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คํานํา 

เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คุณหมอกาญจนา 
เกษสอาด ไดฝากสงคําถาม ๓ ขอ เก่ียวกับการปฏิบัติตอพระ
อาพาธ และการปฏิบัติตัวของพระอาพาธเอง ซึ่งไปรับการ
ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลและสถานบําบัดรักษาตางๆ เปน
คําถามกวางๆ จึงไดตอบอยางกวางๆ ในเชิงหลักการ แตก็
นับวาเปนคําตอบคอนขางยาว 

โยมคุณหมอเจาของคําถามนั้น มีประสบการณในเร่ืองนี้
มากมาย เพราะไดเปนอาจารยแพทย ใหแก ๘ สถาบัน แหง ๗ 
มหาวิทยาลัย เปนเวลาเกินคร่ึงศตวรรษ คือมากกวา ๕๐ ป 
ทานมิใชมีเพียงประสบการณไดรูเห็นพบผานสถานการณ
เทานั้น แตทานมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีน้ําใจหวังดีตอ
พระสงฆเปนอยางย่ิง จึงปรารถนาจะใหปฏิบัติการทางการ
แพทยและพยาบาลท่ีเก่ียวของกับพระสงฆ ดําเนินไปดวยดี 
เปนที่นาศรัทธาและนําความสุขมาใหแกผูเก่ียวของทั้งสองฝาย 
คือทั้งดานพระอาพาธ และบรรดาบุคลากรทางการแพทย
พยาบาล จึงหวังวาความปรารถนาดีของทานเจาของคําถาม 
จะไดรับความเอาใจใสเปนอยางดี 

ทางดานโยมคุณหมอขอคําตอบ เพื่อนําไปพิมพเผยแพร
ที่โรงพยาบาล คร้ันทางวัดญาณเวศกวันทราบเร่ือง เห็นวาเปน
เร่ืองที่เก่ียวกับพระ ก็ประสงคจะพิมพเผยแพรอีกทางหนึ่งดวย 
โยมคุณหมอก็เห็นชอบ เพียงแตขอใหรอถึงปใหมเพื่อการพิมพ
ของท้ังสองแหลงจะไดมีเวลาใกลเคียง เปนการประสานเสริมกัน 
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ในการนี้ เม่ือมีดานหลักการแลว เพื่อใหมีภาคปฏิบัติการ
ดวย จึงยอนหลังไปนําเอาขอเขียนเกาเร่ือง “วิธีปฏิบัติต่อพระ
อาพาธ” ซึ่งทางโรงพยาบาลสงฆไดนําลงพิมพเปนบทท่ี ๑ ใน
หนังสือ การดูแลพระภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล มาพิมพรวม
ตอทายไวดวย  

ขอเขียนเกาเร่ือง “วิธีปฏิบัติต่อพระอาพาธ” ที่นํามาพิมพ
รวมตอทายไวนี้ ไดเขียนไวเม่ือวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๘ โดยมอบ
ใหพระครูสังฆวิจารณ (พงศธรณ เกตุาโณ) ต้ังเร่ืองขึ้นเปน
เบ้ืองตนแลว ไดตรวจจัดปรับและเพ่ิมความจนเห็นวาพอแกการ 

ทางดานวัดญาณเวศกวัน พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) 
ไดชวยทําหนาที่เหมือนเปนศูนยประสานงาน โดยไดเตรียมการ
ที่จะพิมพพรอมไวแลว รวมทั้งออกแบบปกหนังสือใหดวย และ
ไดรอเวลามาคร่ึงป (ต้ังแต ส.ค. ๒๕๖๑) ถึงบัดนี้ขึ้นปใหม 
๒๕๖๒ แลว จึงดําเนินการจนหนังสือเสร็จเปนเลมออกมา ขอ
อนุโมทนาไว ณ ที่นี้ดวย 

หวังวาหนังสือเล็กนอยเลมนี้ จะชวยเสริมเพิ่มความรู
ความเขาใจและใหแนวทางในการปฏิบัติ ที่จะบํารุงศรัทธาและ
นํามาซึ่งความสุข สมความมุงหวังของทานผูไดต้ังคําถามขึ้นไว
ดวยแรงความปรารถนาดีที่จริงใจวาจะใหเปนเร่ืองที่มีผล
จริงจัง 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
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ตอบคุณหมอ: 

ใหพระอาพาธก็สบาย 

แพทย์พยาบาลกส็ุขใจ∗  

นาเห็นใจทุกคน 
ขออภัยที่อาตมาตอบคําถามของคุณหมอลาชาเกินกวา

คร่ึงเดือนแลว เพราะในระยะท่ีผานมาทํางานตรวจชําระทํา
หนังสือธรรมตอเนื่องกันมา ก็อยากใหเสร็จสิ้นไปเปนเร่ืองๆ 
และพอดูคําถามของคุณหมอ ก็เห็นเปนเร่ืองที่อาจจะตอบ
คอนขางยาว 

ปญหาผูทํางานรักษาพยาบาลปฏิบัติตอพระ และปญหา
พระปฏิบัติตัวในการรับการรักษาพยาบาลนี้ ถามองในแง
บุคคล ก็เปนเร่ืองที่นาเห็นใจท้ังสองฝาย คือทั้งฝายพระ ทั้ง
ฝายโยม  

                                         
∗
  ตอบคําถามของ พญ. กาญจนา เกษสอาด อาจารยแพทย ซึ่งไดสงไปขอคําตอบ
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตโต) เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑   
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ทําไมจึงเห็นใจทุกฝาย เพราะวา (ไมตองพูดถึงจิตใจหรือ
นิสัยดี-รายของแตละบุคคล) อยางนอย ทุกคนทุกฝายอยูกันใน
บรรยากาศมืดๆ  มัวๆ  สลัวคลุมเครือ  ทํากันไปตามที่นึก
คลุมเครือไมคอยแนใจ พอใหผานสถานการณนั้นๆ ไปทีหนึ่งๆ  

ที่จริง ควรเปนเร่ืองของการจัดการในระบบงานใหลงตัว
ชัดไป คือเปนมาตรการทางสังคม ใหทุกคนที่เก่ียวของรูอยูเปน
สวนหนึ่งของวิธีปฏิบัติในการทํางานวาสําหรับบุคคลประเภทนี้ 
ใหปฏิบัติตอเขาอยางนี้ๆ และตัวเขาเองจะปฏิบัติอยางนี้ๆ  

ในสังคม มีคนตางประเภท เชน ผูเฒา คนชรา ทารก เด็ก
เล็ก เด็กใหญ คนพิการ ไมทราบวาในการดูแลรักษาพยาบาล 
มีวิธีปฏิบัติตอบุคคลเหลานี้ที่ถือเปนมาตรฐานหรือแนวทางท่ี
ชัดเจนบางหรือไม หรือวาเปนเร่ืองที่แตละคนจะคิดขึ้นมา
เฉพาะหนา ถามีวิธีปฏิบัติสําหรับคนประเภทเหลานั้น ก็นาจะ
สามารถมีวิธีปฏิบัติที่เปนมาตรฐานสําหรับพระเณรดวย และก็
สามารถจัดเขาไปเปนเร่ืองที่ควรรูเปนแบบแผนในการศึกษา 

ชวยพระรักษาวินัย แกไขมุมอับของสังคม 
การปฏิบัติตอพระเณรและการปฏิบัติตัวของพระเณรเอง 

ในเร่ืองการรักษาพยาบาลน้ัน ที่เปนขอพิเศษหรือแปลกขึ้นมา 
เพราะเก่ียวของกับพระวินัย   

ทีนี้ การรักษาวินัยนั้น เปนความรับผิดชอบของพระเณร
แตละรูปแตละองคก็จริง แตไมใชแคนั้น ทั้งพระทั้งโยมตองรูวา 
การรักษาวินัยมีจุดหมายใหญรวมอยูที่สังฆะ คือเพื่อสวนรวม  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓ 

 ๓

การที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติวินัยแตละขอ พระองคได
ตรัสบอกวัตถุประสงคไวทุกคร้ังทุกขอ และวัตถุประสงคขอ
ตนๆ ก็เร่ิมที่สังฆะคือสวนรวมกอน คือเร่ิมดวย “สังฆสุฏฐุตายะ” 
แปลกันวาเพื่อความรับวาดีของสงฆ คือทรงบัญญัติดวยความ
เห็นชอบของสงฆคือสวนรวมของพระทั้งหมดวาเปนการดีงาม
อยางนั้น ไมทรงบัญญัติโดยพลการ และ “สังฆผาสุตายะ” 
แปลวา เพื่อความผาสุกของสงฆ คือเพื่อใหชีวิตที่อยูรวมกันนี้ดี
งามมีความผาสุก  พระที่ รักษาวินัยจะตองตระหนักถึง
วัตถุประสงคที่พระพุทธเจาตรัสไวนี้ ไมใชคํานึงถึงแคตัวเอง 

มองในแงของพระที่วาเพื่อสังฆะ มาเปนของโยมก็คือเพื่อ
สังคม เม่ือการประพฤติปฏิบัติของพระทั้งหลายเขารูปลงตัวกัน
ดี ก็เปนสังฆะท่ีอยูดีสามัคคีงดงามอยูกันสงบม่ันคง ทีนี้ สังฆะ
นี้เจริญอยูมาในสังคมไทย การปฏิบัติของพระและตอพระที่
เปนระบบเดียวกัน ก็แสดงออกมาเปนวัฒนธรรมสวนหน่ึงของ
สังคมไทย และกลายเปนความดีงามของสังคมสืบตอกันมา 

เม่ือการปฏิบัติอยางนั้นเปนวัฒนธรรมไปแลว ก็เปน
ความเคยชินที่เปนไปเอง คนก็ทําตามๆ ตอๆ กันไป แมแตมา
บวชเปนพระ ก็แทบไมตองมีความรู เอาแคปฏิบัติไปตามที่เขา
ทํากันมาอยางนั้น 

ตอมาใกลถึงสมัยปจจุบัน คนในถ่ินเจริญหางเหินไปจาก
วัฒนธรรมไทยของตัวเอง ตอมาแมแตชาวบานคนทองถิ่น 
วัฒนธรรมประเพณีไทยก็เลือนรางเหลือพอเห็นแคเงาๆ ก็ทําๆ 
กันไปอยางนั้นๆ  
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ถายอมรับวาวัฒนธรรมไทยมีความดีงามอยางที่วา
ขางตน  และเม่ือคนทั่วไปเลือนรางถอยหางออกไปจาก
วัฒนธรรมนั้น แถมสถาบันสังคมทั้งหลายก็ละเลยไมใสใจ ก็
ยอมเกิดปญหาอยางที่วามาขางตนนั้นเปนธรรมดา เชนพระก็
อึดอัด แพทยพยาบาลที่รูเขาใจเอ้ือเฟอ ก็ดีไป ที่ไมถนัด ก็
อึกอักหรือทําไมรูไมชี้ไปเสีย  

พฤติกรรมที่ปรากฏออกมา ก็เปนความไมปลอดโปรงไม
สดใสของสังคม และเสียตอความม่ันใจของแตละบุคคล  

เม่ือสภาพสังคมเปนอยางนี้ จะหวังการปฏิบัติใหเปนไป
เองอยางเปนที่รูกัน ยอมไมได องคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติในเร่ืองนี้ อยางเชนโรงพยาบาลหรือกิจการแพทย
หรือการรักษาพยาบาล ที่ตองการปดชองโหวหรือแกมุมอับ
ของสังคม อาจจะวางเปนระเบียบปฏิบัติขึ้นมาพอใหเปนหลัก
เปนแนว พอใหยกขึ้นมาพูดบอกหรืออางอิงกันได 

แตการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่เปนวัฒนธรรมนั้น 
เปนไปดวยจิตใจที่คลอยตาม  เคยชิน  หรือนิยม  จึงสนิท
กลมกลืนราบร่ืนแนบเนียน สวนการปฏิบัติตามระเบียบแบบ
แผนที่จัดต้ังวางกันขึ้น ทําใหเกิดความรูสึกบังคับฝนใจ จึงคง
หาคนทําไดยาก และก็คงจะเปนมุมสลัวที่ระคายใจอยูในสังคม
ตอไป 
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ตางก็แปลกหนา พระไขก็ไมอยากไปหา ฝายรักษาก็อึกอัก 
ในด านของพระ ภิกษุสาม เณร  เ ม่ื อสภาพสั งคม 

โดยเฉพาะกิจการดานการรักษาพยาบาลเปนอยางท่ีวามาน้ัน 
ตัวพระ เวลาจะไปโรงพยาบาลหรือสถานบําบัดรักษา เม่ือไม
ม่ันใจวาจะมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรม ก็ไมสะดวกใจหรือหว่ัน
ใจที่จะไปรับการตรวจรักษา จึงพยายามหลีกเลี่ยง จะมีบางก็
นอยรูปที่ปลอยตัวไปเร่ือยๆ เปอยๆ 

ปญหาสําคัญตอนนี้อยูที่การขาดความรูความเขาใจ คือ
เม่ือวัฒนธรรมยังอยู ทั้งพระและโยมก็ทําไปตามความเคยชินที่
เปนวิถีชีวิต ไมตองมีไมตองใชความรูของตัวก็ได แตเม่ือการ
ปฏิบัติไมเปนไปตามปกติของวิถีชีวิต พระก็เหมือนกับวา
จะตองไปแบบเสี่ยงภัย หรือแบบตัวใครตัวมันเหมือนจะไปเขา
สนามรบ ถาหลบไดก็ไมไปเสียดีกวา 

ทีนี้ พระจํานวนมากก็ไมมีความรูเขาใจพระวินัยดีนัก 
บางทีก็จําตามที่ฟงจากพระอาจารยบอกให ไดหัวขอไว โดย
ไมไดซักถามรายละเอียดแงมุมลึกซึ้งลงไป พระอาจารยเองบาง
ทีก็ฟงตามพระอาจารยกอนๆ ตอๆ กันมา ไมไดไปถึงองคพระ
ศาสดาที่สถิตอยูในพระไตรปฎก  

เม่ือเปนอยางนี้ พระที่ตองการเครงครัด ก็ตัดปญหา ไม
ไปหาหมอ ไมไปโรงพยาบาลเสียเลยดีกวา (ไวไปเม่ือจําเปน
ตอนใกลมรณะ) 
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พระบางรูป บางทีไมรูเขาใจพระวินัยสักเทาไร แตยึดถือ
ไปตามความนึกคิดเขาใจของตน และจะเอาแตใจของตัว ก็จะ
เรียกรองอยางนั้นอยางนี้ หรือจุกจิกจูจี้ ก็ชวนใหทางฝายผู
รักษาพยาบาลเบื่อหนายเอือมระอา 

ทางฝายบุคลากรที่ทํางานรักษาพยาบาล มีบางจํานวน
ไมมากท่ีรูเขาใจพระวินัยและวิถีชีวิตของพระดวยดี หลายทาน
ก็ปฏิบัติดวยน้ําใจเก้ือกูล ทําใหทุกอยางดําเนินไปอยางราบร่ืน
ชื่นใจ  

แตคนสมัยใหมจํานวนมากไมรูเขาใจพระวินัยและวิถี
ชีวิตของพระ และก็ไมพรอมใจไมสะดวกใจที่จะพยายาม
เอ้ือเฟอ ก็อึดอัดฝนใจ บางทานก็ไมคํานึงถึงตัวคนไข หรือทํา
เปนไมรูไมชี้ ทําแตในแงงานในหนาที่ของตนใหเสร็จไป ก็ทําให
พระหว่ันกลัวตอการรักษาพยาบาล อยากจะหลีกเลี่ยงให
หางไกล 

อยางที่วาแลว ปญหาสําคัญอยูที่การขาดความรูความ
เขาใจ จากความไมรูไมเขาใจ ก็คิดอะไรๆ ไปเอง แลวก็ต้ังจิต
วางใจไมถูก ก็จึงทําจึงปฏิบัติออกมาไมเหมาะไมงาม  

ขอยกตัวอยางในเร่ืองที่รูกันทั่วไปวา สตรีไมจับตองเนื้อ
ตัวของพระเณร บางคนเขาใจหรือคิดไปวาพระรังเกียจผูหญิง 
แตที่จริงไมใชเปนเร่ืองของการรังเกียจหรือการถือสูงตํ่าดี
หรือไมดีแตอยางใดเลย  
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ไมควรทํากันไปมืดๆ มัวๆ กลัวๆ กลาๆ โดยไมรูเหตุผล 
ตามพระวินัยนั้น พระไมจับตองไมวาเงินตราหรือเงินแท

ทองคําแกวแหวนมณีมุกดาเคร่ืองประดับของมีคาทั้งหลาย แต
พระจับผาขี้ร้ิวจับไมกวาดไดเต็มที่ นี่ก็ชัดแนวาไมใชเพราะแกว
แหวนทองคํา เปนของ ตํ่าทรามน า รั ง เ กียจกว าผ าขี้ ร้ิ ว 
เชน เ ดียว กับที่ ว าพระไมจับตองอา วุธหอกดาบเค ร่ือง
ประหัตประหาร ไมจับตองเคร่ืองมือจับหรือดักสัตว  

เปนอันชัดวาการไมจับตองหรือไมใหจับตอง ไมใชเปน
เร่ืองของการรังเกียจหรือการถือสูงตํ่าอะไรทั้งนั้น แตเปนเร่ือง
ของวินัยที่จะจัดวิถีชีวิตของพระใหเปนไปในทางที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงค  

จะเห็นวา สิ่งที่ไมใหพระจับตองนั้น แมจะเปนของมีคามี
ราคาสูง แตไมเก่ียวของอะไรกับการมีชีวิตเปนพระภิกษุ พระ
สามารถตัดความเก่ียวของออกไปไดต้ังแตการแตะตองจับถือ  

ในทางตรงขาม สําหรับตัวพระเอง การจับตองสามารถ
เปนจุดเร่ิมของการเก่ียวของ ที่ตามตอมาดวยการแสวงหา การ
กักเก็บยึดครอง การสะสมและหวงแหนรักษา ที่เปนทางสาย
ตรงขามกับชีวิตที่ดีงามเปนอิสระของตัวพระเอง  

แลวในแงที่เก่ียวกับผูอ่ืน หรือในทางสังคม การเก่ียวของ 
แมแตแตะตองสิ่งเหลานี้ ซึ่งเปนที่อยากไดใฝปรารถนาของคน
อ่ืนๆ จนถึงคิดจะครอบครองเอาไว แคพอใครจับตอง ก็เร่ิมมี
คนอ่ืนจับจองมองดู มีการหวาดระแวง การคิดหวงแหนแยงชิง 
จนถึงเปนภัยอันตราย ซึ่งก็คือเปนทางสายตรงขามกับชีวิตที่ดี
งามเปนอิสระของตัวพระเองอีกเชนเดียวกัน  
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พระวินัยจึงเทากับมาชวยตัดความเก่ียวของ ชวยปองกัน
ปญหาออกไปต้ังแตตน 

มิใชวาชาวบานเทานั้นที่บางคนเขาใจผิดไปวา การที่พระ
ไมแตะตองตัวสตรี ไมใหสตรีจับตองตัวพระ เปนเพราะพระ
รังเกียจผูหญิง แมแตพระเองก็มีบางรูปที่เขาใจผิดไปวาตน
จะตองรังเกียจไมถูกตองตัวสตรี นี่คือเปนเร่ืองของการขาด
ความรูความเขาใจ  

บางทีก็มีการพูดอยางผูใหญขูเด็กวาเปนผูหญิงอยาไป
จับไปตองตัวพระ จะเปนบาป นี่เปนการพูดแบบรวบรัดเอาผล 
คือจะไมใหมีการจับตอง แตไมไดเหตุผล แลวพูดกันไปพูดกัน
มา ตัวความรูที่เปนเหตุผลนั้นก็หายไปจริงๆ คนก็พูดดวยสักวา
ยึดถือไปโดยไมมีความรู 

ที่จริงนั้น วาตามหลัก ถาผูหญิงไปถูกตองตัวพระ ไมใช
ผูหญิงหรอกที่จะมีความผิด หรือจะเปนบาป แตพระนั่นแหละ
ที่อาจจะผิดคือผิดวินัย และก็จะบาปไดดวย 

ถาผูหญิงจะบาป ก็เพราะมีเจตนาไมดี คิดมุงรายที่จะ
แกลงใหพระทําผิดพระวินัย   

แตในเวลาเดียวกัน เม่ือพระถูกผูหญิงจับตองเนื้อตัว ไม
วาเธอจะแกลงหรือไมไดแกลงก็ตาม พระก็ไมจําเปนตองผิด
วินัย ไมจําเปนตองบาป เพราะวินัยนั่นแหละชวยรักษาพระไว 
คือ เม่ือพระถูกผูหญิงจับตองเนื้อตัว ถาพระไมเปนใจพลอย
หว่ันไหวตามไป นิ่งเฉยสงบได ไมไดพยายามรับผัสสะ พระก็
ไมผิดวินัย ไมตองอาบัติ  
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ทานยกตัวอยางวา มีสตรีเขามาจะจับไหวที่เทาของพระๆ 
หามไมอยู ก็ควรเอาอะไรคลุมเทา หรือไมก็นิ่งสงบ อยางนี้พระ
ก็ไมผิด ไมตองอาบัติ (ไมทําความผิดละเมิดวินัย) [ดู วินย.อ.๒/๓๙]  

ทีนี้ ถาผูหญิงรูเขาใจวินัยของพระดีแลว ก็กลับชวยพระ
ให รักษาวินัยไดด วย  เชน  แพทยและพยาบาลทําการ
รักษาพยาบาล โดยชวยระวังชวยปดทางไมใหพระทําผิดวินัย 
อยางนี้ก็กลับเปนบุญ เพราะมีน้ําใจเอ้ือเฟอเก้ือกูลตอตัวพระ 
และชวยรักษาวินัยของสงฆ กลายเปนเร่ืองที่ดีทั้งทางจิตใจ 
และเปนความงามละเมียดละไมของสังคม 

ขอใหนึกถึงเหตุการณในพุทธประวัติ เม่ือพระพุทธเจา
เสด็จไปพระนครกบิลพัสดุคร้ังแรก หลังจากเจาชายสิทธัตถะ
เสด็จออกไปผนวช ๖ ป พอพระองคเสด็จเขาไปในพระราชวัง 
พระนางยโสธราเทวีโผเขามาซบพระพักตรที่พระบาท 
พระพุทธเจาก็ประทับยืนนิ่งสงบดวยพระเมตตา มิไดทรงชัก
พระบาทหนี หรือทรงแสดงอาการอะไรใหกระทบกระเทือนพระทัย 
นี่คือเร่ืองของพระคุณธรรมและพระปรีชาญาณที่ทรงรูเขาใจ 

ควรคิดนึกมุงไปในทางที่จะเอ้ือเฟอเก้ือกูลกัน มีน้ําใจ
ชวยกันระแวดระวังทําความดีงามรักษาธรรมรักษาวินัย ไมใช
คิดไปในทางที่จะรังเกียจรังงอนกัน ทานใหรังเกียจบาป รังเกียจ
กรรมชั่ว แตมิใชมัวเพงไปทางที่จะรังเกียจตัวคน การรังเกียจ
นั้นอาจกลายเปนอาการอยางหน่ึงของโทสะ ซึ่งเปนบาป ควร
มุงไปในทางของการเอ้ือเฟอเก้ือกูลเมตตาการุณยแกกัน 
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ในทางปฏิบัติ ก็อยางที่วาขางตน จะใหไดผล จะหวังให
เปนเร่ืองของตัวบุคคล แลวแตใครพอใจคิดไดก็ทํา ยอมเปนไป
ไดยาก (ก็จะไดแคอยางที่เปนกันอยูนี่แหละ)  

แตควรใหเปนการจัดการดําเนินการของโรงพยาบาลหรือ
องคกรนั้นๆ หรือของรัฐบาลที่ทันปญหา ที่จะจัดตั้งวางระเบียบ 
ขอกําหนด หรือวิธีปฏิบัติขึ้นมา วางเปนหลักทั่วไป หรือบอกขอ
ปฏิบัติที่สําคัญ รวมทั้งจัดแจงในเร่ืองสถานที่ใหชัดเจน พรอม
ทั้งมีการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองแกบุคลากรของตน (จัด
ในเชิงเปนการใหความรูเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของ
ตนเอง และเพื่อความมุงหมายท่ีจะทําใหเปนโรงพยาบาล เปน
สถานพยาบาล ที่เปนแบบอยางของสังคมไทย)  

เวลานี้ สังคมไทยไดมีความแปลกแยกกับตัวเองมามาก
แลว ถากิจการรักษาพยาบาลจัดการเร่ืองนี้ ก็จะเปนการชวย
แกปญหาสังคมแปลกแยกกับตัวเองนี้ไปดวย 

เทาท่ีเขียนมาน้ี เปนการตอบคําถามของคุณหมอ ๒ ขอ
แรก คือ 

๑) ก. ผูใหบริการในการรักษาหรือพยาบาลพระอาพาธ 
ดวยความต้ังใจจริง (มีอิทธิบาท ๔) ที่จะปฏิบัติตอทานอยาง
ถูกตองตามพระธรรมวินัย ผูใหบริการแบบน้ีจะไดอานิสงส
อยางไร? 

ตรงขามกับผูละเลยพระธรรมวินัย ใหการรักษาพยาบาล
แบบสุกเอา เผากิน พวกน้ีจะเปนบาปหรือตองรับกรรมอยางไร? 
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๑) ข. ฝายพระอาพาธ ที่มีความแนวแนตอพระวินัย หนัก
แนน มั่นคง กลาท่ีจะขอรอง และแนะนําผูใหบริการ หรือ
ปฏิเสธการกระทําท่ีผิดพระวินัย จะไดอานิสงสอะไรบาง? ตรง
ขามกับพระอีกกลุมท่ีละเลย (อุเบกขา ปราศจากปญญา) จะถูก
กระทําอยางไรก็ได  ไมพยายามจะอธิบาย  และขอรองให
ผูปฏิบัติงานเขาใจในพระธรรมวินัย 

- สําหรับพระที่มีความรูในพระธรรมวินัย แตละเลยไม
แนะนํา  

- กับพระที่ไมมีความรูในพระธรรมวินัย (แตเปนสิ่งท่ีตอง
ควรรู)  

จะเกิดอาบัติผลตางกันอยางไร? 

ที่เขียนตอบมานี้ มิใชเปนการตอบตรงตามคําถามแตละ
ขอ แตเปนการตอบรวมๆ คลุมๆ เพราะปญหาเปนเร่ืองใหญ
กวางที่ซอนคําถามไวอีกมากมาย  

เม่ือพูดตามหลัก เร่ืองที่เปนบาปทั้งหลาย ก็มาจากอกุศล
มูล คือตนตอของอกุศล ๓ อยาง คือ โลภะ โทสะ และโมหะ 
และใน ๓ อยางนั้น โมหะคือความไมรูไมเขาใจน่ันแหละ เปน
ที่มาของโลภะ และโทสะดวย คือการขาดความรูความเขาใจ 
ซึ่งก็คือรวมทั้งความเขาใจผิดและความรูที่ผิดเพี้ยนไมจริงแท
ดวย เปนบาปตัวใหญที่กอปญหาไปทั่ว  

ที่พูดตรงนี้ก็เปนการตอบคําถามขอที่ ๓) ไปดวย คือ ขอ
ที่ถามวา    
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๓) ปญหาจากพระที่สรางความลําบากใจใหผูถวายการ
รักษาพยาบาลขอหนึ่งคือ การกระทําอยางเดียวกัน พระรูปหน่ึง
วา "ทําได อนุญาต" ใหทํา แตอีกรูปวา "ไมได" คําถามคือ พระ
วินัยของพระไมเหมือนกันหรือ? (เฉพาะในเถรวาทดวยกัน) 
หรือพระวินัยตางกันไปตามนิกาย ธรรมยุต/มหานิกาย? หรือ 
พระวินัยตางกันไปตามทองถิ่น ที่ต้ังวัด? 

พระวินัยนั้นเปนหลักอยางหนึ่งอยางเดียวกัน แตอยาง
ที่วาแลวแตตน ปญหาอยูที่พระและโยม ไมใชแครูกับไมรู แตรู
แคไหน  

บางก็รูแคถือตามฟงตามกันมา บางก็รูแคถนนใหญแตก
ไปแยกไปซอยไมได บางก็รูแบบตื้อๆ มีแงมุมลึกละเอียดลงไป
ก็ไมรูตนแหลงของวินัยขอนั้นๆ ที่จะไปสืบคนตรวจสอบให
แยกแยะได  

จึงไมใชเร่ืองที่จะมาถือหลักของพระวินัยแคตามตัวพระ
ตัวโยมแตละบุคคล  จึงมีพระไตรปฎก  พรอมดวยคัมภีร
ประกอบอีกมากมายไวใหตรวจสอบ ตอบปญหา และวินิจฉัย 
นั่นในแงหลัก  

นอกจากนั้น ในทางปฏิบัติก็ตางกันไปไดอีก เชน ในขอ
วินัย (เรียกวาสิกขาบท) บางขอ พระบางองคก็บอกยุติสําหรับ
ตัวเองวาฉันถือเอาแคกวางๆ คลุมๆ แคนี้ หรือตัดปญหาเอาแค
นี้ละ ไมลงไปในรายละเอียดมากกวานี้แลว ก็ใหรูวาทานองค
นั้นถือเอาแคนั้น 
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ดังนั้น จึงไดบอกวาไมควรไปถือหลักของพระวินัยแคตาม
ตัวพระตัวโยมแตละบุคคล ซึ่งก็จะไดแคอยางที่เปนกันอยูนี้ 
“แตควรใหเปนการจัดการดําเนินการของโรงพยาบาลหรือ
องคกรนั้นๆ หรือของรัฐบาลที่ทันปญหา” ที่จะมาพูดจาตกลง
กันจัดต้ังวางระเบียบกวางๆ หรือวิธีปฏิบัติทั่วๆ ไป และจัดที่จัด
ทางข้ึนมา สําหรับกิจการงานของตน และในเวลาที่เกิดความ
สงสัย ก็มีหลักที่จะตรวจสอบตอบปญหาไดแจมใสชัดเจน 
ไมใชอยูกันแบบบอกคลุมๆ วาเครือๆ หรือตอบโฮกๆ ฮากๆ 

สําหรับคําถามขอนี้ คิดวาขอตอบไวเพียงนี้กอน 

ถามถึงประสบการณเฉพาะตัว 
ยังเหลืออีกขอหนึ่ง คือ ขอที่ ๒) วาดังนี้ 
๒) จากประสบการณเฉพาะตัวทานท่ีผานการอาพาธ ตอง

เขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล  ทานพบปญหา
อะไรบาง และทานจะเมตตาใหคําแนะนําทางแกปญหานั้น
อยางไร? 

เนื่องจากเปนบุคคลขี้โรคมาต้ังแตเกิดใหมๆ อาตมาจึงได
เขาโรงพยาบาลมาเรื่อยๆ รวมแลวมีชีวิตอยูในโรงพยาบาลคง
นับเปนปๆ และเนื่องจากอาพาธอยูเปนปกติ เม่ือเขารับการ
บําบัดรักษา ก็ไมคอยนึกคิดอะไรเกี่ยวกับบําบัดการรักษานั้น 
เชนจะผาตัด ก็เหมือนกับเชื่อมือคุณหมอเสร็จไปทีเดียวเลยวา
เด๋ียวก็ผานไป เม่ือถึงเวลาผา ก็ผาไป  
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อีกอยางหนึ่งอาตมาก็มีงานหนังสือของพระประจําติดตัว
อยู ดังนั้น เม่ือทานวาใหไปรับการผาตัดวันนั้น ก็ไปตามนัด ก็
เอางานหนังสือไปทําตามปกติจนถึงคืนกอนเวลาผาตัด จึงไมมี
เร่ืองอะไรจะคิดนึกหรือติดมาพูดเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
เพราะเม่ือฟนขึ้นมา พอทําหนังสือไหว ก็ทําตอไป  

เปนอันวาโดยทั่วไป แทบไมมีอะไรจะพูดเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล นอกจากในเร่ืองของตัวโรคที่ไปใหคุณหมอ
แกไข เทาที่ผานมา โรคเฉียบพลันสําคัญๆ คุณหมอเมืองไทยก็
จัดการเชนผาตัดใหลุลวงไปไดอยางดี สวนโรคที่เร้ือรัง และ
ความเสื่อมเสียหายของรางกายจากโรคเกากอนแสนนาน ก็
ตองยอมรับที่จะหาทางแกไขกันไปในระยะยาว  

แตก็พยายามหลีกเลี่ยง ถาไมจําเปน ก็ไมอยากมาเขา
นอนในโรงพยาบาล เพราะไมเปนการดําเนินชีวิตตามปกติ 
และทําใหตองยอมเสียหรือลดการทําหนังสือธรรมที่แขงกับ
เวลาอยูตลอดมา 

เม่ือเขาไปนอนพักในโรงพยาบาล ก็เปนธรรมดาที่จะตอง
พบปะเกี่ยวของสื่อสารเจรจาเปนตน  กับบุคลากรของ
โรงพยาบาล เชน คุณหมอและพยาบาล ซึ่งมีจํานวนมาก ใน
ตางโอกาสตางวาระ  ซึ่ ง ก็ มีนิสัยมีอัธยาศัยตางๆ  กันไป 
มากมายหลายทานก็ไดชวยเหลือเก้ือกูลอยางเอาใจใสจริงจัง
มาโดยตลอด  
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สําหรับพยาบาล ซึ่งมีจํานวนมาก ก็มาเกี่ยวของในงาน
ตามหนาที่ ตามที่ไดเห็น ก็มองไปในแงที่นาเห็นใจวา พยาบาล
มีงานทั้งหนักทั้งยุงทั้งจุกจิกมากมาย ตองดูแลคนเจ็บไขมาก
หลาย บางรายก็หนักมาก ไมควรรบกวนเพ่ิมภาระแกเขา 
ดังนั้น เม่ือตองไปนอนพักในโรงพยาบาล ตามปกติ อาตมาจึง
อยูแคตามที่เขาจัดใหมีให ไมตองการเรียกรองอะไรทั้งนั้น  

 ถาเทียบเรื่องนี้ในเมืองไทยกับไปในตางประเทศ เม่ือไป
รับการตรวจรักษาในเมืองไทย ก็ยังเบาใจกวา  

อาตมามีบางตองไปที่สถานตรวจรักษาในตางประเทศ ก็
จึงไดตัวอยางมาเลา เชน คุณหมอนําไปเขารับการตรวจเสน
เลือดที่ผิดปกติในสมอง ที่โรงพยาบาลในอเมริกา ขณะท่ีจะใช
เคร่ืองมือขนาดใหญตรวจ โดยไมทันรู จูๆ เจาหนาที่เทคนิค
ผูหญิงก็เขามาจับศีรษะหันไปตามวิธีของเขา  

ที่ทําอยางนั้น เขาไมไดมีเจตนารายอะไรเลย เขาจะชวย
ดวยซ้ํา แตในดานวินัยของพระ เขาไมรู ก็ไมตองไปติเตียนเขา 
แตในดานของเรา ในกรณีอยางนี้ วินัยก็มีหลักไวใหพระรักษา
ตัวได  

ถาพระไปเจออยางนี้ในเมืองไทย ก็อาจจะนึกเหมือนวา
ไดไปรับการตรวจหรือบําบัดรักษาในตางประเทศ โดยไมตอง
เดินทางไกล 

อีกเร่ืองหนึ่ง เผลอขามไป เกือบลืม คือ ดังที่ไดเลาขางตน 
เนื่องจากความขี้โรค ตองเขานอนในโรงพยาบาลอยูเร่ือย  
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อาตมามีขอติดตันอยูอยางหน่ึง คือในหองคนไข เตียง
คนไขมีที่นอนเปนฟูกเปนเบาะใหญ ทีนี้ ตามวินัยของพระไมให
นอนบนที่นอนสูงใหญขางในยัดนุนสําลี อาตมาคิดหาทางวา
ทําอยางไรจะเปลี่ยนที่นอนได โดยเอาฟูกเอาเบาะออกไป แลว
เอาแผนไมมาปูแทน  

ในระยะหนึ่งที่นายแพทยพี่ชายทํากิจการโรงพยาบาล 
อาตมาตองเขาไปนอนพักนานๆ บอยๆ เม่ือไดโอกาส ก็ขอเอา
แผนไมมาปูแทนฟูก และจําคลับคลายคลับคลาวาเคยไดทํา
อยางนี้ที่โรงพยาบาลอ่ืนสักแหงหนึ่งดวย แตนานมากแลวจํา
ไมชัด  

เ ร่ืองนี้ รูอยูวาเปนไปไดยาก เพราะอยูในระบบการ
รักษาพยาบาล ซึ่งในหลายโรคหลายกรณี ตองมีการจัดปรับทา
และอิริยาบถเพ่ือประโยชนของตัวคนไขเองบาง เพื่อสะดวกตอ
ปฏิบัติการของผูทํางานรักษาพยาบาลบาง แตก็ไดเคยเขียน
ฝากไวแกโรงพยาบาลท่ีเฉพาะสําหรับพระสงฆ เผื่อจะคิด
ประดิษฐปรับแปลงเตียงพระอาพาธขึ้นมาไดเปนพิเศษที่เขา
กับวินัยของพระ 

สําหรับคําแนะนําในเร่ืองการดูแลรักษาพยาบาลปฏิบัติ
ตอพระ ก็ไมมีอะไรเพ่ิมอีก แตพูดไดกวางๆ อยางที่วามาแลว 
คือ ทั้งฝายพระ และฝายโยม ควรอยูกันและปฏิบัติตอกันโดยมี
ความรูความเขาใจ และมีน้ําใจออนโยนเอ้ือเฟอเก้ือกูล  
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พระก็ควรมีความรูเขาใจพระวินัยใหชัดสักหนอย กับทั้ง
รูจักสอบถามคนควาหาความรูยิ่งขึ้นไป และเขาใจเห็นใจการที่
ทางฝายโยมตองมีภาระ  

ทางฝายโยมรูเขาใจพระวินัยแคหลักพื้นฐานทั่วๆ ไป ก็
พอ และก็เอาใจใสที่จะเรียนสดับบาง  

สําคัญที่ตัวองคกร หรือกิจการนั้นๆ เอง ควรมีหลักกลาง
บอกไว ในการสื่อสารสัมพันธปฏิบัติตอพระ  

ทางฝายโยมไมควรอยูกับความรูสึกจําใจวาเราตองทํา
ตองไมทําอยางนั้นอยางนี้ แตควรคิดวาเราไดโอกาสชวยพระ
ใหทานรักษาวินัยไวได เราจะชวยทานใหไมตองผิดวินัย คือเรา
ไดชวยรักษาพระพุทธศาสนาดวย  

ดวยการปฏิบัติอยางนี้ ความมีน้ําใจออนโยนเอ้ือเฟอ
เก้ือกูล ก็จะเปนสวนที่เดนออกมา เปนทั้งสุขภาพจิตใจของ
บุคคล และเปนสุขภาวะของสังคม 
 
 



 

วิธีปฏิบัติตอพระอาพาธ∗ 
(การดูแลรกัษาพระภิกษุในยามเจ็บไข้) 

ประเทศไทยมีพระสงฆมากมาย  ตามสถิติของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เมื่อวันท่ี ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๗ วามีพระภิกษุ 
๒๙๐,๐๑๕ รูป และสามเณร ๕๘,๔๑๘ รูป ประชากรสวนใหญ
ของประเทศไทยก็นับถือพระพุทธศาสนา คือเปนพุทธศาสนิกชน  

คนท่ีอยูรวมกัน ก็ตองเรียนรูเขาใจกัน เพ่ือจะไดปฏิบัติตอกัน
ไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนท่ีสบายใจตอกัน  

เมื่อมีพระสงฆจํานวนมากมายอยูรวมในสังคมไทย คนไทย 
เฉพาะอยางย่ิงพุทธศาสนิกชน  ก็ควรรู เขาใจและปฏิบัติตอ
พระสงฆไดอยางถูกตองเหมาะสม  

มิฉะน้ันก็จะเปนเหมือนคนท่ีแปลกหนากัน หรือเหมือนเจอ
คนตางตางถ่ิน ตางชาติ ท่ีบางคนตองเดินหนี เพราะเกิดความอึด
อัด ไมสะดวกใจ กลัววาจะพูดจาไถถามปฏิบัติตัวอยางไร ทํา
อะไรๆ ไมถูก แมวาในใจจะปรารถนาดีอยากจะชวยเหลือบอก
กลาวแนะนําอะไร ก็ติดขัด ทําใหเสียประโยชน จึงควรศึกษาใหมี
ความรูความเขาใจท่ีจะปฏิบัติตอพระสงฆไดอยางโลงเบาสบายใจ  
                                         
∗ ขอเขียนเมื่อ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๘ ลงพิมพเปนบทที่ ๑ ในหนังสือของโรงพยาบาล
สงฆ ชื่อวา การดูแลพระภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล  
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ย่ิงเมื่อมีพระสงฆเจ็บไขไดปวย ญาติโยมบุคลากรทาง
การแพทยจะตองดูแลรักษาพยาบาลอยางใกลชิด ก็ควรรูเขาใจวิธี
ปฏิ บั ติ ต า ง ๆ  ใ ห ชั ด เ จนคุ น ชิ น และคล อ ง ใ จ  จะ ได ดู แ ล
รักษาพยาบาลไดอยางสะดวกสบายใจ พระสงฆท่ีเจ็บไขก็อุนใจ
เบาใจ ชวยใหการบําบัดรักษาไดผลเต็มท่ี 

๑. ความเขาใจเบ้ืองตน 
พระสงฆท่ีเจ็บไขไดปวยน้ัน ในภาษาเกาเรียกกันมาวา 

“ภิกษุไข” แตเรียกใหเปนทางการมากข้ึนวา “ภิกษุอาพาธ” หรือ
เรียกงายๆ วา “พระอาพาธ” 

การดูแลรักษาพยาบาลพระอาพาธน้ัน มีหลักใหยึดถือกันวา
เปนบุญใหญ เปนการทําความดีอยางสําคัญ ท่ีทําใหผูดูแลรักษา   
พยาบาลพระอาพาธควรจะเอิบอิ่มปลาบปลื้มใจ เหมือนกับวาได
อุปฏฐากพระองคพระพุทธเจา ตามพุทธพจนวา (วินย.๕/๑๖๖/๒๒๗) 

โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺฐเหยฺย, โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺย 
ภิกษุท้ังหลาย ผูใดจะอุปฏฐากเรา ผูน้ันพึงพยาบาลภิกษุอาพาธ 
(แปลตามตัวแท้ๆ ว่า: ภิกษุท้ังหลาย ผูใดจะอุปฏฐากเรา ผูน้ันพึง

พยาบาลผูเจ็บไข) 

ถึงตอนน้ีก็มีคําถามวา เมื่อมีพระภิกษุเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทยจะปฏิบัติตอภิกษุอาพาธ
อยางไร?  
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ตอบวา  ก็ตอง รูขอปฏิ บัติของพระสงฆ  คือ รู วิ นัยของ
พระภิกษุ ท่ีมี ๒ ดาน คือ ขอหาม และขอปฏิบัติ ซ่ึงมีมากมาย  

ในท่ีน้ีจะยกมาเฉพาะสวนท่ีญาติโยมมีสวนเก่ียวของ พอ
เปนแนวทางใหญาติโยมบุคลากรทางการแพทย สามารถปฏิบัติ
ตอพระอาพาธไดอยางปลอดโปรงโลงเบาสบายใจ และชวยใหการ
บําบัดรักษาไดผลดี 

แตกอนอื่น เบ้ืองแรกทีเดียว พึงต้ังจิตวางใจใหสม่ําเสมอตอ
พระอาพาธทุกรูป ในฐานะท่ีเปนพระภิกษุรูปหน่ึง เปนเหมือน
ตัวแทนของพระสงฆท่ัวไป ไมแบงแยกวาเปนผูต่ําตอยดอยฐานะ 
เปนตน แตน่ันคือภิกษุอาพาธ ท่ีรวมอยูในพุทธพจนขางตน ซ่ึงได
ตรัสมอบไววา ใครพยาบาลภิกษุอาพาธ ก็ถือวาไดอุปฏฐากองค
พระผูมีพระภาคเจา 

เมื่อถือตามหลักท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนไววา คฤหัสถพึง
เก้ือกูลพระสงฆ โดยท่ีวา จะทําสิ่งใดก็ทําดวยเมตตา จะพูดสิ่งใด 
ก็พูดดวยเมตตา จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา  

พึงปฏิบัติตอพระอาพาธดวยกิริยาวาจาท่ีสุภาพ ออนโยน 
และดวยปฏิบัติการทุกอยางท่ีแสดงถึงความเคารพตอพระสงฆ ท่ี
พระภิกษุรูปน้ันเปนตัวแทนอยู คือมิใชเปนการกระทําหรือการ
แสดงออกตอพระภิกษุรูปน้ันๆ เฉพาะสวนตัวเทาน้ัน แตทําหรือ
แสดงในฐานะท่ีพระภิกษุรูปน้ันเปนภาพท่ีปรากฏของพระสงฆ
สวนรวม  
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๒. การสื่อสารสัมพนัธปฏิบัติตอพระภกิษ ุ

คําพูดกับพระภิกษุ 
โดยท่ัวไป คําท่ีใชพูดกับพระก็ไมแตกตางกับท่ีใชกันอยูท่ัวไป 

ผูชายก็เรียกตัวเองวา “ผม” ผูหญิงก็วา  “ดิฉัน” แตคําท่ีใชอาจ
แตกตางกันไปตามภาษาของทองถ่ิน  

สวนคําเรียกพระ ถาไมทราบอะไรมาก ก็ใชคํากวางๆ เชนวา 
“พระคุณเจา” “พระคุณทาน”  หรือ “ทาน” หรือเรียกใหเหมาะกับ
วัยของทานวา “หลวงพ่ี” “หลวงพอ” “หลวงปู” หรือถาทราบลึกลง
ไปวาทานมีสมณศักด์ิ จะใชคําวา “ทานพระครู” “ทานเจาคุณ” 
เปนตน ก็ได (พระท่ีมีสมณศักด์ิหลายทานก็พอใจใหเรียกทาน
งายๆ อยางเปนกันเอง สบายๆ วา หลวงพอ หลวงปู หลวงตา 
ฯลฯ) หรือเรียกตามภาษาของทองถ่ินน้ันๆ  

สวนทางฝายพระ ตามปกติ ทานใชสรรพนามเรียกตนเองวา 
“อาตมา” และใชคําตอบรับ หรือเร่ิมเร่ืองวา “เจริญพร” ซ่ึงก็ตรงกับ 
ครับ หรือ จะ น่ันเอง 

นอกจากน้ี คําสามัญสําหรับพระท่ีใชบอย คือ รับประทาน
อาหาร ใชคําวา “ฉัน”  และนอน มักใชคําวา “จําวัด”  

งานหัตถการทางแพทย์ 
พระภิกษุตองรักษาพระวินัย  ตองปฏิบัติตามวินัยของ

พระสงฆ และวินัยบางขอก็เก่ียวกับความสัมพันธกับญาติโยม
คฤหัสถ  
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เมื่อมีวินัยของพระเก่ียวของมาถึงตน ญาติโยมคฤหัสถควรมี
นํ้าใจเอื้อเฟอเก้ือกูลท่ีจะชวยใหพระสงฆปฏิบัติไดถูกตองตามพระ
วินัยน้ัน โดยถือตามหลักท่ีพระพุทธเจาตรัสสอนไววา คฤหัสถพึง
เก้ือกูลพระสงฆ ดวยการท่ีวา จะทําสิ่งใดก็ทําดวยเมตตา จะพูดสิ่ง
ใด ก็พูดดวยเมตตา จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา  

ดังน้ัน เมื่อมีขอท่ีพระจะตองปฏิบัติตามพระวินัยเก่ียวของ
มาถึงตน ก็ควรมีเมตตาชวยใหทานรักษาวินัยน้ันไวไดดวยดี อยาง
นอยไมควรแกลงใหทานตองอึดอัดลําบากใจ 

การปฏิบัติอยางหน่ึงท่ีบุคลากรทางแพทยควรเขาใจและมี
นํ้าใจในการปฏิบัติตอพระอาพาธ คือในงานหัตถการทางแพทย   

ในวินัยของพระภิกษุ มีขอบัญญัติวา ภิกษุมีจิตกําหนัดจับ
ตองกายหญิง ตองอาบัติ เปนความผิดข้ันรายแรง  

จริงอยู ถึงแมพระภิกษุจะมิใชเปนฝายจับตองสตรี แตเมื่อ
สตรีมาจับตองกายของพระภิกษุ ถาพระภิกษุมีจิตยินดีพยายามรับ
สัมผัส ก็ไมพนตองอาบัติ คือมีความผิดท่ีวาน้ัน  

เร่ืองน้ี ในการทําหัตถการทางแพทย เมื่อแพทยหรือพยาบาล
หญิงมาจับตองกายของพระภิกษุ ถึงแมถาทานจะไมไดยินดีอะไร 
แตก็เปนไปไดมาก ท่ีจะเปนเหตุใหทานอึดอัด ลําบากใจ หรือตอง
ระวังตัวระวังใจโดยไมจําเปน (และทานก็ไมตองการใหตัวทานเปน
ตัวอยางท่ีพระภิกษุบางรูปจะนําไปเปนขออางในการท่ีจะประพฤติ
ยอหยอน) 
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ยํ้าวา การท่ีสตรีจับตองกายของพระภิกษุ สตรีไมไดมี
ความผิด ไมเปนบาปอะไร (นอกจากทําโดยมีเจตนาแกลงจะให
พระผิดวินัย หรืออยางนอยคิดจะแกลงทําใหพระอึดอัดลําบากใจ) 
แตพระภิกษุมีโอกาสท่ีจะผิดวินัยไดงาย หรืออยางนอยก็มักทําให
ทานอึดอัดลําบากใจดังท่ีวาแลว  

ดังน้ัน ถาเปนไปได บุคลากรทางแพทยควรมีนํ้าใจเมตตา
ชวยเก้ือหนุนใหพระรักษาวินัยของทานไวโดยสะดวกสบายใจ 
(สตรีท่ีไมมีใจเอื้อเฟอมาจับตองกายพระภิกษุ ก็ทํานองเดียวกับ
บุรุษท่ีจับตองกายของภิกษุณี  ซ่ึงอาจทําใหเธอตองอาบัติมี
ความผิดอยางรายแรงถึงท่ีสุดได) 

ดวยเหตุผลตามวินัยบัญญัติน้ี ในการรักษาพยาบาล ถา
เปนไปได หรือถาจะใหดี ทางโรงพยาบาลหรือสถานบําบัดรักษา 
ควรแสดงนํ้าใจเมตตาเอื้อเฟอเก้ือกูลตอพระสงฆ โดยจัดใหแพทย
พยาบาลหรือเจาหนาท่ีผูชายดูแลหรือทําหัตถการทางการแพทย 
จะไดเหมาะสมและชวยพระภิกษุใหสะดวกสบายใจในการรักษา
พระวินัย  

แตในบางคร้ังบางเหตุการณ ถามีกรณีท่ีจําเปนตองให
แพทยพยาบาลหญิงหรือเจาหนาท่ีผูหญิงทําหัตถการ ก็พึงปฏิบัติ
ดวยนํ้าใจเมตตาใหเรียบรอยงดงาม โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกาย
พระภิกษุโดยตรง ดวยการสวมใสถุงมือกอนทําหัตถการ เปนตน 
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การพักอาศัยและปฏิบัติงานในท่ีโล่งหูโล่งตา 
มีวินัยบัญญัติหามมิใหพระภิกษุอยูในท่ีลับหู และ/หรือลับ

ตา กับผูหญิง สองตอสอง ดังน้ัน เพ่ือชวยพระภิกษุใหรักษาวินัย
ขอน้ี ในสถานท่ีหรือหอง เชน หองตรวจผูปวย หองพักผูปวย เปน
ตน ท่ีมิดชิด ปราศจากผูอื่น ท่ีคนอื่นไมสามารถเห็นหรือไดยิน  

ถาญาติโยมผูหญิงเขามาเย่ียม หรือแพทยพยาบาลหญิง
หรือเจาหนาท่ีผูหญิงปฏิบัติงาน ตองมีผูชายอยูในหองน้ันดวย จะเปน
พระผูดูแล โยมลูกศิษยพระ หรือเจาหนาท่ีผูชาย อยางนอยคนหน่ึง    

๓. เครือ่งนอน และเคร่ืองนุงหม ของพระอาพาธ 
พระสงฆมีวินัยท่ีบัญญัติไวเก่ียวกับเร่ืองปจจัยสี่ ท่ีจะให

เปนอยูงาย ไมบํารุงบําเรอหรือปรนเปรอ แตใหเพียงพอเปนเคร่ือง
อาศัยในการบําเพ็ญกิจหนาท่ี จะไดมุงไปในการศึกษาปฏิบัติของ
ตนไดอยางเต็มท่ี ในเร่ืองน้ี พระอาพาธก็ยอมปรารถนาจะ
ประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง 

ที่นั่งที่นอนของพระ 
ในเร่ืองท่ีน่ังท่ีนอน มีวินัยบัญญัติหามภิกษุมิใหทําเตียง หรือ

ตั่งก็ดี ยัดนุน/สําลี และแมแตเตียงต่ังยัดนุน/สําลี ท่ีชาวบานทํา ก็มิ
ใหไปน่ังนอน สําหรับน่ังยังพอยกเวนให แตมิใหนอน 

ในโรงพยาบาลและสถานบําบัดรักษาน้ัน ยอมเปนปกติ
ท่ัวไปวา ไดจัดเตียงคนไขท่ีเปนเบาะเปนฟูก ซ่ึงยัดนุน/สําลี หรือไม
ก็เปนวัสดุจําพวกท่ีออนนุมคลายอยางนุน/สําลี  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕ 

 ๒๕ 

เมื่อพระสงฆเขารับการบําบัดรักษาในโรงพยาบาลและ
สถานบําบัดรักษา ก็ปรารถนาจะปฏิบัติใหถูกตองตามพระวินัย แต
ถาจะใหเปนอยางท่ีตนตองการ ก็อาจจะทําใหเกิดความวุนวาย
ยากลําบากแกทางโรงพยาบาลหรือสถานบําบัดรักษาน้ัน  

ไมใชแคยุงยากในการจัด บางทีก็ขัดกับกลไกท่ีเขาทําไวให
เหมาะกับการดูแลรักษา ไมเขากับงานรักษาพยาบาล ท้ังไมดีตอ
ตัวผูปวยเองดวย  

จึงนาจะชวยกันพิจารณาวา จะมีทางทําไดอยางไรหรือไม 
ในการท่ีจะใหการปฏิบัติเปนไปตามพระวินัยดวยความเขาใจ
พรอมใจยินดี ไมเปนเหตุสรางความรูสึกไมดีตอพระสงฆสวนรวม 
และในขณะเดียวกันก็ไมใหเสียแกงานการของโรงพยาบาลหรือ
สถานบําบัดรักษาน้ัน 

ในเร่ืองน้ี สําหรับโรงพยาบาลและสถานบําบัดรักษาท่ัวไป 
คงเปนเร่ืองยากลําบาก  

แตถาเปนโรงพยาบาลหรือสถานบําบัดรักษาสําหรับ
พระสงฆโดยตรงหรือโดยเฉพาะ นาจะจัดใหเปนไปไดอยางเหมาะ
ควร โดยไมขัดของเสียหายตอปฏิบัติการดานงานบําบัดรักษา และ
เมื่อพิจารณาจัดไดดี ท้ังเหมาะแกพระสงฆ และเขากับปฏิบัติการ
ทางแพทยแลว ก็จะไดเปนแบบอยางใหโรงพยาบาลและสถาน
บําบัดรักษาท่ัวไปสามารถจัดดําเนินการไดดวย 



๒๖ ตอบคุณหมอ: ใหพระอาพาธก็สบาย แพทยพยาบาลก็สุขใจ 

เครื่องนุ่งห่มของพระ 
โดยปกติ ในการเขารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ผูปวยตอง

เปลี่ยนเคร่ืองนุงหมจากเสื้อผาของตนมาใชชุดท่ีทางโรงพยาบาล
จัดให แตสําหรับพระภิกษุ มีเคร่ืองนุงหมจําเพาะชัดเจน ท่ีเรียกวา
จีวรอันมีชุดสามผืน (ไตรจีวร) ซ่ึงใชในทุกแหงทุกท่ี ไมวาไปที่ไหน 
งานอะไร ก็ใชผาชุดเดียวกันท่ีเรียกวาจีวรน้ี แมแตเมื่อเขาอยูพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล ก็นุงหมจีวรน้ีอยางเดียว  

ขอท่ีควรพิจารณาเปนพิเศษ คือ ในกรณีตองเขาหองผาตัด 
หรือทําหัตถการพิเศษที่ตองเปลี่ยนไปใชชุดปลอดเชื้อ เวลาน้ี เหมือนวา
มีการปฏิบัติเฉพาะหนาในแตละกรณีวา อาจจะใหมีจีวรช้ินหน่ึง
สวมใสติดไวได จนกวาเสร็จการแลวจึงนุงหมไดเต็มชุดดังเดิม 

ในเร่ืองน้ี ถามีการพิจารณาวางวิธีปฏิบัติกวางๆ ท่ีจะใชเปน
หลักไดรวมกัน เชนวาจะใหใชจีวรผืนหน่ึงผืนใดติดไปได ใหชัดตรง
ลงไปเปนอยางเดียวกัน ก็จะชวยใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติ
และมีความปลอดโปรงโลงใจไดมาก  

๔. ของขบฉัน และเคร่ืองด่ืม 
ความเปนอยูของพระสงฆ น้ันผูกพันและพ่ึงพาอาศัย

ชาวบาน วินัยของพระท่ีเก่ียวกับเร่ืองปจจัยสี่จึงกําหนดใหพระสงฆ
มีความเปนอยูงาย ไมบํารุงบําเรอหรือปรนเปรอตนเอง ทําตนให
เปนผูท่ีเลี้ยงงาย ไมเบียดเบียนไมรบกวนชาวบาน บริโภควัตถุแค
ใหเพียงพอเปนเคร่ืองอาศัยในการบําเพ็ญกิจหนาท่ี จะไดมุงไปใน
การศึกษาปฏิบัติของตนใหเจริญงอกงามในธรรมในปญญาได
อยางเต็มท่ี และนําธรรมนําปญญามาใหแกประชาชน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗ 

 ๒๗ 

ดวยเหตุน้ี จึงมีขอบัญญัติท่ีกําหนดขอบเขตความสัมพันธ 
พฤติกรรม ปริมาณ ประเภทของวัตถุ ตลอดจนกาลเวลาเก่ียวกับ
การแสวงหาและการเสพบริโภคปจจัยสี่ไวเปนอันมาก 

ภัตตาหาร (ของขบฉัน) 
ในบรรดาปจจัยสี่น้ัน อาหารเปนเร่ืองประจําท่ีเดนชัด อาหาร

ขบฉันของพระไดมาดวยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ แตเมื่ออาพาธไม
สามารถออกเดินบิณฑบาตได ก็อาศัยอาหารจากญาติโยมท่ีจัดมา
ถวายหรือจากเพ่ือนพระท่ีออกเดินบิณฑบาต 

ชวงเวลาท่ีรับและขบฉันอาหารของพระภิกษุ คือ ตั้งแตพระ
อาทิตยข้ึน จนถึงเท่ียงวัน หลังเท่ียงแลวพระภิกษุรับและฉันได
เพียงนํ้าปานะ หรือเภสัช ๕ (เนยใส เนยขน นํ้ามัน นํ้าผึ้ง นํ้าออย)  

โดยท่ัวไป พระภิกษุฉันภัตตาหาร ๒ มื้อยอย คือ เชา และ
เพล แตพระภิกษุบางรูปฉันวันละคร้ังเดียว ซ่ึงทราบไดโดยอาจจะ
ถามทาน หรือสังเกต เชนทานท่ีเรียกวาพระปา ตามปกติฉันอาหาร
วันละเพียงคร้ังเดียว  

สวนกําหนดเวลา มื้อยอยตอนเชา ตามปกติอยูในชวง ๗ – 
๘ น. สวนมื้อยอยตอนเพล ตามปกติถือเวลา ๑๑ น. ดังท่ีมี
ประเพณีตีกลองเพล หรือตีระฆังเปนสัญญาณ แตก็ยืดหยุน
แตกตางไปไดใหกอนเท่ียงวันน้ัน  

ในโรงพยาบาลท่ัวไป มีกําหนดเวลาสงหรือแจกอาหารท่ีจัด
ไวสําหรับญาติโยมคฤหัสถ จึงจัดเปนเชา กลางวัน และเย็น  



๒๘ ตอบคุณหมอ: ใหพระอาพาธก็สบาย แพทยพยาบาลก็สุขใจ 

สําหรับชวงกลางวัน เวลาท่ีนําอาหารมาสง ถาเปนเวลา
เท่ียงวัน ก็เลยเวลาฉันอาหารของพระ เมื่อจัดภัตตาหารสําหรับ
พระอาพาธ จึงควรจัดสงอาหารมาถวายใหทันเพล คือ ๑๑ น. สวน
ชวงเย็น ถามีถวาย ก็จัดเปลี่ยนเปนจําพวกนํ้าปานะ 

การบอกชื่ออาหาร เพ่ือนํามาถวายพระ เปนสิ่งไมควร ใน
พระวินัยบัญญัติวา ถาภิกษุฉันเน้ือสัตว โดยไดเห็น ไดยิน หรือ
สงสัยวาเขาฆามาเพ่ือถวายตน เปนอาบัติ คือหามฉัน ฉะน้ันเมื่อ
จะถวาย จึงไมตองบอกวาจะถวายอาหารอะไร ไดมาอยางไร เชน
ถาบอกวา ผม/ดิฉันจับมาสดๆ เพ่ือถวายพระคุณเจาโดยเฉพาะ 
อยางน้ีพระฉันไมได  

ตามปกติ พระภิกษุขออาหารมาเพ่ือตนเองฉัน ไมได เปน
อาบัติ (มีความผิด) แตในพระบัญญัติยกเวนใหวา ภิกษุอาพาธขอ
อาหารมาเพ่ือตนเองฉันได ไมเปนอาบัติ (วินย.๒/๕๑๗/๓๔๑) 

การรับประเคน  
ดังไดกลาวแลววา พระสงฆเปนอยูดวยของท่ีญาติโยม

คฤหัสถชาวบานถวายคือให พระสงฆจึงถือวินัยวาจะไมฉันสิ่งใดท่ี
ยังไมไดรับประเคน ตามขอพระบัญญัติท่ีวา ภิกษุใด นําเอาอาหาร
ท่ีเขายังไมไดให ลวงชองปากเขาไป เวนไวแตนํ้าและไมชําระฟน 
เปนอาบัติปาจิตตีย (วินย.๒/๕๒๓/๓๔๕) 

การประเคนเปนอาการกระทําท่ีแสดงวาถวาย คือตั้งใจให
จริงๆ การประเคนนอกจากเปนการยืนยันใหพระภิกษุน้ันมั่นใจวา
ทานฉันอาหารท่ีเขาไดถวายแนนอนแลว ก็มีผลพลอยได ชวยให
พระไมฉันอะไรๆ พรํ่าเพร่ือ ดังน้ัน เมื่อญาติโยมจะถวายของด่ืม
ของฉันอะไรแกพระภิกษุ ก็ตองประเคนทุกคร้ัง 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๙ 

 ๒๙ 

มีขอควรทราบเพ่ิมเติมวา เมื่อประเคนถวายพระแลว ไมควร
ไปหยิบไปจับ โดยเฉพาะอาหาร ถือกันวา เมื่อญาติโยมหยิบจับ
ยายตําแหนง (ทําใหเปนท่ีของจิตแคลงใจไดวาอาจจะไมอยากให
จริง หรือจะเอาคืน?) ตองประเคนใหม 

การประเคน เปนการสงของถวายพระภายในหัตถบาส คือ
ระยะเอื้อมมือท่ีจะสงถวายใหพระรับไดโดยสะดวก สําหรับญาติ
โยมผูชาย พระภิกษุรับดวยมือโดยตรง แตสําหรับญาติโยมผูหญิง 
ประเพณีไทยถือกันมาเพ่ือใหงดงามละเมียดละไม ปองกันเผลอ
พลาดพลั้ง จึงใหพระภิกษุใชผากราบ หรือผาท่ีสะอาดรับประเคน 
(รับดวยของท่ีเน่ืองดวยกาย โดยอาการที่แสดงความเอื้อเฟอตอผูถวาย) 

ปญญาเปนองคประกอบอยางหน่ึงในการทําบุญ ทานจึง
สอนใหทําบุญโดยประกอบดวยปญญา เร่ิมตั้งแตถวายใหเหมาะ
กับผูรับ เชน เมื่อจะถวายอาหาร ควรพิจารณาใหเหมาะใหเก้ือกูล
แกสุขภาพ ไมใหเปนของแสลงแกผูรับ ควรรูวาผูท่ีมีโรคประจําตัว
หรือกําลังบําบัดโรคน้ีๆ ไมควรบริโภคอาหารประเภทไหน เพ่ือจะ
ไดไมเปนการเพ่ิมภาระตอรางกายหรือเติมกําลังใหกับโรคภัย เชน 
ผูมีปญหาเร่ืองไต ไมควรรับประทานอาหารรสเค็ม หรือผูมีปญหา
โรคไขขอ มีภาวะโรคเกาต ควรหลีกเลี่ยงอาหารจําพวกสัตวปก  

พระภิกษุฉันอาหารตามท่ีญาติโยมถวาย มีอยางไรฉันอยาง
น้ัน ไมสามารถกําหนดเลือกไดอยางใจ แมวาภิกษุปวยไขมี
ขอยกเวน สามารถขอหรือบอกญาติโยมได แตเพ่ือไมเปนการ
ลําบากแกญาติโยม ทานก็ฉันตามท่ีไดรับถวาย ญาติโยมจึงควร
ปฏบัิติใหเหมาะดวยความรูเขาใจ 



๓๐ ตอบคุณหมอ: ใหพระอาพาธก็สบาย แพทยพยาบาลก็สุขใจ 

น้ําปานะ 
“ปานะ” แปลวา เคร่ืองด่ืม หมายถึงนํ้าค้ันผลไม (รวมท้ัง

เหงาพืชบางชนิด) ท่ีไมมีเน้ือไมมีกาก นิยมเรียกเปนภาษาไทยวา 
“นํ้าปานะ” เปนของท่ีพระรับประเคนแลว ฉันได ๑ วัน ๑ คืน คือ 
ฉันไดจนถึงรุงอรุณของวันถัดไป แตหลังอรุณข้ึนวันใหมแลว ฉัน
ไมได ตองสละ 

มีพุทธานุญาตปานะ ๘ อยาง (นิยมเรียกเลียนเสียงคําบาลี
วา อัฏฐบาน หรือ นํ้าอัฏฐบาน) ไดแก นํ้ามะมวง นํ้าชมพูหรือนํ้า
หวา นํ้ากลวยมีเม็ด นํ้ากลวยไมมีเม็ด นํ้ามะซาง นํ้าลูกจันทนหรือ
องุน นํ้าเหงาอุบล นํ้ามะปรางหรือลิ้นจ่ี  

เร่ืองปานะน้ีมีรายละเอียดอีกมาก พูดไวพอใหเห็นลักษณะ
วา ทรงอนุญาตนํ้าผลไม (ผลรส) ทุกชนิด เวนนํ้าผลธัญชาต ิ
(จําพวกขาว ๗ ชนิด เชน นํ้าซาวขาว นํ้าขาว) ทรงอนุญาตนํ้าใบไม 
(ปตตรส) ทุกชนิด เวนนํ้าผักตม ทรงอนุญาตนํ้าดอกไม (บุปผรส) 
ทุกชนิด เวนนํ้าดอกมะซาง และทรงอนุญาตนํ้าออยสด (อุจฉุรส) 

นอกจากน้ัน ผลไมใหญ (มหาผล) ๙ ชนิด (จําพวกผลไมท่ี
ทํากับขาว) ไดแก ลูกตาล มะพราว ขนุน สาเก นํ้าเตา ฟกเขียว 
แตงไทย  แตงโม  ฟกทอง  และพวกอปรัณณะ  เชน  ถ่ัวเขียว 
ตลอดไปถึงถ่ัวงาและผักท่ีทําเปนกับเปนแกง ทานจัดอนุโลมเขา
กับธัญผล เปนของตองหาม ทําปานะไมได 

พึงทราบดวยวา  ปานะน้ีตองเปนของท่ีอนุปสัมบันทํา 
(อนุปสัมบัน = ผูไมไดอุปสมบท เวลาน้ีไดแก สามเณร และญาติ
โยมคฤหัสถ) จึงควรฉันในเวลาวิกาลคือหลังเท่ียง  
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ปานะน้ัน ถาพระภิกษุทําเอง ก็ถือเปนอยางอาหารท่ัวไป ฉัน
ไดแคกอนเท่ียงวัน และไมใหเอาเคร่ืองประกอบ เชนนํ้าตาลและ
เกลือ ท่ีพระรับประเคนคางคืนไวมาใช 

การเก็บของฉัน เครื่องดื่ม และยา 
จําพวกขาวปลาอาหารของคาวขนมหวานท้ังหลาย พระไม

สามารถฉันหลังเท่ียง เมื่อรับประเคนแลว ถาฉันไมหมด ตองสละ 
ไมสามารถเก็บไวฉันในวันถัดไป ญาติโยมบางทานถวายอาหาร
พวกถุงพวกหอของแหงท่ีสามารถเก็บไดหลายวัน โดยคิดวาพระ
จะเก็บไวฉันในวันถัดไปได แตท่ีจริงพระเก็บไวไมได จะเปนอาบัติ 
ผิดพระวินัย  

อาหารจําพวกของขบฉัน ไมควรนํามาประเคนถวายพระ
หลังเท่ียงวันไปแลว รวมท้ังเคร่ืองดื่มบํารุงสุขภาพบางชนิด ซ่ึงอยู
ในจําพวกเดียวกันน้ี ท่ีจัดเปนกระเชาเปนของฝาก ถาจะถวาย ควร
มอบแกญาติโยม คนดูแล หรือคนใกลชิดไว เพ่ือเขาจะไดจัดถวาย
พระเปนคราวๆ ไป  

แตถาเปนจําพวกนํ้าผลไม ท่ีเ รียกวานํ้าปานะ พระรับ
ประเคนแลว สามารถฉันไดภายในวันน้ัน จนถึงรุงอรุณของวัน
ถัดไป แตหลังอรุณข้ึนวันใหมแลว ฉันไมได ตองสละ  

ถาเปนเนยใส เนยขน นํ้ามัน นํ้าผึ้ง นํ้าออย ท่ีภาษาพระ
เรียกวาเภสัช ๕ พระรับประเคนแลว สามารถเก็บไวฉันได ๗ วัน 
แตหลังครบ ๗ วันแลว ตองสละ 

ยารักษาบําบัดโรค เมื่อพระรับประเคนแลว สามารถเก็บ
รักษาไดตลอดชีวิต ไมจํากัดเวลา 
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นํ้าเปลาสําหรับดื่ม ก็อยางท่ีบอกในพระบัญญัติขางตนแลว
วา พระสามารถขอและดื่มได โดยไมตองรับประเคน 

สวนสิ่งของเคร่ืองใชท่ีทราบแนชัดแลววาจัดใหสําหรับผูเขา
ใชบริการ เชน ชุดยาสีฟนแปรงสีฟน สบู เปนตน ท่ีจัดใหไวในหอง
คนไข ก็ใชไดโดยไมตองรับประเคน 

๕. ภาคสนับสนุน  
(อุปถัมภ์ และอุปัฏฐาก) 

การปวารณาอุปถัมภ์ 
“ปวารณา” แปลวา การเปดโอกาส การเชิญ ในท่ีน้ีหมายถึง

การพูดใหโอกาสไวใหพระบอกความตองการหรือขอได  
ตามปกติ พระภิกษุสามารถบอกกลาวและขอไดเฉพาะกับ

บุคคลท่ีเปนญาติ เชนพอแมพ่ีนอง ไมตองใหเขาปวารณา แต
บุคคลนอกเหนือจากน้ี ภิกษุจะขอไดตอเมื่อเขาปวารณาไว  

ในการปวารณาน้ัน ผูปวารณาจะปวารณาโดยระบุหรือ
กําหนดปจจัยหรือของท่ีตนเปดโอกาสใหพระขอหรือบอกความ
ตองการ ก็ได  

จะปวารณาโดยกําหนดหรือจํากัดเวลา เชนวาในเวลา ๓ 
เดือนน้ี ๔ เดือนน้ัน ตลอดปน้ี ก็ได  

จะปวารณาโดยกําหนดท้ังของท้ังเวลา ก็ได หรือ 
จะปวารณาแบบไมกําหนดปจจัย และไมกําหนดเวลา ก็ได  
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ในกรณีท่ีเขาไมกําหนดเวลา ทานใหขอไดเพียง ๔ เดือน ถา
เขาปวารณาซํ้า จึงขอไดอีก ๔ เดือน (คราวละ ๔ เดือน) ตอเมื่อเขา
ปวารณาใหขอไดตลอดไปเปนนิตย จึงขอไดทุกเมื่อ 

ตัวอยางเชน ปวารณาวา “ผม/ดิฉันขอปวารณา ถาพระคุณ
เจา ตองการของฉันของใชหยูกยาอะไรในชวงท่ีพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล นิมนตบอกแจงแกผม/ดิฉัน” ดังน้ีเปนตน  

ถาไมปวารณาแบบครอบคลุมทุกอยางทุกกาล ก็ควรบอก
กลาวใหชัด โดยระบุสิ่งของและชวงเวลาใหแนลงไป ท้ังผูปวารณา 
และพระภิกษุผูไดรับปวารณา จะไดปฏิบัติตอกันอยางสบายใจ 
โปรงโลงใจ 

ผู้เฝ้าไข้ – อุปัฏฐากพระอาพาธ 
เมื่อพระอาพาธเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อาจมีลูก

ศิษย หรือพระภิกษุอยูดวย เพ่ือดูแลเฝาไข ชวยพยาบาลพระ
อาพาธ พระเฝาไข หรือดูแลพยาบาลพระอาพาธน้ัน เรียกตาม
ภาษาพระวา “พระคิลานุปฏฐาก”  

เจาหนาท่ีทางการแพทยพยาบาล สามารถประสานช้ีแจง
การบําบัดรักษากับพระผูดูแลน้ัน นอกจากนี้ ก็ควรใหพระผูดูแล
ไดรับทราบและรูเขาใจขอมูลการรักษา วิธีการดูแล ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติท่ัวๆ ไปดวย   
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๖. พระอาพาธ และพระเฝาไข 
 ลักษณะการปฏิบัติตัวของพระอาพาธ 
ก) องคของภิกษุอาพาธ ที่พยาบาลไดยาก ๕ อยาง คือ  
๑. ไมทําสภาพสัปปายะคือเอื้อตอชีวิต 
๒. ไมรูจักประมาณในสภาพสัปปายะ 
๓. ไมฉันยา 
๔. ไมบอกอาการอาพาธตามเปนจริง แกผูพยาบาลท่ีมุง
ประโยชน คือ ไมบอกอาการอาพาธท่ีกําเริบ วากําเริบ 
อาการท่ีทุเลา วาทุเลา อาการท่ีทรงอยู วาทรงอยู  

๕. เปนผูไมอดทนตอทุกขเวทนาในรางกาย ท่ีรุนแรง แข็ง
กลา ไมนายินดี ไมเปนท่ีพอใจ แทบมลายชีวิต   

ข) องคของภิกษุอาพาธ ที่พยาบาลไดงาย ๕ อยาง คือ 
๑. ทําสภาพสัปปายะคือเอื้อตอชีวิต 
๒. รูจักประมาณในสภาพสัปปายะ 
๓. ฉันยา 
๔. บอกอาการอาพาธตามเปนจริง แกผูพยาบาลท่ีมุง
ประโยชน คือ บอกอาการอาพาธที่กําเริบ วากําเริบ 
อาการท่ีทุเลา วาทุเลา อาการท่ีทรงอยู วาทรงอยู  

๕. เปนผูอดทนตอทุกขเวทนาในรางกาย ท่ีรุนแรง แข็งกลา 
ไมนายินดี ไมเปนท่ีพอใจ แทบมลายชีวิต   

  (วินย.๕/๑๖๖/๒๒๘) 
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 คุณสมบัติของพระผู้ดูแลพระอาพาธ 
ก) องคของภิกษุผูไมสามารถพยาบาล ๕ อยาง คือ 
๑. ไมสามารถจัดเตรียมยา  
๒. ไมรูจักของแสลงและของสัปปายะ นําของแสลงเขาไปให 
กันของสัปปายะออกไปเสีย 

๓. พยาบาลไขดวยเห็นแกอามิส มิใชโดยมีจิตเมตตา 
๔. รังเกียจท่ีจะนําอุจจาระ ปสสาวะ นํ้าลาย หรือของท่ี
อาเจียนออกมา ไปกําจัด 

๕. ไมสามารถช้ีแจงใหคนไขเห็นชัด ชวนใจใหอยากปฏิบัติ 
ปลุกเราใจใหเขมแข็ง ชโลมใจใหสดช่ืนราเริง ดวย        
ธรรมีกถา เปนคร้ังคราวควรแกกาล 

ข) องคของภิกษุผูสามารถพยาบาล ๕ อยาง คือ 
๑. สามารถจัดเตรียมยา   
๒. รูจักของแสลงและของสัปปายะ นําของสัปปายะเขาไป
ให กันของแสลงออกไป 

๓. พยาบาลไขโดยมีจิตเมตตา มิใชเห็นแกอามิส  
๔. ไมรังเกียจท่ีจะนําอุจจาระ ปสสาวะ นํ้าลาย หรือของท่ี
อาเจียนออกมา ไปกําจัด 

๕. สามารถช้ีแจงใหคนไขเห็นชัด ชวนใจใหอยากปฏิบัติ 
ปลุกเราใจใหเขมแข็ง ชโลมใจใหสดช่ืนราเริง ดวย        
ธรรมีกถา เปนคร้ังคราวควรแกกาล  

  (วินย.๕/๑๖๖/๒๒๙) 




