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บทน�ำ

ก่อนอื่นควรท�ำความรู้จักกับส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์เสียก่อน ถ้าหากไม่มีความรู้ใน
เรื่องนี้ก็อาจไม่ทราบว่าควรจะดูแลรักษาสุขภาพกันอย่างไร เหมือนคนที่ใช้รถหากรู้จักเพียงวิธีการใช้
แต่ไม่รจู้ กั ส่วนประกอบของรถก็จะยากแก่การดูแลรักษาให้ถกู วิธใี นทางพระพุทธศาสนาได้เปรียบร่างกาย
ของคนเราเหมือนรถยนต์1 รถยนต์คนั หนึง่ ทีม่ ี ๔ ล้อ ซึง่ หมายถึงธาตุทงั้ ๔ มีธาตุดนิ ธาตุนำ�้ ธาตุไฟ และ
ธาตุลม มีประตูที่เปิดปิดและมีท่อไอเสียพร้อมเสร็จ อันหมายถึงทวารทั้ง ๙ ช่อง ได้แก่ ตาสองข้าง หู
สองข้าง จมูกสองข้าง รวมถึงทวารหนักทวารเบา  และช่องทางกาย ล้วนเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บ
ร่างกายมนุษย์จึงถือว่าเป็นรังแห่งโรค2 หรือเป็นที่มาของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อันมีสมุฏฐานมาจากสิ่งที่
มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์นั่นเอง
ในร่างกายของเรามีองค์ประกอบที่ส�ำคัญอยู่สองส่วนด้วยกันคือ ส่วนของร่างกาย และส่วนของ
จิตใจ ส่วนของร่างกายนั้นประกอบไปด้วยธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุไฟ และธาตุลม ธาตุทั้ง ๔ นี้
มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ เมื่อธาตุทั้ง ๔ ยังมีสมดุลไม่ผิดปรกติ ร่างกายก็ปรกติ แต่ถ้าหากธาตุใด
ธาตุหนึ่งเกิดท�ำงานผิดพลาดอันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยภายนอก คือร้อนจัด หนาวจัด เป็นต้น หรือเหตุ
ปัจจัยภายในเช่นกิน ดืม่ หรือพักผ่อนไม่พอเพียง ร่างกายก็จะแปรปรวน ทีเ่ รียกว่าเกิดอาการป่วยนัน่ เอง
ทางพระพุทธศาสนายังได้ให้รายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับร่างกายโดยแยกย่อยเป็นส่วนต่าง ๆ ทีเ่ รียกว่าอาการ
๓๒ ค�ำว่า  อาการ ๓๒ ตามความเข้าใจของชาวบ้านทั่วไปหมายถึงอวัยวะของร่างกายครบ ๓๒ คือ
ไม่เป็นคนพิการ ส่วนอาการ ๓๒ ในทางพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงธาตุ ๔ กลุ่ม อันเป็นส่วนประกอบ
ที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ คือ ส่วนที่เป็นธาตุดิน หรือปฐวีธาตุนั้นจะมีลักษณะที่แข้นแข็ง มีอยู่ ๑๙
ชนิดด้วยกัน ได้แก่ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด
ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า  นับมันสมอง อีก ๑ รวมเป็นทั้งหมด ๒๐ อย่าง อาโปธาตุหรือ
ธาตุน�้ำจะมีลักษณะเอิบอาบ มี ๑๒ ชนิด ได้แก่ ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น�้ำตา เปลวมัน
น�้ำลาย น�้ำมูก ไขข้อ มูตร เมื่อนับรวมกันก็จะได้ ๓๒ อย่าง เรียกว่า  อาการ ๓๒ ตรงกับภาษาบาลีว่า 
1
2
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ทวัตติงสาการ3 ดังนั้น อาการ ๓๒ ในความหมายทางพระพุทธศาสนาจึงมิได้หมายถึงอวัยวะ ๓๒ ครบ
บริบูรณ์เหมือนอย่างที่บางคนเข้าใจ ส่วนธาตุลมนั้นช่วยท�ำให้ธาตุดินมีความยืดหยุ่นและธาตุไฟท�ำให้
เกิดความเย็นและมีไออุ่น ฉะนั้น สมุฏฐานของโรคมักเกิดจากความแปรปรวนของธาตุ ๔ ธาตุใด
ธาตุหนึ่ง ซึ่งท�ำหน้าที่บกพร่อง ท�ำให้เกิดอาการผิดปรกติทางด้านร่างกาย ที่เรารู้จักกันในนามว่าป่วยไข้
นั่นเอง คนส่วนใหญ่มักรู้จักอาการป่วยทางร่างกายเป็นอย่างดี แต่น้อยคนนักที่จะรู้จักอาการป่วยทาง
จิตของตัวเอง คือขาดความรู้ในทางพระพุทธศาสนาถือว่า  มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ (ยกเว้นพระอรหันต์)
เป็นผู้ป่วยที่ยังต้องการการรักษาเยียวยา  ดังค�ำกล่าวของวชิราภิกษุณีที่กล่าวกับมารว่า  “ทุกข์เท่านั้น
เกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นดับไป นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ”4

สุขภาพกาย สุขภาพใจ

ในทางพระพุทธศาสนา  หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาสุขภาพ ก็สามารถ
ค้นคว้าได้จากบทบัญญัติทางพระวินัยอันเป็นข้อปฏิบัติตนส�ำหรับคนไข้ คือ สอนให้พุทธบริษัทดูแล
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อม ๆ กัน หรือทีแ่ พทย์สมัยใหม่ชอบใช้กนั ว่า การดูแลรักษาสุขภาพ
แบบองค์รวม (holistic) ดังที่มีหลักปฏิบัติส�ำหรับพระสงฆ์ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพไว้หลายข้อ
ด้วยกัน แม้พระบัญญัติทางพระวินัยห้ามส�ำหรับผู้ปรกติ แต่เมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเกิดอาพาธหรือ
ป่วยไข้ก็จะได้รับการยกเว้น และพระพุทธเจ้ายังตรัสถึงลักษณะของผู้ป่วยทางร่างกายไว้ ๓ ประเภท5
เพื่อเปรียบเทียบกับการรักษาเยียวยาผู้ป่วยทางจิต คือผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมด้วยว่า  ผู้ป่วยประเภท
ที่หนึ่งสามารถหายได้เองโดยไม่ต้องกินยาหรือรักษาเลย ผู้ป่วยประเภทที่สองอาจหายจากความเจ็บไข้
นัน้ ได้ ถ้าหากได้รบั ยาและได้รบั การรักษาอย่างถูกวิธี แต่กอ็ าจเสียชีวติ เพราะโรคนัน้ ได้หากไม่ได้รบั การ
รักษาเยียวยาอย่างถูกวิธีด้วยเช่นกัน ผู้ป่วยประเภทที่สามไม่มีวันหายจากโรค และจะต้องตายด้วย
โรคนั้นอย่างแน่นอน แม้จะได้รับการรักษาเยียวยาอย่างดีเพียงใดก็ตาม
ดังนั้น ในมุมมองของพระพุทธศาสนา  สุขภาพทางกายกับสุขภาพทางจิตใจมีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกัน ในแง่ที่ว่าหากกายแม้จะแข็งแรงอย่างไรก็ตาม ถ้าจิตใจไม่ได้รับการผ่อนคลาย ก็จะ
เคร่งเครียด เป็นทุกข์ และย้อนกลับมาท�ำให้สุขภาพร่างกายที่เคยแข็งแรงต้องอ่อนแอลง มีโอกาสที่จะ
ท�ำให้เกิดโรคต่าง ๆ รุมเร้าได้ง่าย
3
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หลักการดูแลสุขภาพตามหลัก ๕ อ. ได้แก่
๑. อ.อาหาร รับประทานอาหารให้หลากหลาย ได้สดั ส่วนเพียงพออิม่ ครบ ๕ หมู่ เน้นย่อยง่าย
และสะอาด ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หวานจัด เค็มจัด และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
๒. อ.ออกก� ำ ลั ง กาย โดยออกก� ำ ลั ง กายทุ ก ส่ ว นสั ด กระตุ ้ น จั ง หวะการเต้ น ของหั ว ใจ
ควรออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ ออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสม ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และควร
หลีกเลี่ยงออกแรงเกินก�ำลัง
๓. อ.อารมณ์ คือ อารมณ์รื่นเริงยินดี จิตแจ่มใส มองโลกในแง่บวก ไม่เครียด
๔. อ.อดิเรก สร้างสรรค์งานอดิเรก เกื้อกูลสังคม ท�ำแล้วเพลิดเพลินและมีคุณค่าทางจิตใจ
๕. อ.อนามัย สร้างอนามัยดี ชีวีมีสุข น�ำพาอายุยืนยาว สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
หมั่นตรวจและรักษาสุขภาพ ปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ ควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง ลด ละ
เลิกอบายมุข บุหรี่ ของมึนเมาและสารเสพติด
ตามหลักการดูแลสุขภาพในเรื่องอาหาร การออกก�ำลังกาย งานอดิเรก อนามัย ทั้ง ๔ อย่าง
เป็นการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเท่านั้น ส่วนเรื่องอารมณ์นั้น เป็นเรื่องทางจิตใจ ต้องดูแล
รักษาสุขภาพใจให้ดีด้วยและเป็นส่วนส�ำคัญ ซึ่งเป็นการดูแลและรักษาสุขภาพสอดคล้องกับแนวทาง
พระพุทธศาสนา  ที่ให้ความส�ำคัญทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อมกัน ใช้หลักทาง
สายกลางในการปรับสมดุลทางด้านร่างกาย โดยใช้ระบบศีลในการปรับหรือควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุล
ทางกาย เช่น การรับประทานอาหารก็ใช้หลักการรูจ้ กั ประมาณมาเป็นเครือ่ งเตือนสติ การบัญญัตใิ ห้พระ
ต้องออกรับอาหารบิณฑบาต หากมองเพียงผิวเผินก็เป็นการบังคับให้ต้องออกก�ำลังกายด้วยการเดิน
การบัญญัตวิ า่ ต้องดูแลรักษาผ้าครองเครือ่ งนุง่ ห่มและทีอ่ ยูอ่ าศัยให้สะอาดถือเป็นหลักอนามัยขัน้ พืน้ ฐาน
เช่น การท�ำความสะอาด กวาดลานวัด ถือเป็นงานอดิเรกที่ท�ำได้ในยามว่างจากงานหลัก คือการศึกษา
และการปฏิบัติ เช่น การเดินจงกรม การท�ำสมาธิฝึกใจให้แน่วแน่ เป็นการปรับสมดุลทางจิตโดยอาศัย
สมาธิในการหล่อเลี้ยงให้จิตผ่อนคลายจากความเครียดและวิตกกังวล นี้เป็นการมองผลเพียงผิวเผิน
แต่ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างสม�่ำเสมอนั้นจะสูงขึ้นไปเรื่อยตามล�ำดับ แต่การที่จะดูแล
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจให้เกิดสมดุลไปพร้อม ๆ กันได้นั้นก็จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมอยูบ่ า้ งพอสมควร ซึง่ ก็คอื ต้องอาศัยตัวปัญญานัน่ เอง หลักแห่งไตรสิกขาจึงถือเป็นทฤษฎีหนึง่
ที่น�ำมาปรับใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพในแบบองค์รวมตามแนวพุทธศาสนา
การดูแลรักษาสุขภาพตามแนวพุทธศาสนา ต้องประกอบด้วยองค์รวมของสุขภาพทัง้ มิตทิ างกาย
และมิติทางใจนั่นเอง ขณะที่ทางการแพทย์เน้นการดูแลรักษาสุขภาพได้แต่เพียงมิติทางกายเท่านั้น
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แต่ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สามารถน�ำมาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาพโดย
องค์รวมทั้งมิติทางกายและมิติทางใจได้อีกด้วย ท�ำให้เกิดสุขพลานามัยที่ดี ควบคู่ไปกับความสะอาด
ความสว่าง และความสงบในจิตใจด้วยการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือที่
เรียกว่าตามหลักมรรคมีองค์ ๘ ประการ6
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ได้มพี ระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ ความตอนหนึ่งว่า  “... การรักษา
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่ม่ันคง เพราะร่างกายที่
แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอ�ำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อสุขภาพสมบูรณ์ดี พร้อมทั้งร่างกาย
และจิตใจแล้ว ย่อมมีก�ำลังท�ำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่...”7
จะเห็นได้ว่า  ถ้าประชาชนมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจสมบูรณ์แล้วเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง
สังคมและประเทศชาติอย่างมาก

การดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ

คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทกุ ข์ทกี่ ายเท่านัน้ ใจก็พลอยเป็นทุกข์ดว้ ย ใจทีเ่ ป็นทุกข์ยอ่ มท�ำให้รา่ งกายเสือ่ ม
ทรุดลง หายยากหรือฟื้นตัวได้ช้า  ตรงกันข้าม ถ้าใจที่สงบหรือเบิกบานจะช่วยให้ร่างกายหายเร็วขึ้น
และเจ็บปวดน้อยลง แม้ในกรณีทเี่ ลวร้ายทีส่ ดุ คือป่วยหนักจนมาถึงระยะสุดท้ายของชีวติ หมอพยาบาล
และเทคโนโลยีทั้งหลาย อาจช่วยอะไรไม่ได้มากนัก แต่จิตใจของเราเองก็ยังสามารถเป็นที่พึ่งได้ช่วยให้
เป็นทุกข์น้อยลง และมีความสงบได้ ในช่วงสุดท้ายของชีวิต ด้วยเหตุนี้ ในยามเจ็บป่วย การดูแลรักษา
จิตใจจึงเป็นเรื่องส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าการดูแลรักษาร่างกาย
บางครัง้ อาจส�ำคัญกว่าด้วยซ�ำ้ โดยเฉพาะเมือ่ ร่างกายไม่สามารถเยียวยาได้อกี ต่อไป เมือ่ ป่วยหนัก
หรือเมื่อรู้ตัวว่าวาระสุดท้ายของชีวิตใกล้จะมาถึง ควรใช้เวลาที่เหลืออยู่เพื่อรักษาจิตและตระเตรียมใจ
ให้พร้อมส�ำหรับช่วงส�ำคัญที่สุดของชีวิต ความตายนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมาเมื่อไร และเลือกไม่ได้
ว่าจะตายอย่างไร แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเผชิญกับความตายอย่างไร เราต้องเตรียมใจเสียแต่วันนี้
ด้วยวิธีต่อไปนี้
6

มรรคมีองค์ ๘ ประการ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ (๒) สัมมาสังกัปปะ คือ ด�ำริชอบ (๓) สัมมา
วาจา คือ เจรจาชอบ (๔) สัมมากัมมันตะคือท�ำการงานชอบ (๕) สัมมาอาชีวะ คือเลีย้ งชีวติ ชอบ (๖) สัมมาวายามะ คือ
มีความเพียรพยายามชอบ (๗) สัมมาสติ คือมีการระลึกชอบ (๘) สัมมาสมาธิ คือมีการจิตตั้งมั่นโดยชอบ
7
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๒.
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ประการที่ ๑ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต
ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างหนึ่งคือความจริงที่ว่าเราทุกคนต้องตาย ไม่มีใครที่จะหลีกหนี
ความตายได้ ไม่ช้าก็เร็ว จึงควรเตรียมใจพร้อมรับความตายอยู่ทุกเวลา  และจะมีเวลาใดเล่าที่การ
ท�ำใจพร้อมรับความตายจะเป็นเรื่องเร่งด่วนเท่ากับตอนที่ก�ำลังป่วยหนัก เมื่อเราพร้อมรับความตาย
ความตายก็มใิ ช่เรือ่ งน่ากลัวอีกต่อไป ตรงกันข้ามการไม่ยอมรับความตายทัง้ ๆ ทีว่ าระสุดท้ายใกล้เข้ามา
ทุกขณะมีแต่จะซ�ำ้ เติมตัวเองให้เป็นทุกข์มากขึน้ ยิง่ ไม่ยอมรับความตาย ก็ยงิ่ กลัวความตาย และยิง่ กลัว
ความตายมากเท่าไร ใจก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้น พึงระลึกว่า  ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความกลัว แม้แต่
ความตายก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตาย อย่างน้อยทุกคืนก่อนนอนควรท�ำใจให้สงบและนึกถึง
ความตายของตนว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาถึง คืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของตนก็ได้ หรือไม่ก็พิจารณาว่า 
กายนี้ไม่นานหนอจักเป็นของเปล่า ๆ ปราศจากวิญญาณทับถมแผ่นดินดังท่อนไม้อันหาประโยชน์มิได้8
ตามที่พระสงฆ์ท่านได้สวดให้พิจารณาในงานบ�ำเพ็ญกุศลให้กับผู้วายชนม์
ประการที่ ๒ นึกถึงแต่สิ่งดีงาม
ในขณะที่ร่างกายของเราก�ำลังเจ็บปวดแปรปรวนอยู่นั้น ความทุกข์ทรมานสามารถบรรเทาลงได้
หากมีการเหนี่ยวน�ำจิตใจให้เป็นสมาธิหรือจดจ่ออยู่กับบุญกิริยาวัตถุ มีการบริจาคทาน การรักษาศีล
และการเจริญภาวนา9 เป็นต้น ซึ่งเป็นความดีงามที่ตนได้ท�ำไว้ จึงเป็นวิธีที่ช่วยให้จิตใจเกิดปีติ
ความอิ่มใจ เกิดปัสสัทธิ ความผ่อนคลายจากความวิตกกังวลได้อีกวิธีหนึ่ง
ประการที่ ๓ ระลึกถึงสิ่งเคารพนับถือ
สิ่งที่เราเคารพนับถือ อาจได้แก่ พระรัตนตรัยหรือครูบาอาจารย์ผู้เป็นปูชนียบุคคล จะช่วยให้
จิตใจสงบขึ้น หากมีพระพุทธรูปหรือรูปของพระโพธิสัตว์และครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือมาตั้งอยู่
ในห้อง จะช่วยให้จิตใจมีสมาธิจดจ่อได้ดีขึ้น ท�ำให้ร่างกายผ่อนคลาย จิตใจก็คลายจากวิตกกังวล
ประการที่ ๔ การไหว้พระสวดมนต์
การไหว้พระสวดมนต์อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะบทที่ชวนให้ร�ำลึกถึงองค์คุณหรือ
อานุภาพแห่งพระรัตนตรัย จะช่วยให้เกิดศรัทธาในใจเพิ่มพูน ยิ่งมีศรัทธามากเท่าไร จิตก็ยิ่งเป็นสมาธิ
และสงบนิ่งได้เร็วมากเท่านั้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดก�ำลังใจในการเอาชนะความกลัวต่อโรคภัยที่มารุมเร้า
ได้อีกด้วย
8

อะจิรัง วะตะยัง กาโย ปะฐะวิง อะธิเสสสะติ ฉุฑโฑ อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ กะลิงคะรัง.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒๓,
(กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๕), หน้า ๘๙-๙๐.
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การเสริมสร้างสุขภาพจึงต้องดูแลรักษาทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กัน เป็นธรรมดาของ
ชีวิตมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย นับเป็นทุกข์อย่างหนึ่งที่สัตว์โลกทุกหมู่เหล่าต้องพบทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจแตกต่างกัน การที่จะบังคับไม่ให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยขึ้นนั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจเป็น
ไปได้ เพราะธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ อวัยวะต่าง ๆ ย่อมต้องเสื่อมลงและมีโรคภัยต่าง ๆ เกิดขึ้น
มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ท�ำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยอยู่เสมอในทุกช่วงของชีวิต ซึ่งความเจ็บป่วยนี้
เป็นหนึง่ ในเทวทูตทัง้ สีท่ ที่ ำ� ให้พระพุทธศาสนาเกิดขึน้ เพือ่ ช่วยให้สตั ว์โลกทุกหมูเ่ หล่าพ้นจากความทุกข์
และพบกับความสุขที่แท้จริง หลักค�ำสอนและหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนา  รวมทั้งพิธีกรรมต่าง ๆ
ล้วนแล้วแต่แฝงไว้ด้วยแนวทางในการรักษาโรค ทั้งโรคทางร่างกายและจิตใจ ถึงแม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บ
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พระพุทธศาสนาก็ถือว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ10 เพราะจะท�ำให้เรา
สามารถปฏิบัติธรรมให้ได้รับประโยชน์เต็มที่ตามค�ำสอนในพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนา
จึงมุง่ สอนวิธปี ฏิบตั ทิ จี่ ะท�ำให้มสี ขุ ภาพดีทงั้ ทางร่างกายและจิตใจ วิธสี ำ� คัญทีพ่ ระพุทธศาสนาใช้ปอ้ งกัน
และรักษาโรค คือ การสวดมนต์และการปฏิบัติกัมมัฏฐาน โดยเฉพาะวิปัสสนากัมมัฏฐาน วิธีเหล่านี้
นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่สุขภาพแล้วยังน�ำไปสู่ความสุขสูงสุดทางพระพุทธศาสนาได้ด้วย
ดังนั้น ทัศนะที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพในมิติมุมมองทางพระพุทธศาสนาถือว่าครอบคลุม
ทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ สูงสุดสามารถถอนความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ แล้วให้หมดไปจนเข้าถึงสภาพทีป่ ราศจาก
อาการป่วยจากโรคทางกายและทางใจได้อย่างแท้จริง  
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