
 1 

ศิลปะกับการพยาบาลแบบองค์รวม 
สุรีย์ ธรรมิกบวร 

 
                      การปฏิบัติใดที่ต้องปฏิบัติต่อมนุษย์นั้น การปฏิบัติอย่างมีศิลปะเป็นความจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่ง การกระท าที่ใช้เพียงวิทยาศาสตร์บางคร้ังจะไม่มีความหมายใดเลย หรืออาจเป็นสิ่งที่
ผู้รับไม่ต้องการก็เป็นได้ ศิลปะเป็นสื่อส าคัญในการน าสู่ความผ่อนคลาย เป็นสื่อในการสร้างความ
สงบ สมดุล สามารถน าศิลปะมาเป็นการแนวทางการสร้างความสมดุลเพื่อการพยาบาลองค์รวมได้ 
และน าหลักการทางศิลปะเป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมการดูแลองค์รวมเช่นการสร้างความ
สมดุลด้านจิตใจในการจัดการความปวด การปฏิบัติการพยาบาลเป็นการปฏิบัติที่ประกอบด้วย
ศาสตร์และศิลปะ จึงต้องหมั่นฝึกฝนเรียนรู้เป็นความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติเป็นหลัก   
                         ศิลปะ (Art) หมายถึง การแสดงออกด้วยฝีมือยอดเยี่ยม เป็นการท างานที่พากเพียร
ของมนุษย์ ซึ่งต้องใช้ความพยายามด้วยมือและด้วยความคิดจนเป็นการแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้น
ได้อย่างงดงามและน่าพึงชม (พ่วง มีนอก,2531 : 348) ศิลปะกับการพยาบาลมี 2 มุมมองคือการน า
ศิลปะมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล และการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีศิลปะ หรือศิลปะการ
พยาบาล ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ส าคัญในการพยาบาลคือ งานพยาบาลเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ  
การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีศิลปะ หรือศิลปะการพยาบาล 
                    ศิลปะกับการพยาบาลแบบองค์รวมมุมมองที่เรียกว่า ศิลปะการพยาบาล หรือการ
ปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีศิลปะคือการปฏิบัติที่ต้องแสดงออกถึงฝีมืออันยอดเยี่ยมซึ่งได้มาจากการ
ใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และปฏิบัติได้ด้วยจิตวิญญาณที่มีความรัก มีเมตตา 
กรุณา การปฏิบัติอย่างมีศิลปะและไม่มีศิลปะพอยกตัวอย่างได้ดังนี้ เช่นการบอกความจริงแก่ผู้ป่วย
ให้ทราบถึงความรุนแรงของโรค ถ้าปฏิบัติอย่างไม่มีศิลปะก็อาจจะไม่ได้ประเมินความพร้อมของ
ผู้ป่วยแต่บอกความจริงไปทันทีโดยถือตามหลักการที่ว่าผู้ป่วยควรรับรู้เพื่อให้ผู้ป่วยร่วมมือในการ
วางแผนการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการปฏิบัติอย่างไม่มีศิลปะนั้นอาจก่อให้เกิดผลเสียเช่น
ผู้ป่วยอาจเศร้าเสียใจมากจนขาดสติ อาจท าร้ายตนเอง หรืออาจเศร้าเสียใจท าให้โรคมีอาการก าเริบ
มากขึ้น แต่ถ้าได้มีการใช้สติปัญญาประเมินผู้ป่วยอย่างรอบคอบ และมีการใช้ถ้อยค านุ่มนวล
ประกอบด้วยท่าทีที่เข้าใจ  เห็นใจ เต็มใจ และยินดีที่จะช่วยเหลือซึ่งแสดงถึงความมีน้ าใจอาจช่วยให้
ผู้ป่วยยอมรับความเจ็บป่วยนั้นได้ดี พอที่จะตั้งสติร่วมคิดตัดสินใจในการวางแผนการรักษาพยาบาล
ตามที่มุ่งหวังได้ จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความงดงามของการปฏิบัติการพยาบาลที่
แสดงออกถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับผู้ป่วย นั่นคือการปฏิบัติการพยาบาลที่มีศิลปะเป็นการ
ปฏิบัติที่จะต้องประเมินผู้ป่วยและเลือกวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับผู้ป่วย เป็นการปฏิบัติที่ยึดผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง  
ศิลปะการพยาบาลหรือการปฏิบัติอย่างมีศิลปะเป็นความจ าเป็นท่ีต้องมีด้วยเหตุผลดังนี้  
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1. ทัศนะการมองบุคคลเป็นองค์รวม การปฏิบัติจึงต้องค านึงถึงแต่ละมิติของสุขภาพและ
ด าเนินการไปพร้อม ๆ กันเช่นการพยาบาลเพื่อลดปวดอาจต้องให้การดูแลทั้งการท าแผล 
และการผ่อนคลายความวิตกกังวล เพราะในบางคร้ังการปวดแผลอาจเกิดจากความกังวล
กลัวแผลไม่สวย กลัวแผลแยก หรืออาจมีความกังวลห่วงงาน ห่วงครอบครัวเป็นต้นซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ท าให้รู้สึกปวดแผลได้เพราะทุกมิติมีความเชื่อมโยงกัน 

2. การประเมินเพื่อท าความเข้าใจวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการออกแบบกิจกรรมการพยาบาล
ที่เหมาะสม ดังนั้นการสร้างสัมพันธภาพ การรับฟังเป็นสิ่งที่เป็นศิลปะที่พยาบาลจะต้อง
ฝึกฝน เพื่อท าความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นสุขหรือทุกข์ของผู้ป่วย 

3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจท าให้เกิดการละเลยการดูแลแบบองค์รวม การน าใช้
เทคโนโลยีมีความจ าเป็นแต่ไม่ควรละเลยสิทธิ ศักดิ์ศรีของผู้ป่วยในฐานะมนุษย์ และในโลก
ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสัมผัสที่พึงมีต่อกันของมนุษย์ยังเป็นสิ่งจ าเป็น พยาบาล
ไม่ควรปล่อยให้ผู้ป่วยต้องรู้สึกนอนอ้างว้างกับเคร่ืองช่วยหายใจ กับเคร่ืองมือต่าง ๆ โดย
ละเลยการสัมผัส การบอกกลา่ว การบอกเล่าที่จ าเป็นในฐานะมนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน  

4. การแสดงออกโดยท่าทีที่นุ่มนวล อ่อนโยน การแสดงออกเป็นศิลปะของการสื่อสารระหว่าง
กันของมนุษย์ การปฏิบัติที่มีความงดงามต่อกันนั้นเป็นการรับรู้ได้โดยตรง และเป็นสิ่งที่แต่
ละคนต้องสร้างสรรค์ด้วยตนเองสามารถพัฒนาได้จากการเรียนรู้ สังเกต  

ลักษณะการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีศิลปะ  
             เป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าท าอย่างไรจึงจะเรียกว่ามีศิลปะการพยาบาล ขอยกตัวอย่างดังนี้ การ
ฉีดยาถูกต าแหน่งเป็นการใช้หลักวิทยาศาสตร์ และถ้าฉีดยาโดยการพูดคุยให้ผู้ป่วยที่กลัวคลายกังวล 
โดยการให้ข้อมูล ท่าทีนุ่มนวล เข้าใจจะท าให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บลดลงได้ ทั้งนี้การปฏิบัตินี้ผู้ที่รับรู้ได้คือ
พยาบาลและผู้ป่วยที่รับผลเท่านั้น 

1. การปฏิบัติที่มาจากความเข้าใจวิถีชีวิตผู้ป่วย รับรู้ถึงความรู้สึก ความไม่มั่นคงความพร้อม 
ไม่พร้อมต่อกิจกรรมต่าง ๆ จาการับฟัง การประเมิน การเป็นมิตรกับผู้ป่วย 

2. การปฏิบัติที่ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ให้ความเท่าเทียมกับทุกคน ทุกคนมีความส าคัญไม่
เลือกปฏิบัติ แม้ในภาวะที่ยุ่งยากต้องเพียรพยายามที่จะใช้ความสามารถ ท่าที และการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีจึงจะแก้ไขได้ 

3. ใช้ทักษะการฟัง การวิเคราะห์และมีการพูดอย่างมีศิลปะ ดังที่พระเทพกวี ได้กล่าวว่า 
“ก าลังใจและการแสดงออกอัธยาศัยด้วยกิริยา มารยาทเรียบร้อย วาจาสุภาพอ่อนโยน จะ
เป็นยาชะโลมใจให้ชุ่มชื่นเบิกบาน(พระเทพกวี อ้างถึงโดยรัตนา ทองสวัสด์, 2532)  

4. เปน็การปฏิบัติที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเสมอ เพราะพยาบาลที่ชาญ
ฉลาดย่อมท างานร่วมกับผู้ป่วยไม่ใช่การท างานให้ผู้ป่วย หรือเพื่อผู้ป่วย 
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5. มีการปฏิบัติโดยพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมและสนองตอบด้วยท่าที และ
ถ้อยค าที่เหมาะสม การจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือการจะได้รับความร่วมมือนั้นเกิดจาก
ความเข้าใจ ไม่ใช่เกิดจากการก าหนดให้ท า  

 การน าศิลปะมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล  
                   สุขภาพเป็นองค์รวมประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ ที่ต้องมี
ความสมดุล การปฏิบัติการพยาบาลจึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบของสุขภาพดังกล่าวเสมอ เพราะ
แม้จะเป็นการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพกาย หากมีความเข้าใจความเชื่อมโยงของสุขภาพ 
เมื่อให้การพยาบาลจึงต้องน าศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ มาประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเช่น การจัด
อาหารให้สวยงามน่ารับประทานเพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหาร การเปิดเพลงที่สนุกสนานเพื่อ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย การจัดสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม อบอุ่น เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหนักที่ต้องนอน
บนเตียงแวดล้อมไปด้วยเคร่ืองมือทางการแพทย์ได้รู้สึกผ่อนคลายเป็นต้น การจัดดอกไม้สวยงามใน
ห้องผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อเพิ่มความสดชื่น หรือการจัดห้องด้วยงานศิลปะต่าง ๆ เช่นรูปวาด ปะติ
มากรรม ต่าง ๆเพื่อความแปลกใหม่ สวยงามลดความเบื่อหน่าย ในผู้ป่วยเร้ือรัง หรือแม้แต่การสอน
วาดรูป การปั้น การประดิษฐ์สิ่งของ หรือการท าขนม เหล่านี้จะเป็นกิจกรรมศิลปะที่เพิ่มความมี
ชีวิตชีวา เพิ่มความสุขจากการมีสติน่ิงจดจ่ออยู่กับชิ้นงานมากกว่าที่จะจดจ่อกับความเจ็บป่วยของ
ตนจนรู้สึกท้อแท้ 
                     การน าศิลปะมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลหมายถึง การสร้างสุนทรียภาพในการ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยการน าใช้ศิลปะในรูปแบบต่าง ๆมาประยุกต์ อย่างสอดคล้อง เหมาะสมกับ
ผู้ป่วย ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการสร้างสุขภาวะ ดังกรณีการพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยการสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย การน าศิลปะจัดดอกไม้ให้ผู้ป่วยได้ทดลองใช้ 
ศิลปะเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 
                    วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการดูแล การดูแล
ต่อเนื่องที่มีความซับซ้อน มีความต้องการศิลปะในการสร้างความสมดุล ความกลมกลืน และความ
เชื่อมโยงกันของสุขภาพทุกมิติ การเสียสมดุลสุขภาพกายในระยะเวลานาน ต้องการ การรักษา
สมดุลสุขภาพจิต สุขภาพด้านอารมณ์ สังคม เป็นอย่างมาก ศิลปะในที่นี้หมายถึงการกระท าใด ๆ ที่
ส่งเสริม ความสมดุล ความกลมกลืน และความเชื่อมโยง ซึ่งอาจเป็นการน าวัฒนธรรมเดิมของผู้ป่วย 
ของชุมชน มาประยุกต์เช่น การสู่ขวัญ เพื่อสร้างความสมดุลด้านจิตวิญญาณ และเป็นการเชื่อมโยง
กับชุมชน เมื่อทุกคนมาร่วมพิธีสู่ขวัญ ท าให้ผู้ป่วยมีความอบอุ่น มีเพื่อนบ้านรับรู้และแสดงน้ าใจ
ห่วงใยเป็นต้น หรือการน ากิจกรรมด้านศิลปะ การวาดรูป ระบายสี การจัดดอกไม้ การท าขนม มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างการผ่อนคลาย สงบนิ่ง และสร้างสมาธิได้ ในบางคร้ังมีการใช้ศิลปะเป็น
ตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้ดูแลให้เข้าใจผู้ป่วยได้มากขึ้น กรณีตัวอย่างที่แสดงถึงศิลปะการเชื่อมโยง 
โดยใช้ความเชื่อ และวัฒนธรรม เช่น การ เพราะก่อนกินยาผู้ป่วยจะท่องมนต์กล่าวสรรเสริญบุญคุณ
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ยาก่อนจะกินยาทุกคร้ังผูกเสี่ยวเบาหวาน ซึ่งเป็นการน าเอาวิถีคนอีสานเดิมมาเป็นแนวทาง หรือการ
เสกมนต์ก่อนรับประทานยาของคุณยายจรรยา ที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่กล่าวว่าตนไม่เคยเบื่อการกิน
ยาสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนการน าศิลปะสู่การปฏิบัติการพยาบาล 
จากความจ าเป็นที่พยาบาลจะต้องปฏิบัติอย่างมีศิลปะ พยาบาลควรพัฒนาตนเองให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ 

1. การเป็นผู้มีสุนทรียะ ฝึกตนให้เป็นผู้ที่มีความละเอียด ประณีต 
2. เรียนรู้เข้าใจในงานศิลปะ เห็นประโยชน์และความงาม 
3. เป็นผู้ที่เข้าถึงความงาม ความจริง ความดี มีความเมตตา กรุณา 

สรุป  
 ศิลปะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างคุณค่าทางการพยาบาลให้โดดเด่นยิ่งขึ้น สามารถน า
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พยาบาลหรือปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลต่าง ๆ อย่างมีศิลปะ 
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