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บทคัดยอ
ปญหาสุขภาพที่สังคมปจจุบันกําลังเผชิญอยูในขณะนี้ มิไดเปนเพียงแคปญหาที่เกิดจากการขาดความรู
ทางการแพทยหรือการบริหารจัดการระบบสุขภาพเทานั้น แตเปนปญหาในระดับกระบวนทัศนหรือความเขาใจ
พื้นฐานในการทําความเขาใจสรรพสิ่งที่เรานํามาใชในการทําความเขาใจเรื่องสุขภาพรวมทั้งเรื่องอื่นๆ ในสังคม
วัตถุประสงคหลักของการศึกษาชิ้นนี้ตองการหากระบวนทัศนอื่นที่จะนํามาใชทําความเขาใจและเปนแนวทางใน
การจัดการดานสุขภาพในสังคมไทย โดยไดศึกษาพุทธศาสนาในฐานะที่เปนกระบวนทัศนวาจะสามารถนํามาใช
ไดเหมาะสมเพียงใด การศึกษาแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกไดศึกษาขอมูลในพระไตรปฎก (ซีดีรอม) หนังสือ
พุทธธรรม และหนังสือพุทธศาสนาที่สําคัญอื่นๆ เพื่อคนหาหลักคิดพื้นฐานที่เปนกระบวนทัศนของพุทธศาสนา
และทัศนะที่มีตอสุขภาพและการเยียวยาผูปวย สวนที่สอง เปนการศึกษาวิถีชีวิตและประสบการณของพุทธศาสนิก
ชนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมอยางจริงจังจํานวน 7 ทาน และหนวยงานที่มีพระที่ดําเนินกิจกรรมชวยเหลือผูปวย 1 แหง
เพื่อดูอิทธิพลของกระบวนทัศนพุทธศาสนาที่มีตอชีวิตจริงในสังคม
จากการศึกษาพบวาหลักคิดพื้นฐานของพุทธศาสนามองวาสรรพสิ่งทั้งปวงเปนเพียงกระแสของเหตุและ
ปจจัยที่หนุนเนื่องสัมพันธสืบตอกันมาภายใตกฎธรรมชาติหนึ่งเดียวที่อาจกลาวถึงไดในรูป กฎไตรลักษณ หลัก
ปฏิจจสมุปบาท หรือหลักอริยสัจ 4 ตามความเหมาะสม ภายใตกฎธรรมชาตินี้ถือวาสรรพสิ่งไมมีตัวตนที่แทจริง
ไมมีองคประกอบพื้นฐาน และไมมีผูสรางที่แยกเปนอิสระอยูตางหาก หลักคิดนี้ไดเปนพื้นฐานในการรับรูโลกและ
ความจริง และกําหนดวิถีชีวิตความเปนอยูของพุทธศาสนิกชนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง และยังเปนพื้นฐาน
ในการกําหนดนิยามและการรับรูเกี่ยวกับสุขภาพดวย สุขภาพดี ในความหมายที่กวางที่สุดในพุทธศาสนาหมายถึง
ภาวะที่ปราศจากความทุกขทั้งปวงนั่นคือนิพพาน ภาวะทางสุขภาพเปนผลที่เกิดจากปจจัยตางๆ ที่ทํามาในอดีต
และผลจากสิ่งแวดลอม การแก เจ็บปวย และตาย เปนเรื่องธรรมดาของชีวิตที่เกิดจากการปรุงแตงของเหตุปจจัย
หลักคิดทางสุขภาพดังกลาว ไดทําใหพุทธศาสนิกชนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมอยางจริงจังเลือกมีชีวิตที่เรียบงายไมทุกข
และวิตกกังวลกับปญหาสุขภาพจนเกินไปเพราะตระหนักถึงความบอบบางและไมมีตัวตนที่แทจริงของรางกายนี้
ซึ่งเปนแนวคิดและการปฏิบัติตัวทางสุขภาพที่นาสนใจ สามารถใชลดปญหาในดานสุขภาพที่มีอยูในปจจุบันลงได
จึงสมควรนํากระบวนทัศนพุทธศาสนากลับมาใชเปนแนวทางในการแกปญหาสุขภาพในสังคมไทย
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ABSTRACT
This study was begun because of the recognition of the problems we are
presently facing in the health system. These health problems are not only due to the
deficiency in scientific and administrative knowledge, but are also the result of the
limitation of the paradigm that we currently use to generate the knowledge and ways
to solve health problems. The objective of this study is to find an alternative paradigm
for understanding health issues and guiding health practices in Thai society.
Buddhism was selected to study as this alternative paradigm. The Thai Tipitaka, on
CD-ROM, and Buddhadhamma were used as basic databases for investigating
Buddhist principles and perspectives on health. Seven well-trained Buddhists were
selected in order to learn their perceptions and living styles.
This study found that Buddhism perceived all existences as integrated factors
depending on the processes of interdependent causal relationships governed by one
ultimate natural law namely “Dependent Origination (Paticcasamuppada)” or “Three
Characteristics (Tilakkhana)” or “Four Noble Truths (Ariyasacca)”. This law of nature
directs all aspects of human life including health and disease. Under this law, there is
no real self, no original entity and no creator existing freely in or out of them. These
premises operate as a paradigm that deeply penetrates and influences the disciples’
perceptions and living styles. The broadest meaning of disease in the Buddhist
paradigm involves all kinds of human suffering while health is the state of complete
freedom from suffering. Health status is a consequence of our previous deeds and
surrounding environment starting from previous lives up to the present time.
According to the study of the well-trained Buddhists’ lives, this study clearly found
that their health perceptions and ways of caring for health were guided by the
Buddhist paradigm. The beliefs in the fragile nature of life and no real self are found
determining all their breaths even while suitable care is applied during their ill-health.
The applications of the Buddhist paradigm made them have less suffering and stress
even when facing severe diseases or death. This study suggests re-implanting the
Buddhist paradigm into Thai society for reducing health problems.
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