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ขออํานวยพร ทานประธานที่ประชุม ทานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ
โดยเฉพาะทานประธานผูจัดประชุมวิชาการพฤติกรรมสุขภาพครั้งน้ี

อาตมภาพขออนุโมทนา ในการจัดกิจกรรมอันเปนกุศล ท่ีมี
ความมุงหมายเพื่อประโยชนสุขแกสังคม โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ
สุขภาพ เพื่อใหคนไทยไดมีสุขภาพดี เปนการมาชวยกันคิดหาทาง
แกไขปญหาตางๆ ท่ีมีอยูในสังคมไทย และสงเสริมกิจกรรมตางๆ ท่ี
ดีงาม เพื่อจุดมุงหมายเกี่ยวกับสุขภาพนั้น การประชุมน้ีวาโดยทั่วไป
จึงเปนที่นาสนใจ

หลักการเกาและแนวโนมใหม                         
ที่นําพระพุทธศาสนาเขามาเกี่ยวของกับการแพทย

เมือ่หันมาดเูฉพาะปาฐกถาครัง้นี ้ซ่ึงตัง้หวัขอไววา การแพทย
แนวพุทธ ทานที่ไดยินไดฟงหัวขอเรื่องหลายทานก็คงจะแปลกใจ
และอาจจะสงสัยตั้งแตเบื้องแรกทีเดียววา พระพุทธศาสนามาเกี่ยว
ของอะไรกับการแพทยดวย พระพุทธเจาไดสอนอะไรไวเกี่ยวกับโรค
                             
∗ ปาฐกถานํา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง พฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ ๑ ณ สถาบัน
พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ๔ เมษายน ๒๕๓๒
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ภัยไขเจ็บ วาโรคอะไรเปนอยางไร มีโรคภัยไขเจ็บกี่ชนิด และจะ
ตรวจวินิจฉัยกันอยางไร จะใหยา ฉีดยาอยางไร

ดูเหมือนวา ถาพูดในลักษณะนี้แลวจะเปนไปในทางตรงกัน
ขาม คือวา พระพุทธเจาไดทรงบัญญัติวินัยไว หามไมใหพระภิกษุหา
เลี้ยงชีพดวยเวชกรรม คือไมใหพระประกอบอาชีพแพทยหรือรักษา
โรคหาเลี้ยงชีพ

เพราะฉะนั้น ถามองความหมายของการแพทยอยางที่วา
ขางตน เชน ใหพระไปตรวจวินิจฉัยโรค และใหยารักษาโรคอะไร
ตางๆ โดยทํากันเปนการเปนงาน เปนอาชีพแลว ก็คงไมเขาเรื่อง ไม
เห็นจะมีการแพทยแนวพุทธอยางที่วานั้นเลย

แตทีน้ี ถามองในอีกแงหนึ่ง และมองกวางออกไป เราจะเห็น
วา การแพทยน้ันเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตอชีวิตใหเปนผลดี
เกี่ยวของกับการเปนอยูดีของมนุษยและของสังคม เปนเรื่องเกี่ยวกับ
หลักการ ซ่ึงเราจะตองดูวาเปนความจริงไหม เปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม
ไหม การปฏิบัติในการแพทยหรือการรักษาโรคตาง ๆ น้ัน เปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขแกประชาชน เปนผลดีแกชีวิตจริงหรือไม อะไรตางๆ
เหลานี้ ถามองในแงน้ีการแพทยก็คงจะเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา
ซ่ึงเห็นไดวาทั้งหมดนั้นอยูในขอบขายของคําวา “ธรรม” และเมื่อพูด
ถึงเรื่อง “ธรรม” ก็เปนเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยตรงที่จะตองเขา
มาเกี่ยวของ

ถาพูดในแงน้ีแลว ไมเฉพาะแตการแพทยเทานั้น วิชาการ
และกิจกรรมทุกอยางของมนุษยก็เปนเรื่องที่พระพุทธศาสนาหรือ
ทางธรรมจะตองเขาไปเกี่ยวของ และเราก็สามารถแยกความเกี่ยว
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ของนั้นออกเปน ๒ ดานดวยกัน
ดานที่หนึ่ง คือเรื่องเกี่ยวกับหลักการ หรือเนื้อหาสาระของ

วชิาการและกจิการนัน้ ซ่ึงจะตองพจิารณาดวูา เปนสิง่ทีส่อดคลองกบั
ความเปนจรงิหรอืไม ไมวาหลกัการหรอืวชิาการอะไร ถาไมสอดคลอง
กบัความเปนจรงิ ไมตัง้อยูบนฐานของสจัธรรม ไมเปนไปตามกฎธรรม
ชาต ิกจ็ะไมสาํเรจ็ผลจริงจงัแนนอน อนันีเ้ราเรยีกวา ความเกีย่วของใน
แงสจัธรรม เปนดานหนึง่ทีเ่ราจะตองทาํใหเปนไปโดยถกูตอง

ดานที่สอง คือการนํามาใชปฏิบัติ หรือท่ีเรียกกันวาเวชปฏิบัติ
การปฏิบัติในทางการแพทยน้ัน ไดดําเนินไปในทางที่ถูกตองดีงาม
ไหม กิจการที่ทํากันมานี้เปนคุณประโยชนแกชีวิต และแกสังคมจริง
หรือเปลา มีความเปนธรรมหรือไม อะไรตางๆ เปนตน อันนี้ก็เปน
เรื่องของธรรมในอีกแงหนึ่ง ซ่ึงเรียกวาเปนแงจริยธรรม

ตกลงวา การแพทยหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามของมนุษย ยอม
เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาใน ๒ ดาน คือ ดานสัจธรรม และดาน
จริยธรรม เพราะฉะนั้น ถาจะพูดถึงการแพทยแนวพุทธ เราก็คงจะ
พูดในแงท่ีกลาวมานี้ คือในแงของสัจธรรม และในแงของจริยธรรม
น้ีเปนขอสังเกตที่หนึ่ง

อีกประการหนึ่ง มองกวางออกไปอีก การที่มาตั้งชื่อหัวขอน้ี
ข้ึน หรือการที่ไดเกิดมีหัวขอปาฐกถาวา “การแพทยแนวพุทธ” ข้ึนนี้
อาตมภาพเขาใจวา เปนเพียงตัวอยางที่ช้ีบงถึงวา เรากําลังพยายาม
แสวงหาแนวทางใหม หรือมีความพยายามปรับเปลี่ยนแนวความคิด
ทางการแพทยกันใหม

อีกนัยหนึ่งก็คือ การตั้งหัวขอปาฐกถานี้ข้ึนมา เปนตัวอยางที่
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สะทอนถึงสภาวการณปจจุบัน เกี่ยวกับกิจการแพทย หรือวงการ
แพทย เชน สะทอนใหเห็นวา ขณะนี้ไดมีความไมคอยพึงพอใจเกี่ยว
กับกิจการแพทยท่ีเปนอยู หรือไดมีการวิพากษวิจารณการแพทยท่ี
เปนมา วามีปญหา มีความบกพรอง ไมไดผลดีเทาที่ควร จะตองมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันใหม มีความตื่นตัวใหม จึงไดแสวงหา
ทางวาจะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนแนวทางใหมกันอยางไร

ในการตั้งหัวขอน้ี ถามองในแงท่ีวามาแลว ก็ไมจําเปนจะ
ตองมาคิดวา การแพทยแนวพุทธจะเปนอยางไร คือ เพียงแตมองให
กวางๆ วา น่ีเปนตวัอยางของการทีเ่รามาคดิหาทางใหมกนัเทานัน้เอง

อน่ึง การมองอยางนี้ มิใชเปนเรื่องเฉพาะสําหรับวงการ
แพทยเทานั้น แตเปนการมองโดยสัมพันธกับสภาวการณท่ีกําลังเกิด
ข้ึนในวงการทุกอยางทั่วโลก จะเรียกวาในอารยธรรมของมนุษยชาติ
ก็วาได คือ ตอนนี้โลกกําลังมีการตื่นตัวครั้งใหญ เปนการตื่นตัวของ
ยุคสมัย

ดังที่ปรากฏวา มนุษยในสังคมที่เรียกกันวาเจริญมากหรือ
พัฒนาอยางสูงแลว กลับหันมาคิดในทางที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่เรียก
วาชีวทัศน และโลกทัศนเสียใหม เพราะไดเห็นวา การมองโลกและ
แนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ เทาที่เปนมานี้ ชักจะติดตันมีปญหา
และแนวความคิดที่กําลังหันเหกันใหมน้ี เปนสิ่งที่จะตองกระทบตอ
วงการกิจการทุกอยางของมนุษย จะทําใหกิจการและวงการ ตลอด
จนวิชาการทุกอยางตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันใหม

ในชวงเวลาใกลๆ น้ี ไดมีการพูดถึงการสิ้นสุดของยุค
อุตสาหกรรม มีการพูดกันถึงวา เรากําลังกาวเขาสูยุคขาวสารขอมูล
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หรือ Information Age มีแนวความคิดบางอยางเฟองฟูข้ึนมา โดย
เฉพาะความคดิทีเ่รยีกวา holistic view คอืแนวความคดิแบบองครวม

ประเทศที่พัฒนาแลวกําลังตื่นตัวกับปญหาใหมๆ เกี่ยวกับ
สังคมและสภาพแวดลอม โดยเฉพาะที่เราไดยินไดฟงกันมากก็คือ
เรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศ และปญหาตอระบบนิเวศนี้กําลังเปนเรื่อง
ใหญ ท่ีกระทบตอชีวิตมนุษยทุกดาน เรียกไดวากระทบตออารย-
ธรรมของมนุษยและความดํารงอยูของมนุษยท้ังหมด ถึงขั้นที่สงสัย
และหวาดหวั่นกันวา มนุษยชาติน้ีจะเจริญกาวหนาตอไปไดจริงหรือ
เปลา หรือวาจะมาถึงความพินาศสิ้นสุดเสียในไมชา

มีการพูดกันมากมายถึงเรื่องฝนน้ํากรด เรื่อง greenhouse
effect เรื่องการที่ช้ันโอโซนในบรรยากาศเกิดชองโหวขยายกวางขึ้นๆ
ฯลฯ โดยที่ปญหาเหลานี้ท้ังหมดลวนเกิดจากปฏิบัติการของมนุษย
ในดานตางๆ ท่ีเรียกกันวาเปนความเจริญกาวหนา

กลายเปนวา การพัฒนาในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
น่ีแหละที่เปนปญหาและทําใหเกิดปญหา จนกระทั่งกลายเปนความ
สับสนระส่ําระสาย บางคนถึงกับพูดวา เปนความอับจน หรือติดตัน
ในวงวิชาการ ท่ีไมสามารถจะแกปญหาตางๆ ของมนุษย ทําใหคน
ตองคนคิดหาทางออกกันวาจะแกไขปญหานี้อยางไร การคิดหาแนว
ทางใหมก็จึงไดเริ่มข้ึนมา

มนุษยจะมีการปรับเปลี่ยนคร้ังใหญ ซ่ึงไมใชปรับเปลี่ยน
เฉพาะพฤติกรรมเทานั้น แตเปลี่ยนถึงรากฐาน เริ่มตนจากความคิด
ของคนทีเดียว หมายความวาตั้งตนที่จุดกําเนิดของพฤติกรรม ไดแก
แนวความคิดของมนุษย
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แนวความคิดที่เรียกวา holistic view หรือ holism กําลัง
เฟองฟูข้ึน อยางใน encyclopedia สําคัญบางชุด (หมายถึง
Britannica) ลองไปเปดดูฉบับพิมพกอนป ๑๙๘๐ ไมมีคําวา
holistic medicine แต encyclopedia ชุดเดียวกันนั้น edition ใหม
หลังป ๑๙๘๐ บรรจุคําวา holistic medicine เขาไปแลว หรืออยาง
dictionary ขนาดใหญเลมหนึ่ง ดูจะเปน Webster’s Third New
International Dictionary ฉบับพิมพครั้งใหม ในภาคเพิ่มเติม หรือ
Addenda Section ก็มีนัยหรือ sense ใหมของคําวา holistic
medicine เติมเขาไปดวย

อันนี้ก็เปนความตื่นตัว ความกาวหนา หรืออยางนอยก็เปน
ความเคลื่อนไหวใหมๆ ท่ีควรแกความสนใจ เปนเรื่องของแนวความ
คิดที่กระทบวงวิชาการทุกอยาง ไมเฉพาะวงการแพทยเทานั้น
เพราะฉะนั้น คนที่ฉลาดตองการตามใหทันเหตุการณ ก็จะตองตาม
ความเคลื่อนไหวใหมๆ เหลานี้ใหทันดวย วงการแพทยของเราก็ไม
สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบอยางนี้ไปได จึงควรจะตองเขาไปเกี่ยว
ของและนําเรื่องนี้เขามาพิจารณา

รวมความวา การแพทยแนวพุทธที่ตั้งเปนหัวขอข้ึนมานั้น
เปนตัวอยางที่สะทอนถึงสภาวการณท่ีกลาวมานี้ ซ่ึงแสดงถึงการดิ้น
รนหาทางออก หรือการพยายามหาทางเลือกใหม หรืออยางนอยก็
เปนการที่จะปรับตัวใหดีข้ึนในวงการของการแพทย



- ๑ -
การแพทยเปนอยางไร?

การแพทยแผนใหม กอปญหา หรือถูกกลาวหา

ก.  เมื่อแพทยกลายเปนผูเชี่ยวชาญ
มีขอสังเกตวา เรื่องนี้จะเปนปญหาพิเศษสําหรับสังคมไทย

เพราะวาในขณะที่เราเองก็มีปญหาเฉพาะตัวอยูแลว มาตอนนี้วง
การแพทยท่ัวโลก ก็เกิดมีปญหาขึ้นมาอีก เทากับวา วงการแพทย
ไทยนี่มีปญหาซอนสองชั้น ท้ังปญหาของตัวเอง และปญหาจากวง
การสากลหรือแพทยท่ัวโลก เมื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็เปนที่นาสงสัยวา
ในวงการแพทยมีปญหาอะไรกันบาง จะพูดแคบเขามาโดยจํากัด
เฉพาะวงการของแพทยโดยตรง

เรื่องที่เปนปญหานี้ แมแตในวงการแพทยเอง ก็ไมแนวาจะ
ยอมรับกันทั่วไปหรือไม บางทานอาจจะไมยอมรับวาเปนปญหา แต
แพทยเองไมนอยทีเดียว ก็บอกวาเปนปญหาเกิดขึ้นแลว และคน
นอกวงการแพทยก็เอาไปวิพากษวิจารณกัน ถาไมยอมรับวาเปน
ปญหา ก็อาจจะถือวาเปนการกลาวหาก็ได ก็สุดแตจะวา ถาไมยอม
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รับก็เอาเปนวาตอไปนี้เปน “คํากลาวหา”
อยางไรก็ตาม กอนจะพูดอะไรตอไป ก็ขอออกตัวไวกอนวา

ผูพูดนี้ไมไดมีความรูความชํานาญในเรื่องของแพทย และวิชาการ
แพทยแตอยางใด เมื่อไดรับนิมนตมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เปนการ
พูดอยางคนนอกที่มองเขามา สาระสําคัญนั้นอยูท่ีความสัมพันธ
ระหวางการแพทยกับประโยชนสุขที่จะเกิดขึ้นแกประชาชน วา
สัมฤทธิ์ผลเพียงใด และควรจะเปนอยางไร เปนการพูดอยางกวางๆ
โดยโยงออกไปหาแนวความคิดพื้นฐานหรือหลักความจริงทั่วไป ดัง
น้ัน ถาสวนใดพูดล้ําเขาไปในแดนแหงความรูและกิจการเฉพาะของ
แพทย ก็อาจจะเกิดการพูดอยางที่เรียกวาผิดๆ ถูกๆ ข้ึนมาก็ได ซ่ึงก็
จะตองขออภัยไวกอน เมื่อออกตัวอยางนี้แลว ก็มาดูปญหาหรือคํา
กลาวหาที่บอกวาจะพูดนั้นตอไป

เรื่องที่หนึ่งคือ ตัวแพทยเองนี่ ในการแพทยแบบสมัยใหม
หรือแบบปจจุบัน อยางที่เรากําลังมีเวชปฏิบัติกันอยูน้ี ไดจํากัดตัว
เองแคบลงไป ท้ังในแนวความคิดและบทบาท

จากเดิมท่ีวา ความหมายของ “แพทย” คือ ผูรักษาคนเจ็บไข
แพทยไดจํากัดบทบาทและการปฏิบัติของตัวเองลงไป จนกระทั่ง
กลายมาเปนผูรักษารางกายของคนเจ็บไข คือไมไดรักษาคนที่เจ็บไข
แลว แตเปนเพียง ผูรักษารางกายที่เจ็บไข แลวตอมาก็แคบลงไปอีก
เจาะจําเพาะลงไป กลายเปนผูรักษาอวัยวะที่เจ็บไข หรือช้ินสวนของ
รางกายที่เจ็บไข เปนเฉพาะๆ ช้ินสวนนั้นๆ

ยุคที่เจริญกาวหนา โดยเฉพาะยุคอุตสาหกรรมที่เปนมานี้
เปนยุคของ specialization คือยุคของความชํานาญพิเศษเฉพาะ
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ทางแพทย ซ่ึงอยูในยุคสมัยเชนนี้ก็มีความโนมเอียงในทางเดียวกันนี้
ดวย คือการที่จะเปนผูมีความชํานาญพิเศษเฉพาะดาน นอกจากจะ
เปนผูชํานาญพิเศษในเรื่องการรักษาโรคแลว แมแตในการรักษาโรค
น้ันเองก็จะเจาะลงไปเฉพาะอยาง แคบลงไปๆ จนกระทั่งรักษา
เฉพาะชิ้นสวนคืออวัยวะชิ้นนั้นชิ้นนี้ แมแตในอวัยวะชิ้นเดียวกัน
เดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะแบงและแยกกันวาใครจะรักษาดานโนนดานนี้ หรือ
แงน้ันแงน้ีของอวัยวะชิ้นนั้น

การปฏบัิตอิยางนีใ้นแงหนึง่กทํ็าใหแพทยเกงจรงิๆ ในเรือ่งนัน้
และการรกัษาเฉพาะสวนนัน้โดยมากกจ็ะไดผลเปนพเิศษ แตในเวลา
เดียวกันก็ทําใหเกิดความแคบ กลายเปนการแยกชีวิตเปนเสี่ยงๆ

เมื่อพูดวาแพทยรักษาแตรางกาย บางคนก็คานวาไมเฉพาะ
รางกาย เดี๋ยวนี้เรามีจิตแพทย ซ่ึงรักษาโรคใจ แพทยจึงไมใชรักษา
เฉพาะโรคกายเทานั้น แตรักษาโรคใจดวย แตก็แยงไดอีกวา แพทยท่ี
รักษาโรคใจหรือจิตแพทยก็ชํานาญพิเศษเฉพาะดานใจ ท้ังแพทย
กายและแพทยใจก็ตางคนตางอยู ตางคนตางทํา ไมประสาน
สัมพันธกัน เพราะฉะนั้นก็ไมไดรักษาคนทั้งคนอยูดี เพราะไมมีการ
บรรจบประสาน แพทยก็จึงไปเกี่ยวของกับจุดเดียวในระบบชีวิต คือ
ในชีวิตทั้งหมดทั้งกายและใจ ท่ีมีความสัมพันธกันอยูเปนอันเดียวนี้
แพทยจะเจาะจงรักษาเฉพาะอยางๆ แคบลงไปๆ วารักษาอวัยวะ
สวนนั้นสวนนี้ ไมรักษาคนแตกลายเปนรักษาเฉพาะอวัยวะนั้นๆ

บางทีไมเรียกวารักษาอวัยวะหรือรางกายดวยซ้ํา เขาเรียก
วา “รักษาโรค” คือ หมอไมไดรักษาคน ไดแตรักษาโรค พูดอีกอยาง
หนึ่งวา เอาแตแกไข ไมไดรักษาคน
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ท่ีวารักษาโรค ก็หมายความวา ตัวจุดเนนหรือเปาหมายที่
แพทยพิจารณาใสใจน้ันไมใชตัวคนไขหรือชีวิตของคนไข คือ แพทย
จะไมคอยคํานึงถึงเรื่องชีวิตคนเทาไรนัก แตมุงคํานึงถึงการกําจัด
โรค คิดแตวาจะกําจัดโรคไดอยางไร ตองแกไขโรค ชีวิตของคนจะ
เปนอยางไรก็ไมคอยจะเกี่ยวของ

ชีวิตคนในที่น้ี หมายถึงความเปนคนที่มีความรูสึกนึกคิดวา
จิตใจเขาจะเปนอยางไร เขาจะรูสึกอยางไร อันนี้แพทยไมคอยคํานึง
ถึง คํานึงถึงแตตัวโรคที่ตนมุงหนาจะกําจัด ตามที่ตนมีความชํานาญ
เทานั้น เพราะฉะนั้นก็จะเกิดสภาวะที่วา

ประการที่หนึ่ง แพทยจะมอง จะสนใจเกี่ยวของเฉพาะเรื่องที่
ตนชํานาญอยางเดียว เฉพาะโรคนั้นๆ เฉพาะอวัยวะสวนนั้นๆ

ประการที่สอง เวลาคนหาสาเหตุ ก็ไมสืบสาวโยงไปถึง
ปจจัยดานอื่นที่เกี่ยวของ จะเอาเฉพาะตนเหตุของโรคในดานกาย
ภาพ เชนตัวเชื้อโรค หรือความวิปริตของอวัยวะนั้น แตองคประกอบ
ดานอื่นที่เกี่ยวของกับชีวิตซึ่งโยงเขามาถึงกัน ไดแกสภาพแวดลอม
หรือสังคมของมนุษยดวยกันที่เขาไปสัมพันธอิงอาศัยกันอยูน้ัน 
แพทยจะไมคอยพิจารณาเกี่ยวของดวย จึงเปนปญหาที่ทําใหแพทย
รักษาคนไมตลอดกระบวนการ ไปรักษาเฉพาะจุดเฉพาะตอน

อีกประการหนึ่ง สิ่งที่จะเปนปญหามากขึ้นในยุคปจจุบัน ก็
คือ การรักษาพยาบาลกลายเปนกระบวนการที่ซับซอน เกินวิสัยของ
บุคคล แลวโอกาสที่จะสับสนวุนวายก็มีมากขึ้น พรอมกับการเพิ่ม
ภาระทางเศรษฐกิจท่ีจะตองใชจายสิ้นเปลืองมากมาย เนื่องจากคน
ไขคนเดียวแตตองแบงแยกกันไปรักษาเฉพาะแตละอยางๆ
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ในความเปนจริงนั้น พอเปนโรคหนึ่งแลวบางทีก็โยงไปหลาย
โรคหลายอวัยวะ เชน เปนโรคนี้ท่ีอวัยวะสวนนี้ แลวเกิดโรคโนน
แทรกซอนขึ้นที่อวัยวะโนน บางทีรักษาโรคติดเชื้อท่ีหัวเขา เกิดโรค
ปอดบวมแทรกซอนขึ้นมา และระหวางรักษาอยูน้ัน ยาที่หมอใหทํา
ใหเกิดอาการเลือดออกในกระเพาะอาหาร ยังแกไขปญหากันไมตก
ไตเกิดจะวายขึ้นมาอีก แพทยท่ีชํานาญตางโรคตางอวัยวะกัน พบ
โรคแทรกซอนนั้น บางทีก็ไมยอมรักษาหรือเกรงใจกันไมกลารักษา
หรือไมสามารถรักษา เสร็จแลวก็ตองหาแพทยผูเชี่ยวชาญมาหลาย
คน สําหรับโรคแตละโรคและอวัยวะแตละอวัยวะที่จะตองแกไข

ตอไปชีวิตของคนเรานี้ก็จะเปนเหมือนกับเครื่องยนตชนิด
หนึ่ง ซ่ึงมีช้ินสวนอยูมากมาย แลวก็มีผูเชี่ยวชาญมาแกไขเฉพาะจุด
ของตนเองที่ตนชํานาญพิเศษ แลวไมมองคนเปนคน

ยิ่งแยกออกไปรักษาโดยแพทยผูเชี่ยวชาญหลายคน ความ
สัมพันธดวยความรูสึกแบบคนกับคน หรือชีวิตตอชีวิตก็ยิ่งนอยลง
ถาแพทยแตละสวนนั้นไมมีนํ้าใจ ไมเอาใจใส ไมตั้งใจทําหนาที่อยาง
จริงจัง ประสิทธิภาพในการรักษาก็ยิ่งลดลง บางทีความเชี่ยวชาญที่
มีอยู ก็ไมไดใชจริงจัง ยิ่งกวานั้น ถาระบบการประสานงานระหวาง
หนวยไมเปนไปดวยดี การรักษาก็ไมประสานกัน ไมชวยเสริมกัน
และไมฉับไวทันการ เสร็จแลวผูท่ีรับเคราะหก็คือคนไขน่ันเอง อยาง
น้ีก็เปนปญหาหนึ่ง

นอกจากแพทยจะเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง มองแตโรคและ
อวัยวะสวนที่จะรักษา แยกตัวออกไปจากชีวิตของคนแลว อีกอยาง
หนึ่งก็คือ ในเมื่อการศึกษาแพทย และระบบการเรียนแพทยท่ีเปนอยู
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ในเมืองไทยเรา เปนระบบที่มาจากวัฒนธรรมอื่น บรรยากาศของ
การศึกษาวิชาแพทย การใชคําศัพทตางๆ วิธีปฏิบัติ ความรูสึกนึก
คิดทั่วไป ก็เปนเรื่องที่ไมเขากับวัฒนธรรมที่แวดลอมตนเองอยู

เมื่อไมเขากับวัฒนธรรมก็เกิดมีการแยกตัว ทําใหมีความรู
สึกเหมือนกับวา แพทยน่ีเปนคนกลุมหนึ่งตางหากจากคนทั่วไปใน
สังคม ในเมื่อไมเกี่ยวของสอดคลองกับชีวิตคนไทยทั่วไป ไมเกี่ยว
ของไมกลมกลืนกับวัฒนธรรมที่แวดลอม ก็ทําใหการรักษา หรือเวช
ปฏิบัติอยูในขอบเขตที่จํากัด เมื่ออยูในขอบเขตที่จํากัด ก็ทําให
ประสิทธิภาพลดดอยลงไปดวย

ประสทิธภิาพในการรกัษาเฉพาะราย เฉพาะโรค อาจจะดข้ึีน
อาจจะเหน็ผลถงึกบัวานาอศัจรรย แตเมือ่มองโดยรวม การบริหารสุข
ภาพของคนทั่วสังคมนี้จะตองเกี่ยวของกับเรื่องของวัฒนธรรมดวย 
ถาเราแยกตัวออกไปโดยที่การแพทยอยูในวัฒนธรรมอีกอยางหนึ่ง
เหมือนแยกตัวอยูตางหากภายในสังคมไทย ความขัดแยงบางอยาง
ความเขาไมถึงกัน ความไมซึมซาบตลอดทั่วก็จะตองมี การบริหาร
สุขภาพของคนไทยโดยรวมก็เลยจะไมคอยไดผลดีเทาไรนัก

บางทีเราไปมองและผูกใจอยูในแงท่ีวาการแพทยของเรามี
ความเจริญกาวหนามาก และการรักษาโรคบางอยางมีประสิทธิภาพ
สูงยิ่ง ไดผลชะงัดมาก แตพอมองกวางออกไปแลว รูสึกวาการ
บริหารสุขภาพโดยรวมของคนไทยยังมีปญหา และมีความติดขัด
ความไมโลงโปรงบนหนทางที่รออยูขางหนาเปนอันมาก

ท่ีวามานี้ก็เปนเรื่องของยุคแหงความชํานาญพิเศษ ซ่ึงเปน
ความเจริญที่สืบเนื่องตอมาในยุคอุตสาหกรรม แตพวกนักรูเขาบอก
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วา ตอไปนี้เรากําลังสิ้นสุดยุคอุตสาหกรรมแลว โดยเฉพาะใน
ประเทศที่พัฒนาแลว แมแตในประเทศที่เจริญมากเหลานั้น ก็รู
ตระหนักกันแลววาแนวความคิดแบบนี้ไมไดผลดีเพียงพอ จึงไดคิด
หาทางออกกันและจึงไดมีแนวความคิดใหมๆ เชนที่เรียกวาแนว
ความคิดแบบ holistic หรือแนวความคิดแบบ “องครวม” น้ีเกิดขึ้น
และใหใชวิธีปฏิบัติแบบท่ีเรียกกันวา บูรณาการ หรือ integration

ความจริงนั้น การศึกษาแบบแยกสวนใหชํานาญเฉพาะดาน
เฉพาะเรื่องนั้น ก็เปนเรื่องที่มีคุณประโยชนมาก พอพบแงไมดี หรือ
ความไมสมบูรณ ก็ไมควรถึงกับจะไปดูถูก คือควรจะเตือนสติกันไว

คนเรานี้มีความโนมเอียงในทางสุดโตง พอเจริญไปขางหนึ่ง
ก็ไปเสียเต็มท่ี ไปทางแยกสวนชาํนาญพิเศษ ก็ไปเสียจนเต็มท่ี เห็นไป
แตวาตองอยางนี้ทําแตทางนี้แลวจะสําเร็จหมด การเชื่อมการโยงกับ
สวนอื่นก็ไมเอาเลย

ทีน้ี พอมาถึงอีกจุดหนึ่ง เห็นวาการแยกสวนเปนเฉพาะดาน
น่ีมีปญหา บางคนก็ทําทาวาไมเอาแลววิธีน้ีไมไดผล จะตองเปนการ
รักษาแบบองครวม หันไปหาวิชาแพทยแผนโบราณ บอกวาตองแผน
เกาจึงจะถูกตอง

มีตําราบางเลม พูดถึงการรักษาของแพทยสมัยโบราณใน
วัฒนธรรมของจีนบาง ในวัฒนธรรมของอินเดียนแดงเปนตนบาง วา
เปน holistic คือเปนการรักษาแบบองครวม ท่ีมองดูและเกี่ยวของ
กับชีวิตทั้งหมด

แตความจริงการรักษาแบบองครวมในสมัยโบราณนั้น ก็มี
จุดออนมีความบกพรองเยอะแยะไป บางทีก็เปนองครวมแบบพราๆ
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คลุมเครือ คือมองทุกดานจริง แตวาแตละดานก็ไมชัดสักอยาง บาง
ทีก็มองคลุมไปเลย หรือไมก็มีความเชื่อถือท่ีไมเขาเรื่องปนอยู ซ่ึง
อาจจะใหกลมกลืนกับยุคสมัยนั้นๆ แตคงใชไมไดกับปจจุบัน เพราะ
ฉะนั้นมันก็มีขอบกพรองเหมือนกัน

วาที่จริง เราควรถือเอาประโยชนจากความเจริญกาวหนามา
ใชดวย เพราะความเจริญกาวหนาแบบปจจุบันที่หนักไปทางแยก
สวนเปนเฉพาะดานนี้ ก็มีผลดีในทางที่ทําใหเกิดความชัดเจน มอง
เห็นอะไรตออะไรเจาะลึกลงไป ละเอียดลงไป แตขอบกพรองของมัน
ก็คือการลืมตัว พอไปเจาะลึกแตละอยางจนชํานาญพิเศษในดาน
ของตนแลว ก็เลยตัดขาดแยกตัวจากสวนอื่นๆ ไมมาเชื่อมโยง
ประสานกัน

ถาวาถึงการแยกสวน ก็เขากับหลักพระพุทธศาสนาเหมือน
กัน พระพุทธศาสนาก็สอนใหเปนนักวิเคราะห เปนศาสนาที่เนนการ
แยกแยะ แตพรอมกันนั้นก็มีอีกดานหนึ่ง คือวา นอกจากมีการแยก
แยะหรือวิเคราะหแลว ก็มีดานที่เรียกวา สงเคราะห คือการรวม หรือ
การโยงเขามาหากันดวย เพราะจุดมุงหมายเดิมท่ีเราแยกนั้น ก็เพื่อ
ใหเห็นชัดเจน แลวจะไดโยงกับจุดอื่นดานอื่นไดสะดวก

เพราะฉะนั้น การแยกที่จะเกิดผลดีก็คือ การแยกเพื่อใหการ
โยงนั้นชัดเจนไดผลดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น แยกแลวตองโยง พวกเดิม
น้ันไดแตโยงโดยไมแยก สวนพวกใหมก็แยกโดยไมโยง ดวยเหตุน้ัน
จึงอยาดูถูกกันเลย ควรจะถือเอาประโยชนจากทั้งสองอยาง รวม
ความวา ตามหลักพระพุทธศาสนา แยกแลวตองโยง

ทัศนะแบบชํานาญพิเศษ หรือแยกสวนนี้ เปนทัศนะที่มอง
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ชีวิตเปนเครื่องจักรเครื่องยนต ซ่ึงไปไกลจนกระทั่งวาแพทยมีความ
ชํานาญในการรักษาอวัยวะแตละอยาง เหมือนดังแกไขชิ้นสวนของ
เครื่องยนตแตละชิ้น จนชักจะลืมความเปนคนไปทุกที ในการทําเวช-
ปฏิบัติ จึงไมคอยเอาใจใสตอชีวิต มุงเอาแตจะบําบัดโรคอยางที่
กลาวมาแลว

อันนี้เปนปญหาเกี่ยวกับแนวความคิดเลยทีเดียว เปนปญหา
ท่ีอาจารยหมอประเวศไดกลาวไวขางตน คือวา ปจจุบันนี้ปญหา
สําคัญทางการแพทย ท่ีถึงขั้นรากฐานก็คือปญหาเกี่ยวกับแนวความ
คิด จากแนวความคิดที่ผิดพลาดก็จะนําไปสูการปฏิบัติท่ีผิดพลาด
เพราะฉะนั้น เราจะตองเขาถึงปญหาพื้นฐาน คือ ปญหาเกี่ยวกับ
แนวความคิด ซ่ึงวันนี้อาตมภาพจะไมพูดมาก อาจารยหมอประเวศ
ก็ไดพูดแลวขางตน แตใหรูวาอันนี้เปนปญหาดานหนึ่งของการ
แพทย

ในยุคสมัยที่เปนมาถึงบัดนี้ ท่ีเรียกวาเปนยุคของความเจริญ
แบบอุตสาหกรรมนั้น ผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญพิเศษเฉพาะดาน
เปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการสรางสรรคความเจริญแบบนั้น 
และเปนผูท่ีแกไขปญหา ทํางานไดผลสําเร็จดีท่ีสุด จึงเปนผูท่ีไดรับ
ความเชื่อถือนิยมยกยองอยางสูงเปนพิเศษ มีฐานะสูงเดนเปนผูนํา
แหงยุคสมัย

แตในระยะที่สังคมกําลังเปลี่ยนไป และความตระหนักรู
ใหมๆ เกิดขึ้นนี้ ก็มีความเปนไปไดเกิดขึ้นใหม ท่ีนาพิจารณา กลาว
คือ ในเมื่อความบกพรองของระบบวิธีแบบชํานาญพิเศษเฉพาะดาน
หรอืการปฏบัิตแิบบแยกสวนนีป้รากฏขึน้แลว ความตองการความ
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สมบูรณกจ็ะเรยีกรองใหมกีารเปลีย่นแปลงแกไขปรบัปรุง ประจวบกบั
แนวทางความเจรญิแบบใหมของยคุสมยั ท่ีเรยีกวายคุขาวสารขอมลูก็
มาถงึ ซ่ึงทาํใหมกีารเนนในการประสานความรูตามแนวความคดิแบบ
องครวม พรอมกนันัน้ความกาวหนาทางเทคโนโลย ี กทํ็าใหมเีครือ่ง
อุปกรณท่ีตรวจคนใหขอมูลท่ีจําเพาะชัดเจนและทาํการรักษาไดแมน
ยาํแนนอน ซ่ึงทาํใหความสามารถและความสาํคญัของแพทย ยายมา
อยูท่ีความชาํนาญในการใชเทคโนโลยเีหลานัน้เสยีหลายสวน

ในสภาพเชนนัน้ ถาแพทยยงัเพลนิอยูกบัระบบความชาํนาญ
พเิศษ ไมขยบัตวั กอ็าจจะเกดิมบุีคคลทาํงานประเภทใหมข้ึนมาทาํ
หนาทีเ่ชือ่มโยงประสานขอมลู และประสานปฏบัิตกิารในการแก
ปญหาโดยสอดคลองกบัขอมลูน้ัน และบคุคลประเภทนีจ้ะกลายเปน
บุคคลสาํคญัมฐีานะเดนของยคุสมยั โดยทีผู่เชีย่วชาญชาํนาญพเิศษ
ท้ังหลายอาจจะกลายไปเปนเพียงผูรับสนองงานของนักประสานขอ
มลู และนกัประสานปฏบัิตกิารบนฐานแหงขอมลูน้ันไปกไ็ด

การแพทยแผนใหม กอปญหา หรือถูกกลาวหา
ข. ชาวบานพึ่งตนไมได หมอก็ไมยอมใหพึ่ง

ปญหาอีกดานหนึ่งของการแพทยก็คือ การมีแนวโนมท่ีจะ
ทําใหคนพึ่งตนเองไมได ตามหลักของชีวิตที่ควรจะเปนนั้น ชีวิตทั้ง
หลายควรจะมีความสามารถในการพึ่งตนเอง และไดรับการพัฒนา
ใหพึ่งตนเองไดมากยิ่งขึ้นๆ แมจะมีองคประกอบอื่นภายนอกมาชวย
ก็ชวยเหลือเพื่อใหเขาสามารถพึ่งตนเอง แตการแพทยแผนปจจุบันที่
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เปนมานี้ มีแนวโนมไปในทางที่ทําใหคนยิ่งพึ่งตัวเองไมไดมากยิ่ง
ข้ึนๆ ตองพึ่งคนอื่นมากขึ้น พึ่งปจจัยภายนอกยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแตพอ
เกิดความเจ็บไขข้ึนมาก็รูสึกวาเปนเรื่องของหมอ ตัวเราไมเกี่ยว

สมัยหนึ่งถึงกับมีการหามไววา ถามีการเจ็บไขข้ึนมา อยาดู
แลรักษาตนเอง จะตองรีบไปปรึกษาหมอกอน อันนี้ท่ีจริงก็เปนเรื่อง
ของความหวังดี เพราะถารักษาตัวเองไมเปน รักษาผิดๆ ถูกๆ ก็จะ
ทําใหเกิดปญหา อาจจะทําใหโรคกําเริบ หรือเปนโรครายแรงยิ่งขึ้น
เฉพาะอยางยิ่ง มักหมายถึงการไปซื้อหายาสมัยใหมมารักษาตัวเอง
ซ่ึงมักไปซื้อท่ีรานขายยาโดยใหคนขายยาแนะนําหรือบอกยาที่จะซื้อ
มาใช อยางที่เรียกกันวาไปหาหมอตี๋

ในกรณีอยางนี้ ท่ีวารักษาตัวเองนั้น ไมใชการรูจักพึ่งตนเอง
เลย แตเปนการไปพึ่งหมอตี๋ และพึ่งยาฝรั่งโดยไมมีความรู และไมได
ศึกษา ซ่ึงรายยิ่งกวาการพึ่งหมอที่ถูกตองตามแบบแผนดวยซ้ํา เปน
เพียงปญหาของการพึ่งผูอื่นดวยกันทั้งสองอยาง ซ่ึงตางกันในแงวา
พึ่งผูอื่นอยางไหนจะรายกวากัน ไมใชเรื่องของการพึ่งตนเอง หรือรู
จักรักษาตัวเองเลย และยอมเห็นไดชัดเจนอยางนอยตามท่ีควรจะ
เปนวา พึ่งหมอหลวง ดีกวาพึ่งหมอตี๋

สาระสําคัญของการปฏิบัติอยางนี้ท่ีเรียกวาเปนการพึ่งพาผู
อื่น ก็คือ มันทําใหคนพึ่งตัวเองไมได ไมรูจักคิดไมรูจักพิจารณาใช
ปญญา โดยที่วาไปฝากชะตา ฝากสุขภาพของตัวเองไวกับคนอื่น ไว
กับปจจัยภายนอก พอเจ็บไขปบก็นึกวาตัวเองไมเกี่ยวแลว จะตอง
ยกไปใหหมอทุกอยางทาเดียว

การรูจักพึ่งตนเอง ในเรื่องนี้ หมายถึงการรูจักรักษาสุขภาพ
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ของตนเอง และรูจักรับผิดชอบตอตนเองในเรื่องสุขภาพ การปฏิบัติ
ดวยการใชความคิดพิจารณา รวมท้ังการรูจักปรึกษาหารือกับแพทย
ดวย คือไมใชปลอยปละละเลยตนเอง ยกปญหาใหเปนเรื่องของ
แพทยไปหมด

นอกจากดานตัวคนดวยกันแลว ก็คอยแตพึ่งยาและการฉีด
ยา เวลาเปนอะไรๆ ข้ึนมาก็ตองเรียกหายา มองแตเรื่องการที่จะฉีด
ยา ซ่ึงเปนเรื่องของการปฏิบัติจากภายนอกเขามาทั้งนั้น คิดวาจะ
ตองแกกันที่ภายนอก แทนที่จะหาวิธีรักษาหรือแกปญหาที่ภายใน
ตัวเอง เชนดวยการปฏิบัติตัวใหถูกตองในเรื่องสุขภาพ เปนตน

ยิ่งในปจจุบันนี้ เทคโนโลยีเจริญขึ้น ก็มีปญหาอีกอยางหนึ่ง
คือ การที่ตองพึ่งพาอาศัย ตองขึ้นตอเทคโนโลยีมากขึ้น ซ่ึงไมเฉพาะ
คนไขเทานั้น ตัวแพทยเองก็ข้ึนตอเทคโนโลยีมากขึ้น แลวก็พาคนไข
ข้ึนตอเทคโนโลยีมากขึ้นตามไปดวย จนกระทั่งเวลานี้มีแนวโนมวา
ตอไปมีอะไร แพทยก็วินิจฉัยเองไมไดแลว ตองสงเขาเครื่องอยาง
เดียว

ความจริงนั้น ความเจริญทางเทคโนโลยีก็เปนประโยชนมาก
อยางที่พูดแลววา ทําใหเกิดความแมนยําชัดเจน จึงเปนสิ่งสําคัญ
และมีความจําเปนอยูเหมือนกัน แตความสมดุลหรือความพอดีอยูท่ี
ไหน อันนี้เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาใหมาก วาแคไหนจึงจะพอ
เหมาะ ไมใชวาพอมีเทคโนโลยีแลว คนก็พึ่งตัวเองไมไดเลย ตองฝาก
ชีวิตไวกับเทคโนโลยี เทคโนโลยีไมมีก็อับจน รักษากันไมได หรือยิ่ง
เทคโนโลยีกาวหนา ตัวคนเองยิ่งเสื่อมสมรรถภาพ

อีกอยางหนึ่ง เทคโนโลยีก็ควบมากับเรื่องเงินๆ ทองๆ คือ
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เปนของที่แพง ยิ่งปจจุบันนี้คนไทยทําเองแทบไมไดเลย มีแตตองพึ่ง
พาอาศัยตางประเทศ แลวในแงของเศรษฐกิจ เราก็ตองใชเงินทอง
มาก การแพทยปจจุบันทําใหมีการสิ้นเปลืองมาก อะไรๆ ก็เปนเรื่อง
ของเงินไปหมด

อันนี้ก็เปนปญหาของการแพทย ท่ีจะตองมาพิจารณาวา
การที่จะทําใหคนพึ่งตนเองทางการแพทยไดน้ี มีขอบเขตแคไหน
เพียงไร แพทยควรจะเกื้อกูลไดแคไหน การใชเทคโนโลยีควรจะเปน
ในรูปแบบใดแคไหนเพียงใด โดยเฉพาะในแงท่ีจะไมใหคนสูญเสีย
คุณสมบัติของการมีชีวิตที่ดี ท่ีรูจักพึ่งตนเอง คือ การรูจักรับผิดชอบ
ตนเอง การรูจักแกปญหาโดยใชวิธีการแหงปญญา การมีสวนรวมใน
การแกไขปญหา และการพัฒนาศักยภาพของตนยิ่งๆ ข้ึนไป

ปญหาอีกอยางหนึ่ง ก็คือ เรื่องของวัฒนธรรม เฉพาะใน
ประเทศไทยเรานี้ การแพทยเปนวิชาการที่มาจากระบบวัฒนธรรม
ตะวันตก ท่ีมีความหมายเปนวัฒนธรรมแบบธุรกิจดวย เมื่อวัฒน-
ธรรมธุรกิจเขามาในเมืองไทย ก็มาเผชิญกับวัฒนธรรมแบบ “นํ้าใจ”

ในเมืองไทยเรานี้ เราก็มีการแพทย มีการรักษาโรคกันมาแต
โบราณ เพราะคนเรานี้ก็คูกับโรค เมื่อมีโรคภัยไขเจ็บมาก็ตองมีการ
รักษาพยาบาล ดังนั้น การแพทยในเมืองไทยเราก็มีเหมือนกัน

ทีน้ี การแพทยของเรานั้นเปนเรื่องของคุณคาทางจิตใจมาก
แพทยหรือหมอเปนบุคคลที่คนเคารพนับถือ ไดรับยกยองถึงขั้นที่วา
เปนบุคคลที่ควรบูชาทีเดียว อยูในระดับสูง พระ ครู แพทย สามอยาง
น้ีสังคมไทยใหความเคารพยกยองมาก เมื่อมีความเคารพบูชา ก็
ตองมีนํ้าใจตอกัน คนไขก็มีความกตัญูกตเวทีตอหมอ หมอก็มีนํ้า
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ใจ มีความเมตตากรุณาตอคนไข ตองพยายามรักษาใหไดผลดี
ทีน้ี พอวัฒนธรรมธุรกิจเขามา ก็เกิดปญหาวาวัฒนธรรม

สองอยางนี้ขัดแยงกัน
ถาแพทยคนไหนคํานึงถึงวัฒนธรรมทั้งสองอยางนี้ โดยที่ตัว

เองอยูในระบบที่มีวัฒนธรรมแบบธุรกิจเขามา แตมีความเอาใจใส
ตอวัฒนธรรมน้ําใจมาก ก็อาจจะเกิดความขัดแยงขึ้นในใจของตัว
เอง ในการที่จะหาเงินหาทองเปนตน

แตแพทยท่ีไมเอาใจใสไมคํานึงถึงวัฒนธรรมเลย ก็อาจจะ
แสวงหาประโยชนจากวัฒนธรรมได โดยที่วาตัวเองจะกลายเปนผูได
เปรียบ ไดประโยชนจากวัฒนธรรมทั้งสองอยาง คือ

วัฒนธรรมน้าํใจ ก็ไดประโยชนในแงท่ีวา คนไขจะเคารพนับ
ถือบูชาหมอ และจะไมมีการเรียกรองจากหมอมาก จะไมมีการมา
คอยตรวจสอบพฤตกิรรมของแพทย จะไมมกีารกลาวหาหรอืฟองเรยีก
คาเสยีหาย แพทยในเมอืงไทยจงึไมตองเสีย่งกบัการถกูฟองรอง

แตในเวลาเดียวกันก็สามารถเอาระบบวัฒนธรรมธุรกิจ เขา
มาใชเต็มท่ี สามารถที่จะหาเงินหาทองไดอยางดี โดยไมตองเสี่ยงกับ
การที่จะถูกฟองเรียกคาเสียหาย

สภาพอยางนี้ นับวาตรงขามกับในสังคมตะวันตกเอง ท่ีมี
วัฒนธรรมธุรกิจน้ัน ซ่ึงถือวาการแพทยเปนการบริการที่มีการแลก
เปลี่ยนกัน ก็เหมือนกับการซื้อขายสินคาหรือบริการ ซ่ึงเปนเงินเปน
ทอง แตในเวลาเดียวกันทุกคนก็จะตองคอยรักษาสิทธิของตนเอง
คนไขก็คอยดูวาแพทยจะลวงล้ําละเมิดสิทธิของตัวเองไหม จะรักษา
ถูกตองตามหลักวิชาดีไหม ถาแพทยทําอะไรพลาดพลั้ง คนไขก็คอย
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จองเพื่อจะฟองเรียกคาเสียหาย ทําใหแพทยตองปฏิบัติการดวย
ความระมัดระวังตัวเต็มท่ี ก็ไดผลดีไปแบบหนึ่ง แตเปนชีวิตที่แหง
แลง ขาดคุณคาทางจิตใจ ไมมีสายสัมพันธท่ีเชื่อมประสานชีวิต แต
มีความเครียดสูง เพราะฉะนั้น ในวัฒนธรรมธุรกิจน้ัน ชีวิตมนุษยก็
จะมีสภาพเปนอีกอยางหนึ่ง

ในสังคมไทยเรากําลังมีการเผชิญระหวางวัฒนธรรมสอง
อยางนี้ จึงมีการขัดแยงทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น ซ่ึงก็เปนปญหาชนิด
หนึ่งเหมือนกัน น่ีก็เปนปญหาในวงการแพทย

เปนอันวา ในแงหนึ่งก็เปนเรื่องที่ทําใหเกิดผลประโยชนแก
แพทยโดยทั่วไป และปจจุบันนี้การแพทยของไทยเราก็มีความโนม
เอียงไปในทางที่จะเปนวัฒนธรรมธุรกิจมากขึ้น และมีปญหาเกี่ยว
กับจริยธรรมมากขึ้น สังคมของเรายังไมมีการปรับตัวหรือพรอมท่ีจะ
ปรับตัวตางๆ จึงทําใหเกิดปญหาการขัดแยงในทางจริยธรรม

ปจจุบันนี้มีการพูดกันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมของ
แพทย ซ่ึงเปนปญหาดังที่กลาวมา ทีน้ีอยางที่วาแลว ปญหานี้ก็ไป
สัมพันธกับเรื่องธุรกิจ เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทอง

วิธีการรักษาแบบปจจุบันนี้ ใชเงินใชทองมาก ไมเฉพาะแต
ในเมืองไทยเทานั้น ในประเทศตะวันตกยิ่งเปนมากอน จนกระท่ัง
เปนเหตุใหในสังคมตะวันตกมีคนจํานวนมากขึ้น ท่ีหันมาคิดหาทาง
ทําตนใหเปนอิสระจากสถาบันการแพทย ซ่ึงการรักษาตัวเองนี้ก็เปน
วธิกีารอยางหนึง่ เพราะฉะนัน้ การรกัษาโรคดแูลสขุภาพตวัเองทีเ่รยีก
วา self-care จึงกาํลงัเปนทีก่ลาวขวญักนัมากในสงัคมตะวนัตก

เขาใจกันวา ในสังคมไทยก็คงจะพิจารณาเรื่องนี้กันในไมชา
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ในวงการแพทยเราเอง อยางในการประชุมครั้งนี้ก็ถือวา เปนการตื่น
ตัวในเรื่องนี้ดวย

ท่ีวามานี้ก็เปนตัวอยางปญหาตางๆ ในวงการแพทย ท่ีจะ
ตองเอามาคิดมาพิจารณากัน ถาเปนการบกพรองจริง ๆ เปนปญหา
จริงๆ ก็ตองหาทางแกไข แตโดยความมุงหมายก็คือวา จะทําอยางไร
ใหเกิดประโยชนแกประชาชน ใหเกิดผลดีตอสุขภาพของประชาชน
และตอสังคมนี้โดยทั่วไป

ฐานะของแพทย และความรับผิดชอบเชิงจริยธรรม
ทีน้ีก็จะหันมาพูดถึง “การแพทยแนวพุทธ” บาง จากจุดของ

ปญหาเหลานี้ เราก็หาทางแกไข อยางที่บอกขางตนแลววา แงท่ีพระ
พุทธศาสนาจะเกี่ยวของกับการแพทยน้ี มองไดสองดาน ดานที่หนึ่ง
คือ เรื่องหลักการ เรื่องสาระหรือเนื้อหาในทางวิชาการ วาสอดคลอง
กับความเปนจริงไหม เชน เปนไปตามกฎธรรมชาติไหม เปนเรื่อง
ของสัจธรรม ดานที่สอง เปนเรื่องของเวชปฏิบัติวา เวชปฏิบัติท่ีทํา
กันอยูน้ี เกื้อกูลแกชีวิตและสังคมจริง เหมาะสมและใหความเปน
ธรรมแคไหนเพียงไร ซ่ึงเปนเรื่องของจริยธรรม

ตามความเปนจริงนั้น ควรจะพูดถึงในแงสัจธรรมกอน
เพราะวาสัจธรรมนั้นเปนสาระ เปนฐานและเปนเนื้อแทของเรื่อง แต
เพื่อความสะดวก จะขอมองในแงจริยธรรมกอน และจะมองจากวง
แคบออกไป โดยจับท่ีการแพทยในสภาพปจจุบันและเนนปญหาของ
สังคมไทย เพื่อใหสัมพันธกับปญหาที่พูดไปแลว

ดานที่หนึ่ง ความรับผิดชอบเชิงจริยธรรม โดยสัมพันธกับ
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สภาพของสังคมไทย เรื่องจริยธรรมที่ควรจะพูดถึงก็คือ คนที่มาเปน
แพทย หรือคนที่มาเรียนเปนแพทยในสังคมไทยเรา มีปญหาในทาง
การศึกษารวมกันกับผูเรียนวิชาการอื่นๆ ท่ัวไป ตามสภาพของคา
นิยมในสังคมไทย กลาวคือ คานิยมของสังคมไทยในปจจุบันนี้เกี่ยว
กับการศึกษาทั่วไป เปนคานิยมที่ไมเอื้อตอจริยธรรม ไมวาจะเปน
เรื่องของวิชาแพทย วิชาวิศวกรรม สถาปตยกรรม หรือวิชาอะไรก็
ตาม คนที่จะมาเรียนหนังสือหรือวิชาเหลานั้น ลวนแตมีคานิยมที่จะ
ใชการศึกษาเปนเครื่องมือ สําหรับเลื่อนสถานะในสังคม และเพื่อ
เขาถึงโอกาสที่ดีท่ีสุดในการหารายได ซ่ึงไมใชเปนตัวความหมายที่
แทจริงของการศึกษา

อันนี้เปนจุดสําคัญที่จะทําใหมองเห็นปญหา กลาวคือ ผู
เรียนหรือผูท่ีเขามาสูวงการแพทย มีความมุงหมายเดิมเพียงเพื่อจะ
มาเอาวิชาการแพทยและอาชีพแพทยเปนเครื่องสนองวัตถุประสงค
สวนตัวที่วา จะเปนบันไดไตไปสูความมีสถานะสูงทางสังคม และ
เปนโอกาสที่ดีอยางยิ่ง หรือดีท่ีสุด ในการแสวงหารายได เมื่อเปน
อยางนี้ เด็กนักเรียนทั้งหลายก็มุงจะมาเรียนแพทย หรือพอแมก็จะ
สนับสนุนเด็กใหมาเรียนแพทย โดยจับเอาเปนทางเลือกอันดับหนึ่ง

เมื่อคนทั้งหลายมุงมาเรียนแพทย การศึกษาแพทยก็
สามารถที่จะคัดคนไดดีท่ีสุด คัดคนที่เรียกวาหัวกะทิ ท่ีสมองดีท่ีสุด
เขาไวในวงการแพทย ฉะนั้น คนในวงการแพทยจึงเรียกวาไดคนชั้น
นําของประเทศ คือเปนคนที่สมองดี มีสติปญญาสูง

ในสภาพอยางนี้ ถามองในแงจริยธรรม ก็ตองถือวาคนที่มา
เปนแพทยน้ีควรจะมีความรับผิดชอบมากที่สุดในการที่จะใหหรือ
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เอื้ออํานวยแกสังคม เพราะเหตุผล ๒ ประการ
ประการที่หนึ่ง อยางที่กลาวมาแลว คือ วงการแพทยเปน

แหลงที่คัดไดคนหัวกะทิของสังคมมา เมื่อคนที่มาเปนแพทยเปนคน
ท่ีมีสติปญญามีความสามารถมาก ถาพิจารณาตามหลักที่วา คนที่มี
มากก็ควรจะใหมาก เรามีสติปญญามาก มีความสามารถมาก เราก็
ควรจะใหแกสังคมนี้ไดมาก เมื่อเปนคนเกงมากก็ควรจะชวยสังคม
ใหมาก น่ีเปนสํานึกประการที่หนึ่ง ในทางจริยธรรม

อีกประการหนึ่ง ก็คือ รัฐหรือสังคมนี้ไดลงทุนในการผลิต
แพทยน้ีสูงมาก ใชเงินทองมากเหลือเกิน มองในแงหนึ่งก็เหมือนกับ
วา แพทยเปนผูท่ีไดจากสังคมนี้มากหรือมากที่สุด เมื่อเราไดจาก
สังคมมากที่สุดเราก็ควรจะใหแกสังคมใหมากที่สุด เชนเดียวกัน น่ี
เปนการมองในแงความรับผิดชอบ

ทีน้ี ถามองในแงเวชปฏบัิตแิบบธรุกจิ วชิาชพีแพทยกเ็ปนทางที่
มรีายไดมาก ดงันัน้ โดยสาํนกึทางจรยิธรรม เมือ่เราเอามาจากสงัคม
มาก เรากค็วรจะพยายามใหแกสงัคมใหมากดวย หมายความวา เอา
จากสงัคมไปพลาง กใ็หแกสงัคมไปพลางดวยเชนเดยีวกนั เพือ่วาการ
เอากบัการใหจะไดเปนไปอยางสมดลุ น่ีเปนแงคดิดานทีห่นึง่

ตอไป ดานที่สอง ความรับผิดชอบโดยฐานะของแพทย ผูท่ี
สําเร็จการศึกษาแพทย หรือบัณฑิตแพทยน้ี ถาวิเคราะหออกไปแลว
จะเห็นวามีฐานะ ๒ อยาง คือ

๑) เปนแพทย
๒) เปนบัณฑิต
ดังนั้น การเปนบัณฑิตแพทยก็จึงมีความรับผิดชอบตอเพื่อน
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มนุษยและตอสังคม ๒ แบบ ตามฐานะทั่วไป ๒ อยางนั้น คือ
อยางที่หนึ่ง มีความรับผิดชอบในฐานะที่เปนแพทย ในฐานะ

ท่ีเปนผูเยยีวยาบาํบดัโรค รักษาคนไข ทําคนใหมสีขุภาพด ี ท้ังสขุภาพ
ของบุคคลและสุขภาพของสังคม

ในฐานะที่เปนแพทยน้ัน ก็มีความหมายแยกออกไปอีกเปน
๒ อยาง คือแพทยในแงท่ีทําหนาที่แพทย ก็เปนผูชวยชีวิต ชวยเหลือ
เพื่อนมนุษยใหพนจากโรคภัยไขเจ็บ ทําใหเขามีสุขภาพดี แยกใหชัด
เปน แกไขบําบัดโรค กับ ทําใหคนมีสุขภาพดี

ขอน้ีเปนความมุงหมายแทของตัวงาน คือเปนความหมาย
ตามเนื้อหาสาระของงาน ตรงตามความมุงหมายของการทําหนาที่
เฉพาะของตน ซ่ึงจะตองชวยคนใหปราศจากโรคและใหมีสุขภาพดี
เรียกไดวาเปนคุณคา หรือเปนความหมายแทของงาน

แตความหมายอีกอยางหนึ่งในฐานะที่เปนแพทย ก็คือ ในแง
ท่ีประกอบอาชีพแพทย ซ่ึงตองใชวิชาแพทยน้ี ในการทํามาหากิน
เลี้ยงดูชีวิตของตนเอง และครอบครัว น่ีเปนประการที่สอง

รวมความวา การเปนแพทยน้ี ในตัวของมันเองก็แบงความ
หมายเปน ๒ อยาง คือ การชวยคนใหพนจากโรคและชวยใหมี
สุขภาพดี และพรอมกันนั้นก็เปนเครื่องมือเลี้ยงชีพ หรือเปนเครื่อง
ประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต

การใชวิชาแพทยเปนอาชีพ หรือเปนเครื่องมือหาเลี้ยงชีพนั้น
เปนความมุงหมายที่พวงมาตามระบบของสังคม คือระบบสังคมที่
เปนอยู ถือวา คนเราจะตองมีอาชีพของตนเอง และรูจักรับผิดชอบ
ตัวเองในการทํามาหากิน ดังนั้น เมื่อเรียนแพทยไปทํางานแพทย
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การทํางานแพทยก็เปนเคร่ืองอาศัยเลี้ยงชีพไปดวย การประกอบ
อาชีพดวยวิชาแพทยก็จึงเปนคุณคาและความหมายของการเปน
แพทยไปดวย

อยางไรก็ตาม การที่แพทยเอาวิชามาเปนเครื่องมือหาเลี้ยง
ชีพนี้ ก็จะทําใหจุดเนนของการแพทยน้ีมาอยูท่ีสวนของการบําบัด
โรค เพราะการดูแลหรือชวยเหลือคนใหมีสุขภาพดี รวมทั้งการปอง
กันโรคนั้น เปนเรื่องที่ไมชัดเจน เปนสวนที่ไมคอยเกิดความจําเปน
หรือไมคอยมีแรงบีบคั้นที่จะทําใหตองจายเงินจายทอง สวนการ
บําบัดโรค หรือเรื่องของการเจ็บไขไดปวย มีโรคภัยไขเจ็บท่ีจะตอง
รักษาน้ีเปนสวนที่ชัดเจน เปนสิ่งที่บีบคั้นชีวิต ทําใหเกิดความจําเปน
ท่ีจะตองรักษาปจจุบันทันดวน ก็ทําใหจําเปนตองไปหาแพทยและมี
การเรียกรองเงินทองไดงาย และสามารถตีราคาไดสูง

เพราะฉะนั้น การแพทยในแงอาชีพจึงโยงไปสูการเนนความ
หมายของการทําหนาที่ ในแงของการแกไขบําบัดโรค สวนความ
หมายในแงของการดูแลสุขภาพและปองกันโรค ก็เลยเบาบางลงไป
ไมคอยปรากฏ

ถามองในแงจริยธรรม แพทยจะตองคํานึงถึงความหมายที่
หนึ่งในแงคุณคาแทของความเปนแพทย โดยถือวาวิชาการแพทย
หรือการทําหนาที่แพทย ก็คือการเยียวยาบําบัดโรค และดูแลรักษา
คนใหมีสุขภาพดี อันนี้เปนคุณคาที่แทจริง และเปนความหมายที่แท
จริง สวนการถือวาวิชาแพทยเปนเครื่องประกอบอาชีพ เปนความ
หมายที่พวงตามมา

อยางไรก็ตาม ก็ตองยอมรับความจริงตามวิสัยของปุถุชน
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โดยถือวาจําเปนจะตองทําไปทั้ง ๒ อยาง แตขอสําคัญถาหากวาลืม
ความหมายประการแรกเสียแลว ความหมายประการที่ ๒ ก็จะเดน
ข้ึนมา แลวก็อาจจะทําใหเกิดการเบียดเบียน  เกิดความเบี่ยงเบนไป
จากจริยธรรม

ขอตอไป ความรับผิดชอบในฐานะที่ ๒ ก็คือในฐานะท่ีเปน
บัณฑิต ซ่ึงถือวา แพทยเปนบุคคลที่มีสติปญญา มีความพรอมมาก
ในการที่จะรับผิดชอบสังคมนี้ ในการที่จะแกไขปญหาที่มีอยู อยางที่
บางทานบอกวา สังคมไทยนี้มีปญหาเดน ท้ังในเรื่องความโง ความ
จน และความเจ็บ

แพทยในฐานะที่เปนบัณฑิตนี้ มีความรับผิดชอบ ในความ
หมายที่ขยายกวางออกไปนอกจากเรื่องของการบําบัดรักษาโรคแลว 
ในขอบเขตที่ตนเปนบัณฑิตก็จะตองออกไปชวยสังคม เพื่อรวมแก
ปญหาในวงกวางนี้ดวย จะตองรับผิดชอบในการชวยสรางสรรค
พัฒนาสังคม ท้ังดานเศรษฐกิจ การเมือง โดยเฉพาะในดานวัฒน-
ธรรม ท่ีกําลังหันมาเห็นความสําคัญกันใหมอีก

อยางที่อาจารยหมอประเวศไดกลาวขางตนวา ตอนนี้เราเขา
สูโลกแหงการพัฒนาวัฒน-ธรรม ตามท่ีองคการสหประชาชาติได
ประกาศออกมาแลวในตอนนี้ใหถือวา วัฒนธรรมเปนแกนกลางของ
การพัฒนา แพทยก็จะตองมีความรับผิดชอบในทางวัฒนธรรมนี้
ดวย คือรับผิดชอบในการที่จะชวยเหลือ และรวมมือในการทําให
วัฒนธรรมมีความหมายสําคัญขึ้นมา และเอามาชวยแกไขปญหา
ของสังคมนี้ และความรับผิดชอบนี้ก็ยิ่งมีอยางสูง ในเมื่อวงการ
แพทยน้ีเปนแหลงของบัณฑิตชั้นนํา เปนแหลงของผูมีสติปญญาสูง
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หรือเปนที่ชุมนุมของคนหัวกะทิอยางที่กลาวแลวขางตน
เปนอันวา ในฐานะที่เปนบัณฑิต บัณฑิตแพทยตองมีความ

รับผดิชอบตอสงัคมไทยนีเ้ปนอยางมาก จะตองสาํนกึวานอกจากการ
รักษาคนใหมสีขุภาพดโีดยทัว่ไปแลว กจิกรรมของตนเองมคีวามเกีย่ว
ของและมผีลกระทบตอสงัคมอยางไร ในดานสงัคม เศรษฐกจิ การ
เมอืง ตลอดจนวฒันธรรม ท้ังนีจ้ะตองคาํนงึทัง้ในแงลบ และแงบวก

แงลบ ก็คือจะตองพิจารณาและสํารวมระวังวา พฤติกรรม
ของตัวเองก็ดี เวชปฏิบัติท่ีไดดําเนินไปก็ดี มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรมของประเทศอยางไรบาง และในแงบวก
เราจะเอาเวชปฏิบัติน้ีและแมแตปฏิบัติการดานอื่นๆ มาชวยเสริมสง
อยางไร ในการที่จะชวยสังคมใหดีข้ึน อันนี้เปนเรื่องที่ขอกลาวโดย
ยอ เพราะยังมีหัวขอท่ีจะตองพูดอีกหลายอยาง

เรื่องตอไป ก็คือ ฐานะของคนไข เมื่อกี้น้ีเปนฐานะของแพทย
ฐานะของคนไขเมื่อมองในสายตาของแพทย หรืออาจจะพูดวา ทาที
ของแพทยท่ีมองคนไขเปนอยางไร ถาจะแยกแยะออกไปก็จะได
ฐานะอยางนอย ๓ อยาง คือ

หนึ่ง อาจจะมองคนไขในฐานะที่เปนมนุษย หรือเปนคนที่มี
ชีวิตที่มีท้ังกายและใจ มีรางกายที่เจ็บไขไดปวยไดมีจิตใจที่มี
ความรูสึก รูจักทุกขรอน รูจักครุนคิดกังวลหวงใย รูจักหวัง รูจักหวาด
หวั่นกลัวภัย และรูจักมีความเบิกบานผองใสได

สอง มองในฐานะเปนอยางเครื่องยนต ท่ีประกอบไปดวยชิ้น
สวนตางๆ เสมือนเปนสิ่งไรชีวิต อันนี้ตรงกับท่ีกลาวมาแลววา เปนที่
มาสําคัญอยางหนึ่งของปญหาในวงการแพทย และมีแนวโนมท่ีจะ
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เปนไปมาก เพราะสภาพชีวิตของคนยุคปจจุบันทําใหเราชักจะลืมท่ี
จะมองคนเปนคน แตมองคนเปนเคร่ืองจักรเครื่องยนตท่ีประกอบไป
ดวยชิ้นสวน ซ่ึงเราจะแกไขสวนที่วิปริตซึ่งทําหนาที่หรือทํางานผิด
พลาดไป

สาม มองคนไขในฐานะที่เปนลูกคา หรือผูรับบริการ หรือถา
ใหแรงก็อาจจะมองเปนเหยื่อเลย

การที่แพทยจะมีเวชปฏิบัติอยางไรก็อยูท่ีวาแพทยมองคนไข
ในฐานะไหน ใน ๓ อยางนี้ การปฏิบัติจะเปลี่ยนแปลงปรับตัวไป
ตามการมอง

ถาแพทยมองคนไขเปนมนุษย เปนชีวิตที่มีกายและใจ ก็โนม
ไปในทางที่จะปฏิบัติตอคนไขดวยน้ําใจดวยมนุษยธรรม

ถามองในฐานะที่เปน เครื่องยนต ประกอบไปดวยชิ้นสวน
คืออวัยวะตางๆ ก็มีความโนมเอียงที่จะกระทําเวชปฏิบัติไปอยางไร
ความรูสึกและไรนํ้าใจ สักแตวาทําไปตามหนาที่ของตนเองไมเกี่ยว
ของกับคน ทํางานของตนเสร็จแลวก็แลวไป คนไขจะเปนอยางไรจะ
รูสึกอยางไร ฉันไมสนใจ

ถามองในฐานะที่เปนลูกคา ก็จะปฏิบัติไปในทางของธุรกิจ
มุงไปในการที่จะทําเงินใหไดมากๆ อาจจะเลยเถิดไปถึงกับเปนการ
เอาเปรียบคนไข จนทําใหเสียความเปนธรรมก็ได มองอยางไร ก็นํา
ไปสูการปฏิบัติแบบน้ัน

อยางไรก็ตาม การมองทั้ง ๓ อยางนี้ ก็ยังเนนการมองในแง
ความหมายที่แคบ คือ ไปมองในจุดของการบําบัดโรค แตท่ีจริงนั้น
ถามองใหกวางออกไปแลว การแพทยน้ันไมใชมีความหมายเฉพาะ
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การบําบัดรักษาโรค แตหมายถึงการทําใหคนมีสุขภาพดี มีความ
แข็งแรงดวย

ถามองในแงน้ี แพทยก็จะไมมองเฉพาะตัวคนไขเทานั้น แต
จะมองมนุษยหรือคนในสังคมนี้ท้ังหมด ถาอยูในประเทศไทยก็มอง
คนไทยทั้งหมด คือมองเพื่อนมนุษยทุกคนดวยความรูสึกปรารถนาดี
และคิดวาจะทําอยางไรใหทุกคนในประเทศไทยหรือในสังคมไทยนี้ 
หรือท่ัวโลกนี้ แข็งแรง สุขภาพดี มีหนาตาสดชื่น ยิ้มแยมแจมใส อัน
น้ีเปนการมองที่กวาง ไมมองเฉพาะแตคนปวยไขท่ีมาหาตัวเราเทา
น้ัน จะมองตลอดถึงเพื่อนมนุษย เพื่อนรวมสังคมทั้งหมด ดวยใจ
หวังดีใหเขามีสุขภาพดี อันนี้ก็เปนเรื่องในแงมุมตางๆ

ทีน้ีอีกอยางหนึ่ง ก็คือตัวงานแพทยเอง งานแพทยน้ีมีความ
หมาย และมีฐานะเปนอยางไร ขอพูดสัก ๒ อยาง

บางทีเราลืมไป มองดิ่งไปจนกระทั่งวา งานแพทยกลายเปน
เรื่องของความชํานาญพิเศษ แลวก็ยกใหเปนเรื่องของแพทยไปเลย
อยางที่พูดมาขางตน ทีน้ีถาเราหันมาสํารวจความหมายและฐานะ
ของงานแพทยอีกทีหนึ่ง เราอาจจะตั้งเปนคําถามสําหรับทบทวน
และตรวจสอบวา

ขอที่หนึ่ง งานแพทยในฐานะและความหมายที่เปนการดูแล
รักษาใหมีสุขภาพดีน้ัน เปนความรับผิดชอบของบุคคลทุกคนตอตน
เองและตอเพื่อนมนุษยดวยกันหรือไม คือ บุคคลทุกคนมีความรับ
ผิดชอบที่จะดูแลรักษาตนเองใหมีสุขภาพดี และชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันใหมีสุขภาพดี ไรโรคภัยใชหรือเปลา อันนี้เปนการมองงานแพทย
ในฐานะที่เปนงานรับผิดชอบของบุคคลทุกคน ตอตนเอง และตอ
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เพื่อนมนุษยดวยกัน
ขอที่สอง งานแพทยในฐานะที่เปนการดูแลรักษาใหมีสุข

ภาพดีไรโรคภัยนั้น เปนกิจการของผูชํานาญพิเศษในเรื่องของการ
บําบัดโรค และสงเสริมสุขภาพหรืออยางไร

เทาที่ผานมา สังคมไดมีความโนมเอียงมานานแลวที่จะมอง
ในแงท่ีสอง ก็เลยตั้งเปนปญหาขึ้นมาใหหันกลับไปลองทบทวนดูอีก
ทีตั้งแตตน วาควรจะมองในแงไหนกันแน น่ีเปนการมองงานแพทย
ท้ังหมด

ความจริงนั้น ถามองแนวโนมในปจจุบัน เทาที่ปรากฏออก
มาดูเหมือนวากระแสกําลังจะไหลกลับ เพราะไดมีความเคลื่อนไหว
ในวงการแพทยเองบาง จากผูท่ีวิจารณวงการแพทยบางวา จะตอง
ใหงานแพทยเปนความรับผิดชอบของบุคคลทุกคน ในการที่จะดูแล
รักษาสุขภาพของตนเองและเปนความรับผิดชอบของมนุษย ตอ
เพื่อนมนุษยดวยกัน ท่ีจะชวยกันใหมีสุขภาพดีไรโรคภัย

อยางไรก็ตาม ก็นาจะตั้งคําถามสะกิดใจไวหนอยวา แนว
โนมน้ีจะมีลักษณะเปนการสุดโตง อีกหรือไม เดี๋ยวจะกลายเปนวา
คราวหนึ่งก็ปลอยไปเลย ยกใหเปนเรื่องของหมออยางเดียว จนตัว
เองทําอะไรไมได พอมาอีกคราวหนึ่งก็จะทําเองหมด จนจะไมให
หมอทําอะไร

ความจริงถามองอยางกลางๆ หมอหรือแพทยก็อยูในความ
หมายที่วาเปนเพื่อนมนุษยท่ีชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกันนั่นเอง ก็
อยูในความหมายที่หนึ่งนั้นแหละ ถาไมแยกเด็ดขาดออกไปก็จะดู
กลมกลนือยูในวงจรชวีติของมนษุย คอื การดแูลรกัษาสขุภาพของตน



การแพทยแนวพุทธ๓๒

ก็เปนความรับผิดชอบพื้นฐานของทุกคนตอตนเอง สวนงานแพทย
ในฐานะที่เปนผูชํานาญพิเศษเฉพาะเรื่อง ก็เปนสวนเสริม ท่ีไมแยก
จากหมูมนุษยออกไป

ทําอยางไรจะใหเกิดความสมดุลกัน มาจัดกันใหเกิดความ
พอเหมาะพอดี เพราะเราก็ควรจะมีผูเชี่ยวชาญพิเศษเหมือนกัน แต
เปนผูเชี่ยวชาญที่เขาใจชีวิตคน และอยูกับคน ไมใชแบบแยกตัวโดด
เดีย่วออกไป ซ่ึงเปนการไมสมควร และจะไมไดผลจริงอยางทีว่ามาแลว



- ๒ -
การแพทยแนวพุทธอยูที่ไหน?

ปฏิบัติการเฉพาะที่ แตดูใหดีทั้งระบบ
เยียวยาสวนที่เจ็บไข แตรักษาใหครบทั้งคน

พอพูดมาถึงแงน้ีแลว ก็เขามาสูขอบเขตของการแพทยในแง
สัจธรรมมากขึ้น ก็เลยจะขอเขาสูการแพทยแนวพุทธเสียตอนนี้ เทา
ท่ีพูดมานั้นยังไมเขา ยังเปนเรื่องทั่ว ๆ ไป ซ่ึงไปเนนในแงจริยธรรม
และจริยธรรมที่พูดมานั้น ก็เปนจริยธรรมในสวนเฉพาะกิจ เฉพาะ
กาลสมัย เฉพาะเทศะ และมุงที่สภาพปจจุบันของสังคมไทยเปน
สําคัญ ตอไปนี้จะพูดถึงการแพทยแนวพุทธ

วาที่จริง สัจธรรม กับจริยธรรม ไมแยกตางหากจากกัน มัน
อิงอาศัยซึ่งกันและกันอยู เพราะฉะนั้น ท่ีอาตมภาพวาจะพูดในแง
สัจธรรม จึงไมใชพูดถึงสัจธรรมลวน ๆ แตจะพูดในแงท่ีโยงกันไปโยง
กันมา ท้ังสัจธรรมและจริยธรรม โดยยึดเอาสัจธรรมเปนหลัก ทีน้ี
เมื่อพูดโดยเอาสัจธรรมกับจริยธรรมมาโยงเขาดวยกันแลว เราก็อาจ
จะใชคํารวมวา พูดในแงของพุทธธรรมนั่นเอง

เริ่มแรกอยากจะใหนึกถึงพระพุทธเจาในแงท่ีเกี่ยวกับ
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การแพทย พระพุทธเจามีพระนามมากมายหลายอยาง ในบรรดา
พระนามมากมายหลายอยางนั้น พระนามที่สําคัญอยางหนึ่งของ
พระพุทธเจา ก็คือ พระองคไดช่ือวาเปน “หมอ”

มีคําในพระไตรปฎกหลายแหงทีเดียวที่เรียกพระพุทธเจา
เปนหมอ หรือเปนแพทย คําหนึ่งคือคําวา “ภิสักกะ” หรือ “ภิสักโก”
“ภสิกัโก” กค็อืหมอยา และคูกบัความเปนหมอยานัน้กค็อื “สลัลกตัตะ”
หรอื “สลัลกตัโต” ซ่ึงหมายถงึหมอผาตดั

คาํทีเ่รยีกพระพทุธเจาเปนหมอนั้น ตามปกติก็เปนคําที่พูดคู
กันทั้ง ภิสักโก และสัลลกัตโต คือ เปนทั้งหมอยาและหมอผาตัด

บางทีพระพุทธเจาเองก็ตรัสแบบอุปมาไวอยางจําเพาะชัด
เจนทีเดียววา “คําวาหมอยา (ภิสักโก) หมอผาตัด (สัลลกัตโต) น้ี
เปนชื่อของตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา” (ม.อุ.๑๔/๗๗/๗๒)

อีกอยางหนึ่งก็ใชคําวา “ติกิจฉโก” แปลวา ผูเยียวยาบําบัด
หรอืผูบําบดัโรคนัน่เอง บางทเีรยีกพระพทุธเจาวา “สพัพโรคตกิจิฉโก”
แปลวา ผูบําบัดสรรพโรค คือเปนผูเยียวยาโรคทุกอยาง

บางทีเรียกวา “สัพพโลกติกิจฉโก” แปลวา ผูเยียวยาสรรพ-
โลก คือเปนผูรักษาชาวโลกทั้งหมด หมายความวา รักษาโรคดวย
รักษาโลกดวย

ตรงนี้ขอใหสังเกตดวยที่วา ทุกโรคและทั้งโลก แสดงวาหนาที่
ของพระองคก็คือ ตองแกไขโรคทุกอยาง และชวยรักษาคนทั้งโลก

อีกคําหนึ่งที่เรียกพระพุทธเจาเปนหมอ คือ คําวา “เวชช” ซ่ึง
เปนคําเดียวกับแพทยเลยทีเดียว แตเปนรูปคําในภาษาบาลี คําวา
เวชช น้ี ก็ใชเรียกพระพุทธเจาบาง แตไมบอย
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เปนอันวา สรุปความก็คือ พระพุทธเจามีพระนามอยางหนึ่ง
วาเปน “หมอ” หรือ เปน “แพทย” เมื่อเปนหมอก็มีหนาที่หรือทํางาน
ในการเยียวยาบําบัดโรค แตพระพุทธเจาทรงแกไขบําบัดโรคของคน
หมดทั้งโลก คือทํางานเพื่อประโยชนแกชีวิตที่เปนสากล

พระพุทธศาสนานั้น มองความไมสบายวาเปนโรคของชีวิตทั้ง
หมด ไมไดมองเพียงดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ การที่มองและแยก
แยะออกไปก็เพื่อสะดวกในการปฏิบัติ แตตอนแรกใหมองโรคของ
ชีวิตทั้งหมด มองชีวิตวามี “โรค” ท่ีจะตองเยียวยา แตวา “โรค” น้ัน
เยียวยาได อันนี้เปนคําสรุปท่ีทําใหสบายใจ

ชีวิตนี้มีโรค แตโรคน้ันแกไขได และจุดหมายของพระพุทธ-
ศาสนา ก็คือการแกไขความไมสบายหรือโรคของชีวิตนั้น

คําวา “โรค” น้ีเปนคําที่ใชแทนคําวา “ทุกข” ซ่ึงเปนปญหา
ของมนุษยทุกคน ทุกขก็คือปญหาของชีวิต

เพราะฉะนั้น เมื่อใชคําวาโรคแทนคําวาทุกข ก็ถือวา ทุกขน้ัน
เปนโรค เปนสิ่งบีบคั้นขัดของ เปนปญหาที่ตองแกไข

คําวาโรคนั้นแปลวาสิ่งที่เสียดแทง อาจจะมีคําที่แปลแลวสื่อ
ความหมายไดดีกวานี้ แตโบราณแปลกันมาวา สิ่งที่เสียดแทง โรคก็
คือสิ่งที่เสียดแทงชีวิต ซ่ึงจะตองแกไขกําจัดออกไป จะไดโปรงไดโลง
แลวก็สบาย

ในการแกไขปญหาของมนุษยน้ัน พระพุทธเจาไดทรงวาง
หลักทั่วไปไวเรียกวา อริยสัจ ๔

หลักอริยสัจ ๔ น้ี เปนกระบวนการและเปนระบบเหตุผลใน
การแกไขปญหาของมนุษย หรือบําบัดโรคของชีวิต
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อริยสัจน้ันเปนระบบการแกปญหาในแนวของการรักษาโรค 
คลายกับวาพระพุทธศาสนามองโลกดวยสายตาอยางแพทย ดังที่มี
การเปรียบเทียบขั้นตอนของการดับทุกข เหมือนขั้นตอนของการ
รักษาโรค เชน ในคัมภีรวิสุทธิมัคค ทานพูดถึงเรื่อง ทุกข สมุทัย นิโรธ
มรรค ซ่ึงเปนหัวขอท้ัง ๔ ของอริยสัจวา

- ทุกข น้ัน ไดแกโรค
- สมุทัย ก็คือโรคนิทาน สมัยกอนเขาใชคําวาโรคนิทาน

ซ่ึงก็แปลวา เหตุของโรค หรือสมุฏฐานของโรคนั่นเอง
- นิโรธ คือ ภาวะที่หายจากโรค
- มรรค ไดแกยาและกระบวนวิธีท่ีใชบําบัดโรคหรือทําให

หายโรคนั้น
เมื่อเราประสบปญหา คือโรค ก็ตองตรวจอาการดูเพื่อ

วินิจฉัยวาเปนโรคอะไร แลวก็จับตัวสาเหตุใหไดวาเปนเชื้ออะไรหรือ
เกิดจากอะไร เสร็จแลวก็กําหนดเปาหมาย คือ ความหายโรคหรือ
ความมีสุขภาพดี คาดหมายวาผลดีท่ีตองการคืออยางไรแคไหน
และจะสําเร็จหรือเปนไปไดเทาไหนเพียงใด ในขั้นตอนนั้นๆ แลวก็
วางวิธีปฏิบัติในการแกไข เชน ใหยา รวมเปนสี่ข้ันตอนดวยกัน

ขั้นที่หนึ่ง ตัวโรค ก็คือ “ทุกข” ขั้นที่สอง การหาเหตุตนตอของ
โรคนั้น ก็คือ “สมุทัย” ขั้นที่สาม ภาวะที่หายจากโรค หรือความมีสุข
ภาพดี ก็คือ “นิโรธ” ขั้นสุดทายที่สี่ การวางวิธีแกไขบําบัด เชน การให
ยาเปนตน ก็ไดแก “มรรค” รวมมี ๔ ประการดวยกัน

แนวทางของพระพุทธศาสนา ก็เปนแนวทางของการรักษา
บําบัดโรค จึงเรียกพระพุทธเจาวาเปนแพทย
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ทีน้ี พอจะรักษา ก็มีการแยกแยะออกไปวา “ทุกข” น้ันอยูท่ี
ชีวิต ชีวิตนั้นก็แยกออกไปเปนองคประกอบตาง ๆ เชน อาจจะแยก
เปนขันธ ๕ ตัวที่เปนปญหาหรือเปนโรคก็คือขันธ ๕ น่ีแหละ ไดแก
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึงเรียกรวมใหสั้นลงไปอีก เปน
๒ อยางงาย ๆ วา รูป กับ นาม ภาษาไทยวา กาย กับ ใจ

กายกับใจน้ี ตองมองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อยางที่
อาจารยหมอเสมไดพูดตอนตนแลววา พุทธศาสนามองคนเปนนาม
รูป และใชนามรูปท่ีเปน ๒ อยางนี้รวมกันเปนเอกพจน คือรวมกัน
หรือเนื่องกันเปนอันหนึ่งอันเดียว ไมมองแยกเปนสอง หรือเปนสองที่
รวมอยูในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะมันโยงสัมพันธกันเปน
อันหนึ่งอันเดียว ไมแยกตางหากจากกัน แตเปนระบบความสัมพันธ
ขององคประกอบตางๆ

จึงเห็นไดวา พระพุทธศาสนามองชีวิตหรือระบบของการเปน
อยู รวมทั้งกระบวนการของทุกขน้ี วาเปนระบบแหงความสัมพันธ
ขององคประกอบตางๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของอิงอาศัยกัน

ตอจากนั้น ก็จะตองสืบสาวหาเหตุ โดยลงไปสูกระบวนการ
ท่ีเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท ซ่ึงจะทําใหเราคิดคนสืบสาวหาที่มาหรือ
ตนตอตามกระบวนการของเหตุปจจัย ทําใหมองเห็นความเปนมา
หรือเหตุเกิดของโรค หรือความทุกข ในแงเปนกระบวนการของเหตุ
ปจจัย ท่ีสงตอสืบทอดกันมา

รวมความวา ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น ทานมอง
ปญหาของมนุษย มองทุกข มองโรคภัยไขเจ็บ พรอมท้ังการรักษา
บําบัด เปนระบบความสัมพันธขององคประกอบที่อิงอาศัยซึ่งกัน
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และกัน เปนกระบวนการแหงเหตุปจจัยที่สืบทอดตอเนื่อง อันนี้เปน
หลักทั่วไปในพุทธศาสนา ซ่ึงสอดคลองกันหมด ไมวาจะเปนหลัก
อริยสัจ หลักไตรลักษณ หลักปฏิจจสมุปบาท หรือหลักขันธ ๕ ก็ลวน
แตเปนหลักที่สนับสนุนแนวคิดนี้ท้ังสิ้น

เพราะฉะนั้น เมื่อเราจะปฏิบัติการตอเรื่องทุกขของมนุษย
หรือตอปญหาของมนุษยรวมทั้งโรคภัยไขเจ็บน้ี ก็จะตองมองเห็น
องคประกอบใหครบ และมองหาเหตุปจจัยใหตลอดสาย

ปญหาของปจจุบันนี้ก็คือวา วงการแพทยกําลังถูกวิจารณ
วาเปนผูท่ีมองปญหาโรคภัยไขเจ็บในขอบเขตที่คับแคบ โดยตัดตอน
เฉพาะชวงใดชวงหนึ่ง ไมมองใหตลอดสาย และไมมองโยงปจจัย
และองคประกอบที่สัมพันธกันใหท่ัวถึงทั้งหมดดวย

หมายความวา ในแงของระบบความสัมพันธขององค
ประกอบ ก็มองไมท่ัวทุกองคประกอบ ในแงของกระบวนการแหง
เหตุปจจัยที่สงทอดตอกันมา ก็ไมมองใหตลอดสาย ท้ังสองอยาง
หรือท้ังสองดานนั้น จึงมีปญหาทั้งสิ้น

หลักมีอยูวา เมื่อปจจัยตางๆ พรั่งพรอม ผลจึงเกิดขึ้น เพราะ
ฉะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นอันหนึ่ง จึงมีปจจัยที่เกี่ยวของมากมายหลาย
อยาง เปนปจจัยในฐานะแหลงกอตัวบาง เปนปจจัยอุดหนุนค้ําจุน
บาง เปนปจจัยที่ใหชองใหโอกาสบาง เปนปจจัยผลักดันบาง เปน
ปจจัยเสริมสนับสนุน ตลอดจนซ้ําสงบาง

ไมใชทัศนะแบบที่วา ความเจ็บปวยอันหนึ่ง ก็โรคอันหนึ่ง
หรือโรคหนึ่ง ก็สมุฏฐานหนึ่ง หรืออยางที่มีคําใชวา one disease
one cause ไมใชทัศนะแบบนี้ แตเปนระบบปจจัยสัมพันธ ท่ีตองพูด
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อยางเปนสัมพัทธ เพราะผลแปรเปลี่ยนแผกผันไป ตามปจจัยที่เกี่ยว
พันเปนตัวแปรอันมากมาย เชนวา

กรณีที่หนึ่ง เชื้อโรคมีอยู แตไมแรงนัก รางกายของเราแข็ง-
แรง จิตใจก็เขมแข็งมีกําลังใจดี ท้ังๆ ท่ีมีโรคน้ันหรือมีเหตุท่ีจะเปน
โรคนั้น แตโรคก็ไมเกิด ท้ังๆ ท่ีเชื้อโรคมีอยูแตไมเปนโรค

กรณีที่สอง เชื้อโรคก็มีอยูและไมแรงนัก แตรางกายแข็งแรง
มาก กําลังใจนอยหนอยก็ยังไมเปนโรค อยูได

กรณีที่สาม เชื้อโรคก็มีอยูและไมแรงนัก รางกายก็แข็งแรงพอ
สมควร แตทอแทไมมีกําลังใจ อาวกลายเปนโรคเสียแลว ท้ังๆ ท่ีราง
กายก็ไมเปนไร แตกําลังใจไมมี เลยเปนโรค

กรณีที่สี่ โรคแรงเกินไป คราวนี้ท้ังที่รางกายดี กําลังใจดี ก็สู
ไมไดเหมือนกัน ก็เปนโรค

น้ีเปนตัวอยางเพื่อแสดงวา ความสัมพันธระหวางปจจัย
ตางๆ เปนไปหลายแบบ ซ่ึงยังพูดไดมากกวานี้อีกหลายกรณี

เฉพาะในกรณีท่ีวามานี้ ปจจัยที่พิจารณายกมาเพียง ๓
อยางคือ เชื้อโรค รายหรือไมราย (และแคไหน) รางกายแข็งแรงหรือ
ไม (และแคไหน) จิตใจ เขมแข็งหรือไม (และแคไหน)

ท่ีจริง ยังมีปจจัยที่เกี่ยวของอยางอื่นอีก ท้ังทางสังคม ทาง
สภาพแวดลอมท้ังธรรมชาติและวัตถุ แตสรุปวาเชื้อโรคนี้อาจจะมีอยู
ตลอดเวลา แตคนจะเปนโรคหรือไมเปนนั้น ตองขึ้นตอปจจัยที่
สัมพันธกันเปนเงื่อนไข และปจจัยนั้นก็อาจมีหลายอยาง

ท่ีวามานี้ ผลอยางเดียวจะเกิดขึ้นได นอกจากเหตุแลวยัง
อาศัยปจจัยอีกหลายอยาง ในทางกลับกัน ปจจัยอยางเดียวก็สงผล
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ไปหลายอยางและกระทบหลายดาน เปนไปในรูปของระบบและ
กระบวนการอยางที่วามาแลว

เราทําการที่จุดเดียวนี้ แตผลมีท่ัวระบบ เพราะฉะนั้น จะทํา
อะไรที่จุดไหน ตองหมายรูและเล็งผลไปใหท่ัวตลอดทั้งกระบวน

ความจริง เรื่องนี้ในวงการแพทยก็ถืออยางนี้เหมือนกัน แต
จะมองดวยทัศนะที่กวางขวางแคไหนก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง

สําหรับในแงของพระพุทธศาสนานั้นมองวา ปจจัยเหลานี้จะ
ตองเชื่อมโยงกันไปอยางหลากหลายกวางขวาง ท้ังองคประกอบคือ
ตัวเชื้อโรค ท้ังองคประกอบทางกายของเรา ท้ังองคประกอบทางใจ
ของเรา ท้ังองคประกอบทางสังคม และองคประกอบทางสภาพ
แวดลอม ซ่ึงอาจจะพูดกันตอไป

ปจจุบันนี้ คนกําลังมีความโนมเอียงที่จะหันมาสู holistic
view หรือ holism เพราะฉะนั้นก็จะมองปจจัยตางๆ ในวงที่กวาง
โดยพยายามที่จะเชื่อมโยงออกไปใหท่ัวถึงยิ่งๆ ข้ึน

พุทธธรรมนั้นมองตามระบบปจจัยสัมพันธ โดยเฉพาะในแง
ของชีวิตนี้ ก็อยางที่บอกขางตนแลว พุทธธรรมมองชีวิตวาเปนกาย
กับใจที่มาประสานสัมพันธกัน เปนระบบ เปนกระบวนการที่เรียกวา
นามรูป คือ นามและรูปท่ีมีสอง แตเปนหนึ่งเดียว

นามและรูปน้ีอิงอาศัยซึ่งกันและกันอยางแยกเด็ดขาดไมได 
ทานอุปมาวาเหมือนไมสองชิ้นที่มาพิงกัน ถาเอาอันหนึ่งออกอีกอัน
หนึ่งก็ลมไปดวย และอยางที่วา ความเปนไปของมันยังโยงไปถึง
สังคมที่แวดลอมเปนตนดวย ซ่ึงเปนปจจัยตอกันไดกับชีวิตนี้
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ความเครียด ตัวอยางปจจัยสัมพันธระหวางกายกับจิต
ตอนนี้อาตมภาพอยากจะยกตัวอยาง ท่ีแสดงถึงความ

สัมพันธระหวางกายกับจิต แลวตอจากนั้นจึงจะโยงไปถึงสังคมวามี
ความสัมพันธกันไดอยางไร

ตัวอยางหนึ่งในพุทธธรรมที่ช้ีใหเห็นความสัมพันธอิงอาศัย
กันระหวางกายกับจิต คือ มีขอความเปนพุทธพจนตอนหนึ่ง พูดถึงผู
ปฏิบัติธรรมมีความกาวหนา ซ่ึงเปนความสําเร็จในข้ันตอนสําคัญ
ของการปฏิบัติธรรม เปนภาษาบาลีวา “ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ,
สมาหิตํ จิตฺตํ เอกคฺคํ” (เชน วินย.๑/๓/๖; ม.มู.๑๒/๔๗/๓๘) แปลความวา
“กายผอนคลาย ไมเครียด ใจเปนสมาธิ รวมเปนหนึ่งเดียว”

ถาหากไดภาวะนี้ข้ึนมาแลว ก็พูดไดวา คนนั้นมีความกาว
หนาของชีวิตจิตใจ ถึงขั้นพรอมท่ีจะเดินตอไปในการปฏิบัติท่ีจะทํา
ใหเกิดปญญา หรือในการที่จะนําเอาจิตใจซึ่งมีความพรอมน้ันไปใช
ประโยชนในการทํางานตางๆ ใหเกิดผลดี

ในขอความวา “กายผอนคลายไมเครียด” น้ี คําวากาย ใน
อรรถกถาชอบอธิบายวาไดแกนามกาย “นามกาย” หมายถึงกอง
เจตสิก คือ เวทนา สัญญา สังขาร

แตเมื่อลองสํารวจดูในพระสูตรดวยกัน อาจจะไดความคิด
ความเขาใจที่ชัดเจนมากขึ้น เชนในพระสูตรที่เลาพุทธประวัติ ตอน
หนึ่งกอนที่จะตรัสรู พระพุทธเจาไปบําเพ็ญทุกรกิริยา คือทรมานราง
กายดวยประการตางๆ มีการกลั้นลมหายใจ เปนตน

เมื่อพระพุทธเจาบําเพ็ญทุกรกิริยานั้น อาการอยางหนึ่งที่



การแพทยแนวพุทธ๔๒

เกิดขึ้นจากการทรมานรางกาย ก็คือ “กายเครียด” และทานใชศัพท
ชุดเดียวกัน ซ่ึงตรงขามกับในท่ีน้ี (“สารทฺโธ . . . กาโย . . . อปฺปฏิปฺ-
ปสฺสทฺโธ”  - เชน ม.มู.๑๒/๔๑๗/๔๕๑ แปลไดวา กายเครียด ไมผอน
คลายสงบ)

เมื่อพิจารณาตามนี้ กายก็คงจะหมายรวมถึงสภาพทางราง
กายที่เปนรูปธรรม ซ่ึงเนื่องอยูดวยกันกับฝายนามธรรม

แตเราจะไมตองเถียงกันในเรื่องนี้วา นามกายหรือรูปกาย
เพราะวาสาระอยูท่ีจุดสําคัญตรงนี้ท่ีวา ความเครียดและความผอน
คลายนี้ เปนจุดโยงตอระหวางกายกับใจที่สําคัญมาก อาจจะเรียก
วาเปนจุดรวมและจุดแยกของกายกับใจ

กายกับใจมักจะมีอาการรวมกันที่สําคัญตอนนี้ ตอนที่มี
ความผอนคลาย กับความเครียดน้ี ถากายเครียดใจก็เครียดดวย ถา
กายผอนคลายใจก็ผอนคลายดวย ถาใจเครียดกายก็เครียดไปดวย
ถาใจผอนคลายกายก็ผอนคลายดวย อันนี้เปนจุดสําคัญ

ในกรณีท่ีพระพุทธเจาทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาทรมานรางกาย
น้ัน เมื่อกายเครียด ก็ทําใหจิตใจไมเปนสมาธิไปดวย (สภาพกายมี
ผลตอสภาพจิตใจ)

แตในกรณีของผูท่ีปฏิบัติตัวถูกตอง ดังปรากฏในการ
บําเพ็ญโพชฌงค เมื่อเกิดความอิ่มใจ ท้ังกายและใจก็ผอนคลาย
สบาย (สภาพจิตใจมีผลตอสภาพกายดวย) และองคธรรมขอท่ีเรียก
วาความผอนคลายนี้ เปนองคธรรมที่สําคัญมาก มีคําศัพททางธรรม
เปนชื่อเฉพาะ เรียกวา “ปสสัทธิ” อยูในหลักที่เรียกวา โพชฌงค ๗
ประการ
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โพชฌงคน้ัน ผูท่ีศึกษาธรรมยอมรูจักกันดีวา เปนองค
ประกอบแหงการตรัสรู

โพชฌงค ก็คือ โพธิองฺค แปลวาองคประกอบของโพธิ คือ
องคประกอบของการตรัสรู มี ๗ ประการ

ภาวะที่ผอนคลาย หรือปสสัทธิน้ี เปนองคประกอบขอท่ี ๕
ปสสัทธิในโพชฌงคน้ีทานพูดคูกันทั้งกายและใจ ทานวา “กาโยป
ปสฺสมฺภติ จิตฺตมฺป ปสฺสมฺภติ” (เชน สํ.ม.๑๙/๓๗๘/๑๐๐) แปลวา (เมื่อใจ
เอิบอิ่ม) แมกายก็ผอนคลาย แมใจก็ผอนคลาย พูดงายๆ วา ท้ังกาย
ท้ังใจผอนคลายสงบสบาย

ปสสัทธิ คือความผอนคลายนี้ เปนองคธรรมสําคัญมาก
และในทางตรงกนัขามคอืทางลบ ความเครยีด ทานใชคาํวา สารัทธะ
อยางที่บอกแลววาตัวความเครียด และความผอนคลายนี้ เปนจุด
รวมอาการที่สําคัญของกายและใจ และเปนองคประกอบสําคัญใน
การที่จะปฏิบัติเพื่อเขาถึงจุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา

การที่กายใจผอนคลายไมเครียด กับการที่ใจเปนสมาธิรวม
เปนหนึ่งเดียวนั้น สองอยางนี้ตองมาสัมพันธเปนปจจัยแกกันและกัน
ดวย ในการปฏิบัติธรรมมีคําพูดแทบจะเปนสูตรทีเดียว ซ่ึงแสดงถึง
ข้ันตอนของการที่จะเกิดภาวะทางจิตใจและทางรางกายขึ้นมา 
สําหรับผูท่ีไดสรางความสําเร็จข้ึนในการพัฒนาชีวิตจิตใจ

ข้ันตอนเหลานั้น เริ่มตนตั้งแตมี “ปราโมทย” เกิดขึ้น พอมี
“ปราโมทย” ท่ีเราแปลวาความแชมช่ืน หรือความราเริงบันเทิงใจ
แลวก็จะมี “ปติ” คือความอิ่มใจ พอมีปติแลวก็จะมี “ปสสัทธิ” คือ
ความผอนคลายกายใจ พอมีปสสัทธิแลวก็จะมีความ “สุข” พอเกิด
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ความสุขแลวก็จะเกิด “สมาธิ” ถาเห็นธรรมชุดนี้มาเมื่อไรก็มั่นใจได
วา ไดมีความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมแลว
 คนที่ปฏิบัติธรรมจะตองสํารวจตัวเองวา เรามีธรรมชุดนี้ไหม
มีปราโมทย มีปติ มีปสสัทธิ มีสุข มีสมาธิไหม

ถากายใจผอนคลายไมเครียดแลว ทานวาเปนธรรมดาที่
ความสุขจะตองเกิดขึ้น ไมตองไปตั้งใจขอใหความสุขเกิดขึ้นหรอก
ถาความผอนคลายเกิดขึ้นแลว ความสุขจะตามมาเอง เปนธรรมดา
ทีเดียว เปนเรื่องของความเปนไปตามเหตุปจจัย

ขอใหสังเกตวา ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม ท่ีกลาวมา
น้ีท้ังชุด รวมหมด ๕ อยาง ลวนเปนเรื่องของความสุขสบายทั้งนั้น

ในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น ลักษณะที่แสดง
ถึงความสําเร็จอยางหนึ่ง ก็คือเปนความสุขสบาย แตเปนความสุขที่
เปนกุศล น้ีเปนหลักที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว หลังจากการที่ได
ปฏิบัติดวยพระองคเองและผานประสบการณจริงมาแลว

ดังที่ไดบอกแลววา พระพุทธเจาไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยามา
กอน พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาทรมานพระองคดวยมีความ
คิดเห็นวา คนเราจะเขาถึงสุขไดตองดวยความทุกข หมายความวา
ตองทําดวยความยากลําบาก ตองผานความทุกข จึงจะเขาถึงความ
สุขได อันนี้แหละเปนเหตุผลสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีทําใหพระพุทธเจาไป
บําเพ็ญทุกรกิริยาทรมานพระองค และพระองคก็ไดคนพบตอมาวา
ความสุขไมจําเปนตองเขาถึงดวยความทุกข แตความสุขสามารถเขา
ถึงไดดวยความสุข น้ีเปนขอปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา และเปน
ลักษณะของพระพุทธศาสนาที่ตางจากลัทธินิครนถ
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ลัทธินิครนถถือวา ความสุขจะตองเขาถึงดวยความทุกข เพราะ
ลัทธินิครนถเขาถืออยางนี้ เขาจึงไดบําเพ็ญตบะ มีการทรมานตัว มี
การนอนบนหนาม มกีารยนืตากแดดทามกลางแดดจาในตอนเทีย่ง
ของฤดูรอนมีการลงไปแชตัวในแมนํ้าในฤดูท่ีมีอากาศหนาวเย็นอะไร
ตางๆ ทํานองนี ้ พดูงายๆ วามวีธิทีรมานรางกายตางๆ แปลกๆ มาก
มาย เพราะลทัธนิิครนถถอืวาความสขุจะเขาถงึไดดวยความทกุข

แตพุทธศาสนาถือวา ความสุขสามารถเขาถึงไดดวยความสุข
หรือจะพูดใหเต็มเพื่อใหถูกตองแทจริงวา ความสุขจะเขาถึงไดดวย
การทําเหตุปจจัยของความสุข หรือพูดอีกอยางหนึ่งวา ดวยการ
ปฏิบัติถูกตองตามเหตุปจจัย คนที่มีปราโมทย มีปติ มีปสสัทธิ แลวก็
ยอมจะมีความสุข เพราะไดทําเหตุปจจัยของความสุขถูกตองแลว
เพราะฉะนั้น ความสุขจึงสามารถเขาถึงไดดวยความสุข

จุดพลาดของการทําทุกรกิริยา ก็คือทําใหกายเครียด ท้ังๆ ท่ี
ในตอนนั้นพระพุทธเจาตรัสเลาไววา เมื่อพระองคบําเพ็ญทุกกิริยา
ทรมานพระองคน้ัน ความเพียรก็ดําเนินไปดี สติของพระองคก็ดี
กํากับชัดเจน แตเพราะกายเครียดก็ไมสําเร็จ

เพราะฉะนั้นจึงบอกวาจุดนี้สําคัญมาก ความเครียดนี่เปน
จุดตนตอระหวางกายกับใจ เปนอาการรวมของกายและใจ ในภาษา
อังกฤษก็ชอบพูดกันมากถึงคําวาความเครียด เรียกวา stress และ
ความผอนคลาย หรือ ปสสัทธิ ไดแกคําวา relaxation
 พระพุทธเจาทรงเรียกความเครียดนี้วา เปนอกุศลธรรม และ
เปนบาปที่จะตองกําจัด เปนสิ่งที่บ่ันทอนสุขภาพกายใจ

ในวงการแพทยและวงการเกี่ยวกับสุขภาพปจจุบันนี้ พูดกัน
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มากขึ้นวา stress หรือความเครียดนี้ เปนที่มาของโรคหัวใจ เปนที่
มาของโรคความดันโลหิตสูง

แลวบางคนก็สันนิษฐานวาความเครียดทําใหเปนโรคมะเร็ง
ดวย เชนบางทานวา stress หรือ ความเครียดนี้ เปนตัวการที่ทําให
เกิดกรด ทําใหการสรางภูมิตานทานของรางกายลดลง รางกายสูญ
เสียภูมิตานทาน จะทําใหเกิดภาวะที่ไมสมดุลในทางฮอรโมน และ
เปนตัวสนับสนุนใหเซลลมะเร็งขยายตัวไดงาย เนื่องจากเกิดภาวะ
ไมสมดุลข้ึนมานั้น

ฉะนั้น ปจจุบันนี้วงการแพทยจึงกําลังใหความสนใจกับเรื่อง
stress หรือความเครียดนี้มาก แตในทางพุทธศาสนา ทานถือเปน
เรื่องสําคัญมานานแลว

ในการปฏิบัติธรรม คือ การดําเนินชีวิตที่ถูกตอง คนเราจะ
ตองกาวผานจุดนี้ จะตองมีกายไมเครียด ใจไมเครียด และมีความ
ผอนคลาย ตอจากนั้นก็จะกาวไปสูสุขและสูสมาธิ

ในพระสูตรหนึ่ง พระพุทธเจาไดตรัสถึงความเครียดวา เปน
อกุศลธรรมอยางหนึ่งที่จะตองกําจัด พระพุทธเจาตรัสทํานองนี้วา
“พึงพิจารณาตรวจสอบในตัวเองวา ถามีบาปอกุศลธรรม ๑๐ อยาง
น้ีเกิดขึ้นบอยๆ มากๆ แลว ใหพยายามรีบกําจัดแกไขเสีย ใหถือ
เสมือนวาไฟกําลังไหมศีรษะ หรือกําลังไหมเสื้อผาที่ตนเองกําลังนุง
หมอยูทีเดียว” น่ีแสดงวาพระพุทธเจาทรงถือเรื่องนี้วาสําคัญเพียงใด

อกุศล ๑๐ อยางที่จะตองแกไขกําจัด ซ่ึงเกิดขึ้นบอยๆ ในใจ
ของเรานั้นมีอะไรบาง พระพุทธเจาตรัสไววา คือ ความละโมบ คอย
จองจะเอาของเขาหนึ่ง ความขัดเคืองแคนใจหนึ่ง ความหดหูทอแท
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ซึมเซาหนึ่ง ความฟุงซานวุนวายใจหนึ่ง ความระแวงคลางแคลงใจ
หนึ่ง ความมักโกรธหนึ่ง การมีจิตใจขุนมัวหนึ่ง ความเครียดหนึ่ง
ความเกียจครานหนึ่ง ความไมมีสมาธิหนึ่ง

น้ีคือสิบอยางที่พระพุทธเจาตรัสไววา ใหสํารวจในตัวเอง
ถามันเกิดมีบอยๆ ละก็อยานอนใจ ใหถือเหมือนวาไฟกําลังไหม
ศีรษะ หรือไหมเสื้อผาที่เรานุงหมอยู จะตองรีบกําจัดแกไขเสีย และ
ใน ๑๐ ประการนีก้ม็คีวามเครยีด รวมอยูอยางหนึง่ดวย (สารัทธกาย -
องฺ.ทสก.๒๔/๕๑/๙๘; ตรงขามกับปสสัทธกาย คือ กายที่ผอนคลาย สงบ
สบาย)

เพราะฉะนั้น จะตองตรวจสอบตนเองวาเราไดปฏิบัติตาม
หลักขอน้ีหรือเปลา ถามีความเครียดบอยๆ ก็อยาไดนอนใจ ใหถือ
เหมือนวาไฟไหมศีรษะ ไฟไหมเสื้อผา จะตองรีบแกไขดับไฟเสีย

กายและใจนั้นสัมพันธกัน ใจมีเรื่องกังวลเกี่ยวกับคนดวยกัน
ก็ตาม มีเรื่องกังวลเกี่ยวกับทรัพยสินเงินทองก็ตาม เราก็เครียด ใจ
คิดจองจะเอาของคนอื่น ใจโลภอยากจะไดมากๆ ก็เครียด ใจกรุน
ดวยราคะ ใจกรุนดวยความแคนเคืองพยาบาท ท้ังกายและใจก็
เครียดหมด แลวอันนี้ก็เปนที่มาของปญหา

ความเครียด
ตัวอยางปจจัยและผลที่โยงทั่วระบบตลอดกระบวน

เรื่องของความเครียดที่วามานี้ ไมจํากัดอยูเฉพาะกายกับใจ
เทานั้น แตยังโยงไปถึงสังคมที่แวดลอมดวย

มีพระสูตรหนึ่งกลาววา ในหมูชนที่รวมมือรวมใจสามัคคีกัน
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มองกันดวยปยจักษุ (ปยจักษุ หมายถึง สายตาที่ประกอบดวยความ
รัก ความปรารถนาดี) ถาคนมองกันดวยปยจักษุ ช่ืนชมยินดีราเริง
บันเทิงใจตอกัน ก็มีปราโมทย แลวก็จะมีปติ แลวก็จะมีปสสัทธิ คือ
ความผอนคลาย ไมเครียด แลวก็จะทําใหเกิดความสุขและสมาธิ

น่ีคือภาวะที่เปนการไดบุญมาก เปนการเจรญิพรหมวหิารไป
ดวย โดยเฉพาะขอมทิุตาจติ (องฺ.ตกิ.๒๐/๕๓๕/๓๑๓) เปนการปฏิบัติธรรม
อยูทามกลางหมูมนุษยชนิดที่ไมตองปลีกตัวไปจากสังคม (การ
ปฏิบัติธรรม ก็คือการดําเนินชีวิตถูกตอง และปฏิบัติตอสภาพแวด
ลอมท้ังทางวัตถุและทางสังคมอยางมีผลเกื้อกูลตอชีวิตและตอการ
ดํารงอยูรวมกันนั่นเอง)

เพราะฉะนั้น คนเราอยูในสังคมไดดวยการปฏิบัติธรรมนี้เปน
ตัวอยาง คือการที่วาทําอยางไรจะใหคนมองดูกันดวยปยจักษุ มี
ความชื่นชมยินดีราเริง บันเทิงใจตอกัน อันนี้เปนเรื่องของปญหาสุข
ภาพของสังคม ท่ีเกี่ยวพันมาถึงความเครียด หรือความผอนคลายได

ถาคนในสงัคมนีอ้ยูในภาวะทีม่จิีตใจสมคัรสมานกนั มคีวาม
ช่ืนชมยนิดตีอกนั เรากม็ภีาวะจติใจทีผ่อนคลาย กายกผ็อนคลาย

แตถาในสังคมนั้นมีความขัดแยงสูง แกงแยงแขงขันกันมาก 
ก็จะทําใหเกิดภาวะจิตใจท่ีมีความเครียดและกายก็เครียด สมอง หัว
ใจ การหายใจ กลามเนื้อ เสนประสาทก็เครียดไปหมด น่ีคือตัวโยงที่
เชื่อมตอไปถึงสังคมแลว

สภาพสังคมปจจุบัน หรือระบบสังคมที่เปนอยูน้ี โดยทั่วไป
จะไมคอยเอื้อใหคนไดผอนคลาย แตมักจะผลักดันใหคนเกิดความ
เครียด เพราะเปนระบบสังคมที่มีการแขงขันสูง มีการแยงชิงสูง
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ในเมื่อมนุษยอยูดวยกันในระบบที่มีการแขงขันแยงชิงสูง 
คนก็ยากที่จะมีความชื่นชมยินดีราเริงบันเทิงใจตอกันได คนเราจะ
มองตอกันดวยปยจักษุไดอยางไร ในเมื่อมันตองแขงขันแยงชิงกันอยู
มีแตจะผลักดันใหเกิดภาวะในทางตรงขาม ทําใหเกิดความ
ทะเยอทะยาน ความระแวง ความขัดแยง ความเจ็บใจแคนเคืองตอ
กัน ความคับของหมองใจ และความกดดันตางๆ

เพราะฉะนั้น ระบบสังคมแบบนี้จึงไมเอื้ออํานวยในการที่จะ
ทําใหเกิดความผอนคลาย ซ่ึงก็คือไมเอื้อตอสุขภาพดวย

ทีน้ี ในแงของทรัพยสินและวัตถุตางๆ เราก็อยูในระบบ
เศรษฐกิจท่ีทําใหคนเห็นแกตัว ทําใหมุงที่จะจองหาทางเอาเขามาๆ
ไมรูจักพอ จึงไมสามารถทําใหคนเกิดความพอใจ อิ่มใจ และผอน
คลายได เชนเดียวกัน

จึงเปนธรรมดาอยูเองวา ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ก็จะเปนตัว
เอื้ออํานวยใหเกิดความเครียดไดมาก โดยสัมพันธกับการทําใหเกิด
ปญหาแกสังคม ในแงท่ีจะตองคอยเอารัดเอาเปรียบ เบียดเบียน
และครอบงํากัน

เพราะฉะนั้น เรื่องมันก็โยงมาจากและโยงมาถึงสังคมดวย
แลวก็ตองมาคิดกันวาทําอยางไรจะแกปญหาสังคมนี้ได แตในเมื่อ
เราสรางเหตุปจจัยของการที่จะทําใหเกิดปญหา แลวไมแกไขที่เหตุ
ปจจัยนั้น แลวจะมาบนกันทําไมวาแกปญหาไมได

เมื่อความเครียดทําใหเสียสุขภาพจิต ก็มีทางที่จะกอโรคทาง
กายดวย เพราะฉะนั้น ก็เปนธรรมดาที่คนในสังคมเชนนี้ ซ่ึงมีระบบ
เศรษฐกิจและระบบสังคมเชนนี้ จะตองมีโรคภัยไขเจ็บมากขึ้นเปน
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ธรรมดา ถาเราแกปญหานี้ไมตก ก็ยากที่จะแกปญหาสุขภาพได
เพราะฉะนั้น การที่จะแกปญหาโรคภัยไขเจ็บไดน้ันจึงวา ใน

ท่ีสุดก็ตองโยงไปถึงสังคม แลวก็ไมเฉพาะสังคมที่แวดลอมเทานั้น
แมแตสภาพแวดลอมทางวัตถุในทางธรรมชาติก็เชนเดียวกัน ก็มีผล
ตอโรคภัยไขเจ็บและสุขภาพได

สภาพแวดลอมทางวัตถุท่ีเสียหาย ไมใชวาจะมีผลทําลาย
เฉพาะทางดานกายภาพอยางเดียว เชน สารเคมี และมลพิษตางๆ
ซ่ึงทําใหเสื่อมเสียสุขภาพกาย แตมันไมใชแคน้ัน มันจะสงผลมาทาง
จิตใจดวย เชน แทนที่เราจะอยูภายใตรมไมท่ีรมร่ืน มีความราเริง
เบิกบานหรือสงบผอนคลาย แตเราไปอยูทามกลางอากาศที่เต็มไป
ดวยควันรถกลุมรุมคละคลุง จิตใจไมสบายขุนมัวขึ้นมา ก็เกิดความ
เครียด พอมีความเครียดขึ้นมา ก็มีปญหาตอสุขภาพ

เวลานี้ “ความเครียด” เปนบาปรายที่กําลังเขามาครอบงํา
สังคมปจจุบัน ถึงขั้นที่จะกลายเปนวิถีชีวิตของมนุษยเลยทีเดียว

อยางไรก็ตาม ท่ีวามานี้เปนเรื่องที่เรียกวา สัมพัทธ ท่ีวา
สัมพัทธ ก็คือ มันขึ้นอยูกับองคประกอบที่เกี่ยวของนั้น วาจะหาสวน
ไหนมาชวยเกื้อกูลกันไดอยางไร

แมแตในสภาพแวดลอมท่ีไมคอยเอื้อ แตถาเรามีการฝกฝน
พฒันาตนมาด ีเราสามารถปรบัจิตไดด ีมวีธิกีารทาํจติใจใหสรางความ
ผอนคลายไมเครยีดได ภาวะเสือ่มเสยีของสิง่แวดลอมน้ันอยางนอยใน
ระดบัหนึง่ กไ็มสามารถทาํใหเราเกดิความเครยีดขึน้มาได

เพราะฉะนั้นจึงตองมีวิธีการพัฒนาฝกฝนเทคนิคในทางจิต
ใจ วาทําอยางไรจึงจะคลายเครียดได ทําอยางไรจึงจะผอนคลาย
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ทุกขได ตลอดจนสรางภาวะปลอดความเครียดขึ้นมาไวประจําในจิต
ใจเลยทีเดียว และทั้งหมดนี้ก็เปนเรื่องของระบบความสัมพันธของ
องคประกอบทั้งหลาย และเปนเรื่องของกระบวนการแหงเหตุปจจัย

นาจะตั้งขอสังเกตไวอยางหนึ่งวา หลักธรรมที่เรียกวา
โพชฌงคน้ี สมัยหนึ่งเราใชเปนบทสวดสําหรับแกโรคภัยไขเจ็บ
สําหรับสวดใหคนปวยฟง และถือกันมาวาจะรักษาโรคได จะชวยให
หายโรค การที่ถือกันอยางนี้ก็มีคติมาจากในพระไตรปฎก

มพีทุธพจนเปนหลกัฐาน โดยมเีรือ่งวา พระสาวกผูใหญบาง
องค คอื พระมหากสัสปะ และพระมหาโมคคลัลานะ ไดเจบ็ปวย
อาพาธขึ้นมา แลวพระพุทธเจาก็ทรงสาธยาย ตรัสแจกแจงหลักธรรม
เรื่องโพชฌงคใหฟง แลวพระมหากัสสปะ และพระมหาโมคคัลลานะ
ก็หายจากอาพาธ แมแตเมื่อพระพุทธเจาเองประชวร ก็ยังตรัสให
พระมหาจุนทะมาสาธยายโพชฌงคถวาย และพระพุทธองคก็ทรง
หายจากอาพาธเชนเดียวกัน

ไดกลาวแลววา ในโพชฌงคน้ันมีองคประกอบ คือ ปสสัทธิ
เปนธรรมสําคัญอยางหนึ่ง ปสสัทธิ ก็คือ ความผอนคลายไมเครียดที่
กลาวมานี้

นาพิจารณาดูวา เรื่องนี้มีความหมายและความเปนเหตุเปน
ผล ตามกฎเกณฑแหงความเปนไปตามเหตุปจจัยอยางไร ในการที่
เอามาใชเปนบทสวดสําหรับแกไขโรค

ตอนนี้เวลาหมดลงแลว อาตมาพูดไดแคความเครียด และ
ความผอนคลาย เปนตัวอยางของความสัมพันธระหวางกายกับจิต
ซ่ึงโยงไปถึงสังคม ตลอดจนแมแตสภาพแวดลอมดวย
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อยางไรก็ตาม แมจะไดเสียเวลากับเรื่องนี้ออกจะมากเกินไป
แตก็เปนเรื่องที่นาจะพูดอยู เพราะเรื่องของ stress หรือความเครียด
น้ี กําลังเปนปญหาใหญในวงการสุขภาพปจจุบัน เปนเรื่องที่พูดถึง
กันมาก โดยเฉพาะในสังคมของประเทศที่พัฒนาแลว หรือเมืองฝรั่ง
ท่ีไดประสบปญหาจากความเครียดนี้อยางหนักหนวง ซ่ึงก็ไดเห็นกัน
แลววา ในพุทธศาสนานั้นมองเรื่องนี้ไว โดยจัดเปนเรื่องสําคัญเชน
เดียวกัน

แตท่ีนาสนใจ ก็คือ พระพุทธศาสนาไดพูดถึงกระบวนการ
ของเหตุปจจัยในการเกิดความเครียด พรอมท้ังวิธีการที่จะแกไข
กําจัดความเครียดไวดวย และถือการกําจัดความเครียดหรือแกไข
ดับความเครียด สรางความผอนคลายนี้ เปนเรื่องสําคัญในการ
ปฏิบัติธรรม ไมเฉพาะสําหรับการรักษาโรคอยางที่เขาใจกันเทานั้น
คือ ไมเฉพาะสําหรับการรักษาโรคกาย แตหมายถึงการรักษาโรค
ของชีวิตทั้งหมด

รวมความวา พระพุทธศาสนามองสุขภาพและความเจ็บ
ปวยรวมอยูในสิ่งที่เรียกวา องครวมใหญแหงปญหาเรื่องโรคของชีวิต
ซ่ึงมีความสัมพันธอิงอาศัยกันอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ 
โดยมีปจจัยรวมทั้งดานกาย ดานใจ ดานสังคม และธรรมชาติ
แวดลอม โดยที่ปจจัยทั้งหมดนั้นเปนไปอยางสัมพันธสงผลสืบทอด
แกกันและกัน

การแยกแยะใหเห็นองคประกอบยอยลงไป จนเห็นปจจัย
สวนละเอียดนั้น ก็สอดคลองกับพุทธวิธี พุทธศาสนาก็สนับสนุนวิธี
การนี้ พุทธศาสนาก็ชอบการวิเคราะหหรือการแยกซอยนี้มาก
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เหมือนกัน เพราะทําใหเกิดความชัดเจน เมื่อเกิดความชัดเจน ก็ชวย
ใหการปฏิบัติถูกตองมากขึ้น

แตขอสําคัญก็คือ การที่เราแยกนี้ ก็เพื่อชวยใหการโยง
สะดวกชัดเจนยิ่งขึ้นดวย เพราะฉะนั้น อยาลืมวา เมื่อแยกแลวตอง
โยงดวย อันนี้คือหลักการที่สําคัญ

เปนอันวา เมื่อมีความชํานาญพิเศษเฉพาะเรื่องเฉพาะดาน
แลว จะตองสํานึกตระหนักถึงองครวม และรวมมือกับคนอื่นหรือผู
ชํานาญในดานอื่นในการที่จะรักษาชีวิตนี้

ศักยภาพของชีวิตในการพัฒนาสูอิสรภาพ     
ถึงกายจะปวยแตใจไมปวย ถึงจะตองตายก็ตายดีได

นอกจากนี้ ในพระพุทธศาสนา ยังมีแงคิดอีกอยางหนึ่งวา
ทานใหมองความเจ็บไขไดปวยของรางกายนี้ เปนเรื่องธรรมดาที่จะ
ตองรูเทาทันตามความเปนจริง

จะตองรูเทาทันวา ในสภาพของสังขารหรือชีวิตที่ประกอบ
ดวยองคประกอบตางๆ มาประชุมกันนั้น องคประกอบทุกอยาง จะ
เปนขันธ ๕ หรือนามรูป คือกายใจก็ตาม ลวนเปนสิ่งที่เคลื่อนไหวไม
หยุดนิ่ง เปนอนิจจัง เปนไปตามปจจัยตางๆ ท่ีขัดแยงซึ่งกันและกัน
ไมเปนตัวของมันเอง เพราะฉะนั้น ชีวิตจึงเปนสิ่งที่จะตองบริหาร

การที่เกิดเปนโรคภัยไขเจ็บข้ึนนั้น ไมใชเรื่องที่เราจะตองไป
เกิดความทุกขคับของหมองใจซอนขึ้นมาอีกจากการที่เปนโรค เรามี
หนาที่ท่ีจะตองแกไขบําบัดรักษา และบริหารชีวิตใหดี ถาหลีกเลี่ยง
โรคไดก็หลีกเลี่ยง ถามันเกิดขึ้นก็รักษาไป ทําใหไดผลดี แตอยาไป
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ทุกขกระวนกระวายกับโรค
การมสีขุภาพดน้ัีน พระพทุธศาสนามกัจะใชคาํแควา “อปัปา-

พาโธ อปัปาตงัโก” แปลวา มอีาพาธนอย มโีรคนอย ทานไมคอยใชคํา
วา “ไมมีโรค” ถาพูดวาไมมีโรคเลย คือ อาโรคยะ หรือ อโรคภาวะ ก็
หมายถึง นิพพาน ซ่ึงเปนภาวะสมบูรณสูงสุดไปเลย

พุทธศาสนาถือวา คนเรานี้ รางกายก็เปนสังขาร จิตใจก็เปน
สังขาร มีความเจ็บปวยอยูเปนธรรมดา หลักสําคัญอยูท่ีวาเราจะ
ปฏิบัติตอมันอยางไรใหสมบูรณดีโดยสัมพัทธ

บางทีพระพุทธเจาก็แยกโรคออกเปน ๒ อยาง คือ โรคกาย
กับโรคจิตใจ แลวพระองคก็ตรัสวา บางคนที่ปลอดจากโรคกายเปน
เวลานานๆ ไมมีโรคกายปรากฏ พอจะหาไดอยู แตคนที่จะไมมีโรค
ใจแมเพียงชั่วขณะหนึ่งนี้ หาไดยาก ยกเวนแตพระอรหันต

ทีน้ี ในกระบวนการของการเปนโรค ซ่ึงมีเหตุปจจัยทั้งทาง
รูปธรรมและนามธรรม หรือท้ังทางกายและทางใจนี้ เราก็จะตอง
แยกแยะดูใหถูกตองวาอันไหนเกิดจากเหตุปจจัยหรือปจจัยกอตัว
ทางดานไหน โรคบางอยางเกิดจากเหตุปจจัยดานกายภาพ เกิดจาก
ตัวเชื้อโรค เกิดจากการทํางานผิดปกติของชิ้นสวนอวัยวะ หรือบางที
มาจากเหตุปจจัยทางดานจิตใจ

บางคนเขาใจผิดวา พระพุทธศาสนาสอนวาอะไรๆ ก็เปน
เพราะกรรม โรคท้ังหลายเปนเพราะกรรม พระพุทธเจาเคยตรัสย้ําไว
วา ความเขาใจอยางนั้นผิด โรคเกิดจากเหตุปจจัยไดหลายอยาง (ดู
สํ.สฬ.๑๘/๔๒๗/๒๘๕) ก็จึงตองแกไขใหตรงตามเหตุปจจัยนั้นๆ

แตในการบําบัดรักษาหรือแกไขนั้น ปจจัยสําคัญมากอยาง
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หนึ่งก็คือ จิตใจและปญญา ตลอดจนพฤติกรรมของตัวเราเอง
เพราะฉะนั้น อยางนอย สิ่งหนึ่งที่จะตองทําก็คือ การวางทาทีใหถูก
ตอง ในขณะที่รักษาโรคกายหรือกําลังเปนโรคกายอยูน้ัน

พระพุทธเจาเคยสอนคนแกคนหนึ่งไว ธรรมดาวาเมื่อราง
กายทรุดโทรมลงไป การที่จะตอสู การรักษาตัว การบริหารรางกาย
ใหไมมีโรคนี่ ก็ยากขึ้น อาการเจ็บไขก็ปรากฏไดมากขึ้น ในสภาพ
อยางนั้น ก็ตองบริหารชีวิตใหดีท่ีสุด

พระพุทธเจาไดตรัสสอนวา ใหทานศึกษาหรือสําเหนียกฝก
ตนไววา ถึงแมกายของเราจะปวย แตใจของเราจะไมปวย

น่ีทานสอนคนแกไววา เมื่อรางกายมันอิดๆ ออดๆ เดี๋ยวเปน
โนนเปนนี่ ไมสบาย ถาใจเราพลอยปวยไปตามกายดวยก็แยเลย
เพราะฉะนั้นจะตองตั้งใจฝกใจทําใจไววา ถึงกายของเราจะปวย แต
ใจของเราจะไมปวยไปดวย

เมื่อมีสุขภาพดีทางใจแลว อยางนอยเราก็ไดสวนหนึ่งซึ่งเปน
สวนสําคัญของชีวิตไวแลว

อีกประการหนึ่ง พระพุทธศาสนานี้ ถือเอาประโยชนจากสุข
ภาพทางกาย โดยถือวาสุขภาพกายนั้นไมใชจุดหมาย

สุขภาพกายนี้เปน means คือเปนบันไดสําหรับไตไปสูจุด
หมาย ไมใชเปน end คือไมใชเปนตัวจุดหมายปลายทาง สุขภาพ
กายนี้เปนพื้นฐานที่จะชวยใหเราเขาถึงชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้นไป ซ่ึงในที่
สุดแลว มนุษยเราควรจะมีชีวิตที่สมบูรณ ดวยการมีสุขภาพจิตที่
สมบูรณดวย คือควรจะมีชีวิตที่สมบูรณท้ังกายและใจ ซ่ึงในขั้นสุด
ทายนี้ จะตองถึงภาวะที่จิตใจมีสุขภาพสมบูรณ การมีสุขภาพกายดี
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ทานสอนใหมี เพราะมันเปนวิถีทาง หรือเปนมรรคา เปนพื้นฐานที่จะ
ชวยเกื้อหนุนใหเราเขาถึงสุขภาพจิตที่ดีดวย

ในการใชหลักปจจัยสัมพันธ ท่ีเปนสัมพัทธน้ัน บางทีไม
เฉพาะการมีสุขภาพกายดีเทานั้น แมแตการไมมีสุขภาพ คือ แมแต
การมีโรคกาย ก็เปนพื้นฐานที่พุทธศาสนาเอามาใชเพื่อเปนชนวนใน
การพัฒนาใหเกิดสุขภาพใจได

ดังที่ปรากฏวา พระอรหันตบางองคน้ันบรรลุอรหัตตผล เขา
ถึงความมีสุขภาพใจที่สมบูรณดวยการที่เปนโรคกาย คือ ทานเปน
โรคทางกายอยางนั้นๆ อยูแลว แมแตเปนโรคที่รักษาไมได เรียกกัน
งายๆ วาหมดหวัง แตทานเอาโรคกายนั้นมาใชประโยชน โดยอาศัย
การปรับทาทีของจิตใจใหถูกตอง การทําใจอยางถูกวิธี (เรียกวา
โยนิโสมนสิการ) และใชปญญาพิจารณาเขาถึงความจริงแลวกลับ
ไดผลในการที่ทําจิตใจใหมีสุขภาพสมบูรณ คือพนจากกิเลสและ
ความทุกขท้ังหมดไปได

ฉะนั้น จึงถือสุขภาพนี้เปน means คือเปนบันไดใหเรา และ
ไมเฉพาะสุขภาพ แมความไรสุขภาพก็ยังกลายเปน means ได

เมื่อรูจักพัฒนาจิตใจและพัฒนาปญญาแลวก็จะเห็นไดวา 
เมื่อมองในแงดี (มองเปน) แมคนที่มีสุขภาพกายไมดี ก็ไมหมด
โอกาสในการเขาถึงชีวิตที่ดีงามสูงสุด

อีกอยางหนึ่งที่พระพุทธศาสนาพูดถึงมากก็คือ พุทธธรรม
เกี่ยวของกับชีวิตทั้งหมด ไมใชเฉพาะกับความเจ็บปวยทางรางกาย
อยางที่วามาแลว

แตระบบการแพทยปจจุบันนี้ บางทีมองแตในแงของโรควา
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จะกําจัดโรคใหหมดไป หรือจะสูกับเชื้อโรคอยางเดียว ก็เลยลืมมอง
ชีวิต เมื่อเกี่ยวของกับตัวโรคเสร็จแลว ไมวาจะรักษาหายหรือไมหาย
ฉันก็เลิก หมดภาระ คนไขจะเปนอยางไรก็เรื่องของคนไข ถารักษา
โรคไมสําเร็จ คนไขตายก็ตายไป ถารักษาโรคสําเร็จ โรคหาย คนไขก็
ออกจากโรงพยาบาลไป หมอจะไมเกี่ยวของดวยกับชีวิตที่ไมมีโรค
หรือการที่จะตายไปแตอยางใด

เพราะฉะนั้น กระบวนการเวชปฏิบัติจึงไมเกี่ยวของกับชีวิต
ท้ังชีวิต โดยเฉพาะไมเกี่ยวของกับความตาย

ในวงการแพทยจะไมพูดถึงตายดี-ตายไมดี แตในพุทธ
ศาสนานั้นจุดเนนอยูท่ี “ชีวิต” ทานก็เลยถือวาตองเกี่ยวของหมด

เกิด แก เจ็บ ตาย เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาทั้ง
หมด

- จะแกอยางไรจึงจะดี แกอยางไรจะมีความสุข
- เจ็บอยางไรจึงจะเจ็บอยางดี ใหมีความสุข
- ตายอยางไร จะตายดี มีความสุข
เพราะฉะนั้น พุทธศาสนาจะเกี่ยวของแมกับความตาย อันนี้

ก็เปนจุดหนึ่งที่พุทธศาสนาตางจากวงการแพทยท่ัวไป ซ่ึงจะไมพูด
ถึงเลยวา ตายดี-ตายไมดีเปนอยางไร และก็ไมไดสอนวิธีท่ีจะตาย
แตพุทธศาสนาจะสอนวิธีตายดวย เนนวาใหตายอยางมีสติ เนนคํา
วาไม “หลง” ตาย

การแพทยแนวพุทธเนนที่ชีวิต ไมใชเนนที่โรค มุงที่ชีวิตที่
ปลอดจากโรคเปนสําคัญ ไมใชมีจุดหมายอยูท่ีการแกไขบําบัดโรค
แตท่ีตองเยียวยาบําบัดโรค ก็เพื่อใหเปนฐานสําหรับชีวิตที่ดีงามมี
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ความสุข หรือเปนโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตสูสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไป
เมื่อชีวิตเกี่ยวของกับ ชรา พยาธิ มรณะ คือ แก เจ็บ ตาย ก็

ใหมีการแก เจ็บ ตาย อยางดี และอยางมีความสุขดวย
ตกลงวา เทาที่พูดมา ก็ไดกลาวถึงการแพทยแนวพุทธไป

แลวในบางแง โดยเฉพาะที่เนนก็คือ ความสัมพันธระหวางกายกับใจ
โยงไปถึงสภาพแวดลอมโดยเฉพาะทางสังคม

จะเห็นวา หลักการนี้เขากับแนวความคิดที่เรียกวา holistic
view หรือ holism ท่ีกําลังเฟองฟูข้ึนมา

แตนาสังเกตวา ในพระพุทธศาสนานั้นหลักธรรมที่ทานสอน
ไวหลายอยาง เราไมไดผานพบหรือนึกถึงเลยจนกระทั่งมีการพูดที่
มาสะดุดหรือมาโยงเขาหา เราจึงแสดงความแปลกประหลาดใจกัน
ข้ึนมาวา ออ ! หรือ อาว ! อันนี้ก็มีเหมือนกันนะในพุทธศาสนา อะไร
ทํานองนี้

เรื่องความเครียด หรือ stress น่ี เราก็ไมพูดถึงกันเลย แมแต
ในพระไตรปฎกฉบับแปล ก็แปลปสสัทธิไปตางๆ นานา และแปล
สารัทธะ ไปตางๆ นานา ไปอานในภาษาไทยแลวงง ไมรูวาทานพดูถงึ
เรือ่งนี ้จนกระทัง่ไปเจอภาษาบาล ีจึงรูวาออ ศพัทเดยีวกนันีเ่อง

ปสสัทธิ คือความผอนคลาย และสารัทธะ คือ เครียด สอง
อยางนี้เปนองคธรรมสําคัญในกระบวนการรักษาโรคของชีวิต ซ่ึง
รวมตั้งแตการรักษาโรคทางรางกายไปจนถึงโรคของจิตใจ เพื่อใหมี
ชีวิตที่สมบูรณ

การแพทยแนวพุทธยังมีเรื่องที่ควรจะพูดมากกวานี้ แตจะ
ตองมีเวลาที่จะพูดและที่จะคิดพิจารณาตอไป เฉพาะในโอกาสนี้
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เวลาที่กําหนดก็หมดไปนานแลว
กอนจบขอพูดสรุปสั้นๆ วา การแพทยแนวพุทธ คือ การ

แพทยท่ีปฏิบัติดวยความเขาใจชีวิตจิตใจของเพื่อนมนุษย และมอง
เห็นความจริงของโลกและชีวิต ซ่ึงจะทําใหการบําบัดโรคและรักษา
สุขภาพสําเร็จเปนผลดีแกชีวิตที่จะดํารงอยูดวยดี และเจริญพัฒนาสู
ภาวะที่ดีงามยิ่งขึ้นไป ในสภาพความเปนจริง ท่ีสิ่งทั้งหลายมีความ
สัมพันธอิงอาศัยกันตามความเปนไปแหงเหตุปจจัย

ในการแพทยอยางนี้ สิ่งที่เกี่ยวของจะตองถูกเขาใจโดยสอด
คลองกับหลักการขางตนนั้น โดยเฉพาะ

๑. ตัวแพทย เอง ไมเฉพาะจะมีความรูทางวิชาการ และมี
ความชํานาญเกี่ยวกับการบําบัดโรครักษาอวัยวะตางๆ เทานั้น แต
จะตองเขาใจชีวิตที่เปนอยูในโลกของความเปนจริง ท่ีสัมพันธกับ
ปจจัยอื่นๆ ท้ังทางกาย ใจ สังคม วัตถุสิ่งของ และธรรมชาติท้ังหมด
และปฏิบัติดวยความเขาใจและเห็นอกเห็นใจคนเจ็บไข มีความ
ปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษยอยางแทจริง

๒. ผูปวยหรือคนไข คือคนทั้งคนที่มีท้ังกายและใจ พรอมท้ัง
ความสัมพันธกับผูอื่น ในสังคม ทามกลางสภาพแวดลอมทางธรรม
ชาติ และทางวัตถุ ซ่ึงการบําบัดโรครักษารางกายของเขา ท้ังไดรับ
ผล และสงผลตอกันกับสิ่งเหลานั้น

๓. การบาํบัดรักษา เปนปฏิบัติการที่ไมโดดเดี่ยวขาดลอย
แตเชื่อมโยงประสานอิงอาศัยกัน และสงผลมีอิทธิพลตอกัน กับองค
ประกอบและปจจัยอื่นๆ ท่ีมีอยูตลอดกระบวนการ และทั่วทั้งระบบ
แหงการดํารงชีวิตของมนุษย
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การประชุมครั้งนี้มีจุดมุงหมายที่เปนกุศล คือมีจุดหมาย
ปลายทางที่ตองการใหเพื่อนมนุษยของเรา ใหคนในสังคมนี้ มีชีวิตที่
ดีงามและสุขสมบูรณ ใหมีสุขภาพที่ดี เริ่มตั้งแตในทางรางกาย
เปนตนไป

จากจุดพื้นฐานที่แพทยปจจุบันเกี่ยวของกับรางกายกอน เรา
กําลังจะขยายโยงไปถึงองคประกอบอื่นๆ ท่ีเขามาสัมพันธกัน โดย
คํานึงถึงปจจัยทั้งหลายในกระบวนการแหงเหตุปจจัยนี้ ท้ังดานกาย
และใจ พรอมท้ังสังคม และสภาพแวดลอม โดยเฉพาะระบบนิเวศ

เวลานี้ เรื่องเหลานี้กําลังไดรับการพิจารณา จึงนับวาเปนที่
นายินดี ถือไดวาเปนนิมิตหมายแหงความกาวหนา อาจจะเปนทาง
ออกที่อยางนอยก็ใหความหวังมากขึ้น ในการที่จะแกไขปญหาของ
ชีวิตและสังคม ใหเกิดประโยชนสุขแผกวางทั่วไป

เพราะฉะนั้น อาตมภาพขอรวมใจอาราธนาคุณพระรัตนตรัย
อวยชัยใหพร ขออานุภาพคุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม และคุณ
พระสงฆ จงเปนปจจัยอภิบาลรักษาใหทานผูท่ีไดเขามารวมประชุม
ครั้งนี้ดวยเจตนาอันเปนกุศลนั้น จงปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี โดยมีกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญาพรั่งพรอมบริบูรณ
ในการที่จะทําหนาที่ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค เพื่อประโยชนสุข
ของสังคม และของชาวโลก ตลอดกาลนาน
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