พลังคิดบวก (จากจิตทีบ่ ริสุทธิ์) : พยาบาลสร้ างได้
พลตรี ธารา พูนประชา
ผู้อานวยการสถาบันพยาธิวิทยา
ศูนย์ อานวยการแพทย์ พระมงกุฎเกล้ า

พลังคิดบวก : Positive Thinking
• 1. พลังคิดบวกคืออะไร : รู้เหตุปัจจัย และผล
• 2. ข้ อดี คุณประโยชน์ เสน่ห์ (สิง่ ที่ชวนหลงไหล : Attractive :
อัสสาทะ) คืออะไร มีอยูอ่ ย่างไร
• 3. ข้ อเสีย โทษภัย ส่วนร้ าย เลว (อาทีนวะ) มีอะไรและอย่างไร
• 4. นิสสรณะ : อุบาย เทคนิค วิธีการ ที่จะกาจัดส่วนที่เป็ นโทษภัย ให้
เหลือแต่สว่ นที่เป็ นคุณประโยชน์ คืออะไร ทาได้ อย่างไร
- อุบาย เทคนิค วิธีการ ที่จะเป็ นอิสรภาพ ไม่ตกเป็ นทาส ไม่ตกอยูใ่ น
อานาจ คืออะไร ทาได้ อย่างไร

หลักการรู้ โลก รู้ ทุกสิ่ง

1. พลังคิดบวกคืออะไร : รู้เหตุปัจจัย และผล
•
•
•
•
•

การมองโลกในด้ านดี ที่เป็ นประโยชน์ สร้ างกาลังใจ ชีวิตเดินต่อไปได้
สุข-ทุกข์ ใจเราเป็ นผู้เลือก เกิดที่ใจ ดับที่ใจ
โลกนี ้ ชีวิตนี ้ มีทงด้
ั ้ านดีและไม่ดี(เลว) พอใจและไม่พอใจ
จงพอใจในเพียงพอ ด้ วยใจที่พอเพียง พอเพียงเพื่อพอใจ
งานพยาบาลเป็ นงานบริการที่สนองความพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้ ยริ การ
: การบริการที่เกินความคาดหมาย
• คิดบวกจากจิตที่บริสทุ ธิ์ จิตที่เป็ นกุศล เป็ นผู้ให้ ที่ไม่หวังสิง่ ตอบแทน เป็ นที่
พึง่ ของผู้อื่น : หลักสูตรความมัน่ คงภายใน (จิตใจ)
• คิดบวกเริ่มเกิดเมื่อมองข้ ามตนเอง ไปที่คนอื่น สังคม ประเทศชาติ : อย่า
ถามว่าตนเองจะได้ อะไร แต่เราจะให้ อะไรต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ

1. พลังคิดบวกคืออะไร : รู้เหตุปัจจัยและผล
•
•
•
•
•

การมองโลกในด้ านดี ที่เป็ นประโยชน์ สร้ างกาลังใจ ชีวิตเดินต่อไปได้
สุข-ทุกข์ ใจเราเป็ นผู้เลือก เกิดที่ใจ ดับที่ใจ
โลกนี ้ ชีวิตนี ้ มีทงด้
ั ้ านดีและไม่ดี(เลว) พอใจและไม่พอใจ
จงพอใจในเพียงพอ ด้ วยใจที่พอเพียง พอเพียงเพื่อพอใจ
งานพยาบาลเป็ นงานบริการที่สนองความพอใจ ความคาดหวังของผู้ใช้ ยริ การ
: การบริการที่เกินความคาดหมาย
• คิดบวกจากจิตที่บริสทุ ธิ์ จิตที่เป็ นกุศล เป็ นผู้ให้ ที่ไม่หวังสิง่ ตอบแทน เป็ นที่
พึง่ ของผู้อื่น : หลักสูตรความมัน่ คงภายใน (จิตใจ)
• คิดบวกเริ่มเกิดเมื่อมองข้ ามตนเอง ไปที่คนอื่น สังคม ประเทศชาติ : อย่า
ถามว่าตนเองจะได้ อะไร แต่เราจะให้ อะไรต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ

การสร้ างพลังคิดบวก : เกิดจากการคิดเป็ นผู้ให้
• ความรัก ปรารถนาดี : ต่อตนเอง ครอบครัว ที่ทางาน สังคม
ประเทศชาติ
• รอยยิ ้ม จากภายใน ด้ วยใจบริสทุ ธิ์ ร่าเริงสดใส
• เมตตา กรุณา
• เสียสละ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ แบ่งปั น
• คาชม VS ตาหนิ ด่าทอ ผรุสวาท
• ให้ กาลังใจตนเองและผู้อื่น นักสร้ างแรงบันดาลใจ
• ขอบคุณ
• ให้ อภัยและขอโทษ

จิตปุถุชน
จิตผู้โลภ โกรธ หลง

จิตพุทธะ
จิตผู้รู้ ผ้ ูตื่น ผู้เบิกบาน

กิเลส : ราคะ โทสะ สติ สั มปชัญญะ : สั มมาสติ
โมหะ(หลงคิด)
สั มมาสมาธิ ปัญญา

เมฆหมอกแห่ งจิตใจ เหงื่อไคลของจิต ชีวติ มัวหมอง
• เมฆหมอกแห่งจิตใจ : ทาให้ จิตมัวหมอง มืดดา สกปรก การสัง่ สม
กิเลส (ราคะ โทสะ โมหะ) ตัณหา (ความอยาก ไม่ปรารถนา)
• อุจจาระและเหงื่อไคลของจิตใจ เกิดเป็ นสนิมในจิตใจ กัดกร่อนจิตใจ
• จิตรก : จัดระเบียบ มีที่เก็บปฏิกลู แห่งจิตใจ ทาความสะอาดจิตใจ
• จิตกาพร้ า ไร้ ที่พงึ่ : ความมัน่ คงภายในของจิตใจ ภูมิต้านทานชีวิต
การปลูกวัคซินให้ ชีวิตและจิตใจ
• การออกกาลังจิต : จิตใจแข็งแรง พึง่ ตนเองได้ และเป็ นที่พึ่งของผู้อื่น
เป็ นผู้สามารถให้ กาลังใจตนเองและผู้อื่นได้

จิตบริสุทธิ์ : ทาจิตใจให้ ผ่องใส : จิตพุทธะ
• วิชาชีวิตที่ควรรู้ มุง่ สูป่ ั ญญาที่ควรมี
• วิชาชีวิต : เรี ยนรู้เองจากประสบการณ์ตรง รู้อวิชชาที่ปกปิ ด
• ปั ญญาทางโลก กับ ทางธรรม : สุตมยปั ญญา (การอ่าน พูด ท่อง ฟั ง
เขียน) จินตมยปั ญญา (ความคิดพิจารณา โยนิโสนมสิการ)
ภาวนามยปั ญญา (การเจริญความรู้สกึ ตัวทังจากภายในและภายนอก)
้
• ปริญญาทางโลก (โลภ) : วัตถุนิยม (ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข )
วิทยาศาสตร์ วิทยาการที่ทนั สมัย เพื่อความละดวกสบาย สนองและสัง่
สมกิเลสตัณหา (ความไม่อิ่มในอารมณ์) ความอยากที่ไม่มีที่สิ ้นสุด
เพื่อสร้ างอัตตา ความเป็ นตัวตน

ปริญญาทางธรรม : ปริญญาใจ : วิปัสสนาปริญญา
• ญาตปริญญา ติรณปริญญา ปหานปริญญา
• วัตถุประสงค์ เพื่อ การประสบความสาเร็จในการควบคุมจิตใจได้ จน
สามารถถ่ายถอนความเห็นผิด หรื อสามารถทาลายความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่า
สิง่ นันเป็
้ นของเรา
ด้ วย ตัณหา
สิ่ งนั้นเป็ นเรา
ด้วย มานะ
สิ่ งนั้นเป็ นอัตตาเรา
ด้วย ทิฏฐิ
ความสามารถในการทาลาย ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ในจิตใจตนเองได้
ตัณหา มานะ และทิฏฐิ เป็ น อัตตาที่เกิดตามอายตนะภายนอก/ภายใน ผ้สสะ
เวทนา และตัณหา อันเป็ นเหตุเกิดแห่งวัฏฏะทุกข์

รู้มายาแห่ งเวทนา
สุ ขเวทนา

ทุกขเวทนา

อทุกขมสุ ขเวทนา

ราคานุสัย
ปฏิฆานุสัย
อวิชชานุสัย
ที่นอนเนื่องอยูใ่ นจิต อันเป็ นเหตุแห่งวัฏฏะทุกข์
ละสุ ข

บรรเทาทุกข์

ถอนอวิชชา

พลังคิดบวก : เสน่ ห์ (Attractive) ข้ อดี คุณประโยชน์
• 1. การให้ กาลังใจตนเอง รู้จกั วิธีสร้ างกาลังใจให้ ตนเองและผู้อื่น
• 2. เป็ นผู้มีความมัน่ คงภายใน (จิตใจ) ทาให้ จิตมีที่พึ่ง รู้จกั วิธืการ
บริหารจิตใจตนเองและผู้อื่น กาจัดต่อมท้ อถอยและท้ อแท้ (ความคิด)
• 3. ทาให้ สามารถฝ่ าฟั นก้ าวขามวิกฤตของชีวิต ช่วงเวลาที่เลวร้ าย
เพราะเกิดแค่ชวั่ คราว (คิดบวก สุขในปั จจุบนั ขณะ ทาสมาธิ)
• 4. ชีวิตสามารถดาเนินหรื อเดินต่อไปได้ เรี ยนรู้จะล้ ม(เหลว)และลุกให้
เป็ น เพื่อก้ าวเดินต่อไป จงอย่านาความล้ มเหลวและความผิดพลาดที่
เกิดขึ ้น เพียงเสี ้ยววินาทีของชีวิต มาเป็ นตัวกาหนดอนาคตและชีวิตอีก
ยาวนานของตนเอง อย่าให้ คาพูดลบๆ ของคนอื่น มามีอิทธิพลคอยบง
การชีวิตเรา

พลังคิดบวก : เสน่ ห์ (Attractive) ข้ อดี คุณประโยชน์
• 4. เป็ นพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ โลกเปลี่ยนเมื่อความคิดคุณเปลี่ยน จง
เรี ยนรู ้ที่จะเปลี่ยนแปลงและเป็ นสถาปนิกผูอ้ อกแบบชีวิตตนเอง คิด
ใหญ่ไม่คิดเล็ก คิดเป็ นผูใ้ ห้ต่อองค์กร สังคม ประเทศชาติ และโลก
• 5. ทาให้ เกิดนวตกรรม วิทยาการ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย : เครื่ องบิน,
หลอดไฟ, KFC และอื่นๆ
• 6. ทาให้ คณ
ุ เป็ นผู้ประสบความสาเร็จในชีวิต มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง เพราะ “ทุกๆ ครัง้ ที่คณ
ุ พยายาม อาจไม่ประลบความสาเร็ จ
แต่ทกุ ๆ ความสาเร็จของผู้คน ต้ องมีความพยายามเป็ นองค์ประกอบ
พื ้นฐานเสมอ”

การประสบความสาเร็จในชีวติ
1. รู้หรือมีเป้ าหมายหรือภาพรวมของชีวิต (ระยะสัน้ ระยะกลาง
และระยะยาว) แผนที่ชีวิต เข็มทิศชีวิต
ภาพความฝัน : การใช้ ชีวิตที่ฉนั ชอบ งานที่รัก ครอบครัวที่อบอุน่
2. ถามใจตนเอง : การคุยกับตัวเองเงียบๆ มองภาพรวมของชีวิตตน:
การงานที่ใช่ การได้ ใช้ ขีวิตที่ชอบ ที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตตน
การเงินเท่าไรที่ทาให้ ชีวิตเรามีทางเลือก
สุขภาพ เวลา ความสัมพันธ์ ที่ปรารถนา
3. การรู้จักจัดลาดับความสาคัญของงานที่ต้องทา เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายชีวิต จงทาในวันที่ไม่เร่งด่วน มีกาลังกายที่จะลงมือทา
4. ลงมือทา Do it now มองหาโอกาสใหม่ ๆ

พลังคิดบวก : ข้ อเสี ย โทษภัย
• 1. พลังคิดบวกเกิดจากจิตที่บริสทุ ธิ์ เป็ นกุศล คิดดี เป็ นผู้ให้ มีความ
รักและเมตตา เอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูล VS ความโง่ ถูกหลอกลวงได้ ง่าย ฆาต
กกรม (มิจฉาชีพ คนไม่ดี)
• 2. ทาร้ ายบุคคลใกล้ ชิด (spoil people) พ่อแม่รังแกลูก

พลังคิดบวก : นิสสรณะ : เทคนิควิธีการใช้
ปั ญหาของพลังคิดบวก
คืออะไร : การมองโลกในด้านดี สร้างกาลังใจให้ตนเอง ชีวิตเดินต่อไปได้
คิดอย่างไร : คิดบวกจากจิตที่บริ สุทธิ์ เป็ นกุศล เป็ นผูใ้ ห้ที่ไม่หวังสิ่ งตอบ
แทน เป็ นที่พ่ งึ ของผูอ้ ื่น
คิดแล้ วเกิดประโยชน์ ไม่เกิดโทษภัย และตกเป็ นทาสของความคิดนัน้ :
คิดบวกให้ ถูกคน สถานที่ โอกาส และ เวลา
ในทุกๆ วิกฤตของชีวิต มีโอกาสซ่อนอยูเ่ สมอ จงตังสติ
้ มองหาโอกาสให้
พบ เมื่อคุณฝ่ าฟั นก้ าวข้ ามวิกฤตนันไปได้
้
คุณจะขอบคุณที่พบวิกฤต
นัน้ ทาให้ คณ
ุ มีภมู ิต้านทานวิกฤตแห่งชีวิต มีจิตใจที่มนั่ คงแข็งแรง

การสร้ างพลังคิดบวก : เกิดจากการคิดเป็ นผู้ให้
ให้ สิ่งใด ได้ สิ่งนั้น
หว่ านสิ่ งใด ได้ สิ่งนั้น
ปลูกสิ่ งใด ได้ สิ่งนั้น
อยากได้ สิ่งใด จงหว่ านและปลูกสิ่ งนั้น
• จงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ความปรารถนาดี ไมตรี จิต ด้ วย
รอยยิ ้มสดใสจากใจที่บริสทุ ธิ์ มีจิตที่เมตตา กรุณา เสียสละ
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ แบ่งปั น
• ให้ คาชม คาพูดที่ให้ กาลังใจผู้คน
• ขอบคุณทุกครัง้ ที่มีโอกาส ให้ อภัยทุกครัง้ เมื่อจิตถูกกระทา และขอโทษ
ทุกเวลาเมื่อเราทาผิด

จงหมั่นดูแลต้ นรักของผู้คน ด้ วย 5 ภาษารัก
• 1. กายสัมผัส : การกอด จูบ รอยยิ ้ม สายตา
• 2. การทาบางสิง่ บางอย่าง : ช่วยทางานบ้ าน งานเล็กๆน้ อยๆ ทาสิง่ ไม่
คาดฝัน (surprise) เช่น วันเกิด ครบรอบแต่งงาน พาไปเที่ยว
• 3. ให้ ของขวัญ
• 4. ให้ คาพูดชมเชย คาพูดที่ให้ กาลังใจ กล่าวขอบคุณ และ ขอโทษ
• 5. ให้ เวลา : ทากิจกรรมร่วมกัน : เล่นกีฬา picnic ดู TV
การให้ อภัยต่ อกัน นึกถึงความดีความประทับใจของผู้คน
โดยเฉพาะคนที่คุณกาลังโกรธ (อกุศลเข้ าสิงจิต ทาแล้ วสะใจ)

ขอขอบคุณพระมงกุฎทีเ่ ป็ นแดนเกิด เป็ นที่
เติบโตในวิชาชีพ เป็ นที่พงึ่ ยามเจ็บป่ วย เป็ นที่จากเมื่อ
ถึงกาลและวาระสุ ดท้ ายของชีวติ
ขอขอบคุณผู้ร่วมงาน นางฟ้าในชุดขาว ทีส่ รร
สร้ างความมีชีวติ ให้ พระมงกุฎ
พระมงกุฎจะก้ าวไกล ด้ วยพลังใจที่คดิ บวก
พระมงกฎจะเป็ นบ้ าน ด้ วยพยาบาลที่คดิ บวก

