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สวัสดีคะ กัลยาณมิตรทุกทาน ในหวงเดือนตุลาคมที่ผานมา ไดเกิดเหตุการณที่ยังความเศราโศกของเราชาวไทย
ทุกคน เมื่อสํานักพระราชวังไดออกประกาศแถลงการณ การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษาปที่ ๘๙ ทรงครองราชยสมบัติ ๗๐ ปดวยสํานึกใน
พระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ไดนํามาซึ่งการแสดงออกเพื่อถวายความอาลัยแดพระองคทานในรูปแบบของ “การให”
ที่แตกตางกัน ทั้งในสวนของการประพันธบทเพลง บทกลอน รวมถึงการแสดงนํ้าใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ ปรองดอง มีไมตรี
ตอกัน ดังพระราชดํารัส “…สังคมใดก็ตาม ถามีความเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน ดวยความมุงดีมุงเจริญตอกัน สังคมนั้นยอม
เต็มไปดวยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความรมเย็นเปนสุข นาอยู…” (พระราชทานเพื่ออัญเชิญลงพิมพในนิตยสารที่ระลึก
ครบ ๓๖ ป ของสโมสรไลออนสกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ )
เหตุการณครั้งนี้ทําใหนอมรําลึกถึงเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ สรางความเศราโศกใหกับปวงชนชาวไทย
ครั้งใหญหลวงเชนกัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสติ พระองคทรงเปนกษัตริยที่เปนที่เคารพรักของทวยราษฎรและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ
ทั้งในการปกครองบานเมืองและพระราชทานความรมเย็นเปนสุขแกชนทุกหมูเหลา
เพื่อเปนการสนองพระราชปณิธาน “เปลี่ยนความเศราเปนพลัง” เราทุกคนตองมีความรัก ความสามัคคี เพื่อเปน
พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ใหเดินหนาตอไปอยางมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา คณะเจาหนาที่แกวกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก
สุกัญญา รอบจังหวัด
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการแกวกัลยาสิกขาลัย

เรื ่ องเดนในฉบับ

๒ / จดหมายจากในหลวงถึงสมเด็จพระเทพฯ ๓ / วันปิยมหาราช ๔
¡ÒÃ·Í´¡°Ô¹ ๕ / ทําบุญสุขใจ ๖ /
๗
โครงการบรรพชาอุปสมบท, กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม ๘ / กระทรวงสาธารณสุข นอมนําพระราชดํารัสฯ (MOPH) ๙
สร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรม ๑๐ / ทําจิตให้นิ่ง ๑๑ /พุทธศาสนสุภาษิต ๑๒
บทกลอนถวายความอาลัย

หยาดนํ้าตารินรดหยดเปนสาย
ดวยอาลัยดวยรักดวยภักดี
ขอนอมสงเสด็จสูทิพยสถาน
ขอยึดคําพอเปนหลักครองตน

เสียงรํ่าไหอึงอลทั่วถิ่นที่
กราบพระบาทพระภูมีองคภูมิพล
ครองวิมานสรวงสวรรควิจิตรผล
ขอเปนคนรองบาททุกชาติไป

ขาพระพุทธเจา ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข

สารสัมพันธ แกวกัลยา ๒

“ลูกพอ”
จดหมายจากในหลวงถึง สมเด็จพระเทพฯ
ในพื้นแผนดินนี้ ทุกสิ่งเปนของคูกันมาโดยตลอด มีความมืดและความสวาง ความดี
และความชั่ว ถาใหเลือกในสิ่งที่ตนชอบแลว ทุกคนปรารถนาความสวาง ปรารถนาความดี
ดวยกันทุกคน แตความปรารถนานั้น จักสําเร็จลงได จักตองมีวิธีที่จักดําเนินใหไปถึงความสวาง
หรือความดีนั้น ทางที่จักตองไปใหถึงความดี นั้นก็คือ รักผูอื่น เพราะความรักผูอื่น สามารถ
แกปญหาไดทุกปญหา ถาใหโลกมีแตความสุขและเกิดสันติภาพ ความรักผูอื่นจักเกิดขึ้นได
พอขอบอกลูกดังนี้….
๑. ขอใหลูกมองผูอื่นวาเปนเพื่อนเกิด เพื่อนแก เพื่อนเจ็บ เพื่อนตาย ดวยกัน ทั้งหมด
ทั้งสิ้น ไมวาอดีต ปจจุบัน และอนาคต
๒. มองโลกในแงดี และจะใหดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเปนจริง อันจักเปนทางแก
ปญหาอยางถูกตองและเหมาะสม
๓. มีความสันโดษ คือ มีความพอใจเปนพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได คือ ไดอยางไร
ก็เอาอยางนั้น ไมยึดติด ขอใหคิดวา มีก็ดี ไมมีก็ได พอใจตามกําลัง คือ มีนอยก็พอใจตามที่ไดนอย
ไมเปนอึ่งอางพองลม จะเกิดความเดือดรอนในภายหลัง
พอใจตามสมควรคือทํางานใหมีความพอใจ เหมาะสมแกงาน
ใหดํารงชีพใหเหมาะสมแกฐานะของตน
๔. มีความมั่นคงแหงจิต คือ ใหมองเห็นโทษของความเกียจคราน และมองเห็น
คุณประโยชนของความเพียร และเมื่อเกิดสิ่งที่ไมพึงปรารถนา ใหภาวนาวา มีลาภมียศสุขทุกข
ปรากฏสรรเสริญนินทา เสื่อมลาภเสื่อมยศ เปนกฎธรรมดาอยามัวโศกา นึกวา “ชั่งมัน”

ที่มา : www.tvpoolonline.com

สารสัมพันธ แกวกัลยา ๓

วันปิยมหาราช

น้อมรําลึกพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕

ชาติไทยของเรามีสถาบันที่ใี ชเ ปน เครื่อื งยึดึ เหนี่ยี ว และหลอ หลอมจิติ ใจของประชาชนชาวไทยมาอย
ใ
างยาวนาน
ประกอบดวยสถาบัน ๓ สถาบัน ไดแก สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งแตละสถาบัน
มีความสําคัญแตกตางกันไป แตทั้ง ๓ สถาบันตางเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในการชวยคํ้าจุนประเทศชาติใหอยูรอดมาได
จนถึงปจจุบันนี้
สถาบันศาสนา โดยมีศาสนาประจําชาติ คือ พระพุทธศาสนา เปนสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของชาติไทย
มาตั้งแตครั้งโบราณกาล มีสถาบันพระมหากษัตริยทรงเปนองคอัครศาสนูปถัมภก พระสงฆทําหนาที่เปนเสมือนตัวแทน
พระพุทธศาสนาที่เขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของคนไทย เปนผูนําทางจิตใจของประชาชน เปนศูนยกลางความเคารพ
ศรัทธา ความเชื่อถือและความรวมมือ ตลอดจนเปนที่ยึดเหนียวจิตใจใหประชาชนมีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
และรวมมือทํางานเพื่อประโยชนของสาธารณะ ซึ่งเทากับเปนหลักประกันความมั่นคงของประเทศชาติไดเปนอยางยิ่ง
จึงทําใหวัดเปนสถานที่ศูนยกลางของสังคมโดยแยกออกจากกันไมได เปนศูนยกลางของการอบรมสั่งสอนหลักธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนา เปนสถาบันสําคัญทั้งดานการศึกษา สังคม และเปนบอเกิดของศิลปะแขนงตางๆ พระพุทธศาสนา
จึงมีความสําคัญในฐานะเปนสถาบันหลักของสังคมไทยที่ประชาชนที่นับถือในชาติตองเคารพบูชาและใหความสําคัญ
เฉกเชนสถาบันอื่น
ดวยนํ้าพระทัยของรัชกาลที่ ๕ ตอพระพุทธศาสนา ดังที่มีพระราชหัตถเลขาถึงเซอรเอ็ดวินอารโนลด ความวา
“พระราชบิดาของฉัน ไดทรงสละเวลาเปนสวนใหญ ในการศึกษาและคุมครองศาสนาของชาติ สวนฉัน
ไดขึ้นครองราชยในขณะอายุยังนอย จึงไมมีเวลาที่จะเปนนักศึกษาอยางพอ ฉันเองมีความสนใจในการศึกษา
หนังสือหลักธรรมตางๆ สนใจที่จะคุมครองศาสนาของเรา และตองการใหมหาชนทั่วไปมีความเขาใจถูกตอง
ดูเหมือนวา ถาชาวยุโรปเชื่อในคําสอนของคณะมิชชันนารีวา ศาสนาของเราโงงมงาย และชั่วทราม คนทั้งหลาย
ก็จะตองถือวาพวกเราเปนคนโงงมงายและชั่วทรามไปดวย ฉันจึงรูสึกขอบคุณบรรดาบุคคล เชน ทานเปนตัวอยาง
ที่สอนชาวยุโรปใหความคารวะแกศาสนาของเรา” (พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ถึงเซอรเอ็ดวินอารโนลด ผูแตงหนังสือพุทธประวัติ ประทีปแหงทวีปเอเชีย)
ที่มา : จริยธรรม.คอมบทความโดย : ธนิน วานิชสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สารสัมพันธ แกวกัลยา ๔

บทความทางพระพุทธศาสนา
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การทอดกฐินหรือการถวายผากฐิน เปนการถวายทานที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวในคัมภีร
พระวินัยปฏก ชื่อมหาวัคค เรื่อง กฐินขันธกะ (หมวดวาดวยกฐิน)
ผากฐิน ผาที่จะทําเปนผากฐินไดนั้นเปนผาใหมก็ได ผาเกาหรือผาบังสุกุลก็ได แตผาเหลานี้
จะตองมีพอที่จะทําไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่ง (ผาไตรจีวร ของพระสงฆมี ๓ ผืน คือ สบง = ผานุง จีวร = ผาหม
และสังฆาฏิ = ผาซอนหมหรือผาพาด) ผานี้คือผาองคกฐิน สวนสิ่งของอื่นๆ ไมใชองคกฐิน แตเปนบริวาร
กฐินนี้จะมีมากหรือนอยก็ไดไมกําหนดแลวแตความศรัทธาของผูถวาย
กฐิน ตามอรรถกถาฎีกาตางๆ กลาวไวมี ๒ ลักษณะ คือ
๑. จุลกฐิน เปนกิจกรรมสําคัญที่ทุกฝายจะตองชวยกันทําใหแลวเสร็จภายในกําหนดวันหนึ่ง
นับตั้งแตเก็บฝาย ปนฝาย กรอ ทอ ตัด เย็บ ยอม ทําใหเปนขันฑ ไดขนาดตามวินัย แลวทอดถวายใหแลว
เสร็จในวันนั้น
๒. มหากฐิน เปนการจัดหาผามาเปนองคกฐินพรอมทั้งเครื่องไทยธรรม บริวารเครื่องกฐินจํานวนมาก
ไมตองทําโดยรีบดวนเพื่อจะไดมีสวนหาทุนในการบํารุงวัด เชน การบูรณะซอมแซมศาสนสถานภายในวัด

การทอดกฐินในปจจุบัน
๑. พระกฐินหลวง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผากฐิน
เป น พระราชกรณี ย กิ จ ของพระมหากษั ต ริ ย  ผู  ท รงเป น พุ ท ธมามกะและเอกอั ค รพุ ท ธศาสนู ป ถั ม ภก
เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ถวายผ า กฐิ น ด ว ยพระองค เ องหรื อ พระราชทานให พ ระบรมวงศานุ ว งศ แ ละ
องคมนตรีเปนผูแทนพระองคไปทอดถวายยังพระอารามหลวงสําคัญ ๑๖ พระอาราม ที่สงวนไมใหมีการ
ขอพระราชทาน
๒. พระกฐินพระราชทาน คือ พระกฐินที่ถือวาผากฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เปนของหลวง
และเปดโอกาสใหราชการ องคกร หรือบุคคลที่สมควรขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายพระอาราม
หลวงตางๆ นอกจากอารามหลวงสําคัญ ๑๖ พระอารามดังกลาว
๓. กฐินทั่วไป หรือเรียกวา “กฐินราษฎร” เปนการถวายผากฐินที่พุทธศาสนิกชนทั่วไป
มีความประสงคจะนําไปถวายแดพระสงฆที่จําพรรษาถวนไตรมาส ณ วัดใดวัดหนึ่งที่เปนวัดราษฎร
(ไมใชวัดอารามหลวง)

ที่มา : การทอดกฐิน วารสารสายตรง ประจําเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สารสัมพันธ แกวกัลยา ๕

“ทําบุญสุขใจ
ใสใจสังฆทาน”
การถวายสังฆทาน หมายถึง การถวายทานแดคณะสงฆ (ตั้งแต ๔ รูปขึ้นไป) ผูถวายจะตองไมเจาะจงถวายแดพระสงฆ
รูปใดรูปหนึ่ง ดังนั้น การถวายสังฆทานจึงจัดเปนทานสูงสุดของฝายวัตถุ ไมมีวัตถุใดสูงกวาสังฆทาน
อานิสงสของการถวายสังฆทาน พระพุทธเจาตรัสวา ถวายทานแกพระพุทธเจา ๑๐๐ ครั้ง มีผลไมเทากับการถวายสังฆทาน
๑ ครั้ง ผลของสังฆทานนี้จะดลบันดาลใหแกบุคคลที่ถวาย เกิดมาทุกชาติขึ้นชื่อวา ความยากจนเข็ญใจไมมี จะเกิดอีกกี่แสนชาติ
ก็ตามจนกระทั่งเขาพระนิพพาน อานิสงสนั้นก็ยังไมหมดหัวใจของการถวายสังฆทาน กอนที่จะไดรับอานิสงสการถวายสังฆทาน
ขางตนนั้น ผูถวายทานจะตองประกอบดวยเจตนา ๓ กาล ดังนี้
กาลแรก กอนถวายสังฆทาน ใหตั้งจิตวา จะถวายสังฆทานโดยไมเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง และตั้งใจถวาย
สังฆทานนี้เปนประโยชนแกพระสงฆสาวกของพระพุทธเจา
กาลสอง ขณะทําการถวายสังฆทาน ตองไมมีความยินดีหรือยินรายในหมูพระภิกษุที่มารับสังฆทาน ไมวาพระภิกษุ
ที่มารับจะเปนพระปฏิบัติดีมีพรรษามากหรือเปนภิกษุที่เพิ่งบวชใหม
กาลสาม หลังถวายแลวใหหมั่นระลึกถึงดวยใจบริสุทธิ์เกิดปติสุขตลอดกาล
ปจจุบันชาวพุทธนิยมถวายสังฆทาน เพราะเชื่อวามีอานิสงสสูงสุดและสามารถทําไดตลอดทั้งปไมจํากัดชวงเวลา แตดวย
ความเรงรีบในชีวิตประจําวัน ทําใหหลายทานไมมีโอกาสเตรียมสิ่งของดวยตัวเอง สวนใหญจึงเลือกชื้อตามรานจําหนาย
เครื่องสังฆภัณฑ ซึ่งบางแหงจําหนายสินคาที่ขาดคุณภาพ ไมมีประโยชนและสงผลกระทบตออนามัยของพระสงฆ กรมการศาสนา
จึงรณรงคสรางความเขาใจในเรื่องการถวายสังฆทานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งตอผูรับและผูถวายทาน ไดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
และประเพณีที่ดีงามอยางถูกตองและถูกธรรม
ตัวอยางของเครื่องใชที่ควรนํามาถวายเพื่อประโยชนแกพระสงฆ
๑. ผาไตรจีวรที่มีคุณภาพและเหมาะสมแกพระสงฆ
๒. ยาสามัญตางๆ สําลี พลาสเตอรปดแผลควรเลือกโดยคํานึงถึงวันหมดอายุดวย
๓. ใบมีดโกนเนื่องจากพระสงฆตองทํากิจโกนผมทุกวันโกน
๔. สบู/แปรง – ยาสีฟน/แชมพูที่บํารุงหนังศีรษะ
๕. ผาขนหนูสีสุภาพ
๖. รองเทา
๗. อุปกรณทําความสะอาด
๘. ไฟฉาย/รม
๙. เครื่องเขียน สมุด/ปากกา เนื่องจากพระสงฆตองเรียนพระปริยัติธรรมและจดกําหนดนัดหมายตางๆ
๑๐. นิตยสาร/ซีดีธรรมะ สําหรับเปนขอมูลเผยแพรพระศาสนา
ทายนี้ ขอใหบุญกุศลสงผลใหมีความสุขกายสุขใจกันทั่วหนากับทานที่ไดกระทําแลวดวยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชน
แดพระสงฆสาวกของพระพุทธเจา
สารสัมพันธ แกวกัลยา ๖

ที่มา: ทําบุญสุขใจใสใจสังฆทาน วารสารสายตรงศาสนา ประจําเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๘

การประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ “ขับเคลื่อนองคกร
คุณธรรม นําสุขสูประชาชน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขเขารวมสวดมนตทุกวันจันทรของเดือน เริ่มตั้งแตวันจันทรที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. เปนตนมา เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ วิหารพระพุทธนิรามัย โดยนายแพทยโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานสวดมนต
การทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณโถงอาคาร ๓ ชั้น ๑ สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีนายแพทยโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข รวมตักบาตร

ผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข รวมสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐, ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
และ ๓, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ บริเวณโถงอาคาร ๓ ชั้น ๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สารสัมพันธ แกวกัลยา ๗

ขอเชิญชวนเขารวมโครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๙ รูป
ถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระหวางวันที่ ๑๖ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่จะดําเนินการ
โดยแกวกัลยาสิกขาลัย ปงบประมาณ ๒๕๖๐
ลําดับที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

วันที่จัดงาน

กลุมเปาหมาย/คน

ธันวาคม ๒๕๕๙

บุคลากรสาธารณสุข และ
อาจารยวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก
ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค /๕๐ คน

ผูรับผิดชอบโครงการ/
หมายเลขโทรศัพท

๑

พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขดวย
กระบวนการเรียนรูจิตตปญญา

๒

พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขดวยหลักสูตร
บุคลากรสาธารณสุข
พัฒนาจิตใหเกิดปญญาและสันติสุขฯ
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
รุนที่ ๑ วัดหนองปาพง อ.วารินชําราบ
๒๕ – ๒๙
๑๒๐ คน
จ.อุบลราชธานี
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รุนที่ ๒ วัดวังหิน อ.พลายชุมพล
๑๗ – ๒๐
๑๐๐ คน
จ.พิษณุโลก
มกราคม ๒๕๖๐
รุนที่ ๓ วัดวิปสสนาติกขวราราม
๖ – ๑๐
๑๐๐ คน
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา
มีนาคม ๒๕๖๐

๓

พัฒนาบุคลากรหลักสูตรการดําเนินชีวิต
ดวยจิตอาสาถวายพอหลวง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
มกราคม –
พฤษภาคม ๒๕๖๐ อยูใน รพ.สต. อสม. และ
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา
นราธิวาส ปตตานี) / ๘๐ คน

นางธัญญลักษณ ศิริชนะ
๐๘๑-๙๔๑-๑๑๑๕
นางสาวฉวีวรรณ เจริญสุข
๐๘๑-๔๒๕-๘๔๓๘

๔

ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๒

สิงหาคม ๒๕๖๐ เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข
หรือสมาชิกชมรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค
/๑,๒๐๐ คน

นางสาวชไมพร เจริญครบุรี
๐๘๔-๕๙๔-๙๔๔๑
นาวสาวนุชศรา นิมา
๐๘๑-๙๐๕-๑๑๘๙

สารสัมพันธ แกวกัลยา ๘

นางสาวชไมพร เจริญครบุรี
๐๘๔-๕๙๔-๙๔๔๑

นางธัญญลักษณ ศิริชนะ
๐๘๑-๙๔๑-๑๑๑๕
นางสาววันวิสา มหารมย
๐๙๒-๕๕๓-๔๒๘๙

๙ รูป
พลอดุลยเดช

คร

กระทรวงสาธารณสุขนอมนํา
พระราชดํารัสและบรมราโชวาทสรางคานิยม MOPH

M

“…ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใดๆ
ที่เรารูสึกดวยใจจริงวาชั่ว วาเสื่อม เราตองฝน
ตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยางที่รูสึกวา
ขัดกับธรรมะ เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทํา
สิ่งที่เราทราบวาเปนความดี เปนความถูกตองและเปนธรรม
ถาเรารวมกันทําเชนนี้ให ไดจริงๆ ใหผลของความดีบังเกิด
มามากๆ ขึ้น ก็จะชวยคํ้าจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป

และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ…”

O

“…การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยี
อันกาวหนาทุกสาขาจากทั่วโลก แลวเลือกสรรสวนที่สําคัญ
เปนประโยชน นํามาปรับปรุงใช ใหพอดี พอเหมาะกับสภาพ
และฐานะของประเทศของเรา เพื่อชวยใหประเทศของเรา
สามารถนําเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใชพัฒนางานตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและไมสิ้นเปลือง…”

P

“…ฉันตองการใหหมอชวยไปดูแลบําบัดทุกข
ใหแกนักเรียนและประชาชนที่อยูในทองถิ่นกันดาร
หางไกลหมอ และจะออกคาใชจายใหทั้งหมดตามความจําเปน
โดยใหจัดหนวยเคลื่อนที่ ไปโดยรถยนตและตระเวนไปตาม
ถนนหนทาง ตามหมูบานที่อยูหางไกลชนบท…”

H

“…ในวงสังคมนั้นเลา ทานจะตองรักษามารยาทอันดีงาม
สําหรับสุภาพชน รูจักสัมมาคารวะ ไมแข็งกระดาง
มีความออนโยนแต ไมออนแอ พรอมจะเสียสละ
ประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม…”
ที่มา : บอรดนิทรรศการถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สํานักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

สารสัมพันธ แกวกัลยา ๙

สรางเสริมวินัยและระบบคุณธรรม

à§Ô¹ËÅÇ§äÁ‹ãª‹à§Ô¹àÃÒ
นางจําปา ขาราชการตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี ไดจัดทํารายงาน
การจายเงินใหแกเจาหนี้ในโปรแกรมบัญชีเกณฑคงคางรายการจํานวน ๒๖ รายการ
และดําเนินการขออนุมัติเบิกจายเงินใหแกเจาหนี้และไดรับอนุมัติใหจายเงินแลวแตไมนําเงิน
ไปชําระหนี้ตามที่ไดรับอนุมัติทั้งหมดและเก็บเงินบางสวน นอกจากนี้ยังรับคืนเงินยืมและออก
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ให แ ก เจ า หน า ที่ ผู  ยื ม แล ว ไม นํ า เงิ น ไปบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละไม นํ า ส ง เงิ น ให กั บ ราชการ
ตามระเบียบ รวมเงินที่นางจําปาทุจริตยักยอกเงินของทางราชการทั้งสิ้นจํานวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
นางจําปาใหการรับสารภาพวาตนกระทําการดังกลาวจริง ตอมาไดนําเงินมาคืนใหกับทางราชการ
จนครบถวนแลว เนื่องจากพฤติการณของนางจําปา เปนการกระทําความผิดอาญาจึงไดแจงความ
รองทุกขเพื่อใหดําเนินคดีอาญาแกนางจําปา พฤติการณของนางจําปาดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
และฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตาม
กฎหมายกฎระเบียบของทางราชการ ฐานรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๑) (๔) (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษไลออกจากราชการ

ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡·íÒãËŒà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¶Ù¡ÍÍ¡
นายดอกดิน ขาราชการ มีหนาที่เบิก-ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งเปน
บัญชีเงินโครงการไขเลือดออก เพื่อใชจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ในการสํารวจลูกนํ้ายุงลาย คาตอบแทนเจาหนาที่ในการควบคุมโรคไขเลือดออกที่บานกรณี
ที่มีผูปวยเปนรายบุคคล และคาจัดทําประชาคมในหมูบานเพื่อใหความรูแกประชาชน
และระดมความคิดของประชาชนรวมกันวิเคราะหในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
เมื่อป ๒๕๕๐
๒๕ นายดอกดินไดเบิกเงินเพื่อดําเนินการตามโครงการดังกลาวไปจํานวน ๑๒ ครั้ง รวมเปนเงิน
๙๙๐๐,๐๐๐ บาท แตนายดอกดินนําเงินไปจายเปนคาตอบแทนใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขและสถานี
อนามัย รวมเปนเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท สวนที่เหลือนั้นไมไดนําไปใชจายในการดําเนินงานปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกแตอยางใด ตอมาไดนําเงินมาคืนจํานวนหนึ่ง แตยังคงเหลือเงินที่ยังไมไดสงคืนใหกับ
ทางราชการอีกจํานวน ๕๘๐,๐๐๐ บาท พฤติการณของนายดอกดิน ดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ฐานปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบของทํางานราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรงและฐานประพฤติชั่ว
อยางรายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ลงโทษไลออกจากราชการ
สารสัมพันธ แกวกัลยา ๑๐

ที่มา : จุลสารขาววินัยและคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

·Õè¶Ù¡ÍÍ¡

ทําจิตให้นิ่ง ทําจิตให้ว่าง

เป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่ที่สุด..

การเจริญภาวนา

การทําสมาธิแบบสมถะภาวนา คือ การกําหนดใจใหนิ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยูเปนอารมณเดียว ไมวาจะใชวิธีใดก็ตาม
ขอใหเพียงแตใจอยูนิ่ง ไมวอกแวกก็คือเปนสมาธิ โดยมีลําดับขั้นตอนงายๆ ดังตอไปนี้

ก่อนปฏิบัติสมาธิ ควรถามร่างกายตนเองอยู่เสมอว่า “พร้อมหรือไม่?”

สภาวะรางกายของผูที่ฝกปฏิบัตินั้นเปนสิ่งที่สําคัญมาก บางทีเราไปอยูในสถานที่ที่พรอมแลว ครูบาอาจารยผูคอย
จะใหคําแนะนําก็พรอมแตกลับลืมไปวาสภาพรางกายของตนเองนั้นพรอมหรือไม เรื่องนี้เปนเรื่องที่ตองดูกันละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น ขนาดที่วา ถาผมยาวเกินไปก็ตองตัดผม เล็บยาวก็ตองตัดเล็บ ยังไมไดอาบนํ้าก็ตองอาบใหเรียบรอย ปวดทองก็ตอง
ไปถายใหสุดกอนหรือแมแตเจ็บปวยก็ตองรักษาใหหายกอน
การฝกปฏิบัติเรามักมองขามความพรอมเหลานี้ไป บางคนก็เจ็บ บางคนปวด บางคนก็มีไข บางคนก็ลมเจ็บ
แทบเปนแทบตายก็พยายามฝนใจไปปฏิบัติ ครูบาอาจารยอยาง หลวงปูจรัญ ฐิตตธัมโม แหงวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี
ทานแนะนําใหคนเราเห็นความสําคัญของรางกายเสมอวา
ใครที่ปวดหัวตัวรอน เครียดเพราะทะเลาะกับสามีภรรยา ทานจะหามไมใหปฏิบัติเลยเหมือนกับการตองเคลียร
พื้นที่กอนจึงจะเอารถมาจอดได ถากายและจิตยังไมพรอมคือยังไมสงบก็อยาเพิ่งทําเพราะเสียเวลาเปลา ตองรักษาเยียวยา
กันใหถึงพรอมเสียกอน ถามตัวเองอยูบอยๆ วา สบายตัวหรือยัง จัดการเรื่องยุงยากทั้งกายและใจเรียบรอยแลวหรือไม
รักษาอาการเจ็บไขไดปวย มึนงง ทั้งหลายใหบรรเทาเบาบางเสียกอน และอยาใหการฝกตองไปบังคับกายจนตองฝนทน
เพราะยิ่งทํายิ่งแย และมีสิทธิ์จะปวยไดทุกเมื่อ

วิธีการตามสังเกตอารมณ์ คือ การตามประสาทสัมผัสทั้ง ๖ ของตนเอง

๑. เวลาที่เราไดเห็นอะไร ก็ใหเพียงสังเกตวาเรารูสึกอยางไร ชอบ ไมชอบ หรือเฉยๆ แตอยาเพิ่งไปยึดเอาถือเอา
ในสิ่งนั้น
๒. เมื่อหูไดยินเสียง ใหสังเกตความรูสึกวาไดยินแลวเปนอยางไร หนวกหู รําคาญ หรือ ไพเราะ
๓. เมื่อจมูกไดกลิ่นใหสังเกตวาตนเองรูสึกอยางไร รื่นรมยกับกลิ่น เหม็นหรือหอม รําคาญ หรือแชมชื่นใหรับรูเทานั้น
๔. เมื่อลิ้นไดชิมรสชาติใดๆ ก็ใหสังเกตวาลิ้นรับรูรสอะไร เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ขม ฯลฯ
๕. เมื่อกายไดจับตองสัมผัสสิ่งใด ก็ใหสังเกตวารูสึกอยางไรนุมละมุนนาที่จะทะนุถนอม หยาบกราน แข็งออน
สังเกตเฉยๆ
๖. เมื่อใจมีเรื่องใดเขามากระทบหรือเมื่อนึกถึงเรื่องอะไรอยูใหสังเกตวาตนเองรูสึกอยางไร?

หากลองมาแบ่งกองความรู้สึกต่างๆ ทุกอย่างก็จะถูกแบ่งออกเป็น ๓ กองคือ
๑. รูสึกสุข คือ ยินดีพอใจ ชื่นชม สนุก นุม หอม ไพเราะ ฯลฯ
๒. รูสึกทุกข คือ หงุดหงิด ขัดใจ วาวุน กังวล รําคาญ
๓. ความรูสึกกลางๆ คือ ไมบวกไมลบ เฉยๆ

ไมวาความรูสึกของเราจะเปนอยางไร เขาขายขอไหนก็ใหตามรูเฉยๆ ไมตองไปจัดการความรูสึกนั้น แครูเฉยๆ ไมนาน
ความรูสึกตางๆ เหลานั้นก็จะจางคลายไปเองเหมือนไอนํ้าที่เกิดขึ้นแลวก็ระเหยไปการฝกจิตดวยวิธีนี้เปนแงมุมหนึ่ง
ในการฝกเจริญปญญา ตามดูตามรูทุกเรื่องที่คิด ทุกกิจการที่ทํา ทุกคําพูดที่พูด ทุกอิริยาบถที่กําลังเคลื่อนไหว เพียงใช
การสังเกตที่มีปญญาประกอบ อยาใหตึงใหหยอนดานใดดานหนึ่งจนเกินไป ตามดูใหรูอยางธรรมชาติ ก็จะสงผลใหตนเอง
สามารถปรับตัวใหเขากับธรรมชาติไดงายขึ้นดวย หากไมเชนนั้นก็จะกลายเปนคนสุดโตง ขวางโลก ไมรูจักกาลเทศะ
คนกําลังคุยกันสบายๆ แตเรากลับพูดใหเครงเครียด เพงดูทุกอยางใหสุดกูตึงไปหมด อยางนี้ ก็จะมีปญหา
ที่มา: จากหนังสือเรื่อง สรางบุญบารมีอานิสงสสูง ไมเสียเงินแมแตสลึงเดียว โดย จิตตวชิระ

สารสัมพันธ แกวกัลยา ๑๑

อุฏฺฐานวโต สติมโต สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมาการิโน
สญฺญตสฺส จ ธมฺมชีวิโน อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ
ยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่น มีสติ
มีการงานสะอาด ใคร่ครวญแล้วทํา ระวังดีแล้ว
เป็นอยู่โดยธรรม และไม่ประมาท
จาก : พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ ฉบับมาตรฐาน (โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง)
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