศริสต์ธรรมคัมภีร์ สอนว่า “พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้า
แห่งการรักษาโรค” เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้น พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมี
จิตใจที่ร่าเริงเบิกบานแจ่มใส ให้ร่างกายซึ่งเป็น “พระวิหารของพระเจ้า” อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และ
คริสต์ศาสนิกชนมองว่าความเจ็บป่วยเป็นขุมทรัพย์หรือเป็นบุญ ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ (body and 
mind) ยังไม่สมบูรณ ์สามารถเจ็บป่วยและสุดท้ายอาจตายได้ 

4) แนวคิดด้านการรักษา: พระราชกิจของพระเยซูคือการประกาศข่าวดีและการรักษาโรค “บรรดาผู้เจ็บป่วย
ทั้งหลายนั้นพระองค์ได้ทรงรักษาให้หาย” พระเยซูทรงรักษาผู้เจ็บป่วยทุกชนิดด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้า ทรงรักษา
ชีวิตและสุขภาพมนุษย์  

4.1 การอธิษฐานกับการรักษาโรค เช่น การวางมืออธิษฐาน เป็นคำสั่งของพระเยซูคริสต์ก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์  
ให้เหล่าสาวกผู้เชื่อทุกคนออกไปวางมืออธิษฐานคนเจ็บป่วย (มก16:18) อีกท้ังการวางมือเป็นหลักข้อเชื่อพ้ืนฐานของผู้เชื่อ
ที่คริสตจักรได้ละเลยที่จะสอนให้แก่ผู้เชื่อทุกคนที่จะฝึกฝนและเรียนรู้ในการวางมืออธิษฐาน ซึ่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำการอยู่ภายในตัวบุคคลผู้วางมือ 

4.2 ให้รักษากับแพทย์ที่เชื่อถือได้ ในสมัยคัมภีร์ไบเบิล พระเจ้าทรงอนุญาตให้ประชาชนของพระองค์รับการ
รักษาจากผู้มีความรู้ด้านการแพทย์. (เยเนซิศ 38:28; โกโลซาย 4:14) ไม่มีหลักฐานใด ๆ ในคัมภีร์ไบเบิลที่บ่งชี้ว่าพระเจ้า
ไม่พอพระทัยเมื่อพวกเขารักษาโรคโดยใช้พืชสมุนไพร ยาทาหรือขี้ผึ้ง อาหารบางชนิด หรือการบำบัดโรคด้วยวิธีอื่น ๆ. ที่
จริง พระเยซูก็ยอมรับว่า “คนทีส่บายดีไมต่้องการหมอ แตค่นป่วยต้องการ.”—มัดธาย 9:12 

4.3 ไม่ยอมรับการรักษาที่มาจากอำนาจสิ่งอ่ืน รวมทั้งการใช้เลือด คือ 
- การรักษาโรคด้วยวิธีทางไสยศาสตร์ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า. (กาลาเทีย 5:19-21)  
- คัมภีร์ไบเบิ้ลตำหนิ “การนับถือพ่อมดหมอผี” (กาลาเทีย 5:19-21, ฉบับคิงเจมส)์ 
- การถ่ายเลือดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ: พระเจ้าสั่งเราให้ละเว้นจากเลือดเพราะเลือดเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์

สำหรับพระองค—์เลวีติโก 17:11; โกโลซาย 1:20 
- ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่บอกชัดเจนว่า เราต้องละเว้นจากเลือด (เยเนซิศ 

9:4; เลวีติโก 17:10; พระบัญญัติ 12:23; กิจการ 15:28, 29)  
- เราไม่รับเลือดเพราะเราเชื่อฟังพระเจ้าและนับถือพระองค์ในฐานะผู้ประทานชีวิต เพราะพระเจ้าถือว่า

ชีวิตของคนก็คือเลือด—เลวีติโก 17:14 
5) ข้อกำหนดด้านเทคโนโลยีด้านการแพทย์สมัยใหม่  

- สเต็มเซลล์ (Stem Cell) และการโคลนนิ่ง (Cloning) คริสต์ศาสนาให้คำตอบว่าอนุญาตให้เพาะ
เนื้อเยื่อเป็นส่วนๆ เพ่ือบำรุงรักษาและซ่อมแซมอวัยวะต่าง ๆ แต่ไม่อนุญาตให้ทำการทดลองเรื่องการให้
กำเนิดชีวิตมนุษย์ 
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- การชะลอความตาย เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ ด้วยเหตุผลคือ เครื่องมือทางการแพทย์มีไว้เพ่ือรักษาให้
ผู ้ป่วยหายเป็นปกติ สามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวอย่างสุดความสามารถ แต่ถ้าเมื่อใดเครื่องมือทาง
การแพทย์ที่มีอยู่ ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายเป็นปกติได้ การถอดเครื่องช่วยเหล่านั้นออกจากผู้ป่วย
เพ่ือช่วยให้เขาจากไปอย่างสงบ 

6) แนวคิดด้านการตาย คริสต์ศาสนามองว่าชีวิตคือการเดินทาง ความตายคือการยุติชีวิตบนโลกนี้แต่มนุษย์
ยังคงเดนิทางต่อไปสู่อาณาจักรสวรรค์ 

- การดูแลภาวะใกล้ตาย คริสต์ศาสนิกชนที่อยู่ในภาวะอันตรายจะเสียชีวิตหรือป่วยหนัก เช่น ผู้ป่วยหนัก
หรือชรา โรคระบาดหรือเหตุการณ์อันตราย สามารถขอรับพิธีที่เรียกว่า “ศีลเจิมคนไข้” ได้ (เพื่อช่วย
ผู้ป่วยให้ได้รับความรอด) ผู้ประกอบพิธีคือบาทหลวง (มีสิทธิและหน้าที่ทำพิธีดังกล่าวแก่ผู้ป่วยภายใต้
ความรับผิดชอบเขตปกครอง รวมทั้งผู้ที่อยู่นอกเขตปกครองด้วย) จะเตรียมน้ำมันมะกอกที่ได้รับการเสก
จากมุขนายกประจำสังฆมณฑลในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เจิมผู้ป่วย และภาวนาตามจารีตที่กำหนดไว้ 
โดยมีญาติของผู้ป่วยช่วยเตรียมจิตใจให้ผู้ป่วยได้รับศีลเจิมคนไข้อย่างดี คริสต์ศาสนานิกายคาทอลิกได้
กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ป่วยคริสต์ศาสนิกชนที่ใกล้ตายดังนี้ 

▪ โปรดอภัยบาปในนามของพระเจ้า เพราะผู ้ป่วยระยะนี้มักจะกังวลความผิดบาปในอดีต 
บาทหลวงจะอ่านพระคัมภีร์ตอนที่กล่าวว่าพระเจ้ามีเมตตา ให้อภัยลูกตลอดเวลาและกล่าวซ้ำ 
เพ่ือให้เขาสงบและไว้ใจในพระเมตตาของพระเจ้า 

▪ ให้กำลังใจและให้สติ อ่านคัมภีร์ที่เกี่ยวกับเรื่องความตายให้ฟังเพ่ือให้มีสติตลอดเวลา 
▪ ให้ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระกายของพระเจ้า (ที่จะให้กำลังทั้งกายและวิญญาณ) และศีลเจิมคนไข้ 

(สำหรับผู้ป่วยใกล้ตาย) บาทหลวงจะเสกน้ำมันมะกอกเจิมผู้ป่วย 3 จุด คือ ศีรษะ หมายถึง ให้
รักษาความสงบ และมองโลกในแง่ดีและมือทั้งสองข้าง หมายถึง ให้รับพลังกลับคืน 

- การยุติชีวิตด้วยความสงสาร (Mercy Killing/Euthanasia) ชีวิตและความตายเป็นเรื่องที่พระเจ้า
กำหนดและทรงมีพระประสงค์ตามแผนการของพระองค์ เป็นโอกาสที่มนุษย์จะได้เรียนรู้จักความทรมาน
และความตาย เพ่ือผ่านไปสู่ชีวิตใหม่ ดังนั้นการฆ่าด้วยเจตนาดีหรือด้วยเหตุผลแห่งความเมตตากรุณาจึง
ไม่สามารถกระทำได้ 

7) ข้อปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต 
- การเกิด : คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนษุย์ตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ (ปฐมกาล 

1:26-27; 9:6) การเกิดเป็นพระพรของพระเจ้า ชีวิตมนุษย์จึงมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ดังนั้น จึงมีศีลที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
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- การล้างบาป หรือ พิธีบัพติศมา (Baptism) ทำในทารกแรกเกิด เพ่ือล้างบาปแรกของมนุษย์ เกดิขึน้เมื่อ
มนุษย์ถูกปีศาจล่อลวง ในพิธีกรรมประกอบด้วยการใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์เทลงบนหน้าผากในพระนาม
ของพระตรีเอกภาพ การแสดงตนละทิ้งปีศาจ และการยืนยันความเชื่อถึงพระเจ้าเที่ยงแท้ 

- ศีลกำลัง (Confirmation) เด็กโตจะต้องให้คำสัตย์สาบานว่าจะนับถือในศาสนาคริสต์อย่างไม่เสื่อม
คลาย 

- ศีลสมรส (Marriage) เป็นการให้คำม่ันว่าจะดูแลกันตลอดไป โดยพิธีจะทำโดยนักบวช โดยเหตุผลหลัก
สามข้อที่ควรแต่งงานนั้นคือ การมีทายาท การป้องกันบาป (การหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่คู่ครอง) และ
มิตรภาพร่วมกัน 

- ศีลเจิมคนไข้ (Unction) เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีกำลังใจและศรัทธาว่าพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างตลอดจนการ
รักษาจนสุขภาพแข็งแรง ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เจิมกันด้วยพละการ แต่จะเจิมเมื่อผู้ป่วยอยู่ในสถานะการณ์
ที่ตึงเครียด หรือทรุดตัวลงอย่างมาก จึงให้บาทหลวงมาทำพิธีที่โรงพยาบาล 

- ศีลอนุกรม (Holy Orders) เป็นพิธีกรรมสำหรับบวชพระของชาวคริสเตียน เพื่อให้รับหน้าที่และเป็น
ตัวแทนของโบสถ์ ได้แก่มุขนายก (Bishop) บาทหลวง (priests) และพันธบริกร (deacons) 

- ศีลอภัยบาป (Penance) การรับขนมปังและองุ่นมารับประทาน เป็นตัวแทนของร่างกายและพระโลหิต
ของพระเยซ ู

- ศีลมหาสนิท (Eucharist) เป็นการสารภาพบาปแบบเปิดเผย เพื่อให้บาทหลวงอภัยบาปในนามของ
พระผู้เป็นเจ้า 

8. ข้อแตกต่างของผู้นำทางศาสนาและคริสตชนทั่วไป นักบวชนิกายโรมันคาทอลิก ทั้งชายและหญิง คือ กลุ่ม
นักบวชที่ต้องถือ หลัก 3 ข้อใหญ่ (ได้แก่ นักบวชชาย (นักพรตชาย) เช่น บาทหลวง บราเดอร์ (Brothers) และ 
นักบวชหญิง (นักพรตหญิง) ซิสเตอร์ (Sisters) หรือ แม่ชี (Nun) เป็นต้น): เป็นผู้ถือความบริสุทธิ์คือไม่แต่งงาน 
ถือความจนสมถะ/ยากจน/เรียบง่ายไม่มีทรัพย์สิน และมีความนบนอบ คือเชื่อฟังคำสั ่งผู ้ใหญ่/เจ้าคณะ/
ผู้ปกครองระดับสูง  

- ผู้ที่จะเป็นนักบวช/พระสงฆ์ นอกจากจะได้รับการถูกฝึกตาม ระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ยังจะต้องรับการ
ถวายตัวปฏิญาณตน สามารถออกจากการเป็นนักบวชก็ได้ (ไม่บังคับ) แต่ว่าหาก ถวายตัวปฏิญาณตน
แล้วจะมักไม่นิยมออกจากเป็นนักบวชเพราะถือว่า “หาก ผู้ใดเข้ามา คือ ปฏิญาณตนแล้ว จะออกผู้นั้น
ไม่ควรคู่กับอาณาจักสวรรค์” 

- บทบาทหน้าที่ของบาทหลวง คือ ผู้นำทางศาสนาในชุมชนต่าง ๆ เช่น การประกอบพิธีกรรม การเทศน์
สั่งสอน เป็นต้น โดยคัดเลือกจากผู้มีประสงค์จะบวชที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี หรือ เรียกว่า “ศาสนบริกร” 



 

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 31 

เป็นผู้ที่ได้รับเจิมจากองค์พระผู้เป็นเจ้า มีหน้าที่ถวายบูชามิสซาและประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น โปรด
ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป การแต่งงาน งานศพ ฯลฯ ซึ่งเป็นผู้แทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพิธีกรรมนั้น ๆ 

- การเตรียมตัวด้านสุขภาพสำหรับผู้สอนศาสนา: “หากผู้สอนศาสนาร่างกายไม่แข็งแรง จะส่งผลอะไร

ต่อความก้าวหน้าของงาน คู่ของผู้สอนศาสนา และความผาสุกของผู้สอนศาสนาคนนั้น” 

9. การปฏิบัติในดูแลผู้ปว่ยโดยผู้นำศาสนา 

1. การเยี่ยมผู้ปว่ยในโรงพยาบาล หลักการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านใช้ได้หมดยกเว้นข้อต่อไปนี้ 
- ใช้เวลาเพียงสั้นๆ เพราะต้องคำนึงถึงกฎระเบียบของโรงพยาบาลและสภาพของผู้ป่วย 

- ขออนุญาตผู้ป่วย ก่อนที่จะนั่งท่ีขอบเตียง การนั่งที่ขอบเตียงก็เพ่ือที่จะไม่ให้ผู้ป่วยต้องเกร็งมองหรือฟังท่าน 

- ให้จับมือเขา เพ่ือแสดงถึงความสนิทสนม และให้ฟังมากกว่าพูด (หากรู้จักกับผู้ป่วยดี) 
- จงสนทนาแบบสร้างสรรค์และให้กำลังใจโดยไม่ต้องตัดสินอะไรทั้งสิ้น 

- จงเคารพผู้ป่วยอ่ืน ๆ ในห้อง ทักทายพวกเขาอย่างมีมารยาทเมื่อแรกพบและเมื่ออำลา อย่าส่งเสียงดังหรือสวด
ดังเกินควร บทขับร้องและบทสวดยาวๆ อาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 

2. สิ่งท่ีไม่ควรปฏิบัติ:  
- ไม่เหมาะสมที่จะเสนอเปลี่ยนแพทย์หรือเปลี่ยนวิธีการรักษา แม้ว่าท่านจะรู้สึกว่าอาการของผู้ป่วยไม่ดีขึ้นก็ตาม 
ผู้ป่วยอาจรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรือเกิดอาการสับสนขึ้นได้ 
- ไม่เปิดอ่านข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้ป่วย เช่น แผ่นกระดานชาร์ตผู้ป่วยที่ปลายเตียง จงพอใจกับข้อมูลที่ผู้ป่วย
พูดให้ฟังเท่านั้น 

2. การเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน 

- สวดภาวนาก่อนออกเยี่ยม สวดพร้อมกับเพ่ือนที่จะออกไปเยี่ยมด้วยกัน หากทำได้ วิงวอนขอพระจิตเจ้าให้ช่วย
ท่านเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ 
- หาเหตุผลสำหรับการเยี่ยม หากเป็นการเยี่ยมครั้งแรกของท่าน ให้ถามตนเองถึงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยม 
จะต้องทำอย่างไร 

- ก่อนออกเยี่ยมควรนัดไว้ก่อน ท่านควรทราบล่วงหน้าว่า ผู้ป่วยหรือครอบครัวของเขาต้องการให้มีคนมาเยี่ยม 
หรือว่าท่านอยากไปเยี่ยมเองโดยที่ไม่มีการขอร้อง ตรงนี้สำคัญมาก ท่านไม่ควรไปเยี่ยม หากไม่มีการบอกกล่าว
ล่วงหน้า 

- หาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยและศาสนาที่ครอบครัวนั้นนับถือ ให้สำนึกให้มากเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและวิธีการ
แต่งกายหรือเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกิน บางคนไม่อยากให้คนที่เป็นเพศตรงข้ามมาเยี่ยม ผู้เยี่ยมที่เป็นเพศ
เดียวกันกับผู้ป่วยดูจะเหมาะสมกว่า 

- ไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีดำ ซึ่งในหลายๆ วัฒนธรรมหมายถึงการไว้ทุกข์ ให้ใส่เสื้อผ้าที่ดูแล้วสบายตา 
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- จงทำใจให้พร้อมที่จะรู้สึกว่าตนช่วยเหลืออะไรไม่ได้ ต้องเสียน้ำตา หรือรู้สึกถึงการสูญเสียเมื่อท่านทราบข่าว
เศร้าของเพื่อนบ้าน จงหลั่งน้ำตาไปกับเขาหากคุณรู้สึกเช่นนั้น จงพร้อมที่จะรับฟังและสวดภาวนาในใจขณะที่
กำลังรับฟังเรื่องราวของเขา นี่เป็นการกระทำท่ีให้กำลังใจแก่เขามากกว่าคำพูดใด ๆ ที่ท่านอาจนำมากล่าวได้ 
- เลือกวันเวลาที่สะดวกสำหรับครอบครัวที่ท่านจะไปเยี่ยม ใช้เวลาอยู่กับเขาพอสมควรและไม่ควรแสดงอาการ
รีบเร่ง 

2.1 ระหว่างการเยี่ยม 

- แนะนำตนเอง เช่น ว่ามาจากวัดไหน หน่วยงานไหน หรือจากเพ่ือนบ้านกลุ่มใดแล้วแต่กรณี แสดงให้เขาเห็นว่า 
ท่านไม่ได้มาเยี่ยมตามลำพัง แต่นำเอาคำภาวนาและความห่วงใยของทั้งชุมชนมา ฝากด้วย ทั้งนี้เพื่อทำให้เขา
มั่นใจว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่เห็นใจและอยู่เบื้องหลังในยามที่เขาเกิดมีความยุ่งยาก 

- อย่าให้สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นที่ท่านไม่สามารถหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติจะเป็นการดีกว่าที่ จะรู้สึกว่าท่านไม่มี
ประโยชน์และไม่สามารถช่วยอะไรได้ แทนที่จะทำให้ผู้อื่นต้องผิดหวังหรือทรยศต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของเขาแต่
ควรช่วยกันคิดว่าท่านและชุมชนของท่านพอจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้าง 

- ประเมินความต้องการของผู้ป่วย คุยถึงความต้องการของเขากับครอบครัวของเขา เป็นสิ่งสำคัญที่จะปฏิบัติตาม
ความปรารถนาของทั้งครอบครัวและของผู้ป่วย ขออนุญาตเขาก่อนที่จะลงมือทำอะไร ผู้ป่วยและครอบครัวอาจ
ยอมรับความช่วยเหลือของท่านหลังจากที่พวกเขาให้ความไว้เนื้อเชื่อใจท่านเท่านั้น  และสิ่งนี้อาจต้องการการ
เยี่ยมมากกว่าหนึ่งครั้ง 

- ขออนุญาตก่อนที่จะสวดภาวนา พร้อมกัน หรือสวดสำหรับผู้ป่วยแล้วแต่ศาสนาของเขาท่านอาจสวดเงียบๆ 
หรือส่งเสียงดังพอได้ยิน ท่านอาจเชิญสมาชิกของครอบครัวให้ร่วมสวดภาวนากับท่านก็ได้ 
- หากผู้ป่วยเป็นคาทอลิก ควรถามว่าเขาต้องการให้พระสงฆ์มาเยี่ยมไหมเพื่อรับศีลอภัยบาปและรับศีลเจิม  ให้
ถามด้วยว่าพวกเขาต้องการที่จะรับศีลมหาสนิทไหม 

- ฟังมากกว่าพูด ถามในเรื่องที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจขึ้น อย่าพยายามสอดรู้สอดเห็นเพ่ือหาข้อมูลที่เขายังไม่ได้
บอก 

- อย่าพยายามกลบเกลื่อนเรื่องที่สร้างความเจ็บปวด ไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องมีคำตอบ แต่ท่านสามารถรับฟังด้วย
ความเห็นอกเห็นใจและรับรู้ถึงความเจ็บปวดและความกังวลใจของผู้ป่วย เลี่ยงใช้คำพูด เช่น "ไม่ต้องเป็นห่วง ทุก
อย่างจะดีขึ้นเอง" คำพูดดังกล่าวเป็นการปิดปากผู้ป่วยซึ่งรู้ดีว่าท่านไม่อาจที่จะเข้าใจถึงความเจ็บปวดของเขาได้ 
ปล่อยให้เขาร้องไห้ เพียงแต่ทำให้เขามั่นใจว่า ท่านอยู่ที่นั่นเพื่อเขา 

- การไปเยี่ยมครั้งละสองคนมักจะบังเกิดผลดีกว่าคนเดียว เพื่อที่คนหนึ่งจะได้อยู่ข้างผู้ป่วย ส่วนอีกคนพูดคุยถึง
ความต้องการของผู้ป่วยกับครอบครัวของเขา หรือเตรียมจัดหาเครื่องดื่ม หรือทำอะไรที่เป็นประโยชน์ 
- การแตะสัมผัสอาจทำให้เกิดความสบายใจได้มาก ภาษากายเป็นการเน้นถึงความสนใจในการมาเยี่ยมของท่าน 
ให้ระมัดระวังสำหรับในบางกรณีท่ีการสัมผัสนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควร 
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- พยายามบอกล่วงหน้าถึงการเยี่ยมครั้งต่อไปเสมอ บอกเขาให้มั่นใจในคำภาวนาของชุมชนและความพยายาม
ของท่านที่จะทำทุกอย่างเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวของเขา ช่วงที่ไม่มีการเยี่ยม
หากจะมีการโทรศัพท์ไปไถ่ถามจะเป็นความบรรเทาที่ดีสำหรับครอบครัว ทำให้พวกเขารู้สึกว่า ยังมีใครบางคนท่ี
คิดถึงพวกเขาและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ 

- การเยี่ยมอย่าใช้เวลายาวนานเกินไป ผู้ป่วยอาจมีคนมาเยี่ยมแยะ หรืออาจเหน็ดเหนื่อยง่าย จงมีความรู้สึกไวต่อ
ความเป็นส่วนตัวของเขาด้วย 

- จงอย่าได้พูดเกี่ยวกับผู้ป่วยขณะที่อยู่พร้อมหน้ากัน ถึงแม้ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัวแล้วก็ตาม เขาอาจได้ยินท่านพูด
ถึงแม้ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดตอบ เป็นเรื่องน่าละอายมากที่เขาจะถูกกล่าวถึงและได้รับการปฏิบัติเหมือนกับ
เป็นตัวปัญหา 

- ถ้าผู้ป่วยหลับ ขอให้สวดภาวนาเงียบๆ หากมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วย ท่านอาจใช้เวลานั้นไถ่ถามถึงความ
ต้องการและสถานการณ์ต่าง ๆ ของพวกเขาด้วยก็ได้ 
2.2. ข้อปฏิบัติหลังการเยี่ยม 

- เขียนบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมต่อผู้ป่วยที่ไปเยี่ยมมา มอบรายงานนั้นให้กลุ่มคริสตชนเล็ก ๆ และระลึกเสมอว่า
ทุกสิ่งที่พูดไว้เป็นความลับจะนำไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ 
- วางแผนการติดตามงานท่ีให้สัญญาไว้ พยายามชวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด 

- สวดภาวนาให้ผู้ป่วยและครอบครัวที่ท่านไปเยี่ยมทุกวัน และการเยี่ยมครั้งต่อไป ควรโทรศัพท์ไปขอนัดเสียก่อน 

- เมื่อผู้ป่วยหายดีแล้ว หรือเมื่อสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัวเสียชีวิตไป ขอให้ไปเยี่ยมต่ออีกระยะหนึ่งเพ่ือให้
แน่ใจว่าพวกเขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดีในสถานการณ์ใหม่ 
- อย่ามอบความช่วยเหลือด้านการเงิน (ด้วยเงินส่วนตัว) โปรดจำไว้ว่าท่านไปในพระนามของพระคริสตเจ้าและ
ท่านถูกส่งไปโดยชุมชน ท่านไม่อาจที่จะช่วยหลายๆ คนได้ หากท่านผูกพันกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง
จนเกินไป พวกเขาอาจไม่มีความสามารถท่ีจะคืนเงินให้ท่าน และนั่นอาจกลายเป็นปัญหาของความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน 

9) ช่วงเทศกาล/วาระพิเศษ หรือ งานบุญ ประเพณี 

- การไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ ในวันสะบาโต (Sabbath)   
▪ การรับศีลมหาสนิท ชนชาวคริสต์ประกอบพิธีนี้ร่วมกันในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์โดยต้องอดอาหารก่อน  1 

ชั่วโมง และจึงสวดบทสวดต่าง ๆ ตามที่กำหนด เมื่อถึงเวลาจะรับศีลก็เดินไปคุกเข่า หรือยืนที่โต๊ะ และรับ
ขนมปังและเหล้าองุ่น อันเป็นสัญลักษณ์แทนพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จากบาทหลวงมา
รับประทาน พิธีนี้เรียกอีกอย่างว่า “พิธีมิสซา” 
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1.3. ศาสนาอิสลาม 
 
1) แนวคิดด้านชีวิตและสุขภาพ:  

- ชีวิตมนุษย์ อัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์ตั้งแต่อาดัม ที่เป็นมนุษย์คนแรกจะสร้างมา
จากดิน และการสร้างมนุษย์คนอ่ืนๆ จากอสุจิ เป็นก้อนเลือด เป็นก้อนเนื้อ เป็นกระดูก และกระดูกที่ถูก
หุ้มเนื้อ และเป่าวิญญาณให้มีชีวิต คนจึงประกอบด้วย ส่วนร่างกาย จิตใจ วิญญาณ และพระองค์ให้
มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคม (ญะมาอะห์)  

- ทัศนะของการกำหนดชีวิต : (1) ชีวิตเริ่มต้นเมื่อมีปฏิสนธิในครรภ์เรียกว่า นุตฟะห์ (2) ชีวิตเริ่มต้นเมื่อ
วิญญาณถูกใส่เข้าในร่าง คือเมื่อตั้งครรภ์ได้  120 วัน และ (3) ชีวิตเริ่มต้นเมื่อทารกเริ่มเคลื่อนไหวขณะ
อยู่ในครรภ์คือเมื่อตั้งครรภ์ได้ 4 วัน 

- การดำรงชีวิตในฐานะมนุษย์ ถือเป็นการรักษาความสมดุลในทุกสรรพสิ่ง คำนึงถึงความสมดุลในตัวของ
มนุษย ์และวิถีการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสมดุลระหว่างจิตวิญญาณกับด้านวัตถุ จิตใจกับร่างกาย 
สิทธิกับหน้าทีปัจเจกบุคคลกับหมู่คณะ ความเป็นจริงกับอุดมคติ และระหว่างความคงที่กับความ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ในการใช้ชีวิตนั้น มนุษย์ต้องมีหน้าที่และมีความสัมพันธ์อยู่ 3 ระดับคือ (1) มนุษย์มี
ความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ (2) มนุษย์มีความสัมพันธ์กับมนุษย ์และ (3) มนุษย์มีความสัมพันธ์กับตนเอง  

- ร่างกายเปรียบเสมือนพาหนะของจิตวิญญาณ ความเจ็บป่วยเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ที่เป็น
การทดสอบและเป็นวิธีการหนึ่งในการลบล้างบาปเล็กบาปน้อย  แม้ชีวิตของมนุษย์อยู่ใต้อาณัติและ
เป็นไปตามบัญชาขององค์อัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ แต่มนุษย์ก็มีหน้าที่และมีเจตจำนงเลือกได้อย่างอิสระ
และต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเลือกปฏิบัติอันนั้น มนุษย์ศักยภาพท่ีจะเติบโตไปสู่ภาวะที่สมบูรณ์ด้วยการ
ใช้สติปัญญาใคร่ครวญ ต่อแนวทางที่ท่านศาสดาหรือศาสนทูต ได้ทำหน้าที่เป็น “คนนำสาร” หรือ“ผู้ชี้
ทาง” ใหก้ับมนุษย์เพ่ือที่มนุษย์จะได้ใช้ศักยภาพภายในของตนนั้นเดินไปบนเส้นทางที่เท่ียงตรงนั้นตัวเอง 

2) แนวทางการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพของมุสลิม: หน้าที่ของมนุษย์มี 4 ด้านคือ  
- ด้านจิตวิญญาณ ให้การเคารพสักการะต่อพระองค์อัลลอฮ์เพียงผู้เดียว   
- ด้านจิตใจ การชำระขัดเกลาจิตใจตนเองด้วยการรำลึกถึงพระองค์ (ซิกรุลลอฮ์) 
- ด้านร่างกาย รับผิดชอบดูแลต่อร่างกายของตนเอง เช่น ความสะอาด อาหารและโภชนาการ  
- ด้านสังคม มีหน้าที่ดูแลและสานสัมพันธ์ในครอบครัว (บิดา มารดา ภรรยา สามี และบุตร) และ

ปฏิสัมพันธ์กับสังคมทั่วไป (มุอามะลาต) 
- การระบุถึงสุขภาพโดยรวม: การดูแลร่างกายสำหรับมุสลิมนั้น ถือเป็นสิ่ง “วายิบ” (หรือสิ่งจำเป็น) 

เหนือมุสลิมทุกคน โดยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นอย่างดี เพราะร่างกายของคนเรานั้น
เป็นของขวัญจากอัลลอฮ์ ที่ประเมินค่าไม่ได้ มุสลิมจึงต้องรับผิดชอบต่อร่างกายท่ีอัลลอฮ์ให้มา และ
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ความว่า   “การมีสติปัญญาดี (สมบูรณ์) นั้นอยู่ในร่างกายที่มีสุขภาพสมบูรณ์” “มนุษย์ส่วนใหญ่มัก
ปล่อยปละละเลยต่อความโปรดปราน (เนี๊ยะอฺมะฮ์) สองประการที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้มา สอง
ประการนั้นคือ สุขภาพที่ดีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ”บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะดีษหมายเลข 
6049  

- การปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ เป็นการปฏิบัติที่เก่ียวกับสุขภาพไปพร้อม ๆ กัน เช่น  อาบน้ำละหมาด การ
ละหมาด การถือศีลอด การออกกำลังกาย โภชนาการ การพักผ่อน การป้องกันโรค การรักษาโรค การ
ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาอิสลาม  

- การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล: ด้านความสะอาด ทั้งความสะอาดทางจิตใจ การขัดเกลาจิตใจให้ปลอด
จากความอิจฉาริษยาและความสะอาดทางร่างกาย โดยมีกฎเกณฑ์กำหนดไว้เช่น การขลิบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศชาย การตัดเล็บการแปรงฟัน การสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด เป็นต้น เพราะในอิสลามมีคำสอนที่
ระบุว่า สิ่งควรทำตามธรรมชาติของมนุษย ์(อัล-ฟิฏเราะฮฺ) มี 5 อย่าง ได้แก่  

1) การขลิบปลายองคชาติ  
2) การโกนขนบริเวณอวัยวะเพศ  
3) การถอนขนรักแร้  
4) การขลิบหนวด  
5) การตัดเล็บ 
6) การแปรงฟัน ถือเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างอันดีงามของท่านศาสนทูตมุหัมหมัด (ซล.) ได้แก่
การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร และเมื่อจะอาบน้ำละหมาดทุกครั้ง 

3) แนวคิดด้านการเจ็บป่วย:  
- ความเจ็บป่วยคือ เป็นลิขิตจากพระองค์อัลลอฮ์ เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ชีวิตอยู่ภายใต้อำนาจกระทำการสูงสุด

ไม่อาจต้านทานฝืนได้ 
- การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอนิสงส์: จะช่วยลบล้างบาป (เมื่อเขาอดทน) ลดการละเมิดบทบัญญัติ และเพ่ิมการ

กระทำความด ีดังหะดีษที่ว่า “ไม่ว่ามีสิ่งใดประสบกับมุสลิม ทั้งการตรากตรำ การเจ็บไข้ ความกังวล ความ
โศกเศร้า ภัยอันตราย และความวิตก แม้กระทั่งหนามที่ตําเขา นอกจากอัลลอฮ์จะทรงใช้ มันลบล้างความผิด
ต่าง ๆ ของเขา” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺและมุสลิม 

4) แนวคิดด้านการรักษา:  
- อิสลามมีคำสั่งสอนในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ที่ระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน  ในอัลหะดีษของท่านศาสนฑูต 

(ซ.ล) และกล่าวว่า “ทุกโรคมียารักษา” 
5) ข้อกำหนดด้านเทคโนโลยีด้านการแพทย์สมัยใหม่ 
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- การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน และการทำลายตัวอ่อนที่ผสมแล้ว (stem cells): Stem cells  เป็นเซลล์ที่
มีความสามารถที่จะแบ่งตัวให้เกิดเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างเหมือนเดิม (โคลนนิ่ง) หรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นเซลล์
ชนิดอื่นก็ได้ แบ่งออกเป็นหลายชนิดตามเซลล์ต้นกำเนิดของมัน  แต่ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
จริงจัง มี 2 ชนิดคือ (1) stem cells จากตัวอ่อน หรือ embryonic stem cells กับ (2) stem cells ที่
นำมาจากเลือดจากรกของแม่ หรือจากสายสะดือทารกแรกเกิด (cord blood stem cells) 

- ไม่อนุญาตให้นำสเต็มเซลล์มาใช้หากแหล่งที่มาของมันนั้นหะรอม ตัวอย่างเช่น: (1) ทารกในครรภ์ที่มีการ
ทำแท้งโดยเจตนาโดยที่ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ใด (2) ไซโกต (Zygotes) ที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างไข่
กับตัวอสุจิจากผู้บริจาคซึ่งมิได้เป็นสามีภรรยากัน   (3) การโคลนนิ่ง (Cloning) 

- โดยทั่วไปไม่ยินยอมให้ใช้ตัวอ่อนเป็นแหล่งปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่บุคคลอื่น (ทำเพื่อการค้า เพื่อความ
สวยงาม) โดยเด็ดขาด การดำเนินการควบคุมคือ (1) ต้องมีคณะกรรมการเฉพาะกิจที่เชื่อถือได้เป็นผู้ดูแล
และควบคุมการปลูกถ่ายอวัยวะ (2) ไม่ยินยอมให้ใช้เซลล์ที่นำมาจากตัวอ่อนของมนุษย์  เพื่อการโคลนนิ่ง
เพราะอาจทำให้ตัวอ่อนเสียชีวิตได้ 

- เป็นสิ่งท่ีอนุญาต: ในการใช้ยีนในการบำบัดรักษา  หรือป้องกันโรค  หรือแก้ไขข้อบกพร่อง  หรือตำหนิ โดย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างตามธรรมชาติ  

▪ การปฏิบัติกับตัวอ่อน : ถ้าหากตัวอ่อนสามารถที ่จะมีชีวิตอยู ่ได้ต่อไป ก็จำเป็นต้องให้การ
รักษาพยาบาล เพื่อให้ชีวิตของตัวอ่อนนั้นคงอยู่ และจำเป็นต้องป้องกันรักษาชีวิตไว้ จะนำตัวอ่อน
ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกถ่ายอวัยวะไม่ได้  และเม่ือตัวอ่อนไม่อาจมีชีวิตต่อไปได้  ก็ยังไม่ยินยอมให้
นำมาใช้ประโยชน์  เว้นแต่ตัวอ่อนนั้นจะเสียชีวิตแล้ว  

- เป็นสิ่งต้องห้าม: (1) เมื่อนำยีนมาเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพ  หรือรูปร่าง  สีผิว  สูง  เตี้ย (2) การ
บำบัดรักษายีนที่อยู่ในเซลล์ที่ไม่อาจรู้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้  เช่น ความร้ายแรงที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจ 
(unintended consequence) 

- หากนำมาใช้ในกรณีที่จำเป็น ศาสนาไม่ยินยอมให้ทำแท้งเพื่อนำตัวอ่อนมาใช้ปลูกถ่ายอวัยวะให้ผู้อื่น   แต่
การแท้งนั้นจะต้องเป็นการแท้งตามธรรมชาติ ไม่ใช่เจตนาทำให้แท้ง และเป็นการแท้งที่มีเหตุผลที่ศาสนา
ยอมรับได ้และจะต้องไม่ใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อเอาตัวอ่อนออกมา  นอกจากในกรณีเพ่ือช่วยชีวิตแม่ 

- การโคลนนิ่งมนุษย์เป็นข้อห้ามทางศาสนาอิสลาม 
- การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิสนธิ:  

▪ ไม่มีข้อห้ามตามหลักศาสนา  ในกรณีทีน่ำไข่ของภรรยาไปผสมกับน้ำเชื้อของสามี  แล้วเก็บรักษาไว้
ช่วงระยะเวลาหนึ่งในหลอดแก้ว  หลังจากนั้นจึงนำไข่ที่ผสมแล้วนี้ไปใส่ไว้ในมดลูกของภรรยา ทารก
ที่คลอดจากการปฏิบัติการนี้จะสืบตระกูลจากชายผู้เป็นเจ้าของน้ำเชื้อ และหญิงผู้เป็นเจ้าของไข่นั้น 
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▪ เป็นที่อนุญาต ในกรณีทีเ่อาไข่จากภรรยาที่เป็นหมันไปผสมกับน้ำเชื้อของสามี แล้วนำไข่ที่ผสมแล้ว
ไปใส่ในมดลูกของภรรยาอีกคนหนึ่งที่มีมดลูกสมบูรณ์ หลังจากนั้น ตัวอ่อนก็จะเจริญเติบโตอยู่ใน
มดลูกของนางจนคลอด ทารกท่ีเกิดข้ึนมานี้สืบตระกูลจากสามีของหญิงที่เป็นเจ้าของไข่ ซึ่งเป็นสามี
ของหญิงคนที่รับตั้งครรภ์ และทารกนั้นจะเป็นบุตรของภรรยาที่รับตั้งครรภ์ แต่ไม่ใช่บุตรของหญิงผู้
เป็นเจ้าของไข่  

▪ เป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) โดยเด็ดขาด ในกรณีที่ผสมไข่ของผู้หญิงคนหนึ่งกับน้ำเชื้อของผู้ชายที่
ไม่ใช่สามีของนางแล้วนำกลับเข้าไปไว้ในมดลูกของนาง  เพราะจะทำให้เกิดการปะปนในสายตระกูล  
ทารกท่ีเกิดข้ึนมาจะสืบสกุลจากหญิงนั้นเพียงฝ่ายเดียว  เช่นเดียวกับลูกนอกสมรส (ซินา) โดยจะไม่
สืบตระกูลจากเจ้าของน้ำเชื้อ  

6) แนวคิดด้านการตาย 
- ความหมายการตายในศาสนาอิสลาม ความตายไม่ใช่การสิ้นสุด การสูญเสีย แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่าน 

เป็นชั่วขณะของการเดินทางไปสู่โลกใหม่ เพื่อพำนักในสถานที่หนึ่งในโลกหลังความตาย (อะลัมบัรซัค) 
จนกว่าจะถึงวันสิ้นโลก ที่ทุกวิญญาณจะถูกนำมาสอบสวนเพ่ือชำระบุญบาป และพำนักอยู่ในสถานที่อันเป็น
นิรันดร์ คือสวรรค์และนรกโดยไม่มีการตายอีกต่อไป 

- การสิ้นสุดของชีวิต หลักการตัดสินความตายนั้น นักวิชาการอิสลามและแพทย์มุสลิม มีทัศนะต่างกันเป็น 2 
กลุ่ม คือ:  

▪ (1) ผู้ที่มีก้านสมองตาย ถือว่าเป็นคนตายแล้วตามบัญญัติศาสนา เนื่องจากก้านสมองเป็นศูนย์รวม 
ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงถึงการมีชีวิตของร่างกาย การที่หวัใจยังเตน้อยู่ได้ด้วยการใช้เครื่องช่วย
หายใจเทียม ไม่ได้เป็นเครื่องชี้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่  

▪ (2) ไม่ถือว่าก้านสมองตายเป็นหลักฐานการตายของผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกทางสมอง (ยังไม่ถือเป็นการ
ตายอย่างสมบูรณ์) โดยถือว่ายังมีสิ่งที่แสดงความมีชีวิตปรากฏออกมาอยู่  ความตายตามบัญญัติ
ศาสนาจะยังไม่เกิดขึ้นจริงจนกว่าวิญญาณจะออกจากร่างไปแล้วและสิ่งที่จะตามมาคืออวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกายหยุดทำงาน และสิ่งที่แสดงออกว่ามีชีวิตได้ยุติลงแล้ว 

- ห้ามเร่งและห้ามรั้งการตาย ในกรณีผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่เจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างเรื้อรั้งด้วยโรคบางชนิด
และไม่มีหนทางรักษาให้หายได้ จะไม่อนุญาตให้กระทำการยุติชีวิตของผู้ป่วยแต่อย่างใด และในกรณีผู้ป่วย
ในวาระสุดท้ายที่หัวใจหยุดเต้น หรือ แกนสมองตาย ไม่ควรยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจ ให้ยากระตุ้นหัวใจและ
การใช้เครื่องช่วยหายใจเพ่ือยืดการตายออกไป 

7) ข้อปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต 
- เมื่อทารกถือกำเนิดคลอดจากครรภ์แม่ สิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติก่อนอื่นใด คือ  
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▪ การให้ผู้ปกครองเด็กหรือผู้ที่เป็นที่เคารพ เปล่งคำอะซานที่หูขวา และ อิกอมะฮ์ที่หูซ้ายของทารก 
การอะซาน เป็นคำป่าวประกาศเชิญชวนละหมาด ส่วนการอิกอมะฮ์ เป็นคำกล่าวเรียกลุกยืนขึ้น
ละหมาด 

▪  สาระสำคัญที่กล่าวเน้นย้ำใน คำกล่าวทั้ง 2 คือ การยืนยันความยิ่งใหญ่ และการเป็นพระเป็นเจ้า
พระองค์เดียวของอัลลอฮ์ และไม่มีสิ่งอื่นใดเป็นพระเจ้านอกจากพระองค์เท่านั้น และมุฮัมมัดเป็นศาสน
ทูต (เราะซูล) ของพระองค์  

▪ ในวันที่ 7 นับตั้งแต่วันที่ทารกเกิด หากผู้ปกครองมีความสามารถก็ให้ทำอะกีเกาะฮ์ คือ การเชือดแพะ
หรือแกะทำเป็นอาหารเลี้ยงฉลอง จำนวน 2 ตัว ในกรณีทารกเพศชาย และจำนวน 1 ตัว ในกรณีทารก
เพศหญิง ประกอบกับการตั้งชื่อ การโกนผมไฟ และการนำอินทผลัมมาแตะสัมผัสภายในปากให้แก่ทารก 

- คิตาน (การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ) หรือ “เข้าสุหนัต” ในวัยเด็ก เมื่อเด็กชายเกิดมาให้ขลิบหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศเพ่ือเป็นไปตาม ซุนนะฮ์ (จริยาวัตร) ของท่านนบีมุฮัมมัด 

- กรณีวาระสุดท้ายของชีวิต มีหลักฐานคำสอนให้อ่านคัมภีร์อัลกุรอานบางบทให้แก่ผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยกล่าวคำ
ว่า “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์” (ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮ์) ท่านศาสดามุฮัมมัด กล่าวว่า “ใครก็ตามที่คำ
สุดท้ายคือ “ลาอิลาฮะ อิวลัลลอฮ์” เขาจะได้เข้าสวรรค์” (อบูดาวูด) 

- ผู้ที่เสียชีวิต หรือศพ เรียกว่า มัยยิต หรือ ญะนาซะฮ์ มุสลิมต้องให้ความเคารพต่อศพ ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็น
มุสลิมก็ตาม ห้ามทำร้ายศพ ห้ามประจานศพ สำหรับผู้ตายที่เป็นมุสลิม มีบัญญัติให้ทำพิธีศพโดยเร็ว ซึ่งปกติหาก
ไม่มีเหตุจำเป็นจะกระทำให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 1 วัน (24 ชั่วโมง) 

8) ข้อแตกต่างระหว่างผู้นำศาสนาและอิสลามิกชนทั่วไป 

- ผู้นับถือ ศาสนาอิสลาม เรียกว่า “ มุสลิม ” มุสลิม ทุกคนต้องปฏิบัติศาสนากิจเหมือนกันหมด จึงไม่มีนักบวช 
และมิได้แบ่งแยกแนวทางปฏิบัติ ระหว่างศาสนิกชนกับนักบวช แม้แต่บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น อิหม่าม 
หรือ ท่านจุฬาราชมนตรี ก็ถือว่าเป็นผู้นำทางศาสนกิจ และผู้นำมุสลิมในประเทศไทยเท่านั้น มิได้มีฐานะเป็นผู้นำ
ในลักษณะนักบวชแต่อย่างใด 

9) ช่วงเทศกาล/วาระพิเศษ หรือ งานบุญ ประเพณี 
1. การถือศีลอด  

• การถือศีลอดเป็นการทำตามหลักปฏิบัติของบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ที่จำเป็น (วายิบ)โดยไม่มีผลเสียต่อ
สุขภาพที่รุนแรงแต่อย่างใด (คุมระดับน้ำตาล และจิตใจสงบลง) แต่ในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพ สามารถยกเว้นการ
ถือศีลอดได ้

• ระยะก่อนถึงเดือนเรามะฎอน บุคลากรในระบบบริการสุขภาพ ควรวางแผนการดูแลผู้ที่เป็นเบาหวานที่ต้องการ
ถือศีลอด 
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• ระยะเดือนเราะมะฎอน ควรหลีกเลี่ยงการนัดตรวจทำหัตถการต่าง ๆ ในช่วงเดือนเราะมะฎอน แม้ว่าจะไม่ทำให้
เสียศีลอดก็ตาม เนื่องจากรบกวนร่างกายของผู้ที่ถือศีลอดมากเกินไป จากความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางไป
โรงพยาบาล 

• ช่องทางที่การบริหารยาอื่น ๆ (นอกจากการรับประทาน) ที่ไม่ทำเสียการถือศีลอด เช่น ยาหยอดตา หู จมูก 
ยกเว้นการให้น้ำเกลือเข้าทางเส้นเลือดดำเพ่ือทดแทนสารน้ำถือว่าถือศีลอด (ให้ชดใช้การถือศีลอด) 

• ปรับขนาดยา วิธีการรับประทานยา ที่สามารถควบคุมอาการของโรคได้อย่างปลอดภัย เช่น จาก 3-4 เวลา/วัน 
เป็น 1-2 เวลา/วัน เนื่องจากผู้ป่วยงดกินดื่มตั้งรุ่งอรุณจนถึงตะวันลับขอบฟ้า (ทำให้ไม่อาจรับประทานยามื้อ
กลางวันได้) 

• ความสะอาดของช่องปากและฟัน เพิ่มการดูแลสุขอนามัยต้องดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงการกลั้วปากระหว่างวัน 
เพ่ือลดกลิ่นปากเนื่องจากการอดอาหารและน้ำ ทำให้ปากแห้ง กระเพาะอาหารว่าง และมีแก๊สในกระเพาะระเหย
ออกมา 

• การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดในกลุ่มที่เป็นเบาหวาน จะได้ติดตามการรักษาและสามารถดูแลต่อเนื่องได้ ส่วน
การเจาะเลือดเพียงเล็กน้อยจากปลายนิ้ว เพ่ือตรวจระดับตาลจะไมท่ำให้เสียศีลอดแต่อย่างใด 

2. การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในประเทศซาอุดิอาเบีย 

• การทำฮจัย์คือบททดสอบความอดทนของร่างกายและจิตใจ  
• กิจกรรมที่ต้องทำในช่วงก่อนไปทำฮัจย์ คือการเดินเพื่อไปละหมาดประจำวันเดินทางไปกลับระหว่างที่พักกับ

มัสยิดประมาณ 5-10 กม ต่อวันการเดินเวียนรอบหินดำ เรียกว่าการเดิน”ตอวาฟ” ครั้งละ7รอบ รอบละ 500 
เมตรถึง1 กม เป็นระยะ 3.5 กม. ถึง 7 กม.การเดินไปมาระหว่างเนินเขาซอฟาและมัรวะ เรียกว่าการเดิน”สะแอ” 
เป็นระยะทาง 450 เมตร 7 เที่ยว รวมเป็นระยะทางประมาณ 3.5 กม 

• การทำฮัจย์เริ่มในวันที่ 9 เดือนซุลฮิจญะห์ (เดือนสุดท้ายในปฏิทินอิสลาม)เริ่มต้นจากการสวมเครื่องห่มกายด้วย
ผ้าขาว 2 ชิ้น สำหรับผู้ชาย สำหรับผู้หญิงแต่งกายตามศาสนบัญญัติ เรียกว่าการ”ครองเอี๊ยะห์รอม” จากนั้นจึง
เดินทางออกจากที่พักในมักกะห์เป็นระยะทางกว่า 14 กม. โดยทางรถยนต์ รถไฟ หรือเดินเท้า เพื่อไปปรากฏตัว
ในวันนี้ เรียกว่า”วันวุกุฟ” เพื่อพักสงบที่ทุ่งอารอฟะต์ แม้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ใช้ได้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่
สำคัญที่สุด เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หากไม่ได้ปฏิบัติถือว่าการทำฮัจย์ล้มเหลวและต้องมาประกอบพิธีใหม่ในปีถัดไป
หากมีความพร้อม เมื่อตะวันลับขอบฟ้าถือว่าสิ้นสุด”วันวุกุฟ” ก็เริ่มเดินทางไปพักที่ ที่มุซดาลีฟะห์ 1 คืน เพ่ือพัก 
ผู้แสวงบุญส่วนใหญ่จะเก็บก้อนหินขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่ว เพ่ือเตรียมไว้ใช้ในการขว้างเสาหินที่มีนา หลังจากพักท่ีทุ่ง
มุซดาลีฟะห์แล้ว จึงมุ่งหน้าไปพักแรมต่อที่ทุ่งมีนา เพื่อทำการขว้างเสาหิน อีก 3 วัน โดย วันแรกนี้เรียกว่า วัน”
อีด”อัฎฮา” ไปขว้างเสาหินต้นแรก ต้นเดียว ด้วยก้อนหินที่เก็บมาจากทุ่งมุซดาลีฟะห์ 7 ครั้ง จากนั้นก็ เดิน
ทางเข้ามักกะห์ เพื่อทำการตอวาฟ เดินสะแอ ขลิบผม และเปลื้องเครื่องห่มกาย “เอี๊ยะห์รอม” จากนั้นเดินทาง
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กลับมาพักท่ี มีนา เพ่ือไปขว้างเสาหินทั้ง 3 ต้น ต้นละ 7 ก้อน ในอีก 2 วันที่เหลือ ผู้แสวงบุญบางคนอาจจะพักต่อ
อีกคืน เพื่อขว้างเสาหินต่อ อีก 1 วัน    ผู้แสวงบุญส่วนใหญ่จะต้องเดินด้วยเท้าเป็นหลักจึงต้องมีการเตรียมด้าน
ร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ 

• การเตรียมความพร้อม ในการเดินทางของผู้แสวงบุญต้องมีมากกว่าการเตรียมตัวเดินทางทั่วไป นอกจากเอกสาร
การเดินทางแล้ว ต้องมีสมุดเหลืองแสดงการฉีดวัคซีน การเตรียมยาที่ใช้ประจำตัวการเตรียมด้านความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพระหว่างอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบีย เพราะหากสุขภาพไม่ดีก็จะทำให้การไปทำฮัจย์ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ได ้

• ขณะอยูท่ี่ซาอุดิอาระเบียผู้แสวงบุญต้อง 

- การดูแลสุขภาวะส่วนบุคคลและส่วนรวม เช่น ความสะอาด การล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย กางร่ม 

ฯลฯ 

- การดูแลให้ร่างกายไดร้ับอาหารที่เหมาะสมดื่มน้ำให้พอและเพ่ิมผักผลไม้ 
- การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมบริเวณท่ีพัก  
- ไม่สูบบุหรี่ 
- ออกกำลังกาย พักผ่อนให้พอ 

- อารมณ์ไม่เครียด ให้อดทนต่อความยากลำบาก 

- สุภาพสตรีในวัยเจริญพันธุ์ ควรปรึกษาแพทย์วิธีการใช้ยาเพื่อเลื่อนประจำเดือน 

• หลังกลับจากพิธีฮัจย์  
- จัดให้มีระบบเฝ้าระวังติดตามสุขภาพและโรคติดต่อสำคัญ เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เป็น

ระยะเวลา 14 วัน โดย อสม.ฮัจย ์และทีมหมอครอบครัว เป็นผู้ประสานงานระดับพ้ืนที่  
- หลังกลับสู่ประเทศไทย ผู้แสวงบุญจะถูกคัดกรองไข้ท่ีสนามบินและแยกไว้เพ่ือสังเกตหากมีอาการหรือข้อ

บ่งชี้และมีการเฝ้าระวังติดตาม 2-4 สัปดาห์หลังกลับมาจากการทำฮัจย์  
- ผู้แสวงบุญที่กลับมามักมีอาการไอและมักจะหายใน 2 สัปดาห์จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปจากร้อนแห้ง

เป็นร้อนชื้น 

3. วันอีด วันตรุษ/วันรื่นเริงในอิสลาม จะมีการประกอบศาสนกิจและการเยี่ยมญาติ การจัดงานวันอีดในหน่วยบริการ
เพ่ือให้คนไข้และญาต ิ(ท่ีอยู่ในโรงพยาบาล) ได้มีกิจกรรมเฉลิมฉลอง ร่วมรับประทานอาหารและพบปะพูดคุยกัน 
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2) การดูแลระยะสุดท้าย (Palliative Care) ตามหลักศาสนา 

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

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

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

 ในขณะเดียวกัน ในกลุ่มท่ีตาย อาจตายได้ถึง 4 ลักษณะคือ ตายทรมาน ตายอย่างไม่รู้ตัว ตายตาไม่หลับ และตาย

แพง ดังแสดงในรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 ลักษณะการตายแบบต่าง ๆ  

เป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย:  
1. สิ่งสำคัญในระยะนี้ คือ การดูแลร่างกายให้สุขสบาย จิตใจผ่อนคลาย บรรเทาความทุกข์ทรมาน และการนำ

ทางจิตวิญญาณ (spiritual guidance) ไปสู่ความตายอย่างสงบและสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ 
2. ดูแลญาติและผู้ป่วยให้เกิดการยอมรับ “การเสียชีวิต” ว่าเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของชีวิต 
3. การช่วยให้ผู้ป่วยได้ทำพิธีกรรมหรือกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อเพ่ือให้จิตใจสงบ 
4. การช่วยให้ผู้ป่วยได้สั่งเสียเรื่องต่าง ๆ และดำเนินตามความปรารถนาครั้งสุดท้ายอย่างครบถ้วน เพ่ือไม่ให้มี

เรื่องใดที่ต้องกังวลก่อนสิ้นใจ 

5. การช่วยให้ผู้ป่วยได้ร่วมตัดสินใจเลือกการรักษาและสถานที่ในวาระสุดท้าย 

6. การช่วยให้ผู้ป่วยได้มอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองให้กับบุคคลที่ไว้วางใจได้ดำเนินการต่อ 

 

 

 

• 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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ตารางท่ี 3 แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็นในระยะสุดท้ายของชีวิต 

ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

ศาสนาคริสต์ 
(โรมันคาทอลิก) 

การดูแลในระยะสุดท้าย (ใกล้ตาย) 
• ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะรู้ข้อมูล หรือการบอกความจริงต่ออาการโรค ว่าโรคที่เป็นอยู่นั้นไม่สามารถ

รักษาให้หายขาดได้ และมีแนวโน้มจะเสียชีวิตในไม่ช้า 

• ผู้ป่วยควรได้มีโอกาสที่จะร่วมกำหนดแผนการดูแลรักษาตัวเขาเองในเวลาที่เหลืออยู่ร่วมกัน
กับญาต ิ

• ดูแลให้มีการบรรเทาความเจ็บปวด กระวนกระวาย และวิตกกังวล 

• มีความเชื่อว่า “ชีวิตมนุษย์มาจากพระเจ้า ผู้ให้ปัจจัยที่จะดำเนินชีวิต และดวงวิญญาณที่
ถาวรในโลกหน้า” 

• ความเชื่อที่ว่า “ด้วยผลของบาป” ทำให้มนุษย์ต้องประสบกับความเจ็บป่วย ความทุกข์
ทรมาน และความตาย อันเป็นแผนที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่พระเจ้าเริ่มสร้างโลกมาแล้ว 

• การที่มนุษย์ต้องเผชิญความตายถือว่ามีส่วนร่วมในพระมหาทรมานและการไถ่กู้บาปกับ
พระเยซูคริสต์ซึ่งจะนําไปสู่ชีวิตนิรันดร และความตายจึงไม่ใช่สิ่งสุดท้าย หากแต่เป็นเพียง
การจบชีวิตบนโลกนี้เท่านั้น 

• ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้นสู่การไปพบพระเจ้า การเชิญบาทหลวง หรืออ่าน
พระคัมภีร์ ในบทที่แสดงถึงพระเจ้ามีเมตตาสามารถให้อภัยตลอดเวลา โดยกล่าวซ้ำ ๆ 
เพื่อให้เขาสงบ ไว้ใจในพระเมตตาของพระเจ้า และให้สติต่อการเผชิญกับความตายว่า 
“ความตายถือได้ว่าเป็นเป้าหมายของมนุษย์ทุกคน” ได้เตรียมตัวอย่างสงบ เดินทางไปหา
พระเจ้าสู่ชีวิตนิรันดร 

• ไม่เห็นด้วยกับการทำการกระทำที่เป็นการุณยฆาต (Euthanasia/ Marcy Killing) เพ่ือ
ยุติความเจ็บปวดไม่ว่าจะสมัครใจหรือไม่ก็ตาม เพราะคนสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวด 
ความยากลำบาก ความทุกข์ทรมาน และน้ำตา เป็นกุศลผลบุญได้ 

• คาทอลิกให้ความสำคัญกับช่วงเวลาก่อนตายไม่น้อยกว่าเวลาที่มีชีวิตอยู่ ถือว่าเป็นช่วงเวลา
ที่มีค่ายิ่ง เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่คนจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกผิดพลาดเกี่ยวกับการ
กระทำในอดีตได้ 

• หากอาการของโรคถึงระยะสุดท้าย บาทหลวงจะเจิมศีลสุดท้ายเพื่อส่งวิญญาณของผู้ป่วย
ออกจากร่างไปด้วยดี เรียกว่า “ศีลเจิมคนไข้” เป็นพิธีเจิมคนไข้โดยบาทหลวงจะเจิมน้ำมัน
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ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

ลงบนหน้าผากและมือทั้งสองข้างของผู้ป่วย ให้ระลึกว่าพระเจ้าจะอยู่กับตนและให้พลัง
บรรเทาอาการเจ็บป่วย หรือ เตรียมตัวจากโลกนี้เดินทางกลับไปหาพระเป็นเจ้า บาทหลวง
มักโปรดศีลเจิมคนไข้พร้อมทั้งศีลอภัยบาป และศีลมหาสนิทด้วยในคราวเดียวกัน เมื่อรับศีล
มหาสนิทเช่นนี้คริสตชนเรียกว่า “ศีลเสบียง” การเสียชีวิตในสภาพจิตที่ดีย่อมนำพาสู่
ดินแดนแห่งพระเจ้า ดังพระคัมภีร์ระบุว่า "มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั้นเชิญ
บรรดาผู้ปกครองของพระศาสนจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขา และเจิมเขา
ด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วย
รอดชีวิต และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรค และถ้าเขาได้กระทำบาป 
พระองค์ก็จะทรงอภัยให้" (ยก 5:14-15) 

ประเด็นการจัดการศพ 

• เมื่อเสียชีวิต นิกายคาทอลิกเชื่อว่า ความตายเป็นภาวะที่ร่างกายและวิญญาณแยกออกจาก
กัน ร่างกายที่เป็นสสารจะกลายเป็นธุลีตามเดิม ขณะที่วิญญาณที่แยกออกจากร่างกายจะ
ถูกนำไปพิพากษาตามบาปบุญของตน 

• เมื่อมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต หากจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายศพ ควรกางร่มสีดำให้
ตลอดทางที่เคลื่อนย้าย  

• ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตบรรจุลงในโลงศพ จะมีพิธีเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความเคารพ
ผู้เสียชีวิต และยังเป็นการให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ระลึกไว้ว่า ร่างนี้เป็นของผู้ที่มีกุศล มีคุณงาม
ความดี โดยบาทหลวงจะเป็นผู ้อ่านบทภาวนาและประพรมน้ำมนต์  ก่อนยกร่างของ
ผู้เสียชีวิตบรรจุลงในโลงศพ ปิดฝาโลงศพและตกแต่งโลงศพด้วยมาลัยและดอกไม้ 

• การทำพิธีศพทางศาสนาคริสต์ จะมีการเชิญบาทหลวงไปประกอบพิธีสวดวิญญาณ การ
จัดตั้งศพเพื่อรอนำไปประกอบพิธีควรมีรูปไม้กางเขน เทียน 1 คู่ และแจกันดอกไม้ซึ่งจะ
วางไว้ด้านศีรษะของศพ และควรมีภาชนะใส่น้ำมนต์ของทางศาสนาคริสต์พร้อมกับกิ่งไม้
วางไว้เพ่ือให้ผู้ที่มาเคารพศพใช้พรมศพเล็กน้อย  

• เมื่อชาวคริสต์เสียชีวิตอาจจะตั้งศพไว้ที่วัดคริสต์หรือบ้านแล้วแต่ฐานะของเจ้าภาพ เจ้าภาพ
จะตั้งศพสวดอธิษฐานก่อนพิธีฝังศพ 3,5,7 วัน ใช้เวลาในการสวดประมาณ 30 นาท ี

• พิธีฝังที่สุสาน บาทหลวงจะทำพิธีส่งวิญญาณ และอำลาผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้าย และจะเสก
หลุมศพ ประพรมน้ำเสก และถวายกัมมะยานหลุมศพผู้เสียชีวิต จากนั้นนำศพลงหลุม ซึ่ง
บาทหลวงจะเป็นผู้กล่าวให้ผู้เสียชีวิตออกจากโลงศพไปหาพระเจ้า 
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ศาสนาพุทธ
สำหรับ 

ฆราวาส 

(นิกายเถรวาท) 

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

ทุกชีวิต” รวมทั้งกฎไตรลักษณ์ที่อธิบายกระบวนการตามธรรมชาติของสิ่งต่าง  ๆ  จะต้อง
เป็นไปในสามลักษณะคือ  1)  ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน  2)  ความเป็นทุกข์เพราะไม่คงทน
อยู่ได้ และ 3) ความเป็นอนัตตา ไม่มีตัวไม่มีตนและไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ ให้ยึดถือ การทำ
ความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส และเห็นว่า การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย 
เป็นทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิต 

• สิทธิของผู้ป่วยในศาสนาพุทธ ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะรับรู้การเจ็บป่วยและความก้าวหน้าของ
โรคและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน ลดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ รวมทั้ง การจัดทำเอกสารทางกฎหมายเพ่ือแสดงเจตนารมณ์/การมอบหมายให้
บุคคลใกล้ชิดมีอำนาจในการตัดสินใจแทน 

• หน้าที่ของสถานบริการสุขภาพ คือ การช่วยให้ผู้ป่วยได้ทำสิ่งที่ต้องการหรือค้างคาใจอัน
เป็นความปรารถนาครั้งสุดท้ายในชีวิต 

• ความเชื่อต่อภาวะใกล้ตาย เชื่อว่าภาวะใกล้ตาย เป็นภาวะถูกภัยมรณะคุกคามก่อนจุตจิิต
เกิดขึ ้น จ ิตเป็นมโนภาพปรากฏขึ ้น  เร ียกว่า ธรรมารมณ์แบ่ง 3 ลักษณะ คือ (1) 
กรรมารมณ์ สิ่งที่จิตเข้าไปยึดไว้ ผู้ป่วยจะนึกถึงกรรมที่ตนทำไว้ส่วนมากเป็นกรรมหนัก (2) 
กรรมนิมิตารมณ์ คือเครื่องหมายของการทำกรรม ผู้ป่วยจะนึกถึงอุปกรณ์ในการทำกรรมดี
หรือไม่ดี (3) คตินิมิตารมณ์ นึกถึงภพภูมิที่จะไปเกิดหลังตาย เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
ให้รู้ว่าแดนที่จะไปเกิดคือที่ไหน บ่งบอกให้รู้ว่า ผู้ป่วยนั้นจะไปดี หรือ ไม่ดี 

• หน้าที่ของผู้ดูแลคือ การให้ผู ้ป่วยเกิดสมาธิและจดจ่อกับสิ่งดีงาม เช่น การกำหนดลม
หายใจเข้า-ออก หรือด้วยการเปิดเสียงบทสวดมนต์ให้ฟังเบา ๆ หากผู้ป่วยไม่สามารถสวด
เองได้ ให้ญาติอาจสวดมนต์ให้ 

• เมื่อผู้ป่วยมีอาการหนัก จัดบริการที่เอื ้อให้ญาติจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพุทธมนต์บท
โพชฌงค์ และทำการชักบังสุกลุ 

• ชาวพุทธเชื่อว่าความตายเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของชีวิต  เมื่อผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ควรลดการรบกวนผู้ป่วยลง จัดท่านอนให้สบาย บรรยากาศสงบ ช่วยให้ผู้ป่วยมี
สติไม่หลงลืม มีจิตผ่องแผ้วเพ่ือไปสู่สุคติหลังจากตาย 
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• ผู้ป่วยและญาติอาจต้องการการสวดมนต์ หรือ อาจจะร้องขอเอารูปพระพุทธรูปมาวางไว้ใน
ห้องผู้ป่วย รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อให้เกิดการน้อมใจให้ผู้ป่วยได้ระลึกถึงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือ 

• ชีวิตหลังความตาย ตามกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนา ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ตาย
แล้วต้องเกิดใหม่ทั้งนั้นแต่การเกิดใหม่ไม่ใช่วิญญาณดวงเก่าที่เที่ยงแท้ไปเวียนว่ายตายเกิด 
แต่เป็นการเกิดใหม่จริง ๆ คือ ร่างกาย (รูป) กับจิตใจ (นาม) ของสรรพสัตว์มีการเกิดขึ้น-
ตั้งอยู่-ดับไปตลอดเวลาทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่หรือตายไป โดยรูปและนามที่เกิดใหม่เป็นผลมา
จากกรรมต่าง ๆ ที่ได้กระทำมาแล้วทั้งกรรมดีและกรรมชั่วจะเป็นตัวกำหนดรูปและนาม
ใหม่ให้ดีหรือชั่วตามควรแก่เหตุที่ทำไว้ ตราบใดที่ยังมีตัณหาซึ่งเป็นเหมือนเชื้อหรือสาเหตุ 
เมื่อจิตดับจากภพหนึ่งที่เรียกว่าจุติ (เคลื่อนจากภพหนึ่งสู่ภพอ่ืน) ก็ต้องปฏิสนธิหรือเกิดใหม่
ในภพอ่ืนทันที 

ประเด็นการจัดการศพ 

• ควรเคลื่อนย้ายร่างกายด้วยความระมัดระวังเนื่องจากชาวพุทธมีความเชื่อที่ว่าวิญญาณยัง
ไม่ออกจากร่างทันทีหลังความตา ยการเคลื่อนย้ายร่างกายที่ไม่ระมัดระวังอาจเป็นการ
รบกวนผู้ตาย 

• ภายหลังผู้ป่วยเสียชีวิต หากผู้เสียชีวิตเคยแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ ควรติดต่อศูนย์
รับอวัยวะ แจ้งการตายและขอหนังสือรับรองการตาย ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตท้องที่
ภายใน 24 ชั่วโมง 

• พุทธมีความเชื่อเกี่ยวกับความตายว่าเป็นการดับของขันธ์  5 อันได้แก่ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร และวิญญาณ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเก่ียวกับ “การเวียนว่ายตายเกิด” ทำให้มีการ
ประกอบพิธีกรรมหลังเสียชีวิต เพราะเชื่อว่าการจัดพิธีงานศพให้แก่ผู้วายชนม์นั้นจะช่วยให้
วิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สุคติภูมิ 

• สำหรับชาวพุทธที่ทำความชั่ว (1) ทางกาย เช่น ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักขโมยทรัพย์สินของ
ผู ้อื ่น ประพฤติผิดในกาม (2) ทำความชั่วทางวาจา เช่น พูดโกหกโป้ปดมดเท็จ พูด
ส่อเสียดให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ พูดจาหยาบคาย พูดคำพูดเพ้อเจ้อ อันไม่มีประโยชน์ หาสาระ
ไม่ได้ และ (3) ทำความชั ่วทางใจ เช่น มีความโลภอยากได้ของผู ้อื ่น คิดพยาบาท 
เบียดเบียนผู้อ่ืน มีความเห็นผิดไปจากทำนองคลองธรรม คือ เห็นว่าทำดีแล้วไม่ได้ดี ทำบุญ
แล้วไม่ส่งผล เป็นต้น ผู้ประพฤติเช่นนี้ เมื่อตายแล้ว ย่อมเข้าถึงอบายภูมิ 4 ได้แก่ นรก 
เปรต อสุรกาย และ สัตว์เดรัจฉาน 
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• แนวทางการจัดการศพในพุทธศาสนาเถรวาท ในสถานพยาบาลคือ 1) สวดมนต์บท
พุทธคุณหรือให้ระลึกถึงคุณความดี 2) ตกแต่งศพให้สะอาดและเก็บส่วนอวัยวะให้ครบถ้วน   
3) กล่าวคำอโหสิกรรม 4) หยอดน้ำทางปาก 3 ครั้ง 5) พนมมือถือดอกบัวบูชา 6) กรวดน้ำ
อุทิศส่วนกุศล 7) บอกหรือเชิญให้ผู้เสียชีวิตกลับไป 

พระภิกษุสงฆ์ท่ี
อาพาธ 

(ภิกษุเถรวาท) 

การดูแลเมื่อพักรักษาตัวในสถานพยาบาล 

• ผู้ดูแลพระสงฆ์ต้องมีความรู้พระวินัย เพื่อให้การปฏิบัติบางอย่างต่อพระที่มาใช้บริการ ได้
สอดคล้องกับพระวินัย เนื่องจากมีพระสงฆ์ที่เคร่งครัดมีจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะไม่ใช้
บริการของโรงพยาบาลเพ่ือตัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การอาบัติ 

• หลักปฏิบัติในการนุ่งห่มผ้าทั้ง 3 ผืนผ้า ที่รวมเรียกว่า “ไตรจีวร” และเครื่องใช้ของพระที่
จำเป็น ถ้าเครื ่องแต่งกายของพระไม่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจรักษาให้พระได้นุ ่งห่ม
แบบเดิมต่อไป หรือช่วยเหลือให้พระนุ่งห่มเมื ่อจะกลับไปพักฟื ้นที่วัด  รวมทั้ง การห่ม
ร่างกายของพระสงฆ์ให้เรียบร้อยเมื่อเกิดการมรณภาพที่โรงพยาบาล ประกอบด้วย 

▪ จีวร ทุกวันนี้จะหมายถึงเฉพาะผ้าที่ใช้ห่มคลุมภายนอกท่ีมองเห็นทั่วไป มี
ลักษณะเป็นผ้าผืนเล็ก ๆ ที่เย็บต่อกัน 

▪ สบง คือผ้านุ่ง ลักษณะคล้ายผ้าขาวม้าแต่มีการเย็บพับขอบหนาเข้ามาทุก
ด้าน 

▪ สังฆาฏิ คือผ้าที่พับแล้วใช้พาดบ่าเมื่อร่วมพิธีกรรม 

▪ -อังสะ มีลักษณะคล้ายเสื้อไม่มีแขน ใช้สวมไว้ซับเหงื่อด้านในหรือใช้
ปกปิดร่างกายเมื่ออยู่ภายในวัดไม่ได้ห่มจีวร 

▪ รัดประคต เป็นเชือกถัก/ผ้าเย็บเป็นแถบใช้รัดสบงแทนเข็มขัด 

• การดูแลภัตตาหารของพระภิกษุอาพาธ อาหารเป็นสิ่งที่ต้องให้  (ประเคน) ก่อน พระจึงจะ
ฉันได้โดยไม่อาบัติ หากร่างกายและจิตใจของภิกษุอาพาธอยู่ในสภาพที่รับรู้และใช้งานได้ดี 

• หากไม่มีเหตุจำเป็นทางการแพทย์ใด ๆ ควรถวายภัตตาหารภิกษุอาพาธเพียง 1-2 มื้อ โดย
มื้อแรกเริ่มถวายได้เมื่อขึ้นวันใหม่คือท้องฟ้าสว่าง ส่วนมื้อที่สองประมาณ 11 นาฬิกา หรือ
ประมาณเวลาให้ฉันเสร็จได้ก่อนเที่ยงวัน 

• น้ำปานะที่จะถวายให้พระฉันหลังเที่ยง ได้แก่ (1) น้ำหวานที่นำมามาเจือจาง รวมถึงน้ำ
ผลไม้ และน้ำขิง (2) น้ำผลไม้สำเร็จรูปที่ไม่มีกาก (3) นม (4) เครื่องดื่มธัญพืช 

การดูแลในระยะสุดท้าย 
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• การดูแลโดยไม่มีความแตกต่างจากฆราวาสทั่วไป รวมถึงพระสงฆ์บางท่านที่ปฏิบัติธรรมมา
มากจนมีความพร้อมที่จะละสังขาร การปล่อยวางภาระทางโลกได้ แต่แต่ท่านอาจมีภาระ
ทางวัด หรือภาระอ่ืน ที่ต้องดูแลให้ความช่วยเหลือ 

• ควรสอบถามจากท่านเองหรือผู้ใกล้ชิดว่า ท่านแสดงความจำนงให้ปฏิบัติดูแลท่านในช่วง
ท้ายอย่างไรเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น การใช้อุปกรณ์พยุงชีพ ยาระงับปวด และความต้องการ
ในช่วงท้ายของชีวิตด้วยว่าประสงค์ให้เกิดข้ึนที่ไหน ในลักษณะใด  

• สิทธิที่จะตายดีและปฏิเสธการุณยฆาต เพราะศาสนาพุทธ มีศีลข้อ 1 คือ “เว้นจากการฆ่า
สัตว์ตัดชีวิต” การฆ่าจึงเป็นบาป พุทธศาสนามองว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์
จะต้องประสบ เราไม่ควรหวาดกลัววิตก หรือพยายามหลีกเลี่ยงความตายเมื่อถึงเวลา ความ
ตายเป็นสิ ่งที ่กำหนดขึ ้นตามกำหนดเวลา จึงควรเจริญมรณานุสติ  คือ ตั ้งมั ่นมีสติ
เตรียมพร้อมที่จะเผชิญความตายอยู่เสมอ 

ศาสนาอิสลาม การดูแลระยะสุดท้าย (ใกล้ตาย) 
• หลักศาสนาอิสลามมีความเชื่อว่าพระเจ้า (อัลลอฮ์) เป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ ้นในโลกนี้ โดย

กำหนดเวลาเกิด ปัจจัยยังชีพ อายุขัย และเวลาตายไว้เรียบร้อยแล้ว  

• ความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ที่จะหลีกเลียงมิได้ ดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในอัลกุ
รอานบทอัลอัมบียาอฺโองการที่  35 ความว่า“ทุกชีวิตย่อมลิ้มรสความตาย และเราจะ
ทดสอบพวกเจ้าด้วยความชั่วและความดีและพวกเจ้าจะต้องกลับไปหาเราอย่างแน่นอน” 

พระองค์ได้กล่าวในบทอัลญาซียะฮฺ โองการที่ 26 ความว่า“จงกล่าวเถิด (มุหัมหมัด) 
อัลลอฮฺทรงให้พวกท่านมีชีวิตขึ้นมาและทรงให้พวกท่านตายไป” และเมื่อความตายซึ่งถูก
กำหนดไว้แล้วมาถึง มนุษย์ก็ไม่สามารถท่ีจะขอประวิงเวลาออกไปได้หรือขอเลื่อนเวลาตาย
ให้เร็วขึ้นมาได้ 

• ชีวิตของมนุษย์ไม่มีการดับสูญ เพียงแต่มีการเดินทางจาก  โลกวิญญาณมายังครรภ์มารดา 
จากครรภ์มารดามาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ ส่วนการตายถือเป็นการเดินทางของชีวิตจากโลกนี้ 
ไปสู่โลกหลังความตาย (กุบุร) และโลกหน้าอันเป็นโลกสุดท้ายที่มีการตอบแทนความดีความ
ชั่ว และไม่การตายอีกต่อไป  

• การบอกความจริงต่ออาการโรค เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น การ
เตรียมตัวสู่ความตายอย่างมีสติ การมีโอกาสสำนึกในผิดบาปที่ผ่านมา การขอโทษและคืน
สิทธิให้กับผู้ที่ถูกละเมิด การได้ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์และจากไปอย่างสงบ 
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• ในอิสลาม เชื่อว่าการเจ็บป่วยคือการทดสอบของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ต้องดูแลผู้ป่วยให้
ได้รับความสุขสบายไม่มีความเจ็บปวด  

• บทบาทของผู้ดูแล ให้การปลอบใจและให้กำลังใจด้วยหลักการศาสนาและการรำลึกถึงอัล
ลอฮอย่างสม่ำเสมอ ทุกเช้าและเย็น ให้อ่านสูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ 3 กุล และบทดูอาอฺ โดย
การอ่านพร้อมเป่าลงบนฝ่ามือทั้งสองข้าง แล้วลูบลงบนตัวของผู้ป่วย โดยเฉพาะบริเวณที่มี
อาการเจ็บปวด (จำนวน 3 ครั้ง)  

• ผู้ป่วยจะอ่านหรือฟังเสียงอัลกุรอาน หรือ อัซการ์อันนะบะวีย์ จากเทป หรือ โทรศัพท์ และ
หมั่นกล่าวตัสบีห์ ตะห์มีด ตักบีร ฺและขออภัยโทษ 

• จัดบริการให้เอ้ือต่อการละหมาด ในสภาพที่นอนอยู่บนเตียงโดยการกระพริบตา หรือ ขยับ
อวัยวะที่สามารถขยับได้ (แทนอิริยาบถในภาวะปกติ) สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถแม้จะ
กะพริบตาได้ ก็กระซิบให้ผู้ป่วยตั้งเจตนาละหมาดในใจ จัดท่าให้นอนตะแคงขวาโดยหัน
หน้าไปทางกิบละฮ ถ้าไม่สามารถนอนตะแคงให้นอนหงายโดยเหยียดเท้าทั้งสองไปทางกิบ
ละฮ์ ถ้าทำไม่ได้ก็ทำเท่าทีจ่ะสามารถทำได้ 

• ควรมีญาติที่สอนให้คนไข้ได้มีโอกาสกล่าวชะฮาดะห์ (คำปฏิญาณตน) ก่อนสิ้นใจ โดยจัดให้
ผู้ป่วยนอนตะแคงทับสีข้างด้านขวา (หากทำไม่ได้ให้นอนหงายตามปกติ) หันใบหน้าไปทาง
ทิศกิบลัต (คือทิศที่ตั้งของบัยตุลเลาะฮ์หรือวิหารอัลกะบะอ์ในนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิ
อารเบ ีย) สำหร ับประเทศไทยคือทิศตะว ันตกและให้ผ ู ้ป ่วยกล่าวคำว่า  “ลาอิลา
ฮาอิลลัลลอฮ์” ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์” โดยสอนให้กล่าว
เบา ๆ ที่ข้างหูขวา เพื่อผู้ป่วยจะเกิดความสงบ เพราะคำนี้เป็นคำที่ประเสริฐสุด หากก่อน
ตายใครได้กล่าวคำนี้เป็นคำสุดท้ายจะได้ขึ้นสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน 

• สนับสนุนให้อ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านได้ทุกบท กระตุ้นให้ระลึกถึงอัลลอฮ์และขอพร (ดอาอ์) ให้
มาก ๆ ในระหว่างที่มีสติสัมปชัญญะ ให้ผู้ป่วยใกล้ตายฟังไม่ว่าเขาจะรู้สึกตัวหรือไม่ก็ตาม 
อ่านคัมภีร์บทนี้ พระเจ้าจะส่งความเมตตามายังสถานที่แห่งนั้น ทำให้วิญญาณออกจากร่าง
อย่างสงบ สบาย ไม่เจ็บปวด 

• ควรมีการสอบถามผู ้ป่วยว่าต้องการการดูแลรักษาอย่างไร ต้องการอยู ่ที ่บ ้านหรือ
โรงพยาบาล เมื่อหัวใจหยุดเต้นต้องการการกระตุ้นให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่หรือไม่ เป็นต้น 

• ผู้ป่วยจะมอบหมายให้ญาติคนใดทำหน้าที่ตัดสินใจแทนกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้ตามปกติ รวมไปถึงการสั่งเสียในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดการมรดก 



 

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 50 

ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

• ไม่ควรพยายามยื้อชีวิตผู้ป่วยไว้ให้นานที่สุด หรือ การพยายามยับยั้งความตายด้วยการทำ
ให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ทรมานจากเครื่องมือกู้ชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation; 
CPR) ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น การเจาะคอ การใส่ท่อช่วยหายใจ การปั๊มหัวใจ การใส่สายให้
อาหาร เป็นต้น และยังเกิดค่าใช้จ่ายสูงที่ตามมาได้ 

• อิสลามห้ามการรักษาอาการป่วยด้วยสิ่งต้องห้ามทั้งหลาย เช่น สุรา เวทย์มนต์ คาถา 
เครื่องรางของขลังการบนบาน และ ไสยศาสตร์ ฯลฯ 

ประเด็นการจัดการศพ 

• การปฏิบัติเมื่อมีมุสลิมคนหนึ่งเสียชีวิต จะต้องปฏิบัติต่อศพอย่างมีมารยาท (เสมือนเขามี
ชีวิตอยู่) เมื่อทราบข่าวการตายให้กล่าวคำว่า “แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) 
และเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์” เพื่อเป็นการยอมรับในการลิขิตของพระองค์ และเป็น
การตระหนักถึงสัจธรรมของความตาย 

• การปฏิบัติในโรงพยาบาล 1) ปลอบญาติให้การระลึกถึงพระเจ้าในทางที่ดี 2) การจัดท่า
นอน หันใบหน้าไปทางทิศกิบลัต 3) การกล่าวบทสวดหรือการปฏิญาณตน 4) การปฏิบัติ
ต่อผู้เสียชีวิตมุสลิมเสมือนยังมีชีวิต และ 5) การจัดการนำศพกลับไปประกอบพิธีทาง
ศาสนาที่บ้านหรือชุมชน 

• ให้ปฏิบัติต่อศพอย่างนิ่มนวลเปรียบเสมือนยังมีชีวิต โดยจะต้องปิดเปลือกตาทั้งสองของ
ผู้ตายให้สนิท ใช้ผ้าคาดบริเวณใต้คางและผูกเข้ากับศีรษะ เพื่อป้องกันไม่ให้ปากของผู้ตาย
เปิดอ้า ควรดูแลข้อต่อส่วนต่าง ๆ ในร่างกายให้คงยืดหยุ่นได้เพื่อให้การชำระล้างทำความ
สะอาดศพทำได้สะดวก ควรถอดเสื้อผ้าผู้ตายออก เพ่ือไม่ให้เกิดการหมักหมมแก่ร่างกาย ใช้
ผ้าบาง ๆ คลุมร่างผู้ตายให้มิดชิด ห่อศพด้วยผ้าขาว ใช้วัตถุที่เหมาะสมวางบนท้องของ
ผู้ตาย เพ่ือป้องกันไม่ให้ศพบวมฉ ุ

• ไม่อนุญาตให้ผ่าศพหรือกระทำการใด ๆ อันเกิดความเสียหายต่อศพ ยกเว้นกรณีที่
ต้องการชันสูตรที่มีผลการคลี่คลายทางคดี  

• การปฏิบัติในการอาบน้ำศพ (ที่บ้านหรือสถานพยาบาล) ให้กระทำต่อศพอย่างเบามือ 
เสมือนว่าผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ ปกปิดอวัยวะที่พึงสงวนขณะอาบน้ำศพ ไม่นำเรื่องไม่ดีของศพ
ไปบอกกล่าวเล่าต่อให้ผู้อ่ืนฟังภายหลังการอาบน้ำทำความสะอาดศพและให้ห่อด้วยผ้าขาว 
พร้อมสวดวิงวอนอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ  

• การปฏิบัติในการนำศพไปฝังในชุมชน การนำศพลงหลุมให้กระทำอย่างนุ่มนวลและ
ระมัดระวังเพราะอิสลามถือว่าร่างอันไร้วิญญาณนั้น ยังคงมีเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์
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อย่างสมบูรณ์เหมือนกับตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ ศพควรถูกฝังหลังเสียชีวิตทันที โดยปกติต้อง
ทำให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังการตาย โดยฝังในท่านอนตะแคงส่วนศีรษะและใบหน้า
หันไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของวิหารกะบะฮ์ที่ตั้งอยู่ในนครเมกกะ 

 

ตารางท่ี 4 การทบทวนประเมินผลการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยทีมผู้ดูแล 

ข้อที่  ผลการปฏิบัติ ใช่ ไม่ใช่ 

1 ผู้ป่วยและญาตไิด้ทราบข้อมูลการเจ็บป่วยของตนเองตามความเป็นจริง   

2 ผู้ป่วยและญาติไม่เกิดความตระหนกแตกตื่นหรือความกลัวที่มากข้ึนจนมีผลเสียต่ออาการ
ของโรค 

  

3 ผู้ป่วยได้มีโอกาสแสดงเจตนาไว้อย่างชัดเจนในเรื่องทางเลือกในการรักษาในวาระสุดท้าย
ของชีวิต 

  

4 ผู้ป่วยได้กำหนดตัวแทนตนเอง/ผู้ที่จะตัดสินใจแทนเมื่อไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง   

5 ครอบครวัและญาติได้รับรู้เจตนาของผู้ป่วย มีความร่วมมือกันหรือยุติความเห็นที่ไม่
ตรงกันได้ 

  

6 ทีมสุขภาพ/ผู้ดูแลได้ทราบเจตนาของผู้ป่วยและใช้เป็นแนวทางในการให้การดูแลผู้ป่วยได้ 
อย่างเหมาะสม 

  

7 ทั้งทีมสุขภาพและญาติสามารถร่วมมือกันดูแลหรือช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่การ“ตายดี” ได้   

8 ไม่เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่อครอบครัวและ
ต่อระบบสุขภาพและสังคมโดยรวม 

  

9 ภายหลังการจากไปของผู้ป่วย ทุกฝ่ายต่างมีความสบายใจว่าได้ทำสิ่งที่ดีที่สุด 

ให้กับผู้ป่วยแล้ว โดยไม่รู้สึกผิด (guilt) 

  

10 ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในระบบบริการ โดยไม่เกิดกรณีพิพาท หรือ ข้อร้องเรียน
ต่อทีมสุขภาพผู้ดูแล 
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บทที่ 3  

แนวปฏิบัติระบบบริการสขุภาพพหุวัฒนธรรม 

ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานการจัดการสุขภาพในระดับบุคคล/ปัจเจกชน ครอบครัว 

ชุมชนท้องถิ่น และ หน่วยบริการสุขภาพท้ัง 3 ระดับตามแนวคิดโมเดลเชิงนิเวศวิทยา ดังนี้ 

1) แนวปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพของตนเองสำหรับประชาชนบนพื้นฐานหลักการทางศาสนา 

2) แนวปฏิบัติด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพสำหรับหน่วยบริการสุขภาพท้ัง 3 ระดับ 

3) แนวปฏิบัติด้านการสื่อสารสุขภาพสำหรับองค์กรทางศาสนา 

4) แนวปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) แนวปฏิบัติสำหรับชุมชน 

ในแนวปฏิบัติทั้งหมดนี้ ถือเป็นการเชื่อมโยงส่งต่อกันถึง (1) ผู้บริการที่มีความสามารถในการพึ่งตนเองต่อการ

ปฏิบัติด้านสุขภาพบนพื้นฐานศาสนาและวัฒนธรรมของตนเอง (2) หลักการด้านคำสอนทางศาสนา ที่ผู้นำทางศาสนามี

การสื่อสารไปยังศาสนิกสู่การปฏิบัติ  และ (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยบริการสุขภาพท่ีจะต้องจัดการบริการ

บนพื้นฐานความเฉพาะของผู้รับบริการแต่ละคน ทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยมีเป้าหมายคือการ

พัฒนาคุณภาพการบริการทีย่ึดหลักการของการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized care) และลดความสัมพันธ์

เชิงอำนาจ เพ่ือให้เกิดคุณภาพการบริการทางด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตามมา  

สำหรับเป้าหมายการสร้างแนวปฏิบัติด้านนโยบายระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมโดยรวมของหน่วยงาน องค์กร 

และหน่วยบริการสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 เป้าหมายการสร้างแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในแต่ละระดับ 

กลุ่ม เป้าหมายแนวปฏิบัติสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

1) ระดับ
ปัจเจกชน 

• เน้นการสร้างแนวปฏิบัติการสร้างสุขภาวะด้าน กาย จิต สังคม และ จิตวิญญาณ และการ
รับบริการสุขภาพที่จำเป็น  
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กลุ่ม เป้าหมายแนวปฏิบัติสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

• พัฒนาความสามารถในการจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง (Self Health Care) ได้แก่ 
พฤติกรรมการดูแลตนเอง การกำกับตนเอง และความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตน 

• พัฒนาการเรียนรู้ที่จะยอมรับความหลากหลายในแต่ละบุคคลการพัฒนาจิตสำนึกทาง
วัฒนธรรม วิถีทางวัฒนธรรม ด้านค่านิยม ความเชื่อ ความตระหนักทางวัฒนธรรมนั้น
ครอบคลุมไปถึงความเข้าใจถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อผู้อ่ืนด้วย 

2) ระดับ
ครอบครัว 

• เน้นการสร้างแนวปฏิบัติการสร้างสุขภาวะด้าน กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของสมาชิก
ในครอบครัว 

• ส่งเสริมบทบาทในการอบรมปลูกฝังบุตรหลานและสมาชิกครัวเรือน ในการปรับตัวต่อ
บริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือมีความแตกต่างของบุคคลในเรื่องของความ
เชื่อ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ทัศนคติ และค่านิยมพ้ืนฐานของมนุษย์ 

• ส่งเสริมการเรียนรู้ จากการติดต่อและ มีปฏิสัมพันธ์ กับคนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ให้เกิดการเอ้ืออาทร การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน การเปิดใจกว้าง และการปรับเปลี่ยน/ยืดหยุ่น
ได้ ผ่านกระบวนการการสะท้อนคิดและการโต้แย้งด้วยเหตุผล 

• สร้างความสำนึกในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ตระหนักในอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของตนเองและผู้อ่ืน 

3) ระดับชุมชน 
 

• การสร้างรับรู้โดยผู้นำชุมชนต่อสังคมพหุวัฒนธรรม ต่อความหลากหลายของ
ปรากฏการณ์ ในทุกวัฒนธรรมที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันและ
ผลักดันให้เกิดความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม  

• ส่งเสริมให้ผู้นำมีบทบาทในการสื่อสาร เช่น ผู้อพยพใหม่ในฐานะชนกลุ่มน้อยของพื้นที่ 
เพ่ือลดความไม่เข้าใจและการขาดความตระหนักในวัฒนธรรมของผู้อ่ืน ลดความขัดแย้ง
ภายในชุมชน และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจตามมา 

• ส่งเสริมบทบาทชุมชนในการจัดการเฝ้าระวังภัยสุขภาพและภัยทางสังคม ที่มาจากกลุ่ม
ชนที่มีความหลากหลาย เช่น ปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองที่อาจนำโรคติดต่อมา
แพร่ระบาด หรือ พฤติกรรมการมั่วสุม/เสี่ยงทางเพศ 

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

4) องค์กร
ศาสนา  

• ส่งเสริมการบ่มเพาะทางสังคมและการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้กับศาสนิกชน ได้แก่ การ
รู้คิดเชิงจริยธรรม ความรู้สึกเชิงจริยธรรม และการปฏิบัติเชิงจริยธรรม รวมทั้งลดอคติ และ 
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กลุ่ม เป้าหมายแนวปฏิบัติสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
ความหวาดกลัวต่อกัน (ตัวอย่างบางประเทศ ที่มีบรรยากาศความกลัวต่ออิสลาม หรือ 
islamophobia) 

• ส่งเสริมรูปแบบการจัดการอบรม/เทศนาสั่งสอน ที่สามารถสร้างแรงจูงใจภายในให้เห็นถึง
ความสำคัญของการมีคุณงามความดี และการปรับปรุงตนเอง เพื่อให้นำไปปฏิบัติในชีวิต 

• ส่งเสริมการกำหนดค่านิยมร่วมหรือคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา ให้ศาสนิกชนสามารถ
เชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตประจำวัน 

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

• การใช้ธรรมเทศนาต่อความเชื่อมโยงทางสุขภาพ โดยการสอดแทรกไปกับแนวทางการ
ดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ทำให้วิถีชีวิตของคนมีความซับซ้อนในมิติวัฒนธรรมที่มักจะให้
ความสำคัญต่อการปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนทางศาสนาเกี่ยวข้องกับสุขภาวะในมิติ
ด้านจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 

5) องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น  

• พัฒนาแผน/โครงการในด้านสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม เช่น การ
ออกแบบกิจกรรมทางกาย หรือ การรับประทานอาหารเพื่อลดลดอุบัติการณ์ใหม่ของโรค
เรื้อรังในชุมชน โดยเข้าใจถึงปัจจัยทางวัฒนธรรมและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต 
การมีกิจกรรมทางกาย หรือ การบริโภคอาหารของประชาชนในพื้นท่ี  

• มีการจัดการฐานข้อมูลประชาชนในพื้นที่ และดำเนินงานที่ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม 
ให้เกิดการกระจายทรัพยากรและสวัสดิการของประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างครอบคลุม 

• ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทจัดการตนเองในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
จัดการภัยคุกคามสุขภาพผ่านการสนับสนุนงบประมาณหลักจากกองทุนสุขภาพระดับพ้ืนที่
หรือท้องถิ่น 

• มีการจัดการด้านระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน สถิติชีพต่างๆ เพ่ือ
นำมาใช้ในการวางแผน การกําหนดนโยบาย การจัดกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพใน
ชุมชนเพ่ือการจัดสรรและกระจายทรัพยากรให้กลุ่มชนต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ในพ้ืนที่
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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กลุ่ม เป้าหมายแนวปฏิบัติสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

• มีการกำหนดระเบียบ/นโยบาย การจัดรูปแบบทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณ 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีการบริหารจัดการ การควบคมกำกับดูแลเพ่ือการจัดสรร
และกระจายทรัพยากรให้กลุ่มที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

• กำหนดให้มีแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมสุขภาพเฉพาะกลุ่ม สำหรับผู้ที่
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น การเฝ้าระวังเรื่องโรค พฤติกรรมเสี่ยง และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเสี่ยง ฯ 

• กำหนดให้มีการวางระบบการมีสวนร่วมของชมชน 

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

หน่วยบริการ
สุขภาพ
ทุกระดับ 

• มีนโยบายการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน จากระบบสาธารณสุขแบบเดิมๆ ที่มีวิธีคิด
เกี่ยวกับสุขภาพแบบแยกส่วน มาสู่การเคารพในความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ การพัฒนา
บุคคลากรให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และ
วัฒนธรรมของผู้รับบริการเพ่ิมข้ึน ทั้งใน 4 มิติของระบบบริการคือ การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ 

• กำหนดให้บุคลากรมีสมรรถนะทางวัฒนธรรม (Cultural Competence) โดยการพัฒนา
และอบรม ให้สามารถเผชิญหน้ากับสภาพสังคมที่ซับซ้อน และปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดวัฒนธรรมการ
บริการสุขภาพที่เป็นเลิศ มีคุณภาพ ทัว่ถึง และเท่าเทียมได้ 

• การส่งเสริมงานวิจัยจากการปฏิบัติในหน่วยบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการผลิตงานวิจัย
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านสมรรถนะวัฒนธรรมการบริการสุขภาพ การลดต้นทุนต่อหน่วย 
การขยายฐานผู้รับบริการในกลุ่มที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ลดการฟ้องร้องจากความ
เสียหายทางการแพทย์และการละเมิดความเชื่อทางวัฒนธรรม 
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กลุ่ม เป้าหมายแนวปฏิบัติสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

• ส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒธรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองของสังคมบูรณาการ ตาม
หลักความเชื่อในแต่ละ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และระบบสุขภาพของชนเผ่าผื้น
เมือง เช่น พฤติกรรมต่อการรักษา และการจัดการตนเอง 

• พัฒนาเป้าหมายของการบริการสุขภาพ:  
▪ ความเป็นธรรมในการเข้าถึงการบริการสุขภาพ 
▪ การส่งต่อผู้รับบริการจากโรงพยาบาลขนาดเล็กส่งต่อไปยังโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ 
▪ การลดความแออัดของผูมารับบริการในสถานบริการ  
▪ การใชทรัพยากรที่เหมาะสม และมีการวางแผนในการบริหารจัดการที่ดี

เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

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

• การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ที่ใช้ในการให้การดูแลสุขภาพของประชาชน 
(โดยไม่ขัดกับระบบการแพทย์ปัจจุบัน) : 

▪ สมุนไพรทีบ่ำบัดยาเสพติด  
▪ การเชื่ออํานาจเหนือธรรมชาติ (Animism)  
▪ กระบวนการรักษาโรคของหมอพิธีกรรมพ้ืนบ้าน  
▪ การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวม  
▪ การบําบัดรักษาความเจ็บป่วยของผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ฯลฯ 
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กลุ่ม เป้าหมายแนวปฏิบัติสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
4) ระดับ

นโยบาย
สาธารณะ  

 

• กำหนดนโยบายพหุวัฒนธรรมในทุกระบบการบริการ เพ่ือการสร้างความเป็นธรรมด้าน
สุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรให้มีความเท่าเทียมกันแก่ประชากรที่มีความ
หลากหลายทุกกลุ่ม ที่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มชายขอบ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ หรือ อยู่ระหว่าง
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ  

• คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการกระจายทรัพยากรและสวัสดิการของ
รัฐที่ทั่วถึง เอื้อประโยชน์ให้แก่ทุกคน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า 
เพราะปัญหาความไม่เท่าเทียมคืออุปสรรคที่สำคัญสําหรับการบูรณาการสังคมและ
วัฒนธรรมให้มีความเป็นเอกภาพได้ 

• สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ ระหว่างชนกลุ่มหลัก ชนกลุ่มน้อย และผู้อพยพ/
ย้ายถิ่นฐาน ลดการถกเถียงเกี่ยวกับความเกลียดชัง สร้างการเคารพวัฒนธรรมผู้อ่ืน และ
การมีเสรีภาพที่มีขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นและตีพิมพ์ บทความ ภาพการ์ตูน
ส่อเสียดหรือ ล้อเลียนวัฒนธรรมอื่น เป็นต้น 

• สามารถกระตุ้นให้เกิดการรู้จัก และเกิดความคาดหวัง ว่าจะทําให้เกิดความปรองดองและ
ยอมรับกลุ่มที่มีความแตกต่างกันในสังคมให้อยู่ภายใต้ระเบียบ และภายใต้อัตลักษณ์ชาติ
ร่วมกัน 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 

▪ ระบบสุขภาพภาคประชาชน เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของ
สุขภาพเอง และสามารถดูแลตัวเองได้ในทุก settingเป็นระบบการดูแล
สุขภาพด้วยหัวใจของผู้ดูแล ด้วยความรู้สึกว่าคนในชุมชนเป็นลูกหลาน 
และเป็นมิตรสหาย 

- การพลิกฟ้ืนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยปราชญ์ชาวบ้าน 
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กลุ่ม เป้าหมายแนวปฏิบัติสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมการแพทย์พ้ืนบ้าน 
- การพัฒนารูปแบบด้านสุขภาพของครัวเรือนและชุมชน 

▪ สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

-  ลดการพึ่งรัฐ ลดการร้องขอจากรัฐ 
▪ เน้นการสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินงาน

แบบหุ้นส่วน 
▪ การแสวงหาองค์ความรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
▪ การสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วมด้วยกระแสสังคม 
▪ การสื่อสารเพื่อประชาชน 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล และ อบต  

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภมู ิ

การสร้างเสริมสุขภาพ 

ระบบการส่งต่อข้อมลู/ผู้รับบริการ 

โรงพยาบาลชุมชน 

หน่วยบริการสุขภาพระดับทุติยภมูิ  

การป้องกันโรค 

ผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ระบบบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

ระบบการบริการเฉพาะกลุ่ม 
หน่วยบริการสุขภาพระดับตติยภูม ิเช่น รพศ. 

(1) ให้บริการโดยบุคลากรทางด้านสุขภาพ (Professional care) 

ระบบบริการฉุกเฉิน (Emergency Care) 

(2) จัดบริการโดยบุคคล ครอบครัว และชุมชน (Non-professional care) 

การรักษา 

การฟ้ืนฟ ู

ระบบการดูแลรักษาตนเอง (Self-Health Care) 

ระบบการดูแลทีบ้่านและชุมชน (Home and Community Care) 

ระบบการดูแลทางเลือก  (Alternative Care) 

ระบบบริการรูปแบบเชิงนิเวศวิทยา 

ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน/ศูนย์เทศบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 

โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลศูนย์/โรงเรียนแพทย์/เฉพาะทาง 

รูปที ่ผังขั้นตอนการสื่อสารแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมที่จัดโดยหน่วยบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับ และชุมชนท้องถิ่น 
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1) แนวปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพระดับบุคคลที่จำเพาะสำหรับประชาชนในการดูแลตนเองบนพื้นฐานหลักการทางศาสนา 

เป้าหมาย: การนำหลักคำสอน ความเชื่อ ความศรัทธาของศาสนาแต่ละศาสนามาใช้ในการปฏิบัติตามเพ่ือให้มีสุขภาพสมบูรณ์ 

ตารางท่ี 5 แนวปฏิบัติสำหรับการดูแลสุขภาพของตนเอง 

แนวปฏิบัติสุขภาพ
ระดับบุคคล 

ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 

1) ด้านอาหาร 1) หลักการบริโภคอาหารเชิงพุทธสำหรับ
ฆราวาส 
ในพุทธศาสนา อาหารคือปัจจัยอันนำมาซึ่ง
ผลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นเครื่องค้ำจุน
ชีวิต มี 4 อย่าง คือ  
- กวฬิงการาหาร คือ คำข้าว เป็นอาหารที่
รับประทานทั่วไป 
- ผัสสาหาร คือ ผัสสะถูกต้องทางทวารทั้ง
หก   
- มโนสัญเจตนาหาร คือ มโนสัญเจตนา
ความตัง้ใจ ความจงใจให้ทำดีทำชั่วหล่อเลี้ยง
ให้เวียนว่ายตายเกิด ทั้งกุศลกรรม และ 
อกุศลกรรม 

1) อาหารที่ศาสนาส่งเสริมให้รับประทาน
คือ ปลา น้ำผึ้ง นม มะกอกและน้ำมันมะกอก 
ถั่วและขนมปังงอก ผลิตภัณฑ์นมและแพะ 
ผลไม้ เครื่องเทศเครื่องปรุงรสและสมุนไพร 
ถั่วและถั่วฝักยาว วอลนัท 
- ส่งเสริมให้รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มี
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ และดูแลร่างกายให้
แข็งแรง ดังใน เลวีนิติบทที่ 11 ได้กล่าวว่า 
“เลือกรับประทานสัตว์ที่ไม่มีมลทิน และไม่
รับประทานสัตว์ที่มีมลทิน” 
- ในมาระโก บทที่ 6 ข้อที่ 37 ได้กล่าวว่า 
“พระเยซูทรงบอกให้ศิษย์เตรียมอาหารให้
ประชาชนที่มาฟังคำสั่งสอนของพระองค์” 

2) สิ่งท่ีห้ามรับประทาน คือ เลือดสัตว์ 

1) รับประทานอาหารที่อนุมัติ (หะลาล) 
และ มีประโยชน์ (ต็อยยิบ): 
และพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดี จากสิ่ง
ที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยชีพแก่พวกเจ้า 
และพึงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อ
พระองค์เถิด (อัลมาอิดะฮฺ : 88) 
- อาหารที่มีองค์ประกอบ วัตถุดิบ ส่วนผสม 
ขั้นตอนการผลิตและการบรรจุที่ถูกหลัก
ศาสนา 
- เน้นความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ ปราศจาก
นะยิส (สิ่งที่สกปรก) การปนเปื้อนเชื้อโรค
และสารพิษ 
- ต้องไม่มีส่วนผสมของเลือดสัตว์ 
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- วิญญาณาหาร คือ วิญญาณความรู้
อารมณ์ทางทวารทั้งหก เป็นปัจจัยอุดหนุน
หล่อเลี้ยงให้เกิดรูปนาม 
การรับประทานอาหารยึดหลัก: 
1) โภชนะสัปปายะ: อาหารที่เหมาะกันกับ
ร่างกายการทีเ่กื้อกูลต่อสุขภาพ 
2) โภชเนมัตตัญญุตา: รู้จักประมาณในการ
บริโภค ไม่กินมากเกินไปหรือน้อยเกินไป แต่
ให้กินพอดีกับที่ร่างกายต้องการ ไม่บริโภค
มากเกินเพราะเห็นแก่รสชาติอาหาร 
3) โภชนปฏิสังยุตเสขิยวัตร: กิริยามารยาท
ในการบริโภคอาหาร 
4) ใช้ปัญญาพิจารณาให้แยบคาย (โยนิโส
มนสิการ) ก่อน แล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่ 
5) หลัก ศีล 5 ข้อที่ 5 ตั้งใจงดเว้นจากดื่ม
สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ 

- เยเนซิศ 9:4 หลังน้ำท่วมโลก พระเจ้า
อนุญาตให้โนอาห์กับครอบครัวกินเนื้อสัตว์
ได้แต่ห้ามกินเลือดของมัน พระเจ้าบอกโน
อาห์ว่า “เว้นแต่เนื้อที่ยังมีชีวิตอยู่เจ้าอย่ากิน
เลย, คือยังมีเลือดอยู่นั้น”  
- เลวีติโก 17:14 บอกว่า “อย่าได้กินโลหิต
สัตว์อย่างหนึ่งอย่างใดเลย; เพราะว่าชีวิตของ
เนื้อหนังนั้นคือโลหิต, ผู้ใดไดก้ินโลหิตต้องตัด
ชีวิตผู้นั้นเสีย” 
- กิจการ 15:20 บอกว่า “ให้ละเว้น . . . 
จากเลือด 
3. การอดเนื้อ ในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ตลอดทั้ง
ปี เพราะถือว่าเป็นวันพลีกรรมทั่วไป  
- การอดอาหาร  ใน เทศกาลมหาพรต 
(ระยะเวลาประมาณ 40 วัน ก่อนวันระลึกถึง
พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า หรือวันศุกร์
ศักดิ์สิทธิ์ (Good Friday)) ในวันพุธรับเถ้า 
(วันแรกของเทศกาลมหาพรต) และวันศุกร์
ศักดิ์สิทธิ์ (วันที่ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ของ
พระเยซูเจ้า)  

- ต้องไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์/เหล้า/สุรา
ในส่วนผสมอาหาร 
- ต้องไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่ตายแล้ว (ตายก่อนถกู
เชือด/ซากศพ) ยกเว้นสัตว์น้ำ 
- ไม่มีส่วนผสมจากสุกร/สัตว์พิษ/ครึ่งบกครึ่ง
น้ำ/สัตว์ปีกท่ีมีกรงเล็บ 
- ไม่ได้เชือดโดยกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ 
2) มารยาทในการรับประทานอาหาร 
- บริโภคแต่พอควร (ไม่เกิน 1/3 ของ
กระเพาะอาหาร ที่เหลือมีไว้สำหรับ น้ำและ
การหายใจ) 
- ไม่รับประทานอย่างฟุ่มเฟือย เกินอิ่ม หรือ
สุรุ่ยสุร่าย  
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- “การอดเนื้อ” ในที่นี ้หมายถึงการละเว้น
จากการรับประทานเนื้อสัตว์สี่เท้า สัตว์ปีก 
เพราะถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ เช่น หมู วัว ไก ่นก 
ฯลฯ อีกทั ้งเนื ้อเหล่านี ้ในอดีตมีราคาแพง 
จุดประสงค์ของการอดเนื้อ ก็เพื่อละเว้นจาก
การเสพสุขและเข้าร่วมทุกข์กับองค์พระเยซู
เจ้า เป็นการอดอาหารที ่มีราคาแพง หรือ
อร ่อยล ิ ้น แต่จะกินอาหารเร ียบง ่ายไม่
ฟุ่มเฟือย เช่น ผัก เต้าหู้ หรือแป้งแทน 
4. มารยาทในการรับประทานอาหาร 
- พระคัมภีร์ระบุว่าไม่ให้กินอย่างตะกละ
มูมมาม (เฉลยธรรมบัญญัติ 21:20, สุภาษิต 
23:2, 2 เปโตร 1:5-7, 2 ทิโมธี 3:1-9, 2 โค
รินธ์ 10:5) 
- คัมภีร์ไบเบิลตำหนิการกินหรือดื่มมากเกิน
ไปซ่ึงมีผลเสียต่อสุขภาพ. (สุภาษิต 23:20) 
5. การเตรียมตัวด้านอาหารสำหรับผู้สอน
ศาสนา:  
- “นิสัยการรับประทานที่มีประโยชน์ แทนที่
จะถือเอาน้ำตาลกับไขมันเป็นอาหารหลัก 
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คนหนุ ่มสาวควรหัดรับประทานอาหารที่
ประกอบด้วยโปรตีนและเส้นใย เช่น เนื้อที่มี
ไขมันต่ำ โยเกิร ์ต ผัก และผลไม้ การดื่ม
น้ำอัดลมมากกว่า 12 ออนซ์ต่อวันจัดว่ามาก
เกินไป”  
- เลว ีน ิติ  11: 9 TLB: "สำหร ับปลาคุณ
สามารถกินอะไรก็ได้ที่มีครีบและเกล็ดไม่ว่า
จะมาจากแม่น้ำหรือทะเลก็ตาม" 
- ลูกา 5: 10-11 MSG: พระเยซูตรัสกับซี
โมนว่า “ไม่มีอะไรต้องกลัว จากนี้ไป คุณจะ
ไปตกปลาชายและหญิงพวกเขาดึงเรือของ
พวกเขามาที่ชายหาดทิ้งอวนและทุกสิ่งทุก
อย่างแล้วตามเขาไป” 
- เฉลยธรรมบัญญัติ 26: 9 NLT: เขานำเรา
มายังสถานที่นี้และให้ดินแดนที่ไหลด้วยนม
และน้ำผึ้ง! 
- สดุดี 119: 103 NIV: คำพูดของคุณหวาน
แค่ไหนสำหรับรสนิยมของฉันหวานกว่า
น้ำผึ้งสำหรับปากของฉัน 
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- มาระโก 1: 6 NIV: จอห์นสวมเสื้อผ้าที่ทำ
จากขนอูฐพร้อมกับเข็มขัดหนังรอบเอวของ
เขาและตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่า 
- เ ฉลยธรรมบ ัญญ ัติ  8: 8 NLT: “เป็น
ด ินแดนแห ่งข ้าวสาล ีและข ้าวบาร ์ เลย์  
เถาวัลย์มะเดื่อและทับทิม น้ำมันมะกอกและ
น้ำผึ้ง " 
- ล ูกา  10:34 NLT: "เม ื ่ อ ไปหาเขาชาว
สะมาเรียได้รักษาบาดแผลของเขาด้วยน้ำมัน
มะกอกและเหล้าองุ่นและพันแผลจากนั้นเขา
ก็วางชายคนนั้นไว้บนลาของเขาและพาเขา
ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเขาดูแลเขา 
- เอเสเคียล 4: 9 NIV: “จงเอาข้าวสาลีและ
ข้าวบาร์เลย์ถั่วและถั่วลูกเดือยและลูกเดือย
สะกด ใส่ไว้ในขวดแล้วใช้ทำขนมปังให้คุณ 
คุณต้องกินมันในช่วง 390 วันที ่ค ุณนอน
ตะแคง" 
- 1 ซามูเอล 30: 11-12 NIV: พวกเขาให้น้ำ
ดื่มและอาหารให้เขากิน - ส่วนหนึ่งของเค้ก
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มะเดื่ออัดและเค้กลูกเกดสองลูก เขากินและ
ฟ้ืนขึ้นมา 
- กันดารวิถี 13:23 NLT: เมื่อพวกเขามาถึง
หุบเขาเอชคอลพวกเขาโค่นกิ่งองุ่นกลุ่มเดียว
มีขนาดใหญ่มากจนต้องใช้สองคนแบกไว้บน
เสาระหว ่างพวกเขา !  พวกเขารายงาน
ตัวอย่างทับทิมและมะเดื่อด้วย 
- 2 ซามูเอล 17:28 NIV พวกเขานำข ้าว
สาลีและข้าวบาร์เลย์แป้งข้าวสาลีคั่วถั ่วและ
ถั่วเลนทิล 

- ปฐมกาล 43:11 NASB: แล้วอิสราเอล
บิดาของพวกเขาจึงพูดกับพวกเขาว่า "ถ้า
จะต้องเป็นเช่นนั้นก็จงทำสิ่งนี้จงนำผลผลิตที่
ดีที่สุดจากแผ่นดินใส่กระเป๋าของท่านและนำ
ชายคนหนึ่งไปเป็นของขวัญยาหม่องและ
บางส่วน น้ำผึ้งหมากฝรั่งหอมและมดยอบ
ถั่วพิสตาชิโอและอัลมอนด์" 
- สุภาษิต 27:27 TLB: จากนั้นจะมีขนแกะ
เพียงพอสำหรับเสื้อผ้าและนมแพะเพียงพอ
สำหรับเป ็นอาหารสำหรับทั ้งครอบครัว
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หลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวหญ้าแห้งและการ
เก็บเกี่ยวใหม่จะปรากฏขึ้นและสมุนไพรบน
ภูเขาจะถูกเก็บเก่ียว 

- อพยพ 30:23 NLT: "รวบรวมเครื่องเทศที่
เลือก: มดยอบบริสุทธิ์ 12 ปอนด์, อบเชย
หอม 6 ปอนด,์ ว่านน้ำหอม 6 ปอนด"์ 
- กันดารวิถี 11: 5 NIV: "เราจำปลาที่เรากิน
ในอ ีย ิปต ์ได ้ฟร ีแม ้กระท ั ่ งแตงกวาแตง
กระเทียมหัวหอมและกระเทียม 

2. ด้านกิจกรรมทาง
กาย 

- การเดินจงกรม (ทั้งสำหรับพระและ
คนทั่วไป) 

- การปฏิบัติของภิกษุในการออกเดิน
บิณฑบาต 

- ข ้อพระคัมภ ีร์  1 ทิโมธี  4:8 กล ่าวว่า 
“เพราะว่าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่
บ้าง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง 
เพราะทรงไว ้ซ ึ ่ งประโยชน์สำหร ับช ีวิต
ปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย” นั้นคือพระ
คัมภีร์บอกว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ 
-  หนังสือ 2 ทิโมธี 2:5 กล่าวว่า “และถ้า
ผู้ใดจะเข้าแข่งขันกัน เขาก็คงมิได้สวมมงกุฎ 
เว้นเสียแต่เขาได้ปฏิบัติตามกฎ”  
-  หนังสือ 2 ทิโมธี 4:7 กล่าวว่า “ข้าพเจ้า
ได้ต่อสู ้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขัน

- ศาสนาอิสลามมิได้ห้ามในการออกกำลัง
กายหรือการทำให้ร่างกายแข็งแรง แต่ทว่า
อิสลามนั้นส่งเสริมสนับสนุนให้มุสลิมออก
กำลังกาย และเล่นกีฬาที่ยังผลประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม 

- ท่านรอซูล (ซ.ล) ก ็ส ่งเสร ิมให้เยาวชน
ฝึกปรือในเรื่องของการยิงธนู มวยปล้ำ และ
การใช้อาว ุธอ ื ่น  ๆ ซึ ่งนอกจากจะทำให้
ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ใน
การปกป้องมาตุภูมิในยามถูกรุกรานได้ด้วย 
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จนถึงที ่ส ุด ข้าพเจ้าได้ร ักษาความเชื ่อไว้
แล้ว” 

- ข้อกำหนดสำหร ับผ ู ้สอนศาสนา :  คือ 
“ออกกำลังกายเป็นประจำ (ทุกวัน) ต้อง
สามารถเด ินได ้ เฉล ี ่ยว ันละหกไมล์  (10 
กิโลเมตร) และขี่จักรยานได้วันละ 12 ไมล์ 
(19 กิโลเมตร) ผู้มุ่งหวังจะเป็นผู้สอนศาสนา
ที่เดินไม่เกินจากรถไปเรียนหรือไปทำงาน
มักจะเจ็บเท้าและเป็นแผลพุพองเมื่อพวกเขา
ไปถึงสนามเผยแผ่ ผู้สอนศาสนาที่ไม่แข็งแรง
จะเหนื่อยล้าจากงานสอนศาสนา และผู้สอน
ศาสนาที่อ่อนเพลียจะท้อแท้และมีปัญหา
สุขภาพง่ายกว่าผู ้สอนศาสนาที่มีร่างกาย
แข็งแรง 

3. ด้านจิตใจ - ใช้หลักพุทธธรรม (คำสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า): หลักธรรม แนวการปฏิบัติใน
ศาสนาพุทธ ได้แก่ หลักอริยสัจ 4 ความจริง 
อันประเสริฐ 4 ประการ คือ1) ทุกข ์คือ 
ความไม่สบายกายไม่สบายใจ 2) สมุทัย คือ 
เหตุของความเป็นทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3) 

- การภาวนา คือการอธิษฐานเป็นวิธีการที่ค
ริสตชนใช้ติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า ด้วยการ
สรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณที่ได้รับพระ
พร ขอความช่วยเหลือสำหรับตนเองหรือ
ผู้อืน่ และสารภาพบาป หรือ ศีลแก้บาป การ

ยึดม่ันต่อหลักศรัทธา 6 ประการ  
1) ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียว 
2) ศรัทธาในบรรดามลาอีกะห์ คือ เทวทูต
ของพระองค ์ 
3) ศรัทธาในพระคัมภีร์ที่ประทานลงมายังศา
สนทูตในยุคต่าง ๆ   



 

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 68 

แนวปฏิบัติสุขภาพ
ระดับบุคคล 

ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 

นิโรธ คือ ความดับทุกข ์หรือนิพพาน และ 
4) มรรค คือ ข้อปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความดับ
ทุกข์ 
- การบูชาพระประจำวัน คือ สักการบูชา
พระรัตนตรัยเป็นประจำ วันละ 2 ครั้ง คือ 

▪ ตอนเช้า ก่อนออกจากบ้านไป
ประกอบภารกิจการงาน 

▪ ตอนกลางคืน ก่อนนอนพักผ่อน 
▪ กรณีพิเศษ  ก) คราวเกิดความไม่

สบายใจ ข) คราวจะตัดสินใจเรื่อง
สำคัญ 

- หลักปฏิบัติ เรียกว่า อริยมรรค 8 
ประกอบด้วย 

▪ 1) สัมมาทิฐิ คือความเห็นชอบ  
▪ 2) สัมมาสังกัปปะ คือ ความดำริ

ชอบ  
▪ 3) สัมมาวาจา คือ การเจรจาชอบ  
▪ 4) สัมมากัมมันตะ คือ การกระทำ

ชอบ  

ให้โอกาส การคิดได้เพื่อกลับตัวกลับใจและ
รู้สึกสบายใจขึ้น 

- การใช้พระคัมภีร์ในชีวิตประจำวัน หรือ 
การอ่านคำสอนทางศาสนา เพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจหรือสวดภาวนาเมื่อรู้สึกไม่สบายใจ 
ด้วยการ (1) ฟังพระคัมภีร์ (การฟังเทศนา 
การเรียนพระคัมภีร์) (2) อ่านพระคัมภีร์ (3) 
ศึกษาพระคัมภีร์ (4) ท่องจำพระคัมภีร์ และ 
(5) การภาวนาพระวจนะ  การภาวนา
ใคร่ครวญเป็นกระบวนการสะท้อนคิดพระ
คัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีก 
- ผู ้สอนศาสนาใช้ช ีว ิตตามตารางเวลา 
“นอนหลับให้เพียงพอ ถึงแม้จำนวนเวลา
นอนของแต่ละคนต่างกัน แต่โดยทั่วไปคน
หนุ่มสาวจะนอนวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมง 

- ยึดถือหลักบัญญัติ 10 ประการ ได้แก่ 1) 
อย่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากเรา 2) อย่าทำรูป
เคารพสำหรับตนหรือกราบไว้รูปเหล่านั้น 3) 
อย่าเอ่ยพระนามของพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 
4) จงถือวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 5) จง

4) ศรัทธาในบรรดาศาสนทูตทุกคน  
5) ศรัทธาในวันพิพากษา ความดีและความ
ชั่วในวันปรโลก  
6) ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวการณ์ต่าง ๆ 
ของพระองค์  
หลักปฏิบัติ 5 ประการ  
1) การปฏิญาณตน เป็นการประกาศด้วย
วาจาเพื่อแสดงตนเป็นมุสลิม ด้วยการกล่าว
ว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรต่อการเคารพ
กราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์ และมูฮัมหมัดผู้
เป็นศาสนฑูตของพระองค”์ 
2) การละหมาด กำหนด (บังคับ) 5 ครั้งต่อ
วัน คือ ตอนเช้ามืด ตอนบ่าย ตอนเย็น ตอน
ค่า และกลางคืน 
3) การจ่ายซะกาต หรือ การบริจาคทรัพย์ 
เป็นการขัดเกลาใจให้สะอาดจากความโลภ
และความตระหนี่ 
4) การถือศีลอด กำหนดวายิบ (บังคับ) 
สำหร ับม ุสล ิมท ี ่ บรรล ุ ศาสนภาวะ มี
สติสัมปชัญญะ และไม่เจ็บป่วย : ในเดือน
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▪ 5) สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพ
ชอบ  

▪ 6) สัมมาวายามะคือ ความพยายาม
ชอบ  

▪ 7) สัมมาสติ คือการตั้งสติชอบ  
▪ 8) สัมมาสมาธิ คือ การตั้งใจชอบ 

- อริยมรรค 8 เมื่อสรุปรวมแล้วเรียกว่า 
ไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็น
หลักการและแนวปฏิบัติ เพ่ือไปให้ถึงกฎไตร
ลักษณ์ หรือความหลุดพ้น (นิพพาน) 
กล่าวคือ  

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

- สมาธิตามแนวพุทธศาสนา (Buddhism) 
ทั้งสมาธิแบบธรรมชาติ และสมาธิที่สร้างข้ึน
ด้วยการตั้งใจหรือมุ่งเน้นไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เพ่ือให้เกิดสมาธิ นอกจากนี้ในทางเถรวาท 
จะเน้นวิปัสนาสมาธิ และอาณาปานสติ 

นับถือบิดามารดา 6) อย่าฆ่าคน 7) อย่าผิด
ประเวณี 8) อย่าลักทรัพย์ 9) อย่าคิดมิชอบ 
และ 10) อย่าโลภสิ่งใดของผู้อื่น 

เราะมะฎอน (เดือนที่ 9 ของปฏิทินอาหรับ) 
เป็นเวลา 1 เดือน ด้วยการงดเว้นการบริโภค
อาหาร การร่วมประเวณี การทำเรื่องไร้สาระ 
รักษาอวัยวะทุกส่วนให้ปราศจากจากการ
ประพฤติชั่วทั้งกาย วาจา ใจตลอดวัน ส่วน
ภาคสมัครใจ (สุนัต)  คือ (1)  ถือศีลอดวัน
เว้นวัน (2) จำนวน 2 วัน/สัปดาห์ คือ ทุกวัน
จ ันทร ์  และว ันพฤห ัส (3) จำนวน 3 วัน
ติดต่อกัน (วันที ่ 13 -15 ) ในแต่ละเดือน 
และ (4) วันอื่น ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ทางศาสนา เช่น 
วันที่ 9-10 เดือนมุหัรรอม วันที่ 9 เดือนซุล
ฮิจญะ  6 วันในเดือนเซาวั้ลฯลฯ  
5) การบำเพ็ญฮัจญ์ การเดินทางจาริกแสวง
บุญไปยังนครเมกกะ 
- การละหมาด เป็นการฝึกและใช้สมาธิ ด้วย
การปล่อยวางจากภารกิจทุกอย่างรอบ  ๆ  ตัว 
เพื่อรวบรวมสมาธิรำลึกถึง และวิงวอนขอ
ต่ออัลลอฮฺ สำหรับภาคบังคับคือ 5 ครั้งต่อ
วัน คือ ย่ำรุ่ง–กลางวัน - เย็น – พลบค่ำ –
กลางคืน ส่วนภาคสมัครใจ สามารถละหมาด
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- การภาวนาหรือการประสานชีวิตด้านในให้
เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณ 

▪ กายภาวนา หมายถึง การพัฒนา
ความสัมพันธ์กายของเรากับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น การ
บริโภคในชีวิตประจำวัน จะต้องรู้ว่า
เราบริโภคสิ่งต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์
อะไร เช่น บริโภคเพ่ือสุขภาพ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อร่างกาย ฯลฯ 

▪ ศีลภาวนา (ภาษาบาลี : สีล) 
หมายถึง การฝึกความประพฤติให้
ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียน
หรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ด้วยดีเกื้อกูลแก่กัน 

▪ จิตตภาวนา หมายถึง การพัฒนา
จิตให้เข้มแข็งม่ันคงเจริญงอกงาม
ด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มี
เมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน
มีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เป็นสุข
ผ่องใส ฯลฯ 

สุนัตได้หลายช่วงของเวลา เช่น ตอนสาย 
และ ยามค่ำคืนช่วงดึกดื่น (หลังจากเข้านอน
ไปแล้ว) 
- ซิกรุลลอฮฺ/ซิเกร คือการเฝ้าลึกถึงอัลลอฮฺ
ให้มาก 

- การขอบคุณ การสำนึกในความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺและคิดบวกเมื ่อต้องเผชิญกับ
ความยากลำบาก 

- การขออภัยโทษ (อิสติฆฟาร) 
- การดุอาอ์ (การวิงวอน/ขอพรต่อพระองค์
เพียงผู้เดียว) 
- การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม 

- ความอดทน เมื่อประสบกับปัญหา (ซอบัร) 
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▪ ปัญญาภาวนา หมายถึง การฝึก
ปัญญา ให้หยั่งรู้ เข้าใจสิ่งทั้งหลาย
ตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและ
ชีวิตตามสภาวะ สามารถทำจิตใจให้
เป็นอิสระ ทำตนให้บริสุทธิ์จาก
กิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ 
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ด้วยสุข
ภาวะทางปัญญา 

4. ด้านสังคม - หลักธรรมที่สำคัญที่หล่อหลอม
พุทธศาสนิกชน ให้เป็นคนรักสันติ รัก
อิสรเสรี มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา
ต่อกัน ได้แก่ หลักโอวาทปาติโมกข์ เบญจศีล
หรือ ศีล 5 สังคหวัตถ ุ4 พรหมวิหาร 4 
ฆราวาสธรรม 4 สัปปุริสธรรม 7 หมายถึง 
หลักธรรมของคนดี หรือหลักธรรมของ
สัตบุรุษ 7 
- พื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ - 
อรรถะ 3 คือ ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อ่ืน 
หรือ ทั้งสองฝ่าย 

- การทักทาย การแสดงออกด้วยการการจับ
มือ การกอด การเอาแก้มส ัมผ ัสกัน จะ
เช ื ่ อม โยงก ั บความศร ัทธ า ในศาสนา 
คริสต์ศาสนิกชนตระหนักดีว่า พระพรต่าง ๆ 
มิได้มาจากตนเอง ดังนั้น มนุษย์จึงอ้อนวอน
ขอพระเจ้าได้โปรดประทานพระพร เช่น 
“ขอพระเจ้าสถิตกับท่าน” “ขอพระเจ้า
คุ้มครอง” “รักในพระคริสต์” “สันติสุขจง
อยู ่ก ับท่าน” (Peace be with you) และ 
“พระเจ้าอวยพร” 

- กำหนดให้มีบาทหลวงบาทหลวงประจำ
สังฆมณฑล โดยมีมุขนายกเป็นประมุข ทำ

- ซะกาต (สวัสดิการสังคม 

มุ่งเน้นเฉพาะคนในศาสนาอิสลาม) 
- การทำความดีต่อผู้อื่น เพราะการทำดีต่อ
ผู ้อื ่นจะทำให้อัลลอฮฺโปรดปรานและมอบ
รางวัลอันใหญ่หลวงให้ “และจงประกอบ
ค ว า ม ดี  ห ว ั ง ว ่ า พ ว ก เ จ ้ า จ ะป ร ะ ส บ
ความสำเร็จ” (อัลกุรอาน 22:77) 
- การปฏิบัติต่อเพื ่อนมนุษย์ ตั้งแต่คนใน
ครอบครัว เพื่อนบ้าน ชุมชนและสังคมโลก
ทั้งเพื่อนร่วมศาสนาและเพื่อนต่างศาสนิก 
เช ่น “ความสัมพ ันธ ์ระหว ่างศร ัทธาชน
เปรียบเสมือนอาคาร ต่างส่วนต่างกันค้ำจุน
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▪ 1) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์
ปัจจุบัน หรือภพนี้  

▪ 2) สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์เบื้อง
หน้า หรือภพหน้า 

▪ 3) ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิ่งหรือ
สูงสุด คือนิพพาน 

- เบญจศีล เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้คนมีชีวิต
อยู่ด้วยกันโดยปราศจากความรุนแรงทุก
รูปแบบ ทั้งต่อผู้อ่ืน (ศีลข้อ 1, 2, 3, 4) และ
ต่อตนเอง (ศีลข้อ 5) 
- การมีวินัย หมายถึงระเบียบแบบแผน
สำหรับฝึกฝน และควบคุมความประพฤติ ให้
แต่ละคนมคีวามเรียบร้อย ประกอบด้วย 
-วินัยของพระสงฆ ์(อนาคาริยวินัย) หรือ
วินัยสำหรับบรรพชิตซึ่งเป็นผู้ไม่ครองเรือน 
คือ1) การไม่ละเมิดข้อบัญญัติ หรือ ศีล 227 
ข้อ 2) การสำรวมอินทรีย์ คือ ตา ห ูจมูกลิ้น 
กาย ใจ 3) การเลี้ยงชีพหรือทำหน้าที่การ
งานที่ชอบในฐานะบรรพชิต และ  

หน้าที่อภิบาล บริหาร ปกครองและรับใช้คริ
สตชนตามที่ได้รับมอบหมายจากมุขนายก
ประจำส ั งฆมณฑลน ั ้น  ๆ ให ้การด ูแล
อภิบาลคริสตชน/บุคลากรในความดูแล 
รวมถึงภารกิจต่าง ๆ ที่ ได้รับมอบหมายใน
ชุมชนคาทอลิก 

- การปฏิบัติต่อคริสตชนด้วยกันด้วยความ
เคารพ แม้กระทั่งต่อผู้พิการ ดังคำสอน จาก
แนวคิดหลักของศาสนาคริสตที่วา “มนุษย์มี
ศ ักด ิ ์ศร ี เพราะมนุษย ์ถ ูกสร้างมาให เป็น
รูปแบบและภาพลักษณของพระเจา” (ปฐก.
1: 26-27) 
- มีหลักธรรมด้านความรักต่อเพื่อนมนุษย์ 
ที่หล่อหลอมให้คริสต์ศาสนิกชนมีจิตเมตตา 
มีความรักเพื ่อนมนุษย์  เหมือนรักตัวเอง 
บัญญัติ10 ประการหลักอาณาจักรพระเจ้า 
อาณาจักรพระเจ้าเป็นอาณาจักรที ่ม ีแต่
ความสุข เป็นอาณาจักรแห่งความรักอย่าง
แท้จริงหลักคำสอนอ่ืน ๆ ได้แก่ หลักตรีเอกา
นุภาพ หลักความรัก ศาสนาคริสต์ได้ชื ่อว่า

ก ันและก ัน” (หะด ีษบ ุคอร ีและม ุสล ิม ) 
“มุสลิมทั ้งหลายเปรียบเสมือนเร ือนร่าง
เดยีวกัน ถ้าร่างกายบางส่วนเจ็บร่างกายส่วน
อ่ืนทั้งหมดก็รู้สึกเจ็บด้วย” (หะดีษบุคอรีและ
มุสลิม) มนุษย์ถือกำเนิดจากเชื้อชีวิตเดียวกัน 
(4:1) และ มนุษย์มีบรรพบุรุษร่วมกันโดยได้
ชื ่อว่าเป็นลูกหลานของอาดัม (7:26) เนื่อง
ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังกล่าว
น ั ้นอ ัลกุรอานระบ ุช ัดว ่า “มน ุษย ์ เป็น
ประชาชาติดียวกัน” (2:213,21:92) 
- การทักทาย เป็นการแสดงมนุษยสัมพันธ์
และมรรยาทที่ดีต่อกันอย่างหนึ่งที่อิสลามให้
ความสำคัญ เมื่อพบกันให้กล่าวสลาม (ความ
สันติ) ให้สัมผัสมือแสดงออกถึงความจริงใจ
ต่อกัน (สำหรับเพศเดียวกัน) 
-  การชวนกันปฏิบัติดีและยับยั้งความชั่ว   
อัลกุรอ่านระบุว่า “และจงพูดจาแก่เพื ่อน
มนุษย์อย่างด”ี (อัลกุรอาน 2:83) “และจงให้
มีขึ ้นในบรรดาพวกเจ้า ซึ่งคณะหนึ่งที่เชิญ
ชวนไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที ่ชอบ 
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4) การพิจารณาให้เห็นประโยชน์ที่แท้จริง
ก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่ (อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) 
- วินัยของฆราวาส (อาคาริยวินัย) หรือวินัย
ของผู้ครองเรือน ประกอบด้วยการเว้นการ
กระทำที่ส่งผลในทางลบต่อการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม 3 ทางคือ:  
1) ทางกาย เว้นการทำลายชีวิต การถือเอา
ของทีเ่จ้าของมิได้ให้ และการประพฤติผิดใน
กาม  
2) ทางวาจา เว้นการพูดเท็จ พูดคำหยาบ 
พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ และ  
3) ทางใจ เว้นการละโมบจ้องจะเอาของผู้อ่ืน 
การคิดร้ายต่อผู้อื่น และการเห็นผิดทำนอง
คลองธรรม 
- ศีล 5 ถือเป็นหลักปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานที่สุดที่
กำหนดวิถีชีวิตแบบพุทธ เช่น ข้อที ่3 ตั้งใจ
งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ที่นำไปสู่
การสำส่อนทางเพศและการติดต่อของโรค
ทางเพศสัมพันธ์ 

เป็นศาสนาแห่งความรัก พระเยซูคริสต์ทรง
สอนให้รักเพื่อน มนุษย์เหมือนรักตัวเอง ให้
รักแม้กระทั่งศัตรู 
- การทำบุญให้ทาน : คำสอนสำคัญของ
คริสต์ศาสนา คือ “จงรักพระเป็นเจ้าและจง
รักเพื ่อนมนุษย์” (เทียบ มัทธิว 22:37-39 
และ ยอห์น 3:16) 
- ข้อห้ามด้านความสัมพันธ์ทางเพศ:  

▪ ห้ามมีเพศสัมพันธ์ก ่อนแต่งงาน 
หรือเพศสัมพันธ์นอกการสมรส 

▪ ห้ามทำแท้ง รวมไปถึงการตึความ
กว้างถึงขึ้นห้ามคุมกำเนิดโดยวิธีไม่
ธรรมชาติ เช่นการใช้ถุงยางและยา
คุม 

▪ ห้ามหย่าร ้าง หร ือแต่งงานใหม่
จนกว่าจะตายกันไปข้างนึง 

▪ ศาสนาไม่ยอมรับการแต่งงานเพศ
เดียวกัน 

และห้ามปรามมิให้กระทำสิ่งที่มิชอบ และชน
เหล่านี้แหละคือผู้ได้รับความสำเร็จ” (อัลกุ
รอาน 3:104) 
-  ความศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์ เป็นสิ ่งที่
สำคัญที ่สุดเป็นพลังทางสังคมที่ทำให้เกิด
ความสามัคคี ความผูกพันภายในชุมชน โดย
มีมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติศาสนกิจ
ทำให้ได้พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือกันอย่าง
ใกล้ชิด 

-  มัสยิดเป็นสถาบันที่สำคัญในการปลูกฝัง
ความศรัทธา และส่งเสริมให้คนในชุมชนมี
จริยธรรม โดยมีอีหม่ามเป็นผู้นําทางศาสนา
ที่มีบทบาททั้งทางศาสนาและสังคม คือการ
ใช้หลักคําสอนจากคัมภีร์อัลกุรอานและอัล
หะดีษมาสู่การขัดเกลาสังคม 
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5. ด้านจิตวิญญาณ 

 
- พุทธศาสนามองว่า ปัญญานั้นเป็นพื้นฐาน
ของความสุขทั้งทางกาย สังคม และจิต 
- สิกขาและภาวนาทมะ เป็นการฝึกนิสัย
ดั้งเดิมท่ียังไม่ได้ขัดเกลาให้เหมาะสม คือ  
(1) การรู้จักข่มใจ ข่มระงับความเคยชินที่ไม่
ดีทั้งหลายได ้และไม่ยอมให้กิเลสรบเร้า  
(2) การฝึกปรับปรุงตนเองโดยทำคุณความดี
ตามแนวทางไตรสิกขา คือ ฝึกให้กาย วาจา 
ใจเรียบร้อย (ศีลสิกขา) 
- วิปัสสนากรรมฐาน เพื ่อสร้างปัญญาให้
เกิดขึ้นภายในจิตใจ การปฏิบัติวิปัสสนาใน
ชีวิตประจำวั นั้น จะปฏิบัติที่ไหนเมื่อไรก็ได้ 
เพื่อให้ฝึกพิจารณาให้เกิดปัญญารู้เท่าทันสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าวัตถุสิ่งของ (รูป) และ
ความคิดนึก การรู้อารมณ์ใด ๆ (นาม) ในทาง
ทวาร (ประตู) ทั้ง 6 ของร่างกายเรา คือ ตา 
หูจมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่ว่าจะเป็นการเห็น 
ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องสัมผัส และจิตใจ
ที่คิดนึก ทั้งรูปและนามทุกทวารล้วนแต่มี

สุขภาวะฝ่ายจิตวิญญาณคือพลังภายในที่
นำพาบุคคลไปสู ่จ ุดหมายสูงสุดของชีวิต
ตามท่ีตนได้ให้คุณค่า และความหมาย 
- แนวคิดเรื่องชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจา 
จากข้อความที่กล่าวว่า “มนุษย์จะมีความสม
บูรณไดต้้องมีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจา” 
- มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อกำหนดตัวชี้วัด
ด้านพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ตามหลักธรรม
คำสอนของคริสต์ศาสนาสำหรับบาทหลวง
และคริสตชน (จากสิ่งที่เป็นนามธรรมสู่การ
วัดในเชิงปริมาณ) แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 
(1) การกลับใจ (สติปัญญา อารมณ์ ศีลธรรม 
และศาสนา) และ (2) การดำเนินชีวิตตาม
คำแนะนำของพระวรสาร (ความยากจน 
ความบริสุทธิ์ และความนอบน้อมเชื่อฟัง) 
- หลักตรีเอกานุภาพ (Trinity) ความเชื่อ
เรื ่องพระเจ้าทรงมี 3 ภาคในองค์เดียวกัน 
ได ้แก่  พระบ ิดา (The Father) พระบ ุตร 
(The Son) และ พระจิต (The Holy Spirit) 

- การปลูกฝังให้กล่าวคำขอบคุณในทุก
สถานการณ์ ช่วยทำให้มองโลกในแง่ดี 
เพราะอัลลอฮฺเป็นผู้กำหนดทั้งสิ่งที่ดีและเลว
มาให้ทุกสิ่งทุกอย่าง มนุษย์ใช้สติปัญญาเพ่ือ
การคิดไตร่ตรอง 

- การถือศีลอดแบบสมัครใจ ในวันจันทร์
และพฤหัสบดี หรืออย่างน้อยที่สุดในแต่ละ
เดอืนจะถือศีลอดไม่น้อยกว่าสามวัน กล่าวได้
ว่าการถือศีลอดมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับการสร้างสุขภาพ นั่นคือการสร้างระเบียบ
วินัยต่อร่างกายด้วยการฝึกความอดทนและ
การปรับตัว 

- สมาธิตามแนวศาสนาอิสลาม (Islam) ใน
ศาสนาอิสลาม สมาธ ิเก ิดจากแนวคิด 2 
แนวคิด ได้แก่ จากอัลกรุอ่าน (Quran) และ
แนวทางของท่านศาสนฑูต (Sunnah) โดย
การฝึกสมาธิเป็นการตั้งจิตมุ่งมั่น ที่เรียกว่า 
การสำนึกขอบคุณต่อพระเจ้า “Tafakkur” 
โดยสะท้อนให้เห็นสมาธิในเรื ่องการเพ่ิม
ผลผลิตจากการคิด และการพัฒนาปัญญาซึ่ง
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ความเกิดขึ ้น ตั ้งอยู ่ชั ่วคราว แล้วก็ดับไป
ทั้งสิ้น 
- ผู้ที่ฝึกฝนจิตใจอย่างดีจนเกิดปัญญา จะ
เข ้าถ ึงความจร ิงของโลกและช ีว ิต  และ
สามารถรักษาจิตใจของตนให้สงบไม่หวั่นไหว
ไปกับทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจ 
 

- หลักความรัก (Love หรือ Agapé) ความ
เป ็นม ิตรและความปรารถนาให ้ผ ู ้อ ื ่นมี
ความสุข 
- หลักอาณาจักรของพระเจ้า คำสอนที่เน้น
ว่าความดีต่าง ๆ ที่บุคคลได้กระทำแล้วจะ
เป็นสิ่งที่นำพาบุคคลนั้นให้ไปสู่อาณาจักร
ของพระเจ้าไม่ว่าจะในโลกนี้หรือโลกหน้า 
- สร้างความเข้าใจในเรื่องราวของพระเจ้า 
จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ เป็นบ่อเกิดของ
ปัญญาหรือแหล่งรวมขององค์ความรู้ทั้งมวล 
ซึ่งสอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูในพระ
ธรรมมัทธิว 4:4 ว่า “…ฝ่ายพระองค์ตรัส
ตอบว่า มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า มนุษย์จะ
บำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุง
ด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ ่งออกมาจากพระ
โอษฐ์ของพระเจ้า 

เป็นการต่อยอดของการทำสมาธิในระดับสูง
ขึ้น โดยต้องการเข้าถึงพระเจา้ 
-การละหมาดยามค่ำคืนเรียกว่า กิยามุล
ล ัยน์  (ภายหล ังจากหล ับไปแล ้ว  เร ียก 
ตะฮัจญุด) ทำให้มีความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์
แน่นแฟ้น เพื่อขอดอาอ์และขออภัยโทษจาก
ผิดบาป 
 

6. การด ูแลร ักษา
อาการเจ็บป่วยด้วย
หลักการศาสนา 

- สวดมนต์ และ สนทนาธรรม 

- การดูแลรักษาด้วยธรรมะ ในพระไตรปิฎก
จะพบว่ามีการใช้ 2 วิธีด้วยกันคือ ใช้สวดให้

- ใช้หลักศรัทธา (faith) ความหวัง (hope) 
และความรัก (love) ด้วยการ ภาวนา เป็น
รูปแบบความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระ
เป็นเจ้า  

- โรคภัยไข ้เจ ็บเป ็นธรรมชาติอย ่างหนึ่ง
ที ่อ ัลลอฮ์ทรงให้มีข ึ ้น มีคำสอนมากมาย
เกี่ยวกับการเจ็บป่วยโดยตรงดังนี้เป็นต้น โรค
ทุกโรคมีวิธีรักษา หากรักษา ถูกทางโรคก็จะ
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คนป่วยฟัง และคนป่วยนำหลักธรรมมา
ปฏิบัติเพื่อระงับความเจ็บไข้  
- การสวดพระปริตร หมายถึง การใช้บท
สวดต่าง ๆ สาธยายให้คนป่วยฟัง การฟัง
สาธยายธรรม ทำให้กายผ่อนคลายไม่เครียด
ได ้เมื่อกายผ่อนคลายไม่เครียด จิตก็ตัง้มั่นไม่
หวั่นไหว สามารถใช้ปัญญาพิจารณาเข้าถึง
ความจริงแห่งชีวิต และทำจิตให้มีสุขภาพ
สมบูรณ์เต็มที ่กายท่ีเครียดจากความเจ็บไข้ก็
จะผ่อนคลาย ปรับเข้าสู่สภาพปกติได้ง่าย 

- พุทธบูรณาการ คือการใช้ยาในการรักษา
โรค การใช้ธรรมะในการรักษาโรค การรักษา
อาการป่วยด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน ได้แก่ 
บทสวดมนต์เช้า-เย็น บทสวดพระคาถาชิน
บัญชร บทสวดโพชฌังคปริตร การปฏิบัติ
สมาธิ การสนทนาธรรม บูรณาการกับการ
ดูแลรักษาในทางการแพทย์ การรับประทาน
อาหาร การออกกำล ังกาย การควบคุม
อารมณ ์

- ส ม า ธ ิ ต า ม แ น ว ค ร ิ ส ต ์ ศ า ส น า 
(Christianity) ส่วนหนึ่งของการฝึกสมาธิ 
สิ่งเหล่านี้ได้แก่ สวดมนต์ในโบสต์ ดังนั้นผู้ที่
สวดมนต์ในโบสต์คริสต์ อาทิ สวดมนต์และ
การนับลูกประคำในคริสตร์นิกายคาทอลิก 
หรือการเดินสวดมนต์อย่างเงียบๆในคริสต์
นิกายออโทดอกซ์ ก็คือการเอาจิตใจจดจ่อ
อยู่กับการสวดมนต์ให้เกิดสมาธิ 
- บทบาทของบาทหลวง: อาจารย์/คุณพ่อ 
ช่วยอธิษฐานและวางมือให้ผู้ป่วย เพราะเป็น
หน้าที ่ของคริสจักรที ่ต ้องทำตามข้อพระ
คัมภีรที่ว่า "ถ้าผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วย ผู้นั้น
ควรเช ิญบรรดาผู ้ปกครองคร ิสตจ ักรมา
อธิษฐานเผื่อ และเจิมด้วยน้ำมันในพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า คำอธิษฐานด้วยความ
เชื่อจะทำให้ผู้ป่วยหายดี องค์พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงรักษาเขา ถ้าเขาทำบาปพระองคก็จะ
ทรงอภัยให้เขา" (ยก. 5:14, 15) 
- การอธิฐานด้วยตนเอง เช่น "พระองค์เอง
ทรงรับแบกบาปของเราทั ้งหลายไว้ที ่พระ

หายโดยอนุมัติของอัลลอฮ์ ร่างกายมีสิทธิ
เหนือบุคคล กล่าวไว้ในคำสอนคือ 
- เมื่อร่างกายเจ็บป่วยบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
ร่างกายมีหน้าที่รักษา ดูแลร่างกายตนเอง
เสมอ 
- ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้หายจากโรค จะ
ปล่อยปละละเลยมิได้ 
- เน้นย้ำให้มีการช่วยเหลือดูแล เยี่ยมเยียน
กัน ขอดุอาอ์ และให้กำล ังใจกันในยาม
เจ็บป่วย 
- ให้รับบำบัดรักษาเมื่อเจ็บป่วย เพราะถือ
เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนในการรักษา
สุขภาพและดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยด้วย
รูปแบบที่ไม่ขัดต่อหลักการทางศาสนา 
- ยาที่ระบุไว้ในอัลกุรอานและอัลหะดีษ คือ 
1) น้ำผึ้ง 2) น้ำซัมซัม 3) หับบะตุสเสาดาอฺ 
(ยี่หร่าดำ) และ4) อินทผลัมอัจญ์วะฮฺ 
(อินทผลัมชนิดหนึ่งที่ดีที่สุดของเมืองมะดี
นะฮ) หรือ สายพันธุ์อ่ืน ๆ 
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- การใช้ธรรมวินัย มีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่
ความหลุดพ้นจากทุกข์ และปฏิบัติเพื่อมุ่งให้
เกิดปัญญา และปัญญานั้นทำให้เป็นสุขได้ใน
ทุกสถานการณ์ เช่น การคิด รู้สึก หรือมีท่าที
ต่อปัญหาอย่างไร สามารถปล่อยวางหรือยัง
ยึดติดอยู่หรือไม่ 
- พุทธศาสนา ไม่ได้สอนให้เชื่อถือหรือ
เลื่อมใสในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือ
ธรรมชาติ โชคลาง การพยากรณ์ หรือแม้แต่
การฝึกฝนตนให้มีอำนาจพิเศษต่าง ๆ 

กายบนไม้กางเขนนั้นเพื ่อเราจะได้ตายต่อ
บาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรม และ
ด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกท่านได้รับ
การรักษาให้หาย" (1 เปโตร 2:24) หรือ "จิต
วิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญองค์
พระผู้เป็นเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจทั้งปวง 
อันเปี ่ยมด้วยพระคุณผู ้ทรงอภัยโทษบาป
ทั้งหมดของท่านและทรงรักษาโรคภัยทั้งสิ้น
ของท่าน" (สดด 103: 2, 3) 

- การบำบัดดว้ยการอ่านบทดุอาอฺต่าง ๆ ที่
ปรากฏว่าดีและให้ผลเลิศ (มะอฺษูรฺ) และอ่าน
อายะห์อัลกุรอาน เป่า และลูบให้ทั่วร่างกาย 
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2) แนวปฏิบัติด้านสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน 

 เป้าหมายเน้นการดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชน (Home Health Care) เช่น การจัดบริการแก่บุคคลและครอบครัวในสถานที่พัก หรือที่อยู่อาศัย เพ่ือส่งเสริม
ดำรงรักษาความสมดุลของร่างกาย ลดการพ่ึงพา ลดการเจ็บป่วย และช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย ทั้งนี้ เพ่ือคงไว้ซึ่งสุขภาพทีว่างอยู่บนฐานสุขภาวะ ทั้งมิติทางกาย ทางใจ 
ทางสังคม และทางปัญญา (จิตวิญญาณ) โดยอาศัยแนวคิดเรื่องปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ (Social determinants of health) และกลยุทธการ 
สร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (The Ottawa Charter) 
 
ตารางท่ี 6 แนวปฏิบัติด้านสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน 

แนวปฏิบัติสุขภาพ 
ระดับครอบครัว

และชุมชน 

ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 

1. การสร้างนโยบาย
สาธารณะเพ่ือ
สุขภาพ 

กำหนดยุทธศาสตร์ชุมชนต่อการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เช่น  
- ข้อตกลงการเป็นหมู่บ้านวิถีพุทธ (รักษา
ศีล 5/ ลด ละ เลิกอบายมุข) 
- นโยบายวัดต้นแบบ ด้านการเสริมสร้างสุข
ภาวะและการเรียนรู้ของสังคม 
- ข้อกำหนดชุมชนต่อการใช้หลักพุทธธรรม
ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติด
บ้าน/ติดเตียง/ ผู้พิการ/ผู้ป่วยระยะยาว 

การกำหนดนโยบายด้านสุขภาพผ่าน 
สังฆมณฑลต้นสังกัดท่ีมีคริสตจักรกระจาย
อยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ต่อ 
- การให้ข้อมูลสุขภาพ 
- การชี้แนะ (Advocate) 
- การพัฒนาขีดความสามารถ (Enable) 
- การไกล่เกลี่ย (Mediate) 

กำหนดนโยบายชุมชนวิถีอิสลาม 
- การสร้างฮูกมปากัต (ร่วมกันระหว่างผู้นำ 
4 ประเภทคือ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำ
ท้องถิ่น และผู้นำตามธรรมชาติ) เพ่ือความ
ร่วมมือด้านสุขภาพของคนในชุมชน เช่น 
ชุมชนปลอดบุหรี่ การลดหวานมันเค็ม การมี
กิจกรรมทางกาย 
- การครูสูซ (อบรม) ก่อนแต่งงานเพ่ือ
เตรียมความพร้อมคู่สมรสในการสร้างสุข
ภาวะครอบครัวและสุขภาวะทางเพศ 
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- นโยบายเสริมสร้างศูนย์เรียนรู้ เพ่ือการ
บำบัดจิต/ยาเสพติด โดยใช้หลักไตรสิกขา มี
ศีล สมาธิและปัญญา 

(ป้องกันเอดส์ การผิดประเวณี การสำส่อน
ทางเพศ) 

2. การสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ี
เอ้ืออำนวยต่อ
สุขภาพ 

- การใช้วัดเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
(Health Promoting Temples) เป็นวัดที่มี
การให้ข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแก่พุทธศาสนิกชน หรือ เป็นการ
พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะ
ทางจิตใจสำหรับคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุ รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนสุข
ภาวะชุมชนเกิดชุมชนที่มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ เป็นต้น 
- เน้นการพัฒนาศาสนสถาน การพัฒนาศา
สนบุคคล การพัฒนาศาสนธรรม และ การ
พัฒนาศาสนพิธี เพ่ือเป็นต้นแบบด้าน
สุขภาพ รวมทั้ง การดูแลสุขภาวะทางจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลงานบุญ
และงานประเพณี 

สภาพแวดล้อมที่จัดโดยครัวเรือนคริสตชน 
- การปลูกฝัง/สร้างค่านิยมในระบบ
ครอบครัวและชุมชนชาวคริสต์ต่อสุขภาพ ถึง
การประคับประคองการดูแลรักษาชีวิตที่
พระเป็นเจ้าให้มาอย่างดีที่สุด  

- การจัดบริการอาหารสุขภาพในชุมชน 
เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ผักปลอดสารพิษ 
- การจัดสถานที่สาธารณะ/การจัดกิจกรรม
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการออกกำลัง
กายของชุมชน 
- การจัดการขยะชุมชน ณ ต้นทาง แบบมี
ส่วนร่วมทุกครัวเรือน 
การจัดร้านค้าชุมชนที่มีเมนูอาหารเพื่อ
สุขภาพ เช่น ข้าวยำสุขภาพ 
- การจัดสถานที่สำหรับออกกำลังกาย หรือ 
การมีกิจกรรมทางกายที่เป็นสัดส่วน แยกกัน
ระหว่างบุรุษและสตรี เช่น 
1. สถานที่ควรเป็นสถานที่มิดชิด ไม่มีการ
ปะปนชายหญิง สถานที่ที่เหมาะสมที่สุด
สำาหรับแม่บ้าน คือ ในบ้านหรือ
บริเวณบ้านของตนเอง  
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- จัดให้มีระบบและกลไกในการสร้างเสริม
สุขภาพการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
และป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและ
ปัจจัยคุกคามสุขภาพภายในวัด ในช่วงที่มี
เทศกาล งานบุญและงานประเพณี  

2. การใช้เสียงเพลงและดนตรีที่ไม่ขัดกับ
หลักศาสนาอิสลาม  
3. การแต่งกายต้องสอดคล้องกับหลักศาสนา
อิสลาม คือ การปกปิดทุกส่วนของ
ร่างกาย  ยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ   
  
 

3. การเสริมสร้าง
กิจกรรมชุมชนให้
เข้มแข็ง 

- แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน เพ่ือการ
ดำเนินงานด้านสุขภาพคนในชุมชน 
- การสื่อสารสุขภาพวิถีพุทธ สู่ประชาชน 
- การระดมพลังภาคีทุกภาคส่วน เพ่ือร่วม
ปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน เช่น 

▪ 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม)  
▪ 3อ. (อาหารถูกหลักโภชนาการ 

ออกกำลังกาย อารมณ์ดี)  
▪ 1 น. (นาฬิกาชีวิต) การทำงานของ

อวัยวะภายในร่างกายตามธรรมชาติ 
- มีสื่อให้ความรู้ทางสุขภาพในชุมชน เช่น 

- การอภิบาลชีวิตชุมชนเพื่ออณาจักรของ
พระเจ้า เป็นพันธกิจหนึ่งของคริสตจักร 
สนับสนุนชุมชนคริสเตียนให้เติบโตอย่างมี
ส่วนร่วม บนพื้นฐานความเชื่อต่อการสำแดง
พระเยซูคริสต์อย่างมีชีวิต และไม่หยุดนิ่ง 
- การสื่อสารสุขภาพผ่านธรรมเทศนาจาก
พระธรรมวิวรณ์ ที่เรียกว่า “วิวรณ์ธรรม” 
(Apocalyptic literature) ต่อการใช้ชีวิต
อย่างสมดุล 
- วิวรณ์สอนให้รู้ว่า ความสุขแท้เกิดจากการ
มีชีวิตที่บริสุทธิ์และชอบธรรม 

- การมีคณะกรรมการชูรอ (สภาที่ปรึกษา) 
ของชุมชนต่อการสร้างสุขภาวะ อันเป็นเวที
สำหรับการถกแถลง/การอภิปรายรูปแบบ
หนึ่ง (Deliberation) ที่มีลักษณะเฉพาะ คือ 
ผู้ที่เข้าร่วมอภิปรายได้พิจารณาไตร่ตรอง 
เปรียบเทียบเหตุผลต่างๆ ของการที่จะ
สนับสนุนหรือคัดค้านต่อข้อเสนอใดข้อเสนอ
หนึ่ง โดยที่การพิจารณานั้นเป็นไปด้วยความ
รอบคอบและจริงจังที่จะนำสู่การปฏิบัติและ
การสะท้อนผลการปฏิบัติ 
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▪ คติธรรม สมุนไพร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ ทั้ง 4 ด้าน (กาย จิต 
สังคม/อนามัยสิ่งแวดล้อม จิต
วิญญาณ) แก่ประชาชนในช่วงที่มี
เทศกาล งานบุญและงานประเพณี 

 

- วิวรณ์สอนให้ยืนหยัดอดทนในความ
บริสุทธิ์ ความถูกต้อง และในการติดตามวิถี
ของพระคริสต์ 
- วิวรณ์สอนให้ตระหนักว่า สุขภาวะแท้จริง
ต้องนำสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า 
ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตผู้ทีเ่ชื่อ 

- การสื่อสารสังคม ผ่านภาษา/กลุ่มบุคคลที่
ชุมชนยอมรับ เพ่ือสร้างความรอบรู้ทาง
สุขภาพ 

4. การพัฒนาทักษะ
ส่วนบุคคล 

- การสร้างค่านิยมและทักษะทางสุขภาพ
ของประชาชน เช่น การสวมหน้ากาก การ
ล้างมือที่ถูกต้อง  
- วาระสุขภาพในงานบุญและงานประเพณี 

▪ การรณรงค์/สอดแทรกค่านิยม ลด 
ละ เลิก อบายมุข ประเภทการดื่ม
สุรา และการสูบยาสูบ และการจัด
สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพใน
งานบุญ งานประเพณีในพุทธ
ศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวสิาขบู
ชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 
ฯลฯ  

การเสริมสร้างสุขภาวะระดับบุคคลตาม
พระคัมภีร์ เช่น 
1) สำรวจชีวิตตนเองตลอดเวลา ฮีบรู 
12:12 
12 เพราะเหตุนั้นจงยกมือทีอ่่อนแรงขึ้น และ
จงให้หัวเข่าทีอ่่อนล้ามีกำลังขึ้น 1เธสะโลนิ
หา 5:21 21 จงพิสูจน์ทุกสิ่ง สิ่งทีดี่นั้นจง
ยึดถือไว้ให้มั่น 

2) เป็นที่ปรึกษา มีที่ปรึกษาฝ่ายจิตวิญญาณ   
ฮีบรู 12:13 13 และจงทำทางให้ตรงเพ่ือให้
เท้าของท่านเดินไป  เพ่ือว่าขาทีเ่ขยกนั้นจะ
ไดไ้มเ่คล็ด แตจ่ะหายเป็นปกติ 
3) รับการบำบัดให้หายดี ฮีบรู 12:14 

กระบวนการตัรบียะห์ (การอบรมขัดเกลา) 
มีข้ันตอนดังนี้ 
1) ให้มีสติตื่นรู้ ต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน

สุขภาพ เรียกว่า awakening: قومة  
2) การบันทึกรวบรวมข้อมูล data 

collection: استشارة  

3) การคิดใคร่ครวญ thinking: تفكر  
4) การขอจากอัลลอฮ์ให้ช่วยเลือกสิ่งที่ดีให้ 

guidance: استخارة  
5) การประจักษ์แจ้ง action vision: 

  بصيرة
6) การมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำ decision: عزم  
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- เน้นการใช้โอกาสพิเศษทางศาสนา 
สำหรับการพัฒนากาย (พัฒนาอินทรีย์ 6) 
การพัฒนาจิต (จิตภาวนา) และการประพฤติ
ธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสังคมในการอยู่
ร่วมกัน 

▪ การส่งเสริมสุขภาพกาย  
▪ การส่งเสริมสุขภาพจิต  
▪ การส่งเสริมสุขภาพสังคม  
▪ การส่งเสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณ 

14 จงอุตส่าห์ทีจ่ะอยู่อย่างสงบกับคนทั้ง
หลาย และอุตส่าห์ทีจ่ะได้ใจบริสุทธิ์ ซ่ึงถ้าใจ
ไมบ่ริสุทธิ์ก็จะไมมี่ผู้ใดไดเ้ห็นองค์พระผู้เป็น
เจ้าเลย 

7) การมอบหมายความสำเร็จต่อพระเจ้า 

trust:  توكل  

8) การปฏิบัติ action: أمل  

9) การทบทวน evaluation: محاسبة  
10) การขอความช่วยเหลือ (help seeking: 

  استعانة
11) การมีสำนึกว่าพระเจ้าเฝ้ามองการ

กระทำนั้นๆอยู่ monitoring:  مراقبة 

5. การปรับเปลี่ยน
ระบบบริการสุขภาพ 

การทำงานจิตอาสาด้านสุขภาพภาค
ประชาชน 
- การเฝ้าระวังทางสุขภาพโดยชุมชน 
- การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น สมุนไพร 

การทำงานจิตอาสาด้านสุขภาพของชาว
คริสต์เพื่อให้สุขภาพจิตที่เป็นสุข 
1) สอนคนที่อยู่รอบ ๆ เขาให้อธิษฐาน เพ่ือ
หาโอกาสในการประกาศพระกิตติคุณ 
2) สอนคนที่อยู่ รอบ ๆ เขาให้ดำเนินชีวิตที่
บริสุทธิ์และเป็นแบบอย่าง 
3) สอนคนที่อยู่รอบ ๆ เขาให้พูดถึง
ความหวังในพระคริสต์ 

การจัดบริการเชิงรุกด้านสุขภาพโดยแกน
นำของชุมชนเอง 
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3) แนวปฏิบัติด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับหน่วยบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับ 

เป้าหมาย 

• การส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือปฏิบัติการบริการสุขภาพสำหรับคนทีสุ่ขภาพดีเพ่ือทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้น 

• การควบคุมป้องกันโรค เพ่ือปฏิบัติการบริการสุขภาพสำหรับคนทีสุ่ขภาพดีและเบี่ยงเบนเล็กน้อย เพ่ือลดอัตรา

การป่วยและอัตราการตายจากโรคด้วยมาตรการแทรกแซงต่างๆ/การขจัดหรือยับยั้งพัฒนาการของโรค เพ่ือ

หยุดยั้งอุบัติการณ์ของโรค  

• การรักษาพยาบาล  เพ่ือปฏิบัติการบริการสุขภาพสำหรับคนทีป่่วยทางกาย ความบกพร่องหรือผิดปกติทางจิต 

ซึ่งจะเป็นผู้ป่วยภายในหรือผู้ป่วยภายนอก 

• การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพ่ือปฏิบัติการบริการสุขภาพสำหรับคนทีร่่างกายและจิตใจที่บกพร่องหรือสูญเสียไปให้มี

ศักยภาพในการดูแลตนเอง สามารถเรียนรู้ปฏิบัติงาน และดำรงชีวิตในสังคมได้  
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ตารางท่ี 7 แนวปฏิบัติด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพสำหรับหน่วยบริการสุขภาพท้ัง 3 ระดับ 

แนวปฏิบัติสุขภาพ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 
1. การส่งเสริม
สุขภาพ 

เช่นเดียวกนักับระดับบุคคล เช่นเดียวกนักับระดับบุคคล เช่นเดียวกันกับระดับบุคคล 

2. การป้องกันโรค    
3. การ
รักษาพยาบาล 

การดูแลด้านจิตวิญญาณ: 
1. การจัดตั้งห้องพระ:  
- ห้องพระที่เป็นสัดส่วนและสงบ เหมาะ
สำหรับคนไข้ที่ต้องการสวดมนต์ นั่งสมาธิ 
ฟังเทศน์จากเทป องคป์ระกอบของที่บูชา
พระรัตนตรัยประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 4 อย่าง 
ได้แก่ พระพุทธรูป 1 องค์ 3. เชิงเทียน 1 คู ่
เป็นอย่างน้อยกระถางธูป 1 ลูก และแจกัน 
1 คู ่เป็นอย่างน้อย 
- จัดให้มีพระพุทธรูป ให้คนไข้และญาติ
กราบไหว้ สร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้คนไข้
ส่วนหนึ่งคลายความวิตกกังวลจากการเข้า
รับการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ท่ีอยู่

1. การบอกข้อมูลความจริง  
บนพื้นฐานของคำสอนของพระศา
สนจักร คือ จะต้องบอกความจริง
และข้อมูล ต่อผู้ป่วย โดยไม่ปิดบัง 
เพื ่อประโยชน์ของผู ้ป่วยเองด้วย 
และประโยชน ์ต ่อความร ่วมมือ
ระหว่างแพทย์หรือผู้ดูแล ผู้ป่วยกับ
ผู้ป่วยเอง  

2. การรักษาความลับ  
ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย เป็นสิทธิ
และเสรีภาพของผู ้ป ่วย แต่ส ิทธิ
เสร ีภาพต ้องม ิ ใช ่ เพ ียงแต ่การ
ป้องกันสิทธิของตน เท่านั ้น แต่
จะต้องส่งเสริมสิทธิของผู ้อื ่นด้วย 

1. การดูแลให้ได้รับอาหารหะลาล 
- เป็นอาหารตามข้อบัญญัติศาสนาอิสลาม ที่
ผ่านกรรมวิธีในการทำ จัดเตรียม ผสม ปรุง 
ประกอบ หรือแปรสภาพ  
- ขั้นตอนและกระบวนการต้องไม่ขัดต่อ
ข้อบัญญัติของศาสนา ได้แก ่วัตถุดิบหรือ
ส่วนผสมที่ใช้ในการปรุงอาหารหรือใช้ในการ
ผลิต การล้างทำความสะอาดวัตถุดิบและ
อุปกรณ ์สถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร 
การเก็บรักษา การขนส่ง และการบริการ
เสิร์ฟอาหารแก่ผู้รับบริการ  
- การปรุงประกอบอาหารต้องไม่มีส่วนผสมที่
ต้องห้าม เช่น เลือดของสัตว์ ผลิตภัณฑ์จาก
สุกร และ เหล้าเป็นต้น 
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แนวปฏิบัติสุขภาพ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 
ในระยะอันตราย คนไข้หนักในไอซียู คนไข้ที่
ต้องทำการผ่าตัด 
- การเปิดเทปเสียงธรรมะ บางโรงพยาบาล
จัดหาชุดหูฟังโดยคนไข้แต่ละคนเลือกฟังเอง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเปิดเทปเสียงดังทั้งห้อง ซ่ึง
อาจรบกวนคนที่ไม่ต้องการฟัง หรือต้องการ
ความเงียบสงบ 
- การทำบุญตักบาตร อาจนิมนต์พระภิกษุมา
รับบาตรถึงเตียงคนไข้และจัดหาปัจจัยให้
คนไข้ได้ทำบุญ เพราะในยามเจ็บไข้ คนไข้
ส่วนหนึ่งต้องการทำบุญตักบาตร ชาวพุทธ
เชื่อว่าการตักบาตรเป็นการทำให้รู้จักคุณค่า
ของการให ้ทำให้จิตใจแจ่มใส บางคนเชื่อว่า
การทำบุญ ผลบุญจะส่งผลให้พ้นเคราะห์ 
ประสบแต่ความสุขความเจริญ แม้คนไข้หนัก
ที่ยังพอรู้สติ บางครั้งก็ปรารถนาจะทำบุญ
เช่นกัน 
- นิมนต์พระภิกษุร่วมดูแลคนไข้ พระให้พร 
ผูกข้อมือและตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ ให้คำปรึกษา
สำหรับคนไข้ที่เครียด วิตกกังวล หวาดกลัว 
หรือมีความทุกข์ การจัดสถานที่เป็นสัดส่วน 

การรักษาความลับจึงเป็นประเด็น
สำคัญที่จะต้องตัดสินใจ ด้วยความ
ละเอ ียดอ ่อน ป ัจจ ัยท ี ่จะส ่งผล
กระทบและความเหมาะสมของ
เวลา  

3. การดูแลอภิบาลด้านจิตใจ  
ให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจเป็น
อันดับต้น สนับสนุนและส่งเสริม
โดยเฉพาะการนำเอา ความเชื่อและ
ศาสนากิจทางศาสนาที่ผู้ป่วยนับถือ
เ ป ็ น เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ช ่ ว ย เ ห ลื อ 
นอกเหนือจากนั ้นยังเชิญชวนให้
ญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยเองเข้า
มามีส่วนร่วมใน การ ดูแลทั้งด้าน
ร่างกายและการดูแลอภิบาลด้าน
จิตใจด้วย  

4. การด ูแลอภ ิบาลผ ู ้ ป ่ วยร ะยะ
สุดท้าย  
โ ดยมุ่ ง ป ระค ั บประคองคว าม
สะดวกสบายด้านร่างกาย บรรเทา
ความเจ็บปวดจากอาการของโรค 

- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตและเก็บรักษา จะ
นำไปปะปนกับอุปกรณ์ในการผลิตอาหารที่
ไม่หะลาลไม่ได้  
- สถานที่ผลิตอาหารหะลาล ต้องไม่ปะปน
กับการผลิตอาหารที่ไม่หะลาล  
- การเก็บรักษาและการขนส่ง อาหารหะลาล 
ต้องแยกออกจากอาหารที่ไม่หะลาล  
- การให้บริการ หรือเสิร์ฟอาหารฮาลาล 
รวมทั้งการล้างภาชนะที่ใช้แล้ว เช่น ถาด 
จาน ช้อนส้อม ต้องไม่ปะปนกับอาหารที่ไม่
หะลาล 
- ภาพรวมของอาหาร คือต้องมีความสะอาด 
ไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคปราศจากสารพิษและ
อันตรายทุกชนิด  
2. ส่งเสริมการละหมาด 
การเจ็บป่วยยังคงละหมาดต่อไปในสภาพที่
ทำได ้(จะไม่ได้รับการยกเว้นว่า ไม่ต้องทำ
ละหมาด ตราบใดที่มีสติสัมปชัญญะยังอยู่) 
- ส่งเสริมการละหมาด (แม้ว่านอนรักษาบน
เตียงก็ตาม) โดยการปลุก แจ้งเตือน เมื่อถึง
เวลา 



 

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 86 

แนวปฏิบัติสุขภาพ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 
เพ่ือให้คนไข้และญาติขอคำปรึกษาจากพระ
ได้อย่างเป็นส่วนตัว การทำสมาธิ เพ่ือลด
ความเจ็บปวด  
2. วิธีปฏิบัติตอพระภิกษุอาพาธ 
- การจัดบริการห้องพักเฉพาะพระภิกษุสงฆ์-
สามเณร เป็นจัดระบบบริการเพ่ือเอ้ือให้
พระภิกษุสามเณรซึ่งมีวัตรปฏิบัติแตกต่างกับ
คฤหัสถ์ได้เต็มที่ตามหลักแห่งพระวินัย 
- การจัดบุคลากร จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาล
เพศชาย เป็นผู้ดูแลพระภิกษุอาพาธแทน
เจ้าหน้าที่พยาบาลเพศหญิงเพ่ือให้การดูแล
ภิกษุไข้เป็นไปตามพระธรรมวินัย คือ ไม่ต้อง
ให้สตรีเพศมาถูกเนื้อต้องตัวพระภิกษุ 
- การจัดให้มีห้องถวายภัตตาหาร เพ่ือความ
สะดวกในการทำบุญกับพระภิกษุอาพาธ 
- การจัดอาสนะสำหรับพระ ควรใช้เสื่อ พรม 
หรือผ้าขาว แต่ต้องจัดอาสนะของพระให้สูง
กว่าที่นั่งของฆราวาส 
- การบริการภัตตาหารแด่พระสงฆ์อาพาธ 
กำหนดภัตตาหารมื้อหลัก 2 มื้อ คือ มื้อเช้า 
และม้ือเพล เช่น กำหนดภัตตาหารมื้อเช้า 

บำบัดเท่าที่จำเป็น ตอบสนองด้าน
จิตวิญญาณและให้ความสำคัญต่อ
เก ียรต ิภ ูม ิความเป็นมนุษย ์ของ
ผู้ป่วย 

5. การบริการเพื ่อนมนุษย์ด ้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์  
ด้วยหลักความเชื่อเรื่องความเสมอ
ภาคเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ใน
ฐานะผู้ที่พระเจ้าทรงสร้าง  
- ให ้บร ิ การท ี ่ มี ความเสมอกัน
ทางด้านเพศ ตามคำสอน “คุณค่า
ของสตรีและบุรุษเท่าเทียมกัน” 
-พัฒนาการบร ิการในห้องพิเศษ 
ด้วยการสร้างบรรยากาศแบบคริสต์
ศาสนา มุมนมัสการ 

3. จัดบริการด้านสถานที่อาบน้ำละหมาด
และสถานที่ละหมาด 
- สถานที่ละหมาด ควรเป็นบริเวณสถานที่ท่ี
สะอาดและสงบ เพ่ือให้จิตใจมีสมาธิกับการ
ทำละหมาด 
- การอาบน้ำละหมาด มิใช่การอาบท่ัว
ร่างกาย แต่เป็นการชําระล้างอวัยวะบางส่วน
ของร่างกายให้สะอาดเท่านั้น หากอวัยวะ
บางส่วนไม่สามารถโดนน้ำได้ ให้ใช้มือสัมผัส
ฝุ่นดินที่สะอาดมามาลูบแขนและใบหน้า 
(เรียกว่า การทำตะยัมมุม) 
- สถานที่อาบน้ำละหมาด ควรเป็นสถานที่ท่ี
สะอาด และควรแยกสัดส่วนของชาย-หญิง 
เนื่องจากต้องเปิดเผยอวัยวะบางส่วนของ
ร่างกายในระหว่างการอาบน้ำละหมาด เช่น 
ต ้องเปิดผ้าคลุมผม (ฮิญาบ) เพ่ือเช็ดศีรษะ
หรือผมบางส่วน 
- การบริจาคเลือดและการรับการถ่ายเลือด 
เป็นที่อนุญาตเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อ
การรักษาชีวิตของผู้ป่วย 
4. การดูแลการคลอดบุตร 
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แนวปฏิบัติสุขภาพ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 
เวลา 06.30 น. และภัตตาหารมื้อเพลเวลา 
10.30 น.  
การดูแลด้านทันตกรรม เพ่ือป้องกันการเกิด
ปัญหาในทางวินัย เช่น ไม่อยู่สองต่อสองกับ
เจ้าหน้าที่ต่างเพศ ดังนั้น ขณะทำการตรวจ
รักษา ทันตแพทย์ต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยเสมอ 
หรือ เปิดประตูห้องตรวจ (ไม่ปิดจนมิดชิด) 
 
 
 

- อนุญาตให้บิดา หรือ ญาติ กล่าวอะซานที่
ข้างหูของทารกแรกเกิด ซึ่งจะส่งผลความ
ศรัทธาได้บังเกิดข้ึนในหัวใจของทารก 
6. การวางแผนครอบครัว  
- แบบช่ัวคราว ใช้เพื่อการเว้นระยะการมี
บุตร เพ่ือสุขภาพของมารดาและทารก การ
คุมกำเนิดหรือการเว้นระยะการมีบุตร นั้น
ต้องไม่เป็นการลายการทำหน้าที่ของอวัยวะ
สืบพันธุ์อย่างถาวร 
- การใช้ถุงยางอนามัย เป็นที่อนุญาตเพ่ือ
การป้องกันการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ 
- การคุมกำเนิดแบบถาวร ไม่สามารถทำได ้
การใช้วิธีคุมกำเนิดที่มแีนวโน้มว่าเป็นการ
ทำลายการปฏิสนธิ ไม่เป็นที่อนุญาตเช่นกัน 
7. การทำแท้ง  
เพราะความจำเป็นเช่น การถูกข่มขืน การ
ท้องที่เสี่ยงต่อการคุกคามชีวิตของมารดา 
- ไม่อนุญาตให้ทำแท้ง ในกรณีท่ีมารดา
ร่างกายสมบูรณ์ดีแต่ปฏิเสธการตั้งครรภ์ 
หรือ การมีบุตร 
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- อิสลามส่งเสริมการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ควร
อธิบายระเบียบขั้นตอนการเข้าเยี่ยมทีไม่ไป
รบกวนผู้ป่วยและผู้ป่วยเตียงอื่น ๆ  
8. การทำกายภาพบำบัด การฉายรังสี
เอกซ ์การทำฟัน  
- การเปิดเผยอวัยวะอยู่ในขอบเขตท่ี
เหมาะสมและไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม 
ไม่ควรอยู่กันสองต่อสองกับบุคคลากรต่าง
เพศ 
9. การปฏิบัติขณะทำการตรวจรักษาเพื่อ
คงไว้ซ่ึงสังคมที่มีคุณธรรม และการปกป้อง
เกียรติของบุคคล เช่น  
- การปกปิดเรือนร่างและอวัยวะพึงสงวน
ทั้งหมด (ยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือ)  
- การอนุญาตสวมชุดฮิญาบคลุมทับชุด 
uniform ของคนไข้ 
- การไม่ตรวจรักษาแบบสองต่อสอง ในคน
รับบริการและให้บริการที่ต่างเพศ ควรมี
บุคคลที่สามที่เป็นเพศเดียวกันกับผู้ป่วยไว้
เสมอ 
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แนวปฏิบัติสุขภาพ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 
- ความเป็นส่วนตัวในห้องพิเศษ ควรเคาะ
ประต ูและรอคอยสักพักก่อนที่จะเข้ามาใน
ห้องท่ีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา เพ่ือทีจ่ะได้มี
เวลาปกปิดร่างกาย หรือ อยู่ในสภาพที่
ปกปิดร่างกาย 
9. ด้านยา หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีส่วนผสม
ของแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด หรือเจ
ลาตินที่มาจากผลอตภัณฑ์ของสุกร 

4. การฟื้นฟูสภาพ    
5. ช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาด 
COVID-19 

การปฏิบัติในส่วนวัดวาอารามและสำนัก
สงฆ์ 

- หลีกเลี่ยงการไปจาริกแสวง
บ ุญหร ืองด เด ินทา ง ไป
ต่างประเทศท่ีมีการระบาด  

- ง ด ก ิ จ ก ร ร ม บ ร ร พ ช า
สามเณรภาคฤดูร้อน  

- งดค่ายคุณธรรม  
- งดกิจกรรมที่มีประชาชน

ร ่ ว ม จ ำ น ว น ม า ก  เ ช่ น 
งานวัด งานบุญประจำป ี 

การไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ทำออนไลน์ ผ่าน 
Facebook Live (อันเป็นข้อปฏิบัต ิหลัก
ของคริสเตียน) แทน (ปกติจะมีการรวมตัว
กัน เพ่ือร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า นมัสการ
พระเจ้า และการฟังเทศนา ส่วนเด็ก ๆ ก็จะ
มี Sunday School หลังจากนั้นก็อาจจะมี
ทานข้าวร่วมกัน หรือมีการศึกษาพระคัมภีร์
ร ่วมก ัน ม ีก ิจกรรมประช ุมศ ึกษาหารือ 
วางแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่
ละคริสตจักรที่แต่ละโบสถ์ก็จะมีแตกต่างกัน
ไป) 

ละหมาดที่บ้านของตนเอง และ เว้นระยะ
ระหว่างบุคคลโดยไม่ใช้ผ้าละหมาด และ ผ้า
รองหน้า (ซะญาดะห์) ปะปนกัน 
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แนวปฏิบัติสุขภาพ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 
- ให ้สวมหน้ากากอนามัย

ขณะออกบิณฑบาต  
- ให้ทุกวัดติดตั้งเจลทำความ

สะอาดมือตามจุดสำคัญ  
- หากพระสงฆ์ สามเณร ชี 

และลูกวัด มีอาการผิดปกติ
ต้องรีบไปพบแพทย์ 

สำหรับฆราวาสการอยู่บ้านคือการทำบุญ
อย่างหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงของโรคท่ีระบาด 
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3) แนวปฏิบัติด้านการสื่อสารสุขภาพสำหรับองค์กรทางศาสนา 

ตารางท่ี 8 แนวปฏิบัติด้านการสื่อสารสุขภาพสำหรับองค์กรทางศาสนา 

ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็นในการสื่อสารสุขภาพ 

ศาสนาคริสต ์ การส่งเสริมสุขภาวะทางกาย 
การส่งเสริมสุขภาวะทางจิต 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ของชุมนุมคริสตชน ช่วยทำให้ได้เรียนรู้
และเข้าใจว่า พระเป็นเจ้ามิใช่ผู้ไม่ทรงเหลียวแลไม่ทรงเพิกเฉยต่อความเศร้าโศกของมนุษย์ 
หรือความยากลำบากในชีวิตที่พวกเขาเผชิญ 

• ส่งเสริมให้คริสตชนสามารถใช้และเข้าถึงพระคัมภีร์ในชีวิตประจำวันได้โดยการ ฟังพระ
คัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์และ ท่องจำพระคัมภีร์ เพราะ พระคัมภีร์เป็นบรรทัด
ฐานในการดำเนินชีวิตแบบส่วนตัว และเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตคริสตชนในชุมชน 
และสังคม และพระคัมภีร์นั้นเป็นแนวทางสำหรับการเผชิญหน้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ  

• ส่งเสริมการอธิษฐานในทุกสถานการณ์ อันเป็นการสื่อสารกับพระเจ้าเพ่ือขอการทรงนำจาก
พระเจ้าให้ได้รับสติปัญญาและพลังจากพระองค์การอธิษฐานสามารถใช้ได้ในทุกข้ันตอนของ
ชีวิต เมื่อเจอสิ่งที่ท้าทาย หรือ บททอดสอบ 

• การใช้บทเพลงนมัสการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา การเสริมสร้างทักษะด้านการใคร่ครวญ
บทเรียนและความจริงของพระวจนะผ่านบทเพลงและการใช้ดนตรีในคริสตชนเพื่อแสดงถึง
ความเชื่อและการตอบสนองฝ่ายวิญญาณ (การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งใน
การนมัสการพระเจ้า) 

- ชีวิตประจำวันที่จะสรรเสริญ ขอบพระคุณความรักของพระเจ้า 
- ชีวิตประจำวันที่จะอธิษฐาน สามัคคีธรรมและมีความสนิทชิดเชื่อกับพระเจ้า 
- ชีวิตประจำวันที่จะรัก ชื่นชมยินดีในความรักของพระเจ้า และแบ่งปันความรัก

ให้กับผู้อ่ืน 
การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 

• ส่งเสริมการสวดภาวนา ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเรียกการอธิษฐานว่า  การ
ภาวนา เป็นวิธีการที ่คริสตชนใช้ติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้า  ด้วยการสรรเสริญพระเจ้า
ขอบพระคุณที่ได้รับพระพร ขอความช่วยเหลือสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และสารภาพบาป 
บทภาวนาที่ใช้นำถ้อยคำมาจากพระคัมภีร์ และแต่งเพิ่มเติมโดยพระศาสนจักร ใช้สำหรับ
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ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็นในการสื่อสารสุขภาพ 

ภาวนาส่วนตัว และส่วนรวม ได้แก่ บทข้าแต่พระบิดา บทพระสิริรุ่งโรจน์ฯลฯ การภาวนา
เปรียบเสมือนกับคุณูปการที่หาค่าไม่ได้ต่อขุมทรัพย์ทางชีวิตจิต 

• การไปร่วมพิธีในโบสถ์ของคาทอลิก มุ่งเน้นความเป็นครอบครัว คนอีกรุ่นหนึ่ง และไปร่วม
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ มีส่วนร่วมในการขับร้อง เพลงศักดิ์สิทธิ์การสวดภาวนาร่วมกันใน
รูปแบบการตอบรับ การรับฟังพระคัมภีร์และจบพิธีด้วยการอวยพร 

• ส่งเสริมให้อ่านและใคร่ครวญพระคัมภีร์ ดังคำตรัสของพระเยซูคริสต์ว่า “มนุษย์จะบำรุง
ชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวก็หามิได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของ
พระเจ้า” (มธ. 4:4) นอกจากนี้แล้วเปาโลได้อธิบายใน 2 ทิโมธี 3:17 ว่าหากเราได้รับการ
เลี้ยงดูอย่างดีด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราก็จะพรักพร้อมหรือมีพลังในการกระทำการดี
ต่อไป 

การส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม 

• การร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จิตอาสาของโบสถ์ ได้แก่ การเป็น 
นักขับร้อง จิตอาสาสวดอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ไปเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ เป็นการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิต กับสังคมโดยรวมของพวกเขา 

• การบริการสังคมและสร้างคุณประโยชน์ จากคําสอนของคาทอลิกท่ีว่า “จงรักพระเจ้าสุดจิต
สุดใจ และรักเพ่ือนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” นั้น เป็นปรัชญาในการทำงานของคริสตชนเพ่ือ
สังคม กล่าวคือ หากเรารักใครเราก็ต้องแสดงความรักความเมตตาให้กับเขา 

ศาสนาพุทธ
สำหรับฆราวาส 

การส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมแนวพุทธ (พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นกระบวนทัศน์ทางสุขภาพ) 

• การนำกระบวนทัศน์พุทธศาสนามาเป็นกรอบในการแก้ปัญหาสุขภาพในสังคมไทย ทั้งนี้
สุขภาพสมบูรณ์ในความหมายที่กว้างที่สุดของพุทธศาสนา หมายถึงการหมดสิ้นแห่งโรคทั้ง
ปวงไม่ว่าโรคทางกายหรือโรคทางใจ นั่นคือ นิพพาน  

• การหมดสิ้นจากโรคทางกายนี้ ไม่ได้หมายความว่าพระอรหันต์จะไม่เจ็บป่วยทางกาย แต่
ถึงแม้ท่านจะมีความเจ็บป่วยทางร่างกายแต่ท่านก็จะไม่เกิดทุกข์จากการเจ็บป่วยนั้นเลย  

• พุทธศาสนาให้ความสำคัญกับการปลอดโรคทางใจสูงมาก การดูแลร่างกายเพ่ือให้ปลอดจาก
โรคทางกายก็เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติธรรมอันจะนำไปสู่การปลอดโรคทางใจอย่าง
สิ้นเชิงนั่นเอง ดังคำที่ว่า “อาโรคยา ปรมา ลาภา--ความไม่เป็นโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 
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• สาเหตุของการป่วยในพุทธศาสนาจึงเน้นที่สาเหตุของการป่วยทางใจคือกิเลส รวมทั้งสาเหตุ
จากปัจจัยที่หนุนเนื่องมาแต่อดีตตามหลักกรรม ส่วนการจะรักษาให้หายป่วยก็ต้องทำโดย
การปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 

• การเจ็บป่วยทางกาย พุทธศาสนามองว่าความเจ็บป่วยคือสิ่งธรรมดาของชีวิต แต่ไม่ใช่ให้
ปล่อยปละละเลยไม่สนใจร่างกาย แต่มาช่วยย้ำเตือนไม่ให้ประมาท ให้เร่งทำความเพียรถือ
ว่าเป็นทุกขเวทนาที่ต้องกำจัดเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติธรรม 

การส่งเสริมสุขภาวะทางกาย 

• ส่งเสริมพัฒนากายภาวนา (Physical Development) รู้จักบริโภคปัจจัยสี่ให้มีคุณค่า
สูงสุด ไม่บริโภคตามค่านิยม 

• ส่งเสริมการกินอาหารเพื่อสุขภาพ ลดอาหารหวาน อาหารมัน และอาหารโซเดี่ยมสูง 

• จัดบริการส่งเสริมการมีกิจกรรมกายท่ีเหมาะสมตามวัยและภาวะสุขภาพ เช่น การเต้นแอ
โรบิก รำไท้เก็ก รำไม้พลอง การเต้นรำ การเล่นโยคะ การฝึกสมาธิการวิ่ง การเดิน การออก
กำลังกายในชีวิตประจำวัน 

การส่งเสริมสุขภาวะทางจิต 

• ส่งเสริมพัฒนาจิตภาวนา (Emotional Development) คือ การพัฒนาด้านจิตใจ เป็น
การพัฒนาให้บุคคลมีจิตที่สมบูรณ์มีชีวิตที่มีคุณภาพ และมีสุขภาพจิตที่ดีประกอบด้วย 3 
หมวดย่อย 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 การพัฒนาบุคคลให้รู้จัก
คิด พิจารณา วินิจฉัย ไตร่ตรองใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการต่าง ๆ 
ด้วยปัญญา ประกอบด้วย 2 หมวดย่อยคือ  

- การปฏิบัติต่อความรู้ เช่น รู้วิชาชีพการงานที่เป็นหน้าที่ของตน คิดเป็น แก้ปัญหา
เป็น ดับทุกข์เป็น 
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- การมีระดับความรู้ คือการมีความรู้ที่เก่ียวข้องต้องใช้ในการดำเนินชีวิตและกิจการ
งานทั้งหลาย การหยั่งรู้ รู้เข้าไปในความจริงของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนตามเหตุปัจจัย 
และการรู้แจ้งส่งผลทำให้จิตใจ หลุดพ้นเป็นอิสระ 

การส่งเสริมสุขภาวะทางสังคม 

• ส่งเสริมกิจกรรมความผูกพันรักใคร่ ในครอบครัวและชุมชนที่อยู่อาศัย 

• ส่งเสริมการปฏิบัติตามศีล 5 คือ การเจริญสติในชีวิตประจำวัน ตลอดเวลา ทำให้ไม่มี
ปาณาติบาต อทินนาทานา มุสาวาทา กาเมสุมิจฉาจาราและสุราเมรัย ช่วยให้ไม่ไปละเมิด
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้อื่น 

• ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุฑิตาและอุเบกขา 

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

ชีวิต อทินนาทาน (Stealing) การไม่ถือเอาของคนอ่ืนที่เขาไม่ให้โดยการไม่ลักขโมย 
และกาเมสุมิจฉาจาร (Sexual misconduct)ความไม่ประพฤติผิดในกาม  

- วจีกรรม 4 คือ มุสาวาท (False Speech) การไม่พูดเท็จ ปิสุณาวาจา (Malicious 
Speech) การไม่พูดส่อเสียด ผรุสวาจา (Harsh Speech) การไม่พูด วาจาหยาบ
คายและสัมผัปปลาปะ (Gossip or Vain Talk) การไม่พูดเพ้อเจ้อ 

- มโนกรรม 3 คือ อภิชฌา (Avarice) การไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา พยาบาท (Ill-
will) การไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นและมิจฉาทิฐิ (Wrong View) การไม่เห็นผิดจากทำนอง
คลองธรรม 

• ส่งเสริมพัฒนาศีลภาวนา (Social Development) เป็นการพัฒนาด้านพฤติกรรมกาย
และวาจาให้มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมมี 3 หมวดย่อยคือ  

- การมีปฏิสัมพันธ์ คือการไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อ่ืนรู้จัก
สงเคราะห์เกื้อหนุนทำให้เกิดไมตรีและความสามัคคี  

- การมีอาชีพ คือ มีความสุจริตในการประกอบสัมมาอาชีวะ  
- การมีวินัย คือการมีความเคารพ รักษากฎเกณฑ์กติกา จรรยาบรรณกฎหมาย รู้จัก

ใช้วินัยในการดำรงชีวิต 
สำหรับ
พระสงฆ์ 

การดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์โดยท่ัวไป 

- ในพระวินัยของพระภิกษุมีบทบัญญัติมากมายที่ช่วยให้ภิกษุมีสุขภาพดี เช่น  
- พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงประโยชน์ต่อสุขภาพของการฉันมื้อเดียว  
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- การเค้ียวไม้สีฟัน  
- การเดินจงกรม  
- มีข้อบัญญัติให้ต้องดูแลความสะอาดของที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม  
- มีข้อบัญญัติให้ช่วยกันดูแลพยาบาลภิกษุที่อาพาธ  
- ทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุอาพาธรักษาตัวด้วยวิธีต่าง ๆ และทำอะไรหลายอย่างที่ภิกษุปกติ

ทำไม่ได้ ทั้งนี้เพ่ือบรรเทาทุกขเวทนาและให้หายป่วยโดยเร็ว แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักพ้ืนฐานคือ
อริยมรรคมีองค์ 8 และอยู่บนพื้นฐานของการเป็นผู้เลี้ยงชีพง่าย เป็นชีวิตที่มีภาระน้อย 

- พุทธวิธีที่ใช้ในการรักษาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะด้วย เช่น สวดโพชฌงค์ ใช้สติปัฏฐาน ใช้
ความเพียร ใช้สัญญา 10 

• กำหนดให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์โดยตรง เช่น เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส แกนนำด้าน
สุขภาพพระสงฆ์ กรรมการวัด มีบทบาทสำคัญในการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ
ของพระสงฆ ์

• มีแกนนำพระสงฆ์ในด้านสุขภาพ ทำหน้าที่ดูแลห้องปฐมพยาบาลประจำวัดเพื่อดูแล
พระสงฆ์ที่อาพาธ หรือ กลับจากโรงพยาบาลมาพักฟื้น มีกิจกรรมการประชุมถวายความรู้
เรื่องสุขภาพแก่พระสงฆ์เป็นระยะ ๆ 

• การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในกุฏิ ไม่
มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แมลงวัน  

• ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข
และแมว 

• เฝ้าระวังไม่ให้มีอบายมุขในวัด เช่น การดื่มสุรา เมื่อมีงานบุญ และเป็นวัดปลอดบุหรี่ตาม
กฎหมาย 

การดูแลด้านภัตตาหาร 

• ฉันอาหาร 1-2 ม้ือ ดังพระพุทธพจน์ทีว่่า “ตถาคตฉันมื้อเดียว ไม่ฉันในเวลาวิกาล พระองค์
รู้สึกว่ากระปรี้กระเปร่าทำให้มีโรคน้อย ภิกษุทั้งหลาย มาเถิด แม้เธอท้ังหลาย ก็จงฉันอาหาร
มื้อเดยีวเถิด เธอทั้งหลายฉันอาหารมื้อเดียว จักรู้สึกว่า มีโรคน้อย” 

• พิจารณาอาหารก่อนฉัน ดังพุทธพจน์ว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้ว
ฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่น ไม่ใช่เพื่อมัวเมา ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง ไม่ใช่เพื่อประดับประดาแต่
เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้ชีวิตอินทรีย์เป็นไปได้เพื่อบำบัดความหิว เพ่ือ
อนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยความคิดเห็นว่า โดยอุบายนี้เราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียและจัก
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ไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ความดำรงอยู่แห่งชีวิต ความไม่มีโทษ และการอยู่โดยผาสุกจักมีแก่
เรา แล้วจึงบริโภคอาหาร” 

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

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

วัดการบูรณะสิ่งแวดลอมภายในวัด ล้วนเป็นการบริหารขันธ การปรับเปลี่ยนอิริยาบถทั้ง 4 
ทั้ง ยืน เดิน นั่ง นอน ใหมีความสมดุล 

• เลือกสถานที่เป็นสวนตัว เพราะต้องเป็นการบริหารร่างกายด้วยความสำรวมระวัง เช่น ใน
กุฏิหองบริหารร่างกายสำหรับพระภิกษุสงฆ พ้ืนที่โล่งในเขตวัด หรือที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 

• การนุ่งห่ม นุ่งสบง รัดประคดเพื่อให้กระชับรัดกุม ไม่จำเป็นต้องสวมจีวร เพื่อความสะดวก
ในการเคลื่อนไหว 

• ถาเป็นการเดิน ควรเดินในทางที่ราบเรียบ ไม่ชื้นแฉะ และควรสวมใสรองเทาที่เบาสบาย
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่ฝาเทา โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆที่อาพาธโรคเบาหวาน อาจนำ
อุปกรณ์การออกกำลังกาย เช่น จักรยาน ลู่เดิน ควรทำในสถานที่ส่วนตัวมิดชิด 

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

ความสะอาดร่างกาย สิ่งของ และบริเวณท่ีพักอาศัย (2) การดูแลรักษาฟัน/ช่องปาก  (3) 
การรับประทานอาหารที่หะลาลและมีประโยชน์ต่อร่างกาย (ต็อยยิบ) (4) การมีกิจกรรมทาง
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ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็นในการสื่อสารสุขภาพ 

กายท่ีเหมาะสมและไม่ขัดต่อหลักศาสนา เช่น การเดินเมื่อออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านใน
ระยะไม่ไกล เช่น ไปมัสยิด ไปตลาด หรือไปบ้านเพ่ือน การยืดเหยียดร่างกายในบ้าน การ
ปั่นจักรยาน ฯลฯ (5) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น 
ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติดและสิ่งมึนเมาทุกชนิด 

- ส่งเสริมการละหมาดภาคบังคับและภาคสมัครใจ เพราะการละหมาดนั้นเป็นการเคลื่อนไหว
ของร่างกายอย่างทั่วถึงทุกอวัยวะ 

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

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

การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 
- การส่งเสริมให้สามารถดำเนินชีวิตตามวิถีอิสลามได้อย่างภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติ 
- การส่งเสริมให้มีชีวิตที่มีคุณค่าเพ่ืออัลลอฮ์ โดยการให้ทาน ช่วยเหลือผู้อื่น เช่น เด็กกำพร้า 

ให้อาหารแก่คนขัดสน 
การส่งเสริมสขุภาวะทางสังคม 

- ส่งเสริมการอยู่รวมแบบหมู่คณะ (กลุ่มญามาอะห์) เพ่ือการสนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน “และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรมและความยำเกรง และจงอย่าช่วยกัน
ในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกัน และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรง
รุนแรงในการลงโทษ” (อัลกุรอาน 5:2) 

- ส่งเสริมการทำงานสาธารณกุศล โดยการที่พยายามสร้างคุณประโยชน์แก่คนอ่ืน เช่น 
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือดูแลสุขภาพของมุสลิมในชุมชนของตนเอง “และความดีใด ๆ ที่พวก
เขากระทำ พวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธในความดีนั้นเป็นอันขาด และอัลลอฮฺทรงรู้ดีต่อบรรดาผู้
ที่ยำเกรง”(อัลกุรอาน 3:115) 
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4) การจัดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีสร้างเสริมสุขภาพ 

 

ตารางท่ี 9 แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

ศาสนาคริสต ์ • การสร้างความร่วมมือหรือการทำพันธกิจร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นบนรากฐานพระคัมภีร์ 
- การพัฒนาชุมชนคริสตชน ที่มีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์มีประสบการณ์

และชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์เป็นชุมชนที่บ่มเพาะเลี้ยงดูเกื้อกูลกัน
และกันให้มีชีวิตที่เจริญเติบโตขึ้นเยี่ยงพระเยซูคริสต์มากขึ้นและเกิดผลตามพระ
ประสงค์ของพระเจ้า 

- ให้พระเยซูคริสต์เป็นสรณะในชีวิตอย่างแท้จริง คือ เชื่อวางใจในพระองค์ในฐานะ
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำเนินชีวิตในทุก ๆ ด้านโดยพึ่งพาในพระองค์มีความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านทางการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์ 

- สมาชิกของคริสตจักรมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อกัน พึ่งพาอาศัยและเสริมสร้าง
ซึ่งกันและกันและร่วมมือกันทำพันธกิจรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าในชุมชนคริสตจักร 
และชุมชนสังคมโลกด้วยความสมัครสมานสามัคคี 

• เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานาน หรือเมื่อจำเป็นต้องมีการ
ไปอยู่โรงพยาบาลและมีการผ่าตัด ให้มีการแจ้งกลุ่มเพื่อนบ้านหรือกลุ่มสมาชิกของวัดที่มี
หน้าที่ให้การอภิบาลแก่ผู้ป่วยได้ทราบ พวกเขาจะรีบจัดการให้มีการเยี่ยม หรืออาจขอให้
พระสงฆ์ไปเอง หรือให้ผู ้ที ่รับหน้าที่ส่งศีลเสบียงไปเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู ้ป่วยมี
โอกาสรับศีลอภัยบาป ศีลเจิมและศีลมหาสนิทในช่วงนี้ หากเป็นความต้องการของเขา ศีล
อภัยบาปและศีลเจิมเป็นหน้าที่จำเพาะของพระสงฆ์ 

• หากผู้ป่วยมีอาการหนักมาก ขอให้ติดต่อพระสงฆ์ให้ไปเยี่ยมโดยทันที อย่ารอจนกระทั่ง
ท่านเห็นว่าผู้ป่วยใกล้สิ้นใจแล้วถึงไปตามพระสงฆ์ เพ่ือให้คนไขไ้ด้รับพลังที่จะต่อต้านกับการ
ประจญล่อลวงของปิศาจและต่อความกลัวที่จะต้องตาย 
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ศาสนา แนวปฏิบัติพหุวัฒนธรรมที่จำเป็น 

- สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้าน สิ่งที่ต้องการสำหรับประกอบพิธีมีโต๊ะเล็กตัวหนึ่งหรือ
โต๊ะเล็กที่อยู่มุมห้องผู้ป่วย คลุมด้วยผ้าขาว ควรมีไม้กางเขนและเทียนตั้งบนโต๊ะ 
ควรมีขันน้ำสำหรับล้างมือด้วย ส่วนอื่น ๆ พระสงฆ์จะเป็นผู้นำมาเอง 

- สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล: โต๊ะที่เลื่อนเหนือเตียงสำหรับรับประทานอาหาร 
หรือตู้เสื้อผ้าข้างเตียง ผู้ควรอยู่ร่วมในพิธีทุกคนที่มีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาล 
ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพ่ือน หรือพยาบาล 

ศาสนาพุทธ หน่วยบริการร่วมมือกับวัดในการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ 
• จัดให้มีบริการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของพระสงฆ์-สามเณร ใน

วัด  
• สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ ของพระสงฆ์-สามเณรในการปรับปรุงสุขภาพ และ

ความเป็นอยู่ที่ดีของพระสงฆ-์สามเณร 
• จัดระบบการสื่อสารสุขภาพ เพื่อให้พระสงฆ์มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถเลือกรับ

บริการเพื่อการจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถบอกต่อผู้อื่นได ้ 
• การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อให้วัดร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่ความรู้ใน

การดูแลสุขภาพไปสู่ประชาชน ผ่านการเทศนาธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 
• รณรงค์สื่อสาร ในการถวายสังฆทานด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่เป็นโทษต่อสุขภาพ

พระสงฆ์และหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ 
ศาสนาอิสลาม • การจดัให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย หรือ กิจกรรมทางกายที่เป็นสัดส่วน สำหรับ

แม่บ้านหรือสตรีมุสลิมให้มีกลุ่มกิจกรรมการออกเหงื่อ ออกแรง มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ที่
ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม  

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนา ในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพของชาวมุสลิม ให้
คำปรึกษาในฐานะที่ไม่ใช่บุคลากรด้านสุขภาพ แต่เป็นที่ปรึกษาในฐานะบุคคลทั่วไปในชุมชน
เป็นเครือข่ายทางสังคมหนึ่งของชุมชนมุสลิมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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บทที่ 4 แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ระบบบริการสุขภาพพหวุัฒนธรรม 

 
ระดับขั้น ระดับการประเมิน 

ดี (3) 
= ก้าวหน้า 

ปานกลาง (2)  
= มีการเริ่มต้น 

ปรับปรุง (1) 
= ยังไม่เริ่ม 

1. ขั้นพื้นฐาน 
1. มีการสื่อสารนโยบายขององค์กรแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก 

   

2. มีการมอบหมายคณะทำงาน    
3. มีแผนงานกิจกรรมการดำเนินงาน    
4. มีผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมแต่ยังไม่ครอบคลุมประเด็น
สำคัญของปัญหาในพ้ืนที่ 

   

2. ขั้นก้าวหน้า 
1. มีผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมตามประเด็นสำคัญของ
ปัญหาในพื้นที่ 

   

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.มีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างโอกาสการ
พัฒนา 

   

4. มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2 ปีขั้นไป    
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล และ อบต  
การสร้างเสริมสุขภาพ 

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภมู ิ

ระบบการส่งต่อข้อมูล/ผู้รับบริการ 

การป้องกันโรค 
โรงพยาบาลชุมชน 

ผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

หน่วยบริการสุขภาพระดับทุติยภมูิ  

หน่วยบริการสุขภาพระดับตติยภูม ิเช่น รพศ. 

ระบบบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

ให้บริการโดยบุคลากรทางด้านสุขภาพ (Professional 

care) 

ระบบบริการฉุกเฉิน (Emergency Care) 

ระบบการบริการเฉพาะกลุ่ม 

จัดบริการโดยบุคคล ครอบครัว และชุมชน (Non-professional care) 

การดำเนินงานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ 

การรักษา 

การฟ้ืนฟ ู

ระบบบริการรูปแบบเชิงนิเวศวิทยา 

ระบบการดูแลรักษาตนเอง (Self-Health Care) 

ระบบการดูแลที่บ้านและชุมชน (Home and Community Care) 

ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานชุมชน/ศูนย์เทศบาล 

ระบบการดูแลทางเลือก  (Alternative Care) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 

โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลศูนย์/โรงเรียนแพทย์/เฉพาะทาง 
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ภาคผนวก 

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับ 

ความหมาย 

1. มาตรฐาน (Standard) คือ สิ่งที่ใช้เป็นเกณฑส์ำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
2. มาตรฐานระบบบร ิการส ุขภาพพหุว ัฒนธรรม (Standard of Multicultural Health Care 

Services) เป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนดการวัดผลการปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพทั้ง 4 มิติคือ การ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพของหน่วยบริการสุขภาพทั้ง 3 ระดับคือ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ ตามกรอบในการพิจารณาทีก่ำหนดขึ้นว่าอยู่ในระดับใด อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจหรือไม ่

รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 
 
รายละเอียดการร่างข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ จากการดำเนินงานมีทั้งหมด 

4 มาตรฐานและ 20 ประเด็นย่อย ปรากฏดังตารางท่ี 3 และรูปท่ี 8 
 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่  
มาตรฐานที่ รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 

1 การนำองค์กร (ทีมนำ) 
 1. มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ตอบสนองต่อการจัดระบบบริการสุขภาพพหุ

วัฒนธรรม 
 2. ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และความต ้องการตามบริบทพ้ืนที่ นำไปสู่การปรับ

รูปแบบการบริการเป็นรูปธรรม 
 3. มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ และ

บริบทของพื้นที่ 
 4. มีการสื่อสารและตอบสนองระหว่างบุคลากรและผู้รับบริการ 
 5. มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของระบบบริการ

สุขภาพ    พหุวัฒนธรรมเป็นระยะๆ 
2 การบริหารจัดการ (ทีมสนับสนุน) 
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มาตรฐานที่ รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 
 1. มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพในหน่วยบริการ ที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการตาม

ความต้องการของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการบริการพหุวัฒนธรรม 
 3. มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความสุข ในการให้บริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม 

และมีระบบประเมินผลที่เป็นธรรม 
 4. มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร 
 5. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
3 การบริการสุขภาพ (ทีมปฏิบัติ) 
 1. มีจัดบริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมที่ครบถ้วนทั้ง ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูและ

คุ้มครองสุขภาพของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและ
เชื้อชาติ 

 2. มีการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกและมีระบบการดูแลต่อเนื่องในการบริการสุขภาพพหุ
วัฒนธรรมทั้งในและนอกสถานบริการตามสภาพปัญหาชุมชนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

 3. มีการจัดระบบการบันทึกกิจกรรมการบริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการในแต่ละวัฒนธรรม 
และมีการใช้ประโยชน์จากการบันทึกกิจกรรมดังกล่าว 

 4. มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือ เป็นเจ้าของในการจัดการ
ปัญหาสุขภาพ 

 5. มีการสร้างองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบ 
พหุวัฒนธรรมตามบริบทของพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน 

4 การประเมินผล (ทีมพี่เลี้ยงและทีมประเมิน) 
 1. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อการสนับสนุนการบริการสุขภาพ        

พหุวัฒนธรรม 
 2. มีระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงระบบบริการพหุวัฒนธรรม 
 3. มีการจัดระบบเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตาม

ช่องทาง    ที่เหมาะสม 
 4. มีการทบทวนผลการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมและวางแผนแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
 5. ประชาชนได้รับบริการที่ดีและตอบสนองกับความต้องการด้านความเชื่อและ

วัฒนธรรมของตนเอง จากเวทีการแลกเปลี่ยนที่มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 



 

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถ่ิน  

 

 

 

 

 

 

 
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 106 

 
 

 
 
รูปที่ 10 รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 
 

3. คำอธิบายต่อข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่ 
 

คำอธิบายต่อข้อกำหนดมาตรฐาน คือ การแจงรายละเอียดต่อข้อกำหนดด้านการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
วิถีใหม่ ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ระบบการจัดการ และ ขั้นตอนการปฏิบัติ ที่จะนำไปสู่ความสำเ ร็จตาม
เกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เกิดวงจรการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมวิถีใหม่อย่างต่อเนื่ อง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 
มาตรฐานที่ 1 การนำองค์กร (ทีมนำ) 

ข้อกำหนด รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 
1.  มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ตอบสนองต่อการจัดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
2.  ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการตามบริบทพ้ืนที่ นำไปสู่การปรับรูปแบบการ

บริการเป็นรูปธรรม 
3.  มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ และบริบทของ

พ้ืนที่ 
4.  มีการสื่อสารและตอบสนองระหว่างบุคลากรและผู้รับบริการ 
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5.  มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของระบบบริการสุขภาพ            
พหุวัฒนธรรมเป็นระยะ ๆ 

 
มาตรฐานที่ 1 การนำองค์กร (ทีมนำ)  

คำอธิบายเพิ ่มเติม : คือวิธีการที ่ผู ้บริหารขององค์กร (สถานบร ิการสุขภาพ) ชี ้นำและกำหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ ค่านิยม และความคาดหวัง การสื่อสาร การสร้างคุณค่า การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และการทำให้เกิดความ
สมดุลระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการทุกกลุ่ม รวมทั้งกำหนดวิธีการทบทวน ผลการดำเนินการจัดระบบบริการสุขภาพ
พหุวัฒนธรรมของหน่วยงานต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
 ภายในมาตรฐานที่ 1 มีข้อกำหนดย่อย 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

1. มีคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ตอบสนองต่อการจัดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม  
  คำอธิบายเพิ่ม : มีการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และความ สามารถของ
องค์กร มีการสนับสนุนและระดมทุน (ทุนคน, ทุนทรัพยากร, ทุนสิ่งแวดล้อม, ทุนวัฒนธรรม, ทุนภูมิปัญญา )เน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่จะผลักดันให้การพัฒนาไปสู่จุดหมายร่วมกันอย่างเหมาะสม และมีการจัดการกระบวนการ
ทำงานภายในองค์กร โดยการพัฒนาสมรรถนะการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมของบุคลากร กระจายงานตามภาระหน้าที่
และกระจายเวลาการทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร ที่มีเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์จากกำลังคนที่เกี่ยวข้องต่อการ
บริการสุขภาพที่เหมาะสม ตามนโยบายด้านกำลังคนและการกำหนดกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความ
รับผิดชอบและความสามารถในการพัฒนางานแต่   ละด้านที่สอดคล้องกับนโยบายการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
 

2. ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการตามบริบทพื้นที่ไปปรับรูปแบบการบริการเป็นรูปธรรม 
อธิบายเพิ่ม : มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการบริการสุขภาพในพ้ืนที่ สร้างทางเลือก           ที่เหมาะสม 

และไปปรับรูปแบบการให้บริการสุขภาพที่สอดคล้องกับ 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต สังคม ปัญญา     (จิตวิญญาณ) ครอบคลุม
บริการสุขภาพด้านการส่งเสริม การป้องกัน การรักษ าและการฟื้นฟู 

3. มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของผู้รับบริการ และบริบทของพ้ืนที่  
  คำอธิบายเพิ่ม: มีแผนงานที่แสดงถึงข้อมูลความต้องการด้านนโยบาย และความต้องการด้านผู้มี  ส่วนได้ส่วน
เสีย ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ รวมทั้ งการเชื่อมโยงแผนการดำเนินงานกับ
นโยบาย โดยสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการทำงานที่ เป็นระบบและต่อเนื่อง อาจ
จำเป็นต้องจัดทีมบุคลากรเป็นทีมที่มีทักษะผสมหลากหลายวิชาชีพ และมีความจำเป็นต้องมีการกำหนดภารกิจหลัก 
ภารกิจรอง ของบุคลากรแต่ละวิชาชีพให้ชัดเจน 

4. มีการสื่อสารและตอบสนองระหว่างบุคลากรและผู้รับบริการ  



 

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถ่ิน  
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  คำอธิบายเพิ่ม: มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์รูปแบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางสุขภาพ เอ้ืออำนวยให้
การบริการและการดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในพ้ืนที่รับผิดชอบให้บริการได ้

5. มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของระบบบริการสุขภาพ       พหุ
วัฒนธรรมเป็นระยะๆ 

คำอธิบายเพิ่มเติม: เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ผ่านสายการบังคับ
บัญชาในองค์กร รวมทั้งมีผู ้กำกับตัวชี้วัดระดับหัวหน้ากลุ่มงาน ในการติดตามและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ (ทีมสนับสนุน) 

ข้อกำหนด รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 
1.  มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพในหน่วยบริการที ่ให้เพียงพอต่อการให้บริการตามความ

ต้องการของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
2.   บุคลากรมีสมรรถนะการบริการพหุวัฒนธรรม 
3.  มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความสุขในการให้บริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม และมี

ระบบประเมินผลที่เป็นธรรม 
4.  มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร 
5.  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการ (ทีมสนับสนุน) 

คำอธิบายเพิ่มเติม: การบริหารจัดการพัฒนาขีดความสามารถ และการการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใช้ศักยภาพ
ของตนเองต่อการให้บริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม แสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับ      ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
หรือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจำเป็นต้องรู้ในสิ่งที่ต้องรู้ ณ จุดปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เช่น ความรู้ทางวัฒนธรรม 
ตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม ทักษะในการดูแลทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
ภายในมาตรฐานที่ 2 มีข้อกำหนดย่อย 5 ประเด็น ประกอบด้วย 
  1. มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพในหน่วยบริการที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการตามความต้องการของ
ผู้รับบริการทีมี่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

คำอธิบายเพิ่มเติม: เป็นการกระจาย หรือ จัดกำลังคนด้านสุขภาพมาสนับสนุนระบบริการสุขภาพ    ที่มีปริมาณ
และคุณภาพที่เพียงพอ หรือมีสัดส่วนเหมาะสมกับจำนวนประชากรที่มารับบริการที่มีพื้นฐานความแตกต่างทางชาติพันธุ์ 



 

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถ่ิน  
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ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม โดยเป็นกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ และมีแรงจูงใจในการการพัฒนาตนเองเพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ 

2. บุคลากรมีสมรรถนะการบริการพหุวัฒนธรรม  
คำอธิบายเพิ่มเติม : ทำหน้าที่กระจายองค์ความรู้ การสื่อสารด้านสุขภาพให้แก่ผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทาง

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงจากการกินอาหาร
ทำลายสุขภาพ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย ฯลฯ หรือ รูปแบบการดำรงชีวิตหรือวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ
เฉพาะกลุ่ม 

3. มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความสุขในการให้บริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม และมีระบบ
ประเมินผลที่เป็นธรรม 
  คำอธิบายเพิ่ม : สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความสุขสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้บริการ    การสร้าง
ความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานคำนึงถึงสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงานและผู้รับบริการ  

4. มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร 
  คำอธิบายเพิ่ม : พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม อาศัยการสำรวจ
ความคิดเห็นของบุคลกร และความต้องการของชุมชน มาใช้ประกอบในการจัดระบบงาน โดยจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถและ ทัศนคติของบุคลากรต่อการบริการสุขภาพ
บนพื้นฐานความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมได้อย่างเต็มสมรรถนะ ทั้งนี้มีการกำหนดในระบบงาน 
ทั้งด้านการบริหาร การจัดสรรค่าตอบแทน สวัสดิการ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การประมวลผลการดำเนินการของ
บุคลากร การยกย่องชมเชย การสื่อสาร การสรรหา และการว่าจ้างตามระยะท่ีกำหนด 

มีระบบสะท้อนการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ในการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม การประเมินตนเอง การประเมิน
จากเพื่อนร่วมงาน และการประเมินจากผู้รับบริการสุขภาพ เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนจากการ
ดำเนินงานในแต่ละหน่วยย่อยขององค์กร และการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือพัฒนาระบบงานในภาพรวมร่วมกัน รวมทั้ง 
การจัดทำคู่มือ หรือ มีการกำหนดนิยามการบริการสุขภาพวัฒนธรรมที่สอดคล้องเข้าใจตรงกัน 

5.ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 
คำอธิบายเพิ่มเติม : เป็นการจัดสภาพแวดล้อมของสถานบริการและภายนอกสถานบริการ ที่ให้คุณค่าด้านการ

พัฒนาสุขภาวะของปัจเจกบุคคล สิ่งแวดล้อม และระบบกลไกต่างๆ ที่เอ้ือต่อการให้การบริการสุขภาพ เปิดโอกาสให้มีการ
ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ด้านกายภาพ เช่น อาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการสร้าง      สุขภาวะมิติต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติ
ศาสนกิจหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเชื่อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมทั้งด้านสังคม เช่น การสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้ป่วย ครอบครัวและญาติมิตร เปิดโอกาสให้ญาติมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่อง  
 



 

แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนท้องถ่ิน  
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มาตรฐานที่ 3 การบริการสุขภาพ (ทีมปฏิบัติ) 
ข้อกำหนด รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 
1.  มีจัดบริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมที่ครบถ้วนทั้ง ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูและคุ้มครอง 

สุขภาพของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและเชื้อชาติ 
2.   มีการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกและมีระบบการดูแลต่อเนื่องในการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

ทั้ง ในและนอกสถานบริการตามสภาพปัญหาชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
3.  มีการจัดระบบการบันทึกกิจกรรมการบริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการในแต่ละวัฒนธรรม และมี

การใช้ประโยชน์จากการบันทึกกิจกรรมดังกล่าว 
4.  มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือ เป็นเจ้าของในการจัดการปัญหา

สุขภาพ  
5.  มีการสร้างองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม

ตาม บริบทของพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน 
 
มาตรฐานที่ 3 การบริการสุขภาพ (ทีมปฏิบัติ) 
 คำอธิบายเพิ่มเติม : เป็นการกำหนดแนวปฏิบัติการตรวจ/การรักษา และการจัดสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมเสรีภาพ
ในการเลือกการบริการสุขภาพ และความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษา และวัฒนธรรมในพื้นท่ีให้บริการ 
ภายในมาตรฐานที่ 3 มีข้อกำหนดย่อย 5 ประเด็น ประกอบด้วย 
 

1. มีจัดบริการสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมที่ครบถ้วนทั้ง ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครอง สุขภาพ
ของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนาและเชื้อชาติ 

คำอธิบายเพิ่มเติม : ผู้รับผิดชอบใน รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
จัดบริการสุขภาพตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ และเพ่ิมเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นทุกด้าน
แก่ผู้รับบริการที่มีพ้ืนฐานความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 

2. มีการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกและมีระบบการดูแลต่อเนื่องในการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมทั้งในและ
นอกสถานบริการตามสภาพปัญหาชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 คำอธิบายเพิ่มเติม : เน้นการให้บริการสุขภาพแก่ผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรมในเขตบริการที่รับผิดชอบ โดยมุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มมากกว่าการตั้งรับเมื่อเกิดโรค หรือความ
เจ็บป่วยที่ก่อความทุกข์ลุกลามแล้วค่อยหาทางแก้ไขในภายหลัง 
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3. มีการจัดระบบการบันทึกกิจกรรมการบริการสุขภาพแก่ผู ้รับบริการในแต่ละวัฒนธรรม และมีการใช้
ประโยชน์จากการบันทึกกิจกรรมดังกล่าว 

คำอธิบายเพิ่มเติม : การเขียนบันทึกการปฏิบัติการบริการแก่ผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา 
ภาษา และ วัฒนธรรม เป็นเขียนตามประเด็นที่กำหนดไว้ หรืออาจจะเป็นการเขียนอย่างอิสระ/ไม่ต้องมีรูปแบบ โดยมี
เป้าหมายเพื่อการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน การใช้ประโยชน์จากการบันทึก การนำผลการบันทึกไปต่อยอด การพัฒนา
คุณภาพการบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น หรือ การนำข้อมูลปัญหาการบริการมาวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานด้านกฎหมาย เป็นต้น 

 
4. มีการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน หรือเป็นเจ้าของในการจัดการปัญหาสุขภาพ  

         คำอธิบายเพิ่ม : สร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้กลวิธีอาทิเช่น 1) การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  
2) การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 3) การเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง 4) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และ 5) 
การปรับระบบบริการสุขภาพ ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับผู้รับบริการที่มีความแตกต่าง ทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการให้บริการ 

 5. มีการสร้างองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรมตามบริบท
ของพื้นที่ร่วมกับชุมชน  
  คำอธิบายเพิ่ม : มีการดำเนินการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนางานและ พัฒนาคน มี
การสร้างและใช้ความรู้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิมต่อสุขภาพของประชาชนที่มีความต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา 
ภาษา และวัฒนธรรม 
 
มาตรฐานที่ 4 การประเมินผล (ทีมพี่เลี้ยงและทีมประเมิน) 

ข้อกำหนด รายละเอียดข้อกำหนดแต่ละมาตรฐาน 
1.  การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื ่อการสนับสนุนการบริการสุขภาพพหุ

วัฒนธรรม 
2.  มีระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงระบบบริการพหุวัฒนธรรม  
3.  มีการจัดระบบเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามช่องทางที่ 

เหมาะสม 
4.  มีการทบทวนผลการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมและวางแผนแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
5.  ประชาชนได้รับบริการที่ดีและตอบสนองกับความต้องการด้านความเชื่อและวัฒนธรรมของ

ตนเอง จากเวทีการแลกเปลี่ยนที่มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
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มาตรฐานที่ 4 การประเมินผล 

คำอธิบายเพิ ่มเติม : กำกับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการให้บริการฯ อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ ้นกับผู ้ให้บริการ
ผู้รับบริการ หรือเกิดขึ้นกับชุมชน ขณะหรือหลังที่ได้รับการบริการสุขภาพ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่วัดได้ หรือประเมิน
ได้ที่เกิดกับภาวะสุขภาพ เช่น การเป็นเลิศในการบริการ เจ้าหน้าที่มีความสุข บรรเทาความทุกข์/ภาวะโรค ความสามารถ
ในการดูแลตนเอง และ ความพึงพอใจ เป็นต้น 

 
 
 

ภายในมาตรฐานที่ 4 มีข้อกำหนดย่อย 5 ประเด็น ประกอบด้วย 
  1. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อการสนับสนุนการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 

คำอธิบายเพิ่ม: การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลที่เกี ่ยวกับทางด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนของกลุ่ม
ประชากรพิเศษที่มีความ แตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลด้านประชากร 
เศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลด้านสถานสุขภาพ ข้อมูลด้านทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพ ข้อมูลด้านกิจกรรมบริการ และ
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ เพื่อนำมาใช้ในการจัดบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาในอนาคต 

2. มีระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงระบบบริการพหุวัฒนธรรม  
 คำอธิบายเพิ่ม : มีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองความเสี่ยงต่อผู้รับบริการ ในการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพ จากสถานบริการ เป็นการป้องกันให้ผู้บริโภคดังกล่าวได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน อันเนื่องจากมีความ
แตกต่าง ทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 

3. มีการจัดระบบเสนอแนะของผู้รับบริการ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามช่องทางที่เหมาะสม 
  คำอธิบายเพิ่ม : เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น หรือแบบสอบถามความ    พึงพอใจต่อ
การบริการสุขภาพ หรือ แบบรายงานข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ การวิเคราะห์ข้อมูล และนำผลส่งให้ผู้เกี่ยวข้องไป
ดำเนินการตอบสนอง หรือจัดการต่อข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ได้อย่างเหมาะสม และเกิดการทบทวนในคณะกรรมการ
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และกรรมการพัฒนาขององค์กรที่นำไปสู่การปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น 

4. มีการทบทวนผลการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมและวางแผนแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
  คำอธิบายเพิ่ม : ทีมผู้ให้บริการสุขภาพ มีการนำผลการบันทึกการให้บริการ หรือการร้องเรียนต่างๆ มาทบทวน
คุณภาพกาiบริการสุขภาพท่ีผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือและประสานงานเพ่ือให้   มีการติดตามและดูแล
ผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง   ที่นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ 
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เช่น มีระบบนัดหมายให้กลับมารับการรักษา และมีระบบติดตามประเมินผลการให้บริการ และนำผลการติดตาม มาใช้
ปรับปรุง หรือ การวางแผนการบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรมในอนาคต 

5. ประชาชนได้รับบริการที่ดีและตอบสนองกับความต้องการด้านความเชื่อและวัฒนธรรมของตนเอง จาก
เวทีการแลกเปลี่ยนที่มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
  คำอธิบายเพิ่ม : ผู้รับบริการที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีความพึงพอใจต่อ
ระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้ง มีความเป็นอยู่ที่ดี มี
ความผาสุกทางจิตวิญญาณ การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถพ่ึงตัวเองได้อย่างยั่งยืน 
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ปกหลัง 

  

 

 

 

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. 
ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 
(อาคาร LRC) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 074-282900-2 , 081-5415227 
 โทรสาร 074-282901 


