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บทคัดย่อ
การวิ จยั เรื อง “จิ ตอาสาแพทย์วิ ถี พุ ท ธเพื อมวลมนุ ษ ยชาติ ” นีA เป็ นการศึ ก ษาโดยใช้
กระบวนการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจยั เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ (Action Research) ซึ งมีวตั ถุประสงค์การวิจยั
คือ 1) ศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2538-2558
ของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ สถาบันบุญนิ ยม 2) ศึกษารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติ
พันธุ์เพือมวลมนุ ษยชาติ และ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ และสร้ าง
ยุทธศาสตร์ การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ
ผลการวิจยั
1. การแพทย์วิถีพุทธ เป็ นการนําเอาจุดดี ของการดูแลสุ ขภาพของแต่ละชาติพนั ธุ์ ได้แก่
วิทยาศาสตร์ การดูแลสุ ขภาพทัAง 4 แผน คือ แผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพืAนบ้าน
รวมกับหลัก 8 อ. เพือสุ ขภาพทีดีของสถาบันบุญนิ ยม มาบริ หารจัดการองค์ความรู ้ ประยุกต์ผสมผสาน
บูรณาการด้วยหลักธรรมของพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ งแวดล้อม ในปั จจุบนั ได้เผยแพร่ องค์ความรู ้กระจายไปสู่
บุคคล กลุ่มคนหรื อหน่ วยงานทัAงในและต่างประเทศ โดยมีจุดเด่นทีเน้นการสร้ างสุ ขภาวะ แก้ไข
หรื อลดปั ญหาสุ ขภาพที ต้นเหตุ โดยใช้สิงที ประหยัดที สุ ด แต่ให้เกิ ดประโยชน์สูงที สุ ด ด้วยวิธีที
เรี ยบง่าย ได้ผลรวดเร็ ว สามารถพึงพาตนเองได้ใช้ทรัพยากรในท้องถินเป็ นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถี
ชี วิตได้ และมีความยังยืน โดยสามารถสร้างความเป็ นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการเกืAอกูลมวล
มนุ ษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี เหมาะสมอย่างยิงกับการ
สร้างสุ ขภาวะ เพือแก้ปัญหาสุ ขภาพ ณ สภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ งแวดล้อมทียําแย่ในปั จจุบนั โดย
สร้างความเป็ นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการเกืAอกูลมวลมนุษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดี
สหายดี ในสั ง คมและสิ งแวดล้อมที ดี แต่ ละชาติ พ นั ธุ์ ส ามารถพึงตนในการสร้ า งสุ ขภาวะ และ

(8)
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้เอืAอเฟืA อเกืAอกูลให้ผอู ้ ืนได้สร้างสุ ขภาวะต่อไป เป็ นการใช้วิธีการแนว
ชาติพนั ธุ์วรรณนาในการพัฒนางานสาธารณสุ ขชุมชน เพือมวลมนุษยชาติ
2. รู ปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุ ษยชาติ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
จะให้ความสําคัญกับเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรื อเทคนิคการดูแลสุ ขภาพตามหลักการแพทย์
วิถีพุ ทธในอันดับแรก คื อ เทคนิ คข้อ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บําเพ็ญบุ ญกุศ ล ทําจิ ตใจให้ผ่องใส
คบมิ ตรดี สร้ างสังคมและสิ งแวดล้อมที ดี ในประเด็นความคิ ดเห็ นเกี ยวกับ แรงจูงใจในการเป็ น
จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ อันดับแรก คือ การอยากช่วยผูอ้ ืนให้พน้ ทุกข์ อยากทําความดี อยากส่ งต่อสิ งดี ๆ
ในส่ วนของปั จจัยความสําเร็ จ ปั ญหาและอุปสรรค ในการพึงตนและช่วยเหลือผูอ้ ืนให้มีสุขภาวะทีดี
ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ สิ งสําคัญอันดับแรก คือ การปฏิบตั ิธรรม ลด ละ เลิก บาป บําเพ็ญกุศล
ใจเบิกบาน ไร้กงั วล
3. องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธมี ทA งั สิA น 11 องค์ประกอบ ซึ งนํามาสร้ าง
ข้อเสนอเชิ งนโยบายขยายผลชุ ม ชนจิ ตอาสาแพทย์วิถี พุท ธ ทัAง หมด 11 นโยบาย ประกอบด้วย
1) การรู ้หรื อพุทธะโดยตัวอย่างหรื อตัวแบบด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทีต้นเหตุ ใช้สิงทีประหยัด
เรี ยบง่าย ใกล้ตวั เป็ นหลัก ทําเองได้ เพือดํารงชี วิตประจําวัน ช่ วยสร้ างศรั ทธา พลังของหมู่มิตรดี
สหายดี สังคมสิ งแวดล้อมดี และพลังแห่ งการเสี ยสละ เป็ นการต่อยอดการเป็ นจิตอาสา 2) หลัก
ปฏิบตั ิหรื อเทคนิ คการปรับสมดุล 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา 3) การใช้ธรรมะตาม
หลักพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้ผอ่ งใส ส่ งผลต่อการส่ งเสริ ม
ป้ องกันรักษาและฟืA นฟูสุขภาพ 4) แพทย์วิถีธรรม เป็ นศาสตร์ แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ
5) สังคมสิ งแวดล้อมสถานทีมีผลต่อสุ ขภาพกายใจทีแข็งแรงและผาสุ ก 6) การสื อสารผ่านออนไลน์
และสิ งพิมพ์ต่าง ๆ มี อิทธิ พลต่อการเผยแพร่ ช่วยเหลื อผูค้ นและสร้ างความเชื อหรื อศรัทธาในวิถี
ธรรมชาติ และแพทย์วถิ ีธรรม คือหน่วยงานสุ ขภาพเพือคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิ กชนเป็ นสําคัญ
7) ชื อ อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง ทุเลาอาการเจ็บป่ วย 8) หมอทีดีทีสุ ด
ในโลก คือ ตัวคุณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้เพือพึงตนให้พน้ ทุกข์และช่วยเหลือเกืAอกูลผูอ้ ืน 9) คุณธรรม
ความกตัญcูตอบแทนคุ ณต่อหมอผูเ้ สี ยสละ ด้วยการใช้ความรู ้ มาเสี ยสละและเกืA อกูลมนุ ษยชาติ
10) ความสุ ขคือเป้ าหมายของการแพทย์วิถีพุทธ 11) อาหารปรับสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้
ประโยชน์ตA งั แต่ระยะเริ มต้นของผูป้ ่ วย และอาหารพืชผักหรื อสี เขียวรสชาติทวไป
ั มีคุณค่าต่อการ
ทุเลาความเจ็บป่ วย

