
 

 

บทที� 10 
ข้อเสนอเชิงนโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธ 

 
เมื�อผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ ที�ไดน้าํหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ (หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับ

สมดุล 9 ขอ้ หรือ ยา 9 เมด็) ตามเนื,อหาการบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ ที�นาํเสนอในบท
ที� 5 ไปปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสมและต่อเนื�อง ไดเ้ห็นคุณค่าจากการปฏิบติัจนเกิดสุขภาวะที�ดีกบั
ตนเอง จึงไดพ้ฒันาตนมาเสียสละแบ่งปันและช่วยเหลือเกื,อกูลสังคมไปพร้อม ๆ กบัการสร้างความ
เป็นพุทธะในตน ตามกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ ที�นาํเสนอในบท
ที� 9 โดยไม่คิดเอาอะไรเป็นการตอบแทน ส่งผลให้มีผูป้ฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ มีชีวิตที�
พอเพียงเรียบง่าย สุขภาพร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�เป็นสุขมากขึ, น ซึ� งเป็นสิ� งที�
ประชาชนทุกภาคส่วนควรไดมี้โอกาสศึกษาเรียนรู้ เพื�อแกปั้ญหาที�มนุษยชาติทั�วโลกกาํลงัประสบ
กบัภาวะปัญหาสุขภาพ 3 ประการหลกั ไดแ้ก่ 1) ปริมาณผูป่้วย ชนิดและความรุนแรงของความ
เจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ�มมากขึ, น 2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยเพิ�มมากขึ, น  
3) ประชาชนมีศกัยภาพในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพดว้ยตนเองน้อยลง การจดัการองค์ความรู้
และการดาํเนินการที�มีอยูใ่นระบบปกติ ช่วยลดปัญหาไดเ้พียงบางส่วน ยงัมีปัญหาอีกจาํนวนมากที�
ยงัไม่สามารถแก้ไขได้ ยิ�งไปกว่านั,นกลับทวีความรุนแรงยิ�งขึ, น ๆ ผูว้ิจยัได้เผยแพร่และแนะนํา
หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ให้กบัประชาชนทั�วไป เพื�อสร้างสุขภาวะช่วยลดหรือแก้ปัญหาดงักล่าว
ตลอดระยะเวลา 20 ปี ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2558 ซึ� งบนัทึกผลของสุขภาวะผูใ้ช้
การแพทยว์ถีิพุทธ ที�เห็นผลไดจ้ริง ไดร้วบรวมและนาํมาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นสุขภาวะทั,ง 4 ดา้น 
ดังเสนอในบทที� 6 และเมื�อนําปัจจัยที�ได้ผลต่าง ๆ มาจัดทาํองค์ประกอบเชิงสํารวจ ได้เป็น
องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ถีิพุทธ 11 องคป์ระกอบ ดงัเสนอในบทที� 7  

ในส่วนของผูใ้ชห้ลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ที�เห็นคุณค่าและผลดีจากการปฏิบติัจนต่อยอดมา
สู่การเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ มาเสียสละเพื�อทาํประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งสร้างสรร เมื�อประชาชน
คนดีไดม้ารวมมวลกนัมาก ๆ เพื�อทาํความดีร่วมกนั ก็จะก่อเกิดเป็นชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ 
ผูว้จิยัเห็นความสําคญัของการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ จึงขอนาํเสนอนโยบายการขยายผล
ชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ ดงันี,   
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นโยบายการขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
จากองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ 11 องค์ประกอบ ที�จดัเรียงลาํดบัตาม

นํ,าหนักขององค์ประกอบที�เสนอในบทที� 7 นาํมาเสนอเป็นนโยบายการขยายผลชุมชนจิตอาสา
แพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ ดงันี,  

1. นโยบายส่งเสริม “การสร้างแบบอย่างที�มีคุณสมบัติแห่งพุทธะ แก้ปัญหาที�ต้นเหตุ  

ใช้สิ� งที�ประหยัดเรียบง่ายใกล้ตัวเป็นหลัก ทําเองได้ เพื�อดํารงชีวิตประจําวัน ช่วยสร้างศรัทธา  

พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดล้อมดี และพลังแห่งการเสียสละเป็นการต่อยอดการเป็นจิต

อาสา” 

มาตรการ 
1.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ

ทาํกิจกรรม“การสร้างแบบอย่างของบุคลากรภาครัฐและประชาชน ให้มีคุณสมบติัแห่งพุทธะ ที�มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาที�ต้นเหตุ ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่ายใกล้ตัวเป็นหลัก ทาํเองได ้ 
เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงั
แห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�
ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง และมีกิจกรรมการเสียสละ รวมกลุ่มทาํประโยชน์ให้กบัสังคม พร้อมกบั
การลดละเลิกความโลภโกรธหลงในสิ�งที�เป็นพิษเป็นภยัอยา่งต่อเนื�อง ดว้ยกระบวนการ “อปริหานิยธรรม 7” 
ตามกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ อย่างต่อเนื�อง (ดงัรายละเอียดที�
กล่าวในบทที� 9) เช่น  

1.1.1) ขา้ราชการและพนักงานรัฐทุกหน่วยงาน ควรได้เขา้รับการอบรมค่าย 
“สุขภาพแพทยว์ิถีพุทธและพระไตรปิฎก” ที�จดัอบรมโดยเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทย 
อยา่งนอ้ย 1 ครั, งขึ,นไป ตั,งแต่หลกัสูตรระยะสั,น 1 วนั ระยะปานกลาง 3 วนั จนถึงหลกัสูตรระยะยาว 
5-7 วนั โดยไม่ถือเป็นวนัลาและไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ในการเขา้ร่วมกิจกรรม เป็นการเรียนรู้ฝึกฝน
องคค์วามรู้พื,นฐานเพื�อพฒันาบุคลากรใหส้ามารถกา้วมาสู่การเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 

1.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม 
“การสร้างแบบอยา่งของบุคลากรภาครัฐและประชาชน ใหมี้คุณสมบติัแห่งพุทธะ ที�มีความสามารถ
ในการแก ้ปัญหาที�ตน้เหตุ ใช ้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่ายใกล ้ตวัเป็นหลกั ทาํเองได้ เพื �อดํารง
ชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดล้อมดี และพลงัแห่งการ
เสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
มีกิจกรรมการเสียสละ รวมกลุ่มทาํประโยชน์ให้กบัสังคม พร้อมกบัการลดละเลิกความโลภโกรธ
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หลงในสิ�งที�เป็นพิษเป็นภยั ดว้ยกระบวนการ “อปริหานิยธรรม 7” ตามกระบวนการสร้างจิตอาสา
แพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ อยา่งต่อเนื�อง (ดงัรายละเอียดที�กล่าวในบทที� 9) เช่น 

1.1.2) การทาํกิจกรรมสร้างชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ที�ใช้ชีวิตที�พอเพียง 
เรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�เป็นสุข พึ�งตนเองไดใ้นปัจจยัการดาํรงชีพพื,นฐาน
ทั,งสี�ดา้น คือ อาหาร ยารักษาโรค ที�อยู่อาศยัและเครื�องนุ่งห่ม โดยมีวฒันธรรม คือ ถือศีลห้าเป็น 
ขั,นตํ�า ทานอาหารมงัสวิรัติ (ไม่มีเนื, อสัตว์) หรือลดการทานเนื,อสัตว์ ละอบายมุข อตัตาไม่จัด  
โดยการจดัทาํค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธทั,งหลกัสูตรระยะสั,น 1 วนั ระยะกลาง 3 วนั ระยะยาว 5-7 วนั 
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั, ง เป็นประจาํทุกเดือน อยา่งต่อเนื�อง 

1.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ใหมี้โอกาสพฒันา “ความเป็นพุทธะ” โดยการจดั “กระบวนการพฒันาการศึกษาและฝึกปฏิบติัการ
แก้ปัญหาที�ตน้เหตุ ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกล้ตวัเป็นหลกัทาํเองได้ เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั  
ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการ
ต่อยอดการเป็นจิตอาสา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง และมีกิจกรรม
การเสียสละ รวมกลุ่มการทาํประโยชน์ให้กบัสังคม พร้อมกบัการลดละเลิกความโลภโกรธหลงใน
สิ�งที�เป็นพิษเป็นภยั ดว้ยกระบวนการ “อปริหานิยธรรม 7” ตามกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย ์
วถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ อยา่งต่อเนื�อง (ดงัรายละเอียดที�กล่าวในบทที� 9) 

1.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชนเอกชน ให้จดัหลกัสูตรหรือเนื,อหา “การเรียนการสอนแห่งพุทธะ ที�มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาที�ตน้เหตุ ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกล้ตวัเป็นหลกัทาํเองได้ เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั  
ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการ
ต่อยอดการเป็นจิตอาสา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบัติได้จริง หรือ 
“กระบวนการสร้างจิตอาสาแห่งพุทธะ” ตั,งแต่ระดบัชั,นอนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็น
การศึกษาทั,งในและนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

1.5) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จัดตั, ง “ศูนย์เรียนรู้แห่งพุทธะ ที� มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาที�ต้นเหตุ ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกล้ตัวเป็นหลักทาํเองได ้ 
เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงั
แห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา” อย่างต่อเนื�อง ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ 
ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
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1.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมใหมี้ “จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ” ที�มีคุณสมบติั
แห่งพุทธะ ที�มีความสามารถในการแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ ใช้สิ�งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกลต้วัเป็นหลกั 
ทาํเองได ้เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี 
และพลงัแห่งการเสียสละ” ในแต่ละภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หมู่บา้น และในครัวเรือน  
เพื�อช่วยเหลือเกื,อกลูซึ� งกนัและกนั 

1.7) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้สื� อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหาอย่างสมํ�าเสมอถึง “กระบวนการแห่งพุทธะ ในการ
แก้ปัญหาที�ตน้เหตุ ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกล้ตวัเป็นหลกัทาํเองได้ เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั  
ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการ
ต่อยอดการเป็นจิตอาสา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง และมีกิจกรรม
การเสียสละ รวมกลุ่มการทาํประโยชน์ให้กบัสังคม พร้อมกบัการลดละเลิกความโลภโกรธหลงใน
สิ�งที�เป็นพิษเป็นภยั ดว้ยกระบวนการ “อปริหานิยธรรม 7” ตามกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย ์
วถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

1.8) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหา “การเรียนการสอนแห่งพุทธะในการแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ ใชสิ้�งที�
ประหยดัเรียบง่าย ใกลต้วัเป็นหลกัทาํเองได ้เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่
มิตรดีสหายดีสังคมสิ� งแวดล้อมดี และพลังแห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา”  
อยา่งต่อเนื�อง โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง และมีกิจกรรมการเสียสละ 
รวมกลุ่มทาํประโยชน์ให้กับสังคม พร้อมกับการลดละเลิกความโลภโกรธหลงในสิ�งที�เป็นพิษ 
เป็นภยั ด้วยกระบวนการ “อปริหานิยธรรม 7” ตามกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ 
เพื�อมวลมนุษยชาติ ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจองคค์วามรู้ดงักล่าว 

 
2. นโยบายส่งเสริม “หลักปฏิบัติ เทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ หรือยา 9 เม็ด ทําให้

อาการเจ็บป่วยทุเลา” 

มาตรการ 
2.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ

ทาํกิจกรรม “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา” 
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น  

2.1.1) ให้บุคลากรสาธารณสุข ทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เขา้รับการ
อบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ (หลกัสูตร 5 วนั) โดยไม่ถือเป็นวนัลาอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั, ง และ
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ในส่วนของขา้ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจของทุก ๆ หน่วยงานที�สนใจมาเรียนรู้ ให้สามารถ
มาเรียนรู้อบรมในค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ (หลกัสูตร 5 วนั) ไดโ้ดยไม่ถือเป็นวนัลาเช่นกนั และ
สามารถนบัเป็นชั�วโมงการอบรมพฒันาความรู้ต่อเนื�องในสาขาวิชาชีพของตนได ้ในกรณีที�สาขา
วชิาชีพนั,นมีกาํหนดกฎเกณฑก์ารฝึกอบรมประจาํปี เพื�อการพฒันาการปฏิบติังานวชิาชีพ  

2.1.2) จดัทาํ “โครงการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ” ดว้ยหลกัปฏิบติั เทคนิค
การปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือ ยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา ที�ดาํเนินการอบรมโดยเครือข่าย 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ให้กบัประชาชนทุกวยัทุกภาคส่วนเป็นระยะ ๆ อย่างสมํ�าเสมอทุกเดือน  
โดยประชาชนทุกวยัทุกภาคส่วน ควรได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมใน “โครงการปรับเปลี�ยน
พฤติกรรมสุขภาพ” ดว้ยหลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วย
ทุเลา อยา่งนอ้ย 1 ครั, งในชีวติของตน 

2.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม 
“หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เมด็ ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา” โดยมีการเรียนรู้
ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

2.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงาน และในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรม “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา” 
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

2.3.1) ผูบ้ริหารในองค์กรสุขภาพทุกรูปแบบรวมถึงองค์กรทั�วไปต่าง ๆ ควร
กาํหนดใหพ้นกังานใหม่ที�จะเขา้ทาํงานใหม่ในองคก์รสุขภาพและองคก์รทั�วไปที�ตนเป็นผูบ้ริหารอยู ่
ให้มาเขา้ค่ายอบรมในค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ (หลกัสูตร 5 วนั) เป็นอยา่งนอ้ย 1 ครั, ง ก่อนที�จะ
เริ�มงานในองค์กรนั,น ๆ รวมถึงให้มีการจดัคอร์สการอบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธให้กบั
พนกังานในองคก์ร หรือจดัให้พนกังานมาร่วมเขา้รับการอบรมกบัค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ ซึ� งได้
มีการจดัเป็นประจาํทุกเดือน ในเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทยทั�วประเทศ โดยไม่ถือเป็น
วนัลาอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั, ง 

2.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชน ใหจ้ดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือ
ยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริง 
ตั,งแต่ระดบัชั,นอนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็น
การศึกษาทั,งในและนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

2.4.1) หน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยงาน กาํหนดให้นกัเรียนและนกัศึกษาที�จะ
จบการศึกษาในแต่ละระดบัการศึกษา ตั,งแต่ระดบัชั,นประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษาทุก



744 

 

หลกัสูตร ที�หน่วยของตนได้จดัการเรียนการสอนนั,น ให้ไดม้าผ่านการอบรมหลกัสูตรที�มีเนื,อหา
การเรียนการสอน “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วย
ทุเลา” ก่อนที�จะจบการศึกษาจริงในหลกัสูตรนั,น ๆ  

2.5) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบั
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอนด้านการแพทยว์ิถีพุทธ ในการศึกษาของระดบั อุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, ปริญญาโท และปริญญาเอก) แบบ
ไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

2.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้หลกัปฏิบติั เทคนิค
การปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล 
และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

2.7) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหา “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 
เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา” อย่างสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลนาํเสนอจาก
บุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

2.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือ
ยา 9 เมด็ ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่ง
ต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 

3. นโยบายส่งเสริม “การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป 

บําเพญ็กุศลทาํจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” 

มาตรการ 

3.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทาํกิจกรรม “การใชธ้รรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศลทาํจิตใจ
ให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริง
อยา่งต่อเนื�อง 

3.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม 
“การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บาํเพ็ญกุศลทาํจิตใจให้ผ่องใส 
ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 
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3.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ใหมี้กิจกรรม “การใชธ้รรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศลทาํจิตใจ
ให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริง
อยา่งต่อเนื�อง 

3.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชน ให้จัดหลักสูตรหรือเนื, อหาการเรียนการสอน “การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์  
ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพ็ญกุศลทาํจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริงตั,งแต่ระดับชั,นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอก 
รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอย่างต่อเนื�อง 
แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เช่น 

3.4.1) ให้พระภิกษุและฆราวาสหรือประชาชนที�สนใจ เขา้รับการพฒันาอบรมใน
หลกัสูตรระยะยาวค่าย “สุขภาพแพทยว์ิถีพุทธและพระไตรปิฎก” ที�จดัอบรมโดยเครือข่ายแพทย ์
วถีิธรรมแห่งประเทศไทย อยา่งนอ้ย 1 ครั, งขึ,นไป เพื�อช่วยให้พระภิกษุสงฆที์�สนใจการดูแลสุขภาพ
ได้เป็นทางเลือกในการดูแลตนเอง และเมื�อพระภิกษุสงฆ์ สามารถพึ�งตนและดูแลตวัเองได้เป็น 
อยา่งดีแลว้ ก็สามารถที�จะนาํไปเผยแพร่และสอนญาติโยมที�มีศรัทธาต่อพระภิกษุสงฆน์ั,น เป็นการ
ขยายผลต่อไปเป็นอยา่งดี 

3.5) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดับ
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอน โดยมีเนื,อหาหลกัสูตร “การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุล
ร้อนเย็น ละบาป บาํเพ็ญกุศลทาํจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” ในการศึกษาของ
ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, 
ปริญญาโท และปริญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

3.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุก ๆ วดัและพุทธสถาน
ทั�วประเทศ มีการจดัการเรียนการสอนเนื,อหาหลกัสูตร “การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับ
สมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพ็ญกุศลทาํจิตใจให้ผอ่งใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ”โดยมีการเรียนรู้
ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

3.7) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมใหจ้ดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้การใชธ้รรมะตามหลกั
พุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศลทาํจิตใจให้ผอ่งใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” 
ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติั
ไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง 
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3.8) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้สื� อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหา “การใชธ้รรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อน
เยน็ ละบาป บาํเพ็ญกุศลทาํจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” อย่างสมํ�าเสมอ โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

3.9) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลักสูตรหรือเนื, อหาการเรียนการสอน “การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์  
ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพ็ญกุศลทาํจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจรวมถึงวดั
และพุทธสถานในต่างประเทศ 

 
4. นโยบายส่งเสริม “แพทย์วถิีพุทธ ศาสตร์แพทย์ทางเลอืกในการดูแลสุขภาพ” 

มาตรการ 
4.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ

ทาํกิจกรรมเรียนรู้ฝึกฝน “แพทยว์ิถีพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น  

4.1.1) ให้บุคลากรสาธารณสุข ทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เขา้รับการ
อบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ (หลกัสูตร 5 วนั) ซึ� งเป็นศาสตร์ของแพทยท์างเลือกในการดูแล
สุขภาพ โดยไม่ถือเป็นวนัลาอย่างน้อยปีละหนึ� งครั, ง และในส่วนของข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจของทุก ๆ หน่วยงานที�สนใจมาเรียนรู้ ให้สามารถมาเรียนรู้อบรมในค่ายสุขภาพแพทย์
วิถีพุทธ (หลกัสูตร 5 วนั) ได้โดยไม่ถือเป็นวนัลาเช่นกนั และสามารถนับเป็นชั�วโมงการอบรม
พฒันาความรู้ต่อเนื�องในสาขาวิชาชีพของตนได ้ในกรณีที�สาขาวิชาชีพนั,นมีกาํหนดกฎเกณฑ์การ
ฝึกอบรมประจาํปีเพื�อการพฒันาการปฏิบติังานวชิาชีพ  

4.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม
เรียนรู้ฝึกฝน “แพทยว์ถีิพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจาก
บุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

4.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงาน และในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรมฝึกฝนเรียนรู้ “แพทยว์ิถีพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

4.4) รัฐบาลควรกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชน ให้จดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “แพทยว์ิถีพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือก 



747 

 

ในการดูแลสุขภาพ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริงตั,งแต่ระดบัชั,น
อนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งใน
และนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

4.5) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบั
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอน “แพทยว์ิถีพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” ในการศึกษา
ของระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, 
ปริญญาโท และปริญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

4.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มี “หน่วยการแพทย ์
วถีิพุทธ” และใหมี้การบูรณาการการใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ร่วมกบัการดูแลสุขภาพทุกแผน ในทุก ๆ 
หน่วยงานและสถานบริการดา้นสาธารณสุขทั,งของภาครัฐและเอกชน  

4.7) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้การแพทยว์ิถีพุทธ 
ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมี
การเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง 

4.8) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้สื� อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหาถึง “แพทยว์ิถีพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแล
สุขภาพ” อยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

4.9) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “แพทยว์ิถีพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการ
ดูแลสุขภาพ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศ
ต่าง ๆ ที�สนใจ 

 

5. นโยบายส่งเสริม “สังคมสิ�งแวดล้อมสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและ

ผาสุก” 

มาตรการ  

5.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทาํกิจกรรม “สร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและผาสุก” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง เช่น  

5.1.1) การร่วมถวายความจงรักภกัดี โดยการสนองโครงการในพระราชดาํริต่าง ๆ 
เช่น การร่วมโครงการรวมใจภกัดิO ปลูกมเหสักข-์สักสยามินทร์ ถวายพระบาท สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
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ภายใตโ้ครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้ 80 พรรษา 
มหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื�องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา  

5.1.2) การทาํกสิกรรมไร้สารพิษ (เกษตรอินทรีย)์ และการปลูกขา้วไร้สารพิษ 
เพิ�มความมั�นคงทางอาหารพืชผกัสีเขียวให้กบัครัวเรือนของตนเอง เนน้ปลูกขา้วพืชผกัผลไม ้ให้มี
พืชผกัผลไมที้�หมุนเวียนทานไดใ้นทุกฤดูกาล และธญัพืชถั�วต่าง ๆ ที�เป็นแหล่งโปรตีนธรรมชาติที�
ใหพ้ลงังานสูงและสุขภาพที�แขง็แรง เป็นการสร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�
แขง็แรงและผาสุก 

5.1.3) การทาํปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยหมกัธรรมชาติ เพื�อใช้แทนปุ๋ยเคมี เป็นการลด
หรืองดการนาํเขา้และการใช้ปุ๋ยเคมี ที�มีโทษต่อสังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�
แขง็แรงและผาสุก 

5.1.4) การจัดทาํกิจกรรม “ตลาดวิถีธรรม ตลาดวิถีชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง” (ของดี ราคาถูก ซื�อสัตย ์มีนํ,าใจ) ในทุกชุมชนในทุกวนัหยดุสุดสัปดาห์ และหรือวนัสําคญั
ทางศาสนา เพื�อเป็นแหล่งแลกเปลี�ยนสินคา้ของอุปโภคบริโภคเฉพาะแต่ที�มีความจาํเป็นต่อการ
ดาํรงชีพในชีวิตประจาํวนั ไม่ส่งเสริมให้มีการขายสินคา้ที�จะเป็นการสร้างความฟุ้งเฟื, อฟุ่มเฟือย 
เป็นภาระให้กบัโลกที�ส่งผลเสียต่อสังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�ที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและ
ผาสุก 

5.1.5) มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื�องสุขภาพ
เป็นลาํดบัแรก เป็นตลาดแห่งการแห่งการเรียนรู้ในทุกสาขาอาชีพ เช่น การเรียนรู้การบริหารการ
จดัการขยะ เพื�อลดการสร้างขยะใหม่ (Reduce) นาํขยะสดมาทาํปุ๋ยอินทรีย ์และนาํขยะแห้งต่าง ๆ 
มาคดัแยกเพื�อนาํกลบัมาใชซ้ํ, า (Reuse) ปรับเปลี�ยนแปรรูปเพื�อใชซ้ํ, า (Recycle) ซ่อมเพื�อใช ้(Repair) 
เป็นตน้ 

5.1.6) การเปิดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติ (ไม่มีเนื, อสัตว์) และหรืออาหาร
สุขภาพในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั วนัที� 5 ธนัวาคม (วนัพ่อแห่งชาติ) 
และวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี วนัที� 12 สิงหาคม (วนัแม่แห่งชาติ) เป็นประจาํทุกปี
ในบริเวณพื,นที�ชุมชนของตน 
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5.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม 
“สร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและผาสุก” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝน
จากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น 

5.2.1) สร้างชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ที�ใชชี้วิตที�พอเพียง เรียบง่าย ร่างกายที�
แขง็แรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�เป็นสุข พึ�งตนเองไดใ้นปัจจยัการดาํรงชีพพื,นฐานทั,งสี�ดา้น คือ อาหาร 
ยารักษาโรค ที�อยู่อาศยัและเครื� องนุ่งห่ม โดยมีวฒันธรรม คือ ถือศีลห้าเป็นขั,นตํ�า ทานอาหาร
มงัสวิรัติ (ไม่มีเนื,อสัตว)์ หรือลดการทานเนื,อสัตว ์ละอบายมุข อตัตาไม่จดั ช่วยเหลือเกื,อกูลกนั  
ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรง ไม่เป็นโรคจิตหรือโรคติดต่อร้ายแรง ใส่เสื, อผา้ที�เนน้ค่านิยมของความเป็นไทย 
เช่น ผูช้ายใส่กางเกงขาก๊วย (กางเกงเล ภาคใต)้ กางเกงสะดอ (ภาคเหนือ) ผูห้ญิงใส่ผา้ถุง หรือนุ่งซิ�น 
ผา้พื,นเมือง สีพื,นเรียบง่าย เป็นตน้ 

5.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ใหมี้กิจกรรม “สร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แขง็แรงและผาสุก” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

5.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชน ใหจ้ดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกาย
ใจที�แข็งแรงและผาสุก” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงตั,งแต่ระดบัชั,น
อนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งใน
และนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

5.5) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดับ
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอน โดยมีเนื,อหาหลกัสูตร “สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�
แข็งแรงและผาสุก” ในการศึกษาของระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดับบัณฑิตศึกษา 
(หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, ปริญญาโท และปริญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

5.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมใหจ้ดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้แห่งสังคมสิ�งแวดลอ้ม
สถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แขง็แรงและผาสุก” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น 
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง 

5.7) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้สื� อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหา “สังคมสิ�งแวดล้อมสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจ
ที�แขง็แรงและผาสุก” อยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
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5.8) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกาย
ใจที�แข็งแรงและผาสุก” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้
จริงอยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 

6. นโยบายส่งเสริม “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการ

เผยแพร่ช่วยเหลือผู้คนและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีพุทธ คือ

หน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคัญ” 

มาตรการ 

6.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทาํกิจกรรมส่งเสริม “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือ
ผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อ
คุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้
จริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น 

6.1.1)  ให้สื�อโทรทศัน์ มีการออกอากาศรายการ “สุขภาพดีวิถีพุทธ” ในทุก ๆ 
ช่อง อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 ครั, ง หรือมากกวา่ 

6.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม
ส่งเสริม “การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและ
สร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณ 
ประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง
อยา่งต่อเนื�อง 

6.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่งเสริม “การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือ
ผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อ
คุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
อยา่งต่อเนื�อง เช่น 

6.3.1) การสื�อสาร คือ การปฏิบติัที�สื�อสารออกไปให้เป็นบุญเป็นกุศลกบัโลกให้
ไดม้ากที�สุดมีการจดัทาํรายการ “ชีวิตที�เปลี�ยนไป ของจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ” ที�มีชีวิตที�มีความสุข
เพิ�มขึ,น ความทุกขที์�ลดลงไดจ้ริง นาํเสนอสู่สังคมเพื�อเป็นแบบอยา่งของการช่วยเหลือผูค้นและสร้าง
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ความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่
พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั  

6.4) รัฐบาลควรกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและ
ส่งเสริมเอกชน ใหจ้ดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพ์
ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และ
แพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง ตั,งแต่ระดบัชั,นมธัยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดบั
ปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอยา่ง
ต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

6.5) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบั
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอน โดยมีเนื,อหาหลักสูตร “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ� งพิมพ์ต่าง ๆ  
มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผู ้คนและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และ 
แพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” ในการศึกษา
ของระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, 
ปริญญาโท และปริญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

6.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มี “หน่วยการแพทย ์
วิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” และให้มีการบูรณา
การการใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธร่วมกบัการดูแลสุขภาพทุกแผน รวมถึงการสื�อสารผา่นออนไลน์และ
สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ อนัมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถี
ธรรมชาติ ในทุก ๆ หน่วยงานและสถานบริการดา้นสาธารณสุข ทั,งของภาครัฐและเอกชน  

6.7) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั, ง “ศูนยเ์รียนรู้แพทย์วิถีพุทธ คือ
หน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั และการสื�อสารผา่นออนไลน์และ
สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ อนัมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถี
ธรรมชาติ” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือ
กลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

6.8) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหา “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ  
มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย ์
วิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” โดยมีการเรียนรู้



752 

 

ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�
ปฏิบติัไดจ้ริง 

6.9) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ 
มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย ์
วิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” โดยมีการเรียนรู้
ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 

7. นโยบายส่งเสริม “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย เบากาย มีกําลัง และทุเลา

อาการเจ็บป่วยไม่สบาย” 

มาตรการ 
7.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ

ทาํกิจกรรมส่งเสริม “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั และทุเลาอาการเจ็บป่วย
ไม่สบาย”โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง เช่น 

7.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม
ส่งเสริม “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั และทุเลาอาการเจ็บป่วยไม่สบาย” 
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น 

7.2.1) การเตรียมวตัถุดิบอาหาร โดยการส่งเสริมการทาํกสิกรรมไร้สารพิษ (เกษตร
อินทรีย)์ เพิ�มความมั�นคงทางอาหารพืชผกัสีเขียวให้กบัครัวเรือนของตนเอง เน้นปลูกขา้วพืชผกั
ผลไมไ้ร้สารพิษ ให้มีพืชผกัผลไมที้�หมุนเวียนทานได้ในทุกฤดูกาล และธัญพืชถั�วต่าง ๆ ที�เป็น
แหล่งโปรตีนธรรมชาติที�ให้พลงังานสูงและสุขภาพที�แข็งแรง และสามารถพึ�งตนได้ในปัจจยั 
พื,นฐาน 4 ประการ คือ อาหาร ยารักษาโรค ที�อยูอ่าศยั และเครื�องนุ่งห่ม  

7.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ใหมี้กิจกรรมส่งเสริม “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํใหส้บาย เบากาย มีกาํลงั และทุเลาอาการเจ็บป่วย
ไม่สบาย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง 

7.3.1) ให้มีการรวมกลุ่มมิตรดีสหายดีร่วมช่วยกนัทาํอาหารสุขภาพ หรืออาหาร
สูตร “หมอเขียว” เพื�อใส่บาตรพระสงฆ์ร่วมกนั มีพิธีสวดมนต์ไหวพ้ระ และรับประทานอาหาร
สุขภาพร่วมกัน หลังจากนั,น จดัให้มีการสนทนาและทบทวนธรรม พร้อมทั,งปรึกษาหารือใน
กิจกรรมการงานในการช่วยเหลือเพื�อนพี�นอ้งประชาชนในดา้นสุขภาพให้มีสุขภาพกายใจที�แข็งแรง
และเป็นสุข ในทุกวนัหยดุสุดสัปดาห์ และหรือวนัสาํคญัทางพุทธศาสนาต่าง ๆ  
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7.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชน ใหจ้ดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย 
มีกาํลงั และทุเลาอาการเจ็บป่วยไม่สบาย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
ตั,งแต่ระดบัชั,นอนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็น
การศึกษาทั,งในและนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

7.5) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบั 
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอน โดยมีเนื,อหาหลกัสูตรอาหารที�เป็น “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย 
เบากาย มีกาํลงั และทุเลาอาการเจ็บป่วยไม่สบาย”ในการศึกษาของระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, ปริญญาโท และปริญญาเอก)  
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจาบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

7.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้อาหารสูตร “หมอเขียว” 
ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั และทุเลาอาการเจ็บป่วยไม่สบาย” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล 
และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น 

7.6.1) การเรียนรู้การทาํกสิกรรมไร้สารพิษ (เกษตรอินทรีย)์ เพิ�มความมั�นคงทาง
อาหารพืชผกัสีเขียวให้กบัชุมชนตนเอง เน้นปลูกขา้วพืชผกัผลไมไ้ร้สารพิษ ให้มีพืชผกัผลไมที้�
หมุนเวยีนทานไดใ้นทุกฤดูกาล และธญัพืชถั�วต่าง ๆ ที�เป็นแหล่งโปรตีนธรรมชาติที�ให้พลงังานสูง
และสุขภาพที�แขง็แรง เป็นทั,งแหล่งการผลิตปัจจยัอาหารใหก้บัศูนยเ์รียนรู้และชุมชน ทาํให้สามารถ
เลี, ยงตวัเองได้ พึ� งตนได้ในปัจจยัพื,นฐาน 4 ประการ คือ อาหาร ยารักษาโรค ที�อยู่อาศยั และ
เครื�องนุ่งห่ม  

7.6.2) การเรียนรู้การทาํนํ,านมธัญพืช ที�ทาํจากขา้วและเมล็ดธัญพืชชนิดต่าง ๆ 
เนื�องจากเป็นแหล่งโปรตีนที�ใหพ้ลงังานสูง การบริโภคนํ,านมธญัพืชในปริมาณและช่วงระยะเวลาที�
เหมาะสม จะเป็นอาหารที�จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพเป็นอยา่งดี 

7.7) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหา “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั 
และทุเลาอาการเจ็บป่วยไม่สบาย” อยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคล
หรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

7.7.1) ใหสื้�อช่วยประชาสัมพนัธ์ถึงร้านอาหารสุขภาพในแต่ละพื,นที�ต่าง ๆ เพื�อให้
ประชาชนผูส้นใจอาหารสุขภาพสามารถจดัหามารับประทานไดเ้พื�อสุขภาพ สบาย เบากาย มีกาํลงั 
และทุเลาอาการเจบ็ป่วยไม่สบาย 
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7.8) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย 
มีกาํลงั และทุเลาอาการเจบ็ป่วยไม่สบาย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
อยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 

8. นโยบายส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตัวคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อ

พึ�งตนให้พ้นทุกข์และช่วยเหลอืเกืBอกูลผู้อื�น” 

มาตรการ 

8.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทาํกิจกรรมส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้
ทุกข์และช่วยเหลือเกื,อกูลผู ้อื�น” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบัติได้จริง  
อยา่งต่อเนื�อง เช่น  

8.1.1) จดัให้มีการจดัอบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดี
ที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง” (ทั,งหลกัสูตรระยะสั,น 1 วนั ระยะกลาง 3 วนั และระยะยาว 5-7 วนั) 
โดยจดัให้ขา้ราชการและพนักงานรัฐในทุก ๆ หน่วยงาน ได้เขา้รับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั, ง  
ในชีวติ โดยไม่มีค่าใชจ่้าย ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ “ศูนยบ์าทรักษาทุกโรค” 

8.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ� งตนให้พน้ทุกข์และ
ช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น 
จดัให้มีการจดัอบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง” (ทั,งหลกัสูตร
ระยะสั, น 1 วนั ระยะกลาง 3 วนั และระยะยาว 5-7 วนั) โดยจดัให้ประชาชนในทุก ๆ องค์กรและ
ครัวเรือน ไดมี้โอกาสเขา้รับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั, ง ในชีวิต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามหลกัการ
แพทยว์ถีิพุทธ “ศูนยบ์าทรักษาทุกโรค” เช่น  

8.2.1) ให้มีการรวมกลุ่มมิตรดีสหายดีร่วมกนัทาํกิจกรรมยา 9 เม็ด มีพิธีสวดมนต์
ไหวพ้ระร่วมกนัแต่เช้า ร่วมช่วยกนัทาํอาหารสุขภาพ หรืออาหารสูตร “หมอเขียว” เพื�อใส่บาตร
พระสงฆ ์และรับประทานอาหารสุขภาพร่วมกนั หลงัจากนั,น จดัใหมี้การสนทนาและทบทวนธรรม 
พร้อมทั,งปรึกษาหารือในกิจกรรมการงานในการช่วยเหลือเพื�อนพี�นอ้งประชาชนในดา้นสุขภาพให้
มีสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและเป็นสุข ในทุกวนัหยุดสุดสัปดาห์ และหรือวนัสําคญัทางพุทธศาสนา
ต่าง ๆ  
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8.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให ้
พน้ทุกข์และช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริง  
อยา่งต่อเนื�อง 

8.4) รัฐบาลควรกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและ
ส่งเสริมเอกชน ให้จดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอนที�ส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดใน
โลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” โดยมีการเรียนรู้
ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริงตั,งแต่ระดบัชั,นอนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก รวมถึง 
จดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอย่างต่อเนื�อง แบบไม่คิด
ค่าใชจ่้ายใด ๆ  

8.5) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบั
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตร
หรือเนื,อหาการเรียนการสอน โดยมีเนื,อหาหลกัสูตร ส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ 
ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้ทุกข์และช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” ในการศึกษาของระดบั
อุดม ศึกษา (ปริญญาตรี) และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, ปริญญา
โท และปริญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เช่น  

8.5.1) พฒันาหลักสูตรและจดัอบรม “จิตอาสากับการแพทย์วิถีพุทธ” ที�เป็น
หลักสูตรระยะสั, น ระยะกลาง และระยะยาว ทั, งในระดับขั,นต้น ขั,นกลาง และขั,นสูง ให้กับ
หน่วยงานทั,งภาครัฐและเอกชน เพื�อการพฒันาและเพิ�มสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ  
ใหท้าํงานไดอ้ยา่งเป็นสุข มีพลงัอุตสาหะ พร้อมเพรียงกนั ช่วยเหลือเอื,อเฟื, อเกื,อกวา้งซึ� งกนัและกนั 
มีความสามคัคีฉันท์พี�น้องญาติมิตร มีความสุข ก่อเกิดความเป็นเอกภาพให้กบัองค์กร สังคม และ
ประเทศชาติ  

8.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้หมอที�ดีที�สุดในโลก 
คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนใหพ้น้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั 
อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง 

8.7) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหาส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง
เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ� งตนให้พน้ทุกข์และช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” อย่างสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้
ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
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8.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอนที�ส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ 
ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้ทุกข์และช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝน
จากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 
9. นโยบายส่งเสริม “คุณธรรมความกตัญCูตอบแทนคุณต่อหมอผู้เสียสละ ด้วยการใช้

ความรู้มาเสียสละและเกืBอกูลมนุษยชาติ” 

มาตรการ 

9.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐทาํกิจกรรม
ส่งเสริม “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใช้ความรู้มาเสียสละและ
เกื,อกลูมนุษยชาติ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง  

9.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม
ส่งเสริม “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใช้ความรู้มาเสียสละและ
เกื,อกลูมนุษยชาติ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

9.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่งเสริม “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใชค้วามรู้มา
เสียสละและเกื,อกูลมนุษยชาติ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริงอย่าง
ต่อเนื�อง 

9.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริมเอกชน ให้จดั
หลักสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ  
ดว้ยการใช้ความรู้มาเสียสละและเกื,อกูลมนุษยชาติ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�
ปฏิบติัไดจ้ริงตั,งแต่ระดบัชั,นอนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชน
ทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

9.5) รัฐบาลส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้ก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบัมหาวิทยาลยัของ
ภาครัฐและทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน
“คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ด้วยการใช้ความรู้มาเสียสละและเกื,อกูล
มนุษยชาติ” ในการศึกษาของระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดับบณัฑิตศึกษา (หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือ
กลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  
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9.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้คุณธรรมความกตญัaู
ตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใชค้วามรู้มาเสียสละและเกื,อกูลมนุษยชาติ” ในทุกภูมิภาค 
จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอย่าง
ต่อเนื�อง 

9.7) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนใหน้าํเสนอเนื,อหา “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ
ดว้ยการใชค้วามรู้มาเสียสละและเกื,อกูลมนุษยชาติ” อยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนและเก็บ
ขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

9.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผู ้
เสียสละ ดว้ยการใชค้วามรู้มาเสียสละและเกื,อกูลมนุษยชาติ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือ
กลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 
10. นโยบายส่งเสริม “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทย์วถิีพุทธ” 

มาตรการ 

10.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทาํกิจกรรมส่งเสริม “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ถีิพุทธ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคล
หรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น  

10.1.1) การจดัทาํ “ตลาดอาริยะ” เป็นประจาํทุกปีในวนัขึ,นปีใหม่สากล หรือในวนั
ขึ,นปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต ์โดยให้มีการขายสินคา้ตํ�ากวา่ทุน เพื�อเป็นการเสียสละและ
แบ่งปันใหก้บัสังคม เป็นการส่งคืนความสุขใหก้บัประชาชนอยา่งเตม็เปี� ยมแทจ้ริง  

10.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม
ส่งเสริม “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ิถีพุทธ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�
ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�องเช่น  

10.2.1) สร้างชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ให้มาอยูร่่วมกนัแบบสาธารณโภคี เป็น
การอยู่อาศยัรวมกนักบัส่วนกลาง ถือศีลห้า ทานอาหารมงัสวิรัติ (ไม่ทานเนื,อสัตว)์ ลดละเลิก
อบายมุข มีการทาํงานและกินอยู่ร่วมกนัแบบญาติทางธรรม แบ่งปันและช่วยเหลือเกื,อกูลในการ
ทาํงานตามความถนดัความสามารถ หรือสมรรถนะของแต่ละคนร่วมกนัปลูกอยู่ปลูกกิน รวมทั,ง
ช่วยเหลือกนัในเรื�องของการดูแลสุขภาพ 
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10.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่งเสริม “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ิถีพุทธ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจาก
บุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

10.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชน ใหจ้ดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ิถีพุทธ” 
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบตัิได้จริง ตั,งแต่ระดบัชั,นอนุบาลจนถึงระดบั
ปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งในและนอกระบบ
อย่างต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

10.5) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบั
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอน โดยมีเนื,อหาหลกัสูตร “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ิถีพุทธ”  
ในการศึกษาของระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิตศึกษา, ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้
จริงอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

10.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้ความสุขคือเป้าหมาย
ของการแพทยว์ถีิพุทธ” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจาก
บุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

10.7) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นําเสนอเนื, อหา “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทย์วิถีพุทธ”  
อยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

10.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ิถีพุทธ”
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 
11. นโยบายส่งเสริม “อาหารปรับสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ตัBงแต่ใน

ระยะเริ�มต้นของการดูแลสุขภาพ จากนัBนใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผักหรือ 

สีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” 

มาตรการ 
11.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐทาํกิจกรรม

ส่งเสริม “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้ของการดูแล
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สุขภาพ จากนั, นใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป  
มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่ง
ต่อเนื�อง  

11.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม 
ส่งเสริม “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้ของการดูแล
สุขภาพ จากนั, นใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป  
มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่ง
ต่อเนื�อง เช่น 

11.2.1) ในโอกาสวนัสําคญัทางศาสนา และหรือในเทศกาลที�สําคญัต่าง ๆ  
ให้ประชาชนที�สามารถจดัสรรเวลาตนเองได ้มาประชุมร่วมกนัในพุทธสถานในชุมชนของตน หรือ
มาประชุมร่วมกนัในสถานที�สาํคญัในระดบัจงัหวดั เช่น ศาลาวา่การจงัหวดั เพื�อร่วมกนัทาํกิจกรรม
ทางศาสนา เช่น การตกับาตรอาหารสุขภาพมงัสวิรัติไม่มีเนื,อสัตว ์การไหวพ้ระสวดมนต์ การทาํ
กิจกรรมการแพทยว์ิถีพุทธ เช่น การเผยแพร่หลกัปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ หรือ ยา 9 เม็ด การมาร่วมกนั
ทาํและรับประทานอาหารสุขภาพปรับสมดุล การให้ความรู้และแลกเปลี�ยนประสบการณ์เกี�ยวกบั
การดูแลสุขภาพการแพทยว์ิถีพุทธ การปลูกพืชผกัสมุนไพรไร้สารพิษ (เกษตรอินทรีย)์ การทาํปุ๋ย
อินทรีย ์เป็นตน้ 

11.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่งเสริม “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใชป้ระโยชน์ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้
ของการดูแลสุขภาพ จากนั,นใชต่้อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติ
ทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจบ็ป่วย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง
อยา่งต่อเนื�อง 

11.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริมเอกชน ให้จดั
หลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใชป้ระโยชน์ตั,งแต่
ในระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกั
หรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือ
กลุ่มที�ปฏิบัติได้จริงตั, งแต่ระดับชั,นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กับ
ประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

11.5) รัฐบาลส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้ก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบัมหาวิทยาลยัของ
ภาครัฐและทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน โดยมี
เนื,อหาหลกัสูตร “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้ของ
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การดูแลสุขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติ
ทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจบ็ป่วย” ในการศึกษาของระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดบั
บณัฑิตศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

11.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั, ง “ศูนยเ์รียนรู้อาหารปรับสมดุล
มงัสวรัิติรสชาติจืดถูกใชป้ระโยชน์ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ จากนั,นใชต่้อเนื�องจน
เป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย”
ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติั
ไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง  

11.7) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนใหน้าํเสนอเนื,อหา “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใชป้ระโยชน์
ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหาร
พืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” อยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้
ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

11.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้
ประโยชน์ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ จากนั,นใชต่้อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และ
อาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝน
จากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 

สรุป 
แนวทางในการพฒันาต่อยอดจากผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ  

มีองค์ประกอบเหตุปัจจยัจากการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) ระหว่างการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา (Ethnography Research) และการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งผูว้ิจยัไดย้กร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายการขยายผลชุมชนจิตอาสา
แพทย์วิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ และกาํหนดมาตรการในรายละเอียดเรียงตามลาํดับนโยบาย  
โดยพิจารณาจดัเรียงตามลาํดบัของนํ, าหนกัขององคป์ระกอบ เพื�อให้สามารถนาํไปใชใ้นทางปฏิบติั
ได้จริงในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื �อมวลมนุษยชาติ เพื�อเป้าหมายชีวิตผาสุกที�มี
คุณค่าประโยชน์สูงสุด ดว้ยการมีชีวิตที�พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที� 
เป็นสุข ดงันโยบายทั,งหมด 11 นโยบาย ที�ไดมี้การเสนอกบัผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการเผยแพร่การแพทย ์
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วถีิพุทธ จาํนวน 17 คน เพื�อวิพากษ ์วิจารณ์ วิเคราะห์ประเด็นสําคญัและสรุปผล โดยผูเ้ชี�ยวชาญทั,ง 
17 คน ต่างมีความเห็นที�สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้ อนัสรุปไดด้งันี,  คือ  

1. นโยบายส่งเสริม “การสร้างแบบอย่างที�มีคุณสมบติัแห่งพุทธะ แกปั้ญหาที�ตน้เหตุ 
ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่ายใกล้ตวัเป็นหลัก ทาํเองได้ เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา  
พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละเป็นการต่อยอดการเป็นจิต
อาสา” 

2. นโยบายส่งเสริม “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้หรือยา 9 เม็ด ทาํให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา” 

3. นโยบายส่งเสริม “การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป 
บาํเพญ็กุศลทาํจิตใจใหผ้อ่งใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” 

4. นโยบายส่งเสริม “แพทยว์ถีิพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” 
5. นโยบายส่งเสริม “สังคมสิ�งแวดล้อมสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและ

ผาสุก” 
6. นโยบายส่งเสริม “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการ

เผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีพุทธ คือ
หน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั”  

7. นโยบายส่งเสริม “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั และทุเลา
อาการเจบ็ป่วยไม่สบาย” 

8. นโยบายส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อ
พึ�งตนใหพ้น้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื,อกลูผูอื้�น” 

9. นโยบายส่งเสริม “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใช้
ความรู้มาเสียสละและเกื,อกลูมนุษยชาติ” 

10. นโยบายส่งเสริม “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ถีิพุทธ” 
11. นโยบายส่งเสริม “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ตั,งแต่ใน

ระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกัหรือ 
สีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจบ็ป่วย” 
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