
วารสาร

แพทย์วิถีธรรม
ฉบับปฐมฤกษ์ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

•	 หมอเขียวบอกเล่าข่าวใหม่	

•	 โรคมะเร็งหรือเนื้องอก...						

เกิดและหายได้อย่างไร?

•	 พลังจิตวิญญาณผสาน		

นาโน-ยูรีน	(Nano-Urine)

•	 เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมและ

ตารางกิจกรรม
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เครือข่ายจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรม
                          โดย น้อมพรฟ้า 

 

                      

             

  

	 ถ้าจะกล่าวว่า	คุณหมอเขียว ใจเพชร กล้าจน เป็นผู้ค้นพบ	“แพทย์วิถีธรรม”	การแพทย์มหัศจรรย์ที่เกิดใหม่ในโลก
เพ่ือช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ	“จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”	ก็เป็นมนุษย์มหัศจรรย์พันธ์ุใหม่ในโลกท่ีเกิดข้ึนคู่มากับแพทย์วิถีธรรม	
เพื่อท�าภารกิจน�าแพทย์วิถีธรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เคียงข้างไปกับคุณหมอเขียว	ใจเพชร	กล้าจน		เพราะถ้าล�าพังคุณหมอ
เขียวคนเดียวแพทย์วิถีธรรมก็คงเผยแพร่ไปได้ไม่มาก		คุณหมอเขียว	เคยพูดไว้ว่า	“ ถ้ามีทีมงานมาร่วมเสียสละท�างานฟรี 
๑๐ คน จะเขย่าประเทศให้ดู และถ้ามีทีมมาร่วมเสียสละท�างานฟรี ๒๐ คน จะเขย่าโลกให้ดู”	บัดนี้	แพทย์วิถีธรรมเริ่มจะ
มาถึงจุดเขย่าโลกด้วยมือของคุณหมอเขียวและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจากทั่วประเทศและทั่วโลก	

											กว่าจะถึงวันนี้	เรามาย้อนอดีตประวัติศาสตร์จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมกันสักหน่อยนะคะ	ย้อนไปเมื่อปี	๒๕๕๐	แพทย์
วิถีธรรมเริ่มวางหลักปักฐานที่	“สวนป่านาบุญ”		คุณหมอเขียวอาสาเป็นผู้น�าพาผู้มีจิตอาสามาเสียสละ	ลด	ละกิเลสและพา
ปฏิบัติบ�าเพ็ญบุญเสียสละแบ่งปันเกื้อกูลผู้คน		ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนว่า	เราจะมา	“ฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์”		
คุณแม่ครั่ง	 มีทรัพย์	 คุณแม่ของคุณหมอเขียวเป็นจิตอาสาท่านแรกที่ทุกคนควรได้รู้จัก	 ท่านแบ่งปันที่ดินแปลงใหญ่ที่ชื่อ						
“สวนป่านาบญุ”	ให้เป็นสถานทีช่่วยเหลอืผูค้นและมจีติอาสาท�ากสกิรรมผลติอาหารมาเลีย้งผูค้นอย่างพากเพยีรตัง้แต่ต้นจนถงึ
ปัจจุบัน	จิตอาสารุ่นแรก	๓	ท่าน	หลังจากท่านอื่นจัดการสัมภาระวิบากในชีวิตของแต่ละท่านเสร็จก็ทยอยมาปวารณาเป็นจิต
อาสาเพิ่มขึ้นรุ่นต่อรุ่น	 จนถึงปัจจุบันเรามีจิตอาสาประจ�าที่สวนป่านาบุญมากกว่า	 ๑๐	 ท่าน	 และมีจิตอาสาสมทบที่ยังไม่ได้
ปวารณาอยู่ประจ�า	 แต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการช่วยเหลือกิจกรรมการงาน	 และช่วยเหลือผู้คนท่ีศูนย์ฯสวนป่านาบุญอีกกว่า				
๑๐	ท่าน		ณ	ปัจจุบันยังมีต�าแหน่งงานนับล้านรอจิตอาสาด้วยอัตราเงินเดือนศูนย์บาทเท่ากันทุกต�าแหน่ง		ขอเชิญชวนเพื่อน
พ้องน้องพี่ที่จัดสรรชีวิตได้ลงตัวดีแล้วมาร่วมเสียสละกิเลส	 บ�าเพ็ญบุญเพื่อสะสมอริยทรัพย์ติดตัวไว้ด้วยการมาเป็นจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรมประจ�าศูนย์ฯ	“สวนป่านาบุญ”	ซึ่งปัจจุบันมี	๓	แห่ง	คือ	ภาคอีสาน	ภาคกลาง	และภาคใต้	เลือกสมัครได้ตาม
สะดวก		

										คุณหมอเขียวร่วมกับทีมงานจิตอาสาประจ�าและจิตอาสาสมทบแม้จะมีมากกว่า	๒๐	ท่าน	แต่ก็คงเขย่าประเทศด้วย
แรงที่ยังไม่มากพอและคงเขย่าโลกไม่ได้	 	 ถ้าปราศจากก�าลังส�าคัญจากเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่ปักหลักช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้คนในพื้นที่และทีมจิตอาสาที่สัญจรช่วยเหลือเครือข่ายทั่วประเทศและในสหรัฐอเมริกาจ�านวนหลายร้อยท่าน		

										บัดนี้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมได้สร้างความมหัศจรรย์ให้เพื่อนร่วมโลกของเราได้เห็นว่า	“ในโลกนี้ยังมีที่พึ่งหนึ่ง ที่มี
การให้ การแบ่งปัน การเก้ือกูลกัน โดยไม่คาดหวังส่ิงตอบแทนใดๆ แม้แต่รอยย้ิมและค�าขอบคุณ”	ภาพประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลจากเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมกระจายอยู่ท่ัวประเทศและต่างประเทศคือสหรัฐอเมริกาเมืองทุนนิยม
ของโลก

										ประเทศไทยมีเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมระดับภาค	๖	ภาค	และต่างประเทศ	ดังนี้	

 ๑. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ศูนย์ต้นก�าเนิด	 	 “สวนป่านาบุญ”	 ตั้งอยู่ที่	 ๑๑๔	 ม.๑๑	 ต.ดอนตาล	 อ.ดอนตาล	
จ.มุกดาหาร	พื้นที่ประมาณ	๕๐	ไร	่ช่วยเหลือผู้คนจากทั่วประเทศทุกเดือน	อย่างน้อยเดือนละ	๗	วัน	เป็นสถานที่ที่จิตอาสา
ทุกท่านต้องผ่านมาบ่มเพาะจิตวิญญาณแล้วน�าจิตวิญญาณที่ดีงามผ่านไปช่วยเหลือผู้คน	
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 ๒. ภาคใต้  “สวนป่านาบุญ ๒” 	ตั้งอยู่ที่	๑๔๐/๑	ม.๘	บ้านพรุค้อ	ต.ชะอวด	อ.ชะอวด	จ.นครศรีธรรมราช		พื้นที่
ประมาณ	๒๑	ไร	่อยู่ระหว่างถากถาง	เพาะปลูก	ก่อร่างสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมแบบพอเพียง	เป็นศูนย์รวมใจจิตอาสา
ชาวใต้ท่ีมุ่งม่ันร่วมกันมาสละกิเลส	สละแรงกายแรงใจแรงปัญญาช่วยเหลือเก้ือกูลผู้คนชาวใต้	ผู้รับใช้กลุ่ม(ประธานเครือข่าย
ภาคใต้)	คือ	เพชรแผ่นดิน	(จรัญ	บุญมี)	และเพื่อนพ้องน้องพี่จิตอาสาที่เข้มแข็งจากทั่วภาคใต้

 ๓. ภาคกลาง “สวนป่านาบุญ ๓”		ตั้งอยู่ที่	คลอง	๓	จ.ปทุมธานี	พื้นที่ประมาณ	๕	ไร	่อยู่ระหว่างปรับที่ทางสร้าง
บ้านน้อย	 อาคารสถานที่และปลูกต้นไม้	 รอรับใช้พี่น้องชาวกรุงในรูปแบบพอเพียงเรียบง่าย	 ผู้รับใช้กลุ่ม(ประธานเครือข่าย
ภาคกลาง)	คอื	ดนิช่วยฟ้า(ป้าแขก:เพลนิพศิ	สงัข์บญุลอื)	ร่วมกบั	จติอาสากรงุเทพ	ปรมิณฑล	และทกุภาคมาร่วมแรงแขง็ขนั	
และยินดีเชื้อเชิญพี่น้องจากทุกภาคที่มีโอกาสมากรุงเทพแวะเวียนมาเยี่ยมมาพักได้ตลอดเวลา	 คุณหมอเขียวปลูกมะม่วงชื่อ 
“เขียวใจเพชร”ไว้ ๑ ต้น	น่าจะออกผลปีนี้แวะเวียนมาช่วยรดน�้ากันได้นะคะ	

 ๔. ภาคเหนือ	ศูนย์ตั้งอยู่ที่	“ฮอมบุญอโศก”		อ.เด่นชัย	จ.แพร่		ด้วยระยะทางห่างไกลทีมงานภาคเหนือจึงมีหลาย
ทีม	แบ่งกันท�างานช่วยเหลือผู้คนตามท้องถิ่น	เช่น	เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ล�าพูน	น่าน		ผู้รับใช้กลุ่ม คือ อ.อ�านวย คลี่ใบ 

 ๕.ภาคตะวันออก	 จิตอาสาเริ่มรวมก�าลังกันเป็นหมู่กลุ่มแบบค่อยๆก้าวเดินอย่างระมัดระวัง	 เพื่อความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน	 มีจิตอาสากระจายอยู่หลายจังหวัด	 เชื่อว่าประชาชนชาวตะวันออกจะได้รับการแบ่งปันเกื้อกูลจากเครือข่ายแพทย์วิถี
ธรรมในพื้นที่ไม่น้อยไปกว่าภาคอื่น

 ๖. ภาคตะวันตก	 แพทย์วิถีธรรมโดดเด่นท่ีจังหวัดราชบุรี	 ด้วยนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุร	ี	
นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธาราม นพ.สุภัค ปิติภากร	และ	อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค
หัวใจ นพ.วัชระ ก้อนแก้ว 	แพทย์แผนปัจจุบันที่ใจกว้างเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้การแพทย์วิถีธรรมร่วมดูแลแก้ไขปัญหา
สุขภาพ		 เปิดส�านักงานแพทย์วิถีธรรมในโรงพยาบาลโพธารามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	๑๕	มกราคม	๒๕๕๖	และเครือ
ข่ายสาธารณสุขในจังหวัดราชบุรีก็ถ่ายทอดเทคนิคแพทย์วิถีธรรม	๙	ข้อถึงประชาชนให้เลือกใช้พ่ึงตนตามสมัครใจอย่างกว้าง
ขวาง		

 ๗.ต่างประเทศ	สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่คุณหมอเขียวและทีมงานสัญจรไปช่วยเหลือนาน	๑	เดือนบัดนี้เครือ
ข่ายจิตอาสาUSA	เติบโตอย่างน่าศรัทธา	จิตอาสารัฐต่างๆรวมตัวกันด้วยรู้หน้าที่ของเพื่อนมนุษย์ที่ต้องเกื้อกูลแบ่งปันกัน	

	 ขอเสนอผลงานการช่วยเหลือแบ่งปันเกื้อกูลผู้คนของเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม	รวมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง								

๖	เดือนแรกของปี	๒๕๕๕	ดังนี้				

จำานวนรวม 

(คน)

ประชาชนผ่านการเรียนรู้จากค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

๗	วัน ๕	วัน ๓	วัน ๑	วัน รายบุคคล

๑๑๒,๘๕๔ ๒๕,๖๐๑ ๑๗,๐๙๔ ๓,๖๗๑ ๑๗,๑๓๖ ๔๙,๓๕๒

												พี่น้องเรียนรู้ผ่านค่ายแพทย์วิถีธรรมหลักแสน	อ่านหนังสือหลักล้าน	ติดตามสื่ออินเตอร์เน็ตอีกนับไม่ถ้วน	จิตอาสา

แพทย์วิถีธรรมมีทุกจังหวัดทั่วไทย	มีแง่มุมที่ดีงามเกิดขึ้นมากมายทุกที่	ขอนำาเสนอในฉบับต่อไป	สำาหรับฉบับนี้ขอเสนอ

ข้อมูลผู้ประสานงานเครือข่ายระดับจังหวัด	ระดับรัฐ	ที่พร้อมจะรับการติดต่อสอบถามและให้ความช่วยเหลือพี่น้องด้วย

ความยินดี	เพราะเราทั้งผองพี่น้องกัน	

											ขอเป็นกำาลังใจจิตอาสาและท่านที่กำาลังตัดสินใจมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมด้วยสัจจะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้	ดังนี้		
“นอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้ว สัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่”	(พระไตรปิฎกเล่มที่	๒๘	ข้อ	๑๐๗๓),	“ปราชญ์
ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข”(พระไตรปิฎกเล่มที่	๒๒	ข้อ	๔๕),	“ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก”(พระไตรปิฎก
เล่มที่	๒๒	ข้อ	๕๖),	“ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ” (พระไตรปิฎกเล่มที่	๒๒	ข้อ	๔๖)																	

																																																																																																			เชื่อมั่น	จริงใจ	ศรัทธา/	น้อมพรฟ้า
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เครือข่ายจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรม
                          โดย น้อมพรฟ้า 

 

                      

             

  

	 ถ้าจะกล่าวว่า	คุณหมอเขียว ใจเพชร กล้าจน เป็นผู้ค้นพบ	“แพทย์วิถีธรรม”	การแพทย์มหัศจรรย์ที่เกิดใหม่ในโลก
เพ่ือช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ	“จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”	ก็เป็นมนุษย์มหัศจรรย์พันธ์ุใหม่ในโลกท่ีเกิดข้ึนคู่มากับแพทย์วิถีธรรม	
เพื่อท�าภารกิจน�าแพทย์วิถีธรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เคียงข้างไปกับคุณหมอเขียว	ใจเพชร	กล้าจน		เพราะถ้าล�าพังคุณหมอ
เขียวคนเดียวแพทย์วิถีธรรมก็คงเผยแพร่ไปได้ไม่มาก		คุณหมอเขียว	เคยพูดไว้ว่า	“ ถ้ามีทีมงานมาร่วมเสียสละท�างานฟรี 
๑๐ คน จะเขย่าประเทศให้ดู และถ้ามีทีมมาร่วมเสียสละท�างานฟรี ๒๐ คน จะเขย่าโลกให้ดู”	บัดนี้	แพทย์วิถีธรรมเริ่มจะ
มาถึงจุดเขย่าโลกด้วยมือของคุณหมอเขียวและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจากทั่วประเทศและทั่วโลก	

											กว่าจะถึงวันนี้	เรามาย้อนอดีตประวัติศาสตร์จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมกันสักหน่อยนะคะ	ย้อนไปเมื่อปี	๒๕๕๐	แพทย์
วิถีธรรมเริ่มวางหลักปักฐานที่	“สวนป่านาบุญ”		คุณหมอเขียวอาสาเป็นผู้น�าพาผู้มีจิตอาสามาเสียสละ	ลด	ละกิเลสและพา
ปฏิบัติบ�าเพ็ญบุญเสียสละแบ่งปันเกื้อกูลผู้คน		ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนว่า	เราจะมา	“ฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์”		
คุณแม่ครั่ง	 มีทรัพย์	 คุณแม่ของคุณหมอเขียวเป็นจิตอาสาท่านแรกที่ทุกคนควรได้รู้จัก	 ท่านแบ่งปันที่ดินแปลงใหญ่ที่ชื่อ						
“สวนป่านาบญุ”	ให้เป็นสถานทีช่่วยเหลอืผูค้นและมจีติอาสาท�ากสกิรรมผลติอาหารมาเลีย้งผูค้นอย่างพากเพยีรตัง้แต่ต้นจนถงึ
ปัจจุบัน	จิตอาสารุ่นแรก	๓	ท่าน	หลังจากท่านอื่นจัดการสัมภาระวิบากในชีวิตของแต่ละท่านเสร็จก็ทยอยมาปวารณาเป็นจิต
อาสาเพิ่มขึ้นรุ่นต่อรุ่น	 จนถึงปัจจุบันเรามีจิตอาสาประจ�าที่สวนป่านาบุญมากกว่า	 ๑๐	 ท่าน	 และมีจิตอาสาสมทบที่ยังไม่ได้
ปวารณาอยู่ประจ�า	 แต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในการช่วยเหลือกิจกรรมการงาน	 และช่วยเหลือผู้คนที่ศูนย์ฯสวนป่านาบุญอีกกว่า				
๑๐	ท่าน		ณ	ปัจจุบันยังมีต�าแหน่งงานนับล้านรอจิตอาสาด้วยอัตราเงินเดือนศูนย์บาทเท่ากันทุกต�าแหน่ง		ขอเชิญชวนเพื่อน
พ้องน้องพี่ที่จัดสรรชีวิตได้ลงตัวดีแล้วมาร่วมเสียสละกิเลส	 บ�าเพ็ญบุญเพื่อสะสมอริยทรัพย์ติดตัวไว้ด้วยการมาเป็นจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรมประจ�าศูนย์ฯ	“สวนป่านาบุญ”	ซึ่งปัจจุบันมี	๓	แห่ง	คือ	ภาคอีสาน	ภาคกลาง	และภาคใต้	เลือกสมัครได้ตาม
สะดวก		

										คุณหมอเขียวร่วมกับทีมงานจิตอาสาประจ�าและจิตอาสาสมทบแม้จะมีมากกว่า	๒๐	ท่าน	แต่ก็คงเขย่าประเทศด้วย
แรงที่ยังไม่มากพอและคงเขย่าโลกไม่ได้	 	 ถ้าปราศจากก�าลังส�าคัญจากเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่ปักหลักช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้คนในพื้นที่และทีมจิตอาสาที่สัญจรช่วยเหลือเครือข่ายทั่วประเทศและในสหรัฐอเมริกาจ�านวนหลายร้อยท่าน		

										บัดนี้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมได้สร้างความมหัศจรรย์ให้เพื่อนร่วมโลกของเราได้เห็นว่า	“ในโลกนี้ยังมีที่พึ่งหนึ่ง ที่มี
การให้ การแบ่งปัน การเก้ือกูลกัน โดยไม่คาดหวังส่ิงตอบแทนใดๆ แม้แต่รอยย้ิมและค�าขอบคุณ”	ภาพประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลจากเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศและต่างประเทศคือสหรัฐอเมริกาเมืองทุนนิยม
ของโลก

										ประเทศไทยมีเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมระดับภาค	๖	ภาค	และต่างประเทศ	ดังนี้	

 ๑. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ศูนย์ต้นก�าเนิด	 	 “สวนป่านาบุญ”	 ตั้งอยู่ที่	 ๑๑๔	 ม.๑๑	 ต.ดอนตาล	 อ.ดอนตาล	
จ.มุกดาหาร	พื้นที่ประมาณ	๕๐	ไร	่ช่วยเหลือผู้คนจากทั่วประเทศทุกเดือน	อย่างน้อยเดือนละ	๗	วัน	เป็นสถานที่ที่จิตอาสา
ทุกท่านต้องผ่านมาบ่มเพาะจิตวิญญาณแล้วน�าจิตวิญญาณที่ดีงามผ่านไปช่วยเหลือผู้คน	
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 ๒. ภาคใต้  “สวนป่านาบุญ ๒” 	ตั้งอยู่ที่	๑๔๐/๑	ม.๘	บ้านพรุค้อ	ต.ชะอวด	อ.ชะอวด	จ.นครศรีธรรมราช		พื้นที่
ประมาณ	๒๑	ไร	่อยู่ระหว่างถากถาง	เพาะปลูก	ก่อร่างสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมแบบพอเพียง	เป็นศูนย์รวมใจจิตอาสา
ชาวใต้ท่ีมุ่งม่ันร่วมกันมาสละกิเลส	สละแรงกายแรงใจแรงปัญญาช่วยเหลือเก้ือกูลผู้คนชาวใต้	ผู้รับใช้กลุ่ม(ประธานเครือข่าย
ภาคใต้)	คือ	เพชรแผ่นดิน	(จรัญ	บุญมี)	และเพื่อนพ้องน้องพี่จิตอาสาที่เข้มแข็งจากทั่วภาคใต้

 ๓. ภาคกลาง “สวนป่านาบุญ ๓”		ตั้งอยู่ที่	คลอง	๓	จ.ปทุมธานี	พื้นที่ประมาณ	๕	ไร	่อยู่ระหว่างปรับที่ทางสร้าง
บ้านน้อย	 อาคารสถานที่และปลูกต้นไม้	 รอรับใช้พี่น้องชาวกรุงในรูปแบบพอเพียงเรียบง่าย	 ผู้รับใช้กลุ่ม(ประธานเครือข่าย
ภาคกลาง)	คอื	ดนิช่วยฟ้า(ป้าแขก:เพลนิพศิ	สงัข์บญุลอื)	ร่วมกบั	จติอาสากรงุเทพ	ปรมิณฑล	และทกุภาคมาร่วมแรงแขง็ขนั	
และยินดีเชื้อเชิญพี่น้องจากทุกภาคที่มีโอกาสมากรุงเทพแวะเวียนมาเยี่ยมมาพักได้ตลอดเวลา	 คุณหมอเขียวปลูกมะม่วงชื่อ 
“เขียวใจเพชร”ไว้ ๑ ต้น	น่าจะออกผลปีนี้แวะเวียนมาช่วยรดน�้ากันได้นะคะ	

 ๔. ภาคเหนือ	ศูนย์ตั้งอยู่ที่	“ฮอมบุญอโศก”		อ.เด่นชัย	จ.แพร่		ด้วยระยะทางห่างไกลทีมงานภาคเหนือจึงมีหลาย
ทีม	แบ่งกันท�างานช่วยเหลือผู้คนตามท้องถิ่น	เช่น	เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ล�าพูน	น่าน		ผู้รับใช้กลุ่ม คือ อ.อ�านวย คลี่ใบ 

 ๕.ภาคตะวันออก	 จิตอาสาเริ่มรวมก�าลังกันเป็นหมู่กลุ่มแบบค่อยๆก้าวเดินอย่างระมัดระวัง	 เพื่อความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน	 มีจิตอาสากระจายอยู่หลายจังหวัด	 เชื่อว่าประชาชนชาวตะวันออกจะได้รับการแบ่งปันเกื้อกูลจากเครือข่ายแพทย์วิถี
ธรรมในพื้นที่ไม่น้อยไปกว่าภาคอื่น

 ๖. ภาคตะวันตก	 แพทย์วิถีธรรมโดดเด่นที่จังหวัดราชบุรี	 ด้วยนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี		
นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธาราม นพ.สุภัค ปิติภากร	และ	อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค
หัวใจ นพ.วัชระ ก้อนแก้ว 	แพทย์แผนปัจจุบันที่ใจกว้างเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้การแพทย์วิถีธรรมร่วมดูแลแก้ไขปัญหา
สุขภาพ		 เปิดส�านักงานแพทย์วิถีธรรมในโรงพยาบาลโพธารามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	๑๕	มกราคม	๒๕๕๖	และเครือ
ข่ายสาธารณสุขในจังหวัดราชบุรีก็ถ่ายทอดเทคนิคแพทย์วิถีธรรม	๙	ข้อถึงประชาชนให้เลือกใช้พ่ึงตนตามสมัครใจอย่างกว้าง
ขวาง		

 ๗.ต่างประเทศ	สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่คุณหมอเขียวและทีมงานสัญจรไปช่วยเหลือนาน	๑	เดือนบัดนี้เครือ
ข่ายจิตอาสาUSA	เติบโตอย่างน่าศรัทธา	จิตอาสารัฐต่างๆรวมตัวกันด้วยรู้หน้าที่ของเพื่อนมนุษย์ที่ต้องเกื้อกูลแบ่งปันกัน	

	 ขอเสนอผลงานการช่วยเหลือแบ่งปันเกื้อกูลผู้คนของเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม	รวมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง								

๖	เดือนแรกของปี	๒๕๕๕	ดังนี้				

จำานวนรวม 

(คน)

ประชาชนผ่านการเรียนรู้จากค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

๗	วัน ๕	วัน ๓	วัน ๑	วัน รายบุคคล

๑๑๒,๘๕๔ ๒๕,๖๐๑ ๑๗,๐๙๔ ๓,๖๗๑ ๑๗,๑๓๖ ๔๙,๓๕๒

												พี่น้องเรียนรู้ผ่านค่ายแพทย์วิถีธรรมหลักแสน	อ่านหนังสือหลักล้าน	ติดตามสื่ออินเตอร์เน็ตอีกนับไม่ถ้วน	จิตอาสา

แพทย์วิถีธรรมมีทุกจังหวัดทั่วไทย	มีแง่มุมที่ดีงามเกิดขึ้นมากมายทุกที่	ขอนำาเสนอในฉบับต่อไป	สำาหรับฉบับนี้ขอเสนอ

ข้อมูลผู้ประสานงานเครือข่ายระดับจังหวัด	ระดับรัฐ	ที่พร้อมจะรับการติดต่อสอบถามและให้ความช่วยเหลือพี่น้องด้วย

ความยินดี	เพราะเราทั้งผองพี่น้องกัน	

											ขอเป็นกำาลังใจจิตอาสาและท่านที่กำาลังตัดสินใจมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมด้วยสัจจะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้	ดังนี้		
“นอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้ว สัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่”	(พระไตรปิฎกเล่มที่	๒๘	ข้อ	๑๐๗๓),	“ปราชญ์
ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข”(พระไตรปิฎกเล่มที่	๒๒	ข้อ	๔๕),	“ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก”(พระไตรปิฎก
เล่มที่	๒๒	ข้อ	๕๖),	“ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ” (พระไตรปิฎกเล่มที่	๒๒	ข้อ	๔๖)																	

																																																																																																			เชื่อมั่น	จริงใจ	ศรัทธา/	น้อมพรฟ้า
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เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำาดับ จังหวัด ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

มุกดาหาร พิไลลักษณ์		พิพิธกุล ๐๘๑-๖๑๑๓๒๑๓ suanpanabun@hotmail.com

อำานาจเจริญ นิตยาภรณ์			สุระสาย ๐๘๖-๘๗๗๕๗๒๗ Nittaya_bhorn@hotmail.com

๓ อุบลราชธานี เสาวนีย์			สอนอาจ ๐๘๒-๑๓๔๓๓๗๙ -

๔ ยโสธร ทิพย์สุคนธ์			เนินทราย ๐๘๔-๒๘๔๔๖๙๖

๕ สุรินทร์ สุดากาญจน์	แก้วดี(นิด) ๐๘๑-๙๗๗๙๓๘๔ Sudakan2010@hotmail.com

๖ บุรีรัมย์ ธวัชชัย	สุรัตน์	(นิก)
นวลจันทร์		ฉิมงาม

๐๘๘-๐๔๗๕๔๙๘
๐๘๖-๕๔๑๘๗๕๖

๗ อุดรธานี บังอร				ดวงดุษดี ๐๘๑-๐๔๙๕๕๘๕ Book2302@hotmail.com

๘ ขอนแก่น แก่นเกื้อ		นาวาบุญนิยม ๐๘๕-๐๑๔๙๔๙๘ Kannika Sahan@gmail.com

เครือข่ายภาคใต้

๑

๒

FB	:นุกนิก	แพทย์วิถีธรรม

Tipsukon10@ hotmail.com

ลำาดับ จังหวัด ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

๑ นครศรีธรรมราช สำารวย	นาคะนนท์ ๐๘๑-๐๘๔๕๔๖๙ w_katechoo@hotmail.com

๒ สุราษฏร์ธานี โสภา		หนำาคอก ๐๘๖-๗๔๑๔๙๘๕ 																									-

๓ สงขลา มัณฑณา	แก้วแท้ ๐๘๑-๖๙๐๒๓๑๑ Muntana238@gmail.com

๔ ตรัง	 บุษกร		กุลมาตย์ ๐๘๙-๘๕๓๗๑๖๒ 																									-

๕ พัทลุง				 อารมณ์	ผ่องสุวรรณ ๐๘๗-๖๙๗๕๐๓๔ 																									-

๖ ชุมพร วิชัย	จตุภัทร																																																																																												 ๐๗๗-๕๑๑๒๑๓ 																									-

๗ ภูเก็ต ขวัญ	เอี๋ยวสกุล ๐๘๓-๑๐๒๓๙๕๒ 																									-

๘ พังงา กานต์พิชชา	เทพเสถียร ๐๘๑-๐๗๙๐๕๗๖ 																									-

๙ ระนอง วิรัช	ลิหงวน ๐๘๔-๒๔๒๓๘๘๔ 																									-

ลำาดับ เขต/จังหวัด ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

๑ หนองจอก วันทนา	สุวรรณศรีสาคร ๐๘๑-๙๑๐๒๒๔๙ wasuphand@yahoo.com

๒ ดอนเมือง สายพิมพ์		ลิ้มไพบูลย์	
(ปิ๋ว)

๐๘๖-๘๙๔๔๗๙๒

๐๒-๙๒๙๕๘๗๙

Pim_Tewada@hotmail.com

๓ จอมทอง วิจิตร		ตันเดชานุรัตน์ ๐๘๑-๘๓๐๒๙๙๔ Kaewyha@window.com

๔ นวมินทร์	๔๒ ตะวันเดือน		วรรณวงษ์

(ไหม)

๐๘๕-๒๕๕๑๘๒๘

๕ นวมินทร์	๗๗ ลัดดา	รักษ์ประชาไท

(เล็ก)

๐๘๖-๘๘๓๓๐๙๗

เครือข่ายภาคกลาง

Lek12130438@gmail.com

tawanduan17@hotmail.com

 

เครือข่ายภาคกลาง

๖ บางบอน กิ่งแก้ว		ฉัตรมณีวัฒนา

(เมย์)

๐๘๑-๖๒๑๗๑๙๐ kingkaew2554@gmail.com

๗ ลาดพร้าว-
บางกะปิ

วราภรณ์		ชัยอำานวย	(ปุ๊ก) ๐๘๙-๔๕๑๔๙๙๘

๐๒-๓๗๕๑๐๙๐

neo_peacc@hotmail.com 

๘ ทุ่งครุ วิภาวัลย์		ถนัดธรรมคุล

(หมวย)

๐๘๙-๘๙๖๙๑๔๐

๐๒-๘๗๒๗๘๑๕

virojarunee@gmail.com

๙ บางบัวทอง/
นนทบุรี

ปัทมา		ลีฬหาวงศ์	(หมู) ๐๘๑-๘๓๐๒๙๙๔

๐๒-๕๙๒๗๐๖๖

rosevivgo71@hotmail.com

๑๐ นนทบุรี มลฑา	สกุลจงเกษม(มล) ๐๘๖-๘๘๓๒๘๓๔ Khunmonkrapao@hotmail.com

๑๑ สมุทรสาคร วณิชชา	จันทร์จรัสวัฒนา

(เล็ก	มหาชัย)

๐๘๙-๕๑๓๖๘๓๓ Suneen m@hotmail.com  

๑๒ สมุทรปราการ กมลชนก	ทุมวงษ์

(แหม่ม)

๐๘๖-๓๑๒๐๙๙๘ Junior-7218@hotmail.com

FB:กมลชนก	ทุมวงษ์

๑๓ เมืองทองธานี
นนทบุรี

ปุนญานีย์		จันทน์สุคนธ์

(คุณแม่น้อย)

๐๘๙-๑๒๕๒๔๘๘ -

๑๔ สิงห์บุรี ทองพูล	สกุลอ่อน

(แมว)

๐๘๙-๙๐๐๓๗๗๓ Wirat.rotary@gmail.com

๑๕ อินทร์บุรี ๐๘๓-๖๙๗๘๕๗๐ -

๑๖ ลพบุรี ฤทัยวรรณ	พุกเจริญ

(แหม่ม)

๐๘๒-๖๓๔๓๔๔๓ rutaiwanp@gmail.com

๑๗ อ่างทอง สุภางค์		ทองมั่น	

(ผึ้ง)

๐๘๙-๘๐๑๖๐๘๗ supangsri@yahoo.com

๑๘ อยุธยา นิตยา	บุญประสิทธิ์

(นิด	กันมาชน)

๐๘๑-๘๕๓๙๖๔๑ Nid-tie@hotmail.com			

(โรงเรียนสุนทรวิทยา)

๑๙ บางปะอินอยุธยา นิยม	แก้วสถิต(ลุงดำา) ๐๘๑-๕๗๕๘๙๒๓ -

๒๐ สระบุรี	- พัชรี		ตุลาบดี ๐๘๖-๘๖๘๖๖๑๐ -

๒๑ ฉะเชิงเทรา สุวรรณา	พลอยสุทธิ

(ต๊ินา)

๐๘๖-๖๐๕๙๐๔๕

๐๘๕-๓๘๘๘๐๔๑

Tina_narak@hotmail.com

ฐนิตนันท์	บุญเรือนณรงค์

(นัน)

ปากช่อง
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เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำาดับ จังหวัด ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

มุกดาหาร พิไลลักษณ์		พิพิธกุล ๐๘๑-๖๑๑๓๒๑๓ suanpanabun@hotmail.com

อำานาจเจริญ นิตยาภรณ์			สุระสาย ๐๘๖-๘๗๗๕๗๒๗ Nittaya_bhorn@hotmail.com

๓ อุบลราชธานี เสาวนีย์			สอนอาจ ๐๘๒-๑๓๔๓๓๗๙ -

๔ ยโสธร ทิพย์สุคนธ์			เนินทราย ๐๘๔-๒๘๔๔๖๙๖

๕ สุรินทร์ สุดากาญจน์	แก้วดี(นิด) ๐๘๑-๙๗๗๙๓๘๔ Sudakan2010@hotmail.com

๖ บุรีรัมย์ ธวัชชัย	สุรัตน์	(นิก)
นวลจันทร์		ฉิมงาม

๐๘๘-๐๔๗๕๔๙๘
๐๘๖-๕๔๑๘๗๕๖

๗ อุดรธานี บังอร				ดวงดุษดี ๐๘๑-๐๔๙๕๕๘๕ Book2302@hotmail.com

๘ ขอนแก่น แก่นเกื้อ		นาวาบุญนิยม ๐๘๕-๐๑๔๙๔๙๘ Kannika Sahan@gmail.com

เครือข่ายภาคใต้

๑

๒

FB	:นุกนิก	แพทย์วิถีธรรม

Tipsukon10@ hotmail.com

ลำาดับ จังหวัด ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

๑ นครศรีธรรมราช สำารวย	นาคะนนท์ ๐๘๑-๐๘๔๕๔๖๙ w_katechoo@hotmail.com

๒ สุราษฏร์ธานี โสภา		หนำาคอก ๐๘๖-๗๔๑๔๙๘๕ 																									-

๓ สงขลา มัณฑณา	แก้วแท้ ๐๘๑-๖๙๐๒๓๑๑ Muntana238@gmail.com

๔ ตรัง	 บุษกร		กุลมาตย์ ๐๘๙-๘๕๓๗๑๖๒ 																									-

๕ พัทลุง				 อารมณ์	ผ่องสุวรรณ ๐๘๗-๖๙๗๕๐๓๔ 																									-

๖ ชุมพร วิชัย	จตุภัทร																																																																																												 ๐๗๗-๕๑๑๒๑๓ 																									-

๗ ภูเก็ต ขวัญ	เอี๋ยวสกุล ๐๘๓-๑๐๒๓๙๕๒ 																									-

๘ พังงา กานต์พิชชา	เทพเสถียร ๐๘๑-๐๗๙๐๕๗๖ 																									-

๙ ระนอง วิรัช	ลิหงวน ๐๘๔-๒๔๒๓๘๘๔ 																									-

ลำาดับ เขต/จังหวัด ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

๑ หนองจอก วันทนา	สุวรรณศรีสาคร ๐๘๑-๙๑๐๒๒๔๙ wasuphand@yahoo.com

๒ ดอนเมือง สายพิมพ์		ลิ้มไพบูลย์	
(ปิ๋ว)

๐๘๖-๘๙๔๔๗๙๒

๐๒-๙๒๙๕๘๗๙

Pim_Tewada@hotmail.com

๓ จอมทอง วิจิตร		ตันเดชานุรัตน์ ๐๘๑-๘๓๐๒๙๙๔ Kaewyha@window.com

๔ นวมินทร์	๔๒ ตะวันเดือน		วรรณวงษ์

(ไหม)

๐๘๕-๒๕๕๑๘๒๘

๕ นวมินทร์	๗๗ ลัดดา	รักษ์ประชาไท

(เล็ก)

๐๘๖-๘๘๓๓๐๙๗

เครือข่ายภาคกลาง

Lek12130438@gmail.com

tawanduan17@hotmail.com

 

เครือข่ายภาคกลาง

๖ บางบอน กิ่งแก้ว		ฉัตรมณีวัฒนา

(เมย์)

๐๘๑-๖๒๑๗๑๙๐ kingkaew2554@gmail.com

๗ ลาดพร้าว-
บางกะปิ

วราภรณ์		ชัยอำานวย	(ปุ๊ก) ๐๘๙-๔๕๑๔๙๙๘

๐๒-๓๗๕๑๐๙๐

neo_peacc@hotmail.com 

๘ ทุ่งครุ วิภาวัลย์		ถนัดธรรมคุล

(หมวย)

๐๘๙-๘๙๖๙๑๔๐

๐๒-๘๗๒๗๘๑๕

virojarunee@gmail.com

๙ บางบัวทอง/
นนทบุรี

ปัทมา		ลีฬหาวงศ์	(หมู) ๐๘๑-๘๓๐๒๙๙๔

๐๒-๕๙๒๗๐๖๖

rosevivgo71@hotmail.com

๑๐ นนทบุรี มลฑา	สกุลจงเกษม(มล) ๐๘๖-๘๘๓๒๘๓๔ Khunmonkrapao@hotmail.com

๑๑ สมุทรสาคร วณิชชา	จันทร์จรัสวัฒนา

(เล็ก	มหาชัย)

๐๘๙-๕๑๓๖๘๓๓ Suneen m@hotmail.com  

๑๒ สมุทรปราการ กมลชนก	ทุมวงษ์

(แหม่ม)

๐๘๖-๓๑๒๐๙๙๘ Junior-7218@hotmail.com

FB:กมลชนก	ทุมวงษ์

๑๓ เมืองทองธานี
นนทบุรี

ปุนญานีย์		จันทน์สุคนธ์

(คุณแม่น้อย)

๐๘๙-๑๒๕๒๔๘๘ -

๑๔ สิงห์บุรี ทองพูล	สกุลอ่อน

(แมว)

๐๘๙-๙๐๐๓๗๗๓ Wirat.rotary@gmail.com

๑๕ อินทร์บุรี ๐๘๓-๖๙๗๘๕๗๐ -

๑๖ ลพบุรี ฤทัยวรรณ	พุกเจริญ

(แหม่ม)

๐๘๒-๖๓๔๓๔๔๓ rutaiwanp@gmail.com

๑๗ อ่างทอง สุภางค์		ทองมั่น	

(ผึ้ง)

๐๘๙-๘๐๑๖๐๘๗ supangsri@yahoo.com

๑๘ อยุธยา นิตยา	บุญประสิทธิ์

(นิด	กันมาชน)

๐๘๑-๘๕๓๙๖๔๑ Nid-tie@hotmail.com			

(โรงเรียนสุนทรวิทยา)

๑๙ บางปะอินอยุธยา นิยม	แก้วสถิต(ลุงดำา) ๐๘๑-๕๗๕๘๙๒๓ -

๒๐ สระบุรี	- พัชรี		ตุลาบดี ๐๘๖-๘๖๘๖๖๑๐ -

๒๑ ฉะเชิงเทรา สุวรรณา	พลอยสุทธิ

(ต๊ินา)

๐๘๖-๖๐๕๙๐๔๕

๐๘๕-๓๘๘๘๐๔๑

Tina_narak@hotmail.com

ฐนิตนันท์	บุญเรือนณรงค์

(นัน)

ปากช่อง
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เครือข่ายภาคเหนือ

ลำาดับ จังหวัด ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์

๑ เชียงใหม่ เพชรพุทธ		ทิณวงศ์		 ๐๘๖-๙๒๑๔๐๗๕ Pechpuch2506@hotmail.com

๒ ลำาพูน	-

เชียงใหม่
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๔ น่าน บุปผา		วงษ์สุวรรณ ๐๘๐-๕๐๑๓๙๑๐

๐๕๔-๗๗๕๘๑๖
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๕ พิษณุโลก วิม		สรณะชาวนา -
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เครือข่ายภาคตะวันออก
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รุ่งนภา		ยินดี Shampoo.Jasai@gmcom

๐๘๓-๘๖๐๐๔๗๔

๐๘๓-๘๖๐๐๔๐๔
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(แมว)
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สมเงิน	ทองศรี

๐๘๓-๔๑๑๘๓๔๘

6 วารสารแพทย์วิถีธรรม

เครือข่ายต่างประเทศ
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๒๑๔-๗๙๖	๖๑๐๘ gaongsue@gmail.com 
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Psukying@yahoo.com

๓ Las	Vegas	/
Nevada

ลักษณา		เชาวน์รัตนะ ๗๐๒-๓๔๙	๖๑๕๐ laxsanavadi@cox.net 
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Utthawan Ngosuwan

(จุ๋ม)
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FB :jennysuwan
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๑-๗๑๘-๘๑๐-๕๗๖๐
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แนวปฏิบัติเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม 
ในการทำากิจกรรมส่วนกลาง

  แนวปฏิบัติเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม	หมายถึง	แนวทาง/ข้อกำาหนดสำาหรับจิตอาสาแพทย์วิถีนำาไปปฏิบัติตาม

เพื่อให้การดำาเนินงาน	หรือ	กิจกรรมส่วนกลางของแพทย์วิถีธรรมเป็นไปอย่างราบรื่นในแนวทางที่เหมาะสม	หากจิตอาสา

ท่านใดไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดถือว่าไม่ใช่เครือข่ายแพทย์วิถีธรรม		แม้จะได้รับการรับรองตามเครื่องหมายหรือ

เอกสารขององค์กรแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ตาม

แนวปฏิบัติของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในขณะทำากิจกรรมส่วนกลางของแพทย์วิถีธรรม  

๑. ถือศีล ๕  อัตตาไม่จัด ไม่เอาแต่ใจตัวเอง เสียสละ (ทำางานฟรี)

๒. สอนเทคนิค ๙ ข้อของการแพทย์วิถีธรรมเป็นหลักอย่างเดียว (ด้วยเวลาที่น้อยจึงต้องสอนการพึ่งตน
และสิ่งที่จำาเป็นสำาคัญในชีวิตเป็นหลักรวมทั้งป้องกันการแอบแฝงขายสินค้าและบริการแนวทุนนิยม เอา
เปรียบประชาชน) 

๓. การดูแลสุขภาพแนวต่างๆ ที่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ ไม่พึ่งตน ให้แต่ละคนไปเรียนเอาตามค่ายหรือหลักสูตร
ต่างๆ ซึ่งอาจใช้เสริมเป็นบางคราวบางบุคคล

๔. มีปกติเข้าค่ายแฟนพันธุ์แท้ พระไตรปิฎก สรุปกายสรุปใจ (เตวิชโช) หลังงาน

๕. ประชุมตามกำาหนดอย่างสมำ่าเสมอ

๖. เวลาจัดอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม  ให้ใช้อาหารมังสวิรัติในการอบรม

๗. ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรม (อบรมฟรี)

๘. ไม่เอาผลิตภัณฑ์ของส่วนตนมาจำาหน่าย

๙. จำาหน่ายสื่อหรืออุปกรณ์แพทย์วิถีธรรมของส่วนกลางบนหลักการ “ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีนำ้าใจ”

๑๐. ทำาตามมติหมู่กลุ่มเป็นหลัก

๑๑. การรับบริจาค

	 ๑๑.๑  การรับบริจาคเงินของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม	สามารถรับบริจาคจากผู้บริจาคมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง

ในข้อต่อไปนี้		บริจาคได้ไม่มีข้อจำากัด

	 									๑.	ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม	๗	ครั้งขึ้นไป	

	 									๒.		อ่านหนังสือของแพทย์วิถีธรรม	หรือ	ขององค์กรบุญนิยม	๗	เล่มขึ้นไป	

																					๓.		ศึกษาความรู้การแพทย์วิถีธรรมผ่าน		เอ็มพีสาม,	วีซีดี	หรือ	ดีวีดี	(MP	3	,VCD	หรือ	DVD)		๗	แผ่นขึ้นไป	

หรือ	ศึกษาทางอินเตอร์เน็ท	 	๗๐	ครั้งขึ้นไป	

	 									๔.	ดู	FMTV	๗๐	วันขึ้นไป
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	 ๑๑.๒	 บุคคลที่หน่วยราชการ หรือองค์กรส่งมาเข้ารับการอบรมแม้ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ	๑๑.๑	แต่เข้าร่วม

กิจกรรมตั้งแต่	๑	วันขึ้นไป	สามารถรับบริจาคได้ตามงบประมาณที่บุคคลนั้นได้รับมา			

	 ๑๑.๓	บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม  ๓ วันขึ้นไป	แม้ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ	๑๑.๑			สามารถรับบริจาคได้		คนละไม่

เกิน	๑,๐๐๐	บาท	

	 ๑๑.๔	บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม ๑-๒ วัน ไม่สามารถบริจาคได้	ยกเว้นเป็นเกณฑ์ในข้อ	๑๑.๑

	 ๑๑.๕	การรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้	สามารถรับบริจาคได้ถ้าได้ใช้ประโยชน์	โดยไม่ต้องใช้เงื่อนไขข้างต้น	

(แนะนำาให้ผู้ที่ต้องการบริจาคสอบถามความต้องการของเครือข่ายก่อนนำาของมาบริจาค)

หมายเหตุ		หากท่านใดพบเห็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมหรือตัวแทนของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทำาไม่ถูกต้อง

 โปรดแจ้งข้อมูลมาที่	เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย		ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	

สวนป่านาบุญ	๑๑๔	หมู่	๑๑	ตำาบลดอนตาล	อำาเภอดอนตาล	จังหวัดมุกดาหาร	๔๙๑๒๐

	 โทร.		คุณปางน้อม	๐๘๙-๕๕๓-๗๒๘๔				

	 คุณพริ้วลมบุญ			๐๘๙-๔๕๒-๐๕๕๙				

	 คุณแก้วใจเพชร			๐๘๗-๙๗๐-๘๖๒๔	

	 E-mail	:suanpanaboon.rep@gmail.com

การสมัครเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม

													เนื่องจากพี่น้องจิตอาสาและสมาชิกเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ร่วมกันบำาเพ็ญบุญอย่างเข้มแข็งกระจายอยู่ทุก

พื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อเป็นการจัดระบบข้อมูลสมาชิกเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม	ที่ชัดเจน/ตรวจสอบได้/มีการ

ติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง

ข้อตกลงเบื้องต้น

														๑.	เป็นการรวมกลุ่มของจิตอาสาอย่างน้อย	๓	คน	(ทุกคนต้องเคยผ่านการเข้าค่าย	๕	วันหรือ	๗	วัน	อย่างน้อย	๑	ค่าย)

	 ๒.	สมาชิกกลุ่มมีแนวคิดที่จะฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม

		 ๓.	มีความพร้อมที่จะแบ่งปัน	เสียสละ	ทำางานฟรี	โดยไม่มีจิตจะเอาผลประโยชน์อื่นแอบแฝง

	 ๔.	มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทุกประการ	

ช่องทางสมัครสมาชิก 		๑.	E-mail	:	suanpanaboon.rep@gmail.com 

	 	 									๒.	จดหมายส่งสวนป่านาบุญ	

Downloadใบสมัครได้ที่ www.morkeaw.net  

สอบถามโทร.๐๘๖-๘๗๗๕๗๒๗  เครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
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แนวปฏิบัติเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม 
ในการทำากิจกรรมส่วนกลาง

  แนวปฏิบัติเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม	หมายถึง	แนวทาง/ข้อกำาหนดสำาหรับจิตอาสาแพทย์วิถีนำาไปปฏิบัติตาม

เพื่อให้การดำาเนินงาน	หรือ	กิจกรรมส่วนกลางของแพทย์วิถีธรรมเป็นไปอย่างราบรื่นในแนวทางที่เหมาะสม	หากจิตอาสา

ท่านใดไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนดถือว่าไม่ใช่เครือข่ายแพทย์วิถีธรรม		แม้จะได้รับการรับรองตามเครื่องหมายหรือ

เอกสารขององค์กรแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ตาม

แนวปฏิบัติของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในขณะทำากิจกรรมส่วนกลางของแพทย์วิถีธรรม  

๑. ถือศีล ๕  อัตตาไม่จัด ไม่เอาแต่ใจตัวเอง เสียสละ (ทำางานฟรี)

๒. สอนเทคนิค ๙ ข้อของการแพทย์วิถีธรรมเป็นหลักอย่างเดียว (ด้วยเวลาที่น้อยจึงต้องสอนการพึ่งตน
และสิ่งที่จำาเป็นสำาคัญในชีวิตเป็นหลักรวมทั้งป้องกันการแอบแฝงขายสินค้าและบริการแนวทุนนิยม เอา
เปรียบประชาชน) 

๓. การดูแลสุขภาพแนวต่างๆ ที่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ ไม่พึ่งตน ให้แต่ละคนไปเรียนเอาตามค่ายหรือหลักสูตร
ต่างๆ ซึ่งอาจใช้เสริมเป็นบางคราวบางบุคคล

๔. มีปกติเข้าค่ายแฟนพันธุ์แท้ พระไตรปิฎก สรุปกายสรุปใจ (เตวิชโช) หลังงาน

๕. ประชุมตามกำาหนดอย่างสมำ่าเสมอ

๖. เวลาจัดอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม  ให้ใช้อาหารมังสวิรัติในการอบรม

๗. ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรม (อบรมฟรี)

๘. ไม่เอาผลิตภัณฑ์ของส่วนตนมาจำาหน่าย

๙. จำาหน่ายสื่อหรืออุปกรณ์แพทย์วิถีธรรมของส่วนกลางบนหลักการ “ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีนำ้าใจ”

๑๐. ทำาตามมติหมู่กลุ่มเป็นหลัก

๑๑. การรับบริจาค

	 ๑๑.๑  การรับบริจาคเงินของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม	สามารถรับบริจาคจากผู้บริจาคมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง

ในข้อต่อไปนี้		บริจาคได้ไม่มีข้อจำากัด

	 									๑.	ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม	๗	ครั้งขึ้นไป	

	 									๒.		อ่านหนังสือของแพทย์วิถีธรรม	หรือ	ขององค์กรบุญนิยม	๗	เล่มขึ้นไป	

																					๓.		ศึกษาความรู้การแพทย์วิถีธรรมผ่าน		เอ็มพีสาม,	วีซีดี	หรือ	ดีวีดี	(MP	3	,VCD	หรือ	DVD)		๗	แผ่นขึ้นไป	

หรือ	ศึกษาทางอินเตอร์เน็ท	)	๗๐	ครั้งขึ้นไป	

	 									๔.	ดู	FMTV	๗๐	วันขึ้นไป
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	 ๑๑.๒	 บุคคลที่หน่วยราชการ หรือองค์กรส่งมาเข้ารับการอบรมแม้ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ	๑๑.๑	แต่เข้าร่วม

กิจกรรมตั้งแต่	๑	วันขึ้นไป	สามารถรับบริจาคได้ตามงบประมาณที่บุคคลนั้นได้รับมา			

	 ๑๑.๓	บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม  ๓ วันขึ้นไป	แม้ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ	๑๑.๑			สามารถรับบริจาคได้		คนละไม่

เกิน	๑,๐๐๐	บาท	

	 ๑๑.๔	บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม ๑-๒ วัน ไม่สามารถบริจาคได้	ยกเว้นเป็นเกณฑ์ในข้อ	๑๑.๑

	 ๑๑.๕	การรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้	สามารถรับบริจาคได้ถ้าได้ใช้ประโยชน์	โดยไม่ต้องใช้เงื่อนไขข้างต้น	

(แนะนำาให้ผู้ที่ต้องการบริจาคสอบถามความต้องการของเครือข่ายก่อนนำาของมาบริจาค)

หมายเหตุ		หากท่านใดพบเห็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมหรือตัวแทนของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทำาไม่ถูกต้อง

 โปรดแจ้งข้อมูลมาที่	เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย		ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	

สวนป่านาบุญ	๑๑๔	หมู่	๑๑	ตำาบลดอนตาล	อำาเภอดอนตาล	จังหวัดมุกดาหาร	๔๙๑๒๐

	 โทร.		คุณปางน้อม	๐๘๙-๕๕๓-๗๒๘๔				

	 คุณพริ้วลมบุญ			๐๘๙-๔๕๒-๐๕๕๙				

	 คุณแก้วใจเพชร			๐๘๗-๙๗๐-๘๖๒๔	

	 E-mail	:suanpanaboon.rep@gmail.com

การสมัครเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม

													เนื่องจากพี่น้องจิตอาสาและสมาชิกเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ร่วมกันบำาเพ็ญบุญอย่างเข้มแข็งกระจายอยู่ทุก

พื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อเป็นการจัดระบบข้อมูลสมาชิกเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม	ที่ชัดเจน/ตรวจสอบได้/มีการ

ติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง

ข้อตกลงเบื้องต้น

														๑.	เป็นการรวมกลุ่มของจิตอาสาอย่างน้อย	๓	คน	(ทุกคนต้องเคยผ่านการเข้าค่าย	๕	วันหรือ	๗	วัน	อย่างน้อย	๑	ค่าย)

	 ๒.	สมาชิกกลุ่มมีแนวคิดที่จะฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม

		 ๓.	มีความพร้อมที่จะแบ่งปัน	เสียสละ	ทำางานฟรี	โดยไม่มีจิตจะเอาผลประโยชน์อื่นแอบแฝง

	 ๔.	มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมทุกประการ	

ช่องทางสมัครสมาชิก 		๑.	E-mail	:	suanpanaboon.rep@gmail.com 

	 	 									 ๒.	จดหมายส่งสวนป่านาบุญ	

Downloadใบสมัครได้ที่ www.morkeaw.net  
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ตารางกิจกรรมการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว) ประจำาปี พ.ศ. 2556
กำาหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

ข้อควรทราบก่อนการสมัครและเข้าค่าย

	 ๑.กรณีผู้ป่วยหนักขอความกรุณาให้ญาติมาเรียนรู้เพ่ือไปดูแลหรือแนะนำาผู้ป่วย	 เนื่องจากทางศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้

สุขภาพพึ่งตน	ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้ที่มาเรียนรู้เพื่อฝึกฝนการเป็น	“หมอดูแลตัวเอง”

	 ๒.กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนสมัครทุกครั้ง	เนื่องจากข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	

	 ๓.ทางศูนย์ฯ	ร่วมกับโครงการสุขภาพดี	ลดขยะให้เป็นศูนย์(zero	waste)	ร่วมรณรงค์ลด	หรือ	งดการใช้ถุงพลาสติก	โดย

การนำาถุงผ้ามาใช้แทน	เพื่อรักษาโลกและโรคร้อน	

	 ๔.	หากผู้เข้ารับการอบรมสะดวก	กรุณานำาอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัว	เช่น	เต็นท์หรือมุ้ง	ผ้าห่ม	จาน/ชาม	ช้อน	ขวดนำ้า

ดื่ม	หรือ	อุปกรณ์แคมปิ้งต่าง	ๆ	มาเอง

	 สำาหรับการอบรม	ณ	ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง	ม.อุบลฯ	จังหวัดอุบลราชธานี	ขอความกรุณาเตรียมเต็นท์	หรือมุ้ง	

ผ้าห่ม	จาน/ชาม	ช้อน	ขวดนำ้าดื่ม	หรือ	อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย	เพื่อความสะดวกของผู้เข้าอบรม

	 ๕.	 กรุณาศึกษาข้อมูลการเดินทาง	 และการเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายจากคู่มือการเข้าค่าย	 ได้ที่	 http://www.morkeaw.

net/images-2/handbook-pdf

	 ๖.	 เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม	 กรุณาตรวจสอบว่าท่านสามารถเข้าร่วมรับการอบรมได้ตลอดจน

จบค่าย

ว�น/เดือน/ป�อน/ปี� ก�จกรรมค่ายสุขภ�ายสุขภาพ�ขภาพ ต�ดือน/ปต�อ-ปีระสุขภาพานงาน
31 ม.ค.- 3 ก.พ. 56
ภาคเหนือตอน�อตอนือตอนบนือตอน

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 4 วัน)�นือตอน)
ณ สุขภาวัน)นือตอนสุขภาาธารณะวัน)�ดก��ผางลักสูตร 4 วัน)าง อ.จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ�นือตอน จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.พะเยา
บรรยาย สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา

-ค�ณสุขภา�เมธ 084-047-8626

2 ก.พ. 56
ภาคเหนือตอน�อตอนือตอนบนือตอน

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 1 วัน)�นือตอน)
ณ อ.แม�อาย จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.เชียงใหม่2ยงใหม�
บรรยาย สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา

กร�ณาโทีมงานจิตอาสารสุขภาอบ9ามรายลักสูตร 4 วัน)ะเอ2ยดได;ทีมงานจิตอาสา2<
-ค�ณนือตอน=ก 087-544-7193

3 – 7 ก.พ. 56
ภาคใต;
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ  2
จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ. นือตอนครศร2ธรรมราชียงใหม่

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 5 วัน)�นือตอน) 
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 2 อ.ชียงใหม่ะอวัน)ด จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.นือตอนครศร2ธรรมราชียงใหม่
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดย ทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 4   มกรา  คม   2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

-ค�ณเพชียงใหม่รแผ�นือตอนด*นือตอน 087-334-8493
-ค�ณจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ�นือตอนทีมงานจิตอาสารF 081-297-6564
-ค�ณรวัน)ย 081-084-5469
-ค�ณต;อย 081-301-4587

5 ก.พ. 56
ภาคเหนือตอน�อตอนือตอนบนือตอน

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 1 วัน)�นือตอน) ณ อ.,าง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.เชียงใหม่2ยงใหม�
บรรยาย สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา

กร�ณาโทีมงานจิตอาสารสุขภาอบ9ามรายลักสูตร 4 วัน)ะเอ2ยดได;ทีมงานจิตอาสา2<
-ค�ณนือตอน=ก 087-544-7193

5 - 6 ก.พ. 56
ภาคเหนือตอน�อตอนือตอนบนือตอน

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 2 วัน)�นือตอน) ณ อบต.ทีมงานจิตอาสาากาศ อ.แม�ทีมงานจิตอาสาาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ลักสูตร 4 วัน)Gาพ�นือตอน
บรรยาย สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา

-ค�ณสุขภา�เมธ 084-047-8626

10 - 11 ก.พ. 56
ภาคเหนือตอน�อตอนือตอนบนือตอน

เปDดศ�นือตอนยFอบรมแลักสูตร 4 วัน)ะจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ�ดค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 2 วัน)�นือตอน) ณ สุขภาวัน)นือตอนสุขภาร;างบ�ญ อ.บ;านือตอนโH�งจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ลักสูตร 4 วัน)Gาพ�นือตอน
บรรยาย สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา

-ค�ณสุขภา�เมธ 084-047-8626

11 - 12 ก.พ. 56
ภาคกลักสูตร 4 วัน)าง
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3
ปทีมงานจิตอาสา�มธานือตอน2

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 2 วัน)�นือตอน)ไปกลักสูตร 4 วัน)�บ ไม�พ�กค;าง
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3 คลักสูตร 4 วัน)องสุขภาาม อ.คลักสูตร 4 วัน)องหลักสูตร 4 วัน)วัน)ง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ปทีมงานจิตอาสา�มธานือตอน2
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปDดร�บสุขภาม�คร 15   มกราคม   2556   ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก ร�บจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝGานือตอนวัน)นือตอน 400 คนือตอน 
กร�ณานือตอนGา อาหารม�งสุขภาวัน)*ร�ต*มาร�บประทีมงานจิตอาสาานือตอนเอง (งดนือตอนGาอาหารทีมงานจิตอาสา2<ม2เนือตอน�Iอสุขภา�ตวัน)Fมาในือตอนค�ายค�ะ)

-ค�ณป�Jก 089-4514998
-ค�ณมณ 086-883-2834
-ค�ณแหม�ม 086-059-1886
-ค�ณเมยF 081-621-7190

11-15 ก.พ. 56
ภาคเหนือตอน�อตอนือตอนลักสูตร 4 วัน)�าง

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 5 วัน)�นือตอน) 
ณ ศ�นือตอนยFหยาดนือตอนIGาใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ กลักสูตร 4 วัน)��มบ;านือตอนหนือตอนองปอนือตอน;อย ต.วัน)�งยาง อ.เนือตอน*นือตอนมะปราง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.พ*ษณ�โลักสูตร 4 วัน)ก 
บรรยาย สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
แพทีมงานจิตอาสายFวัน)*92ธรรมเคร�อข�ายพ*ษณ�โลักสูตร 4 วัน)ก
(  เพื่��อความัคร 4 มกสะดวกของท่านเอง เตรียมอุปกร�านเอง เตรับสม�ยมัคร 4 มกอ�ปิกรับสมณ์เต็นท์และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัว) เต!นท่านเอง เตรียมอุปกร และภาชนะเครับสม��องใช'ส�วนต�ว  )  

-ค�ณเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญพร 084-569-7383
-ค�ณโมทีมงานจิตอาสานือตอนา 087-307-9580

20 วารสารแพทย์วิถีธรรม



16 – 22 ก.พ. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ ต.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดย ทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 16      มกราคม   2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

หนือตอน�วัน)ยแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม รพ  .   อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ   
โทีมงานจิตอาสาร. 045-511-940-8 ต�อ 1221,1071 
ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯสุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ
-ค�ณเอ 082-347-3898
-ค�ณปNาปานือตอน 089-753-3051 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com

24 ก.พ. – 2 ม2.ค.56 งานือตอนพ�ทีมงานจิตอาสาธาภ*เษก
ณ ศาลักสูตร 4 วัน)2อโศก อ.ไพศาลักสูตร 4 วัน)2 จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.นือตอนครสุขภาวัน)รรคF

เชียงใหม่*ญผ�;สุขภานือตอนใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร�วัน)มก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝกรรมได;ในือตอนวัน)�นือตอนแลักสูตร 4 วัน)ะสุขภาถานือตอนทีมงานจิตอาสา2<
ด�งกลักสูตร 4 วัน)�าวัน)

3 – 7 ม2.ค. 56
เคร�อข�ายนือตอนครปฐม

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 5 วัน)�นือตอน)
ณ อนือตอน�สุขภารณFสุขภาถานือตอนแดนือตอนอโศก ต.หนือตอนองกระทีมงานจิตอาสา��ม อ.กGาแพงแสุขภานือตอน จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.นือตอนครปฐม
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดร�บสม�คร   3   ก�ม�า��น��   2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก ร�บ��าน�น   150   คน  
(  กรับสม�ณ์เต็นท์และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัว)าเตรับสม�ยมัคร 4 มกอ�ปิกรับสมณ์เต็นท์และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัว) เต!นท่านเอง เตรียมอุปกร  และภาชนะ พื่รับสม'อมัคร 4 มกเครับสม��องใช'ส�วนต�วไปิด'วย  )  

-ค�ณบ2 08-1694-3556
-ค�ณปาง 08-5376-9658
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com

7 ม2.ค. 56 สุขภาGานือตอน�กงานือตอนอาหารแลักสูตร 4 วัน)ะยา กระทีมงานจิตอาสารวัน)งสุขภาาธารณสุขภา�ข บรรยายโดยหมอเข2ยวัน) -

8 ม2.ค. 56 สุขภาาธารณสุขภา�ข จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ขอนือตอนแก�นือตอน -
8 – 12 ม2.ค.56
ภาคอ2สุขภาานือตอน
ชียงใหม่�มชียงใหม่นือตอน,-ก,นือตอนเศรษฐก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ
พอเพ2ยงม.อ�บลักสูตร 4 วัน)ฯ
จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ. อ�บลักสูตร 4 วัน)ราชียงใหม่ธานือตอน2

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 5 วัน)�นือตอน)
ณ ชียงใหม่�มชียงใหม่นือตอน,-ก,นือตอนเศรษฐก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝพอเพ2ยง ม.อ�บลักสูตร 4 วัน)ฯ
อ.วัน)าร*นือตอนชียงใหม่Gาราบ จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.อ�บลักสูตร 4 วัน)ราชียงใหม่ธานือตอน2
บรรยายโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปDดร�บสุขภาม�ครต�Iงแต�บ�ดนือตอน2Iเป]นือตอนต;นือตอนไปไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

-ค�ณเก�Iอพรฟ้า   080-72Nา   080-720-4095
ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ    
-ค�ณเอ 082-347-3898
-ค�ณปNาปานือตอน 089-753-3051 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com
สุขภาอบถามเสุขภา;นือตอนทีมงานจิตอาสาาง :
-ค�ณดาวัน)เพ̀ญ 089-514-7245
-ค�ณอ;วัน)นือตอน 084-498-1184

14 – 20 ม2.ค.56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ ต.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดย ทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปDดร�บสุขภาม�คร 14      ก�มภาพ�นธ์ 2556ไม่รับผู้ป่วยหนัก!   2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

หนือตอน�วัน)ยแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม รพ  .   อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ   
โทีมงานจิตอาสาร. 045-511-940-8 ต�อ 1221, 1071 
ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯสุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ
-ค�ณเอ 082-347-3898
-ค�ณปNาปานือตอน 089-753-3051 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com

21 ม2.ค. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

เร2ยนือตอนแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมสุขภาGาหร�บนือตอน�กศ=กษาแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมหลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 ปa เทีมงานจิตอาสา�านือตอน�Iนือตอน
สุขภาอนือตอนโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))

-ภายในือตอน

23 -25 ม2.ค. 56
ภาคกลักสูตร 4 วัน)าง
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3 ปทีมงานจิตอาสา�มธานือตอน2

สุขภาอบภาคเร2ยนือตอนทีมงานจิตอาสา2< 2 นือตอน�กศ=กษาแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 ปa (ร��นือตอนทีมงานจิตอาสา2< 1 (ปa2) แลักสูตร 4 วัน)ะ ร��นือตอนทีมงานจิตอาสา2< 2 (ปa1))
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3 คลักสูตร 4 วัน)องสุขภาาม จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ปทีมงานจิตอาสา�มธานือตอน2
ควัน)บค�มการสุขภาอบโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) แลักสูตร 4 วัน)ะคณะกรรมการผ�;ค�สุขภาอบ

-ภายในือตอน

26 -27 ม2.ค. 56
ภาคกลักสูตร 4 วัน)าง
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3
ปทีมงานจิตอาสา�มธานือตอน2

คอนือตอนเสุขภา*รFตแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม
โดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) แลักสูตร 4 วัน)ะคณะจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาาทีมงานจิตอาสา�<วัน)ประเทีมงานจิตอาสาศ
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3 คลักสูตร 4 วัน)องสุขภาาม จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ปทีมงานจิตอาสา�มธานือตอน2

-ค�ณป�Jก 089-4514998
-ค�ณมณ 086-883-2834
-ค�ณแหม�ม 086-059-1886
-ค�ณปNาแขก 081-665-5234

29 - 30 ม2.ค.56
ภาคอ2สุขภาานือตอน

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 2 วัน)�นือตอน) ณ วัน)*ทีมงานจิตอาสายาลักสูตร 4 วัน)�ยพยาบาลักสูตร 4 วัน)บรมราชียงใหม่ชียงใหม่นือตอนนือตอน2 จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.อ�ดรธานือตอน2
บรรยายโดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน(หมอเข2ยวัน)) 
แลักสูตร 4 วัน)ะสุขภาาธ*ตการป/*บ�ต*โดย ทีมงานจิตอาสา2มจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา

-ค�ณพลักสูตร 4 วัน)พ2รF 086-491-5710

1 – 4 เม.ย.56
ภาคใต; สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 2

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 4 วัน)�นือตอน)
บรรยายโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 1   ม�นาคม   2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

กร�ณาโทีมงานจิตอาสารสุขภาGารองการเข;าร�วัน)มอบรมลักสูตร 4 วัน)�วัน)งหนือตอน;าทีมงานจิตอาสา2< 
-ค�ณเพชียงใหม่รแผ�นือตอนด*นือตอน O87-334-8493
-ค�ณจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ�นือตอนทีมงานจิตอาสารF O81-084-5464
-ค�ณรวัน)ย O81-084-5469
-ค�ณต;อย O81-301-5469

1-5 เม.ย. 56
ภาคเหนือตอน�อตอนือตอนลักสูตร 4 วัน)�าง

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 5 วัน)�นือตอน) 
ณ ศ�นือตอนยFหยาดนือตอนIGาใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ กลักสูตร 4 วัน)��มบ;านือตอนหนือตอนองปอนือตอน;อย ต.วัน)�งยาง อ.เนือตอน*นือตอนมะปราง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.พ*ษณ�โลักสูตร 4 วัน)ก 
บรรยาย สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา แพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมเคร�อข�ายพ*ษณ�โลักสูตร 4 วัน)ก
(  เพื่��อความัคร 4 มกสะดวกของท่านเอง เตรียมอุปกร�านเอง เตรับสม�ยมัคร 4 มกอ�ปิกรับสมณ์เต็นท์และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัว) เต!นท่านเอง เตรียมอุปกร  และภาชนะเครับสม��องใช'ส�วนต�ว  )  

-ค�ณเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญพร 084-569-7383
-ค�ณโมทีมงานจิตอาสานือตอนา 087-307-9580

 วารสารแพทย์วิถีธรรม 21



6 – 12 เม.ย.56 งานือตอนปลักสูตร 4 วัน)�กเสุขภากพระแ1;
ณ ราชียงใหม่ธานือตอน2อโศก อ.วัน)าร*นือตอนชียงใหม่Gาราบ จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.อ�บลักสูตร 4 วัน)ราชียงใหม่ธานือตอน2

เชียงใหม่*ญผ�;สุขภานือตอนใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร�วัน)มก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝกรรมได;ในือตอนวัน)�นือตอนแลักสูตร 4 วัน)ะสุขภาถานือตอน12<
ด�งกลักสูตร 4 วัน)�าวัน)

13 – 15 เม.ย.56 ตลักสูตร 4 วัน)าดอร*ยะ ปaใหม� 56
ณ ราชียงใหม่ธานือตอน2อโศก อ.วัน)าร*นือตอนชียงใหม่Gาราบ จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.อ�บลักสูตร 4 วัน)ราชียงใหม่ธานือตอน2

เชียงใหม่*ญผ�;สุขภานือตอนใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร�วัน)มก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝกรรมได;ในือตอนวัน)�นือตอนแลักสูตร 4 วัน)ะสุขภาถานือตอน12<
ด�งกลักสูตร 4 วัน)�าวัน)

16 – 22 เม.ย.56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ ต.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดย12มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 16     ม�นาคม      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

หนือตอน�วัน)ยแพ1ยFวัน)*ถ2ธรรม รพ  .   อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ   
โ1ร. 045-511-940-8 ต�อ 1221, 1071 
ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯสุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ
-ค�ณเอ 082-347-3898
-ค�ณปNาปานือตอน 089-753-3051 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com

24 – 30 เม.ย. 56
ภาคอ2สุขภาานือตอน
โรงพยาบาอGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ โรงพยาบาลักสูตร 4 วัน)อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ ถ.อร�ณประเสุขภาร*ฐ ต.บ��ง อ.เม�อง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ 
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดย12มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา 
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 24      ม�นาคม      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

หนือตอน�วัน)ยแพ1ยFวัน)*ถ2ธรรม รพ  .   อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ   
โ1ร. 045-511-940-8 ต�อ 1221, 1071 

1 พ.ค. 56 ภาคอ2สุขภาานือตอน
โรงพยาบาอGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ

เร2ยนือตอนแพ1ยFวัน)*ถ2ธรรมสุขภาGาหร�บนือตอน�กศ=กษาแพ1ยFวัน)*ถ2ธรรมหลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 ปa เ1�านือตอน�Iนือตอน
สุขภาอนือตอนโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))

-ภายในือตอน

3 - 5 พ.ค. 56
ภาคกลักสูตร 4 วัน)าง
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3
ป1�มธานือตอน2

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 3 วัน)�นือตอน)
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3 คลักสูตร 4 วัน)องสุขภาาม จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ป1�มธานือตอน2
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดย12มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 3      เมษายน   2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

-ค�ณป�Jก 089-4514998
-ค�ณเมยF 081-621-7190
-ค�ณก�;ง 081-374-9773
-ปNาแขก 081-6655234

7 - 11 พ.ค. 56
ภาคอ2สุขภาานือตอน

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 5 วัน)�นือตอน)
ณ วัน)�ดป@าโยธาประสุขภา*1ธ*c อ.เม�อง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.สุขภา�ร*นือตอน1รF
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดย12มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 7      เมษายน      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

-ค�ณนือตอน*ด (ยาใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ) 081-977-9384
-ค�ณนือตอน*ก 089-099-6214
-ค�ณษา 087-454-9199
-ค�ณต;อม 083-926-6616     

13 – 19 พ.ค. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ ต.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดย12มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 13   เมษายน      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

หนือตอน�วัน)ยแพ1ยFวัน)*ถ2ธรรม รพ  .   อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ   
โ1ร. 045-511-940-8 ต�อ 1221, 1071 
ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯสุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ
-ค�ณเอ 082-347-3898
-ค�ณปNาปานือตอน 089-753-3051 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com

20 พ.ค. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

เร2ยนือตอนแพ1ยFวัน)*ถ2ธรรมสุขภาGาหร�บนือตอน�กศ=กษาแพ1ยFวัน)*ถ2ธรรมหลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 ปa เ1�านือตอน�Iนือตอน
สุขภาอนือตอนโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))

-ภายในือตอน

20 - 24 พ.ค. 56
ภาคเหนือตอน�อตอนือตอนลักสูตร 4 วัน)�าง

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 5 วัน)�นือตอน) 
ณ ศ�นือตอนยFหยาดนือตอนIGาใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ กลักสูตร 4 วัน)��มบ;านือตอนหนือตอนองปอนือตอน;อย ต.วัน)�งยาง อ.เนือตอน*นือตอนมะปราง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.พ*ษณ�โลักสูตร 4 วัน)ก 
บรรยาย สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดย12มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา แพ1ยFวัน)*ถ2ธรรมเคร�อข�ายพ*ษณ�โลักสูตร 4 วัน)ก
(  เพื่��อความัคร 4 มกสะดวกของท่านเอง เตรียมอุปกร�านเอง เตรับสม�ยมัคร 4 มกอ�ปิกรับสมณ์เต็นท์และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัว) เต!นท่านเอง เตรียมอุปกร และภาชนะเครับสม��องใช'ส�วนต�ว  )  

-ค�ณเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญพร 084-569-7383
-ค�ณโม1นือตอนา 087-307-9580

28-31 พ.ค. 55
ภาคใต;

ค�ายสุขภา�ขภาพ(หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 4 วัน)�นือตอน )
ณ คณะแพ1ยFศาสุขภาตรF มหาวัน)*1ยาลักสูตร 4 วัน)�ยสุขภางขลักสูตร 4 วัน)านือตอนคร*นือตอน1รF ถ.กาญจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอนวัน)ณ*ชียงใหม่ยF อ.หาดใหญ� จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.สุขภางขลักสูตร 4 วัน)า
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดย12มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 28      เมษายน   2556      ไม�ร�บผู้ป่วยหนัก)*ปี+วยหน�ก

-ค�ณม�ณฑนือตอนา 081-690-2311 
-ค�ณระวัน)* 089-977-7039
-ค�ณเพ̀ญศร2  086-957-5623  
-ค�ณมงคลักสูตร 4 วัน)วัน)�eนือตอนF081-698-0623
-ค�ณแต;วัน) 081-898-3624

1 – 4  ม*.ย.56
ภาคอ2สุขภาานือตอน
ชียงใหม่�มชียงใหม่นือตอน,-ก,นือตอนเศรษฐก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ
พอเพ2ยงม.อ�บลักสูตร 4 วัน)ฯ
จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ. อ�บลักสูตร 4 วัน)ราชียงใหม่ธานือตอน2

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 4 วัน)�นือตอน)
ณ ชียงใหม่�มชียงใหม่นือตอน,-ก,นือตอนเศรษฐก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝพอเพ2ยง ม.อ�บลักสูตร 4 วัน)ฯ
อ.วัน)าร*นือตอนชียงใหม่Gาราบ จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.อ�บลักสูตร 4 วัน)ราชียงใหม่ธานือตอน2
บรรยายโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดย12มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปDดร�บสุขภาม�คร 1   พันธ์ 2556ไม่รับผู้ป่ฤษภาคม   2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

-ค�ณเก�Iอพรฟ้า   080-72Nา   080-720-4095
ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ    
-ค�ณเอ 082-347-3898
-ค�ณปNาปานือตอน 089-753-3051 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com
สุขภาอบถามเสุขภา;นือตอน1าง:-ค�ณดาวัน)เพ`ญ 089-514-7245
-ค�ณอ;วัน)นือตอน 084-498-1184

22 วารสารแพทย์วิถีธรรม



 – 10 ม*.ย.56 งานือตอนอโศกรGาลักสูตร 4 วัน)=ก
ณ สุขภา�นือตอนต*อโศก ถ.นือตอนวัน)ม*นือตอนทีมงานจิตอาสารF เขตบ=งก��ม จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.กร�งเทีมงานจิตอาสาพฯ

เชียงใหม่*ญผ�;สุขภานือตอนใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร�วัน)มก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝกรรมได;ในือตอนวัน)�นือตอนแลักสูตร 4 วัน)ะสุขภาถานือตอนทีมงานจิตอาสา2<
ด�งกลักสูตร 4 วัน)�าวัน)

12 - 18 ม*.ย. 56
สุขภาถาบ�นือตอนฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กอบรม
โรงเร2ยนือตอนผ�;นือตอนGา 
จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.กาญจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอนบ�ร2

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน)
ณ สุขภาถาบ�นือตอนฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กอบรมโรงเร2ยนือตอนผ�;นือตอนGา อ.เม�อง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.กาญจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอนบ�ร2
บรรยายโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 2      พันธ์ 2556ไม่รับผู้ป่ฤษภาคม      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก ร�บจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝGานือตอนวัน)นือตอน   600   คนือตอน  
หมายเหต� :  สุขภา*<งของทีมงานจิตอาสา2<ต;องเตร2ยมมาเพ*<มเต*ม
- ขวัน)ดนือตอนIGาด�<มสุขภา�วัน)นือตอนต�วัน) 
- กระต*กเก̀บนือตอนIGาร;อนือตอน
- เสุขภา�<อโยคะ
- ผ;าขนือตอนหนือตอน� ผ�นือตอนเลักสูตร 4 วัน)`ก
- หมวัน)ก / ร�มหร�อเสุขภา�Iอก�นือตอนฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสานือตอน
- ถ�งผ;า (งดใชียงใหม่;ถ�งพลักสูตร 4 วัน)าสุขภาต*กทีมงานจิตอาสา�กชียงใหม่นือตอน*ด)

ประสุขภาานือตอนงานือตอน ต*ดต�อ 
- ค�ณป�J (พร*Iวัน)ลักสูตร 4 วัน)มบ�ญ) โทีมงานจิตอาสาร.089-452-0559
สุขภาพ-ารองการเข*าค่ายสุขภ�ายไดือน/ป*ที่ :/0   :  
-สุขภาGานือตอน�กพ*มพFแสุขภางแดด 
ค�ณเตย/ค�ณจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ�นือตอนทีมงานจิตอาสารF
086-448-4392, 085-440-6844
(ร�บจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝGานือตอนวัน)นือตอน 300  คนือตอน)
-ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ
อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com
(ร�บจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝGานือตอนวัน)นือตอน 200 คนือตอน)
โดยแจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ;ง/สุขภา�งข;อม�ลักสูตร 4 วัน)ด�งต�อไปนือตอน2Iผ�านือตอนทีมงานจิตอาสาาง
โทีมงานจิตอาสารศ�พทีมงานจิตอาสาFทีมงานจิตอาสา2<ค�ณเตยหร�อทีมงานจิตอาสา2<อ2เมลักสูตร 4 วัน)Fข;างต;นือตอน
- ชียงใหม่�<อ-สุขภาก�ลักสูตร 4 วัน)         - อาย�
- ทีมงานจิตอาสา2<อย��             - หมายเลักสูตร 4 วัน)ขโทีมงานจิตอาสารศ�พทีมงานจิตอาสาF
- Email address
- โรคประจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝGาต�วัน)แลักสูตร 4 วัน)ะหร�ออาการไม�สุขภาบาย
- ระบ�การเด*นือตอนทีมงานจิตอาสาาง 
O เด*นือตอนทีมงานจิตอาสาางด;วัน)ยตนือตอนเอง
O เด*นือตอนทีมงานจิตอาสาางก�บสุขภาGานือตอน�กพ*มพFแสุขภางแดด
( โดยม2ค�ารถทีมงานจิตอาสา�านือตอนลักสูตร 4 วัน)ะ 550 บาทีมงานจิตอาสา ไป-กลักสูตร 4 วัน)�บ 
โอนือตอนเง*นือตอนเข;าบ�ญชียงใหม่2ชียงใหม่�<อ นือตอนางจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*รนือตอน�นือตอนทีมงานจิตอาสาF ทีมงานจิตอาสา�บเนือตอน2ยม
แลักสูตร 4 วัน)ะนือตอนางสุขภาาวัน)กนือตอนกวัน)รรณ สุขภาอนือตอนสุขภา�คนือตอนธF
ธนือตอนาคาร ธนือตอนชียงใหม่าต* บ�ญชียงใหม่2ออมทีมงานจิตอาสาร�พยF
เลักสูตร 4 วัน)ขทีมงานจิตอาสา2<บ�ญชียงใหม่2 035-2-07492-5
ถ;าไม�แจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ;งจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝะถ�อวัน)�าเด*นือตอนทีมงานจิตอาสาางเอง)
สุขภาGาหร�บผ�;ทีมงานจิตอาสา2<ต;องการเด*นือตอนทีมงานจิตอาสาางไปก�บทีมงานจิตอาสาางสุขภาGานือตอน�ก
พ*มพFแสุขภางแดด (รถบ�สุขภา 40 ทีมงานจิตอาสา2<นือตอน�<ง) กร�ณาโทีมงานจิตอาสาร
สุขภาGารองการเข;าค�ายได;ทีมงานจิตอาสา2<ค�ณเตยเทีมงานจิตอาสา�านือตอน�Iนือตอน

20 ม*.ย. 55 ภาคกลักสูตร 4 วัน)าง ประชียงใหม่�มเคร�อข�ายแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม ภาคกลักสูตร 4 วัน)าง ภายในือตอน

21 – 22 ม*.ย. 55
ภาคกลักสูตร 4 วัน)าง

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 2 วัน)�นือตอน)
ณ จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ลักสูตร 4 วัน)พบ�ร2
บรรยายโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา

-ค�ณแหม�ม  082-634-3443
-ค�ณป�Jก 089-4514998
-ค�ณเมยF081-621-7190
-ค�ณก�;ง  081-374-9773
-ปNาแขก 081-6655234

24 – 30 ม*.ย.56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ ต.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต* โดย ทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 24   พันธ์ 2556ไม่รับผู้ป่ฤษภาคม      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

หนือตอน�วัน)ยแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม รพ  .   อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ   
โทีมงานจิตอาสาร. 045-511-940-8 ต�อ 1221, 1071 
ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯสุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ
-ค�ณเอ           082-347-3898
-ค�ณปNาปานือตอน   089-753-3051 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com

1 – 7 ก.ค. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ป\มนือตอน*เทีมงานจิตอาสาศ + เปDดเทีมงานจิตอาสาอมนือตอน�กศ=กKาแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม ร��นือตอน 1 ร��นือตอน 2 แลักสูตร 4 วัน)ะ ร��นือตอน 3 + ค�ายพระไตรปDฎก
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ ต.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต* โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
หมายเหต�: 1. ทีมงานจิตอาสาานือตอนอาหารม�Iอเด2ยวัน)  พ=<งตนือตอนเองได;    
2. งดร�บผ�;ป@วัน)ยทีมงานจิตอาสา�Iงหนือตอน�กแลักสูตร 4 วัน)ะไม�หนือตอน�ก
3. สุขภาGาหร�บผ�;เคยผ�านือตอนการอบรมค�ายสุขภา�ขภาพแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม 5-7  วัน)�นือตอนมาแลักสูตร 4 วัน);วัน)เทีมงานจิตอาสา�านือตอน�Iนือตอน

-ภายในือตอน

8 – 14 ก.ค. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ ต.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต* โดย ทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา

หนือตอน�วัน)ยแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม รพ  .   อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ   
โทีมงานจิตอาสาร. 045-511-940-8 ต�อ 1221, 1071 
ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯสุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ
-ค�ณเอ           082-347-3898
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เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 8     ม%ถุนายน2556ไม่รับผู�นายน      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก -ค�ณปNาปานือตอน   089-753-3051 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com

15 ก.ค. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

เร2ยนือตอนแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมสุขภาGาหร�บนือตอน�กศ=กษาแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมหลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 ปa เทีมงานจิตอาสา�านือตอน�Iนือตอน
สุขภาอนือตอนโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน(หมอเข2ยวัน))

-ภายในือตอน

15 - 20 ก.ค. 56
ภาคเหนือตอน�อตอนือตอนลักสูตร 4 วัน)�าง

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 5 วัน)�นือตอน) 
ณ ศ�นือตอนยFหยาดนือตอนIGาใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ กลักสูตร 4 วัน)��มบ;านือตอนหนือตอนองปอนือตอน;อย ต.วัน)�งยาง อ.เนือตอน*นือตอนมะปราง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.พ*ษณ�โลักสูตร 4 วัน)ก 
บรรยาย สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา แพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมเคร�อข�ายพ*ษณ�โลักสูตร 4 วัน)ก
(  เพื่��อความัคร 4 มกสะดวกของท่านเอง เตรียมอุปกร�านเอง เตรับสม�ยมัคร 4 มกอ�ปิกรับสมณ์เต็นท์และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัว) เต!นท่านเอง เตรียมอุปกร และภาชนะเครับสม��องใช'ส�วนต�ว  )  

-ค�ณเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญพร  084-569-7383
-ค�ณโมทีมงานจิตอาสานือตอนา  087-307-9580

18 – 24 ก.ค. 56
ภาคใต;
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ  2
จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ. นือตอนครศร2ธรรมราชียงใหม่

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 2 อ.ชียงใหม่ะอวัน)ด จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.นือตอนครศร2ธรรมราชียงใหม่
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต* โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 18   ม%ถุนายน2556ไม่รับผู�นายน      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

-ค�ณเพชียงใหม่รแผ�นือตอนด*นือตอน 087-334-8493
-ค�ณจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ�นือตอนทีมงานจิตอาสารF 081-297-6564
-ค�ณรวัน)ย 081-084-5469
-ค�ณต;อย 081-301-4587

22 – 24 ก.ค. 56
ภาคใต; อ�นือตอนดาม�นือตอน 
จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.พ�งงา

ค�ายสุขภา�ขภาพ 
อ�นือตอนดาม�นือตอน จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.พ�งงา

ค�ณสุขภา�มาลักสูตร 4 วัน)2 089-724-4613
ค�ณแตนือตอน 081-079-0576
ค�ณนือตอน;อง 087-280-5169

26 – 28 ก.ค. 56
ภาคกลักสูตร 4 วัน)าง
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3
ปทีมงานจิตอาสา�มธานือตอน2

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 3 วัน)�นือตอน)
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3 คลักสูตร 4 วัน)องสุขภาาม อ.คลักสูตร 4 วัน)องหลักสูตร 4 วัน)วัน)งจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ปทีมงานจิตอาสา�มธานือตอน2
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต* โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 26   ม%ถุนายน2556ไม่รับผู�นายน   2556      ไมัคร 4 มก�รับสม�บผู้ป่วยหนัก+'ปิ,วยหน�ก

-ค�ณป�Jก 089-4514998
-ค�ณเมยF 081-621-7190
-ค�ณก�;ง 081-374-9773
-ปNาแขก 081-6655234

30 ก.ค. -5 สุขภา.ค.56
เคร�อข�ายราชียงใหม่บ�ร2

ค�ายสุขภา�ขภาพแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน)
โดย โรงพยาบาลักสูตร 4 วัน)โพธาราม ร�วัน)มก�บ สุขภาGานือตอน�กงานือตอนสุขภาาธารณสุขภา�ขราชียงใหม่บ�ร2
ณ โรงพยาบาลักสูตร 4 วัน)โพธาราม อ.โพธารามจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ราชียงใหม่บ�ร2
บรรยายโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 30      ม%ถุนายน2556ไม่รับผู�นายน   2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก
หมายเหต� :  สุขภา*<งของทีมงานจิตอาสา2<ต;องเตร2ยมมาเพ*<มเต*ม
-ขวัน)ดนือตอนIGาด�<มสุขภา�วัน)นือตอนต�วัน) ถ;วัน)ยชียงใหม่าม        
-กระต*กเก̀บนือตอนIGาร;อนือตอน       
-ร�มแลักสูตร 4 วัน)ะเสุขภา�Iอก�นือตอนฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสานือตอน                   
-ไฟ้า   080-72ฉาย แลักสูตร 4 วัน)ะผ;าห�ม

-ค�ณหนือตอน*ง 081-8990565
-ค�ณสุขภา� 086-9774847
-ค�ณวัน)รร�ตนือตอนF 086-503-3240
-ค�ณแบงคF  087-5687522 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)ลักสูตร 4 วัน)F : wet_purify@hotmail.com

5 สุขภา.ค.56 ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 1 วัน)�นือตอน) 
ณ วัน)*ทีมงานจิตอาสายาลักสูตร 4 วัน)�ยพยาบาลักสูตร 4 วัน)ทีมงานจิตอาสาหารอากาศ  กร�งเทีมงานจิตอาสาพฯ
บรรยายโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))

-ภายในือตอน

9-13 สุขภา.ค. 56
จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.สุขภา�ราษ/รFธานือตอน2

ค�ายสุขภา�ขภาพ 
จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.สุขภา�ราษฎรFธานือตอน2

-ค�ณโสุขภาภา หนือตอนGาคอก 086-7414985
-ค�ณภ�ค 089-866682

19 – 25 สุขภา.ค. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ ต.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต* โดย ทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 19   กรกฏาคม      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

หนือตอน�วัน)ยแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม รพ  .   อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ   
โทีมงานจิตอาสาร. 045-511-940-8 ต�อ 1221, 1071 
ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯสุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ
-ค�ณเอ  082-347-3898
-ค�ณปNาปานือตอน   089-753-3051 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com

26 สุขภา.ค. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

เร2ยนือตอนแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมสุขภาGาหร�บนือตอน�กศ=กษาแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมหลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 ปa เทีมงานจิตอาสา�านือตอน�Iนือตอน
สุขภาอนือตอนโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))

-ภายในือตอน

2 – 8 ก.ย. 56
ภาคอ2สุขภาานือตอน
โรงพยาบาลักสูตร 4 วัน)
อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ โรงพยาบาลักสูตร 4 วัน)อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ ถ.อร�ณประเสุขภาร*ฐ ต.บ��ง อ.เม�อง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ 
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต* โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 2   ส%งหาคม      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

หนือตอน�วัน)ยแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม รพ  .   อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ   
โทีมงานจิตอาสาร. 045-511-940-8 ต�อ 1221, 1071 

24 วารสารแพทย์วิถีธรรม



9 - 14 ก.ย. 56
ภาคเหนือตอน�อตอนือตอนลักสูตร 4 วัน)�าง

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 5 วัน)�นือตอน) 
ณ ศ�นือตอนยFหยาดนือตอนIGาใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ กลักสูตร 4 วัน)��มบ;านือตอนหนือตอนองปอนือตอน;อย ต.วัน)�งยาง อ.เนือตอน*นือตอนมะปราง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.พ*ษณ�โลักสูตร 4 วัน)ก 
บรรยาย สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา แพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมเคร�อข�ายพ*ษณ�โลักสูตร 4 วัน)ก
(  เพื่��อความัคร 4 มกสะดวกของท่านเอง เตรียมอุปกร�านเอง เตรับสม�ยมัคร 4 มกอ�ปิกรับสมณ์เต็นท์และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัว) เต!นท่านเอง เตรียมอุปกร และภาชนะเครับสม��องใช'ส�วนต�ว  )  

-ค�ณเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญพร  084-569-7383
-ค�ณโมทีมงานจิตอาสานือตอนา    087-307-9580

11 – 17 ก.ย. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ ต.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต* โดย ทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 11      ส%งหาคม      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

หนือตอน�วัน)ยแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม รพ  .   อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ   
โทีมงานจิตอาสาร. 045-511-940-8 ต�อ 1221, 1071 
ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯสุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ
-ค�ณเอ           082-347-3898
-ค�ณปNาปานือตอน   089-753-3051 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com

18 ก.ย. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

เร2ยนือตอนแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมสุขภาGาหร�บนือตอน�กศ=กษาแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมหลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 ปa เทีมงานจิตอาสา�านือตอน�Iนือตอน
สุขภาอนือตอนโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))

-  ภายในือตอน  

20 – 22 ก.ย. 56
ภาคกลักสูตร 4 วัน)าง
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3
ปทีมงานจิตอาสา�มธานือตอน2

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 3 วัน)�นือตอน)
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3 คลักสูตร 4 วัน)องสุขภาาม อ.คลักสูตร 4 วัน)องหลักสูตร 4 วัน)วัน)ง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ปทีมงานจิตอาสา�มธานือตอน2
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต* โดย ทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา 
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 20   ส%งหาคม   2556      ไม�ร�บผู้ป่วยหนัก)*ปี+วยหน�ก

-ค�ณป�Jก       089-4514998
-ค�ณเมยF       081-621-7190
-ค�ณก�;ง       081-374-9773
-ปNาแขก       081-6655234

24 – 30 ก.ย. 56
สุขภาถาบ�นือตอนฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กอบรม
โรงเร2ยนือตอนผ�;นือตอนGา 
จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.กาญจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอนบ�ร2

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน)
ณ สุขภาถาบ�นือตอนฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กอบรมโรงเร2ยนือตอนผ�;นือตอนGา อ.เม�อง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.กาญจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอนบ�ร2
บรรยายโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 24      ส%งหาคม   2556   ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก
หมายเหต� :  สุขภา*<งของทีมงานจิตอาสา2<ต;องเตร2ยมมาเพ*<มเต*ม
- ขวัน)ดนือตอนIGาด�<มสุขภา�วัน)นือตอนต�วัน) 
- กระต*กเก̀บนือตอนIGาร;อนือตอน
- เสุขภา�<อโยคะ
- ผ;าขนือตอนหนือตอน� ผ�นือตอนเลักสูตร 4 วัน)`ก
- หมวัน)ก / ร�มหร�อเสุขภา�Iอก�นือตอนฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสานือตอน
- ถ�งผ;า (งดใชียงใหม่;ถ�งพลักสูตร 4 วัน)าสุขภาต*กทีมงานจิตอาสา�กชียงใหม่นือตอน*ด)

ประสุขภาานือตอนงานือตอน ต*ดต�อ 
- ค�ณป�J (พร*Iวัน)ลักสูตร 4 วัน)มบ�ญ) โทีมงานจิตอาสาร.089-452-0559
สุขภาพ-ารองการเข*าค่ายสุขภ�ายไดือน/ป*ที่ :/0   :  
-สุขภาGานือตอน�กพ*มพFแสุขภางแดด 
ค�ณเตย 086-448-4392(จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝGานือตอนวัน)นือตอน 300  คนือตอน)
-ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ
อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com
(ร�บจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝGานือตอนวัน)นือตอน 200 คนือตอน)
โดยแจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ;ง/สุขภา�งข;อม�ลักสูตร 4 วัน)ด�งต�อไปนือตอน2Iผ�านือตอนทีมงานจิตอาสาาง
โทีมงานจิตอาสารศ�พทีมงานจิตอาสาFทีมงานจิตอาสา2<ค�ณเตยหร�อทีมงานจิตอาสา2<อ2เมลักสูตร 4 วัน)Fข;างต;นือตอน
- ชียงใหม่�<อ-สุขภาก�ลักสูตร 4 วัน)        - อาย�
- ทีมงานจิตอาสา2<อย��            - หมายเลักสูตร 4 วัน)ขโทีมงานจิตอาสารศ�พทีมงานจิตอาสาF
- Email address
- โรคประจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝGาต�วัน)แลักสูตร 4 วัน)ะหร�ออาการไม�สุขภาบาย
- ระบ�การเด*นือตอนทีมงานจิตอาสาาง
O เด*นือตอนทีมงานจิตอาสาางด;วัน)ยตนือตอนเอง
O เด*นือตอนทีมงานจิตอาสาางก�บสุขภาGานือตอน�กพ*มพFแสุขภางแดด
( โดยม2ค�ารถทีมงานจิตอาสา�านือตอนลักสูตร 4 วัน)ะ 550 บาทีมงานจิตอาสา ไป-กลักสูตร 4 วัน)�บ 
โอนือตอนเง*นือตอนเข;าบ�ญชียงใหม่2ชียงใหม่�<อ นือตอนางจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*รนือตอน�นือตอนทีมงานจิตอาสาF ทีมงานจิตอาสา�บเนือตอน2ยม
แลักสูตร 4 วัน)ะนือตอนางสุขภาาวัน)กนือตอนกวัน)รรณ สุขภาอนือตอนสุขภา�คนือตอนธF
ธนือตอนาคาร ธนือตอนชียงใหม่าต* บ�ญชียงใหม่2ออมทีมงานจิตอาสาร�พยF
เลักสูตร 4 วัน)ขทีมงานจิตอาสา2<บ�ญชียงใหม่2 035-2-07492-5
ถ;าไม�แจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ;งจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝะถ�อวัน)�าเด*นือตอนทีมงานจิตอาสาางเอง)
สุขภาGาหร�บผ�;ทีมงานจิตอาสา2<ต;องการเด*นือตอนทีมงานจิตอาสาางไปก�บทีมงานจิตอาสาางสุขภาGานือตอน�ก
พ*มพFแสุขภางแดด (รถบ�สุขภา 40 ทีมงานจิตอาสา2<นือตอน�<ง) กร�ณาโทีมงานจิตอาสาร
สุขภาGารองการเข;าค�ายได;ทีมงานจิตอาสา2<ค�ณเตยเทีมงานจิตอาสา�านือตอน�Iนือตอน

13 – 16 ต.ค. 56
ภาคอ2สุขภาานือตอน
ชียงใหม่�มชียงใหม่นือตอนฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสานือตอนเศรษ\ก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ
พอเพ2ยงม.อ�บลักสูตร 4 วัน)ฯ
จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ. อ�บลักสูตร 4 วัน)ราชียงใหม่ธานือตอน2

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 4 วัน)�นือตอน)
ณ ชียงใหม่�มชียงใหม่นือตอนฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสานือตอนเศรษ\ก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝพอเพ2ยง ม.อ�บลักสูตร 4 วัน)ฯ อ.วัน)าร*นือตอนชียงใหม่Gาราบ จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.อ�บลักสูตร 4 วัน)ราชียงใหม่ธานือตอน2
บรรยายโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 13   ก�นยายน   2556   ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

-ค�ณเก�Iอพรฟ้า   080-72Nา   080-720-4095
ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ    
-ค�ณเอ           082-347-3898
-ค�ณปNาปานือตอน   089-753-3051 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com
สุขภาอบถามเสุขภา;นือตอนทีมงานจิตอาสาาง   :  
-ค�ณดาวัน)เพ̀ญ 089-514-7245
-ค�ณอ;วัน)นือตอน 084-498-1184
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21 – 27 ต.ค. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ค�ายแฟ้า   080-72นือตอนพ�นือตอนธ�Fแทีมงานจิตอาสา;+พระไตรปDฎก คร�Iงทีมงานจิตอาสา2< 7 (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ ต.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 21      ก�นยายน      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก
หมายเหต� ข;อควัน)รทีมงานจิตอาสาราบ   :  
1. ทีมงานจิตอาสาานือตอนอาหารม�Iอเด2ยวัน)  พ=<งตนือตอนเองได;        
2. งดร�บผ�;ป@วัน)ยทีมงานจิตอาสา�Iงหนือตอน�กแลักสูตร 4 วัน)ะไม�หนือตอน�ก
3. ร�บเฉพาะจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา นือตอน�กศ=กษาแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมแลักสูตร 4 วัน)ะผ�;เคยผ�านือตอนการอบรมค�ายสุขภา�ขภาพ
แพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม 5-7  วัน)�นือตอนมาแลักสูตร 4 วัน);วัน)เทีมงานจิตอาสา�านือตอน�Iนือตอน

-ภายในือตอน

26 ต.ค.56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ประชียงใหม่�มเคร�อข�ายแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมแห�งประเทีมงานจิตอาสาศไทีมงานจิตอาสาย
คร�Iงทีมงานจิตอาสา2< 7 โดยเคร�อข�ายแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมฯ แต�ลักสูตร 4 วัน)ะภาค แลักสูตร 4 วัน)ะนือตอน�กศ=กษาแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมร��นือตอนทีมงานจิตอาสา2< 1-2-3
1.ภาคกลักสูตร 4 วัน)าง      
2.ภาคเหนือตอน�อ
3.ภาคใต;         
4.ภาคตะวัน)�นือตอนออกเฉ2ยงเหนือตอน�อ
5.ภาคตะวัน)�นือตอนออก

แจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ;งเข;าร�วัน)มการประชียงใหม่�มลักสูตร 4 วัน)�วัน)งหนือตอน;า 1 เด�อนือตอน 
( เร*<ม 26 ก.ย. 56 )
-แก;วัน)ใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร 087-970-8624
-aaaahh349@gmail.com
-suanpanaboon.rep@gmail.com

2 – 8 พ.ย. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ ต.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดย ทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 2      ตุลาคม 2556ไม่ร�ลาคม   2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

หนือตอน�วัน)ยแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม รพ  .   อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ   
โทีมงานจิตอาสาร. 045-511-940-8 ต�อ 1221, 1071 
ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯสุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ
-ค�ณเอ           082-347-3898
-ค�ณปNาปานือตอน   089-753-3051 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com

7 - 10 พ.ย. 56 งานือตอนมหาปวัน)ารณา 
ณ ปฐมอโศก ต.พระประโทีมงานจิตอาสานือตอน อ. เม�อง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.นือตอนครปฐม

เชียงใหม่*ญผ�;สุขภานือตอนใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร�วัน)มก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝกรรมได;ในือตอนวัน)�นือตอนแลักสูตร 4 วัน)ะสุขภาถานือตอนทีมงานจิตอาสา2<
ด�งกลักสูตร 4 วัน)�าวัน)

10 – 13 พ.ย. 56
ภาคอ2สุขภาานือตอน
ชียงใหม่�มชียงใหม่นือตอน,-ก,นือตอนเศรษฐก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ
พอเพ2ยงม.อ�บลักสูตร 4 วัน)ฯ
จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ. อ�บลักสูตร 4 วัน)ราชียงใหม่ธานือตอน2

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 4 วัน)�นือตอน)
ณ ชียงใหม่�มชียงใหม่นือตอน,-ก,นือตอนเศรษฐก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝพอเพ2ยง ม.อ�บลักสูตร 4 วัน)ฯ อ.วัน)าร*นือตอนชียงใหม่Gาราบ จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.อ�บลักสูตร 4 วัน)ราชียงใหม่ธานือตอน2
บรรยายโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 10      ตุลาคม 2556ไม่ร�ลาคม   2556   ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ    
-โทีมงานจิตอาสาร.  082-347-3898
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com
-ค�ณเก�Iอพรฟ้า   080-72Nา   080-720-4095
สุขภาอบถามเสุขภา;นือตอนทีมงานจิตอาสาาง   :  
-ค�ณดาวัน)เพ̀ญ 089-514-7245
-ค�ณอ;วัน)นือตอน 084-498-1184

18 - 22 พ.ย. 56
ภาคเหนือตอน�อตอนือตอนลักสูตร 4 วัน)�าง

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 5 วัน)�นือตอน) 
ณ ศ�นือตอนยFหยาดนือตอนIGาใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ กลักสูตร 4 วัน)��มบ;านือตอนหนือตอนองปอนือตอน;อย ต.วัน)�งยาง อ.เนือตอน*นือตอนมะปราง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.พ*ษณ�โลักสูตร 4 วัน)ก 
บรรยาย โดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาาแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรมเคร�อข�ายพ*ษณ�โลักสูตร 4 วัน)ก
(  เพื่��อความัคร 4 มกสะดวกของท่านเอง เตรียมอุปกร�านเอง เตรับสม�ยมัคร 4 มกอ�ปิกรับสมณ์เต็นท์และภาชนะเครื่องใช้ส่วนตัว) เต!นท่านเอง เตรียมอุปกร  และภาชนะเครับสม��องใช'ส�วนต�ว  )  

-ค�ณเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญพร 084-569-7383
-ค�ณโมทีมงานจิตอาสานือตอนา 087-307-9580

22 – 24 พ.ย. 56
ภาคกลักสูตร 4 วัน)าง
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3
ปทีมงานจิตอาสา�มธานือตอน2

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 3 วัน)�นือตอน)
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ 3 คลักสูตร 4 วัน)องสุขภาาม อ.คลักสูตร 4 วัน)องหลักสูตร 4 วัน)วัน)ง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ปทีมงานจิตอาสา�มธานือตอน2
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 22   ตุลาคม 2556ไม่ร�ลาคม   2556   ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

-ค�ณป�Jก       089-4514998
-ค�ณเมยF       081-621-7190
-ค�ณก�;ง       081-374-9773
-ปNาแขก       081-6655234

24 – 30 พ.ย. 56
ภาคอ2สุขภาานือตอน
โรงพยาบาลักสูตร 4 วัน)
อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ โรงพยาบาลักสูตร 4 วัน)อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ ถ.อร�ณประเสุขภาร*ฐ ต.บ��ง อ.เม�อง จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ 
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 24   ตุลาคม 2556ไม่ร�ลาคม      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก

หนือตอน�วัน)ยแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม รพ  .   อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ   
โทีมงานจิตอาสาร. 045-511-940-8 ต�อ 1221, 1071 

1 – 7 ธ.ค. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 7 วัน)�นือตอน) 
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ ต.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร
บรรยาย โดย อาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต* โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา

หนือตอน�วัน)ยแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*ถ2ธรรม รพ  .   อGานือตอนาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร*ญ   
โทีมงานจิตอาสาร. 045-511-940-8 ต�อ 1221, 1071 
ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯสุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ
-ค�ณเอ 082-347-3898

26 วารสารแพทย์วิถีธรรม



เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 1   �$-�%��!�      2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก -ค�ณปNาปานือตอน   089-753-3051
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com

9– 15 ธ.ค. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

ค�ายพระไตรปDฎก(หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตรชียงใหม่�Iนือตอนสุขภา�ง 7 วัน)�นือตอน)
(ร�บเฉพาะผ�;เคยผ�านือตอนการอบรมค�ายสุขภา�ขภาพ หร�อ ค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก 5-7 วัน)�นือตอนแลักสูตร 4 วัน);วัน)เทีมงานจิตอาสา�านือตอน�Iนือตอน)
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ  ต.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร
บรรยาย โดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน)) 
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 9   �$-�%��!��  2556      ไม�ร�บผ�;ป@วัน)ยหนือตอน�ก
หมายเหต�: ข;อควัน)รทีมงานจิตอาสาราบ:
1. ม2สุขภา�ขภาพแข̀งแรง ทีมงานจิตอาสาานือตอนอาหารม�Iอเด2ยวัน)             
2. พ=<งตนือตอนเองได;
3.สุขภาGาหร�บผ�;เคยผ�านือตอนการอบรมค�ายสุขภา�ขภาพ หร�อค�ายสุขภา�ขภาพ+พระไตรปDฎก 5-7 วัน)�นือตอน แลักสูตร 4 วัน);วัน)เทีมงานจิตอาสา�านือตอน�Iนือตอน

-ค�ณหลักสูตร 4 วัน)*นือตอน 081-611-3213

16– 17 ธ.ค. 56
สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ

,-กป/*บ�ต*นือตอนอกศ�นือตอนยFฯสุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ - เด*นือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝาร*ก
-นือตอน�กศ=กKาแพทีมงานจิตอาสายFวัน)*92ธรรม ร��นือตอนทีมงานจิตอาสา2< 1-2-3 (ปaทีมงานจิตอาสา2< 1 ปaทีมงานจิตอาสา2< 2 แลักสูตร 4 วัน)ะปaทีมงานจิตอาสา2< 3)   
-จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาาทีมงานจิตอาสา�<วัน)ประเทีมงานจิตอาสาศ
-ร�วัน)มเด*นือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝาร*ก เพ�<อ,-ก,นือตอน ข�ดเกลักสูตร 4 วัน)าตนือตอนเอง พ=<งตนือตอนแลักสูตร 4 วัน)ะชียงใหม่�วัน)ยคนือตอนให;พ;นือตอนทีมงานจิตอาสา�กขFตลักสูตร 4 วัน)อดระยะทีมงานจิตอาสาาง
-นือตอนGาโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
เปิ�ดรับสม�บสมัคร 4 มก�ครับสม 16   �$-�%��!�      2556  
หมายเหต� ข;อควัน)รทีมงานจิตอาสาราบ   :  
1.สุขภาGาหร�บผ�;เคยผ�านือตอนค�ายหลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 5-7 วัน)�นือตอนแลักสูตร 4 วัน);วัน)เทีมงานจิตอาสา�านือตอน�Iนือตอน
2.ร�บประทีมงานจิตอาสาานือตอนอาหาร 1 ม�Iอ /ปร�งแต�งนือตอน;อย        
3.งดร�บผ�;ป@วัน)ย
4. กร�ณานือตอนGาเต`นือตอนทีมงานจิตอาสาFแลักสูตร 4 วัน)ะอ�ปกรณFแคมปDrงมาเพ�<อเด*นือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝาร*กแลักสูตร 4 วัน)ะพ�กนือตอนอกสุขภา9านือตอนทีมงานจิตอาสา2<ด;วัน)ย

ศ�นือตอนยFเร2ยนือตอนร�;สุขภา�ขภาพฯ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ
-ค�ณหลักสูตร 4 วัน)*นือตอน 081-611-3213
-แก;วัน)ใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร 087-970-8624
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)F suanpanaboon.app@gmail.com
aaaahh349@gmail.com

19 ธ.ค. 56
ภาคตะวัน)�นือตอนตก
เคร�อข�ายราชียงใหม่บ�ร2

ค�ายสุขภา�ขภาพ (หลักสูตร 4 วัน)�กสุขภา�ตร 1 วัน)�นือตอน)
ณ โรงพยาบาลักสูตร 4 วัน)โพธาราม อ.โพธาราม  จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ราชียงใหม่บ�ร2
บรรยายโดยอาจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝารยFใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝเพชียงใหม่ร กลักสูตร 4 วัน);าจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝนือตอน (หมอเข2ยวัน))
สุขภาาธ*ตแลักสูตร 4 วัน)ะ,-กป/*บ�ต*โดยทีมงานจิตอาสา2มงานือตอนจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ*ตอาสุขภาา

-ค�ณหนือตอน*ง    081-8990565
-ค�ณสุขภา�        086-9774847 
-ค�ณแบงคF  087-5687522 
-อ2เมลักสูตร 4 วัน)ลักสูตร 4 วัน)F wet_purify@hotmail.com

22 – 26 ธ.ค. 56 งานือตอนมหาปวัน)ารณาsราวัน)าสุขภา
ณ สุขภาวัน)นือตอนป@านือตอนาบ�ญ  อ.ดอนือตอนตาลักสูตร 4 วัน) จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.ม�กดาหาร

-ภายในือตอน

28 ธ.ค. 56– 3 ม.ค. 57 งานือตอนโพชียงใหม่ฌังคาฯ �งคาฯ – บ�ณฑ*ตบ�ญนือตอน*ยม คร�Iงทีมงานจิตอาสา2< 3
ณ ราชียงใหม่ธานือตอน2อโศก อ.วัน)าร*นือตอนชียงใหม่Gาราบ จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝ.อ�บลักสูตร 4 วัน)ราชียงใหม่ธานือตอน2

เชียงใหม่*ญผ�;สุขภานือตอนใจุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝร�วัน)มก*จุน จ.พะเยา
บรรยาย สาธิตและฝกรรมได;ในือตอนวัน)�นือตอนแลักสูตร 4 วัน)ะสุขภา9านือตอนทีมงานจิตอาสา2<
ด�งกลักสูตร 4 วัน)�าวัน)
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การเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายสุขภาพ แพทย์วิถีธรรม
หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ ตัวคุณเอง

1. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง ประมาณ 1-2 สัปดาห์

ก่อนเข้าอบรม

2. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จ�าเป็น  เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าส�าหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระหว่างอยู่

ในค่าย (สิ่งที่ศูนย์ฯมีให้ยืมใช้ ได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ ถาดหลุม/ชาม ช้อน แก้วน�้า และไม้แขวนเสื้อ แต่ถ้าท่าน
สะดวก สามารถน�าของส่วนตัวมาใช้เองก็ได้)

(หมายเหตุ: ค่ายสุขภาพ ณ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี กรุณาเตรียมเต็นท์ 

หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ ชาม ช้อน ขวดน�้าดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย)

3. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อคอลึก-แขนกุด กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า 

และเสื้อผ้ารัดรูป)

4. น�าเสื้อมีกระดุมหน้ามา 1 ตัว ส�าหรับการฝึกปฏิบัติการถอนพิษร้อนทางผิวหนังที่แผ่นหลัง

5. ควรมาถึงศูนย์/ค่ายอบรม ก่อนวันอบรม 1 วันเท่านั้น และไม่ควรเกิน 18.00 น. ของวันนั้น

6. ควรอบรมจนถึงครบตามก�าหนดเพื่อผลต่อสุขภาพท่าน

7. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อต�ารา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแล

สุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์ฯ/ค่ายมีไว้บริการ 

     (กรุณาน�าถุงผ้า/กระเป๋ามาใส่สินค้า เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อน รณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก)

8. ไม่น�าเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี)ที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย

9. เอกสารที่ท่านต้องน�ามา คือ บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ขณะลง

ทะเบียนเข้าค่าย 

10. ที่พักเป็นเรือนนอนรวมแยกชายหญิง (ศาลาโปร่งโล่งไม่มีผนังกั้น)

     มีพื้นที่กางเต็นท์ส�าหรับท่านที่น�าเต็นท์มาเอง (ไม่มีเต็นท์ให้ยืม)

11. ห้องน�้ารวม อยู่ห่างจากที่พักประมาณ 100-200 เมตร

หมายเหตุ: อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน�้ามันควรรับประทาน

อาหารที่จัดให้ หากน�าอาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์

ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพคำ�คมเพชรจ�กใจเพชร

จงเห็นคุณค่�...   แม้ในลีล�ที่เร�ไม่ชอบใจ

เก็บเกี่ยวใจที่อภัยให้ได้...  

ข้อปฎิบัติในค่ายสุขภาพที่ 
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนป่านาบุญ ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

1. ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก

2. ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร ( ถ้าไม่ได้เตรียมมา )

3. ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาล

     จะรับผู้อบรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้น

     และไม่มีนโยบายในการรับผู้ป่วยหนักมาดูแลและ/หรือรักษาแต่อย่างใด

4. ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแลด้วย

5. ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน

6. โปรดแต่งกายสีสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย 

     งดสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นมาก 

      เสื้อสายเดี่ยวหรือเสื้อผ้ารัดรูป เตรียมกางเกงที่สวมสบายส�าหรับฝึกโยคะ

7. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯ เด็ดขาด

8. กรุณาอย่าน�าเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ

9. ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดไว้ให้

10. กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น�้า-ไฟฟ้า ระหว่างที่ท่านอยู่ในค่าย

11. รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามน�าสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์

12. ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสดขยะแห้ง (ขยะสดจะน�าไปท�าปุ๋ยเพื่อปลูกผัก)

13. ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน�้าใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน

14. ขอความร่วมมือทุกท่าน

      ตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน�้าหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต (ฟรี) 

      กรณีที่ต้องการตรวจพิเศษ ได้แก่ ไขมันในเลือด ค่าการท�างานของตับ ไต หรือไทรอยด์ ทางโรงพยาบาล

อ�านาจเจริญได้จัดบริการไว้ โดยคิดค่าบริการตามรายการที่ตรวจ ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชการ

15.กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย
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การเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายสุขภาพ แพทย์วิถีธรรม
หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ ตัวคุณเอง

1. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง ประมาณ 1-2 สัปดาห์

ก่อนเข้าอบรม

2. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จ�าเป็น  เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าส�าหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระหว่างอยู่

ในค่าย (สิ่งที่ศูนย์ฯมีให้ยืมใช้ ได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ ถาดหลุม/ชาม ช้อน แก้วน�้า และไม้แขวนเสื้อ แต่ถ้าท่าน
สะดวก สามารถน�าของส่วนตัวมาใช้เองก็ได้)

(หมายเหตุ: ค่ายสุขภาพ ณ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบลฯ จังหวัดอุบลราชธานี กรุณาเตรียมเต็นท์ 

หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ ชาม ช้อน ขวดน�้าดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย)

3. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อคอลึก-แขนกุด กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า 

และเสื้อผ้ารัดรูป)

4. น�าเสื้อมีกระดุมหน้ามา 1 ตัว ส�าหรับการฝึกปฏิบัติการถอนพิษร้อนทางผิวหนังที่แผ่นหลัง

5. ควรมาถึงศูนย์/ค่ายอบรม ก่อนวันอบรม 1 วันเท่านั้น และไม่ควรเกิน 18.00 น. ของวันนั้น

6. ควรอบรมจนถึงครบตามก�าหนดเพื่อผลต่อสุขภาพท่าน

7. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อต�ารา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแล

สุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์ฯ/ค่ายมีไว้บริการ 

     (กรุณาน�าถุงผ้า/กระเป๋ามาใส่สินค้า เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อน รณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก)

8. ไม่น�าเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี)ที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย

9. เอกสารที่ท่านต้องน�ามา คือ บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ขณะลง

ทะเบียนเข้าค่าย 

10. ที่พักเป็นเรือนนอนรวมแยกชายหญิง (ศาลาโปร่งโล่งไม่มีผนังกั้น)

     มีพื้นที่กางเต็นท์ส�าหรับท่านที่น�าเต็นท์มาเอง (ไม่มีเต็นท์ให้ยืม)

11. ห้องน�้ารวม อยู่ห่างจากที่พักประมาณ 100-200 เมตร

หมายเหตุ: อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน�้ามันควรรับประทาน

อาหารที่จัดให้ หากน�าอาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์

ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพคำ�คมเพชรจ�กใจเพชร

จงเห็นคุณค่�...   แม้ในลีล�ที่เร�ไม่ชอบใจ

เก็บเกี่ยวใจที่อภัยให้ได้...  

ข้อปฎิบัติในค่ายสุขภาพที่ 
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนป่านาบุญ ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

1. ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก

2. ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร ( ถ้าไม่ได้เตรียมมา )

3. ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาล

     จะรับผู้อบรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้น

     และไม่มีนโยบายในการรับผู้ป่วยหนักมาดูแลและ/หรือรักษาแต่อย่างใด

4. ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแลด้วย

5. ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน

6. โปรดแต่งกายสีสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย 

     งดสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นมาก 

      เสื้อสายเดี่ยวหรือเสื้อผ้ารัดรูป เตรียมกางเกงที่สวมสบายส�าหรับฝึกโยคะ

7. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯ เด็ดขาด

8. กรุณาอย่าน�าเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ

9. ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดไว้ให้

10. กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น�้า-ไฟฟ้า ระหว่างที่ท่านอยู่ในค่าย

11. รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามน�าสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์

12. ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสดขยะแห้ง (ขยะสดจะน�าไปท�าปุ๋ยเพื่อปลูกผัก)

13. ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน�้าใจ เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน

14. ขอความร่วมมือทุกท่าน

      ตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน�้าหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต (ฟรี) 

      กรณีที่ต้องการตรวจพิเศษ ได้แก่ ไขมันในเลือด ค่าการท�างานของตับ ไต หรือไทรอยด์ ทางโรงพยาบาล

อ�านาจเจริญได้จัดบริการไว้ โดยคิดค่าบริการตามรายการที่ตรวจ ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชการ

15.กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย
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วารสารแพทย์วิถีธรรม 1 

น.ส. เสาวนีย์ สอนอาจ

อายุ ๕๓ ปี

อาชีพ พยาบาล

ผู้สัมปทานหลายโรค

ซีสต์ นิ่ว ไมเกรน 

อาการปวดหลังจาก

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

ประวัติการเจ็บป่วย
๑. มีซีสต์ (Cyst) ที่เต้านมทั้งสองข้างๆละ ๓ ก้อน คือ ๐.๕,๑.๐ และ ๒.๐ เซนติเมตร เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๓๕  

และเคยรับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อให้ก้อนยุบลง โดยใช้มานาน ๘ เดือน พอหยุดยา ก้อนก็มีอีกเหมือนเดิม เคยศึกษา
แพทย์ทางเลือก (ชีวจิต) ได้ถูกแนะน�าให้ลองใช้ยา ๓ ชนิด ๑ ชนิดมีจ�าหน่ายที่เมืองไทยซึ่งมีราคาแพง และอีก ๒ ชนิด ต้อง
สั่งจากอเมริกา เราไม่มีเงินมากและคิดว่าจะไม่ขายที่นา มาซื้อยา

๒. เกิดแคลเซียมเกาะท่ีไตท้ังสองข้าง(จากการฉีดสีตรวจไต) (ชอบด่ืมนมสดท่ีเป็นกระป๋อง ด่ืมวันละ ๑ - ๒ กระป๋อง 
นานประมาณ ๑ ปี)

๓. เกิดนิ่วไต นิ่วท่อไต เคยนอนโรงพยาบาลเพราะปวดท้อง จากนิ่วขวางท่อไต

๔. มีอาการเหนื่อยผิดปกติ เวลานอนรู้สึกแน่นหน้าท้อง หายใจไม่ออก หลับๆตื่นๆ จนต้องนั่งหลับ เมื่อสังเกตตัว
เองจึงได้พบว่า มีอาการหายใจแบบ Chyne strokes คือ การหายใจที่ปกติ แล้วช้าลงๆ แต่ตื้นขึ้นเรื่อยๆ ไปจนหยุดหายใจ 
แล้วจึงหายใจใหม่ โดยเริ่มหายใจช้าๆตื้นๆก่อน แล้วจึงหายใจลึกและเร็วขึ้น เหมือนหายใจหอบแล้วช้าลงเรื่อยๆ และตื้นขึ้น
จนหยุดหายใจอีก สลับไปเรื่อยๆ

แพทย์จึงส่งตัวด่วนเข้าตรวจ เพื่อการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลศิริราชว่าเป็น DRTA. หรือไม่ DRTA.คือโรคที่ไตผิดปกติ
ในการขังกรด อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดที่ไต ฯลฯ โรคนี้จะพบมากในภาคอีสานและยังไม่มีใครทราบสาเหตุ

ผลการตรวจจากโรงพยาบาลศิริราชน้ัน ไม่ช้ีชัด แต่อาการท่ีเกิดข้ึนน้ันชัดเจน แพทย์ผู้รักษาให้เราตัดสินใจเอง เพราะ
ต้องใช้ยา ๔ ชนิด ตลอดชีวิต รู้สึกเหมือนจนมุมแล้ว เมื่อได้เบิกยา ๓ ชนิด และยาน�้า ๑ ชนิด โรงพยาบาลจ่ายยาให้นาน    
๒ เดือน ได้ยาเม็ดห่อใหญ่ และยาน�้ามา ๔ แกลลอน (แกลลอนละ ๑ ลิตร) เราลองชิมยาน�้าก่อน ในครั้งแรกที่ชิมนั้น เรา
ร้องไห้อาจเพราะปัญหาสุขภาพเหมือนเจอทางตัน พึ่งท�าให้เกิดอาการเจ็บป่วยเพิ่มอีกคือ

จติอาสา แบ่งปันประสบการณ์
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๕. ปวดศรีษะบ่อย ปวดท้ายทอยร้าวไปไหล่และสะบักทั้งสองข้าง ทุกคืน

๖. ปวดไมเกรน มีอาการรุนแรง เดือนละ ๑-๓ ครั้ง บางครั้งปวดมากจนอาเจียน เกิดความดันโลหิตสูงต้องนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล และให้ยาอีก 

จากการเจ็บป่วยที่เหมือนจนมุม ท�าให้เริ่มศึกษาทางเลือกอื่น นอกจากการแพทย์แผนปัจจุบัน เริ่ม ลด งด เช่น น�้า
อัดลม กาแฟ ผงชูรส และเริ่มทานข้าวกล้อง เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ อาการปวดไมเกรนทุเลาลงมาก แต่ไม่หายขาด 

๗. เกิดกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทบริเวณเอว ท�าให้ปวดหลังมาก เคยท�ากายภาพบ�าบัด ทุเลาบ้าง และต้อง
สวมเสื้อ Support เวลามีอาการ

๘. มีอาการวิงเวียนบ่อยและร้อนวูบวาบตามตัว

๙. ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน คืนละ ๒ -๓ ครั้ง และหลับยาก หลังจากตื่นเข้าห้องน�้า

๑๐. เจ็บแปล๊บๆ จากปลายเท้าสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงหัวเข่า ในระยะเวลาประมาณ ๔-๕ เดือน มีอาการวันละ หลายๆ
ครั้ง

๑๑. จากการตรวจสุขภาพประจ�าปี พบไข่พยาธิใบไม้ในตับ หวังจากการใช้ยาฆ่าพยาธิได้ ๒ ปี เริ่มมีอาการเจ็บ
บริเวณชายโครงขวา จากที่นานๆครั้งเจ็บที จนมีอาการเจ็บบ่อยๆขึ้นบางครั้งกลางคืนนอนฝันว่ามีอาการเจ็บ พอรู้สึกตัวตื่น    
ก็รู้สึกเจ็บต่อ ผลการตรวจเลือดการท�างานของตับ ผิดปกติแต่ไม่มาก ผลการตรวจอัลตราซาวด์ตับปกติแต่

๑๒. พบซีสต์ที่มดลูก ๒ และ ๓ ซม.จากการท�าอัลตราซาวด์ในครั้งนี้ เราเคยคิดและเคยเล่าให้เพื่อนคนหนึ่งฟัง     
เรายังคุยกันอยู่เลยว่า เรานั้นกลายเป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วหรืออย่างไร แต่ในส่วนของจิตใจลึกๆเราไม่ได้ตระหนกกลัว

เราได้หนังสือเป็นครูบาอาจารย์ ค้น หา อ่าน ทั้งด้วยตนเองและจากกัลยาณมิตร น�ามาทดลองท�าได้บ้างไม่ได้บ้าง 
จนสุดท้ายมาหยุดไว้ที่ชีวจิตประยุกต์เข้ากับตัวเอง ผลอาการโดยทั่วๆไปทรงตัวจึงไม่ใช่ค�าตอบสุดท้าย

จนเมื่อได้รับหนังสือ ถอดรหัสสุขภาพ เล่ม ๑  เมื่ออ่านแล้ว รู้สึกหงุดหงิดในหัวใจมากเพราะเกิดค�าถามขึ้นมากมาย 
ไม่กล้าเชือ่ ไม่กล้าท�าตาม ต้องการหาค�าตอบ พ่ีที่ให้หนงัสือเล่าว่ามกีารเปิดคอร์สสุขภาพของเจ้าของต�าราด้วย เราพกหนงัสอื
และหาค�าถาม (รู้สึกเช่นนั้นจริงๆ) ไปเข้าคอร์สสุขภาพ ๕ วัน เมื่อคราวปี ๒๕๔๙

ปัญหาเด่นอันดับแรกคือ มีอาการเจ็บบริเวณชายโครงขวาซึ่งถี่ขึ้นเรื่อยๆ วันแรกที่เข้าคอร์ส สุขภาพนั้น ค่อนข้าง
ผิดหวังเพราะคิดเองว่า คอร์สสุขภาพต้อง ข้าวกล้อง แต่วันนั้นไม่ใช่ ต้องท�าใจและไม่เป็น “ชาที่ล้นถ้วย” เพียงวันแรกที่ฟัง
แพทย์วิถีธรรมนั้น รู้สึกว่าตัวเองผ่อยคลายลงมา ในคอร์สนั้น อาการเจ็บบริเวณชายโครงขวานั้นลดลง จากที่เจ็บบ่อยๆ เหลือ
ครั้งเดียว และเพียงอึดใจเดียว ท�าให้รู้สึกดีใจมาก

อาจารย์หมอเขียวพูดว่า ๕ วัน ยังพูดไม่หมด 

จึงเป็นที่มาของการเข้าค่ายสุขภาพอีกหลายครั้งตามมาคือ  

ครั้งที่ ๒ ค่ายการจัดกระดูก ๒๐ วัน

ครั้งที่ ๓ ค่ายสุขภาพ ๗ วัน  

ครั้งที่ ๔ แฟนพันธุ์แท้ ๑๐ วัน ครั้งที่ ๕ พระไตรปิฎก ๕ วัน

ครั้งที่ ๖ การวางขันธ์วางร่าง ๓ วัน

ส�าหรับตนเองแล้ว นี้คือสิ่งที่ควรจะได้ จะเป็น จะมีให้เกิดขึ้นในตน

เพื่อที่จะน�ามาเป็นศาสตร์และศิลป์ ในการดูแล

สุขภาพกาย-ใจ ของตนและผู้อื่นได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

ผู้สัมปทานหลายโรค

ซีสต์ นิ่ว ไมเกรน

อาการปวดหลังจาก

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
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น.ส. เสาวนีย์ สอนอาจ

อายุ ๕๓ ปี

อาชีพ พยาบาล

ผู้สัมปทานหลายโรค

ซีสต์ นิ่ว ไมเกรน 

อาการปวดหลังจาก

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท

ประวัติการเจ็บป่วย
๑. มีซีสต์ (Cyst) ที่เต้านมทั้งสองข้างๆละ ๓ ก้อน คือ ๐.๕,๑.๐ และ ๒.๐ เซนติเมตร เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๓๕  

และเคยรับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อให้ก้อนยุบลง โดยใช้มานาน ๘ เดือน พอหยุดยา ก้อนก็มีอีกเหมือนเดิม เคยศึกษา
แพทย์ทางเลือก (ชีวจิต) ได้ถูกแนะน�าให้ลองใช้ยา ๓ ชนิด ๑ ชนิดมีจ�าหน่ายที่เมืองไทยซึ่งมีราคาแพง และอีก ๒ ชนิด ต้อง
สั่งจากอเมริกา เราไม่มีเงินมากและคิดว่าจะไม่ขายที่นา มาซื้อยา

๒. เกิดแคลเซียมเกาะท่ีไตท้ังสองข้าง(จากการฉีดสีตรวจไต) (ชอบด่ืมนมสดท่ีเป็นกระป๋อง ด่ืมวันละ ๑ - ๒ กระป๋อง 
นานประมาณ ๑ ปี)

๓. เกิดนิ่วไต นิ่วท่อไต เคยนอนโรงพยาบาลเพราะปวดท้อง จากนิ่วขวางท่อไต

๔. มีอาการเหนื่อยผิดปกติ เวลานอนรู้สึกแน่นหน้าท้อง หายใจไม่ออก หลับๆตื่นๆ จนต้องนั่งหลับ เมื่อสังเกตตัว
เองจึงได้พบว่า มีอาการหายใจแบบ Chyne strokes คือ การหายใจที่ปกติ แล้วช้าลงๆ แต่ตื้นขึ้นเรื่อยๆ ไปจนหยุดหายใจ 
แล้วจึงหายใจใหม่ โดยเริ่มหายใจช้าๆตื้นๆก่อน แล้วจึงหายใจลึกและเร็วขึ้น เหมือนหายใจหอบแล้วช้าลงเรื่อยๆ และตื้นขึ้น
จนหยุดหายใจอีก สลับไปเรื่อยๆ

แพทย์จึงส่งตัวด่วนเข้าตรวจ เพื่อการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลศิริราชว่าเป็น DRTA. หรือไม่ DRTA.คือโรคที่ไตผิดปกติ
ในการขังกรด อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดที่ไต ฯลฯ โรคนี้จะพบมากในภาคอีสานและยังไม่มีใครทราบสาเหตุ

ผลการตรวจจากโรงพยาบาลศิริราชน้ัน ไม่ช้ีชัด แต่อาการท่ีเกิดข้ึนน้ันชัดเจน แพทย์ผู้รักษาให้เราตัดสินใจเอง เพราะ
ต้องใช้ยา ๔ ชนิด ตลอดชีวิต รู้สึกเหมือนจนมุมแล้ว เมื่อได้เบิกยา ๓ ชนิด และยาน�้า ๑ ชนิด โรงพยาบาลจ่ายยาให้นาน    
๒ เดือน ได้ยาเม็ดห่อใหญ่ และยาน�้ามา ๔ แกลลอน (แกลลอนละ ๑ ลิตร) เราลองชิมยาน�้าก่อน ในครั้งแรกที่ชิมนั้น เรา
ร้องไห้อาจเพราะปัญหาสุขภาพเหมือนเจอทางตัน พึ่งท�าให้เกิดอาการเจ็บป่วยเพิ่มอีกคือ

จติอาสา แบ่งปันประสบการณ์
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๕. ปวดศรีษะบ่อย ปวดท้ายทอยร้าวไปไหล่และสะบักทั้งสองข้าง ทุกคืน

๖. ปวดไมเกรน มีอาการรุนแรง เดือนละ ๑-๓ ครั้ง บางครั้งปวดมากจนอาเจียน เกิดความดันโลหิตสูงต้องนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล และให้ยาอีก 

จากการเจ็บป่วยที่เหมือนจนมุม ท�าให้เริ่มศึกษาทางเลือกอื่น นอกจากการแพทย์แผนปัจจุบัน เริ่ม ลด งด เช่น น�้า
อัดลม กาแฟ ผงชูรส และเริ่มทานข้าวกล้อง เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ อาการปวดไมเกรนทุเลาลงมาก แต่ไม่หายขาด 

๗. เกิดกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทบริเวณเอว ท�าให้ปวดหลังมาก เคยท�ากายภาพบ�าบัด ทุเลาบ้าง และต้อง
สวมเสื้อ Support เวลามีอาการ

๘. มีอาการวิงเวียนบ่อยและร้อนวูบวาบตามตัว

๙. ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน คืนละ ๒ -๓ ครั้ง และหลับยาก หลังจากตื่นเข้าห้องน�้า

๑๐. เจ็บแปล๊บๆ จากปลายเท้าสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงหัวเข่า ในระยะเวลาประมาณ ๔-๕ เดือน มีอาการวันละ หลายๆ
ครั้ง

๑๑. จากการตรวจสุขภาพประจ�าปี พบไข่พยาธิใบไม้ในตับ หวังจากการใช้ยาฆ่าพยาธิได้ ๒ ปี เริ่มมีอาการเจ็บ
บริเวณชายโครงขวา จากที่นานๆครั้งเจ็บที จนมีอาการเจ็บบ่อยๆขึ้นบางครั้งกลางคืนนอนฝันว่ามีอาการเจ็บ พอรู้สึกตัวตื่น    
ก็รู้สึกเจ็บต่อ ผลการตรวจเลือดการท�างานของตับ ผิดปกติแต่ไม่มาก ผลการตรวจอัลตราซาวด์ตับปกติแต่

๑๒. พบซีสต์ที่มดลูก ๒ และ ๓ ซม.จากการท�าอัลตราซาวด์ในครั้งนี้ เราเคยคิดและเคยเล่าให้เพื่อนคนหนึ่งฟัง     
เรายังคุยกันอยู่เลยว่า เรานั้นกลายเป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วหรืออย่างไร แต่ในส่วนของจิตใจลึกๆเราไม่ได้ตระหนกกลัว

เราได้หนังสือเป็นครูบาอาจารย์ ค้น หา อ่าน ทั้งด้วยตนเองและจากกัลยาณมิตร น�ามาทดลองท�าได้บ้างไม่ได้บ้าง 
จนสุดท้ายมาหยุดไว้ที่ชีวจิตประยุกต์เข้ากับตัวเอง ผลอาการโดยทั่วๆไปทรงตัวจึงไม่ใช่ค�าตอบสุดท้าย

จนเมื่อได้รับหนังสือ ถอดรหัสสุขภาพ เล่ม ๑  เมื่ออ่านแล้ว รู้สึกหงุดหงิดในหัวใจมากเพราะเกิดค�าถามขึ้นมากมาย 
ไม่กล้าเช่ือ ไม่กล้าท�าตาม ต้องการหาค�าตอบ พีท่ี่ให้หนงัสอืเล่าว่ามกีารเปิดคอร์สสขุภาพของเจ้าของต�าราด้วย เราพกหนงัสือ
และหาค�าถาม (รู้สึกเช่นนั้นจริงๆ) ไปเข้าคอร์สสุขภาพ ๕ วัน เมื่อคราวปี ๒๕๔๙

ปัญหาเด่นอันดับแรกคือ มีอาการเจ็บบริเวณชายโครงขวาซึ่งถี่ขึ้นเรื่อยๆ วันแรกที่เข้าคอร์ส สุขภาพนั้น ค่อนข้าง
ผิดหวังเพราะคิดเองว่า คอร์สสุขภาพต้อง ข้าวกล้อง แต่วันนั้นไม่ใช่ ต้องท�าใจและไม่เป็น “ชาที่ล้นถ้วย” เพียงวันแรกที่ฟัง
แพทย์วิถีธรรมนั้น รู้สึกว่าตัวเองผ่อยคลายลงมา ในคอร์สนั้น อาการเจ็บบริเวณชายโครงขวานั้นลดลง จากที่เจ็บบ่อยๆ เหลือ
ครั้งเดียว และเพียงอึดใจเดียว ท�าให้รู้สึกดีใจมาก

อาจารย์หมอเขียวพูดว่า ๕ วัน ยังพูดไม่หมด 

จึงเป็นที่มาของการเข้าค่ายสุขภาพอีกหลายครั้งตามมาคือ  

ครั้งที่ ๒ ค่ายการจัดกระดูก ๒๐ วัน

ครั้งที่ ๓ ค่ายสุขภาพ ๗ วัน  

ครั้งที่ ๔ แฟนพันธุ์แท้ ๑๐ วัน ครั้งที่ ๕ พระไตรปิฎก ๕ วัน

ครั้งที่ ๖ การวางขันธ์วางร่าง ๓ วัน

ส�าหรับตนเองแล้ว นี้คือสิ่งที่ควรจะได้ จะเป็น จะมีให้เกิดขึ้นในตน

เพื่อที่จะน�ามาเป็นศาสตร์และศิลป์ ในการดูแล

สุขภาพกาย-ใจ ของตนและผู้อื่นได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
2 2 วารสารแพทย์วิถีธรรม  วารสารแพทย์วิถีธรรม 31



วารสารแพทย์วิถีธรรม 3 

เมื่อน�าองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรมไปปฏิบัติ อาการที่ไม่สบายต่างๆลดลง และหายขาดคือ      

– อาการเจ็บบริเวณชายโครงขวา ทุเลาเกือบปกติ แต่หากละเลยการปฏิบัติ ก็มีอาการเตือน ท�าให้เรารู้สึกตัวและ
เมื่อได้ปฏิบัติตามหลักการที่เรารู้ ก็สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพนั้นๆได้(ผลการตรวจการท�างานของตับปกติ)

– ไมเกรนหายขาดมา ๓ ปี และปวดศรีษะเล็กน้อยหายขาด มาประมาณ ๒ ปี 

-  ไม่มีอาการปวดหลังจากการกดทับของกระดูก 

-  ไม่มีอาการวิงเวียนหรือปัสสาวะบ่อย ในตอนกลางคืน

-  ไม่มีอาการเจ็บแปล๊บๆจากปลายเท้าถึงเข่า

บางอาการทุเลาและหายไปในเวลาไม่นาน เช่นอาการวิงเวียน การปัสสาวะในตอนกลางคืน การมีไข้ และใช้เวลา
หลายวัน หลายเดือนหรือเป็นปี เช่น ซีสต์ต่างๆ

รวมเวลาที่ปฏิบัติ ประมาณ ๒-๓ ปี โดยใช้เทคนิค ๙ ข้อ ยาเก้าเม็ด ในทุกข้อ ระยะแรก เน้นเม็ดที่ ๑ โดยดื่มน�้า
สมุนไพรฤทธิ์เย็น ๕-๖ วัน ๑ สัปดาห์ ส่วนเม็ดอื่นๆ ท�าบ้างตามเหตุและปัจจัย แต่ต้องเข้าใจหลักการและวิธีการดูแลตนเอง 
ในเม็ดที่ ๘ เม็ดที่ ๙ ของแพทย์วิถีธรรม 

สรุปได้ว่าพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวทั้งกายและใจนั่นแหละที่ก่อให้เกิดโรค และเราก็สามารถท�าให้โรคทุเลาหรือ
หายได้ ด้วยตัวของเราเอง โดยองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม หากเราปฏิบัติตามได้น้อย ก็ได้ผลน้อยและใช้เวลานานในการ
เยียวยา

 เม่ือแก้ไขปัญหาได้ท่ีตน จึงมีโอกาสได้ช่วยคนท่ีรู้จัก จนเกิดผลจึงขยายสู่งานท่ีท�า หน่วยงานท่ีท�าเม่ือก่อนคือ หน่วย
ให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติ ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ปัจจุบันเป็นศูนย์ดูแลต่อเนื่อง แต่ก็ยังท�างานเช่นเดิม คือ 
ให้บริการชั่งน�้าหนัก ตรวจความดันโลหิต และรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยผสมผสานแพทย์วิถีธรรมเข้ากับการรักษาของ
แพทย์ ในกรณีที่ผู้มาใช้สนใจ เราให้บริการทั้งที่เป็นผู้สนใจ ญาติหรือผู้ป่วย บางวัน บางโอกาสเราก็มีน�้าสมุนไพรฤทธิ์เย็น ให้
บริการในโรงพยาบาล ทั้งเราท�าเองและสมาชิกเครือข่ายที่ท�ามาช่วยให้เราได้บริการผู้คนในโรงพยาบาล เรามีแผนผังความรู้
แพทย์วิถีธรรมให้ได้หยิบฟรี 

สิ่งที่ภูมิใจ

ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานี และได้ให้บริการ
ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ในผู้ป่วยที่แพทย์แผนปัจจุบันส่งขอรับค�าแนะน�า ในกรณีที่ให้ยาแล้วแต่ผู้ป่วยไม่ดีขึ้น เช่น โรคเบาหวาน 
แต่ก็มีโรคอื่นๆ เช่น ภูมิแพ้ ไขมันสูง และกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ ที่แพทย์แผนปัจจุบันให้การรักษาแล้วไม่ทุเลาหรือมีอาการเพิ่ม
มากขึ้น เช่น โรคผิงหนัง โรคกระเพาะอาหาร ก็จะมีผู้ที่เคยทุเลาและหายจากการดูแลด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม แนะน�าให้
มาขอค�าแนะน�าจากเรา

และได้เป็นจิตอาสาจัดคอร์สสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 1 วัน ท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปช่วยร่วมกับจิตอาสาท่ี
ประจ�าอยู่ใน ม.อุบล นอกนั้นก็เป็นจิตอาสาช่วยคอร์สสุขภาพอื่นตามเหตุและปัจจัย 

และเมื่ออาจารย์หมอเขียวได้มาบรรยาย แพทย์วิถีธรรมในโรงพยาบาล ยิ่งท�าให้คนรู้จักและสนใจแพทย์วิถีธรรม
มากยิ่งขึ้น (คนในโรงพยาบาล) 

ณ  วันนี้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น เป็นที่พอใจมาก มีความสุขในทุกวัน จากการน�าแพทย์วิถีธรรมมาใช้กับตนเอง รู้สึก
ว่าตนเองโชคดี มีบุญเหลือเกิน ที่เกิดมาและได้มารู้จักแพทย์วิถีธรรมและหมอเขียว และตั้งใจว่าจะใช้แพทย์วิถีธรรมในการ
ดูแลตนเองตลอดไป และเหนือส่ิงอ่ืนใดก็ได้ต้ังใจท่ีจะพัฒนาจิตใจให้เจริญย่ิงข้ึน ให้สูงย่ิงข้ึน ต้ังใจท�าคุณงามความดี ท�าความ
ผาสุกให้กับตนเอง และผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้น ตามองค์ประกอบเหตุและปัจจัยที่จะท�าได้

                                      นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ/อาชีพ พยาบาล /๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

บริเวณเอว
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                      ประวัติการก่อก�าเนิด
               “การแพทย์พอเพียง”

เรียบเรียง โพธิบุตรี
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วารสารแพทย์วิถีธรรม 3 

เมื่อน�าองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรมไปปฏิบัติ อาการที่ไม่สบายต่างๆลดลง และหายขาดคือ      

– อาการเจ็บบริเวณชายโครงขวา ทุเลาเกือบปกติ แต่หากละเลยการปฏิบัติ ก็มีอาการเตือน ท�าให้เรารู้สึกตัวและ
เมื่อได้ปฏิบัติตามหลักการที่เรารู้ ก็สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพนั้นๆได้(ผลการตรวจการท�างานของตับปกติ)

– ไมเกรนหายขาดมา ๓ ปี และปวดศรีษะเล็กน้อยหายขาด มาประมาณ ๒ ปี 

-  ไม่มีอาการปวดหลังจากการกดทับของกระดูก 

-  ไม่มีอาการวิงเวียนหรือปัสสาวะบ่อย ในตอนกลางคืน

-  ไม่มีอาการเจ็บแปล๊บๆจากปลายเท้าถึงเข่า

บางอาการทุเลาและหายไปในเวลาไม่นาน เช่นอาการวิงเวียน การปัสสาวะในตอนกลางคืน การมีไข้ และใช้เวลา
หลายวัน หลายเดือนหรือเป็นปี เช่น ซีสต์ต่างๆ

รวมเวลาที่ปฏิบัติ ประมาณ ๒-๓ ปี โดยใช้เทคนิค ๙ ข้อ ยาเก้าเม็ด ในทุกข้อ ระยะแรก เน้นเม็ดที่ ๑ โดยดื่มน�้า
สมุนไพรฤทธิ์เย็น ๕-๖ วัน ๑ สัปดาห์ ส่วนเม็ดอื่นๆ ท�าบ้างตามเหตุและปัจจัย แต่ต้องเข้าใจหลักการและวิธีการดูแลตนเอง 
ในเม็ดที่ ๘ เม็ดที่ ๙ ของแพทย์วิถีธรรม 

สรุปได้ว่าพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวทั้งกายและใจนั่นแหละท่ีก่อให้เกิดโรค และเราก็สามารถท�าให้โรคทุเลาหรือ
หายได้ ด้วยตัวของเราเอง โดยองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม หากเราปฏิบัติตามได้น้อย ก็ได้ผลน้อยและใช้เวลานานในการ
เยียวยา

 เม่ือแก้ไขปัญหาได้ท่ีตน จึงมีโอกาสได้ช่วยคนท่ีรู้จัก จนเกิดผลจึงขยายสู่งานท่ีท�า หน่วยงานท่ีท�าเม่ือก่อนคือ หน่วย
ให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติ ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ปัจจุบันเป็นศูนย์ดูแลต่อเนื่อง แต่ก็ยังท�างานเช่นเดิม คือ 
ให้บริการชั่งน�้าหนัก ตรวจความดันโลหิต และรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยผสมผสานแพทย์วิถีธรรมเข้ากับการรักษาของ
แพทย์ ในกรณีที่ผู้มาใช้สนใจ เราให้บริการทั้งที่เป็นผู้สนใจ ญาติหรือผู้ป่วย บางวัน บางโอกาสเราก็มีน�้าสมุนไพรฤทธิ์เย็น ให้
บริการในโรงพยาบาล ทั้งเราท�าเองและสมาชิกเครือข่ายที่ท�ามาช่วยให้เราได้บริการผู้คนในโรงพยาบาล เรามีแผนผังความรู้
แพทย์วิถีธรรมให้ได้หยิบฟรี 

สิ่งที่ภูมิใจ

ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานี และได้ให้บริการ
ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ในผู้ป่วยที่แพทย์แผนปัจจุบันส่งขอรับค�าแนะน�า ในกรณีที่ให้ยาแล้วแต่ผู้ป่วยไม่ดีขึ้น เช่น โรคเบาหวาน 
แต่ก็มีโรคอื่นๆ เช่น ภูมิแพ้ ไขมันสูง และกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ ที่แพทย์แผนปัจจุบันให้การรักษาแล้วไม่ทุเลาหรือมีอาการเพิ่ม
มากขึ้น เช่น โรคผิงหนัง โรคกระเพาะอาหาร ก็จะมีผู้ที่เคยทุเลาและหายจากการดูแลด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม แนะน�าให้
มาขอค�าแนะน�าจากเรา

และได้เป็นจิตอาสาจัดคอร์สสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 1 วัน ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปช่วยร่วมกับจิตอาสาที่
ประจ�าอยู่ใน ม.อุบล นอกนั้นก็เป็นจิตอาสาช่วยคอร์สสุขภาพอื่นตามเหตุและปัจจัย 

และเมื่ออาจารย์หมอเขียวได้มาบรรยาย แพทย์วิถีธรรมในโรงพยาบาล ยิ่งท�าให้คนรู้จักและสนใจแพทย์วิถีธรรม
มากยิ่งขึ้น (คนในโรงพยาบาล) 

ณ  วันนี้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น เป็นที่พอใจมาก มีความสุขในทุกวัน จากการน�าแพทย์วิถีธรรมมาใช้กับตนเอง รู้สึก
ว่าตนเองโชคดี มีบุญเหลือเกิน ที่เกิดมาและได้มารู้จักแพทย์วิถีธรรมและหมอเขียว และตั้งใจว่าจะใช้แพทย์วิถีธรรมในการ
ดูแลตนเองตลอดไป และเหนือส่ิงอ่ืนใดก็ได้ต้ังใจท่ีจะพัฒนาจิตใจให้เจริญย่ิงข้ึน ให้สูงย่ิงข้ึน ต้ังใจท�าคุณงามความดี ท�าความ
ผาสุกให้กับตนเอง และผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้น ตามองค์ประกอบเหตุและปัจจัยที่จะท�าได้

                                      นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ/อาชีพ พยาบาล /๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
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วารสารแพทย์วิถีธรรม 5 

 ในพ.ศ.๒๕๕๐ นางประภาพรรณ สุขพลอย พยาบาลวิชาชีพ  ระดับช�านาญการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน 

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พร้อมคณะจ�านวน ๕๐ คนเข้ารับการอบรมแพทย์วิถีธรรมหลักสูตร๔วัน  หลังจากนั้นได้น�าความรู้ เช่น

การท�าน�้าคลอโรฟิลล์ การท�ากัวซา ฯลฯ ไปใช้กับผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาล  ต่อมา นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการ

จังหวัดราชบุรีสมัยนั้นได้ใช้เทคนิคดังกล่าวในการดูแลสุขภาพ และได้ผลเป็นอย่างดี  เมื่อการแพทย์วิถีธรรมค่อยๆขยายผล 

ความทราบถึงนายแพทย์บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีซึ่งมีความมั่นใจในแนวทางการพัฒนา

จิตใจด้วยพุทธศาสนาได้มอบนโยบายให้มี การน�าศาสตร์น้ีมาเป็นทางเลือกแก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดจัด

ท�าแผนงานโครงการเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ชาวราชบุรี

 ต่อมา พ.ศ.๒๕๕๔ มีการจัดค่ายสุขภาพ ณวัดพุยาง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี มีผู้เข้าอบรมราว ๓๐๐ คน         
ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้มาเปิดงาน โดยเฉพาะนายแพทย์บุญเรียงได้ติดตาม
สังเกตการณ์อย่างจริงจัง  ในปีนั้นเองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
จ�านวน๒๖คนได้ไปอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมที่สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  หลังจากนั้นมีการจัดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติการและเผยแพร่แนวคิดนี้สู่ประชาชน

 นายแพทย์วัชระ ก้อนแก้ว แพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลโพธารามได้ปรารภว่า

 เราอยู่ในวงการสุขภาพมากว่า ๑๕ ปี พบว่ากลุ่มคนไข้เรื้อรังที่มิใช่โรคติดต่อ เช่นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
โรคหัวใจ มีภาวะเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  พึ่งตนเองได้น้อยลง  สรุปว่า การแพทย์แผน
ตะวันตกไม่สามารถแก้ปัญหาได้ท้ังหมด ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้ภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆเหล่านี้ลดลง ค่าใช้จ่ายใน        
การรักษาลดลง และ พึ่งตนเองได้ในการดูแลสุขภาพ”

  

ผลิใบ ต่อยอด
 นายแพทย์วัชระได้เข้ารับการอบรมในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมท่ีสวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  เม่ือเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อมาโรงพยาบาลโพธาราม เป็นองค์กรส�าคัญหน่วยหนึ่งในการจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมแก่
ประชาชนในเขตจังหวัดราชบุรี  ผลจากการจัดค่ายสุขภาพดังกล่าวพบว่า ผู้เข้าอบรม ๓วันและ๗วัน น�้าหนักและรอบเอวลด
ลง ความดันโลหิตดีขึ้น อาการเบาหวานทุเลา ท�าให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและบุคคลากรทางการ
แพทย์ของโรงพยาบาลโพธาราม มีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพแนวนี้ และมีความเห็นพ้องกันว่า น่าจะด�าเนินการอย่างต่อ
เนื่องและต้องขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางทั้งในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและประชาชน

 นับเป็นความโชคดีของชาวราชบุรีที่นายแพทย์บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจ ังหว ัดราชบุรี
แพทย์สุภัค ปิติภากร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธารามมีแนวคิดวา่ การแพทย์วิถีธรรมจะแก้ปํญหาสุขภาพและเศรษฐกิจ

ของประชาชนได้

 นายแพทย์วัชระให้ข้อมูลว่า ราวเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๕โรงพยาบาลโพธารามมีโครงการอาหารสุขภาพ ช่วงแรก
มีผู้บุกเบิกเพียง ๕-๑๐ คน ต่อมามีบุคคลากรทางการแพทย์ระดับผู้น�าองค์กร เช่นแพทย์ ทันตแพทย์ ให้ความสนใจ ในเดือน
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการนี้จ�านวน ๕๐ คน

 เมื่อมีผู้สนใจมากขึ้นโรงพยาบาลโพธารามได้ขยายบริการผู้ป่วยที่แจ้งความประสงค์ในการดูแลสุขภาพด้วยการใช้
สมุนไพรปรับสมดุลและน�า้คลอโรฟิลล์ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนๆก็เร่ิมให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพแนวน้ีมากข้ึนตามล�าดับ

 เม่ือการแพทย์วิถีธรรมเร่ิมขยายผล ฝ่ายบริการตึกผู้ป่วยนอกท่ีต้องการองค์ความรู้ด้านน้ีเพ่ิมเติมจะได้รับการถ่ายทอด
ความรู้จากจิตอาสาที่มีประสบการณ์ ในต้นปีพ.ศ.๒๕๕๖มีจิตอาสามาช่วยงานด้านนี้ราว ๑๐๐ คน

      ต่อมา วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงพยาบาลโพธารามได้เปิดบริการด้านการแพทย์วิถีธรรมอย่างไม่เป็นทางการ
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ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาราชการทั้งให้ค�าปรึกษา จ�าหน่ายอุปกรณ์ทางการดูแลสุขภาพ และหนังสือเสริมความรู้ด้านนี้ที่
ห้องชั้นล่าง ตึกสงฆ์ โดยในวันจันทร์ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง  วันศุกร์ ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบา
หวาน ทั้งสองโรคนี้คือกลุ่มเสี่ยงสูงและมีจ�านวนมาก

 วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ อาจารย์ใจเพชร กล้าจน(หมอ เขียว)ได้มาเปิดส�านักงานแพทย์วิถีธรรมอย่างเป็น
ทางการโดยนายแพทย์สุภัค ปิติภากร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธาราม และนาย ละออง ใจภักดี คหบดีผู้บริจาคที่ดินื     
๓๘ ไร่ พื่อให้โรงพยาบาลท�าประโยชน์ด้านแพทย์การวิถีธรรม ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมอนุโมทนา

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์          
 นายแพทย์วัชระกล่าวว่า การจัดการอบรมสุขภาพพึ่งตน วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยโรงพยาบาล
โพธารามและส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ โรงพยาบาลโพธาราม  ในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
เป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าตามแนวคิดของผู้บริหารซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เนื่องจากบรรยากาศในการท�างานร่วม
กันอย่างเกื้อหนุน สามัคคีพร้อมเพรียงของฝ่ายปฏิบัติการทุกภาคส่วน  ห้องประชุมสารวจีซึ่งจุผู้ฟังได้ประมาณ ๕๐๐ คน ใน
วันน้ันมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายของอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ล้นห้องประชุม ผู้เข้าประชุมท้ังหมดนับได้ประมาณ 
๗๐๐ คน   นอกจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดในด้านสาธารณสุขมาร่วมให้ก�าลังใจแล้ว หน่วยงานด้านการปกครอง คือ 
นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายธวัชชัย วิสมล 

  

นายอ�าเภอโพธาราม ได้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

 ใจความส�าคัญตอนหนึ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวเปิดงาน ความว่า

 “ ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงซึ่งเป็นพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่น�ามาสู่การปฏิบัติ  นับเป็นบุญของ
พสกนิกรชาวไทยท้ังประเทศทุกชนช้ัน หมอเขียวได้น�าแนวทางของพระพุทธเจ้าและของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอธิบาย
ให้ความกระจ่างแก่ชาวโพธารามและประชาชนทั่วไป”

การแพทย์พอเพียง: แก่นแกนแห่งความผาสุก
 นายแพทย์วัชระกล่าวอย่างมีความหวัง ว่า

 “ นายแพทย์สุภัค ปิติภากร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธารามได้ผลักดันให้นโยบายการแพทย์พอเพียง (suffi-
ciency medicine)เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ ของการดูแลรักษาสุขภาพแก่ชาวโพธาราม ก่อนหน้านี้มีการแพทย์แบบ
บูรณาการ(integrated medicine) การแพทย์ทางเลือก(alternative medicine) การแพทย์แผนโบราณ(traditional 
medicine)  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธารามให้หลักคิดว่า เราต้องมีหนึ่งโรงพยาบาล สองระบบ คือ ดูแลคนไข้เจ็บป่วย
ทันด่วนรุนแรงด้วยการแพทย์แบบปัจจุบัน และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวานฯลฯ 
ด้วยหลักแพทย์วิถีธรรม และโรงพยาบาลโพธารามจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจควบคู่กันไป  คาดว่า พ.ศ.
๒๕๖๐ โรงพยาบาลโพธารามจะเข้าสู่การแพทย์พอเพียงซึ่งจะเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
วาระที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา”

 เวลาพลบค�่า วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ สวนป่าโพธาราม (ซึ่งนายแพทย์วัชระกล่าวว่าในอนาคตสถานที่นี้จะ
เป็นศูนธรรมชาติบ�าบัดวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) หมอเขียวกล่าวแก่ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธาราม และคณะ 
ว่า

        “ ผมเห็นความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนงานด้วยความตั้งใจจริง ชีวิตที่ดีที่สุด คือชีวิตที่พอเพียง เรียบ
ง่าย จิตใจเป็นสุข และช่วยคนให้พ้นทุกข์”

(ขอบพระคุณผู้กรุณาให้ข้อมูลและประสานงานการรวบรวมข้อมูล:นายแพทย์บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์  นายแพทย์สุภัค และ
คุณชมนภา ปิติภากร   นายแพทย์วัชระ ก้อนแก้ว เภสัชกรหญิง สุรี เฮงจิตตระกูล คุณวรวัตร ข�าเจริญ )
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 ในพ.ศ.๒๕๕๐ นางประภาพรรณ สุขพลอย พยาบาลวิชาชีพ  ระดับช�านาญการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน 

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พร้อมคณะจ�านวน ๕๐ คนเข้ารับการอบรมแพทย์วิถีธรรมหลักสูตร๔วัน  หลังจากนั้นได้น�าความรู้ เช่น

การท�าน�้าคลอโรฟิลล์ การท�ากัวซา ฯลฯ ไปใช้กับผู้ป่วยทั้งในและนอกโรงพยาบาล  ต่อมา นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการ

จังหวัดราชบุรีสมัยนั้นได้ใช้เทคนิคดังกล่าวในการดูแลสุขภาพ และได้ผลเป็นอย่างดี  เมื่อการแพทย์วิถีธรรมค่อยๆขยายผล 

ความทราบถึงนายแพทย์บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีซึ่งมีความมั่นใจในแนวทางการพัฒนา

จิตใจด้วยพุทธศาสนาได้มอบนโยบายให้มี การน�าศาสตร์น้ีมาเป็นทางเลือกแก่เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดจัด

ท�าแผนงานโครงการเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ชาวราชบุรี

 ต่อมา พ.ศ.๒๕๕๔ มีการจัดค่ายสุขภาพ ณวัดพุยาง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี มีผู้เข้าอบรมราว ๓๐๐ คน         
ท้ังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้มาเปิดงาน โดยเฉพาะนายแพทย์บุญเรียงได้ติดตาม
สังเกตการณ์อย่างจริงจัง  ในปีนั้นเองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
จ�านวน๒๖คนได้ไปอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมที่สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  หลังจากนั้นมีการจัดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติการและเผยแพร่แนวคิดนี้สู่ประชาชน

 นายแพทย์วัชระ ก้อนแก้ว แพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลโพธารามได้ปรารภว่า

 เราอยู่ในวงการสุขภาพมากว่า ๑๕ ปี พบว่ากลุ่มคนไข้เรื้อรังที่มิใช่โรคติดต่อ เช่นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
โรคหัวใจ มีภาวะเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  พึ่งตนเองได้น้อยลง  สรุปว่า การแพทย์แผน
ตะวันตกไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้ภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆเหล่านี้ลดลง ค่าใช้จ่ายใน        
การรักษาลดลง และ พึ่งตนเองได้ในการดูแลสุขภาพ”

  

ผลิใบ ต่อยอด
 นายแพทย์วัชระได้เข้ารับการอบรมในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมท่ีสวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  เม่ือเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ต่อมาโรงพยาบาลโพธาราม เป็นองค์กรส�าคัญหน่วยหนึ่งในการจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมแก่
ประชาชนในเขตจังหวัดราชบุรี  ผลจากการจัดค่ายสุขภาพดังกล่าวพบว่า ผู้เข้าอบรม ๓วันและ๗วัน น�้าหนักและรอบเอวลด
ลง ความดันโลหิตดีขึ้น อาการเบาหวานทุเลา ท�าให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและบุคคลากรทางการ
แพทย์ของโรงพยาบาลโพธาราม มีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพแนวนี้ และมีความเห็นพ้องกันว่า น่าจะด�าเนินการอย่างต่อ
เนื่องและต้องขยายองค์ความรู้ให้กว้างขวางทั้งในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและประชาชน

 นับเป็นความโชคดีของชาวราชบุรีที่นายแพทย์บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจ ังหว ัดราชบุรี
แพทย์สุภัค ปิติภากร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธารามมีแนวคิดวา่ การแพทย์วิถีธรรมจะแก้ปํญหาสุขภาพและเศรษฐกิจ

ของประชาชนได้

 นายแพทย์วัชระให้ข้อมูลว่า ราวเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๕โรงพยาบาลโพธารามมีโครงการอาหารสุขภาพ ช่วงแรก
มีผู้บุกเบิกเพียง ๕-๑๐ คน ต่อมามีบุคคลากรทางการแพทย์ระดับผู้น�าองค์กร เช่นแพทย์ ทันตแพทย์ ให้ความสนใจ ในเดือน
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ มีผู้เข้าร่วมโครงการนี้จ�านวน ๕๐ คน

 เมื่อมีผู้สนใจมากขึ้นโรงพยาบาลโพธารามได้ขยายบริการผู้ป่วยที่แจ้งความประสงค์ในการดูแลสุขภาพด้วยการใช้
สมุนไพรปรับสมดุลและน�า้คลอโรฟิลล์ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนๆก็เร่ิมให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพแนวน้ีมากข้ึนตามล�าดับ

 เม่ือการแพทย์วิถีธรรมเร่ิมขยายผล ฝ่ายบริการตึกผู้ป่วยนอกท่ีต้องการองค์ความรู้ด้านน้ีเพ่ิมเติมจะได้รับการถ่ายทอด
ความรู้จากจิตอาสาที่มีประสบการณ์ ในต้นปีพ.ศ.๒๕๕๖มีจิตอาสามาช่วยงานด้านนี้ราว ๑๐๐ คน

      ต่อมา วันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงพยาบาลโพธารามได้เปิดบริการด้านการแพทย์วิถีธรรมอย่างไม่เป็นทางการ

เรียบเรียง โพธิบุตรี

นาย
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ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาราชการทั้งให้ค�าปรึกษา จ�าหน่ายอุปกรณ์ทางการดูแลสุขภาพ และหนังสือเสริมความรู้ด้านนี้ที่
ห้องชั้นล่าง ตึกสงฆ์ โดยในวันจันทร์ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง  วันศุกร์ ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบา
หวาน ทั้งสองโรคนี้คือกลุ่มเสี่ยงสูงและมีจ�านวนมาก

 วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ อาจารย์ใจเพชร กล้าจน(หมอ เขียว)ได้มาเปิดส�านักงานแพทย์วิถีธรรมอย่างเป็น
ทางการโดยนายแพทย์สุภัค ปิติภากร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธาราม และนาย ละออง ใจภักดี คหบดีผู้บริจาคท่ีดินื     
๓๘ ไร่ พื่อให้โรงพยาบาลท�าประโยชน์ด้านแพทย์การวิถีธรรม ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมอนุโมทนา

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์          
 นายแพทย์วัชระกล่าวว่า การจัดการอบรมสุขภาพพ่ึงตน วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยโรงพยาบาล
โพธารามและส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ โรงพยาบาลโพธาราม  ในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
เป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าตามแนวคิดของผู้บริหารซึ่งเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน เนื่องจากบรรยากาศในการท�างานร่วม
กันอย่างเกื้อหนุน สามัคคีพร้อมเพรียงของฝ่ายปฏิบัติการทุกภาคส่วน  ห้องประชุมสารวจีซึ่งจุผู้ฟังได้ประมาณ ๕๐๐ คน ใน
วันน้ันมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายของอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ล้นห้องประชุม ผู้เข้าประชุมท้ังหมดนับได้ประมาณ 
๗๐๐ คน   นอกจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดในด้านสาธารณสุขมาร่วมให้ก�าลังใจแล้ว หน่วยงานด้านการปกครอง คือ 
นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายธวัชชัย วิสมล 

  

นายอ�าเภอโพธาราม ได้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

 ใจความส�าคัญตอนหนึ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวเปิดงาน ความว่า

 “ ปรัชญาเศรษกิจพอเพียงซึ่งเป็นพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่น�ามาสู่การปฏิบัติ  นับเป็นบุญของ
พสกนิกรชาวไทยท้ังประเทศทุกชนช้ัน หมอเขียวได้น�าแนวทางของพระพุทธเจ้าและของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอธิบาย
ให้ความกระจ่างแก่ชาวโพธารามและประชาชนทั่วไป”

การแพทย์พอเพียง: แก่นแกนแห่งความผาสุก
 นายแพทย์วัชระกล่าวอย่างมีความหวัง ว่า

 “ นายแพทย์สุภัค ปิติภากร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธารามได้ผลักดันให้นโยบายการแพทย์พอเพียง (suffi-
ciency medicine)เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ ของการดูแลรักษาสุขภาพแก่ชาวโพธาราม ก่อนหน้านี้มีการแพทย์แบบ
บูรณาการ(integrated medicine) การแพทย์ทางเลือก(alternative medicine) การแพทย์แผนโบราณ(traditional 
medicine)  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธารามให้หลักคิดว่า เราต้องมีหนึ่งโรงพยาบาล สองระบบ คือ ดูแลคนไข้เจ็บป่วย
ทันด่วนรุนแรงด้วยการแพทย์แบบปัจจุบัน และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวานฯลฯ 
ด้วยหลักแพทย์วิถีธรรม และโรงพยาบาลโพธารามจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจควบคู่กันไป  คาดว่า พ.ศ.
๒๕๖๐ โรงพยาบาลโพธารามจะเข้าสู่การแพทย์พอเพียงซึ่งจะเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
วาระที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา”

 เวลาพลบค�่า วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ สวนป่าโพธาราม (ซึ่งนายแพทย์วัชระกล่าวว่าในอนาคตสถานที่นี้จะ
เป็นศูนธรรมชาติบ�าบัดวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง) หมอเขียวกล่าวแก่ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธาราม และคณะ 
ว่า

        “ ผมเห็นความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนงานด้วยความตั้งใจจริง ชีวิตที่ดีที่สุด คือชีวิตที่พอเพียง เรียบ
ง่าย จิตใจเป็นสุข และช่วยคนให้พ้นทุกข์”

(ขอบพระคุณผู้กรุณาให้ข้อมูลและประสานงานการรวบรวมข้อมูล:นายแพทย์บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์  นายแพทย์สุภัค และ
คุณชมนภา ปิติภากร   นายแพทย์วัชระ ก้อนแก้ว เภสัชกรหญิง สุรี เฮงจิตตระกูล คุณวรวัตร ข�าเจริญ )
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อาหารเป็นยา อาหารเป็นหนึ่งในโลก

อาหารเป็นพิษและไม่สมดุล อาหารเป็นพิษและไม่สมดุล อาหารเป็นพิษและไม่สมดุล อาหารเป็นพิษและไม่สมดุล 

แพทย์วิถีธรรม 

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อะไรชื่อว่า ๑ คือ สัตว์ทั้ง
ปวงตัง้อยูไ่ด้เพราะอาหาร” (พระไตรปิฎก เล่มที ่๒๕ สามเณร
ปัญหา ข้อ ๔) ดังนั้น อาหารจึงเป็นหนึ่งในโลก และมีความ
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 
พบว่า อาหารเป็นพิษและไม่สมดุล ด้วยเหตุ ๖ ประการ                                                                                                                                           

        ๑. พิษจากอาหารที่มีสารพิษสารเคมี ควรบริโภค
อาหารไร้สารพิษกจ็ะดทีีส่ดุ แต่ถ้าเราไมส่ามารถหาอาหารที่
ไร้สารพิษมากินได้ วิธีลดสารพิษก็เป็นเรื่องที่ควรท�า เช่น   
แช่ผกัผลไม้หรอืเมลด็ธญัพชืในน�า้ซาวข้าวอย่างน้อย ๑๐-๒๐ 
นาที แล้วน�าไปล้างในน�้าสะอาดอีกที จะช่วยลดพิษได้มาก 
หรือใช้ถ่านที่เป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟ ๑-๕ ก้อน แช่ในน�้า
แล้วน�าผักผลไม้หรือเมล็ดธัญพืชวางทับลงไป แช่อย่างน้อย 
๑๐-๒๐ นาที แล้วจึงน�ามาล้างในน�้าสะอาด ก็ช่วยลดพิษได้
มากเช่นกัน ซึ่งสามารถน�าถ่านนั้นกลับมาเวียนใช้ได้อีกถึง 
๒๐ ครั้ง

๒. พษิจากอาหารทีม่ส่ีวนประกอบของเน้ือสตัว์มาก
เกิน เพราะในเนื้อสัตว์จะมี ไขมัน กรดยูริค กรดแลคติก  
แอดดรินาลนี และสารอืน่ๆ ทีเ่ป็นพษิต่อร่างกายมาก จงึท�าให้
องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ลด
เนื้อเพิ่มผักเพื่อสุขภาพ นักธรรมชาติบ�าบัดที่มีประสบการณ์
และประสบความส�าเร็จในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือ
สร้างสุขภาพจะพบว่า โปรตีนที่ดีส�าหรับมนุษย์ก็คือ เมล็ด
ธัญพืช โดยเฉพาะถั่วชนิดต่างๆ

๓. พิษจากอาหารที่ปรุงรสจัดเกินไป ตามหลัก
วทิยาศาสตร์ ถ้าส่ิงทีป่รุงมากเกินความตอ้งการของร่างกาย 
เมื่อถูกย่อยก็จะเกิดพลังงานส่วนเกิน เผาท�าร้ายเม็ดเลือด 
เกร็ดเลือด ส่วนประกอบต่างๆ ของเลือดและเซลล์เนื้อเยื่อ
ของอวยัวะต่างๆในร่างกาย หรอืถ้าสิง่ทีป่รงุมากเกนิดงักล่าว 
ย่อยเป็นพลังงานไม่หมดกจ็ะเกดิการอดุตนัอยู่ตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย กล้ามเนือ้ต้องเสยีพลงัและเกดิของเสยีจากการ
ใช้พลงัในการเกรง็ตวัขบัอาหารส่วนเกิน ซึง่ร่างกายถอืว่าเป็น
พิษ(ตามหลักรีเฟล็กซ์ คือปฏิกิริยาอัตโนมัติในการหนีหรือ
ขับอันตรายด้วยการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ) ถ้าอาหารส่วน
เกนิหรอืพษิมมีากกล้ามเนือ้กจ็ะเกรง็ค้างกดรดัเส้นเลอืดเส้น
ประสาท ท�าให้รู้สึกตึงแข็งปวด  ของดีก็จะไหลเวียนไปเลี้ยง
ร่างกายไม่สะดวก ส่วนของเสยีกจ็ะไหลเวยีนหรอืถกูขบัออก
จากร่างกายไม่สะดวก ท�าให้เร่งความเสือ่มของร่างกาย พลงั

ชีวิตตกและเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แต่ถ้าสิ่งท่ีปรุงน้อยกว่า
ความต้องการของร่างกาย ธาตุอาหารและพลังงานก็ไม่พอ 
เซลล์เนือ้เยือ่กเ็สือ่มเรว็ พลงัชวีติตกและเกดิโรคภัยไข้เจบ็ได้ 
เช่นเดยีวกนั เพยีงแต่คนส่วนใหญ่มกัอยู่ในกลุม่ปรงุรสจดัเกนิ
ความต้องการของร่างกาย

จดุพอดขีองการปรงุ กระทรวงสาธารณสขุ ระบวุ่า 
ร่างกายคนหนึ่งคนต้องการเกลือ เฉลี่ยวันละ ๑ ช้อนชา 
น�า้ตาล(จะไม่กนิน�า้ตาลก็ได้) ถ้าจะกนิก็ไม่เกิน ๕ ช้อนชาต่อ
วัน ส�าหรับพริกและกลุ่มไขมัน ผู้เขียนได้ทดลองกับตัวเอง 
กบัทมีสขุภาพ และผูป่้วยทีม่าเข้าค่ายสขุภาพ พบว่า  ปรมิาณ
พรกิทีท่�าให้แขง็แรงทีส่ดุ มอีาการไม่สบายน้อยท่ีสดุ กินเฉลีย่ 
๓-๗ เม็ดต่อสัปดาห์ ส�าหรับไขมันกินเฉลี่ย ๑-๔ ช้อนชาต่อ
สปัดาห์หรอืเว้นการกนิให้นานจนกว่าจะกนิผกัแล้วรูส้กึฝืดปาก
ฝืดคอ จึงค่อยกินไขมัน 

ดังนั้นผู้ที่รักสุขภาพ จึงควรฝึกลดละรสจัดของ
อาหารให้ใกล้เคียงความต้องการจริงของร่างกายเท่าที่จะ
ท�าได้ อาจปรุงมากหรือน้อยกว่านี้ตามความรู้สึกสบาย เบา
กายและมีก�าลัง(พลังชีวิต)ของตัวท่านเอง ณ เวลานั้นๆ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดของการมีสุขภาพที่ดี ตามพระไตรปิฎกอนายุสส
สูตรและกกจูปมสูตร

๔. พิษจากชนิดของอาหารที่ไม่สมดุล หลายท่าน

พยายามลดสารพษิสารเคมีในอาหาร ลดเนือ้เพิม่ผกั ลดหวาน

มันเค็ม และอาหารรสจัดอื่นๆ ลงแล้ว สุขภาพก็ยังไม่ดีเท่าที่

ควร กเ็พราะไม่รูช้นดิของอาหารและเทคนคิการปรงุทีส่มดลุ

กับร่างกาย ณ ขณะนั้น ดังนั้นจึงควรเรียนรู้อาหารฤทธิ์ร้อน

เย็นและอาการร้อนเย็นของร่างกาย รวมถึงเทคนิคการปรุง

ที่สมดุลกับร่างกาย

๕. พิษจากของเสียและความร้อนจากขบวนการ
ย่อย การสันดาปหรือการเผาผลาญอาหาร การย่อยสันดาป
เผาผลาญอาหารทุกครั้งทุกระดับจะเกิดของเสียและความ
ร้อนที่เป็นพิษกับร่างกายขึ้น เช่น เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ 
เกิดแอมโมเนีย เกิดสารและพลังงานที่เป็นพิษอื่นๆ ถ้าไม่รู้
จักวิธีสลายหรือขับพิษออก พิษดังกล่าวก็จะท�าลายเซลล์
เนื้อเยื่อของร่างกาย
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อาหารเป็นยา อาหารเป็นหนึ่งในโลก

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อะไรชื่อว่า ๑ คือ สัตว์ทั้ง
ปวงตัง้อยูไ่ด้เพราะอาหาร” (พระไตรปิฎก เล่มที ่๒๕ สามเณร
ปัญหา ข้อ ๔) ดังนั้น อาหารจึงเป็นหนึ่งในโลก และมีความ
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 
พบว่า อาหารเป็นพิษและไม่สมดุล ด้วยเหตุ ๖ ประการ                                                                                                                                           

        ๑. พิษจากอาหารที่มีสารพิษสารเคมี ควรบริโภค
อาหารไร้สารพิษก็จะดีท่ีสุด แต่ถ้าเราไม่สามารถหาอาหารท่ี
ไร้สารพิษมากินได้ วิธีลดสารพิษก็เป็นเรื่องที่ควรท�า เช่น   
แช่ผกัผลไม้หรอืเมลด็ธญัพืชในน�า้ซาวข้าวอย่างน้อย ๑๐-๒๐ 
นาที แล้วน�าไปล้างในน�้าสะอาดอีกที จะช่วยลดพิษได้มาก 
หรือใช้ถ่านที่เป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟ ๑-๕ ก้อน แช่ในน�้า
แล้วน�าผักผลไม้หรือเมล็ดธัญพืชวางทับลงไป แช่อย่างน้อย 
๑๐-๒๐ นาที แล้วจึงน�ามาล้างในน�้าสะอาด ก็ช่วยลดพิษได้
มากเช่นกัน ซึ่งสามารถน�าถ่านนั้นกลับมาเวียนใช้ได้อีกถึง 
๒๐ ครั้ง

๒. พิษจากอาหารทีมี่ส่วนประกอบของเน้ือสตัว์มาก
เกิน เพราะในเนื้อสัตว์จะมี ไขมัน กรดยูริค กรดแลคติก  
แอดดรนิาลนี และสารอืน่ๆ ทีเ่ป็นพษิต่อร่างกายมาก จงึท�าให้
องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ลด
เนื้อเพิ่มผักเพื่อสุขภาพ นักธรรมชาติบ�าบัดที่มีประสบการณ์
และประสบความส�าเร็จในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือ
สร้างสุขภาพจะพบว่า โปรตีนที่ดีส�าหรับมนุษย์ก็คือ เมล็ด
ธัญพืช โดยเฉพาะถั่วชนิดต่างๆ

๓. พิษจากอาหารท่ีปรุงรสจัดเกินไป ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ถ้าส่ิงท่ีปรุงมากเกินความต้องการของร่างกาย 
เมื่อถูกย่อยก็จะเกิดพลังงานส่วนเกิน เผาท�าร้ายเม็ดเลือด 
เกร็ดเลือด ส่วนประกอบต่างๆ ของเลือดและเซลล์เนื้อเยื่อ
ของอวยัวะต่างๆในร่างกาย หรือถ้าสิง่ทีป่รุงมากเกนิดงักล่าว 
ย่อยเป็นพลังงานไม่หมดกจ็ะเกดิการอุดตนัอยู่ตามส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย กล้ามเน้ือต้องเสียพลังและเกิดของเสียจากการ
ใช้พลังในการเกร็งตัวขับอาหารส่วนเกิน ซ่ึงร่างกายถือว่าเป็น
พิษ(ตามหลักรีเฟล็กซ์ คือปฏิกิริยาอัตโนมัติในการหนีหรือ
ขับอันตรายด้วยการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ) ถ้าอาหารส่วน
เกินหรือพิษมีมากกล้ามเน้ือก็จะเกร็งค้างกดรัดเส้นเลือดเส้น
ประสาท ท�าให้รู้สึกตึงแข็งปวด  ของดีก็จะไหลเวียนไปเลี้ยง
ร่างกายไม่สะดวก ส่วนของเสียก็จะไหลเวียนหรือถูกขับออก
จากร่างกายไม่สะดวก ท�าให้เร่งความเสือ่มของร่างกาย พลงั

ชีวิตตกและเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แต่ถ้าสิ่งที่ปรุงน้อยกว่า
ความต้องการของร่างกาย ธาตุอาหารและพลังงานก็ไม่พอ 
เซลล์เน้ือเย่ือก็เส่ือมเร็ว พลังชีวิตตกและเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ 
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มปรุงรสจัดเกิน
ความต้องการของร่างกาย

จุดพอดีของการปรุง กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า 
ร่างกายคนหน่ึงคนต้องการเกลือ เฉล่ียวันละ ๑ ช้อนชา 
น�า้ตาล(จะไม่กินน�า้ตาลก็ได้) ถ้าจะกินก็ไม่เกิน ๕ ช้อนชาต่อ
วัน ส�าหรับพริกและกลุ่มไขมัน ผู้เขียนได้ทดลองกับตัวเอง 
กบัทมีสขุภาพ และผูป่้วยทีม่าเข้าค่ายสขุภาพ พบว่า  ปริมาณ
พรกิทีท่�าให้แขง็แรงทีส่ดุ มีอาการไม่สบายน้อยทีส่ดุ กนิเฉลีย่ 
๓-๗ เม็ดต่อสัปดาห์ ส�าหรับไขมันกินเฉลี่ย ๑-๔ ช้อนชาต่อ
สปัดาห์หรอืเว้นการกนิให้นานจนกว่าจะกนิผกัแล้วรูส้กึฝืดปาก
ฝืดคอ จึงค่อยกินไขมัน 

ดังนั้นผู้ที่รักสุขภาพ จึงควรฝึกลดละรสจัดของ
อาหารให้ใกล้เคียงความต้องการจริงของร่างกายเท่าที่จะ
ท�าได้ อาจปรุงมากหรือน้อยกว่านี้ตามความรู้สึกสบาย เบา
กายและมีก�าลัง(พลังชีวิต)ของตัวท่านเอง ณ เวลานั้นๆ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดของการมีสุขภาพที่ดี ตามพระไตรปิฎกอนายุสส
สูตรและกกจูปมสูตร

๔. พิษจากชนิดของอาหารที่ไม่สมดุล หลายท่าน

พยายามลดสารพษิสารเคมีในอาหาร ลดเนือ้เพิม่ผกั ลดหวาน

มันเค็ม และอาหารรสจัดอื่นๆ ลงแล้ว สุขภาพก็ยังไม่ดีเท่าที่

ควร ก็เพราะไม่รู้ชนิดของอาหารและเทคนิคการปรุงท่ีสมดุล

กับร่างกาย ณ ขณะนั้น ดังนั้นจึงควรเรียนรู้อาหารฤทธิ์ร้อน

เย็นและอาการร้อนเย็นของร่างกาย รวมถึงเทคนิคการปรุง

ที่สมดุลกับร่างกาย

๕. พิษจากของเสียและความร้อนจากขบวนการ
ย่อย การสันดาปหรือการเผาผลาญอาหาร การย่อยสันดาป
เผาผลาญอาหารทุกคร้ังทุกระดับจะเกิดของเสียและความ
ร้อนที่เป็นพิษกับร่างกายขึ้น เช่น เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ 
เกิดแอมโมเนีย เกิดสารและพลังงานที่เป็นพิษอื่นๆ ถ้าไม่รู้
จักวิธีสลายหรือขับพิษออก พิษดังกล่าวก็จะท�าลายเซลล์
เนื้อเยื่อของร่างกาย

ผัดมะละกอ(สูตรอาหารฤทธิ์เย็น ปรับสมดุล)

น�้า ๑ ถ้วย

มะละกอดิบสับ ๑ ถ้วย

มะเขือเทศหั่นชิ้น ๑ ลูก

เกลือสมุทร ๑/๔ ช้อนชา

เห็ดฟางหั่นเสี้ยว ๑๐๐ กรัม

ผักหวานบ้านเด็ดใบ ๑ ถ้วย

ใบอ่อมแซบ [เบญจรงค์หรือต�ำลงึหวำน]	 ๑	 ถ้วย

๑. ใส่น�้ำลงในกระทะ เปิดไฟกลำง ใส่มะละกอ มะเขือเทศ ผัดจนมะละกอสุกนุ่มและ
หอมมะเขือเทศ ใส่เกลือ เห็ดฟาง พอเห็ดสุก ใส่ผักหวาน ใบอ่อมแซบ ผัดพอสุก
ทั่ว ชิมรสออกเปรี้ยวหวำนอ่อนๆของมะเขือเทศ หอมผักหวำนบ้ำน ปิดฝำจนผักสุก
ปิดไฟ

๒. ตักใส่จำนหรือถ้วย เสิร์ฟ

[๒ คนรับประทำน]

ผัดเส้นมะละกอสับกับมะเขือเทศ

ให้สุกนุ่มมีรสเปรี้ยวหวำนได้สีส้ม

แดงอ่อนๆของเนื้อมะเขือเทศ 

มะละกอดบิควรสบัแล้วน�ำมำผดัเลย

เนื้อมะละกอจะมีรสหวาน ถ้าสับ

เตรียมไว้นำนจะไม่หวำนอร่อย

มะละกอดิบเป็นผักฤทธิ์เย็น

มะละกอดิบ ห่ำม ซับร้อนได้อย่ำงดี

ใช้น�้าผัดแทนน�้ามัน

ใช้ไฟกลำงในกำรผัด

ผัดพอสุก ไม่นำนเกินไป

ใช้เกลือปรุงรส
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	 ในเร่ืองของลมปราณน่ี	ผมเคยกดจุดช่วยผู้ป่วย 

มาเยอะนะครับ	การกดจุดลมปราณ	หรือการดัดตัวให้เข้าท่ี 

ผู้ป่วยฉุกเฉินอาการรุนแรง	หรือผู้ป่วยอาการเรื้อรัง 
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ตายมาเยอะนะ   แล้วก็ฟื้นได้ภายใน ๑๐ นาทีเป็น

ส่วนใหญ่ แม้แต่ผู้ป่วยเรื้อรังก็ฟื้นได้เร็ว หมอนัดผ่าตัด

ต่าง ๆ  ก็ไม่ต้องผ่าก็เยอะ ด้วยการกดลมปราณ ดัดเนื้อ 

ดัดตัว เพราะฉะน้ันเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญมาก ท่ีเราจะ

ต้องฝึกฝนเรียนรู้กัน ให้เป็นวิถีชีวิตปกติของเรา 

  ในเรื่องของลมปราณนั้น มันไม่ได้มีเฉพาะใน

หนังจีน ทีแรกเราก็นึกว่ามีแต่ในหนังจีน จี้จุดชึ๊กชักแล้ว

ก็ไปไม่ได้  แล้วก็มีคนมาแก้ ชึ๊กชักแล้วก็ขยับได้ ผมว่า

มีแต่ในหนังจีนแหละ นึกว่าไม่มีจริง แต่พอในชีวิตจริงนี่ 

ผมเคยไปกดเส้นลมปราณ โดนกดเองด้วยนะ ครูบา

อาจารย์สอน ตอนที่เราหายใจไม่ออกอยู่เป็นเดือน กด

เส้นลมปราณเส้นเดียว หายใจได้เลย ท�าเร่ืองอ่ืนทุกเร่ือง

ไม่ดีขึ้น กดเส้นลมปราณแล้ว หายใจได้  มีผู้ป่วยหลาย

ท่าน เรากดเพียงเส้นเดียวเท่านั้น ยังไม่ครบ ๑๒ เส้น 

ก็หายแล้ว มันมีประสิทธิภาพมาก ผมก็เลยออกแบบไว้ 

ในวีซีดี ๑ ชั่วโมง กับ ๒ ชั่วโมง เพื่อให้คนพึ่งตัวเองได้ 

ไม่เช่นนั้น คนก็จะมาให้หมอรักษา คือถ้าไม่มีหมอคน

ใดคนหนึ่ง คนไข้ก็จะแย่ แต่ถ้าเค้าท�าเองเป็น เค้าก็จะมี

หมอติดตัวเค้าตลอดเวลานะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

จึงควรออกก�าลังกาย ๒ อย่าง ควบคู่กันไป  วันที่เรา

ไม่มีเวลา เราก็เลือกท�าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หรือตอน

เช้าเดินเร็ว ตอนเย็นโยคะ แบบนี้ก็ได้ หรือสลับวัน วัน

นี้เดินเร็ว วันหน้ากดลมปราณโยคะ อย่างนี้เป็นตัน นะ

ครับ หรือเรามีเวลาน้อย ๆ เราก็สามารถที่จะเลือกท�า

บางทา่ ที่ท�าใหร้า่งกายเราแข็งแรงกไ็ด้  อันนี้กเ็ป็นเรือ่ง

ที่ส�าคัญ

 

ครับ
ก็ทุเลาได้เร็ว	เราเคยชุบชีวิตผู้ป่วยท่ีใกล้ตายมาเยอะนะครับ 

แล้วก็ฟื้นได้ภายใน	๑๐	นาท	ีเป็นส่วนใหญ่	แม้แต่ผู้ป่วย

เรื้อรังก็ฟื้นได	้หมอนัดผ่าตัดต่างๆ	ก็ไม่ต้องผ่าเยอะ	ด้วย

การกดลมปราณ	 ดัดเนื้อดัดตัว	 เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็น

เรื่องที่สำาคัญมาก	 ที่เราจะต้องฝึกฝนเรียนรู้กันให้เป็นวิถี

ชีวิตปกติของเรา
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