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ฐานะของแพทย์ และความรับผิดชอบเชิงจริยธรรม ๒๓ 
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ปฏิบัติการเฉพาะที่ แต่ดูให้ดีท้ังระบบ  
 เยียวยาส่วนท่ีเจ็บไข้ แต่รกัษาใหค้รบทัง้คน ๓๔ 
ความเครียด  
 ตัวอยา่งปัจจัยสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต ๔๒ 
ความเครียด  
 ตัวอยา่งปัจจัยและผลท่ีโยงท่ัวระบบตลอดกระบวน ๔๙ 
ศักยภาพของชีวิตในการพัฒนาสูอ่ิสรภาพ  
 ถึงกายจะป่วยแต่ใจไม่ป่วย ถึงจะต้องตายก็ตายดีได ้ ๕๕ 
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ขออํานวยพร ทานประธานท่ีประชุม ทานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ
โดยเฉพาะทานประธาน ผูจัดประชุมวิชาการพฤติกรรมสุขภาพครั้งน้ี  

อาตมภาพขออนุโมทนา ในการจัดกิจกรรมอันเป็นกุศล ท่ีมีความมุ่ง
หมายเพ่ือประโยชน์สุขแก่สังคม โดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพ เพื่อให้
คนไทยได้มีสุขภาพดี เป็นการมาช่วยกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีมีอยู่
ในสังคมไทย และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ท่ีดีงาม เพื่อจุดมุ่งหมายเก่ียวกับ
สุขภาพน้ัน การประชุมน้ีว่าโดยทั่วไป จึงเป็นท่ีน่าสนใจ 

หลักการเกาและแนวโนมใหม 
ท่ีนําพระพุทธศาสนาเขามาเกี่ยวของกับการแพทย 

เมื่อหันมาดูเฉพาะปาฐกถาคร้ังน้ี ซ่ึงตั้งหัวขอไววา “การแพทย
แนวพุทธ” ทานท่ีไดยินไดฟงหัวขอเร่ืองหลายทานก็คงแปลกใจ และ
อาจสงสัยต้ังแตเบ้ืองแรกทีเดียววา พระพุทธศาสนามาเก่ียวของ
อะไรกับการแพทยดวย พระพุทธเจาไดสอนอะไรไวเก่ียวกับโรคภัย
ไขเจ็บ วาโรคอะไรเปนอยางไร มีโรคภัยไขเจ็บก่ีชนิด และจะตรวจ
วินิจฉัยกันอยางไร จะใหยา ฉีดยาอยางไร  
                                                                          
∗ ปาฐกถานํา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพ ครั้งท่ี ๑ ณ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ๔ เมษายน ๒๕๓๒ 
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๒

๒

ดูเหมือนวา ถาพูดในลักษณะน้ีแลว จะเปนไปในทางตรงกัน
ขาม คือวา พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติวินัยไว หามไมใหพระภิกษุหา
เลี้ยงชีพดวยเวชกรรม คือไมใหพระประกอบอาชีพแพทยหรือรักษา
โรคหาเลี้ยงชีพ  

เพราะฉะน้ัน ถามองความหมายของการแพทยอยางท่ีวา
ขางตน เชน ใหพระไปตรวจวินิจฉัยโรค และใหยารักษาโรคอะไร
ตางๆ โดยทํากันเปนการเปนงาน เปนอาชีพแลว ก็คงไมเขาเร่ือง ไม
เห็นจะมีการแพทยแนวพุทธอยางท่ีวาน้ันเลย 

แตทีน้ี ถามองในอีกแงหน่ึง และมองกวางออกไป เราจะเห็น
วา การแพทยน้ันเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตอชีวิตใหเปนผลดี 
เก่ียวของกับการเปนอยูดีของมนุษยและของสังคม เปนเร่ืองเกี่ยวกับ
หลักการ ซ่ึงเราจะตองดูวาเปนความจริงไหม เปนสิ่งท่ีถูกตองดีงาม
ไหม การปฏิบัติในการแพทยหรือการรักษาโรคตางๆ น้ัน เปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขแกประชาชน เปนผลดีแกชีวิตจริงหรือไม อะไรตางๆ 
เหลาน้ี  

ถามองในแงน้ี การแพทยก็คงจะเก่ียวของกับพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงเห็นไดวา ท้ังหมดน้ันอยูในขอบขายของคําวา “ธรรม” และเมื่อ
พูดถึงเร่ือง “ธรรม” ก็เปนเร่ืองของพระพุทธศาสนาโดยตรงท่ีจะตอง
เขามาเก่ียวของ  

ถาพูดในแงน้ีแลว ไมเฉพาะแตการแพทยเทาน้ัน วิชาการและ
กิจกรรมทุกอยางของมนุษย ก็เปนเร่ืองท่ีพระพุทธศาสนาหรือทาง
ธรรมจะตองเขาไปเก่ียวของ และเราก็สามารถแยกความเก่ียวของ
น้ันออกเปน ๒ ดานดวยกัน 
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ด้านท่ีหน่ึง คือเร่ืองเกี่ยวกับหลักการ หรือเน้ือหาสาระของ
วิชาการและกิจการน้ัน ซ่ึงจะตองพิจารณาดูวา เปนสิ่งท่ีสอดคลองกับ
ความเปนจริงหรือไม ไมวาหลักการหรือวิชาการอะไร ถาไมสอดคลอง
กับความเปนจริง ไมตั้งอยูบนฐานของสัจธรรม ไมเปนไปตามกฎ
ธรรมชาติ ก็จะไมสําเร็จผลจริงจังแนนอน  

อันน้ีเราเรียกวา ความเก่ียวของในแงสัจธรรม เปนดานหน่ึงท่ี
เราจะตองทําใหเปนไปโดยถูกตอง 

ด้านท่ีสอง คือการนํามาใชปฏิบัติ หรือท่ีเรียกกันวาเวชปฏิบัติ 
การปฏิบัติในทางการแพทยน้ัน ไดดําเนินไปในทางท่ีถูกตองดีงาม
ไหม กิจการท่ีทํากันมาน้ีเปนคุณประโยชนแกชีวิต และแกสังคมจริง
หรือเปลา มีความเปนธรรมหรือไม อะไรตางๆ เปนตน  

อันน้ีก็เปนเร่ืองของธรรมในอีกแงหน่ึง ซ่ึงเรียกวาเปนแง
จริยธรรม 

ตกลงวา การแพทยหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตามของมนุษย ยอม
เก่ียวของกับพระพุทธศาสนาใน ๒ ดาน คือ ดานสัจธรรม และดาน 
จริยธรรม เพราะฉะน้ัน ถาจะพูดถึงการแพทยแนวพุทธ เราก็คงจะ
พูดในแงท่ีกลาวมาน้ี คือในแงของสัจธรรม และในแงของจริยธรรม 
น้ีเปนขอสังเกตท่ีหน่ึง 

อีกประการหน่ึง มองกวางออกไปอีก การท่ีมาตั้งช่ือหัวขอน้ี
ข้ึน หรือการท่ีไดเกิดมีหัวขอปาฐกถาวา “การแพทยแนวพุทธ” ข้ึนน้ี 
อาตมภาพเขาใจวา เปนเพียงตัวอยางท่ีช้ีบงถึงวา เรากําลังพยายาม
แสวงหาแนวทางใหม หรือมีความพยายามปรับเปลี่ยนแนวความคิด
ทางการแพทยกันใหม  
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อีกนัยหน่ึงก็คือ การต้ังหัวขอปาฐกถาน้ีข้ึนมา เปนตัวอยางท่ี
สะทอนถึงสภาวการณปจจุบัน เก่ียวกับกิจการแพทย หรือวงการ
แพทย เชน สะทอนใหเห็นวา ขณะน้ีไดมีความไมคอยพึงพอใจ
เก่ียวกับกิจการแพทย ท่ี เปนอยู  หรือไดมีการวิพากษ วิจารณ
การแพทยท่ีเปนมา วามีปญหา มีความบกพรอง ไมไดผลดีเทาท่ีควร 
จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันใหม มีความต่ืนตัวใหม จึงได
แสวงหาทางวาจะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนแนวทางใหมกันอยางไร  

ในการต้ังหัวขอน้ี ถามองในแงท่ีวามาแลว ก็ไมจําเปนจะตอง
มาคิดวา การแพทยแนวพุทธจะเปนอยางไร คือ เพียงแตมองให
กวางๆ วา น่ีเปนตัวอยางของการท่ีเรามาคิดหาทางใหมกันเทาน้ันเอง  

อน่ึง การมองอยางน้ี มิใชเปนเร่ืองเฉพาะสําหรับวงการแพทย
เทาน้ัน แตเปนการมองโดยสัมพันธกับสภาวการณท่ีกําลังเกิดข้ึนใน
วงการทุกอยางท่ัวโลก จะเรียกวาในอารยธรรมของมนุษยชาติก็วา
ได คือ ตอนน้ีโลกกําลังมีการต่ืนตัวคร้ังใหญ เปนการต่ืนตัวของยุค
สมัย  

ดังท่ีปรากฏวา มนุษยในสังคมท่ีเรียกกันวาเจริญมากหรือ
พัฒนาอยางสูงแลว กลับหันมาคิดในทางท่ีจะปรับเปลี่ยนสิ่งท่ี
เรียกวาชีวทัศน และโลกทัศนเสียใหม เพราะไดเห็นวา การมองโลก
และแนวความคิดเก่ียวกับสิ่งตางๆ เทาท่ีเปนมาน้ี ชักจะติดตัน มี
ปญหา และแนวความคิดท่ีกําลังหันเหกันใหมน้ี เปนสิ่งท่ีจะตอง
กระทบตอวงการกิจการทุกอยางของมนุษย จะทําใหกิจการและ
วงการ ตลอดจนวิชาการทุกอยางตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กันใหม 
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ในชวงเวลาใกลๆ  นี ้ ไดม ีการพูดถึงการสิ ้นสุดของยุค 
อุตสาหกรรม มีการพูดกันถึงวา เรากําลังกาวเขาสูยุคขาวสารขอมูล 
หรือ Information Age มีแนวความคิดบางอยางเฟองฟูข้ึนมา 
โดยเฉพาะความคิดท่ีเรียกวา holistic view คือ แนวคิดแบบองค์รวม 

ประเทศท่ีพัฒนาแลวกําลังต่ืนตัวกับปญหาใหมๆ เก่ียวกับ
สังคมและสภาพแวดลอม โดยเฉพาะที่เราไดยินไดฟงกันมากก็คือ
เร่ืองเกี่ยวกับระบบนิเวศ  

ปญหาตอระบบนิเวศน้ีกําลังเปนเร่ืองใหญ ท่ีกระทบตอชีวิต
มนุษยทุกดาน เรียกไดวากระทบตออารย-ธรรมของมนุษยและความ
ดํารงอยูของมนุษยท้ังหมด ถึงข้ันท่ีสงสัยและหวาดหว่ันกันวา 
มนุษยชาติน้ีจะเจริญกาวหนาตอไปไดจริงหรือเปลา หรือวาจะมาถึง
ความพินาศสิ้นสุดเสียในไมชา  

มีการพูดกันมากมายถึงเร่ืองฝนนํ้ากรด เร่ือง greenhouse 
effect เร่ืองการท่ีช้ันโอโซนในบรรยากาศเกิดชองโหวขยายกวางข้ึนๆ 
ฯลฯ โดยท่ีปญหาเหลาน้ีท้ังหมดลวนเกิดจากปฏิบัติการของมนุษย
ในดานตางๆ ท่ีเรียกกันวาเปนความเจริญกาวหนา  

กลายเปนวา การพัฒนาในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน่ี
แหละ ท่ีเปนปญหา และทําใหเกิดปญหา จนกระท่ังกลายเปนความ
สับสนระส่ําระสาย  

บางคนถึงกับพูดวา เปนความอับจน หรือติดตันในวงวิชาการ 
ท่ีไมสามารถจะแกปญหาตางๆ ของมนุษย ทําใหคนตองคนคิด
หาทางออกกันวาจะแกไขปญหาน้ีอยางไร การคิดหาแนวทางใหมก็
จึงไดเร่ิมข้ึนมา  
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มนุษยจะมีการปรับเปลี่ยนคร้ังใหญ ซ่ึงไมใชปรับเปลี่ยน
เฉพาะพฤติกรรมเทาน้ัน แตเปลี่ยนถึงรากฐาน เร่ิมตนจากความคิด
ของคนทีเดียว หมายความวาต้ังตนท่ีจุดกําเนิดของพฤติกรรม ไดแก 
แนวความคิดของมนุษย  

แนวคิดท่ีเรียกวา holistic view หรือ holism กําลังเฟองฟูข้ึน 
อยางใน encyclopedia สําคัญบางชุด (หมายถึง Britannica) ลอง
ไปเปดดูฉบับพิมพกอนป ๑๙๘๐ ไมมีคําวา holistic medicine แต 
encyclopedia ชุดเดียวกันน้ัน edition ใหมหลังป ๑๙๘๐ บรรจุคํา
วา holistic medicine เขาไปแลว  

หันไปดูดานพจนานุกรมบาง dictionary ขนาดใหญเลมหน่ึง 
ดูจะเปน Webster’s Third New International Dictionary ฉบับ
พิมพคร้ังใหม ในภาคเพ่ิมเติม หรือ Addenda Section ก็มีนัยหรือ 
sense ใหมของคําวา holistic medicine เติมเขาไปดวย  

อันน้ีก็เปนความตื่นตัว ความกาวหนา หรืออยางนอยก็เปน
ความเคลื่ อนไหวใหมๆ  ท่ีควรแกความสนใจ  เปนเ ร่ืองของ
แนวความคิดท่ีกระทบวงวิชาการทุกอยาง ไมเฉพาะวงการแพทย
เทาน้ัน เพราะฉะน้ัน คนท่ีฉลาดตองการตามใหทันเหตุการณ ก็
จะตองตามความเคลื่อนไหวใหมๆ เหลาน้ีใหทันดวย  

วงการแพทยของเราก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบอยางน้ี
ไปได จึงควรจะตองเขาไปเก่ียวของและนําเร่ืองน้ีเขามาพิจารณา 

รวมความวา การแพทยแนวพุทธท่ีตั้งเปนหัวขอข้ึนมาน้ัน เปน
ตัวอยางท่ีสะทอนถึงสภาวการณท่ีกลาวมาน้ี ซ่ึงแสดงถึงการด้ินรน
หาทางออก หรือการพยายามหาทางเลือกใหม หรืออยางนอยก็เปน
การท่ีจะปรับตัวใหดีข้ึนในวงการของการแพทย  



- ๑ - 
การแพทยเปนอยางไร? 

การแพทยแผนใหม กอปญหา หรือถูกกลาวหา-๑ 
ก. เมื่อแพทยกลายเปนผูเชี่ยวชาญ 

มีขอสังเกตวา เร่ืองน้ีจะเปนปญหาพิเศษสําหรับสังคมไทย 
เพราะวาในขณะท่ีเราเองก็มีปญหาเฉพาะตัวอยูแลว มาตอนน้ี
วงการแพทยท่ัวโลก ก็เกิดมีปญหาข้ึนมาอีก เทากับวา วงการแพทย
ไทยน่ีมีปญหาซอนสองช้ัน ท้ังปญหาของตัวเอง และปญหาจาก
วงการสากลหรือแพทยท่ัวโลก  

เมื่อพูดมาถึงตรงน้ี ก็เปนท่ีนาสงสัยวา ในวงการแพทยมี
ปญหาอะไรกันบาง จะพูดแคบเขามาโดยจํากัดเฉพาะวงการของ
แพทยโดยตรง 

เร่ืองท่ีเปนปญหาน้ี แมแตในวงการแพทยเอง ก็ไมแนวาจะ
ยอมรับกันท่ัวไปหรือไม บางทานอาจจะไมยอมรับวาเปนปญหา แต
แพทยเองไมนอยทีเดียว ก็บอกวาเปนปญหาเกิดข้ึนแลว และคน
นอกวงการแพทยก็เอาไปวิพากษวิจารณกัน  
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ถาไมยอมรับวาเปนปญหา ก็อาจจะถือวาเปนการกลาวหาก็
ได ก็สุดแตจะวา ถาไมยอมรับก็เอาเปนวา ตอไปน้ีเปน “คํากลาวหา” 

อยางไรก็ตาม กอนจะพูดอะไรตอไป ก็ขอออกตัวไวกอนวา ผู
พูดน้ีไมไดมีความรูความชํานาญในเร่ืองของแพทย และวิชาการ
แพทยแตอยางใด เมื่อไดรับนิมนตมาพูดเก่ียวกับเร่ืองน้ี ก็เปนการ
พูดอยางคนนอกท่ีมองเขามา  

สาระสําคัญน้ันอยู ท่ีความสัมพันธระหวางการแพทยกับ
ประโยชนสุขท่ีจะเกิดข้ึนแกประชาชน วาสัมฤทธิ์ผลเพียงใด และ
ควรจะเปนอยางไร เปนการพูดอยางกวางๆ โดยโยงออกไปหา
แนวความคิดพ้ืนฐานหรือหลักความจริงท่ัวไป  

ดังน้ัน ถาสวนใดพูดล้ําเขาไปในแดนแหงความรูและกิจการ
เฉพาะของแพทย ก็อาจจะเกิดการพูดอยางท่ีเรียกวาผิดๆ ถูกๆ 
ข้ึนมาก็ได ซ่ึงก็จะตองขออภัยไวกอน เมื่อออกตัวอยางน้ีแลว ก็มาดู
ปญหา หรือคํากลาวหา ท่ีบอกวาจะพูดน้ันตอไป 

เร่ืองท่ีหน่ึงคือ ตัวแพทยเองน่ี ในการแพทยแบบสมัยใหม หรือ
แบบปจจุบัน อยางท่ีเรากําลังมีเวชปฏิบัติกันอยูน้ี ไดจํากัดตัวเอง
แคบลงไป ท้ังในแนวความคิด และบทบาท  

จากเดิมท่ีวา ความหมายของ “แพทย” คือ ผูรักษาคนเจ็บไข 
แพทยไดจํากัดบทบาทและการปฏิบัติของตัวเองลงไป จนกระท่ัง
กลายมาเปนผูรักษารางกายของคนเจ็บไข คือไมไดรักษาคนท่ีเจ็บไข
แลว แตเปนเพียงผูรักษารางกายท่ีเจ็บไข  

แลวตอมาก็แคบลงไปอีก เจาะจําเพาะลงไป กลายเปน
ผูรักษาอวัยวะท่ีเจ็บไข หรือช้ินสวนของรางกายท่ีเจ็บไข เปนเฉพาะๆ 
ช้ินสวนน้ันๆ 
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ยุคท่ีเจริญกาวหนา โดยเฉพาะยุคอุตสาหกรรมท่ีเปนมาน้ี 
เปนยุคของ specialization คือยุคของความชํานาญพิเศษเฉพาะ 

การแพทย ซ่ึงอยูในยุคสมัยเชนน้ี ก็มีความโนมเอียงในทาง
เดียวกันน้ีดวย คือการท่ีจะเปนผูมีความชํานาญพิเศษเฉพาะดาน 
นอกจากจะเปนผูชํานาญพิเศษในเร่ืองการรักษาโรคแลว แมแตใน
การรักษาโรคน้ันเอง ก็จะเจาะลงไปเฉพาะอยาง แคบลงไปๆ 
จนกระท่ังรักษาเฉพาะช้ินสวนคืออวัยวะช้ินน้ันช้ินน้ี แมแตในอวัยวะ
ช้ินเดียวกัน เด๋ียวน้ีก็เร่ิมจะแบงและแยกกันวาใครจะรักษาดานโนน
ดานน้ี หรือแงน้ันแงน้ีของอวัยวะช้ินน้ัน  

การปฏิบัติอยางน้ี ในแงหน่ึงก็ทําใหแพทยเกงจริงๆ ในเร่ืองน้ัน 
และการรักษาเฉพาะสวนน้ันโดยมากก็จะไดผลเปนพิเศษ แตใน
เวลาเดียวกันก็ทําใหเกิดความแคบ กลายเปนการแยกชีวิตเปนเส่ียงๆ  

เมื่อพูดวาแพทยรักษาแตรางกาย บางคนก็คานวาไมเฉพาะ
รางกาย เด๋ียวน้ีเรามีจิตแพทย ซ่ึงรักษาโรคใจ แพทยจึงไมใชรักษา
เฉพาะโรคกายเทาน้ัน แตรักษาโรคใจดวย  

แตก็แยงไดอีกวา แพทยท่ีรักษาโรคใจหรือจิตแพทยก็ชํานาญ
พิเศษเฉพาะดานใจ ทั้งแพทยกายและแพทยใจก็ตางคนตางอยู ตางคน
ตางทํา ไมประสานสัมพันธกัน เพราะฉะน้ันก็ไมไดรักษาคนทั้งคนอยูดี  

เน่ืองจากไมมีการบรรจบประสาน แพทยจึงไปเกี่ยวของกับจุด
เ ดียวในระบบชี วิต  คือ  ใน ชี วิต ท้ั งหมด ท้ังกายและใจ  ท่ี มี
ความสัมพันธกันอยูเปนอันเดียวน้ี แพทยจะเจาะจงรักษาเฉพาะ
อยางๆ แคบลงไปๆ วารักษาอวัยวะสวนน้ันสวนน้ี ไมรักษาคนแต
กลายเปนรักษาเฉพาะอวัยวะน้ันๆ  
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บางทีไมเรียกวารักษาอวัยวะหรือรางกายดวยซํ้า เขาเรียกวา 
“รักษาโรค” คือ หมอไมไดรักษาคน ไดแตรักษาโรค พูดอีกอยางหน่ึง
วา เอาแตแกไข ไมไดรักษาคน  

ท่ีวารักษาโรค ก็หมายความวา ตัวจุดเนนหรือเปาหมายท่ี
แพทยพิจารณาใสใจน้ันไมใชตัวคนไขหรือชีวิตของคนไข คือ แพทย
จะไมคอยคํานึงถึงเร่ืองชีวิตคนเทาไรนัก แตมุงคํานึงถึงการกําจัด
โรค คิดแตวาจะกําจัดโรคไดอยางไร ตองแกไขโรค ชีวิตของคนจะ
เปนอยางไร ก็ไมคอยจะเก่ียวของ  

ชีวิตคนในท่ีน้ี หมายถึงความเปนคนท่ีมีความรูสึกนึกคิดวา
จิตใจเขาจะเปนอยางไร เขาจะรูสึกอยางไร อันน้ีแพทยไมคอย
คํานึงถึง คํานึงถึงแตตัวโรคท่ีตนมุงหนาจะกําจัด ตามท่ีตนมีความ
ชํานาญเทาน้ัน เพราะฉะน้ันก็จะเกิดสภาวะท่ีวา 

ประการท่ีหน่ึง แพทยจะมอง จะสนใจเก่ียวของเฉพาะเร่ืองท่ี
ตนชํานาญอยางเดียว เฉพาะโรคน้ันๆ เฉพาะอวัยวะสวนน้ันๆ  

ประการท่ีสอง เวลาคนหาสาเหตุ ก็ไมสืบสาวโยงไปถึงปจจัย
ดานอื่นท่ีเก่ียวของ จะเอาเฉพาะตนเหตุของโรคในดานกายภาพ 
เชนตัวเช้ือโรค หรือความวิปริตของอวัยวะน้ัน แตองคประกอบดาน
อื่นท่ีเก่ียวของกับชีวิตซ่ึงโยงเขามาถึงกัน ไดแกสภาพแวดลอมหรือ
สังคมของมนุษยดวยกันท่ีเขาไปสัมพันธอิงอาศัยกันอยูน้ัน แพทยจะ
ไมคอยพิจารณาเก่ียวของดวย จึงเปนปญหาท่ีทําใหแพทยรักษาคน
ไมตลอดกระบวนการ ไปรักษาเฉพาะจุดเฉพาะตอน 

อีกประการหน่ึง สิ่งท่ีจะเปนปญหามากข้ึนในยุคปจจุบัน ก็คือ 
การรักษาพยาบาลกลายเปนกระบวนการท่ีซับซอน เกินวิสัยของ
บุคคล แลวโอกาสท่ีจะสับสนวุนวายก็มีมากข้ึน  
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พรอมกับการเ พ่ิมภาระทางเศรษฐกิจท่ีจะตองใชจาย
สิ้นเปลืองมากมาย เน่ืองจากคนไขคนเดียว แตตองแบงแยกกันไป
รักษาเฉพาะแตละอยางๆ  

ในความเปนจริงน้ัน พอเปนโรคหน่ึงแลว บางทีก็โยงไปหลาย
โรคหลายอวัยวะ เชน เปนโรคน้ีท่ีอวัยวะสวนน้ี แลวเกิดโรคโนน
แทรกซอนข้ึนท่ีอวัยวะโนน  

บางทีรักษาโรคติดเช้ือท่ีหัวเขา เกิดโรคปอดบวมแทรกซอน
ข้ึนมา และระหวางรักษาอยู น้ัน ยาท่ีหมอใหทําใหเกิดอาการ
เลือดออกในกระเพาะอาหาร ยังแกไขปญหากันไมตก ไตเกิดจะวาย
ข้ึนมาอีก แพทยท่ีชํานาญตางโรคตางอวัยวะกัน พบโรคแทรกซอน
น้ัน บางทีก็ไมยอมรักษาหรือเกรงใจกันไมกลารักษา หรือไมสามารถ
รักษา เสร็จแลวก็ตองหาแพทยผูเช่ียวชาญมาหลายคน สําหรับโรค
แตละโรค และอวัยวะแตละอวัยวะท่ีจะตองแกไข  

ตอไป ชีวิตของคนเราน้ีก็จะเปนเหมือนกับเครื่องยนตชนิด
หน่ึง ซ่ึงมีช้ินสวนอยูมากมาย แลวก็มีผูเช่ียวชาญมาแกไขเฉพาะจุด
ของตนเองท่ีตนชํานาญพิเศษ แลวไมมองคนเปนคน  

ย่ิ งแยกออกไป รักษาโดยแพทยผู เ ช่ี ยวชาญหลายคน 
ความสัมพันธดวยความรูสึกแบบคนกับคน หรือชีวิตตอชีวิตก็ย่ิง
นอยลง ถาแพทยแตละสวนน้ันไมมีนํ้าใจ ไมเอาใจใส ไมตั้งใจทํา
หนาท่ีอยางจริงจัง ประสิทธิภาพในการรักษาก็ย่ิงลดลง บางทีความ
เช่ียวชาญท่ีมีอยู ก็ไมไดใชจริงจัง  

ย่ิงกวาน้ัน ถาระบบการประสานงานระหวางหนวยไมเปนไป
ดวยดี การรักษาก็ไมประสานกัน ไมชวยเสริมกัน และไมฉับไวทันการ 
เสร็จแลวผูท่ีรับเคราะหก็คือคนไขน่ันเอง อยางน้ีก็เปนปญหาหน่ึง  
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นอกจากแพทยจะเชี่ยวชาญเฉพาะเร่ือง มองแตโรคและ
อวัยวะสวนท่ีจะรักษา แยกตัวออกไปจากชีวิตของคนแลว อีกอยาง
หน่ึงก็คือ ในเมื่อการศึกษาแพทย และระบบการเรียนแพทยท่ีเปนอยู
ในเมืองไทยเรา เปนระบบท่ีมาจากวัฒนธรรมอื่น บรรยากาศของ
การศึกษาวิชาแพทย การใชคําศัพทตางๆ วิธีปฏิบัติ ความรูสึกนึก
คิดท่ัวไป ก็เปนเร่ืองท่ีไมเขากับวัฒนธรรมท่ีแวดลอมตนเองอยู  

เมื่อไมเขากับวัฒนธรรม ก็เกิดมีการแยกตัว ทําใหมีความรูสึก
เหมือนกับวา แพทยน่ีเปนคนกลุมหน่ึงตางหากจากคนท่ัวไปใน
สังคม ในเมื่อไม เ ก่ียวของสอดคลองกับชีวิตคนไทยท่ัวไป  ไม
เก่ียวของ ไมกลมกลืนกับวัฒนธรรมท่ีแวดลอม ก็ทําใหการรักษา 
หรือเวชปฏิบัติอยูในขอบเขตที่จํากัด เมื่ออยูในขอบเขตที่จํากัด ก็
ทําใหประสิทธิภาพลดดอยลงไปดวย  

ประสิทธิภาพในการรักษาเฉพาะราย เฉพาะโรค อาจจะดีข้ึน 
อาจจะเห็นผลถึงกับวานาอัศจรรย แตเมื่อมองโดยรวม การบริหาร
สุขภาพของคนท่ัวสังคมนี้ จะตองเก่ียวของกับเรื่องของวัฒนธรรมดวย  

ถาเราแยกตัวออกไปโดยท่ีการแพทยอยูในวัฒนธรรมอีกอยาง
หน่ึง เหมือนแยกตัวอยูตางหากภายในสังคมไทย ความขัดแยงบาง  
อยาง ความเขาไมถึงกัน ความไมซึมซาบตลอดท่ัวก็จะตองมี การ
บริหารสุขภาพของคนไทยโดยรวม ก็เลยจะไมคอยไดผลดีเทาไรนัก  

บางทีเราไปมองและผูกใจอยูในแงท่ีวาการแพทยของเรามี
ความเจริญกาวหนามาก และการรักษาโรคบางอยางมีประสิทธิภาพ
สูงย่ิง ไดผลชะงัดมาก แตพอมองกวางออกไปแลว รูสึกวาการ
บริหารสุขภาพโดยรวมของคนไทยยังมีปญหา และมีความติดขัด 
ความไมโลงโปรงบนหนทางท่ีรออยูขางหนาเปนอันมาก  



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๓

๑๓

ท่ีวามาน้ีก็เปนเร่ืองของยุคแหงความชํานาญพิเศษ ซ่ึงเปน
ความเจริญท่ีสืบเน่ืองตอมาในยุคอุตสาหกรรม แตพวกนักรูเขาบอก
วา ตอไปนี้ เรากําลังสิ้นสุดยุคอุตสาหกรรมแลว โดยเฉพาะใน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว แมแตในประเทศท่ีเจริญมากเหลาน้ัน ก็รู
ตระหนักกันแลววาแนวความคิดแบบน้ีไมไดผลดีเพียงพอ จึงไดคิด
หาทางออกกัน และจึงไดมีแนวความคิดใหมๆ เชนท่ีเรียกวา
แนวความคิดแบบ holistic หรือแนวคิดแบบ “องครวม” น้ีเกิดข้ึน 
และใหใชวิธีปฏิบัติแบบท่ีเรียกกันวา บูรณาการ หรือ integration  

ความจริงน้ัน การศึกษาแบบแยกสวนใหชํานาญเฉพาะดาน  
เฉพาะเร่ืองน้ัน ก็เปนเร่ืองท่ีมีคุณประโยชนมาก พอพบแงไมดี หรือ
ความไมสมบูรณ ก็ไมควรถึงกับจะไปดูถูก คือควรจะเตือนสติกันไว  

คนเราน้ีมีความโนมเอียงในทางสุดโตง พอเจริญไปขางหน่ึง ก็
ไปเสียเต็มท่ี ไปทาง แยกส่วนชํานาญพิเศษ ก็ไปเสียจนเต็มท่ี เห็น
ไปแตวาตองอยางน้ี ทําแตทางน้ี แลวจะสําเร็จหมด การเช่ือมการ
โยงกับสวนอื่นก็ไมเอาเลย  

ทีน้ี พอมาถึงอีกจุดหน่ึง เห็นวาการแยกสวนเปนเฉพาะดานน่ี
มีปญหา บางคนก็ทําทาวาไมเอาแลว วิธีน้ีไมไดผล จะตองเปนการ
รักษาแบบ องค์รวม หันไปหาวิชาแพทยแผนโบราณ บอกวาตอง
แผนเกาจึงจะถูกตอง  

มีตําราบางเลม พูดถึงการรักษาของแพทยสมัยโบราณใน
วัฒนธรรมของจีนบาง ในวัฒนธรรมของอินเดียนแดงเปนตนบาง วา
เปน holistic คือเปนการรักษาแบบองครวม ท่ีมองดูและเก่ียวของ
กับชีวิตท้ังหมด  
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แตความจริง การรักษาแบบองครวมในสมัยโบราณน้ัน ก็มี
จุดออน มีความบกพรองเยอะแยะไป บางทีก็เปนองครวมแบบพราๆ 
คลุมเครือ คือมองทุกดานจริง แตวาแตละดานก็ไมชัดสักอยาง บาง
ทีก็มองคลุมไปเลย หรือไมก็มีความเชื่อถือท่ีไมเขาเร่ืองปนอยู ซ่ึง
อาจจะใหกลมกลืนกับยุคสมัยน้ันๆ แตคงใชไมไดกับปจจุบัน 
เพราะฉะน้ัน มันก็มีขอบกพรองเหมือนกัน  

วาท่ีจริง เราควรถือเอาประโยชนจากความเจริญกาวหนามา
ใชดวย เพราะความเจริญกาวหนาแบบปจจุบันท่ีหนักไปทางแยก
สวนเปนเฉพาะดานน้ี ก็มีผลดีในทางท่ีทําใหเกิดความชัดเจน 
มองเห็นอะไรตออะไรเจาะลึกลงไป ละเอียดลงไป  

แตขอบกพรองของมันก็คือ การลืมตัว พอไปเจาะลึกแตละ
อยางจนชํานาญพิเศษในดานของตนแลว ก็เลยตัดขาดแยกตัวจาก
สวนอื่นๆ ไมมาเช่ือมโยงประสานกัน  

ถาวาถึงการแยกสวน ก็เขากับหลักพระพุทธศาสนาเหมือนกัน 
พระพุทธศาสนาก็สอนใหเปนนักวิเคราะห์ เปนศาสนาท่ีเนนการ
แยกแยะ แตพรอมกันน้ันก็มีอีกดานหน่ึง คือวา นอกจากมีการ
แยกแยะหรือวิเคราะหแลว ก็มีดานท่ีเรียกวา สงเคราะห์ คือการรวม 
หรือการโยงเขามาหากันดวย เพราะจุดมุงหมายเดิมท่ีเราแยกน้ัน ก็
เพ่ือใหเห็นชัดเจน แลวจะไดโยงกับจุดอื่นดานอื่นไดสะดวก  

เพราะฉะน้ัน  การแยกท่ีจะเกิดผลดี  ก็คือ  การแยกเพ่ือให
การโยงน้ันชัดเจนไดผลดีย่ิงข้ึน เพราะฉะน้ัน แยกแลวตองโยง  

พวกเกานั้นไดแตโยง โดยไมแยก สวนพวกใหมก็แยก โดยไมโยง  
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ดวยเหตุน้ัน จึงอยาดูถูกกันเลย ควรถือเอาประโยชนจากท้ัง
สองอยาง รวมความวา ตามหลักพระพุทธศาสนา แยกแล้วต้องโยง 

ทัศนะแบบชํานาญพิเศษ หรือแยกสวนน้ี เปนทัศนะท่ีมอง
ชีวิตเปนเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต ซ่ึงไปไกลจนกระท่ังวาแพทยมีความ
ชํานาญในการรักษาอวัยวะแตละอยาง เหมือนดังแกไขช้ินสวนของ
เคร่ืองยนตแตละช้ิน จนชักจะลืมความเปนคนไปทุกที ในการทําเวช-
ปฏิบัติ จึงไมคอยเอาใจใสตอชีวิต มุงเอาแตจะบําบัดโรคอยางท่ี
กลาวมาแลว  

อันน้ีเปนปญหาเก่ียวกับแนวความคิดเลยทีเดียว เปนปญหาท่ี
อาจารยหมอประเวศไดกลาวไวขางตน คือวา ปจจุบันน้ี ปญหา
สําคัญทางการแพทย ท่ีถึงข้ันรากฐาน ก็คือปญหาเก่ียวกับ
แนวความคิด จากแนวความคิดท่ีผิดพลาดก็จะนําไปสูการปฏิบัติท่ี
ผิดพลาด  

เพราะฉะน้ัน เราจะตองเขาถึงปญหาพื้นฐาน คือ ปญหา
เก่ียวกับแนวความคิด ซ่ึงวันน้ีอาตมภาพจะไมพูดมาก อาจารยหมอ
ประเวศก็ไดพูดแลวขางตน แตใหรูวาอันน้ีเปนปญหาดานหน่ึงของ
การแพทย 

ในยุคสมัยท่ีเปนมาถึงบัดน้ี ท่ีเรียกวาเปนยุคของความเจริญ
แบบอุตสาหกรรมน้ัน ผูเช่ียวชาญหรือผูชํานาญพิเศษเฉพาะดาน 
เปนผูมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการสรางสรรคความเจริญแบบน้ัน 
และเปนผูท่ีแกไขปญหา ทํางานไดผลสําเร็จดีท่ีสุด จึงเปนผูท่ีไดรับ
ความเช่ือถือนิยมยกยองอยางสูงเปนพิเศษ มีฐานะสูงเดนเปนผูนํา
แหงยุคสมัย  
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แตในระยะท่ีสังคมกําลังเปลี่ยนไป และความตระหนักรูใหมๆ 
เกิดข้ึนน้ี ก็มีความเปนไปไดเกิดข้ึนใหม ท่ีนาพิจารณา กลาวคือ ใน
เมื่อความบกพรองของระบบวิธีแบบชํานาญพิเศษเฉพาะดาน หรือ
การปฏิบัติแบบแยกสวนน้ีปรากฏข้ึนแลว ความตองการความ
สมบูรณ ก็จะเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขปรับปรุง  

ประจวบกับแนวทางความเจริญแบบใหมของยุคสมัย ท่ีเรียกวา
ยุคขาวสารขอมูลก็มาถึง ซ่ึงทําใหมีการเนนในการประสานความรู
ตามแนวความคิดแบบองครวม  

พรอมกันน้ัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ก็ทําใหมีเคร่ือง
อุปกรณท่ีตรวจคนใหขอมูลท่ีจําเพาะชัดเจน และทําการรักษาได
แมนยําแนนอน ซ่ึงทําใหความสามารถและความสําคัญของแพทย 
ยายมาอยูท่ีความชํานาญในการใชเทคโนโลยีเหลาน้ันเสียหลายสวน  

ในสภาพเชนน้ัน ถาแพทยยังเพลินอยูกับระบบความชํานาญ
พิเศษ ไมขยับตัว ก็อาจจะเกิดมีบุคคลทํางานประเภทใหมข้ึนมาทํา
หนาท่ีเช่ือมโยงประสานขอมูล และประสานปฏิบัติการในการ
แกปญหาโดยสอดคลองกับขอมูลน้ัน และบุคคลประเภทน้ีจะ
กลายเปนบุคคลสําคัญมีฐานะเดนของยุคสมัย โดยท่ีผูเช่ียวชาญ
ชํานาญพิเศษท้ังหลายอาจจะกลายไปเปนเพียงผูรับสนองงานของ
นักประสานขอมูล และนักประสานปฏิบัติการบนฐานแหงขอมูลน้ัน
ไปก็ได 
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การแพทยแผนใหม กอปญหา หรือถูกกลาวหา-๒ 
ข. ชาวบานพึ่งตนไมได หมอก็ไมยอมใหพึ่ง 

ปญหาอีกดานหน่ึงของการแพทยก็คือ การมีแนวโนมท่ีจะทํา
ใหคนพ่ึงตนเองไมได  

ตามหลักของชีวิตท่ีควรจะเปนน้ัน ชีวิตท้ังหลายควรจะมี
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง และไดรับการพัฒนาใหพ่ึงตนเอง
ไดมากย่ิงข้ึนๆ แมจะมีองคประกอบอื่นภายนอกมาชวย ก็ชวยเหลือ
เพ่ือใหเขาสามารถพึ่งตนเอง  

แตการแพทยแผนปจจุบันท่ีเปนมาน้ี มีแนวโนมไปในทางท่ีทํา
ใหคนย่ิงพ่ึงตัวเองไมไดมากย่ิงข้ึนๆ ตองพ่ึงคนอื่นมากข้ึน พ่ึงปจจัย
ภายนอกย่ิงข้ึน เร่ิมตั้งแตพอเกิดความเจ็บไขข้ึนมา ก็รูสึกวาเปนเร่ือง
ของหมอ ตัวเราไมเก่ียว  

สมัยหน่ึงถึงกับมีการหามไววา ถามีการเจ็บไขข้ึนมา อยาดูแล
รักษาตนเอง จะตองรีบไปปรึกษาหมอกอน  

อันน้ีท่ีจริงก็เปนเร่ืองของความหวังดี เพราะถารักษาตัวเองไม
เปน รักษาผิดๆ ถูกๆ ก็จะทําใหเกิดปญหา อาจจะทําใหโรคกําเริบ 
หรือเปนโรครายแรงย่ิงข้ึน เฉพาะอยางย่ิง มักหมายถึงการไปซ้ือหา
ยาสมัยใหมมารักษาตัวเอง ซ่ึงมักไปซ้ือท่ีรานขายยาโดยใหคนขาย
ยาแนะนําหรือบอกยาท่ีจะซ้ือมาใช อยางท่ีเรียกกันวาไปหาหมอต๋ี  

ในกรณีอยางน้ี ท่ีวารักษาตัวเองน้ัน ไมใชการรูจักพ่ึงตนเอง
เลย แตเปนการไปพ่ึงหมอตี๋ และพ่ึงยาฝร่ังโดยไมมีความรู และไมได
ศึกษา ซ่ึงรายย่ิงกวาการพ่ึงหมอท่ีถูกตองตามแบบแผนดวยซํ้า  
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รวมแลวก็เปนเพียงปญหาของการพึ่งผูอื่นดวยกันท้ังสอง
อยาง ซ่ึงตางกันในแงวาพ่ึงผูอื่นอยางไหนจะรายกวากัน ไมใชเร่ือง
ของการพึ่งตนเอง หรือรูจักรักษาตัวเองเลย และยอมเห็นไดชัดเจน
อยางนอยตามท่ีควรจะเปนวา พึ่งหมอหลวง ดีกว่าพึ่งหมอตี๋  

สาระสําคัญของการปฏิบัติอยางน้ีท่ีเรียกวาเปนการพ่ึงพา
ผูอื่น ก็คือ มันทําใหคนพ่ึงตัวเองไมได ไมรูจักคิดไมรูจักพิจารณาใช
ปญญา โดยท่ีวาไปฝากชะตา ฝากสุขภาพของตัวเองไวกับคนอื่น ไว
กับปจจัยภายนอก พอเจ็บไขปบ ก็นึกวาตัวเองไมเก่ียวแลว จะตอง
ยกไปใหหมอทุกอยางทาเดียว  

การรูจักพ่ึงตนเอง ในเร่ืองน้ี หมายถึงการรูจักรักษาสุขภาพ
ของตนเอง และรูจักรับผิดชอบตอตนเองในเร่ืองสุขภาพ การปฏิบัติ
ดวยการใชความคิดพิจารณา รวมท้ังการรูจักปรึกษาหารือกับแพทย
ดวย คือไมใชปลอยปละละเลยตนเอง ยกปญหาใหเปนเร่ืองของ
แพทยไปหมด 

 นอกจากดานตัวคนดวยกันแลว ก็คอยแตพ่ึงยาและการฉีด
ยา เวลาเปนอะไรๆ ข้ึนมา ก็ตองเรียกหายา มองแตเร่ืองการท่ีจะฉีด
ยา ซ่ึงเปนเรื่องของการปฏิบัติจากภายนอกเขามาทั้งนั้น คิดวาจะตอง
แกกันท่ีภายนอก แทนท่ีจะหาวิธีรักษาหรือแกปญหาท่ีภายในตัวเอง 
เชนดวยการปฏิบัติตัวใหถูกตองในเรื่องสุขภาพ เปนตน  

ย่ิงในปจจุบันน้ี เทคโนโลยีเจริญข้ึน ก็มีปญหาอีกอยางหน่ึง
คือ การท่ีตองพึ่งพาอาศัย ตองข้ึนตอเทคโนโลยีมากข้ึน ซ่ึงไมเฉพาะ
คนไขเทาน้ัน ตัวแพทยเองก็ข้ึนตอเทคโนโลยีมากข้ึน แลวก็พาคนไข
ข้ึนตอเทคโนโลยีมากข้ึนตามไปดวย จนกระท่ังเวลาน้ีมีแนวโนมวา 
ตอไปมีอะไร แพทยก็วินิจฉัยเองไมไดแลว ตองสงเขาเครื่องอยางเดียว 
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ความจริงน้ัน ความเจริญทางเทคโนโลยีก็เปนประโยชนมาก 
อยางที่พูดแลววา ทําใหเกิดความแมนยําชัดเจน จึงเปนส่ิงสําคัญ และ
มีความจําเปนอยูเหมือนกัน แตความสมดุลหรือความพอดีอยูท่ีไหน  

อันน้ีเปนเร่ืองท่ีจะตองพิจารณาใหมาก วาแคไหนจึงจะ
พอเหมาะ ไมใชวาพอมีเทคโนโลยีแลว คนก็พ่ึงตัวเองไมไดเลย ตอง
ฝากชีวิตไวกับเทคโนโลยี เทคโนโลยีไมมี ก็อับจน รักษากันไมได 
หรือย่ิงเทคโนโลยีกาวหนา ตัวคนเองย่ิงเสื่อมสมรรถภาพ  

อีกอยางหนึ่ง เทคโนโลยีก็ควบมากับเร่ืองเงินๆ ทองๆ คือเปน
ของท่ีแพง ย่ิงปจจุบันน้ีคนไทยทําเองแทบไมไดเลย มีแตตองพ่ึงพา
อาศัยตางประเทศ แลวในแงของเศรษฐกิจ เราก็ตองใชเงินทองมาก 
การแพทยปจจุบันทําใหมีการสิ้นเปลืองมาก อะไรๆ ก็เปนเร่ืองของ
เงินไปหมด  

อันน้ีก็เปนปญหาของการแพทย ท่ีจะตองมาพิจารณาวา การ
ท่ีจะทําใหคนพ่ึงตนเองทางการแพทยไดน้ี มีขอบเขตแคไหนเพียงไร 
แพทยควรจะเก้ือกูลไดแคไหน การใชเทคโนโลยีควรจะเปนใน
รูปแบบใดแคไหนเพียงใด โดยเฉพาะในแงท่ีจะไมใหคนสูญเสีย
คุณสมบัติของการมีชีวิตท่ีดี ท่ีรูจักพ่ึงตนเอง คือ การรูจักรับผิดชอบ
ตนเอง การรูจักแกปญหาโดยใชวิธีการแหงปญญา การมีสวนรวมใน
การแกไขปญหา และการพัฒนาศักยภาพของตนยิ่งๆ ข้ึนไป 

ปญหาอีกอยางหนึ่ง ก็คือ เร่ืองของวัฒนธรรม เฉพาะใน
ประเทศไทยเราน้ี การแพทยเปนวิชาการท่ีมาจากระบบวัฒนธรรม
ตะวันตก ที่มีความหมายเปนวัฒนธรรมธุรกิจดวย เม่ือวัฒนธรรม
ธุรกิจเขามาในเมืองไทย ก็มาเผชิญกับ วัฒนธรรม “น้ําใจ”  
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ในเมืองไทยน้ี เราก็มีการแพทย มีการรักษาโรคกันมาแต
โบราณ เพราะคนเราน้ีก็คูกับโรค เมื่อมีโรคภัยไขเจ็บมา ก็ตองมีการ
รักษาพยาบาล ดังน้ัน การแพทยในเมืองไทยเราก็มีเหมือนกัน  

ทีน้ี การแพทยของเราน้ัน เปนเร่ืองของคุณคาทางจิตใจมาก 
แพทยหรือหมอเปนบุคคลท่ีคนเคารพนับถือ ไดรับยกยองถึงข้ันท่ีวา
เปนบุคคลท่ีควรบูชาทีเดียว อยูในระดับสูง พระ ครู แพทย สาม
อยางน้ีสังคมไทยใหความเคารพยกยองมาก  

เมื่อมีความเคารพบูชา ก็ตองมีนํ้าใจตอกัน คนไขก็มีความ
กตัญูกตเวทีตอหมอ หมอก็มีนํ้าใจ มีความเมตตากรุณาตอคนไข 
ตองพยายามรักษาใหไดผลดี  

ทีน้ี พอวัฒนธรรมธุรกิจเขามา ก็เกิดปญหาวาวัฒนธรรมสอง
อยางน้ีขัดแยงกัน  

ถาแพทยคนไหนคํานึงถึงวัฒนธรรมท้ังสองอยางน้ี โดยท่ี
ตัวเองอยูในระบบท่ีมีวัฒนธรรมแบบธุรกิจเขามา แตมีความเอาใจ
ใสตอวัฒนธรรมนํ้าใจมาก ก็อาจจะเกิดความขัดแยงข้ึนในใจของ
ตัวเอง ในการท่ีจะหาเงินหาทองเปนตน  

แตแพทยท่ีไมเอาใจใสไมคํานึงถึงวัฒนธรรมเลย ก็อาจจะ
แสวงหาประโยชนจากวัฒนธรรมได โดยท่ีวาตัวเองจะกลายเปนผู
ไดเปรียบ ไดประโยชนจากวัฒนธรรมท้ังสองอยาง คือ  

วัฒนธรรมน้ําใจ ก็ไดประโยชนในแงท่ีวา คนไขจะเคารพนับถือ
บูชาหมอ และจะไมมีการเรียกรองจากหมอมาก จะไมมีการมาคอย
ตรวจสอบพฤติกรรมของแพทย จะไมมีการกลาวหาหรือฟองเรียก
คาเสียหาย แพทยในเมืองไทยจึงไมตองเสี่ยงกับการถูกฟองรอง  
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แตในเวลาเดียวกันก็สามารถเอาระบบวัฒนธรรมธุรกิจ เขามา
ใชเต็มท่ี สามารถท่ีจะหาเงินหาทองไดอยางดี โดยไมตองเสี่ยงกับ
การท่ีจะถูกฟองเรียกคาเสียหาย  

สภาพอยางน้ี นับวาตรงขามกับในสังคมตะวันตกเอง ท่ีมี
วัฒนธรรมธุรกิจน้ัน ซ่ึงถือวาการแพทยเปนการบริการท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนกัน ก็เหมือนกับการซื้อขายสินคาหรือบริการ ซ่ึงเปนเงิน
เปนทอง แตในเวลาเดียวกัน ทุกคนก็จะตองคอยรักษาสิทธิของตนเอง  

คนไขก็คอยดูวาแพทยจะลวงล้ําละเมิดสิทธิของตัวเองไหม จะ
รักษาถูกตองตามหลักวิชาดีไหม ถาแพทยทําอะไรพลาดพลั้ง คนไข
ก็คอยจองเพ่ือจะฟองเรียกคาเสียหาย ทําใหแพทยตองปฏิบัติการ
ดวยความระมัดระวังตัวเต็มท่ี ก็ไดผลดีไปแบบหน่ึง แตเปนชีวิตท่ี
แหงแลง ขาดคุณคาทางจิตใจ ไมมีสายสัมพันธท่ีเช่ือมประสานชีวิต 
แถมมีความเครียดสูง เพราะฉะน้ัน ในวัฒนธรรมธุรกิจน้ัน ชีวิต
มนุษยก็จะมีสภาพเปนอีกอยางหน่ึง  

ในสังคมไทยเรากําลังมีการเผชิญระหวางวัฒนธรรมสองอยาง
น้ี จึงมีการขัดแยงทางวัฒนธรรมเกิดข้ึน ซ่ึงก็เปนปญหาชนิดหน่ึง
เหมือนกัน น่ีก็เปนปญหาในวงการแพทย  

เปนอันวา ในแงหน่ึง ก็เปนเร่ืองท่ีทําใหเกิดผลประโยชนแก
แพทยโดยท่ัวไป และปจจุบันน้ีการแพทยของไทยเราก็มีความโนม
เอียงไปในทางท่ีจะเปนวัฒนธรรมธุรกิจมากข้ึน และมีปญหา
เก่ียวกับจริยธรรมมากข้ึน สังคมของเรายังไมมีการปรับตัวหรือพรอม
ท่ีจะปรับตัวตางๆ จึงทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในทางจริยธรรม  
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ปจจุบันน้ีมีการพูดกันมากข้ึนเก่ียวกับเร่ืองจริยธรรมของ
แพทย ซ่ึงเปนปญหาดังท่ีกลาวมา ทีน้ีอยางท่ีวาแลว ปญหาน้ีก็ไป
สัมพันธกับเร่ืองธุรกิจ เก่ียวกับเร่ืองการเงินการทอง  

วิธีการรักษาแบบปจจุบันน้ี ใชเงินใชทองมาก ไมเฉพาะแตใน
เมืองไทยเทาน้ัน ในประเทศตะวันตกย่ิงเปนมากอน จนกระท่ังเปน
เหตุใหในสังคมตะวันตกมีคนจํานวนมากข้ึน ท่ีหันมาคิดหาทางทํา
ตนใหเปนอิสระจากสถาบันการแพทย ซ่ึงการรักษาตัวเองน้ีก็เปน
วิธีการอยางหน่ึง  

เพราะฉะน้ัน การรักษาโรคดูแลสุขภาพตัวเองท่ีเรียกวา self-
care จึงกําลังเปนท่ีกลาวขวัญกันมากในสังคมตะวันตก  

เขาใจกันวา ในสังคมไทยก็คงจะพิจารณาเร่ืองน้ีกันในไมชา 
ในวงการแพทยเราเอง อยางในการประชุมคร้ังน้ีก็ถือวา เปนการ
ตื่นตัวในเร่ืองน้ีดวย  

ท่ีวามาน้ีก็เปนตัวอยางปญหาตางๆ ในวงการแพทย ท่ีจะตอง
เอามาคิดมาพิจารณากัน ถาเปนการบกพรองจริงๆ เปนปญหาจริงๆ 
ก็ตองหาทางแกไข  

แตท้ังน้ี โดยความมุงหมายก็คือวา จะทําอยางไรใหเกิด
ประโยชนแกประชาชน ใหเกิดผลดีตอสุขภาพของประชาชน และตอ
สังคมน้ีโดยท่ัวไป 



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๒๓ 

๒๓

ฐานะของแพทย และความรับผิดชอบเชิงจริยธรรม 
ทีน้ีก็จะหันมาพูดถึง “การแพทยแนวพุทธ” บาง จากจุดของ

ปญหาเหลาน้ี เราก็หาทางแกไข  
อยางท่ีบอกขางตนแลววา แงท่ีพระพุทธศาสนาจะเก่ียวของ

กับการแพทยน้ี มองไดสองดาน คือ 
ด้านท่ีหน่ึง คือ เร่ืองหลักการ เร่ืองสาระหรือเน้ือหาในทาง

วิชาการ วาสอดคลองกับความเปนจริงไหม เชน เปนไปตามกฎ
ธรรมชาติไหม เปนเร่ืองของสัจธรรม  

ด้านท่ีสอง เปนเร่ืองของเวชปฏิบัติวา เวชปฏิบัติท่ีทํากันอยูน้ี 
เก้ือกูลแกชีวิตและสังคมจริง เหมาะสม และใหความเปนธรรมแค
ไหนเพียงไร ซ่ึงเปนเร่ืองของจริยธรรม  

ตามความเปนจริงน้ัน  ควรจะพูดถึงในแงสัจธรรมกอน 
เพราะวาสัจธรรมน้ันเปนสาระ เปนฐานและเปนเน้ือแทของเร่ือง แต
เพ่ือความสะดวก จะขอมองในแงจริยธรรมกอน และจะมองจากวง
แคบออกไป โดยจับท่ีการแพทยในสภาพปจจุบัน และเนนปญหา
ของสังคมไทย เพ่ือใหสัมพันธกับปญหาท่ีพูดไปแลว 

ด้านที่หนึ่ง ความรับผิดชอบเชิงจริยธรรม โดยสัมพันธกับ
สภาพของสังคมไทย  

เร่ืองจริยธรรมท่ีควรจะพูดถึงก็คือ คนท่ีมาเปนแพทย หรือคน
ท่ีมาเรียนเปนแพทยในสังคมไทยเรา มีปญหาในทางการศึกษา
รวมกันกับผูเรียนวิชาการอื่นๆ ท่ัวไป ตามสภาพของคานิยมใน
สังคมไทย  
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กลาวคือ  คานิยมของสังคมไทยในปจ จุ บัน น้ี เ ก่ียวกับ
การศึกษาท่ัวไป เปนคานิยมท่ีไมเอื้อตอจริยธรรม ไมวาจะเปนเร่ือง
ของวิชาแพทย วิชาวิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือวิชาอะไรก็ตาม 
คนท่ีจะมาเรียนหนังสือหรือวิชาเหลาน้ัน ลวนแตมีคานิยมท่ีจะใช
การศึกษาเปนเคร่ืองมือ สําหรับเลื่อนสถานะในสังคม และเพ่ือ
เขาถึงโอกาสท่ีดีท่ีสุดในการหารายได ซ่ึงไมใชเปนตัวความหมายท่ี
แทจริงของการศึกษา  

อันน้ีเปนจุดสําคัญท่ีจะทําใหมองเห็นปญหา กลาวคือ ผูเรียน
หรือผูท่ีเขามาสูวงการแพทย มีความมุงหมายเดิมเพียงเพื่อจะมาเอา
วิชาการแพทยและอาชีพแพทยเปนเคร่ืองสนองวัตถุประสงคสวนตัว
ท่ีวา จะเปนบันไดไตไปสูความมีสถานะสูงทางสังคม และเปน
โอกาสท่ีดีอยางย่ิง หรือดีท่ีสุด ในการแสวงหารายได  

เมื่อเปนอยางน้ี เด็กนักเรียนท้ังหลายก็มุงจะมาเรียนแพทย 
หรือพอแมก็จะสนับสนุนเด็กใหมาเรียนแพทย โดยจับเอาเปน
ทางเลือกอันดับหน่ึง  

เมื่อคนท้ังหลายมุงมาเรียนแพทย การศึกษาแพทยก็สามารถ
ท่ีจะคัดคนไดดีท่ีสุด คัดคนท่ีเรียกวาหัวกะทิ ท่ีสมองดีท่ีสุดเขาไวใน
วงการแพทย ฉะน้ัน คนในวงการแพทยจึงเรียกวาไดคนช้ันนําของ
ประเทศ คือเปนคนท่ีสมองดี มีสติปญญาสูง  

ในสภาพอยางน้ี ถามองในแงจริยธรรม ก็ตองถือวาคนท่ีมา
เปนแพทยน้ี ควรจะมีความรับผิดชอบมากที่สุดในการท่ีจะใหหรือ
เอื้ออํานวยแกสังคม เพราะเหตุผล ๒ ประการ 
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ประการท่ีหน่ึง อยางท่ีกลาวมาแลว คือ วงการแพทยเปน
แหลงท่ีคัดไดคนหัวกะทิของสังคมมา เมื่อคนท่ีมาเปนแพทยเปนคน
ท่ีมีสติปญญามีความสามารถมาก ถาพิจารณาตามหลักท่ีวา คนท่ีมี
มาก ก็ควรจะใหมาก เรามีสติปญญามาก มีความสามารถมาก เรา
ก็ควรจะใหแกสังคมน้ีไดมาก เมื่อเปนคนเกงมาก ก็ควรจะชวยสังคม
ใหมาก น่ีเปนสํานึกประการท่ีหน่ึง ในทางจริยธรรม  

อีกประการหน่ึง ก็คือ รัฐหรือสังคมน้ีไดลงทุนในการผลิต
แพทยน้ีสูงมาก ใชเงินทองมากเหลือเกิน มองในแงหน่ึงก็เหมือนกับ
วา แพทยเปนผูท่ีไดจากสังคมน้ีมากหรือมากท่ีสุด เมื่อเราไดจาก
สังคมมากท่ีสุด เราก็ควรจะใหแกสังคมใหมากท่ีสุด เชนเดียวกัน น่ี
เปนการมองในแงความรับผิดชอบ 

ทีน้ี ถามองในแงเวชปฏิบัติแบบธุรกิจ วิชาชีพแพทยก็เปนทางท่ี
มีรายไดมาก ดังน้ัน โดยสํานึกทางจริยธรรม เมื่อเราเอามาจากสังคม
มาก เราก็ควรจะพยายามใหแกสังคมใหมากดวย หมายความวา เอา
จากสังคมไปพลาง ก็ใหแกสังคมไปพลางดวยเชนเดียวกัน เพ่ือวาการ
เอากับการใหจะไดเปนไปอยางสมดุล น่ีเปนแงคิดดานท่ีหน่ึง  

ตอไป ดานท่ีสอง ความรับผิดชอบโดยฐานะของแพทย ผูท่ี
สําเร็จการศึกษาแพทย หรือบัณฑิตแพทยน้ี ถาวิเคราะหออกไปแลว 
จะเห็นวามีฐานะ ๒ อยาง คือ 

 ๑) เปนแพทย  
 ๒) เปนบัณฑิต 

 ดังน้ัน การเปนบัณฑิตแพทยก็จึงมีความรับผิดชอบตอเพ่ือน
มนุษยและตอสังคม ๒ แบบ ตามฐานะท่ัวไป ๒ อยางน้ัน คือ 
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อย่างท่ีหน่ึง มีความรับผิดชอบในฐานะท่ีเปน “แพทย” ใน
ฐานะท่ีเปนผูเยียวยาบําบัดโรค รักษาคนไข ทําคนใหมีสุขภาพดี ท้ัง
สุขภาพของบุคคล และสุขภาพของสังคม  

ในฐานะท่ีเปนแพทยน้ัน ก็มีความหมายแยกออกไปอีกเปน ๒ 
อยาง คือ แพทยในแงท่ีทําหนาท่ีแพทย ก็เปนผูชวยชีวิต ชวยเหลือ
เพ่ือนมนุษยใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ ทําใหเขามีสุขภาพดี แยกใหชัด
เปน แกไขบําบัดโรค กับ ทําใหคนมีสุขภาพดี  

ขอน้ีเปนความมุงหมายแทของตัวงาน คือเปนความหมาย
ตามเน้ือหาสาระของงาน ตรงตามความมุงหมายของการทําหนาท่ี
เฉพาะของตน ซ่ึงจะตองชวยคนใหปราศจากโรค และใหมีสุขภาพดี 
เรียกไดวาเปนคุณคา หรือเปนความหมายแทของงาน  

แตความหมายอีกอย่างหน่ึงในฐานะท่ีเปนแพทย ก็คือ ในแงท่ี
ประกอบอาชีพแพทย ซ่ึงตองใชวิชาแพทยน้ี ในการทํามาหากิน 
เลี้ยงดูชีวิตของตนเอง และครอบครัว น่ีเปนประการท่ีสอง  

รวมความวา  การเปนแพทย น้ี  ในตัวของมันเองก็แบง
ความหมายเปน ๒ อยาง คือ การชวยคนใหพนจากโรคและชวยใหมี     
สุขภาพดี และพรอมกันน้ันก็เปนเคร่ืองมือเลี้ยงชีพ หรือเปนเคร่ือง
ประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต 

การใชวิชาแพทยเปนอาชีพ หรือเปนเครื่องมือหาเลี้ยงชีพน้ัน 
เปนความมุงหมายท่ีพวงมาตามระบบของสังคม คือระบบสังคมท่ี
เปนอยู ถือวา คนเราจะตองมีอาชีพของตนเอง และรูจักรับผิดชอบ
ตัวเองในการทํามาหากิน ดังน้ัน เมื่อเรียนแพทยไปทํางานแพทย 
การทํางานแพทยก็เปนเคร่ืองอาศัยเลี้ยงชีพไปดวย  
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การประกอบอาชีพดวยวิชาแพทย ก็จึงเปนคุณคาและ
ความหมายของการเปนแพทย อีกดานหน่ึง  

อยางไรก็ตาม การท่ีแพทยเอาวิชามาเปนเคร่ืองมือหาเลี้ยงชีพ
น้ี ก็จะทําใหจุดเนนของการแพทยน้ีมาอยูท่ีสวนของการบําบัดโรค 
เพราะการดูแลหรือชวยเหลือคนใหมีสุขภาพดี รวมท้ังการปองกัน
โรคน้ัน เปนเร่ืองท่ีไมชัดเจน เปนสวนท่ีไมคอยเกิดความจําเปน
หรือไมคอยมีแรงบีบคั้นท่ีจะทําใหตองจายเงินจายทอง  

สวนการบําบัดโรค หรือเร่ืองของการเจ็บไขไดปวย มีโรคภัยไข
เจ็บที่จะตองรักษานี้ เปนสวนที่ชัดเจน เปนส่ิงที่บีบคั้นชีวิต ทําใหเกิด
ความจําเปนท่ีจะตองรักษาปจจุบันทันดวน ทําใหจําเปนตองไปหา
แพทยและมีการเรียกรองเงินทองไดงาย และสามารถตีราคาไดสูง  

เพราะฉะน้ัน  การแพทยในแงอาชีพจึงโยงไปสูการเนน
ความหมายของการทําหนาท่ี ในแงของการแกไขบําบัดโรค สวน
ความหมายในแงของการดูแลสุขภาพและปองกันโรค ก็เลยเบาบาง
ลงไป ไมคอยปรากฏ  

ถามองในแงจริยธรรม แพทยจะตองคํานึงถึงความหมายท่ี
หน่ึง ในแงคุณคาแทของความเปนแพทย โดยถือวาวิชาการแพทย 
หรือการทําหนาท่ีแพทย ก็คือการเยียวยาบําบัดโรค และดูแลรักษา
คนใหมีสุขภาพดี อันน้ีเปนคุณคาท่ีแทจริง และเปนความหมายท่ี
แทจริง สวนการถือวาวิชาแพทยเปนเคร่ืองประกอบอาชีพ เปน
ความหมายท่ีพวงตามมา  

อยางไรก็ตาม ก็ตองยอมรับความจริงตามวิสัยของปุถุชน โดย
ถือวาจําเปนจะตองทําไปท้ัง ๒ อยาง  
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แตขอสําคัญ ถาลืมความหมายประการแรกเสียแลว 
ความหมายประการท่ี ๒ ก็จะเดนข้ึนมา แลวก็อาจจะทําใหเกิดการ
เบียดเบียน  เกิดความเบ่ียงเบนไปจากจริยธรรม  

ขอตอไป ความรับผิดชอบในฐานะท่ี ๒ ก็คือในฐานะท่ีเปน 
“บัณฑิต” ซ่ึงถือวา แพทยเปนบุคคลท่ีมีสติปญญา มีความพรอม
มากในการท่ีจะรับผิดชอบสังคมน้ี ในการท่ีจะแกไขปญหาท่ีมีอยู 
อยางท่ีบางทานบอกวา สังคมไทยน้ีมีปญหาเดน ท้ังในเร่ืองความโง 
ความจน และความเจ็บ  

แพทย ในฐานะท่ี เปนบัณฑิต น้ี  มีความรับผิดชอบ  ใน
ความหมายท่ีขยายกวางออกไป นอกจากเร่ืองของการบําบัดรักษา
โรคแลว ในขอบเขตท่ีตนเปนบัณฑิต ก็จะตองออกไปชวยสังคม เพ่ือ
รวมแกปญหาในวงกวางน้ีดวย จะตองรับผิดชอบในการชวย
สรางสรรคพัฒนาสังคม ท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะใน
ดานวัฒนธรรม ท่ีกําลังหันมาเห็นความสําคัญกันใหมอีก  

อยางท่ีอาจารยหมอประเวศไดกลาวขางตนวา ตอนน้ีเราเขาสู
โลกแหงการพัฒนาวัฒนธรรม ตามท่ีองคการสหประชาชาติได
ประกาศออกมาแลว ใหถือวา วัฒนธรรมเปนแกนกลางของการ
พัฒนา แพทยก็จะตองมีความรับผิดชอบในทางวัฒนธรรมน้ีดวย คือ
รับผิดชอบในการท่ีจะชวยเหลือ และรวมมือในการทําใหวัฒนธรรม
มีความหมายสําคัญข้ึนมา และเอามาชวยแกไขปญหาของสังคมน้ี  

อีกท้ังความรับผิดชอบน้ีก็ย่ิงมีอยางสูง ในเมื่อวงการแพทยน้ี
เปนแหลงของบัณฑิตช้ันนํา เปนแหลงของผูมีสติปญญาสูง หรือเปน
ท่ีชุมนุมของคนหัวกะทิอยางท่ีกลาวแลวขางตน  
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เปนอันวา ในฐานะท่ีเปนบัณฑิต บัณฑิตแพทยตองมีความ
รับผิดชอบตอสังคมไทยน้ีเปนอยางมาก จะตองสํานึกวา นอกจากการ
รักษาคนใหมีสุขภาพดีโดยท่ัวไปแลว กิจกรรมของตนเองมีความ
เก่ียวของและมีผลกระทบตอสังคมอยางไร ในดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ตลอดจนวัฒนธรรม ทั้งนี้จะตองคํานึงทั้งในแงลบ และแงบวก  

แง่ลบ ก็คือ จะตองพิจารณาและสํารวมระวังวา พฤติกรรม
ของตัวเองก็ดี เวชปฏิบัติท่ีไดดําเนินไปก็ดี มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรมของประเทศอยางไรบาง  

แลวในแง่บวก เราจะเอาเวชปฏิบัติน้ี และแมแตปฏิบัติการ
ดานอื่นๆ มาชวยเสริมสงอยางไร ในการท่ีจะชวยสังคมใหดีข้ึน  

อันน้ีเปนเร่ืองท่ีขอกลาวโดยยอ เพราะยังมีหัวขอท่ีจะตองพูด
อีกหลายอยาง  

เร่ืองตอไป ก็คือ ฐานะของคนไข เมื่อก้ีน้ีเปนฐานะของแพทย 
ฐานะของคนไข เมื่อมองในสายตาของแพทย หรืออาจจะพูดวา 
ทาทีของแพทยท่ีมองคนไขเปนอยางไร ถาจะแยกแยะออกไป ก็จะ
ไดฐานะอยางนอย ๓ อยาง คือ  

หน่ึง อาจจะมองคนไขในฐานะท่ีเปนมนุษย หรือเปนคนท่ีมี
ชีวิต ท่ีมีท้ังกายและใจ มีรางกายท่ีเจ็บไขปวยได มีจิตใจท่ีมี
ความรูสึก รูจักทุกขรอน รูจักครุนคิดกังวลหวงใย รูจักหวัง รูจัก
หวาดหว่ันกลัวภัย และรูจักมีความเบิกบานผองใสได  

สอง มองในฐานะเปนอยางเคร่ืองยนต ท่ีประกอบไปดวย
ช้ินสวนตางๆ เสมือนเปนสิ่งไรชีวิต  
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การมองอยางหลังน้ีตรงกับท่ีกลาวมาแลววา เปนท่ีมาสําคัญ
อยางหน่ึงของปญหาในวงการแพทย และมีแนวโนมท่ีจะเปนไปมาก 
เพราะสภาพชีวิตของคนยุคปจจุบันทําใหเราชักจะลืมท่ีจะมองคน
เปนคน แตมองคนเปนเคร่ืองจักรเคร่ืองยนตท่ีประกอบไปดวย
ช้ินสวน ซ่ึงเราจะแกไขสวนท่ีวิปริตทําหนาท่ีหรือทํางานผิดพลาดไป  

สาม มองคนไขในฐานะท่ีเปนลูกคา หรือผูรับบริการ หรือถา
ใหแรงก็อาจจะมองเปนเหย่ือเลย  

การท่ีแพทยจะมีเวชปฏิบัติอยางไร ก็อยูท่ีวาแพทยมองคนไข
ในฐานะไหน ใน ๓ อยางน้ี การปฏิบัติจะเปลี่ยนแปลงปรับตัวไป
ตามการมอง  

ถาแพทยมองคนไขเปนมนุษย เปนชีวิตท่ีมีกายและใจ ก็โนม
ไปในทางท่ีจะปฏิบัติตอคนไขดวยนํ้าใจ ดวยมนุษยธรรม  

ถามองในฐานะท่ีเปนเคร่ืองยนต ประกอบไปดวยช้ินสวนคือ
อวัยวะตางๆ ก็มีความโนมเอียงท่ีจะกระทําเวชปฏิบัติไปอยางไร
ความรูสึก และไรนํ้าใจ สักแตวาทําไปตามหนาท่ีของตนเอง ไม
เก่ียวของกับคน ทํางานของตนเสร็จแลวก็แลวไป คนไขจะเปน
อยางไร จะรูสึกอยางไร ฉันไมสนใจ  

ถามองในฐานะท่ีเปนลูกคา ก็จะปฏิบัติไปในทางของธุรกิจ มุง
ไปในการท่ีจะทําเงินใหไดมากๆ อาจจะเลยเถิดไปถึงกับเปนการเอา
เปรียบคนไข จนทําใหเสียความเปนธรรมก็ได  

มองอยางไร ก็นําไปสูการปฏิบัติแบบน้ัน   
อยางไรก็ตาม การมองท้ัง ๓ อยางน้ี ก็ยังเนนการมองในแง

ความหมายท่ีแคบ คือ ไปมองในจุดของการบําบัดโรค  
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แตท่ีจริงน้ัน ถามองใหกวางออกไปแลว การแพทยน้ันไมใชมี
ความหมายเฉพาะการบําบัดรักษาโรค แตหมายถึงการทําใหคนมี
สุขภาพดี มีความแข็งแรงดวย  

ถามองในแงน้ี แพทยก็จะไมมองเฉพาะตัวคนไขเทาน้ัน แตจะ
มองมนุษยหรือคนในสังคมน้ีท้ังหมด ถาอยูในประเทศไทยก็มองคน
ไทยท้ังหมด คือมองเพื่อนมนุษยทุกคนดวยความรูสึกปรารถนาดี 
และคิดวาจะทําอยางไรใหทุกคนในประเทศไทยหรือในสังคมไทยน้ี 
หรือท่ัวโลกน้ี แข็งแรง สุขภาพดี มีหนาตาสดช่ืน ย้ิมแยมแจมใส  

อันน้ีเปนการมองท่ีกวาง ไมมองเฉพาะแตคนปวยไขท่ีมาหา
ตัวเราเทาน้ัน จะมองตลอดถึงเพ่ือนมนุษย เพ่ือนรวมสังคมท้ังหมด 
ดวยใจหวังดีใหเขามีสุขภาพดี  

อันน้ีก็เปนเร่ืองในแงมุมตางๆ  
ที น้ีอีกอยางหน่ึง  ก็คือตัวงานแพทย เอง  งานแพทย น้ีมี

ความหมาย และมีฐานะเปนอยางไร ขอพูดสัก ๒ อยาง 
บางทีเราลืมไป มองด่ิงไปจนกระท่ังวา งานแพทยกลายเปน

เร่ืองของความชํานาญพิเศษ แลวก็ยกใหเปนเร่ืองของแพทยไปเลย
อยางท่ีพูดมาขางตน  

ทีน้ีถาเราหันมาสํารวจความหมายและฐานะของงานแพทย
อีกทีหน่ึง เราอาจจะต้ังเปนคําถามสําหรับทบทวนและตรวจสอบวา  

ขอท่ีหน่ึง งานแพทยในฐานะและความหมายท่ีเปนการดูแล
รักษาใหมีสุขภาพดีน้ัน เปนความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนตอ
ตนเองและตอเพ่ือนมนุษยดวยกันหรือไม คือ บุคคลทุกคนมีความ
รับผิดชอบท่ีจะดูแลรักษาตนเองใหมีสุขภาพดี และชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันใหมีสุขภาพดี ไรโรคภัยใชหรือเปลา  
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อันน้ีเปนการมองงานแพทยในฐานะท่ีเปนงานรับผิดชอบของ
บุคคลทุกคน ตอตนเอง และตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน  

ขอท่ีสอง งานแพทยในฐานะท่ีเปนการดูแลรักษาใหมีสุขภาพ
ดีไรโรคภัยน้ัน เปนกิจการของผูชํานาญพิเศษในเร่ืองของการบําบัด
โรค และสงเสริมสุขภาพหรืออยางไร 

เทาท่ีผานมา สังคมไดมีความโนมเอียงมานานแลวท่ีจะมอง
ในแงท่ีสอง ก็เลยตั้งเปนปญหาข้ึนมาใหหันกลับไปลองทบทวนดูอีก
ทีตั้งแตตน วาควรจะมองในแงไหนกันแน น่ีเปนการมองงานแพทย
ท้ังหมด  

ความจริงน้ัน ถามองแนวโนมในปจจุบัน เทาท่ีปรากฏออกมา
ดูเหมือนวากระแสกําลังจะไหลกลับ เพราะไดมีความเคลื่อนไหว ใน
วงการแพทยเองบาง จากผูท่ีวิจารณวงการแพทยบางวา จะตองให
งานแพทยเปนความรับผิดชอบของบุคคลทุกคน ในการท่ีจะดูแล
รักษาสุขภาพของตนเอง และเปนความรับผิดชอบของมนุษย ตอ
เพ่ือนมนุษยดวยกัน ท่ีจะชวยกันใหมีสุขภาพดีไรโรคภัย  

อยางไรก็ตาม ก็นาจะตั้งคําถามสะกิดใจไวหนอยวา แนวโนม
น้ีจะมีลักษณะเปนการสุดโต่ง อีกหรือไม  

เด๋ียวจะกลายเปนวา คราวหน่ึงก็ปลอยไปเลย ยกใหเปนเร่ือง
ของหมออยางเดียว จนตัวเองทําอะไรไมได พอมาอีกคราวหน่ึงก็จะ
ทําเองหมด จนจะไมใหหมอทําอะไร  

ความจริง ถามองอยางกลางๆ หมอหรือแพทยก็อยูใน
ความหมายท่ีวาเปนเพ่ือนมนุษยท่ีชวยเหลือเพ่ือนมนุษยดวยกัน
น่ันเอง ก็อยูในความหมายท่ีหน่ึงน้ันแหละ  
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ถาไมแยกเด็ดขาดออกไป ก็จะดูกลมกลืนอยูในวงจรชีวิตของ
มนุษย คือ การดูแลรักษาสุขภาพของตน ก็เปนความรับผิดชอบ
พ้ืนฐานของทุกคนตอตนเอง สวนงานแพทยในฐานะท่ีเปนผูชํานาญ
พิเศษเฉพาะเร่ือง ก็เปนสวนเสริม ท่ีไมแยกจากหมูมนุษยออกไป  

ทําอยางไรจะใหเกิดความสมดุลกัน มาจัดกันใหเกิดความ
พอเหมาะพอดี เพราะเราก็ควรจะมีผูเช่ียวชาญพิเศษเหมือนกัน แต
เปนผูเช่ียวชาญท่ีเขาใจชีวิตคน และอยูกับคน ไมใชแบบแยกตัวโดด
เด่ียวออกไป ซ่ึงเปนการไมสมควร และจะไมไดผลจริงอยางท่ีวา
มาแลว 



- ๒ - 
การแพทยแนวพุทธอยูที่ไหน? 

ปฏิบัติการเฉพาะท่ี แตดูใหดีท้ังระบบ 
เยียวยาสวนท่ีเจ็บไข แตรักษาใหครบทั้งคน 

พอพูดมาถึงแงน้ีแลว ก็เขามาสูขอบเขตของการแพทยในแง
สัจธรรมมากข้ึน ก็เลยจะขอเขาสูการแพทยแนวพุทธเสียตอนน้ี  

เทาท่ีพูดมาน้ันยังไมเขาเร่ือง ยังเปนเร่ืองท่ัวๆ ไป ซ่ึงไปเนน
ในแงจริยธรรม และจริยธรรมท่ีพูดมาน้ัน ก็เปนจริยธรรมในสวน
เฉพาะกิจ เฉพาะกาลสมัย เฉพาะเทศะ และมุงท่ีสภาพปจจุบันของ
สังคมไทยเปนสําคัญ ตอไปน้ีจะพูดถึง “การแพทยแนวพุทธ”   

วาท่ีจริง สัจธรรม กับจริยธรรม ไมแยกตางหากจากกัน มันอิง
อาศัยซ่ึงกันและกันอยู เพราะฉะน้ัน ท่ีอาตมภาพวาจะพูดในแงสัจ
ธรรม จึงไมใชพูดถึงสัจธรรมลวนๆ แตจะพูดในแงท่ีโยงกันไปโยงกัน
มา ท้ังสัจธรรมและจริยธรรม โดยยึดเอาสัจธรรมเปนหลัก  

ทีน้ี เมื่อพูดโดยเอาสัจธรรมกับจริยธรรมมาโยงเขาดวยกัน
แลว เราก็อาจจะใชคํารวมวา พูดในแงของพุทธธรรมน่ันเอง  
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เริ่มแรกอยากจะใหนึกถึงพระพุทธเจาในแงที ่เ กี ่ยวกับ
การแพทย พระพุทธเจามีพระนามมากมายหลายอยาง ในบรรดา
พระนามมากมายหลายอยางน้ัน พระนามท่ีสําคัญอยางหน่ึงของ
พระพุทธเจา ก็คือ พระองคไดช่ือวาเปน “หมอ”  

มีคําในพระไตรปฎกหลายแหงทีเดียวท่ีเรียกพระพุทธเจาเปน
หมอ หรือเปนแพทย  คําหน่ึงคือคําวา “ภิสักกะ”  หรือ “ภิสักโก”  
“ภิสักโก”  ก็คือหมอยา และคูกับความเปนหมอยาน้ัน ก็คือ “สัลลกัตตะ” 
หรือ “สัลลกัตโต” ซ่ึงหมายถึงหมอผาตัด  

คําท่ีเรียกพระพุทธเจาเปนหมอน้ัน ตามปกติก็เปนคําท่ีพูดคู
กันท้ัง ภิสักโก และ สัลลกัตโต คือ เปนท้ังหมอยาและหมอผาตัด  

บางทีพระพุทธเจาเองก็ตรัสอุปมาไวอยางจําเพาะชัดเจน
ทีเดียววา (ม.อุ.๑๔/๗๗/๗๒) 

คําว่าหมอยา (ภิสักโก) หมอผ่าตัด (สัลลกัตโต) น้ี เป็นชื่อ
ของตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 
อีกอยางหน่ึงก็ใชคําวา “ติกิจฉโก” แปลวา ผูเยียวยาบําบัด 

หรือผูบําบัดโรคน่ันเอง บางทีเรียกพระพุทธเจาวา “สัพพโรคติกิจฉโก” 
แปลวา ผูบําบัดสรรพโรค คือเปนผูเยียวยาโรคทุกอยาง  

บางทีเรียกวา “สัพพโลกติกิจฉโก” แปลวา ผูเยียวยาสรรพโลก 
คือเปนผูรักษาชาวโลกท้ังหมด หมายความวา รักษาโรคดวย รักษา
โลกดวย  

ตรงน้ีขอใหสังเกตดวยท่ีวา ทุกโรค และท้ังโลก แสดงวาหนาท่ี
ของพระองคก็คือ ตองแกไขโรคทุกอยาง และชวยรักษาคนท้ังโลก 
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อีกคําหน่ึงท่ีเรียกพระพุทธเจาเปนหมอ คือ คําวา “เวชฺช” ซ่ึง
เปนคําเดียวกับแพทยเลยทีเดียว แตเปนรูปคําในภาษาบาลี คําวา 
เวชช น้ี ก็ใชเรียกพระพุทธเจาบาง แตไมบอย 

เปนอันวา สรุปความก็คือ พระพุทธเจามีพระนามอยางหน่ึง
วาเปน “หมอ” หรือเปน “แพทย” เมื่อเปนหมอ ก็มีหนาท่ีหรือ
ทํางานในการเยียวยาบําบัดโรค แตพระพุทธเจาทรงแกไขบําบัด
โรคของคนหมดท้ังโลก คือทํางานเพ่ือประโยชนแกชีวิตท่ีเปนสากล 

พระพุทธศาสนาน้ัน มอง ความไม่สบาย วาเปนโรคของชีวิต
ท้ังหมด ไมไดมองเพียงดานใดดานหน่ึงโดยเฉพาะ การท่ีมองและ
แยกแยะออกไป ก็เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติ แตตอนแรกใหมองโรค
ของชีวิตท้ังหมด มองชีวิตวามี “โรค” ท่ีจะตองเยียวยา แตวา “โรค” 
น้ันเยียวยาได อันน้ีเปนคําสรุปท่ีทําใหสบายใจ  

ชีวิตน้ีมีโรค แตโรคน้ันแกไขได และจุดหมายของพระพุทธ-
ศาสนา ก็คือการแกไขความไมสบายหรือโรคของชีวิตน้ัน  

คําวา “โรค” น้ีเปนคําท่ีใชแทนคําวา “ทุกข์” ซ่ึงเปนปญหาของ
มนุษยทุกคน ทุกขก็คือปญหาของชีวิต  

เพราะฉะน้ัน เมื่อใชคําวาโรคแทนคําวาทุกข ก็ถือวา ทุกขน้ัน
เปนโรค เปนสิ่งบีบคั้นขัดของ เปนปญหาท่ีตองแกไข  

คําวาโรคน้ันแปลวา สิ่งท่ีเสียดแทง อาจจะมีคําท่ีแปลแลวสื่อ
ความหมายไดดีกวาน้ี แตโบราณแปลกันมาวา สิ่งท่ีเสียดแทง โรคก็
คือสิ่งท่ีเสียดแทงชีวิต ซ่ึงจะตองแกไขกําจัดออกไป จะไดโปรงได
โลง แลวก็สบาย 
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ในการแกไขปญหาของมนุษยน้ัน พระพุทธเจาไดทรงวาง
หลักท่ัวไปไวเรียกวา “อริยสัจ ๔”  

หลักอริยสัจ ๔ น้ี เปนกระบวนการและเปนระบบเหตุผลใน
การแกไขปญหาของมนุษย หรือบําบัดโรคของชีวิต  

อริยสัจน้ันเปนระบบการแกปญหาในแนวของการรักษาโรค 
คลายกับวาพระพุทธศาสนามองโลกดวยสายตาอยางแพทย  

ดังท่ีมีการเปรียบเทียบข้ันตอนของการดับทุกข เหมือน
ข้ันตอนของการรักษาโรค เชน ในคัมภีรวิสุทธิมัคค ทานพูดถึงเร่ือง 
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ซ่ึงเปนหัวขอท้ัง ๔ ของอริยสัจวา  

- ทุกข   ไดแก  โรค  
- สมุทัย  ไดแก โรคนิทาน สมัยกอนเขาใชคําวาโรคนิทาน 
ซ่ึงก็แปลวา เหตุของโรค หรือ สมุฏฐานของโรค น่ันเอง  

- นิโรธ    คือ  ภาวะหายจากโรค  
- มรรค  ไดแก  ยาและกระบวนวิธีที่ใช้บําบัดโรค หรือทํา
ใหหายโรคน้ัน 

เมื่อเราประสบปญหา คือโรค  
- ก็ตองตรวจอาการดู เพ่ือวินิจฉัยวาเปนโรคอะไร  
- แลวก็จับตัวสาเหตุใหไดวาเปนเช้ืออะไร หรือเกิดจากอะไร  
- เสร็จแลวก็กําหนดเปาหมาย คือ ความหายโรค หรือความมี
สุขภาพดี คาดหมายวาผลดีท่ีตองการคืออยางไร แคไหน 
และจะสําเร็จหรือเปนไปไดเทาไหนเพียงใด ในข้ันตอนน้ันๆ  

- แลวก็วางวิธีปฏิบัติในการแกไข เชน ใหยา  
รวมเปน ๔ ข้ันตอน 
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ข้ันท่ีหน่ึง ตัวโรค คือ “ทุกข”  
ข้ันท่ีสอง สาเหตุตนตอของโรคน้ันอันจะตองหา คือ “สมุทัย”  
ข้ันท่ีสาม ภาวะหายจากโรค หรือความมีสุขภาพดี คือ “นิโรธ”  
ข้ันสุดท้ายท่ีส่ี การวางวิธีแกไขบําบัด เชน การใหยาเปนตน 
ไดแก “มรรค”  

รวมมี ๔ ประการดวยกัน  
แนวทางของพระพุทธศาสนา เปนกระบวนวิธีของการบําบัด

โรคทุกขรักษาคนไมสบาย จึงเรียกพระพุทธเจาวาเปนแพทย 
ทีน้ี พอจะรักษา ก็มีการแยกแยะออกไปวา “ทุกข” น้ันอยูท่ี

ชีวิต ชีวิตน้ันก็แยกออกไปเปนองคประกอบตาง ๆ เชน อาจจะแยก
เปนขันธ ๕ ตัวท่ีเปนปญหาหรือเปนโรคก็คือขันธ ๕ น่ีแหละ ไดแก 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึงเรียกรวมใหสั้นลงไปอีก 
เปน ๒ อยางงายๆ วา รูป กับ นาม ภาษาไทยวา กาย กับ ใจ 

กายกับใจน้ี ตองมองเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน อยางท่ีอาจารย
หมอเสมไดพูดตอนตนแลววา พุทธศาสนามองคนเปนนามรูป และ
ใชนามรูปท่ีเปน ๒ อยางน้ีรวมกันเปนเอกพจน คือรวมกันหรือ
เน่ืองกันเปนอันหน่ึงอันเดียว ไมมองแยกเปนสอง แตตองมองเปน
สองท่ีรวมอยูในความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เพราะมันโยงสัมพันธ
กันเปนอันหน่ึงอันเดียว ไมแยกตางหากจากกัน แตเปนระบบ
ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ  

จึงเห็นไดวา พระพุทธศาสนามองชีวิตหรือระบบของการ
เปนอยู  รวม ท้ังกระบวนการของทุกข น้ี  ว า เปนระบบแห ง
ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ท่ีเขามาเก่ียวของอิงอาศัยกัน  
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ตอจากน้ัน ก็จะตองสืบสาวหาเหตุ โดยลงไปสูกระบวนการท่ี
เรียกวา “ปฏิจจสมุปบาท” ซ่ึงจะทําใหเราคิดคนสืบสาวหาท่ีมาหรือ
ตนตอตามกระบวนการของเหตุปจจัย ทําใหมองเห็นความเปนมา 
หรือเหตุเกิดของโรค หรือความทุกข ในแงเปนกระบวนการของเหตุ
ปจจัย ท่ีสงตอสืบทอดกันมา  

รวมความวา ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น ทานมอง
ปญหาของมนุษย มองทุกข มองโรคภัยไขเจ็บ พรอมท้ังการรักษา
บําบัด เปนระบบความสัมพันธขององคประกอบท่ีอิงอาศัยซ่ึงกัน
และกัน เปนกระบวนการแหงเหตุปจจัยท่ีสืบทอดตอเน่ือง  

อันน้ีเปนหลักท่ัวไปในพุทธศาสนา ซ่ึงสอดคลองกันหมด ไม
วาจะเปนหลักอริยสัจ หลักไตรลักษณ หลักปฏิจจสมุปบาท หรือ
หลักขันธ ๕ ก็ลวนแตเปนหลักท่ีสนับสนุนแนวคิดน้ีท้ังสิ้น 

เพราะฉะน้ัน เมื่อเราจะปฏิบัติการตอเร่ืองทุกขของมนุษย 
หรือตอปญหาของมนุษย รวมท้ังโรคภัยไขเจ็บน้ี ก็จะตองมองเห็น
องคประกอบใหครบ และมองหาเหตุปจจัยใหตลอดสาย  

ปญหาของปจจุบันน้ีก็คือวา วงการแพทยกําลังถูกวิจารณวา
เปนผูท่ีมองปญหาโรคภัยไขเจ็บในขอบเขตท่ีคับแคบ โดยตัดตอน
เฉพาะชวงใดชวงหน่ึง ไมมองใหตลอดสาย และไมมองโยงปจจัย
และองคประกอบท่ีสัมพันธกันใหท่ัวถึงท้ังหมดดวย  

หมายความว่า  
ในแงระบบความสัมพันธขององคประกอบ ก็มองไมท่ัวทุกองคประกอบ  
ในแงกระบวนการแหงเหตุปจจัยที่สงทอดตอกันมา ก็ไมมองใหตลอดสาย  
ท้ังสองอยาง หรือท้ังสองดานน้ัน จึงมีปญหาท้ังสิ้น  
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หลักมีอยูวา  เมื่อปจจัยตางๆ  พร่ังพรอม  ผลจึงเกิดข้ึน 
เพราะฉะน้ัน ผลท่ีเกิดข้ึนอันหน่ึง จึงมีปจจัยท่ีเก่ียวของมากมาย
หลายอยาง เปนปจจัยในฐานะแหลงกอตัวบาง เปนปจจัยอุดหนุน
ค้ําจุนบาง เปนปจจัยท่ีใหชองใหโอกาสบาง เปนปจจัยผลักดันบาง 
เปนปจจัยเสริมสนับสนุน ตลอดจนซํ้าสงบาง  

ไมใชทัศนะแบบท่ีวา ความเจ็บปวยอันหน่ึง ก็โรคอันหน่ึง 
หรือโรคหน่ึง ก็สมุฏฐานหนึ่ง หรืออยางท่ีมีคําใชวา one disease 
one cause ไมใชทัศนะแบบน้ี แตเปนระบบปจจัยสัมพันธ ท่ีตอง
พูดอยางเปนสัมพัทธ เพราะผลแปรเปลี่ยนแผกผันไป ตามปจจัยท่ี
เก่ียวพันเปนตัวแปรอันมากมาย เชนวา  

กรณีท่ีหน่ึง เ ช้ือโรคมีอยู แตไมแรงนัก รางกายของเรา
แข็งแรง จิตใจก็เขมแข็งมีกําลังใจดี ท้ังๆ ท่ีมีโรคน้ันหรือมีเหตุท่ีจะ
เปนโรคน้ัน แตโรคก็ไมเกิด ท้ังๆ ท่ีเช้ือโรคมีอยู แตไมเปนโรค  

กรณีท่ีสอง เช้ือโรคก็มีอยูและไมแรงนัก แตรางกายแข็งแรง
มาก กําลังใจนอยหนอย ก็ยังไมเปนโรค อยูได  

กรณีท่ีสาม เช้ือโรคก็มีอยูและไมแรงนัก รางกายก็แข็งแรง
พอสมควร แตทอแทไมมีกําลังใจ อาวกลายเปนโรคเสียแลว ท้ังๆ ท่ี
รางกายก็ไมคอยเปนไร แตกําลังใจไมมี เลยเปนโรค  

กรณีท่ีสี่ โรคแรงเกินไป คราวน้ีท้ังท่ีรางกายดี กําลังใจดี ก็สู
ไมไดเหมือนกัน ก็เปนโรค 

น้ีเปนตัวอยางเพื่อแสดงวา ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ 
เปนไปหลายแบบ ซ่ึงยังพูดไดมากกวาน้ีอีกหลายกรณี  
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เฉพาะในกรณีท่ีวามาน้ี ปจจัยท่ีพิจารณายกมาเพียง ๓ 
อยางคือ เชื้อโรค รายหรือไมราย (และแคไหน) ร่างกาย แข็งแรง
หรือไม (และแคไหน) จิตใจ เขมแข็งหรือไม (และแคไหน)  

ท่ีจริง ยังมีปจจัยท่ีเก่ียวของอยางอื่นอีก ท้ังทางสังคม ทาง
สภาพแวดลอมท้ังธรรมชาติและวัตถุ แตสรุปวา เช้ือโรคน้ีอาจจะมี
อยูตลอดเวลา แตคนจะเปนโรคหรือไมเปนน้ัน ตองข้ึนตอปจจัยท่ี
สัมพันธกันเปนเงื่อนไข และปจจัยน้ันก็อาจมีหลายอยาง 

ท่ีวามาน้ี ผลอยางเดียวจะเกิดข้ึนได นอกจากเหตุแลว ยัง
อาศัยปจจัยอีกหลายอยาง ในทางกลับกัน ปจจัยอยางเดียวก็สงผล
ไปหลายอยาง และกระทบหลายดาน เปนไปในรูปของระบบและ
กระบวนการอยางท่ีวามาแลว  

เราทําการท่ีจุดเดียวน้ี แตผลมีท่ัวระบบ เพราะฉะน้ัน จะทํา
อะไรท่ีจุดไหน ตองหมายรูและเล็งผลไปใหท่ัวตลอดท้ังกระบวน 

ความจริง เร่ืองน้ีในวงการแพทยก็ถืออยางน้ีเหมือนกัน แตจะ
มองดวยทัศนะท่ีกวางขวางแคไหน ก็เปนอีกเร่ืองหนึ่ง  

สําหรับในแงของพระพุทธศาสนาน้ันมองวา ปจจัยเหลาน้ี
จะตองเชื่อมโยงกันไปอยางหลากหลายกวางขวาง ท้ังองคประกอบ
คือตัวเช้ือโรค ท้ังองคประกอบทางกายของเรา ท้ังองคประกอบทาง
ใจของเรา ทั้งองคประกอบทางสังคม และองคประกอบทาง
สภาพแวดลอม ซ่ึงอาจจะพูดกันตอไป  

 ปจจุบันน้ี คนกําลังมีความโนมเอียงท่ีจะหันมาสู holistic 
view หรือ holism เพราะฉะน้ันก็จะมองปจจัยตางๆ ในวงท่ีกวาง 
โดยพยายามท่ีจะเชื่อมโยงออกไปใหท่ัวถึงย่ิงๆ ข้ึน  
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พุทธธรรมน้ันมองตามระบบปจจัยสัมพันธ โดยเฉพาะในแง
ของชีวิตน้ี ก็อยางท่ีบอกขางตนแลว พุทธธรรมมองชีวิตวาเปนกาย
กับใจท่ีมาประสานสัมพันธกัน เปนระบบ เปนกระบวนการท่ี
เรียกวา นามรูป คือ นามและรูปท่ีมีสอง แตเปนหน่ึงเดียว  

นามและรูปน้ีอิงอาศัยซ่ึงกันและกันอยางแยกเด็ดขาดไมได 
ทานอุปมาวา เหมือนไมสองช้ินท่ีมาพิงกัน ถาเอาอันหน่ึงออก อีก
อันหน่ึงก็ลมไปดวย และอยางท่ีวา ความเปนไปของมันยังโยงไปถึง
สังคมท่ีแวดลอมเปนตนดวย ซ่ึงเปนปจจัยตอกันไดกับชีวิตน้ี 

ความเครียด  
ตัวอยางปจจัยสัมพันธระหวางกายกับจิต 

 ตอนน้ี อาตมภาพอยากจะยกตัวอยาง ท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางกายกับจิต แลวตอจากน้ันจึงจะโยงไปถึง
สังคม วามีความสัมพันธกันไดอยางไร  

ตัวอยางหน่ึงในพุทธธรรมท่ีช้ีใหเห็นความสัมพันธอิงอาศัย
กันระหวางกายกับจิต คือ มีขอความเปนพุทธพจนตอนหน่ึง พูดถึง
ผูปฏิบัติธรรมมีความกาวหนา ซ่ึงเปนความสําเร็จในข้ันตอนสําคัญ
ของการปฏิบัติธรรม เปนภาษาบาลีวา (เชน วินย.๑/๓/๖; ม.มู.๑๒/๔๗/๓๘) 

ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ, สมาหิตํ จิตฺตํ เอกคฺคํ  
(กายผอนคลาย ไมเครียด ใจเปนสมาธิ รวมเปนหน่ึงเดียว)  
ถ า ห า ก ไ ด ภ า ว ะ น้ี ข้ึ น ม า แล ว  ก็ พู ด ไ ด ว า  คน น้ั นมี

ความกาวหนาของชีวิตจิตใจ ถึงข้ันพรอมท่ีจะเดินตอไปในการ
ปฏิบัติท่ีจะทําใหเกิดปญญา หรือในการท่ีจะนําเอาจิตใจซึ่งมีความ
พรอมน้ันไปใชประโยชนในการทํางานตางๆ ใหเกิดผลดี 
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ในขอความวา “กายผอนคลายไมเครียด” น้ี คําวากาย ใน
อรรถกถาชอบอธิบายวาไดแกนามกาย “นามกาย” หมายถึงกอง
เจตสิก คือ เวทนา สัญญา สังขาร  

แตเมื่อลองสํารวจดูในพระสูตรดวยกัน อาจจะไดความคิด
ความเขาใจท่ีชัดเจนมากข้ึน เชนในพระสูตรท่ีเลาพุทธประวัติ ตอน
หน่ึงกอนท่ีจะตรัสรู พระพุทธเจาไปบําเพ็ญทุกรกิริยา คือทรมาน
รางกายดวยประการตางๆ มีการกลั้นลมหายใจ เปนตน  

 เมื่อพระพุทธเจาบําเพ็ญทุกรกิริยาน้ัน อาการอยางหน่ึงท่ี
เกิดข้ึนจากการทรมานรางกาย ก็คือ “กายเครียด” และทานใชศัพท
ชุดเดียวกัน ซ่ึงตรงขามกับในท่ีน้ี (“สารทฺโธ...กาโย...อปฺปฏิปฺปสฺสทฺโธ” 
- เชน ม.มู.๑๒/๔๑๗/๔๕๑ แปลไดวา กายเครียด ไมผอนคลายสงบ)  

เมื่อพิจารณาตามน้ี กายก็คงหมายรวมถึงสภาพทางรางกาย
ท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึงเน่ืองอยูดวยกันกับฝายนามธรรม  

แตเราจะไมตองเถียงกันในเรื่องน้ีวา นามกายหรือรูปกาย 
เพราะวาสาระอยูท่ีจุดสําคัญตรงน้ีท่ีวา ความเครียดและความผอน
คลายน้ี เปนจุดโยงตอระหวางกายกับใจท่ีสําคัญมาก อาจจะ
เรียกวาเปนจุดรวม และจุดแยก ของกายกับใจ  

 กายกับใจมักจะมีอาการรวมกันท่ีสําคัญตอนน้ี ตอนท่ีมี
ความผ่อนคลาย กับความเครียด น้ี ถากายเครียด ใจก็เครียดดวย 
ถากายผอนคลาย ใจก็ผอนคลายดวย ถาใจเครียด กายก็เครียดไป
ดวย ถาใจผอนคลาย กายก็ผอนคลายดวย อันน้ีเปนจุดสําคัญ  
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ในกรณีท่ีพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาทรมานพระ
วรกายน้ัน เมื่อกายเครียด ก็ทําใหจิตใจไมเปนสมาธิไปดวย (สภาพ
กายมีผลตอสภาพจิตใจ)  

แตในกรณีของผูท่ีปฏิบัติตัวถูกตอง ดังปรากฏในการบําเพ็ญ
โพชฌงค์ เมื่อเกิดความอิ่มใจ ท้ังกายและใจก็ผอนคลายสบาย 
(สภาพจิตใจมีผลตอสภาพกายดวย) และองคธรรมขอท่ีเรียกวาความ
ผอนคลายน้ี เปนองคธรรมท่ีสําคัญมาก มีคําศัพททางธรรมเปนช่ือ
เฉพาะ เรียกวา “ปสสัทธิ” อยูในหลักท่ีเรียกวา โพชฌงค ๗ ประการ  

โพชฌงค น้ั น  ผู ท่ี ศึ กษาธ ร รมย อม รู จั ก กันดี ว า  เป น
องคประกอบแหงการตรัสรู  

โพชฌงค ก็คือ โพธิ+องฺค แปลวา องคประกอบของโพธิ คือ
องคประกอบของการตรัสรู มี ๗ ประการ  

ภาวะท่ีผอนคลาย หรือปสสัทธิน้ี เปนองคประกอบขอท่ี ๕  
ปสสัทธิในโพชฌงคน้ี ทานพูดคูกันท้ังกายและใจ ดังท่ีวา (เชน 

สํ.ม.๑๙/๓๗๘/๑๐๐) “กาโยปิ ปสฺสมฺภติ จิตฺตมฺปิ ปสฺสมฺภติ” แปลวา (เมื่อใจ
เอิบอิ่ม) แมกายก็ผอนคลาย แมใจก็ผอนคลาย พูดงายๆ วา ท้ัง
กายท้ังใจผอนคลายสงบสบาย  

ปสสัทธิ คือความผอนคลายน้ี เปนองคธรรมสําคัญมาก และ
ในทางตรงขาม คือทางลบ ความเครียด ทานใชคําวา “สารัทธะ” 
อยางท่ีบอกแลววาตัวความเครียด และความผอนคลายน้ี เปนจุด
รวมอาการท่ีสําคัญของกายและใจ และเปนองคประกอบสําคัญใน
การท่ีจะปฏิบัติเพ่ือเขาถึงจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา 
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การท่ีกายใจผอนคลายไมเครียด กับการท่ีใจเปนสมาธิรวม
เปนหน่ึงเดียวน้ัน สองอยางน้ีตองมาสัมพันธเปนปจจัยแกกันและ
กันดวย ในการปฏิบัติธรรมมีคําพูดแทบจะเปนสูตรทีเดียว ซ่ึงแสดง
ถึงข้ันตอนของการท่ีจะเกิดภาวะทางจิตใจและทางรางกายข้ึนมา 
สําหรับผูท่ีไดสรางความสําเร็จข้ึนในการพัฒนาชีวิตจิตใจ  

ข้ันตอนเหลาน้ัน เร่ิมตนตั้งแตมี “ปราโมทย์” เกิดข้ึน พอมี 
ปราโมทยท่ีเราแปลวาความแชมช่ืน หรือความราเริงบันเทิงใจแลว 
ก็จะมี “ปีติ” คือความอ่ิมใจ พอมีปติแลว ก็จะมี “ปัสสัทธิ” คือความ
ผอนคลายกายใจ พอมีปสสัทธิแลว ก็จะมี “สุข” พอเกิดความสุข
แลว ก็จะเกิด “สมาธิ” ถาเห็นธรรมชุดน้ีเกิดข้ึนมาในใจของเรา
เมื่อไร ก็มั่นใจไดวา ไดมีความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมแลว 

  คนท่ีปฏิบัติธรรมจะตองสํารวจตัวเองวา เรามีธรรมชุดน้ี
ไหม มีปราโมทย มีปติ มีปสสัทธิ มีสุข มีสมาธิไหม  

ถากายใจผอนคลายไมเครียดแลว ทานวาเปนธรรมดาท่ี
ความสุขจะตองเกิดข้ึน ไมตองไปตั้งใจขอใหความสุขเกิดข้ึนหรอก 
ถาความผอนคลายเกิดข้ึนแลว ความสุขจะตามมาเอง เปนธรรมดา
ทีเดียว เปนเร่ืองของความเปนไปตามเหตุปจจัย  

ขอใหสังเกตวา ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม ท่ีกลาวมา
น้ีท้ังชุด รวมหมด ๕ อยาง ลวนเปนเร่ืองของความสุขสบายท้ังน้ัน  

ในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาน้ัน ลักษณะท่ีแสดง
ถึงความสําเร็จอยางหน่ึง ก็คือเปนความสุขสบาย แตเปนความสุข
ท่ีเปนกุศล น้ีเปนหลักท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไว หลังจากการท่ีได
ปฏิบัติดวยพระองคเอง และผานประสบการณจริงมาแลว 
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ดังไดบอกแลววา พระพุทธเจาไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยามา
กอน พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาทรมานพระองคดวยมีพระ
ดําริคือความคิดเห็นวา คนเราจะเขาถึงสุขได ตองดวยความทุกข 
หมายความวา ตองทําดวยความยากลําบาก ตองผานความทุกข 
จึงจะเขาถึงความสุขได อันน้ีแหละเปนขอปรารภท่ีทําใหพระ
โพธิสัตวเสด็จออกบรรพชาแลว ถึงตอนสําคัญก็ไดทรงบําเพ็ญทุกร-
กิริยาทรมานพระองค (เชน ม.ม.๑๓/๔๘๙/๔๔๓) 

แตพระองคไดทรงคนพบตอมาวา ความสุขมิใชจะเขาถึงดวย
ความทุกข แตความสุขเขาถึงไดดวยความสุขท่ีถูกตอง จึงไดทรงละ
เลิกทุกรกิริยา แลวทรงดําเนินมัชฌิมาปฏิปทา อันเปนขอปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนาท่ีตางจากลัทธินิครนถ   

ลัทธินิครนถ์ถือวา “ความสุขต้องเข้าถึงด้วยความทุกข์” ดังท่ี
พวกนิครนถไดทูลแสดงลัทธิของเขาวา (นําคําเดิมมาใหดู ม.มู.๑๒/๒๒๐/๑๘๗) 

น โข อาวุโส โคตม สุเขน สุขํ อธิคนฺตพฺพํ, ทุกฺเขน โข สุขํ อธิคนฺตพฺพํ. 
(ทานโคตมะ สุขจะพึงลุถึงดวยสุข หาไดไม, สุขพึงตองลุถึงดวยทุกข) 
เพราะนิครนถถืออยางน้ี เขาจึงไดบําเพ็ญตบะ มีการทรมาน

ตนตางๆ เชน นอนบนหนาม ยืนตากตัวกลางแดดจาในตอนเท่ียง
ของฤดูรอน ลงไปแชตัวในแมนํ้าในฤดูท่ีมีอากาศหนาวเย็นอะไรตางๆ 
ทํานองน้ี พูดงายๆ วามีวิธีทรมานรางกายตางๆ แปลกๆ มากมาย  

แตพุทธศาสนาถือวา  ความสุขสามารถเขาถึงไดดวย
ความสุขท่ีไมเสียหาย หรือพูดใหเต็มเพ่ือใหถูกตองแทจริงวา 
ความสุขจะเขาถึงไดดวยการทําเหตุปจจัยของความสุข หรือพูดอีก
อยางหน่ึงวา ดวยการปฏิบัติถูกตองตามเหตุปจจัย  
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คนท่ีมีปราโมทย มีปติ มีปสสัทธิ แลวก็ยอมจะมีความสุข 
เพราะไดทําเหตุปจจัยของความสุขถูกตองแลว เพราะฉะน้ัน 
ความสุขจึงสามารถเขาถึงไดดวยความสุข 

จุดพลาดของการทําทุกรกิริยา ก็คือทําใหกายเครียด ท้ังๆ ท่ี
ในตอนน้ันพระพุทธเจาตรัสเลาไววา เมื่อพระองคบําเพ็ญทุกรกิริยา
ทรมานพระองคน้ัน ความเพียรก็ดําเนินไปดี สติของพระองคก็ดี 
กํากับชัดเจน แตเพราะกายเครียด ก็ไมสําเร็จ  

เพราะฉะน้ันจึงบอกวา จุดน้ีสําคัญมาก ความเครียดน่ีเปน
ข้ัวตอระหวางกายกับใจ  เปนอาการรวมของกายและใจ  ใน
ภาษาอังกฤษก็ชอบพูดกันมากถึงคําวาความเครียด เรียกวา stress 
และความผอนคลาย หรือ ปสสัทธิ ไดแกคําวา relaxation  

 พระพุทธเจาทรงเรียกความเครียดน้ีวา เปนอกุศลธรรม และ
เปนบาปท่ีจะตองกําจัด เปนสิ่งท่ีบ่ันทอนสุขภาพกายใจ  

ในวงการแพทยและวงการเก่ียวกับสุขภาพปจจุบันน้ี พูดกัน
มากข้ึนวา stress หรือความเครียดน้ี เปนท่ีมาของโรคสําคัญๆ ท้ัง
โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง  

บางคนก็สันนิษฐานวา ความเครียดทําใหเปนโรคมะเร็งดวย 
เชนบางทานวา stress หรือ ความเครียดน้ี เปนตัวการท่ีทําใหเกิด
กรด ทําใหการสรางภูมิตานทานของรางกายลดลง รางกายสูญเสีย
ภูมิตานทาน ทําใหเกิดภาวะท่ีไมสมดุลในทางฮอรโมน และเปนตัว
สนับสนุนใหเซลลมะเร็งขยายตัวไดงาย เน่ืองจากเกิดภาวะไม
สมดุลข้ึนมาน้ัน น่ีก็อธิบายกันไป 
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ฉะน้ัน ปจจุบันน้ีวงการแพทยจึงกําลังใหความสนใจกับเร่ือง 
stress หรือความเครียดน้ีมาก แตในทางพุทธศาสนา ทานถือเปน
เร่ืองสําคัญมานานแลว  

ในการปฏิบัติธรรม คือ การดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง คนเรา
จะตองกาวผานจุดน้ี จะตองมีกายไมเครียด ใจไมเครียด และมี
ความผอนคลาย ตอจากน้ันก็กาวไปสูสุข และสูสมาธิ  

ในสจิตตสูตร พระพุทธเจาตรัสถึง “ความเครียด” วาเปนบาป
อกุศลอยางหน่ึง ใน ๑๐ อยาง ท่ีจะตองเรงดับละกําจัดเสีย จะมัว
นอนใจอยูไมได เหมือนคนรีบดับไฟท่ีไหมผานุงหมหรือไหมศีรษะ 
(องฺ.ทสก.๒๔/๕๑/๙๘) ขอยกมาดูนิดหนึ่ง (ยกมาเพียง ๓ อยาง) 

ภิกษุท้ังหลาย ถ้าว่าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างน้ีว่า เรา
เป็นอยู่โดย...มักโกรธมากบ่อย มีใจขุ่นหมองมากบ่อย มีกาย
เครียดมากบ่อย...ดังน้ีไซร้ เธอควรทําฉันทะ ความพยายาม 
ความอุตสาหะ ความขะมักเขม้น ความไม่ท้อถอย สติและ
สัมปชัญญะ ให้มีประมาณย่ิง เพื่อละอกุศลธรรมท้ังหลายที่ชั่ว
ร้ายเหล่าน้ัน ... เปรียบเหมือนบุคคลมีผ้าถูกไฟไหม้ หรือมี
ศีรษะถูกไฟไหม้ พึงทําฉันทะ ความพยายาม...ให้มีประมาณ
ย่ิง เพื่อดับไฟไหม้ผ้า หรือไฟไหม้ศีรษะน้ันเสีย  
พุทธพจนน้ีแสดงวาพระพุทธเจาทรงถือเร่ืองน้ีวาสําคัญ

เพียงใด ในท่ีน้ี ท่ีวา “มีกายเครียด” คือ “สารัทธกาย” ตรงขามกับ 
“ปัสสัทธกาย” (มีกายท่ีผอนคลาย เรียบร่ืน สงบสบาย)  

เพราะฉะน้ัน จะตองตรวจสอบตนเองวาเราไดปฏิบัติตาม
หลักขอน้ีหรือเปลา ถามีความเครียดบอยๆ ก็อยาไดปลอยไว ใหถือ
เหมือนวาไฟไหมศีรษะ ไฟไหมเสื้อผา ตองรีบแกไขดับไฟเสีย 
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 กายและใจน้ันสัมพันธกัน ใจมีเ ร่ืองกังวลเก่ียวกับคน
ดวยกันก็ตาม มีเร่ืองกังวลเก่ียวกับทรัพยสินเงินทองก็ตาม เราก็
เครียด ใจคิดจองจะเอาของคนอื่น ใจโลภอยากจะไดมากๆ ก็
เครียด ใจกรุนดวยราคะ ใจกรุนดวยความแคนเคืองพยาบาท ท้ัง
กายและใจก็เครียดหมด แลวอันน้ีก็เปนท่ีมาของปญหา 

ความเครียด 
ตัวอยางปจจัยและผลท่ีโยงท่ัวระบบตลอดกระบวน 

เร่ืองของความเครียดท่ีวามาน้ี ไมจํากัดอยูเฉพาะกายกับใจ
เทาน้ัน แตยังโยงไปถึงสังคมท่ีแวดลอมดวย  

ในปริสสูตร (องฺ.ติก.๒๐/๕๓๕/๓๑๓) พระพุทธเจาตรัสวา ในหมูชน
ท่ีรวมมือรวมใจสามัคคีกัน มองกันดวย “ปิยจักษุ” (ปยจักษุ หมายถึง 
สายตาที่ประกอบดวยความรัก ความปรารถนาดี) ช่ืนชมยินดี ราเริง
บันเทิงใจตอกัน ก็มีปราโมทย แลวก็จะมีปติ แลวก็จะมีปสสัทธิ คือ
ความผอนคลาย ไมเครียด แลวก็จะทําใหเกิดความสุข และสมาธิ  

น่ีคือภาวะท่ีเปนการไดบุญมาก เปนการเจริญพรหมวิหารไป
ดวย โดยเฉพาะขอมุทิตาจิต เปนการปฏิบัติธรรมอยูทามกลางหมู
มนุษย ชนิดท่ีไมตองปลีกตัวไปจากสังคม พระสูตรน้ีนาอาน ขอให
ไปอานดู 

(การปฏิบัติธรรม ก็คือการดําเนินชีวิตถูกตอง และปฏิบัติตอ
สภาพแวดลอมท้ังทางวัตถุและทางสังคมอยางมีผลเกื้อกูลตอชีวิต
และตอการดํารงอยูรวมกันน่ันเอง)  
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เพราะฉะน้ัน คนเราอยูในสังคมไดดวยการปฏิบัติธรรมน้ีเปน
ตัวอยาง คือการท่ีวาทําอยางไรจะใหคนมองดูกันดวยปยจักษุ มี
ความช่ืนชมยินดีราเริง บันเทิงใจตอกัน อันน้ีเปนเร่ืองของปญหา
สุขภาพของสังคม ท่ีเก่ียวพันมาถึงความเครียด หรือความผอน
คลายได  

ถาคนในสังคมน้ีอยูในภาวะท่ีมีจิตใจสมัครสมานกัน มีความ
ช่ืนชมยินดีตอกัน เราก็มีภาวะจิตใจท่ีผอนคลาย กายก็ผอนคลาย  

แตถาในสังคมน้ันมีความขัดแยงสูง แกงแยงแขงขันกันมาก 
ก็จะทําใหเกิดภาวะจิตใจที่มีความเครียด และกายก็เครียด สมอง 
หัวใจ การหายใจ กลามเน้ือ เสนประสาทก็เครียดไปหมด น่ีคือตัว
โยงท่ีเช่ือมตอไปถึงสังคมแลว 

สภาพสังคมปจจุบัน หรือระบบสังคมท่ีเปนอยูน้ี โดยท่ัวไปจะ
ไมคอยเอื้อใหคนไดผอนคลาย แตมักจะผลักดันใหคนเกิดความ 
เครียด เพราะเปนระบบสังคมท่ีมีการแขงขันสูง มีการแยงชิงสูง  

ในเม่ือมนุษยอยูดวยกันในระบบท่ีมีการแขงขันแยงชิงสูง คน
ก็ยากท่ีจะมีความช่ืนชมยินดีราเริงบันเทิงใจตอกันได คนเราจะมอง
ตอกันดวยปยจักษุไดอยางไร ในเมื่อมันตองแขงขันแยงชิงกันอยู มี
แตจะผลักดันใหเกิดภาวะในทางตรงขาม ทําใหเกิดความระแวง 
ความขัดแยง ความเจ็บใจแคนเคืองตอกัน ความคับของหมองใจ 
และความกดดันตางๆ  

เพราะฉะน้ัน ระบบสังคมแบบน้ีจึงไมเอื้ออํานวยในการท่ีจะ
ทําใหเกิดความผอนคลาย ซ่ึงก็คือไมเอื้อตอสุขภาพดวย   
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ทีน้ี ในแงของทรัพยสินและวัตถุตางๆ เราก็อยูในระบบ
เศรษฐกิจท่ีทําใหคนเห็นแกตัว ทําใหมุงท่ีจะจองหาทางเอาเขามาๆ 
ไมรูจักพอ จึงไมสามารถทําใหคนเกิดความพอใจ อิ่มใจ และผอน
คลายได เชนเดียวกัน  

จึงเปนธรรมดาอยูเองวา ระบบเศรษฐกิจแบบน้ีก็จะเปนตัว
เอื้ออํานวยดวยการบีบคั้นกดดัน ใหเกิดความเครียดไดมาก โดย
สัมพันธกับการทําใหเกิดปญหาแกสังคม ในแงท่ีจะตองคอยเอารัด
เอาเปรียบ เบียดเบียน และครอบงํากัน  

เพราะฉะน้ัน เร่ืองมันก็โยงมาจากและโยงมาถึงสังคมดวย 
แลวก็ตองมาคิดกันวาทําอยางไรจะแกปญหาสังคมน้ีได แตในเมื่อ
เราสรางเหตุปจจัยของการท่ีจะทําใหเกิดปญหา แลวไมแกไขท่ีเหตุ
ปจจัยน้ัน แลวจะมาบนกันทําไมวาแกปญหาไมได 

เมื่อความเครียดทําให้เสียสุขภาพจิต ก็มีทางท่ีจะก่อโรคทางกาย
ด้วย เพราะฉะนั้น ก็เป็นธรรมดาท่ีคนในสังคมเช่นนี้ ซ่ึงมีระบบ
เศรษฐกิจและระบบสังคมเช่นนี้ จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเป็น
ธรรมดา ถ้าเราแก้ปัญหานี้ไม่ตก ก็ยากท่ีจะแก้ปัญหาสุขภาพได ้ 

เพราะฉะน้ัน การท่ีจะแกปญหาโรคภัยไขเจ็บไดน้ันจึงวา ใน
ท่ีสุดก็ตองโยงไปถึงสังคม แลวก็ไมเฉพาะสังคมที่แวดลอมเทาน้ัน 
แมแตสภาพแวดลอมทางวัตถุในทางธรรมชาติก็เชนเดียวกัน ก็มีผล
ตอโรคภัยไขเจ็บและสุขภาพได  

สภาพแวดลอมทางวัตถุท่ีเสียหาย ไมใชวาจะมีผลทําลาย
เฉพาะทางดานกายภาพอยางเดียว เชน สารเคมี และมลพิษตางๆ 
ซ่ึงทําใหเสื่อมเสียสุขภาพกาย  
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แตไมใชแคน้ัน มันจะสงผลมาทางจิตใจดวย เชน แทนท่ีเรา
จะอยูภายในเงาไมท่ีรมร่ืน มีความราเริงเบิกบานหรือสงบผอน
คลาย แตเราไปอยูทามกลางอากาศท่ีเต็มไปดวยควันรถกลุมรุม
คละคลุง จิตใจไมสบายขุนมัวข้ึนมา ก็เกิดความเครียด พอมี
ความเครียดข้ึนมา ก็มีปญหาตอสุขภาพ 

เวลาน้ี “ความเครียด” เปนบาปรายท่ีกําลังเขามาครอบงํา
สังคมปจจุบัน ถึงข้ันท่ีจะกลายเปนวิถีชีวิตของมนุษยเลยทีเดียว 

อยางไรก็ตาม ท่ีวามาน้ีเปนเร่ืองท่ีเรียกวา สัมพัทธ ท่ีวา
สัมพัทธ ก็คือ มันข้ึนอยูกับองคประกอบท่ีเก่ียวของน้ัน วาจะหา
สวนไหนมาชวยเก้ือกูลกันไดอยางไร  

แมแตในสภาพแวดลอมท่ีไมคอยเอื้อ แตถาเรามีการฝกฝน
พัฒนาตนมาดี เราสามารถปรับจิตไดดี มีวิธีการทําจิตใจใหสราง
ความผอนคลายไมเครียดได ภาวะเสื่อมเสียของสิ่งแวดลอมน้ันอยาง
นอยในระดับหน่ึง ก็ไมสามารถทําใหเราเกิดความเครียดข้ึนมาได  

เพราะฉะน้ันจึงตองมีวิธีการพัฒนาฝกฝนเทคนิคในทางจิตใจ 
วาทําอยางไรจึงจะคลายเครียดได ทําอยางไรจึงจะผอนคลายทุกข
ได ตลอดจนสราง “ภาวะปลอดเครียด” ข้ึนมาไวประจําในจิตใจเลย
ทีเดียว และท้ังหมดน้ีก็เปนเร่ืองของระบบความสัมพันธของ
องคประกอบท้ังหลาย และเปนเร่ืองของกระบวนการแหงเหตุปจจัย  

นาจะตั้งขอสังเกตไวอยางหนึ่งวา  หลักธรรมท่ีเรียกวา 
“โพชฌงค” น้ี สมัยหน่ึงเราใชเปนบทสวดสําหรับแกโรคภัยไขเจ็บ 
สําหรับสวดใหคนปวยฟง และถือกันมาวาจะรักษาโรคได จะชวย
ใหหายโรค การท่ีถือกันอยางน้ี ก็มีคติมาจากในพระไตรปฎก  
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มีพุทธพจนเปนหลักฐาน โดยมีเร่ืองวา พระสาวกผูใหญบาง
องค  คือ พระมหากัสสปะ และพระมหาโมคคัลลานะ ไดเจ็บปวย
อาพาธข้ึนมา  แลวพระพุทธเจาก็ทรงสาธยาย  ตรัสแจกแจง
หลักธรรมเร่ืองโพชฌงคใหฟง แลวพระมหากัสสปะ และพระมหา
โมคคัลลานะ ก็หายจากอาพาธ  

แมแตเม่ือพระพุทธเจาเองประชวร ก็ยังตรัสใหพระมหาจุนทะ
มาสาธยายโพชฌงคถวาย และพระพุทธองคก็ทรงหายจากอาพาธ
เชนเดียวกัน  

ไดกลาวแลววา ในโพชฌงคน้ันมีองคประกอบ คือ ปสสัทธิ 
เปนธรรมสําคัญอยางหน่ึง ปัสสัทธิ ก็คือ ความผอนคลาย ไม
เครียดท่ีกลาวมาน้ี  

นาพิจารณาดูวา เร่ืองน้ีมีความหมายและความเปนเหตุเปน
ผล ตามกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยอยางไร ในการท่ี
เอามาใชเปนบทสวดสําหรับแกไขโรค  

ตอนน้ีเวลาหมดลงแลว อาตมาพูดไดแคความเครียด และ
ความผอนคลาย เปนตัวอยางของความสัมพันธระหวางกายกับจิต 
ซ่ึงโยงไปถึงสังคม ตลอดจนแมแตสภาพแวดลอมดวย  

อยางไรก็ตาม แมจะไดเสียเวลากับเร่ืองน้ีออกจะมากเกินไป 
แต ก็ เป น เ ร่ื อ ง ท่ีน าจะ พูดอ ยู  เพราะ เ ร่ื องของ  stress หรือ
ความเครียดน้ี กําลังเปนปญหาใหญในวงการสุขภาพปจจุบัน เปน
เร่ืองท่ีพูดถึงกันมาก  
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โดยเฉพาะในสังคมของประเทศท่ีพัฒนาแลว หรือเมืองฝร่ังท่ี
ไดประสบปญหาจากความเครียดน้ีอยางหนักหนวง ซ่ึงก็ไดเห็นกัน
แลววา ในพุทธศาสนาน้ันมองเร่ืองน้ีไว โดยจัดเปนเร่ืองสําคัญ
เชนเดียวกัน  

แตท่ีนาสนใจ ก็คือ พระพุทธศาสนาไดพูดถึงกระบวนการ
ของเหตุปจจัยในการเกิดความเครียด พรอมท้ังวิธีการท่ีจะแกไข
กําจัดความเครียดไวดวย และถือการกําจัดความเครียดหรือแกไข
ดับความเครียด สรางความผอนคลายน้ี เปนเร่ืองสําคัญในการ
ปฏิบัติธรรม ไมเฉพาะสําหรับการรักษาโรคอยางท่ีเขาใจกันเทาน้ัน คือ 
ไม่เฉพาะสําหรับการรักษาโรคกาย แต่หมายถึงการรักษาโรคของชีวิต
ท้ังหมด  

รวมความวา พระพุทธศาสนามองสุขภาพและความเจ็บปวย
รวมอยูในสิ่งท่ีเรียกวา องค์รวมใหญ่แห่งปัญหาเรื่องโรคของชีวิต 
ซ่ึงมีความสัมพันธอิงอาศัยกันอยางเปนระบบ และเปนกระบวนการ 
โดยมีปจจัยรวมท้ังดานกาย ดานใจ ดานสังคม และธรรมชาติ
แวดลอม โดยท่ีปจจัยท้ังหมดน้ันเปนไปอยางสัมพันธสงผลสืบทอด
แกกันและกัน 

การแยกแยะใหเห็นองคประกอบยอยลงไป จนเห็นปจจัย
สวนละเอียดน้ัน ก็สอดคลองกับพุทธวิธี พุทธศาสนาก็สนับสนุน
วิธีการน้ี พุทธศาสนาก็ชอบการวิเคราะหหรือการแยกซอยน้ีมาก
เหมือนกัน เพราะทําใหเกิดความชัดเจน  

เมื่อเกิดความชัดเจน ก็ชวยใหการปฏิบัติถูกตองมากข้ึน  
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แตขอสําคัญก็คือ การท่ีเราแยกน้ี ก็เพ่ือชวยใหการโยง
สะดวกชัดเจนย่ิงข้ึนดวย เพราะฉะน้ัน อยาลืมวา เมื่อ แยกแล้ว
ต้องโยง ดวย อันน้ีคือหลักการท่ีสําคัญ  

เปนอันวา เมื่อมีความชํานาญพิเศษเฉพาะเร่ืองเฉพาะดาน
แลว จะตองสํานึกตระหนักถึงองครวม และรวมมือกับคนอื่นหรือผู
ชํานาญในดานอื่นในการท่ีจะรักษาชีวิตน้ี 

ศักยภาพของชีวิตในการพัฒนาสูอิสรภาพ 
ถึงกายจะปวยแตใจไมปวย ถึงจะตองตายก็ตายดีได 

นอกจากนี้ ในพระพุทธศาสนา ยังมีแงคิดอีกอยางหน่ึงวา 
ทานใหมองความเจ็บไขไดปวยของรางกายน้ี เปนเร่ืองธรรมดาท่ี
จะตองรูเทาทันตามความเปนจริง  

จะต อ ง รู เ ท า ทันว า  ในสภาพของ สั งขารห รือ ชี วิต ท่ี
ประกอบดวยองคประกอบตางๆ มาประชุมกันน้ัน องคประกอบทุก
อยาง จะเปนขันธ ๕ หรือนามรูป คือกายใจก็ตาม ลวนเปนสิ่งท่ี
เคลื่อนไหว ไมหยุดน่ิง เปนอนิจจัง เปนไปตามปจจัยตางๆ ท่ีขัดแยง
ซ่ึงกันและกัน ไมเปนตัวของมันเอง เพราะฉะน้ัน “ชีวิตจึงเป็นส่ิงท่ี
จะต้องบริหาร”  

การท่ีเกิดเปนโรคภัยไขเจ็บข้ึนน้ัน ไมใชเร่ืองท่ีเราจะตองไป
เกิดความทุกขคับของหมองใจซอนข้ึนมาอีกจากการท่ีเปนโรค เรามี
หนาท่ีท่ีจะตองแกไขบําบัดรักษา และบริหารชีวิตใหดี ถาหลีกเลี่ยง
โรคได ก็หลีกเลี่ยง ถามันเกิดข้ึน ก็รักษาไป ทําใหไดผลดี แตอยาไป
ทุกขกระวนกระวายกับโรค 
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การมีสุขภาพดีน้ัน พระพุทธศาสนามักใชคําแควา “อัปปาพาโธ 
อัปปาตังโก” แปลวา มีอาพาธนอย มีโรคนอย ทานไมคอยใชคําวา “ไม
มีโรค” ถาพูดวาไมมีโรคเลย คือ อาโรคยะ หรือ อโรคภาวะ ก็
หมายถึง นิพพาน ซ่ึงเปนภาวะสมบูรณสูงสุดไปเลย  

พุทธศาสนาถือวา คนเรานี้ รางกายก็เปนสังขาร จิตใจก็เปน
สังขาร มีความเจ็บปวยอยูเปนธรรมดา หลักสําคัญอยูท่ีวาเราจะ
ปฏิบัติตอมันอยางไรใหสมบูรณดีโดยสัมพัทธ  

บางทีพระพุทธเจาก็แยกโรคออกเปน ๒ อยาง คือ โรคกาย 
กับ โรคใจ แลวพระองคก็ตรัสวา บางคนท่ีปลอดจากโรคกายเปน
เวลานานๆ ไมมีโรคกายปรากฏ พอจะหาไดอยู แตคนท่ีจะไมมีโรค
ใจแมเพียงช่ัวขณะหน่ึงน้ี หาไดยาก ยกเวนแตพระอรหันต  

ทีน้ี ในกระบวนการของการเปนโรค ซ่ึงมีเหตุปจจัยท้ังทาง
รูปธรรมและนามธรรม หรือท้ังทางกายและทางใจนี้ เราก็จะตอง
แยกแยะดูใหถูกตองวา อันไหนเกิดจากเหตุปจจัยหรือปจจัยกอตัว
ทางดานไหน โรคบางอยางเกิดจากเหตุปจจัยดานกายภาพ เกิด
จากตัวเช้ือโรค เกิดจากการทํางานผิดปกติของช้ินสวนอวัยวะ หรือ
บางทีมาจากเหตุปจจัยทางดานจิตใจ  

บางคนเขาใจผิดวา พระพุทธศาสนาสอนวาอะไรๆ ก็เปน
เพราะกรรม โรคท้ังหลายเปนเพราะกรรม พระพุทธเจาเคยตรัสยํ้า
ไววา ความเขาใจอยางน้ันผิด โรคเกิดจากเหตุปจจัยไดหลายอยาง 
(ดู สํ.สฬ.๑๘/๔๒๗/๒๘๕) ก็จึงตองแกไขใหตรงตามเหตุปจจัยน้ันๆ  
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แตในการบําบัดรักษาหรือแกไขน้ัน ปจจัยสําคัญมากอยาง
หน่ึงก็คือ จิตใจ และปญญา ตลอดจนพฤติกรรมของตัวเราเอง 
เพราะฉะน้ัน อยางนอย สิ่งหน่ึงท่ีจะตองทําก็คือ การวางทาทีให
ถูกตอง ในขณะท่ีรักษาตัวจากโรคกาย หรือกําลังเปนโรคกายอยูนั้น  

พระพุทธเจาเคยสอนคนแกคนหน่ึงไว ธรรมดาวาเมื่อรางกาย
ทรุดโทรมลงไป การท่ีจะตอสู การรักษาตัว การบริหารรางกายใหไม
มีโรคน่ี ก็ยากข้ึน อาการเจ็บไขก็ปรากฏไดมากข้ึน ในสภาพอยาง
น้ัน ก็ตองบริหารชีวิตใหดีท่ีสุด  

พระพุทธเจาไดตรัสสอนวา ใหทานศึกษาหรือสําเหนียกฝก
ตนไววา ถึงแมกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวย  

ทานสอนคนแกไววา เมื่อรางกายมันอิดๆ ออดๆ เด๋ียวเปน
โนนเปนน่ี ไมสบาย ถาใจเราพลอยปวยไปตามกายดวย ก็แยเลย 
เพราะฉะนั้นจะตองตั้งใจฝกใจทําใจไววา “ถึงกายของเราจะป่วย แต่ใจ
ของเราจะไม่ป่วยไปด้วย” บอกตัวสั้นๆ วา “ถึงกายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย” 

เมื่อมีสุขภาพดีทางใจแลว อยางนอยเราก็ไดสวนหน่ึงซ่ึงเปน
สวนสําคัญของชีวิตไวแลว  

อีกประการหน่ึง พระพุทธศาสนาสอนใหรูจักถือเอาประโยชน
จากสุขภาพกาย โดยถือวาสุขภาพกายน้ันไมใชเปนจุดหมาย  

สุขภาพกายน้ีเปน means คือเปนบันไดสําหรับไตไปสู
จุดหมาย ไมใชเปน end คือไมใชเปนตัวจุดหมายปลายทาง 
สุขภาพกายเปนพ้ืนฐานท่ีจะชวยใหเราเขาถึงชีวิตท่ีดีงามยิ่งข้ึนไป 
ซ่ึงในที่สุดแลว  มนุษยเราควรจะมีชี วิตท่ีสมบูรณ  ดวยการมี
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณดวย คือควรจะมีชีวิตท่ีสมบูรณท้ังกายและใจ  
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ในข้ันสุดทาย  เราจะตองเขาถึงภาวะท่ีจิตใจมีสุขภาพ
สมบูรณ การมีสุขภาพกายดีทานสอนใหมี เพราะมันเปนวิถีทาง 
หรือเปนมรรคา  เปนพ้ืนฐานท่ีจะชวยเ ก้ือหนุนให เราเขาถึง
สุขภาพจิตท่ีดีดวย  

ในการใชหลักปจจัยสัมพันธ ท่ีเปนสัมพัทธน้ัน บางทีไม
เฉพาะการมีสุขภาพกายดีเทาน้ัน แมแตการไมมีสุขภาพ คือ แมแต
การมีโรคกาย ก็เปนพ้ืนฐานท่ีพุทธศาสนาเอามาใชเพ่ือเปนสื่อหรือ
เปนชนวนในการพัฒนาใหเกิดสุขภาพใจได  

ดังท่ีปรากฏวา พระอรหันตบางองคน้ันบรรลุอรหัตผล เขาถึง
ความมีสุขภาพใจท่ีสมบูรณดวยการท่ีเปนโรคกาย คือ ทานเปนโรค
ทางกายอยางน้ันๆ อยูแลว แมแตเปนโรคท่ีรักษาไมได เรียกกัน
งายๆ วาหมดหวัง แตทานเอาโรคกายน้ันมาใชประโยชน โดยอาศัย
การปรับทาทีของจิตใจใหถูกตอง กาวไปสูภาวะท่ีสมบูรณ 

การทําใจอยางถูกวิธี (เรียกวา โยนิโสมนสิการ) และใชปญญา
พิจารณาเร่ืองของกายน่ันเองใหเขาถึงความจริงแลว กลับไดผลใน
การทําจิตใจใหมีสุขภาพสมบูรณ คือพนจากกิเลสและความทุกข
ท้ังหมดไปได  

ฉะน้ัน จึงถือสุขภาพน้ีเปน means คือเปนบันไดใหเรา และ
ไมเฉพาะสุขภาพ แม้ความไร้สุขภาพ ก็กลายเป็น means ได้  

เมื่อรูจักพัฒนาจิตใจและพัฒนาปญญาแลว ก็จะเห็นไดวา 
เมื่อมองในแงดี (มองเปน) แม้คนที่มีสุขภาพกายไม่ดี ก็ไม่หมด
โอกาสในการเข้าถึงชีวิตที่ดีงามสูงสุด  
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อีกอยางหน่ึงท่ีพระพุทธศาสนาพูดถึงมากก็คือ พุทธธรรม
เก่ียวของกับชีวิตท้ังหมด ไมใชเฉพาะกับความเจ็บปวยทางรางกาย
อยางท่ีวามาแลว  

แตระบบการแพทยปจจุบันน้ี บางทีมองแตในแงของโรควา
จะกําจัดโรคใหหมดไป หรือจะสูกับเช้ือโรคอยางเดียว ก็เลยลืมมอง
ชีวิต เมื่อเก่ียวของกับตัวโรคเสร็จแลว ไมวาจะรักษาหายหรือไม
หาย ฉันก็เลิก หมดภาระ คนไขจะเปนอยางไร ก็เร่ืองของคนไข  

ถารักษาแกไขโรคไมสําเร็จ คนไขตายก็ตายไป ถารักษาแกไข
โรคสําเร็จ โรคหาย คนไขก็ออกจากโรงพยาบาลไป หมอจะไม
เก่ียวของดวยกับชีวิตท่ีไมมีโรค หรือการท่ีจะตายไปแตอยางใด  

เพราะฉะน้ัน กระบวนการเวชปฏิบัติจึงไมเก่ียวของกับชีวิต
ท้ังชีวิต โดยเฉพาะไมเก่ียวของกับความตาย  

ในวงการแพทยจะไมพูดถึงตายดี-ตายไมดี แตในพุทธ
ศาสนาน้ัน จุดเนนอยูท่ี “ชีวิต” ทานก็เลยถือวาตองเกี่ยวของหมด  

เกิด แก เจ็บ ตาย เปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับพุทธศาสนาท้ังหมด  
- จะแกอยางไรจึงจะดี แกอยางไรจะมีความสุข  
- เจ็บอยางไรจึงจะเจ็บอยางดี ใหมีความสุข  
- ตายอยางไร จะตายดี มีความสุข  
เพราะฉะน้ัน พุทธศาสนาจะเก่ียวของแมกับความตาย อันน้ี

ก็เปนจุดหน่ึงท่ีพุทธศาสนาตางจากวงการแพทยท่ัวไป ซ่ึงจะไมพูด
ถึงเลยวา ตายดี-ตายไมดีเปนอยางไร และก็ไมไดสอนวิธีท่ีจะตาย 
แตพุทธศาสนาสอนวิธีตายดวย เนนวาใหตายอยางมีสติ เนนคําวา 
“ไม่หลงตาย”  
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การแพทยแนวพุทธเนนท่ีชีวิต ไมใชเนนท่ีโรค มุงท่ีชีวิตท่ี
ปลอดโรคเปนสําคัญ ไมใชมีจุดหมายอยูท่ีการแกไขบําบัดโรค แตท่ี
ตองเยียวยาบําบัดโรค ก็เพ่ือใหเปนฐานสําหรับชีวิตท่ีดีงามมี
ความสุข หรือเปนโอกาสท่ีจะพัฒนาชีวิตสูสิ่งท่ีดีงามย่ิงข้ึนไป  

เมื่อชีวิตเก่ียวของกับ ชรา พยาธิ มรณะ คือ แก เจ็บ ตาย ก็
ใหมีการแก เจ็บ ตาย อยางดี และอยางมีความสุขดวย 

ตกลงวา เทาท่ีพูดมา ก็ไดกลาวถึงการแพทยแนวพุทธไปแลว
ในบางแง โดยเฉพาะท่ีเนนก็คือ ความสัมพันธระหวางกายกับใจ 
โยงไปถึงสภาพแวดลอมโดยเฉพาะทางสังคม  

จะเห็นวา หลักการน้ีเขากับแนวความคิดท่ีเรียกวา holistic 
view หรือ holism ท่ีกําลังเฟองฟูข้ึนมา  

แตนาสังเกตวา ในพระพุทธศาสนานั้น หลักธรรมที่ทานสอนไว
หลายอยาง เราไมไดผานพบหรือนึกถึงเลยจนกระทั่งมีการพูดที่มาสะดุด
หรือมาโยงเขาหา เราจึงแสดงความแปลกประหลาดใจกันขึ้นมาวา ออ! 
หรือ อาว! อันน้ีก็มีเหมือนกันนะในพุทธศาสนา อะไรทํานองน้ี  

เร่ืองความเครียด หรือ stress น่ี เราก็ไมพูดถึงกันเลย แมแต
ในพระไตรปฎกฉบับแปล ก็แปล “ปัสสัทธิ” ไปตางๆ นานา และแปล 
“สารัทธะ” ไปตางๆ นานา ไปอานในภาษาไทยแลวงง ไมรูวาทานพูด
ถึงเร่ืองน้ี จนกระท่ังไปเจอภาษาบาลี จึงรูวา ออ ศัพทเดียวกันน่ีเอง  

“ปสสัทธิ” คือความผอนคลาย และ “สารัทธะ” คือ เครียด 
สองอยางน้ีเปนองคธรรมสําคัญในกระบวนการรักษาโรคของชีวิต 
ซ่ึงรวมตั้งแตการรักษาโรคทางรางกาย ไปจนถึงโรคของจิตใจ 
เพ่ือใหมีชีวิตท่ีสมบูรณ  
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การแพทยแนวพุทธยังมีเ ร่ืองท่ีควรจะพูดมากกวาน้ี แต
จะตองมีเวลาท่ีจะพูด และท่ีจะคิดพิจารณาตอไป เฉพาะในโอกาส
น้ี เวลาท่ีกําหนดก็หมดไปนานแลว  

กอนจบ ขอสรุปสั้นๆ วา การแพทย์แนวพุทธ คือ การแพทย
ท่ีปฏิบัติดวยความเขาใจชีวิตจิตใจของเพ่ือนมนุษย และมองเห็น
ความจริงของโลกและชีวิต ซ่ึงจะทําใหการบําบัดโรคและรักษา
สุขภาพสําเร็จเปนผลดีแกชีวิตท่ีจะดํารงอยูดวยดี และเจริญพัฒนา
สูภาวะท่ีดีงามย่ิงข้ึนไป ในสภาพความเปนจริง ท่ีสิ่งท้ังหลายมี
ความสัมพันธอิงอาศัยกันตามความเปนไปแหงเหตุปจจัย  

ในการแพทยอยางน้ี สิ่งท่ีเก่ียวของจะตองถูกเขาใจโดย
สอดคลองกับหลักการขางตนน้ัน โดยเฉพาะ 

๑. ตัวแพทย์ เอง ไมเฉพาะจะมีความรูทางวิชาการ และมี
ความชํานาญเกี่ยวกับการบําบัดโรครักษาอวัยวะตางๆ เทาน้ัน แต
จะตองเขาใจชีวิตท่ีเปนอยูในโลกของความเปนจริง ท่ีสัมพันธกับ
ปจจัยอื่นๆ ท้ังทางกาย ใจ สังคม วัตถุสิ่งของ และธรรมชาติท้ังหมด 
และปฏิบัติดวยความเขาใจและเห็นอกเห็นใจคนเจ็บไข มีความ
ปรารถนาดีตอเพ่ือนมนุษยอยางแทจริง 

๒. ผู้ป่วยหรือคนไข้ คือคนท้ังคนท่ีมีท้ังกายและใจ พรอมท้ัง
ความสัมพันธกับผูอื่น ในสังคม ทามกลางสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ และทางวัตถุ ซ่ึงการบําบัดโรครักษารางกายของเขา ท้ัง
ไดรับผล และสงผลตอกันกับสิ่งเหลาน้ัน 
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๓. การบําบัดรักษา เปนปฏิบัติการท่ีไมโดดเด่ียวขาดลอย แต
เช่ือมโยงประสานอิงอาศัยกัน และสงผลมีอิทธิพลตอกัน กับ
องคประกอบและปจจัยอื่นๆ ท่ีมีอยูตลอดกระบวนการ และท่ัวท้ัง
ระบบแหงการดํารงชีวิตของมนุษย 

การประชุมคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายท่ีเปนกุศล คือมีจุดหมาย
ปลายทางท่ีตองการใหเพ่ือนมนุษยของเรา ใหคนในสังคมน้ี มีชีวิต
ท่ีดีงามและสุขสมบูรณ ใหมีสุขภาพท่ีดี เร่ิมตั้งแตในทางรางกาย 
เปนตนไป  

จากจุดพ้ืนฐานท่ีแพทยปจจุบันเก่ียวของกับรางกายกอน เรา
กําลังจะขยายโยงไปถึงองคประกอบอื่นๆ ท่ีเขามาสัมพันธกัน โดย
คํานึงถึงปจจัยท้ังหลายในกระบวนการแหงเหตุปจจัยน้ี ท้ังดานกาย
และใจ พรอมท้ังสังคม และสภาพแวดลอม โดยเฉพาะระบบนิเวศ  

เวลาน้ี เร่ืองเหลาน้ีกําลังไดรับการพิจารณา จึงนับวาเปนท่ี
นายินดี ถือไดวาเปนนิมิตหมายแหงความกาวหนา อาจจะเปน
ทางออกท่ีอยางนอยก็ใหความหวังมากข้ึน ในการท่ีจะแกไขปญหา
ของชีวิตและสังคม ใหเกิดประโยชนสุขแผกวางท่ัวไป 

เพราะฉะน้ัน อาตมภาพขอร่วมใจอาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัย
ให้พร ขอคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ จงเป็นปัจจัย
อภิบาลรักษาให้ท่านผู้ท่ีได้เข้ามาร่วมประชุมครั้งน้ีด้วยเจตนาอันเป็นกุศล
น้ัน จงปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีกําลังกาย กําลังใจ 
กําลังสติปัญญาพรั่งพร้อมบริบูรณ์ ในการท่ีจะทําหน้าท่ีให้สําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์สุขของสังคม และของชาวโลก ตลอดกาลนาน 


