บทที 11
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง “จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ” นีเป็ นการศึกษาโดยใช้กระบวน
การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจยั เชิ ง ชาติพ นั ธุ ์วรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) ซึ งมีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ
1. ศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ.
2538-2558 ของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ สถาบันบุญนิยม
2. ศึกษารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
3. วิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ และสร้ างยุทธศาสตร์ การขยาย
ผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ
การวิจยั ครังนี ได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ออกเป็ น 3 ขอบเขต ดังนี คือ ขอบเขตเชิ ง
เนือหา ขอบเขตเชิงพืนที และขอบเขตเชิงประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ขอบเขตเชิงเนือหา มีดงั นี
1. ศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ
การแพทย์วิถีพุทธระหว่าง พ.ศ. 2538-2558 รวมถึงเอกสารและสื อต่าง ๆ ทีบันทึกข้อมูลทีเกียวข้อง
กับสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธสถาบันบุญนิ ยม ในประเด็นประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของ
การแพทย์วิถีพุทธ การบูรณาการองค์ความรู ้การแพทย์วิถีพุทธ และสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ
วิเคราะห์สังเคราะห์ ดว้ ยแนวคิดทฤษฎี เกี ยวกับการสร้ างสุ ขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้ าง
สุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง หลักการพัฒนาสุ ข ภาวะตามหลัก วิทยาศาสตร์ สุข ภาพแผน
ปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลื อก และการแพทย์พืนบ้าน ทฤษฎี เกี ยวกับสสารกับ
พลังงาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขัวตรงกันข้าม รวมทังแนวคิดความสัมพันธ์กนั เป็ นองค์รวม
2. ศึกษารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติ พนั ธุ์เพือมวลมนุ ษยชาติ โดยศึกษา
ข้อมูลจากจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ในประเด็นการให้ความสําคัญของเทคนิ คการปรับสมดุลร้อนเย็น
หรื อเทคนิ คการดูแลสุ ขภาพแต่ละข้อตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็ นจิตอาสา
แพทย์วิถีพุทธ ความสําเร็ จ ปั ญหาและอุปสรรค ในการพึงตนและช่ วยเหลื อผูอ้ ืนให้มีสุขภาวะทีดี
ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ แนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข และการพัฒนารู ปแบบจิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธนานาชาติเพือมวลมนุ ษยชาติ วิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ ยแนวคิดทฤษฎีเกียวกับการสร้างสุ ขภาวะ
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ตามหลักพุทธศาสนา การสร้ างสุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง และแนวคิดความสัมพันธ์กนั
เป็ นองค์รวม โดยใช้การพรรณนาและใช้สถิตร้ อยละในบางช่วง พัฒนาเป็ นรู ปแบบจิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
3. ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ และสร้ างยุทธศาสตร์ การขยายผล
ชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ
ขอบเขตเชิ งพืนที คือ เครื อข่ายแพทย์วิถีพุทธ ทังในและต่างประเทศ และมีขอบเขตเชิ ง
ประชากรแบ่งเป็ น 2 กลุ่มดังนี
1. จดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ คือ เอกสารและสื อต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการแพทย์วิถีพุทธ
สถาบันบุญนิยม ตังแต่ พ.ศ. 2538-2558 ได้แก่
1.1 หนังสื อ วารสาร เอกสาร และแผ่นพับทีผูเ้ ขียนจัดพิมพ์และสื อต่าง ๆ ได้แก่
ข้อมูลทางสื อโทรทัศน์ วิทยุ สื อออนไลน์ ดีวดี ี วีซีดี เอ็มพี 3 ทีผูเ้ ขียนจัดทําเผยแพร่ สู่ สาธารณชน
1.2 หนัง สื อ วารสาร เอกสาร แผ่ น พับ และสื อต่ า ง ๆ ได้แ ก่ ข้อ มู ล ทางสื อ
โทรทัศน์ วิทยุ สื อออนไลน์ ดีวดี ี วีซีดี เอ็มพี 3 ทีเกียวข้องกับการแพทย์วิถีพุทธทีองค์กร หน่วยงาน
บุคคลต่าง ๆ จัดทําเผยแพร่ สู่สาธารณชน
1.3 เอกสารและสื อต่าง ๆ ทีบันทึกข้อมูลทีเกี ยวข้องกับสุ ขภาวะของผูป้ ่ วยทีใช้
การแพทย์วถิ ีพุทธสถาบันบุญนิยม
2. จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์ทงในและต่
ั
างประเทศ ตังแต่ พ.ศ. 2538-2558
จํานวน 10,000 คน

การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การสรุ ป และอภิ ป รายผลการวิจยั ใช้ก ารพรรณนา โดยวิเคราะห์ สั งเคราะห์ เนื อหาใน
ประเด็นประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของการแพทย์วิถีพุทธ การบูรณาการองค์ความรู ้การแพทย์วิถีพุทธ
และสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ จากเอกสารและสื อต่าง ๆ ด้วยแนวคิดทฤษฎี เกี ยวกับการ
สร้ างสุ ขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้างสุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง หลักการพัฒนา
สุ ขภาวะตามหลักวิทยาศาสตร์ สุขภาพแผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลื อก และ
การแพทย์พืนบ้าน ทฤษฎี เกี ยวกับสสารและพลังงาน ทฤษฎี สุขภาวะแบบขัวตรงกันข้ามรวมทัง
แนวคิดความสัมพันธ์กนั เป็ นองค์รวม
ใช้การพรรณนา โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
นานาชาติพนั ธุ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทางสื อสารออนไลน์หรื อช่องทางอืน ๆ ในประเด็น การให้
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ความสําคัญของเทคนิ คการปรับสมดุลร้อนเย็น หรื อเทคนิ คการดูแลสุ ขภาพแต่ละข้อตามหลักการ
แพทย์วิถี พุท ธ แรงจู ง ใจในการมาเป็ นจิ ตอาสาแพทย์วิถี พุ ทธ ความสํา เร็ จ ปั ญหาและอุ ปสรรค
ในการพึ งตนและช่ วยเหลื อ ผูอ้ ื นให้ มี สุ ข ภาวะที ดี ตามหลัก การแพทย์วิ ถี พุ ท ธแนวทางในการ
ปรั บปรุ งแก้ไข และการพัฒนารู ปแบบจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติ พนั ธุ์ เพือมวลมนุ ษยชาติ
ด้วยแนวคิ ดทฤษฎี เกี ยวกับ การสร้ า งสุ ข ภาวะตามหลักพุ ท ธศาสนา การสร้ า งสุ ข ภาวะตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพียง และแนวคิ ดความสัมพันธ์ กนั เป็ นองค์รวม พัฒนาเป็ นรู ปแบบจิ ตอาสาแพทย์
วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
และใช้ก ารพรรณนาวิเคราะห์ องค์ป ระกอบการพัฒนาการแพทย์วิถี พุ ท ธ และสร้ า ง
ยุทธศาสตร์ การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ

สรุปผลการวิจัย
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของการแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
ปี พ.ศ. 2535-2538 ผูว้ ิจยั รับราชการทีโรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุ กดาหาร ซึ งใน
ช่วงเวลา 3 ปี แรกของการเริ มรับราชการ ผูว้ ิจยั ได้ใช้องค์ความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพแผนปั จจุบนั อย่างเต็ม
ความสามารถ ในการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของประชาชน แต่สามารถแก้ปัญหาสุ ขภาพได้เพียง
บางส่ วนเท่านัน ยังมีปัญหาสุ ขภาพอีกจํานวนมากทียังไม่สามารถแก้ไขได้ ยิงไปกว่านันปั ญหากลับ
บานปลายมากยิ งขึ น โดยเฉพาะอย่า งยิ งปั ญ หาโรคเรื อรั ง ค่ า ใช้จ่ า ยในการดู แลสุ ข ภาพสู ง ขึ น
ศักยภาพในการพึงตนในการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพน้อยลง ทําให้เริ มชัดเจนว่าการดูแลสุ ขภาพ
แผนปั จจุบนั ช่วยลดหรื อแก้ปัญหาได้บางส่ วน แต่อีกหลายส่ วนยังไม่สามารถลดหรื อแก้ปัญหาได้
ผูว้ ิจยั จึงได้เริ มแสวงหาความรู ้ เพิมเติม โดยศึกษาเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตและวิธีการดู แลสุ ขภาพ
แนวบุ ญนิ ยมจากการอ่านหนังสื อและได้ไปอบรมการแพทย์พืนบ้าน และกสิ กรรมผสมผสาน
ไร้ สารพิ ษ การดํา รงชี วิตแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยงกับ ปราชญ์ชาวบ้า นจังหวัดบุ รีรัมย์ กลุ่ มพ่อผาย
พ่อคําเดือง พ่อสุ ทธิ นนั ท์ จากนันจึงได้ศึกษาการดูแลสุ ขภาพแนวทางเลือกต่าง ๆ หลากหลายศาสตร์
เพิมเติม รวมถึงการทํากสิ กรรมไร้สารพิษและการดํารงชีวติ แนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริ งจัง
ผูว้ ิจยั ได้ทดลองปฏิ บตั ิตามหลักการดูแลสุ ขภาพแผนต่าง ๆ ควบคู่กบั การปฏิ บตั ิพุทธธรรม
แนวบุญนิ ยม ทํากสิ กรรมไร้สารพิษและการดํารงชี วิตแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริ งจัง โดยบูรณาการ
ร่ วมกับความรู ้ ด้านสมุ นไพรที เรี ยนรู ้ ซึมซับมาจากบิ ดาตังแต่ผูว้ ิจยั ยังเยาว์วยั พบว่า ทําให้ผูว้ ิจยั
มีสุขภาพดีขึน จึงได้เผยแพร่ องค์ความรู ้ดงั กล่าวช่วยเหลือประชาชนทีเดือดร้อนด้านสุ ขภาพทีสนใจ
ซึ งพบว่าประชาชนสนใจมาใช้วธิ ี การดังกล่าวมากขึน และส่ วนใหญ่ทีใช้วธิ ี การดังกล่าวมีสุขภาพดีขึน
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จากประสบการณ์การลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองและเก็บข้อมูลจากการช่วยเหลือผูอ้ ืน ผูว้ ิจยั
ได้บูรณาการมาเป็ นศาสตร์ ก ารดู แลสุ ขภาพแนวเศรษฐกิ จพอเพีย ง ตามหลักการแพทย์วิถีพุ ท ธ
โดยนําเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์ การดูแลสุ ขภาพทัง 4 แผน คือ แผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลือก
และแผนพืนบ้าน รวมกับหลัก 8 อ. เพือสุ ขภาพทีดีของสถาบันบุญนิ ยมมาบริ หารจัดการองค์ความรู ้
ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วยหลักธรรมของพุทธศาสนา และปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ งแวดล้อมในปั จจุ บนั
เน้นการแก้ไขหรื อลดปั ญหาสุ ขภาพทีต้นเหตุโดยใช้สิงทีประหยัดทีสุ ด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงทีสุ ด
ด้วยวิธีทีเรี ยบง่าย ได้ผลรวดเร็ ว สามารถพึงพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถินเป็ นหลัก ประยุกต์
เข้ากับวิถีชีวติ ได้ และมีความยังยืน
เมื อพบข้อมูลว่า ประชาชนทีใช้การดู แลสุ ขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมส่ วนใหญ่
มี สุ ขภาพที ดี ขึ น จึ งได้เผยแพร่ องค์ความรู ้ เพื อช่ วยเหลื อประชาชนในวงกว้างมากขึ น โดยไม่ ค ิ ด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ จนเกิดสโลแกน “ศูนย์บาทรักษาทุกโรค” และ “หมอทีดีทีสุ ดในโลกคือตัวคุณเอง”
เกิ ดการรวมตัวกันของผูท้ ี ปฏิ บ ตั ิ ต ามแนวแพทย์วิถี ธ รรมที มี สุ ข ภาพดี ขึ น ที ต้อ งการ
เสี ยสละช่ วยเหลื อผูท้ ี เดื อดร้ อนด้า นสุ ข ภาพมากขึ น เกิ ดเป็ นศูนย์เรี ย นรู ้ สุ ข ภาพพึ งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ 1, 2, 3, 4 และ 5 และเกิดมูลนิ ธิแพทย์วิถีธรรมแห่ งประเทศไทย
ตามลําดับ รวมทังเกิ ดเครื อข่ายย่อยทังในและต่างประเทศ ดําเนิ นกิ จกรรมพึงตนและเผยแพร่ องค์
ความรู ้และทักษะในการดูแลสุ ขภาพตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ (แพทย์วิถีธรรม) ในรู ปแบบต่าง ๆ
ได้แก่
1. การจัดค่ายอบรมให้ความรู ้ และข้อมูลเกียวกับสุ ขภาพพึงตนตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ
1.1 ค่ ายสุ ขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสู ตร 3-7 วัน) จัดเดื อนละ
1-2 ครั ง มี ผูเ้ ข้าอบรมเฉลี ยครั งละ 200-300 คน จัดทีสวนป่ านาบุญ 1-5 และเครื อข่ายแพทย์วิถีพุทธ
ทัวประเทศ
1.2 ค่ ายสุ ขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสู ตร 1 วัน) มี ผูเ้ ข้าอบรม
เฉลียครังละ 200 คน จัดทีสวนป่ านาบุญ 3, 4, 5 และเครื อข่ายแพทย์วถิ ีพุทธทัวประเทศ
1.3 ค่ า ยแฟนพันธุ์ แท้ เพือตามหาและสร้ า งจิ ตอาสาศู นย์บ าท เสี ย สละทํา งานฟรี
ไม่รับเงินทอง แต่ทาํ ประโยชน์เพือผองชนทําเพือผูอ้ ืน จัดปี ละ 1 ครัง มีผเู ้ ข้าร่ วมการอบรมเฉลียครัง
ละประมาณ 300 คน
1.4 ค่ ายพระไตรปิ ฏก เพือเผยแพร่ สัจธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นฝึ กฝนปฏิ บตั ิ
เข้มข้นลด ละ ล้างกิเลส และฆ่ากิ เลส ฝึ กรับประทานอาหารเพียงมือเดียว (อาหารไม่มีเนื อสัตว์รสจืด)
ฝึ กฝนสมรรถนะและความแข็ง แกร่ ง ของร่ า งกายและจิ ต ใจด้ว ยกิ จกรรมพิเศษ เดิ นจาริ ก จาก
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สวนป่ านาบุ ญ 4 (บ้านแดนสวรรค์) อําเภอธาตุ พนม เพือไปสักการะพระธาตุ พนม อําเภอธาตุ พนม
เป็ นระยะทางทังสิ น 23 กิ โ ลเมตร มี ผู เ้ ข้า ร่ ว มการอบรมเฉลี ย 300 ท่า น จัด ปี ละ 2 ครั ง ที
สวนป่ านาบุญ 1 หรื อ สวนป่ านาบุญ 4
ผูว้ ิจยั ได้ช่วยเหลื อประชาชนทีมี ความทุกข์จากปั ญหาสุ ขภาพกายและใจ ด้วยหลัก
การแพทย์วิถี พุ ท ธ (แพทย์วิถี ธ รรม) สุ ข ภาพพึ งตนตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ย ง รวมแล้วจนถึ ง
ปั จจุบนั (ปี 2558) สามารถช่วยคนได้กว่า 160,000 คน
2. การให้บริ การความรู ้ และข้อมูลแพทย์วิถีพุทธในรู ปแบบของสิ งพิมพ์ ได้แก่ หนังสื อ
วารสาร แผ่นพับ แผ่นการ์ ดต่าง ๆ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
ผูว้ จิ ยั ได้เขียนและเผยแพร่ ผลงานสื อสิ งพิมพ์หนังสื อด้านสุ ขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ รวมแล้วมียอดพิมพ์ 1,800,000 เล่ม
นอกจากนี ยัง ได้ จ ัด ทํา สื อภาพและเสี ยงประเภท ดี วี ดี วี ซี ดี และเอ็ ม พี ส าม เช่ น
ค่ายสุ ขภาพ ค่ายแฟนพันธุ์ แท้ ค่ายพระไตรปิ ฎก โยคะกดจุ ดลมปราณและกายบริ หาร ยา 9 เม็ด
แลกเปลียนประสบการณ์ สวดมนต์ ฝึ กลมหายใจ กัวซา มหัศจรรย์นาปั
ํ สสาวะ เทคนิ คทําใจให้หาย
โรคเร็ ว คนพอเพียง ความผาสุ กทีแท้จริ ง ฯลฯ จนถึงปั จจุบนั (ปี 2558) รวมประมาณ 12,000 แผ่น
3. การให้บริ ก ารความรู ้ และข้อมูล หลัก การแพทย์วิถี พุท ธ และให้คาํ ปรึ ก ษาปั ญหา
สุ ขภาพรายบุคคลโดยตรง (ตัวต่อตัว)
4. การให้บริ การความรู ้และข้อมูลแพทย์วถิ ีพุทธผ่านสถานีโทรทัศน์
4.1 สถานี โทรทัศน์บุญนิ ยมทีวี www.boonniyom.tv ในรายการ “สุ ขภาพดีกบั แพทย์
วิถีธรรม (หมอเขียว)” ออกอากาศเวลา 06.00-07.00 น. ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
4.2 สถานีโทรทัศน์หมอเขียวทีวอี อนไลน์
5. การให้บริ การความรู ้และข้อมูลแพทย์วถิ ีพุทธผ่านสถานีวทิ ยุ
รับฟั งรายการแพทย์วิถีธรรมทางอากาศ ทุกวันเสาร์ อาทิตย์เวลา ทุ่มถึ ง 2 ทุ่มทาง
คลืน 102.75 หล่ายแก้วเรดิโอ รับเชิ ญไปออกรายการวิทยุทอ้ งถิน เช่น สถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ ง
ประเทศไทยจังหวัดอํานาจเจริ ญ สถานีอาํ เภอป่ าซางบ้านโฮ่ง เวียงหนองล่องจอมทอง จังหวัดลําพูน
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม ฯลฯ
6. การให้ บ ริ ก ารความรู ้ และข้อมู ล แพทย์วิ ถี ธ รรม ผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ตที เวป
หมอเขียวดอทเน็ต www.mokeaw.net ซึ งตังแต่ ปี 2553 จนถึงปั จจุบนั (ปี 2558) มีผเู ้ ข้าไปศึกษา
สื อทางระบบอินเตอร์ เน็ตขององค์กรแพทย์วถิ ีธรรมรวมกว่า 11 ล้านครัง
7. การให้บริ การปรึ กษาปั ญหาสุ ขภาพและ ข้อมูลทาง LINE
8. ได้รับเชิ ญออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ
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สารคดี ธรรมชาติบาํ บัดพึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานหลักประกัน
สุ ขภาพแห่งชาติเผยแพร่ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
• สารคดี สุ ข ภาพดี วิ ถี ไ ทย ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เผยแพร่ ท างสถานี วิ ท ยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11
• รายการสุ ขภาพดี ดว้ ย 8 อ. “สุ ขภาพแนวพึงตนแนวเศรษฐกิ จพอเพียง” เผยแพร่
ทางสถานีโทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมเพือมวลมนุษยชาติ “บุญนิยมทีว”ี (เดิมชือ FMTV)
• รายการคน ค้นคน “หมอเขียวศูนย์บาทรักษาทุกโรค” เผยแพร่ ทางสถานี โทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์
• รายการมองโลก มองธรรม เผยแพร่ ทางสถานี โทรทัศน์ผา่ นดาวเทียมบุญนิ ยมทีวี
• รายการ เรื องจริ งผ่านจอ เผยแพร่ ทางสถานี วท
ิ ยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
• รายการครู ส ร้ า งคน คนสร้ า งโลก ของ คุ รุ ส ภา ตอน “หมอเขี ย ว” เยี ย วยา
ครอบครัวครู ซึ งครอบครัวครู ดูแล โดย สกสค. เผยแพร่ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
• สารคดี ทางนําชี วต
ิ ตอน “ธรรมะดับโรค” เผยแพร่ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
9. การจัดการความรู ้ ทําวิจยั และพัฒนาด้านวิชาการ
• จัด ตังกลุ่ ม วิช าการเพื อศึ ก ษาวิจ ยั การใช้ก ารแพทย์ว ิถี ธ รรม ในการดู แ ลรั ก ษา
สุ ขภาพของประชาชน ซึ งได้มีผสู ้ นใจเข้าร่ วมทังหน่ วยงานโรงพยาบาลของรัฐ สํานักสาธารณสุ ข
จังหวัด เจ้าหน้าทีด้านสาธารณสุ ข แพทย์ พยาบาล อสม. ร่ วมกับภาคประชาชนทีเป็ นจิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธร่ วมกับสํานักการแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการทํา
หลักสู ตรการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพือการพึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
• ร่ วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ เปิ ดหลักสู ตร ผูป
้ ระกอบการสังคม ความถนัดแพทย์
วิถี ธ รรม ร่ วมกับ การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น จัดหลักสู ตรการแพทย์วิถี ธรรมให้นัก เรี ย นการศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
• ร่ วมทํา วิจ ยั กับ โครงการกํา ลัง ใจในพระเจ้า หลานเธอพระองค์เจ้า พัช รกิ ติย าภา
ในการฟื นฟูผตู ้ อ้ งขังหญิง ได้แก่ เรื อนจํากลางนครพนม เรื อนจําจังหวัดภูเก็ต และทัณฑสถานเปิ ด
โคกตาบัน จังหวัดสุ รินทร์
•

ศรัทธาต่ อการแพทย์ วถิ ีพุทธ
1. ศรัทธาต่อการแพทย์วถิ ีพุทธ ประเด็นประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ
2. ศรัทธาต่อการแพทย์วถิ ีพุทธ ประเด็นรางวัลและเกียรติบตั รต่าง ๆ
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ผูใ้ ช้ห ลัก การแพทย์วิถี พุท ธ ที สามารถนํา หลัก การแพทย์วิถี พุท ธไปปฏิ บ ตั ิ ไ ด้อ ย่า ง
ต่อเนื อง ได้ผลสุ ขภาพดี ขึนทังทางกาย ทางจิ ต ทางสังคม และทางปั ญญา (จิ ตวิญญาณ) นัน ผูใ้ ช้
การแพทย์วถิ ีพุทธล้วนแต่เป็ นผูม้ ีความศรัทธาต่อการแพทย์วถิ ีพุทธ ใน 4 ด้าน คือ
1) ศรัทธาต่อตัวผูว้ ิจยั
เมือผูว้ จิ ยั พากเพียรฝึ กฝนปฏิบตั ิตามองค์ความรู ้การแพทย์วิถีพุทธทีได้บูรณาการมาตามที
นําเสนอในบทที 5 จนเกิดสภาพชี วิตพอเพียงเรี ยบง่าย ร่ างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็ นสุ ขแล้ว
ซึ งเป็ นสภาพแห่ งความเป็ นพุทธบุตร เข้าใจและเข้าถึ งองค์ความรู ้ ทีถู กต้อง จึ งดําเนิ นการพัฒนา
เผยแพร่ องค์ความรู ้เพือช่วยเหลื อมนุ ษยชาติต่อไป ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสเกียวกับการพึงตนเองและ
ช่วยเหลือผูอ้ ืน ในอัตตวรรคที 12
2) ศรัทธาต่อธรรมะหรื อคุณธรรมทีทรงไว้หรื อทีมีอยูใ่ นตัวของผูว้ ิจยั โดยเฉพาะความมี
เมตตาธรรมและความเสี ยสละอย่างทุ่มโถม ทีไม่รู้จกั เหน็ดเหนื อยในการเพียรช่วยเหลือประชาชน
อย่างเต็มทีไม่หยุดหย่อน อย่างต่อเนืองตลอดระยะเวลา 20 ปี ทังในประเทศไทยและต่างประเทศ
3) ศรัทธาต่อหลักเทคนิ คการปรับสมดุล 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ไปปฏิบตั ิในการดูแลป้ องกัน
รักษา ฟื นฟู และสร้างเสริ มสุ ขภาพให้ทุเลาจากโรคหรื ออาการเจ็บป่ วยต่าง ๆ เป็ นการผ่าทางตันของ
ระบบสุ ขภาพ ทีจะนําไปสู่ สุขภาวะทีสมบูรณ์ได้อย่างยังยืน หรื อสร้างเสริ มให้มีสุขภาพแข็งแรงได้
จริ ง เห็ นผลเปลี ยนแปลงในทางทีดี ขึนได้จริ ง ผูใ้ ช้มีความสบาย เบากาย มี กาํ ลัง มีความเป็ นอยู่ที
ผาสุ กขึนเจริ ญขึน
4) ศรัทธาต่อหมู่กลุ่มแพทย์วถิ ีพุทธ ทีเป็ นมิตรดีสหายดีสังคมสิ งแวดล้อมดี เนื องจากเป็ น
หมู่กลุ่มทีจะนําพาให้จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธแต่ละท่านทีมีความศรัทธาต่อหมู่กลุ่มอย่างบริ สุทธิq ใจจริ ง
ไปสู่ เป้ าหมายของความผาสุ ก สงบสันติสุข เพือมวลมนุษยชาติได้อย่างแท้จริ ง

การบูรณาการองค์ ความรู้ การแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
มนุษยชาติทวโลกประสบกั
ั
บภาวะปั ญหาสุ ขภาพ 3 ประการหลัก ได้แก่ 1) ปริ มาณผูป้ ่ วย
ชนิดและความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยมีแนวโน้มเพิมมากขึน 2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหาความ
เจ็บ ป่ วยเพิ มมากขึ น 3) ประชาชนมี ศกั ยภาพในการดู แลแก้ไ ขปั ญหาสุ ขภาพด้วยตนเองน้อยลง
การบริ หารจัดการองค์ความรู ้และการดําเนินการทีมีอยูใ่ นระบบปกติ ช่วยลดปั ญหาได้เพียงบางส่ วน
ยังมีปัญหาอีกจํานวนมากทียังไม่สามารถแก้ไขได้ ยิงไปกว่านันกลับทวีความรุ นแรงยิงขึน ๆ ผูว้ ิจยั
จึงพัฒ นาองค์ค วามรู ้ ก ารแพทย์วิถี พุท ธขึ น เพื อสร้ า งสุ ข ภาวะช่ ว ยลดหรื อ แก้ปั ญ หาดัง กล่ า ว
และวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู ้ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี เกียวกับการสร้ างสุ ขภาวะตามหลัก
พุ ท ธศาสนา การสร้ า งสุ ข ภาวะตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลัก การพัฒ นาสุ ข ภาวะตามหลัก

770
วิทยาศาสตร์ สุขภาพแผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลื อก และการแพทย์พืนบ้าน
ทฤษฎีสสารและพลังงาน และทฤษฎีขวตรงกั
ั
นข้ามเชิงสุ ขภาพ
พบว่า สาเหตุหลักทีทําให้เกิ ดโรคหรื ออาการเจ็บป่ วย ตามหลักแพทย์วิถีพุทธเกิ ดจาก 5
ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ความร้ อนเย็นไม่สมดุ ลด้านวัตถุ 2) ทําบาปหรื ออกุศลกรรม 3) การ
ไม่บาํ เพ็ญบุญกุศล 4) ความกลัว ความใจร้อน ความวิตกกังวล และความเศร้าหมอง และ 5) การคบ
มิตรทีไม่ดี การอยูใ่ นสังคมและสิ งแวดล้อมไม่ดี
แบ่ง เป็ นสาเหตุ ค วามเจ็บ ป่ วย 9 ข้อ ย่อ ย 1) อารมณ์ เ ป็ นพิษ 2) อาหารเป็ นพิษ และ
ไม่สมดุล 3) พิษจากการไม่ออกกําลังกาย หรื อการออกกําลังกายและอิริยาบถทีไม่ถูกต้อง 4) พิษจาก
มลพิษต่าง ๆ ในโลกเพิมมากขึน 5) พิษจากการสัมผัสเครื องยนต์ เครื องไฟฟ้ า หรื อเครื องอิเลคทรอนิ ค
มากเกิ นความสมดุ ล 6) ไม่พึงตน ด้วยวิธีทีประหยัดเรี ยบง่าย ในการลดความรุ นแรงของพิษหรื อ
ระบายพิษออกจากร่ างกาย 7) การเพียรการพักทีไม่พอดี 8) บาปหรื ออกุศลกรรม 9) การบูรณาการ
องค์ความรู ้ในการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพส่ วนใหญ่ ณ ปั จจุบนั ยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากพอ
เกิดความเจ็บป่ วยหรื อกลุ่มอาการร้อนเย็นไม่สมดุล 5 กลุ่มอาการ ดังนี 1) กลุ่มอาการของ
ภาวะร่ างกายร้อนเกิ น 2) กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายเย็นเกิ น 3) กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายร้อนเกิ น
และเย็นเกินเกิดขึนพร้อมกัน 4) กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายทีมีสาเหตุเกิดจากร่ างกายร้อนหรื อร้อน
เย็นพันกันเกินตีกลับเป็ นอาการเย็นเกิน (เย็นหลอก) 5) กลุ่มอาการของภาวะร่ างกายทีมีสาเหตุเกิด
จากร่ างกายเย็นหรื อร้อนเย็นพันกันเกินตีกลับเป็ นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก)
ซึ งแก้ไขได้ดว้ ยการปรับสมดุลร้อนเย็น ใช้เทคนิ ค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ตามหลักแพทย์วิถีพุทธ
ดังนี 1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น 2) การกัวซาหรื อขูดซาหรื อขูดพิษหรื อขูดลม
(การขูดระบายพิษทางผิวหนัง ) 3) การสวนล้า งพิษออกจากลําไส้ ใหญ่ ด้วยสมุ นไพรที ถู กสมดุ ล
ร้อนเย็น (ดี ท็อกซ์) 4) การแช่ มือแช่เท้าหรื อส่ วนทีไม่สบายในนําสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของ
ร่ างกาย 5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่ างกาย
6) การออกกํา ลัง กาย กดจุ ดลมปราณ โยคะ กายบริ หาร ที ถู ก ต้อง 7) การรั บ ประทานอาหาร
ปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย็นของร่ างกาย 8) ใช้ธรรมะ ละบาป บําเพ็ญบุญกุศล ทําจิตใจให้ผอ่ งใส
คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี 9) รู ้เพียรรู ้พกั ให้พอดี
โดยเทคนิ ค (ยาเม็ด) ที 6-9 เป็ นเทคนิ คหลักทีมีผลต่อสุ ขภาพมากทีสุ ด จึงควรพากเพียร
ปฏิ บตั ิให้ได้ดีทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ ส่ วนเทคนิ ค (ยาเม็ด) ข้อ 1-5 นัน เป็ นสิ งทีช่ วยเสริ มในการปรับ
สมดุ ลร้ อนเย็นได้เป็ นอย่างดี ให้เลื อกปฏิ บตั ิในข้อทีรู ้ สึก สุ ขสบายเบากายมีกาํ ลัง ในปริ มาณหรื อ
จํา นวนครั งเท่า ที รู ้ สึ ก สบาย ข้อ ใดที ทํา แล้ว รู ้ สึ ก ไม่ส บายไม่เ บากายไม่มี กาํ ลัง ก็ไ ม่ต อ้ งทํา
พระพุทธเจ้าตรัสว่า การใช้ สิงทีประหยัด หาได้ ง่าย และไม่ มีโทษ เป็ นสิ งทีมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดใน
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การดับทุกข์ (จัตตาริ สูตร) เมือใช้เทคนิ คทัง 9 ข้อ ตามหลักการใช้สิงทีประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ
ทีพระพุทธเจ้าทรงยืนยันเป็ นสิ งทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการดับทุกข์ เป็ นวิธีหลักในการดูแลแก้ไข
ปั ญหาสุ ขภาพแล้ว แต่ยงั มีอาการเจ็บป่ วยทียังทุกข์ทรมานทนได้ยากทนได้ลาํ บากอยู่ หรื อไม่แน่ใจ
ว่าจะสามารถปรับสมดุลร้อนเย็นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจนชีวติ สามารถกําจัดโรคได้ ก็ให้ใช้ธรรมะ
ตามทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “สัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะ” แปลว่า “สิ งทังหลายทังปวงไม่ควรยึดมัน
ถื อมัน” (สํ. สฬา.18/96) แสดงให้เ ห็ นว่า สิ งใดที เข้า ไปยึด มันถื อมันจะไม่ ทุ ก ข์เป็ นไม่ มี สภาพ
ดังกล่าวนันจึงไม่ควรยึดมันถือมัน ทีจะใช้เฉพาะเทคนิ ค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) อย่างเดียวเท่านัน ก็ควร
พิจารณาหาวิธีการในการดูแลสุ ขภาพแผนต่าง ๆเสริ มเติมเต็ม ซึ งการใช้วิธีในการดูแลสุ ขภาพแผน
ต่าง ๆเสริ มเติ มเต็มนัน ใช้หลักลางเนื อชอบลางยา คือ เลื อกใช้วิธีทีทําแล้วรู ้ สึกสุ ขสบายเบากาย
มีกาํ ลัง หรื อไม่สบายแต่เบากายมีกาํ ลัง ถ้าใช้แล้วไม่สบายหนักตัวกําลังตกอ่อนเพลี ยก็ให้หยุดทํา
หรื อท่านที ได้ใช้วิธีการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพตามแผนต่าง ๆมาแล้ว แต่ยงั มีอาการเจ็บป่ วยอยู่
ก็สามารถศึกษาทดลองใช้เทคนิ คการปรับสมดุ ลร้ อนเย็น ด้วยเทคนิ ค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ตามหลัก
แพทย์ว ิถี พ ุท ธ เสริ ม เติ ม เต็ม หรื อ ทดแทนตามความเหมาะสมของสภาพชี ว ิต ผู น้ ั น ๆ ได้
สํา หรั บ ท่า นที ประเมิ นสถานการณ์ ความเจ็บป่ วยที เป็ นอยู่ว่าวิธีการต่าง ๆ นันไม่สามารถแก้ปัญหา
สุ ขภาพดังกล่าวได้ ซํายังเสี ยงต่อความทุกข์ทรมานจากวิธีการใด ๆ ดังกล่าวแล้ว ต้องการวางร่ างวาง
ขันธ์ดว้ ยวิธีเทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ซึ งสามารถติดตามรายละเอียดได้ ในภาคผนวก ฐ “การวางร่ าง
วางขันธ์” โดย ใจเพชร กล้าจน
การแพทย์วิถีพุทธ เป็ นการดูแลสุ ขภาพทีเหมาะกับคนทัวไปทุกฐานะ ทุกอาชี พ ทุกชนชาติ
ทีต้องการเรี ยนรู ้ ฝึกฝนการดูแลสุ ขภาพ และเข้าถึงวิชชาแห่ งพุทธะ ทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการ
ดูแลสุ ขภาพกาย ใจ ในหมู่มิตรดี สังคมและสิ งแวดล้อมทีดี

ผลสุ ขภาวะของผู้ใช้ การแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ระหว่าง
พ.ศ. 2538-2558 ของผูป้ ่ วยทีใช้การแพทย์วิถีพุทธสถาบันบุญนิ ยม ในประเด็น “สุ ขภาวะของผูใ้ ช้
การแพทย์วิถี พุ ทธ” มี ขอบเขตด้านพืนที การศึ กษาจากจดหมายเหตุ คื อ เอกสารบันทึ กแบบต่าง ๆ
อันได้แก่ 1) หนัง สื อและแผ่นพับ ต่า ง ๆ ที เผยแพร่ เกี ยวกับ ความรู ้ และหลัก การแพทย์วิถี พุท ธ
2) งานวิจยั เกี ยวกับการแพทย์วิถีพุทธสถาบันบุญนิ ยม 3) แบบบันทึกแลกเปลี ยนประสบการณ์
การใช้การแพทย์วิถีพุทธ 4) แบบบันทึกข้อมูลจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ หรื อผูท้ ีใช้การแพทย์วิถีพุทธ
5) การสัมภาษณ์เชิ งลึกจากการแลกเปลียนประสบการณ์การแพทย์วิถีพุทธทีบันทึกไว้ ในรู ปของ
เอกสาร เอ็มพีสามและวิดีโอ 6) ใบสมัครและใบประเมินผลการอบรมค่ายสุ ขภาพการแพทย์วิถีพุทธ
7) การสัมภาษณ์แลกเปลียนประสบการณ์และข้อมูลการดูแลสุ ขภาพผ่านสื อออนไลน์ทางเวปไซด์

772
ยูทูป เฟสบุ๊ค ไลน์ และสื ออิเล็คทรอนิ คแบบต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการแพทย์วิถีพุทธระหว่าง พ.ศ.
2538-2558
ผลสุ ขภาวะของผูใ้ ช้แพทย์วิถีพุทธโดยเลื อกสุ่ มอย่างง่ายและแบบเจาะจง จํานวนรวมทังสิ น
1,542 กรณี ศึกษา
สรุ ปสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ ทัง 4 ด้าน จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้ มูลจาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ สรุ ปได้ดงั นี
1. ด้านร่ างกาย
สุ ขภาวะทางกาย มี การเปลี ยนแปลงเข้าสู่ ภาวะปกติ มากขึ น อาการเจ็บป่ วยทุ เลา ลดลง
มีความรู ้สึกสบาย มีกาํ ลัง โปร่ ง เบากายมากกว่าเดิม และเมือเจ็บป่ วยสามารถพึงตนและดูแลตนเอง
ได้ดว้ ยหลักการแพทย์วิถีพุทธเพือการพึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ตอ้ งไปพบแพทย์ ลดปริ มาณ
การใช้ ย าลงได้ หรื อ ถึ ง ระดับ ที หยุ ด การใช้ ย าลงได้ เ ด็ ด ขาด ลดหรื อ งดการทานเนื อสั ต ว์ไ ด้
ทานอาหารรสจืดลงได้ และพยายามทานอาหารผักผลไม้มากขึน
สุ ขภาวะทางกายในด้านเศรษฐกิ จ มี การเปลี ยนแปลงอย่างเห็ นได้ชัด สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในปั จ จัย สี ที เป็ นสิ งจํา เป็ นในการดํา รงชี วิต ประจํา วัน ได้ โดยเฉพาะค่า ใช้จ่า ยการ
รั ก ษาพยาบาล ลดหรื องดการใช้ย า สามารถหลี ก เลี ยงการนํายาเคมี เข้าร่ า งกายได้ นอกจากนัน
การดํารงชีวติ แนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และ
เครื องนุ่ งห่ มได้ ส่ งผลต่อสุ ขภาพกายที มีพลังมากขึน ทํากิ จกรรมการงานได้มากขึน สุ ขภาพใจที
เป็ นสุ ขมากขึน ต่อยอดพัฒนาสู่ การเป็ นจิตอาสา
2. ด้านจิตใจ
สุ ขภาวะทางจิ ตเปลี ยนแปลงไปในทางที ดี ขึ น ผูป้ ่ วยบอกเล่ า ได้ถึ ง ความทุ ก ข์ที ลดลง
ความสุ ขทีเพิมขึน ความโปร่ งโล่งเบาสบายใจ มีความเข้าใจในวิธีการคิดพิจารณาจัดการความกลัว
หรื อความเครี ยดทีเหมาะสมได้ (ไม่กลัวโรค ไม่กลัวตาย ไม่เร่ งผล ไม่กงั วล) พิจารณาวางใจและ
ยกจิ ตได้สูง ขึ น มี จิตที อยากช่ วยเหลื อผูอ้ ื น มี ค วามเชื อมันและศรั ท ธาในแนวทางแพทย์วิถี พุท ธ
มีความเชื อและเข้าใจในกฎแห่ งกรรมและผลของกรรมทีชัดเจนมากขึน มันใจในการมีและการใช้
ชีวติ ทีเรี ยบง่ายและพอเพียง และการนําแนวทางการแพทย์วถิ ีพุทธไปปฏิบตั ิต่อได้อย่างต่อเนือง
3. ด้านสังคม (มิตรสหายและสังคมสิ งแวดล้อม)
สุ ขภาวะทางสังคม เปลียนแปลงไปในทางทีดี ขึน และมีจิตใจเอือเฟื อเกือกูลผูอ้ ืนใช้ชีวิต
ประหยัดพอเพียง ได้รับการสนับสนุ นทางสังคม ผูป้ ่ วยบอกเล่าถึงความรู ้สึกว่าสามารถอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีความสุ ข
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สุ ขภาวะทางสังคม เปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน เชื อมันในการเป็ นหมอดูแลรักษาตนได้
มีทกั ษะการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพตนเองค่าใช้จ่ายส่ วนตัวและครอบครัวลดลงได้ ใช้ชีวิตทีประหยัด
พอเพียงและเรี ยบง่ายขึน มีจิตใจเอือเฟื อเกื อกูลผูอ้ ืน ให้คาํ แนะนําบอกต่อผูท้ ีสนใจหลักการแพทย์
วิถีพุทธอย่างเข้าใจสภาพจิตของผูท้ ีอยากหรื อต้องการได้รับการแนะนําช่ วยเหลื อ สามารถจัดสรร
เวลาช่วยเหลือผูอ้ ืนได้มากขึนอย่างเป็ นสุ ข สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขและเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูอ้ ืนมากขึน
4. ด้านปั ญญา (จิตวิญญาณทีดีงามและผาสุ ก เข้าถึงสัจธรรม)
สุ ขภาวะทางปั ญญา (จิตวิญญาณ) เปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน ประเมินจากการบอกเล่า
และพฤติกรรมทีแสดงออกถึงความสามารถในการมีความเข้าใจชี วิต มีความเชื อมันในคุ ณงามความดี
การให้อภัยการมีความหวังมีความรักต่อตนเองและผูอ้ ืน ได้ศึกษาและเข้าใจวิธีการลดละเลิ กกิ เลส
ทีสามารถปฏิบตั ิได้จริ งและเห็นผลจากการปฏิบตั ิวา่ กิเลสลดละเลิกได้จริ ง มีพฤติกรรมทีแสดงออก
ถึงความสามารถในการพัฒนาด้านศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณอย่างเต็มที มีความเข้าใจชี วิต และ
ชี วิตทีเปลียนแปลงไปในทางทีเจริ ญขึน สามารถเห็นและลดความโลภ โกรธ หลงของตนได้อย่าง
ชัดเจน มีความเข้าใจได้ชดั เจนขึนและเชื อมันในเรื องของกรรมและผลของกรรม (วิบาก) มีความ
เชื อมันในการกระทําและผลของการกระทําเท่านันทีจะส่ งผลอยูต่ ลอดเวลา การสร้างแต่คุณงามความดี
การให้อ ภัย มี ค วามเมตตาต่อ ตนเองและผู อ้ ื น ด้ว ยการทํา ประโยชน์ใ ห้ผู อ้ ื นได้อ ย่า งเป็ นสุ ข
ให้ค วามสํา คัญกับ การพัฒนาศัก ยภาพทางด้า นจิตวิญ ญาณอย่า งเต็ม ที โดยมาพัฒนาตนเป็ นจิต
อาสาแพทย์วิถี พุท ธ เพือฝึ กฝนความเป็ นพุท ธะ ผูร้ ู ้ ผูต้ ื น ผูเ้ บิ ก บาน ในตน พร้ อมทํา ประโยชน์
ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ระหว่าง
พ.ศ. 2538-2558 ของผูป้ ่ วยทีใช้การแพทย์วิถีพุทธ สถาบันบุญนิ ยม ในประเด็น “สุ ขภาวะของผูใ้ ช้
การแพทย์วิถีพุทธ” ที ได้บนั ทึ กไว้จาํ นวน 1,542 กรณี ศึก ษา พบว่าผูใ้ ช้หลักการแพทย์วิถีพุท ธ
มีสุขภาวะเปลียนแปลงในทางทีดีขึน ด้วยองค์ประกอบทีแตกต่างกัน ซึ งสามารถสรุ ปเป็ นหลักปั จจัย
องค์ประกอบการใช้หลักการแพทย์วถิ ีพุทธ หรื อ องค์ประกอบการใช้เทคนิค 9 ข้อ ได้ดงั นี
1. การปรั บ สมดุ ลร้ อนเย็น ละบาป บําเพ็ญบุ ญกุศ ล การทําจิ ตใจให้ผ่องใส คบมิ ตรดี
สร้างสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี ด้วยการปฏิบตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา
2. การรักษาโรคหรื ออาการไม่สบาย เป็ นการรักษาทีต้นเหตุของโรคหรื ออาการไม่สบาย
(ละเหตุทุกข์ได้เป็ นสุ ขในทีทังปวง (ขุ.ธ.25/59) ละทุกข์ทงปวงได้
ั
เป็ นความสุ ข (ขุ.ธ.25/33) หรื อคือ
การดับทุกข์ ให้ดบั ทีเหตุแห่งทุกข์ (ทุกข์หรื อโรคก็จะดับ)
3. ใช้สิงทีประหยัดเรี ยบง่าย ใกล้ตวั ปลอดภัย และใช้ทรัพยากรในท้องถิน
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4. หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุณเอง เมือนําไปปฏิ บตั ิได้จริ ง สามารถหายได้จริ ง และ
ไม่มีโทษหรื อผลข้างเคียงและพิษภัย (Side effects)
5. เห็นผลได้เร็ ว ทําเอาเองได้ ในการรักษาโรคได้ทุกโรค (แม้จะไม่ใช่ทุกคน แต่คนส่ วนใหญ่
ก็มีสุขภาพดีขึน) คือ เห็นผลได้ทนั ที ในขณะทีทํา หรื อขณะทีรอส่ งผล (หลังการกระทําแล้ว) โดยใช้
เวลาทีน้อยทังในขณะทีทําและขณะทีรอส่ งผล
6. ความศรั ทธา ผูใ้ ช้มีศรั ทธาต่อตนเองว่าตนสามารถปฏิ บตั ิได้ ต่อผูว้ ิจยั (ผูบ้ ูรณาการ
หลักการแพทย์วถิ ีพุทธ) และหมู่กลุ่มจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ (มิตรสหายสังคมสิ งแวดล้อมดี) และต่อ
หลักปฏิบตั ิ เทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ความศรัทธานีทีจะช่วยทําให้หายโรคได้เร็ ว
7. มี เ ทคนิ ค การทํา ใจให้ห ายโรคเร็ ว คื อ อย่า กลัวโรค อย่า กลัว ตาย อย่า เร่ ง ผล และ
อย่ากังวล
8. ทุกสิ งทุกอย่างในโลกนี มีแต่กรรมและวิบากเท่านัน ทีส่ งผลตลอดเวลา จึงต้องเรี ยนรู ้
เรื องกรรมและวิบากให้แจ่มแจ้ง
9. การลดกิ เลส (กามและอัตตา) ช่ วยรักษาโรคได้ หรื อ การปรับเปลี ยนพฤติกรรมจาก
พฤติกรรมทีเป็ นโทษ มาสู่ พฤติกรรมทีเป็ นประโยชน์ จะทําให้โรคหรื ออาการไม่สบายต่าง ๆ ลดลง
ทุเลาได้
10. โรคทุ กโรคสามารถรั กษาให้หายได้ด้วยเทคนิ คการปรั บสมดุ ลตามหลักการแพทย์
วิถีพุทธ 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) เนื องจากเป็ นการรักษาทีต้นเหตุของโรคหรื ออาการไม่สบาย สรุ ปเป็ น
ตารางดังนี
ตารางที 41 แสดงความเหมือนและแตกต่างของสาเหตุของโรคและวิธีการรักษา
สาเหตุ
โรค
เหมือนกัน
แตกต่างกัน
1.
2.
3.
4.

เหมือนกัน

แตกต่ างกัน

1. ใช้วธิ ี การรักษาเหมือนกัน
3. ใช้วธิ ี การรักษาเหมือนกัน

2. ใช้วธิ ี การรักษาแตกต่างกัน
4. ใช้วธิ ี การรักษาแตกต่างกัน

โรคเดียวกัน รักษาเหมือนกัน เนืองจากสาเหตุเหมือนกัน
โรคเดียวกัน รักษาต่างกัน เนื องจากสาเหตุต่างกัน
โรคต่างกัน รักษาเหมือนกัน เนืองจากสาเหตุเหมือนกัน
โรคต่างกัน รักษาต่างกัน เนื องจากสาเหตุต่างกัน
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11. ผูว้ จิ ยั ได้ปฏิบตั ิให้เห็นว่าเป็ น “ตัวอย่างของผูท้ ีปฏิบตั ิได้จริ ง” ในองค์ประกอบทุกข้อ
ข้างต้น ทีตรงกับสํานวนของหลักการแพทย์วิถีพุทธ คือ “พึงตน ทําตัวอย่าง และความผาสุ กทีตน
ช่วยคนทีศรัทธา”

รู ปแบบจิตอาสาแพทย์ วถิ ีพทุ ธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
การวิเคราะห์ สัง เคราะห์ ขอ้ มูลจากกลุ่ ม ตัวอย่างจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุ ทธนานาชาติ พนั ธุ์
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม ผ่านการสื อสารออนไลน์หรื อช่ องทางอืน ๆ ในประเด็น
การให้ ความสํ าคัญของเทคนิ คการปรั บสมดุ ลร้ อนเย็น หรื อเทคนิ คการดู แลสุ ขภาพแต่ ละข้อตาม
หลักการแพทย์วิ ถี พุ ท ธ แรงจู ง ใจในการมาเป็ นจิ ต อาสาแพทย์วิถี พุ ท ธความสํา เร็ จ ปั ญ หาและ
อุปสรรค ในการพึงตนและช่วยเหลื อผูอ้ ืนให้มีสุขภาวะทีดี ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธแนวทางใน
การปรับปรุ งแก้ไข และการพัฒนารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
1. การให้ ความสํ าคัญของเทคนิคการปรั บสมดุลร้ อนเย็น หรื อเทคนิคการดูแลสุ ขภาพ
แต่ ละข้ อ ตามหลักการแพทย์ วถิ ีพุทธ
อันดับแรก ทีจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธให้ความสําคัญของเทคนิ คการปรับสมดุลร้อนเย็น คือ
เทคนิ คข้อ 8 ใช้ธรรมะ ละบาปบําเพ็ญบุญกุศล ทําจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สร้ างสังคมและ
สิ งแวดล้อมทีดี
รองลงมา คือเทคนิคข้อที 1 การดืมนําสมุนไพรปรับสมดุล
อันดับสาม คือเทคนิคข้อที 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่ างกาย
อันดับสี คือเทคนิคข้อที 2 การกัวซา
อันดับห้า คือเทคนิคข้อที 3 การสวนล้างลําไส้ใหญ่
อันดับหก คือเทคนิ คข้อที 5 การพอกทาหยอดประคบ อบอาบเช็ดด้วยสมุนไพรทีถูกกัน
อันดับเจ็ด คือเทคนิคข้อที 6 การออกกําลังกาย กดจุดลมปราณโยคะ กายบริ หารทีถูกต้อง
อันดับแปด คือเทคนิคข้อที 9 การรู ้เพียรรู ้พกั รู ้จกั ประมาณในการทํางานมากขึน
และสุ ดท้ายเทคนิคข้อที 4 การแช่มือ-เท้าด้วยสมุนไพรร้อนเย็น
อีกทังจิตอาสายังได้ให้ขอ้ เสนอแนะ ให้จิตอาสาได้มีโอกาสเรี ยนรู ้เพิมเติมจาก 9 ข้อ ทีมี
อยูเ่ ดิม เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี 1) การจัดกระดูก และฝังเข็ม 2) ปาก๊วนและเทคนิ คการ
ซ้อมตายเพราะทุกคนต้องตายแต่จะตายอย่างไร? วางใจอย่างไรเมือถึงวันนัน
2. ความคิดเห็นเกียวกับแรงจูงใจในการเป็ นจิตอาสาแพทย์ วถิ ีพุทธ
อันดับแรก แรงจูงใจในการอยากช่วยผูอ้ ืนให้พน้ ทุกข์ อยากทําความดี อยากส่ งต่อสิ งดี ๆ
รองลงมา จิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธมี ความศรั ทธาหรื อเชื อมันในหลักการแพทย์วิถีพุท ธ
หรื อวิธีการของยา 9 เม็ด
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อันดับสาม จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธมีความศรัทธาต่อผูน้ าํ (อาจารย์หมอเขียว)
อันดับสี มี 3 ประเด็น 1) ต้องการรู ้จกั วิธีดูแลตัวเอง ต้องการเรี ยนรู ้ หรื อต้องการทําตนเป็ น
ตัวอย่าง 2) การศึกษาและปฏิบตั ิธรรม 3) การพบความผาสุ กกับตนเองหรื อเป็ นหมอดูแลตัวเองได้
อันดับห้ามี 2 ประเด็น คือ 1) การเห็ นคุ ณประโยชน์ในการแพทย์วิถีพุทธหรื อยา 9 เม็ด
2) การเชือผลปฏิบตั ิจนเห็นผลจริ ง
และสุ ดท้ายมี 2 ประเด็น 1) ความเป็ นเอกภาพขององค์กรและจิตอาสา 2) ความเจ็บป่ วย
3. ปั จจัยความสํ าเร็ จ ปั ญหาและอุปสรรค ในการพึงตนและช่ วยเหลือผู้อืนให้ มีสุขภาวะ
ทีดีตามหลักการแพทย์ วถิ ีพุทธ
อันดับแรก คือการปฏิบตั ิธรรมลด ละ เลิก บาป บําเพ็ญกุศล ใจเบิกบาน ไร้กงั วล
รองลงมา มี 2 ประเด็ น คื อ 1) การปฏิ บตั ิ จริ ง สมําเสมอ และต่ อเนื อง 2) พลัง ความดี
ความปรารถนา ความสามัคคี ความจริ งใจ ค่าความเป็ นมนุษย์
อันดับสาม มี 2 ประเด็น คือ 1) การเข้าร่ วมกิ จกรรมกับกลุ่ ม ฟั งบรรยายเข้าใจและเห็ น
แบบอย่าง 2) ความเชือ ศรัทธา
อันดับสี คือ การบําเพ็ญตนของจิตอาสาและทีมงานเป็ นแบบอย่าง
อันดับห้า คือต้องการมีสุขภาพดีดว้ ยการพึงตน
อันดับหก คือการสนับสนุนจากหลายภาคส่ วน
และสุ ดท้าย การจัดสรรเวลาและทรัพยากรในการปฏิบตั ิตามหลักแพทย์วถิ ีพุทธ

องค์ ประกอบการพัฒนาการแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจขององค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ
ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ มูลประสบการณ์การใช้การแพทย์วิถีพุทธของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ ตามทีนําเสนอใน
บทที 6 จากนันได้ทาํ การสกัดคําสําคัญของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีใช้การแพทย์วิถีพุทธ ร่ วมกับความเห็น
ของผูเ้ ชี ยวชาญสกัดเป็ นข้อ กระทงคํา ถาม แล้วนํา ข้อ กระทงคํา ถามมาสร้ า งเป็ นแบบสอบถาม
จํานวน 100 ข้อ เพือศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ โดยได้นาํ แบบสอบถามไป
สํา รวจความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้ก ารแพทย์วิถี พุ ท ธและจิ ตอาสาแพทย์วิถี พุ ท ธ ทังในประเทศและ
ต่างประเทศ จํานวน 530 คน
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจ พบว่าองค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ
มีทงสิ
ั น 11 องค์ประกอบ ประกอบด้วย
1) การรู ้หรื อพุทธะโดยตัวอย่างหรื อตัวแบบด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทีต้นเหตุ ใช้สิง
ทีประหยัดเรี ยบง่าย ใกล้ตวั เป็ นหลักทําเองได้ เพือดํารงชีวติ ประจําวัน ช่วยสร้างศรัทธา พลังของหมู่
มิตรดีสหายดีสังคมสิ งแวดล้อมดี และพลังแห่งการเสี ยสละ เป็ นการต่อยอดการเป็ นจิตอาสา

777
2) หลักปฏิบตั ิ เทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ หรื อยา 9 เม็ด ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
3) การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็นละบาป บําเพ็ญกุศลทําจิตใจ
ให้ผอ่ งใส ส่ งผลต่อการส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา และฟื นฟูสุขภาพ
4) แพทย์วถิ ีพุทธเป็ นศาสตร์ แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ
5) สังคมสิ งแวดล้อมสถานทีมีผลต่อสุ ขภาพกายใจทีแข็งแรงและผาสุ ก
6) การสื อสารผ่านออนไลน์และสิ งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อการเผยแพร่ ช่วยเหลือผูค้ น
และสร้ า งความเชื อหรื อ ศรั ท ธาในวิถี ธ รรมชาติ และแพทย์วิถี พุ ท ธคื อ หน่ ว ยงานสุ ข ภาพเพื อ
คุ ณ ประโยชน์ แก่พุทธศาสนิกชนเป็ นสําคัญ
7) ชืออาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง ทุเลาอาการเจ็บป่ วย
8) หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุณเองเป็ นการเรี ยนรู ้เพือพึงตนให้พน้ ทุกข์และช่วยเหลือ
เกือกูลผูอ้ ืน
9) คุณธรรมความกตัญxูตอบแทนคุ ณต่อหมอผูเ้ สี ยสละ ด้วยการใช้ความรู ้ เสี ยมาเสี ยสละ
และเกือกูลมนุษยชาติ
10) ความสุ ขคือเป้ าหมายของการแพทย์วถิ ีพุทธ
11) อาหารปรับสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ ตังแต่ระยะเริ มต้นของผูป้ ่ วย
และอาหารพืชผักหรื อสี เขียวรสชาติทวไป
ั มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่ วย
ซึ งองค์ประกอบทีพบมีความสอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาเชิ งคุ ณภาพ ด้วยเทคนิ คการ
วิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา ผูว้ จิ ยั จึงนําองค์ประกอบดังกล่าวไปจัดทําข้อเสนอเชิ งนโยบายขยายผล
ชุ มชนจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธและจัดทํามาตราการต่าง ๆ ดังรายละเอียดในบทที 10

สํ านวนแพทย์ วถิ ีพทุ ธเพือมวลมนุษยชาติ
คําคมเพชรจากใจเพชร
คําคมเพชรจากใจเพชร เป็ นสํานวนทีผูว้ ิจยั ได้ถ่ายทอดและสื อให้กบั จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
ผูเ้ ข้าค่ายสุ ขภาพ และผูส้ นใจทัวไป ในการบรรยายอบรมในค่า ยอบรมสุ ข ภาพแพทย์วิถี พุท ธ
ค่ายแฟนพันธุ์ แท้แพทย์วิถีธรรม ค่ายพระไตรปิ ฎกแพทย์วิถี ธ รรม การประชุ ม กิ จกรรมการงาน
ของเครื อข่ายแพทย์วิถีพุทธและการประชุ มกิ จกรรมการงานต่าง ๆ ทังการประชุ มเตรี ยมงานก่อนและ
หลังเสร็ จการทํากิจกรรมการงาน ทีเรี ยก “การประชุมเตวิชโช” การปรึ กษาหารื อกิจกรรมการงานใน
โอกาสต่าง ๆ การพูดคุ ยสื อสารในทุ กช่ องทาง ปากต่อปาก หนังสื อ วารสาร แผ่นพับ ดี วีดี วีซีดี
เอ็ม พี 3 โทรทัศ น์ อิ น เทอร์ เ น็ ต ยูทูฟ เพสบุ ๊ค ไลน์ ตังแต่ปี พ.ศ. 2538-2558 เพื อใช้พ ฒั นา
จิตวิญญาณความเป็ นพุทธะของจิตอาสา ดังนี
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ตารางที 45 ในภาคผนวก ฑ. คําคมเพชรจากใจเพชร บันทึกจากเฟสเพจชือ “คําคมเพชร
จากใจเพชร” เรี ยงลําดับตามจํานวนคนเข้าถึง 60 สํานวน
ตารางที 46 ในภาคผนวก ฑ. คําคมเพชรจากใจเพชรบันทึกจากเฟสเพจชือ “ถอดเทป-แยก
หัวข้อบรรยายและบันทึกการประชุม” เรี ยงลําดับตามจํานวนคนเข้าถึง รวมจํานวน 18 สํานวน
ตารางที 47 ในภาคผนวก ฑ. คําคมเพชรจากใจเพชร ประจําปี พ.ศ. 2558 จํานวน 119 สํานวน
ตารางที 48 ในภาคผนวก ฑ. คําคมเพชรจากใจเพชร ประจําปี พ.ศ. 2557 จํานวน 157 สํานวน
ตารางที 49 ในภาคผนวก ฑ. คําคมเพชรจากใจเพชร ประจําปี พ.ศ. 2556 จํานวน 23 สํานวน
ตารางที 50 ในภาคผนวก ฑ. คําคมเพชรจากใจเพชร ประจําปี พ.ศ. 2538-2555 จํานวน
532 สํานวน
และบททบทวนธรรม ของการสร้ างจิ ตวิญญาณทีผาสุ กทีสุ ดในโลก 14 ข้อ

กระบวนการสร้ างจิตอาสาแพทย์ วถิ ีพทุ ธเพือมวลมนุษยชาติ
การแพทย์วถิ ีพุทธธรรม เป็ นการบูรณาการองค์ความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพแบบพึงตนแนว
เศรษฐกิจพอเพียง เพือให้เข้าถึงมวลมนุ ษยชาติในมิติกว้าง เพือให้คนทุกชนชาติทุกฐานจิตสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ สําหรับการแพทย์วิถีพุทธนัน เป็ นการพัฒนาต่อยอดจากการแพทย์วิถีธรรม
สู่ ความเป็ นพุทธะในมิติทีลึกยิงขึน เหมาะสําหรับผูท้ ีต้องการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจนเข้าถึงวิชชาแห่ งพุทธะ
ทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการสร้างสุ ขภาวะทีดีของตนและช่วยเหลือเกือกูลมนุษยชาติให้มีสุขภาวะ
ทีดีไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ
ผูท้ ีจะมีสภาพแห่งพุทธะนัน จะต้องเรี ยนรู ้และกระทํากุศล ละอกุศล ละการกระทําส่ วนที
มี โทษ กระทํา ส่ วนที ไม่ มีโทษ เสพในสิ งที ควรเสพ ไม่ เสพในสิ งที ไม่ ควรเสพ ละการกระทํา ที
ไม่เป็ นประโยชน์แต่เป็ นทุกข์ตลอดกาลนาน กระทําในสิ งทีเป็ นประโยชน์เป็ นสุ ขตลอดกาลนาน
(ที.ปา.11/146) ซึ งเนือหาหลักทีผูว้ จิ ยั ค้นพบตามทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ ทีได้นาํ มาบูรณาการเป็ นองค์
ความรู ้ในการสร้างจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติสู่ ความเป็ นพุทธะ คือ การปฏิบตั ิอธิ ศีล
อธิ จิต อธิ ปัญญา (ม.มู.12/547) โดยสอดร้ อยอยู่ในทุ กสู ตรทีพระพุทธเจ้าตรั สเพือความพ้นทุกข์
ได้แก่ การปรับสมดุ ลร้อนเย็นของชี วิต ทําให้มีโรคน้อยมีทุกข์นอ้ ย ควรแก่ความเพียร (สังคีติสูตร,
สิ วกสู ตร, อาพาธสู ตร), ปฏิ บตั ิ สู่ การดับทุ กข์ด้วยสิ งที ประหยัดหาได้ง่ายและไม่มีโทษเป็ นหลัก
(จัตตาริ สูตร, เภสัชชขันธกะสู ตร), ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้บริ สุทธิq ผ่องใส (โอวาทปาติโมกข์),
วรรณะ 9 คือ การทําตัวเป็ นคนน่ายกย่องสรรเสริ ญ 9 อย่าง (วิ.มหา.1/20), จรณะ 15 คือ ข้อประพฤติ
เพือบรรลุธรรม อันปลอดโปร่ งจากกิเลส (ม.ม.13/27-32), ปฏิบตั ิจนถึงสภาพจตุตถฌาน (ฌานที 4)
มีลกั ษณะ 5 ประการ องค์คุณอุเบกขา 5 (ม.อุ.14/690), เมือปฏิ บตั ิได้รูปฌานในระดับอุเบกขาแล้ว
ตรวจสอบด้วย อรู ปฌาน 4 (สํ.สฬา.18/519), การปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามลําดับ อนุ ปุพพวิหาร 9 คื อ
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ธรรมอันเป็ นเครื องอยูต่ ามลําดับ (ที.ปา.11/355), โสฬสญาณ 16 คือ ความรู ้แจ้งเห็นจริ งตามลําดับ
ของการวิปัสสนา (พระวิสุทธิ มคั ค์“ปั ญญานิ เทศ” หน้า 540-656), โพธิ ปักขิยธรรม 37 หมายถึ ง
ธรรมอันเป็ นแนวทางแห่ งการตรั สรู ้ (ที . ปา.11/108) ได้แก่ มหาสติ ปั ฏฐานสู ตร 4 (ที . ม.10/273)
ปธานสู ตร (องฺ .จตุ กฺก.21/13) อิ ทธิ บาท 4 (ที.ม.10/200) อินทรี ย ์ 5 (สํ.ม.19/1,011-1,015) พละ 5
(องฺ .ปxฺ จก.22/14) โพชฌงค์ 7 (สํ.ม.19/505-507) อริ ยมรรคมี องค์ 8 (สํ.ม. 19/1665), สัมมาสมาธิ
ของพระอริ ยะ (ที.ม.10/206, ม.อุ.14/253) และพรหมวิหาร 4 (ที.ปา.11/234) โดยใช้กระบวนการเหตุ
แห่ ง การวิมุ ติ 5 (องฺ . ปxฺ จก.22/26), สาราณี ย ธรรม 6 (องฺ .ฉกฺ ก .22/282), พุ ท ธพจน์ 7 (องฺ . ฉกฺ ก .
22/283), อปริ หานิ ยธรรม 7 (ที.ม.10/71) และสัปปุริสธรรม 7 (องฺ .สตฺ ตก.23/65) โดยฝึ กปฏิบตั ิดว้ ย
ตนเอง (อัตตวรรคที 12) ผสานพลังกับหมู่มิตรดีสหายดีอยูใ่ นสังคมสิ งแวดล้อมทีดี (ทุติยอัปปมาทสู ตร,
อุปัฑฒสู ตร, สารี ปุตตสู ตร, สัปปายะ 7)
ผูว้ ิจยั พบว่าเมือมีปฏิ บตั ิตามพุทธธรรมดังกล่าวอย่างถูกตรง สภาพแห่ งความเป็ นพุทธะ
คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ก็จะเกิ ดมากขึนเป็ นลําดับ อันเป็ นคุ ณค่าและความ
ผาสุ กทีแท้จริ งอย่างยังยืนทีมนุษย์ควรได้

ข้ อเสนอเชิงนโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
ข้อเสนอเชิงนโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธทังหมด 11 นโยบาย คือ
1. นโยบายส่ งเสริ ม “การสร้ างแบบอย่างทีมี คุณสมบัติแห่ งพุทธะ แก้ปัญหาทีต้นเหตุ
ใช้สิ งที ประหยัดเรี ย บง่ า ย ใกล้ตวั เป็ นหลัก ทํา เองได้ เพื อดํา รงชี วิตประจํา วัน ช่ วยสร้ า งศรั ท ธา
พลังของหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ งแวดล้อมดี และพลังแห่ งการเสี ยสละเป็ นการต่อยอดการเป็ นจิต
อาสา”
2. นโยบายส่ งเสริ ม “หลักปฏิ บตั ิ เทคนิ คการปรั บสมดุ ล 9 ข้อ หรื 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 ีพุทธศาสตร์ แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ”
5. นโยบายส่ งเสริ ม “สังคมสิ งแวดล้อมสถานที มี ผลต่อสุ ขภาพกายใจที แข็งแรงและ
ผาสุ ก”
6. นโยบายส่ งเสริ ม “การสื อสารผ่านออนไลน์และสิ งพิมพ์ต่าง ๆ มี อิทธิ พลต่อการ
เผยแพร่ ช่วยเหลือผูค้ นและสร้างความเชื อหรื อศรัทธาในวิถีธรรมชาติและแพทย์วิถีพุทธ คือหน่วยงาน
สุ ขภาพเพือคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็ นสําคัญ”
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7. นโยบายส่ งเสริ ม “อาหารสู ตร “หมอเขี ยว” ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง และทุ เลา
อาการเจ็บป่ วยไม่สบาย”
8. นโยบายส่ งเสริ มความเป็ น “หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้ เพือ
พึงตนให้พน้ ทุกข์และช่วยเหลือเกือกูลผูอ้ ืน”
9. นโยบายส่ งเสริ ม “คุ ณธรรมความกตัญxูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้ สี ยสละด้วยการใช้
ความรู ้มาเสี ยสละและเกือกูลมนุษยชาติ”
10. นโยบายส่ งเสริ ม “ความสุ ขคือเป้ าหมายของการแพทย์วถิ ีพุทธ”
11. นโยบายส่ ง เสริ ม “อาหารปรั บสมดุ ลมัง สวิรัติรสชาติ จืด ถู กใช้ประโยชน์ ตงแต่
ั
ในระยะเริ มต้นของการดูแลสุ ขภาพ จากนันใช้ต่อเนืองจนเป็ นปกติในวิถีชีวติ และอาหารพืชผักหรื อ
สี เขียวรสชาติทวไป
ั มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่ วย”

อภิปรายผล
สิ งต่าง ๆในมหาจักรวาลล้วนสัมพันธ์เกี ยวเนื องกัน การจะแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาวะ
ให้ดีได้ จึงต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ งต่าง ๆอย่างเป็ นองค์รวม ทังกาย ใจ มิตรสหาย สังคม และ
สิ งแวดล้อม ดังทีพระพุทธเจ้าตรัส หลักสัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนทีมีความเห็ น
ถูกต้อง)ธัมมัญxู (เป็ นผูร้ ู ้ ธรรม) อัตถัญxู (เป็ นผูร้ ู ้สาระประโยชน์) อัตตัญxู (เป็ นผูร้ ู ้ตน) มัตตัญxู
(เป็ นผู ร้ ู ้ ป ระมาณ) กาลัญ xู (เป็ นผู ร้ ู ้ เ วลาอัน ควร) ปริ สัญ xู (เป็ นผู ร้ ู ้ ห มู่ค นและสิ งรอบตัว )
ปุคคลปโรปรัญxู (เป็ นผูร้ ู ้บุคคล) (องฺ .สตฺ ตก.23/65) ซึ งสัมพันธ์กบั หลักสัปปายะ และอสัปปายะ 7
สัป ปายะ คื อสิ งที เหมาะควรแก่ การเพิ ก ถอนกิ เลส ได้แก่ อาวาสสั ป ปายะ (ที อยู่ซึ งเหมาะควร)
โคจรสัปปายะ (ทีไปซึ งเหมาะควร) ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยทีเหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคล
ทีเหมาะควรเกียวข้อง) โภชนสัปปายะ (อาหารทีเหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดล้อมทีเหมาะ
ควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที เหมาะควร) อสัปปายะ คือสิ งที ไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอน
กิ เลส ได้แก่ อาวาสอสั ป ปายะ (ที อยู่ซึ งไม่ เหมาะควร) คจรอสั ป ปายะ (ที ไปซึ งไม่ เหมาะควร)
ภัสสอสัปปายะ (การพูดคุ ย ที ไม่เหมาะควร) ปุ คคลอสัปปายะ (บุ คคลที ไม่เหมาะควรเกี ยวข้อง)
โภชนอสัป ปายะ (อาหารที ไม่เ หมาะควร) อุ ตุ อ สัป ปายะ (สภาพแวดล้อ มที ไม่เ หมาะควร)
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถทีไม่เหมาะควร) (วิ.อ.2/368) สัมพันธ์กบั หลักมงคล 38 คือ ความดีความ
เจริ ญอันสู งสุ ด 38 ประการได้แก่ ไม่คบคนพาล (อเสวนา จ พาลานัง) คบหาบัณฑิต (บัณฑิตานัญจ
เสวนา) บูชาบุคคลทีควรบูชา (ปูชา จ ปูชนิ ยานัง) อยูใ่ นทีอันสมควรอยู่ (ปฏิรูปเทสวาโส จ)... (ขุ.ขุ.
25/318) และหลักปฏิบตั ิทีเป็ นต้นเหตุให้อายุยืน 7 ประการ ในพุทธธรรมได้แก่ 1) เป็ นผูท้ าํ ความ
สบายแก่ตนเอง 2) รู ้จกั ประมาณในสิ งทีสบาย 3) บริ โภคสิ งทีย่อยง่าย 4) เทียวในกาละอันสมควร
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5) ประพฤติเพียงดังพรหม (เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา) 6) เป็ นผูม้ ีศีล 7) มีมิตรดีงาม สําหรับเหตุ
ให้อายุสัน ก็ตรงกันข้าม (องฺ .สตฺ ตก.22/125-126) รวมถึ งทีพระพุทธเจ้าตรัสถึ งความเป็ นผูม้ ีมิตรดี
สหายดี เป็ นทังหมดทังสิ นของพรหมจรรย์ (ความพ้นทุกข์) (สํ.ส.15/381-384)
ความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นองค์รวมนัน สอดคล้องกับทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ตรัส
ว่า “สรรพสิ งทังหลายดํารงอยู่พร้ อมกับเจริ ญยังยืนไปได้ เพราะมีความสมดุ ลในตัวเอง อย่างชี วิต
มนุ ษย์เรานี ดํารงอยูไ่ ด้เพราะมีออกซิ เจน ไฮโดรเจน และคาร์ บอน อันเป็ นส่ วนประกอบสําคัญของ
ชี วิต ได้สัดส่ วนกัน เมือใดส่ วนประกอบอันเป็ นแก่นแกนของชี วิต ส่ วนใดส่ วนหนึ งบกพร่ องขาด
หายไป ไม่อาจแก้ไขให้คงคืนสมดุลได้ เมือนันชี วิตก็เสื อมโทรมแตกดับ ธรรมชาติอืน ๆ ตลอดจน
สิ งทีมนุ ษย์ปรุ งแต่งสรรค์สร้างขึน เช่ น เครื องจักร โรงงาน อาคาร บ้านเรื อน แม้กระทัง เศรษฐกิ จ
กฎหมายและทฤษฎีต่าง ๆ ก็เหมือนกัน ล้วนต้องมีส่วนประกอบทีสมดุลทังสิ น (พระราชดํารัส วันที
8 สิ งหาคม 2534)
แต่ละสิ งทีสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นองค์รวมนันสอดคล้องกับที กระแส ชนะวงศ์ ได้กล่าวใน
หัวข้อเรื อง “ภาวะผูน้ าํ กับงานสาธารณสุ ข” ว่า “การสาธารณสุ ขไม่ใช่เกาะเดียวอยูก่ ลางทะเล แต่มนั
เกียวข้องกับหลายเกาะหลายองค์ประกอบ เช่น ร่ างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม สิ งแวดล้อม การเมือง
และวัฒนธรรม เป็ นต้น ทุกอย่างเกียวโยงสัมพันธ์กนั ทังหมด” (กระแส ชนะวงศ์. บรรยาย 2556 :
กันยายน 28) ซึ งสัมพันธ์กบั ทีฟริ ตจ๊อฟคาปร้านักฟิ สิ กส์ ชาวสหรัฐ ฯ กล่าวว่า มุมมองเชิ งระบบต่อ
ชี วิ ต ความเป็ นองค์ ร วมและสุ ข ภาพ การเดิ น ทางไปพ้น พื นที และเวลาและเส้ น ทางสู่ ยุ ค แห่ ง
ดวงอาทิ ตย์ สภาวการณ์ ในปั จจุ บนั ของโลกต้องเผชิ ญกับปั ญหาด้านต่าง ๆ มากมายอันเนื องจาก
กระบวนทัศน์แบบกลไกในช่ วงทีผ่านมา ถึ งเวลาที เป็ นจุดเปลี ยนของโลก สู่ กระบวนทัศน์ใหม่ที
เป็ นองค์รวมในทุกสาขา(Capra.2010 :130-131)
ฟริ ตจ๊อฟคาปร้ า ยังได้กล่าวว่า ขันตอนแรกและสําคัญทีสุ ดของการบําบัดแบบองค์รวม
คือ ทําให้ผปู ้ ่ วยเข้าใจธรรมชาติและระดับความไม่สมดุลในตัวเขา ผูด้ ูแลควรมีทกั ษะในการรักษาทัง
กายและใจ มีบทบาทดังเดิมของหมอคือ “doctor” มาจากคําละติน docre แปลว่าสอน คือสอนผูป้ ่ วย
ให้เข้าใจธรรมชาติ ความเจ็บป่ วยและเปลี ยนแปลงแผนการดําเนิ นชี วิตอันเป็ นสาเหตุ ของปั ญหา
เป้ าหมายการบําบัดองค์รวมอยูท่ ีคนไม่ใช่ทีโรค คือการฟื นฟูผปู ้ ่ วยให้อยูใ่ นภาวะสมดุล มีทศั นะว่า
ผูป้ ่ วยมีศกั ยภาพรักษากายใจของตัวเอง ผูบ้ าํ บัดแทรกแซงน้อยทีสุ ด ให้การบําบัดอย่างอ่อนทีสุ ด
ลดปริ มาณยาให้นอ้ ยสุ ด ช่ วยลดความเครี ยดทีรุ นแรง หนุ นให้ผปู ้ ่ วยมีความมันใจในตนเอง วางจิต
ในทางที ดี (ฟริ ตจ๊อฟคาปร้ า . 2550 : 114-118) ซึ งสอดคล้องกับ สุ รพล ธรรมร่ ม ดี และมิ ร า
ชัย มหาวงศ์ ได้ก ล่ า วไว้ว่า “ความเจ็บ ป่ วยนันเป็ นผลจากการใช้ชี วิตที ขาดความสมดุ ล การใช้
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ความคิดมากเกิ นไปโดยการขาดการออกกําลังกาย กิ นอาหารไม่ถูกต้อง มีความกดดันทางจิ ตใจ
เนืองจากความขัดแย้งกับบุคคลสิ งแวดล้อม” (สุ รพล ธรรมร่ มดี และมิรา ชัยมหาวงศ์. 2552 : คํานํา)
องค์การอนามัยโลกได้นิยามคํา สุ ขภาพ ว่าหมายถึ ง สุ ขภาวะทีสมบูรณ์ทงทางกาย
ั
จิตใจ
สังคม และปั ญญา มิใช่ เพียงการปราศจากโรคหรื อความพิการเท่านัน (องค์การอนามัยโลก และ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) หรื อสุ ขภาวะทีสมบูรณ์ทุก ๆ ทางเชื อมโยงกันสะท้อน
ถึงความเป็ นองค์รวมอย่างแท้จริ งของสุ ขภาพทีเกือหนุ นและเชื อมโยงกันทัง 4 มิติ นํามาสู่ วิสัยทัศน์
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) คือคนไทยมีสุขภาวะยังยืน หมายถึง
คนไทยมีสุขภาวะดีครบทังสี ด้าน ได้แก่ กาย จิตสังคม และปั ญญา อันได้แก่
(1) สุ ข ภาวะทางกาย หมายถึ ง การมี ร่ า งกายที สมบู รณ์ แข็ ง แรง มี เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มีสิงแวดล้อมดี ไม่มีอุบตั ิภยั เป็ นต้น
(2) สุ ขภาวะทางจิ ต หมายถึ ง จิ ตใจที เป็ นสุ ข ผ่อนคลาย ไม่เครี ยดคล่ องแคล่ ว มีความ
เมตตา กรุ ณา มีสติ มีสมาธิ เป็ นต้น
(3) สุ ขภาวะทางสังคมหมายถึง การอยูร่ ่ วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุ มชน ในทีทํางาน
ในสังคม ในโลกซึ งรวมถึงการมีบริ การทางสังคมทีดี และมีสันติภาพ เป็ นต้น
(4) สุ ขภาวะทางปั ญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุ ขอันประเสริ ฐทีเกิดจากมีจิตใจสู ง
เข้า ถึ งความจริ งทังหมด ลดละความเห็ นแก่ ตวั มุ่ง เข้า ถึ งสิ งสู งสุ ดซึ งหมายถึ ง พระนิ พพาน หรื อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อความดีสูงสุ ดสุ ดแล้วแต่ความเชือทีแตกต่างกันของแต่ละคน
(นับวรรณ เอมนุกลู กิจ. 2552)
หลักการของการรักษาแบบองค์รวมในยุคนี นัน นอกจากการให้ความสนใจทังการดูแล
รักษาทางด้านกายและจิตใจแล้ว ผูค้ นยังเฟ้ นหาสิ งทีดีทีสุ ดสําหรับตนเองซึ งการเลือกนันครอบคลุม
ไปถึงการรักษาแบบทางเลือกซึ งมีหลักการทีว่าการรักษาคือ การทําให้เกิดความสมดุลของร่ างกาย
และนอกจากนันยังต้องมีความสมดุลของร่ างกายและสภาพแวดล้อม (Crellin and Fernando.2002 :
56-57)
ดังนัน ชี วิตจึงล้วนสัมพันธ์กบั องค์ประกอบต่าง ๆ และองค์ประกอบต่าง ๆนันล้วนมีผล
ต่อสมดุลร้อนเย็นของชีวติ และสมดุลร้อนเย็นของชี วิตก็ทาํ ให้เกิดสุ ขภาพทีดี ดังทีพระพุทธเจ้าตรัส
ว่า“เป็ นผูม้ ีอาพาธน้อยมีทุกข์นอ้ ย ประกอบด้วยเตโชธาตุอนั มีวิบาก เสมอกันไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก
เป็ นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ความเพียร ฯ” (ที.ปา.11/293) จะเห็ นได้ว่า พระพุทธเจ้า พบว่า การปรับ
สมดุลร้อนเย็น จะทําให้มีโรคน้อย มีทุกข์นอ้ ย ส่ งผลให้สภาพร่ างกายพร้อมทีจะประกอบความเพียร
ซึ งก็ คื อ ร่ า งกายที แข็ ง แรงนันเอง สั ม พัน ธ์ ก ับ สิ งที พระพุ ท ธเจ้า ตรั ส ถึ ง สาเหตุ ท ํา ให้ เ กิ ด สุ ข
(ความแข็งแรงหรื อประโยชน์) ทุกข์ (ความเจ็บป่ วยหรื อความเดื อดร้ อน) หรื อ อทุกขมสุ ขเวทนา
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ใน สํ.สฬา.18/427-429 “สุ ข ทุกข์ หรื อ อทุกขมสุ ขเวทนา เกิดจากเรื องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํา) 1 ลม (ลม)
1 ดี เสมหะ ลม รวมกัน(ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตัวไม่สมําเสมอ 1 ถูกทําร้าย 1 ผลของกรรม 1 เป็ นที 8 ฯ”
ไฟ คื อ ร้ อน ส่ วน ดิ นนําลม คื อ เย็น จะเห็ นได้ว่า การปรั บสมดุ ลร้ อนเย็นในร่ างกาย ในฤดู ร้อน
หนาวต่าง ๆ ด้วยสิ งที มีฤทธิq ร้ อนเย็น ทังด้านวัตถุ (รู ปธรรม) และจิต (นามธรรม) ถ้าไม่สมดุ ล
ร้อนเย็นก็จะทําให้เกิดทุกขเวทนา (เจ็บป่ วย) แต่ถา้ สมดุลร้อนเย็นก็จะทําให้เกิดสุ ขเวทนา (แข็งแรง)
การปรับสมดุลร้อนเย็นทังกายใจนัน สัมพันธ์กบั ข้อความทีว่า “สมัยหนึ งพระผูม้ ีพระภาค
ประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนันแล
ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็ นไข้หนักครังนันแล ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระ
ภาคถึงทีประทับถวายบังคมพระผูม้ ีพระภาคแล้วนัง ณ ทีควรส่ วนข้างหนึ งครันแล้วได้กราบทูล
พระผูม้ ี พ ระภาคว่า ข้า แต่พ ระองค์ผูเ้ จริ ญ ท่า นพระคิ ริ ม านนท์อ าพาธได้รั บ ทุ ก ข์เป็ นไข้ห นัก
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูม้ ีพระภาคได้โปรดอนุ เคราะห์เสด็จเยียมท่านพระคิริมานนท์ยงั ที
อยูเ่ ถิดพระเจ้าข้าฯ
พระผูม้ ี พระภาคตรั สว่า ดู กรอานนท์ถ้าเธอพึ งเข้าไปหาแล้วกล่ าวสั ญญา 10 ประการ
แก่คิริมานันทภิกษุไซร้ ข้อทีอาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญา
10 ประการนันเป็ นฐานะทีจะมีได้สัญญา 10 ประการเป็ นไฉนคืออนิ จจสัญญา 1 อนัตตสัญญา 1
อสุ ภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิ โรธสัญญา 1 สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา 1 สัพพสังขาเรสุ อนิจจสัญญา 1 อนาปานัสสติ 1 ฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ก็อนิ จจสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยูใ่ นป่ าก็ดี อยูท่ ี
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนีว่า รู ปไม่เทียง เวทนาไม่เทียง สัญญาไม่เทียง
สังขารทังหลายไม่เทียง วิญญาณไม่เทียง ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็ นของไม่เทียงในอุปาทาน
ขันธ์ 5 เหล่านีด้วยประการอย่างนี ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า อนิจจสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ก็อนัตตสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยูใ่ นป่ าก็ดี อยูท่ ี
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า จักษุเป็ นอนัตตา รู ปเป็ นอนัตตา หู เป็ น
อนัตตา เสี ยงเป็ นอนัตตา จมูกเป็ นอนัตตา กลินเป็ นอนัตตา ลินเป็ นอนัตตา รสเป็ นอนัตตา กายเป็ น
อนัตตา โผฏฐัพพะเป็ นอนัตตา ใจเป็ นอนัตตา ธรรมารมณ์เป็ นอนัตตา ย่อมพิจารณาเห็นโดยความ
เป็ นอนัตตาในอายตนะทังหลายทังภายในและภายนอก 6 ประการเหล่านี ด้วยประการอย่างนี ดูกร
อานนท์ นีเรี ยกว่า อนัตตสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ก็อสุ ภสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี ย่อมพิจารณาเห็น
กายนี นันแล เบืองบนแต่พืนเท้าขึนไป เบืองตําแต่ปลายผมลงมา มีหนังหุ ้มอยูโ่ ดยรอบเต็มด้วยของ
ไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ ว่า ในกายนี มีผม ขน เล็บ ฟั น หนัง เนื อ เอ็น กระดูก เยือในกระดูก ม้าม
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เนื อ หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ไส้ น้อยอาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื อ
มันข้น นําตา เปลวมัน นําลาย นํามูก ไขข้อ มูตร ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็ นของไม่งามในกายนี
ด้วยประการดังนี ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า อสุ ภสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ก็อาทีนวสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยูใ่ นป่ าก็ดี อยูท่ ี
โคนไม้ก็ดี อยู ่ใ นเรื อ นว่า งเปล่ า ก็ดี ย่อ มพิจ ารณาเห็ น ดัง นี ว่า กายนี มี ทุ ก ข์ม ากมี โ ทษมาก
เพราะฉะนันอาพาธต่าง ๆจึงเกิดขึนในกายนี คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิน โรคกาย โรคศีรษะ
โรคทีใบหู โรคปาก โรคฟั น โรคไอ โรคหื ด โรคไข้หวัด โรคไข้พิษ โรคไข้เซื องซึ ม โรคในท้อง
โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสี ยด โรคลงราก โรคเรื อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่ อ โรคลมบ้าหมู
โรคหิ ดเปื อย โรคหิ ดด้าน โรคคุ ดทะราดหู ด โรคละอองบวม โรคอาเจียนโลหิ ต โรคดี เดื อด
โรคเบาหวาน โรคเริ มโรคพุพอง โรคริ ดสี ดวง อาพาธมีดีเป็ นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็ นสมุฏฐาน
อาพาธมีลมเป็ นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้สันนิบาต อาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธอันเกิดแต่การ
บริ หารไม่สมําเสมอ อาพาธอันเกิดแต่ความเพีย รเกินกํา ลัง อาพาธอันเกิดแต่วิบ ากของกรรม
ความหนาว ความร้ อน ความหิ วความกระหาย ปวดอุ จจาระปวดปั สสาวะ ย่อมพิจารณาเห็ นโดย
ความเป็ นโทษในกายนีด้วยประการดังนี ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า อาทีนวสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดู ก รอานนท์ ก็ ป หานสั ญญาเป็ นไฉน ดู ก รอานนท์ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวินัย นี ย่อมไม่ ยินดี
ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมทํา ให้ถึ งความไม่ มี ซึ งกามวิตกอันเกิ ดขึ นแล้ว
ย่อมไม่ยนิ ดี ย่อมละย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมทําให้ถึงความไม่มี ซึ งพยาบาทวิตกอัน
เกิดขึนแล้ว ย่อมไม่ยนิ ดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมให้ถึงความไม่มี ซึ งวิหิงสา
วิตกอันเกิดขึนแล้ว ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทําให้หมดสิ นไป ย่อมให้ถึงความไม่มี
ซึ งอกุศลธรรมทังหลายอันชัวช้าอันเกิดขึนแล้ว ดูกรอานนท์นีเรี ยกว่าปหานสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.2460)
“ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยู่ในป่ าก็ดี อยู่ที
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า ธรรมชาตินนสงบธรรมชาติ
ั
นนประณี
ั
ต
คือธรรมเป็ นทีระงับสังขารทังปวง ธรรมเป็ นที สละคืนอุปธิ ทงปวง
ั
ธรรมเป็ นทีสิ นไปแห่ งตัณหา
ธรรมเป็ นทีสํารอกกิเลส ธรรมชาติเป็ นทีดับกิ เลสและกองทุกข์ ดูกรอานนท์นีเรี ยกว่าวิราคสัญญาฯ”
(องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ นิ โรธสัญญาเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยั นี อยู่ในป่ าก็ดี อยู่ที
โคนไม้ก็ดี อยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี ว่า ธรรมชาตินนสงบธรรมชาติ
ั
นนประณี
ั
ต
คือธรรมเป็ นทีระงับสังขารทังปวง ธรรมเป็ นที สละคืนอุปธิ ทงปวง
ั
ธรรมเป็ นทีสิ นไปแห่ งตัณหา
ธรรมเป็ นที ดับโดยไม่เหลื อ ธรรมชาติ เป็ นที ดับ กิ เลสและกองทุ กข์ ดู กรอานนท์นีเรี ยกว่า นิ โรธ
สัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
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“ดู ก รอานนท์ สั พ พโลเกอนภิ ร ตสั ญ ญาเป็ นไฉน ดู ก รอานนท์ ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี
ละอุบายและอุปาทานในโลกอันเป็ นเหตุตงมั
ั นถื อมันและเป็ นอนุ สัยแห่ งจิต ย่อมงดเว้นไม่ถือมัน
ดูกรอานนท์ นีเรี ยกว่า สัพพโลเกอนภิรตสัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดู ก รอานนท์ สั พ พสั ง ขาเรสุ อนิ จ จสั ญญาเป็ นไฉน ดู ก รอานนท์ภิก ษุ ใ นธรรมวิ นัย นี
ย่อมอึดอัด ย่อมระอา ย่อมเกลี ยดชัง แต่สังขารทังปวง ดูกรอานนท์ นี เรี ยกว่า สัพพสังขาเรสุ อนิ จจ
สัญญาฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ อานาปานัสสติเป็ นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยั นี อยู่ในป่ าก็ดีอยู่ที
โคนไม้ก็ดีอยูใ่ นเรื อนว่างเปล่าก็ดี นังคูบ้ ลั ลังก์ตงกายให้
ั
ตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเธอ เป็ นผูม้ ีสติ
หายใจออกเป็ นผูม้ ีสติหายใจเข้า เมือหายใจออกยาวก็รู้ชดั ว่าหายใจออกยาวหรื อเมือหายใจเข้ายาว
ก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื อหายใจออกสันก็รู้ชัดว่าหายใจออกสันหรื อเมือหายใจเข้าสันก็รู้ชัดว่า
หายใจเข้าสัน ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูก้ าํ หนดรู ้กายทังปวงหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูก้ าํ หนดรู ้
กายทังปวงหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักระงับกายสังขารหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักระงับกายสังขาร
หายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้ปีติหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้ปีติหายใจเข้าย่อมศึกษา
ว่าจักกําหนดรู ้จิตตสังขารหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้จิตตสังขารหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจัก
ระงับจิตตสังขารหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักระงับจิตตสังขารหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู ้จิต
หายใจออก ย่อ มศึ ก ษาว่า จัก กํา หนดรู ้ จิต หายใจเข้า ย่อ มศึ ก ษาว่า จัก ยัง จิ ตให้บ ัน เทิ ง หายใจเข้า
ย่อมศึกษาว่าจักยังจิตให้บนั เทิงหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักตังจิตให้มนหายใจเข้
ั
า ย่อมศึกษาว่าจักตัง
จิ ตให้ม นหายใจออก
ั
ย่อมศึ ก ษาว่า จักเปลื องจิ ตหายใจเข้า ย่อมศึ กษาว่า จัก เปลื องจิ ตหายใจออก
ย่อมศึกษาว่าจักเปลื องจิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความเป็ นของไม่เทียง
หายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นโดยความเป็ นของไม่เทียงหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจัก
เป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นโดยความ
คลายกําหนัดหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็นโดยความดับสนิ ทหายใจออก ย่อมศึกษา
ว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความดับสนิ ทหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความ
สลัดคืนหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็ นผูพ้ ิจารณาเห็ นโดยความสลัดคืนหายใจเข้า ดูกรอานนท์นี
เรี ยกว่า อานาปานัสสติฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
“ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา 10 ประการนี แก่คิริมานนทภิกษุไซร้
ข้อ ที อาพาธของคิ ริ ม านนทภิ ก ษุ จ ะพึ ง สงบระงับ โดยพลัน เพราะได้ฟั ง สั ญ ญา 10 ประการนี
เป็ นฐานะทีจะมีได้ฯ ลําดับนันแล ท่านพระอานนท์ได้เรี ยนสัญญา 10 ประการนี ในสํานักของพระผู ้
มี พ ระภาคแล้ว ได้เข้า ไปหาท่ า นพระคิ ริ ม านนท์ย งั ที อยู่ ครั นแล้ว ได้ก ล่ า วสั ญญา 10 ประการ
แก่ท่านพระคิริมานนท์ ครังนันแล อาพาธนันของท่านพระคิริมานนท์สงบระงับโดยพลัน เพราะได้
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ฟังสัญญา 10 ประการนี ท่านพระคิริมานนท์หายจากอาพาธนัน ก็แลอาพาธนันเป็ นโรคอันท่านพระ
คิริมานนท์ละได้แล้ว ด้วยประการนันแลฯ” (องฺ .ทสก.24/60)
การปรั บ สมดุ ล ร้ อ นเย็น ดัง กล่ า ว สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี สุ ข ภาวะแบบขัวตรงกัน ข้า ม
คื อ การปรั บ สมดุ ลร้ อนเย็นตามหลักแพทย์ทางเลื อก ถ้าหยิน-หยาง เกิ ดผิดปกติ ขึนไม่ว่าทางใด
ทางหนึ ง จะทําให้ฝ่ายหนึ งเพิม หรื อขณะที อี ก ฝ่ ายหนึ งอ่ อนแอลง เช่ น ถ้าหยางมากเกิ น จะเกิ ด
โรคร้อน ถ้าหยินมากเกิน จะเกิดโรคเย็น (โครงการพัฒนาเทคนิคการทํายาสมุนไพร, โครงการศึกษา
การแพทย์ตะวันออก และมูลนิ ธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา, 2541 : 163-176) สอดคล้องกับการ
ปรับสมดุ ลดิ น (เย็น) นํา (เย็น) ลม (เย็น) ไฟ (ร้ อน) ตามหลักการแพทย์แผนไทย “การแพทย์
แผนไทย มีการตรวจวินิจฉัยโรค และการบําบัดโรคด้วยแนวคิดพืนฐานเรื องธาตุทงั 4 คือ ดิ น นํา
ลม และไฟ ที ประกอบกันขึ นเป็ นร่ า งกายของคน การเสี ยสมดุ ล ของธาตุ ทงั 4 จากอิ ทธิ พ ลการ
เปลี ยนแปลงตามวัย กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และพฤติกรรมของคน ต่างเป็ นสาเหตุของการ
เกิดโรค” (เฉลิมพล เกิดมณี . 2547 : 2)
สมดุลร้อนเย็นดังกล่าว สอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์ ทางฟิ สิ กส์ เคมีชีวะทีพบว่า อุณหภูมิ
มี ผ ลอย่า งมากต่ อ การเปลี ยนแปลงของสสารและพลัง งานทังของสิ งมี ชี วิ ตและไม่ มี ชี วิ ต ดัง นี
เนืองจากโครงสร้างระดับสองระดับสามและระดับสี ของชี วโมเลกุลมีแรงยึดเหนี ยวทีสําคัญ 3 ชนิ ด
คือ พันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโดรโฟบิก และพันธะไอออนิ ก ดังนันปั จจัยต่าง ๆ ที มีอิทธิ พลต่อ
พันธะเหล่ านี ย่อมมี ผ ลต่ อการเปลี ยนแปลงของโครงสร้ า งโมเลกุล และในที สุ ดทําให้โครงรู ป
เปลี ยนแปลงไปด้วย ปั จจัยที สําคัญเหล่านัน ได้แก่ ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณเกลื อแร่ ในนํา และ
อุณหภูมิปัจจัยทัง 3 ชนิดทีกล่าวมามีอิทธิ พลต่อโครงสร้างและโครงรู ปของชี วโมเลกุล ซึ งเท่ากับว่า
มีผลต่อหน้าทีและการทํางานของชี วโมเลกุลเหล่านัน ถ้าปั จจัยเหล่านี เปลียนแปลง ทําให้โครงรู ปและ
โครงสร้ า งเปลี ยนแปลงไป ชี วโมเลกุลก็จะทํางานในหน้าที ของตนเองไม่ได้ เราเรี ยกสภาพนี ว่า
สภาพเสี ยธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิ มของโมเลกุลทีทํางานได้ เราเรี ยกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุ ปแล้วคือ สภาพธรรมชาติของชี วโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดับต่าง ๆ
ซึ งทําให้มีโครงรู ปจํานวนจํากัดและโดยทัวไปมีโครงรู ปจําเพาะ ในกรณี สภาพเสี ยธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรู ปไม่แน่นอนทํางานตามหน้าทีไม่ได้ (พิชิต โตสุ โขวงศ์. 2535 : 38-41)
ในทางวิทยาศาสตร์ พลังร้อนเย็นมีผลต่อสุ ขภาพ ดังนี
“Flexor (withdrawal) reflex เป็ นรี เฟล็กซ์ทีเกิ ดเมือมีตวั กระตุน้ อันตรายมากระตุน้ ...
ซึ งอาจเป็ นการกระตุน้ เชิ งกล ความร้ อน หรื อสารเคมีก็ได้ ... เมื อกล้ามเนื อหดตัวมากเกิ นไป ...
กล้ามเนื อขาดเลื อดมาเลี ยงจะเกิ ดอาการปวดกล้ามเนื อ ... อาการเจ็บปวดจะทําให้เกิ ดการเกร็ ง
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(Spasm) ของกล้ามเนือ มีผลให้กล้ามเนื อขาดเลือดมาเลียงมากยิงขึน ทําให้รู้สึกปวดมากขึนไปอีก
...” (กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และชัยเลิศ พิชิตพรชัย. 2552 : 882-884)
ความผิดปกติของรี เฟล็กซ์ของระบบประสาทร่ างกาย
(1) รี เฟล็กซ์ของไขสันหลังทีทําให้เกิดการหดเกร็ งของกล้ามเนือ (Muscle spasm)
(2) ตะคริ ว (Cramp) เป็ นการหดเกร็ งของกล้ามเนือเฉพาะที ... การศึกษาโดย EMG พบว่า
เกิดเนืองจากมีการระคายเคืองต่อกล้ามเนือ เช่น ความเย็นจัด ขาดเลือดไปเลียง หรื อกล้ามเนื อทํางาน
มากเกินไปทําให้เกิดความเจ็บปวด หรื อมีกระแสประสาทรับความรู ้สึกอย่างอืนส่ งจากกล้ามเนื อไป
ยังไขสันหลัง ทําให้เกิดรี เฟล็กซ์การหดตัวของกล้ามเนื อ ซึ งการหดตัวนี จะกระตุน้ ตัวรับความรู ้สึก
อันเดิมนันมากขึนไปอีก มี Positive feedback เกิดขึนทําให้เพิมการหดตัวรุ นแรงขึน จนกระทังเกิด
ตะคริ วของกล้ามเนือขึน
(ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 118-119)
รี เฟล็กซ์ของระบบประสาทออโตโนมิก (Spinal autonomic reflex) มีประสาทออโตโนมิก
เป็ น Motor pathway และ Effector organs เป็ นกล้ามเนื อเรี ยบ กล้ามเนื อหัวใจและต่อมต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่น
1. มี ก ารเปลี ยนแปลงความตึ ง ของผนัง หลอดเลื อด (Vascular tone) ซึ งเป็ นผลจาก
ความร้อนหรื อความเย็น
2. การหลังเหงือ (Sweating) จากการมีการเพิมความร้อนทีผิวหนังบริ เวณใดบริ เวณหนึ ง
ของร่ างกาย
3. รี เฟล็กซ์ทีเกียวข้องลําไส้และระบบลําไส้ (Intestino-intestinal reflex) ทีควบคุมหน้าที
ทางมอเตอร์ ของกระเพาะลําไส้
4. รี เฟล็กซ์ทางเพศ
5. รี เฟล็ก ซ์ ที เกี ยวกับ การขับ ออก (Evacuation reflex) เพื อการขับ ถ่ า ยอุ จจาระและ
ปั สสาวะ
(ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 118-119)
ในกรณี ทีเนื อเยือขาดเลื อดไปเลี ยง จะรู ้ สึกปวดทีเนื อเยืออย่างรวดเร็ ว ยิงกรณี ทีมีอตั รา
ของเมตาบอลิ ซึมมากก็จะปวดได้เร็ วมากในกรณี ทีมีการหดเกร็ งของกล้ามเนื อ (Muscle spasm)
อาจทําให้มีการเจ็บปวดได้รุนแรง เนืองจากมีการหดตัวของกล้ามเนื อไปกดหลอดเลือดในกล้ามเนื อ
ทํา ให้ป ริ ม าณเลื อดไปเลี ยงกล้า มเนื อลดลงมากและการหดตัว เพิ มอัตราของเมตาบอลิ ซึ ม ของ
กล้ามเนื อ ทําให้เกิดการขาดเลือดมาเลียง (Ischemia) ขาดออกซิ เจน มีการสะสม Acid metabolites
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ต่าง ๆ เช่ น กรดแลกติก อยู่เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี ยังมี Bradykinin และ Polypeptides อืน ๆ
เกิดขึนจากมีการทําลายเซลล์กล้ามเนือทําให้ปวดได้มาก
(ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 209)
จะเห็ นได้ว่า สมดุ ลร้ อนเย็นทํา ให้มี สุข ภาพดี และองค์ป ระกอบเหตุ ปั จจัย ที ทําให้เกิ ด
สมดุ ล ร้ อ นเย็นนันล้วนสั ม พันธ์ ก ัน อย่า งเป็ นองค์รวม ทังจิ ต ใจ ร่ า งกาย มิ ต รสหาย สั ง คมและ
สิ งแวดล้อม
ในงานวิจยั ชินนี ค้นพบวิธีการปฏิบตั ิปรับสมดุลร้อนเย็นในการดูแลสุ ขภาพอย่างเป็ นองค์
รวม ด้วยเทคนิ ค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ได้แก่ 1. การรับประทานสมุนไพร
ปรับสมดุลร้อนเย็น 2. การกัวซาหรื อขูดซาหรื อขูดพิษหรื อขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนัง)
3. การสวนล้างพิษออกจากลําไส้ใหญ่ดว้ ยสมุนไพรทีถูกกัน (ดีท็อกซ์) 4. การแช่มือแช่เท้าหรื อส่ วน
ทีไม่สบายในนําสมุ นไพร ตามภาวะร้ อนเย็นของร่ างกาย 5. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ
เช็ ด ด้วยสมุ นไพร ตามภาวะร้ อนเย็นของร่ า งกาย 6. การออกกํา ลัง กาย กดจุ ดลมปราณ โยคะ
กายบริ ห าร ที ถู ก ต้อ ง 7. การรั บ ประทานอาหารปรั บ สมดุ ล ตามภาวะร้ อ นเย็น ของร่ า งกาย
8. ใช้ธรรมะ ละบาป บําเพ็ญบุ ญกุศล ทําจิ ตใจให้ผ่องใส คบมิ ตรดี สร้ างสั งคมและสิ งแวดล้อมที ดี
9. รู ้เพียร รู ้พกั ให้พอดี
การค้นพบดังกล่าวทําให้ผูว้ ิจยั ประสบความสําเร็ จในการสร้ างสุ ขภาพทีดี ตามคํานิ ยาม
สุ ขภาพขององค์การอนามัยโลกทัง 4 ด้าน คือ ร่ างกาย จิตใจ สังคม และปั ญญา (นับวรรณ เอมนุ กูลกิจ.
2552) ให้กบั ตนเองและประชาชน โดยใช้หลักการแพทย์วิถีธรรม แล้วพัฒนาสู่ กระบวนการสร้ าง
จิ ต อาสาแพทย์วิ ถี พุ ท ธ ที ทุ่ ม โถมเสี ย สละแรงกายแรงใจทํา ประโยชน์ ช่ ว ยเหลื อ เกื อกู ล มวล
มนุ ษยชาติ ด้วยความเต็มใจ จริ งใจ และสุ ขใจ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ซึ งดําเนิ นไปพร้ อม ๆ
กับการสร้างสภาพความเป็ นพุทธะในตน ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
อีกข้อหนึ ง
อริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่าบุคคลผูถ้ ึงพร้ อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาเช่ นใด ถึ งเราก็
ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนัน. ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็บุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดา
อย่างไร ดูกรภิกษุทงหลายธรรมดานี
ั
ของบุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คืออริ ยสาวกถึงความขวนขวาย
ในกิจใหญ่นอ้ ยทีควรทําอย่างไรของเพือนสพรหมจารี โดยแท้ถึงอย่างนัน ความเพ่งเล็งกล้าในอธิ ศีล
สิ กขา อธิ จิตตสิ กขา และอธิ ปัญญาสิ กขาของอริ ยสาวกนันก็มีอยู่ เปรี ยบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อม
เล็มหญ้ากิ นด้วยชํา เลื องดู ลูกด้วยฉะนัน. อริ ยสาวกนันย่อมรู ้ ชัดอยู่อย่างนี ว่า บุ ค คลผูถ้ ึ งพร้ อม
ด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึ งเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่ นนัน. นี ญาณที 5 เป็ นอริ ยะ
เป็ นโลกุตระไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว.” (ม.มู.12/547)
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ประโยชน์ ตนคือการปฏิบัติอธิศีลสิ กขาอธิจิตสิ กขาและอธิปัญญาสิ กขา (เปรี ยบเหมือนแม่
โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญ้ากิ นด้วย) เป็ นหลักธรรมทีชําระกิ เลสโลภโกรธหลงทําให้ชีวิตพ้นทุกข์ไป
เป็ นลําดับ ๆ ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสใน ที.ปา.11/53 ถึงประโยชน์ ตนว่ า “ผู้ใดเป็ นภิกษุสิBนกิเลสและ
อาสวะแล้ ว อยู่จบพรหมจรรย์ แล้ ว มีกิจทีควรทําทําเสร็ จแล้ ว ได้ วางภาระเสี ยแล้ ว ลุถึงประโยชน์
ของตนแล้ ว สิBนเครืองเกาะเกียวในภพแล้ ว หลุดพ้ นไปแล้ วเพราะรู้ โดยชอบ ผู้นB ันปรากฏว่ าเป็ นผู้เลิศ
กว่ าคนทัBงหลายโดยชอบธรรมแท้ ” ส่ วนประโยชน์ ท่านคือขวนขวายในกิจใหญ่ น้อยทีควรทําอย่ างไร
ของเพือนสพรหมจารี (ชําเลืองดูลูกด้วย) ซึ งก็คือการช่วยเหลือเกือกูลผูอ้ ืน เป็ นสภาพทีพระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “พรหมจรรย์นนจะพึ
ั
งเป็ นไป เพือเกือกูลแก่ชนเป็ นอันมาก เพือความสุ ขแก่ชนเป็ นอันมาก
เพืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก...” (ที.ปา.11/108) สภาพจิตแห่ งพุทธะจึงเป็ นสภาพทีตนเองพ้นทุกข์ดว้ ย
และเกื อกูลสร้ างประโยชน์สุขให้กบั มวลมนุ ษยชาติไปพร้ อม ๆ กัน ซึ งเป็ นคุ ณค่าประโยชน์สูงสุ ด
ต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ
กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ เป็ นการแก้ปัญหาและพัฒนา
สุ ขภาพด้วยการปรั บสมดุ ลร้ อนเย็นอย่างเป็ นองค์รวม ด้วยสิ งที ประหยัดเรี ย บง่ า ยเป็ นหลักดัง ที
พระพุทธเจ้าตรัสในจัตตาริ สูตร ว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ปั จจัยน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ 4 อย่างนี
4 อย่างเป็ นไฉน ดู ก รภิ ก ษุ ทงหลาย
ั
บรรดาจี วร ผ้าบังสุ กุ ล น้อย หาได้ง่ ายและไม่มี โทษ บรรดา
โภชนะ คําข้าวทีได้ดว้ ยปลีแข้ง น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม้ น้อย หาได้
ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาเภสัช มูตรเน่า น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
เรากล่าว
ธรรมอย่างใดอย่างหนึ ง ของภิกษุซึงเป็ นผูส้ ันโดษด้วยปั จจัยทีน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ว่าเป็ น
องค์แห่ งความเป็ นสมณะ ฯ ความคับแค้นแห่ งจิต ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผูส้ ันโดษ ด้วยปั จจัยน้อย หาได้
ง่ายและไม่มีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ ทิศของเธอชื อว่าไม่กระทบกระเทือน
ภิกษุผูส้ ันโดษ ไม่ประมาทยึดเหนี ยวเอาไว้ได้ซึงธรรมอันสมควรแก่ธรรมทีพระตถาคตตรัสบอก
แล้วแก่เธอ” (ขุ.สุ .25/281)
โดยผูว้ ิจยั เริ มปฏิ บตั ิทีตนก่อน ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสในธรรมบทอัตตวรรค ว่า “หากว่า
บุ ค คลพึ ง รู ้ ว่า ตนเป็ นที รั ก ไซร้ พึ ง รั ก ษาตนนันไว้ ให้เป็ นอัตภาพอันตนรั ก ษาดี แล้ว บัณ ฑิ ตพึ ง
ประคับประคองตนไว้ตลอดยามทังสาม ยามใดยามหนึ ง บุคคลพึงยังตนนัBนแลให้ ตB ังอยู่ในคุณอัน
สมควรเสี ยก่ อน พึงพรําสอนผู้อนในภายหลั
ื
ง บัณฑิตไม่ พึงเศร้ าหมอง หากว่าภิกษุพึงทําตนเหมือน
อย่า งที ตนพรํ าสอนคนอื นไซร้ ภิ กษุ นันมี ตนอันฝึ กดี แล้วหนอ พึ ง ฝึ ก ได้ยินว่า ตนแลฝึ กได้ย าก
ตนแลเป็ นทีพึงของตน บุคคลอืนใครเล่าพึงเป็ นทีพึงได้ เพราะว่าบุคคลมีตนฝึ กฝนดี แล้ว ย่อมได้ที
พึงอันได้โดยยาก ความชัวทีตนทําไว้เองเกิดแต่ตน มีตนเป็ นแดนเกิด ย่อมยํายีคนมีปัญญาทรามดุ จ
เพชรยํายีแก้วมณี ทีเกิ ดแต่หิน ฉะนัน ความเป็ นผูท้ ุศีล ล่ วงส่ วน ย่อมรวบรัดอัตภาพของบุคคลใด
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ทํา ให้เป็ นอัตภาพอันตนรั ดลงแล้ว เหมื อนเถาย่า นทรายรวบรั ดไม้สาละให้เป็ นอันท่ วมทับ แล้ว
บุคคลนันย่อมทําตนเหมื อนโจรผูเ้ ป็ นโจกปรารถนาโจร ผูเ้ ป็ นโจก ฉะนัน กรรมไม่ดีและไม่เป็ น
ประโยชน์แก่ตน ทําได้ง่าย ส่ วนกรรมใดแล เป็ นประโยชน์ดว้ ย ดีดว้ ย กรรมนันแลทําได้ยากอย่างยิง
ผูใ้ ดมีปัญญาทราม อาศัยทิฐิอนั ลามก ย่อมคัดค้านคําสังสอนของพระพุทธเจ้า ผูอ้ รหันต์ เป็ นพระ
อริ ยเจ้า มีปกติเป็ นอยูโ่ ดยธรรม การคัดค้านและทิฐิอนั ลามกของผูน้ นั ย่อมเผล็ดเพือฆ่าตน เหมือน
ขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนัน ทําชัวด้วยตนเอง ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเอง ไม่ทาํ ชัวด้วยตนเอง ย่อมหมดจด
ด้วยตนเอง ความบริ สุทธิq ความไม่บริ สุทธิq เป็ นของเฉพาะตัวคนอืนพึงชําระคนอื นให้หมดจดหา
ได้ไ ม่ บุ ค คลไม่ พึ ง ยัง ประโยชน์ ข องตนให้เ สื อม เพราะประโยชน์ ข องผูอ้ ื นแม้ม าก บุ ค คลรู ้ จ ัก
ประโยชน์ของตนแล้ว พึงขวนขวายในประโยชน์ของตน ฯ” (ขุ.ธ.25/22)
โดยเริ มต้นจากปฏิบตั ิเหตุปัจจัย 2 อย่างทีทําให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึน คือเกิดความรู ้ความเห็น
ความเข้าใจทีถูกต้องถูกตรงสู่ การพ้นทุกข์ ปรโตโฆสะ (การตังใจรับฟั งผูอ้ ืน) และโยนิ โสมนสิ การ
(การทําในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึงทีเกิด) (ม.มู.12/497)
ปรโตโฆสะ (การตังใจรั บฟั งผูอ้ ื น) หมายความว่า ถ้าความรู ้ เดิ มที เราเคยเรี ยน เคยรั บรู ้
เคยฝึ กฝนและปฏิ บตั ิอยู่ในวิถีชีวิตนัน ยังแก้ปัญหาทุกข์ในชี วิตเราไม่ได้ แสดงว่า ความรู ้ และการ
ปฏิ บตั ิ อยู่เดิ ม นัน ไม่เพีย งพอในการแก้ปัญหา จึ งต้องศึ กษาเพิมเติ มขึ นอี ก แล้วโยนิ โสมนสิ การ
(การทําในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึ งที เกิ ด) คื อ พิสูจน์ความจริ งจนชัดด้วยญาณปั ญญาว่า
สิ งนันเป็ นประโยชน์ หรื อ โทษ สิ งใดไม่ อ ันตรายก็ ส ามารถทดลองด้ว ยตนเองได้ ส่ วนสิ งใดที
อันตรายก็ศึกษาดูจากทีผูอ้ ืนทดลองทําก่อน
เมือเราศึกษาสิ งอืนเพิมเติมไปเรื อย ๆ ศึกษาผลของการปฏิบตั ิไปเรื อย ๆ อย่างไม่หยุดหย่อน
จะทําให้เราได้พบกับผูร้ ู ้ความจริ งแท้ ทีจะทําให้เราแก้ปัญหาได้ ซึ งพระพุทธเจ้าตรัสว่า ต้องพบผูท้ ีมี
องค์ความรู ้ ทีแท้จริ ง และปฏิ บตั ิ ได้จริ งเท่ านัน จึ งจะพ้นทุ กข์ไ ด้จริ ง ดังคํา ตรั สในอวิชชาสู ตรว่า
“ดู กรภิ กษุ ทงหลาย
ั
ด้วยประการดังนี การไม่คบสัปบุ รุษที บริ บูรณ์ ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรมให้
บริ บู รณ์ การไม่ฟั ง สั ทธรรมที บริ บู รณ์ ย่อมยัง ความไม่ มี ศรั ท ธาให้บริ บู รณ์ ความไม่มี ศ รั ท ธาที
บริ บูรณ์ ย่อมยังการทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริ บูรณ์ การทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายทีบริ บูรณ์
ย่อ มยัง ความไม่ มี ส ติ สั ม ปชัญ ญะให้ บ ริ บู ร ณ์ ความไม่ มี ส ติ สั ม ปชัญ ญะที บริ บู ร ณ์ ย่อ มยัง การ
ไม่สํารวมอินทรี ยใ์ ห้บริ บูรณ์ การไม่สํารวมอินทรี ยท์ ีบริ บูรณ์ ย่อมยังทุจริ ต 3 ให้บริ บูรณ์ ทุจริ ต 3
ทีบริ บูรณ์ ย่อมยังนิ วรณ์ 5 ให้บริ บูรณ์ นิ วรณ์ 5 ที บริ บูรณ์ ย่อมยังอวิชชา ให้บริ บูรณ์ อวิชชานี มี
อาหารอย่างนี และบริ บูรณ์อย่างนี ฯ
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ด้วยประการดังนี การคบสัปบุรุษทีบริ บูรณ์ ย่อมยังการฟั งสัทธรรมให้
บริ บูรณ์ การฟั งสัทธรรมทีบริ บูรณ์ ย่อมยังศรัทธาให้บริ บูรณ์ ศรัทธาทีบริ บูรณ์ ย่อมยังการทําไว้ใน
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ใจโดยแยบคายให้บริ บูรณ์ การทําไว้ในใจโดยแยบคายทีบริ บูรณ์ ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริ บูรณ์
สติสัมปชัญญะทีบริ บูรณ์ ย่อมยังการสํารวมอินทรี ยใ์ ห้บริ บูรณ์ การสํารวมอินทรี ยท์ ีบริ บูรณ์ ย่อมยัง
สุ จริ ต 3 ให้บ ริ บูรณ์ สุ จริ ต 3 ที บริ บูรณ์ ย่อมยังสติ ปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิ ต ธรรม) ให้บริ บูรณ์
สติ ปัฏ ฐาน 4 ที บริ บู รณ์ ย่อมยัง โพชฌงค์ 7 (สติ ธัมมวิจยั วิริยะ ปี ติ ปั สสั ทธิ สมาธิ อุ เบกขา)
ให้บริ บูรณ์ โพชฌงค์ 7 ทีบริ บูรณ์ ย่อมยังวิชชาและวิมุตติ ให้บริ บูรณ์ วิชชาและวิมุตติ นีมี อาหาร
อย่างนี และบริ บูรณ์อย่างนี ฯ” (องฺ .ทสก.24/61)
เมื อผูว้ ิจยั ได้พ บผูร้ ู ้ แท้และปฏิ บ ตั ิ ดับ ทุ กข์ไ ด้เป็ นลํา ดับ แล้ว ก็ ถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ นัน
ให้กบั คนทีพร้อมยินดีเต็มใจศรัทธา เพราะผูน้ นก็
ั จะเปิ ดใจ จะเห็นคุณค่าประโยชน์ และปฏิบตั ิตาม
จนได้ประโยชน์นนั การปฏิบตั ิได้จริ ง จะบอกวิธีการทีถูกต้องได้จริ ง ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสลักษณะ
ของพุทธธรรม 8 ประการว่า ลึ กซึ ง (คัมภีรา) เห็นตามได้ยาก (ทุททสา) รู ้ ตามได้ยาก (ทุรนุ โพธา)
สงบ (สั นตา) ประณี ต (ปณี ตา) คาดคะเนเดาไม่ ได้ (อตักกาวจรา) ละเอี ยด (นิ ปุณา) รู ้ ได้เฉพาะ
บัณฑิต (ปั ณฑิตเวทนียา) (ที.สี .9/26)
และผูท้ ี ปฏิ บตั ิ ได้จริ ง จะมี พลังเหนี ยวนําให้ผูอ้ ื นปฏิ บตั ิ ตามได้มากกว่าผูท้ ีไม่สามารถ
ปฏิบตั ิได้ เมือมีผปู ้ ฏิบตั ิได้มากขึน ก็รวมกลุ่มกันเสี ยสละเพือช่วยเหลือผูอ้ ืนต่อไป การรวมกลุ่มกัน
จะทําให้มีแรงเหนียวนําให้มีคนทําตามมากกว่ากระจายกันทํา ซึ งมีผลย้อนกลับให้ตนเองได้บุญกุศล
ได้พลังสุ ขภาพดีเพิมขึนดังทีพระพุทธเจ้าตรัสถึงความเป็ นผูม้ ีมิตรดี สหายดี เป็ นทังหมดทังสิ นของ
พรหมจรรย์(ความพ้นทุ ก ข์) (สํ.ส.15/381-384) และ ในมหาปริ นิพ พานสู ตร พระพุ ท ธเจ้า ตรั ส
อปริ หานิ ยธรรม 7 คือ ธรรมที พาเจริ ญอย่างเดี ยว ไม่มีเสื อมเลยได้แก่ หมันประชุ มกันเนื องนิ ตย์
พร้อมเพรี ยงกันประชุ ม พร้อมเพรี ยงกันเลิก พร้อมเพรี ยงกันช่วยทํากิจ ไม่บญั ญัติสิงทีพระพุทธเจ้า
ไม่ทรงบัญญัติ ไม่เพิกถอนสิ งทีทรงบัญญัติแล้ว สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผเู ้ ป็ นเถระ (ผูใ้ หญ่)
เป็ นสังฆปริ ณายก (ผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิทีถูกตรง จะเป็ นนักบวชหรื อฆราวาสก็ได้) และเชื อฟั งถ้อยคํา
ของท่านไม่ตกอยู่ในอํานาจตัณหา อันจะก่อเกิ ดภพใหม่ยินดี ในเสนาสนะป่ า (คือทีอยู่อนั สงัดจาก
กิ เลส) ตังสติไว้ว่า ทําไฉนหนอ เพือนพรหมจรรย์ ผูม้ ีศีลเป็ นทีรั ก ทียังไม่มา ขอจงมาเถิ ดและผูท้ ี
มาแล้ว ขอจงอยูเ่ ป็ นสุ ข (ที.ม.10/71)
โดยผูว้ จิ ยั นําพาจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธปฏิบตั ิสู่สภาพแห่ งพุทธะ ด้วยการเรี ยนรู ้และกระทํา
กุศล ละอกุศล ละการกระทําส่ วนทีมีโทษ กระทําส่ วนทีไม่มีโทษ เสพในสิ งทีควรเสพ ไม่เสพในสิ ง
ที ไม่ ค วรเสพ ละการกระทําที ไม่ เป็ นประโยชน์แต่ เป็ นทุ ก ข์ตลอดกาลนาน กระทํา ในสิ งที เป็ น
ประโยชน์เป็ นสุ ขตลอดกาลนาน(ที.ปา.11/146) ซึ งเนือหาหลักทีผูว้ จิ ยั ค้นพบตามทีพระพุทธเจ้าตรัส
ไว้ ทีได้นาํ มาบูรณาการเป็ นองค์ความรู ้ ในการสร้ างจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพือมวลมนุ ษยชาติ สู่
ความเป็ นพุทธะ คือ การปฏิ บตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา (ม.มู.12/547) โดยสอดร้ อยอยูใ่ นทุกสู ตรที
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พระพุทธเจ้าตรัสเพือความพ้นทุกข์ ได้แก่ การปรับสมดุลร้อนเย็นของชี วิต ทําให้มีโรคน้อยมีทุกข์นอ้ ย
ควรแก่ ความเพีย ร (สัง คี ติสูตร, สิ วกสู ตร, อาพาธสู ตร), ปฏิ บตั ิ สู่ ก ารดับทุ กข์ด้วยสิ งที ประหยัด
หาได้ง่าย และไม่มีโทษเป็ นหลัก (จัตตาริ สูตร, เภสัชชขันธกะสู ตร), ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจ
ให้บริ สุทธิq ผ่องใส (โอวาทปาติโมกข์), วรรณะ 9 คือ การทําตัวเป็ นคนน่ายกย่องสรรเสริ ญ 9 อย่าง
(วิ.มหา.1/20), จรณะ 15คือ ข้อประพฤติเพือบรรลุ ธรรม อันปลอดโปร่ งจากกิเลส (ม.ม.13/27-32),
ปฏิบตั ิจนถึงสภาพจตุตถฌาน (ฌานที 4) มีลกั ษณะ 5 ประการ องค์คุณอุเบกขา 5 (ม.อุ.14/690), เมือ
ปฏิ บตั ิได้รูปฌานในระดับอุเบกขาแล้วตรวจสอบด้วย อรู ปฌาน 4 (สํ.สฬา.18/519), การปฏิ บตั ิให้
ถูกต้องตามลําดับ อนุปุพพวิหาร 9 คือ ธรรมอันเป็ นเครื องอยูต่ ามลําดับ (ที.ปา.11/355), โสฬสญาณ
16 คือ ความรู ้ แจ้งเห็นจริ งตามลําดับของการวิปัสสนา (พระวิสุทธิ มคั ค์“ปั ญญานิ เทศ” หน้า 540656), โพธิ ปั ก ขิ ย ธรรม 37 หมายถึ ง ธรรมอันเป็ นแนวทางแห่ ง การตรั ส รู ้ (ที . ปา.11/108) ได้แก่
มหาสติ ปัฏฐานสู ตร 4 (ที.ม.10/273) ปธานสู ตร (องฺ .จตุ กฺก.21/13) อิ ทธิ บาท 4 (ที.ม.10/200) อินทรี ย ์ 5
(สํ.ม.19/1,011 – 1,015) พละ 5 (องฺ .ปxฺ จก.22/14) โพชฌงค์ 7 (สํ.ม.19/505 - 507) อริ ยมรรคมีองค์ 8
(สํ.ม. 19/1665), สัมมาสมาธิ ของพระอริ ยะ (ที.ม.10/ 206, ม.อุ.14/253) และพรหมวิหาร 4 (ที.ปา.11/
234) โดยใช้กระบวนการเหตุแห่งการวิมุติ 5 (องฺ .ปxฺ จก.22/26), สาราณี ยธรรม 6 (องฺ .ฉกฺ ก.22/282),
พุทธพจน์ 7 (องฺ .ฉกฺ ก.22/283), อปริ หานิ ยธรรม 7 (ที.ม.10/71) และสัปปุริสธรรม 7 (องฺ .สตฺ ตก.
23/65) โดยฝึ กปฏิ บตั ิ ด้วยตนเอง (อัตตวรรคที 12) ผสานพลัง กับหมู่ มิตรดี สหายดี อยู่ใ นสังคม
สิ งแวดล้อมทีดี (ทุติยอัปปมาทสู ตร, อุปัฑฒสู ตร, สารี ปุตตสู ตร, สัปปายะ 7)
ผูว้ ิจยั พบว่าเมือมีผปู ้ ฏิบตั ิตามพุทธธรรมดังกล่าวอย่างถูกตรง สภาพแห่ งความเป็ นพุทธะ
คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ก็จะเกิ ดมากขึนเป็ นลําดับ อันเป็ นคุ ณค่าและความ
ผาสุ กทีแท้จริ งอย่างยังยืนทีมนุษย์ควรได้
การสร้างจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพือมวลมนุ ษยชาติ ด้วยกระบวนการทีพระพุทธเจ้าตรัส
ดังกล่าว เป็ นการดับทุกข์ทีต้นเหตุ ตามหลักปฎิ จจสมุปบาท (อนุ โลม) 11 ใน “มหาขันธกะ” ถึ ง
“โพธิ กถาปฏิ จจสมุ ปบาทมนสิ การ” (วิ.ม.4/1-3) คื อ การอาศัยกันและกันเกิ ดขึน (ความเป็ นเหตุ
ปั จจัยสื บเนืองกันเป็ นไปตามลําดับ) ดังนี
1] โดยสมัยนัน พระผูม้ ี พระภาคพุทธเจ้าแรกตรั สรู ้ ประทับอยู่ ณ ควงไม้โพธิ พฤกษ์
ใกล้ฝั งแม่ นําเนรั ญชรา ในอุ รุ เวลาประเทศ ครั งนัน พระผูม้ ี พระภาคประทับนังด้วยบัลลังก์ เดี ยว
เสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้โพธิ พฤกษ์ตลอด 7 วัน และทรงมนสิ การ (การพิจารณาทําใจในใจโดยแยบคาย)
ปฏิจจสมุปบาท (การอาศัยกันและกันเกิดขึน หรื อความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื องกันเป็ นไปตามลําดับ)
เป็ นอนุ โลมและปฏิ โลมตลอดปฐมยามแห่ งราตรี วา่ ดังนี : หลักปฎิ จจสมุปบาท (อนุ โลม) 11 คือ
การอาศัยกันและกันเกิดขึน (ความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื องกันเป็ นไปตามลําดับ) ดังนี เพราะอวิชชา

793
เป็ นปั จจัย (เหตุ ) จึ ง มี สัง ขาร สัง ขารจึ ง มี วิญญาณ วิญญาณจึ ง มี นามรู ป นามรู ป จึ ง มี ส ฬายตนะ
สฬายตนะจึ งมี ผสั สะ ผัสสะจึ งมี เวทนา เวทนาจึ ง มี ตณ
ั หา ตัณหาจึ งมี อุป าทาน อุ ปาทานจึ งมี ภพ
ภพจึงมีชาติ ชาติจึงมี ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส กองทุกข์ทงมวลนั
ั
นย่อมเกิด
ด้วยประการฉะนี
ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลม อนึ งเพราะอวิชชานันแหละดับโดยไม่เหลื อ ด้วยมรรคคือวิราคะ
สั งขารจึ งดับ เพราะสั งขารดับวิ ญญาณจึ งดับ เพราะวิ ญญาณดับนามรู ปจึ งดับ เพราะนามรู ปดับ
สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับผัสสะจึ งดับ เพราะผัสสะดับเวทนาจึ งดับ เพราะเวทนาดับ
ตัณหาจึ งดับ เพราะตัณหาดับอุปาทานจึ งดับ เพราะอุ ปาทานดับภพจึ งดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ
เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริ เทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส จึงดับ เป็ นอันว่ากองทุกข์ทงมวล
ั
นันย่อมดับ ด้วยประการฉะนี
ลําดับนัน พระผูม้ ีพระภาคทรงทราบเนื อความนันแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี ในเวลานัน
ว่าดังนี ... เมือใดแล ธรรมทังหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ ผมู ้ ีเพียรเพ่งอยู่ เมือนัน ความสงสัยทังปวง
ของพราหมณ์นนั ย่อมสิ นไป เพราะมารู ้ธรรมพร้อมทังเหตุ
[2] ลําดับนัน พระผู ม้ ี พ ระภาคทรงมนสิ ก ารปฏิ จจสมุ ปบาท เป็ นอนุ โลมและปฏิ โลม
ตลอดมัช ฌิ ม ยามแห่ ง ราตรี ... จึ ง ทรงเปล่ ง อุ ท านนี ในเวลานันว่า ดัง นี ... เมื อใดแล ธรรม
ทังหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผมู ้ ีเพียรเพ่งอยู่ เมือนัน ความสงสัยทังปวงของพราหมณ์นนั ย่อมสิ นไป
เพราะได้รู้ความสิ นแห่งปั จจัยทังหลาย
[3] ลําดับนัน พระผูม้ ี พระภาคทรงมนสิ การปฏิ จจสมุ ปบาท เป็ นอนุ โลมและปฏิ โลม
ตลอดปั จฉิ มยามแห่งราตรี ... จึ งทรงเปล่ งอุ ทานนี ในเวลานันว่า ดัง นี ... เมื อใดแล ธรรมทังหลาย
ปรากฏแก่ พ ราหมณ์ ผู ม้ ี เ พีย รเพ่ง อยู ่ เมื อนั น พราหมณ์ นั นย่อ มกํา จัด มารและเสนาเสี ย ได้
ดุจพระอาทิตย์อุทยั ทําอากาศให้สว่างฉะนัน”
จะเห็นได้วา่ การดับทุกข์ ทีต้ นเหตุตามหลักปฏิจจสมุปบาท เป็ นกระบวนการจับจุดเดียว
ทลายทุ ก ข์ ทB ังแนว โดยเน้นที การพัฒนาจิ ตวิญญาณเป็ นหลัก ดัง ที พระพุ ท ธเจ้า ตรั ส ว่า “ใจเป็ น
ประธานของสิ งทังปวง ใจเป็ นใหญ่ ใจประเสริ ฐทีสุ ด ทุกสิ งสําเร็ จได้ดว้ ยใจ (มโนปุพพังคมา ธัมมา
มโนเสฏฐามโนมยา)” (ขุ . ธ. 25/11) ควบคู่ ก ับ การพัฒ นาด้า นร่ า งกาย มิ ต รสหาย สั ง คม และ
สิ งแวดล้อมทีดีซึงจะเห็นได้จากผลการวิจยั ทีผูด้ ูแลสุ ขภาพด้วยการปฏิบตั ิตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ
นอกจากจะแก้ปั ญ หาและพัฒนาด้า นจิ ตใจ และสามารถช่ ว ยลดปั ญ หาสุ ข ภาพด้า นร่ า งกายได้
ทุกปั ญหาแล้ว ยังช่วยลดปั ญหามิติอืน ๆ ทุกมิติดว้ ย เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อม เป็ นต้น
ดังผลการพัฒนาจิตวิญญาณของจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธทีฝึ กฝนความเป็ นพุทธะ ให้เป็ นผูร้ ู ้
ผูต้ ืน ผูเ้ บิกบาน ซึ งเป็ นการพัฒนาทางนามธรรมทีส่ งผลปรากฏออกมาเป็ นทางรู ปธรรมโดยเฉพาะ
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ภายในระยะเวลาทีเคียวข้นเข้มงวดทีสุ ดในระยะเวลา 9 ปี ตังแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.
2558 ผลการพัฒนาทีปรากฏ เป็ นต้นแบบขององค์กรการแพทย์วถิ ีพุทธ มีดงั นี
1. ก่อกําเนิ ดเกิดการตังศูนย์เรี ยนรู ้สุขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง (ศูนย์เรี ยนรู ้ฯ)
สวนป่ านาบุญ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ขึนเป็ นแห่ งแรกในปี 2549 หลังจากนันจึงได้มีการ
เกิดขึนของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ในภาคต่าง ๆ ตามมา คือ ศูนย์เรี ยนรู ้ ฯ สวนป่ านาบุญ แห่ งที 2 อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ภาคใต้ ศูนย์เรี ยนรู ้ ฯ สวนป่ านาบุญ แห่ งที 3 อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุ ม ธานี ภาคกลาง ศู นย์เรี ย นรู ้ ฯ สวนป่ านาบุ ญ แห่ ง ที 4 อํา เภอธาตุ พ นม จัง หวัดนครพนม
ภาคอีสาน และศูนย์เรี ยนรู ้ฯ สวนป่ านาบุญ แห่ งที 5 อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ภาคตะวันออก
เรี ยงตามลําดับการเกิดในปี พ.ศ. 2549, 2555, 2556, 2557 และ 2558 ตามลําดับ เพือเป็ นสถานทีใน
การช่วยเหลือประชาชนให้สามารถพึงตนได้ในด้านสุ ขภาพเป็ นหลัก โดยให้ประชาชนสามารถเดิน
ทางมาศึกษาได้โดยสะดวกในศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ทีอยูใ่ กล้กบั สถานทีอยูห่ รื อบ้านของตน และทีสําคัญคือ
เป็ นสถานทีรวมให้จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธในจังหวัดต่าง ๆ และภาคต่าง ๆ ได้มารวมบําเพ็ญบุญกุศล
กิจกรรมแพทย์วถิ ีพุทธร่ วมกัน
2. เกิดเครื อข่ายแพทย์วิถีพุทธแห่ งประเทศไทย ในภาคต่าง ๆ ทัง 6 ภาค และจังหวัดต่าง ๆ
เกือบทุกจังหวัด ทีมีจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธคอยขับเคลือนติดต่อและให้ความช่วยเหลือกับงานส่ วนรวม
ของแพทย์วิถีพุทธ รวมถึงเครื อข่ายต่างประเทศในสหรัฐอเมริ กา ทีมีการขับเคลือนการช่ วยเหลื อสังคม
ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็ นรู ปธรรม ตังแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปั จจุบนั
3. เกิ ดจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุท ธ ชายหญิ งที มาเสี ย สละแบ่ง ปั น และเอื อเฟื อเกื อกูล ผูอ้ ื น
โดยมาร่ ว มทํา กิ จ กรรมการงานบํา เพ็ ญ บุ ญ กุ ศ ลกับ ศู น ย์เ รี ย นรู ้ ฯ และเครื อ ข่ า ยแพทย์วิ ถี พุ ท ธ
ทัวประเทศ ทังในและต่างประเทศ แบบไม่มีการรับค่าตอบแทนใด ๆ (ทํางานฟรี ศูนย์บาท) ทังแบบ
อยู่ประจํา เป็ นจิตอาสาประจํา (กิ นอยู่กบั ส่ วนกลางแบบสาธารณโภคี ) จํานวนประมาณ 40 คน
ในทังห้าศู นย์เรี ยนรู ้ ฯ สวนป่ านาบุ ญ และแบบจรหรื อไปกลับ (ไม่ ได้กิ นอยู่กบั ส่ วนกลาง) คื อ
มาร่ วมเสี ยสละบําเพ็ญบุญกุศลกับกิจกรรมการงานส่ วนกลางเป็ นคราว ๆ (จิตอาสาจร) จํานวน 390
คน และจิตอาสาสมทบกว่า 10,000 คน ทังในประเทศและต่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที 23 เมษายน
2558)
4. เกิดการพัฒนาต่อยอดการอบรมคอร์ สจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เป็ นการอบรมพัฒนาจิต
วิญญาณฝึ กฝนความเป็ นพุทธะของจิ ตอาสา เพือพัฒนาเกิ ดเป็ นจิ ตอาสาแพทย์วิถี พุท ธในคอร์ ส
พระไตรปิ ฎกนักศึกษาแพทย์วถิ ีพุทธ และคอร์ สพระไตรปิ ฎกแฟนพันธุ์แท้ ปี ละ 2 ครัง ตังแต่ปี พ.ศ.
2554 เป็ นต้นมา
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5. เกิดหลักสู ตร “แพทย์วิถีพุทธ 7 ปี ” เป็ นหลักสู ตรการเรี ยนการสอนทีมีเป้ าหมายเพือ
ความผาสุ กทีสุ ดในโลก คือ “ชีวติ พอเพียง เรี ยบง่าย ร่ างกายแข็งแรง จิตวิญญาณดีงาม จิตวิญญาณที
เป็ นสุ ข” เริ มปี การศึกษา 2554 เป็ นรุ่ นแรก โดยปั จจุบนั มีนกั ศึกษาแพทย์วิถีธรรมในชันปี ต่าง ๆ รวม
5 รุ่ น (ปี 2554-2558) ทียังมาร่ วมกิจกรรมครังล่าสุ ดในเดือนเมษายน 2558 จํานวน 248 คน จาก
จํานวนผูส้ มัครเรี ยนทังหมด 5 รุ่ น จํานวน 465 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.33
6. เกิ ดการก่อตัง “มูลนิ ธิแพทย์วิถีธรรมแห่ งประเทศไทย” เพือดําเนิ นกิ จกรรมส่ งเสริ ม
การเผยแพร่ การศึกษาองค์ความรู ้และทักษะในการปฏิบตั ิดูแลสุ ขภาพเพือส่ งเสริ มการศึกษา ปฏิบตั ิ
และเผยแพร่ สัจธรรมในพระพุทธศาสนาเพือส่ งเสริ มการกุศลอืน ๆ หรื อดําเนิ นการเพือสาธารณะ
ประโยชน์ และเพือส่ งเสริ มการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ตังแต่
ปลายปี 2555 เป็ นต้นมา
7. จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ ทีได้มาอยูร่ วมกันในหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีสังคมสิ งแวดล้อมดี
จะเป็ นผูท้ ี ถื อศีลห้าเป็ นขันตํา ทานอาหารมังสวิรัติ (ไม่มีเนื อสัตว์) อัตตาไม่จดั รับฟั งมติ หมู่กลุ่ ม
มีสัญชาตญาณของคนตรง ซื อสัตย์ สุ จริ ต มีนาใจ
ํ มีพืนฐานของจิตวิญญาณแห่ งการเสี ยสละ รู ้คุณค่า
ของการทําประโยชน์ช่วยเหลื อเกื อกูลผูอ้ ืน เพือยังประโยชน์ผูอ้ ืนและประโยชน์ตนให้เกิ ดขึนอยู่
อย่างสมําเสมอ เท่าทีจะทําได้ ด้วยจิตใจทีดีงาม จิตใจทีผาสุ ก ด้วยการพากเพียรปฏิบตั ิอย่างต่อเนื อง
จัดสรรช่ วยเหลื อกันเอาภาระ ทํากิ จกรรมการงานทังภายนอก คื อ การช่ วยผูอ้ ื นให้พึงตนในด้าน
สุ ขภาพตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ รวมถึ ง กิ จกรรมที เป็ นสาธารณประโยชน์ต่า ง ๆ ของสัง คม
ประเทศชาติ เมือได้รับการประสานมาเป็ นคราว ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
ทุกคนต่างเสี ยสละออกค่าใช้จ่ายกันเองในการมาร่ วมบําเพ็ญบุญกุศล และงานภายใน คือ การลดละ
เลิกกิเลสทังกามและอัตตาในสิ งทีตนเองติดยึดทีเป็ นพิษเป็ นภัยทังต่อตนเองและผูอ้ ืน ตัวอย่างทีเห็น
ได้อย่างเด่นชัดอย่างเป็ นรู ปธรรม คือ มากินน้อยใช้นอ้ ย ใช้ปัจจัยสี ทีหาได้ง่ายและไม่มีโทษ ลดละ
เลิ กการทานอาหารเนื อสัตว์และอาหารรสจัดได้ เน้นหันมาทานจืดได้ มาทานอาหารมังสวิรัติทีมี
รสชาติไม่จดั และหรื ออาหารสุ ขภาพรสชาติจืด และโดยเฉพาะการฝึ กตังศีลทานอาหารวันละมือ
ลดละเลิกอบายมุขทัง 6 คือ เสพของมัวเมาให้โทษเทียวกลางคืนเทียวดูมหรสพการละเล่นเล่นการ
พนันคบคนชัวเป็ นมิตร เกียจคร้ านการทํางาน เป็ นต้น จึงเป็ นการพัฒนาศักยภาพทีมีประสิ ทธิ ภาพ
อันมีค่ามหาศาลในการทํากิ จกรรมการงานทีดีงามอย่างเต็มทีของจิตอาสาทุก ๆ ท่านอย่างไม่เหน็ด
ไม่เหนื อย และยิงมีพลังได้มากขึนเมือมาร่ วมกันทําความดีกนั มากขึน เป็ นการทํางานร่ วมกันอย่าง
ผาสุ กทีสุ ดในโลก
8. เมือจบกิ จกรรมการงานในแต่ละกิ จกรรม จะมีการประชุ ม “เตวิชโช” เพือสรุ ปงาน
สรุ ปใจร่ วมกันในทุกคนทีมาร่ วมกิจกรรมนัน เพือวิเคราะห์ขอ้ ดี ขอ้ เสี ยหรื อจุดอ่อนจุดแข็งในการ
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ทํา งานของจิ ตอาสาแต่ ละคน และในภาพรวมของหมู่ ก ลุ่ ม ด้วย พร้ อมนํา สิ งที วิเคราะห์ แล้วไป
สังเคราะห์ เพือปรับปรุ งแก้ไขกิจกรรมการงานและการวางแผนงานและการดําเนิ นงานในคราว ๆ
ต่อไป อย่างตังมันทีช่วยจะลดกามและลดอัตตาของตน เพือช่วยลดหรื อไม่ให้มีการทะเลาะเบาะแว้ง
อาจมี ค วามขัดแย้ง กันบ้า งแค่ พ อเหมาะ คื อ ความสามัค คี ของมิ ตรดี ส หายดี สัง คมสิ งแวดล้อมดี
เป็ นสภาพพุทธพจน์ 7 คือระลึกถึงกัน รักกัน เคารพกัน ช่วยเหลือเกือกูลกัน ไม่วิวาทกัน สามัคคีกนั
เป็ นนําหนึงใจเดียว (องฺ .สตฺ ตก.22/283)
9. เมือถึงคราวต้องพักก็พกั อย่างรู ้เพียรรู ้พกั คือ ในกรณี มีการเจ็บป่ วยในพีน้องจิตอาสา
แพทย์วถิ ีพุทธ จิตอาสาแต่ละท่านจะมีองค์ความรู ้แพทย์วิถีพุทธติดตัวและประสบการณ์ในการดูแล
และถอนพิษตัวเองได้อย่างเร็ ว โดยใช้สิงทีประหยัด เรี ยบง่าย ใกล้ตวั และพึงตน เป็ นหลัก แต่เมือ
คราวทีต้องมีการพึงพาดูแลช่วยเหลือกัน ในเรื องสุ ขภาพในจิตอาสาทีได้โหลดงานมาแล้วป่ วย หรื อ
กรณี เกิ ดอุบตั ิเหตุหรื อเหตุปัจจัยใด ๆก็ตาม จิตอาสาแต่ละท่านจะให้ความช่ วยเหลื อซึ งกันและกัน
อย่างเต็มใจ และเอาใจใส่ กนั อย่างเต็มที ผลัดกันช่วยเหลือและดูแลจิตอาสาทีเจ็บป่ วยเปรี ยบเสมือน
“ญาติ ธ รรม” คื อ ญาติ ท างธรรมที แม้ไ ม่ ไ ด้เกี ยวข้องทางสายโลหิ ตแต่ ก็ ผูก พันกันด้วยสายใย
แห่ ง ธรรม ทํา ให้ จิ ตอาสาที เจ็ บ ป่ วยไม่ ส บาย สามารถฟื นตัวและหายจากโรคและหรื ออาการ
ไม่สบายได้อย่างเร็ วมาก พร้ อมช่ วยเหลื อกิ จกรรมการงานของหมู่กลุ่มต่อไป เมือหายดี แล้วอย่าง
ไม่ชกั ช้า คือ พักเมือเหนือย เมือหายเหนือยแล้วก็เพียรเต็มทีต่อไป
10. ก่ อเกิ ดเป็ นชุ มชนจิ ตอาสาแพทย์วิถี พุ ทธ ที เป็ นต้นแบบหรื อตัวอย่างในการดําเนิ น
วิถี ชี วิต ที เป็ นรู ป ธรรมของครอบครั วและชุ ม ชนสัง คมแบบพุท ธะแท้ ๆ ที มี อตั ลัก ษณ์ ข องการ
อยู่ร่วมกันแบบสาธารณโภคี คือ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธมีความเป็ นญาติยิงกว่าญาติพีน้องสายเลือด
เดี ย วกัน คื อ มี ค วามระลึ ก ถึ ง กัน (สาราณี ย ะ) รั ก กัน (ปิ ยกรณะ) เคารพกัน (ครุ ก รณะ) เกื อกู ล
ช่วยเหลือกัน (สังคหะ) ไม่วิวาทกัน (อวิวาทะ) พร้อมเพรี ยงกัน (สามัคคียะ) เป็ นนําหนึ งใจเดียวกัน
(เอกีภาวะ) ตามหลักพุทธพจน์ 7 (องฺ .สตฺ ตก.22/283) ด้วยการให้ความเคารพต่อบิดามารดา ผูน้ าํ ของ
ครอบครัวและชุ มชน มี ความระลึ กถึ งกันและปฏิ บตั ิต่อกันด้วยความเมตตา ลดละเลิ กความหลงยึด
หลงเสพทังกามและอัตตา การถื อตัวถื อตนความเห็ นแก่ ตวั ลง ด้วยการกระทําที มีเมตตากายกรรม
(เมตตัง กายกัมมัง) เมตตาวจีกรรม (เมตตัง วจีกมั มัง) เมตตามโนกรรม (เมตตัง มโนกัมมัง) มีการ
กิ นน้อยใช้น้อย อยู่ร่วมกันและใช้สวัสดิ ก ารจากส่ วนกลาง แบ่งปั นลาภแก่ กนั เป็ นสาธารณโภคี
(ลาภธัมมิกา) มีการปฏิบตั ิอธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา ด้วยการตังตบะลดละเลิกในสิ งทีตนเองมีความติดยึด
เพือปรับให้มีศีลบริ บูรณ์เสมอกัน (สี ลสามัญญตา) และมีสัมมาทิฎฐิ ความเห็นอย่างอาริ ยะเสมอกัน
ตามหลักของ สาราณียธรรม 6 (เป็ นหลักการอยูร่ ่ วมกัน) (องฺ .ฉกฺก.22/282)
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จิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เมื อถึ งคราวที จะต้องพร้ อมเพรี ยงกันในการช่ วยเหลื อกันทํากิ จ
สําคัญ ๆ ในโอกาสต่าง ๆ เพือช่วยเหลื อมวลมนุ ษยชาติ ทุกคนจะมาพร้ อมเพรี ยงกัน เพือร่ วมช่ วยเหลื อ
กิจกรรมการงานอย่างขยันหมันเพียรเต็มที ด้วยฉันทะอิทธิ บาท จะเพียรให้หนัก ให้เหนื อย แต่ไม่ให้ป่วย
แล้วพักให้พอ หมันประชุ มกัน พร้อมเพรี ยงกันประชุ ม พร้อมเพรี ยงกันเลิก พร้อมเพรี ยงกันช่วยทํากิจ
เคารพและฟั งมติ ของหมู่ก ลุ่ ม เป็ นหลัก ดํา เนิ นกิ จกรรมการงานโดยใช้มติ ของหมู่ กลุ่ มเป็ นหลัก
โดยแบ่งจัดสรรหน้าที การงานทีรั บผิดชอบกันตามความถนัดของจิตอาสาแต่ละท่าน จิตอาสาใน
แต่ละท่านจะสามารถทํางานได้หลากหลายด้าน เมือคนใดคนหนึ งติดธุ ระงานด้านอืนอยู่หรื อป่ วย
จิตอาสาท่านอื นก็สามารถที จะสวมช่ วยงานได้ทนั ที เป็ นการทํางานตามหลัก อปริ หานิ ยธรรม 7
(ธรรมที พาเจริ ญ อย่า งเดี ย ว ไม่ มี เ สื อมเลยหมันประชุ ม กัน เนื อ งนิ ต ย์ พร้ อ มเพรี ย งกัน ประชุ ม
พร้ อมเพรี ยงกันเลิ ก พร้ อมเพรี ยงกันช่ วยทํากิ จ ไม่บญั ญัติสิงทีพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่เพิก
ถอนสิ งทีทรงบัญญัติแล้ว สักการะ เคารพ นับถื อ บูชาภิกษุผูเ้ ป็ นเถระ (ผูใ้ หญ่) เป็ นสังฆปริ ณายก
(ผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิทีถูกตรง จะเป็ นนักบวชหรื อฆราวาสก็ได้) และเชื อฟั งถ้อยคําของท่านไม่ตกอยู่
ในอํานาจตัณหา อันจะก่อเกิดภพใหม่ยินดี ในเสนาสนะป่ า (คือทีอยูอ่ นั สงัดจากกิ เลส) ตังสติไว้ว่า
ทําไฉนหนอ เพือนพรหมจรรย์ ผูม้ ีศีลเป็ นทีรัก ทียังไม่มา ขอจงมาเถิ ดและผูท้ ีมาแล้วขอจงอยู่เป็ น
สุ ข (ที.ม.10/71))
กระบวนการสร้ า งจิ ต อาสาตามหลัก การแพทย์วิถี พุ ท ธ ฝึ กฝนการพึ งตนและมี นําใจ
แบ่ ง ปั นเกื อกูล ผูอ้ ื น ไม่ เอาเปรี ยบสั งคม สัม พันธ์ ก ับ คํา กล่ าว “ผูท้ ี จะมาเป็ นจิ ตอาสา จะเป็ นผูม้ ี
อุดมการณ์ หรื อมีสํานึ กถึ งความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความปรารถนาทีต้องการเห็นสังคมมี
การปฏิบตั ิต่อกันอย่างเท่าเทียมมีการเอารัดเอาเปรี ยบกันน้อยทีสุ ด ซึ งสังคมจะเป็ นเช่นนันได้ จะต้อง
อาศัยกระบวนการจัดสรรทรัพยากรและแพร่ กระจายให้กบั ทุกคนในทุกชนชันของสังคม อย่างเป็ น
ธรรมให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ (สกุณา บัณฑุรัตน์, สุ ภาวดี อินนุพฒั น์ และอภิรัฐ คําวัง. 2550 : 7)
จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธพยายามฝึ กฝนตนให้มีจิตบริ สุทธิq จากกิเลส โดยดําเนิ นไปพร้อมกับ
การเสี ยสละเกือกูลสังคม เป็ นการเดินตามรอยบาทพระศาสดา สัมพันธ์สอดคล้องกับคํากล่าว “ผูท้ ี
จะมาเป็ นจิตอาสา ในบางท่านได้ยึดหลักการทําความดี ตามหลักคําสอนในศาสนา ซึ งในประเทศ
ไทยสามารถเห็ นได้ชดั จากหลักพระธรรมคําสอนในพุทธศาสนาได้สอนให้ทุกคนทําความดี และ
ถือว่าศาสนาเป็ นรากฐานของศีลธรรมทีสร้างมนุ ษย์ขึนมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ย่อมก็ตอ้ งมีจิตใจที
ดี งาม มีความเอือเฟื อ เสี ยสละซึ งมี ความหมายคล้ายกับความหมายของคําว่า จิตอาสา ดังตัวอย่าง
เรื องเล่าเกี ยวกับพระจริ ยวัตรของพระพุทธเจ้าในเรื องการบําเพ็ญประโยชน์ให้กบั ผูอ้ ืน ซึ งปรัชญา
ในทางพระพุทธศาสนา ที มี ความหนึ งกล่ าวว่า “ผูท้ ี มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวว่า เป็ นคนมี จิตใจ
ไม่ ส ะอาดหรื อเรี ย กว่า คนสกปรก ขณะเดี ย วกันก็ ส รรเสริ ญผูท้ ี มุ่ ง ประโยชน์ แก่ ผูอ้ ื นว่า เป็ นผูม้ ี
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อัธยาศัยกว้างขวาง มีจิตใจบริ สุทธิq สมลักษณะมหาบุ รุษ” ซึ งความข้อนี เราจะดูได้ทีองค์สมเด็จ
พระสั ม มาสั ม พุท ธเจ้า ซึ งพระองค์เ องเป็ นผู ท้ รงบํา เพ็ญ ประโยชน์เ พื อผู อ้ ื นอย่า งแท้จ ริ ง
โดยไม่ไ ด้เ ห็ น แก่ ประโยชน์ส่วนพระองค์เลย พระองค์ทรงเป็ นแบบอย่างในทางเสี ยสละ โดยยึด
หลักทีว่า “การใดทีจะเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม ก็พยายามทําการนันให้สําเร็ จลุล่วงไป แม้จะต้อง
เสี ยสละประโยชน์ส่วนตนไปบ้าง ก็ไม่ควรนํามาคํานึ งถึง” ซึ งในทางพุทธวจนะภาษิตก็กล่าวไว้วา่
“จเชมตฺ ตาสุ ขธํ ี โร สมฺ ปสฺ สํ วิปุลสํ ุ ข ํ นักปราชญ์พึงสละสุ ขพอประมาณเสี ย เมื อเห็ นสุ ขไพบูลย์”
(ขุ.ธ.25/31) (ธรรมภัทรภิกขุ. 2522)
ความกล้าทีจะเสี ยสละของจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ทําให้ได้พบกับความสุ ขจากการเสี ยสละ
สอดคล้องกับพระไพศาล วิสาโล ได้กล่ าวในหนังสื อ “เมื อดอกไม้บานสะพรั งทังแผ่นดิ น” ว่า
จิ ตอาสานันมี อยู่ในทุ กคนอยู่แล้ว เพราะทุ กคนล้วนมี ความปรารถนาที จะทําความดี แต่บางครั ง
ความดี นนอาจถู
ั
กสกัดกันด้วยความกลัว เช่ น กลัวว่าจะทําไม่ได้ กลัวคนหัวเราะเยาะ กลัวพ่อแม่
ไม่เข้าใจ หรื อกลัวว่าจะทํามาหากินสู ้คนอืนไม่ได้ แต่ถา้ คนเรายอมให้ความกลัวครอบงําก็จะไม่มีวนั
เติบโตหรื อก้าวสู่ ชีวติ ใหม่ได้ ซึ งการมีจิตอาสานันเกิดจากสาเหตุหลัก ๆ (ปิ ยะนาถ สรวิสูตร. 2552 :
37 อ้างถึงใน พระไพศาล วิสาโล. 2550) ดังต่อไปนี
1. เกิ ดจากความรู ้ สึกสงสาร เนื องจากพบเห็ นผูท้ ี มี ความเดื อดร้ อนมากกว่าตนเองและ
อยากทีจะหาทางช่วยเหลือผูอ้ ืนในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การอยากบริ จาคเงิน หรื อสิ งของเพือช่วยเหลือ
เป็ นต้น
2. เกิ ดจากประสบการณ์ ที ได้ช่ วยเหลื อ ผูอ้ ื นด้วยตนเอง และได้รั บ ความสุ ข จึ ง อยาก
ช่วยเหลือผูอ้ ืนอีก
3. เป็ นความรู ้ สึกต่อเนื อง เมือบุคคลได้รับการช่วยเหลือและรู ้สึกประทับใจ จึงอยากทํา
สิ งดี ๆ เพือผูอ้ ืนบ้าง (พระไพศาล วิสาโล. 2550)
การเข้า ถึ ง ความสุ ข จากการเสี ย สละของจิ ต อาสาแพทย์วิ ถี พุ ท ธ สั ม พัน ธ์ ก ับ คํา กล่ า ว
“จิตอาสาทีทํางานด้วยหลักการของการยึดมันในหลักศาสนา และต้องการทํางานเพือลดละตัวตน
หรื อเข้าถึงการปล่อยวางทางวัตถุ สิ งของ ข้าวของ เงินทอง และเครื องใช้ต่าง ๆ ทีจําเป็ นต่อการดํารง
ชี พ เพือให้สามารถเข้าถึ งความสุ ขทีลึ กซึ งแท้จริ งกว่านัน จิตอาสาเหล่านี จึงมุ่งอุทิศแรงกายแรงใจ
และทรัพย์สินเพือบริ จาคเป็ นทาน มีนาใจเสี
ํ
ยสละความสุ ขส่ วนตัวเพือประโยชน์ของผูอ้ ืน โดยจิต
อาสาที ได้ศึ ก ษาและเข้า ใจในหลัก ธรรมคํา สอนของศาสนา จะหาหลัก ธรรมประจํา ใจเพื อเป็ น
เป้ าหมาย หรื อเครื องมือในการเดินทางไปสู่ บนปลายของชี
ั
วิต และพยายามหาหนทางทีจะอุทิศตน
ถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถให้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ืนทีเจ็บป่ วยและยากไร้ ด้อยโอกาสกว่าตน”
(สกุณา บัณฑุรัตน์, สุ ภาวดี อินนุพฒั น์ และอภิรัฐ คําวัง. 2550: 8)
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การได้พ บตัวอย่า งที ดี ได้ศึ ก ษาธรรมะ เป็ นเหตุ ปั จจัย ที ทํา ให้จิ ตอาสาแพทย์วิ ถี พุ ท ธ
มีความสุ ขในการเสี ยสละเพือสังคม สัมพันธ์กบั สกุณา บัณฑุ รัตน์, สุ ภาวดี อินนุ พฒั น์ และอภิรัฐ
คําวัง ได้ระบุวา่ การอุทิศตนมาเป็ นจิตอาสาในบางคน อาจมาจากค่านิ ยมบางประการทีมีอยูภ่ ายใน
ความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลนัน ๆ ซึ งอาจเป็ นค่านิ ยมทีได้รับการพัฒนาหรื อหล่อหลอมมาจากครอบครัว
สถาบันการศึกษา หลักธรรมคําสอนในศาสนา การเฝ้ าสังเกตและการตังคําถามกับความเป็ นไปใน
สัง คม หรื อการได้อ่านประวัติชีวิตของนัก พัฒนา หรื อบุ คคลที เป็ นแบบอย่า งในใจ โดยค่ านิ ย ม
ดังกล่าว ได้แก่
1) การเสี ยสละ การจะเข้าถึงความเสี ยสละได้ จําต้องผ่านกระบวนการของการบังคับจิต
ให้ ล ด ละ สละ เลิ ก วิ ถี ค วามสุ ข ส่ ว นตัว การบริ จ าคทรั พ ย์สิ น เงิ น ทอง เวลา และอาจรวมถึ ง
ความสัมพันธ์กบั สมาชิกในครอบครัว เพืออุทิศตนมาทํางานอาสาโดยสมัครใจ
2) ความมันคงทางจิตใจจะต้องมีความหนักแน่น อดทน และความมันคงอย่างสู งทางใจ
ถึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะการทํางานทีเปลียนเป้ าหมายจากการรับผลตอบแทน
เป็ นตัวเงิน มาเป็ นการบํารุ งความเชือและความยึดถือในสิ งทีตนศรัทธาหรื ออุดมการณ์ของตน
3) ความสามารถในการรักษาสมดุล ต้องสามารถรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการ
เชิ งเศรษฐกิ จทีสนองรับต่อความต้องการทางกาย และความต้องการที จะบรรลุ อุดมการณ์ ภายใน
(สกุณา บัณฑุรัตน์, สุ ภาวดี อินนุพฒั น์ และอภิรัฐ คําวัง. 2550 : 8)
การพยายามฝึ กฝนพัฒนาตนให้อยู่เหนื อโลกธรรม เป็ นจุดมุ่งหมายของจิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธ สัมพันธ์กบั คํากล่าว “การทํางานจิตอาสา จึงเป็ นการทํางานเพราะมีความรัก มีความสุ ขใน
การทํางาน ได้มีโอกาสสร้ างสรรงานอย่างที ต้องการ หากจะมี การยอมรั บในผลงานก็น้อมรับมัน
อย่างมีสติ แต่ถา้ ดีไม่มีหรื อไม่มาถึงก็ไม่ควรคิดถึง ความต้องการทังหมดนันอยูท่ ีตัวงาน ทุกคนทีได้
ทํางานจะต้องเรี ยนรู ้ ถึงศิ ลปะ ความรั กในงานที ทํา และมี ความสุ ขในงาน โดยไม่ตอ้ งได้รับการ
ยอมรับนับถือ” (สกุณา บัณฑุรัตน์, สุ ภาวดี อินนุพฒั น์ และอภิรัฐ คําวัง. 2550 : 9)
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธฝึ กฝนการทําประโยชน์ให้กบั สังคมไปพร้อม ๆ กับการลดกามลด
อัตตา คือ คุ ณค่าและความผาสุ กของชี วิต สอดคล้องกับคํากล่าว “ความเมตตา กรุ ณา ปรารถนาให้
ผูอ้ ืนพ้นทุกข์ และมีความสุ ข ความมีนาใจ
ํ การช่วยเหลือเกือกูลซึ งกันและกัน ของเหล่าจิตอาสาหรื อ
อาสาสมัครล้วนมีความเชือมโยงกับ “จิตอาสา” ทังสิ น งานทีเกิดจากผูท้ ีมีจิตอาสามีความหมายอย่าง
มากกับสังคมส่ วนรวม เพราะ เป็ นผูท้ ีเอือเฟื อ เสี ยสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพือช่วยเหลือผูอ้ ืน หรื อ
สังคมให้เกิดประโยชน์และความสุ ขมากขึน อีกทังเป็ นการช่วยลด “อัตตา” หรื อความเป็ นตัวเป็ นตน
ของตนเองให้ลงได้บา้ ง การเป็ น “จิตอาสา” ไม่วา่ จะเป็ นงานใด ๆ ก็แล้วแต่ทีทําให้เกิดประโยชน์ใน
ทางบวก ล้วนแต่เป็ นสิ งทีเราควรทําทังสิ น คนทีจะเป็ นอาสาสมัครได้นนไม่
ั ได้จาํ กัดที วัย การศึกษา
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เพศ อาชี พ ฐานะ หรื อข้อจํากัดใด ๆทังสิ น หากแต่ตอ้ งมีจิตใจเป็ น “จิตอาสา” ทีอยากจะช่ วยเหลื อ
ผูอ้ ืนหรื อสังคมเท่านัน” (ประวิตร พิสุทธิ โสภณ.ม.ป.ป.อ้างถึงใน Lioness. 2551)
สุ ดท้า ย ชุ ม ชนจิ ต อาสาแพทย์วิ ถี พุ ท ธ จะเป็ นสั ง คมที เป็ นที ที หมู่ มิ ตรคนดี จ ะไหลมา
รวมกัน เพือร่ วมกันทําความดี เพือมวลมนุ ษยชาติ ดังคําพังเพยทีว่า “นําจะไหลไปหานํา นํามันจะ
ไหลไปหานํามัน” ซึ งสั มพันธ์ ก ับที พระพุทธเจ้าตรั สว่า พระพุทธเจ้า ตรั สถึ ง ความเป็ นผูม้ ี มิ ตรดี
สหายดี เป็ นทังหมดทังสิ นของพรหมจรรย์ (ความพ้นทุ กข์) (สํ.ส.15/381-384) เมื อพากเพียรทํา
ความดี ช่วยเหลื อเกือกูลผองชนไปพร้ อม ๆ กับทําลายกิ เลสเหตุแห่ งทุกข์แห่ งชัวในตน ด้วยอธิ ศีล
อธิ จิต อธิ ปัญญา ร่ วมกับหมู่กลุ่มมิตรดี สหายดี อย่างถูกตรง ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสถึงญาณที 5 ของ
พระโสดาบันว่า “... ดูกรภิ กษุ ทงหลาย
ั
อี กข้อหนึ งอริ ยสาวกย่อมพิจารณาเห็ นดังนี ว่า บุ คคลผูถ้ ึ ง
พร้ อมด้วยทิฏฐิ (ความรู ้ ความเห็ นความเข้าใจ) ประกอบด้วยธรรมดาเช่ นใด ถึ งเราก็ประกอบด้วย
ธรรมดาเช่นนัน ดูกรภิกษุทงหลาย
ั
ก็บุคคลผูถ้ ึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดูกร
ภิกษุทงหลายธรรมดานี
ั
ของบุคคลผูถ้ ึ งพร้ อมด้วยทิฏฐิ คืออริ ยสาวกถึ งความขวนขวายในกิ จใหญ่
น้อยทีควรทําอย่างไรของเพือนสพรหมจารี โดยแท้ ถึงอย่างนันความเพ่งเล็งกล้าในอธิ ศีลสิ กขาอธิ จิต
ตสิ กขาและอธิ ปัญญาสิ กขาของอริ ยสาวกนันก็มีอยู่ เปรี ยบเหมือนแม่โคลู กอ่อนย่อมเล็มหญ้ากิ น
ด้ว ยชํา เลื อ งดู ลู ก ด้ว ยฉะนัน อริ ย สาวกนันย่อ มรู ้ ชัด อยู่อ ย่า งนี ว่า บุ ค คลผูถ้ ึ ง พร้ อ มด้ว ยทิ ฏ ฐิ
ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนัน นี ญาณที 5 เป็ นอริ ยะเป็ นโลกุตระ
ไม่ทวไปกั
ั
บพวกปุถุชน อันอริ ยสาวกนันบรรลุแล้ว ...” (ม.มู.12/547) ก็จะทําให้ชีวิตได้พบกับคุณค่า
และความผาสุ กสู งสุ ดทีแท้จริ งอย่างยังยืน ไปตามลําดับในขณะทีมีชีวิตอยูเ่ ป็ น ๆ ดังที พระพุทธเจ้า
ตรั สสภาวะนิ พพาน 7 เป็ นสภาวะจิ ตที กิ เลสทังปวงสิ นเกลี ยงแล้ว คื อไม่มีอะไรเปรี ยบได้ (นัตถิ
อุปมา) ไม่มีอะไรหักล้างได้ (อสังหิ รัง) ไม่กาํ เริ บ (อสังกุปปั ง) เทียง (นิ จจัง) ยังยืน (ธุ วงั ) ตลอดกาล
(สัสสตัง) ไม่แปรปรวนเป็ นธรรมดา (อวิปริ ณามธัมมัง) (ขุ.จู.30/659)

บทสรุป
มนุษยชาติทวโลกประสบกั
ั
บภาวะปั ญหาสุ ขภาพ 3 ประการหลัก ได้แก่ 1) ปริ มาณผูป้ ่ วย
ชนิดและความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยมีแนวโน้มเพิมมากขึน 2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหาความ
เจ็บ ป่ วยเพิ มมากขึ น 3) ประชาชนมี ศกั ยภาพในการดู แลแก้ไ ขปั ญหาสุ ขภาพด้วยตนเองน้อยลง
การบริ หารจัดการองค์ความรู ้ และการดําเนิ นการที มีอยู่ในระบบปกติ ยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวได้มากนัก ผูว้ ิจยั จึงพัฒนาองค์ความรู ้ การแพทย์วิถีพุทธขึน เพือสร้างสุ ขภาวะช่ วยลดหรื อ
แก้ปั ญหาดังกล่ าว วิเคราะห์ สั งเคราะห์ องค์ความรู ้ โดยใช้แนวคิ ดทฤษฎี เกี ยวกับการสร้ างสุ ขภาวะ
ตามหลักพุทธศาสนา การสร้ างสุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง หลักการพัฒนาสุ ขภาวะตาม
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หลัก วิท ยาศาสตร์ สุ ขภาพแผนปั จจุ บนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลื อก และการแพทย์
พืนบ้าน แนวคิดสุ ขภาพบุญนิ ยม แนวคิดทฤษฎี เกียวกับสสารกับพลังงาน ทฤษฎี สุขภาวะแบบขัว
ตรงกันข้าม แนวคิดความสัมพันธ์กนั เป็ นองค์รวม ซึ งเป็ นองค์ความรู ้ทีศึกษาจากวิธีการดูแลสุ ขภาพ
ของหลากหลายชาติพนั ธุ์ บูรณาการเพือพัฒนางานสาธารณสุ ขชุ มชน ทําให้มนุ ษยชาติแต่ละชาติ
พัน ธุ ์ สามารถพึ งตนในการดู แ ลสุ ข ภาพ และผู ท้ ี พึ งตนตามหลัก การแพทย์ว ิถี พ ุท ธได้แ ล้ว
สามารถถ่ายทอดความรู ้นันต่อไปให้ก บั ผูท้ ี ต้องการสร้ า งสุ ข ภาวะด้วยตนเอง จนเกิ ดการพัฒ นา
ทัก ษะการพึ งตนในการดูแลสุ ขภาพและพัฒนาจิตใจทีเสี ยสละรวมกลุ่มช่วยเหลือผูอ้ ืนอย่างต่อเนื อง
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็ นเครื อข่ายแพทย์วถิ ีพุทธ ทังในและต่างประเทศ
การแพทย์วิถี พุ ทธ เป็ นการนํา เอาจุ ดดี ข องการดู แลสุ ข ภาพของแต่ ล ะชาติ พ นั ธุ์ ได้แก่
วิทยาศาสตร์ การดูแลสุ ขภาพทัง 4 แผน คือ แผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพืนบ้าน
รวมกับ หลัก 8 อ. เพือสุ ข ภาพที ดี ของสถาบันบุ ญนิ ยม มาบริ หารจัดการองค์ค วามรู ้ ป ระยุก ต์
ผสมผสานบูรณาการด้วยหลักธรรมของพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ งแวดล้อม โดยมีจุดเด่นทีเน้นการ
สร้ างสุ ขภาวะ แก้ไขหรื อลดปั ญหาสุ ขภาพทีต้นเหตุ ใช้สิงทีประหยัดทีสุ ด แต่ให้เกิ ดประโยชน์สูง
ที สุ ด ด้วยวิธีทีเรี ยบง่ าย ได้ผ ลรวดเร็ ว สามารถพึงพาตนเองได้ใ ช้ทรั พยากรในท้องถิ นเป็ นหลัก
ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้ และมีความยังยืนเหมาะสมอย่างยิงกับการสร้ างสุ ขภาวะ เพือแก้ปัญหา
สุ ขภาพ ณ สภาพเศรษฐกิ จสังคมและสิ งแวดล้อมในปั จจุ บนั โดยสร้ างความเป็ นพุทธะในตนไป
พร้ อ ม ๆ กับ การเกื อกูล มวลมนุ ษ ยชาติ ด้ว ยการสานพลัง กับ หมู่มิ ต รดี ส หายดี ในสัง คมและ
สิ งแวดล้อมทีดี แต่ละชาติพนั ธุ์สามารถพึงตนในการสร้างสุ ขภาวะ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้
เอือเฟื อเกือกูลให้ผูอ้ ืนได้สร้างสุ ขภาวะต่อไปในปั จจุบนั การแพทย์วิถีพุทธได้เผยแพร่ องค์ความรู ้
กระจายไปสู่ บุ ค คล กลุ่ ม คนหรื อหน่ วยงานทังในและต่า งประเทศ ผ่า นจิ ตอาสาแพทย์วิถี พุท ธ
นานาชาติพนั ธุ์ ซึ งเป็ นการใช้กระบวนการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่าง
การวิ จ ัย เชิ ง ชาติ พ นั ธุ์ ว รรณนา (Ethnography Research) และการวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร (Action
Research)ในการพัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชน เพือมวลมนุษยชาติ

ข้ อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้
บุคคลควรนําผลการวิจยั ไปใช้ในการสร้างสุ ขภาวะในตน และช่วยเหลือเกือกูลผูอ้ ืนเท่าที
จะพึงทําได้ ส่ วนองค์กรหรื อหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน ควรนําผลการวิจยั ไปใช้สร้างสุ ขภาวะ
ของคนในหน่ วยงาน และใช้เป็ นนโยบายเกือกูลมวลมนุ ษยชาติตามบทบาทหน้าทีขององค์กรหรื อ
หน่วยงานนัน ๆ
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ข้ อเสนอแนะการวิจัยครัBงต่ อไป
การวิจยั ครังต่อไป ควรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมทําการวิจยั แบบเจาะลึ กทีละประเด็น
อย่างเป็ นองค์รวมในองค์ประกอบเหตุปัจจัยทีแตกต่างกัน ณ ช่วงเวลานัน ๆ

