บทที 10
ข้ อเสนอเชิงนโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
เมือผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ ทีได้นาํ หลักการแพทย์วิถีพุทธ (หลักปฏิ บตั ิ เทคนิ คการปรับ
สมดุล 9 ข้อ หรื อ ยา 9 เม็ด) ตามเนื,อหาการบูรณาการองค์ความรู ้การแพทย์วถิ ีพุทธ ทีนําเสนอในบท
ที 5 ไปปฏิ บตั ิได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื อง ได้เห็ นคุ ณค่าจากการปฏิ บตั ิจนเกิ ดสุ ขภาวะทีดี กบั
ตนเอง จึงได้พฒั นาตนมาเสี ยสละแบ่งปั นและช่วยเหลือเกื,อกูลสังคมไปพร้อม ๆ กับการสร้างความ
เป็ นพุทธะในตน ตามกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพือมวลมนุ ษยชาติ ทีนําเสนอในบท
ที 9 โดยไม่คิดเอาอะไรเป็ นการตอบแทน ส่ งผลให้มีผูป้ ฏิ บตั ิตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ มีชีวิตที
พอเพี ย งเรี ย บง่ า ย สุ ข ภาพร่ า งกายที แข็ง แรง จิ ตใจที ดี ง าม จิ ต ใจที เป็ นสุ ข มากขึ, น ซึ งเป็ นสิ งที
ประชาชนทุกภาคส่ วนควรได้มีโอกาสศึกษาเรี ยนรู ้ เพือแก้ปัญหาทีมนุ ษยชาติทวโลกกํ
ั
าลังประสบ
กับภาวะปั ญหาสุ ขภาพ 3 ประการหลัก ได้แก่ 1) ปริ มาณผูป้ ่ วย ชนิ ดและความรุ นแรงของความ
เจ็ บ ป่ วยมี แ นวโน้ม เพิ มมากขึ, น 2) ค่ า ใช้จ่ า ยในการแก้ไ ขปั ญ หาความเจ็ บ ป่ วยเพิ มมากขึ, น
3) ประชาชนมีศกั ยภาพในการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพด้วยตนเองน้อยลง การจัดการองค์ความรู ้
และการดําเนิ นการทีมีอยูใ่ นระบบปกติ ช่วยลดปั ญหาได้เพียงบางส่ วน ยังมีปัญหาอีกจํานวนมากที
ยังไม่ สามารถแก้ไขได้ ยิงไปกว่า นั,นกลับทวีค วามรุ นแรงยิงขึ, น ๆ ผูว้ ิจยั ได้เผยแพร่ และแนะนํา
หลักการแพทย์วิถีพุทธ ให้กบั ประชาชนทัวไป เพือสร้ างสุ ขภาวะช่ วยลดหรื อแก้ปัญหาดังกล่ าว
ตลอดระยะเวลา 20 ปี ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปั จจุบนั พ.ศ. 2558 ซึ งบันทึกผลของสุ ขภาวะผูใ้ ช้
การแพทย์วถิ ีพุทธ ทีเห็นผลได้จริ ง ได้รวบรวมและนํามาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็ นสุ ขภาวะทั,ง 4 ด้าน
ดัง เสนอในบทที 6 และเมื อนํา ปั จ จัย ที ได้ผ ลต่ า ง ๆ มาจัด ทํา องค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ ได้เ ป็ น
องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วถิ ีพุทธ 11 องค์ประกอบ ดังเสนอในบทที 7
ในส่ วนของผูใ้ ช้หลักการแพทย์วถิ ีพุทธ ทีเห็นคุณค่าและผลดีจากการปฏิบตั ิจนต่อยอดมา
สู่ การเป็ นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ มาเสี ยสละเพือทําประโยชน์ต่อส่ วนรวมอย่างสร้างสรร เมือประชาชน
คนดี ได้มารวมมวลกันมาก ๆ เพือทําความดี ร่วมกัน ก็จะก่อเกิ ดเป็ นชุ มชนจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
ผูว้ จิ ยั เห็ นความสํา คัญของการสร้ า งจิ ตอาสาแพทย์วิถี พุท ธ จึ ง ขอนํา เสนอนโยบายการขยายผล
ชุ มชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ ดังนี,
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นโยบายการขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์ วถิ ีพทุ ธเพือมวลมนุษยชาติ
จากองค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถี พุท ธ 11 องค์ป ระกอบ ที จัดเรี ย งลํา ดับ ตาม
นํ,าหนักขององค์ประกอบที เสนอในบทที 7 นํามาเสนอเป็ นนโยบายการขยายผลชุ มชนจิ ตอาสา
แพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ ดังนี,
1. นโยบายส่ งเสริ ม “การสร้ างแบบอย่ างทีมีคุณสมบัติแห่ งพุทธะ แก้ ปัญหาทีต้ นเหตุ
ใช้ สิ งทีประหยัด เรี ยบง่ ายใกล้ ตั ว เป็ นหลัก ทํา เองได้ เพือดํ า รงชี วิต ประจํ า วัน ช่ ว ยสร้ า งศรั ทธา
พลังของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ งแวดล้ อมดี และพลังแห่ งการเสี ยสละเป็ นการต่ อยอดการเป็ นจิต
อาสา”
มาตรการ
1.1) รัฐบาลกําหนดนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทํากิ จกรรม“การสร้ างแบบอย่างของบุคลากรภาครัฐและประชาชน ให้มีคุณสมบัติแห่ งพุทธะ ทีมี
ความสามารถในการแก้ปั ญหาที ต้น เหตุ ใช้สิ งที ประหยัด เรี ย บง่ า ยใกล้ต ัว เป็ นหลัก ทํา เองได้
เพือดํารงชี วิตประจําวัน ช่ วยสร้ างศรัทธา พลังของหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ งแวดล้อมดี และพลัง
แห่ งการเสี ยสละ เป็ นการต่อยอดการเป็ นจิ ตอาสา” โดยมี การเรี ยนรู ้ ฝึกฝนจากบุ คคลหรื อกลุ่ มที
ปฏิบตั ิได้จริ ง อย่างต่อเนื อง และมีกิจกรรมการเสี ยสละ รวมกลุ่มทําประโยชน์ให้กบั สังคม พร้อมกับ
การลดละเลิกความโลภโกรธหลงในสิ งทีเป็ นพิษเป็ นภัยอย่างต่อเนือง ด้วยกระบวนการ “อปริ หานิ ยธรรม 7”
ตามกระบวนการสร้ างจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพือมวลมนุ ษยชาติ อย่างต่อเนื อง (ดังรายละเอียดที
กล่าวในบทที 9) เช่น
1.1.1) ข้าราชการและพนัก งานรั ฐทุ ก หน่ วยงาน ควรได้เข้า รั บ การอบรมค่า ย
“สุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธและพระไตรปิ ฎก” ทีจัดอบรมโดยเครื อข่ายแพทย์วิถีพุทธแห่ งประเทศไทย
อย่างน้อย 1 ครั,งขึ,นไป ตั,งแต่หลักสู ตรระยะสั,น 1 วัน ระยะปานกลาง 3 วัน จนถึงหลักสู ตรระยะยาว
5-7 วัน โดยไม่ถือเป็ นวันลาและไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าร่ วมกิจกรรม เป็ นการเรี ยนรู ้ฝึกฝน
องค์ความรู ้พ,ืนฐานเพือพัฒนาบุคลากรให้สามารถก้าวมาสู่ การเป็ นจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ
1.2) รัฐบาลส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนทุ กองค์กรและประชาชนทุกครัวเรื อน ทํากิ จกรรม
“การสร้างแบบอย่างของบุคลากรภาครัฐและประชาชน ให้มีคุณสมบัติแห่ งพุทธะ ทีมีความสามารถ
ในการแก้ปั ญ หาที ต้น เหตุ ใช้สิ งที ประหยัด เรี ย บง่ า ยใกล้ต วั เป็ นหลัก ทํา เองได้ เพื อดํา รง
ชี วิตประจําวัน ช่ วยสร้ างศรัทธา พลังของหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ งแวดล้อมดี และพลังแห่ งการ
เสี ยสละ เป็ นการต่อยอดการเป็ นจิตอาสา” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
มีกิจกรรมการเสี ยสละ รวมกลุ่มทําประโยชน์ให้กบั สังคม พร้ อมกับการลดละเลิกความโลภโกรธ

741
หลงในสิ งทีเป็ นพิษเป็ นภัย ด้วยกระบวนการ “อปริ หานิ ยธรรม 7” ตามกระบวนการสร้างจิตอาสา
แพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ อย่างต่อเนือง (ดังรายละเอียดทีกล่าวในบทที 9) เช่น
1.1.2) การทํากิ จกรรมสร้ างชุ มชนจิ ตอาสาแพทย์วิถี พุท ธ ที ใช้ชี วิตที พอเพีย ง
เรี ยบง่าย ร่ างกายทีแข็งแรง จิตใจทีดีงาม จิตใจทีเป็ นสุ ข พึงตนเองได้ในปั จจัยการดํารงชี พพื,นฐาน
ทั,งสี ด้าน คือ อาหาร ยารั กษาโรค ทีอยู่อาศัยและเครื องนุ่ งห่ ม โดยมีวฒั นธรรม คือ ถื อศีลห้าเป็ น
ขั,นตํา ทานอาหารมัง สวิรัติ (ไม่ มี เนื, อสั ตว์) หรื อลดการทานเนื, อสั ต ว์ ละอบายมุ ข อัตตาไม่ จ ัด
โดยการจัดทําค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธทั,งหลักสู ตรระยะสั,น 1 วัน ระยะกลาง 3 วัน ระยะยาว 5-7 วัน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั,ง เป็ นประจําทุกเดือน อย่างต่อเนือง
1.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนับสนุ นบุคลากรในหน่ วยงานและในชุ มชนของตน
ให้มีโอกาสพัฒนา “ความเป็ นพุทธะ” โดยการจัด “กระบวนการพัฒนาการศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการ
แก้ปัญหาที ต้นเหตุ ใช้สิงที ประหยัดเรี ยบง่ าย ใกล้ตวั เป็ นหลักทําเองได้ เพือดํารงชี วิตประจําวัน
ช่วยสร้างศรัทธา พลังของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ งแวดล้อมดี และพลังแห่ งการเสี ยสละ เป็ นการ
ต่อยอดการเป็ นจิตอาสา” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิ บตั ิได้จริ ง และมีกิจกรรม
การเสี ยสละ รวมกลุ่มการทําประโยชน์ให้กบั สังคม พร้อมกับการลดละเลิกความโลภโกรธหลงใน
สิ งทีเป็ นพิษเป็ นภัย ด้วยกระบวนการ “อปริ หานิ ยธรรม 7” ตามกระบวนการสร้ างจิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ อย่างต่อเนือง (ดังรายละเอียดทีกล่าวในบทที 9)
1.4) รั ฐบาลกํา หนดนโยบายและสั งการให้หน่ วยงานการศึ กษาภาครั ฐและส่ ง เสริ ม
เอกชนเอกชน ให้จดั หลักสู ตรหรื อเนื, อหา “การเรี ยนการสอนแห่ งพุทธะ ทีมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาที ต้นเหตุ ใช้สิงที ประหยัดเรี ยบง่ าย ใกล้ตวั เป็ นหลักทําเองได้ เพือดํารงชี วิตประจําวัน
ช่วยสร้างศรัทธา พลังของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ งแวดล้อมดี และพลังแห่ งการเสี ยสละ เป็ นการ
ต่ อ ยอดการเป็ นจิ ต อาสา” โดยมี ก ารเรี ยนรู ้ ฝึ กฝนจากบุ ค คลหรื อกลุ่ ม ที ปฏิ บ ัติ ไ ด้ จ ริ ง หรื อ
“กระบวนการสร้ างจิตอาสาแห่ งพุทธะ” ตั,งแต่ระดับชั,นอนุ บาลจนถึ งระดับปริ ญญาเอก โดยมีการ
เรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง รวมถึงจัดการศึกษาให้กบั ประชาชนทัวไป ถือเป็ น
การศึกษาทั,งในและนอกระบบอย่างต่อเนือง แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
1.5) รั ฐ บาล เอกชนและประชาชน ส่ ง เสริ ม ให้ จ ัด ตั,ง “ศู น ย์เ รี ย นรู ้ แ ห่ ง พุ ท ธะ ที มี
ความสามารถในการแก้ปั ญหาที ต้น เหตุ ใช้สิ งที ประหยัด เรี ย บง่ า ย ใกล้ต ัว เป็ นหลัก ทํา เองได้
เพือดํารงชี วิตประจําวัน ช่ วยสร้ างศรัทธา พลังของหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ งแวดล้อมดี และพลัง
แห่ ง การเสี ย สละ เป็ นการต่ อยอดการเป็ นจิ ตอาสา” อย่างต่อเนื อง ในทุ ก ภูมิภาค จัง หวัด อํา เภอ
ตําบล และหมู่บา้ น โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
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1.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ งเสริ มให้มี “จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ” ทีมีคุณสมบัติ
แห่ งพุทธะ ทีมีความสามารถในการแก้ปัญหาทีต้นเหตุ ใช้สิงทีประหยัดเรี ยบง่าย ใกล้ตวั เป็ นหลัก
ทําเองได้ เพือดํารงชี วิตประจําวัน ช่ วยสร้ างศรัทธา พลังของหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ งแวดล้อมดี
และพลัง แห่ ง การเสี ย สละ” ในแต่ล ะภูมิ ภาค จัง หวัด อํา เภอ ตํา บล หมู่บ า้ น และในครั ว เรื อ น
เพือช่วยเหลือเกื,อกูลซึ งกันและกัน
1.7) รั ฐ บาลส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นและสั งการให้สื อของภาครั ฐ และส่ ง เสริ ม สื อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํ เสนอเนื, อหาอย่างสมําเสมอถึ ง “กระบวนการแห่ งพุทธะ ในการ
แก้ปัญหาที ต้นเหตุ ใช้สิงที ประหยัดเรี ยบง่ าย ใกล้ตวั เป็ นหลักทําเองได้ เพือดํารงชี วิตประจําวัน
ช่วยสร้างศรัทธา พลังของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ งแวดล้อมดี และพลังแห่ งการเสี ยสละ เป็ นการ
ต่อยอดการเป็ นจิตอาสา” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิ บตั ิได้จริ ง และมีกิจกรรม
การเสี ยสละ รวมกลุ่มการทําประโยชน์ให้กบั สังคม พร้อมกับการลดละเลิกความโลภโกรธหลงใน
สิ งทีเป็ นพิษเป็ นภัย ด้วยกระบวนการ “อปริ หานิ ยธรรม 7” ตามกระบวนการสร้ างจิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ
1.8) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่ งเสริ มการเผยแพร่ องค์ความรู ้ และการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรหรื อเนื,อหา “การเรี ยนการสอนแห่ งพุทธะในการแก้ปัญหาทีต้นเหตุ ใช้สิงที
ประหยัดเรี ยบง่าย ใกล้ตวั เป็ นหลักทําเองได้ เพือดํารงชี วิตประจําวัน ช่วยสร้างศรัทธา พลังของหมู่
มิ ตรดี ส หายดี สั ง คมสิ งแวดล้อมดี และพลัง แห่ ง การเสี ย สละ เป็ นการต่อยอดการเป็ นจิ ตอาสา”
อย่างต่อเนือง โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง และมีกิจกรรมการเสี ยสละ
รวมกลุ่ ม ทํา ประโยชน์ใ ห้ก ับสั ง คม พร้ อมกับการลดละเลิ กความโลภโกรธหลงในสิ งที เป็ นพิ ษ
เป็ นภัย ด้วยกระบวนการ “อปริ หานิ ย ธรรม 7” ตามกระบวนการสร้ า งจิ ตอาสาแพทย์วิถี พุท ธ
เพือมวลมนุษยชาติ ไปยังประเทศต่าง ๆ ทีสนใจองค์ความรู ้ดงั กล่าว
2. นโยบายส่ งเสริ ม “หลักปฏิบัติ เทคนิ คการปรั บสมดุ ล 9 ข้ อ หรื อยา 9 เม็ด ทําให้
อาการเจ็บป่ วยทุเลา”
มาตรการ
2.1) รัฐบาลกําหนดนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทํากิ จกรรม “หลักปฏิ บตั ิ เทคนิ คการปรับสมดุ ล 9 ข้อ หรื อยา 9 เม็ด ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา”
โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง เช่น
2.1.1) ให้บุคลากรสาธารณสุ ข ทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุ ข เข้ารับการ
อบรมค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธ (หลักสู ตร 5 วัน) โดยไม่ถือเป็ นวันลาอย่างน้อยปี ละหนึ งครั,ง และ
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ในส่ วนของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจของทุก ๆ หน่วยงานทีสนใจมาเรี ยนรู ้ ให้สามารถ
มาเรี ยนรู ้อบรมในค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธ (หลักสู ตร 5 วัน) ได้โดยไม่ถือเป็ นวันลาเช่นกัน และ
สามารถนับเป็ นชัวโมงการอบรมพัฒนาความรู ้ ต่อเนื องในสาขาวิชาชี พของตนได้ ในกรณี ทีสาขา
วิชาชีพนั,นมีกาํ หนดกฎเกณฑ์การฝึ กอบรมประจําปี เพือการพัฒนาการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
2.1.2) จัดทํา “โครงการปรับเปลี ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ” ด้วยหลักปฏิ บตั ิ เทคนิ ค
การปรั บสมดุ ล 9 ข้อ หรื อ ยา 9 เม็ด ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุ เลา ที ดําเนิ นการอบรมโดยเครื อข่าย
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ให้กบั ประชาชนทุ กวัยทุ กภาคส่ วนเป็ นระยะ ๆ อย่างสมําเสมอทุ ก เดื อน
โดยประชาชนทุ ก วัย ทุ ก ภาคส่ วน ควรได้มี โอกาสเข้า รั บ การอบรมใน “โครงการปรั บ เปลี ยน
พฤติกรรมสุ ขภาพ” ด้วยหลักปฏิบตั ิ เทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ หรื อยา 9 เม็ด ทําให้อาการเจ็บป่ วย
ทุเลา อย่างน้อย 1 ครั,งในชีวติ ของตน
2.2) รัฐบาลส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนทุ กองค์กรและประชาชนทุกครัวเรื อน ทํากิ จกรรม
“หลักปฏิบตั ิ เทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ หรื อยา 9 เม็ด ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา” โดยมีการเรี ยนรู ้
ฝึ กฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง
2.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนับสนุ นบุคลากรในหน่วยงาน และในชุ มชนของตน
ให้มีกิจกรรม “หลักปฏิ บตั ิ เทคนิ คการปรับสมดุ ล 9 ข้อ หรื อยา 9 เม็ด ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา”
โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง
2.3.1) ผูบ้ ริ หารในองค์ก รสุ ข ภาพทุ ก รู ป แบบรวมถึ ง องค์กรทัวไปต่า ง ๆ ควร
กําหนดให้พนักงานใหม่ทีจะเข้าทํางานใหม่ในองค์กรสุ ขภาพและองค์กรทัวไปทีตนเป็ นผูบ้ ริ หารอยู่
ให้มาเข้าค่ายอบรมในค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธ (หลักสู ตร 5 วัน) เป็ นอย่างน้อย 1 ครั,ง ก่อนทีจะ
เริ มงานในองค์ก รนั,น ๆ รวมถึ ง ให้มี ก ารจัด คอร์ ส การอบรมค่า ยสุ ข ภาพแพทย์วิถี พุท ธให้ก บั
พนักงานในองค์กร หรื อจัดให้พนักงานมาร่ วมเข้ารับการอบรมกับค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธ ซึ งได้
มีการจัดเป็ นประจําทุกเดือน ในเครื อข่ายแพทย์วิถีพุทธแห่ งประเทศไทยทัวประเทศ โดยไม่ถือเป็ น
วันลาอย่างน้อยปี ละหนึงครั,ง
2.4) รั ฐบาลกํา หนดนโยบายและสั งการให้หน่ วยงานการศึ กษาภาครั ฐและส่ ง เสริ ม
เอกชน ให้จดั หลักสู ตรหรื อเนื,อหาการเรี ยนการสอน “หลักปฏิบตั ิ เทคนิ คการปรับสมดุล 9 ข้อ หรื อ
ยา 9 เม็ด ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุ เลา” โดยมี ก ารเรี ยนรู ้ ฝึกฝนจากบุ คคลหรื อกลุ่ มที ปฏิ บตั ิ ไ ด้จริ ง
ตั,งแต่ระดับชั,นอนุ บาลจนถึ งระดับปริ ญญาเอก รวมถึ งจัดการศึกษาให้กบั ประชาชนทัวไป ถือเป็ น
การศึกษาทั,งในและนอกระบบอย่างต่อเนือง แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
2.4.1) หน่ วยงานการศึกษาทุกหน่ วยงาน กําหนดให้นกั เรี ยนและนักศึกษาทีจะ
จบการศึ ก ษาในแต่ล ะระดับ การศึ ก ษา ตั,ง แต่ระดับ ชั,นประถมศึ ก ษาจนถึ ง ระดับ อุ ดมศึ ก ษาทุ ก
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หลักสู ตร ทีหน่ วยของตนได้จดั การเรี ยนการสอนนั,น ให้ได้มาผ่านการอบรมหลักสู ตรทีมี เนื, อหา
การเรี ยนการสอน “หลักปฏิ บตั ิ เทคนิ คการปรับสมดุ ล 9 ข้อ หรื อยา 9 เม็ด ทําให้อาการเจ็บป่ วย
ทุเลา” ก่อนทีจะจบการศึกษาจริ งในหลักสู ตรนั,น ๆ
2.5) รั ฐบาลส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และสั งการให้ทุ ก ๆ สถาบันการศึ ก ษาที เป็ นระดับ
มหาวิทยาลัยของภาครั ฐ และส่ งเสริ มให้ทุก ๆ มหาวิทยาลัยของภาคเอกชน จัดตั,งหลักสู ตรหรื อ
เนื, อหาการเรี ยนการสอนด้านการแพทย์วิถีพุทธ ในการศึ กษาของระดับ อุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี )
และระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา, ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) แบบ
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
2.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ งเสริ มให้จดั ตั,ง “ศูนย์เรี ยนรู ้ หลักปฏิ บตั ิ เทคนิ ค
การปรับสมดุล 9 ข้อ หรื อยา 9 เม็ด ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา” ในทุกภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล
และหมู่บา้ น โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง
2.7) รั ฐ บาลส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นและสั งการให้สื อของภาครั ฐ และส่ ง เสริ ม สื อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํ เสนอเนื, อหา “หลักปฏิบตั ิ เทคนิ คการปรับสมดุล 9 ข้อ หรื อยา 9
เม็ด ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา” อย่างสมําเสมอ โดยมีการเรี ยนรู ้ ฝึกฝนและเก็บข้อมูลนําเสนอจาก
บุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
2.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่ งเสริ มการเผยแพร่ องค์ความรู ้ และการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรหรื อเนื,อหาการเรี ยนการสอน “หลักปฏิบตั ิ เทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ หรื อ
ยา 9 เม็ด ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่าง
ต่อเนือง ไปยังประเทศต่าง ๆ ทีสนใจ
3. นโยบายส่ งเสริ ม “การใช้ ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรั บสมดุลร้ อนเย็น ละบาป
บําเพ็ญกุศลทําจิตใจให้ ผ่องใส ส่ งผลต่ อการสร้ างสุ ขภาพ”
มาตรการ
3.1) รัฐบาลกําหนดนโยบายส่ งเสริ มสนับสนุ นและสังการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทํากิ จกรรม “การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศลทําจิตใจ
ให้ผ่องใส ส่ งผลต่อการสร้ างสุ ขภาพ” โดยมี การเรี ยนรู ้ ฝึกฝนจากบุ คคลหรื อกลุ่ มทีปฏิ บตั ิได้จริ ง
อย่างต่อเนือง
3.2) รัฐบาลส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนทุ กองค์กรและประชาชนทุกครัวเรื อน ทํากิ จกรรม
“การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรับสมดุ ลร้ อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศลทําจิตใจให้ผ่องใส
ส่ งผลต่อการสร้างสุ ขภาพ” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง
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3.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนับสนุ นบุคลากรในหน่วยงานและในชุ มชนของตน
ให้มีกิจกรรม “การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศลทําจิตใจ
ให้ผ่องใส ส่ งผลต่อการสร้ างสุ ขภาพ” โดยมี การเรี ยนรู ้ ฝึกฝนจากบุ คคลหรื อกลุ่ มทีปฏิ บตั ิได้จริ ง
อย่างต่อเนือง
3.4) รั ฐบาลกํา หนดนโยบายและสั งการให้หน่ วยงานการศึ กษาภาครั ฐและส่ ง เสริ ม
เอกชน ให้ จ ัด หลัก สู ต รหรื อ เนื, อ หาการเรี ยนการสอน “การใช้ ธ รรมะตามหลัก พุ ท ธศาสตร์
ปรับสมดุลร้ อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศลทําจิตใจให้ผ่องใส ส่ งผลต่อการสร้ างสุ ขภาพ” โดยมีการ
เรี ยนรู ้ ฝึ กฝนจากบุ ค คลหรื อกลุ่ ม ที ปฏิ บ ตั ิ ได้จริ ง ตั,ง แต่ ระดับชั,นอนุ บาลจนถึ ง ระดับปริ ญญาเอก
รวมถึ งจัดการศึกษาให้กบั ประชาชนทัวไป ถื อเป็ นการศึ กษาทั,งในและนอกระบบอย่างต่อเนื อง
แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่น
3.4.1) ให้พระภิกษุและฆราวาสหรื อประชาชนทีสนใจ เข้ารับการพัฒนาอบรมใน
หลักสู ตรระยะยาวค่าย “สุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธและพระไตรปิ ฎก” ทีจัดอบรมโดยเครื อข่ายแพทย์
วิถีธรรมแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 1 ครั,งขึ,นไป เพือช่วยให้พระภิกษุสงฆ์ทีสนใจการดูแลสุ ขภาพ
ได้เป็ นทางเลื อกในการดู แลตนเอง และเมื อพระภิ กษุ สงฆ์ สามารถพึงตนและดู แลตัวเองได้เป็ น
อย่างดีแล้ว ก็สามารถทีจะนําไปเผยแพร่ และสอนญาติโยมทีมีศรัทธาต่อพระภิกษุสงฆ์น, นั เป็ นการ
ขยายผลต่อไปเป็ นอย่างดี
3.5) รั ฐบาลส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และสั งการให้ทุ ก ๆ สถาบัน การศึ ก ษาที เป็ นระดับ
มหาวิทยาลัยของภาครั ฐ และส่ งเสริ มให้ทุก ๆ มหาวิทยาลัยของภาคเอกชน จัดตั,งหลักสู ตรหรื อ
เนื, อหาการเรี ยนการสอน โดยมี เนื, อหาหลักสู ตร “การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรับสมดุ ล
ร้ อนเย็น ละบาป บํา เพ็ญกุ ศ ลทํา จิ ตใจให้ผ่องใส ส่ ง ผลต่อการสร้ า งสุ ข ภาพ” ในการศึ ก ษาของ
ระดับอุ ดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) และระดับบัณฑิ ตศึ กษา (หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตศึ กษา,
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
3.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ทุก ๆ วัดและพุทธสถาน
ทัวประเทศ มีการจัดการเรี ยนการสอนเนื, อหาหลักสู ตร “การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรับ
สมดุ ลร้อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศลทําจิตใจให้ผอ่ งใส ส่ งผลต่อการสร้างสุ ขภาพ”โดยมีการเรี ยนรู ้
ฝึ กฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง
3.7) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ งเสริ มให้จดั ตั,ง “ศูนย์เรี ยนรู ้การใช้ธรรมะตามหลัก
พุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศลทําจิตใจให้ผอ่ งใส ส่ งผลต่อการสร้างสุ ขภาพ”
ในทุกภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิ
ได้จริ ง อย่างต่อเนือง
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3.8) รั ฐ บาลส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นและสั งการให้สื อของภาครั ฐ และส่ ง เสริ ม สื อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํ เสนอเนื, อหา “การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อน
เย็น ละบาป บําเพ็ญกุศลทําจิตใจให้ผ่องใส ส่ งผลต่อการสร้ างสุ ขภาพ” อย่างสมําเสมอ โดยมีการ
เรี ยนรู ้ฝึกฝนและเก็บข้อมูลจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
3.9) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่ งเสริ มการเผยแพร่ องค์ความรู ้ และการจัดการ
เรี ย นการสอนหลัก สู ต รหรื อ เนื, อ หาการเรี ย นการสอน “การใช้ ธ รรมะตามหลัก พุ ท ธศาสตร์
ปรับสมดุลร้ อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศลทําจิตใจให้ผ่องใส ส่ งผลต่อการสร้ างสุ ขภาพ” โดยมีการ
เรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง ไปยังประเทศต่าง ๆ ทีสนใจรวมถึงวัด
และพุทธสถานในต่างประเทศ
4. นโยบายส่ งเสริม “แพทย์ วถิ ีพุทธ ศาสตร์ แพทย์ ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ”
มาตรการ
4.1) รัฐบาลกําหนดนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทํากิ จกรรมเรี ย นรู ้ ฝึกฝน “แพทย์วิถีพุทธ ศาสตร์ แพทย์ท างเลื อกในการดู แลสุ ข ภาพ” โดยมี การ
เรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง เช่น
4.1.1) ให้บุคลากรสาธารณสุ ข ทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุ ข เข้ารับการ
อบรมค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธ (หลักสู ตร 5 วัน) ซึ งเป็ นศาสตร์ ของแพทย์ทางเลื อกในการดูแล
สุ ข ภาพ โดยไม่ ถื อเป็ นวันลาอย่า งน้อยปี ละหนึ งครั, ง และในส่ วนของข้า ราชการและพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจของทุก ๆ หน่วยงานทีสนใจมาเรี ยนรู ้ ให้สามารถมาเรี ยนรู ้อบรมในค่ายสุ ขภาพแพทย์
วิถีพุทธ (หลักสู ตร 5 วัน) ได้โดยไม่ถือเป็ นวันลาเช่ นกัน และสามารถนับเป็ นชัวโมงการอบรม
พัฒนาความรู ้ ต่อเนื องในสาขาวิชาชี พของตนได้ ในกรณี ทีสาขาวิชาชี พนั,นมีกาํ หนดกฎเกณฑ์การ
ฝึ กอบรมประจําปี เพือการพัฒนาการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
4.2) รัฐบาลส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนทุ กองค์กรและประชาชนทุกครัวเรื อน ทํากิ จกรรม
เรี ยนรู ้ฝึกฝน “แพทย์วถิ ีพุทธ ศาสตร์ แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจาก
บุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง
4.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนับสนุ นบุคลากรในหน่วยงาน และในชุ มชนของตน
ให้มีกิจกรรมฝึ กฝนเรี ยนรู ้ “แพทย์วิถีพุทธ ศาสตร์ แพทย์ทางเลื อกในการดูแลสุ ขภาพ” โดยมีการ
เรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง
4.4) รัฐบาลควรกําหนดนโยบายและสังการให้หน่ วยงานการศึ กษาภาครั ฐและส่ งเสริ ม
เอกชน ให้จ ดั หลัก สู ต รหรื อ เนื, อ หาการเรี ย นการสอน “แพทย์วิถี พุท ธ ศาสตร์ แ พทย์ท างเลื อ ก
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ในการดู แ ลสุ ขภาพ” โดยมีการเรี ยนรู ้ ฝึกฝนจากบุ คคลหรื อกลุ่ มที ปฏิ บตั ิ ได้จริ งตั,งแต่ระดับชั,น
อนุ บาลจนถึ งระดับปริ ญญาเอก รวมถึงจัดการศึกษาให้กบั ประชาชนทัวไป ถื อเป็ นการศึกษาทั,งใน
และนอกระบบอย่างต่อเนือง แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
4.5) รัฐบาลควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้ทุก ๆ สถาบันการศึกษาทีเป็ นระดับ
มหาวิทยาลัยของภาครั ฐ และส่ งเสริ มให้ทุก ๆ มหาวิทยาลัยของภาคเอกชน จัดตั,งหลักสู ตรหรื อ
เนื, อหาการเรี ยนการสอน “แพทย์วิถีพุทธ ศาสตร์ แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ” ในการศึกษา
ของระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) และระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตศึกษา,
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
4.6) รั ฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้มี “หน่ วยการแพทย์
วิถีพุทธ” และให้มีการบูรณาการการใช้การแพทย์วิถีพุทธ ร่ วมกับการดูแลสุ ขภาพทุกแผน ในทุก ๆ
หน่วยงานและสถานบริ การด้านสาธารณสุ ขทั,งของภาครัฐและเอกชน
4.7) รั ฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ งเสริ ม ให้จดั ตั,ง “ศู นย์เรี ยนรู ้ การแพทย์วิถีพุท ธ
ศาสตร์ แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ” ในทุกภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น โดยมี
การเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง อย่างต่อเนือง
4.8) รั ฐ บาลส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นและสั งการให้สื อของภาครั ฐ และส่ ง เสริ ม สื อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํ เสนอเนื, อหาถึ ง “แพทย์วิถีพุทธ ศาสตร์ แพทย์ทางเลื อกในการดูแล
สุ ขภาพ” อย่างสมําเสมอ โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
4.9) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่ งเสริ มการเผยแพร่ องค์ความรู ้ และการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรหรื อเนื,อหาการเรี ยนการสอน “แพทย์วิถีพุทธ ศาสตร์ แพทย์ทางเลือกในการ
ดูแลสุ ขภาพ” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนื อง ไปยังประเทศ
ต่าง ๆ ทีสนใจ
5. นโยบายส่ งเสริ ม “สั งคมสิ งแวดล้ อมสถานทีมีผลต่ อสุ ขภาพกายใจทีแข็งแรงและ
ผาสุ ก”
มาตรการ
5.1) รัฐบาลกําหนดนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทํากิจกรรม “สร้างสังคมสิ งแวดล้อมสถานทีมีผลต่อสุ ขภาพกายใจทีแข็งแรงและผาสุ ก” โดยมีการ
เรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง อย่างต่อเนือง เช่น
5.1.1) การร่ วมถวายความจงรักภักดี โดยการสนองโครงการในพระราชดําริ ต่าง ๆ
เช่น การร่ วมโครงการรวมใจภักดิOปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
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ภายใต้โครงการอนุรักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื องมาจากพระราชดําริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมูลนิ ธิอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืช สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (มูลนิ ธิ อพ.สธ.) และโครงการประชาอาสาปลูกป่ า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา
มหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นีนาถ เนื องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา
5.1.2) การทํากสิ กรรมไร้ สารพิษ (เกษตรอินทรี ย)์ และการปลู กข้าวไร้ สารพิษ
เพิมความมันคงทางอาหารพืชผักสี เขียวให้กบั ครัวเรื อนของตนเอง เน้นปลูกข้าวพืชผักผลไม้ ให้มี
พืชผักผลไม้ทีหมุนเวียนทานได้ในทุกฤดูกาล และธัญพืชถัวต่าง ๆ ทีเป็ นแหล่งโปรตีนธรรมชาติที
ให้พลังงานสู งและสุ ขภาพทีแข็งแรง เป็ นการสร้างสังคมสิ งแวดล้อมสถานทีมีผลต่อสุ ขภาพกายใจที
แข็งแรงและผาสุ ก
5.1.3) การทําปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยหมักธรรมชาติ เพือใช้แทนปุ๋ ยเคมี เป็ นการลด
หรื องดการนําเข้าและการใช้ปุ๋ยเคมี ทีมีโทษต่อสังคมสิ งแวดล้อมสถานทีมีผลต่อสุ ขภาพกายใจที
แข็งแรงและผาสุ ก
5.1.4) การจัด ทํา กิ จ กรรม “ตลาดวิ ถี ธ รรม ตลาดวิ ถี ชี วิ ต ตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง” (ของดี ราคาถูก ซื อสัตย์ มีน, าํ ใจ) ในทุกชุมชนในทุกวันหยุดสุ ดสัปดาห์ และหรื อวันสําคัญ
ทางศาสนา เพือเป็ นแหล่ งแลกเปลี ยนสิ นค้าของอุปโภคบริ โภคเฉพาะแต่ทีมี ความจําเป็ นต่อการ
ดํารงชี พในชี วิตประจําวัน ไม่ส่งเสริ มให้มีการขายสิ นค้าทีจะเป็ นการสร้ างความฟุ้ งเฟื, อฟุ่ มเฟื อย
เป็ นภาระให้กบั โลกทีส่ งผลเสี ยต่อสังคมสิ งแวดล้อมสถานทีทีมีผลต่อสุ ขภาพกายใจทีแข็งแรงและ
ผาสุ ก
5.1.5) มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในสาขาวิชาชี พต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื องสุ ขภาพ
เป็ นลําดับแรก เป็ นตลาดแห่ งการแห่ งการเรี ยนรู ้ ในทุกสาขาอาชี พ เช่ น การเรี ยนรู ้ การบริ หารการ
จัดการขยะ เพือลดการสร้ างขยะใหม่ (Reduce) นําขยะสดมาทําปุ๋ ยอินทรี ย ์ และนําขยะแห้งต่าง ๆ
มาคัดแยกเพือนํากลับมาใช้ซ, าํ (Reuse) ปรับเปลียนแปรรู ปเพือใช้ซ, าํ (Recycle) ซ่ อมเพือใช้ (Repair)
เป็ นต้น
5.1.6) การเปิ ดโรงบุ ญ แจกอาหารมัง สวิ รั ติ (ไม่ มี เ นื, อ สั ต ว์) และหรื อ อาหาร
สุ ขภาพในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั วันที 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่ งชาติ)
และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชิ นี วันที 12 สิ งหาคม (วันแม่แห่ งชาติ) เป็ นประจําทุกปี
ในบริ เวณพื,นทีชุมชนของตน
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5.2) รัฐบาลส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนทุ กองค์กรและประชาชนทุกครัวเรื อน ทํากิ จกรรม
“สร้างสังคมสิ งแวดล้อมสถานทีมีผลต่อสุ ขภาพกายใจทีแข็งแรงและผาสุ ก” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝน
จากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง เช่น
5.2.1) สร้างชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ ทีใช้ชีวิตทีพอเพียง เรี ยบง่าย ร่ างกายที
แข็งแรง จิตใจทีดีงาม จิตใจทีเป็ นสุ ข พึงตนเองได้ในปั จจัยการดํารงชี พพื,นฐานทั,งสี ด้าน คือ อาหาร
ยารั ก ษาโรค ที อยู่อาศัย และเครื องนุ่ ง ห่ ม โดยมี วฒั นธรรม คื อ ถื อศี ล ห้า เป็ นขั,นตํา ทานอาหาร
มังสวิรัติ (ไม่มีเนื, อสัตว์) หรื อลดการทานเนื, อสัตว์ ละอบายมุ ข อัตตาไม่จดั ช่ วยเหลื อเกื, อกูลกัน
ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรง ไม่เป็ นโรคจิตหรื อโรคติดต่อร้ายแรง ใส่ เสื, อผ้าทีเน้นค่านิ ยมของความเป็ นไทย
เช่น ผูช้ ายใส่ กางเกงขาก๊วย (กางเกงเล ภาคใต้) กางเกงสะดอ (ภาคเหนือ) ผูห้ ญิงใส่ ผา้ ถุง หรื อนุ่งซิ น
ผ้าพื,นเมือง สี พ,ืนเรี ยบง่าย เป็ นต้น
5.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนับสนุ นบุคลากรในหน่วยงานและในชุ มชนของตน
ให้มีกิจกรรม “สร้างสังคมสิ งแวดล้อมสถานทีมีผลต่อสุ ขภาพกายใจทีแข็งแรงและผาสุ ก” โดยมีการ
เรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง
5.4) รั ฐบาลกํา หนดนโยบายและสั งการให้หน่ วยงานการศึ กษาภาครั ฐและส่ ง เสริ ม
เอกชน ให้จดั หลักสู ตรหรื อเนื,อหาการเรี ยนการสอน “สังคมสิ งแวดล้อมสถานทีมีผลต่อสุ ขภาพกาย
ใจทีแข็งแรงและผาสุ ก” โดยมีการเรี ยนรู ้ ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งตั,งแต่ระดับชั,น
อนุ บาลจนถึ งระดับปริ ญญาเอก รวมถึงจัดการศึกษาให้กบั ประชาชนทัวไป ถื อเป็ นการศึกษาทั,งใน
และนอกระบบอย่างต่อเนือง แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
5.5) รั ฐบาลส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และสั งการให้ทุ ก ๆ สถาบัน การศึ ก ษาที เป็ นระดับ
มหาวิทยาลัยของภาครั ฐ และส่ งเสริ มให้ทุก ๆ มหาวิทยาลัยของภาคเอกชน จัดตั,งหลักสู ตรหรื อ
เนื,อหาการเรี ยนการสอน โดยมีเนื, อหาหลักสู ตร “สังคมสิ งแวดล้อมสถานทีมีผลต่อสุ ขภาพกายใจที
แข็ ง แรงและผาสุ ก ” ในการศึ ก ษาของระดับ อุ ด มศึ ก ษา (ปริ ญ ญาตรี ) และระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
(หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา, ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
5.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ งเสริ มให้จดั ตั,ง “ศูนย์เรี ยนรู ้แห่ งสังคมสิ งแวดล้อม
สถานทีมีผลต่อสุ ขภาพกายใจทีแข็งแรงและผาสุ ก” ในทุกภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น
โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง อย่างต่อเนือง
5.7) รั ฐ บาลส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นและสั งการให้สื อของภาครั ฐ และส่ ง เสริ ม สื อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํ เสนอเนื, อหา “สังคมสิ งแวดล้อมสถานที มี ผ ลต่อสุ ข ภาพกายใจ
ที แข็งแรงและผาสุ ก” อย่างสมําเสมอ โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
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5.8) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่ งเสริ มการเผยแพร่ องค์ความรู ้ และการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรหรื อเนื,อหาการเรี ยนการสอน “สังคมสิ งแวดล้อมสถานทีมีผลต่อสุ ขภาพกาย
ใจที แข็ง แรงและผาสุ ก ” โดยมี ก ารเรี ย นรู ้ ฝึ กฝนและเก็บ ข้อมูล จากบุ ค คลหรื อกลุ่ ม ที ปฏิ บ ตั ิ ไ ด้
จริ งอย่างต่อเนือง ไปยังประเทศต่าง ๆ ทีสนใจ
6. นโยบายส่ งเสริ ม “การสื อสารผ่ า นออนไลน์ และสิ งพิม พ์ ต่ า ง ๆ มี อิทธิ พ ลต่ อ การ
เผยแพร่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ค นและสร้ า งความเชื อหรื อ ศรั ทธาในวิถี ธ รรมชาติ และแพทย์ วิถี พุ ท ธ คื อ
หน่ วยงานสุ ขภาพเพือคุณประโยชน์ แก่ พุทธศาสนิกชนเป็ นสํ าคัญ”
มาตรการ
6.1) รัฐบาลกําหนดนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทํากิ จกรรมส่ งเสริ ม “การสื อสารผ่านออนไลน์และสิ งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อการเผยแพร่ ช่วยเหลื อ
ผูค้ นและสร้ างความเชื อหรื อศรั ทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีพุทธ คือหน่ วยงานสุ ขภาพเพือ
คุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิ กชนเป็ นสําคัญ” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้
จริ งอย่างต่อเนือง เช่น
6.1.1) ให้สือโทรทัศน์ มี การออกอากาศรายการ “สุ ขภาพดี วิถีพุทธ” ในทุ ก ๆ
ช่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั,ง หรื อมากกว่า
6.2) รัฐบาลส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนทุ กองค์กรและประชาชนทุกครัวเรื อน ทํากิ จกรรม
ส่ งเสริ ม “การสื อสารผ่านออนไลน์และสิ งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อการเผยแพร่ ช่วยเหลือผูค้ นและ
สร้ า งความเชื อหรื อ ศรั ท ธาในวิ ถี ธ รรมชาติ และแพทย์วิ ถี พุ ท ธ คื อ หน่ ว ยงานสุ ข ภาพเพื อคุ ณ
ประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็ นสําคัญ” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
อย่างต่อเนือง
6.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนับสนุ นบุคลากรในหน่ วยงานและในชุ มชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่ งเสริ ม “การสื อสารผ่านออนไลน์และสิ งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อการเผยแพร่ ช่วยเหลื อ
ผูค้ นและสร้ างความเชื อหรื อศรั ทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีพุทธ คือหน่ วยงานสุ ขภาพเพือ
คุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิ กชนเป็ นสําคัญ” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
อย่างต่อเนือง เช่น
6.3.1) การสื อสาร คือ การปฏิบตั ิทีสื อสารออกไปให้เป็ นบุญเป็ นกุศลกับโลกให้
ได้มากทีสุ ดมีการจัดทํารายการ “ชี วิตทีเปลียนไป ของจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ” ทีมีชีวิตทีมีความสุ ข
เพิมขึ,น ความทุกข์ทีลดลงได้จริ ง นําเสนอสู่ สังคมเพือเป็ นแบบอย่างของการช่วยเหลือผูค้ นและสร้าง
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ความเชื อหรื อศรั ทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีพุทธ คื อหน่ วยงานสุ ขภาพเพือคุ ณประโยชน์แก่
พุทธศาสนิกชนเป็ นสําคัญ
6.4) รั ฐ บาลควรกํา หนดนโยบายและสั งการให้ห น่ ว ยงานการศึ ก ษาภาครั ฐ และ
ส่ งเสริ มเอกชน ให้จดั หลักสู ตรหรื อเนื,อหาการเรี ยนการสอน “การสื อสารผ่านออนไลน์และสิ งพิมพ์
ต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อการเผยแพร่ ช่วยเหลือผูค้ นและสร้างความเชื อหรื อศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และ
แพทย์วิถีพุทธ คื อหน่ วยงานสุ ขภาพเพือคุ ณประโยชน์แก่ พุทธศาสนิ กชนเป็ นสําคัญ” โดยมี การ
เรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิ บตั ิได้จริ ง ตั,งแต่ระดับชั,นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับ
ปริ ญญาเอก รวมถึงจัดการศึกษาให้กบั ประชาชนทัวไป ถือเป็ นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอย่าง
ต่อเนือง แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
6.5) รัฐบาลควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้ทุก ๆ สถาบันการศึกษาทีเป็ นระดับ
มหาวิทยาลัยของภาครั ฐ และส่ งเสริ มให้ทุก ๆ มหาวิทยาลัยของภาคเอกชน จัดตั,งหลักสู ตรหรื อ
เนื, อหาการเรี ย นการสอน โดยมี เนื, อหาหลัก สู ตร “การสื อสารผ่า นออนไลน์ และสิ งพิ ม พ์ต่า ง ๆ
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเผยแพร่ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ค นและสร้ า งความเชื อหรื อ ศรั ท ธาในวิ ถี ธ รรมชาติ และ
แพทย์วิถีพุทธ คือหน่วยงานสุ ขภาพเพือคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิ กชนเป็ นสําคัญ” ในการศึกษา
ของระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) และระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตศึกษา,
ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
6.6) รั ฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้มี “หน่ วยการแพทย์
วิถีพุทธ คือหน่วยงานสุ ขภาพเพือคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิ กชนเป็ นสําคัญ” และให้มีการบูรณา
การการใช้การแพทย์วิถีพุทธร่ วมกับการดูแลสุ ขภาพทุกแผน รวมถึงการสื อสารผ่านออนไลน์และ
สิ งพิม พ์ต่า ง ๆ อันมี อิทธิ พลต่ อการเผยแพร่ ช่วยเหลื อผูค้ นและสร้ า งความเชื อหรื อศรั ทธาในวิถี
ธรรมชาติ ในทุก ๆ หน่วยงานและสถานบริ การด้านสาธารณสุ ข ทั,งของภาครัฐและเอกชน
6.7) รั ฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ งเสริ มให้จดั ตั,ง “ศู นย์เรี ยนรู ้ แพทย์วิถีพุท ธ คื อ
หน่วยงานสุ ขภาพเพือคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็ นสําคัญ และการสื อสารผ่านออนไลน์และ
สิ งพิมพ์ต่าง ๆ อันมี อิทธิ พลต่อการเผยแพร่ ช่วยเหลื อผูค้ นและสร้ างความเชื อหรื อศรั ท ธาในวิถี
ธรรมชาติ” ในทุกภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อ
กลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง
6.8) รัฐบาลควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้สือของภาครัฐ และส่ งเสริ มสื อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํ เสนอเนื, อ หา “การสื อสารผ่า นออนไลน์แ ละสิ งพิม พ์ต่า ง ๆ
มี อิทธิ พลต่อการเผยแพร่ ช่วยเหลือผูค้ นและสร้ างความเชื อหรื อศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์
วิถีพุทธ คื อหน่ วยงานสุ ขภาพเพือคุ ณประโยชน์แก่ พุทธศาสนิ กชนเป็ นสําคัญ” โดยมี การเรี ยนรู ้
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ฝึ กฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนื อง โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มที
ปฏิบตั ิได้จริ ง
6.9) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่ งเสริ มการเผยแพร่ องค์ความรู ้ และการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรหรื อเนื, อหาการเรี ยนการสอน “การสื อสารผ่านออนไลน์และสิ งพิมพ์ต่าง ๆ
มีอิทธิ พลต่อการเผยแพร่ ช่วยเหลือผูค้ นและสร้ างความเชื อหรื อศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์
วิถีพุทธ คื อหน่ วยงานสุ ขภาพเพือคุ ณประโยชน์แก่ พุทธศาสนิ กชนเป็ นสําคัญ” โดยมี การเรี ยนรู ้
ฝึ กฝนและเก็บข้อมูลจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง ไปยังประเทศต่าง ๆ ทีสนใจ
7. นโยบายส่ งเสริ ม “อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้ สบาย เบากาย มีกําลัง และทุเลา
อาการเจ็บป่ วยไม่ สบาย”
มาตรการ
7.1) รัฐบาลกําหนดนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทํากิจกรรมส่ งเสริ ม “อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง และทุเลาอาการเจ็บป่ วย
ไม่สบาย”โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง อย่างต่อเนือง เช่น
7.2) รัฐบาลส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนทุ กองค์กรและประชาชนทุกครัวเรื อน ทํากิ จกรรม
ส่ งเสริ ม “อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง และทุเลาอาการเจ็บป่ วยไม่สบาย”
โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง เช่น
7.2.1) การเตรี ยมวัตถุดิบอาหาร โดยการส่ งเสริ มการทํากสิ กรรมไร้สารพิษ (เกษตร
อินทรี ย)์ เพิมความมันคงทางอาหารพืชผักสี เขียวให้กบั ครัวเรื อนของตนเอง เน้นปลู กข้าวพืชผัก
ผลไม้ไ ร้ สารพิษ ให้มีพืชผักผลไม้ทีหมุ นเวีย นทานได้ในทุ กฤดู ก าล และธัญพื ชถัวต่ าง ๆ ที เป็ น
แหล่ งโปรตี นธรรมชาติ ที ให้พ ลัง งานสู ง และสุ ข ภาพที แข็ง แรง และสามารถพึ งตนได้ใ นปั จจัย
พื,นฐาน 4 ประการ คือ อาหาร ยารักษาโรค ทีอยูอ่ าศัย และเครื องนุ่งห่ม
7.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนับสนุ นบุคลากรในหน่วยงานและในชุ มชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่ งเสริ ม “อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง และทุเลาอาการเจ็บป่ วย
ไม่สบาย” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง อย่างต่อเนือง
7.3.1) ให้มีการรวมกลุ่มมิตรดี สหายดี ร่วมช่ วยกันทําอาหารสุ ขภาพ หรื ออาหาร
สู ตร “หมอเขี ยว” เพือใส่ บาตรพระสงฆ์ร่วมกัน มี พิธีสวดมนต์ไหว้พระ และรับประทานอาหาร
สุ ข ภาพร่ ว มกัน หลัง จากนั,น จัด ให้มี ก ารสนทนาและทบทวนธรรม พร้ อมทั,ง ปรึ ก ษาหารื อใน
กิจกรรมการงานในการช่วยเหลือเพือนพีน้องประชาชนในด้านสุ ขภาพให้มีสุขภาพกายใจทีแข็งแรง
และเป็ นสุ ข ในทุกวันหยุดสุ ดสัปดาห์ และหรื อวันสําคัญทางพุทธศาสนาต่าง ๆ
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7.4) รั ฐบาลกํา หนดนโยบายและสั งการให้หน่ วยงานการศึ กษาภาครั ฐและส่ ง เสริ ม
เอกชน ให้จดั หลักสู ตรหรื อเนื, อหาการเรี ยนการสอน “อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย เบากาย
มีกาํ ลัง และทุเลาอาการเจ็บป่ วยไม่สบาย” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิ บตั ิได้จ ริ ง
ตั,ง แต่ระดับชั,นอนุ บาลจนถึงระดับปริ ญญาเอก รวมถึงจัดการศึกษาให้กบั ประชาชนทัวไป ถื อเป็ น
การศึกษาทั,งในและนอกระบบอย่างต่อเนือง แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
7.5) รั ฐบาลส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และสั งการให้ทุ ก ๆ สถาบันการศึ ก ษาที เป็ นระดับ
มหาวิทยาลัยของภาครั ฐ และส่ งเสริ มให้ทุก ๆ มหาวิทยาลัยของภาคเอกชน จัดตั,งหลักสู ตรหรื อ
เนื, อหาการเรี ยนการสอน โดยมีเนื, อหาหลักสู ตรอาหารทีเป็ น “อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย
เบากาย มีกาํ ลัง และทุเลาอาการเจ็บป่ วยไม่สบาย”ในการศึกษาของระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี )
และระดับบัณฑิ ตศึ ก ษา (หลัก สู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตศึ กษา, ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก)
โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจาบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
7.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ งเสริ มให้จดั ตั,ง “ศูนย์เรี ยนรู ้ อาหารสู ตร “หมอเขียว”
ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง และทุเลาอาการเจ็บป่ วยไม่สบาย” ในทุกภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล
และหมู่บา้ น โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง เช่น
7.6.1) การเรี ยนรู ้การทํากสิ กรรมไร้ สารพิษ (เกษตรอินทรี ย)์ เพิมความมันคงทาง
อาหารพืชผักสี เขี ยวให้กบั ชุ มชนตนเอง เน้นปลูกข้าวพืชผักผลไม้ไร้ สารพิษ ให้มีพืชผักผลไม้ที
หมุนเวียนทานได้ในทุกฤดูกาล และธัญพืชถัวต่าง ๆ ทีเป็ นแหล่งโปรตีนธรรมชาติทีให้พลังงานสู ง
และสุ ขภาพทีแข็งแรง เป็ นทั,งแหล่งการผลิตปั จจัยอาหารให้กบั ศูนย์เรี ยนรู ้และชุ มชน ทําให้สามารถ
เลี, ย งตัวเองได้ พึงตนได้ในปั จจัย พื, นฐาน 4 ประการ คื อ อาหาร ยารั ก ษาโรค ที อยู่อาศัย และ
เครื องนุ่งห่ม
7.6.2) การเรี ยนรู ้ การทํานํ,านมธัญพืช ที ทําจากข้า วและเมล็ดธัญพืช ชนิ ดต่า ง ๆ
เนืองจากเป็ นแหล่งโปรตีนทีให้พลังงานสู ง การบริ โภคนํ,านมธัญพืชในปริ มาณและช่วงระยะเวลาที
เหมาะสม จะเป็ นอาหารทีจะช่วยเสริ มสร้างสุ ขภาพเป็ นอย่างดี
7.7) รัฐบาลควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้สือของภาครัฐ และส่ งเสริ มสื อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํ เสนอเนื, อหา “อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง
และทุเลาอาการเจ็บป่ วยไม่สบาย” อย่างสมําเสมอ โดยมีการเรี ยนรู ้ ฝึกฝนและเก็บข้อมูลจากบุคคล
หรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
7.7.1) ให้สือช่วยประชาสัมพันธ์ถึงร้านอาหารสุ ขภาพในแต่ละพื,นทีต่าง ๆ เพือให้
ประชาชนผูส้ นใจอาหารสุ ขภาพสามารถจัดหามารับประทานได้เพือสุ ขภาพ สบาย เบากาย มีกาํ ลัง
และทุเลาอาการเจ็บป่ วยไม่สบาย
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7.8) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่ งเสริ มการเผยแพร่ องค์ความรู ้ และการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรหรื อเนื,อหาการเรี ยนการสอน “อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย เบากาย
มีกาํ ลัง และทุเลาอาการเจ็บป่ วยไม่สบาย” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
อย่างต่อเนือง ไปยังประเทศต่าง ๆ ทีสนใจ
8. นโยบายส่ งเสริ มความเป็ น “หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุณเอง เป็ นการเรี ยนรู้ เพือ
พึงตนให้ พ้นทุกข์ และช่ วยเหลือเกือB กูลผู้อน”
ื
มาตรการ
8.1) รัฐบาลกําหนดนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทํากิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ น “หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้เพือพึงตนให้พน้
ทุ ก ข์ แ ละช่ ว ยเหลื อ เกื, อ กู ล ผู ้อื น” โดยมี ก ารเรี ย นรู ้ ฝึ กฝนจากบุ ค คลหรื อกลุ่ ม ที ปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ ง
อย่างต่อเนือง เช่น
8.1.1) จัดให้มีการจัดอบรมค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธส่ งเสริ มความเป็ น “หมอทีดี
ทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุ ณเอง” (ทั,งหลักสู ตรระยะสั,น 1 วัน ระยะกลาง 3 วัน และระยะยาว 5-7 วัน)
โดยจัดให้ขา้ ราชการและพนักงานรั ฐในทุ ก ๆ หน่ วยงาน ได้เข้ารั บการอบรมอย่างน้อย 1 ครั, ง
ในชีวติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ “ศูนย์บาทรักษาทุกโรค”
8.2) รัฐบาลส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนทุ กองค์กรและประชาชนทุกครัวเรื อน ทํากิ จกรรม
ส่ งเสริ มความเป็ น “หมอที ดี ทีสุ ดในโลก คื อ ตัวคุ ณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ เพือพึงตนให้พน้ ทุ กข์และ
ช่วยเหลือเกื,อกูลผูอ้ ืน” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนื อง เช่ น
จัดให้มีการจัดอบรมค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธ “หมอทีดี ทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุณเอง” (ทั,งหลักสู ตร
ระยะสั,น 1 วัน ระยะกลาง 3 วัน และระยะยาว 5-7 วัน) โดยจัดให้ประชาชนในทุก ๆ องค์กรและ
ครัวเรื อน ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั,ง ในชี วิต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามหลักการ
แพทย์วถิ ีพุทธ “ศูนย์บาทรักษาทุกโรค” เช่น
8.2.1) ให้มีการรวมกลุ่มมิตรดีสหายดีร่วมกันทํากิ จกรรมยา 9 เม็ด มีพิธีสวดมนต์
ไหว้พระร่ วมกันแต่เช้า ร่ วมช่ วยกันทําอาหารสุ ขภาพ หรื ออาหารสู ตร “หมอเขียว” เพือใส่ บาตร
พระสงฆ์ และรับประทานอาหารสุ ขภาพร่ วมกัน หลังจากนั,น จัดให้มีการสนทนาและทบทวนธรรม
พร้อมทั,งปรึ กษาหารื อในกิจกรรมการงานในการช่วยเหลือเพือนพีน้องประชาชนในด้านสุ ขภาพให้
มีสุขภาพกายใจทีแข็งแรงและเป็ นสุ ข ในทุกวันหยุดสุ ดสัปดาห์ และหรื อวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ต่าง ๆ
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8.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนับสนุ นบุคลากรในหน่วยงานและในชุ มชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่ งเสริ มความเป็ น “หมอทีดี ทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุ ณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ เพือพึงตนให้
พ้นทุ ก ข์และช่ วยเหลื อเกื, อกูล ผูอ้ ื น” โดยมี ก ารเรี ย นรู ้ ฝึ กฝนจากบุ ค คลหรื อกลุ่ ม ที ปฏิ บ ตั ิ ไ ด้จริ ง
อย่างต่อเนือง
8.4) รั ฐ บาลควรกํา หนดนโยบายและสั งการให้ห น่ ว ยงานการศึ ก ษาภาครั ฐ และ
ส่ งเสริ มเอกชน ให้จดั หลักสู ตรหรื อเนื, อหาการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มความเป็ น “หมอทีดีทีสุ ดใน
โลก คือ ตัวคุณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้เพือพึงตนให้พน้ ทุกข์และช่วยเหลือเกื,อกูลผูอ้ ืน” โดยมีการเรี ยนรู ้
ฝึ กฝนจากบุ คคลหรื อกลุ่มที ปฏิ บตั ิได้จริ งตั,งแต่ระดับชั,นอนุ บาลจนถึ งระดับปริ ญญาเอก รวมถึ ง
จัดการศึกษาให้กบั ประชาชนทัวไป ถือเป็ นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอย่างต่อเนื อง แบบไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ
8.5) รั ฐบาลส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และสั งการให้ทุ ก ๆ สถาบันการศึ ก ษาที เป็ นระดับ
มหาวิท ยาลัย ของภาครั ฐ และส่ ง เสริ ม ให้ทุ ก ๆ มหาวิท ยาลัย ของภาคเอกชน จัด ตั,ง หลัก สู ต ร
หรื อ เนื, อหาการเรี ยนการสอน โดยมีเนื, อหาหลักสู ตร ส่ งเสริ มความเป็ น “หมอทีดี ทีสุ ดในโลก คือ
ตัวคุ ณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ เพือพึงตนให้พน้ ทุกข์และช่ วยเหลื อเกื,อกูลผูอ้ ืน” ในการศึกษาของระดับ
อุดม ศึกษา (ปริ ญญาตรี ) และระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตศึกษา, ปริ ญญา
โท และปริ ญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่น
8.5.1) พัฒนาหลัก สู ตรและจัดอบรม “จิ ตอาสากับ การแพทย์วิถี พุท ธ” ที เป็ น
หลัก สู ต รระยะสั, น ระยะกลาง และระยะยาว ทั,ง ในระดับ ขั,น ต้น ขั,น กลาง และขั,น สู ง ให้ ก ับ
หน่ วยงานทั,งภาครั ฐและเอกชน เพือการพัฒนาและเพิมสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ
ให้ทาํ งานได้อย่างเป็ นสุ ข มีพลังอุตสาหะ พร้อมเพรี ยงกัน ช่วยเหลือเอื,อเฟื, อเกื,อกว้างซึ งกันและกัน
มีความสามัคคีฉันท์พีน้องญาติมิตร มีความสุ ข ก่อเกิดความเป็ นเอกภาพให้กบั องค์กร สังคม และ
ประเทศชาติ
8.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ งเสริ มให้จดั ตั,ง “ศูนย์เรี ยนรู ้หมอทีดีทีสุ ดในโลก
คือ ตัวคุณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้เพือพึงตนให้พน้ ทุกข์และช่วยเหลือเกื,อกูลผูอ้ ืน” ในทุกภูมิภาค จังหวัด
อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง อย่างต่อเนือง
8.7) รัฐบาลควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้สือของภาครัฐ และส่ งเสริ มสื อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํ เสนอเนื, อหาส่ งเสริ มความเป็ น “หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุณเอง
เป็ นการเรี ยนรู ้ เพือพึงตนให้พน้ ทุกข์และช่ วยเหลื อเกื, อกูลผูอ้ ื น” อย่างสมําเสมอ โดยมี การเรี ยนรู ้
ฝึ กฝนและเก็บข้อมูลจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
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8.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่ งเสริ มการเผยแพร่ องค์ความรู ้ และการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรหรื อเนื, อหาการเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มความเป็ น “หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ
ตัวคุ ณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ เพือพึงตนให้พน้ ทุกข์และช่ วยเหลื อเกื, อกูลผูอ้ ืน” โดยมีการเรี ยนรู ้ ฝึกฝน
จากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง อย่างต่อเนือง ไปยังประเทศต่าง ๆ ทีสนใจ
9. นโยบายส่ งเสริ ม “คุณธรรมความกตัญCูตอบแทนคุณต่ อหมอผู้เสี ยสละ ด้ วยการใช้
ความรู้ มาเสี ยสละและเกือB กูลมนุษยชาติ”
มาตรการ
9.1) รัฐบาลกําหนดนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐทํากิจกรรม
ส่ งเสริ ม “คุ ณธรรมความกตัญaูตอบแทนคุ ณต่อหมอผูเ้ สี ยสละ ด้วยการใช้ความรู ้มาเสี ยสละและ
เกื,อกูลมนุษยชาติ” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง
9.2) รัฐบาลส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนทุ กองค์กรและประชาชนทุกครัวเรื อน ทํากิ จกรรม
ส่ งเสริ ม “คุ ณธรรมความกตัญaูตอบแทนคุ ณต่อหมอผูเ้ สี ยสละ ด้วยการใช้ความรู ้มาเสี ยสละและ
เกื,อกูลมนุษยชาติ” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง
9.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนับสนุ นบุคลากรในหน่วยงานและในชุ มชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่ งเสริ ม “คุ ณธรรมความกตัญaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้ สี ยสละ ด้วยการใช้ความรู ้มา
เสี ยสละและเกื, อกูลมนุ ษยชาติ ” โดยมี การเรี ยนรู ้ ฝึกฝนจากบุ คคลหรื อกลุ่ มที ปฏิ บ ตั ิ ไ ด้จริ ง อย่า ง
ต่อเนือง
9.4) รัฐบาลกําหนดนโยบายให้หน่ วยงานการศึกษาภาครัฐและส่ งเสริ มเอกชน ให้จดั
หลัก สู ตรหรื อเนื, อหาการเรี ยนการสอน “คุ ณ ธรรมความกตัญaู ตอบแทนคุ ณ ต่ อหมอผูเ้ สี ย สละ
ด้วยการใช้ความรู ้ มาเสี ยสละและเกื, อกูลมนุ ษยชาติ” โดยมีการเรี ยนรู ้ ฝึกฝนจากบุ คคลหรื อกลุ่มที
ปฏิ บตั ิได้จริ งตั,งแต่ระดับชั,นอนุ บาลจนถึ งระดับปริ ญญาเอก รวมถึ งจัดการศึกษาให้กบั ประชาชน
ทัวไป ถือเป็ นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอย่างต่อเนือง แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
9.5) รัฐบาลส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ทุก ๆ สถาบันการศึกษาทีเป็ นระดับมหาวิทยาลัยของ
ภาครั ฐ และทุ ก ๆ มหาวิท ยาลัย ของภาคเอกชน จัด ตั,ง หลัก สู ต รหรื อเนื, อ หาการเรี ย นการสอน
“คุ ณธรรมความกตัญaู ตอบแทนคุ ณต่อหมอผูเ้ สี ยสละ ด้วยการใช้ความรู ้ มาเสี ยสละและเกื, อกูล
มนุ ษยชาติ ” ในการศึ กษาของระดับอุ ดมศึ กษา (ปริ ญญาตรี ) และระดับบัณฑิ ตศึ กษา (หลักสู ตร
ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตศึกษา, ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อ
กลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง อย่างต่อเนือง แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
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9.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ งเสริ มให้จดั ตั,ง “ศูนย์เรี ยนรู ้คุณธรรมความกตัญaู
ตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้ สี ยสละ ด้วยการใช้ความรู ้มาเสี ยสละและเกื,อกูลมนุ ษยชาติ” ในทุกภูมิภาค
จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น โดยมีการเรี ยนรู ้ ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิ บตั ิได้จริ งอย่าง
ต่อเนือง
9.7) รัฐบาลควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้สือของภาครัฐ และส่ งเสริ มสื อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํ เสนอเนื,อหา “คุณธรรมความกตัญaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้ สี ยสละ
ด้วยการใช้ความรู ้มาเสี ยสละและเกื,อกูลมนุ ษยชาติ” อย่างสมําเสมอ โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนและเก็บ
ข้อมูลจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
9.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่ งเสริ มการเผยแพร่ องค์ความรู ้ และการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรหรื อเนื,อหาการเรี ยนการสอน “คุณธรรมความกตัญaูตอบแทนคุณต่อหมอผู ้
เสี ยสละ ด้วยการใช้ความรู ้มาเสี ยสละและเกื,อกูลมนุ ษยชาติ” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อ
กลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง ไปยังประเทศต่าง ๆ ทีสนใจ
10. นโยบายส่ งเสริม “ความสุ ขคือเป้าหมายของการแพทย์ วถิ ีพุทธ”
มาตรการ
10.1) รัฐบาลกําหนดนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทํากิจกรรมส่ งเสริ ม “ความสุ ขคือเป้ าหมายของการแพทย์วถิ ีพุทธ” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคล
หรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง เช่น
10.1.1) การจัดทํา “ตลาดอาริ ยะ” เป็ นประจําทุกปี ในวันขึ,นปี ใหม่สากล หรื อในวัน
ขึ,นปี ใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้มีการขายสิ นค้าตํากว่าทุน เพือเป็ นการเสี ยสละและ
แบ่งปั นให้กบั สังคม เป็ นการส่ งคืนความสุ ขให้กบั ประชาชนอย่างเต็มเปี ยมแท้จริ ง
10.2) รัฐบาลส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนทุ กองค์กรและประชาชนทุกครัวเรื อน ทํากิ จกรรม
ส่ งเสริ ม “ความสุ ขคือเป้ าหมายของการแพทย์วิถีพุทธ” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มที
ปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนืองเช่น
10.2.1) สร้างชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ให้มาอยูร่ ่ วมกันแบบสาธารณโภคี เป็ น
การอยู่อาศัย รวมกันกับ ส่ วนกลาง ถื อศี ล ห้า ทานอาหารมัง สวิรัติ (ไม่ท านเนื, อสัตว์) ลดละเลิ ก
อบายมุข มี การทํางานและกิ นอยู่ร่วมกันแบบญาติทางธรรม แบ่งปั นและช่ วยเหลื อเกื, อกูลในการ
ทํางานตามความถนัดความสามารถ หรื อสมรรถนะของแต่ละคนร่ วมกันปลู กอยู่ปลูกกิ น รวมทั,ง
ช่วยเหลือกันในเรื องของการดูแลสุ ขภาพ
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10.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนับสนุ นบุคลากรในหน่วยงานและในชุ มชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่ งเสริ ม “ความสุ ขคื อเป้ าหมายของการแพทย์วิถีพุทธ” โดยมี การเรี ยนรู ้ ฝึกฝนจาก
บุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง
10.4) รั ฐบาลกํา หนดนโยบายและสั งการให้หน่ วยงานการศึ กษาภาครั ฐและส่ ง เสริ ม
เอกชน ให้จดั หลักสู ตรหรื อเนื, อหาการเรี ยนการสอน “ความสุ ขคือเป้ าหมายของการแพทย์วิถีพุทธ”
โดยมีการเรี ย นรู ้ ฝึ กฝนจากบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม ที ปฏิ บ ตั ิ ไ ด้จ ริ ง ตั,ง แต่ร ะดับ ชั,น อนุ บ าลจนถึ ง ระดับ
ปริ ญญาเอก รวมถึ งจัดการศึ กษาให้กบั ประชาชนทัวไป ถื อเป็ นการศึ ก ษาทั,ง ในและนอกระบบ
อย่างต่อเนื อง แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
10.5) รั ฐบาลส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และสั งการให้ทุ ก ๆ สถาบันการศึ ก ษาที เป็ นระดับ
มหาวิทยาลัยของภาครั ฐ และส่ งเสริ มให้ทุก ๆ มหาวิทยาลัยของภาคเอกชน จัดตั,งหลักสู ตรหรื อ
เนื, อหาการเรี ยนการสอน โดยมี เนื, อหาหลักสู ตร “ความสุ ขคื อเป้ าหมายของการแพทย์วิถี พุทธ”
ในการศึกษาของระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) และระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
บัณฑิตศึกษา, ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) โดยมีการเรี ยนรู้ ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิ บตั ิได้
จริ งอย่างต่อเนือง แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
10.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ งเสริ มให้จดั ตั,ง “ศูนย์เรี ยนรู ้ความสุ ขคือเป้ าหมาย
ของการแพทย์วถิ ีพุทธ” ในทุกภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจาก
บุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง
10.7) รัฐบาลควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้สือของภาครัฐ และส่ งเสริ มสื อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้ นํา เสนอเนื, อ หา “ความสุ ข คื อ เป้ าหมายของการแพทย์วิ ถี พุ ท ธ”
อย่างสมําเสมอ โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนและเก็บข้อมูลจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
10.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่ งเสริ มการเผยแพร่ องค์ความรู ้ และการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรหรื อเนื,อหาการเรี ยนการสอน “ความสุ ขคือเป้ าหมายของการแพทย์วิถีพุทธ”
โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ งอย่างต่อเนือง ไปยังประเทศต่าง ๆ ทีสนใจ
11. นโยบายส่ งเสริ ม “อาหารปรั บสมดุ ลมังสวิรัติรสชาติจืด ถู ก ใช้ ประโยชน์ ตBั งแต่ ใ น
ระยะเริ มต้ นของการดูแลสุ ขภาพ จากนัBนใช้ ต่อเนืองจนเป็ นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผักหรื อ
สี เขียวรสชาติทวไป
ั มีคุณค่ าต่ อการทุเลาความเจ็บป่ วย”
มาตรการ
11.1) รัฐบาลกําหนดนโยบายส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐทํากิจกรรม
ส่ งเสริ ม “อาหารปรับสมดุ ลมังสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ต, งั แต่ในระยะเริ มต้นของการดูแล

759
สุ ข ภาพ จากนั,นใช้ต่ อเนื องจนเป็ นปกติ ใ นวิถี ชี วิ ต และอาหารพื ช ผัก หรื อ สี เ ขี ย วรสชาติ ท วไป
ั
มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่ วย” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิ บตั ิได้จริ งอย่าง
ต่อเนือง
11.2) รัฐบาลส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรื อน ทํากิ จกรรม
ส่ งเสริ ม “อาหารปรับสมดุ ลมังสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ต, งั แต่ในระยะเริ มต้นของการดูแล
สุ ข ภาพ จากนั,นใช้ต่ อเนื องจนเป็ นปกติ ใ นวิถี ชี วิ ต และอาหารพื ช ผัก หรื อ สี เ ขี ย วรสชาติ ท วไป
ั
มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่ วย” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิ บตั ิได้จริ งอย่าง
ต่อเนือง เช่น
11.2.1) ในโอกาสวัน สํา คัญ ทางศาสนา และหรื อ ในเทศกาลที สํา คัญ ต่า ง ๆ
ให้ประชาชนทีสามารถจัดสรรเวลาตนเองได้ มาประชุมร่ วมกันในพุทธสถานในชุมชนของตน หรื อ
มาประชุมร่ วมกันในสถานทีสําคัญในระดับจังหวัด เช่น ศาลาว่าการจังหวัด เพือร่ วมกันทํากิจกรรม
ทางศาสนา เช่ น การตักบาตรอาหารสุ ขภาพมังสวิรัติไม่มีเนื, อสัตว์ การไหว้พระสวดมนต์ การทํา
กิจกรรมการแพทย์วิถีพุทธ เช่น การเผยแพร่ หลักปฏิบตั ิเทคนิ ค 9 ข้อ หรื อ ยา 9 เม็ด การมาร่ วมกัน
ทําและรับประทานอาหารสุ ขภาพปรับสมดุ ล การให้ความรู ้และแลกเปลี ยนประสบการณ์เกียวกับ
การดูแลสุ ขภาพการแพทย์วิถีพุทธ การปลูกพืชผักสมุนไพรไร้ สารพิษ (เกษตรอินทรี ย)์ การทําปุ๋ ย
อินทรี ย ์ เป็ นต้น
11.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนับสนุ นบุคลากรในหน่ วยงานและในชุ มชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่ งเสริ ม “อาหารปรับสมดุ ลมังสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ต, งั แต่ในระยะเริ มต้น
ของการดูแลสุ ขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื องจนเป็ นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผักหรื อสี เขียวรสชาติ
ทัวไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่ วย” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
อย่างต่อเนือง
11.4) รัฐบาลกําหนดนโยบายให้หน่ วยงานการศึกษาภาครัฐและส่ งเสริ มเอกชน ให้จดั
หลักสู ตรหรื อเนื,อหาการเรี ยนการสอน “อาหารปรับสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ต, งั แต่
ในระยะเริ มต้นของการดูแลสุ ขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื องจนเป็ นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผัก
หรื อสี เขียวรสชาติทวไป
ั มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่ วย” โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อ
กลุ่ ม ที ปฏิ บ ัติไ ด้จริ ง ตั,ง แต่ ระดับ ชั,นอนุ บ าลจนถึ ง ระดับ ปริ ญญาเอก รวมถึ ง จัดการศึ ก ษาให้ก ับ
ประชาชนทัวไป ถือเป็ นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอย่างต่อเนือง แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
11.5) รัฐบาลส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ทุก ๆ สถาบันการศึกษาทีเป็ นระดับมหาวิทยาลัยของ
ภาครัฐและทุก ๆ มหาวิทยาลัยของภาคเอกชน จัดตั,งหลักสู ตรหรื อเนื, อหาการเรี ยนการสอน โดยมี
เนื, อหาหลักสู ตร “อาหารปรับสมดุ ลมังสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ต, งั แต่ในระยะเริ มต้นของ

760
การดู แลสุ ขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื องจนเป็ นปกติ ในวิถีชีวิต และอาหารพืชผักหรื อสี เขี ย วรสชาติ
ทัวไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่ วย” ในการศึกษาของระดับอุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี ) และระดับ
บัณฑิ ตศึ ก ษา (หลักสู ตรประกาศนี ย บัตรบัณฑิ ตศึ กษา, ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก) โดยมี การ
เรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง อย่างต่อเนือง แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
11.6) รั ฐบาล เอกชนและประชาชน ส่ งเสริ ม ให้จดั ตั,ง “ศู นย์เรี ย นรู ้ อาหารปรั บสมดุ ล
มังสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ต, งั แต่ในระยะเริ มต้นของการดูแลสุ ขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื องจน
เป็ นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผักหรื อสี เขียวรสชาติทวไป
ั มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่ วย”
ในทุกภูมิภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บา้ น โดยมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิ
ได้จริ ง อย่างต่อเนือง
11.7) รัฐบาลควรส่ งเสริ ม สนับสนุ นและสังการให้สือของภาครัฐ และส่ งเสริ มสื อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํ เสนอเนื,อหา “อาหารปรับสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์
ตั,งแต่ในระยะเริ มต้นของการดู แลสุ ขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื องจนเป็ นปกติ ในวิถีชีวิต และอาหาร
พืชผักหรื อสี เขียวรสชาติทวไป
ั มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่ วย” อย่างสมําเสมอ โดยมีการเรี ยนรู ้
ฝึ กฝนและเก็บข้อมูลจากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง
11.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่ งเสริ มการเผยแพร่ องค์ความรู ้ และการจัดการ
เรี ยนการสอนหลักสู ตรหรื อเนื, อหาการเรี ยนการสอน “อาหารปรับสมดุ ลมังสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้
ประโยชน์ต, งั แต่ในระยะเริ มต้นของการดูแลสุ ขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื องจนเป็ นปกติในวิถีชีวิต และ
อาหารพืชผักหรื อสี เขียวรสชาติทวไป
ั มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่ วย” โดยมีการเรี ยนรู ้ ฝึกฝน
จากบุคคลหรื อกลุ่มทีปฏิบตั ิได้จริ ง อย่างต่อเนือง ไปยังประเทศต่าง ๆ ทีสนใจ

สรุป
แนวทางในการพัฒนาต่อยอดจากผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ มาเป็ นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
มีองค์ประกอบเหตุปัจจัยจากการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods
Research) ระหว่า งการวิจยั เชิ ง ชาติ พ นั ธุ์ วรรณนา (Ethnography Research) และการวิจยั เชิ ง
ปฏิ บตั ิการ (Action Research) ซึ งผูว้ ิจยั ได้ยกร่ างข้อเสนอเชิ งนโยบายการขยายผลชุ มชนจิตอาสา
แพทย์วิถีพุ ท ธเพือมวลมนุ ษ ยชาติ และกําหนดมาตรการในรายละเอี ย ดเรี ยงตามลํา ดับนโยบาย
โดยพิจารณาจัดเรี ยงตามลําดับของนํ,าหนักขององค์ประกอบ เพือให้สามารถนําไปใช้ในทางปฏิบตั ิ
ได้จ ริ ง ในการพัฒ นาจิ ต อาสาแพทย์วิถี พุท ธเพื อมวลมนุ ษ ยชาติ เพื อเป้ าหมายชี วิต ผาสุ ก ที มี
คุ ณ ค่า ประโยชน์สูงสุ ด ด้วยการมีชีวิตทีพอเพียงเรี ยบง่าย ร่ างกายทีแข็งแรง จิ ตใจทีดี งาม จิตใจที
เป็ นสุ ข ดังนโยบายทั,งหมด 11 นโยบาย ทีได้มีการเสนอกับผูเ้ ชี ยวชาญด้านการเผยแพร่ การแพทย์
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วิถีพุทธ จํานวน 17 คน เพือวิพากษ์ วิจารณ์ วิเคราะห์ประเด็นสําคัญและสรุ ปผล โดยผูเ้ ชี ยวชาญทั,ง
17 คน ต่างมีความเห็นทีสอดคล้องกับแนวนโยบายทีได้นาํ เสนอข้างต้น อันสรุ ปได้ดงั นี, คือ
1. นโยบายส่ งเสริ ม “การสร้ างแบบอย่างทีมีคุณสมบัติแห่ งพุทธะ แก้ปัญหาทีต้นเหตุ
ใช้สิ งที ประหยัดเรี ย บง่ ายใกล้ตวั เป็ นหลัก ทํา เองได้ เพื อดํา รงชี วิตประจํา วัน ช่ วยสร้ า งศรั ท ธา
พลังของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ งแวดล้อมดี และพลังแห่ งการเสี ยสละเป็ นการต่อยอดการเป็ นจิต
อาสา”
2. นโยบายส่ งเสริ ม “หลักปฏิ บตั ิ เทคนิ คการปรั บสมดุ ล 9 ข้อหรื อยา 9 เม็ด ทําให้
อาการเจ็บป่ วยทุเลา”
3. นโยบายส่ งเสริ ม “การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรับสมดุ ลร้ อนเย็น ละบาป
บําเพ็ญกุศลทําจิตใจให้ผอ่ งใส ส่ งผลต่อการสร้างสุ ขภาพ”
4. นโยบายส่ งเสริ ม “แพทย์วถิ ีพุทธ ศาสตร์ แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ”
5. นโยบายส่ งเสริ ม “สังคมสิ งแวดล้อมสถานที มี ผลต่อสุ ขภาพกายใจที แข็งแรงและ
ผาสุ ก”
6. นโยบายส่ งเสริ ม “การสื อสารผ่านออนไลน์ และสิ งพิม พ์ต่าง ๆ มี อิทธิ พลต่อการ
เผยแพร่ ช่ วยเหลื อผูค้ นและสร้ า งความเชื อหรื อศรั ท ธาในวิถี ธ รรมชาติ และแพทย์วิ ถี พุ ท ธ คื อ
หน่วยงานสุ ขภาพเพือคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็ นสําคัญ”
7. นโยบายส่ งเสริ ม “อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง และทุ เลา
อาการเจ็บป่ วยไม่สบาย”
8. นโยบายส่ งเสริ มความเป็ น “หมอทีดี ทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุ ณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ เพือ
พึงตนให้พน้ ทุกข์และช่วยเหลือเกื,อกูลผูอ้ ืน”
9. นโยบายส่ งเสริ ม “คุณธรรมความกตัญaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้ สี ยสละ ด้วยการใช้
ความรู ้มาเสี ยสละและเกื,อกูลมนุษยชาติ”
10. นโยบายส่ งเสริ ม “ความสุ ขคือเป้ าหมายของการแพทย์วถิ ีพุทธ”
11. นโยบายส่ งเสริ ม “อาหารปรั บสมดุ ลมังสวิรัติรสชาติ จืดถู กใช้ประโยชน์ต, งั แต่ใน
ระยะเริ มต้นของการดูแลสุ ขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื องจนเป็ นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผักหรื อ
สี เขียวรสชาติทวไป
ั มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่ วย”
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