


กระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความเจ็บปวยตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 
THE PROCESS OF COMPREHENSION ON SICKNESS ACCORDING  

TO  THERAVADA BUDDHISM  
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเกตุมณี  พรมเถ่ือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๕๔ 



กระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความเจ็บปวยตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเกตุมณี  พรมเถ่ือน 
 

 
 
 

 
 
 
 

วิทยานิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

 

(ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 



The Process of Comprehension on Sickness according  
to  Theravada Buddhism 

 
 
 
 
 
 
 

Miss.Ketmanee  Promthuen 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of  
The Requirement for The Degree of  

Master of Arts 
(Buddhist Studies) 

 
Graduate School 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
Bangkok, Thailand 

C.E 2011 
 

(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 



 ก 

ช่ือวิทยานิพนธ :  กระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความเจ็บปวย 
ตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท 

ผูวิจัย   :  นางสาวเกตุมณี  พรมเถ่ือน 
ปริญญา  : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 
: พระราชวชิรเมธี, ดร. ป.ธ.๙, พธ.บ. ศษ.บ., พธ.ม., พธ.ด., กศ.ด. 
: ศ. (พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี อ.บ., M.A., Ph.D.  

   : ผศ.ดร.วรกฤต  เถ่ือนชาง  ป.ธ.๙ , ศษ.บ., ศศ.ม., ปร.ด.
     
วันสําเร็จการศึกษา :  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 
 

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัย  เรื่อง  กระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยตามแนว
พระพุทธศาสนาเถรวาท มีวัตถุประสงค ๓ ประการคือ(๑)เพ่ือศึกษาแนวคิดเรื่องความเจ็บปวยใน
คัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพ่ือศึกษากระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยตาม
แนวพระพุทธศาสนา (๓) เพ่ือศึกษาการประยุกตใชกระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความเจ็บปวย
ตามแนวพระพุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน 

ผูวิจัยไดทําการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาขอมูลจากเอกสาร
ปฐมภูมิ คือ พระไตรปฎก และเอกสารทุติยภูมิ ไดแก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา หนังสือ และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ แลวนํามาวิเคราะหสังเคราะหขอมูลโดยลําดับ 

ผลการวิจัยพบวา 

 พระพุทธศาสนาไดกลาวถึงกระบวนการเร่ืองความเจ็บปวยวาเปนกระบวนการทาง
ธรรมชาติซ่ึงทุกคนและสรรพสัตวตางหลีกเล่ียงไมได  ไดแก 

๑.  แนวคิด  เรื่อง  ความหมายของความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท  ๒ 
ความหมาย คือ  โรคทางกาย  (กายิกโรโค)และ โรคทางใจ (เจตสิกโรโค) และยังบอกความหมาย
ของความเจ็บปวย รวมถึงวิธีการรักษาความเจ็บปวย หลักธรรมทางพุทธศาสนามาใชในการรักษา  
บรรเทาอาการได 
 



 ข 

๒.   แนวคิด  เรื่อง  ความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ัน สอนใหทําทํา
ความเขาใจ  เรียนรู  ถึงกระบวนการของความเจ็บปวยดวยการดูแลรักษา วิธีการตาง ๆ ในการรักษา
ความเจ็บปวย 

๓.  แนวคิด  เรื่อง  ความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มีแนวคิดเพ่ือ
การประยุกตใชกระบวนการในการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนา  
ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชในการดํารงชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปจจุบัน 
 ดังน้ัน  จากการศึกษาเรื่องความเจ็บปวยในทางพระพุทธศาสนาน้ัน  สามารถสรุปไดวา
ในทางพระพุทธศาสนา มีวิธีการในการแกปญหาดวยการเจริญสติปญญา โดยใชหลักธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจามาใชในการรูเทาทันความเจ็บปวย  การแกปญหาเม่ือเกิดอาการ  หรือการบรรเทา
ทุกขจากอาการเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึน  ดวยการแกไขปญหาดวยสติและสามารถนํามาประยุกตใชใน
กระบวนการเร่ืองความเจ็บปวยกับสังคมไทยในปจจุบันได 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were: 1) to study concept of the sickness according to  
Theravada Buddhism, 2) to study the comprehensive process on the sickness according to 
Buddhism, and 3) to study the application of the comprehensive process on the sickness 
according to Buddhism in the present society.  

This  research  applied  qualitative  research  with  focusing  on  studying  documents  
from  Tipitaka  as  the primary  source  and  used  academic  textbooks, related  documents  and  
research  as  the  secondary  source. 

 
The results of the research were as follows: 

 Buddhism explained the comprehensive process on sickness as a natural process that 
all animates could not avoid. Such process showed: 

1. The concept of sickness according to Theravada Buddhism had two meanings, 
namely: physical sickness (Kayikarorogo) and mental sickness (Cetasikarogo). Besides, the 
meaning of those kinds of sickness included the application of Buddhism Doctrine or Dhamma to 
the treatment. That would enable relief to the symptom. 



 ง 

2.  The concept of the sickness according to Theravada Buddhism led to understand 
and learn about the process of sickness comprehension as well as care taking and treatment 
methods. 

3. The concept of the sickness according to Theravada Buddhism aimed to apply 
the comprehensive process on sickness according to Buddhism. This process could also be 
applied to help survival in the modern Thai society very well. 

In conclusion, the study was summarized in such a way that in Buddhism, any 
problem solution including one on sickness was done with one’s wisdom developed. Buddhism 
Doctrine or Dhamma was recommended to be used for comprehensive sickness, for solving the 
problems of symptom and for releasing the pain occurred. Mindfulness was a tool to solve both 
physical and mental sickness. More than anything else, mindfulness was absolutely workable to 
relieve all types of sickness in the modern Thai society of today. 
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ซ่ึงเปนประโยชนในการทําวิจัยในครั้งน้ี 

ทายท่ีสุดน้ี  คุณความดีและกุศลท่ีพึงบังเกิดมีจากวิทยานิพนธเลมน้ีเปนผลมาจากความหวัง
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เปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดาดวยความเคารพอยางย่ิง 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับน้ี ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ และพระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอางอิง โดยจะระบุ เลม/ขอ/หนา หลังคํายอช่ือ
คัมภีร เชน ที.สี. (บาลี) ๙/๓/๓๖ หมายถึง สุตฺตนฺตปฏก ทีฆนิกาย  สีลขนฺธวคฺค พระไตรปฎกภาษา
บาลี เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๓ หนา ๓๖, ที.สี. (ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖ หมายถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย                 
สีลขันธวรรค  พระไตรปฎกภาษาไทย  เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๑๗๐  หนา ๕๖  
 

พระวินัยปฎก 
ว.ิม. (บาลี) = วินยปฏก มหาวคฺคปาลิ (ภาษาบาล)ี 
ว.ิม. (ไทย) = วินัยปฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 

 

พระสัตตันตปฎก 
ที.ม. (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก   ทีฆนิกาย   มหาวคฺคปาลิ    (ภาษาบาล)ี    
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย   มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก   ทีฆนิกาย   ปาฏิกวคฺคปาลิ (ภาษาบาล)ี    
ที.ปา.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.ม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก    (ภาษาไทย) 
ม.อุ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก    (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตปฎก   สังยุตตนิกาย   สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.นิ.   (ไทย) = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย   นิทานวรรค     (ภาษาไทย) 
สํ.ม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย   มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   อังคุตตรนิกาย   ติกกนิบาต     (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญจก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   อังคุตตรนิกาย   ปญจกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปฏก   องฺคุตฺตรนิกาย อฏฐกนิปาตปาลิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.อฏก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   อังคุตตรนิกาย   สัตตกนิบาต    (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย   อิติวุตตกะ  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย  ชาดก  (ภาษาไทย) 
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ขุ.เอก.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย   เอกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย   ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
ขุ.ปฏิ  (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย   มหานิเทส  (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย   สุตตนิบาต  (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ.  (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย   อุทาน  (ภาษาไทย) 
ขุ. อป.  (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย   อปทาน  (ภาษาไทย) 
ขุ.เถร.   (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.จริยา.   (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จริยาปฎก  (ภาษาไทย) 

 

พระอภิธรรมปฎก 
อภิ. สงฺ.  (ไทย) = อภิธรรมปฎก  ธรรมสังคณี  ภาษาไทย) 
อภิ.วิ.  (ไทย) = อภิธรรมปฎก  วิภังค  ภาษาไทย) 
อภิ.ก.  (ไทย) = อภิธรรมปฎก  กถาวัตถุ  ภาษาไทย) 

 
 



บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พระพุทธศาสนาถือวาความเจ็บปวยเปนปญหาสําคัญของมนุษย เชนเดียวกับปญหา    
เร่ืองความเกิด  ความแก  และความตาย  เพราะความเจ็บปวยน้ันเปนกระบวนการทางธรรมชาติ
อยางหน่ึงของทุกชีวิต  ดําเนินไปตามกฎของธรรมชาติ  ซ่ึงใครๆ ก็ไมอาจปฏิเสธได แมแต
พระพุทธเจาผูเปนศาสดาเอกในโลก    ทรงพนจากทุกขท้ังปวง  พระองคก็ทรงประชวรทางพระ
วรกายและดับขันธปรินิพพานเชนกัน เรื่องน้ีเปนปกติธรรมดา๑  ท่ีมนุษยจะพึงตองรูและทําความ
เขาใจและระลึกหรือพิจารณาเพ่ือใหเห็นขอเท็จจริงอยูตลอดเวลาวา  "เรามีความแกเปนธรรมดา  ไม
ลวงพนความแกไปได  เรามีความเจ็บเปนธรรมดา  ไมลวงพนความเจ็บไปได  เรามีความตายเปน
ธรรมดา  ไมลวงพนความตายไปได”๒ท้ังน้ีก็เพราะวาเรื่องความเจ็บปวยหรือท่ีเราเรียกกันโดยท่ัวไป
วาโรคหรือพยาธิ หมายถึง  ความเจ็บไข  ท่ีเกิดจากเช้ือโรค  หรือคําวา“อาพาธ”  หมายถึง  ความ
เจ็บปวย น้ันถือไดวาเปนวัฏฏะหรือวงจรของชีวิตตามหลักของธรรมชาติท่ีพระพุทธองคไดทรง
แสดงไวคือ หลักปฏิจจสมุปบาทท่ีกลาวถึงความเจ็บปวยวามีสาเหตุท่ีเกิดขึ้นจากเงื่อนไขสําคัญคือ
อวิชชา  ตัณหา  อุปาทาน เปนตนทายสุดก็รวมลงในความทุกขคือมีการเกิดแก เจ็บและตายอันเปน
ผลจากเหตุปจจัยท่ีเริ่มมาตั้งแตตนน้ัน๓ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามหลักธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงคนพบวา
ความเจ็บปวยน้ันเปนหน่ึงในกระบวนชีวิตท่ีเปนไปตามกฎธรรมชาติ นอกจากหลักปฏิจจสมุปบาท
แลวพบวามีหลักธรรมขออื่นๆท่ีกลาวถึงความเจ็บปวยวาเปนกระบวนธรรมแหงความทุกขท้ังใน
สังขารและในดานทุกขท่ีเปนกฎธรรมชาติ เชน ไตรลักษณ๔ อริยสัจ ๔๕ สังสารวัฏฏ ๖ เปนตน 
                   

๑ ศศิธร เขมาภิรัตน . การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพแบบองครวมกับการแพทยแผน
ไทย วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๕๔๘. หนา ๑. 

๒ องฺ. ปฺจก.(ไทย)  ๒๒/๕๗/๙๙-๑๐๐. 
๓วิ.ม.(ไทย)๔/๑/๑-๔๓,ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๔/๓๖., ที.ม. (บาลี) ๑๐/๖๔/๓๑., สํ.นิ. (แปล) ๑๖/๒๑/๓๘., 

สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๐/๔๖-๔๗.วิสุทธิ. (บาลี) ๒/๕๗๘–๕๗๙/๑๗๐–๑๗๑. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), คัมภีรวิสุทธิมรรค, ๑๐๐ ป สมเดจ็พระพุฒาจารย (อาจอาสภมหาเถร)  
พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศพริ้นทติ้ง จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๘๔๑.สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๕., 
สํ.นิ. (บาลี) ๑๖/๒๐/๒๕-๒๖., ดูเพิ่มเติมใน วิสุทธิ. (ไทย) ๓/๑/๒๒๓-๒๒๔ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย), 

๔ วิ.ม.(ไทย)๔/๑๔/๓๗๕-๓๘๕. 



๒ 

เมื่อกลาวถึงความเจ็บปวยในทางพระพุทธศาสนาน้ันสามารถแบงไดเปน ๒ ประเภทคือ 
(๑) ความเจ็บปวยทางกาย และ (๒) ความเจ็บปวยทางจิต๗ ซ่ึงความเจ็บปวยทางกาย น้ันมีสมุฏฐาน
มาจากสาเหตุหลายประการ เชน เกิดจากดี  เสมหะ  ลม ไขสันนิบาต ฤดูแปรปรวน  การบริหารไม
สมํ่าเสมอ  การใชความเพียรเกินกําลัง  ผลของกรรม  หนาว  รอน    หิวกระหาย  ปวดอุจจาระ  ปวด
ปสสาวะ๘  ธาตุ ๔  ไมสมดุล๙  การไมรูประมาณในการบริโภค๑๐  การถูกสัมผัสจากเหลือบยุงและ
สัตวเล้ือยคลาน๑๑  การถูกทําราย  และการมีอายุมาก  สวนสมุฏฐานของการเกิดโรคทางใจ น้ันเกิด
จากกิเลส ตัณหา ครอบงําจิตใจซ่ึงกิเลสท่ีเปนรากเหงาของกิเลสท้ังหลายมีอยู   ๓  ประการ  คือ  
ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง ๑๒ และเมื่อแจกแจงชนิดของโรคเราพบวาในคัมภีร
พระพุทธศาสนาไดกลาวถึงโรคหรือความเจ็บปวยไวอยางละเอียด เชน  โรคตา       โรคหู      โรค
จมูก    โรคล้ิน    โรคกาย    โรคศีรษะ    โรคใบหู    โรคปาก       โรคฟน      โรคไอ      โรคหืด     
โรคไขหวัด      โรคไขทรพิษ     โรคไขเซ่ืองซึม  โรคทอง   โรค ลงแดง     โรคจุกเสียด    โรคลง
ราก     โรคเร้ือน    โรคกลาก       โรคมองครอ    โรคลมบาหมู    โรคหิดเปอย     โรคหิดดาน    โรค
คุดทะราด    โรคหูด    โรคละอองบวม    โรคอาเจียนโลหิต     โรคเบาหวาน    โรคเริม     โรค
พุพอง    โรคริดสีดวง ๑๓    โรคอหิวาตกโรค ๑๔  โรคหนอท่ีเทา ๑๕        โรคหิด     โรคตุม     โรค
กล่ินตัวแรง      โรคอมนุษยเขาสิง๑๖    โรคลม    โรคลมขัดยอกตามขอ       โรคเทาแตก   เน้ืองอก   
แผลไมงอก ๑๗   โรคพิษงู    โรคโดนยาแฝด    โรคทองผูก   โรคผอมเหลือง     โรคผดผ่ืนคัน๑๘  โรค

                                                   
๕ วิ.ม.(ไทย) ๔/๒๐/๒๗-๓๑, สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๕๙/๕๕ และดูเพ่ิมเติมใน พระธรรมปฎก (ป.อ.       

ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา ๑๐๔. 
๖ สํ.นิ.(ไทย)๑๖๔๒๑/๒๑๒. 
๗องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗.  
๘ องฺ. ทสก.  (ไทย) ๒๔/๖๐/๑๒๙-๑๓๑.  
๙ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑/๓๐๖-๓๐๗, องฺ. ทสก.  (ไทย) ๒๔/๑๑/๑๗.  
๑๐ ขุ. ธ. (ไทย)  ๒๕/๓๒๕/๑๓๔. 
๑๑ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๘. 
๑๒ ที. ปา. (ไทย)  ๑๑/๓๐๕/๒๕๙., ม. มู (ไทย)  ๑๒/๘๙/๘๓.  
๑๓ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๐/๑๒๙-๑๓๑. 
๑๔ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๐๐/๑๕๕. 
๑๕ วิ. ม. (ไทย) ๕/๒๔๙/๑๘. 
๑๖ วิ. ม. (ไทย) ๕/๒๖๔/๔๘-๔๙. 
๑๗ วิ. ม. (ไทย) ๕/๒๖๕-๒๖๗/๕๐-๖๐. 
๑๘ วิ. ม. (ไทย) ๕/๒๖๘/๖๐-๖๒. 



๓ 

ลมในทอง ๑๙    โรครอนในกาย ๒๐  โรคเน้ืองอกในลําไส ๒๑  โรคทองรวง ๒๒  โรคฝ   โรคปอด   
พันธุกรรม ๒๓   โรคอลสกะ๒๔  โรคอัมพาต๒๕ เปนตน      

เห็นไดวา ความเจ็บปวยเปนส่ิงท่ีมนุษยพึงประสบอยางแนนอน อยางไรก็ตามแมวา
ความเจ็บปวยจะเปนกฎธรรมดาของโลกเหมือนความเกิด แก และตาย แตความเจ็บน้ีก็ยังมีหนทาง
ในการรักษาหรือบรรเทาลงไดในชั่วระยะหน่ึง ดังน้ันมนุษยจึงสามารถปฏิบัติเพ่ือไมกอใหเกิดความ
เจ็บปวยไดโดยการดูแลสุขภาพใหดีเพราะการไมมีโรคหรือความเจ็บปวยถือไดวาเปนลาภอัน
ประเสริฐของสัตวท้ังหลาย๒๖ซ่ึงการรักษาหรือการปฏิบัติเพ่ือไมกอใหเกิดความเจ็บปวยน้ัน
พระพุทธศาสนาไดเสนอหลักการไวหลายประการท้ังในสวนของการใชหลักธรรม เชน หลักอิทธิ
บาท ๔๒๗ หลักพรหมวิหาร ๔๒๘ หรือหลักสติปฏฐาน ๔๒๙ เปนตน หรือเปนการใชพุทธมนต เชน 
สัมโพชฌงค ๗๓๐ เปนตน หรือไมวาจะเปนการเสนอหลักการดําเนินชีวิตตามหลักของธรรมชาติ
หลายประการ เชน การใชเภสัชสมุนไพร๓๑ การใชอาหาร๓๒ การใชความรอน๓๓ การพักผอน

                   
๑๙ วิ. ม. (ไทย) ๕/๒๗๓/๖๙. 
๒๐ วิ. ม. (ไทย) ๕/๒๗๘/๗๖. 
๒๑ วิ. ม. (ไทย) ๕/๓๓๓/๑๘๙-๑๙๐. 
๒๒ วิ. ม. (ไทย) ๕/๓๖๕/๒๓๙-๒๔๑. 
๒๓ ม. ม. (ไทย) ๑๓/๓๖๘/๔๕๔-๔๕๕. 
๒๔ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๘-๙/๘-๙, สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๕-๑๔๖. 

     ๒๕ วิ. ม. (ไทย) ๔/๑๑๙/๑๘๔-๑๘๗. 
๒๖ ม. ม. (ไทย) ๑๓/๒๑๕-๒๑๖/๒๕๔-๒๕๕. 
๒๗ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘ และดูเพ่ิมเติมใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา 

๑๘๖-๑๘๗. 
๒๘ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๒๑-๒๒, ๓๐๙/๓๗๓-๓๗๔ และดูเพ่ิมเติมใน  พระธรรมปฎก (ปอ.ปยุตฺโต), 

พุทธธรรม, หนา  ๑๔๘. 
๒๙ที.ม.(ไทย) ๑๐/๓๗๓-๓๘๖/๓๐๑-๓๒๔ และดูเพ่ิมเติมใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 

พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,   
๒๕๔๓), หนา  ๑๖๕-๑๖๖. 

๓๐สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๘๒/๑๑๐ และดูเพิ่มเติมใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, หนา ๓๒๐. 
     ๓๑ วิ. ม. (ไทย)  ๕/๒๖๐-๓๓๖/๔๓-๑๙๗. 

๓๒ วิ. ม. (ไทย)  ๕/๒๘๒/๘๙, องฺ. ปฺจก. (ไทย)  ๒๒/๒๐๗/๓๕๐. 
๓๓ กรรมใหญ  หมายถึง  เอาถานใสหลุมจนเต็ม  เอาดินรวนและทรายเปนตนปดไว  ลาดใบไมนานา

ชนิดทับลงไป เอาน้ํามันทาตัว นอนบนหลุมนั้น  รมรางกายโดยพลิกกลับไปมา และดูเพิ่มเติมใน วิ.อ. (บาลี) ๓/
๒๖๗/๑๗๔-๑๗๕. 



๔ 

อิริยาบถ๓๔ เปนตน นอกจากน้ันยังเสนอพุทธวิธีเพ่ือการดูแลสุขภาพไมใหเกิดหลายประการ เชน 
การบริโภคอาหาร๓๕  การออกกําลังกาย๓๖  การบริหารจิต๓๗  การอยูกับธรรมชาติ๓๘  สุขลักษณะ  
เปนตน นอกจากน้ันยังมีกฎเกณฑหรือขอปฎิบัติท่ีเก่ียวของกับความเจ็บปวยไวอีกหลายประการ 
เชน เม่ือมีผูปวยแลวตองมีผูดูแลอยางถูกวิธี เปนตน เห็นไดวาแนวคิดเรื่องความเจ็บปวยในทรรศนะ
ของพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในคัมภีรมีความครอบคลุมและละเอียด  เน่ืองจากพระพุทธศาสนาน้ัน
ใหคุณคากับชีวิตมนุษยไวสูงในฐานะท่ีมนุษยน้ันเปนสัตวท่ีสามารถฝกไดการท่ีสามารถชวย
บรรเทาความเจ็บปวยเพ่ือมีชีวิตเปนสุขสามารถทําความดีและปฏิบัติธรรมใหกาวไปสูการบรรลุ
จุดหมายสูงสุดของชีวิตเปนส่ิงมีคุณคามากกวาส่ิงใด 

อน่ึง จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองความเจ็บปวยท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาน้ันเรา
จะพบวาพระพุทธศาสนาไดมีทรรศนะตอความเจ็บปวยในหลายมิติ คือ (๑)เห็นวาความเจ็บปวยน้ัน
เปนหน่ึงในกระบวนการแหงชีวิตหรือเปนกฎเกณฑอันเปนธรรมชาติของชีวิต คือมีเกิด มีแก มีเจ็บ
มีตาย เปนปกติ (๒)เห็นวาความเจ็บปวยเปนปรากฏการณของกฎแหงกรรมคือการกระทําในอดีตท่ี
จะสงผลใหเกิดความเจ็บปวยได (๓) เห็นวาความเจ็บปวยเปนกระบวนการแหงชีวิตท่ีสามารถผอน
ปรนหรือบรรเทาใหดีข้ึนได(๔)เห็นวาความเจ็บปวยเปนความรับผิดชอบของสังคมท่ีจะชวยกัน
บรรเทาใหการชวยเหลือตามสภาพ ซ่ึงทรรศนะทั้งหมดน้ันเราจะพบวาเปนกรอบสําคัญท่ีจะทําให
เราสามารถเขาถึงวิถีท่ีมนุษยพึงจะปฏิบัติตอกันไดอยางถูกตองในฐานะท่ีทุกชีวิตเปนเพ่ือรวมสุข
รวมทุกขเดียวกัน 

หากจะพิจารณาถึงทรรศนะของผูคนในสังคมปจจุบันเราจะพบวา ความเจ็บปวยน้ันเปน
ปญหาท่ีหนักของสังคมเน่ืองจากจะตองเผชิญกับความเจ็บปวยอยูตลอดเวลา และเมื่อกลาวถึงความ
เจ็บปวยก็ดูเหมือนวาคนในสังคมจะเขาใจเฉพาะความเจ็บปวยทางกายเสียเปนสวนใหญท้ังน้ีเพราะ
ตางมีความรูในทางการแพทยและศาสตรสมัยใหมทําใหพิจารณาเห็นเฉพาะส่ิงท่ีเปนเชิงประจักษ
การรักษาจึงรักษาเฉพาะทางกายแตไมเห็นวาความเจ็บปวยบางอยางน้ันเปนความเจ็บปวยทางจิตใจ
มากกวา เชน ความเครียด วิกลจริต การฆาตัวตาย เปนตนซ่ึงบางกรณีแพทยก็ไมอาจจะวินิจฉัยได 
แตกรณีดังกลาวพระพุทธศาสนาไดใหคําตอบไวอยางครอบคลุมแลว  

                   
๓๔ที. ปา. (ไทย)  ๑๑/๓๐๐/๒๔๙.  
๓๕ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๒๒๕/๒๓๖, ม. ม. (ไทย)  ๑๓/๑๓๔, ๑๗๔/๑๕๐, ๒๐๑, องฺ. ทสก. (ไทย)  ๒๔/

๙๙/๒๓๖.  
๓๖ สํ. นิ. (ไทย)  ๑๖/๙๙/๑๘๗. 
๓๗ ที. ม. (ไทย)  ๑๐/๕๔/๕๗, ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๒๔/๓๓. 
๓๘ สํ. ส. (ไทย)  ๑๕/๒๐๓-๒๐๔/๒๙๔-๒๙๖. 



๕ 

ผูวิจัยเห็นวาท่ีนําเสนอมาท้ังหมดน้ันเปนสวนหน่ึงของปญหาท่ีเกิดจากการวางทรรศนะ
ท่ีไมถูกตองตอความเจ็บปวยและสมุฏฐานท่ีเกิดทําใหมีปญหาในการรักษาหรือแกไข ดังน้ันผูวิจัย
จึงมีความประสงคท่ีจะทําวิจัยในประเด็นดังกลาวท้ังน้ีก็เพ่ือท่ีจะหาคําตอบวาการสรางความเขาใจ
เร่ืองความเจ็บปวยในทางพระพุทธศาสนา  มีทรรศนะตอความเจ็บปวยอยางไรในการศึกษาดาน
กระบวนการสรางความเขาใจกรอบแนวคิดและการนําไปสูการประยุกตใชจริงในทางการแพทย
และดานการศึกษาใหเปนไปตามอันดับตอไป 

๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.   เพ่ือศึกษาความหมาย  ประเภท และวิธีการรักษา ความเจ็บปวยในคัมภีรพระพุทธศาสนา
เถรวาท                            
 ๒.  เพ่ือศึกษากระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความเจบ็ปวยในสังคมไทยปจจุบันตามแนว
พระพุทธศาสนา                            

๓.  เพ่ือศึกษาการประยุกตใชกระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความเจ็บปวยตามแนว
พระพุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน 

 

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 
วิจัยฉบับน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ท่ีมุงศึกษากระบวนการแสวงหา

ความรูในทางพระพุทธศาสนา  โดยการสืบคนขอมูลท่ีเก่ียวของจากเอกสาร (Documentary 
Research) เปนหลักจากน้ันก็จะขอมูลมาวิเคราะหและหาขอสรุป   พรอมนําเสนอขอชี้แนะอันจะ
เปนประโยชนแกผูศึกษาใหคนควาตอไป 

 

๑.๔   คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 
 ความเจ็บปวยในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความเจ็บปวยท้ังทางกายและทางจิต 
 พุทธวิธี  หมายถึง  วิธีทางพระพุทธศาสนาท่ีใชแกปญหาความเจ็บปวยของมนุษย  เชน  
ทรงใชพุทธธรรม  ทรงใชยาบําบัดรักษาโรค  

การบรรเทา หมายถึง ความทุเลา ผอนคลายลดลง เชน บรรเทาอาการเจ็บปวยท่ีเกิดจากโรค
ตาง ๆ 
 ทุกข หมายถึง ความทุกขอันเกิดจากความเจ็บปวยท้ังทางรางกายและจิตใจ อันเปนสวน
หน่ึงของความทุกขท่ีเกิดในสังขารมนุษยและสัตวท้ังหลาย 



๖ 

 พุทธธรรม  หมายถึง  คําสอนเดิมแทของพระพุทธเจาท่ีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฏกเถร
วาท๓๙ 
 กระบวนการสรางความเขาใจ  หมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีในการคิดวิเคราะหและศึกษาใน
เร่ืองน้ันๆ 

๑.๕ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

พุทธวิธีตาง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับความเจ็บปวยน้ัน   ไดมีผูเขียน หรือนําไปศึกษาหรือทดลอง
ใชกับผูปวยเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด  และหลักธรรม ท้ังหลายทั้งปวงน้ันนิยมนําไปประพฤติ
ปฏิบัติตลอดท้ังเจริญสมาธิตามหลักพระพุทธสาสนาไปใชกันมากท่ีสุด  ดังท่ีปรากฏในขอเขียนและ
ศึกษางานวิจัยอื่นๆประกอบเอกสารงานวิจัย ดังน้ี 

๑.๕.๑  ทิวา ธรรมอํานวยโชค ไดทําการศึกษาวิเคราะหในเรื่องของบทบาทพระสงฆในการ
รักษาพยาบาลชาวบานในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดใกลเคียง ซ่ึงพบวามีวัดท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับการตรวจและวิธีการรักษาโรคโดยทําการวิจัยในกรุงเทพฯ ไดแก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม และวัดเวฬุราชิน และในจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัดวัดพระพวงแกวปทุมธานี วัดเกาะแกว
จังหวัดสมุทรสาคร๔๐ 
 ๑.๕.๒  รอยตํารวจเอกหญิง อุทัยวรรณ เลาประเสริฐสุข  ไดทําการศึกษาวิเคราะหเรื่อง
พุทธวิธีบรรเทาทุกขยามเจ็บปวยในการดูแลรักษาสุขภาพและเสริมสรางพลานามัยของพระภิกษุ
สงฆดวยวิธีตาง ๆ  เชนการใชพระธรรมโอสถ  การใชอาหาร  การพักผอนอิริยาบท การผาตัด การ
ใชพลานุภาพ  การใชความรอน  เปนตน  ซ่ึงสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมและความจําเปน
กับความตองการของแตละบุคคลและโรคไดเปนอยางดี รวมถึงการปองกันในการดูแลรักษาสุขภาพ
อยางครบถวนท้ังทางกายภาพและจิตภาพ  ท่ีมุงเนนใหควบคูกันไปอยางสมํ่าเสมอ๔๑ 
 ๑.๕.๓  นายพนอม  บุญเลิศ ไดทําการศึกษาแนวคิดเรื่องความสัมพันธระหวางจิคและกาย
ในพุทธปรัชญาศาสนาเถรวาท  วิทยานิพนธฉบับน้ีมีจุดประสงคเพ่ือวิเคราะหแนวคิดเรื่อง
ความสัมพันธระหวางจิตกับกายในพุทธปรัชญาเถรวาทผานหลักธรรมสําคัญชุดหน่ึง ไดแก ขันธ 5 

                   
๓๙ Thanissara Bhikkhu,(Ceoffrey De.Graff).The Wings to Awakening.(Massachusetts:Dhamma 

Dana Publication Barre Center for Budhhist Studies.1999,p.342. 
๔๐ ทิวา ธรรมอํานวยโชค. พุทธศาสนาและการรักษาพยาบาล : วิเคราะหบทบาทของพระสงฆในการ

รักษาพยาบาลชาวบานในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๐.  
๔๑ รอยตํารวจเอกหญิง อุทัยวรรณ เลาประเสริฐสุข : การศึกษาเชิงวิเคราะหพุทธวิธีบรรเทาทุกขยาม

เจ็บปวย.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖. 



๗ 

ไตรลักษณปฏิจจสมุปบาท และกรรม ผลการวิเคราะหหลักธรรมชุดดังกลาวทําใหทราบวา พุทธ
ปรัชญาเถรวาทมีทัศนะเร่ืองจิตกับกายดูเหมือนคลายกับทวินิยม แตก็ไมไดมีลักษณะเชนเดียวกันกับ
แนวคิดแบบทวินิยมในปรัชญาอ่ืนๆ ท่ีเช่ือวา จิตกับกายเปนของสองส่ิงท่ีมีคุณสมบัติตางกันอยาง
ส้ินเชิง และเปนอิสระตอกันได ทัศนะเร่ืองจิตกับกายของพุทธปรัชญา เช่ือวาจิตกับกายมีลักษณะ
เปนภาวะ หรือกระแสธรรมสองชนิดท่ีผสานกลมกลืนจนเปนเน้ือเดียวกันท่ีไมสามารถแยกเปน
อิสระจากกันได ดวยเหตุน้ีเอง จึงทําใหพุทธปรัชญาไมประสบปญหาความสัมพันธแบบปฏิสัมพันธ
โดยการไปหารอยตอหรือสะพานเชื่อมระหวางจิตกับกาย อน่ึง ทัศนะเร่ืองจิตกับกายในพุทธปรัชญา
ตามท่ีกลาวมาท้ังหมด พุทธปรัชญาถือวาเปนผลมาจากการฝกฝนตนเอง ดังน้ัน ทัศนะเรื่องจิตและ
กายในพุทธปรัชญาจึงเปนเรื่องท่ีแยกไมออกจากการปฏิบัติ๔๒  

๑.๕.๔  พระปยะ  ราชเจริญ ทําการศึกษาเปรียบเทียบสถานะของมนุษยตามหลักคําสอน
ของพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน  ในเรื่องของมนุษย สวนใหญมุงเนนศึกษาเร่ืองความเปนจริง
เก่ียวกับมนุษยในทุก ๆ แง เชนเรื่อง วิถีชีวิต หรือศึกษาความคิดเชิงปรัชญา  และความเขาใจ
เบ้ืองตนเก่ียวสถานะของมนุษย  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการศึกษาเร่ืองราวของมนุษย  และถือวา
มนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ  มีศักด์ิศรี  มีคา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  โดย
อาศัยเหตุผล  และวิธีการทางวิทยาศาสตร  ไมตองอาศัยอํานาจเหนือธรรมชาติแตอยางใด  และอีก
นัยหน่ึงถือวา  มนุษยจะพัฒนาตนเองไดสมบูรณได  ก็โดยอาศัยหลักคําสอนทางศาสนา  ซ่ึงเปนท่ี
รูจักกันวาเปนแนวทางมนุษยนิยม๔๓ 

๑.๕.๕  นายภินันท  สิงหกฤตยา ทําการศึกษาการประยุกตใชกระบวนการทัศนและ
กระบวนการสรางเสริมสุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา   พบวาการแพทยกระแสหลักมี
กระบวนการทัศนแบบวิทยาศาสตรซ่ึงมีโลกทัศนแบบจักรกล  สุขภาพจึงถูกลดทอนลงเหลือเพียง
การมีรางกายที่สมบูรฯแข็งแรงปราศจากโรครายตาง ๆ ซ่ึงผูเช่ียวชาญสามารถวัดผลไดในเชิง
ประจักษ  ในขณะเดียวกันจิตใจอารมณ และความรูสึกของมนุษยไดถูกละเลยไป  ปจจุบันไดเกิด
การเปล่ียนแปลงผานทางความคิดสูโลกทัศนแบบองครวม  สุขภาพจึงขยายขอบเขต  เกิดเปน
แนวคิดสุขภาพองครวมท่ีประกอบไปดวยมิติทางกาย  มิติทางจิต  มิติทางสังคม  และมิติทางปญญา  

                   
๔๒ นายพนอม  บุญเลิศ : ความสัมพันธระหวางจิตและกายในพุทธปรัชญาศาสนาเถรวาท.กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๗. 
๔๓ พระปยะ  ราชเจริญ : การศึกษาเปรียบเทียบสถานะมนุษยตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเถร

วาทและมหายาน.มหาลัยมหิดล,๒๕๔๑. 



๘ 

สําหรับการสรางเสริมสุขภาพตามแนวการแพทยกระแสหลักยังคงแนนหนักไปมิติทางกายเปนหลัก  
จึงสามารถดําเนินชีวิตดวยการมีสติ การดําเนินชีวิตตามตนแบบ (กัลยาณมิตร)ท่ีดี๔๔ 

๑.๕.๖  นางศศิธร  เขมาภิรัตน  ทําการศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพแบบ
องครวมกับการแพทยแผนไทย  ไดศึกษาโรคในทางพระพุทธศาสนาซ่ึงแบงออกเปน ๒ ประเภท 
คือ โรคทางกายและโรคทางใจ โดยการปองกัน การรักษา โดยการปองกัน พระพุทธองคทรงใช
หลักปฏิบัติในการดูแลรักษาสุขภาพท้ังกายและใจอยางสมํ่าเสมอ สวนการรักษา  พระพุทธศาสนา
กลาวถึงการรักษาโรคทางกาย ไว ๓ วิธี  ไดแก  การรักษาทางการแพทย  การใชธรรมบําบัด  การ
รักษาดวยพุทธานุภาพ สวนการรักษาโรคทางใจ  ๓  วิธี ไดแก  การพิจารณาหาเหตุผล คุณ โทษ การ
เจริญวิปสสนากรรมฐาน และการคบกัลยาณมิตร โดยการเปรียบเทียบพุทธวิธีกับการแพทยแผน
ไทยวามีความหมายหรือแตกตางกันอยางไร๔๕ 

๑.๕.๗  นางวิไลวรรณ  อาจาริยานนท  ทําการศึกษาความสอดคลองระหวางการเสริมสราง
สุขภาพเชิงพุทธกับการเสริมสรางสุขภาพของผูมีอายุยืนในสังคมไทย พบวา  องคความรูในการ
เสริมสรางสุขภาพ  ในทางพระพุทธศาสนามีดังน้ี สามเหตุท่ีทําใหอายุยืนมาจากอดีตกรรมหรือ
ปจจุบันกรรม  ซ่ึงในพระพุทธศาสนาเรียนวา โรค แบงออกเปนทางกาย และทางใจ  ซ่ึงสาเหตุมี
หลายประการ การแกปญหาโรคและความเจ็บปวยแกไขท่ีเหตุของโรค โรคทางกายรักษาดวย
สมุนไพร อาหาร  เปนตน  การรักษาโรคทางใจ ใชศีล สมาธิ  และปญญา  มีความสอดคลองระหวาง
การเสริมสรางสุขภาพเชิงพุทธกับการเสริมสุขภาพของผูท่ีมีอายุยืนเปนสวนใหญ ในเร่ือง (๑) การ
จําแนกโรค (๒) สาเหตุของโรค (๓) การแกปญหาสุขภาพและความเจ็บปวย (๔) การเสริมสราง
สุขภาพโดยรวม การเสริมสุขภาพกาย การเสริมสุขภาพจิต มีความแตกตางกัน๔๖  

๑.๕.๘  นางสาวจุฬารัตน  เขาประเสริฐ  ทําการศึกษาการประยุกตใชพุทธธรรมในการ
บําบัดโรคจิตเภท ปญหาสําคัญของโรคจิตเภท เปนโรคท่ีมีสาเหตุมาจากความบกพรองของการทํา
หนาท่ีของจิตใจและอารมณ ท่ีพบมากที่สุดในบรรดาโรคจิตท้ังหมด เปนโรคจิตท่ีกอปญหาแกมวล

                   
๔๔ นายภินันท  สิงหกฤตยา : ศึกษาการประยุกตใชกระบวนการทัศนและกระบวนการสรางเสริม

สุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๓. 
๔๕ นางศศิธร  เขมาภิรัตน : การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพแบบองครวมกับ

การแพทยแผนไทย.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๘. 
๔๖ นางวิไลวรรณ  อาจาริยานนท  : ทําการศึกษาความสอดคลองระหวางการเสริมสรางสุขภาพเชิง

พุทธกับการเสริมสรางสุขภาพของผูมีอายุยืนในสังคมไทย.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๕๔. 

 



๙ 

มนุษยชาติ  สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูปวย  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  การสาธารณสุข 
และเศรษฐกิจระดับประเทศ  การบําบัดโรคจิตเภทอาจใชวิธีการหลัก ๓ ประการผสมผสาน คือ (๑) 
การรักษาทางกาย เชน รักษาดวยยา ช็อดไฟฟา (๒ การรักษาทางจิตใจ เชน การทําจิตบําบัด (๓) การ
รักษาทางสังคม เชน ครอบครัวบําบัด นิเวศนบําบัด เปนตน๔๗ 

จากการศึกษาคนควางานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ผูวิจัยมีความเห็นวากระบวนการสรางความเขาใจ
เร่ืองความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนา  มีแนวคิดในเร่ือง การรูเทาทันความเจ็บปวย พุทธวิธี
รักษา และการปรับตัว รับมือเมื่อเกิดความเจ็บปวย ซ่ึงงานวิจัยน้ีจะเปนประโยชนตอผูท่ีศึกษาตาม
วัตถุประสงค  และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพ่ือการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขได
ตอไป  

๑.๖ วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งเปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

๑.๖.๑ ศึกษาคนควาเร่ืองท่ีตองการวิจัยจากแหลงขอมูล คือพระไตรปฎก อรรถกถา ฏีกา  
ปกรณวิเสส  และเอกสารอื่น ๆ ทีเก่ียวของ 
      ๑.๖.๒ รวบรวมขอมูลชั้นทุติยภูมิ ไดแก งานวิทยานิพนธของนักวิชาการและงาน
เอกสารวิจัย บทความทางวิชาการที่เก่ียวของกับงานวิจัยเลมน้ี 

๑.๖.๓ ศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
๑.๖.๔ เรียบเรียง สรุป และนําเสนอผลการวิจัย 
 

๑.๗ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 ๑.๗.๑  ทราบ เร่ือง ความหมาย  ประเภท และวิธีการรักษาความเจ็บปวยในคัมภีร
พระพุทธศาสนาเถรวาท                            
 ๑.๗.๒   ทราบกระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยในสังคมไทยปจจุบันตามแนว
พระพุทธศาสนา                            

๑.๗.๓   สามารถประยุกตใชกระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยตามแนว
พระพุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน 
   

                   
๔๗ นางสาวจุฬารัตน  เขาประเสริฐ : ทําการศึกษาการประยุกตใชพุทธธรรมในการบําบัดโรคจิตเภท.

กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๘. 
 



บทท่ี ๒ 
แนวคิดเร่ืองความเจ็บปวยในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

๒.๑ แนวคิดเรื่องความเจ็บปวยท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท   
๒.๑.๑  ความหมายของความเจ็บปวย   
คําวา “ เจ็บปวย ” เปนคําภาษาไทย  มีความหมายวา  “ รูสึกไมสบาย  เพราะโรคหรือ

ความไข  หรือเหตุอื่นทําใหรูสึกเชนน้ัน , เจ็บไขไดปวยก็วา “๑ 
 ในภาษาบาลี  คําวา  “ อาพาธ ” เปนคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “ เจ็บปวย “ ท่ีสุด 
แตในภาษาไทยไดใชคําวา  อาพาธ น้ี  สําหรับพระภิกษุสามเณร๒ นอกจากคําวาอาพาธยังมีคําศัพท
ภาษาบาลีท่ีมีความหมายเดียวกันอีก ๘ คํา คือ ๑.อาตงฺก  ๒.อามย ๓.พยาธิ ๔.คท ๕.โรค ๖.รุช ๗.
เคลฺญ และ ๘.อกลฺล๓ 
 ดังน้ัน  ความเจ็บปวย  จึงหมายถึง  ศัพทท้ัง ๘ น้ันดวย  และบรรดาศัพทท้ัง ๘ คําน้ัน  คํา
วา  โรค  เปนคําท่ีปรากฏในคัมภีรพระไตรปฎกมากกวาคําอื่น  
 จากการสํารวจในพระไตรปฎก พบวามีชื่อโรคชนิดตางๆ ดังจะยกมากลาวไวใน   หัวขอ
น้ี  ดังน้ี   โรคตา   โรคหู  โรคจมูก  โรคล้ิน  โรคกาย   โรคศีรษะ โรคใบหู  โรคปาก โรคฟน โรคไอ  
โรคหืด   โรคไขหวัด    โรคไขทรพิษ   โรคไขเซ่ืองซึม  โรคทอง   โรค ลงแดง   โรคจุกเสียด   โรค
ลงราก   โรคเร้ือน  โรคกลาก โรคมองครอ  โรคลมบาหมู  โรคหิดเปอย โรคหิดดาน  โรคคุดทะราด  
โรคหูด  โรคละอองบวม  โรคอาเจียนโลหิต  โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง    โรคริดสีดวง๔  
โรคอหิวาตกโรค๕  โรคหนอท่ีเทา๖   โรคหิด  โรคตุม โรคกล่ินตัวแรง โรคอมนุษยเขาสิง๗  โรคลม  
โรคลมขัดยอกตามขอ โรคเทาแตก   เน้ืองอก  แผลไมงอก ๘  โรคพิษงู  โรคโดนยาแฝด    โรค

                   
๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕,(กรุงเทพฯ:บริษัทอักษรเจริญทัศน อจท.จํากัด

,๒๕๓๙),หนา ๒๓๘ 
๒ เรื่องเดียวกัน , หนา ๙๔๑ 
๓ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา,พระคัมภีรอภิธานัปปทีปกา,

(กรุงเทพฯ:มหามงกุฎราชวิทยาลัย,๒๕๔๑)หนา ๘๖ 
๔ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๐/๑๒๙-๑๓๑. 
๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๐๐/๑๕๕. 
๖ ว.ิ ม. (ไทย) ๕/๒๔๙/๑๘. 
๗ ว.ิ ม. (ไทย) ๕/๒๖๔/๔๘-๔๙. 
๘ ว.ิ ม. (ไทย) ๕/๒๖๕-๒๖๗/๕๐-๖๐. 



 ๑๑ 

ทองผูก   โรคผอมเหลือง     โรคผดผ่ืนคัน๙  โรคลมในทอง ๑๐    โรครอนในกาย ๑๑  โรคเน้ืองอกใน
ลําไส ๑๒  โรคทองรวง ๑๓  โรคฝ   โรคปอด   โรคพันธุกรรม ๑๔   โรคอลสกะ๑๕  โรคอัมพาต ๑๖ 

จากการกลาวมาท้ังหมดเราจะพบวา ความเจ็บปวยหรือความปวยไขน้ัน หมายถึง ความไม
สบายอันมีสาเหตุหรือสมุฏฐานมาจากโรคที่เปนเหตุบ่ันทอนความสุขทางกายและทางจิตของมนุษย 
ซ่ึงโรคน้ันถือวาเปนส่ิงท่ีมนุษยไมพึงปรารถนาเพราะเปนเหตุของความทุกขตางๆนานา 
 
๒.๑.๒. ประเภทของความเจ็บปวย      

พระพุทธเจาทรงจําแนกชนิดของโรคออกเปน  ๒  ชนิด  คือ  โรคทางกาย  (กายิกโรโค)
และ โรคทางใจ (เจตสิกโรโค) ๑๗  ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีเราจะตองนํามาศึกษาดังตอไปน้ี 
  
๒.๑.๓ โรคทางกาย (กายิกโรโค)๑๘  
 คําวา โรคทางกาย หมายถึง โรคที่เกิดข้ึนกับรางกาย ท้ังท่ีเกิดกับอวัยวะภายในและ
อวัยวะภายนอก ซ่ึงในพระสูตรไดกลาวถึงโรคทางกายตางๆ ซ่ึงเปนหลักใหพระสงฆไดพิจารณา
เปนอารมณกรรมฐานตามหลักอาทีนวสัญญา (คือ การกําหนดหมายโทษทุกขของกายอันมีความเจ็บ
ไขตางๆ ซ่ึงเปน ๑ ในหลักสัญญา ๑๐ ประการ สําหรับใชกําหนดพิจารณาในการเจริญกรรมฐาน
ของพระภิกษุ) ไดแก โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ้น โรคกาย โรคศีรษะ โรคท่ีใบหู โรคปาก โรค
ฟน โรคไอ โรคหืด โรคไขหวัด โรคไขพิษ โรคไขเซ่ืองซึม โรคทอง โรคลมสลบ โรคลงแดง (โรค
ท่ีถายอุจจาระทองเดินเปนเลือด) โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื้อน โรคฝ โรคกลาก โรคมองครอ 
โรคลมบาหมู โรคหิดเปอย โรคหิดดาน โรคคุดทะราด โรคหูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนเปน
เลือด โรคดี โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเปนสมุฏฐาน อาพาธมีเสลด
เปนสมุฏฐาน อาพาธมีลมเปนสมุฏฐาน อาพาธมีไขสันนิบาตเปนสมุฏฐาน อาพาธท่ีเกิดแตฤดู
                   

๙ วิ. ม. (ไทย) ๕/๒๖๘/๖๐-๖๒. 
๑๐ ว.ิ ม. (ไทย) ๕/๒๗๓/๖๙. 
๑๑ ว.ิ ม. (ไทย) ๕/๒๗๘/๗๖. 
๑๒ ว.ิ ม. (ไทย) ๕/๓๓๓/๑๘๙-๑๙๐. 
๑๓ ว.ิ ม. (ไทย) ๕/๓๖๕/๒๓๙-๒๔๑. 
๑๔ ม. ม. (ไทย) ๑๓/๓๖๘/๔๕๔-๔๕๕. 
๑๕ ท.ี ปา. (ไทย) ๑๑/๘-๙/๘-๙, สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๕-๑๔๖. 
 ๑๖ วิ. ม. (ไทย) ๔/๑๑๙/๑๘๔-๑๘๗. 
๑๗ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗. 
๑๘ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๕๗/๑๖๒, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗. 



 ๑๒ 

แปรปรวน อาพาธที่เกิดแตการบริหารท่ีไมสม่ําเสมอ อาพาธที่เกิดแตความเพียรเกินกําลัง อาพาธท่ี
เกิดแตวิบากของกรรม ความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ๑๙ 
โรคทางกายเหลาน้ีปรากฏใน คิริมานนทสูตร แตไมมีรายละเอียดและวิธีรักษา ปรากฏแตเพียงช่ือ
โรคเทาน้ัน โดยถือวาเปนโรคทางกายท้ังหมดท่ีปรากฏแกชนชาวชมพูทวีปสมัยพุทธกาล เพ่ือให
พระสงฆพิจารณาเปนอารมณกรรมฐาน และพระสูตรน้ีก็มิไดกลาวถึงวาโรคใดท่ีเกิดกับพระภิกษุ
สงฆบาง แตก็แสดงใหเห็นโรคทางกายโดยภาพรวมๆ พรอมท้ังสาเหตุแหงโรคน้ันดวย ซ่ึงโรค
เหลาน้ีบางโรคก็ปรากฏวา มีพระภิกษุเปน และโรคบางอยางก็ไมปรากฏวามีพระภิกษุเปน ดังจะได
กลาวในลําดับตอไป 
 กลุมโรคพันธุกรรม หรือ โรคประจําตระกูล หมายถึง โรคท่ีเกิดจากสายเลือดฝาย
มารดา หรือฝายบิดา เชน โรคโลหิตจาง โรคจิตฟนเฟอน โรคเบาหวาน๒๐ เปนตน๒๑ และกลุมโรค
ระบาด ๕ ชนิด ท่ีปรากฏวา พระภิกษุมักจะนํามากลาวเสียดสี ดา หรือสบประมาทกันเพ่ือใหผูเปน
โรคเกอเขิน จนทําใหพระพุทธเจาทรงบัญญัติอาบัติปาจิตตีย ไมใหภิกษุกลาวเสียดสีกัน ไดแก โรค
เร้ือน โรคฝ โรคกลาก โรคมองครอ (หรือโรคหลอดลมโปงพอง๒๒) และโรคลมบาหมู๒๓ โรคถาย
เปนเลือด (โลหิตปกฺขนฺธิกา ซ่ึงพระพุทธเจาทรงประชวรดวยโรคน้ี) ๒๔ จะเห็นวา โรคกลุมน้ีเปน
โรคที่ปรากฏวา มีพระภิกษุท่ีอาพาธดวยโรคเหลาน้ี เพียงแตไมมีรายละเอียดดานอาการ (หรือหากมี) 
และไมปรากฏวิธีการรักษาท่ีพระภิกษุใชและพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหใชในสมัยน้ัน 
 สวนกลุมโรคท่ีปรากฏวามีพระภิกษุอาพาธ มีรายละเอียดชื่อโรค อาการ (หรือบางโรค
อาจจะไมปรากฏอาการ) และมีวิธีการรักษา ซ่ึงพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระสงฆกระทําการ
รักษาได ดังน้ี  

                   
๑๙ องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๖๐/๘๗–๘๘, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๐/๑๒๙–๑๓๐. 
๒๐ เฉพาะโรคเบาหวาน (โรคอวน) (มธุเมโห อาพาโธ) ในสมัยพุทธกาลถือวาเปนโรคที่ดี :      วิ.มหา. 

(บาลี) ๒/๑๕/๑๑๑, วิ.มหา. (ไทย) ๒/๑๕/๒๐๔. 
๒๑ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๖๙/๓๕๔, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๖๙/๔๕๔, และ ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๖๙/๒๕๕–

๒๕๖. 
๒๒ โรคมองครอ เรียกอีกอยางวา โรคหลอดลมโปงพอง อาการของโรคน้ี คือ มีเสมหะแหงอยูใน

หลอดลม ทําใหมีอาการไอเรื้อรัง ทานหามผูที่เปนโรคน้ีบวชเปนภิกษุ : ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคสพับพลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๘๔๒. 

๒๓ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๒๑/๑๑๕, วิ.มหา. (ไทย) ๒/๒๑/๒๐๙–๒๑๐. 
๒๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๙๐/๑๑๓, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๙๐/๑๓๙, และ วิ.ม.อ. (บาลี) ๑๙๐/๑๗๓. 



 ๑๓ 

 โรคท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหภิกษุทําผาปดฝ ไดแก โรคฝ๒๕ โรคฝสุกใส โรคมีนํ้า
หนอง โรคนํ้าเหลือง หรือโรคฝดาษ๒๖ และโรคหิด ซ่ึงโรคเหลาน้ีจะมีอาการคลายๆ กัน คือ เปนตุม มี
หนอง พุพอง คัน มีนํ้าเหลืองไหลออก เหม็น เนา มีกล่ินแรง๒๗ ทําใหเปนแผลประเภทตางๆ เชน เปน
แผลธรรมดา แผลคัน แผลช้ืน แผลมีเน้ืองอกย่ืนออกมา แผลไมงอก แผลมีนํ้ามันไหลเย้ิม๒๘  
 โรคอาพาธท่ีเกิดในฤดูสารท เรียกวา ไขเหลือง หรือดีซาน ท่ีชื่อวาเกิดในฤดูสารท (ฤดู
ใบไมรวง) เพราะในฤดูน้ีภิกษุท้ังหลายมักเปยกชุมดวยนํ้าฝนบาง เดินยํ่าโคลนบาง แสงแดดแผด
กลาบาง ทําใหนํ้าดีของภิกษุท้ังหลายขังอยูแตในถุงนํ้าดี อาการของโรคน้ีทําใหภิกษุน้ันซูบผอม 
หมองคลํ้า ซีดเหลือง เสนเอ็นข้ึนสะพร่ัง เพราะฉันอาหารอะไรๆ ก็ไมไดและมักจะอาเจียนออกมา
ท้ังหมด แมแตขาวตมและขาวสวย๒๙ และโรคท่ีเกิดคูกับโรคน้ี คือ โรคเบ่ืออาหาร ซ่ึงจะทําใหภิกษุ
น้ันซูบผอม หมองคลํ้า ซีดเหลือง เสนเอ็นข้ึนสะพรั่งเชนเดียวกัน๓๐ 
 ภิกษุมีอาการเปนไข๓๑ เปนไขเพราะถูกอมนุษยเขาสิง๓๒ ไดแก นาค ครุฑ ยักษ อสูร 
คนธรรพ ทาวมหาราช พระอินทร พระพรหม เทวดา๓๓ ปศาจ หรือเปรต เปนตน (โดยเฉพาะอมนุษย
ท่ีเปนพาลชอบทําความชั่ว) สามารถเขาสิงมนุษยไดเม่ือโกรธหรือไมพอใจ ดังท่ี  พระโพธิสัตวอ
โยฆรราช ไดกลาววา “ยักษ ปศาจ หรือแมเปรตท้ังหลายเหลาน้ันโกรธข้ึนมาแลว ยอมเขาสิงมนุษย
ท้ังหลายได”๓๔  

                   
๒๕ ในพระไตรปฎกกลาวเพียงวามีภิกษุรูปหนึ่งเปน : วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๗/๓๖, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๗/

๕๘. 
๒๖ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๕๓๘–๕๓๙/๓๖๑, วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๓๘–๕๓๙/๖๑๘. 
๒๗ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๔/๓๑, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๔/๔๘–๔๙, วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๔๔/๓, วิ.จู. (ไทย) ๗/

๒๔๔/๗. 
๒๘ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๗/๓๖, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๗/๕๘-๖๐. 
๒๙ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๐/๒๗–๒๘, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๐/๔๓, และ วิ.มหา.อ. (บาลี) ๓/๒๖๐/๑๗๓. 
๓๐ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๑/๒๘, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๑/๔๔-๔๕. 
๓๑ ในพระไตรปฎกไมไดกลาวรายละเอียด มีแตรายละเอียดยาแกไขตางๆ : วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๒–

๒๖๓/๒๙–๓๑, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๒–๒๖๓/๔๕-๔๘. 
๓๒ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๔/๓๑, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๔/๔๙. 
๓๓ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๕๐/๒๘๒–๒๘๓, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๐/๔๐๖. 
๓๔ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๓๗๔/๓๗๖, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๗๔/๕๓๕. 



 ๑๔ 

 โรคตา ทําใหภิกษุไมสามารถมองเห็น หรือมองเห็นไมถนัด ตองอาศัยภิกษุอื่นชวย
พยุง และพาไปทําธุระสวนตัวมีการถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง เปนตน๓๕ 
 โรคปวดรอนท่ีศีรษะ หรือโรคปวดศีรษะ ซ่ึงทานพระปลินทวัจฉะอาพาธดวยโรคน้ี 
ทําใหทานไดรับทุกขเวทนาจากอาการปวดและอาการปวดรอนท่ีศีรษะอยางแรงกลา๓๖ และทานยัง
เปนโรคเทาแตก โรคลม โรคลมตามอวัยวะ โรคลมขัดยอกตามขออีกดวย๓๗ นอกจากน้ียังมีภิกษุเปน
โรคลักษณะน้ีอีก คือ โรคลมในทอง๓๘ และทานพระสารีบุตรอาพาธเปนโรคลมเสียดทอง๓๙ และ
โรครอนในกายอีกดวย๔๐ 
 อาพาธโดนยาแฝด (ฆรทินฺนาพาโธ) หมายถึง โรคท่ีเกิดขึ้นเพราะนํ้าหรือยาท่ีหญิงแม
เรือนให ซ่ึงด่ืมกินเขาไปแลวจะตกอยูในอํานาจของหญิงน้ัน๔๑ 
 อาพาธเพราะถูกงูกัด และเพราะด่ืมยาพิษ๔๒ 
 โรคผิวหนัง ซ่ึงไมปรากฏวาเปนโรคอะไร ทานบอกแตเพียงวาเปนโรคผิวหนัง และ
เปนโรคผดผ่ืนข้ึนตามตัว๔๓ 
 โรคริดสีดวงทวาร โรคน้ีปรากฏวา มีภิกษุอาพาธแลวใชวิธีรักษาดวย สัตถกรรม คือ 
การผาตัดดวยศัสตรา การบงดวยเข็มหรือหนาม การตัดดวยกรรไกร หรือใชเล็บหยิกในท่ีลับ และ
การรักษาดวยวิธี วัตถุกรรม คือ การใชหนังหรือผาผูกรัดท่ีทวารหนักเพ่ือรัดหัวริดสีดวง ซึ่ง
พระพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหกระทํา และปรับอาบัติถุลลัจจัยอีกดวย๔๔ 

                   
๓๕ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๕/๓๒, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๕/๕๐–๕๒, วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๔๗/๕, วิ.จู.      (ไทย) 

๗/๒๔๗/๑๐. 
๓๖ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๖/๓๓–๓๔, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๖/๕๒-๕๔. 
๓๗ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๗/๓๔–๓๖, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๗/๕๕–๕๘. 
๓๘ โรคนี้ปรากฏวามีพระภิกษุอาพาธ และแมแตพระพุทธเจาก็ทรงเคยประชวรดวยโรคนี้เชนเดียวกัน : 

วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๗๓/๔๒, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๗๓/๖๙. 
๓๙ วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๘๙/๔๘, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๘๙/๗๔. 
๔๐ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๗๗-๒๗๘/๔๕–๔๗, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๗๗-๒๗๘/๗๕–๗๘. 
๔๑ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๙/๓๖–๓๗, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๙/๖๑, วิ.มหา.อ. (บาลี) ๓/๒๖๙/๑๗๕,  สารตฺถ. 

ฎีกา (บาลี) ๓/๒๖๙/๓๖๗, วิมติ.ฎีกา. (บาลี) ๒/๒๖๙/๒๔๔. 
๔๒ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๘/๓๖, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๘/๖๐–๖๑. 
๔๓ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๙/๓๗, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๙/๖๒–๖๓. 
๔๔ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๗๙/๔๗–๔๘, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๗๙/๗๘–๘๐, และ วิ.มหา.อ. (บาลี) ๓/๒๗๙/

๑๗๗. 



 ๑๕ 

 โรคทองรวง ภิกษุผูอาพาธดวยโรคน้ีจะมีปสสาวะและอุจจาระตลอดเวลา ตองนอนกล้ิง
เกลือกไปมาบนปสสาวะและอุจจาระของตนเอง๔๕ และโรคทองผูก๔๖ 
 โรคทางกายตางๆ เหลาน้ี ตามหลักพระพุทธศาสนาไดสรุปสาเหตุท่ีทําใหเกิดโรคภัยไข
เจ็บเหลาน้ีไววา มีสาเหตุมาจากองคประกอบตอไปน้ี คือ (๑) โรค หรืออาพาธท่ีมีสาเหตุมาจากสัตว
รายทําราย เชน ราชสีห เสือโครง เสือเหลือง หมี เสือดาว สุนัขปา โค กระบือ ชาง งู แมงปอง 
ตะขาบ เปนตน เปนสมุฏฐาน (๒) โรค หรืออาพาธท่ีเกิดมาจากโรคตางๆ ท่ีกลาวมา เชน โรคตา 
โรค หิด โรคผิวหนัง เปนตน เปนสมุฏฐาน (๓) โรค หรืออาพาธท่ีเกิดมาจากดี เสลด ลม 
ไขสันนิบาต เปนสมุฏฐาน (๔) โรค หรืออาพาธท่ีเกิดมาจากการเปล่ียนฤดูกาล (๕) โรค หรืออาพาธ
ท่ีเกิดมาจากการผลัดเปล่ียนอิริยาบถไมไดสวนกัน (๖) โรค หรืออาพาธท่ีเกิดมาจากความพากเพียร
เกินกําลัง (๗) โรค หรืออาพาธท่ีเกิดมาจาก ความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย การปวด
อุจจาระ ปวดปสสาวะ (๘) โรค หรืออาพาธที่เกิดมาจากการสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และ
สัตวเล้ือยคลานทั้งหลาย (๙) โรค หรืออาพาธท่ีเกิดมาจากการโดนยาแฝดเปนตน 
 ๒.๑.๓.๑   สาเหตุของความเจ็บปวยโรคทางกาย  การเกิดโรคทางกาย  มีหลายสาเหตุ  
คือ โรคเกิดจากดี  เสมหะ  ลม ไขสันนิบาต ฤดูแปรปรวน  การบริหารไมสม่ําเสมอ  การใชความ
เพียรเกินกําลัง  ผลของกรรม  หนาว  รอน    หิวกระหาย  ปวดอุจจาระ  ปวดปสสาวะ๔๗  ธาตุ ๔  ไม
สมดุล๔๘  การไมรูประมาณในการบริโภค๔๙  การถูกสัมผัสจากเหลือบยุงและสัตวเล้ือยคลาน๕๐  การ
ถูกทําราย  และการมีอายุมาก   

การเกิดโรคทางกาย ดังท่ีปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาน้ี  ใกลเคียงกับศาสตรทาง 
การแพทย  แตมีเพียงสาเหตุเดียว  ท่ีมีกลาวเฉพาะในพระพุทธศาสนา คือ  สาเหตุของโรคท่ีเกิดจาก   
ผลกรรมดังพุทธพจนท่ีวา  

บุคคลในโลกน้ี.....เปนผูเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย  ดวยฝามือบาง  ดวยกอนหินบาง  ดวย
ทอนไมบาง  ดวยศัสตราบาง  เพราะกรรมนั้นท่ีเขาใหบริบูรณ  ยึดม่ันไวอยางน้ัน.... 
หลังจากตายแลว  ถาไมไปเกิดในอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  กลับมาเกิดเปนมนุษยในท่ี

                   
๔๕ วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๖๕-๓๖๖/๑๖๖–๑๖๘, วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๖๕-๓๖๖/๒๓๙–๒๔๓. 
๔๖ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๙/๓๗, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๙/๖๑. 
๔๗ องฺ. ทสก.  (ไทย) ๒๔/๖๐/๑๒๙-๑๓๑.  
๔๘ ท.ี ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑/๓๐๖-๓๐๗, องฺ. ทสก.  (ไทย) ๒๔/๑๑/๑๗.  
๔๙ ขุ. ธ. (ไทย)  ๒๕/๓๒๕/๑๓๔. 
๕๐ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๘. 



 ๑๖ 

ใดๆ เขาก็จะเปนผูมีโรคมาก .... มาณพ  การท่ีบุคคลเปนผูเบียดเบียนสัตวท้ังหลาย  ดวย
ฝามือบาง....น้ีเปนปฏิปทาท่ีเปนไปเพ่ือความมีโรคมาก ๕๑  
เรามีกรรมเปนของตน  เปนผูรับผลของกรรม  มีกรรมเปนกําเนิด  มีกรรมเปนเผาพันธุ     
มีกรรมเปนท่ีพ่ึงอาศัย  เราทํากรรมใดไว  จะเปนกรรมดี  หรือกรรมชั่วก็ตาม  ยอมเปน
ผูรับผลของกรรมน้ัน๕๒     
บุคคลทํากรรมใด  ทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ    กรรมน้ันแลเปนสมบัติของเขา  ท้ังเขาจะ
นํากรรมน้ันไปได  อน่ึง  กรรมน้ันยอมติดตามเขาไป    ดุจเงาติดตามตัวไป  ฉันน้ัน ๕๓ 
“โรคกรรม”  พบไดในทางการแพทยแผนปจจุบัน  ท่ีวาโรคบางชนิด  แพทยไมสามารถ
หาสาเหตุและวินิจฉัยโรคได   เรียกโรคทํานองน้ีวา  “โรคท่ีรักษาไมหาย”  หรือ  “โรคท่ี
รักษายาก”  เปนตน  ทางพระพุทธศาสนาเรียกวาเปน  “โรคกรรม”  จะรักษาอยางไร  ใช
ความพยายามแคไหน  ก็ไมหาย  จนกวาจะส้ินกระแสแหงกรรมน้ัน 

 ๒.๑.๓.๒ วิธีรักษาความเจ็บปวยทางกาย  
 ๑) การรักษาโรคฝ ทรงอนุญาตการรักษาดวยการผาตัด แลวสมานแผลและ
รักษาแผลดวยนํ้าฝาด งาบด และใชยาพอก หากไมหายใหใชผาพันแผลเพ่ือปองกันการติดเชื้อ เม่ือ
แผลเกิดอาการคันใหชะลางแผลดวยนํ้าแปงเมล็ดพันธุผักกาด หากแผลชื้นใหใชวิธีการรมควัน ถามี
เน้ืองอกย่ืนออกมาใหตัดดวยกอนเกลือ แตถาแผลไมงอกใหรักษาดวยการใชนํ้ามันทาแผล สวนแผล
ท่ีมีนํ้ามันไหลเย้ิมใหใชผาปดซับนํ้ามัน ซ่ึงสามารถใชรักษาแผลไดทุกชนิด๕๔  
  สวนโรคฝสุกใส โรคมีนํ้าหนอง โรคนํ้าเหลือง หรือโรคฝดาษใหใชผาปดฝ
เพ่ือซับรักษาแผล และมีกําหนดขนาดไววา จะตองยาว ๔ คืบ กวาง ๒ คืบ โดยคืบพระสุคต หากทํา
เกินขนาดตองอาบัติปาจิตตีย๕๕  
  สําหรับการรักษาโรคหิดและฝดาษ ท่ีเปนตุม พุพอง มีกล่ินตัวแรงใหรักษา
ดวยการใชมูลโค ดินเหนียว และกากนํ้ายอมสําหรับภิกษุผูไมเปนไข และใหใชครกและสากตําหรือ

                   
๕๑ ม. อุ. (ไทย)  ๑๔/๒๙๑/๓๕๑. 
๕๒ ม. อุ. (ไทย)  ๑๔/๒๘๙/๓๕๐, องฺ. ทสก. (ไทย)  ๒๔/๔๘/๑๐๔. 
๕๓ สํ. ส. (ไทย)  ๑๕/๑๓๑/๑๖๐. 
๕๔ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๗/๓๖, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๗/๕๘-๖๐. 
๕๕ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๕๓๙/๓๖๑, วิ.มหา. (ไทย) ๒/๕๓๙/๖๑๘. 



 ๑๗ 

โขกผสมกันเพ่ือใชทารักษาและดับกล่ิน๕๖ หากเกิดอาการคันมากๆ ใหใชไมบังเวียนจักเปนฟน
มังกรเพ่ือถูหรือเกาแผลได๕๗ 
  ๒) โรคอาพาธท่ีเกิดในฤดูสารท เรียกวา ไขเหลือง หรือดีซาน และโรคเบ่ือ
อาหาร พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตใหใชยาท่ีเรียกวา “เภสัช ๕” คือ เนยใส เนยขน นํ้ามัน นํ้าผ้ึง 
และนํ้าออย เพ่ือรักษาโรคน้ี โดยสามารถฉันไดท้ังในกาลและในเวลาวิกาล เพราะจะทําใหภิกษุ
เจริญอาหารและชวยยอยอาหารไดงายอีกดวย๕๘ และยาผลสมอดองดวยนํ้ามูตรโค ซ่ึงสามารถรักษา
โรคน้ีไดเชนเดียวกัน๕๙ นอกจากน้ียังมียาชนิดหน่ึงเรียกวา “ยาดองโลณโสวีรกะ” ซ่ึงสามารถรักษา
โรคไดหลายชนิดรวมท้ังโรคดีซานดวย เชน โรคลม โรคลมในทอง โรคไอ โรคเร้ือน โรคผอม
เหลือง (ดีซาน) โรคริดสีดวง เปนตน ยาดองโลณโสวีรกะน้ีเปนยาท่ีปรุงดวยสวนประกอบนานา
ชนิด เชน มะขามปอมสด สมอพิเภก ธัญชาติทุกชนิด ถ่ัวเขียว ขาวสุก ผลกลวย หนอหวาย การเกด 
อินทผลัม หนอไม ปลา เน้ือ นํ้าผ้ึง นํ้าออย เกลือ โดยใสเคร่ืองยาเหลาน้ีในหมอ ปดฝามิดชิด เก็บ
ดองไว ๑ วัน ๒ วัน หรือ ๓ วัน เมื่อยาน้ีสุกไดท่ีแลว จะมีรสและสีเหมือนผลหวา พระภิกษุสงฆ
สามารถฉันไดท้ังในกาลภายหลังภัต คือ เท่ียงวันไปก็ฉันได๖๐ 
  ๓) การรักษาอาการไข มีวิธีการรักษาดวยตัวยาหลายชนิด กลาวคือ (๑) การ
ฉันนํ้ามันเหลวที่เปนยา ไดแก มันเหลวหมี มันเหลวปลา มันเหลวปลาฉลาม๖๑ มันเหลวหมู และ      
มันเหลวลา ท่ีสําคัญจะตองเปนมันเหลวท่ีรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล แลวฉันอยาง
นํ้ามันเทาน้ัน (หากผิดจากน้ีตองอาบัติทุกกฎ)๖๒ (๒) การฉันรากไมท่ีเปนยา และรากไมท่ีบดเปนยา 
ไดแก ขมิ้น ขิงสด วานนํ้า วานเปราะ อุตพิต ขา แฝก แหวหมู หรือรากไมท่ีเปนยาชนิดอื่นท่ีมีอยู  
(ซ่ึงไมใชของเคี้ยวของฉัน รับประเคนแลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ เมื่อมีเหตุจําเปนภิกษุจึงฉันได เม่ือ
ไมมีเหตุจําเปน ภิกษุฉัน ตองอาบัติทุกกฎ) (๓) การฉันนํ้าฝาดท่ีเปนยา ไดแก นํ้าฝาดสะเดา นํ้าฝาด
โมกมัน นํ้าฝาดข้ีกา นํ้าฝาดบอระเพ็ด นํ้าฝาดกระถินพิมาน หรือนํ้าฝาดท่ีเปนยาชนิดอื่นท่ีมีอยู (ซ่ึง

                   
๕๖ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๔/๓๑, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๔/๔๘-๔๙. 
๕๗ วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๔๔/๓, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๔๔/๗. 
๕๘ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๐–๒๖๑/๒๗–๒๘, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๐–๒๖๑/๔๓–๔๕. 
๕๙ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๙/๓๗, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๙/๖๒. 
๖๐ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๗๓/๔๒, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๗๓/๖๙, วิ.มหา.อ. (บาลี) ๑/๑๙๒/๕๑๘. 
๖๑ บางอาจารยวา จระเข : สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๓/๒๖๒/๓๖๗), ฉบับ PALI TEXT SOCIETY แปลวา 

จระเข (Book of  the  discipline  part 4, p. 271),  สวนมหาวรรคฉบับภาษาพมา แปลวา “ปลาโลมา”, อางใน วิ.ม. 
(ไทย) ๕/๒๖๒/๔๕ (เชิงอรรถท่ี ๑). 

๖๒ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๒/๒๙, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๒/๔๕-๔๖. 



 ๑๘ 

ไมใชของเค้ียวของฉัน รับประเคนแลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ เม่ือมีเหตุจําเปนภิกษุจึงฉันได เม่ือไม
มีเหตุจําเปน ภิกษุฉันตองอาบัติทุกกฎ) (๔) การฉันใบไมท่ีเปนยา ไดแก ใบสะเดา ใบโมกมัน ใบ
ข้ีกา ใบแมงลัก ใบฝาย หรือใบไมท่ีเปนยาชนิดอื่นท่ีมีอยู (ซ่ึงไมใชของเคี้ยวของฉัน รับประเคนแลว
เก็บไวไดจนตลอดชีพ เม่ือมีเหตุจําเปน ภิกษุจึงฉันได เม่ือไมมีเหตุจําเปน ภิกษุฉันตองอาบัติทุกกฎ)  
(๕) การฉันผลไมท่ีเปนยา ไดแก ลูกพิลังคะ ดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก มะขามปอม ผลโกฐ 
หรือผลไมท่ีเปนยาชนิดอื่นท่ีมีอยู (ซ่ึงไมใชของเคี้ยวของฉัน รับประเคนแลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ 
เม่ือมีเหตุจําเปนภิกษุจึงฉันได เม่ือไมมีเหตุจําเปนภิกษุฉัน ตองอาบัติทุกกฎ) (๖) ยางไมท่ีเปนยา 
ไดแก หิงคุ ยางเคี่ยวจากหิงคุ ยางเค่ียวจากเปลือกหิงคุ ยางจากยอดตันตกะ ยางจากใบตันตกะ ยาง
เคี่ยวจากกานตันตกะ กํายาน หรือยางท่ีเปนยาชนิดอื่นท่ีมีอยู (ซ่ึงไมใชของเคี้ยวของฉัน รับประเคน
แลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ เม่ือมีเหตุจําเปนภิกษุจึงฉันได เมื่อไมมีเหตุจําเปนภิกษุฉันตองอาบัติ    
ทุกกฎ) (๗) การฉันเกลือท่ีเปนยา ไดแก เกลือสมุทร เกลือดํา เกลือสินเธาว เกลือดินโปง เกลือหุง 
หรือเกลือท่ีเปนยาชนิดอื่นท่ีมีอยู (ซ่ึงไมใชของเค้ียวของฉัน รับประเคนแลวเก็บไวไดจนตลอดชีพ 
เม่ือมีเหตุจําเปนภิกษุจึงฉันได เม่ือไมมีเหตุจําเปนภิกษุฉัน ตองอาบัติทุกกฎ) (๘) ยาผงที่รอนแลว 
และยาผงละเอียด ในพระไตรปฎกทานไมไดกลาวรายละเอียดวาเปนยาผงอะไร (๙) สวนภิกษุผูเปน
ไขเพราะอมนุษยเขาสิง อนุญาตใหกินเน้ือสด เน้ือดิบได เพราะอมนุษยเหลาน้ีชอบกินเน้ือดิบ เลือด
สด เม่ือเขาสิงแลว ทําใหภิกษุมีความตองการกินเน้ือดิบและเลือดสดดวย พอไดกินเน้ือดิบและเลือด
สดแลว ก็จะออกจากรางภิกษุน้ันไป๖๓ นอกจากน้ียังมีวิธีรักษาอีกวิธีหน่ึง คือ การสวดมนตขับไลผี 
โดยใหเอาใบตาล หรือเสนดายพระปริตรผูกไวท่ีมือหรือเทา จากน้ันจึงสวดพระปริตรท้ังหลาย
มีรัตนสูตรเปนตน แลวทําธรรมกถา (บอกกลาว) วา ทานอยาเบียดเบียนภิกษุผูมีศีล เพ่ือใหอมุษย
ท้ังหลายออกไป๖๔ 
  ๔) การรักษาโรคตา มีวิธีการดังน้ี คือ (๑) การใชยาหยอดตา อันไดแก ยาทาตา
ท่ีปรุงดวยเครื่องปรุงหลายอยาง (๒) ยาปายตาท่ีทําดวยเครื่องปรุงตางๆ (๓) ยาทาตาท่ีเกิดใน
กระแสนํ้า หรดาลกลีบทอง (คือ หรดาลท่ีเกิดข้ึนจากทองคําเปนตน๖๕) และเขมาไฟ (๔) สมุนไพรที่
เกิดเครื่องบดยาตา (คือ ผงละเอียดอยางใดออยางหน่ึงท่ีเขาพึงบดไวเพ่ือประโยชนใชเปนยาตา๖๖) 
สําหรับผสมกับยาตาท้ังหลาย ไดแก ไมจันทน กฤษณา กะลัมพัก ใบเฉียง และแหวหมู (๕) ไมใหใช

                   
๖๓ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๔/๓๑, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๔/๔๙, วิ.มหา.อ. (บาลี) ๓/๒๖๔/๑๗๔. 
๖๔ วิ.มหา.อ. (ไทย) ๒/๔๔๒ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
๖๕ พระสารีบุตรมหาเถระ (ชาวศรีลังกา ผูรจนา), สารัตถทีปนี ฎีกาพระวินัย ภาค ๔ (แปล), แปลโดย 

นายสิริ เพ็ชรไชย, (กรุงเทพมหานคร : หจก. ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หนา ๒๓๔. 
๖๖ อางแลว. 



 ๑๙ 

น้ิวมือปายยาตา เพราะจะทําใหตาช้ํา แตใหใชไมปายยาตาแทน (๖) ในการรักษาโรคตาน้ันอนุญาต
ใหพระภิกษุสงฆทาหนาเพ่ือรักษาได๖๗ นอกจากอนุญาตยารักษาโรคตาเหลาน้ีแลว ยังทรงอนุญาต
ใหใชเครื่องเก็บยาเหลาน้ีดวย ไดแก กลักยาตาและฝาปดท่ีทําดวยกระดูก งา เขา ไมออ ไมไผ ไม 
ยางไม ผลไม โลหะ เปลือกสังข  รวมท้ังถุงใสกลักยาตาและเชือกผูกเปนสายสะพายถุง สําหรับไม
ปายยาตาน้ันทรงอนุญาตภาชนะสําหรับเก็บรวมกับถุงใสกลักยาตา๖๘ 
  ๕) โรคปวดรอนท่ีศีรษะ ใหใชวิธีการรักษาดวยใชนํ้ามันทาศีรษะ หากยังไม
หายปวดใหใชวิธีการนัตถุยา คือ การใชนํ้ามันท่ีปรุงเปนยาหยอดจมูก และอุปกรณท่ีใชนัตถุยา คือ 
กลองยานัตถุ และโรคปวดศีรษะน้ันมีวิธีรักษาดวยการสูดควัน และอุปกรณสําหรับสูดควัน คือ 
กลองสูดควันและฝาปดเพ่ือความสะอาด โดยท่ีกลองยานัตถุและกลองสูดควันจะตองเปนอุปกรณท่ี
ทํามาจากกระดูก งา เขา ไมออ ไมไผ ไม ยางไม ผลไม โลหะ และเปลือกสังขเทาน้ัน๖๙  
  ๖) โรคเทาแตก มีวิธีการรักษาโดยใชยาทาเทา หากโรคยังไมหายใหปรุงนํ้ามัน
ทาเทา๗๐  
  ๗) โรคลม ใหใชวิธีรักษาโดยการฉันนํ้ามันท่ีหุง หากยังไมหายใหใชนํ้าเมา
เจือลงไปในนํ้ามันท่ีหุงแลวจึงฉัน แตไมควรเจือนํ้าเมาลงไปจนเกินขนาด นํ้าเมาท่ีเจือลงไปใน
นํ้ามันหุงน้ันจะตองไมมีสี ไมมีกล่ิน และไมมีรสนํ้าเมา หากเจือนํ้าเมาลงไปมากเกินขนาดใหเก็บไว
เปนยาทา ไมควรท้ิง หากไมมีภาชนะบรรจุนํ้ามันใหใชลักจั่น ๓ ชนิดไวบรรจุนํ้ามัน คือ ลักจ่ันทํา
ดวยโลหะ ลักจ่ันทําดวยไม และลักจ่ันทําดวยผลไม  
  แตหากเปนโรคลมตามอวัยวะ ใหรักษาโดยวิธีการเขากระโจมรมเหงื่อ หากยัง
ไมหายใหใชการรมดวยใบไม หากยังไมหาย ใหใชวิธีการรมใหญ คือ การเอาถานเพลิงใสหลุมจน
เต็ม เอาดินรวนและดินทรายเปนตนปดไว ลาดใบไมนานาชนิดทับลงไป แลวเอานํ้ามันทาตัวนอน
บนหลุมน้ัน จากน้ันจึงรมรางกายโดยการพลิกตัวกลับไปมาหากยังไมหายใหรมดวยนํ้าตมใบไม
ชนิดตางๆ คือ นํ้าตมใบไมนานาชนิดจนเดือดแลว จึงใชใบไมและนํ้าราดรม๗๑ หากยังไมหายใหใช
อางอาบนํ้ารอน๗๒ ดังกรณี คร้ังหน่ึง พระผูมีพระภาคเจาทรงประชวรดวยโรคลม จึงรับส่ังใหพระ    
อุปวาณะผูเปนอุปฏฐากไปหานํ้ารอนมาให พระอุปวาณะไดไปขอนํ้ารอนจากบานเทวหิตพราหมณ 

                   
๖๗ วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๔๗/๕, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๔๗/๑๐. 
๖๘ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๕/๓๒–๓๓, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๕/๕๐–๕๒. 
๖๙ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๖/๓๓–๓๔, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๖/๕๒-๕๔. 
๗๐ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๗/๓๕, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๗/๕๘. 
๗๑ วิ.มหา.อ. (บาลี) ๓/๒๖๗/๑๗๔–๑๗๕. 
๗๒ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๗/๓๔–๓๕, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๗/๕๕-๕๗. 



 ๒๐ 

พราหมณจึงถวายนํ้ารอนและนํ้าออย พระพุทธองคจึงทรงใชนํ้ารอนสรงสนานพระวรกาย และใช
นํ้ารอนผสมนํ้าออยเสวยจนหายพระอาการประชวร๗๓  
  โรคลมขัดยอกตามขอ มีวิธีการรักษาดังน้ี คือ ใชวิธีการระบายโลหิตออก โดย
ใชเขาสัตวกอกระบาย กลาวคือ การดูดเลือด หนอง หรือลมออกจากรางกาย คลายการดูดเอานํ้านม
ออกจากเตา โดยใชถวยหรือกระบอก ฯลฯ เปนเครื่องดูด สําหรับวิธีดูดน้ัน ใหกดปากถวย หรือ
กระบอกแนบครอบลงบนแผลหรือหนอง แลวยกขึ้น ทําบอยๆ จนดูดเลือดท่ีเสีย หรือหนองออก
หมด น่ีคือ วิธีการกอก สวนการกอกในท่ีน้ีใชเขาสัตวกอก๗๔  
  โรคลมในทอง มีวิธีรักษาโดยการฉันยาดองโลณโสวีรกะ ซ่ึงเปนยาท่ีมี
สรรพคุณรักษาโรคหลายชนิด เชน โรคลม โรคลมในทอง โรคไอ โรคเรื้อน โรคผอมเหลือง         
(ดีซาน) โรคริดสีดวง เปนตน สวนรายละเอียดของยาน้ีไดกลาวถึงแลวในกรณีการรักษาโรค           
ดีซาน๗๕  
  สวนโรคลมเสียดทอง ใหใชวิธีรักษาโดยการฉันกระเทียมได เพราะหากไม
อาพาธภิกษุฉันกระเทียมตองอาบัติทุกกฎ๗๖  
  ๘) โรครอนในกาย ใหใชวิธีการรักษาโดยการฉันเหงาบัวและรากบัว ดังท่ีพระ
สารีบุตรอาพาธเปนโรครอนในกาย พระมหาโมคคัลลานะจึงใชอิทธิฤทธ์ิไปหาเหงาบัวและรากบัว
มาให เม่ือทานพระสารีบุตรฉันแลวอาการของโรคก็หาย๗๗ 
  ๙) อาพาธโดนยาแฝด หรือ เสนหยาแฝด (ฆรทินฺนาพาโธ) ใหใชวิธีการรักษา
โดยการด่ืมนํ้าท่ีเขาละลายดวยดินรอยไถติดผาล๗๘ 
  ๑๐) อาพาธเพราะถูกงูพิษกัด ใหรักษาโดยใชยามหาวิกัฏ ๔ อยาง คือ คูถ 
(อุจจาระ, ขี้) มูตร (นํ้าปสสาวะ) เถา และดิน ยาท้ัง ๔ อยางน้ี ภิกษุอาพาธฉันไดโดยไมตองรับ
ประเคน คือ ไมตองอาบัติเพราะขาดประเคน วิธีการใชน้ัน สําหรับ คูถ เถา และดินทานใหนําไป
ผสมกับนํ้าด่ืมเพ่ือรักษา สวนมูตรไมตองผสมนํ้าก็สามารถใชได นอกจากรักษาผูถูกงูกัดแลว ยัง

                   
๗๓ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๙๙/๒๑๐–๒๑๑, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๙๙/๒๘๗–๒๘๘. 
๗๔ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๗/๓๕, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๗/๕๗–๕๘. 
๗๕ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๗๓/๔๒, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๗๓/๖๙. 
๗๖ วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๘๙/๔๘, วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๘๙/๗๔. 
๗๗ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๗๘/๔๖–๔๗, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๗๘/๗๖–๗๘. 
๗๘ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๙/๓๖–๓๗, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๙/๖๑. 



 ๒๑ 

ปรากฏวามีการนําไปใชรักษาภิกษุผูอาพาธเพราะด่ืมยาพิษอีกดวย โดยใหด่ืมนํ้าเจือคูถ สําหรับคูถ
น้ันภิกุสามารถหยิบมาใชในขณะท่ีกําลังถายอุจจาระก็ได ถือวาประเคนแลว๗๙ 
  ๑๑) โรคผิวหนัง มีวิธีรักษาโดยการใหลูบไลดวยของหอม แตหากเปน     ผด
ผ่ืนขึ้นตามตัวใหใชวิธีรักษาโดยการด่ืมยาถาย หากวาถายมากๆ จนเกิดอาการออนเพลียใหฉัน
นํ้าขาวใส นํ้าตมถ่ัวเขียวไมขน นํ้าตมถ่ัวเขียวขนเล็กนอย ตลอดจนนํ้าตมเน้ือ๘๐  
  ๑๒) โรคริดสีดวงทวาร ใหใชวิธีรักษาโดยการฉันยาดองโลณโสวีรกะ ซ่ึงจะ
ทําใหยอยงายและขับถายสะดวก ยาดองโลณโสวีรกะน้ีมีสรรพคุณและมีลักษณะอยางไรไดกลาวไว
แลวในหัวขอการรักษาโรคดีซาน๘๑ 
  ๑๓) สวนโรคทองผูก ใหใชวิธีรักษาโดยการด่ืมนํ้าดางดิบ๘๒  และโรคทองรวง 
ใหภิกษุชวยดูแลรักษาพยาบาลกันเองในฐานะเปนพระอุปชฌาย อาจารย สัทธิวิหาริก หรือ อันเตวา
สิกของกันและกัน โดยท่ีภิกษุท่ีควรดูแลพยาบาลกันเองน้ันจะตองประกอบดวยองค ๕ คือ            
(๑) สามารถจัดยา (๒) รูจักของแสลงและไมแสลง คือ นําของแสลงออกไป นําของไมแสลงเขามา
ให (๓) ไมพยาบาลคนไขเพราะเห็นแกอามิส มีจิตเมตตา (๔) ไมรังเกียจท่ีจะนําอุจจาระ ปสสาวะ 
นํ้าลาย หรือของท่ีอาเจียนออกมาไปเทท้ิง (๕) สามารถพูดใหคนไขเห็นชัด ชวนใหอยากรับไป
ปฏิบัติ เราใจใหอาจหาญ แกลวกลา ปลอบชโลมใจใหสดช่ืน ราเริงดวยธรรมีกถา เปนบางครั้งบาง
คราว  
 สําหรับภิกษุไขท่ีดี พยาบาลไดงาย ก็ตองประกอบดวยองค ๕ เชนเดียวกัน คือ      
(๑) ทําความสบาย (๒) รูประมาณในความสบาย (๓) ฉันยา (๔) บอกอาการไขตามเปนจริงแกผู
พยาบาลไขท่ีมุงประโยชน คือ บอกอาการไขท่ีกําเริบวากําเริบ อาการไขท่ีทุเลาวาทุเลา อาการไขท่ี
ทรงอยูวาทรงอยู (๕) เปนคนอดทนตอความรูสึกทางกายท่ีเกิดขึ้น ไมวาจะเปนความทุกขแสน
สาหัส กลาแข็ง เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ แทบจะคราชีวิตก็ตาม๘๓ นอกจากน้ี หากทองรวง
แลวถายมากๆ จนเกิดอาการออนเพลีย ใหแกอาการน้ีโดยวิธีฉันนํ้าขาวใส ด่ืมนํ้าตมถ่ัวเขียวไมขน 
นํ้าตมถ่ัวเขียวขนเล็กนอย ตลอดจนนํ้าตมเน้ือ๘๔  

 

                   
๗๙ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๘–๒๖๙/๓๖–๓๗, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๘–๒๖๙/๖๐–๖๑. 
๘๐ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๖๙/๓๗, วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๙/๖๒–๖๓. 
๘๑ วิ.มหา.อ. (บาลี) ๑/๑๙๒/๕๑๘. 
๘๒ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๙/๖๑. 
๘๓ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๖๕-๓๖๖/๒๓๙–๒๔๓. 
๘๔ วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๖๙/๖๒–๖๓. 



 ๒๒ 

๒.๑.๔  โรคทางใจ๘๕ (เจตสิกโรโก) 
 โรคทางใจ หมายถึง โรคท่ีเกิดกับจิตใจ๘๖ ทําใหจิตใจเปนทุกข และเศราหมอง 
พระพุทธศาสนาถือวา “จิตน้ีผุดผอง แตจิตน้ันแลเศราหมอง เพราะอุปกิเลสท่ีเกิดขึ้นภายหลัง”๘๗ ซ่ึง 
“จิต” ในท่ีน้ีหมายถึง ภวังคจิต คือ จิตท่ีเปนพ้ืนอยูระหวางปฏิสนธิจิตกับจุติจิต คือต้ังแตเกิดจนถึง
ตายในเวลาท่ีมิไดเสวยอารมณทางทวาร ๖ มีจักษุทวาร เปนตน และคําวา “ผุดผอง” (ปภัสสร) น้ี
หมายถึง ผุดผองเพราะบริสุทธ์ิไมมีอุปกิเลส๘๘ แสดงวา ธรรมชาติของจิตใจน้ันสะอาด ผุดผอง แต
เพราะอุปกิเลส หรือกิเลสเขามาประกอบกับจิตใจ ทําใหเกิดความเศราหมอง เปนทุกข และกระวน
กระวายใจ อุปกิเลสน้ี หมายถึง กิเลสที่จรมา มี ๑๖ ประการ คือ (๑) อภิชฌาวิสมโลภะ ความโลภไม
สม่ําเสมอคือความเพงเล็งอยากไดส่ิงของของผูอื่น (๒) พยาบาทความคิดปองรายผูอื่น  (๓) โกธะ 
ความโกรธ (๔) อุปนาหะ ความผูกโกรธ (๕) มักขะ ความลบหลูคุณทาน (๖) ปฬาสะ ความตีเสมอ 
(๗) อิสสา ความริษยา (๘) มัจฉริยะ ความตระหน่ี (๙) มายา มารยา (๑๐) สาเถยยะ ความโออวด 
(๑๑) ถัมภะ ความหัวด้ือ (๑๒) สารัมภะ ความแขงดี (๑๓) มานะ ความถือตัว    (๑๔) อติมานะ ความ
ดูหม่ินเขา (๑๕) มทะ ความมัวเมา (๑๖) ปมาทะ ความประมาท๘๙ อุปกิเลสท้ัง ๑๖ ประการ เม่ือกลาว
โดยยอกิเลสที่จรมาก็คือ อกุศลมูล อันไดแก โลภะ โทสะ และโมหะ ซ่ึงจัดวาเปนโรคทางจิตใจ และ
พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนเ พ่ือรักษาโรคคือกิ เลสเหลา น้ี  ๙๐ น่ันเอง  จุดหมายสูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนา คือ พระนิพพานจึงหมายถึง ภาวะท่ีปราศจากกิเลสทั้งปวง หรือปราศจากโรคทาง
จิตใจเหลาน้ีน่ันเอง แมพระสงฆในสมัยพุทธกาล ไมเฉพาะพระสงฆท่ีเปนปุถุชน แมพระสงฆผูเปน
พระอริยบุคคล แตยังไมบรรลุพระอรหันตก็ยังตองเผชิญกับโรค คือ กิเลสทางจิตใจเหลาน้ี ดังกรณี 
พระอานนทซ่ึงเปนพระโสดาบันเปนทุกข รองไห เศราเสียใจท่ีพระบรมศาสดาดวนเสด็จดับขันธป

                   
๘๕ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๕๗/๑๖๒, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗. 
๘๖ “จิตใจ” ในภาษาไทยน้ันตรงกับภาษาบาลีวา “จิตฺต” (จิต) ซ่ึงมีคําที่เปนไวพจน (ใชแทนจิต) 

มากมายไดแก มโน มานัส หทัย ปณฑระ มโน มนายตนะ มนินทรีย วิญญาณ วิญญาณขันธ มโนวิญญาณธาตุ : 
อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๖/๒๒, อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๖/๒๘. 

๘๗ องฺ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๕๑/๙, องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๕๑/๙. 
๘๘ องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๔๙/๕๓–๕๔. 
๘๙ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๗๑/๔๘, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๑/๖๓–๖๔, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๗๑/๑๘๑, และ องฺ.เอกก. 

(บาลี) ๑/๔๙/๕๓. 
๙๐ จากพุทธพจนท่ีตรัสแกภิกษุท้ังหลายวา “เธอทั้งหลายจงลุกข้ึนเถิด จงน่ังเถิด ความหลับจะมี

ประโยชนอะไรแกเธอทั้งหลาย ผูเรารอนดวยโรคคือกิเลสมีประการตางๆ ถูกลูกศรคือราคะเปนตนทิ่มแทงจนยอย
ยับอยู...ฯลฯ : ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๓๓๔/๓๙๗, ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๓๓๔/๕๗๗. 



 ๒๓ 

รินิพพานเสียกอนท่ีตนเองจะบรรลุเปนพระอรหันต๙๑ พระพุทธศาสนาจึงถือวา ตราบใดท่ีมนุษยยัง
มีกิเลสอยู มนุษยก็ยังตองเผชิญกับโรคกิเลสเหลาน้ี ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  

 ภิกษุท้ังหลาย โรค ๒ อยางน้ี  โรค ๒ อยาง อะไรบาง คือ ๑) โรคทางกาย ๒) โรคทางใจ 
 สัตวผูอางวา ตนเองไมมีโรคทางกายตลอดระยะเวลา ๑ ปบาง ๒ ปบาง ๓ ปบาง ๔ ปบาง 
๕ ปบาง ๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง ๓๐ ปบาง ๔๐ ปบาง ๕๐ ปบาง แมย่ิงกวา ๑๐๐ ปบาง ยังพอมี
อยู แตสัตวผูจะกลาวอางวา ตนเองไมมีโรคทางใจตลอดระยะเวลาแมครูเดียว หาไดโดยยาก 
ยกเวนทานผูหมดกิเลสแลว๙๒ 

ในสมัยพุทธกาลจึงปรากฏพระภิกษุสงฆเหลาน้ีไดกระทําส่ิงท่ีไมดีไมงามลงไปดวย
อํานาจกิเลสจนเปนเหตุใหพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัย  เพ่ือปกครองสงฆเหลาน้ีให
อยูในระเบียบของพระภิกษุ และก็ปรากฏวาพระภิกษุผูเปนตนบัญญัติท่ีมีความประพฤติไมดีไมงาม 
ไมเหมาะ ไมสมเหลาน้ี ลวนเปนปุถุชนโดยสวนมาก เชน พระสุทินผูเปนตนบัญญัติปาราชิกขอการ
เสพเมถุนธรรม หรือ กลุมพระภิกษุฉัพพัคคีย เปนตน นอกจากนี้ กิเลสตางๆ เหลาน้ียังกอใหเกิดโรค
ทางจิตใจของบรรพชิต โดยเฉพาะอีก ๔ ประการ ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา   

 ภิกษุท้ังหลาย โรคของบรรพชิต ๔ อยางน้ีโรค ๔ อยาง อะไรบาง คือ 
            ๑) ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเปนคนมักมาก คับแคน ไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชชบริขารตามแตจะได 

                 ๒) เมื่อเธอมักมาก คับแคน ไมสันโดษดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน
ปจจัย เภสัชชบริขารตามแตจะได ยอมต้ังความปรารถนาชั่วเพ่ือไมใหผูอื่นดูหม่ิน เพ่ือใหไดลาภ
สักการะและช่ือเสียง 

                ๓) เธอวิ่งเตน ขวนขวาย พยายามเพ่ือไมใหผูอื่นดูหม่ิน เพ่ือใหไดลาภสักการะและ
ช่ือเสียง 
           ๔) เธอเขาไปหาตระกูลท้ังหลาย น่ังกลาวธรรม กล้ันอุจจาระและปสสาวะเพ่ือใหเขา  
นับถือ ภิกษุท้ังหลาย โรคของบรรพชิต ๔ อยางน้ีแล๙๓ 
   
 
 
 

                   
๙๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๐๗/๑๒๖–๑๒๗, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๐๗/๑๕๔. 
๙๒ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๕๗/๑๖๒–๑๖๓, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗. 
๙๓ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๕๗/๑๖๒–๑๖๓, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗–๒๑๘. 



 ๒๔ 

  ๒.๑.๔.๑ สาเหตุของความเจ็บปวยโรคทางใจ     
สําหรับสาเหตุของการเกิดโรคทางใจน้ัน พระพุทธศาสนากลาววา เกิดจากกิเลส ตัณหา 

ครอบงําจิตใจดังพุทธพจนวา สัตวผูอางวา  ตนเองไมมีโรคทางกายตลอดระยะเวลา  ๑  ปบาง  ๒  ป
บาง  ๓  ปบาง ๔  ปบาง  ๕  ปบาง  ๑๐  ปบาง  ๒๐  ปบาง  ๓๐  ปบาง  ๔๐  ปบาง  ๕๐  ปบาง  แม
ย่ิงกวา  ๑๐๐  ปบาง  ยังพอมีอยู  แตสัตวผูกลาวอางวา  ตนเองไมมีโรคทางใจตลอดระยะเวลา  แมครู
เดียว  หาไดโดยยาก  ยกเวนทานผูหมดกิเลสแลว ๙๔  

สาเหตุหลักท่ีเปนรากเหงาของกิเลสท้ังหลายมีอยู   ๓  ประการ  คือ  ความโลภ  ความ
โกรธ  ความหลง ๙๕   
    
 ๒.๑.๔.๒ วิธีรักษาความเจ็บปวยทางจิต  

เน่ืองจากโรคทางจิตตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง โรคท่ีเกิดจากกิเลส ทําใหจิตใจ
เศราหมอง เปนทุกข ไมสงบ ฟุงซาน วิธีการรักษาโรคทางจิตน้ีเรียกวา “สมถภาวนา”       “จิตต
ภาวนา” หรือ “สมถกรรมฐาน”๙๖ ซ่ึงมีวิธีปฏิบัติอยู ๔๐ วิธี หรืออาจจะกลาวไดวามีวิธีการรักษาโรค
ทางจิต อันเกิดจากกิเลส ๔๐ วิธีดวยกัน ไดแก 
  ๑) การบําเพ็ญกสิณกรรมฐาน (วัตถุสําหรับเพงเพ่ือจูงใจใหเปนสมาธิ) ๙๗ มี ๑๐ 
วิธี ไดแก (๑) ปฐวีกสิณ กสิณสําเร็จดวยดิน (๒) อาโปกสิณ กสิณสําเร็จดวยนํ้า (๓) เตโชกสิณ กสิณ
สําเร็จดวยไฟ (๔) วาโยกสิณ กสิณสําเร็จดวยลม (๕) นีลกสิณ กสิณสําเร็จดวยสีเขียว           (๖) ป
ตกสิณ กสิณสําเร็จดวยสีเหลือง (๗) โลหิตกสิณ กสิณสําเร็จดวยสีแดง (๘) โอทาตกสิณ กสิณสําเร็จ
ดวยสีขาว (๙) อาโลกกสิณ กสิณสําเร็จดวยแสงสวาง (๑๐) ปริจฉินนากาสกสิณ กสิณสําเร็จดวย
ชองวางซ่ึงกําหนดขึ้น 
  ๒) การบําเพ็ญอสุภกรรมฐาน(การพิจารณาสภาพที่ไมงาม หรือซากศพใน
สภาพตางๆ) มี ๑๐ วิธี ไดแก (๑) อุทธุมาตกอสุภะ ซากศพท่ีขึ้นพองนาเกลียด (๒) วินีลกอสุภะ 

                   
๙๔ องฺ. จตุกฺก.  (ไทย)  ๒๑/๑๕๗/๒๑๗.  
๙๕ ท.ี ปา. (ไทย)  ๑๑/๓๐๕/๒๕๙., ม. มู (ไทย)  ๑๒/๘๙/๘๓.  
๙๖ อรรถกถากลาววา “...ควรบําเพ็ญอธิจิตตสิกขาดวยสมถกัมมัฏฐาน...”, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๖๕/๔๐๑, 

และ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๖๔/ ๑๖๙–๑๗๐, ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๖๕/ ๑๙๒, องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๗๑/๓๕๗. 
๙๗ ความแตกตางระหวางกสิณ ๑๐ ในพระไตรปฎกกับวิสุทธิมรรค คือ ๒ ขอสุดทาย ในพระไตรปฎก 

คือ กากาสกสิณ และวิญญาณกสิณ สวนในวิสุทธิมรรคเปนอาโลกกสิณและปริฉินนากาสกสิณ :    ที.ปา. (บาลี) 
๑๑/๓๔๖/๒๓๗–๒๓๘, ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๔๖/๓๖๑-๓๖๒, องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๒๕/๓๗, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/
๒๕/๕๖, องฺ.ทสก.ฎีกา ๓/๒๕/๓๙๕. 



 ๒๕ 

ซากศพท่ีข้ึนเปนสีเขียวนาเกลียด (๓) วิปุพพกอสุภะ ซากศพท่ีมีหนองแตกพลักนาเกลียด            
(๔) วิจฉิททกอสุภะ ซากศพท่ีถูกตัดเปนทอนๆ นาเกลียด (๕) วิกขายิตกอสุภะ ซากศพท่ีถูกสัตวกัด
กระจุยกระจายนาเกลียด (๖) วิกขิตตกอสุภะ ซากศพที่ท้ิงไวเรี่ยราดนาเกลียด (๗) หตวิกขิตตก-    
อสุภะ ซากศพที่ถูกสับฟนท้ิงกระจัดกระจายนาเกลียด (๘) โลหิตกอสุภะ ซากศพที่มีโลหิตไหลออก
นาเกลียด (๙) ปุฬุวกอสุภะ ซากศพท่ีเต็มไปดวยหนอนนาเกลียด (๑๐) อัฏฐิกอสุภะ ซากศพที่เปน
กระดูกนาเกลียด 
  ๓) การบําเพ็ญอนุสสติกรรมฐาน (การระลึกถึง อารมณอันควรระลึกถึง
เนืองๆ) มี ๑๐ วิธี ไดแก  (๑) พุทธานุสสติ การระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา (๒) ธัมมานุสสติ 
การระลึกถึงคุณของพระธรรม (๓) สังฆานุสสติ การระลึกถึงคุณของพระสงฆ (๔) สีลานุสสติ    
การระลึกถึงศีลของตน (๕) จาคานุสสติ การระลึกถึงการบริจาคที่ตนบริจาคแลว (๖) เทวตานุสสติ 
การระลึกถึงคุณธรรมท่ีทําใหเปนเทวดา (๗) อานาปานัสสติ ระลึกกําหนดลมหายใจเขาออก        
(๘) มรณัสสติ การระลึกถึงความตาย (๙) กายคตาสติ ระลึกถึงรางกายซ่ึงลวนแตไมสะอาด        
(๑๐) อุปสมานุสสติ การระลึกถึงนิพพานอันเปนท่ีดับทุกขท้ังปวง๙๘ 
  ๔) การบําเพ็ญพรหมวิหารกรรมฐาน (ธรรมเคร่ืองอยูอยางประเสริฐ) มี ๔ วิธี 
ไดแก (๑) เมตตา ความรักท่ีมุงชวยทําประโยชน (๒) กรุณา ความสงสารท่ีชวยบําบัดทุกข             
(๓) มุทิตา ความพลอยยินดีตอสมบัติ (๔) อุเบกขา ความเปนกลางไมเขาขางฝายใดฝายหน่ึง 
  ๕) อารุปปกรรมฐาน (กรรมฐานท่ีไมมีรูปหรืออรูปกรรมฐาน) มี ๔ วิธี คือ          
(๑) อากาสานัญจายตนะ การกําหนดอากาศไมมีท่ีสุด (๒) วิญญาณัญจายตนะ การกําหนดวิญญาณ
ไมมีท่ีส้ินสุด (๓) อากิญจัญญายตนะ การกําหนดความไมมีอะไร (๔) เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
การกําหนดสัญญาละเอียด ซ่ึงจะวามีสัญญาก็ไมใช ไมมีก็ไมใช 
  ๖) สัญญา ๑ อยาง คือ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ความหมายรูในอาหารโดยเปนส่ิง
ท่ีนาเกลียด 
  ๗) ววัตถาน ๑ อยาง คือ จตุธาตุววัตถาน กําหนดพิจารณาแยกรางกายออกเปน
ธาตุ ๔ คือ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุนํ้า) เตโชธาต (ธาตุไฟ) และวาโยธาตุ       (ธาตุลม) ๙๙ 
 รวมเปนวิธีปฏิบัติสมถกรรมฐาน ๔๐ วิธี และเม่ือปฏิบัติจนมีจิตใจที่ตั้งมั่น ม่ันคง ไม
หวั่นไหว เปนสมาธิท้ังในระดับอุปจารสมาธิ (สมาธิจวนจะแนวแน) และจนถึงข้ันสูงสุด คือ      
อัปปนาสมาธิ (สมาธิแนวแน) ซ่ึงเปนสมาธิในฌาน และถือวาฌานน้ีเปนผลท่ีมุงหมายของสมถะ 
แบงออกเปนรูปฌาน ๔ คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน และอรูปฌาน ๔ คือ             
                   

๙๘ องฺ.เอกก. (บาลี) ๒๐/๔๗๓–๔๘๒/๔๓, องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๔๗๓–๔๘๒/๕๐. 
๙๙ วิสุทธิ. (ไทย) ๔๗/๑๘๒–๑๘๕. 



 ๒๖ 

อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ รวมเรียกวา 
“สมาบัติ ๘” หรือ “ฌานสมาบัติ ๘”๑๐๐ภาวะจิตในฌานน้ันเปนภาวะท่ีผองใส เปนสุขและสงบ 
ปราศจากความเศราหมอง และส่ิงท่ีมารบกวนทําใหเกิดความเศราหมองท่ีเรียกวา “นิวรณ” ไดแก 
กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) พยาบาท (ความคิดราย) ถีนมิทธะ (ความหดหูและเซ่ืองซึม)   
อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุงซานและรอนใจ) และวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย)๑๐๑ เพียงแตภาวะเชนน้ี
จะคงอยูเฉพาะในภาวะแหงฌาน หรือภายในฌานเทาน้ัน แตเม่ือออกจากฌานแลว กิเลสก็สามารถ
รบกวนจิตใจไดเหมือนเดิม เรียกภาวะเชนน้ีวา “วิกขัมภนวิมุตติ” (การหลุดพนดวยการขมไว)๑๐๒ 
หรือ “วิกขัมภนนิโรธ” (การดับกิเลสดวยการขมไว)๑๐๓ น่ันก็คือ การใชสมาธิขมกิเลสน่ันเอง  

นอกจากน้ี ยังมีผลพลอยไดอันเน่ืองมาจากฌานท่ีเปนคุณสมบัติพิเศษ อีก ๕ ประการ 
เรียกวา “อภิญญา ๕” ไดแก (๑) อิทธิวิธิ ความรูท่ีทําใหแสดงฤทธ์ิตางๆ ได (๒) ทิพพโสต ญาณที่ทํา
ใหมีหูทิพย (๓) เจโตปริยญาณ ญาณท่ีทําใหกําหนดใจคนอ่ืนได (๔) ปุพเพนิวาสานุสสติ ญาณท่ีทํา
ใหระลึกชาติได (๕) ทิพพจักขุ ญาณท่ีทําใหมีตาทิพย๑๐๔ ซ่ึงจัดเปนธรรมฝายโลกิยะ ซ่ึงสามารถ
เส่ือมและทําใหเกิดขึ้นใหมได๑๐๕  

ดังกรณีของพระเทวทัตท่ีบรรลุฤทธ์ิอันเปนของปุถุชน (อิทธิวิธิในอภิญญา ๕) มีความ
โลภในลาภสักการะ ไดแสดงฤทธ์ิเปนกุมารนอย พันอสรพิษ ๔ ตัวท่ีมือและเทาท้ังส่ี เปนตน เหาะ
อยูบนอากาศ และลงไปน่ังบนพระเพลาของอชาตศัตรูกุมาร เพ่ือทําใหพระกุมารเกิดความเล่ือมใส
และนอมลาภเขาหาตนเอง ทําใหฤทธ์ิ (ฌาน) ของทานเส่ือมลงในที่สุด๑๐๖ หรือการบรรลุ   เจโต
วิมุตติชั่วคราว (โลกิยสมาบัติ) ของพระโคธิกะ ซ่ึงทานบรรลุแลวก็เส่ือมอยางน้ีถึง ๖ ครั้ง   คร้ัง
สุดทายทานจึงตัดสินใจทําอัตตวินิบาตกรรม โดยใชศาสตราเชือดคอ ขณะท่ีเชือดคอตัวเองทานก็
บรรลุเปนพระอรหันต๑๐๗ เปนตน เม่ือเปนเชนน้ีผูปฏิบัติสมถกรรมฐาน เม่ือบรรลุสมาธิ (หรือฌาน) 
แลว จะตองใชสมาธิปฏิบัติใหเปนบาทหรือเปนบันไดไปสูวิปสสนาเพ่ือความหลุดพนโดยส้ินเชิง 
                   

๑๐๐ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๘๑–๘๒/๕๔–๕๖, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๑–๘๒/๗๐–๗๒. 
๑๐๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๘๒/๒๕๕–๒๕๗, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๓๘๒/๓๑๖–๓๑๗. 
๑๐๒ วิกขัมภนวิมุตติ ไดแก สมาบัติ ๘ เพราะพนจากนิวรณ เปนตน : ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๑๙๗/๑๖๘,   ม.อุ. 

(ไทย) ๑๔/๑๙๗/๒๓๓–๒๓๔, และ ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๑๙๗/๑๒๑. 
๑๐๓ ขุ.ปฏิ. (บาลี) ๓๑/๒๔/๒๘, ขุ.ปฏิ. (ไทย) ๓๑/๒๔/๕๘๐. 
๑๐๔ สํ.นิ. (บาลี) ๑๖/๑๕๒/๒๐๒–๒๐๕, สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๕๒/๒๕๐–๒๕๓. 
๑๐๕ ที.สี. (ไทย) ๙/๔๗๔–๔๗๘/๒๐๘–๒๑๒, ที.สี. (ไทย) ๙/๔๗๔–๔๗๘/๒๐๘, และ ขุ.อป.อ. (บาลี) 

๒/๖–๗/๒๓๙. 
๑๐๖ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๐/๑๘๖–๑๘๘ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย. 
๑๐๗ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๕๙/๑๔๕–๑๔๗, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๕๙/๒๐๕–๒๐๗. 



 ๒๗ 

ดังพุทธพจนวา “เม่ือจิตตั้งมั่น ก็เปนกาลแหงวิปสสนา”๑๐๘ หรือ “ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลาย          
จงเจริญสมาธิ เม่ือภิกษุมีจิตตั้งมั่นแลว (ส่ิงท้ังปวง) ยอมปรากฏตามความเปนจริง (วิปสสนา)”๑๐๙  
เปนตน 
 

                   
๑๐๘ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๒๑๐/๔๓๔, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๑๐/๖๑๗. 
๑๐๙ สํ.สฬา. (บาลี) ๑๘/๑๖๐/๑๓๔–๑๓๕, สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๖๐/๑๙๕. 



บทท่ี ๓ 
  กระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนา 
 
๓.๑ กระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนา  
  ๓.๑.๑.   สรางความเขาใจในประเด็นเรื่องฐานะของความเจ็บปวย 

ตามพุทธประวัติและหลักฐานในคัมภีรพระไตรปฎกหลายแหง  มีการระบุถึงความมี
สุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงของพระพุทธเจาไวหลายประการ  เชน  พระพุทธเจาทรงสามารถ
บําเพ็ญพุทธกิจไดเกือบตลอดท้ังวัน  คือ  เวลาเชาเสร็จบิณฑบาตเพ่ือโปรดสัตว  เวลาเย็นทรงแสงด
ธรรม  เวลาคํ่าประทานโอวาทแกเหลาภิกษุ  และจวนสวางทรงตรวจพิจารณาสัตวท่ีสามารถและท่ี
ยังไมสามารถบรรลุธรรมอันควรจะเสด็จไปโปรด๑  พระองคทรงมีสติสัมปชัญญะท่ีบริบูรณดีทุก
ประการแมจะทรงมีพระชนมายุถึง  ๘๐  พรรษา๒  แลวก็ตาม  ซ่ึงตามปกติของปุถุชนท่ัว ๆ ไป  เม่ือ
ยางเขาสูวัยชราก็มักจะหลงลืมสติกัน  แตพระพุทธเจาทรงมีสติสัมปชัญญะสมบรูณดีทุกประการ  
ดังท่ีตรัสยืนยันดวยพระองคเองวา  พระองคเปนคนแกชราท่ีแมวาจะทรงเจ็บปวยอยางหนักเพียงไร
ก็ตาม  ก็ไมไดทําใหพระองค ๖ หลงลืมสติและปญญาความเฉลียวฉลาดไปได๓  นอกจากน้ีพระองค
ยังสามารถเสด็จดวยพระบาทจาริกไปเผยแผพระธรรมตามท่ีตาง ๆ ไดตลอดชวงท่ีมีพระชนมมายุอยู  
จวบจนชวงสุดทายแหงชีวิต  ขณะท่ีพระองคทรงประชวรหนักดวยโลหิตปกขันทิกาพาธ  (ถายเปน
พระโลหิต)  พระพุทธเจาก็ยังสามารถเดินทางไกล ๆ จากเมืองปาวา  เพ่ือจะมุงหนาไปสูเมืองกุสิ
นาราอันเปนสถานที่ท่ีพระองคทรงต้ังพระทัยวาจะปรินิพพานที่น่ันได๔  หรือแมแตจากเสียงกลาว
สรรเสริญของบุคคลตาง ๆ ท่ีไดใกลชิดและรูจักพระพุทธเจา  ก็มักกลาวขานถึงพระองคเก่ียวกับ
พระสุขภาพเปนอยางเสียงเดียวกันดวยวา   พระองคทรงเปนผู มีพระโรคาพาธนอย   ทรง
กระปรี้กระเปรา  มีพระพลานามัยสมบรูณอยูสุขสําราญดี๕  เปนตน  ขอความตาง ๆ เหลาน้ียอมเปน
เคร่ืองยืนยังไดวา  พระพุทธเจาทรงเปนผูมีพลานามัยท่ีแข็งแรงอยางดีย่ิง 

พระพุทธเจาทรงมีสุขภาพลานามัยท่ีแข็งแรงและสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดอยาง
ดีดวยน้ัน  เพราะพระองคทรงถือหลักปฏิบัติตาง ๆ ในการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจมา

                   
๑ ที.ปา.(ไทย)  ๑๑/๒๒๒ – ๒๒๓/๑๘๐ – ๑๘๑.  พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต).พจนานุกรมพุทธ

ศาสนฉบับประมวลศัพท.(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๓), หนา  ๕. 
๒ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๖๕/๑๑๐. 
๓ ม.นู (ไทย) ๑๒/๑๖๕/๑๑๐ 
๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๙/๑๓๗ – ๑๔๗ง 
๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๒ ๗๗.ส.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๔๘/๕๗๑. 



 ๒๙

อยางตอเน่ืองเปนประจํา  ดังจะพบไดจากขอวัตรปฏิบัติตาง ๆ ของพระองคท่ีตรัสกับพราหมณผู
หน่ึงถึงความเปนอยูของพระองคไววา 

พราหมณ  เราอาศัยหมูบานหรือตําบลใดในโลกน้ีอยู  ในเวลาเชา  เราครองอันตรวาสก  
ถือบาตรจีวร  เขาไปสูหมูบานหรือตําบลน้ันแลเพ่ือบิณฑบาต  กลับจากบิณฑบาต  หลังจากฉันเสร็จ
แลวเขาไปสูชายปา  กวาดหญาหรือใบไมท่ีมีอยูในท่ีน้ันรวมเปนกองแลวน่ังขัดสมาธิ  ตั้งกายตรง
ดํารงสติม่ันไว  สงัดจากกาม  และอกุศลธรรมแลว  บรรลุปฐมฌาน  บรรลุทุติยฌาน  บรรลุตติยฌาน
บรรลุจตุตถฌานที่ไมมีทุกขไมมีสุข  มีสติบริสุทธ์ิเพราอุเบกขาอยู  ถาเราเปนอยูอยางน้ี๖จากพุทธ
พจนท่ีตรัสไวถึงกิจวัตรประจําวันดังท่ียกมากลาวน้ีแลว  จะไดนํารายละเอียดในขอวัตรปฏิบัติตาง ๆ 
ท่ีพระองคทรงถือปฏิบัติในการดูแลรักษาและเสริมสรางสุขภาพอนามัยสวนพระองคอยางเปน
ประจํา  ดังน้ี 

ก.  การบริโภคอาหาร  พระพุทธเจา  ทรงถือหลักปฏิบัติในเร่ืองการบริโภคอาหารดวย
หลักใหญ ๆ ดังน้ี 

(๑)  ฉันอาหารม้ือเดียว  พระพุทธเจาทรงถือหลักปฏิบัติในการฉันอาหารม้ือเดียวมา
ตลอดชีวิตพรหมจรรย  เพราะทรงประจักษชัดดวยพระองคเองแลวา  การฉันอาหารม้ือเดียวทําให
เกิดผลดีตอสุขภาพหลายประการ  อาทิเชน  ชวยทําใหรางกายเบาสบาย  กระปร้ีกระเปรา  มีกําลัง  
และรางกายมีโรคภัยเบียดเบียนนอย  เปนตน   

(๒)  พระพุทธเจานอกจากองคธรรม  ๘  ประการน้ีแลว  ท่ีทรงถือเปนเปาหมายของ
การฉันอาหาร  พระพุทธเจายังทรงถือหลักในการพิจารณาอาหารท่ีฉันในลักษณะการใชโยนิโส
มนสิการดวยวา  อาหารเปนเพียงธาตุชนิดหน่ึงทาน้ัน  การพิจารณาอาหารในลักษณะน้ี  จะทําให 
“ธาตุปจจเวกขณปาฐะ”๗  สําหรับใหภิกษุไดพิจารณากอนการใชสอยบริโภคทุกครั้ง  และยังทรง
เลือกพิจารณาฉันเฉพาะอาหาร  ท่ีเปนประโยชนไมกอโทษตอรางกายเทาน้ัน  ดังท่ีทรงหามภิกษุด่ืม
สุราและเมรัย  เพราะเปนบอเกิดของการเกิดโรค๘  เปนตน 

(๓)  มีสติในการฉันอาหาร  พระพุทธเจาทรงนําหลักธรรมวาดวยการมีสติและ
สัมปชัญญะ  เขามากํากับในการบริโภคใชสอบและฉันอาหารตลอดเวลา  ดวยทรงประจักษชัดถึง
ผลที่ทําใหเกิดผลดีตอสุขภาพคือ  สามารถชะลอความแก  และทําใหมีอายุยืนยาวออกไปได  
พระองคจึงไดตรัสแนะนําใหกับพระเจาปเสนทิโกศลและภิกษุท้ังหลายใหเปนผูมีสติในการบริโภค
ดวย  ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา 

                   
๖ อง.เอกก. (ไทย) ๒๐/๖๒/๒๕๐ 
๗ ม.มู.(ไทบ) ๑๒/๒๓/๒๓. บทสวดพิจารณาเรื่อง “ธาตุปจจเวกขณปาฐะ” อยูในภาคผนวก ๒ 
๘ ท.ีปา.(ไทย)  ๑๑/๒๔๗/๒๐๒ - ๒๐๓ 



 ๓๐

 “มนุษยผูมีสติอยูทุกเม่ือ  รูประมาณในการบริโภคที่ไดแลว  ยอมมีเวทนาเบาบาง  
เขายอมแกชา  อายุก็ย่ังยืน”๙   

 “เราท้ังหลาย  จักเปนผูมีสติสัมปชัญญะ  ทําความรูสึกตัวในการกาวไป  การฉัน  
การด่ืม  การเคี้ยว  การล้ิม”๑๐ 

 “ภิกษุ ผูมีสัมปชัญญะคือ   ทําความรูตัวในการกาวไป  การถอยกลับ  การแลดู การ
เหลียวดู  การคูเขา  การเหยียดออก  การครองสังฆาฏิ  บาตร  และจีวร  การในการฉัน  การด่ืม  การ
เคี้ยว    การถายอุจจาระปสสาวะ การเดิน  ยืน  น่ัง  นอน  ต่ืน  พูด  น่ิง  ภิกษุผูมีสัมปชัญญะเปนอยาง
น้ีแล” ๑๑  

(๔)  รูประมาณในการฉัน  พระพุทธเจาทรงถือหลักในการเปนรูประมาณในการฉัน
อาหาร (บริโภคดวยความพอดี)  เพราะไดทรงประจักษชัดดวยพระองคเองอยางดีย่ิงมาแลวถึง
ประโยชนของการฉันอาหารดวยความพอดีกับความตองการของรางกาย  คือจะไมทําใหรูสึกอึดอัด
หากฉันมากไป  และจะไมรูสึกกระสับกระสายหิวโหยออนเพลียเมื่อฉันนอยเกินไป  ดังน้ันพระองค
จึงทรงแนะนําใหภิกษุรูจักเปนผูรูประมาณในการฉันดวย  ดังพุทธพจนตรัสวา 

คําวารูประมาณในการบริโภคอาหารเปนอยางไร  คือ  ภิกษุในธรรมวินัยน้ีพิจารณา
โดยแยบคายวา  เราบริโภคอาหารไมใชเพ่ือเลน  เพ่ือความมัวเมา  เพ่ือประเทืองผิว  และเพ่ือความ
อวนพี  แตเพ่ือกายน้ีดํารงอยู  การพิจารณาในการบริโภคน้ัน  น้ีเรียกวา  ความเปนผูรูประมาณการ
บริโภค”๑๒ 

ตามหลักการและวิธีการบริโภคอาหารของพระพุทธเจาดังกลาว  พบวาพระองคทรงมี
เปาหมายในการบริโภคไวอยางชัดเจน  ท่ีประกอบดวยองคธรรมในการบริโภคถึง  ๑๐  ประการ  
คือ  (๑)  ทรงมีสติและรูประมาณในการบริโภค  (๒)  ทรงบริโภคเฉพาะอาหารที่มีประโยชนไมกอ
โทษตอรางกาย  (๓)  ทรงพิจารณาอาหารท่ีฉันวามีลักษณะเปนเพียงธาตุชนิดหน่ึงเทาน้ัน  (๔)  ไม
บริโภคเพ่ือเลนสนุกสนานเพลิดเพลิน  (๕)  ไมบริโภคเพ่ือความเมามัน  (๖)  ไมบริโภคเพ่ือประดับ  
(๗)  ไมบริโภคเพ่ือตกแตง  (๘)  ไมบริโภคเพ่ือยังพระชนชีพ  (๙)  บริโภคเพ่ือปองกันความลําบาก  
(๑๐)  บริโภคเพ่ือความอนุเคราะหแกการประพฤติพรหมจรรย 

จากหลักการบริโภคอาการดวยองคธรรม  ๑๐  ประการน้ี  นับวาเปนพุทธวิธีท่ีชวย
สงเสริมการมีสุขภาพท่ีดีโดยตรงตอแลว  ยังจะเปนวิธีท่ีจะชวยสงเสริมประโยชนโดยออมใหแก

                   
๙ ส.ล.(ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๕ – ๑๔๖. 
๑๐ ม.นู.(ไทย) ๑๒/๔๒๔/๔๕๗.   
๑๑ ที.ปา.(ไทย) ๑๒/๒๔๗/๒๐๒-๒๐๓ 
๑๒ ม.นู.(ไทย) ๑๒/๔๒๒/๔๕๖. อง.ทสก.(ไทย) ๒๔/๒๓๙/๒๔๐. อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๕๑๘/๓๙๑ 



 ๓๑

สังคม  และทรัพยากรอีกดวย  เพราะหากทุกคนถือหลักในการบริโภคดวยความพอดีแลว  การ
บริโภคอาหารแบบเกินเลย  ฟุมเฟอย  หรือดวยความมัวเมาสนุกสนาน  จนตองไปเบียดเบียน
ธรรมชาติ  และผูอื่นใหไดรับความเดือนรอนก็จะไมเกิดข้ึน  แตในทางกลับกันจะเปนการทําใหมี
อาหารเหลือพอท่ีจะแบงปนใหกับผูดอยโอกาสที่ขาดแคลนอาหารอีกจํานวนมากไดอีกทางหน่ึงดวย  
ดังน้ันจึงกลาวไดวาหลักการบริโภคอาหารตามแนวพุทธจึงเปนการบริโภคเพ่ือประโยชนตอสุขภาพ  
สังคม  ทรัพยากร  และเศรษฐกิจไดอยางแทจริง 

ข.  การออกกําลังกาย  พระพุทธเจาทรงมีวิธีในการออกกําลังกายท่ีเหมาะควรกับสมณะ
เพศเปนอยางย่ิง  ดวยทรงยึดหลักการปรับเปล่ียนอิริยาบถทั้ง  ๔  (ยืน  เดิน  น่ัง  นอน)  ใหมีความ
สมดุล  โดยเฉพาะอยางย่ิงในอิริยาบถเดิน  ท่ีพระองคทรงนํามาใชสําหรับออกกําลังเปนประจําทุก
วัน  ไดแก 

(๑)  การเดินบิณฑบาตในเวลาเชาตรู  ในชวงเวลาเชาตรูของทุกวัน  พระพุทธเจาและ
พระสาวกจะพากันออกเดินบิณฑบาตไปตามหมูบานเปนประจําทุกวัน  ขอความดังกลาวน้ีมีปรากฏ
อยูท่ัว ๆ ไปในพระไตรปฎก  ดังจะยกมาพอสังเขปดังน้ี 

“ครั้นเวลาเชา  พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก  ถือบาตรและจีวร  เสด็จเขาไปยัง  
ลําดังน้ัน  อุทัยพราหมณตักขาวใสบาตรถวายจนเต็ม๑๓  และในท่ีอีกแหงหน่ึงกลาววา  “ครั้นเวลาเชา  
ทานพระอานนทครองอันตรวาสก  ถือบาตรและจีวร  เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี”๑๔ 

(๒)  การเดินจงกรม  (การเดินไปมาโดยมีสติกํากับตลอดเวลา)  พระพุทธเจาและพระ
สาวกจะปฏิบัติธรรมดวยการเดินจงกรมเปนประจํา  ขอความดังกลาวน้ีมีปรากฏอยูท่ัว ๆ ไปใน
พระไตรปฎก  ดังจะยกมาพอสังเขป  ดังน้ี 

 “สมัยหน่ึง  ภิกษุจํานวนมาก  กําลังเดินจงกรมอยู ณ ท่ีแจง”๑๕ 
 “สมัยหน่ึง   ทานพระโมคคัลลานะ   เดินจงกรมอยูในท่ีแจง”๑๖ 
 “สมัยน้ัน  ทานพระสารีบุตร  ทานพระมหาโมคคัลลานะ  ทานพระมหากัสสปะ  

ทานพระอนุรุทธ  ทานพระปุณณมันตรนีบุตร  ทานพระอุบาลี  ทานพระอานนท  แมพระเทวทัตก็
กําลังเดินจงกรมอยูกับภิกษุจํานวนมาก  ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค”๑๗  เปนตน 

                   
๑๓ สํ.ล. (ไทย) ๑๕/๑๙๘/๒๘๕-๒๘๖. 
๑๔ สํ.ล. (ไทย) ๑๕/๒๐๗/๒๙๙. 
๑๕ ม.นู. (ไทย) ๑๒/๓๕๕/๓๙๑. 
๑๖ ม.นู. (ไทย) ๑๒/๕๐๖/๕๔๕. 
๑๗ สํ.นิ.(ไทย) ๑๖/๙๙/๑๘๗. 



 ๓๒

การเดินจงกรมน้ี  นอกจากจะเปนวิธีท่ีพระพุทธเจาแลสาวกใชเจริญสติและสมาธิใน
อิริยาบถเดินแลว  ยังถือวาเปนวิธีออกกําลังกายอยางหน่ึงท่ีชวยสงเสริมท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดวย  อีกท้ังยังเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอยางย่ิงกับสมณเพศ  ดังคํากราบทูล
ของหมอชีวกโกมารภัจจผูเปนหมอท่ีมีชื่อเสียง  ประจําอยูราชสํานักแหงเมืองมคธ  และเปนหมอ
ประจําพระองคดวยน้ัน  ไดทูลขอใหพระพุทธเจาทรงอนุญาตเรือนไฟและสถานท่ีเดินจงกรม  เพ่ือ
เปนการใหภิกษุท่ีฉันอาหารประณีตจนเปนสาเหตุทําใหรางกายอวน  จนสงผลทําใหเกิดโรคตาง ๆ 
ตามข้ึนมาน้ัน  ไดมีโอกาสออกกําลังกายดวยการเดินจงกรม  ซ่ึงเปนวิธีหน่ึงของการบริหารรางกาย
ท่ีสามารถชะลอการเกิดโรคได  และใหมีการไดใชเรือนไฟอันเปนอีกแนวทางหนึ่งในการลดความ
อวนก็จะลดลงตามลําดับ  ทําใหรางกายรูสึกเบาสบาย  แนวทางท้ังสองวิธีน้ีพระพุทธเจาทรง
พิจารณาแลวเห็นวาเปนการเหมาะสม  จึงทรงอนุญาตตามท่ีหมอชีวกทูลขอไวทุกประการ๑๘  และ
พระพุทธเจายังไดตรัสถึงนิสงคของการเดินจงกรมไวถึง  ๕  ประการ  คือ๑๙ 

๑. เปนผูมีความอดทนตอการเดินทางไกล    
๒. เปนผูมีความอดทนตอการบําเพ็ญเพียร 
๓. เปนผูมีความอาพาธนอย 
๔. อาหารท่ีกิน  ด่ืม  เคี้ยว  ล้ิมแลวยอยงาย 
๕. สมาธิท่ีไดเพราะการเดินจงกรมตั้งอยูไดนาน 
(๓)  การเดินจาริกเผยแผธรรมะ  พระพุทธเจาทรงใชวิธีการเผยแผธรรมะของพระองค

จากการเที่ยวจาริกไปตามสถานที่ตาง ๆ ดวยการเดินเทาเทาน้ัน  แมจะปรากฏวาในยุคน้ันไดมี
พาหนะเทียมดวยสัตวใชแลวก็ตาม  แตพระพุทธเจาก็มิไดทรงอนุญาตใหการจาริกเผยแผธรรมโดย
การใชยานพาหนะ  ยกเวนผูเจ็บปวยน้ัน ๒๐ ดังน้ันวิธีการเผยแผธรรมโดยการจาริกเดินไปน้ัน  จึงนับ
ไดวาเปนวิธีการออกกําลังกายอีกวิธีหน่ึงท่ีพระพุทธเจาและพระสาวกในยุคน้ันทรงใช  ดังปรากฏ
หลักฐานในคัมภีรพระไตรปฎกกลาวไวในท่ีท่ัว ๆ ไป  ซ่ึงจะยกมาเปนตัวอยางพอสังเขปดังนี 

“ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ในเมืองนาฟนทา  รับส่ังเรียกพระอานนทมา
ตรัสวา  “มาเถิดอานนท  เราจะเขาไปยังปาฎิคามกัน”  พระอานนททูลสนองพระดํารัสแลว  พระผูมี
พระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญเสด็จไปถึงปาฎิคาม๒๑ 

                   
๑๘ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๒๖๐/๓๓. 
๑๙ อง.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๒๙/๔๑. 
๒๐วิ.ม. (ไทย) ๕/๒๕๒/๒๖ 
๒๑  ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๘/๙๒.ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๐/๑๐๔. 



 ๓๓

“ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในนาทิกคาม  รับส่ังเรียกพระอานนทมาตรัส
วา  มาเถิดอานนท  เราจะเขาไปยังเวสาลีกัน”  พระอานนททูลสอนงพระดํารัสแลว  พระผูมีพระภาค
เจาพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญเสด็จไปถึงกรุงเวสาลี 

ตามหลักพุทธวิธีในการออกกําลังกายดวยวิธีกากรเดิน  ท่ีทรงนํามาใชดังกลาวน้ีนับได
วาเปนพุทธวิธีท่ีสามารุทําใหเกิดประโยชนไดหลายประการพรอม ๆ กันไปในคราวเดียวกันดวย  
คือ  เกิดประโยชนท้ังตอสุขภาพกาย  สุขภาพใจ  และสามารถปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ในขณะเดียวกัน
ไดดวย  อีกท้ังยังพบวาเปนวิธีท่ีเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย  โดยเฉพาะอยางย่ิงกับพระภิกษุสงฆ 

การบริหารจิต  พระพุทธเจาทรงถือหลักปฏิบัติในการบริหารจิต  ดวยหลักใหญ ๆ ดังท่ี
กลาวไวในโอวาทปาติโมกข  ๓  ประการคือ๒๒  “ละช่ัว   ทําดี  และทําจิตใหบริสุทธ์ิ” 

การละชั่ว  คือ  การละเวนจากบาปอกุศลท้ังปวง ไดแก  การฆาสัตว  ลักทรัพย  
ประพฤติผิดในกาม  พูดเพอเจอ  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  เพงเล็งอยากไดของเขา  การมีจิต
พยาบาท  มีความเห็นผิด 

การทําดี  คือ  การทํากุศลใหถึงพรอม ไดแก การละเวนขาดจากการฆา  ลักทรัพย  
ประพฤติผิดในกาม  พูดเพอเจอ  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  เพงเล็งอยากไดของเขา  การมีจิต
พยาบาท  มีความเห็นผิด 

การทําจิตใหบริสุทธ์ิ  พระพุทธเจาทรงสอนใหดํารงจิตใหบริสุทธ์ิดวยการทําจิตใหอยู
กับปจจุบันกาลขณะ  และการทําจิตใหวาง  ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา  “ภิกษุท้ังหลาย  ไมเศราโศกถึง
อดีต  ไมคิดถึงอนาคต  กําหนดรูกับปจจุบัน”  และการทําจิตใหวางเปนสวนมากท้ังน้ีเพ่ือเปน
แบบอยางแบบอยางแกกุลบุตร  ดังท่ีพระองคตรัสกับพระสีบุตรวา 

“สารีบุตร  ไดยินวา๒๓  เธออยูดวยวิหารธรรมของมหาบุรุษเปนสวนมากในบัดน้ีเพราะ
วิหารธรรมของมหาบุรุษน้ี  ก็คือสุญญตา  เพราะฉะน้ันถาภิกษุหวังวา  เราพึงอยูดวยสุญญตาวิหาร
ธรรมเปนสวนมาก” 

นอกจากน้ี  พระองคยังตรัสบอกวิธีในการทําจิตใหบริสุทธ์ิ  หรือทําจิตใหวางไดน้ัน  
ใหหม่ันประกอบทําความเพียรอยางตอเน่ืองหลายวิธี  ดังน้ี๒๔เดินจงกรม 

๑. น่ังสมาธิ 
๒. นอนอยางมีสติกําหนดใจพรอมจะลุกข้ึนมาได 

                   
๒๒ม.นู. (ไทย) ๑๒/๔๔๐/๔๗๓-๔๗๕. 
๒๓ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๔๓๘/๔๙๘-๔๙๙. 
๒๔ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๕-๗๖/๗๘-๘๑. 



 ๓๔

๓. มีสติสัมปชัญญะในทุกอิริยาบถ  เชน  ยืน  เดิน  นอน  เหยียด  คู  กาวไป  ถอยกลับ  
เคี้ยว  กิน  ด่ืม  และการขับถาย  เปนตน 

๔. ขณะพักผอนใหอยูในท่ีสงบเงียบ  เชน  ตามธรรมชาติ 
๕. ชําระจิตใหละจากความยินดียินรายโลก 
๖. ละความมุงรายพยาบาท 
๗. มุงประโยชนเก้ือกูล 
๘. ปราศจากนิวรณ ๕  (ความยินดีในกามท้ังปวง  ความมุงราย  ความหดหูเช่ืองซึม  

ความรําคาญใจ  ความลังเลสงสัย) 
ค.  การอยูกับธรรมชาติ  (ส่ิงแวดลอมท่ีดี)  วิธีชีวิตแหงพรหมจรรยของพระพุทธเจา

เกือบตลอดพระชนมชีพสวนใหญพระองคจะทรงดําเนินอยูกับธรรมชาติตามท่ีตาง ๆ เชน  ตามปา
บาง  ภูเขาบาง  โคนตนไมบาง  ในถํ้าบาง  เปนตน 

ดังจะยกตัวอยางการอาศัยอยูในปาของพระพุทธเจา  ตามที่มีกลาวไวในพระไตรปฎก
มา พอสังเขป  ดังน้ี 

“สมัยน้ัน  มาณพหลายคน  พากันเขาไปยังราวปาน้ันแลว  ไดเห็นพระผูมีพระภาค
ประทับน่ังคูบัลลังกต้ังพระกายตรง  อยูในราวปาน้ัน  แลถามวา  ภิกษุทานทํางานอะไร  จึงอยูในปา
สาละ  พระโคดมอยูในปาแตผูเดียว  ไดความยินดีอะไรหรือ”๒๕ 

“ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  พักอยู ณ เสนาสนะเงียบสงัด คือ  ปา  โคนไมภูเขา  ซอกเขา  ถํ้า  
ปาชา  ปาทึบ”๒๖ 

“ตถาคตน้ัน ยอมพักอยู ณ เสนาะสนะอันเงียบสงัด  คือ  ปา  โคนไมภูเขา  ซอกเขา”๒๗  
และอ่ืน ๆ อีกหลายแหง  เปนตน 

ตามที่พระพุทธเจาทรงใชชีวิตสวนใหญอยูตามธรรมชาติน้ัน  ยอมทรงประจักษชัดถึง
คุณประโยชนของการอยูอาศัยตามธรรมชาติอยาดีย่ิงแลววา  ยอมสงผลดีและไดรับประโยชนใน
หลาย ๆ ประการ  เชน  ธรรมชาติไดใหอากาศท่ีบริสุทธ์ิจึงชวยสงเสริมทําใหมีสุขภาพดี  และท่ี
สําคัญคือธรรมชาติไดใหความสงบซ่ึงเปนสถานที่ท่ีเหมาะสมการบําเพ็ญเพียรเปนอยางย่ิง  ดังพุทธ
พจนท่ีตรัสวา  “เมื่อเธอเขาไปอยูอาศัยปาทึบน้ัน  สติท่ียังไมปากฎก็ปรากฏ  จิตท่ียังไมตั้งมั่นก็ตั้ง

                   
๒๕ สํ.ล. (ไทย) ๑๕/๒๐๓-๒๐๔/๒๙๔-๒๙๖. 
๒๖ ม.นู. (ไทย) ๑๒/๔๒๕/๔๕๘. 
๒๗ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๙๕/๒๓๑. 



 ๓๕

ม่ัน”๒๘  และพุทธพจนอีกบทหน่ึงตรัสวา  “ภิกษุท้ังหลายการทําส่ิงท่ีเปนสัปปายะ  เปนอาหารของ
ความไมมีโรค”๒๙ 

จากคุณคาท่ีไดจากธรรมชาติน้ี  ทําใหพระองคทรงบัญญัติขอหามไมใหภิกษุทําลาย
ธรรมชาติไวดวย  เชน  หามภิกษุถายอุจจาระ  ปสสาวะ  บวนนํ้าลายบนพืชและในนํ้า  ภิกษุรูปใดทํา
ตองอาบัติทุกกฎ๓๐  นอกจากน้ียังหามภิกษุทําลายตนไมอีกดวย๓๑ 

ง.  สุขลักษณะ  (อนามัย)  พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญเก่ียวกับ  หลักปฏิบัติในเร่ือง
สุขลักษณะอนามัยใหกับพระองคเองและแกเหลาภิกษุสงฆดวย  ดังจะพบเห็นพุทธบัญญัติตาง ๆ 
หลายประการ  ตามที่ทรงบัญญัติใหภิกษุสงฆไดปฏิบัติในเร่ืองสุขลักษณะทางดานอนามัยตาง ๆ 
น้ัน  แบงออกไดเปน  ๒  ประการ  คือ สุขอนามัยดานรางกาย  และสุขอนามัยดานส่ิงแวดลอม  ดังน้ี 

(๑)  สุขลักษณะดานรางกาย  พบวาพระพุทธเจาทรงบัญญัติวิธีและขอปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือ
การเสริมสรางสุขอนามัยดานรางกายไวหลายประการ  ดังน้ี 

-  ทรงบัญญัติใหภิกษุสวมรองเทาในขณะขับถายได  ซ่ึงตามปกติพระพุทธเจาจะทรง
หามการสวมรองเทา  ยกเวนกรณีท่ีเจ็บปวยหรือเทาแตก๓๒ 

-  ทรงบัญญัติในเรื่องการขับถายของภิกษุไววา  ในขณะขับถายหามไมใหภิกษุเบงแรง 
ๆ๓๓ ขอบัญญัตินับวาเปนการปองกันการเกิดโรคริดสีดวงทวารและโรคหัวใจวายไดดวย 

-  ทรงบัญญัติไมใหเคี้ยวไมชําระฟนขณะขับถาย  และไมใหถายอุจจาระปสสาวะนอก
ราง๓๔ 

-  ทรงบัญญัติใหเคี้ยวไมชําระฟน  เพ่ือประโยชนตอสุขภาพในชองปากไวถึง  ๕  
ประการ  ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา 

ภิกษุท้ังหลาย  อานิสงสของการเค้ียวไมสีฟนมี  ๕  ประการ  คือ 
๑. ตาสวาง 
๒. ปากไมเหม็น 
๓. ประสาทท่ีนํารสอาหารหมดจดดี 

                   
๒๘ ม.นู. (ไทย) ๑๒/๑๙๓/๒๐๕. 
๒๙ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๗๓/๖๑๖. 
๓๐ วิ.ป. (ไทย) ๘/๑๘๑/๑๖๖. 
๓๑ อง.ทสก.(ไทย) ๒๔/๙๙/๒๓๖. 
๓๒ วิ.นย.(ไทย) ๕/๒๔๖-๒๔๙,๒๕๑/๑๓-๑๙,๒๕. 
๓๓ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๓๗๔/๒๔๓. 
๓๔ วิ.จ.ู(ไทย) ๗/๓๗๔/๒๔๓. 



 ๓๖

๔. ดีและเสมหะไมหุมหออาหาร 
๕. อาหารอรอย๓๕ 
(๒)  สุขลักษณะดานส่ิงแวดลอม  พระพุทธเจาทรงบัญญัติวิธีและขอปฏิบัติตาง ๆ ใน

การเสริมสรางสุขลักษณะในดานท่ีอยูและขาวของเคร่ืองใชไวหลายประการ  อาทิเชน  เก่ียวกับการ
ใชหองสุขา  (สวม)  ทรงบัญญัติใหภิกษุท่ีใชสวมแลวใหทําความสะอาดสวม  ดวยการเทนํ้าราด  
และตํานํ้าใสตุมใหเต็ม  วางขันคว่ําในสวม  เปนตน๓๖  เก่ียวกับการเก็บรักษาบาตร  ทรงบัญญัติให
ลางบาตรและใหผ่ึงแดดใหแหงกอนเก็บ๓๗  เปนตน  เก่ียวกับท่ีอยูอาศัยและเคร่ืองใชอื่น ๆ ทรง
บัญญัติใหทําความสะอาดดวยการปดกวาด  เช็ด  ถู  ดังจะพบวาทรงบัญญัติท้ังขั้นตอนและวิธีการ
ทําความสะอาดไวใหดวย  ดังพุทธพจนท่ีตรัสแสดงไววา 

ภิกษุท้ังหลาย  ตนอยูในวิหารใด  ถาวิหารน้ันสกปรก  ถาสามารถพึงชําระใหสะอาด  
เม่ือชําระวิหารใหสะอาด  พึงขนบาตรและจีวรออกกอนวางไว ณ ท่ีสมควร  พึงขนผาปูน่ัง  ผาปู
นอน  ฟูก  หมอนออกไปวางไว  ณ  ท่ีสมควร  เตียง  ตั่ง  พึงยกอยางระมัดระวัง  ไมใหครูด  ไมให
กระทบบานประตูและรอบประตู  ขนออกไปตั้งไว  ณ  ท่ีสมควร  ถาวิหารมีหยากเย่ือ  พึงกวาด
เพดานลงมากอน  กรอบหนาตางและมุมหองพึงเช็ด  ถาฝาท่ีทานํ้ามันหรือทาสีดําข้ึนรา  ถึงใชผาชุบ
นํ้าบิดแลวเช็ด  ถาเปนพ้ืนไมไดทา  พึงใชนํ้าประพรมแลวเช็ด  อยาใหวิหารคราคลํ่าไปดวยฝุน
ละออง  ไมพึงเคาะเสนาสนะใกลภิกษุ  ใกลวิหาร  ใกลนํ้าด่ืม  นํ้าใช  บนเนินเหนือลม  พึงเคาะเหนา
สนะใตลม  พรมปูพ้ืน  พึงผ่ึงแดด  ชําระ  ตบ  ขนกลับปูไวตามเดิม  เขียงรองเทาพึงผ่ึงแดด  เช็ด  ขน
กลับไวตามเดิม๓๘ 

จากท่ีไดศึกษาถึงพุทธวิธีในการดูแลรักษาและเสริมสรางสุขภาพอนามัยสวนพระองค
ดังกลาวน้ีแลว  เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับหลักสุขบัญญัติทางแพทยสมัยใหมท่ีเสนอวิธีในการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยดวยสูตรท่ีเรียกโดยยอวา  “๕ อ.”  ไดแก 

๑. อาหาร 
๒. ออกกําลังกาย 
๓. อารมณ 
๔. อากาศ 
๕. อาจม  (ขับถาย) 

                   
๓๕ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๒๘๒/๖๙.อง.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๒๐๘/๓๕๑. 
๓๖ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๓๗๔/๒๔๓. 
๓๗ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๒๔๕/๒๐. 
๓๘ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๓๗๐-๓๗๒/๒๓๘-๒๔๐. 



 ๓๗

จะเห็นไดวาหลักปฏิบัติเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพอนามัยระหวางยุคพุทธกาลและยุค
ปจจุบันมีความสอดคลองกัน  แตมีขอสังเกตบางประการคือหลักปฏิบัติในการดูแลและเสริมสราง
สุขภาพอนามัยตามแนวพุทธ  มุงเนนใหตองถือปฏิบัติอยางครบถวยท้ัง  ๕  ประการเปนประจําทุก
วัน  และท่ีสําคัญคือไดยึดเอาหลักการบริหารจิตมาเปนแกนในการปฏิบัติขออื่น ๆ ไวดวย 

๓.๑.๒  พุทธวิธีลดความอวน 
วิธีในการลดความอวนประการหน่ึง  มี่พระพุทธเจาไดตรัสแนะนําแนวทางในการลด

ความอวนไวใหกับพระเจาปเนทิโกศล  ขณะท่ีไดไปเขาเฝาพระพุทธเจายังท่ีประทับอยูน้ันครั้น
พระพุทธเจาทรงแลเห็นรูปรางของพระเจาปเสนทิโกศลท่ีมีลักษณะอวนมีอาการอึดอัดขยับกายได
ลําบาก  จึงตรัสแนะนําวิธีปฏิบัติในการลดความอวนใหกับพระเจาปเสนทิโกสนเปนคาถา  ดังน้ี 

ทนุชสฺส  สทา  สตีมโต  มตฺตํ  ชนโต  ลทฺทโภชเน 
ตนุกสฺส  ภวนฺติ  เวทนา  สณิกํ  ชีรติ  อายุ  จิรํ ปวตฺตติ 
แปลวา  มนุษยผูมีสติอยูทุกเม่ือ  รูประมาณในการบริโภคที่ไดแลว 
ยอมมีเวทนาเบาบาง  เขายอมแกชา  อายุก็ย่ังยืน๓๙ 

จากน้ัน  พระเจาประเสนธิโกศลไดนําคาถาน้ีไปใหมหาดเล็กคอยทอง  ในระหวางน่ัง
โตะเสวย  ถาหากเห็นวาพระองคเสวยอาการเกินกําหนด ก็ทรงอนุญาตใหทองคาถาออกมาดัง ๆ 
ปรากฏวาการควบคุมนํ้าหนังโดยวิธีดังกลาวน้ี  ทําใหพระองคลดปริมาณอาหารลงไดทุกวัน  
จนกระท่ังลดนํ้าหนักไดสําเร็จ  และสงผลใหทรงมีพระวรกายกระปรี้กระเปราขึ้น  ดังท่ีพระเจาป
เสนทิโกศลไดตรัสสรรเสริญในพระคุณของพระพุทธเจาวา  “พระผูมีพระภาคพระองคน้ัน   ทรง
อนุเคราะหเราดวยประโยชนท้ังสอง  อยางแทจริง”๔๐ 

จากหลักวิธีการลดความอวนตามแนวพุทธกลาวน้ี  จะเห็นไดวาเปนหลักการงาย ๆ 
เพียงแตยึดหลักท่ีสําคัญไวประการหนึ่ง  คือ  ตองมีสติและรูประมาณในการบริโภคใหไดเทาน้ัน  
การเปนผูมีสติ  หมายถึง  มีสติยับย้ังในการกิน  เชน  กินอาหารเฉพาะท่ีเปนประโยชนตอรางกาย  
เปนตน  สวนการเปนผูรูประมาณ  หมายถึง  กินดวยความพอดี  ไมมากหรือนอยเกินไป  แมแต
อาหารท่ีมีประโยชนก็ยังตองรูจักประมาณดวย  มิเชนน้ันก็จะทําใหอวนและเปนเหตุใหเกิดโรคคาง 
ๆ ตามาได  หากปฏิบัติตามวิธีการดังกลาวน้ีไดก็เชื่อวาจะเปนอีกพุทธวิธีหน่ึงท่ีจะสามารถลดความ
อวนอยางไดผลแนนอน  ดังท่ีพระเจาปเสนธิโกศลทรงนําไปปฏิบัติและไดผลมาแลวคือสามารถลด
ความอวนได  นอกจากน้ันยังสงผลใหมีสุขภาพดี กระปร้ีกระเปราอีกดวย 

                   
๓๙ สํ.ล. (ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๕-๑๔๖. 
๔๐ สํ.ล. (ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๖. 



 ๓๘

นอกเหนือจากน้ี  ผูวิจัยยังไดเคล็ดลับในการลดความอวนท่ีไดจากหมอชีวก  ตอนที่
ทานไดทูลขอพรจากพระพุทธเจาไว  ๒  ประการ  คือ  ใหอนุญาตเรือนไฟและท่ีเดินจงกรมแกภิกษุ
ท่ีไดฉันอาหารประณีตจนทําใหรางกายอวนน้ัน  ดังน้ัน  เคล็ดลับอีกประการหน่ึงท่ีนอกจากตอง
เปนผูมีสติและรูประมาณในการบริโภคแลว  ยังจะตองอาศัยออกกําลังกาย  และหลีกเล่ียงอาหาร
ประณีตมีรสอรอยดวย  เพราะการกินอาหารท่ีอรอยน้ันจะทําใหกินไดมาก  ซ่ึงจะทําใหอวนและเกิด
โรคตาง ๆ ขึ้นได  ดังท่ีปจจุบันไดเปนท่ียอมรับกันแลววาความอวนเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดโรค
ตาง ๆ และพระพุทธเจาก็ไดตรัสโทษของความอวนไวเชนกันวาความอวนจะทําใหความงวงเขา
ครอบงํา  ทําใหปญญาเฉ่ือยชา  และทรงเปรียบวาเหมือนสุกรอวนท่ีเขาขุนดวยเศษอาหารฉันน้ัน๔๑ 

 ๓.๑.๓  พุทธวิธีชะลอความแก 

พระพุทธเจาทรงมีพระชนมมายุยืนถึง  ๘๐  พรรษา  ซ่ึงนับวาเปนการยางเขาสูวัยชรา
เหมือนคนท่ัว ๆ ไป  ดังท่ีตรัสเก่ียวกับความชราของพระองคเองไววา  ทรงเปนคนแกชรามีผม
หงอก  มีผิวเห่ียวหยอนยาน๔๒  แตพระองคก็ยังทรงสามารถปฏิบัติศาสนกิจไดอยางตอเน่ือง
จนกระท่ังปรินิพพาน  น่ันยอมแสดงวาพระองคทรงมีพระวรกายท่ีไมแกเกินวัย  หรือท่ีเรียกใน
ปจจุบันวา  “แกสมวัย”๔๓  อีกท้ังใคร ๆ   ท่ีไดพบเห็นพระองคก็มักกลาวถึงพระองควาเปนผูมี   
ผิวพรรณผองใส  ดังจะยอยางคํากลาวยกยองชมเชยจากเสียงของพราหมณหน่ึงท่ีไดพบเห็น
พระพุทธเจา  และไดกลาวชมเชยพระวรกายของพระพุทธเจาดวยความอัศจรรยใจวา 

“นาอัศจรรยจริง   ไมเคยปรากฏ  อินทรียของพระโคดมผองใสย่ิงนัก  พระฉวีวรรณ  
บริสุทธ์ิสุดผอง  ผลพุทราสุกใสท่ีมีในฤดูสารท  ยอมบริสุทธ์ิผองใสแมฉันใด  อินทรียของพระโค
ดมก็ผองใสย่ิงนัก  พระฉวีวรรณก็บริสุทธ์ิผุดผอง  ฉันน้ันเหมือนกัน”๔๔ 

จะเห็นไดวาพระพุทธเจานอกจากจะทรงมีพระวรกายท่ีแข็งแรงแลว  พระองคยังแลดู
ไมแกเกินวัยอีกดวย  ดังจะเห็นวาพระองคสามารถปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ไดอยางดีย่ิง  ท้ังน้ีเพราะ
พระองคทรงมีหลักในการปฏิบัติตนทําใหไมแกงายดวยวิธีการงาย ๆ คือ  ทรงเปนผูมีสติและรู
ประมาณไหนการบริโภค  ดังพุทธพจนบทหน่ึงท่ีทรงตรัสไวอยางชัดเจนวา  “มนุษยผูมีสติทุกเม่ือ  
รูประมาณในการบริโภคที่ไดแลว  เขายอมชา  อายุก็ย่ังยืน”๔๕ 
                   

๔๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๕/๑๓๔. 
๔๒ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๑๑/๓๒๒. 
๔๓ แกสมวัย  ในที่นี้หมายถึง  ผูที่มีอายุมาก  แตสามารถปฏิบัติภารกิจที่เปนประโยชนตอตนเองและ

ตอผูอ่ืนไดเปนสําคัญ 
๔๔ อง.เอกฺก. (ไทย) ๒๐/๖๔/๒๔๘. 
๔๕ สํ.ล. (ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๕-๑๔๖. 
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นอกจากน้ีในพระไตรปฎก  ยังพบขอปฏิบัติอื่น ๆ อีกหลายประการ  ท่ีสามารถนํามา
ชวยชะลอความแกไวไดอีก  ดังน้ี 

๑.  การงดอบายมุข  ๖๔๖  ไดแก  การเสพสุราเมรัย  การเท่ียวกลาคืน  การเที่ยวดู
มหรสพ  การเลนการพนัน  การคบคนชั่ว  การเกียจคราน  เพราะสิ่งเหลาน้ีเปนหนทางแหงความ
เส่ือมและเกิดโทษหลายประการ  เชน  การด่ืมสุรายอมกอใหเกิดโทษตอสุขภาพ  คือเกิดโรคภัยไข
เจ็บ  การเที่ยวกลางคืนทําใหรางกายทรุดโทรม  เน่ืองจากรางกายไดพักผอนไมเพียงพอ  และการ
เลนการพนันกอโทษท้ังดานสุขภาพกายและจิตคือ  เม่ือพายแพยอมกอเวร  เปนตน 

๒.  การจิตใหอยูกับปจจุบัน  คือ  ไมหวนอาลัยอาวรณถึงเรื่องในอดีต  ไมวิตกกังวลใน
เร่ืองของอนาคต  ยอมเปนเหตุทําใหมีผิวพรรณผองใสแลดูไมแกงาย  ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา  “ภิกษุ
ท้ังหลาย  ไมเศราโศกถึงอดีต  ไมคิดถึงอนาคต  กําหนดรูกับปจจุบัน  เพราะเหตุน้ัน  ผิวพรรณจึง
ผองใส”๔๗ 

๓.๑.๓.๑ ความเจ็บปวยเปนกฎของธรรมดาของโลก 
คนเราเกิดมา ไมวันใดวันหน่ึง ไมชาก็เร็ว ก็จะเกิดโรคภัยไขเจ็บได ไมวาจะมีรางกาย

แข็งแรงเพียงไร และแมจะไมมีโรคภัยมาเยือนจนแกเฒา เม่ือเขาวัยชรารางกายก็จะเส่ือมลงตามอายุ 
เกิดอาการไมสบายตางๆ นานา เปนไปตามธรรมชาติท่ีเม่ือมีเกิด ก็ตองมีแก เจ็บ และตายเปน
ธรรมดา ไมมีใครหลีกเล่ียงได และไมตองรอจนแกก็เจ็บปวยได ความเจ็บปวยอาจเกิดตาม
ธรรมชาติหรือเกิดขึ้นเพราะมนุษยเรงใหเกิดโดยมีพฤติกรรมการเปนอยูท่ีไมเหมาะสม เชน สูบบุหรี่ 
ด่ืมสุรา เสพยาเสพติด ไมประมาณการกิน เปนตน  

ผูมีพฤติกรรมเรงหรือเชื้อเชิญโรคเหลาน้ีก็กลัวความเจ็บปวยมาก บางคนหม่ันเขา
โรงพยาบาลบอยๆ จนเกินจําเปน เพ่ือขอตรวจสุขภาพ ซ่ึงไมอาจชวยไดเลย หากไมลดละพฤติกรรม
ท่ีไมเหมาะสม แตเขาเหลาน้ันก็ไมเขาใจวาการตรวจสุขภาพไมสามารถปองกันโรคไดหากไม
เปล่ียนพฤติกรรม จึงยังคงประพฤติอยางเดิม ทําใหสูญเสียท้ังเงินและเวลาโดยไมเกิดประโยชน และ
ในท่ีสุดก็สูญเสียสุขภาพดวย๔๘ 

                   
๔๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๗/๒๐๒-๒๐๓. 
๔๗ สํ.ล. (ไทย) ๑๕/๑๐/๑๐. 
๔๘ พญ.สุมาลี นิมมานนิตย  อยูกับความเจ็บปวยอยางไร 



 ๔๐

๑. ความรูสึกท่ีเกิดขึ้นเม่ือเจ็บปวย เม่ือเจ็บปวย คนสวนใหญจะตกใจ สับสน วุนวาย ใจ 
กลัว เศราโศก วิตก กังวลกิน๔๙ ไมได นอนไมหลับ อาจมีอาการทองผูกหรือทองเดิน ใจส่ัน หายใจ
ไมอ่ิม กลัวความทุกขทรมาน กลัวตาย อยากตาย เปนตน เกิดอาการทางใจมากมายซ่ึงนําไปสูอาการ
ทางกายเพ่ิมเติม จากอาการทางกายท่ีเกิดจากตัวโรคเอง อาจทําใหเขาใจผิดวาโรคเปนรุนแรงหรือ
ทรุดลง ทําใหอาการทางใจเพ่ิมขึ้นเปนวงจร อาการท้ังทางกายและทางใจจึงเพ่ิมขึ้นเปนทวีคูณหาก
ไมมีการหยุดวงจรน้ี ท้ังท่ีบางคร้ังตัวโรคเองแทบจะไมทําใหเกิดอาการเลย  นอกจากน้ัน ครอบครัว 
ญาติมิตร และผูคนแวดลอมก็พลอยทุกขใจไปดวย  ความเจ็บปวยจึงสงผลกระทบตอท้ังตัวผูปวย 
ครอบครัว และสังคมโดยรวม เมื่อมนุษยหลีกเล่ียงความเจ็บปวยไมได ก็ควรตองหาวิธีการใหอยูกับ
ความเจ็บปวยได จะทําอยางไรจึงจะอยูกับความเจ็บปวยได และทําไดจริงหรือ 

๒. การรักษาโรค  เม่ือเจ็บปวยไมวาดวยโรคใด ก็ตองไดรับการรักษา โรคดวยวิธีท่ี
เหมาะสมถูกตองและไมกอใหเกิดอันตรายตามมา ไมวาจะเปนการรักษาแบบการแพทยแผน
ปจจุบัน การแพทยแผนไทย หรือการแพทยทางเลือก โดยผูปวยและญาติควรไตรตรอง ใชปญญา 
และมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาดวยความรูความเขาใจ ไมตัดสินใจโดยใช
อารมณความรูสึก เทาน้ัน เพราะอาจทําใหเกิดอันตรายภายหลังได การรักษาโรคและการให
คําแนะนําน้ันเปนหนาท่ีโดยตรงของแพทย ผูเจ็บปวยจะตองขอคําแนะนํา     จากแพทย เพ่ือจะได
ปฏิบัติและดูแลตนเองไดถูกตองเหมาะสม 

 ๓. การดูแลรักษาใจเม่ือเจ็บปวย การรักษาเฉพาะโรคที่เกิดข้ึนทางกายเทาน้ัน ยังไม
เพียงพอ เพราะคนนั้นประกอบดวย กาย และใจ และเปนท่ีทราบกันวาใจมีความสําคัญมาก ดังคําวา 
ใจเปนนาย กายเปนบาว เม่ือกายปวยแลว ใจมักปวยตามดวย และบางครั้งอาการปวยทางใจน้ัน
มากกวาทางกายเสียอีกผูปวยมะเร็งหลายคน แมโรคมะเร็งท่ีเปนหายขาดแลว ใจก็ยังเปนมะเร็งอยู 
คือยังทุกขทรมานใจอยางเดิม เรียกวาใจเปนมะเร็ง ไมใชกาย การดูแลรักษาใจผูปวยและญาติจึงมี
ความสําคัญ มาก เปนส่ิงท่ีบุคลากรทางการแพทยตองตระหนักและใหการชวยเหลือ และดูแลเอาใจ
ใสอยางจริงจังอยางตอ- เน่ือง แตสําหรับ ใจ น้ัน แมผูอื่นจะใหความชวยเหลือ อยางดีมากเทาใด ตัว
ผูปวยเองก็ยังคงเปนคนสําคัญท่ีสุดในการดูแลรักษาใจของตนเอง 

การฝกจิตโดยการเจริญสติ สมาธิ และปญญา คือการเจริญวิปสสนากรรมฐาน จะทําให
เกิดปญญารูเทาทันอาการและความรูสึกตางๆ ท่ีเกิดขึ้นท้ังทางกายและทางใจตามจริง และรูวาจะอยู
กับอาการท่ีเกิดข้ึนอยางไร โดยสามารถวางใจไดอยางเหมาะสม ทําใหไมเกิดความทุกขทรมาน 

                   
๔๙ เกศีนี ลิ่มบุญสืบสาย. การวิเคราะหบทบาทของหมอชีวกโกมารภัจจที่ปรากฏในคัมภีร

พระพุทธศาสนา.วิทยานิพนธพุทฑศาสนาตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๔).    



 ๔๑

เพราะความรูหรือปญญาท่ีเกิดจากการฝกจิตน้ีเกิดขึ้นจากประสบการณตรง ท่ีจะตามดู รูทัน และวาง
อุเบกขากับส่ิงตางๆ ท่ีมากระทบประสาทสัมผัสท้ัง ๖ ได มิใชเกิดจากการฟง การอาน หรือการคิด 
วิเคราะหสังเคราะห ซ่ึงเปนความรูในระดับความเขาใจ อาจยังวางใจไมไดเม่ือเกิดเหตุการณท่ีไม
ประสงคขึ้น เชน เม่ือเจ็บปวย เมื่อสูญเสียส่ิงท่ีรัก เปนตน  ตัวอยางท่ีเห็นไดท่ัวไปวา เมื่อตัวเองหรือ
พอแมพ่ีนอง หรือผูเปนท่ีรักเจ็บปวยหรือเสียชีวิต หรือสูญเสียทรัพยสมบัติ ก็จะเกิดอาการทางใจ
มากมายดังกลาวแลว เม่ือมีใครบอกวา � ทําใจเสียเถอะ�  ส่ิงท่ีทําก็มักเปนการบีบบังคับใจให
ยอมรับ กลายเปนการกดเก็บ แตความเปนจริงยังไมสามารถยอมรับได หรือมิฉะน้ันก็ไมสนใจเลย 
กลายเปนการปลอยปละละเลย ซ่ึงไมเปนผลดีท้ังส้ิน ทําใหเศราหมอง หงุดหงิด ท้ังเมื่ออยูคนเดียว
และอยูกับผูอ่ืน 

การฝกใจน้ันเปนส่ิงท่ีมนุษยทุกคนนาจะใหโอกาสตนเองโดยไมตองรอใหเจ็บ ปวย 
หรือพบกับมรสุมชีวิตเสียกอน เพราะเปนหนทางนําไปสูความ สงบสุขท่ีเกิดข้ึนจากภายในตัวของ
ตัวเองการฝกใจไมเสียคาใชจายใดๆ เพียงมีกายกับใจของเราก็ฝกไดแลว และไดพบวิธีท่ีจะทําให
ปวยแตกายใจไมปวย โดยมีมุมมองชีวิตท่ีเปล่ียนไปหลังไดเจริญวิปสสนากรรมฐาน เกิดปญญารูเทา
ทันชีวิต และรูวาจะอยูกับโรคภัยไขเจ็บอยางไรโดยไมทุกขทรมานใจอยางท่ีเคยเปน 

๓.๑.๓.๒ ความเจ็บปวยเปนเครื่องหมายของกระบวนการแหงชีวิต(เทวทูต)  
ในท่ีน้ีจะไดกลาวถึงความเจ็บปวยเปนเครื่องหมายของกระบวนการแหงชีวิต โดยการ

อางถึงเทวทูตท้ัง ๔๕๐ เมื่อเกิดอยูในโลกมนุษย เปนผูไมประมาทมีปญญา ได       บําเพ็ญบุญกุศลมี 
ทาน ศีลภาวนา เปนตน คร้ันเมื่อตายไปสูสํานักของนายนิริยบาล ก็จะถูกนายนิริยบาลซักถามถึงเทว
ทูตท้ังสี่ เขาเหลาน้ันจะตอบไดอยางคลองไมตองหวั่นเกรง วาเคยรูเคยเห็นและเคยนอมนํา มา
พิจารณาวา เทวทูตท้ัง ๔ คือ เด็กท่ีคลอดใหม ผูใหญท่ีเกิดนานจนแก เน้ือหนังหยอนยานสังขาร
รางกายคดคอม คนเจ็บปวดรองไหครวญคราง และคนตาย เหลาน้ีลวนแลวแตเปนทุกขเปนสภาวะท่ี
ทนไดยาก เปนส่ิงท่ีนาสลดสังเวชย่ิงนักไมมีส่ิงใดท่ีนาเพลิดเพลินเจริญใจ ทุกรูปทุกนามเกิดข้ึน
มาแลวจะตองเปนเชนน้ัน ไมมีใครจะลวงพนไปได เมื่อนายนิริยบาลไดรับคําตอบเชนน้ี ก็จะพลอย
ยินดีสาธุการดวย วาดีแลวเปนบุญลาภของเธอ เกิดขึ้นมาเปนมนุษยแลวเปนคนไมประมาท ปรารภ
ถึงชาติ ความเกิด ชราความแก พยาธิความเจ็บไข และมรณะความตาย นับวาไมเสียทีท่ีพวกทานได
เกิดเปนมนุษย ในท่ีสุดนายนิริยบาลก็จะตัดสิน ใหไปสูสุคติโลกสวรรค  ฉะน้ัน โบราณจารยแต
กอนมา ทานจึงพรํ่าสอนนักหนาใหพากันภาวนาเทวทูตท้ัง ๔ คํา ภาวนาน้ันคือท่ีพวกเราสวดกันอยู

                   
๕๐ เทวทูต ๔ ไดแก เด็กเกิดใหม๑ คนแก ๑ คนเจ็บ ๑ และคนตาย ๑ ทั้ง๔ นี้เปนเครื่องมือสํา หรับนาย

นิริยบาล ไดตัดสินคนที่ตายไปแลว วาจะใหตกนรกหรือข้ึนสวรรค 
 



 ๔๒

น่ันแหละวา ชรา ธมฺโมมฺหิ ชรํ อนติโต ฯ เปนตน ซ่ึงแปลความวา เรามีความแก ความเจ็บไข ความ
ตายเปนธรรมดา จะลวงพนความแก ความเจ็บไข และความตายไปไมได  

เม่ือผูมีปญญามาพิจารณาเห็นโทษชัดตามเปนจริง ปลอยท้ิงอุปาทานขันธและสรรพ
กิเลสท้ังปวงไดแลว เกิดวิชาไมมีโมหะเคร่ืองปกปดดวงปญญา ชาติความเกิดก็ไมมีตอไป ชราเปน
ตนซ่ึงเกิดสืบเน่ืองมาจากชาติ แตชาติดับแลวไมเกิดอีกเพราะวิชาเกิด จึงดับความชราเปนตน ซ่ึงเปน
ของธรรมดาเม่ือเราพากันเจริญคาถาหรือไมก็ตาม แตมีปญญาเพงพิจารณาเทวทูตท้ัง๔ ขอใดขอ
หน่ึงใหเห็นวาเปนส่ิงควรสลดสังเวชเบ่ือหนาย เปนทุกขทนไดยากไมนาเพลิดเพลินเจริญใจดังท่ี
กลาวมาแลว ก็ไดช่ือวาพากันเปนผูไมประมาท เจริญไวดีแลว แตขอใหเจริญย่ิงๆ ข้ึนไป เพ่ือความ
ชํานาญแคลวคลองใจ หากสํา นักของนายนิริยบาลมีจริง เม่ือถึงคราวเราถูกซักถามเขา เราจะไดกลา
หาญตอบถูกตองไมพล้ังเผลอ เปนอันพนโทษไปเสียที หากสํา นักดังวาน้ันไมเปนจริง เปนแตเพียง
นโยบายเพ่ือฝกหัดอบรมใหคนมีปญญาเราก็ไดชื่อวาไดอบรมถูกตองดีแลวตามนโยบายน้ัน การทํา 
ตามไมเสียผลทั้งสองประการ ดังน้ี  เทวทูต แปลวา คนใชของเทวดา เทวดา แปลวา ของเกิดเองเปน
เองไมตองประดิษฐคิดตกแตง ก็เกิดเปนข้ึนมาได ในเมื่อเหตุปจจัยยังไมดับ เทวทูตท้ัง ๔ น้ี ยังมีเหตุ
ปจจัยเกิดเองเปนเองอยูแลว เปนแตไมมีผูพิจารณา เม่ืออธิบายเทวทูต ๔ ของนายนิริยบาลแลว ก็จะ
อธิบายของพระโพธิสัตวไวเพ่ือเปนเคร่ืองประดับปญญาอีกดวยเทวทูตของพระโพธิสัตวมี ๕ ขอ 
ขอ ๑ ความเกิดไมมี มีแต ความแก ความเจ็บ ความตาย นักโทษนักบวช พระโพธิสัตวทุกๆ พระองค 
เม่ือกอนทรงออกบรรพชาจะตองไดทอดพระเนตรเห็นเทวทูตท้ัง ๕น้ีกอนทุกๆ พระองค แลวจึงได
ออกบรรพชา ขอท่ี ๔ นักโทษ นับวาเหมาะเปนแกพระโพธิสัตวผูท่ีทานไดเปนพระราชามาก เพราะ
เม่ือทานเสวยราชยอยูจํา เปนจะตองออกกฏหมายปรับไหมใสโทษแกผูกระทํา ผิดไมทํา ก็ไมได
เพราะคนหมูมาก ไมมีทางหลีกเล่ียงเลยในเร่ืองน้ี ฉะน้ันจึงเปนทางเดียวเทาน้ันท่ีจะหลีกใหพน คือ 
การสละสมบัติ แตมาหนักพระทัยเพราะไมทราบวาจะไปทางไหนจึงจะเปนการปลอดโปรง พอมา
เห็นเทวทูตท่ี ๕ คือนักบวช ก็โลงพระทัยแนในพระทัยวา ทางน้ีแหละเปนทางสงบสุข พระองคจึง
ไดเสด็จออกบวชเปนสมณะตามลัทธิของพระองคตามลําพัง พระโคดมของพวกเราไดทรงกระทํา ทุ
กรกิริยาตามลัทธิท่ีไดศึกษามาก็ไมเปนผลสําเร็จ ตอนทายหวนมาดํา เนินทางจิตใจ ตามที่พระองค
ทรงไดความรูพอเปนแนวทางเมื่อสมัยยังทรงพระเยาวอยู จึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา  

เพราะฉะน้ันเร่ืองเทวทูตของพระโพธิสัตว เทวทูตท้ัง ๔ มีเหตุผลอันนานํา มาพิจารณา
ถึงความเจ็บปวยเปนเคร่ืองหมายของกระบวนการแหงชีวิตเราไมไดนํา มาพิจารณาเปนเหตุใหเรามัว
เมา ประมาท และขาดจากผลประโยชนคือปญญาเทวทูต เปรียบเหมือนเทวดาผูนํา เอาของ ๔ อยาง
น้ันมาใหเรา แตเราประมาทไมนํา มาพิจารณาใหไดปญญา ดวยอํานาจความลุมหลง มัวแต
เพลิดเพลินในวัยท้ังสามอยู ไมรูจักทํา คุณงามความดี เม่ือถึงคราวความแก ความเจ็บไข ความตาย



 ๔๓

มาถึงเขาแลว จะไดรับแตความทุกขเดือดรอนนานาประการ ซ่ึงหมดทางจะแกไขเสียแลว เทวทูต
เปนของมีคา สามารถทํา เราผูพิจารณาใหเห็นชัดตามเปนจริงและพนทุกข มีนรก เปนตน พรอมกัน
น้ันก็อาจนํา มรรคผลนิพพานมาสงย่ืนใหแกเรา โดยที่เรามิไดไปแสวงหา ณ ท่ีอื่นใหลําบาก เทวทูต
ท้ัง๔ เปนอนุสสติกัมมัฏฐาน อุบายเดินมรรคปฏิปทาใหถึงท่ีสุดได 

๓.๑.๓.๓   ความเจ็บปวยเปนกระบวนธรรมของทุกขในสังสารวัฏฏ  
สภาวะการเจ็บปวยความเจ็บปวยเปนกระบวนธรรมของทุกขในสังสารวัฏฏ  พุทธ

ศาสนาเปนหนทางของการหลุดพนของคนท่ีตองการหาดับความทุกขอยางถาวร อะไรคือความทุกข 
ความทุกขคือการเกิด การทนทุกข การเจ็บปวด การเสียใจ การเจ็บปวย โรคภัยไขเจ็บ ความแก 
ความผุพัง ความตาย ความเศราโศก ความหมดหวัง ความยากจน ความชั่วราย การรองไหครํ่าครวญ 
ความทุกขรอน ความทุกขทรมาน ความโชคราย สงคราม ความบาคล่ัง ความหิวโหย ความไม
สมหวังในส่ิงท่ีตองการ ความไมสมหวังในส่ิงจําเปนพ้ืนฐาน ซ่ึงท้ังหมดน้ี เปนไปตามกฏของ
ธรรมชาติตามวัฏฏสงสาร๕๑  

ศาสนาพุทธสําหรับผูท่ีเห็นวาสิ่งท่ีถูกสรางขึ้นมาเปนส่ิงท่ีไมคงทนและส่ิงอะไรท่ีไม
คงทนตามธรรมชาติแลวเปนทุกข ในความไมคงทนความเจ็บปวยเปนกระบวนธรรมของทุกขน้ัน
ท้ังหลายจะไมมีความสุขท่ีถาวร จะมีก็แตความเจ็บปวดและอันตราย   วัตถุประสงคของคําสอนของ
ศาสนาพุทธคือการสูนิพพาน นิพพานเปนจุดมุงหมาย นิพพานเปนจุดสุดทาย การรูแจง ความสุขท่ี
คงทนของนิพพาน คือการไมถูกสราง การไมเวียนวายตายเกิดเปน อริยมรรค ๘ เปนหนทางสูความ
เจ็บปวยเปนกระบวนธรรมของทุกขในสังสารวัฏฏ ประกอบดวยขอปฏิบัติ ๘ ประการ ท่ีตองปฏิบัติ
อยางตอเน่ือง เพ่ือท่ีจะบรรลุถึงเปาหมาย น่ันคือ นิพพาน   ขอแรกของอริยมรรค ๘ คือการรูชอบ 
การเขาใจชอบ (สัมมาทิฐิ)  น่ันคือการรูถึงอริยสัจส่ี ขอแรกของอริยสัจ ๔ คือการรูวาทุกส่ิงท่ีถูก
กําหนดขนมาเปนส่ิงท่ีไมเท่ียงแท (ทุกข) และส่ิงใดไมเท่ียงแท ตามธรรมชาติแลวเปนทุกข และส่ิง
ท่ีไมเท่ียงแทไมคงทนเปนส่ิง ท่ีไมมีแกนสาร เปนอนิจจัง ขอสองคือ การเกิดของความทุกขมาจาก
ความไมรู (สมุทัย) และเกิดเปนความอยาก ความมัวเมาในราคะและประสาทสัมผัส การเกิดและดับ 
การเขาใจในส่ิง ไมถูกตอง และการไมรู ขอสามคือ การรูถึงการดับทุกข เกิดข้ึน (นิโรธ) การหยุด
ของการเวียนวายตายเกิด คือนิพพาน ขอส่ี คือ ความรูเก่ียวกับ อริยมรรค ๘เปนหนทางไปสูการดับ
ทุกข (มรรค) และการไปสูจุดมุงหมาย คือนิพพาน ปญญาขั้นสูงสุด สัจจธรรม  สวนท่ีสองของ
อริยมรรค ๘ คือ ความคิดชอบ ใฝชอบ  น้ีหมายความวา มีความปรารถนาที่จะใหเห็นปญญา สัจ
จธรรม การละเวนจากความคิดไมดี การละเวนจากความโลภท้ังหลาย การละท้ิงจากส่ิงท่ีถูกสราง
                   

๕๑ พระธรรมปกฎ(ป.อ.ปยุตโต).กายหายไข ใจหายทุกข.(กรุงเทพฯ:กลุมเพ่ือนพัฒนผลิตส่ือสันติภาพ
โลก,๒๕๔๔) .หนา  ๑๒๔. 



 ๔๔

ข้ึนมาท้ังหลายทั้งปวงทําใจใหสงบ มีอุเบกขา มีการเสียสละ การตระหนักถึงภัยในความเจ็บปวยท่ี
จะมาถึงตัว  

๓.๑.๔ การดําเนินการรักษาหรือบรรเทาความเจ็บปวยตามแนวพุทธวิธี 
พระพุทธเจา  แมจะพร่ําสอนใหเหลาคฤหัสถและบรรพชิตถึงพิจารณาถึงความเจ็บปวย

ไวเนือง ๆ วา  เราเปนผูมีความเจ็บปวดธรรมดา  ไมอาจลวงพนความเจ็บไปไดก็ตาม  แตพระองคก็
ไมไดทรงปฏิเสธการเยียวยารักษาท่ีเหมาะสมกับโรคตาง ๆ แตอยางใด  ดวยทรงประจักษชัดถึง
ความจริงในขอท่ีวา  เม่ือรางกายไดรับการบําบัดรักษาเยียวยาดวยตัวยาท่ีเหมาะสมกับโรคแลว  จะ
สามารถทําใหทุกขเวทนาเกิดจากการรุมเราดวยโรคตาง ๆ บรรเทาเบาบางลงหรือหายได  ดังพุทธ
พจนท่ีตรัสวาฃ 

“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแลวใชสอยคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  เพียงเพ่ือบรรเทา
เวทนาท่ีเกิดจากอาพาธตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลวและเพ่ือไมมีความเบียดเบียนเปนท่ีสุด”๕๒  และไดตรัส
ถึงคนไขจําพวกหน่ึงท่ีปรากฏมีอยู  คือ  คนไขจําพวกท่ีตองไดรับการรักษาท่ีดีจึงหายถาไมได
รักษาการรักษาท่ีดี  จะไมหาย๕๓ 

ดวยเหตุดังกลาวน้ี  เม่ือภิกษุอาพาธดวยโรคตาง ๆ จึงพบวา  พระพุทธเจาทรงมีพุทธานุ
ภาพและพุทธบัญญัติตาง ๆ หลายประการ  ท่ีเก่ียวกับดวยการรักษาพยาบาล  ไดแก  การใชเภสัช
สมุนไพร  การอนุญาตใหมีผูรักษาพยาบาลและคุณธรรมของคนไขท่ีดีและไมดีไวอยางครบถวน  
ดังจะกลาวในรายละเอียดตามลําดับ  ดังน้ี 

๑)   การใชสมุนไพร๕๔ 
ในคร้ังพุทธกาล  เมื่อหมูภิกษุสงฆเกิดอาพาธดวยโรคตาง ๆ ขึ้นมา  พบวาพระพุทธเจา

ทรงมีพุทธนุญาตใหภิกษุไดมีเคร่ืองยาตาง ๆ ไวใช  สําหรับบําบัดรักษาเพ่ือบรรเทาโรคที่มารุมเรา
ไดตามความจําเปนและเหมาะสมแกโรค  ไวหลายประการ  ดังน้ี 

“เภสัช  ๕”  ไดแก  เนยใส  เนยขน  นํ้ามัน  นํ้าผ้ึง  นํ้าออย  ซ่ึงถือวาเปนท้ังยาและมี
คุณประโยชนทางโภชนาการท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหภิกษุท่ีอาพาธดวยโรคผอมเหลืองฉัน
อาหารไมได  สามารถรับประเคนโดยเก็บไวฉันไดนาน  ๗  วัน  และใหฉันไดตลอดเวลา 

“นํ้ามันเหลวท่ีเปนยา”  ไดแก  มันเหลวหมี  มันเหลวปลา  มันเหลวปลาฉลาม  มัน
เหลวหมู  มันเหลวลา  พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหภิกษุท่ีอาพาธเปนไขรับประเคนและฉันอาหารใน
เวลาท่ีเจียวเฉพาะในชวงเวลากลางวันและใชฉันในเวลากลางคืนท่ีเรียกวา ในเพล  เทาน้ัน 
                   

๕๒ องฺ.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๕๘/๕๔๙.,ม.นู.(ไทย) ๑๒/๒๓/๒๓. 
๕๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๒/๑๔๐-๑๔๑. 
๕๔ วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๐-๓๓๖/๔๓-๑๙๒. 



 ๔๕

“รากไมชนิดตาง ๆ เปนยา”  ไดแก  ขิงสด  วานนํ้า  วาสนเปราะ  อุตพิด  ขาแฝก  แหว
หมู  หรือรากไมท่ีเปนยาชนิดอื่น  ซ่ึงไมใชของเค้ียวของฉัน  ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธรับประเคน
แลวเก็บไวไดตลอดชีพ  โดยใหฉันเฉพาะเวลาท่ีมีเหตุจําเปนเทาน้ัน  เม่ือไมมีเหตุจําเปน  ภิกษุรูปใด
ฉัน  ตองอาบัติทุกกฎ 

“นํ้าฝาดตาง ๆ ท่ีเปนยา”  ไดแก  นํ้าฝาดสะเดา   นํ้าฝาดโมกมัน  นํ้าฝาดข้ีกา  นํ้าฝาด
บอระเพ็ด  นํ้าฝาดกระถินพิมาน  หรือนํ้าฝาดท่ีเปนยาชนิดอื่นท่ีมีอยู  ซ่ึงไมใชของเคี้ยวของฉัน  ทรง
อนุญาตใหภิกษุท่ีอาพาธ  รับประเคนแลวเก็บไวไดตลอดชีพ  โดยใหฉันไดเฉพาะท่ีมีเหตุจําเปน
เทาน้ัน  เม่ือไมมีเหตุจําเปน  ภิกษุรูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฎ 

“ใบไมชนิดตาง ๆ ท่ีเปนยา”  ไดแก  ใบสะเดา  ใบโมกมัน  ใบข้ีกา  ใบแมงลัก  ใบฝาย  
หรือใบไมท่ีเปนยาชนิดอื่น  ซ่ึงไมใชของเคี้ยวของฉัน  ทรงอนุญาตใหภิกษุท่ีอาพาธรับประเคนแลว
เก็บไวไดตลอดชีพ  โดยใหฉันไดเฉพาะเวลาท่ีมีเหตุจําเปนเทาน้ัน  เม่ือไมมีเหตุจําเปน  ภิกษุรูปใด
แลว  ตองอาบัติทุกกฎ 

“ผลไมชนิดตาง ๆ ท่ีเปนยา”  ไดแก  ลูกพิลังคะ  ดีปลี  พริก  สมอไทย  สมอภิเพก  
มะขามปอม  ผลโกศ  หรือผลไมท่ีเปนยาชนิดอ่ืน  ซ่ึงไมใชของเค้ียวของฉัน  ทรงอนุญาตใหภิกษุท่ี
อาพาธ  รับประเคนแลวเก็บไวไดตลอดชีพ  โดยใหฉันไดเฉพาะเวลาท่ีมีเหตุจําเปนเทาน้ัน  เม่ือไมมี
เหตุจําเปน  ภิกษุรูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฎ 

“ยางไมชนิดตาง ๆ ท่ีเปนยา”  ไดแก  หิงคุ  ยางเคี่ยวจากหิงคุ  ยางเคี่ยวจากเปลือกหิงคุ  
ยางจากยอดตนตันตกะ  ยางจากใบตันตกะ  ยางเคี่ยวตันตกะ  กํายาน  หรือยางท่ีเปนยาชนิดอ่ืนท่ีมี
อยูซ่ึงไมใชของเค้ียวของฉัน  ทรงอนุญาตใหภิกษุท่ีอาพาธ  รับประเคนแลวเก็บไวไดตลอดชีพ  โดย
ใหฉันไดเฉพาะเวลาท่ีมีเหตุจําเปนเทาน้ัน  เม่ือไมมีเหตุจําเปน  ภิกษุรูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฎ 

“เกลือชนิดตาง ๆ ท่ีเปนยา”  ไดแก  เกลือสมุทร  เกลือดํา  เกลือสินเธาว  เกลือดินโปรง  
เกลือหุง  หรือเกลือท่ีเปนยาชนิดอ่ืนท่ีมีอยู  ซ่ึงไมใชของเคี้ยวของฉัน  ทรงอนุญาตใหภิกษุท่ีอาพาธ
รับประเคนแลวเก็บไวไดตลอดชีพ  โดยใหฉันไดเฉพาะท่ีมีเหตุจําเปนเทาน้ันเม่ือไมมีเหตุจําเปน  
ภิกษุรูปใดฉัน  ตองอาบัติทุกกฎ” 

“เน้ือดิบ  และเลือดสด” ๕๕ ทรงอนุญาตใหภิกษุท่ีอาพาธดวยโรคอมนุษยเขาสิงฉันเน้ือ
ดิบและเลือดสดได 

                   
๕๕ เน้ือสดและเลือดสด  ที่พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหฉันไดน้ัน  ในอรรถกาไดอธิบายไววา  ภิกษุผู

เปนไขนั้น  ไมไดกินเนื้อดิบ  ไมไดดื่มเลือดสด  แตอมนุษยที่สิงอยูรางภิกษุน้ันกินและดื่ม  ครั้นไดกินเน้ือดิบและ
เลือดสดแลว  ก็ออกจากรางภิกษุนั้นไป, วิ.อ.๓/๑๖๓/๑๗๔. 



 ๔๖

“ยาผงชนิดตาง ๆ ท่ีเปนยา”  ทรงอนุญาตใหภิกษุท่ีอาพาธเปนโรคฝดาษ  หิด  ตุม  
พุพอง  ใชทาเพ่ือไมใหนํ้าเหลืองท่ีไหลเย้ิมออกมาไปเกาะติดกับจีวรและผิวหนังจนทําใหแกะออก
ลําบาก 

“มูลโค  ดินเหนียว  กากนํ้ายอม”  ทรงอนุญาตใหใชทาดับกล่ินตัวแรง 
“ยาทาตา”  ท่ีทําดวยเครื่องปรุงตาง ๆ เชน  หรดาลกลีบทอง  เขมาไฟ  ทรงอนุญาตให

ภิกษุท่ีเปนโรคตา  ทายาทาตา  ยาปายตา 
“เครื่องผสมยาตา”  ไดแก  ไมจันทร  กฤษณา  กลัมพัก  ใบเฉียง  แหวหมู  ทรงอนุญาต

ใหใชยาหยอดตา  ยาปายตาท่ีปรุงดวยเครื่องปรุงดังกลาวได  สําหรับโรคตา 
“นํ้ามัน  ยานัตถุ  และการสูดควัน”  โรคปวดรอนท่ีศีรษะ  ทรงอนุญาตนํ้ามันสําหรับ

โรคปวดศีรษะ  เมื่อยังไมหายอนุญาตใหนัตถุยา  และสูดควันได 
“นํ้ามันหุง  และนํ้าเมาเจือดวยนํ้ามันหุง”  ทรงการอนุญาตใหฉันนํ้ามันหุงและนํ้าเมาท่ี

เจือดวยนํ้ามันหุงท่ีไมเกินขนาดได  สําหรับนํ้ามันหุงท่ีเจือนํ้าเมาเกินขนาดทรงอนุญาตใหใชทา
เทาน้ัน  ภิกษุรูปใดด่ืม  ตองอาบัติตามธรรม  (ปรับอาบัติปาจิตตีย) 

“เขาสัตวกอก  ระบายโลหิตออก”  ทรงไดอนุญาตใหใชเขาสัตวกอก  ระบายโลหิตออก  
สําหรับแกโรคลมขัดยอกตามขอ 

“ยาทาเทา”  ทรงอนุญาตยาทาเทา  สําหรับโรคเทาแตก  และหากยังไมหายทรงอนุญาต
ใหปรุงนํ้ามันทาเทา 

“ยามหาวิกัฎ”  ไดแก  คูถ  มูตร  เถา  ดิน  ทรงอนุญาตใหเจือนํ้าฉันแกพิษงู 
“นํ้าด่ืมเจือคูถ”  ทรงอนุญาตใหเจือนํ้าแกพิษยา 
“นํ้าละลายจากดินติดผาลไถ”  ทรงอนุญาตใหฉันแกโรคเสนหยาแฝด 
“นํ้าดางดิบ”  ทรงอนุญาตใหฉันแกโรคทองผูก 
“นํ้าสมอดองมูตรโค”  ทรงอนุญาตใหฉันแกโรคผอมเหลือง 
“สมุนไพรหอม”  ทรงอนุญาตใหลูบไลสมุนไพรหอม  สําหรับแกโรคผิวหนัง 
“ยาถาย”  ทรงอนุญาต  สําหรับแกโรคทองผูก 
“ยาดองโลณโสวีรก”  (ยาท่ีปรุงดวยสวนผสมนานาชนิด)  ทรงอนุญาตใหเจือนํ้าด่ืม

อยางนํ้าปานะแกโรคลมในทอง 
“เหงาบัวและรากบัว”  พระสารีบุตรใชฉันแกโรครอนในกาย 
“กานอุบลอบ”  พระพุทธเจาไดรับการปรุงถวายจากหมอชีวก  ใชสูดสําหรับแหโรค

การหมักหมมส่ิงอันเปนโทษในรางกาย 



 ๔๗

“กระเทียม”๕๖  ตามปรกติพระองคทรงหามฉันกระเทียม  เพราะสงกล่ินไปรบกวนผูมา
ฟงธรรมจนเปนเหตุใหหางเหินตอมาการฟงธรรม  แตครั้นทรงทราบวาภิกษุอาพาธดวยโรคลมเสียด
ทองฉันกระเทียมแลวหาย  พระองคจึงทรงอนุญาตใหฉันเฉพาะยามอาพาธเทาน้ัน 

“นํ้าสม นํ้าผึ้ง เนยใส นํ้าออย”๕๗ทรงอนุญาตใหใชปรุงรวมกันสําหรับรักษาโรคลงแดง 
“นํ้ามูตรเนาท่ีผสมยาตาง ๆ”๕๘  ทรงอนุญาตใหใชรักษาโรคผอมเหลือง 
“นํ้าออย”๕๙  พระพุทธเจาทรงประชวรดวยโรคลม  พระอัฏฐากไดเตรียมนํ้ารอนให

ทรงสนาน  และไดชงนํ้าออยกับนํ้ารอนถวายฉัน  (ด่ืม) 
“อุปกรณสําหรับใชปรุงยาและเก็บรักษายา”  นอกจากสมุนไพรที่พระพุทธเจาทรง

อนุญาตใหภิกษุใชทําการรักษาตาง ๆ ดังกลาวน้ีแลว  พระพุทธเจายงทรงมีพุทธานุญาตใหใช
อุปกรณตาง ๆ สําหรับใชปรุงยาและเก็บรักษายาไวควบคูกันดวย  ตามท่ีมีกลาวไวกลักยาตา  และไม
ปายยาตา  ภาชนะสําหรับเก็บไมยาตา  กลองยานัตถุ  กลองสูดควัน  ฝาปดกลองสูดควัน  ชนิดท่ีทํา
ดวยกระดูก  ทําดวยงา  ทําดวยเขา  ทําดวยไมออ  ทําดวยไมไผ  ทําดวยไม  ทําดวยยางไม  ทําดวย
โลหะ  ทําดวยเปลือกสังข  ลักจ่ันท่ีทําดวยโลหะ  ทําดวยไมลักจ่ันท่ีทําดวยโลหะ  ทําดวยไม  และ
ทําดวยผลไมสําหรับใชบรรจุนํ้ามันหุง  อางนํ้า  สําหรับใชใสนํ้าตมใบไมชนิดตาง ๆ ใหภิกษุอาบ
หรือแชรักษาโรคลม  และเขาสัตวสําหรับใชกรอกระบายโลหิต๖๐  กระจก  หรือภาชนะ  สําหรับ
ตรวจดูแผลบนใบหนา  ผารัดเขา  ไมแคะหูและของท่ีใชหอ  ไมบังเวียน  กัปปยภูมิ๖๑ 

 การใชอาหาร 
อาหารประเภทตาง ๆ ท่ีพระพุทธเจาทรงมีพุทธานุญาตใหใชสําหรับเปนยาและเปน

อาหารบํารุงสุขภาพ  ตามท่ีระบุไว  มีดังน้ี 
๑.  อาหารประเภทน้ําขาวใส  นํ้าตมถ่ัวเขียวไมขน  นํ้าตมถ่ัวเขียวขัน  นํ้าตมเน้ือ

พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธที่ฉันยาถาย  ใชบํารุงสุขภาพได๖๒ 

                   
๕๖ วิ.จ.ู (ไทย) ๗/๒๘๙/๗๔. 
๕๗ ม.นู. (ไทย) ๑๒/๔๘๕/๕๒๔. 
๕๘ ม.นู. (ไทย) ๑๒/๔๘๔/๕๒๔. 
๕๙ สํ.ล. (ไทย) ๑๕/๑๙๙/๒๘๗-๒๘๘. 
๖๐ วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๔-๒๖๗/๔๙-๕๖. 
๖๑ วิ.จ.ู(ไทย) ๗/๒๔๔, ๒๗๖,๒๙๕/๗,๖๔-๖๕, ๑๑๙-๑๒๐. กัปปยภูมิ  หมาถึง  ชื่อเรียกสถานที่เก็บ

โภชนาหารและเภสัชสําหรับสงฆ 
๖๒ วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๘/๖๒. 



 ๔๘

๒.  ขาวยาคู  เมื่อคร้ังท่ีพระพุทธเจาทรงประชวรดวยโรคลมในทอง  พระอานนทได
ตมขาว  ยาคูถวาย  ซ่ึงปรุงดวยขาวสาร  ถ่ัวเขียว  และงาบดถวาย  ครั้นทรงด่ืมแลวทรงหายจากการ
ประชวร๖๓  นอกจากน้ีพระพุทธเจายังไดตรัสวาขาวยาคูเปนยาและตรัสถึงประโยชนของขาวยาคูไว
มี  ๕  ประการ  คือ๖๔ 

๑.  บรรเทาความหิว 
๒. บรรเทาความกระหาย 
๓. ทําใหลมเดินคลอง 
๔. ชําระลําไส 
๕. ชวยยอยอาหาร 

๒)  การใชความรอน 
เม่ือภิกษุอาพาธดวยโรคลมตามอวัยวะ  พระพุทธเจาทรงมีพุทธานุภาพใหใชความรอน

ตามกรรมวิธีแบบตาง ๆ มาบําบัดโรคได  ดังน้ี 
ก. ทรงอนุญาตการเขากระโจมรมเหง่ือ 
ข.  ภิกษุอาพาธดวยโรคลมน้ันยังไมหาย  ทรงอนุญาตกรมรมดวยใบไม 
ค.  ภิกษุอาพาธดวยโรคลมน้ันยังไมหายอีก  ทรงอนุญาตการรมใหญ 
ง.  ภิกษุอาพาธดวยโรคลมน้ันยังไมหายอีก  ทรงอนุญาตนํ้าตมใบไมชนิดตาง ๆ ใสอาง

สําหรับอาบหรือแชได 
จ.  ภิกษุอาพาธเปนแผลชิ้น  ทรงอนุญาตใหรมควัน๖๕ 
ฉ.  ภิกษุท่ีมีรางกายอวนและมีอาพาธมาก  พระพุทธเจาทรงอนุญาตเรือนไฟสําหรับอบตัว๖๖ 
๓)  การผักผอนอิริยาบถ 
สมัยหน่ึง  พระพุทธเจาแสดงธรรมเกือบตลอดท้ังคืน  เม่ือแสดงธรรมจบพระองคทรง

มีอาการปวดหลัง  ซ่ึงคร้ังน้ีพระองคทรงใชการบําบัดดวยวิธีการพักผอน  ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา  
“สารีบุตร”  จงแสดงธรรมมีกถาแกภิกษุท้ังหลาย  เราเม่ือยหลัง  จักขอพักผอนสักหนอย”๖๗ 

                   
๖๓ วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๔/๗๐. 
๖๔ วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๒/๘๙. อง.ปญจก.(ไทย) ๒๒/๒๐๗/๓๕๐. 
๖๕ การรมใหญ  หมายถึง  เอาถานใสหลุมจนเต็ม  เอาดินรวนและดินทรายเปนตนปดไว  ลาดใบไม

นานชนิดทับลง 
ไป  เอาน้ํามันทาตัว นอนบนหลุมนั้น  รมรางกายโดยการพลิกกลับไปมา 
๖๖ วิ.ม.(ไทย)  ๕/๒๖๗/๕๖-๕๙. 
๖๗ วิ.จ.ู(ไทย) ๗/๒๖๐/๓๓-๓๗. 



 ๔๙

๔)  การผาตัด 
การผาตัด  เปนกรรมวิธีการักษาโรคท่ีนับวาเปนความกาวหนาท่ีสุดในสมัยพุทธกาล  

เชน  การผาตัดสมอง  และการผาตัดลําไส๖๘  ซ่ึงปรากฏอยูในหมูเหลาคฤหัสถใชกัน  แตสําหรับใน
หมูพระสงฆพระพุทธเจาทรงมีพุทธานุญาตใหภิกษุทําการผาตัดไดเฉพาะในบางกรณีเทาน้ัน  
กรรมวิธีตาง ๆ ในการผาตัดในหมูสงฆท่ีมีกลาวไวในคัมภีรพระไตรปฎก  มีดัง 

ก.  การผาตัดฝ  ภิกษุท่ีอาพาธดวยโรคฝ  พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหทําการผาตัดดวย
กรรมวิธีตาง ๆ ท่ีบอกไวเพียงคราว ๆ ดังน้ี๖๙ 

๑.  ภิกษุอาพาธเปนฝ  ทรงอนุญาตการผาตัด 
๒. ทรงอนุญาตนํ้าฝาด 
๓. ทรงอนุญาตงาบด 
๔. ทรงอนุญาตยาพอก 
๕. ทรงอนุญาตผาพันแผล 
๖. ทรงอนุญาตใหชะดวยนํ้าแปงเมล็ดผักกาด  สําหรับแผลคัน 
๗. ทรงอนุญาตใหรม  สําหรับแผลชื้น 

ข.  การผาตัดเน้ืองอก  ภิกษุท่ีอาพาธเปนเน้ืองอกที่ย่ืนออกมา  พระพุทธเจาทรงอนุญาต
ใหทําการผาตัดดวยกรรมวิธีตาง ๆ ดังน้ี๗๐ 

๑.  ทรงอนุญาตใหตัดดวยเกลือ 
๒. ทรงอนุญาตนํ้ามันทางแผล  สําหรับแผลไมงอก 
๓. ทรงอนุญาตผาเกาสําหรับซับนํ้ามันเพ่ือรักษาแผลทุกชนิดท่ีนํ้ามันไหลเย้ิม 

ค.  การผาตัดริดสีดวง  ในครั้งพุทธกาลการผาตัดริดสีดวงทวารไดเคยปรากฏวามีภิกษุ
สงฆไดใหหมอทําการผาตัดริดสีดวงทวารแลว  หรือบีบรัดสีดวงท่ีมีขนาดประมาณ  ๒  น้ิว  รอบท่ี
แคบ ๆ ภิกษุรูปใดที่ผาตัดหรือบีบริดสีดวงตองอาบัติถุลลัจจัย๗๑ 

๕)  การใชพลานุภาพ 
การรักษาโรคดวยการใชพลานุภาพ  ถือวาเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีพระพุทธเจาทรงนํามาทํา

การรักษาโรค  และมีกลาวอยูในคัมภีรพระไตรปฎกตอนหน่ึง  มีใจความโดยยอวา 

                   
๖๘ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๐/๒๔๙. 
๖๙ วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๗/๕๘. 
๗๐ วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๗/๖๐. 
๗๑ วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๖๗/๖๐. 



 ๕๐

สมัยหน่ึง  มีอุบาสิกาผูหน่ึงช่ือสุปปยา  นางเปนผูมีศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา  
และไดประกาศตนเปนผูท่ีใหภิกษุอาพาธขอสิ่งของแกนางได  ครั้งหน่ึงขณะท่ีนางไดไปเย่ียมไข
ภิกษุอาพาธรูปหน่ึง  และภิกษุน้ันไดเอยปากบอกนางวาทานอาพาธฉันยาถาย  แลวตองการนํ้าตม
เน้ือ  และนางไดรับปากวาจะจัดเตรียมมาถวายใหในวันรุงขึ้น  แตปรากฏวาในคร้ังน้ันนางไปหาซ้ือ
เน้ือท่ีตลาดไมไดเพราะตรงกับวันพระ  นางจึงไดตัดช้ินเน้ือขาตนเองนําไปปรุงอาหารแทนเน้ือสัตว  
เพ่ือถวายแดพระภิกษุอาพาธรูปน้ัน  และกลับจากน้ันมานางไดเกิดลมปวยลง  เมื่อสามีของนาง
ทราบถึงศรัทธาในการสละทานครั้งน้ีของนาง  จึงพลอยยินดีตามไปดวย  และไดไปกราบนิมนต
พระพุทธเจามรฉันภัตตาหารที่บานเพ่ือบําเพ็ญกุศล  เม่ือพระพุทธเจาทรงรับนิมนตและเสด็จมาฉัน
ภัตตาหารท่ีบานนางสุปปยา  จึงไดทราบเร่ืองราวการไมสบายของนางในคร้ังน้ี  จากน้ันจึงทรง
รับส่ังใหนํานางออกมา  และพระองคทรงแสดงพลานุภาพรักษาแผลของนางหายเปนปกติดังเดิม  
ดังถอยคําท่ีนางไดกลาวสรรเสริญพลานุภาพของพระพุทธเจาไววา  “นาอัศจรรยจริงหนอ  ทานผู
เจริญ  ไมเคยปรากฏ  ทานผูเจริญ  พระตถาคตทรงมีฤทธ์ิมาก  มีอานุภาพมาก  เพียงไดเห็นพระองค
เทาน้ัน  แผลใหญกลับหายเปนปกติ  มีผิวพรรณเรียบสนิท  เกิดโลมชาติ”๗๒ 

๖)   การอนุญาตผูรักษาพยาบาล 
พระพุทธเจาทรงเห็นความสําคัญของผูทําการรักษาพยาบาลไวมากเชนกัน  เพราะการ

ไดผูพยาบาลที่ดีและมีความชํานาญ  ยอมจะทําใหโรคหายไดเร็วขึ้น  ดังจะพบวาพระองคทรง
อนุญาตใหหมอชีวก  ซ่ึงถือกันวาเปนหมอท่ีมีความชํานาญเปนเลิศในยุคน้ัน  ใหเปนหมอประจํา
พระองคและรักษาใหกับพระสาวกในสํานักของพระองคดวย  นอกจากน้ีพระองคยังทรงบัญญัติ
คุณสมบัติของภิกษุผูเปนพระอุปชฐากจะตองเปนผูทําการพยาบาลไขไดหรือสามารถหาผูพยาบาล
แทน  ไดและทรงบัญญัติใหภิกษุดวยกันเองตองพยาบาลไขซ่ึงกันและกันดวย  หากภิกษุรูปใดไมได
พยาบาลตองอาบัติทุกกฎ  ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา  

ภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอไมมีมารดา  ไมมีบิดาผูคอยพยาบาล  ภิกษุท้ังหลาย  ถาพวกเธอ
ไมพยาบาลกันเองใครเลาจะคอยพยาบาลพวกเธอ  ภิกษุท้ังหลาย  ผูจะพยาบาลเราก็จงพยาบาลภิกษุ
ไขเถิด  ถามีอุปชฌาย อุปชฌายพึงพยาบาลภิกษุไขน้ันจนตลอดชีวิต  หรือจนกวาเธอจะหาย  ถามี
อาจารย  อาจารยพึงพยาบาลภิกษุไขน้ันจนตลอดชีวิต  สงฆตองพยาบาลภิกษุไขน้ัน  ถาไมพยาบาล  
ตองอาบัติทุกกฎ๗๓ 

 
 

                   
๗๒ วิ.ม.(ไทย) ๕/๒๘๐/๘๐-๘๒. 
๗๓ วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๖๕/๒๔๐-๒๔๑. 



 ๕๑

๗)   การเสด็จเยี่ยมและการพยาบาลภิกษุไข 
ภารกิจอันสําคัญย่ิงประการหน่ึงท่ีพระพุทธเจาทรงถือปฏิบัติอยูเน่ือง ๆ โดยไมทอด

ธุระคือ  การเสด็จไปเย่ียมภิกษุอาพาธตามศาลาโรงไข  (คิลานศาลา)  หรือตามท่ีพักอาศัยของภิกษุ
อาพาธดวยพระองคเอง  ดังจะไดยกมากลาวไวเปนตัวอยาง  ดังน้ี 

“สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา  เขาไปหาทานพระมหากัสสปะถึงท่ีอยูไดตรัสถามพระ
มหากัสสปะดังน้ีวา  กัสสปะ  เธอยังสบายดีหรือ  ยังพอเปนอยูไดหรือทุกขเวทนาทุเลาลง  ไมกําเริบ
ข้ึนหรือ  อาการทุเลาปรากฏ  อาการไมกําเริบไมปรากฏหรือ”๗๔ 

หรือแมแตในยามท่ีพระองคทรงติดภารกิจอื่น  ไมสามารถเสด็จไปดวยพระองคเองได  
ก็จะทรงมีพระเมตตามอบหมายใหพระอานนทหรือพระภิกษุรูปอ่ืนไปเย่ียม  พรอมกับประทาน
ธรรมโอสถไปใหดวย  ดังคร้ังหน่ึง  พระคิริมานนทอาพาธหนัก  พระพุทธเจาไดมอบหมายใหพระ
อานนทไปเย่ียมแทน  พรอมกับมอบธรรมโอสถวาดวยสัญญา  ๑๐  ใหพระอานนทนําไปแสดง
ใหกับพระคิริมานนทฟง  และทําใหพระคิริมานนทหายไขได๗๕  เปนตน 

พระพุทธเจาทรงปฏิบัติภารกิจดังกลาวน้ีดวยความเสมอภาค  โดยไมแบงแยกวาตอง
เปนภิกษุเกาเทาน้ัน  แมแตภิกษุบวชใหม ๆ ซ่ึงยังไมมีใครรูจัก  เม่ือเกิดอาพาธคร้ังพระองคทรง
ทราบก็ทรงเสด็จไปเย่ียมเชนกัน  ดังครั้งหน่ึงท่ีภิกษุซ่ึงเปนสมาชิกใหมยังไมมีใครรูจักช่ือโคตรได
อาพาธ  พระพุทธเจาไดเสด็จไปเย่ียมดวยพระองคเอง  พรอมกับมอบธรรมโอสถใหจนภิกษุน้ันหาย
จากอาพาธ  และมีจิตหลุดพนได๗๖  เปนตน 

นอกเหนือจากน้ี  ยังจะไดพบเห็นจริยาวัตรในพระดํารัสอันเปยมดวยความเมตตา  ท่ี
ตรัสถามถึงอาการของผูปวยทุกครั้ง  เพ่ือจะไดรูวาผูปวยมีความรูสึกอยางไร และจะไดหาวิธีเยียวยา
ใหตามความเหมาะสมและถูกตองดวย  ดังพระพุทธพจนท่ีตรัสถามอาการผูปวยวา  “เธอยังสบายดี
หรือ  ยังพอเปนอยูไดหรือ  ทุกขเวทนาทุเลาลง  ไมกําเริบข้ึนหรืออาการทุเลาปรากฏ  อาการกําเริบ
ไมปรากฏหรือ”๗๗ 

พระดํารัสท่ีตรัสถามเชนน้ีทุกคร้ังท่ีทรงไปเย่ียมไขน้ัน  นับวาเปนถอยคําท่ีเปยมดวย
พระเมตตาท่ีชวยปลอบชะโลมใจ  และสามารถสงเสริมกําลังใจใหกับผูปวยไดอยางดีย่ิงทุกคร้ัง  
พุทธจริยาวัตรในขอน้ีนับวาสามารถนําไปเปนแบบอยางท่ีดีใหกับแพทยและพยาบาลไดนําไปเปน

                   
๗๔ สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๔-๗๕/๖๖.ส.ม. (ไทย) ๑๙/๑๙๕/๑๒๘. 
๗๕ องฺ.ทสก(ไทย) ๒๔/๖๐/๑๒๘-๑๓๒. 
๗๖ สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๔-๗๕/๖๖-๗๐. 
๗๗ สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๔/๖๖. สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๙๕/๑๒๘-๑๒๙. 



 ๕๒

แบบอยางการปฏิบัติหนาท่ี  ในการรักษาพยาบาลผูปวยดวยคําพูดท่ีไพเราะและเห็นอกเห็นใจ  ก็จะ
เปนวิธีท่ีชวยสงเสริมกําลังใจท่ีดีใหกับผูปวยไดไมนอย 

นอกเหนือจากภารกิจในการเสด็จไปเย่ียมไขภิกษุดังกลาวน้ีแลว  ในบางคร้ังยังได
พบวาพระองคทรงมีจิตอนุเคราะหดวยการพยาบาลภิกษุไขดวยพระองคเองอีกดวย  ดังครั้งหน่ึง
ขณะท่ีพระองคเสด็จไปเย่ียมภิกษุท่ีโรงไข  (คิลานศาลา)  ทรงพบเห็นภิกษุรูปหน่ึงอาพาธและถูก
ทอดท้ิงนอนจมอุจจาระปสสาวะไมมีใครพยาบาล  พระองคจึงไดลงมือทําการรักษาพยาบาลดวย
พระองคเอง  ดังพุทธดํารัสท่ีตรัสเรียกพระอานนทมารับส่ังวา 

“อานนทเธอไปตักนํ้ามา  เราจะอาบนํ้าใหภิกษุน้ี”  พระอานนททูลสอนพระดํารัสแลว
ตัก นํ้ามาถวาย  พระผูมีพระภาคทรงราดนํ้า  ทานพระอานนทขัดสี  พระผูมีพระภาคเจาทรงประคอง
ศีรษะขึ้นทานพระอานนทยกเทาวางบนเตียง๗๘ 

ขอความท่ีกลาวไวขางตนน้ี  จะสังเกตเห็นไดประการหน่ึงวา  พระพุทธเจาทรงให
ความสําคัญตอส่ิงแวดลอมของผูปวยไวเชนกัน  เพราะความสะอาดทางรางกายและส่ิงแวดลอมท่ี
เปนระเบียบเรียบรอยปลอดโปรงโลงสบาย  นับวาเปนปจจัยหน่ึงท่ีมีสวนสําคัญย่ิงท่ีจะเปน
เครื่องชวยสงเสริมใหผูปวยหายไดเร็วข้ึนเชนกัน  ดวยเหตุดังกลาวน้ีพระพุทธเจาจึงทรงลงมือทํา
ความสะอาดรางกายและจัดสถานท่ีใหแกภิกษุอาพาธรูปน้ันดวยพระองคเอง  ซ่ึงเปนขอบงช้ีได
อยางชัดเจนวาทรงใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมของผูปวยเปนอยางย่ิง  ดังน้ันการดูแลในเรื่อง
ส่ิงแวดลอมของผูปวย  จึงนับไดวาเปนสิ่งสําคัญย่ิงประการหน่ึงท่ีจะตองคํานึงถึงไวใหมากเปน
พิเศษดวย 

จากเหตุการณครั้งน้ี  พระพุทธเจาทรงนํามาประชุมสงฆและไดตรัสแนะนําสั่งสอนจน
เปนท่ีศรัทธาดีแลว  พระองคยังไดบัญญัติเรื่องการรักษาพยาบาลภิกษุอาพาธในหมูสงฆดวยกันเอง  
ดังพระพุทธพจนท่ีตรัสวา 

ภิกษุท้ังหลาย  พวกเธอไมมีมารดา  ไมมีบิดาคอยพยาบาล  ภิกษุท้ังหลาย  ถาพวกเธอ
ไม พยาบาลกันเอง  ใครเลาจะพยาบาลพวกเธอ  ภิกษุท้ังหลาย  ผูจะพยาบาลเรา  ก็จงพยาบาลภิกษุ
ไขเถิด  สงฆตองพยาบาลภิกษุน้ัน  ถาไมพยาบาล  ตองอาบัติทุกกฎ๗๙ 

จากพระพุทธพจนท่ีประธานมอบไวใหดังกลาวขางตน  ท่ีตรัสไวในทํานองวา  ผูไดท่ี
รักษาพยาบาลภิกษุไข  ก็ยอมมีอานิสงคดุจดังไดทําการรักษาพยาบาลพระองคเชนกัน  ซ่ึงตอมาได
สงผลมาถึงพุทธบริษัทชาวไทยในยุคปจจุบัน  ท่ีไดยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการอุปฎฐากบํารุงรักษา
ภิกษุไขมาตลอด   ดังจะพบไดจากการจัดตั้ งโรงพยาบาลสําหรับคอยใหบริการดานการ
                   

๗๘ วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๖๕/๒๔๐. 
๗๙ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๖๕/๒๔๐-๒๔๑. 



 ๕๓

รักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆเปนการเฉพาะ  เชน  “โรงพยาบาลสงฆ”  และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ”  
เปนตน  ซ่ึงพุทธพจนน้ีนับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณอันประมาณมิไดตอเหลาภิกษุท้ังหลายในกาล
ตอมา  ตราบจนถึงปจจุบันน้ี  ดังน้ันภิกษุสงฆในฐานะผูมาบวชในพระพุทธศาสนา  และไดอาศัย
พระบารมีของพระพุทธเจา  จึงควรตระหนักในพระมหากรุณาคุณอันใหญหลวงน้ีไวใหมาก  และ
จงเรงบําเพ็ญเพียรตามหลักคําสอน  เพ่ือจะไดเผยแผพระธรรมคําสอนขององคใหกวางขวางออกไป
ย่ิง ๆ ขึ้น 

๘)  การบัญญัติคุณธรรมของผูพยาบาลและคนไข 
ก.  คุณธรรมของผูพยาบาลไข 
การไดแพทยหรือผูรักษาพยาบาลท่ีดีและมีความชํานาญในเร่ืองการรักษาโรคน้ัน  

นับวาเปนปจจัยหน่ึงท่ีจะชวยทําใหโรคตาง ๆ ใหหายได  ดวยเหตุดังกลาวน้ีพระพุทธเจาจึงทรง
บัญญัติคุณธรรมหรือขอปฏิบัติสําหรับผูรักษาพยาบาลที่ดีไวถึง  ๕  ประการ๘๐ 

๑. สามารถจัดยา 
๒. รูจักของแสลงและไมแสลง  คือนําของแสลงออกไป  นําของไมแสลงเขามาให 
๓. ไมพยาบาลไขเพราะเห็นแกอามิส  มีจิตเมตตา 
๔. ไมรังเกียจท่ีจะนําอุจจาระปสสาวะนํ้าลาย  หรือของที่อาเจียนออกมาไปเทท้ิง 
๕.    สามารถพูดใหคนไขเห็นชัด  ชวนใหอยากรับไปปฏิบัติ  เราใจใหอาจหาญ 

แกลวเกลา  ปลอบชโลมใจใหสดช่ืนดวยธรรมมีกถา 
นอกจากน้ี  พระองคยังไดตรัสถึงคุณสมบัติของผูไมควรจะนําการพยาบาลไขหรือผู

พยาบาลท่ีไมดีไวอีก  ๕  ประการเชนกัน  ซ่ึงมีคุณสมบัติตรงกันขามท่ีทรงบัญญัติไวดังกลาวขางตน
น้ี 

จากพุทธวิธีในการบําบัดรักษาโรคตามแบบทั่วไป  ดังกลาวมาแลวน้ี  ผูวิจัยไดพบ
ขอสังเกตท่ีนาสนใจหลายประการ  ดังน้ี 

๑.  พระพุทธเจาแมทรงมีพุทธานุญาตใหมีรูปแบบการรักษาโรคตาง ๆ ไวใหหลาย
รูปแบบวิธีก็ตาม  แตก็พบวาพระพุทธเจาทรงมีการจํากัดขอบเขตดานการรักษาโรคของหมูภิกษุ
สงฆไวดวย  เชน  ทรงหามการผาตัดริดสีดวงทวาร  หามฉันยาท่ีเจือดวยนํ้าเมาเจือเกินขนาด  หาม
การใชอุปกรณปรุงยาและอุปกรณเก็บยาท่ีประดับตกแตงสวยงาม  เปนตน  การที่พระพุทธเจาทรงมี
บัญญัติตาง ๆ ดังกลาวขางตน  ผูวิจัยเขาใจวานาจะเปนเพราะทรงคํานึงถึงความเหมาะสมกับสมณ
เพศเปนสําคัญ  ซ่ึงมีอยางนอย  ๒  ประการ   คือ  การท่ีตองดํารงตนเปนแบบอยางของการใชชีวิตท่ี

                   
๘๐ วิ.ม.(ไทย) ๕/๓๖๖/๒๔๑-๒๔๓. 



 ๕๔

เรียบงายใหกับคฤหัสถไดนําไปถือปฏิบัติตาม  และการถือสันโดษในปจจัย  ๔  ไดแก  จีวร  
บิณฑบาต  เสนาสนะ  และยารักษาโรค  เปนตน 

๒.  การท่ีทรงหามมิใหภิกษุผาตัดริดสีดวงทวารน้ัน  ผูวิจัยเขาใจวานาจะทรงพิจารณา
เห็นแลววาเปนการไมสมควรท่ีตองไปรบกวนคฤหัสถใหเกินความจําเปน  เพราะเหตุวาโรค
ริดสีดวงน้ันสามารถปองกันได  หากภิกษุไดปฏิบัติใหเกินความจําเปน  เพราะเหตุวาโรคริดสีดวง
น้ันสามารถปองกันได  หากภิกษุไดปฏิบัติตามคําแนะนําของพระองคท่ีใหไวตาง ๆ  เชน  การ
ขับถาย  หามภิกษุเบงแรง  โดยจะตองรูจักฝกการขับถายใหเปนประจําทุกวันการฉันอาหาร  ภิกษุ
จะตองรูจักเลือกและพิจารณาอาหารท่ียอยและขับถายไดงาย  เปนตน  หากปฏิบัติตามไดดังกลาวน้ี
แลวก็จะปองกันการเกิดโรคริดสีดวงทวารได  เปนตน 

๓.  การใชยาสมุนไพร  ตามที่พระพุทธเจาทรงมีพุทธานุญาตใหน้ัน  สังเกตเห็นได
ประการหน่ึงวา  ลวนแตเปนยาตามแบบพ้ืนบานท่ีคนในสังคมยุคน้ันจะพึงมี  และใชกันอยูแลว  ซ่ึง
ทําใหพระภิกษุสงฆสามารถหาใชไดงายและสะดวก  วิธีน้ีจึงนับวาเปนทางเลือกท่ีทรงนํามาใชได
อยางสอดคลองกับเพศสมณะผูดํารงอยูดวยความสันโดษเปนอยางย่ิง 

๔.  การใชเภสัชสมุนไพร  ตามท่ีระบุไวในพระวินัยปฎก  หมวดเภสัชขันธกะน้ัน
พบวามีการจัดและเรียบเรียงหมวดหมูของใชสมุนไพรตาง ๆ ไวคอนขางดี  แตสวนใหญจะพบวา
ไมไดมีการระบุถึงเคร่ือง ประกอบยา  กรรมวิธีในการปรุง  รวมถึงวิธีการใชยาอยางชัดเจนมากนัก  
ในบางแหงจะระบุแตเพียงสรรพคุณท่ีใชรักษาโรคไวเทาน้ัน  ซ่ึงผูวิจัยไดต้ังขอสังเกตไวประการ
หน่ึงคือ  พระพุทธเจาแมจะทรงมีความรูเร่ืองการใชยาสมุนไพรเปนอยางดีย่ิงก็ตามแตพระองคก็
ไมไดเปนผูแนะนําหรือบอกตัวยาท่ีใชรักษาโรคไวท้ังหมด  ดังจะพบวาในบางคร้ังเมื่อภิกษุอาพาธ
และเขาไปกราบทูลวาเคยฉันยาชนิดน้ันแลวหาย  เม่ือทรงวินิจฉัยแลววาเหมาะสม  พระองคก็จะ
ตรัสอนุญาตใหนําไปใชได  จึงไมไดระบุกรรมวิธีตาง ๆ ไวอยางชัดเจนมากนัก  หรืออีกนัยหน่ึงอาจ
เปนเพราะพระอรรถกถาอาจารยในยุคน้ันหรือยุคตอ ๆ มาไมไดนํารายละเอียดตาง ๆ มาลงไปไวใน
พระคัมภีรท้ังหมดก็เปนได  อยางไรก็ตามในอรรถกถา  ยังไดมีการอธิบายรายละเอียดตาง ๆ ในการ
ใชยาสําหรับภิกษุสงฆไวใหอยางละเอียดเพ่ือเพ่ิมความชัดเจนย่ิงขึ้นหลาย ๆ กรณีอีกดวย  เชนเร่ือง
ภิกษุไขกินเน้ือสดและด่ืมเลือดสด  เปนตน 

๕.  การรักษาโรคดวยพลานุภาพ  นับวาเปนวิธีการักษาโรคอีกแบบหน่ึงท่ีไดอาศัย
พุทธานุภาพของพระพุทธเจาท่ีมีอยูอยางมหาศาลและแผขยายมาใหกับผูปวยใหหายจากโรคได  
และพบวาเปนวิธีการรักษาโรคท่ีพระพุทธเจาทรงนํามาใชและปรากฏวามีการระบุไวในพระคัมภีร
พระไตรปฎกเพียงแหงเดียวเทาน้ัน  การใชพลานุภาพรักษาโรคหายไดน้ัน  ผูวิจัยเชื่อวาสามารถทํา
ใหโรคหายไดจริง  โดยมีเหตุผลในการสนับสนุน  ๒  ประการ  คือ  ประการท่ีหน่ึง  พระพุทธเจา



 ๕๕

ทรงเปนผูท่ีบําเพ็ญบารมีตาง ๆ มาแลวอยางครบถวนบริบูรณ  ดังน้ันพระองคยอมจะตองทรงพลานุ
ภาพมากและสามารถแผพลานุภาพน้ันออกไปสูผูปวยได  ประการท่ีสอง  อุบาสิกาหรือผูปวยผูน้ัน
เปนบุคคลท่ีผูเล่ือมศรัทธาในพระรัตนตรัยอยางมั่นคง  ดังจะเห็นวานางไดรับการยกยองจาก
พระพุทธเจาวาเปนเลิศในการบํารุงภิกษุอาพาธ  ดังน้ันพลังแหงพุทธานุภาพและศรัทธาอันต้ังมั่นท่ี
ผนวกเขามาดวยกันน้ี  ยอมจะสามารถรักษาโรคใหหายไดจริง 

๖.  หลักในการบําบัดรักษาโรคตามพุทธวิธีท่ีกลาวไวขางตนน้ี  จะพบเห็นไดประการ
หน่ึงวา  พระพุทธเจาทรงมุงเนนหรือใหความสําคัญในองคประกอบท่ีใชในการรักษาโรคไวอยาง
นอย ๆ มีอยู  ๔  ประการ  คือ  ยา  แพทย  ผูปวย  และส่ิงแวดลอมผูปวย  โดยองคประกอบท้ัง  ๔  
ประการน้ี  จะตองมีการดําเนินไปพรอม ๆ กันดวยความสอดประสานและเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน
อยางดีดวย  จึงจะสามารถทําการรักษาโรคหายไดเร็วขั้น 

๓.๑.๔.๑ การรักษาหรือบรรเทาความเจ็บปวยทางกาย 
การรักษาความเ จ็บปวยจะตองคํานึงถึงตัวของโรค  ว าโรคน้ัน  เ กิด ข้ึนท่ีใด 

พระพุทธศาสนาแบงโรคเปน ๒ ประเภท  คือ โรคกายกาย และโรคทางทาง ในท่ีน้ีจะไดกลาวถึง
วิธีการ รักษาหรือบรรเทาความเจ็บปวยทางกาย   มักจะใชวิธีการตาง ๆ ไดแก การใชสมุนไพร ใช
เภสัช ๕ โดยการรับประทาน การด่ืม ฟอก ทา หยอด การนัตถ การรมควัน การอบไอนํ้า ฯลฯ  
กระบวนการรักษาแบบน้ีจะตองใชยา ก็เรียนวาเภสัชกรรม  ในการทํายาแตละชนิดจะตองประกอบ
ไปดวยวัตถุ เภสัชยอย ๆ  หมายความวา ยาแต ละขนาน ประกอบไปดวยเภสัชวัตถุใดบาง เภสัชช
ขันกะเปนการรวบรวมจัดหมวดหมูในเร่ืองยา  โดยท่ียาเหลาน้ีเปนสมุนไพร ท่ีไดจากธรรมชาติ คือ 
พืช  สัตว ธาตุ แลวนําวาผสมกันตามตํารับยาแตละตํารับ เพ่ือใหมีสรรพคุณในการแกไขทางกาย
ตามความตองกาย เชน ยาตา ยารักษาแผล ยาแกลม ยาแกปวดศีรษะ  

ในเภสัชชขันกะ จากการท่ีศึกษาบอกเพียงประเภทของยา ในการรักษาโรค เชน ใบไม 
ผลไม  ยางไม เกลือ นํ้ามัน ฯลฯ แตมิไดกลาวถึงอยางละเอียดในการทํายาขนาด วิธีการใชจึงพบวา
มิไดบอกถึงตํารับยา วิธีการทํายาท่ีชัดเจนเพียงพอ จึงเปนส่ิงท่ีนาคิด   วาภิกษุในสมัยน้ัน เม่ือพบวา
มิไดบอกถึงตํารับยา  วิธีการทํายาท่ีชัดเจนเพียงพอ จึงเปนสิ่งท่ีนาคิด วาภิกษุในสมัยน้ัน เม่ือเจ็บปวย
จะใชยาผสมกันหรือใชส่ิงเด่ียวกัน เพราะมิอาจยืนยันได  แตในเอกสารท่ีเก่ียวของจากการศึกษา 
พบวา มีการบอกตํารับยาไวดวย เชน ยาดอง โสณโสวีรกะ  ดังไดกลาวไวแลวในเบ้ืองตน ท่ีกลาวไว
ในพระไตรปฏก มหาวิตถารนัย  ๕๐๐ กัณฑ 

ดังท่ีไดศึกษา สรุปไดวา   ยาทางกายในยามเจ็บปวย  ทางพระพุทธศาสนา ใชยา
สมุนไพรตามธรรมชาติ ในการศึกษาตามแบบพุทธานุญาตของพระพุทธเจา  ขอสรุปเหลาน้ี เนนใช



 ๕๖

สําหรับภิกษุ เพราะปฏิบัติตามขออนุญาตและไมฝาฝนขอหาม สวนฆราวาสจะทําตามหรือไมน้ัน 
พระองคมิไดกําหนดไว 

จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  พบวา  มีผูศึกษาจัดแบง อาการของโรคเจ็บปวยทาง
กายในพระพุทธศาสนาเอาไวตามแบบอาการ  ประเภทของโรคไวดังน้ี ๘๑ 

๑.  กลุมอาการของโรคผิวหนัง   อาทิ  ความเจ็บปวยทางผิวหนัง  เชน โรคพุพอง สิง ฝ 
อีสุกอีไส มีกล่ินตัว  อาการเหลานน้ีจะตองบรรเทาความเจ็บปวยดวยการใชจุณเภสัช เชน โคมัย 
หรือ ขี้วัว  ดินเหนียว กากนํ้าหอม ดดยการใชครกและสากบดยาใหไดยาผงละเอียด(สณฺหเภสชฺชํ) 

๒. กลุมโรคระบบทางเดินอาหาร(โรคกระเพาะ วตฺถิโรโค และ ลําไส อนฺตโรโค) อาทิ
ความเจ็บปวยในระบบทางเดินอาหาร เชน ทองอืด ทองผูก ทองรวง ฯลฯ 

๓.  โรคที่มีสาเหตุมาจากลมภายใน(วาตโรโค) 
๔.  โรคอ่ืน ๆ  โรคตา รอนใน  ดีซานผอมเหลือง ใหยารักษาความเจ็บปวยตามอาการ

ของโรค 
เมื่อกลาวดวย กลุมอาการของโรค ๔ อยางน้ี  เราจะนํามาศึกษารวมกับการใชยา ก็

แสดงวา ยารักษาโรคก็จะจัดยาแกความเจ็บไขไดปวย ตามกลุมของอาการน้ัน ๆ และกลุมของอาการ
ของโรค  การรักษาโรคทางกายท่ีปรากฏในพระไตรปฏก โดยเฉพาะในเภสัชขันธกะน้ัน  พบวายา
ประเภทน้ีมีส่ิงตางกันท่ีใชทํายาเหมือนกัน 

 ๓.๑.๔.๒ การรักษาหรือบรรเทาความเจ็บปวยทางจิต 
การรักษาหรือบรรเทาความเจ็บปวยทางจิต  หรือ ทางใจ คนเราเมื่อถูกอนุสัยหรืออา

สวะ อันเปนกิเลสละเอียดครอบงํา มีอาการทางจิต เชน โลภ โกรธ เคราโศก ครํ่าครวญ เสียใจ  
ความเจ็บปวยเหลาน้ีเปนความเจ็บท่ีจะตองอาศัยระยะเวลาท่ียาวนาน เพราะจะฝงรากลึกลงในจิตใน
ใจ และโรคเหลาน้ีจะตองอาศัย   หลักธรรมท่ีจะทําใหเกิดปญญาเขามาแกไขธรรมเหลาน้ี  เรียกวา 
“ธรรมโอสถ” วิธีการใชธรรมโอสถ   รักษาโรคทางใจ มีขอความทําดังน้ี 

 ๑. ใชโยนิโสมนสิการ   คือ  พิจารณาหาเหตุผล หาคุณคาประโยชนและโทษในแต
ละเรื่องพรอมกับรูแกไขปญหาและรูจักการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง 

 ๒. การใชสมาธิบําบัด  เชน  อาปานาสติ พุทธนุสติ การเจริญเมตตา เพ่ือสงบ  
นิวรณกิเลส จนเกิดปติผอนคลาย 

 ๓.  การคบหากัลยาณมิตร เชน พอแม ครูอาจารย พระสงฆ แพทย จิตแพทย คนใด
คนหน่ึง ท่ีสามารถใหขอแนะนําและปรึกษาได 
                   

๘๑  พระมหาปองปรีดา ปริปุญโร, การปองและรักษาโรคตามฟหลักพระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธ
พุทธศาสนตร มหาบัณฑิต: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๒๕๔๔),. หนา ๑๗. 



 ๕๗

จากท่ีศึกษา  พบวา  เมื่อมีโรคความเจ็บปวยท้ัง ๒ ชนิด ในการรักษาหรือบรรเทาความ
เจ็บปวยน้ัน  จะตองใชยา  น่ัน  ก็คือ  ยารักษาทางกาย  และยารักษาทางใจ  ดังน้ัน   ในทาง
พระพุทธศาสนาจึงตองศึกษายาทางกายและยาทางใจไปพรอมกันดวย 
 
๓.๒   หลักธรรมท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยตามแนว 
 พระพุทธศาสนา  

หลักธรรมท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยตามแนว
พระพุทธศาสนาสําคัญ ๆ หลายหมวด ท่ีพระพุทธเจาทรงนํามากลาวสอนหรือตรัสแสดงไวน้ัน ใน
พระไตรปกฎพบวา  ในหลักธรรมสําคัญ ๆ แตละหมวดที่ทรงตรัสแสดงไวน้ัน ทรงมีเปาหมาย
สูงสุดเพ่ือนําไปสูการดับทุกขใหส้ินเชิง คือ พระนิพพาน  และยังสรางหลักธรรมท่ีเปนกระบวนของ
ชีวิต โดยจะเนนหลักธรรมท่ีเก่ียวของกระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวย และแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักคําสอน 

พระพุทธเจา  นอกจากจะทรงมีพุทธานุญาตและพุทธบัญญัติตาง ๆ  เพ่ือใชในการ
บําบัดรักษาโรคใหแกภิกษุดวยกรรมวิธีตามแบบท่ัว ๆ ไป  ดังท่ีกลาวขางตนน้ีแลว  ยังพบพุทธวิธี
บําบัดรักษาโรคอีกวิธีหน่ึง  ท่ีพระพุทธเจาทรงนํามาใชในการบําบัดรักษาโรคตาง ๆ ใหกับหมูภิกษุ
สงฆและเหลาคฤหัสถไวดวยคือ  “พระธรรมโอสถ”  ซ่ึงเปนโอสถท่ีสามารถใชรักษาโรคตาง ๆ ท้ัง
โรคทางกายและโรคทางใจไดดวย  ตามหลักฐานท่ีระบุไวในคัมภีรพระไตรปฎก  ไดกลาวถึงบุคคล
สําคัญ ๆ ท่ีมีการนําพระธรรมโอสถไปใชการรักษาโรคตาง ๆ ใหหายได  โดยในท่ีน้ีจะไดนํามา
กลาวไวพอสังเขป  ตามลําดับดังน้ี 

(๑) พระพุทธเจาการใชพระธรรมโอสถ 
เมื่อครั้งท่ีพระพุทธเจาทรงประชวร  หลาย ๆ ครั้งพระองคจะทรงรักษาเองหรือให

แพทยทําการรักษาไปตามความเหมาะสมและโอกาสอันควร  ซ่ึงสวนหน่ึงไดกลาวไปแลวในหัวขอ
การบําบัดรักษาแบบทั่วไป   สําหรับในหัวขอน้ีจะไดกลาวเฉพาะการใชพระธรรมโอสุมา
บําบัดรักษาโรคไวโดยสังเขป  ดังน้ี 

 พระพุทธเจากับ  “โพชฌงค  ๗” 
 สมัยหน่ึง  ขณะท่ีพระพุทธเจาทรงประทับ  ณ  พระเวฬวัน  พระพุทธเจาทรง

ประชวรหนักไดรับทุกขเวทนาอยางแรงกลา  คร้ังน้ันพระหมาจุนทะไดเขาเผาถวายอุปฏฐาก
พระพุทธเจายังท่ีประทับ  และพระพุทธเจาไดรับสั่งใหพระมหาจุนทะสวดสาธยายโพชฌงค  ๗  ให
พระองคฟง  จากน้ันพระมหาจุนทะจึงไดสวดสาธยายธรรม โพชฌงค ๗  ตามท่ีไดฟงมาจาก
พระพุทธเจาสดับรับฟง  โดยพระองคไดพิจารณาตามธรรมน้ันไปดวย  คร้ันพระมหาจุนทะได



 ๕๘

แสดงธรรมจบลง  พระพุทธเจาก็ทรงหายจากพระประชวรทันที  และพระประชวรน้ันพระผูมีพระ
ภาคเจาทรงละไดอยางน้ัน  ดังท่ีพระองคไดตรัสกับพระมหาจุนทะวา  “จุนทะ  โพชฌงค  ดีนัก  จุน
ทะ  โพชฌงคดีนัก๘๒   

พระพุทธเจากับ  “เจโตสมาธิ” 
สมัยหน่ึง  ขณะท่ีพระพุทธเจาประทับเจาพรรษา ณ เวฬุคาม  ในระหวางพรรษาน้ัน

พระองคทรงประชวรหนักไดรับทุกขเวทนาอยางรุนแรง  ถึงขั้นจวนเจียนจะปรินิพพาน  ในคร้ังน้ี
พบวาพระพุทธองคทรงใชธรรมโอสถหลายขนาน  คือ  ทรงใชสิตสัมปชัญญะ  ทรงใชขันติ  คือ  
ความอดกล้ันอดทนอยางไมพร่ันพรึง  และใชการทําความเพียรดวยการเขาสูเจโตสมาธิขับไล
อาพาธครั้งน้ี  จนกระท่ังอาการพระประชวรคอย ๆ สงบลงและหายจากพระประชวรได  ดังท่ี
พระองคตรัสกับพระอานนทวา 

บัดน้ี  เราเปนผูชรา  แก  เฒา  ลวงกาลมานาน  ผานวัยมามาก  เรามีวัย  ๘๐  ป  รางกาย
ของตถาคตยังเปนไปได  ก็เหมือนกับเกวียนเกาท่ีซอมแซมดวยไมไผ  ฉะน้ัน  รางกายของตถาคต  
ยังสบายข้ึน  ก็เฉพาะในเวลาท่ีตถาคตเขาเจโตสมาธิ  อันไมมีนิมิตเพราะไมมีนิมิตเพราะไมใสใจ
นิมิตทุกอยาง  และเพราะเวลาดับเวทนาบางอยางไดเทาน้ัน๘๓ 

จากเน้ือหาสาระในพระสูตรท่ีกลาวน้ี  จะพบขอสังเกตบางประการที่สามารถนํามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในดานการดูแลรักษาและแกปญหาสุขภาพได  ดังน้ี 

๑.   ธรรมโอสถท่ีพระพุทธเจาทรงนํามาใชในการระงับโรคาพาธคร้ังน้ีไดน้ัน  จะเห็น
ไดวาพระองคทรงใชหลักของธรรมปฏิบัติท่ีสําคัญ ๆ หลายประการ  คือ  การมีสติสัมปชัญญะ  
ความขันติ  และสมาธิในชั้นสูง  คือ  การเขาสูเจโตสมาธิ  และการท่ีพระองคทรงหายจากอาการพระ
ประชวรไดน้ัน  ไมไดเกิดจากการใชอิทธิฤทธ์ิใด ๆ แตเกิดขึ้นมาจากพลังแหงคุณธรรม  หรือความ
เพียรท่ีไดทรงสั่งสมมาอยางยาวนานและตอเน่ืองกันมาอยางเต็มเปยมแลวน่ันเอง  และเม่ือถึงคราว
เจ็บปวยขึ้นมา  พระองคจึงสามารถเอาพลังแหงคุณธรรมน้ันมาใชรักษาโรคได 

๒.  ในพระสูตรน้ีไดใหแงคิดจากพระดํารัสของพระพุทธเจาท่ีตรัสวา  ผูสูงวัยแลวยอม
มีรางกายเปรียบเสมือนกับเกวียนเกาท่ีเขาซอมแซมไมไผ  ยอมไมอาจทําใหกลับแข็งแรงดังเดิมได  
ดังน้ันในกรณีการรักษาผูปวยผูสูงวัยในระยะสุดทาย  โดยเฉพาะการจะนําเครื่องชวยหายในเขามา
ชวยหายในเขามาชวยยืดการตายออกไปน้ัน  จึงนาจะไดมีการนําพระดํารัสท่ีตรัสไวน้ีเปนขอคิดและ
พิจารณาประกอบการรักษาไวดวยวา  จะเหมาะสมที่จะตองใชเครื่องชวยหายใจมากนอยเพียงใด
ดวย  เพราะการใชเครื่องชวยหายใจน้ัน  ในบางคร้ังบางกรณีไมสามารถชวยชีวิตไดเสมอไปทุกครั้ง  
                   

๘๒  สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๙๗/๑๓๐-๑๓๑ 
๘๓ สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๓๗๕/๒๒๒-๒๒๔ 
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ในบางรายอยางมากก็แคทรงกับทรุด  หรือแคประวิงการตายออกไปเทาน้ัน  ผูปวยจะไมอาจกลับมา
ใชชีวิตตามปกติดังเดิมได  หรือท่ีมักเรียกกันวา  “ชีวิตพืช”  หรือ  “ศพท่ีมีลมหายใจ”  ซ่ึงกรณีเชนน้ี  
ปจจุบันพบเห็นถึงโทษของการใชเครื่องชวยหายในในผูปวยระยะสุดทายเพ่ิมมากขึ้น  กลาวคือ  ได
เกิดผลกระทบท่ีติดตามมาหลายประการ  ไดแก 

๒.๑  ผลกระทบตอผูปวยเอง  คือ  ผูปวยตองนอนอยูในหอง  ไอ.ซี.ยู.  เพียง
ลําพังตองไดรับทุกขเวทนายาวนานเพ่ิมข้ึนไปอีก  โดยผูปวยไมอาจฟนกลับมาใชชีวิตตามปกติได  
และไมอาจตายอยางสงบเงียบหรือท่ีเรียกกันวาเปนการตายอยางสมศักด์ิศรีได 

๒.๒  ผลกระทบตอญาติ  คือ  ตองเสียคาใชจายสูงข้ึน  ในบางรายพบวาถึงกับ
ตองขายบานจนหมดตัว  เกิดภาวะความเครียดติดตามมาอีกหลายประการ  เชน  ตองคอยมาดูแล
และรักษาพยาบาลเปนประจํา  ทําใหตองสูญเสียเวลาปกติไป  เกิดความวิตกกังวลใจในเร่ือง
คาใชจายแลว  ปญหาก็คือวาจะไมมีใครเปนคนกลาถอดเครื่องชวยหายในจากผูปวยออกไป  ซ่ึง
เหตุการณน้ีพบวาไดเกิดขึ้นมากในปจจุบันในผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจ 

๒.๓  ผลกระทบตอแพทยและพยาบาล  เชน  แพทยและพยาบาลตองเสียเวลา
กับการดูแลผูปวยท่ีไมอาจฟนกลับมาใชชีวิตตามปกติได  ซ่ึงในสวนน้ีแพทยและพยาบาลทีมี
จํานวนจํากัด  ควรจะตองไปรักษาชีวิตใหกับผูท่ีมีโอกาสหายเปนปกติไดมากกวา  เปนตน 

จากปญหาตาง ๆ เหลาน้ี  ควรที่จะไดนําเอาไปเปนขอคิดพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางใน
การปรับแนวทางการรักษาใหกับผูปวยระยะสุดทายใหเหมาะสมตอไป  เพ่ือจะเกิดประโยชนตอ
ผูปวยในแงท่ีจะไดตายอยางสงบและมีสติ  ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาถือวาเปนการตายอยางดีท่ีสุด 

พระพุทธเจากับการใช  “สติสัมปชัญญะ” 
สมัยหน่ึง  ขณะท่ีพระพุทธเจาประทับ ณ ปาวาเจดีย  พระองคไดทรงปลงพระชนมายุ

สังขารแลว  และไดตรัสบอกกับพระอานนทนับวาจากน้ีไปเปนเวลาอีก  ๓  เดือน  พระองคจะ
ปรินิพพาน  จากน้ันก็เสด็จตอไปตามลําดับ  ระหวางเสด็จถึงกรุงปาวาทรงรับนิมนตของนาย         
จุนทะกัมมารบุตร  เสวยอาหารท่ีชื่อวา  “สูกรมัททวะ”๘๔  ท่ีนายจุนทะไดจัดเตรียมมาถวาย   
หลังจากท่ีพระองคเสวยพระกระยาหารชนิดน้ีไปแลว  ทําใหพระองคเกิดอาการประชวรอยาง
รุนแรงดวยอาการลงพระบังคนหนักเปนโลหิต  ทรงไดรับทุกขเวทนาอยางแรงกลาถึงกับจวนเจียน
จะปรินิพพาน  ซ่ึงในคร้ังน้ีพระองคทรงใช  “สติสัมปชัญญะ”  และทําความอดกล้ันตอทุกขเวทนา

                   
      ๘๔ สูกรมัททวะ  แปลกันไวหลายความหมาย  บางก็อธิบายวาคือ  อาหารที่ปรุงจากพืชชนิดหน่ึง  

เรียกวาบุก  บางก็แปลวาเนื้อสุกรออน  แตเพ่ือไมใหสับสนจึงใชคําทับศัพทวาเปนอาหารชื่อ  “สูกรมัททวะ” 
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ท้ังหลาย  จนกระท่ังพระองคสามารถเดินทางในระยะไกล ๆ เพ่ือจะมุงหนาไปสูกรุงกุสินารา  อัน
เปนสถานที่ท่ีพระองคกําหนดไววาจะไปปรินิพพานที่น่ันได๘๕ 

ขอสังเกตจากพระสูตรน้ี  พบวามีประเด็นท่ีเก่ียวของกับผูปวยท่ีจะเปนประโยชนไดใน
บางประการ  ดังน้ี 

๑.  การบริโภคอาหารแสลง  ดังจะพบวาในขณะท่ีพระพุทธเจากําลังประชวรอยูน้ัน  
แตเมื่อเสวยพระกระยาหารท่ีชื่อวา  “สูกรมัททวะ”  น้ันแลวทําใหพระประชวรของพระองคกําเริบ
หนักข้ึน  น่ันยอมแสดงวาอาหารชนิดน้ีเปนอาหารท่ีแสลงตอพระโรคของพระองค  จากขอสังเกตน้ี  
ดังน้ันผูปวยจึงควรเพ่ิมระมัดระวังในเร่ืองอาหารที่อาจจะเปนของแสลงตอโรคไวดวยวาอาหารท่ีตน
รับประทานเขาไปแลวน้ันเหมาะสมกับธาตุในรางกายหรือไม  ซ่ึงในแตละคนจะไมเหมือนกัน  ซ่ึง
จะตองรูจักคอยสังเกตดวยตนเองวา  เม่ือรับประทานอาหารชนิดใดเขาไปแลวทําใหรางกายรูสึก
สบายก็ควรบริโภคอาหารชนิดน้ัน  แตถาทําใหรางกายรูสึกไมสบายก็ควรงดบริโภคอาหารชนิดน้ัน
ดวย 

๒.  การยืดเวลาตายออกไป  ดังจะพบวาการท่ีพระพุทธเจาทรงสามารถกําจัดโรคาพาธ
ออกไปไดในขณะท่ียังไมประสงคจะนิพพานกอนเวลาท่ีทรงกําหนดและต้ังใจไวแลวน้ัน  ยอมไม
เปนการพนวิสัยท่ีจะผัดผอนหรือขัดกับยมทูตแตอยางใด  เพราะหากสังเกตจากแรกเปนการใชกําลัง
คุณธรรมท่ีพระองคไดทรงบําเพ็ญเพียรมาอยางครบถวนบริบูรณและเต็มเปยมมาแลวน้ันมารใชใน
ยามเจ็บปวยได  และวิธีท่ีสอง  คือ  ทรงใชอิทธิบาท  ๔  จะสามารถทําได  แตสําหรับการใชอิทธิ
บาท  ๔  ในกรณีน้ีไมไดเปนการใชเพ่ือใหมีอายุยืนนานออกไปมาก  แตทรงใชเพียงแคใหถึง
สถานท่ีท่ีพระองคทรงมุงหมายไวเทาน้ันวาจะไปใหถึงยังท่ีท่ีพระองคกําหนดหมายไววา  จะไป
ปรินิพพานไดเทาน้ัน  ซ่ึงเหตุการณทํานองน้ีอยาวาแตพระพุทธเจาผูทรงธรรมอันเย่ียมน้ีเลย  แมแต
ปุถุชนท่ัวไปซ่ึงมันจะพบเห็นไดอยูบอย ๆ วา  มารดาผูปวยหนักใกลตาย  แตยังไมยอมดับจิตเมื่อรู
วาบุตรท่ีอยูหางไกลกําลังเดินจะทางมาถึง  ก็สามารถรอคอยอยูตอไปไดสักระยะหน่ึง  จนกระท่ัง
บุตรมาถึงจึงไดส้ินใน  อยางท่ีมักเรียกเปนสํานวนไทยวา  “ต้ังใจไวคอยทา”  น่ันเอง 

๓.  การท่ีพระองคทรงอาพาธหนักขนาดเรียกวาจวนเจียนจะปรินิพพาน  แตพระองค
ยังทรงสามารถเสด็จดําเนินไดน้ัน  ในประเด็นปญหาน้ี  บุคคลท่ัวไปอาจเขาใจวาเปนการพนวิสัย
ของผูปวยหนักท่ัว ๆ ไปจะกระทําได  ในขอน้ีหากสังเกตใหดีดังไดกลาวไวในตอนตนในเรื่องพุทธ
วิธีดูแลและเสริมสรางครบถวนและตอเน่ืองเปนประจํา  โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องการเดินท่ี
พระองคทรงกระทําตลอดพระชนมชีพแหงเพศพรหมจรรย  ท้ังการเดินเผยแผธรรม  การเดิน
บิณฑบาต  และการเดินจงกรม  ซ่ึงอานิสงสประการหน่ึงของการเดินจงกรมท่ีตรัสไวคือ  ทําให
                   

๘๕  ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๖๓-๒๒๒/๑๑๖-๑๖๘. 
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อดทนตอการเดินทางไกลได  ขอน้ียอมสามารถนํามาใชไดเปนอยางดีย่ิง  แมวาในยามท่ีพระองคจะ
ทรงพระประชวรอยางหนักอยางไรก็ตาม  พระองคยอมสามารถเสด็จพระดําเนินไดอยางแนนอน  
ย่ิงมีการนําเอาหลักธรรมขอขันติท่ีพระองคทรงบําเพ็ญมาแลวอยางย่ิงยวดมาผนวกรวมเขาดวยแลว  
ยอมไมเปนการเหลือวิสัยท่ีพระองคจะทรงทําไดอยางแนนอน 

(๒)  พระพุทธสาวกกับการใชพระธรรมโอสถ 
ในยามที่พระสาวกอาพาธ   พระพุทธเจาก็จะทรงนําธรรมโอสถไปใชในการ

บําบัดรักษาโรคเชนกัน ดังปรากฏหลักฐานในพระไตรปฎก  ซ่ึงแตละกรณีผูวิจัยจะกลาวแตใจความ
โดยยอ  ดังน้ี          

       พระมหากัสสปะ กับ “โพชฌงค  ๗” 
 สมัยหน่ึง  พระมหากัสสปะ๘๖  อาพาธหนัก  อยู  ณ ปปผลิคูหา  ครั้งน้ัน  พระผูมี

พระภาคเจาเสด็จไปเย่ียมถึงท่ีพัก  ไดตรัสถามถึงอาการไขเปนท่ีเรียบรอยแลว  จากน้ันทรงแสดง
ธรรมวาดวยเรื่อง  “โพชฌงค  ๗”  ใหพระมหากัสสปะฟง  ขณะท่ีกําลังฟงธรรมน้ันพระมหากัสส
ปะก็ไดนอมจิตพิจารณาตามไปดวย  ครั้นพระองคทรงแสดงธรรมจบลง  พระมหากัสสปะก็หายจาก
อาพาธและอาพาธน้ันพระมหากัสสปะก็ละไดแลว๘๗ 

 พระโมคคัลลานะ กับ  “โพชฌงค  ๗” 
 สมัยหน่ึง  พระโมคคัลลานะ  อาพาธหนัก  อยู ณ ภูเขาคิชฌกูฎ  ครั้งน้ันพระผูมี

พระภาคเจาเสด็จไปเย่ียมถึงท่ีพัก  ไดตรัสถามถึงอาการไขเปนท่ีเรียบรอยแลว  ลําดับจากน้ัน
พระองคไดทรงแสดงธรรมวาดวยเรื่อง  โพชฌงค  ๗  ใหพระโมคคัลลานะฟง  ขณะฟงธรรมน้ัน
พระโมคคัลานะก็ไดนอมจิตพิจารณาตามไปดวย  ครั้นพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมจบลงแลว  พระ
โมคคัลลานะก็หมายจากอาพาธน้ันพระโมคคัลลานะละไดแลว  ขอสังเกตเก่ียวกับการนําเอา  
“โพชฌงค  ๗”  มาใชในการรักษาโรค  ดังท่ีไดยกมากลาวไวน้ี  ผูวิจัยพบขอสังเกตไดในบาง
ประการ  ดังน้ี 

๑. การท่ีพระพุทธเจาและพระสาวกบางรูป  เม่ือไดสวดสาธยายธรรมในบทโพชฌงค 
๗  แลว  สามารถรักษาโรคใหหายไดทันทีน้ัน  จะสังเกตเห็นไดวาลวนแตเปนพระอรหันตท้ังส้ิน  
ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาถือวาเปนบุคคลผูผานการฝกอบรมศีล  สมาธิ  และปญญามาไดอยาง
ครบถวนสมบรูณทุกประการแลวน่ันเอง 

๒. การท่ีพระพุทธเจาแมจะไดตรัสรูธรรมแลว  คร้ันเวลาท่ีมีพระประชวร  พระองคยัง
ตองใหพระอุปฏฐากสาธยายธรรมใหพระองคฟง  ทําไมไมทรงสวดสาธยายธรรมหรือกําหนด
                   

๘๖ พระมหากัสสปะ  คือพระสาวกที่พระพุทธเจาทรงกลาวยกยองวาเปนเลิศในการธุดงค 
๘๗ สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๙๕.๑๘๒-๑๒๙. 



 ๖๒

พิจารณาดวยตนเอง  ท้ังน้ีเปนเพราะขณะเจ็บปวยท่ีมีโรครุมเราอยางหนัก  ผูปวยยอยจะไมมี
เร่ียวแรงสวดไดเองประการหน่ึง  และการท่ีสองหากมีผูมาสวดสาธยายใหฟงเทากับวาผูแสดงไดทํา
หนาท่ีเปนผูแนะนําปรุงแตงใหเสร็จหมด  โดยท่ีผูปวยไมตองมีภาระในการไปกําหนดเพงพิจารณา
ตามดูในธรรมแตละขอ ๆ เทาน้ัน 

๓. จากผลของการใชโพชฌงค  ๗  น้ี  ซึ่งทําใหพระพุทธเจา และพระสาวกหายปวย
ไดน้ัน  ดวยเหตุน้ีจึงพบไดวามีพุทธบริษัทชาไทยจํานวนหน่ึงท่ีไดศึกษา ธรรมมา  เม่ือมีผูท่ีเจ็บหนัก  
จึงมักนิยมนิมนตพระมาสวดโพชฌงค ๗ ใหฟง  เพ่ือมุงหวังสงเสริมกําลังใจ  และใหหายจากโรคได
น่ันเอง 

 พระศิริมานนท กับ  “สัญญา  ๑๐” 
สมัยหน่ึง  พระคิริมานนทอาพาธหนัก  เมื่อพระอานนทไดไปกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา

ใหทรงทราบแลว  พระองคจึงทรงมอบหมายใหพระอานนทไปเย่ียมแทน  พรอมกับโปรดใหพระ
อานนทเรียนสัญญา  ๑๐  เพ่ือนําไปสวดสาธยายใหกับพระคิริมานนทฟง  โดยใหตรัสบอกกับพระ
อานนทดวยวา  หากพระคิริมานนทไดฟงธรรมน้ีแลวอาจจะทําใหกายไขไดจากน้ันพระอานนทจึง
ไดนําสัญญา  ๑๐  ประการที่ไดเรียนมาน้ี  ไปแสดงตอพระคิริมานนทฟงคร้ันพระคิริอานนทไดฟง
ธรรมน้ีแลว  อาพาธหนักน้ันก็ไดสงบระงับในทนัที๘๘ 

 ภิกษุทุพพลภาพ กับ  “สัญญา  ๕” 
 สมัยหน่ึง  พระผูพระภาคเจาทรงเสด็จไปเย่ียมภิกษุไข ณ ศาลาบํารุงภิกษุไขครั้งน้ันตรัส
แสดงธรรมปลอบใจแกภิกษุอาพาธรูปหน่ึงผูมีรางกายทุพพลภาพวา  หากภิกษุรูปใดก็ตามแมวาจะ
เปนผูมีรางกายทุพพลภาพ  หากไดประพฤติตามธรรมในสัญญา  ๕  ประการน้ี  คือ  พิจารณาเห็น
ความไมงามในกาย  กําหนดหมายความปฏิกูลในอาหาร กําหนดความหมายไมเพลิดเพลินในโลก
ท้ังปวง  พิจารณาความไมเท่ียงในสังขารท้ังหลาย  เขาไปศึกษามรณสัญญาไวในภายในอยางเต็ม
เปยมแลว  ก็จะยอมไดผลเชนกันคือสามารถส้ินอาสวะได๘๙ 

 พระอนุรุทธะ กับ  สติปฏฐาน  ๔ 
  สมัยหน่ึง  พระอนุรุทธะ๙๐  อาพาธหนัก อยู ณ ปาอันธวัน  เขตกรุงสาวัตถี  ครั้งน้ัน
ภิกษุจํานวนหน่ึงพากันไปเย่ียมถึงท่ีพัก  เม่ือไดเห็นพระอนุรุทธะไดรับทุกขเวทนาอยางรุนแรงแต
ไมไดแสดงอาการทุรนทุราย  จึงไดถามถึงหลักธรรมท่ีพระอนุรุทธะใชอยูในขณะน้ันซ่ึงพระอนุ

                   
๘๘ องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๖๐/๑๒๘-๑๓๑. 
๘๙ อง.ปญจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๑/๒๐๑-๒๐๑. 
๙๐ พระอนุรุทธะ  คือ  พระสาวกท่ีพระพุทธเจาทรงกลาวยกยองวาเปนเลิศในการมีตาทิพย 



 ๖๓

รุทธะไดตอบไปวา  ทานมีจิตต้ังม่ันอยูใน “สติปฎฐาน ๔” ทุกขเวทนาทางกายที่เกิดชิ้น  จึงไม
สามารถครอบงําจิตทานได 
 ขอสังเกตท่ีไดจากพระสูตร  ๒  พระสูตรขางตนน้ี  พบไดวาการฆาตัวตายของพระสาวกท้ัง  
๒  รูป  คือ  พระวักกลิและพระฉันทะ  พระพุทธเจาไมไดทรงกลาวตําหนิไวก็ตามเพราะเหตุวา  การ
ฆาตัวตายของท้ัง  ๒  ทานน้ันเปนการฆาตัวตายท่ีเกิดจากปญญาท่ีไดรูแจงในพระสัจธรรมของชีวิต
แลว  จึงไดสมัครใจที่ไมอยากมีชีวิตอยูตอไป  ซ่ึงแตกตางไปจากการฆาตัวตายของปุถุชนท่ีฆาตัว
ตายไปดวยอํานาจของ  โลภะ  โทสะ  และโมหะ  ดังน้ันการฆาตัวตายของภิกษุท้ัง  ๒  รูปน้ัน
พระพุทธเจาจึงไมทรงตําหนิแตอยางใด  เพราะทานไดส้ินชีวิตไปโดยไมตองกลับมาเกิดในวัฏฏะ
สงสารอีกตอไป  คือไดบรรลุ  มรรค  ผล  นิพพานแลวน่ันเอง 
 แตอยางไรก็ตาม  ในขอน้ีขอผูวิจัยขอแสดงความความเห็นวา  การกระทําของพระสาวกทั้ง
สองน้ีนาจะถูกตําหนิไวบาง  เพราะแมวาพระภิกษุท้ัง  ๒  รูป  จะไดเขาสูการหลุดพนคือไดเขาถึง
พระนิพพานแลวก็ตาม  แตการกระทําท่ีทานไดทําไวน้ันอาจนํามาซ่ึงความเขาใจผิดหรือเปน
แบบอยางท่ีไมดีใหบุคคลอ่ืนท่ียังไมสามารถบรรลุธรรมได  หลงเขาใจผิดและมากระทําตาม
แบบอยาง  เพ่ือหลีกหนีความเจ็บปวดทุกขเวทนาแรงกลาดวยการคิดฆาตัวตายไดเชนกัน 

 พระอัสสชิ กับ  “ขันท  ๕  และเวทนา ๓” 
  สมัยหน่ึง  พระอัสสชิ  อาพาธหนัก  ครั้งน้ันพระผูมีพระภาคเจาทรงเสด็จไปเย่ียม
ถึงพ่ีพัก  ครั้นทรงตรัสถามถึงอาการไขแลว  ทรงทราบวาพระอัสสชิมีความทุรนทุรายเพราะคิดวา
ตนน้ันไดเส่ือมจากสมาธิ  พระองคจึงไดตรัสบอกอยาไดไปยึดถือเอาสมาธิน้ันเลย  หากยังมีศีล
บริสุทธ์ิดีแลวก็ไมควรที่จะทุรนทุรายอะไรอีก  ลําดับจากน้ันพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสอนให
พิจารณาเร่ืองขันท  ๕  วาไมเท่ียง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  และทรงสอนใหพิจารณากําหนดรูชัดใน
เวทนา  ๓  อยางคือ  สุข  ทุกข  ไมสุขไมทุกข  ลวนแตไมเท่ียง  ไมนาหมกมุน  ไมนาเพลิดเพลิน  
หลังจากตายไปก็ใหกําหนดรูชัดในอาการเชนน้ี๙๑ 

 ภิกษุบวชใหม กับ  “อายตนะ  ๖” 
  สมัยหน่ึง  ภิกษุบวชใหมรูปหน่ึงอาพาธหนัก  ครั้งน้ันพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไป
เย่ียมถึงท่ีพัก  ครั้นตรัสถามถึงอาการไขเปนท่ีเรียบรอยแลว  ลําดับจากน้ันทรงสอนธรรมใหเห็นใน
ความไมเท่ียงของอายตนะภายใน  ๖  คือ  ตา  หู  จมูก  ล้ิน  กาย  ใจ  วาไมเท่ียง  และผูใดเห็นตาม
ดังกลาวน้ีได  เม่ือน้ันจิตก็จะคลายกําหนด  จิตก็จะหลุดพนได  ครั้นพระผูพระภาคเจาแสดงธรรม

                   
๙๑ สํ.ข.(ไทย) ๑๗/๘๘/๑๖๓-๑๖๔. 



 ๖๔

จบลง  ภิกษุบวชใหมก็เขาถึงธรรมน้ันได  และจิตหลุดพนจากอาสวะไปไดเพราะจิตไดละความยึด
ม่ันถือมั่นลงไปได๙๒ 
 

 พระเขมะ กับ  “ขันธ  ๕” 
  สมัยหน่ึง  พระเขมะ  อาพาธหนัก  พระเถระท้ังหลายที่ไมสามารถไปเย่ียมทานได
จึงมอบหมายใหพระทาสกะไปเย่ียมแทน  พรอมกับฝากขอความวาดวยขันธ  ๕  ไปใหกับพระเขมะ
พิจารณา  และไดมีการโตตอบสนทนากันไปมาถึง  ๔ คร้ัง  จนเปนท่ีชัดเจนแจมแจงกันดวยดีท้ัง  ๒  
ฝายแลว  จิตของพระเขมะและเถระทั้งหลายนั้น  ก็หลุดพนจากอาสวะไดเพราะเหตุท่ีจิตไมมีความ
ถือม่ัน 

 พระผัคคุณะ กับ  “การฟงธรรมในเวลาใกลตาย” 
  สมัยหน่ึง  พระผัดคุณะอาพาธหนักพระผูมีพระภาคเจาทรงเสด็จไปเย่ียมถึงท่ีพัก  
ครั้นตรัสถามถึงอาการไขเปนท่ีเรียบรอยแลว  ลําดับจากน้ันพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมใหฟงอยาง
ชัดเจนแชมแจงเพ่ือใหทานไดมีกําลังในการปฏิบัติ  ขณะไดฟงธรรมอยูน้ันจิตทานก็นอมพิจารณา
ตามไปดวย  หลังจากท่ีพระพุทธเจาเสด็จกลับไปแลวไมนาน  จากน้ันพระผัดคุณะก็ถึงแกมรณภาพ  
ซ่ึงหลังมรณภาพไดมีอินทรีย ท่ีผองใสมาก  ทานพระอานนทไดนําเ ร่ืองน้ีไปกราบทูลตอ
พระพุทธเจา  พระองคไดตรัสบอกไปวาเหตุท่ีเปนเชนน้ันเกิดจากอานิสงคของการไดฟงธรรม๙๓  
ในเวลาขณะใกลตาย  และไดตามพิจารณาเน้ือความแหงธรรมน้ัน  จึงทําใหจิตของผูฟงธรรมแลว
นอมพิจารณาตามน้ัน  มีจิตหลุดพนจากโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕๙๔  ได๙๕ 
 ขอสังเกตท่ีไดจากพระสูตรน้ีคือ  จากการที่พระพุทธเจาไดตรัสแสดงถึงอานิสงคของการ
ไดฟงธรรมในขณะใกลตายไวน้ัน  จะเห็นไดวาทําใหเกิดอิทธิพลตอพุทธบริษัทชาวไทย  จน
                   

๙๒ สํ.สฬา.(ไทย) ๑๘/๗๔-๗๕/๖๖-๗๐. 
๙๓ อานิสงคของการฟงธรรมมี  ๖  ประการ  คือ  ๑.ผูยังไมหลุดพนจากสังโยชนเบื้องต่ํา  ๕  ประการ  

ถาไดเห็นพระตถาคตในเวลาใกลตายและพระองคแสดงธรรมใหฟง  จิตก็หลุดพนจากสังโยชนนั้นได  ๒.  ถาได
เห็นสาวกของพระตถาพต  และทานแสดงธรรมใหฟง  จิตก็จะหลุดพนจากสังโยชนนั้นได  ๓.  ถาตึกตรอง
พิจารณาธรรมตามที่ไดสดับไดเรียนมา  จิตก็จะหลุดพนจากสังโยชนนั้น  ๔.  ถาไดเห็นตถาคตในเวลาใกลตาย  
และพระองคทรงแสดงธรรมใหฟง  จิตก็จะนอมไปในธรรมเปนท่ีส้ินอุปธิกิเลส  ๕.  ถาไดเห็นสาวกของพระค
ถาคต  และทานแสดงธรรมใหฟง  จิตก็จะนอมไปในธรรมเปนที่ส้ินอุปธิกิเลส  ๖.  ถาตรึกตรองเพงธรรมตามที่
ไดสดังไดเรียนมา  จิตก็จะนอมไปในธรรมเปนท่ีส้ินอุปธิกิเลส.อง.ปญจก.(ไทย) ๒๒/๕๖/๕๔๑-๕๔๓. 

๙๔ โอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  คือ  เครื่องผูกมัดในใหยึดถือในเบื้องต่ํามี  ๕  อยางคือ  ๑.  ความเห็ฯวา
เปนตัวตน  ๒.  ความลังเลสงสัย  ๓.  ความถือมั่นศีลพรต ๔. ความพอในในกามคุณ ๕.  ความกระทบกระทั่งในใจ 

๙๕ อง.ปญจก.(ไทย)  ๒๒/๕๖/๕๓๙-๕๔๑. 



 ๖๕

กลายเปนประเพณีนิยมในการนิมนตพระมาสวดหรือแสดงธรรมใหกับผูปวยหนักและผูปวยใกล
ตายไดฟงธรรม  ท้ังน้ีเพ่ือใหจิตผูปวยไดจดจอในส่ิงท่ีเปนบุญเปนกุศล  เม่ือตายไปจิตขณะท่ีเปน
กุศลอยูน้ันจะไดนําพาไปสูภพภูมิท่ีดี ๆ ตอไปได 

(๒) คฤหัสถกับการใชพระธรรมโอสถ 
 แมแตในยามที่คฤหัสถเจ็บปวย  ในบางโอกาสก็พบวาพระพุทธเจาและพระสาวกไดมีการ
ใหธรรมโอสถไปตามความเหมาะสมกับระดับธรรมท่ีแตละคนจะพึงมี  สําหรับใชแกปญหาความ
เจ็บปวยไวดวย  ดังปรากฏตามหลักฐานในพระไตรปฎกท่ีกลาวไว  มีใจความโดยยอดังน้ี 
   ธนัญชานิพราหมาณ กับ  “พรหมวิหาร  ๔” 
   สมัยหน่ึง  ธนัญชานิพราหมณ ๙๖ เกิดปวยหนัก  จึงใหคนไปนิมนตพระสา
รีบุตรใหโปรดอนุเคราะหมาเย่ียมดวย  คร้ังน้ีนพระสารีบุตรไดไปเย่ียมถึงท่ีบาน  และถามอาการไข
เปนท่ีเรียบรอยแลว  จึงไดทราบวาธนัญชานิพราหมณมีจิตอยากไปสูพรหมโลกลําดับจากน้ัน  จึงได
แสดงธรรมวาดวยพรหมวิหาร  ๔  อันเปนหนทางไปสูพรหมโลก  ระหวางฟงธรรมน้ันจิตของธนัญ
ชานิพราหมณไดนอยพิจารณาตามดวยมีความประสงคจะไดไปเกิดในพรหมโลกครั้นพระสารีบุตร
แสดงธรรมจบ  จึงไดลาจากไป  หลังจากน้ันไมนานธนัญชานิพราหมณ  ก็ส้ินชีวิตลงและหลังจาก
ตายแลวไดไปสูพรหมโลกตามที่จิตไดมุงหมายเอาไดกอนส้ินชีวิต๙๗ 
 ขอสังเกตในพระสูตรน้ี  จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนามีแนวความเช่ือเร่ืองชีวิตหลังการตาย
วา  เม่ือตายไปแลวจะมีการเกิดในภพชาติใหมท้ังท่ีดีและไมดี  ดังน้ันในขณะใกลตายจึงไดมีการิน
มนตพระมาแสดงธรรมใหฟง  เม่ือใหจิตท่ีกําลังจดจอขณะฟงธรรมน้ันไดสงบและเปนกุศล  เม่ือ
ตายไปจะไดไปเกิดในที่ดี ๆ เชน  สวรรค  หรือพรหมโลก  เปนตน 
 อยางไรก็ตาม  แมวิธีดังกลาวน้ีจะเปนส่ิงท่ีดี  แตเปนความดีในระดับเบ้ืองตนสําหรับผูท่ีไม
อาจบรรลุธรรมไดเทาน้ัน  ท่ีสําคัญย่ิงกวาน้ีคือพระพุทธศาสนามีแนวความเช่ือในชีวิตหลังการตาย
อีกประการหน่ึงคือ  การท่ีไมตองกลับมาเกิดอีก  ดังน้ันพระพุทธเจาจึงไดตรัสกับพระสารีบุตรใน
ตอนทายพระสูตรเปนเชิงตําหนิวา  ทําไมจึงไดแสดงธรรมเร่ืองหนทางไปสูการเปนพรหม 
ใหธนัญชานิพราหมณฟง  จนทําใหจิตนอมไปสูพรหมโลก  ซ่ึงพระสารีบุตรกราบทูลไปวาเปน
เพราะพราหมณน้ันมีจิตตั้งม่ันและนอมไปสูการเปนพรหมเทาน้ัน 
 
 
                   

๙๖ ธนัญชาพราหมณ  คือ  ผูที่เคยฟงธรรมจากพระสารีบุตร  และเกิดศรัทธาในธรรมที่ไดฟงน้ันเม่ือ
เกิดเจ็บปวยหนักจึงไดนิมนตใหพระสารีบุตรมาชวยแสดงธรรมใหฟง 

๙๗ ม.น.(ไทย) ๑๓/๔๔๙-๔๕๓/๕๖๘-๕๗๒. 



 ๖๖

  นกุลปตากับการตั้งจิตวา  “กายปวย   ใจไมปวย” 
  สมัยหน่ึง  คหบดีสูงวัยทานหน่ึงชื่อนกุลปตา๙๘  เปนผูถูกโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน
อยูเสมอและไดรับทุกขเวทนาอยางหนัก  ทําใหทานเกิดความรูสึกทุกขใจและรําคาญใจเปนอยางย่ิง  
ครั้นไดมีโอกาสเขาเผาพระพุทธเจา  จึงไดกราบทูลขอพรจากพระองค  ถึงวิธีการแกไขเยียวยารักษา
โรคท่ีเปนประจําอยูน้ี  ซ่ึงทําใหรางกายกระสับกระสาย  ตองทนทุกขเวทนาเปนอยางย่ิง  ครั้งน้ัน
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบอกนกุลปตาไปดังน้ีวา   พึงตั้งใจไวอยู เสมอวา   ถึงแมวากาย
กระสับกระสายอยูก็ตาม  แตจิตจักไมกระสับกระสายตามไปดวย  ครั้นคหบดีผูสูงวัยทานน้ันไดฟง
อมตะธรรมน้ันแลวก็เกิดความยินดี  มีอินทรียผองใส  และสีหนาบริสุทธ์ิผองข้ึนทันที๙๙ 
 ขอสังเกตบางประการท่ีไดจากพระสูตรน้ี  คือ  ตามปกติของปุถุชนท่ัว  ไปเม่ือไดรับความ
เจ็บปวยทายใด ๆ แลว  มักจะสงผลกระทบไปถึงจิตใจดวย  ดังน้ันจึงสังเกตเห็นถึงสีหนาผิวพรรณ
ของผูปวยท่ีมีลักษณะของกายปวยและจิตปวยไปดวยน้ัน  มักจะมีใบหนาผิวพรรณท่ีเศราหมอง
อยางเห็นไดชัด  ซ่ึงตรงขามกับบุคคลที่รางกายปวย  แตจิตใจไมไดปวยตามไปดวยน้ัน  จะ
สังเกตเห็นไดวาผูน้ันจะมีสีหนาและผิวพรรณที่สดชื่น  แจมใสได  ท้ัง ๆ ท่ีมีรางกายเจ็บปวยอยูก็
ตามทั้งน้ีเพราะจิตของทานไดเปนอิสระจากการถูกครอบงําจากความเจ็บปวยไปได  เมื่อจิตท่ีเปน
อิสระ  บริสุทธ์ิ  ผองใส  ยอมสงผลถึงรางกายใหมีผิวพรรณและสีหนาท่ีสดช่ืน  ผองใส  ตามไปดวย  
ดังน้ันหากเจ็บปวยขึ้น  พึงตั้งใจไวใหมั่น  ดังพุทธพจนท่ีตรัสบอกกับคฤหัสถทานหน่ึงไววา  “แมวา
รางกายจะกระสับกระสาย  แตใจไมกระสับกระสายตามไปดวย”๑๐๐  ซ่ึงนับวาเปนพุทธวิธีท่ีจะนํามา
ชวยบรรเทาความเจ็บปวยทางกายไดดีอีกวิธีหน่ึง 
  อนาถบิณฑิกหบดี กับ  “ไตรลักษณ” 

   สมัยหน่ึง  อนาถบิณฑิกคหบดี๑๐๑  แหงกรุงสาวัตถี  ปวยหนัก  ครั้งน้ันไดมีพระสา
รีบุตรและพระอานนทไปเย่ียมถึงบาน  เมื่อถามถึงอาการไขเปนท่ีเรียบรอยแลว  ลําดับจากน้ันจึงได
แสดงธรรมใหพิจารณาเห็นวา  ในอายตนะภายนอก  ๖  อายตนะภายใน ๖  วิญญาณ ๖  สัมผัส  ๖  
เวทนา ๖ ธาตุ ๖  ขันธ ๕  อรูปฌาน ๔  โลกน้ี  โลกหนา  และอารมณท่ีรับรูทางอายตนะ  ๖  เปนสิ่ง
ท่ีไมควรยึดมั่นถือม่ัน  เมื่อพระสีบุตรกลาวแสดงธรรมน้ีจบลง  อนาถบิณฑิกคหบดี  ก็เกิดปติซ่ึงใน

                   
๙๘ นกุลปตา  คืออุบาสกที่พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนผูกลาวถอยคําท่ีทําใหเกิดความคุนเคย 
๙๙ สํ.ข.(ไทย)  ๑๗/๑/๑-๓. 
๑๐๐ จิตไมกระสับกระสวย  หมายถึง  จิตที่ละจากความยึดถือในขันธ  ๕  และไมมีความเห็นวากายเปน

ของตน  จิตก็จะหลุดพนเปนอิสระ  ไมถูกความเจ็บปวยมาครอบงํา  นี้ชื่อวาเปนผูมีจิตไมกระสับกระสวย 
๑๐๑ อนาถบิณฑิก  คือ  อุบาสกที่พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนเลิศในผูยินดียิ่งในการถวายทาน 



 ๖๗

ธรรมดังกลาวน้ีเปนอยางย่ิงกับรองไหนํ้าตาไหล  เน่ืองจากไมเคยไดฟงธรรมท่ีละเอียดประณีต
ลึกซ้ึงเชนน้ีมากอน  ลําพับจากน้ันอนาถบิณฑกคหบดีจึงไดกลาวขอรองใหมีการแสดงธรรมช้ันสูง
ท่ีละเอียดลักซ้ึงเชนน้ีแกคฤหัสถอื่น ๆ ไดรับฟงตอไปอีกดวย  เพราะยังมีบุคคลผูฉลาดและมีปญญา
สามารถที่จะรูธรรมและเขาใจได  ยังมีอยูมากครั้นพระสารีบุตรลากลับไปไมนาน  อนาถบิณฑิต
คหบดีก็ส้ินชีวิตลงอยางสงบ  หลังจากตาบแลวก็ไดไปเกิดในเทวโลกช้ันดุสิต๑๐๒ 
 ขอสังเกตบางประการ  ท่ีไดจากพระสูตรน้ี มีดังน้ีคือ 

๑. การแสดงธรรมชั้นสูงท่ีละเอียดลึกซ้ึงยอมมีความจําเปนตอชีวิตคฤหัสถเปนอยาง
ย่ิง  เพราะคฤหัสถยังเปนผูมีความทุกขมากกวาบรรพชิต  และตองการที่จะพนทุกขเชนเดียวกัน  
ดังน้ันจึงควรมีการสงเสริมการใหมีการเผยแผธรรมชั้นสูงแกคฤหัสถใหมาก ๆ ไมควรท่ีจะจํากัด
การใหกลักธรรมไวแคการทําบุญและใหทานแตเพียงอยางเดียว  เพราะวาจะไมอาจนํามาใช
ประโยชนไดอยางแทจริงในยามเจ็บปวยและในยามใกลตาย  อันจะนําไปสูการหลุดพนได  ท่ีทาง
พระพุทธศาสนาถือวาเปนประโยชนขั้นสูงสุด 

๒. อนาถบิณฑิกคหบดี  นับไดวาเปนอุบาสกตัวอยางท่ีดีในเรื่องการแสดงถึงความ
เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  ดังจะเห็นวาเมื่อทานไดรับในส่ิงท่ีดีและมีคาท่ีสุดซึ่งตนไดรับแลวน้ัน  ยังไดขอ
โอกาสตอพระสงฆใหแสดงธรรมช้ันสูงกับบุคคลอื่น ๆท่ีสมควรจะไดรับไวอีกดวย  ซ่ึงนับวาเปน
มรดกธรรมอันลํ้าคาทานไดมอบไวใหกับพุทธบริษัทยุคตอ ๆ มาไดมีความสนใจและไดศึกษาใน
ธรรมชั้นสูงมากขึ้น 

 อุบาสกผูเปนโสดาบัน กับ  “การละสักกายทิฐิ” 

  สมัยหน่ึง  มีอุบาสกผูเปนโสดาบันปวยหนัก  และมีอุบาสกผูเปนโสดาบันไดไป
เย่ียมไขและไดกลาวสนทนาถึงความเปน(มีความเล่ือมใสในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  อยาง
ม่ันคงไมหวั่นไหวและเปนผูมีมีศีลบริสุทธ์ิดังน้ีแลว  ยอจะมีความเบาใจได  และไดกลาวสอนตอไป
วาควรทําจิตใหพรากจากบิดามารดา  และบุตร  การมคุณ  เทพชั้นตาง ๆ พรหมโลก  ตลอดถึงละ
ความยึดม่ันในตัวตนของตนท่ีมีอยูดวย  และในที่สุดจิตของอุบาสกผูปวยหนักท่ีไดพิจารณาธรรม
ตามไปดวยน้ัน  ก็ละคลายออกจากตัวตนเขาสูสักกายนิโรธได  และเปนผูมีจิตหลุดพนได  ดังใน
ตอนทายท่ีพระพุทธเจาไดตรัสรับรองไวดวยวา  อุบาสกผูมีจิตหลุดพนในลักษณะน้ีกับภิกษุผูมีจิต
หลุดพนส้ินอาสวะไดโดยไมแตกตางกันเลย  คือหลุดพนดวยวิมุตติเหมือนกัน ๑๐๓ 

                   
๑๐๒ ม.อุ.(ไทย)  ๑๔/๓๘๓/๔๓๓-๔๔๑. 
๑๐๓สํ.ม.(ไทย) ๑๙/๑๐๕๐/๕๗๔-๕๗๖. 



 ๖๘

 ขอสังเกตบางประการ  ท่ีไดจากพระสูตรน้ีคือ 
๑. บุคคลผูท่ีจะบรรลุธรรมไดน้ัน  ไมไดจํากัดอยูในวงจํากัดแคภิกษุสงฆเทาน้ันแคในหมู 

คฤหัสถผูใชชีวิตแบบครองเรือนท่ีประพฤติพรหมจรรย  ก็สามารถบรรลุมรรค  ผลนิพพานได
เชนเดียวกัน  ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไวในตอนทายพระสูตรเรื่องน้ีวา  อุบาสกผูมีจิตหลุดพนใน
ลักษณะน้ีกับภิกษุผูมีจิตหลุดพนอาสวะไดน้ัน  ไมมีความแตกตางกันเลย  คือ  สามารถหลุดพนดวย
วิมุตติเหมือนกัน 

๒.  การนําธรรมโอสถไปใหกับผูปวยน้ัน  ไมไดจํากัดหรือจําเปนวาจะตองเปนพระภิกษุ 
สงฆแตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน  แมแตผูท่ีเปนอุบาสก – อุบาสิกาท่ีมีภูมิธรรมภูมิปญญารูชัดเจนใน
ธรรมอยางแจมแจงลึกซ้ึง และสามารถถายทอดหลักธรรมน้ันใหกับผูปวยได  และผูปวยน้ันมีความ
เล่ือมใสศรัทธาในผูแสดงธรรมเดียวแลว  ยอมจะสามารถใหธรรมมะแกผูปวยไดเชนกัน 

จากท่ีไดศึกษาถึงการนําพระธรรมโอสถมาใชบําบัดรักษาความเจ็บปวยของบุคคล
สําคัญ ๆ ดังท่ีไดยกมากลาวไวขางตนน้ี  สามารถสรุปหลักการใหญ ๆ ของการใชธรรมโอสถในการ
บําบัดรักษาโรคตาง ๆ ไดดังน้ี 

๑. หลักธรรมท่ีนํามาใชในการบําบัดรักษาโรคน้ัน  สวนใหญพบวาลวน 
แตเปนหลักธรรมสําคัญท่ีทางพระพุทธศาสนานําไปใชเพ่ือความละคลายจากความยึด

ม่ันและนําไปสูการบรรลุมรรค  ผล  นิพพาน  ท้ังส้ิน  ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา  “ธรรมท่ีเราแสดงลวน
มีความมุงหมายเพ่ือคลายความกําหนด”๑๐๔  โดยเฉพาะอยางย่ิงหมวดธรรมท่ีรูจักกันดี  ไดแก  ธรรม
โอสถหมวดใหญ ๆ ท่ีมีชื่อวา  “โพธิปกขิยธรรม  ๓๗”,  “สัญญา  ๑๐”, “ไตรลักษณ”, “พระ
รัตนตรัย”, “อนันตา”, และ “หลักธรรม”  เปนตน 

๒. ธรรมโอสถที่พระพุทธเจาทรงนําไปใชในการบําบัดรักษาโรคน้ัน  จะสังเกตเห็น
ไดวาทรงนําไปใชเฉพาะในกรณีท่ีเจ็บปวยหนักเทาน้ัน  สวนกรณีท่ีมีการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ จะ
ทรงใหการรักษาดวยวิธีการแบบท่ัว ๆ ไป 

๓.  บุคคลท่ีใชธรรมโอสถในการบําบัดรักษาโรคพบวา  ปรากฏอยูเฉพาะในหมูผูเปน
อริยบุคคล  ๔  ประเภท  (พระอรหันต  พระอนาคามี  พระสกทาคมี  พระโสดาบัน)  ท้ังส้ิน  โดย
สังเกตเห็นไดวาตองเปนผูปวยประเภทท่ีรางกายมีสภาพไมเกินวิสัย  หรือเกินเหตุปจจัยท่ีพอจะ
รักษาไดดวย  (ไมใชผูปวยมรณวิถี) 

                   
๑๐๔ สํ.ม.(ไทย) ๑๘/๗๔/๖๗. 
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๔.  ธรรมโอสถที่พระพุทธเจาทรงนําไปกับใหผูปวยหนักใกลตายท่ีไมอาจใหการ
เยียวยารักษาใด ๆ ไดอีกแลวน้ัน  (ผูปวยมรณวิถี)  พบวาการใหธรรมโอสถจะสามารถนําไปใช
รักษาเยียวยาทางดานจิตใจแทน  ดังจะพบวาในยามท่ีพระพุทธเจาเสด็จไปเย่ียมภิกษุไขท่ีปวยหนัก
ใกลตาย  เม่ือพระองคทรงพิจารณาเห็นแลววาไมอาจใหการรักษาเยียวยาทางกายใหกลับฟนคืนมา
ใหแลว  พระองคจะทรงหันมาใหการรักษาเยียวยาทางดานจิตใจแทน  เพราะทรงถือหลักการวา  
“ใจสําคัญท่ีสุด”  ใจสามารถพัฒนาไปสูการบรรลุพระนิพพานได  แมวารางกายจะไมเอื้ออํานวยก็
ตาม  ดังน้ันธรรมโอสถท่ีพระพุทธเจาทรงนํามาใชในผูปวยมรณวิถีมากท่ีสุดไดแกหลักธรรมใน
เร่ืองของ  ขันธ  ๕  อายะตนะ  ๑๒  วิญญาณ  ๖  เวทนา  ๖  เปนตน มาใหไดพิจารณาเพ่ือใหเห็นแจง
ในความเปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ท้ังน้ีทรงมีจุดมุงหมายเพ่ือใหบุคคลน้ันไดเขาใจถึงแกนแท
แหงชีวิตวาเปนอยางไร  จะไดเกิดความเขาใจในกระบวนการชีวิต  และสามารถวางจิตใจในขณะ
ไดรับความเจ็บปวยและความตายท่ีใกลถึงวาระสุดทายน้ีไดอยางถูกตอง  โดยเฉพาะในความตายท่ี
กําลังจะคืบคานมาในอีกไมชาไดอยางดี  จนสามารถเผชิญหนาตอความตายไดอยางดีท่ีสุด  
จนกระท่ังบางรายสามารถบรรลุธรรมไดทันพรอมกับการส้ินชีวิต  ซ่ึงทางพระพุทธศาสนาเรียกวา
เปนชีวิต  “สมสีสี”  นับวาเปนประโยชนท่ีสูงสุดของชีวิตในวาระสุดทาย 

หากผูปวยยังไมสามารถบรรลุพระนิพพานไดทันทวงทีดังกรณีตัวอยางขางตนแตอยาง
นอยก็นับไดวาเปนประโยชนตอผูปวยในระดับหน่ึงได  คือ  ธรรมโอสถจะชวยทําใหผูปวยท่ีไดฟง
ธรรมน้ัน  มีจิตใจนอมระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย  บุญกุศล  ตลอดจนคุณงามความดีตาง  ๆ ท่ีไดเคย
กระทําไวกอน  มาเปนหลักยึดจิตใจมีความเบิกบานผองใส  และมีสติไมหลงตาย  เพ่ือขณะท่ีอาสัน
นกรรม  คือ  กรรมขณะตายท่ีเปนกรรมฝายดี  จะสามารถนําพาไปสูสุคติได  ดังพุทธภาษิตท่ีตรัส
แสดงวา  “เม่ือจิตไมเศราหมอง  สุคติเปนอันหวังได”  และพุทธภาษิตท่ีตรัสแสดงไวตรงกันขามวา  
“เมื่อจิตเศราหมอง  ทุกคติเปนอันหวังได” 

ตามพุทธพจนท่ียกมากลาวน้ี  จะเห็นไดวาเม่ือไดทําจิตใจผองใสดีงามในเวลาใกลตาย  
นับวาเปนส่ิงท่ีสําคัญย่ิง  ดังน้ันในเวลาท่ีผูปวยใกลตาย  ตามธรรมเนียมไทยจึงไดนิมนตพระมาสวด
แสดงธรรมใหผูปวยไดฟง  ท้ังน้ีเพ่ือเปนการชวยใหผูปวยไดคอยระมัดระวังในการประทับประคอง
จิตของตนไมไหตกไปอยูในความเศราหมอง  ขุนมัว  หงุดหงิด  รําคาญ  และฟุงซานตาง ๆ แตจะได
ระคับประคองจิตใหผองใสเบิกบาน  เพ่ือจะไดไมหลงสติตาย  คร้ันจากโลกน้ีไปแลวจิตท่ีผองใส  มี



 ๗๐

สติ  จะสามารถนําพาใหไปเกิดในภพชาติท่ีดีตอไปได  แมวาจะไมใชเปาหมายสูงสุดท่ีพระพุทธเจา
ทรงมุงหวังไวก็ตาม  แตก็ถือไดวาเปนความดีระดับตน ๆ สําหรับปุถุชนท่ียังไมหลุดพนได๑๐๕ 

๕.  ผลจากการนําธรรมโอสถไปใชในการบําบัดรักษาโรคในบุคคลแตละประเภทดังท่ี
กลาวมาน้ี  ปรากฏวาสามารถใหผลไดจริงมากนอยแตกตางกันไปในหลายลักษณะ  คือ 
  ๕.๑  กรณีท่ีใชกับผูปวยหนักท่ีเปนพระอรหันต  พบวาสามารถรักษาโรคหรือ
ความเจ็บปวยใหหายจริง  ดังเชนกรณีของพระพุทธเจาพระอรหันสาวก  ไดแก พระมหากัสสปะ  
พระโมคคัลลานะ  พระคิริมานนท  และพระอนุรุทธะ  เปนตน 
  ๕.๒  กรณีท่ีใชกับบุคคลในระดับท่ีรองลงมาจากพระอรหันต  คือ  ตั้งแตพระ
อนาคามีลงมาถึงพระโสดาบันน้ัน  ปรากฏวาไดผลในระดับท่ีแตกตางกันไป  ท้ังน้ียอมข้ึนอยูกับ
การฟงธรรมของบุคคลน้ัน ๆ วาในขณะท่ีกําลังฟงธรรมอยูน้ันไดสงน้ันไดสงใจนอมนําพิจารณา
ตามไปในธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงอยูน้ันและสามารถทําจิตใหละคลายจากความยึดมั่นไดมาก
นอยเพียงใด  ซ่ึงประกฎวามีไดอีกหลายกรณี  ดังน้ี 
  ๕.๒.๑  กรณีท่ีใชกับผูปวยหนักพบวา  ในระหวางการฟงธรรมไดนอมจิตพิจารณา
ตามธรรมน้ันไปดวยคร้ันไดฟงธรรมจบลงแลว  แมจะไมทําใหหายจากโรคไดในทันทีแตอยางนอย
ก็ชวยบรรเทาเบาบางลงไปได  และในขณะเดียวกันก็ไดมีโอกาสทําการศึกษาและเรียนรูธรรม
ในขณะเจ็บปวยอยูน้ันใหย่ิง ๆ ขึ้นไปไดอีก  จนกวาจะไดเปนพระอรหันต 
  ๕.๒.๒  กรณีท่ีใชกับผูปวยหนักใกลตาย  พบวา  ในระหวางการฟงธรรมผูปวยได
นอมจิตพิจารณาตามธรรมน้ันไปดวย  คร้ันไดฟงธรรมจบลงแลวและสามารถละคลายความยึดม่ัน
ถือม่ันไปไดท้ังหมด  แมวาจะไมหายจากโรคได  แตสามารถบรรลุธรรมไปพรอมกับการส้ินชีวิตได  
ท่ีทางพระพุทธศาสนาเรียกวา  “ชีวิตสมสีสี”  ซ่ึงถือวาเปนเปาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา  
และนับวาเปนโอกาสทองชวงสุดทายของชีวิตในวัฏสงสารอีกตอไป  ดังเชนกรณีของพระสาวกบาง
รูปไดแก  พระอัสสชิ  พระวักกลิ  พระฉันนะ  พระเขมะ  และอุบาสกผูเปนโสดาบัน  เปนตน 
  ๕.๒.๓  กรณีใชกับผูปวยหนักใกลตาย  พบวา  ในระหวางการฟงธรรมไดนอมจิต
พิจารณาตามธรรมน้ันไปดวย  คร้ันไดฟงธรรมจบลงแลว  และยังไมสามารถบรรลุธรรมไดทัน  แต
สามารถทําจิตใจใหสงบลงไดและจิตสามารถละคลายความยึดมั่นถือม่ันลงไดเพียงบางอยาง  ดังน้ัน

                   
๑๐๕ พระมหาจรรยา สุทฺธิาโณ.  พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวม.                
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔). หนา  ๖๓. 
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ผลที่ไดจากการใชธรรมโอสถน้ันก็จะทําใหไดผลรองลงมา  คือ  จะชวยทําใหจิตใจผูปวยไดระลึก
ถึงพระรัตนตรัย  บุญกุศล  ตลอดถึงคุณงามความดีท่ีไดทําไวดีแลวหลังจากการตายแลวก็จะไดไป
เกิดในสวรรคหรือพรหมโลก  ดังในกรณีของ  อนาถบิณฑฺกเศรษฐีและธนัญชาพราหมณ  เปนตน  
สําหรับกรณีน้ีแมจะไมใชเปาหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็ตาม  แตก็ยังนับวาเปนวิธีท่ีดีใน
ระดับตน ๆ ในระดับหน่ึง  สําหรับบุคคลท่ัว ๆ ไปท่ียังไมอาจหลุดพนไดท้ังหมด 
  ๕.๒.๔  สําหรับกรณีท่ีใชกัลปผูปวยหนักท่ีเปนปุถุชน  ท่ีไมเคยศึกษาธรรมและไม
เคยผานการฝกอบรมตนในเรื่องศีล  สมาธิและปญญาตามแนวแหงพระพุทธศาสนามากอนเลย  การ
นําธรรมโอสถมาสวดสาธยายใหผูปวยกรณีน้ีจะไดผลจริงหรือไมน้ัน  ขอน้ีทานพุทธทาสภิกขุได
กลาววิเคราะหเก่ียวกับการใชธรรมะในลักษณะน้ีไววา  นาจะไมเกิดผลใด ๆ ท่ีจะรักษาโรคไดจริง  
นอกจากจะเปนไดแคเพียงวิธีรีตอง  เปนของขลังของศักด์ิสิทธ์ิตามความเชื่อถือท่ีทําสืบตอกันมาเทา
น้ันเอง  อยางมากก็จะเปนเพียงชวยใหคนปวยน้ันสบายใจข้ึนมาไดบางเล็กนอย  แตวาจะไมอาจ
รักษาโรคใหกายขาดได๑๐๖  และตามหลักฐานในพระไตรปฎกเทาท่ีศึกษามาก็ไมการกลาวถึงกรณีน้ี
ไวเชนกัน 

อยางไรก็ตาม  การใชธรรมโอสถในผูปวยมรณวิถี  ท่ีหันมาพ่ึงมาธรรมโอสถเปน
ทางเลือกสุดทาย  ดวยหวังวาจะรักษาโรคใหหายไดน้ัน  แมจะเปนความหวังท่ีลิบหร่ีก็ตาม  ผูวิจัย
เห็นวาอยางนอยก็นับวาเปนทางเลือกสุดทายท่ีดีท่ีสุดกวาวิธีการใดๆ เพราะหากถือตามหลักอีกวิธี
หน่ึงท่ีทานพุทธทาสภิกขุแนะนําไวเปนแบบลัดสั้นท่ีเรียกวา  “ตกกระไดพลอยโจน”  คือ  เม่ือ
รางกายไมอาจอยูตอไปไดแลว  จิตหรือเจาของบานก็ควรพลอยกระโจนตามไปดีกวาดวยการใช
ปญญาท่ีเด็ดขาดครั้งสุดทายวา  จะปดฉากชีวิตดวยการปลงใจ  ปลอยวาง  และหยุดความอยากทุก
ชนิดใหไดกอนตาย  ก็ชื่อวาเปนผูดับไมเหลือ  และสามารถบรรลุธรรมพรอมกับการส้ินชีวิตได  
ดังท่ีเรียกวา  “ชีวิตสมสีสี”  ซ่ึงวิธีน้ีนับวาเปนนาทีทองชวงสุดทายของชีวิต  และถือวาเปนการตายที่
ดีท่ีสุดในทางพระพุทธศาสนาดวย 

ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะวิธีการนําเอาธรรมโอสถ  ใหกับผูปวยในรายท่ีไมรูหรือ
ไมไดศึกษาธรรมะสําหรับเตรียมตัวในยามเจ็บปวยไดเลย  ไดเปนแนวทางในการปฏิบัติพอสังเขป 
แตอยางไรก็ตามทางท่ีดีควรไดทําการศึกษาและสั่งสมการปฏิบัติธรรมไวเพ่ือเปนการเตรียมตัวไว
ลวงหนาแตเน่ิน ๆ เพ่ือจะไดนําไปใชไดทันการณเพราะไมแนวาจะเกิดเจ็บปวยขึ้นมาเมื่อใด  ดังน้ัน

                   
๑๐๖ สํานักพิมพมูลนิธิโมลคีมทอง, ธัมมานุสติ จากเจตนารมณยามอาพาธของทานพุทธทาสภิกขุ, 

พิมพครั้งที่  ๒  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกว, ๒๕๓๖),  หนา ๑๔. 



 ๗๒

การฝกซอมไวใหเกิดความชํานาญยอมจะเปนการดีท่ีสุดตามหลักแกงความไมประมาท  ดังท่ี
พระพุทธเจาทรงตรัสเตือนไวเปนปจฉิมวาจากอนปรินิพพาน 

จะเห็นไดวา  “พระธรรมโอสถ”   นับวามีความสําคัญย่ิงตอการนํามาเยียวยารักษาโรค
ตาง ๆ ท้ังโรคทางกายและโรคทางใจพรอม ๆ กันได  โดยเฉพาะอยางย่ิงธรรมโอสถของ
พระพุทธเจาท่ีมีอยูหลายหลายวิธี  ซ่ึงแตละวิธีบุคคลแตละคนสามารถเลือกนําไปใชไดตามความ
เหมาะสมกับจริตของตน  ๆ ในอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางพรอม ๆ กัน  โดยจะตองมีการ
นําไปปฏิบัติอยางเขาใจและถูกตองตามพุทธวิธี  จึงจะไดรับผลการรักษาท่ีเปนเลิศ  คือ  รักษาสรรพ
โรคใหหายใหหายไดอยางส้ินเชิง  ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา 

แพทยท้ังหลาย ยอมใหยาระบาย  เพ่ือบําบัดอาพาธอันมีดีเปนสมุฏฐานบาง  มีเสลดเปน  
สมุฏฐานบาง  มีลมเปนสมุฏฐานบาง  ยาระบายน้ีมีอยู  เรามิไดกลาววาไมมีแตยาระบายน้ี  ใชไดผล
บาง  ใชไมไดผลบาง  เราจักแสดงยาระบายอันเปนของอริยะ  ท่ีใชไดผลแนนอน๑๐๗ 

การท่ีไดนําเอา  “พระธรรมโอสถ”  มาใชในการรักษาโรคตาง ๆ ใหหายไดน้ัน  จึง
กลาวไดวา  “พระธรรมโอสถ”  นับวาเปนศาสตรทางการแพทยท่ีมีอยูในพระพุทธศาสนาเพียงแหง
เดียวในโลกเทาน้ัน  และเปนศาสตรเอกในโลกท่ีกลารับรองผลวารักษาโรคใหหายไดอยางแนนอน 
 
๓.๓ ประโยชนของกระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนา 

ในประโยชนของศึกษาถึงความเปนกระบวนการการสรางความเขาใจในเร่ืองความ
เจ็บปวยน้ัน จากหลักธรรมตาง ๆ ท่ีกลาวมาน้ัน    อันเปนขอปฏิบัติเพ่ือทําใหประโยชนของ
กระบวนในการสรางความเขาในในเร่ืองความเจ็บปวยน้ัน   สามารถแบงหลักปฏิบัติออกไดเปน  ๒  
ประการใหญ  ๆ  คือ  หลักปฏิบัติในฝายรูปธรรม  (กาย)  และหลักปฏิบัติทางฝายนามธรรม  (ใจ) 
หลักปฏิบัติในฝายน้ันจะชวยสงเสริมการมีอายุยืนไดอยางไรน้ัน  สามารถอธิบายตามหลัก
พระพุทธศาสนาได  ดังน้ี 

๑.  หลักปฏิบัติตนในฝายรูปธรรม  (กาย)  พบไดในหลักธรรมหมวดที่หน่ึง  ตั้งแต  ๑ – 
๔  ซ่ึงเปนหลักในการรูจักปรับพฤติกรรมเร่ืองตาง ๆ ทางกาย  โดยยึดหลักความเปนสัปปายะและ
หลักความพอดี  ดังน้ี 

๑.๑ อาหาร  นับวามีสวนสําคัญในการทําใหรางกายดํารงอยูยาวนานได  ดังน้ัน
ทางพระพุทธศาสนาจึงไดแนะนําหลักในการบริโภคอาหารไวใหหลายประการ  ไดแก  กา

                   
๑๐๗ องฺ.ทสก.(ไทย) ๒๔/๑๐๘-๑๐๙/๒๕๑-๒๕๔. 



 ๗๓

รับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน  ตอรางกาย  อาหารที่เปนธรรมชาติไมมีการปรุงแตงมากเกินไป
อาหารท่ียอยงาย  รสไมจัดเกินไป  ไมแสลงตอธาตุภายในรางกาย  และท่ีสําคัญตองเปนผูมีสติและรู
ประมาณในการบริโภคดวย  ดังจะไดยกตัวอยางเก่ียวกับการบริโภคอาหารที่จะชวยทําใหอายุยืนได  
ตามท่ีพระพุทธเจาไดตรัสแสดงไว  ดังน้ี 

  “ภิกษุท้ังหลาย  มนุษยท้ังหลายบริโภคขาวกราสุกพรอมกันยอมมีอายุยืน  ๑  มี
ผิวพรรณผองใส  ๑  มีกําลัง  ๑  มีความเจ็บปวยนอย  ๑”๑๐๘ 

จากพุทธพจนน้ี  ควรจุไดตระหนักถึงพิษภัยของอาหารในยุคปจจุบันไวใหมากเปน
พิเศษดวย  เพราะปจจุบันพบวา  อาหารชนิดตาง ๆ ไดมีการปรับแตงพันธุกรรมท้ังของพืชและสัตว  
ดวยวิธีการตาง ๆ ท้ังใสสารเคมีท่ีพิษตอรางกายเพ่ือเรงผลผลิตใหพืชและสัตวออกผลและโตเร็วเกิน
กําหนดน้ัน  จึงไมนาจะมีสารอาหารครบถวนตามธรรมชาติ  และนอกจากน้ียังพบวามีการใส
สารเคมีตาง ๆ เพ่ือทําใหอาหารน้ัน ๆ ดูนารับประทานย่ิงขึ้นเพ่ือจะขายใหไดมากข้ึนน้ัน  เมื่อ
รับประทานเขาไปแลวอาจทําใหรางกายไดรับการสะสมสารพิษเขาไป  เม่ือรับประทานเขาไปมาก 
ๆ ทุกวัน ๆ สารพิษตาง ๆ เหลาน้ันก็จะสะสมอยูในรางกาย  ซึ่งจะสงผลทําใหรางกายเกิดโรคภัยไข
เจ็บได  และความเจ็บปวยจะบ่ันทอนอายุใหส้ันลงได 

 
พุทธพจนอีกบทหน่ึงตรัสวา 

 “มนุษยมีสติอยูทุกเมื่อ  รูประมาณในการบริโภคที่ไดแลว 
 ยอมมเีวทนาเบาบาง  เขายอมแกชา  อายุก็ย่ังยืน”๑๐๙ 

จากพุทธพจนน้ีจะเห็นวา  การเปนผูมีสติในการบริโภคและรูจักประมาณในการ
บริโภคอาหารดวยความพอดี  (โภชเน  มัตตัญุตา)  นับเปนสิ่งจําเปนท่ีจะชวยสงเสริมใหมีอายุยืน
ได  เพราะหากบริโภคอาหารมากเกินไปยอมกอใหเกิดโทษตอรางกาย  คือ  ทําใหรางกายอวนและ
เปนสาเหตุของการเกิดโรคตาง ๆ ขึ้นมาได  ซ่ึงถือวาเปนสาเหตุของการบ่ันทอนอายุใหส้ันได 

 ๑.๒  การออกกําลังกาย  นับวาเปนวิธีท่ีสามารถชวยปองกันและชะลอการเกิดโรค
ไวได  แมจะเพียงชั่วระยะเวลาหน่ึงก็ตาม  ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา  “อน่ึง  บุคคลผูบริหารกายน้ีอยู  พึง
รองรับความไมมีโรคไดแมครูเดียว”๑๑๐ 

                   
๑๐๘ อง.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๐-๑๑๕. 
๑๐๙ สํ.ล. (ไทย) ๑๕/๑๒๔/๑๔๕-๑๔๖. 
๑๑๐ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑/๒. 



 ๗๔

ดังน้ัน  การรูจักออกกําลังใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย  และวัยของแตละบุคคลโดย
ไมทันหักโหมจนเกินไปหรือหยอนยานจนเกินไป  และติดตอกันอยางสมํ่าเสมอ  ก็เปนอีกวิธีหน่ึงท่ี
ทําใหรางกายมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถชวยชะลอและปองกันการเกิดโรคไดอีกทางหน่ึง  
เพราะความเจ็บปวยก็คือสาเหตุหน่ึงท่ีบ่ันทอนชีวิตใหส้ันลงได 

สําหรับหลักปฏิบัติในการออกกําลังกายท่ีดีท่ีสุด  ประหยัด  และจัดวาเหมาะสมกับทุก
เพศทุกวัยตามพุทธวิธี  ไดแก  การเดิน  โดยเฉพาะอยางย่ิงการเดินจงกรม  ซ่ึงเปนวิธีออกกําลังกายท่ี
ใหผลทางกายและทางใจควบคูกันไปดวย  และการปรับเปล่ียนการเคล่ือนไหว  อิริยาบถท้ัง  ๔  ให
สม่ําเสมอ  เปนประจําทุกวัน  จะเปนวิธีท่ีชวยใหรางกายแข็งแรง  ปราศจากโรคไดในระยะเวลา
หน่ึง 

 ๑.๓  การพักผอน  นับวาเปนส่ิงจําเปนย่ิงของชีวิตประการหน่ึง  ดังจะสังเกตไดวา
เม่ือยามเจ็บปวยโรคจะบรรเทาลงไดในยามที่ไดรับการพักผอนอยางเต็มท่ี  หรือเวลาเหน็ดเหน่ือยจะ
หายได  เม่ือมีการพักผอนสักเล็กนอย  เปนตน 

ดังน้ัน  การรูจักจัดเวลาสําหรับพักผอนใหเหมาะสมและเพียงพอความตองการของ
รางกาย  ตามหลักพระพุทธศาสนากลาวถึงการพักผอนท่ีถูกตอง  คือ  การทําใหรางกายและจิตใจ
ไดรับการพักและผอนคลายธรรมชาติ  โดยงดเวนจากการออกไปเท่ียวเตรท้ังกลางวันและกลางคืน
จนลวงเลยเวลาสําหรับพักผอนนอนหลับ  จนสงผลเสียตอสุขภาพรางกายใหทรุดโทรมลงเร็วข้ึน  
ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหบ่ันทอนอายุใหส้ันได 

สําหรับหลักปฏิบัติในการพักผอนท่ีถูกตองตามพุทธวิธีท่ีกลาวไว  ไดแก  การทําสมาธิ  
ซ่ึงเปนวิธีท่ีพระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลายไดใชในการพักผอนกายใจในยามวางเวนจากการ
บําเพ็ญกิจ  ดังท่ีเรียกวา  “ทิฎฐธรรมสุขวิหาร” 

๑.๔  การอยูในส่ิงแวดลอมท่ีดี  นับวาเปนส่ิงจําเปนย่ิงของชีวิตเชนกัน  เพราะได
อยูในสถานท่ีท่ีแวดลอมไปดวยธรรมชาติน้ันจะเต็มไปดวยความสงบรมรื่น  อากาศบริสุทธ์ิ  ดังน้ัน
การไดอยูในส่ิงแวดลอมท่ีเปนธรรมชาติ  จึงสามารถชวยสงเสริมใหสุขภาพกายและใจไดรับความ
สงบเย็น  และสดชื่นตามไปดวย  เปนสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีแข็งแรงสดช่ืน  ดังท่ีพระพุทธเจา
ก็ทรงดํารงอยูแตในปาท่ีเปนธรรมชาติ  เปนตน 

จากท้ังหมดท่ีกลาวมาน้ีจะเห็นไดวา  หลักธรรมปฏิบัติของแตละในฝายรูปธรรม  
(กาย)  น้ี  ลวนแตเปนขอปฏิบัติท่ีเปนปจจัยชวยสงเสริมทําใหอายุยืนยาวท้ังส้ิน 



 ๗๕

๒.  หลักปฏิบัติตนในฝายนามธรรม  (ใจ)  ดังจะพบในหมวดธรรมที่หน่ึงขอ  ๕  และ
หมวดธรรมท่ีสอง  ขอ  ๑  ซ่ึงเปนหลักใหรูจักปรับพฤติกรรมในเร่ืองตาง ๆ ทางใจ  โดยยึด
หลักธรรมเปนสําคัญ  ดังน้ี 

 ๒.๑  การประพฤติพรหมจรรย  คือ  การดําเนินชีวิตใหดีงาม  เพียบพรอมดวย
ความสํารวมระวังการประพฤติทางกาย  วาจา  ใจ  รูจักใหทาน  แบงปนและเอ้ือเฟอแกผูอ่ืน  มี
เมตตาจิตท่ีตอกัน  เปนตน  ดังพุทธพจนท่ีตรัสถึงการเปนผูใหยอมมีอายุยืนวา 

 “ภิกษุท้ังหลาย  ทายกผูใหโภชนะ  ชื่อวาใหฐานะ  ๕  ประการแกปฎิคาหก  คือ  
อายุ  วรรณะ  สุข  พละ  ปฏิภาณ  ครั้นใหอายุแลว  ยอมไดอายุอันเปนทิพย  หรือเปนของมนุษย  
นักปราชญผูมีปญญาใหอายุ  ยอมใหอายุ”๑๑๑ 

 จากขอความน้ี  พระธรรมปฏก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  ปจจุบันดํารงสมณศักด์ิท่ี  พระ
พรหมคุณาภรณ ไดอรรถาธิบายความไววา  ความรัก  ความเมตตาและมีไมตรีท่ีใหตอกันน้ัน  ยอม
เปนเคร่ืองสงเสริมความมีอายุยืนท้ังแกตนและผูอื่น  สําหรับตนเองน้ันเมื่อมีเมตตาจิตในยอมผองใส
สดชื่นเบิกบาน  ระบบตาง ๆ ในรางกายดีทําใหสุขภาพดีดวย  และความปติ  จิตใจผองใส  ก็ยังเปน
พลังสงเสริมอายุไดดวย๑๑๒  

 ๒.๒  การรักษาศีล  คือ  การดําเนินชีวิตตามหลักแหงศีล  ๕  เปนเบ้ืองตน  ไดแก  
การละเวนจากการฆา  เวนการลักทรัพย  เวนจากการประพฤติผิดในกาม  เวนการการพูดปด  เวน
จากการลักทรัพย  เวนจากการประพฤติผิดในกาม  เวนจากการพูดปด  เวนจากการด่ืมสุราและเมรัย  
เก่ียวกับการละเวนในศีลขอ  ๑  อันเปนเหตุใหอายุยืน  ไดดังพุทธพจนท่ีตรัสวา 

 “บุคคลใดในโลกน้ี  เปนผูละเวนจากการฆาสัตว  หลังจากตายแลว  กลับมาเกิด
เปนมนุษยในท่ีใด ๆ เขาจะเปนผูมีอายุยืน  การท่ีบุคคลเปนผูละเวนขาดจากการฆา  มุงหวัง
ประโยชนเก้ือกูลในสรรพสัตวน้ี  เปนปฎิปทาท่ีเปนไปเพ่ืออายุยืน”๑๑๓ 

ขอความดังกลาวน้ี  อธิบายใหเห็นชัดในปจจุบันไดวาหากไมละเมิดศีลขอท่ี  ๑  ตอ
ชีวิตบุคคลอื่นกอน  ก็ยอมจะไมไดรับการจองเวรดวยการกลับมาฆาตนเอง  ยอมจะทําใหมีอายุยืน
ได  หรือหากไมไปละเมิดศีลขอท่ี  ๓  ก็จะไมทําใหเกิดโรคภัยตาง ๆ ท่ีเห็ดชัดในปจจุบันท่ีเกิดจาก
การลวงละเมิดศีลขอ  ๓  ผลท่ีติดตามมาคือ  การเกิดโรคเอดส  ท่ีไดทําลายชีวิตมนุษยใหส้ันลงไป
                   

๑๑๑ องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๕๘-๕๙/๙๗-๙๘. อง.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๕๗/๕๘-๕๙. 
๑๑๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). อายุยืนอยางมีคุณคา. (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. ๒๕๔๐). หนา  

๑๒๑.. 
๑๑๓ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๙๐/๓๕๐-๓๕๑. 



 ๗๖

แลวจํานวนมาก  เปนตน  ดังน้ันการท่ีจะปองกันโรคเอดสใหไดผลแนนอนรอยเปอรเซ็นตคือ  การ
งดเวนจากอบายมุข  โดยเฉพาะเรื่องของสุรายาเมาและส่ิงเสพติดท้ังหลาย  และท่ีสําคัญตองการถือ
ศีลขอ  ๓  ใหม่ันคงดวย 

๓.  ในธรรมหมวดท่ีสอง  ขอ  ๒  การมีกัลยาณมิตร  ยอมทําใหอายุยืนไดน้ัน  ก็คือ  
การมีมิตรทีน้ัน  เขายอมจะเปนผูชี้แนะนําทางแตดีและมีประโยชนใหเสมอ  เชน  หากเราดํารงตน
ประมาทประพฤติส่ิงท่ีจะเปนการตัดรอนชีวิตส่ิงท่ีจะเปนการตัดรอนชีวิตใหส้ัน  มิตรก็ชวยช้ีแนะ
และบอกทางท่ีดีให  เปนตน  ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสความสําคัญของการมีกัลยาณมิตร  ตอนหน่ึง
ไววา 

“ดูกรอานนท  ความมีกัลยาณมิตร  เทากับเปนพรหมจรรยท้ังหมดทีเดียวเพราะวา  ผูมี
กัลยาณมิตร  พึงหวังส่ิงน้ีไดคือ  เขาจักเจริญ  จกัทําใหใหมาก  ซ่ึงอริยมรรคมีองค  ๘”๑๑๔ 

๔.  ในธรรมหมวดท่ีสาม  คือ  เจริญอิทธิบาท  ๔  (ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา)  องค
ธรรมท้ัง  ๔  ประการน้ี  พระพุทธเจาตรัสไววาสามารถนํามาใหเปนเครื่องมือในการนําใหมีอายุยืน
ได  หากผูน้ันมีความตองการท่ีจะใช  ดังพุทธพจนท่ีตรัสวา 

 “อิทธิบาท  ๔  อันบุคคลใดบุคคลหน่ึงเจริญ  ทําใหมาก  ทําใหเปนดุจยาน  ทําให
เปนท่ีตั้ง  ใหต้ังมั่น  ส่ังสม  ปรารภดีแลว  บุคคลน้ันเม่ือปรารถนา  ก็จะมีชีวิตอยูตอไปไดตลอดกัป  
หรือมากกวากัป”๑๑๕ 

 จากพุทธพจนขางตนน้ี  พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตโต)๑๑๖  ไดใหอรรถาธิบายไว  มี
ใจความสรุปไดวา  ผูท่ีตองการจะมีอายุยืนน้ัน  ในขอแรกตองประกอบดวยฉันทะคือ  ผูน้ันตองมี
ความพอใจที่จะอยูยืนน้ัน  ในขอแรกตองประกอบดวยฉันทะคือ  ผูน้ันตองมีความพอใจท่ีจะอยูเพ่ือ
ทําส่ิงท่ีดีสําหรบัตนหรือผูอื่นกอน  เมื่อเกิดฉันทะแลว  ใจก็คิดอยากทําส่ิงน้ันเสมอและจดจออยูใน
ส่ิงน้ันส่ิงเดียว  ทําใหเกิดสมาธิและมีกําลังใจท่ีจะตอสูไปขางหนาดวยความเพียรพยายามอันเปน
ธรรมอันท่ี  ๒  คือวิริยะ  เม่ือไดวิริยะแลวก็มาสูธรรมขอท่ี  ๓  คือจิตตะ  คือความใสใจอยูอยูเร่ืองท่ี
คิดทําน้ันเพียงอยางเดียว  ทําใหไมไปสนใจในอารมณอื่น ๆ สมาธิจึงเกิด  จึงทําใหชีวิตเปนสุข  
เน่ืองจากไดทําส่ิงท่ีพอใจอยางแทจริง  และขอสุดทายวิมังสา  คอืการใหปญญามาพิจารณาไตรตรอง
เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ก็จะทําใหชีวิตเราก็กําลัง  แลวมีทางเดินท่ีมุงไปขางหนาสู
                   

๑๑๔ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๗-๘, ๔๙-๕๖/๔-๑๓, ๔๓, ๔๕-๖. 
๑๑๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๙/๑๒๗.,สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๔๕-๑๔๖/๑๘๔-๑๘๔. 
๑๑๖พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตโต). ดุลยภาพ สาระแหงสุขภาพและความสมบูรณ.(กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท  สหธรรมิก  จํากัด),๒๕๓๗. 



 ๗๗

จุดหมาย  ซ่ึงทําใหชีวิตมีความหมายท่ีจะอยูตอไป  ไมใชอยูอยางเล่ือนลอย  นอกจากน้ี  พระธรรม
ปฎก  (ป.อ.ปยุตโต)  ยังใหอรรถาธิบายเพ่ิมเติมไวดวยวา  การจะทําใหการปฏิบัติตามหลักอายุ
วัฒนธรรมสําเร็จลงได  จะตองหลีกเล่ียงสาเหตุความเจ็บปวยทางกายและทางใจ ท่ีจะตัดรอนชีวิต
ใหส้ันลงดวย  และดํารงอยูดวยคุณธรรมพรอมกับการสรางสรรคส่ิงท่ีเปนประโยชน  และท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือ  ตองถือหลักความไมประมาณเปนแกนนําไวดวย๑๑๗ 

พระพุทธเจานอกจากจะไดตรัสถึงวิธีการทําใหมีอายุยืนไวแลว  พระองคยังดํารงพระ
ชนมชีพเปนแบบอยางของการมีอายุยืนท่ีทรงคุณคาย่ิงไวอีกดวย  ดังท่ีพบไดวาพระพุทธองคทรงมี
พระชนมมายุยืน  ๘๐  พรรษา  ท่ีเพียบพรอมดวยพระพลานามัยท่ีแข็งแรงมีสติสัมปชัญญะสมบรูณ
ดีทุกประการ  และพระองคสามารถทําหนาท่ีจนถึงสุดวาระสุดทายใกลจะปรินิพพาน  ดวยการส่ัง
สอนธรรมใหกับบุคคลท่ีด้ันดนมาพบพระองคเพ่ือถามปญหา  จนกระท่ังทําใหบุคคลน้ัน  (สุภัทท
ปริพาชก)  บรรลุธรรมจนเปนพระอรหันตไดในเวลาตอมา  ซ่ึงถือกันวาเปนพระอรหันตสาวกองค
สุดทายท่ีทันเห็นพระพุทธเจา๑๑๘ 

ดังน้ัน  จึงกลาวไดวาการมีอายุยืนตามหลักพระพุทธศาสนาน่ัน  ตองยึดหลักการท่ี
สําคัญย่ิงประการหน่ึงคือ  ตองเปนการมีชีวิตอยางมีคุณคา  ท่ีสามารถทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเปน
ประโยชนตนและผูอ่ืนไดเปนสําคัญท่ีสุด  มิเชนน้ันแลวการมีชีวิตท่ียืนน้ันก็จะไมมีคุณคาใด ๆ 
ท้ังสิ้น   

เพราะฉะน้ันกลาวโดยสรุปประโยชนของกระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความ
เจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนา นอกจากจะพิจารณาถึงหลักธรรมท่ีนํามาบรรเทาถึงความเจ็บปวย
ท้ังทางกายและจิตแลว หลักธรรมเหลาน้ี  สามารถนําไปประยุกตใชประยุกตใชได  ซ่ึงผูวิจัยจะได
นําเสนอในบทท่ี ๔ ตอไป  
   
 

                   
๑๑๗ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), อายุยืนอยางมีคุณคา, หนา ๑๓,๓๗-๔๕. 
๑๑๘ ม.นู. (ไทย) ๑๒/๑๖๑/๑๖๔. 



บทท่ี ๔ 
การประยุกตใชกระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความเจ็บปวย 

ตามแนวพระพุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน 
 

๔.๑  ขั้นตอนในการปฏิบัตติอความเจ็บปวยของสังคมไทยปจจุบัน 

เม่ือพูดถึงเร่ืองสุขภาพและความเจ็บปวยคนสวนมากก็มักจะนึกถึงแพทย โรงพยาบาล 
รวมท้ังมีภาพของเครื่องมือทางการแพทย เชน เคร่ืองมือวัดระดับความดันโลหิต หูฟงการเตนของ
หัวใจ เปนตน คนสวนมากมักรับรูวาความเจ็บปวยเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกับบุคคล เปน
ประสบการณสวนตัวของบุคคลท่ีเจ็บปวย เปนผลของการกระทําหรือท่ีเก่ียวกับเฉพาะบุคคลน้ัน 
เชน เปนความโชครายของบุคคลท่ีปวย เปนผลกรรมท่ีทํามาจากการกระทําของบุคคลน้ันท้ังในชาติ
น้ีหรือชาติกอน หรือเปนความผิดปกติทางพันธุกรรมของบุคคลน้ันๆ หรือเฉพาะในครอบครัวน้ันๆ 
และเม่ือคนเราเจ็บปวย เรามักตองการใหความเจ็บปวยน้ันหายโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  

หากศึกษาลึกลงไปในเรื่องทาทีในการปฏิบัติตอความเจ็บปวยของสังคมไทยปจจุบัน
อยางเปนรูปธรรม ผูวิจัยไดจําแนกออกเปน ๔ ขั้น ตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร (Scientific 
Method)๑ ดังน้ี 

๑. ขั้นเรียนรู/ประสบการณ (Experience) 
๒. ขั้นตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) 
๓. ขั้นทํานายผล/อนุมาน (Prediction) 
๔. ขั้นทดลอง/ พยาบาลรักษา (Test) 

 
๔.๑.๑ ขั้นตอนในการปฏิบัติตอความเจ็บปวยของสังคมไทยปจจุบัน ข้ันเรียนรู 
ในสังคมไทย การเรียนรูเรื่องความเจ็บปวย เปนส่ิงท่ีถายทอดกันมาจากประสบการณ

ความเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนกับตนเองและบุคคลใกลชิดในครอบครัว จากน้ันจึงขยายเปนวงกวางสูชุมชน 
ความเจ็บปวยมีมากมายหลายชนิดท่ีเกิดข้ึนกับมนุษย ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปน ๓ กลุมหลัก ๆ 
ดังน้ี 

ก. โรคติดตอ (Communicable Diseases)๒ ซ่ึงในประเทศไทยไดประกาศไดมีระบุช่ือ
โรคติดตอ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๔๓ วามี ๔๔ โรค ดังน้ี 

                                                 
๑ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร, th.wikipedia.org/wiki/ระเบียบวิธีวิจัยทาง

วิทยาศาสตร [๕ มี.ค. ๒๕๕๕]. 



 ๗๙ 

             ๑) อหิวาตกโรค 
 ๒) กาฬโรค 
 ๓)ไขทรพิษ 
 ๔) ไขเหลือง 
 ๕) ไขกาฬหลังแอน 
 ๖) คอตีบ 
 ๗) ไอกรน 
 ๘) บาดทะยัก 
 ๙) โปลิโอ 
 ๑๐) ไขหัด 
 ๑๑) ไขหัดเยอรมัน 
 ๑๒) โรคคางทูม 
 ๑๓) ไขอีสุกอีใส 
 ๑๔) ไขหวัดใหญ 
 ๑๕) ไขสมองอักเสบ 
 ๑๖) ไขเลือดออก 
 ๑๗) โรคพิษสุนัขบา 
 ๑๘) โรคตับอักเสบ 
 ๑๙) โรคตาแดงจากไวรัส 
 ๒๐) อาหารเปนพิษ 
 ๒๑) โรคบิดบะซิลลารี 
 ๒๒) โรคบิดอะมีบา 
 ๒๓) ไขรากสาดนอย 
 ๒๔) ไขรากสาดเทียม 
 ๒๕) ไขรากสาดใหญ 
 ๒๖) สครับไปพัส 
 ๒๗) มูรีนไทฟส 

                                                                                                                                            
๒ Hillendale Health, Communicable Disease, hes.ucfsd .org/gclaypo/commdise/commdise.html [๕ 

มี.ค. ๒๕๕๕]. 
๓ เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน. 



 ๘๐ 

 ๒๘) วัณโรค 
 ๒๙) โรคเรื้อน 
 ๓๐) ไขจับส่ัน 
 ๓๑) แอนแทร็กซ 
 ๓๒) โรคทริดิโนซิส 
 ๓๓) โรคกุดทะราก 
 ๓๔) โครเล็บโทโปริซิส (ฉ่ีหนู) 
 ๓๕) ซิฟลิส 
 ๓๖) หนองใน 
 ๓๗) หนองในเทียม 
 ๓๘) กามโรคของตอมและทอนํ้าเหลือง 
 ๓๙) แผลริมออน 
 ๔๐) แผลกามโรคเร้ือรังมียาหนีบ 
 ๔๑) โรคไขกลับซํ้า 
 ๔๒) โรคอุจจาระรวง 
 ๔๓) โรคแผลเร้ือรัง 
 ๔๔.โรคเทาชาง 
 

ซ่ึงหากพบโรคลําดับท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘(ในเด็กเกิดใหม), ๙, ๑๕, ๑๗, ๒๕, ๓๑, 
๓๒, ๓๓ (ในระยะติดตอ) และโรคเอดส (AIDS) หรือ กลุมอาการภูมิคุมกันโรคเสื่อม ตองแจงความ 

ข. โรคไมติดตอ (Non-Communicable Diseases)๔ มี ๒๐ โรค๕ ดังน้ี 
 ๑.โรคเครียด 
 ๒. โรคไขขอเสื่อม 
 ๓. โรคตอมลูกหมาก 
 ๔. โรคนอนไมหลับ 
 ๕. โรคผดผ่ืนคัน 
 ๖. โรคมะเร็งปากมดลูก 

                                                 
๔ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๕ จังหวัดนครราชสีมา, กลุมโรคไมติดตอ, 

www.dpck5.com/NCD/index.html [๕ มี.ค. ๒๕๕๕]. 
๕ สมาน ถวิลกิจ, โรคไมติดตอมีอะไรบาง, www.thaigoodview.com/node/47540 [๕ มี.ค. ๒๕๕๕]. 



 ๘๑ 

 ๗. โรคหอบหืด 
 ๘. โรคมะเร็งเตานม 
 ๙. โรคไต 
 ๑๐. โรคกระดูก 
 ๑๑. โรคตาเขหรือตาเอก 
 ๑๒. โรคปวดเขา 
 ๑๓. โรคฝงเข็ม 
 ๑๔. โรคหัวใจวาย 
 ๑๕. โรคเบาหวาน 
 ๑๖. โรคไมเกรน 
 ๑๗. โรคความดัน 
 ๑๘. โรคหูตึง 
 ๑๙. โรคปอด 
 ๒๐. โรคภูมิแพ 

ค. โรคระบาด (Epidemic) และ โรคระบาดทั่ว (Pandemic) 
โรคระบาด หมายถึงโรคที่ระบาดเฉพาะที่ ขึ้นกับจํานวนผูปวยท่ีคาดไว เชน โรคอวน 

ภาวะปวยทางจิต หรือ การติดยาเสพติด๖ สวนโรคระบาดท่ัวในปจจุบันไดแก ๑. ไขหวัดใหญสาย
พันธุใหม ๒๐๐๙ และ ๒. เอดส๗ 

 
๔.๑.๒ ข้ันตอนในการปฏิบัติตอความเจ็บปวยของสังคมไทยปจจุบัน ขั้นตั้งสมมติฐาน 
เมื่อเกิดความเจ็บปวย  หากไมรุนแรงนัก  ในเบ้ืองตนก็จะมีการหาสาเหตุของความ

เจ็บปวยบางเล็กนอย  หรือบางคนก็มิไดสนใจหาสาเหตุแหงโรคเลย  แตเม่ืออาการความเจ็บปวยทวี
ความรุนแรงข้ึน  กระบวนการหาสาเหตุของความเจ็บปวยก็จะชัดเจนขึ้น  ความเจ็บปวยในยุค
ปจจุบัน  มีการตั้งสมมติฐานวามีสาเหตุมาจาก ๕ ขอหลัก๘ ดังตอไปน้ี 

๑. อารมณเปนพิษ  เชน  ความเครียด  ความเรงรีบ  เรงรัด 
๒. อาหารเปนพิษ  ซ่ึงพิษจากอาหารประกอบดวยสาเหตุหลัก ๖ ประการ คือ 

                                                 
๖ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, โรคระบาด, th.wikipedia.org/wiki/โรคระบาด [๕ มี.ค. ๒๕๕๕]. 
๗ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, โรคระบาดทั่ว, th.wikipedia.org/wiki/โรคระบาดทั่ว [๕ มี.ค. ๒๕๕๕]. 
๘ ใจเพชร  กลาจน (หมอเขียว), ถอดรหัสสุขภาพ เลม ๓ มาเปนหมดดูแลตัวเองกันเถอะ, (กรุงเทพฯ : 

อุษาการพิมพ, ๒๕๕๔), หนา ๒๔-๓๖. 



 ๘๒ 

  ก. พิษจากอาหารท่ีมีสารพิษ 
  ข. พิษจากอาหารท่ีมีสวนประกอบของเน้ือสัตวมากเกิน 
  ค. พิษจากอาหารท่ีปรุงรสจัดเกินไป 
  ง. พิษจากชนิดของอาหารที่ไมสมดุล 
  จ. พิษจากของเสียและความรอนจากขบวนการยอย  การสันดาป หรือการเผา
ผลาญอาหาร และ  
  ฉ. พิษจากการไมรูเทคนิคในการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพอยางผาสุก 

๓. พิษจากการไมออกกําลังกาย  ทําใหรางกายขาดคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ 
  ก. ความแข็งแรงของกลามเน้ือ  กระดูกและเสนเอ็น 
  ข. ความยืดหยุนของกลามเน้ือและเสนเอ็น 
  ค. การเขาท่ีเขาทางของกระดูก เสนเอ็นและกลามเน้ือ 

๔. มลพิษตาง ๆ ในโลกเพ่ิมมากข้ึน 
๕. พิษจากการสัมผัสเครื่องยนต/เครื่องใชไฟฟา/เครื่องอิเลคทรอนิกสมากเกินไป 
 
๔.๑.๓ ข้ันตอนในการปฏิบัติตอความเจ็บปวยของสังคมไทยปจจุบัน ข้ันทํานายผล/

อนุมาน 
การทํานายผลหรือการอนุมาน ความเจ็บปวยในสังคมไทยปจจุบันในชั้นตน  อาจไดรับ

จากบุคคลใกลชิดผูมีประสบการณ  แตเมื่อความถูกตองและแมนยํา  ผูเปนแพทยจะเปนผูมีบทบาท
ท่ีสุดซ่ึงอาจรวมไปถึงหมอดูท่ีทํานายทายทักโชคชะตาดวย 

การหายจากโรค  เปนความหวังสูงสุดของผูเจ็บปวยท่ีปรารถนาจะกลับมามีสุขภาพดี
ดังเดิม แตคําวา “หาย” เปนคําท่ีมีความหมายกวางมาก  ถาคําวา “หาย” หมายความวา “ทุเลา” หรือ 
“สงบ” ลง  โรคสวนใหญจะมีชวงระยะท่ีทุเลาหรือสงบลงเสมอ  ซ่ึงในชวงระยะน้ันคนไขจะรูสึกวา 
“โรคหาย” แลวก็ได  เพราะไมมีอาการหรือมีเพียงเล็กนอย 

แตถาคําวา “หาย” หมายความวา “หายขาด” คือ โรคน้ันหายไปจริง ๆ โดยท่ีคนไขจะ
ไมเปนโรคน้ันอีกแลว  อาการดังกลาวมีนอยมาก เพราะโรคสวนใหญจะไมหายขาด เชน โรคหวัด
คัดจมูก  หายแลวก็กลับมาเปนอีกได  ถึงแมแพทยจะบอกวาหายเจ็บปวยแลวก็มิไดหมายความวา 
เขาจะไมกลับมาเปนอีกในภายหนา เชนเดียวกับโรคอ่ืน ๆ เชน โรคฟนผุ ท่ีรักษาแลวก็ไมได
หมายความวาจะไมกลับมาเปนอีกในภายหนา๙ 
                                                 

๙ ดูรายละเอียดใน  ศ.นพ.สันต  หัตถีรัตน. “โรคหายไดเพราะอะไร”. นิตยสารหมอชาวบาน เลมที่ 
๑๑๑. (กรกฎาคม ๒๕๓๑), อางใน http:www.doctor.or.th/mode/6268 (๕ มี.ค. ๕๕) 



 ๘๓ 

อยางไรก็ตาม  การบรรเทาความเจ็บปวยหรือความสงบลงแหงความเจ็บปวย  จึงเปน
เปาหมายหลักในการรักษาโรค  เพราะตราบใดที่คนเราสามารถทํางานได  เท่ียวได  สนุกได  ทํา
ประโยชนใหแกตนเองและสังคมได  ก็นับวาคน ๆ น้ันมีสุขภาพดี  แมจะมีโรคอยูมากบางนอยบาง
ในตนก็ตาม๑๐ 

๔.๑.๔ ข้ันตอนในการปฏิบัติตอความเจ็บปวยของสังคมไทยปจจุบัน ข้ันรักษาพยาบาล 
การรักษาความเจ็บปวยในสังคมไทยปจจุบัน   ไดสะทอนออกมาเปนจํานวน

สถานพยาบาลท่ีบงใหเห็นวา  การรักษาความเจ็บปวยในทุกวันน้ีเนนท่ีการรักษาทางกายภาพเปน
หลัก 

จากสถิติจํานวนสถานพยาบาลท่ีมีเตียงผูปวยไวคางคืน ป พ.ศ.๒๕๔๗  โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพบวา  ประเทศไทยมีโรงพยาบาลท้ังส้ิน ๑,๒๗๘ แหง  สวนใหญเปน
โรงพยาบาลของรัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ซ่ึงมีจํานวน ๘๗๕ แหง  รองลงมาเปน
โรงพยาบาลเอกชน  จํานวน ๒๙๘ แหง  ท่ีเหลืออีก ๑๐๕ แหง  แบงเปนโรงพยาบาลรัฐในสังกัด
กระทรวงอื่น  องคการปกครองสวนทองถ่ินและรัฐวิสาหกิจ  โดยมีเตียงคนไขท่ัวประเทศ จํานวน 
๑๓๓,๒๔๕ เตียง๑๑ และมีอนามัย ๙,๘๑๐ แหงท่ัวประเทศ  ซ่ึงไดเร่ิมยกสถานใหเปน “โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล” ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เปนตนมา๑๒ 

สถิติดังกลาวไดสะทอนทาทีในการปฏิบัติตอความเจ็บปวยของสังคมไทยปจจุบันอยาง
ชัดเจนวา   ใหความสําคัญเรื่องการดูแลเอาใจใสผูปวยทางดานรางกายทั่วทุกภูมิภาค และ
ขณะเดียวกันวิธีการรักษาในสถานพยาบาลเกือบท้ังหมดใชการแพทยแผนปจจุบัน ซ่ึงก็เนนในเร่ือง
การใชยาและการรักษาทางรางกาย  ถึงแมภาครัฐจะไดเริ่มกลับมาสงเสริมการแพทยแผนไทยให
ประชาชนเล็งเห็นคุณคาของสมุนไพรไทยอีกคร้ัง  ในการแถลงนโยบายตอรัฐบาลเม่ือวันท่ี ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๓๕ วา  ใหมีการผสมผสานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร  เขากับระบบบริการ
สาธารณสุขของชุมชนอยางเหมาะสมก็ตาม  ทาทีในการปฏิบัติตอความเจ็บปวยของสังคมไทยก็ยัง
วนเวียนอยูท่ีการรักษากาย  ซึ่งพอสรุปเปนแผนภูมิไดดังน้ี 
 
 
 

                                                 
๑๐ เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน. 
๑๑ โครงการศึกษาเกณฑการใชพลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารตาง ๆ (SEC) (อาคารประเภท

โรงพยาบาล), จํานวนโรงพยาบาลในประเทศไทย, www.kmit.ac.th/ader/sec/index.htm/ (๕ มี.ค. ๒๕๕๕) 
๑๒ www.thairath.or.th/health content/featured/11776. (๕ มี.ค. ๒๕๕๕) 



 ๘๔ 

ข้ันตอนในการปฏิบัตติอความเจ็บปวยของสังคมไทยปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔.๒ กระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาพุทธประวัติและคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทําใหเรามองเห็น
กระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยของเจาชายสิทธัตถะ  ท่ีทรงเรียนรูความเจ็บปวย
ของชีวิตนอยใหญ  ของเพ่ือนรวมสังสารวัฎฎ  อันเปนประกายนําไปสูการเสด็จออกบรรพชาเพ่ือ
แสวงหาคุณวิเศษอันย่ิงใหญ  และเมื่อทรงตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว  พระบรมศาสดา
ทรงนําความจริงของธรรมชาติมาเปดเผยแกมนุษยชาติ  เพ่ือความรูเทาทันกิเลสและไมตกไปใน
อํานาจแหงความโศกเศราพิไรรําพัน  ความเขาใจเร่ืองความเจ็บปวยนับเปนเรื่องท่ีโดดเดนมากเร่ือง
หน่ึงท่ีพระพุทธองคไดทรงเทศนาส่ังสอนตลอดพระชนมชีพ 

ในอาพาธสูตร หรือ ท่ีเรียกกันวา คิริมานนทสูตร๑๓ พระพุทธองคไดรับส่ังใหพระ
อานนทนําพระดํารัสเร่ืองสัญญา ๑๐ ประการ ไปบอกพระคิริมานนทซ่ึงกําลังอาพาธ  ไดรับทุกข
เวทนาเปนไขหนัก  ครั้นพระคิริมานนทไดฟงสัญญา ๑๐ ประการแลว ก็หายขาดจากอาพาธน้ัน 

จากกรณีน้ี  เราสามารถนํามาเปนกรณีศึกษา  เพ่ือใหมองเห็นกระบวนการสรางความ
เขาใจเรื่องความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนาเปนอยางดี คือ 

                                                 
๑๓ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๐/๑๒๘-๑๓๓. 

ประสบการณ
โรคติดตอ 

โรคไมติดตอ 

โรคระบาด 

สมมุติฐาน 

พิษ ๕ 

๑. อารมณ 
๒. อาหาร 

๓. ไมออกกําลังกาย 

๔. มลพิษ 

๕. สัมผัสเคร่ืองยนต/
ไฟฟา/อีเลคทรอนิก 

อนุมาน 
หาย 

ทุเลา 

หายขาด 

สุขภาพดี 

พยาบาลรักษา 
สถานพยาบาล 

แพทยแผนปจจุบัน 

แพทยแผนไทย 

กระบวนการรกัษาทางกาย 



 ๘๕ 

๑. พระพุทธองคมิไดทรงปฏิเสธการรักษาพยาบาลความเจ็บปวยทางกายโดยแพทย  
แมพระองคเองก็ทรงรับการรักษาจากหมอชีวกโกมารภัจจ  ท้ังยังอนุญาตใหหมอชีวกทําการรักษา
พระภิกษุสงฆดวย 

๒. พระพุทธองคทรงชวยผูท่ีกําลังประสบทุกขเวทนาจากความปวยไขดวยการทรง
ประทานพระพุทธโอวาทที่ทําใหผูปวยเกิดความเขาใจเรื่องความเจ็บปวย และไมตองประสบทุกข
เวทนาเพราะความเจ็บปวยน้ัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๖ 

ในท่ีน้ีผูวิจัยจะขอนําเสนอแผนภูมิภาพกระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความ
เจ็บปวย ตามแนวอาพาธสูตร ดังน้ี 

แผนภูมิท่ี ๑ 
กระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวย  ตามแนวพระพุทธศาสนา 

(ตามแนวคิริมานนทสูตร หรอื อาพาธสูตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิดังกลาว  แสดงใหเห็นวาในสัญญา ๑๐ ประการน้ัน ๙ ขอแรก เปนพระ
โอวาทท่ีสอนใหกําหนดหมาย หรือ กําหนดรูความเปนจริงของสังขาร  แตประการท่ี ๑๐ น้ัน  เปน
การเจริญพระกรรมฐาน คือ ใหมีสติกําหนดลมหายใจเขาออก หรือ อานาปานสติกัมมัฏฐานน่ันเอง  
ผูวิจัยจะไดนําเสนอความหมายของสัญญา ๑๐ ประการ ดังน้ี 

 

 
 
 
 

สต ิ

กําหนดลม
หายใจเขา 

ลมหายใจออก 
 

 
 
 
 
 
 

เจ็บปวย 

กําหนด 

ความไมเท่ียง   
ความเปนอนัตตา   
ความไมงาม 

โทษของกาย 

ละอกุศลวิตก 

คลายความอยาก 

ความดับสนิท 

ไมยินดีในโลกท้ัง
ปวง 

 
 
 
 
 
 
 
วิปสสนา
กรรมฐาน 



 ๘๗ 

สัญญา ๑๐ : ความกําหนดหมาย, ส่ิงท่ีควรกําหนดรู  กําหนดหมายไวในใจอยูเน่ือง ๆ มี ๑๐ ประการ  
๑.  อนิจจสัญญา  กําหนดหมาย  กําหนดรูความไมเท่ียงของสังขารคือ ชีวิตหรือขันธ ๕ 

และแมสังขารตาง ๆ อีกท้ังปวง 
๒.  อนัตตสัญญา  กําหนดหมาย ความเปนอนัตตาแหงธรรมท้ังปวง  ลวนไมใชตัวใช

ตน  ของเราอยางแทจริง 
๓.  อสุภสัญญา  กําหนดหมาย ความไมงาม เปนปฏิกูลแหงกาย  ท้ังกายตนและผูอ่ืน 

ทุกบุคคล เขา เรา 
๔. อาทีนวสัญญา กําหนดหมายในทุกขแลโทษแหงกาย กลาวคือยอมมีโรค,อาพาธ

ตางๆ เปนของคูกับสังขารกายอีกดวย โดยธรรมหรือธรรมชาติ 
๕.  ปหานสัญญา  กําหนดหมาย เพ่ือละอกุศลวิตกและบาปธรรม  ตั้งแตบรรเทา  ลดละ  

จนถึงกําจัด 
๖.  วิราคสัญญา  กําหนดหมายวา  วิราคะ คืออริยมรรควา เปนธรรมอันสงบ ธรรมอัน

ประณีต การคลายความอยากไดหายติด เปนมรรคอันประเสริฐ เปนสมบัติของอริยะควรแกการ
ปฏิบัติ 

๗.  นิโรธสัญญา  กําหนดหมายวา นิโรธ คือ อริยผล วาเปนธรรมอันสงบ ธรรมอัน
ประณีต  เม่ือบรรลุผลยอมเปนสุขอยางย่ิง 

๘.  สัพพโลเก  อนภิรตสัญญา  กําหนดหมาย  ความไมนาเพลิดเพลิน ไมนายินดี ไมนา
อภิรมยในโลกท้ังปวงลวนดังปรากฏในโลกธรรม ๘  อันเปนธรรมหรือธรรมชาติของโลก 

๙.  สัพพสังขาเรสุ  อนิฏฐสัญญา  กําหนดหมาย  ความไมนาปรารถนา อึดอัด นาระอา
ในสังขารกาย ตลอดแมสังขารท้ังปวง  เพราะการรูความจริงดังสัญญาตาง ๆ ขางตน ตลอดจนพระ
ไตรลักษณท่ีแสดงสังขารท้ังปวง  ลวนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  อยูเนือง ๆ ยอมยังใหเกิดปญญาจน
เกิดนิพพิทาในสังขารท้ังปวง 

๑๐.  อานาปานัสสติ  การมีสติกําหนดรูในลมหายใจเขาออก  เปนเคร่ืองอยู  เปนเคร่ือง
กําหนด (จึงไมไดหมายถึงการใชลมหายใจเปนอารมณหรือวิตก  เพ่ือการทําฌานสมาธิแตอยางเดียว  
กลาวคือใหมีสติ  ไมขาดสติเล่ือนไหลลงภวังคไปในฌานสมาธิระดับประณีต) ยอมทําใหจิตสงบ
ระงับไมดําริพลาน หรือไมสงจิตออกไปคิดนึกปรุงแตงฟุงซานออกไปภายนอกใหเกิดการผัสสะ
ตาง ๆ ใหเปนเกิดทุกขเวทนาหรือทุกขอันเรารอน๑๔ 

การเรียนรูเรื่องสัญญา ๑๐ ประการ เปนการแยกดูเบญจขันธรางกายทีละสวน ๆ คือ รูป 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ไมเห็นมีสวนไหนท่ีเปนตัวตนของตน  ก็จะทนความเขาใจผิด
                                                 

๑๔ ดูรายละเอียดใน องฺ.ทสก. ๒๔/๖๐/๑๒๘-๑๓๓. 



 ๘๘ 

เร่ืองตัวตนเสียไดวาไมใชเปนตัวตนของใครเลย๑๕ เพราะพระพุทธองคทรงยืนยันไววา “ส่ิงใดท่ีเขา
ไปยึดม่ันถือมั่นจะไมทุกขเปนไมมี”๑๖  ถาไมเกิดความอยาก  ก็ไมเกิดความรักหรือเกลียดในส่ิง
ท้ังหลาย  จากน้ันจึงยกข้ึนสูการปฏิบัติวิปสสนา และมีอานิสงสใหสงบระงับจากการเจ็บไขหนักได 

ดังน้ันอาพาธสูตร  จึงเปนกระบวนการหน่ึงในการสรางความเขาใจเร่ืองความเจ็บปวย 
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

นอกจากน้ียังพบกรณีตัวอยางท่ีคลายกับอาพาธสูตร คือ โพชฌงคสูตร๑๗ ท่ีมีเร่ืองเลาถึง
พระมหากัสสปะ และพระมหาโมคคัลลานะเกิดอาพาธข้ึน  พระบรมศาสดาทรงแสดงโพชฌงค ๗ 
ประการ ใหทานท้ังสองฟง  เม่ือทานท้ังสองฟงแลวก็หายจากอาพาธ หรือแมแตพระบรมศาสดาเอง
เม่ือทรงประชวร  ทรงรับส่ังใหพระจุนทะสาธยายโพชฌงค ๗ ใหทรงสดับ  ครั้นทรงสดับแลวก็
ทรงหายประชวรเชนกัน 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดเสนอกระบวนการสรางความเขาใจเร่ืองความ
เจ็บปวย  ในธรรมกถาสําหรับผูปวยรักษาใจยามปวย๑๘ โดยแบงเปน ๖ ขั้นตอน ดังน้ี 

๑. ผูปวยตองแยกใหออกวา  ชีวิตของคนเราน้ันประกอบดวยกายกับใจ  ท้ังสอง
รวมกันเขาเปนชีวิตของเรา  ตองรักษาไวใหมีสุขภาพดี 

๒. ชีวิตของเราจะใหเปนไปตามปรารถนาทุกอยางไมได  เพราะบางคร้ังก็มีความเจ็บ
ไขไดปวย  โรคภัยภายนอกมากระทบ 

๓. รางกายของเราเกิดมาจากการรวมตัวกันของปจจัยหลายอยางหรือ ธาตุ ๔ ดิน นํ้า 
ลม ไฟ มาประชุมกัน 

๔. รางกายมิไดอยูลําพัง  ตองอยูรวมกันกับจิตใจ  เม่ือกายเจ็บไขไดปวยก็มักทําให
จิตใจพลอยไมสบายไปดวย  พระพุทธองคทรงพบบุคคลท่ีไมสบาย  เจ็บไขไดปวย  ไดเคยตรัสสอน
วา ใหทําในใจตั้งใจไววา “ถึงแมรางกายของเราจะปวยแตใจของเราจะไมปวยไปดวย” การตั้งใจ
อยางน้ีเรียกวา มีสติ 

๕. การรักษาใจเปนเร่ืองสําคัญ  ในยามเจ็บไขไดปวย  กายเปนหนาท่ีของแพทย  
แพทยก็รักษาไป  เราก็ปลอยใหแพทยทําหนาท่ีรักษากาย แตใจน้ันเปนของเราเอง เราจะตองรักษา
ใจของตนเอง 

                                                 
๑๕ พุทธทาสภิกขุ, คูมือมนุษย, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, มปพ), หนา ๗๔. 
๑๖ ใจเพชร  กลาจน, ถอดรหัสสุขภาพ เลม ๓ มาเปนหมอดูแลตนเองกันเถอะ, หนา ๑๓. 
๑๗ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐๒/๒๔๓. 
๑๘ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), คติธรรมแหงชีวิต, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๕๑), หนา ๗๑-

๗๘. 



 ๘๙ 

๖. การรักษาใจดวยสติ คือ เอาจิตไปผูกมัดไวกับสิ่งใดส่ิงหน่ึงท่ีดีงาม  ท่ีไมมีการปรุง
แตง เชน คําภาวนาวา พุธโธ ซึ่งเปนการปฏิบัติกรรมฐานอยางหน่ึง๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

๑๙ ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ, คติธรรมแหงชีวิต, หนา ๗๙-๘๔. 



 ๙๐ 

แผนภูมิท่ี ๒ 
กระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนา   

 
       สังคมไทย        แนวพุทธ(อริยสัจ ๔) 
         
              ทุกข 
 

 
ความเจ็บปวย 

                 
 
 

 สมุทัย 
  
 

         
 
 

   นิโรธ 
 
 
 

      
 

  มรรค 
 
 

จากแผนภูมิดังกลาว  แสดงใหเห็นกระบวนการสรางความเขาใจ เร่ืองความเจ็บปวยตาม
แนวพระพุทธศาสนา  โดยยึดหลักแนวคิดจากอริยสัจ ๔  ท่ี เนนกระบวนการทางความคิด  
ขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นสังคมไทยในปจจุบันท่ีเนนกระบวนการทางกายภาพ 

 
 
กาย           ใจ 

 

รักษาใจดวยส่ิงดี
งาม คือ กรรมฐาน 

มีสติวา  ถึงแมรางกาย
ปวยแตใจไมปวย  ระลึก
วารักษากายเปนหนาท่ี
หมอ  รักษาใจเปนหนาท่ี

เราท้ัง ๔ 

มองใหออกวา ชีวิต
แยกเปนกาย และใจ 
เกิดมาจากธาตท้ัุง ๔ 

เปนหนาท่ีเรา 

เรียนรูวาชีวิตเปนไป
ตามปรารถนาไมไดมี
โรคภัยเบียดเบียน 

 

ร.พ.ศูนย 

 

ร.พ.ประจํา
จังหวัด 

 

ร.พ.ประจํา
อําเภอ 

 

ร.พ.สงเสริม
สุขภาพ 

 

ญาต ิ



 ๙๑ 

๔.๓ การประยุกตใชกระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนากับ
สังคมไทย 

๔.๓.๑  การยอมรับเพ่ือการเผชิญกับความเจ็บปวย 
ความเจ็บปวยเปนภาวะท่ีกระทบกระเทือนตอการดําเนินชีวิตของมนุษย แตละคนมีวิธี

ปรับตัวตอการเจ็บปวยท่ีแตกตางกันไป ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความรายแรงของโรค ลักษณะและวิธีการ
แกปญหาของผูปวยและสภาพแวดลอมทางครอบครัวสังคม ภาวะจิตสังคมของผูปวยเปนส่ิงท่ีผู
รักษาพยาบาลควรใหความสนใจ และใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
ผูปวยท่ีเปนโรครายแรงและคุกคามชีวิต โรคท่ีรายแรงหรือเรื้อรังยอมมีผลตอจิตใจและพฤติกรรม
ของผูปวยอยางมาก โรคท่ีไมรายแรงก็มีผลตอจิตใจของผูปวยชั่วระยะหน่ึงซ่ึงผูปวยปรับตัวตอโรค
ไดไมยากและกลับคืนสูสภาพการดําเนินชีวิตตามปกติตอไป 

ปฏิกิริยาตอโรคของผูปวยน้ันก็คือปฏิกิริยาตอภาวะวิกฤติ เชน ผูปวยท่ีรูวาตนเองเปน
มะเร็งหรือแมแตเพียงสงสัยจะมีอาการตกใจมาก มีความกังวลมากในขณะท่ีรอผลการวินิจฉัยท่ี
แนนอน การปฏิเสธหรือไมยอมรับวาตนเปนโรคน้ันเปนส่ิงท่ีพบไดบอย บางก็โทษวาแพทยอาจ
ตรวจผิดและพยายามไปรับการตรวจตามที่ตางๆ อาการซึมเศราและกังวลมากพบไดในผูปวยทุกราย 
แตการแสดงออกอาจแตกตางกันไป ความหวาดกลัวและความรูสึกสูญเสียสมรรถภาพ ตลอดจน
ความหมดหวัง ทําใหพฤติกรรมของผูปวยเปล่ียนไปในทางแยกตัวและซึมเฉย  นอกจากน้ันใน
ผูปวยยังมีความกังวลตอผลการรักษา อาการเน่ืองจากการรักษาและการกําเริบของโรคอีกดวย 
ปฏิกิริยาเหลาน้ีพบไดเชนเดียวกันในผูปวยดวยโรครายแรงหรือโรคที่รักษาไมหาย ๒๐ 

ในพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงมรณัสสติ การพิจารณาถึงความตายท่ีจะมาถึงตนในวัน
ใดก็ไดซ่ึงสามารถสรุปเอาจากใจความแหงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร๒๑ มีเน้ือความแหงพระพุทธพจน
ตอนหน่ึงท่ีกลาวถึงสาเหตุของความทุกขของสรรพสัตววาเกิดจากตัณหา ซ่ึงเปนสาเหตุใหวนเวียน
เกิด แก เจ็บและตายอยางไมมีท่ีส้ินสุดไววา 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ขอน้ีแลเปนทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ตัณหาอันทําใหเกิด
อีก ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณ
น้ัน ๆ คือ กามตัณหา  ภวตัณหา วิภวตัณหาฯ๒๒ 

                                                 
๒๐ภาควิชาจิตเวชศาสตร, คณะแพทยศาสตร ร.พ.รามาธิบดี, ภาวะจิตสังคมของการเจ็บปวย, 

<http://www.ramamental.com>, ๑๑ February ๒๐๑๒. 
๒๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓-๑๗/๑๕-๒๓. 
๒๒วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๑๖. 



 ๙๒ 

เม่ือเกิดตัณหา ความทะยานอยากในส่ิงตาง ๆ แลว ก็เกิดการแสวงหา หากไดมาก็หลง
ยินดีมัวเมา หากไมไดก็เปนทุกข คร่ําครวญหลงลืมไปวาตนมีอายุเพียงนอยนิด ไมสามารถอยูค้ําฟา
เปนอมตะได ซึ่งสรุปเปนการยึดมั่นถือม่ันในอุปทานขันธ ๕ ดังพระพุทธพจนวา 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ขอน้ีแลเปนทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความ
แกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยส่ิง
ท่ีไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากส่ิงเปนท่ีรักก็เปนทุกข ปรารถนา
ส่ิงใดไมไดส่ิงน้ันก็เปนทุกข โดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกขฯ๒๓  

การท่ีสรรพสัตวยึดอุปทานขันธ ๕ วาเปนจริงเปนจังน้ันก็เกิดมาจากความไมรูจริง 
(อวิชชา) จิตใจถูกปลอยใหกิเลสตาง ๆ ผานเขามาบงการชีวิตใหเกิดมีความรัก โลภ โกรธ หลง คิด
ครอบครอง คดโกง เอารัดเอาเปรียบ จนเกิดเปนพฤติกรรมท่ีไมดีตาง ๆ ตามแตกิเลสจะพาไป ซ่ึงก็
ไมพนไปจากทุจริต ๓ ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจน่ังเอง 

แนวคิดเรื่องการยอมรับเพ่ือการเผชิญกับความเจ็บปวยอยางถูกวิ ธีตามทัศนะ
พระพุทธศาสนาขางตนน้ี  มวลมนุษยสามารถยึดเปนหลักพิจารณาไดวาพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีดีและไม
ดีน้ันลวนเกิดจากความอยาก ความตองการ อยากมี อยากเปนและอยากเปน อยากอยูในสภาพน้ัน
นาน ๆ เปนตน ซึ่งเปนเหตุใหประมาท ประพฤติราวกับวาตนไมมีวันแก ไมมีวันเจ็บ ไมมีวันตาย แต
เม่ือแก เจ็บและใกลตายก็ด้ินรนไมอยากประสบเหตุน้ัน กลาวคือ ไมอยากแก ไมอยากเจ็บ ไมอยาก
ตาย สุดทายก็หนีไมพนความแก เจ็บ ตายและกรรมท่ีตนไดกอไว  ฉะน้ัน การรูจักกับความจริงของ
ชีวิตบนฐาน ความเกิด แก เจ็บ ตายและการปฏิบัติตอเร่ืองดังกลาวน้ีจึงนับวามีประโยชนอยางมาก
ตอมวลมนุษย เพราะเมื่อทุกคนตางระลึกไดวาตนเองตองแก เจ็บ ตาย คนอ่ืนก็ตองแก เจ็บและตาย
เชนกันแลว ทุกคนจะไมมีความเห็นแกตัว เห็นแกทรัพยสินทอง พรอมท่ีจะสละแบงปนแกคนอ่ืน
ได และสามารถเขาใจจนกระท่ังบรรลุผลของความเปนผูอยูเหนือการเกิด แก เจ็บ และตายตามแนว
พระพุทธศาสนา น่ันคือ การบรรลุธรรมช้ันสูงสุดดับชาติ การเกิด พยาธิ ความเจ็บ มรณะ ความตาย
ไดอยางสมบูรณ 

 

 

 

 

                                                 
๒๓วิ.ม. (ไทย)  ๔/๑๔/๑๖. 



 ๙๓ 

๔.๓.๒ การรักษาความเจ็บปวยตามแนวพุทธวิธี  

การรักษาความเจ็บปวยตามแนวพุทธวิธี ก็คือ การปฏิบัติธรรมน่ันเอง กลาวคือ การที่
บุคคลจะสามารถปฏิบัติธรรมไดดีน้ัน บุคคลจําตองเร่ิมตนปฏิบัติไปตามลําดับ กลาวคือ เร่ิมปฏิบัติ
ตามบุญกิริยาวัตถุ ๓ มีการใหทานเพ่ือสละความตระหน่ี การรักษาศีล เพ่ือเปนพ้ืนฐานรองรับการ
ปฏิบัติกรรมฐาน และข้ึนสูปญญา สามารถรูแจงแทงตลอดซ่ึงอวิชชา ตนตอของความเกิด แก เจ็บ 
ตาย ยุติวัฏสงสารไดในท่ีสุด  โดยมีเน้ือหาสังเขป  ดังน้ี 
 บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ  ไดแก 
 ๑) ทานมัย การปฏิบัติดวยการบริจาคทาน  
 ๒) สีลมัย  การปฏิบัติดวยการรักษาศีล  
 ๓) ภาวนามัย การปฏิบัติดวยการเจริญปญญา๒๔  

ท้ัง ๓ น้ีจัดเปนหลักธรรมภาคปฏิบัติ กลาวคือ พระพุทธเจาเม่ือทรงสอนการเจริญ
ภาวนาแกเหลาพุทธสาวกบริษัทของพระองค ก็ทรงสอนในทํานองน้ีเชนเดียวกัน ดังท่ีพระองคตรัส
ไวโดยใจความวา 

ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางน้ีวา เราจักเปนผูประกอบดวยความ
เพียรเครื่องต่ืนอยู คือ เราจักชําระจิตใหหมดจดส้ินเชิงจากกิเลสเครื่องก้ันจิตดวยการ
เดินจงกรมและการน่ัง ตลอดเวลาวันยังค่ําไปจนส้ินปฐมยามแหงราตรี... ครั้นปจฉิม
ยามแหงราตรี กลับลุกขึ้นแลวชําระจิตใหหมดจดส้ินเชิงจากกิเลสท่ีก้ันจิต ดวยการ
เดินจงกรมและน่ังอีก ฯ๒๕ 

พระพุทธพจนขางตน แสดงถึงจุดยืนหรือเปาหมายของการปฏิบัติธรรมตามหลักปฏิบัติ
ในพระพุทธศาสนา  กลาวคือ ทุกการปฏิบัติตองใชสติปญญาและความเพียรพยายามมากขึ้นเปน
ลําดับ ซึ่งท้ัง ๓ ขั้นน้ีกลาวไดวาเปนข้ันปฏิบัติท่ีถูกตองทางพระพุทธศาสนา หรือสรุปลงในหลัก
ใหญ ๓ ประการในพระพุทธศาสนาไดวา 
  ๑) การลด ละ เลิกความชั่ว ไดแก ไมกระทําความชั่วท้ังปวง 
  ๒) การสรางสมคุณงามความดี ไดแก กระทําความดี อันเปนบุญกุศลทุกอยาง 
  ๓) การชาํระจติใจของตนใหผองใสจากกิเลส ตัณหา อุปาทาน๒๖ 

                                                 
๒๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๘/๑๗๐. 
๒๕ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๗/๓๕๒. 
๒๖ที.สี. (ไทย) ๙/๕๔/๕๗. 



 ๙๔ 

ตามทัศนะพระพุทธศาสนา เรื่องของการกระทําความดี  ความชั่วน้ันยังมีผลเก่ียวโยงไป
ถึงชีวิตในโลกหนาดวย ซ่ึงหมายความวาเรื่องของความดีน้ันมิไดบรรจบอยูเฉพาะในชีวิตน้ีหรือใน
โลกน้ีเทาน้ัน ดังน้ัน “คําตอบของพระพุทธศาสนาจึงมีตอเหตุการณทุกอยางในชีวิตมนุษยวาเก่ียว
เน่ืองมาจากเหตุปจจัย คือ ความเพียรพยายามกระทําของมนุษยเองท้ังส้ิน”๒๗ แทท่ีจริง มนุษยเปน
เพียงสสารท่ีประกอบข้ึนดวยธาตุ ๖ ขันธ ๕ เทาน้ัน ก็เรื่องน้ีพึงทราบใจความท่ีพระพุทธเจาทรง
แสดงขันธ ๕ ของมวลมนุษยวาไมมีสาระอะไร ๆ เลยท่ีจะคิดครอบครองหรือสนองความอยากของ
ตนดวยส่ิงของตาง ๆ ดวยอํานาจกิเลส ตัณหา ควรพยายามพากเพียรปฏิบัติธรรมใหเกิดปญญารูแจง
ตามความเปนจริงเสีย๒๘ 

เม่ือใครก็ตาม เกิดความเห็นผิดคิดวาส่ิงของตาง ๆ น้ัน (สังขาร) เปนของตนจริง ๆ ก็ควร
ละความเห็นเชนน้ีเสีย เพราะแมรางกายของตนก็ยังมิใชของตนจริง ๆ และหากปฏิบัติตามไดดังน้ี 
ปญหาของชีวิตก็ดี ความกลัวตายก็ดี การอยูรวมกันในสังคมปจจุบันก็ดีจะลดเร่ือย ๆ จนกระท่ังหมด
ส้ิน ชีวิตก็พบความสุข สังคมก็สงบสุขได โดยใชหลักในการพิจารณาตามหลักธรรม๒๙ อันเปน
หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซ่ึงพอสรุปได ดังน้ี 

๑) วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ หรือกระจายเน้ือหา เปนการคิดท่ีมุงใหมองและให
รูจักส่ิงท้ังหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหน่ึง เปนการพิจารณาเพ่ือใหเห็นความไมมีแกนสาร
หรือความไมเปนตัวเปนตนท่ีแทจริงของส่ิงท้ังหลาย ใหหายยึดติดถือม่ันในสมมติบัญญัติ 
โดยเฉพาะการพิจารณาเห็นสัตวบุคคลเปนเพียงการประชุมกันเขาขององคประกอบตาง ๆ ท่ีเรียกวา
ขันธ ๕ และขันธ ๕ แตละอยางก็เกิดขึ้นจากสวนประกอบยอยตอไปอีก การพิจารณาเชนน้ี ชวยให
มองเห็นความเปนอนัตตา  

๒) ใชวิธีคิดแบบสามัญลักษณ หรือคิดแบบไตรลักษณ คือ วิธีคิดแบบเขาใจตอการ
เปล่ียนแปลงของสรรพส่ิงท้ังปวงภายใตกฎของไตรลักษณะ คือ ไมเท่ียงแทม่ันคง เปนทุกข และไม
มีอะไรเปนตัวตนที่แนนอน พิจารณาใหเห็นวา ส่ิงท้ังปวงดําเนินไปตามหลักความเปนจริงท่ีวามีการ
เปล่ียนแปลงในลักษณะ ๓ ประการน้ีเปนส่ิงประจําโลก แมบุคคลจะพิจารณาเห็นหรือไมก็ตาม วิธี
คิดแบบสามัญลักษณออกเปน ๒ ขั้นตอน ไดแก 

                                                 
๒๗สุชีพ  ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา, อางแลว, หนา ๑๗๕. 
๒๘วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๐/๒๒. 
๒๙พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพครั้งที่ ๙, (กรุงเทพฯ : บริษัท 

ธรรมสาร จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๔๕-๕๐. 



 ๙๕ 

 (๑) ข้ันท่ี ๑ คือ รูเทาทันและยอมรับความจริง เปนการวางทาทีทําใจใหสอดคลอง
กับกฎธรรมชาติ เปนทาทีแหงปญญา อิสระ ไมผูกมักตัวเอง เม่ือประสบกับเหตุการณท่ีไมพึงพอใจ 
ไมนาปรารถนา ทําใหเกิดความเศราโศกเสียใจ ก็ใหวางทาทีเขาใจตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้นและปลอย
วางตอสภาพน้ัน ๆ เพ่ือคลายความทุกขท่ีไดรับ ใหมีความทุเลาเบาบางลง เพราะเมื่อบุคคลประสบ
กับสภาพที่บีบค้ันยอมมีความเศราโศกเปนธรรมดา การพิจารณาแบบสามัญลักษณน้ี เพ่ือบรรเทา
ความทุกข หรือสลัดความทุกขออกไปไดดวยการพิจารณาถึงความเปนจริงของส่ิงท้ังหลายทั้งปวง
วาเปนอนิจจัง ไมเท่ียง ทุกขัง เปนทุกข และเปนอนัตตา ไมใชตัวตน  

 (๒) ขั้นท่ี ๒ คือ แกไขและทําตามเหตุปจจัย เปนขั้นลงมือปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลาย
โดยสอดคลองกับความเปนจริงตามกฎธรรมชาติ เปนการปฏิบัติโดยใชปญญารูเทาทัน กลาวคือ 
เม่ือรูวาส่ิงท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ตองศึกษาใหรูเทาทันเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดส่ิงน้ัน แลว
แกไขจัดการตามตัวเหตุปจจัยเหลาน้ัน เม่ือทําเหตุปจจัยพรอมบริบูรณท่ีจะใหเปนอยางน้ันแลว ถึง
เราจะอยากหรือไมอยากก็ตาม มันก็จะเปนไปตามเหตุปจจัยเทาน้ัน เม่ือเหตุปจจัยไมพรอมท่ีจะให
เปน ถึงเราจะอยากหรือไมอยาก มันก็ไมเปนอยางน้ัน กลาวน้ัน ๆ คือ แกไขดวยความรูเทาทันและ
แกท่ีตัวเหตุปจจัย ไมใชแกท่ีความอยาก เพียงแตกําหนดรูความอยากของตัวเอง และกําหนดรูเหตุ
ปจจัยแลวแกไข เมื่อปฏิบัติไดอยางน้ี ก็จะถอนตัวเปนอิสระ ไมถูกความอยากพาไป  ดังพระพุทธ
พจนวา 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเปนผูมีตนเปนท่ีพ่ึง มีตนเปนสรณะ ไมมีส่ิงอื่นเปนสรณะ 
จงมีธรรมเปนท่ีพึง มีธรรมเปนสรณะ ไมมีส่ิงอื่นเปนสรณะ อยูเถิด เม่ือเธอท้ังหลายจะเปนผูมีตน
เปนท่ีพึง...มีธรรมเปนสรณะ ไมมีส่ิงอื่นเปนสรณะ เปนอยู ก็พึงพิจารณาโดยแยบคายวาโสกะ 
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และความผิดหวังคับแคนใจท้ังหลาย เกิดจากอะไร มีอะไรเปนแดนเกิดฯ 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และความผิดหวังคับแคนใจท้ังหลายเกิดจาก
อะไร มีอะไรเปนแดนเกิด  ปุถุชนในโลกน้ี ผูขาดสุตะ (ไมไดเรียนรู) มิไดพบเห็นอริยชนไมฉลาด
ในอริยธรรม ไมไดรับการฝกอบรมในอริยธรรม มิไดพบเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม 
ไมไดรับการฝกอบรมในสัปปุริสธรรม ยอมมองเห็นรูปเปนตน มองเห็นตนมีรูป มองเห็นรูปในตน 
หรือมองเห็นตนในรูป,รูปของเขาน้ันผันแปรไป กลายเปนอยางอ่ืน โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
และความผิดหวังคับแคนใจยอมเกิดข้ึนแกเขา เพราะการที่รูปผันแปรไปกลายเปนอื่น เขามองเห็น



 ๙๖ 

เวทนา...สัญญา...สังขาร...โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และความผิดหวังคับแคนใจ ยอมเกิดขึ้นแก
เขา เพราะการที่เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ ผันแปรไปกลายเปนอื่นฯ๓๐ 

๓) วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแกปญหา เรียกตามโวหารทางธรรมไดวาวิธีแหงความ
ดับทุกข จัดเปนวิธีคิดแบบหลักอยางหน่ึง เพราะสามารถขยายใหครอบคลุมวิธีคิดแบบอ่ืน ๆ ได
ท้ังหมด วิธีคิดแบบอริยสัจน้ี มีลักษณะทั่วไป ๒ ประการ ไดแก 
 (๑) วิธีคิดตามเหตุและผลหรือเปนไปตามเหตุและผล สืบสาวจากผลไปหาเหตุแลว
แกไขและทําการท่ีตนเหตุ จัดเปน ๒ คู ไดแก 

  คูท่ี ๑ ไดแก ทุกขเปนผล เปนตัวปญหา เปนสถานการณท่ีประสบซ่ึงไมตองการ 
สมุทัยเปนเหตุ  เปนท่ีมาของปญหา เปนจุดท่ีจะตองกําจัดหรือแกไขจึงจะพนจากปญหาได 
  คูท่ี ๒ ไดแก นิโรธเปนผล เปนภาวะส้ินปญหา เปนจุดหมายซ่ึงตองการจะเขาถึง
มรรคเปนเหตุ เปนวิธีการ เปนขอปฏิบัติท่ีตองกระทําในการแกไขสาเหตุเพ่ือบรรลุจุดหมายคือภาวะ
ส้ินปญหาอันไดแก ความดับทุกข 
 (๒) เปนวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเร่ือง ตรงไปตรงมา มุงตรงตอส่ิงท่ีจะตองทําตองปฏิบัติ
ตองเก่ียวของของชีวิตใชแกปญหา ไมฟุงซานออกไปในเร่ืองฟุงเฟอท่ีสักวาคิดเพ่ือสนองตัณหา  

วิธีคิดแบบน้ี รับกันหรือตอเน่ืองกันกับวิธีคิดแบบสามัญลักษณ กลาวคือ เม่ือประสบปญหา
ไดรับความทุกข และเมื่อสามารถวางใจวางทาทีตอสถานการณไดอยางถูกตองตามวิธีคิด ดังน้ัน 
หลักการหรือสาระสําคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจ ก็คือ การเร่ิมตนจากปญหาหรือความทุกขท่ีประสบ 
โดยกําหนดรู ทําความเขาใจกับปญหาคือความทุกขน้ันใหชัดเจน แลวสืบคนหาสาเหตุเพ่ือเตรียม
แกไข ในเวลาเดียวกันกําหนดเปาหมายของตนใหแนชัดวา คือ อะไร จะเปนไปไดหรือไม และ
เปนไปไดอยางไร แลวคิดวางวิธีปฏิบัติท่ีจะกําจัดสาเหตุของปญหาโดยสอดคลองกับการท่ีจะบรรลุ
จุดหมายท่ีกําหนดไวน้ัน๓๑ 

๔) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก หรือพิจารณาใหเห็นครบท้ัง อัสสาทะ อาทีนวะ และ
นิสสรณะ เปนการมองสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริงอีกแบบหน่ึง ซ่ึงเนนการยอมรับความจริงตามท่ี
ส่ิงน้ัน ๆ เปนอยูทุกแงทุกดาน ท้ังดานดีดานเสีย และเปนวิธีคิดท่ีตอเน่ืองกับการปฏิบัติมาก เชน 
บอกวากอนจะแกปญหาจะตองเขาใจปญหาใหชัดเจนและรูท่ีไปใหดีกอน หรือกอนจะละจากส่ิง

                                                 
๓๐สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๘๗/๔๒. 
๓๑พระธรรมปฎก  (ป.อ.  ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, อางแลว, หนา ๕๔-๕๖. 



 ๙๗ 

หน่ึงไปหาอีกส่ิงหน่ึง ตองรูจักท้ังสองฝายดีพอที่จะใหเห็นไดวาการละและไปหาน้ัน หรือการท้ิง
อยางหน่ึงไปเอาอีกอยางหน่ึงน้ัน เปนการกระทําท่ีรอบคอบสมควรและดีจริง 
         ๔.๓.๓ บทสวดพุทธมนตเพ่ือทํากาย-จิตใจใหสงบ  

การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถนําบทสวดพระพุทธมนตตาง ๆ มาสวดหรือ
มาเจริญเพ่ือใหจิตใจคลายความวิตกกังวล ความโศกเศรา ความยึดม่ันถือม่ัน ทําใหจิตใจเกิดความ
โลงสบาย ไมทุกขรอนจนเกินไป ซ่ึงบทสวดดังกลาว พอประมวลได ดังน้ี 

 (๑) มรณัสสติ การระลึกถึงความตาย  การสวดหรือการพิจารณาไปตามบทน้ี ก็เพ่ือใหเกิด
ความสลดใจ ไมสะดุงกลัวตอความตาย แลวใหรีบเรงทําความดีโดยสวด ดังน้ี 

 อะธุวัง ชีวิตัง   ความเปนมันไมย่ังยืน 
 ธุวัง มะระณัง   ความตายมันย่ังยืน 
 อะวัสสัง มะยา มะริตัพพัง เราจะตองตายเปนแท 
 มะระณะปะริโยสานัง เม  ความตายเปนของเรามี 
 ชีวิตัง    ความตายเปนท่ีสุด 
 ชีวิตัง เม อะนิยะตัง  ความเปนของเรามันเท่ียงแท 
 มะระณัง เม นิยตัง   ความตายของเรามันเท่ียงแท 
 (๒) ติลักขณภาวนา การอบรมจิตดวยการเจริญพระไตรลักษณ บทน้ีเปนบทที่มุงเจริญ
วิปสสนาภาวนา หรือ วิปสสนากรรมฐานโดยเฉพาะมุงทําจิตใหเกิดปญญา รูเทาทันตอความเปน
จริงของสังขารท้ังปวงวาตกอยูในอํานาจของพระไตรลักษณ คือ ไมเท่ียง เปนทุกข และไมใชตัวตน 
โดยสวดพรอมกับพิจารณาความหมายไปดวย ดังน้ี 

 อะนิจจา สังขารา สังขารท้ังหลายมันไมเท่ียง ตัง กุเตตถะ ลัพภา เพราะเหตุน้ัน, ความเท่ียง
ในสังขารท้ังหลายเหลาน้ี, จักพึงไดแตไหนเลาฯ 
 เปลาไมมีใคร ไมมีใครตาย, รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ, ขันธ ๕ มันเกิดขึ้น ขันธ ๕ 
มันทําลายไปตางหาก, มันไมเท่ียง, มันเปนทุกข,ไมใชของเรา, ไมใชเรา,ไมใชตัวตน, ขันธ ๕ 
ตางหาก, ชางมันเถิด 
 เปลา ไมมีใครเกิด ไมมีใครตาย, จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ, อายตนะ ๖ มันเกิดข้ึน 
อายตนะ ๖ มันดับไปตางหาก, มันไมเท่ียง, มันเปนทุกข, ไมใชของเรา, ไมใชเรา, ไมใชตัวใชตน, 
อายตนะ ๖ ตางหาก, ชางมันเถิด 



 ๙๘ 

เปลา ไมมีใครเกิด ไมมีใครตาย, ดิน นํ้า ไฟ ลม อากาศ วิญญาณ, ธาตุ ๖ มันเกิดขึ้น ธาตุ ๖ 
มันแตกไปตางหาก, มันไมเท่ียง, มันเปนทุกข, ไมใชของเรา, ไมใชเรา, ไมใชตัวใชตน, ธาตุ ๖ 
ตางหาก, ชางมันเถิด 

เปลา ไมมีใครเกิด ไมมีใครตาย, นามรูปมันเกิดขึ้น นามดับรูปแตกไปตางหาก, มันไมเท่ียง, 
มันเปนทุกข, ไมใชของเรา, ไมใชเรา, ไมใชตัวใชตน, นามรูปตางหาก, ชางมันเถิด๓๒ 
 (๓) อาตุรกายภาวนา  การฝกอบรมจิตในเม่ือรางกายปวยหนัก 

 เม่ือเรามีกายอาดูรกระวน กระวายอยูดวยทุกขเวทนา   
 จิตของเราจักไมอาดูรกระวนกระวายไปตามกาย 
 กายน้ีมันจักแตก 
 วิญญาณน้ีมันจักดับ, เปนของไมเท่ียง, ไมใชของเรา, ชางมัน 

บทน้ีก็เปนบทท่ีเก่ียวกับการเจริญมรณัสสติอีกบทหน่ึง โดยใหพิจารณาสังขารใหเห็นวา
เปนของไมเท่ียง ไมใชตัวตนของเรา ในเม่ือรางกายตองประสบกับทุกขเวทนากลา ท้ังน้ีก็เพ่ือ
ปองกันใจไมใหกระวนกระวายไปตามกาย๓๓ 
 (๔) การเจริญพรหมวิหารภาวนา ๓๔ การเจริญพรหมวิหาร คือ การแผเมตตา กรุณา มุทิตา  
และอุเบกขา ไปยังสรรพสัตวท้ังหลาย โดยมีวิธีการเจริญพุทธมนต ดังน้ี 

 ๑) เมตตาภาวนา การเจริญเมตตา  เพ่ือกําจัดความโกรธและความพยาบาท โดยแผ
ไมตรีจิตไปยังสัตวท้ังหลายวา  
  สัพเพ  สัตตา  สัตวท้ังหลายทั้งปวงท่ีเปนเพ่ือนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย 
ดวยกันหมดท้ังส้ิน 

อะเวรา  โหนตุ  จงเปนผูไมมีเวรเถิด 
   อัพยาปชฌา  โหนตุ จงเปนผูไมเบียดเบียนกันเถิด 

อะนีฆา  โหนตุ  จงเปนผูไมมีทุกขกายทุกขใจเถิด 
   สุขี  อัตตานํ  ปะริหะรันตุ จงเปนผูมีสุขรักษาตนเถิด  

                                                 
๓๒พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ตวณฺโณ), วิธีบําเพ็ญสมาธิเบื้องตน และ บทสวดมนตเพ่ือจิตตภาวนา

, พิมพครั้งที่ ๓๖, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๒๘-๒๙. 
๓๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๐. 
๓๔พระธรรมวิสุทธิกวี, (พิจิตร  ตวณฺโณ). แบบไหวพระสวดมนตและหลักธรรมในการเจริญ

วิปสสนา, พิมพครั้งที่ ๘, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๔๓), หนา ๘๖-๘๗. 



 ๙๙ 

  ๒) กรุณาภาวนา การเจริญกรุณา เพ่ือกําจัดวิหิงสา ความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  โดย
มีความสงสาร  ปรารถนาใหสัตวท้ังหลายท่ีมีความทุกขเดือดรอนไดพนจากความทุกขเดือดรอนน้ัน
วา 
  สัพเพ  สัตตา   สัตวท้ังหลายท้ังปวง 
   ทุกขา  ปะมุจจันตุ  จงพนจากทุกขเถิด 
  ๓) มุทิตาภาวนา การเจริญมุทิตา เพ่ือกําจัดความอิจฉา ริษยาคนอ่ืน โดยทําจิตให
พลอยยินดีตอความสุขความเจริญของคนอื่นวา 
   สัพเพ  สัตตา   สัตวท้ังหลายท้ังปวง 
  มา  ลัทธสัมปตติโต  วิคัจฉันตุ จงอยาไปปราศจากสมบัติอันไดแลวเถิด 
 ๔) อุเบกขาภาวนา การเจริญอุเบกขา  เพ่ือกําจัดความยินดียินราย และความเศราโศก
เสียใจในเม่ือเห็นคนอ่ืน สัตวอื่นประสบทุกขเพราะกรรมของตน อันเราไมอาจชวยได โดยพิจารณา
ความท่ีสัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของของตนวา 
  สัพเพ  สัตตา   สัตวท้ังหลายท้ังปวง 
  กัมมัสสะกา   เปนผูรับกรรมเปนของของตน 
  กัมมะทายาทา   เปนผูรับผลของกรรม 
   กัมมะโยนี   เปนผูมีกรรมเปนกําเนิด 
   กัมมะพันธู   เปนผูมีกรรมเปนเผาพันธุ 
   กัมมะปะฏิสะระณา  เปนผูมีกรรมเปนท่ีพ่ึงอาศัย 
   ยัง  กัมมัง  กะริสสันติ  จักทํากรรมอันใดไว 
   กัลยาณัง วา  ปาปะกัง  วา  ดีหรือชั่ว 
   ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ จักเปนผูรับผลของกรรมน้ัน 
 (๕) ปญจอภิณหปจจเวกขณะ หลักธรรมแหงความเปนจริงท่ีมนุษยทุกคนควรพิจารณา
เนือง ๆ มีอยู ๕ ประการสําหรับคลายความทุกขกายใจเก่ียวกับชีวิต ๓๕  
  ๑) ชราธัมโมมหิ   เรามีความแกเปนธรรมดา 
        ชะรัง อะนะตีโต   ลวงความแกไปไมได 
  ๒) พะยาธิธัมโมมหิ   เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา 

                                                 
๓๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๘-๘๙. 



 ๑๐๐ 

        พะยาธิง  อะนะตีโต  ลวงความเจ็บไขไปไมได 
  ๓) มะระณะธัมโมมหิ  เรามีความตายเปนธรรมดา 
          มะระณัง  อะนะตีโต  ลวงความตายไปไมได 
  ๔) สัพเพหิ  เม  ปเยหิ  เราละเวนเปนตาง ๆ คือวา 
         มะนาเปหิ  นานาภาโว  พลัดพรากจากของรักของเจริญ 
         วินาภาโว   ใจท้ังหลายทั้งปวง 
  ๕) กัมมัสสะโกมหิ   เราเปนผูมีกรรมเปนของของตน 
         กัมมะทายาโท   เปนผูรับผลของกรรม 
  กัมมะโยนิ   เปนผูมีกรรมเปนกําเนิด 
  กัมมะพันธุ   เปนผูมีกรรมเปนเผาพันธุ 
  กัมมะปะฏิสะระโณ  เปนผูมีกรรมเปนท่ีพึงอาศัย 
  ยัง  กัมมัง  กะริสสามิ  จักทํากรรมอันใดไว 
  กัลยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา ดีหรือชั่ว 
  ตัสสะ  ทายาโท  ภะวิสสามิ จักเปนผูรับผลของกรรมน้ัน 
  เอวัง  อัมเหหิ  อะภิณหัง  เราท้ังหลายพึงพิจารณา 
  ปจจะเวกขิตัพพัง   เนือง ๆ อยางน้ีแล 
 (๖) บทแผเมตตาใหแกตนเอง 

               อะหัง   อะเวโร    โหมิ                        ขอขาพเจาอยาผูกเวรกับใคร ๆ เลย 
               อะหัง   อัพยาปชโฌ  โหมิ                   ขอขาพเจาอยาเบียดเบียนใคร ๆ เลย 
              อะหัง   อะนีโฆ   โหมิ                         ขอขาพเจาอยามีความทุกขใด ๆ เลย 
                อะหัง    สุขี  อัตตานัง   ปะริหะรามิ    ขอขาพเจาจงมีความสุขรักษาตนอยูเถิด 
 (๗) บทกรวดนํ้าแบบยอ 

                 อิทัง  เม  ญาตีนัง  โหตุ  สุขิตา โหนตุ  ญาตะโย  ขอบุญน้ีจงสําเร็จแกญาติของ
ขาพเจาท้ังหลาย ขอใหญาติท้ังหลายจงเปนสุขเปนสุขเถิด 
          ขอเดชะ  ตั้งจิต  อุทิศผล            บุญกุศลแผไปใหไพศาล 

ถึงบิดา  มารดา  ครูอาจารย                     ท้ังลูกหลาน  ญาติมิตรสนิทกัน 
ท้ังคนเคย รวมงาน  การท้ังหลาย         ขอใหไดในกุศล  ผลของฉัน 
ท้ังเจากรรม  นายเวร  และเทวัญ        ขอใหทาน ไดกุศล  ผลน้ีเทอญ 



 ๑๐๑ 

พระพุทธมนตท้ังหลายตามท่ีไดยกมาพอเปนตัวอยางน้ี  ควรสวดหรือเจริญพิจารณาเนือง ๆ 
ทุกวันเพ่ือใหใจเกิดความคุนเคยจะเปนเหตุใหรีบเรงทําความดี ไมมัวเมาประมาทในวัย ไมมัวเมา
ประมาทในความไมมีโรค ไมมัวเมาประมาทในชีวิต ไมเศราโศกเสียใจในเม่ือตนเองตองพลัดพราก
จากบุคคลและส่ิงของท่ีรักท่ีชอบใจ และเพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ันในกฎแหงกรรม  

จากการศึกษาการรักษาความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนามาท้ังหมด มีความเปนจริงท่ี
มวลมนุษยทุกคนตองคิดใหไดวาชีวิตของตนและคนอ่ืนน้ันเปนเพียงการรวมตัวของธาตุ ๔ ขันธ ๕ 
เทาน้ัน ถึงแมวาพระพุทธศาสนาไดรับรองความจริงขั้นสมมติตาง ๆ ทางโลก เชน คนรวย คนจน 
บิดามารดา บาน รถยนต บุตรธิดา เปนตน ก็ตาม แตพระพุทธศาสนาก็สอนใหทุกคนกําหนดรูเอาไว
เพ่ือปองกันไมใหหลงรักหลงชังในสรรพส่ิงมากเกินไปในระดับสมมติสัจจะ  แมในระดับปรมัตถ
ธรรม ก็มิใชเปนการสอนใหคนไมยอมรับนับถือบิดามารดา บุญ บาป  แตสอนใหคนถายถอนความ
ยึดติดในสรรพส่ิงดวยอํานาจตัณหา มานะ ทิฏฐิ ดังพระพุทธพจนท่ีวา “ธรรมท้ังปวง อันบุคคลไม
พึงเขาไปยึดมั่นถือม่ัน”๓๖ เม่ือยึดม่ันมากถือม่ันมากก็ตองทุกขมาก แตสําหรับมนุษยปุถุชนน้ันยังยึด
ม่ันถือม่ันอยู เพราะยังมีกิเลสอยู จะปลอยวางใหเด็ดขาดน้ันยังทําไมได  ดังน้ัน   หลักธรรมคําสอน
ในพระพุทธศาสนาจึงสอนใหมนุษยไมควรยึดม่ันถือมั่นกับส่ิงท้ังปวง เพราะสิ่งท้ังปวงในโลกน้ีมัน
ไมมีอะไรเที่ยงแทแนนอน มันเปนทุกข มันตกอยูในสภาพเดิมไมได ตองพังสลายไปในท่ีสุด และ
ไมมีอะไรเปนของของเราที่แทจริงเลย เม่ือมนุษยตายแลว ก็นําไปไดแตบุญ (ความดี) และบาปติด
ตัวไปไดเทาน้ัน ยกเวนทานผูไมมีความยึดม่ันถือมั่น หมดกิเลสไมหวนกลับมาเกิดอีก (พระอรหันต) 
เทาน้ัน ดังพระพุทธพจนวา 

ดูกอนอานนท อยาเลย เธออยาโศกเศรารําพันไปเลย ดูกอนอานนท ขอน้ัน เรา
ไดบอกไวกอนมิใชหรือวา ความเปนตาง ความพลัดพราก ความเปนอยางอื่น จาก
สัตวและสังขารอันเปนท่ีรักใครพอใจทั้งหมดยอมมีอยู ขอน้ันจะพึงไดแตท่ีไหน 
ส่ิงใดที่เกิดแลว มีแลว  อันปจจัยปรุงแตงแลว มีความสลายไปเปนธรรมดา ส่ิงน้ัน
อยาสลายไปเลย ขอน้ันไมเปนฐานะที่จะมีได เพราะขันธ ธาตุ อายตนะกอน ๆ 
แปรปรวนเปนอยางอื่นไป ขันธ ธาตุและอายตนะหลัง ๆ ก็ยอมเปนไป ฉะน้ัน จึง
ชื่อวา การยึดถือน้ีมีความพลัดพรากเปนท่ีสุดทีเดียวฯ๓๗ 

                                                 
๓๖ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๓๔/๓๒๕. 
๓๗ขุ.สุ. (ไทย) ๑๘๙/๑๑๔. 



บทท่ี ๕ 
สรุปผลการดําเนินการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเร่ือง “กระบวนการสรางความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยตามแนวพุทธศาสนา

เถรวาท”  สามารถสรุปไดดังน้ี 
 
๕.๑ สรุปผลการดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยพบวาจากการศึกษา  แนวคิดเร่ือง  ความหมาย ประเภท และวิธีการรักษาความ
เจ็บปวย  ซ่ึงเปนกฎเกณฑตามธรรมชาติ  ท่ีมนุษยหรือส่ิงมีชีวิตน้ัน  ตางพบเจอและไมสามารถ
หลีกเล่ียงได  โดยท่ัวไปแลวถือเปนวงจรชีวิตท่ีตองพบเจอไมวาจะดวยสาเหตุใด  ตามกระบวนการ
หรือวิธีการตาง ๆ นอกจากน้ีไดใหความหมายของความเจ็บปวยไวหลายประการ  พรอมท้ัง
ยกตัวอยางโรคท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปและโรคท่ีพบเห็นในคัมภีรพระพุทธศาสนาไวอยางละเอียด  เพ่ือ
การศึกษา  เรื่องความเจ็บปวย  จะเห็นไดวา  ความเจ็บปวยน้ันเกิดจากการกระทําโดยตรงหรือโดย
ออมก็ดี เชน การกระทําตั้งแตในอดีตท่ีสงผลมาถึงปจจุบันหรือเกิดจากการกระทําของตัวบุคคล  อัน
เน่ืองมาจากพฤติกรรมในการดํารงชีวิต  เชน  การกินหรือการบริโภค  การใชชีวิตอยางเรงรีบจน
สงผลใหเกิดมลภาวะท้ังทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตอีกท้ังความเจ็บปวยท่ีไดรับน้ัน  ตองไดรับ
การบรรเทาหรือการรักษาอยางถูกวิธีดวยกระบวนหรือวิธีการท่ีถูกตองท้ังทางแพทยหรือวิธีการทาง
พระพุทธศาสนา 

นอกจากน้ียังไดใหความหมายของคําวาเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนา  เพ่ือใชใน
การศึกษาเรื่องความเจ็บปวย  ซ่ึงไดใหความหมายของคําวาเจ็บปวยไว ๒ ชนิด คือ ๑)ความเจ็บปวย
ทางกาย (กายิกโรโค) ๒) ความเจ็บปวยทางใจ (เจตสิกโรโค)  

ซ่ึงความเจ็บปวยทางกาย  (กายิกโรโค) เปนโรคท่ีเกิดข้ึนทางรางกายรวมถึงอวัยวะทั้ง
ภายในและภายนอก  รวมถึงโรคท่ีเกิดจากพันธุกรรม  เก่ียวกับสายเลือด จากบิดา หรือมารดา  และ
กลุมโรคระบาดท่ีสามารถติดตอได  และติดตอไมได  ท่ีปรากฏเห็นอาการและไมเห็นอาการ ปรากฏ
ใหเห็นเดนชัดในอดีตซ่ึงเกิดกับพระสงฆ  โดยมีสาเหตุหลายประการสงผลใหเกิดอาการตาง ๆ การ
เกิดโรคและวิธีการในการรักษาโรคในอดีต 

ความเจ็บปวยทางใจ (เจตสิกโรโค) เปนโรคท่ีเกิดขึ้นจากจิตใจจาก “ จิต “ ดวยวิธีการ”
คิด”จึงเกิดเปนสาเหตุ คือ ความกังวล  หมองเศรา ความเครียด ความทุกข หรืออาการอื่นท่ีเกิดจาก
การคิด  ในการรักษาโรคท่ีเกิดจากการคิดน้ันตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา ไดใหความหมายของ



 ๑๐๓ 

โรคน้ันดวยวาเกิดจากกิเลส  คือ  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง โดยวิธีการในการรักษาโรคท่ี
เกิดจากกิเลส  คือ  สมถกรรมฐาน  โดยการกําหนดจิตใจใหตั้งม่ัน  ไมฟุงซาน 

นอกจากน้ีผูวิจัยยังไดศึกษาถึงกระบวนการในการสรางความเขาใจเร่ืองความเจ็บปวย
ตามแนวพระพุทธศาสนา  โดยยกหลักการท่ีพระพุทธเจาทรงปฏิบัติในการสรางสุขภาพอนามัยให
แข็งแรงไดอยางไร  ซ่ึงเปนพุทธวิธีในการปฏิบัติ  เพ่ือเปรียบเทียบกับศาสตรสมัยใหม  ในทาง
การแพทยจะเห็นไดวาหลักการปฏิบัติตังแตสมัยพุทธกาลจนถึงยุคปจจุบันมีความสอดคลอง  เพ่ือใช
ในการดูแลเสริมสรางสุขภาพตามแนวพุทธ  โดยสวนใหญใชหลักการบริหารจิตเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ  และใชยึดถือกันมาต้ังแตสมัยอดีต  ซ่ึงผูปฏิบัติตองพึงเขาใจในหลักการ  วิธีการ  
กระบวนการเรื่องความเจ็บปวย  วาเปนกฎเกณฑซ่ึงหลีกเล่ียงไมได  แตสามารถปองกันได  เพราะ
เม่ือเราเกิดอาการข้ึนเม่ือเจ็บปวย  ผูคนสวนใหญมักเกิดความสับสน  กังวล เครียด หรืออาการอ่ืน 
จนทําใหเกิดผลกระทบถึงขึ้นนอนไมหลับ  อาการทั้งทางกายและทางใจจึงเพ่ิมขึ้นเปนทวีคูณหาก
ไมมีการหยุดวงจรน้ี ท้ังท่ีบางคร้ังตัวโรคเองแทบจะไมทําใหเกิดอาการเลย  นอกจากน้ัน ครอบครัว 
ญาติมิตร และผูคนแวดลอมก็พลอยทุกขใจไปดวย  ความเจ็บปวยจึงสงผลกระทบตอท้ังตัวผูปวย 
ครอบครัว และสังคมโดยรวม ในการรักษาควรคิดติตรองใหดีในเลือกวิธีการในการรักษาไมวาจะ
เปนแบบแผนปจจุบัน  หรือแบบแผนโบราณ  และในการดูแลรักษาใจมีความสําคัญมาก ดังคําวา ใจ
เปนนาย กายเปนบาว เมื่อกายปวยแลว ใจมักปวยตามดวย ควรใชวิธีการฝกจิตโดยการเจริญสติ 
สมาธิ และปญญา คือการเจริญวิปสสนากรรมฐาน จะทําใหเกิดปญญารูเทาทันอาการและความรูสึก
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังทางกายและทางใจตามจริง และรูวาจะอยูกับอาการท่ีเกิดขึ้นอยางไร โดยสามารถ
วางใจไดอยางเหมาะสม ทําใหไมเกิดความทุกขทรมาน เพราะความรูหรือปญญาท่ีเกิดจากการฝกจิต
น้ีเกิดข้ึนจากประสบการณตรง ท่ีจะตามดู รูทัน และวางอุเบกขากับส่ิงตางๆ ท่ีมากระทบประสาท
สัมผัสท้ัง ๖ ได มิใชเกิดจากการฟง การอาน หรือการคิด วิเคราะหสังเคราะห ซ่ึงเปนความรูใน
ระดับความเขาใจ อาจยังวางใจไมไดเม่ือเกิดเหตุการณท่ีไมประสงคขึ้น เชน เม่ือเจ็บปวย เมื่อสูญเสีย
ส่ิงท่ีรัก เปนตน   

 กระบวนการในการเจ็บปวยน้ันเปนกระบวนการของทุกขในสังสารวัฏฏ ซ่ึงเปน
กระบวนการท่ีมีวิธีการในการหาหนทางดับทุกขท่ีเกิดจากความเจ็บปวย ศาสนาพุทธ   วัตถุประสงค
ของคําสอนของศาสนาพุทธคือการสูนิพพาน นิพพานเปนจุดมุงหมาย นิพพานเปนจุดสุดทาย การรู
แจง ความสุขท่ีคงทนของนิพพาน คือการไมถูกสราง การไมเวียนวายตายเกิดเปน อริยมรรค ๘ เปน
หนทางสูความเจ็บปวยเปนกระบวนธรรมของทุกขในสังสารวัฏฏ ประกอบดวยขอปฏิบัติ ๘ 
ประการ ท่ีตองปฏิบัติอยางตอเน่ือง เพ่ือท่ีจะบรรลุถึงเปาหมาย น่ันคือ นิพพาน   ขอแรกของ
อริยมรรค ๘ คือการรูชอบ การเขาใจชอบ (สัมมาทิฐิ)   น่ันคือการรูถึงอริยสัจ ๔ ขอแรกของอริยสัจ 



 ๑๐๔ 

๔ คือการรูวาทุกส่ิงท่ีถูกกําหนดขนมาเปนส่ิงท่ีไมเท่ียงแท (ทุกข) และส่ิงใดไมเท่ียงแท ตาม
ธรรมชาติแลวเปนทุกข และส่ิงท่ีไมเท่ียงแทไมคงทนเปนส่ิง ท่ีไมมีแกนสาร เปนอนิจจัง ขอสองคือ 
การเกิดของความทุกขมาจากความไมรู (สมุทัย) และเกิดเปนความอยาก ความมัวเมาในราคะและ
ประสาทสัมผัส การเกิดและดับ  การเขาใจในส่ิง ไมถูกตอง และการไมรู ขอสามคือ การรูถึงการดับ
ทุกข เกิดขึ้น (นิโรธ) การหยุดของการเวียนวายตายเกิด คือนิพพาน ขอส่ี คือ ความรูเก่ียวกับ 
อริยมรรค ๘เปนหนทางไปสูการดับทุกข (มรรค) และการไปสูจุดมุงหมาย คือนิพพาน ปญญาข้ัน
สูงสุด สัจธรรม  สวนท่ีสองของอริยมรรค ๘ คือ ความคิดชอบ ใฝชอบ  น้ีหมายความวา มีความ
ปรารถนาท่ีจะใหเห็นปญญา สัจธรรม การละเวนจากความคิดไมดี การละเวนจากความโลภ
ท้ังหลาย การละท้ิงจากส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนมาท้ังหลายทั้งปวงทําใจใหสงบ มีอุเบกขา มีการเสียสละ 
การตระหนักถึงภัยในความเจ็บปวยท่ีจะมาถึงตัว   รวมถึงพุทธวิธีการดําเนินการรักษาหรือบรรเทา
ความเจ็บปวยตามแนวพุทธวิธี  โดยการใชสมุนไพรจากแหลงธรรมชาติท่ีหาได  มาใชในการรักษา
ความเจ็บปวย  รวมถึงการใชหลักธรรมในการรักษาความเจ็บปวยตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 

และในการรักษาหรือบรรเทาการเจ็บปวยน้ัน  สามารถนํามาประยุกตใชในการสราง
ความเขาใจเรื่องความเจ็บปวยตามแนวพระพุทธศาสนากับสังคมไทยในปจจุบันได  เน่ืองมาจากใน
ปจจุบัน  สังคมไทยมีการดํารงชีวิตในแตละวันท่ีแตกตางกัน เชน การเลือกซ้ืออาหาร  ซ่ึงในปจจุบัน
คนไทยหันมารับประทานอาหารท่ีมีความรวดเร็ว  หางาย เปนตน  สถานท่ีทํางาน  ผูคนสวนใหญท่ี
อาศัยบริเวณท่ีมีคนอาศัยจํานวนมาก  มักไดรับสารพิษจากส่ิงตาง ๆ รอบ ๆ ตัว และท่ีอยูอาศัย สวน
ใหญอาศัยอยูในสถานท่ี ๆ ไมคอยถูกหลัก  รวมถึงการรักษาความสะอาด เร่ืองของสุขนิสัย  การกิน  
การขับถาย  ปจจัยเหลาน้ีสงผลกระทบใหเกิดความเจ็บปวยตอบุคคล ผูวิจัยจึงไดเสนอการรักษา
หรือบรรเทาการเจ็บปวยน้ัน  สามารถประยุกตใชกระบวนการในการรางความเขาใจเร่ืองความ
เจ็บปวยในทางพระพุทธศาสนา   กับสังคมไทยในปจจุบันไดดังน้ี  โดยการศึกษาเปนรูปประธรรม
และแบงออกเปน ๔ ข้ันตอนตามแนวทางวิทยาศาสตรดังน้ี 

๑. ข้ันเรียนรู/ประสบการณ (Experience) 
๒. ข้ันตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) 
๓. ข้ันทํานายผล/อนุมาน (Prediction) 
๔. ข้ันทดลอง/ พยาบาลรักษา (Test) 

ขั้นตอนที่ ๑  ผูวิจัยพบวา ผูท่ีศึกษาควรทําความเขาใจเก่ียวกับโรควาสามารถจําแนก
ออกไดเปนก่ีประเภทและเรียนรูวามีโรคอะไรบางในเรื่องของความเจ็บปวย  เม่ือทราบถึงขั้นตอน
ในการเรียนรู 



 ๑๐๕ 

ขั้นตอนท่ี ๒  ผูวิจัยพบวา  ควรศึกษาถึงปญหาวาความเจ็บปวยน้ันมีท่ีมาอยางไร  มา
จากอะไร ซ่ึงในปจจุบัน  ความเจ็บปวยมีความรุนแรงมากกวาอดีตอันเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ 

ขั้นตอนท่ี ๓  ผูวิจัยพบวา  การทํานายผล/อนุมาน  ควรไดรับการวินิจฉัยจากผูท่ี
เช่ียวชาญในเร่ืองความเจ็บปวย เพ่ือการบรรเทาหรือการหายจากความเจ็บปวยน้ันเอง 

ขั้นตอนท่ี ๔ ผูวิจัยพบวา   ขั้นทดลอง/ พยาบาลรักษา เปนขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีสุด  ใน
การรักษาหรือบรรเทาความเจ็บปวย  ซ่ึงในปจจุบันมีสถานท่ีในการรักษาความเจ็บปวยจํานวนมาก  
เชน  โรงพยาบาล  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (สถานีอนามัย)  คลินิก เปนตน   

นอกจากน้ี  กระบวนการสรางความเขาใจตามแนวพระพุทธศาสนา  ยังมีคําสอนของ
พระพุทธเจายังทรงตรัสส่ังสอนไวใน  อาพาธสูตร  หรือ  ท่ีเรียกกันวา คิริมานนทสูตร  พระพุทธ
องคไดรับส่ังใหพระอานนทนําพระดํารัสเรื่องสัญญา ๑๐ ประการ ไปบอกพระคิริมานนทซ่ึงกําลัง
อาพาธ  ไดรับทุกขเวทนาเปนไขหนัก  โดยการนําเอาหลักธรรมขางตนมาใช  เพ่ือกําหนดสติ  ให
แยกเยอะส่ิงตาง ๆ ออกทีละสวน  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ วาไมมีสวนใดเปนตัน
เปนตน  และมองเห็นไดชัดจากแผนภูมิขางตนประกอบ  โดยแยกแยะแนวทางในสังคมไทย
สมัยใหม  และแนวทางพุทธศาสนา  แบงออกเปนโรคทางกายสวนใหญใชวิธีการรักษาแบบ
สมัยใหม  สวนโรคทางใจสวนใหญมักนิยมใชการรักษาแบบวิถีพุทธ  และนอกจากน้ีการเขาใจถึง
สภาวะความเจ็บปวยท่ีสงผลตอตัวบุคคล  คือการยอมรับความเปนจริงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน  วามีความ
แตกตางกันออกไป  รายแรงแตกตางกันออกไปและเมื่อสงผลกระทบถึงรางกายและจิตใจแลวน้ัน  
ยอมมีวิธีการรักษา เพ่ือบรรเทาทุกขตามวิธีการของการรักษาน้ัน   
 
๕.๒ ขอเสนอแนะ 

ในงานวิจัยน้ี มีขอเสนอแนะ  ดังน้ี 
๕.๒.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
บุคคลจะดํารงชีวิตอยูในโลกไดยืนนานเทาใดไมเปนประมาณ ขอสําคัญอยูท่ีวาได

ปฏิบัติตอชีวิตหรือไดใชชีวิตเทาท่ีมีน้ันใหเกิดผลข้ึนบางอยางไร ความเกิด แก เจ็บ และตาย เปนสัจ
ธรรม ธรรมดา แตยากท่ีมนุษยกาวพน ดังน้ัน การปฏิบัติธรรม ประคองชีวิตดวยสติ ปญญา จึงมี
ประโยชนท่ีชวยเหน่ียวร้ังไมใหคนเราถลําคิดชั่ว พูดชั่ว ทําช่ัว ใหคนทําความดี เพ่ือจะไดพบกับ
ความสุขท่ีแทจริง คือ สุขที่ไมมีการเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอื่นรวมท้ังความสุขท่ีย่ิงยวดท่ีความ
ตายไมสามารถกระทบกระท่ังได กลาวคือ กาวลวงพนกฎแหงความเปนจริง (ความเกิด แก เจ็บ และ
ตาย) น้ีไดแลวอยางเด็ดขาด (นิพพาน) 



 ๑๐๖ 

การดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน จึงมีมูลรากมาจากความกลัว กลัวไมมีจะกิน จะไมมี
ใช จนถึงกลัวแก กลัวเจ็บ และกลัวตาย  หากพิจารณาดวยสติปญญาอยางจริงจังและถูกตองตามหลัก
คําสอนในพระพุทธศาสนาแลวก็จะพบวาความปรารถนาอยากมี อยากเปนในส่ิงตาง ๆ ก็ดี การ
อยากจะหลุดพนไปจากปญหาตาง ๆ ในชีวิตของตนก็ดีน้ัน ลวนแลวแตเกิดจากการไมยอมศึกษา
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา  ท้ังน้ีก็เพราะพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคําส่ัง
สอนใหใชสติปญญาและเหตุผลแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต เมื่อมีความทุกขความเดือดรอน
เกิดขึ้นใหรูจักกําจัดความทุกขความเดือดรอน ดวยการใชสติปญญาและเหตุผลพิจารณาใหเห็น
ตนเหตุของความทุกข แลวแกไขท่ีตนเหตุใหถูกทาง ดังน้ัน สถาบันท่ีเก่ียวของ อาทิสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติก็ดี กระทรวงสาธารณสุขก็ดี จึงจําเปนตองดําเนินการในดานตาง ๆ เพ่ือให
การดําเนินชีวิตท่ีดีและพอเพียงของประชาชนโดยดําเนินการดาน 

 ๑) สงเสริมใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับโรคภัยไขเจ็บอยางท่ัวถึงควบคูไปดวย
คุณธรรม 

๒) สงเสริมใหประชาชนมีความรู และความเขาใจท่ีถูกตองในการดําเนินชีวิตวาตอง
ดําเนินดวยสติปญญา และความพอดีแหงสภาวะความเปนอยูของตน ไมควรฝดหรือด้ินรนตองการ
ในสิ่งท่ีเกินความจําเปน มีความเปนอยูอยางรูเทาทันตอสรรพส่ิง 

๓) สงเสริมใหประชาชนเขารวมกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางพระศาสนาตามโอกาสตาง ๆ 
เพ่ือใหประชาชนไดรูจักชีวิตท่ีแทจริง รูจักการปลอยวางความทุกข ความเรงรีบบางและเพ่ือใหจิตใจ
ไดเขาถึงรสพระธรรมคําสอนอยางแทจริง 

๕.๒.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการวจัิย  
จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอเน้ือหาของการปฏิบัติธรรมเพ่ือรักษาความ

เจ็บปวยในทัศนะพระพุทธศาสนา ตลอดจนถึงการนําเอาแนวคิดและหลักการตางๆ ของหลักธรรม
มาปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชนดานตาง ๆ ของชีวิต ซ่ึงยังมีเร่ืองท่ีควรศึกษาวิเคราะหและวิจัย
ในเร่ืองตาง ๆ อยูอีกมาก  ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงไดเสนอแนะหัวขอของการทําวิจัยไว  ดังน้ี 

 ๑) การศึกษาเชิงวิเคราะหเรือ่ง “อุปสมานุสติ” ตามแนวพระพุทธศาสนา 
 ๒)การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักไตรวัฏ (กิเลส กรรม วิบาก) ตามแนว

พระพุทธศาสนา  
๓) การศึกษาวธีิการแกไขปญหาโรคท่ีเกิดจากกรรมตามแนวพระพุทธศาสนา 

 ๔) การศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองการรักษาความเจ็บปวย การปฏบัิติตนกับศาสนาอ่ืน 
 



 ๑๐๗ 

บรรณานุกรม 
๑.  ภาษาไทย : 
ก.  ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐.    
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

__________.พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

__________.พระไตรปฎก พรอมอรรถกถา แปล.  ชุด ๙๑ เลม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

 
ข. ขอมูลทุติยภูมิ 
(๑)  หนังสือ :  

ไกรสร  ศรีไตรรัตน, จิตวิทยาท่ัวไป, ยะลา : สถาบันราชภัฏยะลา, ๒๕๔๒. 
ใจเพชร  กลาจน (หมอเขียว), ถอดรหัสสุขภาพ เลม ๓ มาเปนหมดดูแลตัวเองกันเถอะ, 

กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ, ๒๕๕๔. 
พญ.สุมาลี นิมมานนิตย  อยูกับความเจ็บปวยอยางไร แพทยและสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข, 

๒๕๓๓. 
พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, พิมพคร้ังท่ี ๖, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหามกุฏราชวทิยาลัย, ๒๕๔๓. 
________. วิธีบําเพ็ญสมาธิเบ้ืองตน และ บทสวดมนตเพ่ือจิตตภาวนา, พิมพคร้ังท่ี ๓๖, 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวทิยาลัย, ๒๕๔๕. 
________. แบบไหวพระสวดมนตและหลักธรรมในการเจริญวิปสสนา, พิมพคร้ังท่ี ๘, 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๔๓. 
________. บทอบรมสมาธิภาวนา หลักสูตรช้ันตน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, 

๒๕๔๓. 
________. วิปสสนาภาวนา, พิมพคร้ังท่ี ๕, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา มกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๓. 
________. ธรรมเภรี เลม ๔, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเล่ียงเชียง, ๒๕๔๖. 
________. คูมือการบําเพ็ญกรรมฐาน, พิมพครั้งท่ี ๖, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๓. 



 ๑๐๘ 

พระธรรมปกฎ(ป.อ.ปยุตโต).กายหายไข ใจหายทุกข, กรุงเทพมหานคร : กลุมเพ่ือนพัฒนผลิตส่ือ
สันติภาพโลก,๒๕๔๔. 

________.วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๙, กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 
๒๕๔๖. 

________.ดุลยภาพ สาระแหงสุขภาพและความสมบูรณ, กรุงเทพมหานคร : บริษัท  สหธรรมิก  
จํากัด), ๒๕๓๗. 

________.การศึกษาเพื่ออารยธรรมท่ียั่งยนื, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๔๐. 

________.พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 

________.พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๘, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

________.มรณกถา, พิมพคร้ังท่ี ๓, กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๕. 
________.รักษาใจยามปวยไข, พิมพครั้งท่ี ๒๑, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก 

จํากัด, ๒๕๔๐. 
________.พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๘,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
________.การแพทยแนวพุทธ  ในพฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร : ศูนยประสานงานทางการ แพทย

และสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๓. 
________.พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศพัท. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 
________.ปฏิบัติใหถูกทาง. พิมพครั้ง ๖๙, กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๗. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), คติธรรมแหงชีวิต, กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๑. 
พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ.  พระพุทธศาสนากับการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวม.    
พระมหาสมปอง ปมุทิโต คัมภีรอภิธานวรรณา, กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพประยูรวงศพริ้นต้ิง 

จํากัด, ๒๕๔๗. 
พระสารีบุตรมหาเถระ (ชาวศรีลังกา ผูรจนา), สารัตถทีปนี ฎีกาพระวินัย ภาค ๔ (แปล),  แปลโดย 

นายสิริ เพ็ชรไชย, กรุงเทพมหานคร : หจก. ทิพยวิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒. 
พุทธทาสภิกขุ, การมีสติสัมปชัญญะตสูความเจ็บปวย, กรุงเทพมหานคร : หจก.ภาพพิมพ, ๒๕๒๘. 
________. คูมือมนุษย, กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, มปพ. 



 ๑๐๙ 

ฟน  ดอกบัว, พระพุทธศาสนากับคนไทย, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศิลปาบรรณาคาร, 
๒๕๔๒. 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร, คณะแพทยศาสตร ร.พ.รามาธิบดี, ภาวะจิตสังคมของการเจ็บปวย, มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๒, พิมพครั้งท่ี ๑๐, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหามกุฏราชวทิยาลัย, ๒๕๓๘. 

มหามกุฏราชวทิยาลัย, พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับรวมเลม, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

________. มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๓, พิมพครั้งท่ี ๑๙, กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

________. มังคลัตถทีปนีแปล เลม ๔, พิมพครั้งท่ี ๑๔, กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

________. วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๒, พิมพคร้ังท่ี ๗, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

________. สมถกัมมัฏฐาน, พิมพคร้ังท่ี ๒๐, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๔. 

________. อธิบายธรรมวภิาค ปริจเฉทท่ี ๑, พิมพครั้งท่ี ๕, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 

ยงยุทธ  วัชรดุลย, องคพุทธมามกะ  ความม่ันคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, 
กรุงเทพมหานคร : บริษัทโฟสตพับลิชชิ่ง  จํากัด, ๒๕๓๘. 

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒, กรุงเทพมหานคร : นานมีบุคส
พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖. 

________.  พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษร เจริญ
ทัศน. 

วิทย วิศทเวทย, พระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๕, กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษรเจริญทัศน จํากัด, 
๒๕๓๙. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ  สุวฑฺฒโน), บทนําแหง
พระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, ๒๕๓๖. 

สมเด็จพระวันรัต (ทับ  พุทฺธสิริ), ธรรมเจดีย, พิมพคร้ังท่ี ๓, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, 
๒๕๔๙. 



 ๑๑๐ 

สํานักพิมพมูลนิธิโมลคีมทอง, ธัมมานุสติ จากเจตนารมณยามอาพาธของทานพุทธทาสภิกขุ, พิมพ
ครั้งท่ี  ๒,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเรือนแกว, ๒๕๓๖. 

สุชีพ  ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา, พิมพคร้ังท่ี ๒, กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย 

________. แนวนึกทางศาสนา, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
สุเชาวน พลอยชุม, พุทธปรชัญาในสุตตันตปฎก, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

๒๕๕๐. 
 

(๒) วิทยานิพนธ 
เกศีนี  ล่ิมบุญสืบสาย. การวิเคราะหบทบาทของหมอชีวกโกมารภัจจท่ีปรากฏในคัมภีร

พระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธพุทธศาสนาตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔.    

พระมหาปองปรีดา ปริปุญโร, การปองและรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนา, วิทยานิพนธพุทธ
ศาสนตรมหาบัณฑิต: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๔. 

ทิวา ธรรมอํานวยโชค. พุทธศาสนาและการรักษาพยาบาล : วิเคราะหบทบาทของพระสงฆในการ
รักษาพยาบาลชาวบานในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๐.  

รอยตํารวจเอกหญิง อุทัยวรรณ เลาประเสริฐสุข : การศึกษาเชิงวิเคราะหพุทธวิธีบรรเทาทุกขยาม
เจ็บปวย.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

นายพนอม  บุญเลิศ : ความสัมพันธระหวางจิตและกายในพุทธปรัชญาศาสนาเถรวาท.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระปยะ  ราชเจริญ : การศึกษาเปรียบเทียบสถานะมนุษยตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา   
เถรวาทและมหายาน.มหาลัยมหิดล, ๒๕๔๑. 

นายภินันท  สิงหกฤตยา : ศึกษาการประยุกตใชกระบวนการทัศนและกระบวนการสรางเสริม
สุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,๒๕๕๓. 

นางศศิธร  เขมาภิรัตน : การศึกษาเปรียบเทียบพุทธวิธีในการดูแลสุขภาพแบบองครวมกับ
การแพทยแผนไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๘. 



 ๑๑๑ 

นางวิไลวรรณ  อาจาริยานนท  : ทําการศึกษาความสอดคลองระหวางการเสริมสรางสุขภาพเชิงพุทธ
กับการเสริมสรางสุขภาพของผูมีอายุยืนในสังคมไทย.กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๔. 

นางสาวจุฬารตัน  เขาประเสริฐ : ทําการศึกษาการประยุกตใชพุทธธรรมในการบําบัดโรคจิตเภท.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
 

(๓)  ขอมูลทางอินเตอรเน็ตเว็บไซด 
http://www.dmh.moph.go.th/main.asp> 
http://www.ramamental.com>, ๑๑ February ๒๐๑๒. 
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ประวัติผูวิจัย 
  
ช่ือ   :   นางสาวเกตุมณี  พรมเถ่ือน 

เกิด  :   วันจันทร ท่ี ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕ 

สถานท่ีเกิด :  ๘๔ หมู ๓ ตําบลโคกเด่ือ อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค 

การศึกษา :   ประถมศึกษา – โรงเรียนนิมิตศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนตน - โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย – โรงเรียนไพศาลีพิทยา 
   อุดมศึกษา (ปวส.) – วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค 
   ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนาท่ี  :   ครูโรงเรียนบานใหมวารีเย็น อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค 

ท่ีอยูปจจุบัน :   ๘๔ หมู ๓ ตําบลโคกเด่ือ อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค ๖๐๒๒๐ 
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