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หมอเขียว... บอกเล่าข่าวใหม่

 

ยินดีต้อนรับพี่น้องผู ้รักสุขภาพ สู่วารสารแพทย์วิถีธรรม          

ฉบับที่ ๖ (มี.ค. - มิ.ย. ๕๘) ครบรอบ ๒ ปี ซึ่งมีเป้าหมายสื่อสารสาระที่

ส่งเสริมการด�ารงชีวิตสู่ความพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดี

งาม และจิตใจเป็นสุข อันเป็นสิ่งมีคุณค่าและผาสุกที่สุดต่อตนเองและผู้

อื่นที่มนุษย์ควรได้ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยสิ่งที่ประหยัด

เรียบง่าย และแต่ละคนท�าเอาเองได้ ด้วยการปรับสมดุลร้อนเย็นกายใจ 

คบมิตรดี สร้างสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

ในช่วงเวลาดังกล่าว เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมมีกิจกรรมหลาย

อย่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นปฏิกิริยาตามทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก      

(เคออส) ท�าให้เกิดพลังพายุ ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นจริง ซึ่งสิ่งที่

เราท�านั้นเป็นเคออสแห่งธรรม เมื่อผีเสื้อแห่งธรรมหนึ่งตัวเริ่มขยับปีกส่ง

สัญญาณ ผเีส้ือทีม่พีลังแห่งธรรมจะรบัสัญญาณได้ แล้วขยับปีกส่งสญัญาณ

ต่อเนื่องกันไป จนเกิดเป็นพลังพายุแห่งความดีที่พัดความทุกข์โศก ความ 

เดือดร้อน สิ่งเลวร้ายให้ลดน้อยลง หรือหมดไปจากชีวิตมนุษย์

วัตถุประสงค์

การจัดพิมพ์วารสาร

แพทย์วิถีธรรม 

 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 

แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม

ของการแพทย์วิถีธรรม 

แก่สมาชิก เครือข่ายฯ

และผู้สนใจ 

อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ในการช่วยบรรเทาเบาบาง

ความทุกข์ทรมาน

จากความเจ็บป่วยของ

คนในสังคมได้บ้าง

    วารสาร
แพทย์วิถีิธรรม

    
     

มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

ฉบับที่ ๖

ฉบับ
ครบรอบ ๒ ปี
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กจิกรรมส�าคญัทีเ่ครอืข่ายแพทย์วถิธีรรมได้

ด�าเนินการ ได้แก่ กิจกรรมค่ายพระไตรปิฎกเดินตาม

รอยบาทพระศาสดา(แฟนพนัธ์แท้) ซึง่มกีารเดนิจารกิ

ไปกราบนมัสการพระธาตุพนม กิจกรรมค่ายสุขภาพ

ตามจุดต่างๆ กิจกรรมกระจายข้าววิถีธรรมไร้สารพิษ

เพื่อมวลมนุษยชาติ กิจกรรมมหาปวารณาจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม กิจกรรมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมร่วม

งานมหาวิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม กิจกรรม

ประชมุใหญ่เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุทีเ่ป็นจติอาสาแพทย์

วถิธีรรมร่วมกบัจติอาสาแพทย์วถิธีรรมทกุสาขาอาชีพ 

กจิกรรมประสานการแพทย์วถิธีรรมกบัโครงการก�าลงั

ใจในพระด�าริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชักิตติ

ยาภา เป็นต้น

ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ไม่สามารถ

กล่าวได้หมดในที่น้ี ขอเชิญท่านติดตามรายละเอียด

ในวาสารแพทย์วิถีธรรม ขอให้ก�าลังใจและอนุโมทนา

บุญกบัทกุท่านทีพ่ากเพยีรพ่ึงตนและช่วยคนให้พ้นทกุข์ 

“ท�ำดีเต็มท่ี เหน่ือยเต็มท่ี สุขเต็มที่ ไม่มีอะไร   
คำใจ ไม่เอำอะไร คือสุดยอดแห่งควำมอิ่มเอิบ
เบิกบำนแจ่มใส”

เราทั้งผองพี่น้องกัน จริงใจ ไมตรี มีอภัย 

ไร้ทุกข์

หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน
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ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

มเหสักข์-สักสยามินทร์์                                      
ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กำาลังผลิและแตกใบใหม่ อีก ๓ เดือนครบรอบ ๒ ปี
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•  หมอเขียว... บอกเล่าข่าวใหม่

๒ วารสารแพทย์วิถีธรรม ฉบับที่ ๖

•       หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ ตัวคุณเอง
๖     แพทย์วิถีธรรม เทคนิค ๙ ข้อ 
 หรือยา ๙ เม็ด ยาเม็ดที่ ๓ การสวนล้าง  
 ล�าไส้ใฟหญ่ด้วยสมุนไพร 
๑๕  ขำา แต่...ไม่ขำา 
๑๖ ตอบแหลก...ก่อนแหกค่าย 
•   บทความพิเศษ

๑๙ พุทธธรรมกับสุขภาวะ
๒๙ ทบทวนธรรมอาจารย์หมอเขียว 
๓๑ ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรม
๔๔ การศึกษาแพทย์วิถีธรรม อาศรมศิลป์
๕๖  สาธารณสุขเพื่อมวลมนุษยชาติ 
๖๙ งานแพทย์วิถีธรรมในวารสารกำาลังใจ                  
• จิตอาสา แบ่งปันประสบการณ์

๘๔ นายปณชัย คุรธัช (ลิป)
๘๗ นำาพาอาหารดีมีธรรมะ
• อาหารเป็นยา อาหารเป็นหนึ่งในโลก

๘๘ นำ้าผักและผลไม้ปั่นปรับสมดุล 
• ออกกำาลังกาย/โยคะกดจุดลมปราณ

๙๐ เดินเร็ว 
๙๓ ข่าว/สื่อ

๕๑

สารบััญ
ฉบบัที ่๖ ปีที ่๒ มนีาคม-มถุินายน ๒๕๕๘

๖๐ 

๘๘
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แพทย์วิถีธรรม
เทคนิค ๙ ข้อ
หรือ ยา ๙ เม็ด 
  หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ 

ตัวคุณเอง
วิธีท่ีประหยัดเรียบง่ายท่ีสุด

และมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีมักถูกกับคนส่วนใหญ่ท่ัวไป 

ในการเปิดช่องทางไหลเวียนของเลือดลมรวมท้ังสารและพลังงานต่างๆ 

ให้เข้าหรือออกจากร่างกายตามสภาพท่ีชีวิตต้องการ 

ท่ีการแพทย์วิถีธรรมได้ค้นพบ ก็คือ 

 การปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยข้อปฏิบัติ ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) 

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม 

โดยปรับสมดุลไปสู่จุดท่ีรู้สึก สุข สบาย เบากาย มีกำาลัง 

และปรับกลับไปกลับมาตามภาวะร้อนเย็นของผู้น้ัน ณ ส่ิงแวดล้อมปัจจุบันน้ันๆ 

แต่ละคนอาจเลือกทำาเพียงข้อใดข้อหน่ึง 

หรือหลายข้อร่วมกันตามความเหมาะสมของแต่ละคน 

ข้อใดท่ีทำาแล้วรู้สึกสุขสบายเบากายมีกำาลัง 

แสดงว่าเหมาะสมกับผู้น้ัน ณ เวลาน้ัน ควรทำาต่อไป 

ส่วนข้อใดท่ีทำาแล้วรู้สึก ไม่สุขไม่สบาย หนักตัวอ่อนเพลีย 

แสดงว่าไม่เหมาะสมกับผู้น้ัน ณ เวลาน้ัน ควรงดเสีย

ยาเม็ดที่ ๓
การสวนล้างลำาไส้ใหญ่

 (Colon detoxification) 
ด้วยสมุนไพร 
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                                หมอที่ดีที่สุด   

 

 การสวนล้างล�าไส้ใหญ่น้ันไม่ใช่เทคนิคหรือวิธีการใหม่ หากแต่พบว่าได้มี
การท�ามาแล้วต้ังแต่ ๑,๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาลโดยชาวอียิปต์ แม้ในค�าภีร์ไบเบิลก็
ระบุถึงการสวนล้างล�าไส้ การแพทย์กรีกยุคฮิปโปเครติสถือเอาการสวนล้างล�าไส้
เป็นกรรมวิธีหน่ึงในการรักษาโรค ปัจจุบันในยุโรปและสหรัฐอเมริกา การสวนล้าง
ล�าไส้ใหญ่เป็นแขนงหน่ึงของวิชาวารีบ�าบัด 
 ในการแพทย์แผนธรรมชาติถึงมีการจัดต้ังสมาคม เช่น The Colon Inter-
national Association และ  The International Colon Therapy Foundation 
ในสหราชอาณาจักร แพทย์ท่ีใช้การสวนล้างล�าไส้  ในการรักษามะเร็งอย่างจริงจัง
คือ นายแพทย์แม็กซ์เกอร์สัน และทันตแพทย์วิลเลียม เคลลี นอกจากน้ี ดร.เบอร์
หนาด เจนเซน และ ดร.นอร์แมน วอร์กเกอร์ สองนักธรรมชาติบ�าบัดท่ีมีช่ือเสียง
ก็ใช้การสวนล�าไส้ใหญ่เป็นส่วนหน่ึงในการรักษาของเขา การแพทย์ตะวันตกเองได้

ในโลกคือ

ตัวคุณเอง

ยาเม็ดที่ ๓
การสวนล้างลำาไส้ใหญ่

 (Colon detoxification) 
ด้วยสมุนไพร 
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ก�าหนดการสวนล้างล�าไส้ไว้เป็นการรักษาวิธีหน่ึงในคู่มือ Merck Medical Manual 
ต้ังแต่ ค.ศ. ๑๘๙๙ ถึง ๑๙๗๗ แพทย์ชาวไทยรุ่นแรกๆ ท่ีศึกษาแพทย์แผนตะวันตกก็
เคยใช้การสวนล้างล�าไส้กับผู้ป่วยอยู่บ่อยๆ และได้ถูกน�ามาใช้ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดย Dr. Elmer Lee 
 ในปลายปี 1,800 ซ่ึงการสวนล้างล�าไส้ใหญ่น้ีช่วยก�าจัดสารพิษท่ีตกค้างอยู่
ในล�าไส้มานานนับปีตลอดจนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของล�าไส้ใหญ่ การ
สวนล�าไส้แท้จริงนอกจากท�าให้ล�าไส้สะอาดแล้ว อาจถือเป็นวิธีการหน่ึงในการใส่ยา
บางอย่างให้กับผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบัน (บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, 
2547 : 184) 
 ทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้มีการใช้การสวนล้างล�าไส้ใหญ่ในผู้ป่วยโรค
ต่างๆ เช่น ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้และท�าการผ่าตัดแล้วไม่ประสบ
ผลส�าเร็จ ( Dynamic graciloplasty -DGP) น้ันพบว่าการสวนล้างส�าไส้น้ันเป็นวิธีท่ี
มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยท่ีท�าการรักษาด้วยการผ่าตัดDGPแล้วไม่ประสบผล
ส�าเร็จ (Sacha M. Koch,  zenç Uludaç, Kadri El Naggar, Wim G. van Gemert 
& Cor G. Baeten, 2008) และในผู้ป่วยท่ีการขับถ่ายอุจจาระผิดปกติก็พบว่าการสวน
ล้างล�าไส้ใหญ่น้ันเป็นทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
ท่ีมีการขับถ่ายอุจจาระผิดปกติได้  (Koch SM, Melenhorst J, van Gemert WG and 
Baeten CG, 2008)
 สารพิษ ก็คือ สารท่ีท�าลายสุขภาพ ในทางอายุรเวทได้อธิบายว่า ร่างกาย
ของเราประกอบด้วยธาตุท้ัง 5 หากส่วนใดส่วนหน่ึงถูกรบกวนจะเกิดสารพิษ “อามะ”  
อุดตันในร่างกาย และการไหลเวียนของพลังงาน ท�าให้เกิดอาการเจ็บป่วยข้ึน จากมุม
มองของแพทย์แผนปัจจุบัน สารพิษ คือ 
  - Oxidized-LDL คอเลสเตอรอล ท่ีเป็นต้นเหตุของเส้นเลือดอุดตัน
  - น�า้ตาลในเลอืด หากว่ามปีรมิาณสงูจะก่อให้เกดิ อัลดีไฮด์ ทีเ่ป็น
อนัตรายต่อเส้นเลอืดในระบบประสาท และเซลล์ของร่างกาย
  - สาร Complex antigen-antibody ท่ีเป็นต้นเหตุของโรคภูมิแพ้
  - ของเสียโปรตีนจากเซลล์ท่ีตายแล้ว อันเน่ืองจากการอักเสบ, การ
ตายของเน้ือเย่ือ ใจกลางของมะเร็ง, คีโมบ�าบัด และรังสีบ�าบัด
  - อนุมูลอิสระ ท่ีเกิดจากการออกซิเดช่ัน
  - สารพิษท่ีเกิดในล�าไส้ เกิดจากการบูดเน่าของไขมันและโปรตีน
ตับท่ีแข็งแรงและล�าไส้ท่ีสะอาดเป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการล้างพิษ ดังน้ันเราจึงควรท่ีจะ
ท�าความสะอาดล�าไส้ 
 วิธีการท�าความสะอาดล�าไส้มี ๒ วิธี คือ
  ๑) การสวนล�าไส้ใหญ่ระดบับนเน้นการสวนด้วยน�า้อุน่
  ๒) การสวนล้างล�าไส้ใหญ่ระดับกลางด้วยสารบางอย่าง เช่น กาแฟ 
หรือสมุนไพร
  การสวนลำาไส้จะต้องกระทำาควบคู่ไปกับการกินอาหารท่ีเหมาะสมกับ
สุขภาพในแต่ละระยะการอด การออกกำาลังกายท่ีฝึกปราณอย่างเช่นช่ีกงหรือโยคะ 
การทำาสมาธิ เพ่ือให้กระบวนการฟ้ืนฟูสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วน

การสวนลำาไส้จะต้อง

กระทำาควบคู่ไปกับการ

กินอาหารที่เหมาะสมกับ

สุขภาพในแต่ละระยะการ

อด การออกกำาลังกายที่ฝึก

ปราณอย่างเช่น ชี่กงหรือ

โยคะ การทำาสมาธิ เพื่อให้

กระบวนการฟื้นฟูสุขภาพ

เป็นไปอย่างครบถ้วน
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 ประโยชน์ของการสวนล้างลำาไส้ (ดีท็อกซ์)
 การกินโปรตีน ไขมัน แป้งท่ีขัดสี อาหารท่ีมีกากใยน้อย ท�าให้การท�างาน
ของล�าไส้ไม่ดีและเพ่ิมสารพิษ เป็นจุดเร่ิมต้นของอาการเจ็บป่วยบางประการ ซ่ึง
อาการเจ็บป่วยดังกล่าวสามารถบรรเทาได้ด้วยการสวนล�าไส้ โรคท่ีสามารถบรรเทา
ได้ด้วยการท�าสวนล้างล�าไส้มีดังน้ี
  -กลุ่มของโรคทางเดินอาหาร โรคท้องผูก โรคล�าไส้ระคายเคือง
โรคล�าไส้ใหญ่อักเสบ อาการท้องอืดเฟ้ออาหารไม่ย่อย อาการมีกล่ินปากเหม็น   
ล้ินเป็นฝ้า แผลเป่ือยในปาก
  -กลุ่มของโรคภูมิต้านทาน โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด,โรคลมพิษ ผ่ืน
แพ้, ภาวะภูมิต้านทานต่�า, โรคภูมิต้านทานไวเกินอ่ืนๆ  เช่น รูมาตอยด์ SLE 
  -กลุ่มโรคความเส่ือมของร่างกาย  ผิวพรรณเห่ียวย่น, โรคข้อ
เส่ือม
  -กลุ่มโรคมะเร็ง
  -กลุ่มโรคทางจิตใจ เช่น โรคเครียด, โรคนอนไม่หลับ, โรคทาง
กายท่ีเกิดจากทางใจอ่ืนๆ (www.balavi.com/content_th/activity/activity_2.
asp มกราคม ๗, ๒๕๕๓)
 การมีเน้ือเย่ือท่ีเก็บกักสารพิษไว้ในร่างกายน้ันเป็นแหล่งแพร่กระจายของ
โรค ยกตัวอย่างเช่น ระบบล�าไส้ของคนท่ีก�าจัดของเสียน้ันเป็นส่ิงท่ีต้องดูแลรักษา
ให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดสุขภาพท่ีดี  การเรียนรู้โปรแกรมจัดการดูแลล�าไส้ของ 
ดร.เจนเซนน้ันท�าให้เราค้นพบ ความส�าคัญของการสวนล้างล�าไส้ว่าท�าให้เกิดพลัง 
เกิดการสร้างเน้ือเย่ือใหม่ และระบบร่างกายได้ใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้เต็ม
ท่ี (Jensen)
 ผู้วิจัยพบว่า การสวนล้างล�าไส้ใหญ่เป็นการปรับสมดุลด้วยการล้างพิษ ๓ 
อย่าง ออกจากล�าไส้ใหญ่ ได้แก่ 
  ๑) พิษของเน้ืออุจจาระท่ีหมักหมม  
  ๒) น�า้ทีเ่ป็นพษิอันเกดิจากทกุอวยัวะในร่างกายส่งสิง่ท่ีเป็นพิษมา
ก�าจดัทีตั่บ พิษส่วนหนึง่ตบักร็ะบายส่งไปทีล่�าไส้เลก็ แล้วกส่็งต่อไปล�าไส้ใหญ่ พษิ
อกีส่วนหน่ึงตับส่งต่อไปล�าไส้ใหญ่โดยตรง โดยระบบท่อน�า้ดี  
  ๓) พิษของพลังงานความร้อนท่ีเป็นของเสียจากทุกอวัยวะใน
ร่างกาย ส่วนใหญ่ส่งมาระบายท่ีล�าไส้ใหญ่
 ถ้าพิษดงักล่าวตกค้างอยูท่ีล่�าไส้ กจ็ะท�าลายล�าไส้ และกระตุน้ให้ล�าไส้เกดิ
รเีฟลก็ซ์เกรง็ตวัค้างเพือ่ขบัพษิ ท�าให้พิษจากตบัและจากทกุส่วนของร่างกายระบาย
ออกมาทีล่�าไส้ไม่สะดวก จึงท�าให้ทกุส่วนของร่างกายท่ีมพีษิค้างเกดิรเีฟลก็ซ์เกรง็
ตวัค้างเพ่ือขบัพิษ ท�าให้เสยีพลงัในการขบัพษิและเลอืดลมไหลเวยีนไม่สะดวก  จงึ
ท�าให้เกดิอาการอ่อนเพลยีและไม่สดชืน่ กลไกเดยีวกบัการไม่ได้อาบน�า้เพือ่ช�าระ
เหง่ือไคลทีอ่ดุตนัตามรขูมุขนบรเิวณผวิหนงั ท�าให้สสารและพลงังานทีเ่ป็นของเสยี 
ระบายออกทางผวิหนงัไม่สะดวก 
 ส่วนของร่างกายทีมี่พิษตกค้างเกดิรีเฟลก็ซ์เกรง็ตวัค้างเพือ่ขบัพิษ ท�าให้
เสยีพลงัในการขบัพิษและเลอืดลมไหลเวยีนไม่สะดวก จงึท�าให้เกิดอาการอ่อนเพลีย
และไม่สดชืน่ ถ้าอาบน�า้สิง่สกปรกถกูก�าจดัออก พิษท่ีเป็นสสารและพลงังานระบาย
ออกทางผวิหนงัได้ กล้ามเนือ้ภายในกจ็ะคลายตวั ท�าให้เลอืดลมไหลเวยีนสะดวก 
รูสึ้กสดช่ืนและมีก�าลงั การสวนล้างล�าไส้ใหญ่กจ็ะเกิดกลไกเดียวกันกับการอาบน�า้ 
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 การเลอืกสมนุไพรผสมนำา้สำาหรบัสวนล้างลำาไส้ใหญ่(ดทีอ็กซ์) 
 สมุนไพรท่ีใช้ดีท็อกซ์ตามต�าราท่ีเผยแพร่โดยท่ัวไป มักเป็นต�ารามาจากเมืองหนาว  ซ่ึงนิยมใช้เพียงแค่ 3 ชนิดหลัก 
ได้แก่ กาแฟ มะนาว หรือมะขาม 
 เน่ืองจากกาแฟมีฤทธ์ิร้อน ผู้วิจัยพบว่า เหมาะสำาหรับเมืองหนาวท่ีมีภาวะเย็นเกินหรือในเมืองร้อนแต่ผู้น้ันท่ีมี
ภาวะเย็นเกินแทรก จะท�าให้รู้สึกอุ่นสบายและมีก�าลัง ท�าให้ตับและเซลล์ในร่างกายแข็งแรง จึงขจัดและขับพิษออกมาได้ดี 
 แต่ถ้าเมืองร้อนโดยเฉพาะผู้ท่ีมีภาวะร้อนเกิน การใช้กาแฟมักจะท�าให้รู้สึกไม่สบายและอ่อนเพลีย เม่ือท�าต่อเน่ือง
ประมาณ ๑ เดือน ตรวจค่าการท�างานของตับมักจะพบว่าสูงผิดปกติ แสดงถึงตับและเซลล์ในร่างกายเส่ือม แต่พอใช้ส่ิงท่ีมีฤทธ์ิ
เย็นกลับรู้สึกสบายและมีก�าลัง เม่ือท�าต่อเน่ืองประมาณ ๑ สัปดาห์ ตรวจค่าตับมักพบว่าค่าการท�างานของตับลดลงจากท่ีสูงผิด
ปกติ แสดงถึงตับและเซลล์ของร่างกายแข็งแรงมากข้ึน 
 สำาหรับการใช้มะนาว/มะขาม พบว่าเหมาะส�าหรับผู้ท่ีชอบรับประทานไขมัน จนมีไขมันมากเกิน เม่ือใช้มะนาว/
มะขาม แล้วมักจะรู้สึกสบาย ส่วนผู้ท่ีไม่ค่อยรับประทานไขมันหรือมีไขมันน้อย เม่ือใช้มะนาว/มะขาม แล้วมักจะรู้สึกเสียดมวนท้อง
 ดังน้ันการเลือกสมุนไพรท่ีเหมาะสมจึงเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญมาก ควรเลือกสมุนไพรท่ีเม่ือด่ืมหรือสัมผัส ณ เวลา
น้ันแล้วรู้สึกสบาย หรือเม่ือใช้ทำาดีท๊อกซ์แล้วรู้สึกสดช่ืนโปร่งโล่งสบาย ดังน้ี
 ถ้ามภีาวะร้อนเกนิหรอืเยน็หลอก ก็ใช้สมนุไพรฤทธ์ิเยน็ดท็ีอกซ์ เช่น ใบเตย ๑ ใบ อ่อมแซบครึง่ก�ามอื ย่านาง ๑-๓ 
ใบ น�า้มะนาว ครึง่-๑ ช้อนโต๊ะ ใบมะขามครึง่ก�ามอื มะขามเปียก ๑-๓ ฝัก ใบส้มป่อยครึง่ก�ามอื น�า้คลอโรฟิลด์สดครึง่-๑ แก้ว 
เป็นต้น เลือกสมุนไพรอย่างใดอย่างหนึง่ หรอืหลายอย่างรวมกนัก็ได้ตามสภาพร่างกาย 
 ถ้ามีภาวะเย็นเกินหรือร้อนหลอก ก็ใช้สมุนไพรฤทธ์ิร้อนดีท็อกซ์ เช่น ขม้ิน ๑ ข้อน้ิวมือ ขิง ๑ ข้อน้ิวมือ ข่า ๑ ข้อน้ิว
มือ ตะไคร้ ๑ หัว ไพล ๑ ข้อน้ิวมือ  ใบมะกรูด ๑-๓ ใบ กาแฟ ๑ ช้อนชา  เป็นต้น 
 ถ้ามีภาวะท้ังร้อนและเย็นเกิดข้ึนพร้อมกัน ก็ใช้สมุนไพรฤทธ์ิเย็นผ่านไฟ (ต้มหรือกดน้�าร้อนใส่แล้วผสมน้�าธรรมดาให้
อุ่น)หรืใท้ังสมุนไพรฤทธ์ิเย็นและฤทธ์ิร้อนพร้อมกัน 
 สำาหรับสมุนไพรฤทธ์ิขมทุกชนิด จะออกฤทธ์ิร้อนดับร้อน คือ รสขมน้ันมีฤทธ์ิร้อนพิเศษ ท่ีพอรวมกับความร้อน
ในร่างกาย ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาขับร้อนออกอย่างรวดเร็ว ถ้าขับร้อนออกได้ร่างกายก็จะเย็นลง(แพทย์แผนไทยจึงบอกว่าขม
เป็นยาเย็น) แต่ถ้าขับร้อนออกไม่ได้ ก็จะเกิดความร้อนในร่างกายเป็นทวีคูณ(แพทย์ทางเลือกจึงบอกว่าขมเป็นหยาง-ร้อน)
 ตัวอย่างสมุนไพรรสขม เช่น กาแฟ ๑ ช้อนชา บอระเพ็ด ๑ ข้อน้ิวมือ ลูกใต้ใบ ๑ ต้น ฟ้าทะลายโจร ๑ ยอด(ยาว
คร่ึง-๑ คืบ) เป็นต้น 
 

 มะนาว

ใบเตย อ่อมแซบ ย่านาง

ใบมะขาม ส้มป่อย
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 วธิกีารเลอืกใช้สมนุไพรสวนล้างลำาไส้ใหญ่ (ดทีอ็กซ์)
 ให้เลือกใช้สมุนไพรอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีถูกกับร่างกายเรา ณ เวลาน้ัน คือ พอสวนล้างล�าไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) แล้วรู้สึก
สดช่ืน โปร่ง โล่ง เบา สบายตัว หรือเลือกสมุนไพรท่ีเม่ือเรารับประทานแล้วรู้สึกสบายตัว ถ้าใช้แล้วไม่สบายก็แสดงว่าไม่ถูกกับ
คนน้ัน ณ เวลาน้ัน ควรงดเสีย

 วธิเีตรยีมนำา้สวนล้างลำาไส้ใหญ่ (ดทีอ็กซ์) 
 ๑. น�าสมนุไพรต้มในน�า้เปล่า เดอืดประมาณ ๕-๑๐ นาที แล้วผสมน�า้ธรรมดาให้อุน่ หรอืใช้ใบสมนุไพรสด ขยีก้บัน�า้
เปล่า กรองผ่านกระชอน
 ๒. น�าน�า้ที่ได้ไปใส่ขวด หรอืถงุ ทีเ่ป็นชุดสวนล้างล�าไส้ โดยท่ัวไปใช้น�า้สมนุไพร ๕๐๐-๑,๕๐๐ ซ.ีซ.ี สดัส่วนความเข้ม
ข้นของน�า้สมนุไพรปรบัตามสภาพร่างกายทีรู่ส้กึสบาย เบากายและมพีลงั
 ๓. เปิดน�า้ให้วิง่ตามสายเพือ่ไล่อากาศออกจากสายแล้วลอ็คไว้ 
 หมายเหตุ บางคนถกูกบัน�า้เปล่าก็ใช้น�า้เปล่าดท็ีอกซ์ได้
     บางคนถกูกบัน�า้ปัสสาวะ ก็ใช้น�า้ปัสสาวะอย่างเดยีวหรอืปรมิาณ   เท่าท่ีมผีสมกบัน�า้เปล่าดทีอ็กซ์ได้

 วธิกีารสวนล้างลำาไส้ใหญ่ (ดทีอ็กซ์) 
 ๑. หลงัจากเตรยีมน�า้ใส่อุปกรณ์ส�าหรบัท�าดทีอ็กซ์แล้ว น�าเจล หรอืวาสลนีหรอืน�า้มนัพชื หรอืว่านหางจระเข้  หรือวสัดุ
หล่อล่ืน ทาทีป่ลายสายสวนประมาณ ๑ เซนตเิมตร เพือ่หล่อลืน่ หรอือาจใช้ปลายสายสวนจุม่ในน�า้ก็ได้ 
 ๒. ต่อจากนัน้ ค่อยๆ สอดปลายสายสวนเข้าไปท่ีรทูวารหนกั ถ้าเบ่งถ่ายในขณะสอดจะท�าให้รทูวารขยายช่วยให้สอด
ง่ายขึน้ สอดให้ลึกเข้าไป ประมาณเท่านิว้มอืเรา (ประมาณ ๓-๕ นิว้ฟตุ)
  

 

 

ลูกใต้ใบ ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้

บอระเพด็

ขมิน้ไพลข่าขิง

 ๓. ยกหรือแขวนขวดสมนุไพรสงูจากทวารประมาณ ๒ ศอก ค่อยๆ ปล่อย
น�า้สมนุไพรให้ไหลเข้าไปในล�าไส้ใหญ่ของเรา(ถ้าทีแ่ขวนสงูการปล่อยน�า้เรว็จะท�าให้
ปวดท้องเรว็เกนิไป แก้ไขได้ด้วยการหกัสายไว้แล้วค่อยๆ ผ่อนสายให้น�า้ค่อยๆ ไหล
เข้าช้าๆ ) โดยใส่ปรมิาณน�า้เท่าทีร่่างกายเรารูส้กึสบายทีท่นได้โดยไม่ยากไม่ล�าบาก
เกนิไป
 ๔. แล้วใช้มือนวดคลงึทีท้่อง ในขณะทีท่�าดท๊ีอกซ์เราสามารถนอน(ส่วนใหญ่
นยิมนอนท�า) นัง่หรอืยนืท�าก็ได้ ตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายและสถานท่ี
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วนัทีส่มคัร ……………………………………………

ชือ่-สกลุ (นาย/นาง/น.ส./อืน่ ๆ) : …………………………………………………………………………………………………………….

Name-Surname (MR./MRS./MISS/Other) ..……………………………………………………………………………………………

ทีอ่ยูท่ ีต่อ้งการใหส้ง่ไปรษณีย ์/ ขอ้มลูสว่นตวั

ทีอ่ยู่ปัจจุบันอาคาร………………………..เลขที…่…………หมู่ที…่….....ซอย……...........ถนน............………............

ต�าบล/แขวง  …………………….. อ�าเภอ/เขต ………………......จังหวดั ....…………......…..รหสัไปรษณีย ์ ……............

โทรศพัท ์  ………………………มอืถอื  ……………………อเีมล ์…..………………………………………….………………….…….....

วนั เดอืน ปีเกดิ ………………………..……………… อาย ุ……................... ปี เชือ้ชาต ิ …………………………………….....

สญัชาต ิ …………………………… ศาสนา  ………………………..………………………………………….………………….…….....

ทราบขา่วการรับสมคัรจาก………………………..………………………………………….………………….……………………………...

........................................................................…..………………………………………….………………….………….....

ทา่นมอีาการเจ็บป่วยหรอืไม?่  ม ี                ไมม่ ี                                   

ถา้มโีปรดระบชุือ่โรค/อาการ.......................................................................................................................

เป้าหมายการรับวารสารเพือ่.......................................................................................................................         

          ขา้พเจา้ขอสมคัรเป็นสมาชกิวารสารแพทยว์ถิธีรรม (ปีละ ๓ เลม่  รวมคา่ขนสง่ในประเทศแลว้)

คา่สมาชกิสนับสนุนการด�าเนนิงาน          ๑ ปี  เป็นเงนิ ๑๐๐ บาท (เริม่รับตัง้แตฉ่บบัที.่.........ถงึฉบบัที.่..........)

                                                     ๒ ปี  เป็นเงนิ ๒๐๐ บาท (เริม่รับตัง้แตฉ่บบัที.่.........ถงึฉบบัที.่..........)

                                                     ๓ ปี  เป็นเงนิ ๓๐๐ บาท (เริม่รับตัง้แตฉ่บบัที.่.........ถงึฉบบัที.่..........)

                                                     ตอ่อาย ุสมาชกิเลขที.่............จ�านวน.................ปีตอ่อายุ

          ช�าระเงนิแบบเงนิสด สถานทีช่�าระ...............................ผูรั้บเงนิ..............................................

  โอนเงนิเขา้บญัชชีือ่ กองบญุแพทยว์ถิธึรรมแหง่ประเทศไทย  บญัชธีนาคารออมสนิ สาขาดอนตาล         
บญัชเีผือ่เรยีก เลขทีบ่ญัช ี๐๒๐-๐๘๖๐-๗๙๘๐-๑  เรยีบรอ้ยแลว้                                                                  

พรอ้มแนบส�าเนาการช�าระเงนิทางอเีมล ์morkeawjournal@gmail.com

  หรอืจัดสง่มาที ่ศนูยเ์รยีนรูส้ขุภาพพึง่ตนตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงสวนป่านาบญุ ๓  ๓๐/๒๘ หมูบ่า้นคนัทรกีารเ์ดน้  หมู ่
๑๐ ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี๑๒๑๒๐ โทร.๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑

                                                                  ......................................................

                                                   ลายมือช่ือผูส้มัคร (Applicants signature) 

ฉบบัที ่๑

ถ่ายเอกสารหรือคัดลอกใบสมัครน�าส่ง

ฉบบัที ่๒ ฉบบัที ่๓

ตดิตอ่ขอ้มลูเพิม่เตมิ : คณุจารณีิ กววีวิชิชยั (เอ)๋ โทร. : ๐๘๙-๗๗๘-๔๙๗๔ อเีมล ์jarineeka@gmail.com                                                                                          
        คณุมลฑา สกลุจงเกษม (มล) โทร.: ๐๘๖-๘๘๓-๒๘๓๔ อเีมล ์monkrapao@hotmail.com                                               
        รอ้งเรยีนปัญหาและแนะน�า เสนอขอ้คดิเห็นมาที่ ่อเีมล ์jiranun1963@gmail.com                                    

ฉบบัที ่๔

ฉบบัที ่๔ฉบบัที ่๔ฉบบัที ่๔

ฉบบัที ่๕
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 การสวนล้างลำาไส้ใหญ่ (ดทีอ็กซ์)
 สามารถทำาได้บ่อยแค่ไหน

 

   
 

 

 ในกรณทีีน่อนทำา ขณะทีป่ล่อยน�า้เข้าจะนอน ท่าไหน
ก็ได้ทีรู่ส้กึสะดวก หลงัจากทีป่ล่อยน�า้เข้าไปแล้ว ถ้าสามารถ
นอนตะแคงขวาได้บ้างในบางช่วงกจ็ะด ีน�า้ดท็ีอกซ์จะได้เข้าไป
ช�าระล้างในส่วนทีส่ะสมหมกัหมมพษิบรเิวณล�าไส้ใหญ่ส่วนต้น 
ไม่ต้องกลัวว่าน�้าดีท๊อกซ์จะเข้าไปถึงอาหารในล�าไส้เล็กและ
กระเพาะอาหาร เพราะร่างกายจะมกีล้ามเนือ้ท่ีคล้ายวาวเปิด
ออกทางเดียวจากล�าไส้เลก็สูล่�าไส้ใหญ่ป้องกนัการไหลย้อนกลับ
ของอุจจาระปิดกั้นไว้อยู่น�้าดีท็อกซ์จะเข้าไปได้ลึกที่สุดแค่
ล�าไส้ใหญ่ส่วนต้นทีต่่อกบัล�าไส้เลก็ ซึง่เป็นจดุทีอ่าหารเริม่กลาย
เป็นอุจจาระ

 สำาหรับผู้ป่วยท่ีอาการหนัก 
 อาจท�าดีท็อกซ์ วันละ ๑-๒ คร้ัง อาจมากหรือน้อยกว่า 
ตามสภาพของร่างกาย คือ ท�าเท่าท่ีรู้สึกสบาย 
 ส่วนคนท่ัวไป 
 ท�าดีท็อกซ์เฉล่ีย สัปดาห์ละ ๑-๓ คร้ัง หรือตามสภาพ
ร่างกาย คือ ท�าเท่าท่ีรู้สึกสบาย
 การดีทอ็กซ์ สามารถทำาได้ตัง้แต่เดก็แรกเกดิ (ใช้น�า้
น้อยๆ แค่พอดีให้เดก็ระบายถ่ายออกมาได้)จนถงึผูส้งูอายุ
 ผู้วิจัยเคยใช้การดีท๊อกซ์กับเด็กทารกพ่ึงเกิดได้ไม่กี่
เดือน ท่ีเป็นไข้/ท้องอดื/ท้องผกู พบว่าช่วยแก้ไขบรรเทาอาการ
ดงักล่าวได้ด ีคนสมยัก่อนก็ใช้วธิกีารสวนทวารให้กับเดก็ทารก
ทีม่อีาการไม่สบายดงักล่าวเช่นเดยีวกนั สำาหรับผู้ป่วยทีอ่าการ
หนัก อาจท�าดีทอ็กซ์ วนัละ ๑-๒ ครัง้ อาจมากหรอืน้อยกว่า 
ตามสภาพของร่างกาย คือ ท�าเท่าทีรู่ส้กึสบาย ส่วนคนท่ัวไป 
ท�าดีทอ็กซ์เฉล่ีย สปัดาห์ละ ๑-๓ ครัง้ หรอืตามสภาพร่างกาย 
คอื ท�าเท่าทีรู่สึ้กสบาย
 สำาหรบักรณีทีม่กีารผ่าตดัลำาไส้ 
 ควรรอให้แผลหายดอีย่างน้อยหลงัผ่าตดั ๓ เดอืนขึน้
ไป จงึค่อยท�าดทีอ็กซ์ โดยครัง้แรกๆ ให้ใช้น�า้ดีท็อกซ์น้อยๆ แค่
พอรูส้กึปวดระบายถ่ายท้องก่อน พอล�าไส้ปรบัสภาพดแีล้วจงึ
ค่อยเพ่ิมน�า้ดีท็อกซ์ ในปริมาณทีรู้่สกึสบาย (ทนได้ไม่ยากไม่
ล�าบาก)
 กรณนีำา้ปัสสาวะ
 นอกจากจะใช้สวนล้างล�าไส้ใหญ่ได้ดแีล้ว พบว่ายงัใช้
ในการสวนล้างช่องคลอด เพ่ือลด/แก้ปัญหาอาการไม่สบายผดิ
ปกติต่างๆในช่องคลอดได้อย่างมปีระสทิธภิาพด ี เช่น อาการ
ตกขาว แสบ คนั ปวด อกัเสบ เป็นต้น โดยใช้น�า้ปัสสาวะ ๑ 
ส่วนผสมน�า้เปล่า ๑ ส่วน สวนล้างช่องคลอดคล้ายกบัการสวน
ล้างล�าไส้ใหญ่ โดยใช้ชุดสวนแบบเดยีวกนัแต่แยกใช้คนละชดุ
เพือ่ความสะอาดและปลอดภยั  

การสวนล้างล�าไส้ใหญ่ ท่านอน

การสวนล้างล�าไส้ใหญ่ ท่านัง่

การสวนล้างล�าไส้ใหญ่ ท่ายนื
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ทบทวนธรรมของอาจารย์หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน)
พิมพ์เขียวของการสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก

•เรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่น เราต้องระลึกรู้ว่า  มันคือวิบากกรรมเขา  วิบากกรรมเรา  แก้ไขได้ด้วย
การทำาดีไม่มีถือสาไปเร่ือยๆ  แล้ววันใดวันหน่ึงข้างหน้าในชาติน้ีหรือชาติหน้าหรือชาติอ่ืนๆ สืบไป ความเข้าใจผิดน้ัน  
ก็จะหมดไปเอง
•เราต้องรู้ว่าแต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกัน  เราจึงควรประมาณการกระทำาให้เหมาะสมกับฐานจิตของเรา  
และฐานจิตของผู้อื่น   “คิดดี  ทำาดีไว้ก่อน”  ดีที่สุด
•การกระทำาเดียวกัน  มีเหตุผลในการกระทำากว่าล้านเหตุผล  ต้องระวัง “อคติหรือความเข้าใจผิดจากการ
คาดเดาที่ผิดของเรา”  
•สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำามา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยทำามา 
•เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ  ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทำาเช่นนั้นมามากกว่านั้น    
เมื่อได้รับแล้วก็หมดไป  เราก็จะโชคดีขึ้น 
•เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา  โลกนี้ไม่มีใครผิดต่อเรา  เราเท่านั้นที่ผิดต่อเรา  คนอื่นที่ทำาไม่ดีนั้น  เขาผิดต่อ
ตัวเขาเองเท่านั้น และเขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง   เขาจึงไม่ได้ผิดต่อเรา แต่เขานั้นผิดต่อตัวเขาเอง     
ถ้าเรายังเห็นว่าคนที่ทำาไม่ดีกับเราเป็นคนผิดต่อเรา   แสดงว่าเรานั่นแหล่ะผิด  อย่าโทษใครในโลกใบนี้  ผู้ใด
ที่โทษผู้อื่นว่าผิดต่อตัวเรา  จะไม่มีทางบรรลุธรรม   นี่คือ...  คนที่ไม่ยอมรับความจริง  เพราะไม่เข้าใจเรื่อง 
“กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า  “ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้รับ  ล้วนเกิดจากการกระทำาของตนเองเท่านั้น เมื่อรับ
ผลดีร้ายจากการกระทำาแล้วผลนั้นก็จบดับไป  และสุดท้ายเมื่อปรินิพพานทุกคนก็ต้องสูญจากทั้งดีและร้ายไป  
ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร เพราะสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับไป จึงไม่ต้องยึด ไม่ต้องทุกข์กับอะไร” 
•เรามีหน้าที่ทำาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะพึงทำาได้  ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่
ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น
•เราทำาดีด้วยการช่วยไม่ให้คนอื่นทำา “ผิด”ได้ “ก็ช่วย” แล้ววางให้เป็นไปตามวิบากดีของเขา  “ช่วยไม่ได้” ก็  
“วาง”  ให้เป็นไปตามวิบากร้ายของเขา เมื่อเขาเห็นทุกข์จนเกินทนก็จะเห็นธรรม  แล้วจะปฏิบัติธรรมสู่ความ
พ้นทุกข์
•การได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเรา  ไม่ได้ดั่งใจเรา  เป็นสุดยอดแห่งเครื่องมืออันลำ้าค่าที่ทำาให้ได้ฝึกล้าง
กิเลสคือ  ความหลงชิงชังรังเกียจ  หลงยึดมั่นถือมั่นในใจเรา   และทำาให้ได้ล้างวิบากร้ายของเรา
•ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่น  แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตนเอง
•ทำาดีให้มากๆ เพื่อจะให้ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้ายที่เราเคยพลาดทำามาในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ   จะได้มีดีไว้ใช้ใน
ปัจจุบันและอนาคต  ในชาตินี้และชาติอื่นๆ สืบไป
•จงทำาดีเต็มที่  เหนื่อยเต็มที่  สุขเต็มที่  ไม่มีอะไรคาใจ  ไม่เอาอะไร  คือสุดยอดแห่ง “ความอิ่มเอิบ     
เบิกบานแจ่มใส”
•ยึดอาศัย “ดีที่สามารถทำาให้เกิดขึ้นได้จริง”นั้น “ดี”  แต่ยึดมั่นถือมั่นว่า “ต้องเกิดดีดั่งใจหมายทั้งๆ ที่องค์
ประกอบเหตุปัจจัย ณ เวลานั้น ไม่สามารถทำาให้ดีนั้นเกิดขึ้นได้จริง” นั้น  “ไม่ดี”
• หลักการทำาดีอย่างมีสุข  ๖ ข้อ
  ๑. รู้ว่าอะไรดีที่สุด
 ๒. ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด
 ๓. ลงมือทำาให้ดีที่สุด
 ๔. ยินดีเมื่อได้ทำาให้ดีที่สุดแล้ว
 ๕. ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุด
 ๖. นั่นแหล่ะคือสิ่งที่ดีที่สุด
สาธุ  เจริญธรรม  สำานึกดี  มีอภัย  ไร้ทุกข์  
ใจเพชร  กล้าจน (หมอเขียว) ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๘
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...ไม่ขำาขำา แต่

 เกือบลืมไปแล้วว่าสัญญากับพี่ปุ๊ไว้ว่าจะส่งเรื่องมา

ลงในคอลัมน์ ข�า แต่...ไม่ข�า ในวาสารแพทย์วิถี

ธรรม พอดีช่วงที่อยู่อมก๋อย สัญญานเนตใช้แทบไม่ได้เลย 

จากนั้นก็ติดภารกิจอีกหลายที่จนลืมไปเลยค่ะ มานึกได้ก็

ตอนเห็นหน้าพี่ปุ๊ในงานประชุมเครือข่ายที่สันติฯ ก็เลยท�า

ตามสัญญานะคะ  เรื่องมีอยูู่ว่า มีโอกาสได้เดินทางไปร่วม

บ�าเพ็ญบุญกับ อ.สุเมธ พรหมรักษา ที่ศูนย์ภูฟ้า อมก๋อย 

จ.เชียงใหม่  อ�าเภออมก๋อยเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญ 

คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่ร่วมกันหลาย

เผ่า แต่ที่มีอยู่มากสุดก็น่าจะเป็นพี่น้องชาวปกาเกอญอ 

หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “ชาวกะเหรี่ยง”  อ.สุเมธ ไ้ด้เข้าไป

สนับสนุนความรู้ในการดูแลสุขภาพตามแนวทางแพทย์วิถี

ธรรมให้แก่พวกเขา  จนพวกเขาเหล่านั้นให้ความเคารพ 

อ.สุเมธ เป็นอย่างมาก  สังเกตุได้จากการเข้ามาร่วมช่วย

งานที่ศูนย์ ในระยะเวลา ๑ สัปดาห์ที่ผู้เขียนได้มีโอกาส

บ�าเพ็ญบุญอยู่ที่อมก๋อย  มีพี่น้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนเสีย

สละแรงกายแรงใจกันมาช่วยงานอย่างไม่ขาดสาย  แถม

เวลามาก็ไม่ได้มามือเปล่า ยังน�าข้าวหรืออาหารการกินอ่ืน ๆ 

มาร่วมบุญด้วย  

       เช้าวนัหนึง่เม่ือพ่ีน้องปกาเกอญอเดินทางมาถงึท่ีศนูย์ฯ 

เราต้องแบ่งหน้าท่ีกนัท�างาน พวกผู้ชายส่วนใหญ่ต้องช่วยงาน

สร้างทีพ่กัรบัรองให้กบัอ.หมอเขียว  ส่วนผู้หญิงท่ีเหลอื รวม

ทัง้ผูเ้ขยีน ต้องไปสมทบกบัสาวปกาเกอญอเพ่ือไปตัดไม้ไผ่มา

เพิม่ ต้องออกเดินทางไปอีกหมู่บ้านหน่ึง  สมาชิกท่ีไปร่วมใน

วนันัน้มผีูช้าย 2 คน และผู้หญิงอกีประมาณ 8 คน (ปกา

เกอญอ 5 คน, จิตอาสาหมอเขียว 3 คน)  

       เมื่อไปถึงที่หมาย พวกเราก็ไม่รอช้า ผู้ชายช่วยกัน

ตัดไม้ไผ่ ส่วนผู้หญิงที่เหลือช่วยกันหามล�าไม้ไผ่มาเก็บใน

ท้ายรถปิคอัพ  ผู้หญิงปกาเกอญอคนเดียวสามารถหาม

ไม้ไผ่ล�าใหญ่ได้อย่างสบาย ๆ แถมเดินยิ้มสวนกับผู้เขียน

อย่างสบายอารมณ์  ส่วนผู้เขียนก็ไม่อยากที่จะนิ่งดูดาย  

ก็เลยอาสาเข้าไปช่วยเขาหามบ้าง แต่หามคนเดียวไม่ไหว 

ก็ต้องช่วยกัน 3 แรงแข็งขัน คือ บางล�าที่ใหญ่ ๆ หน่อย ก็

หาม ๓ คน( หัว กลาง ท้าย) ถ้าไม้ไผ่ล�าไม่ใหญ่มากก็หาม 

๒ คน เล่นเอาหอบแฮ๊ก ๆ กันเลยทีเดียว  จนในที่สุด

ภารกิจตัดไม่ไผ่ก็ส�าเร็จไปได้ด้วยดี

       ในหว่างเดินทางกลับ พวกเราแวะไปซื้อปูนซีเมนต์ใน

ร้านขายวัสดุก่อสร้าง เมื่อพนักงานประจ�าร้านแบกกระสอบ

ปูนมาวางยังท้ายรถกะบะ พวกเรายืนอยู่ท้ายรถก็มีหน้าที่

ช่วยกันดันกระสอบปูนเข้าไปอยู่ด้านใน ก็อีกเช่นเคย ผู้

เขียนก็อยากจะช่วยบ้าง แต่ดันกระสอบปูนยังไงมันก็ไม่ยอม

เคลื่อนไปซักกะที  สาวปกาเกอะญอคนหนึ่งทนดูไม่ได้ ก็

พูดขึ้นมาว่า “ พี่อยู่เฉย ๆ เดี๋ยวท�าเอง” แล้วก็ดันกระสอบ

ปูนเข้าไปด้านในได้อย่างสบาย ๆ เมื่อเสร็จภารกิจ เธอคน

นั้นก็หันมามองหน้าผู้เขียน แล้วพูดแซวขึ้นเป็นภาษาไทย

ส�าเนียงไม่ชัดแบบชาวเขาว่า “ไหน -บ๊อก-ว่า-กิง- นั้ม-

คอ-โล-ฟิว-แล้ว-มี-แลง-ไง” (ไหนบอกว่ากินน�้าคลอโร

ฟิลด์แล้วมีแรงไง”  ผู้เขียนเจอมุขนี้เข้าไปก็หน้าเหวอไป 5 

วินาที แต่เพื่อการรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองเอาไว้  ก็แก้เก้อ

ด้วยค�าว่า “ก็แข็งแรงแบบเราไง จะให้ไปแข็งแรงแบบพวก

เธอได้ไง ก็คนมันไม่เคยแบกของหนักมาก่อนนี่นา” แล้ว

ต่างฝ่ายต่างก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนาน

     นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าได้ประมาณพี่น้องชาวเขา 

ว่าเป็นคนซื่อ ๆ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไร แต่เจอมุขเด็ดเข้าไปก็

หน้าหงายไปเลย
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ตอบแหลก...ก่อน
หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน)

 

 ปวดเพราะความร้อนมันเผาเส้นประสาทให้ปวด เช่นหากโดนไฟไหม้

น�้าร้อนลวกก็จะมีอาการปวด แสบ ออกร้อน เพราะความร้อนเผาระบบ

เนื้อเย่ือ และระบบประสาทจึงปวด แต่เมื่อเราเอาอะไรเย็น ๆ มาใส่ อาการ

ปวดแสบปวดร้อนก็บรรเทาลง เพราะความร้อนที่เผาประสาทลดลงฉันใดก็

ฉันน้ัน พอความร้อนเคลื่อนออกมา  อาการปวดตามที่ต่าง ๆ ของร่างกายก็

ลดลง เช่นเดียวกันกับอาการไข้ขึ้น ปวดหัว ตัวร้อน เมื่อเรากินน�้าสมุนไพร

ฤทธิ์เย็นเข้าไปอาการต่าง ๆ ก็หายไป  เพราะว่าความเย็นนั้นได้ไปดับพิษ

ร้อน แต่จะต่างกันกับยาแก้ปวด เพราะยาแก้ปวดมีการท�างานที่ต่างกัน เมื่อ

กินยาแก้ปวดเข้าไป ตัวยาก็จะไปกดประสาทไว้ไม่ให้รู ้ว่าปวด โดยยาจะ

ท�าให้ร่างกายหลั่งสาร โพสตาแกนดีนออกมา ซึ่งเป็นสารที่ท�าให้เราไม่รู ้สึก

ปวด จริงๆแล้วร่างกายก็ยังมีความเจ็บปวดอยู่ แต่เป็นการหลอกตัวเองเฉยๆ 

ว่าไม่ปวด ว่าไม่มีพิษ แต่โดยความเป็นจริงในร่างกายยังมีพิษ ท�าลายอยู่ 

เมื่อเรากินยาแก้ปวดเป็นประจ�า ก็จะท�าให้พิษนั้นสะสมๆ มากขึ้นเรื่อยๆ พิษ

ที่อยู่ในร่างกายก็ท�าลายร่างกายไปเรื่อยๆ ยาก็กดประสาทไปเรื่อยๆ และยา

ก็ไปท�าลายตับ ท�าลายไตไปเรื่อยๆ สุดท้ายยาก็ไปท�าลายระบบประสาท 

ท�าลายระบบตับ ไต ท้ังหมด ตอนนี้หมอแผนปัจจุบันได้มีการวิจัยพบว่ายาแก้

ปวดทุกชนิด ตั้งแต่ยาพาราขึ้นไปเมื่อกินเข้าไปแล้ว จะเป็น  ต้นเหตุท�าให้

ความดันโลหิตขึ้น โดยทุกความดันโลหิตที่ขึ้น ๑ มิลิเมตร หรือ ๑ ขีดคือ

ความเสื่อมของสมองและระบบหลอดเลือด นี้คือผลวิจัยของหมอแผนปัจจุบัน 

 เพราะฉะนั้นทุกเม็ดของยาแก้ปวดคือการพังของสมอง ของระบบ

ประสาท ระบบหลอดเลือด รวมไปถึงตับ ไต ของคุณเอง ดังนั้นให้พึงระวัง

ในการกินยาแก้ปวดทุกครั้ง เพราะยาเหล่านี้ไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุ 

 เหตุใดถึงมีอาการตึง ก็เพราะว่าเมื่อเราน�าเนื้อไปเผาไฟ อาการ

ต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น แต่พอเราท�าให้ร่างกายเย็นลง อาการต่างๆ ก็จะคลายลง 

มีความยืดหยุ่นดีขึ้น อาจจะสังเกตได้จากการมาเข้าค่ายในวันแรกๆ  ในตอน

ที่เราท�าโยคะ ร่างกายจะมีอาการตึง แต่พอผ่านไปวันที่ ๓ - ๔ อาการต่าง ๆ 

ก็จะดีขึ้น นั้นแสดงว่าร่างกายเราเย็นข้ึนนั้นเอง เพราะฉะนั้นการแก้ที่ต้นเหตุ

ก็คือการท�าให้ร่างกายเย็นลงในขีดที่พอดี แต่ก็ไม่เย็นจนเกินไป ให้เย็นในขีด

ที่เรารู้สึกสบายตัว และมีพลังท่ีสุด แต่หากมีอาการตึงมากๆ ความตึงนี้ก็จะ

คำาถาม ?

 ดิฉันเป็นโรคปวด ตึงเม่ือย ตึงแข็ง ตามร่างกาย ทำาไมถึงปวดคะ 

ตอบโดยคุณหมอเขียว : 

เมื่อกินยาแก้ปวดเข้าไป 

ตัวยาก็จะไปกดประสาทไว้

ไม่ให้รู้ว่าปวด โดยยาจะ

ทำาให้ร่างกายหลั่งสาร   

โพสตาแกนดีนออกมา   

ซึ่งเป็นสารที่ทำาให้เรา  

ไม่รู้สึกปวด... 

จริงๆแล้วร่างกายก็ยังมี

ความเจ็บปวดอยู่  

แต่เป็นการหลอกตัวเอง

เฉยๆ ว่า...ไม่ปวด 

      ว่า...ไม่มีพิษ

แหกค่าย
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โดยปกติแล้วร่างกายของ

คนเราต้องการอาหาร 

ไม่ใช่ต้องการยา... 

เพราะอาหารคือ...

สิ่งที่เลี้ยงชีพ... ไม่ใช่ยา 

ยาไม่ใช่สิ่งที่เลี้ยงชีพ 

ยาไม่ใช่สิ่งปกติที่ร่างกาย

ต้องการ... 

แต่อาหารคือสิ่งปกติที่

ร่างกายต้องการ... 

ยา...คือเคมี 

   ...คือสิ่งแปลกปลอม 

แต่อาหารคือธรรมชาติ 

คอืของจรงิทีร่่างกายต้องการ

ไปกดรัดเส้นเลือด จะท�าให้เลือดลมวิ่งผ่านตามที่ต่างๆ ไม่ได้ พอว่ิงผ่านไม่

ได้จะท�าให้เกิดอาการมึนและชา 

 แต่ในสมัยก่อนอาการมึนชาจะเกิดจากสภาวะเย็นเกิน เมื่อเส้นเลือด

หดตัวเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกก็จะเกิดอาการเหล่านี้ 

 แต่การแก้ในสมัยก่อนหมอจะให้คนไข้กินยาที่มีฤทธิ์ร้อน วิตามินร้อน 

เช่น ยาวิตามินรวม แคลเซียมที่มีฤทธิ์ร้อน ให้ธาตุเหล็กต่างๆ ส่วนหมอแผน

โบราณก็จะให้กินสมุนไพรพวก ขิง ข่า ตะไคร้ ร�าปิ้งกล้วย โดยจะน�าร�าและ

งามาคั่วแล้วต�าเข้าด้วยกันแล้วน�าไปคลุกกับกล้วยน�้าว้า ห่อด้วยใบตองแล้วก็

ปิ้งกินเพราะว่าในร�ามีวิตามินบีมาก ในงาก็มีแคลเซียม ในกล้วยก็จะมี

โปเเตสเซียมเยอะ พอกินเข้าไปจะเกิดการปั้มของหัวใจมีผลท�าให้หัวใจ

ท�างานมากขึ้น เลือดลมก็มีการไหลเวียนดี อาการต่างๆ ก็จะหายไป

 แต่ในยุคปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่จะมีอาการร้อนเกิน และต้นเหตุท่ีเกิด

ก็คนละแบบกัน แต่อาการที่เกิดเหมือนกันก็คือ อาการมึนและชา เพราะหาก

เย็นเกิน หรือร้อนเกินก็จะมีอาการมึนชาท้ังสิ้น แต่ร้อนเกินจะเกิดจากกล้าม

เนื้อเกร็งค้างไปกดรัดเส้นเลือด ท�าให้หมอแผนโบราณจ่ายยาผิด ท�าให้

ร่างกายร้อนขึ้นเป็นทวีคูณ พอความร้อนเพิ่มขึ้นก็จะท�าให้เลือดพุ่งออกไป

และอาการต่างๆ ก็จะดีขึ้น แต่จะดีขึ้นแค่ชั่วคราวเท่านั้น เพราะความร้อนที่

ใส่เข้าไปนั้นจะท�าให้ความร้อนเผาร่างกายซ�้าเข้าไปอีก 

 เพราะฉะนั้นการแก้ที่ต้นเหตุก็คือการท�าให้ร่างกายเย็นลง นี้คือการ

แก้อาการปวดตึงคนที่มีอาการมึนชา หากได้กินร�าปิ้งกล้วยคู่กับน�้าสมุนไพร

ฤทธิ์เย็น อาการมึนชาก็จะหายได้เร็วขึ้น นั้นก็แสดงว่า อาการที่เกิดขึ้น เกิด

จากการขาดวิตามินร่วมด้วย 

 แต่หากคนไข้เกิดการมึนชาแต่มีวิตามินเกิน หากกินสูตรนี้เข้าไปก็จะ

ท�าให้คนไข้แย่ลงเร็ว คือจะมีอาการร้อนเพิ่มขึ้นจะไม่สบาย ต้องคอยดูว่า

คนไข้เมื่อกินสูตรน้ีเข้าไปแล้ว คนไข้มีความสบายตัวหรือไม่ หากสบายมีพลัง

ชีวิต ก็แปลว่าคนไข้มีอาการไม่สบายเพราะเกิดจากการขาดวิตามิน แต่หาก

กินเข้าไปแล้วมีอาการหัวออกร้อน แล้วมีอาการเพลียร่วมด้วยก็ควรให้คนไข้

หยุดกินยาร�าปิ้งกล้วยในทันทีแล้วรีบให้คนไข้ท�าร่างกายให้เย็นลง

 โดยความจริงแล้วอาหารเสริมไม่ควรที่จะซื้อกิน หากต้องการกิน

อาหารเสริมให้กินร�าปิ้งกล้วยก็เพียงพอแล้ว เพราะบริสุทธิ์ที่สุด และมีราคา

ถูกที่สุด คุณภาพก็ดีที่สุดด้วย ร่างกายสามารถดูดซึมได้เร็วและน�าไปใช้ได้

หมดดีกว่าอาหารเสริมที่มีการขายกันโดยทั่วไป 

 โดยปกติแล้วร่างกายของคนเราต้องการอาหารไม่ใช่ต้องการยา 

เพราะอาหารคือสิ่งที่เลี้ยงชีพ ไม่ใช่ยา ยาไม่ใช่สิ่งที่เลี้ยงชีพ ยาไม่ใช่สิ่งปกติ

ที่ร่างกายต้องการ แต่อาหารคือสิ่งปกติที่ร่างกายต้องการ ยาคือเคมี คือสิ่ง

แปลกปลอม แต่อาหารคือธรรมชาติ คือของจริงที่ร่างการต้องการ

 เพราะฉะนั้นร่างการต้องการของจริงมากกว่าของปลอม เน้นการ

ปรับสมดุลร่างกายด้วยเทคนิคข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๒ และตามด้วยข้ออื่นๆ ครับ
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พุทธธรรมกับสุขภาวะ
 

หมอเขียว สัมภาษณ์ พ่อครู ณ สวนป่านาบุญ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  
๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

หมอเขียว วันนี้เป็นวันมหามงคล คือวันปิยมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯทรงประกาศเลิกทาส 
พ่อครู   พระพุทธเจ้าทรงปลดปล่อยทาสทางโลกีย์ทั้งด้าน
วัตถุและจิตวิญญาณ ทรงปลดปล่อยชนชั้นวรรณะด้วย
หมอเขียว  วันนี้เป็นโอกาสดีที่พ่อครูได้มาที่นี่ และท่านจะ
แสดงธรรม เนื้อหาหลักคือ พุทธธรรมกับสุขภาวะ ขอเรียน
ถามพ่อครูว่า ตอนนี้อายุเท่าไรครับ
พ่อครู  ๘๐ ปี ๔ เดือน สุขภาพดีด้วย อาตมาไม่รู้สึกว่า
ตนเองแก่ ก็งงๆว่าตัวเลย ๘๐ ปีมาอย่างไร อาตมาไม่เปลี้ย
โหยโรยแรงที่ท�าให้รู้สึกว่าอายุ ๘๐ ปี  ตั้งแต่เด็ก อาตมา
รู้สึกว่าคนอายุ ๗๐ ปี ถึง ๘๐ ปี คือคนแก่เพราะคุณตาคุณ
ยายคุณปู่คุณย่าก็หนังเหี่ยวงกๆเงิ่นๆ แต่ท่าทีเราไม่เป็นเช่น
นั้นเลย ประมาณเอาเองว่า ๑๘ ปี  ได้มีการตรวจสุขภาพ
ทางวิทยาศาสตร์บันทึกไว้เสมอ  หมอตรวจทางหัวใจบอก
ว่าหัวใจเหมือนคนอายุ ๓๐ ปี ส่วนสมองก็ว่าเหมือนคนอายุ 
๔๐ ปี ส่วนปอดว่าเหมือนคนอายุ ๔๕ ปี ไปสแกนสมอง  
หัวใจ ก็ได้ผลออกมา ตรวจปอดต้องมาเป่า ตรวจหัวใจก็
มาเดินสายพาน ได้ผลออกมาเท่ากับอายุไม่ถึง ๕๐ปี ก�าลัง
หนุ่มแน่นเลยนะ ก�าลังวังชาเต็มที่เลย
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หมอเขียว  พ่อครูมีเทคนิคอย่างไรในการดูแลสุขภาพ และ
ใช้พุทธธรรมในการดูแลสุขภาพอย่างไร
พ่อครู  ใช้ ๘ อ. มี อิทธิบาท คือต้องมีฉันทะ คนทั้งหลาย
ต้องการให้มีอายุยืนยาว แต่วิริยะนี่ ขยันไหม แล้วก็เอา
จริง จิตตะ อาตมาว่ามีจิตเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปเลย แค่แปลว่า
มีจิตเอาใจใส่จะไม่มีแรงอะไร แต่ว่าถ้า...ถีบใส่เข้าไปเลย มี
จิตเท่าไหร่โถมใส่เข้าไปเต็มที่ แล้วเราจะได้คัดเอาเนื้อยิ่งๆ 
เป็น วิมังสา ปฏิบัติจริงก็เกิดผล เลือกเฟ้นเอง  อิทธิบาท
นั้นส�าคัญ และมาสรุปที่อารมณ์ เป็นการรักษาอารมณ์ เอา
ไว้พูดตอนหลัง เพราะอารมณ์หรือเวทนาถึงขั้นอุเบกขาสุด
ยอดเป็นฐานนิพพานก็ต้องรู้เวทนา ๑๐๘ ( พระไตรปิฎกเล่ม 
๑๘ “อัฏฐสตปริยายสูตร” ข้อ ๔๓๑-๔๓๗, ธรรมพุทธสุดลึก 
,หน้า ๑๙๖-๒๐๐) ต้องท�าให้ดีเสมอ 
 อาหาร ก็ต้องเข้าใจ อาหารธรรมชาติ อาหารเป็น
ประโยชน์ตามโภชนาการ แต่ละคนก็ไม่เท่ากันจะไปเอาสูตร
ตายตัวทุกคนเหมือนกันหมดไม่ได้ แต่ละคนก็ต้องต่างกันไป
บ้าง คนนี้ร้อนมาก คนนี้เย็นมาก ตามธาตุของคน ต้องให้
เหมาะสม   
 อากาศ จะต้องมีสิ่งแวดล้อม มีต้นไม้เป็นเครื่อง
ปรับอากาศแบบธรรมชาติ ต้นไม้ ภูเขา ล�าธาร แม่น�้า จะ
ให้อากาศที่ได้สัดส่วน ก็ต้องมีความเย็นความร้อนในสถานที่
ได้สัดส่วนเหมาะ แต่ทุกวันนี้เขาไม่เข้าใจ กลายเป็นป่า
คอนกรีต ป่าเหล็กไปหมดแล้ว จนลมพัดเข้ามาก็หลงทาง 
น้�าตกเข้ามาไม่รู้จะไหลไปทางไหน ดิน น้�า ลม ไฟ ไหลมา
ในป่าคอนกรีตก็หลงทางหมดแล้ว อาตมาได้พาท�าสร้าง
ธรรมชาติตั้งแต่ปฐมอโศกจนตอนนี้ที่ราชธานีอโศกก็ 
พยายามท�า แต่ไม่ใช่ป่าดงดิบเพราะแบคทีเรียของป่าดงดิบ
คนอยู่ด้วยไม่ได้ ก็ต้องท�าให้ได้สัดส่วน สรุปคือ มีอากาศทั้ง
กันเชื้อโรค ทั้งสัดส่วนที่ดี  
 ออกกำาลังกาย คนมันขี้เกียจจริงๆ บางคนไฟแรงจัด
ออกก�าลังกายเกิน มีคนได้ข่าวว่านายยักษ์ตัวโตออกก�าลัง

กายเกิน อัมพฤกษ์กินแล้ว ส่วนมากจะท�าขาด ไม่ค่อยท�า 
ทนสักหน่อย การออกก�าลังกายต้องให้พอเหมาะ 
 เอนกาย คือต้องให้พักผ่อนรู้พักรู้เพียร พักไม่มาก
หรอก แต่เพียรให้มาก ชีวิตคนสมควรพักก็พัก มันเกินก็
ทรุดเสื่อม แต่ต้องเข้าใจตนเองและเข็นตัวเองในเรื่องออก
ก�าลังกาย  อาตมาออกก�าลังกายสามอย่างวนเวียนกันไป 
หนึ่ง เดินเร็ว ใช้เวลา ๑ชั่วโมง  เดินเร็ว ๔๕ นาที แล้วcool 
down ๑๕ นาที  สอง ปั่นจักรยาน (เครื่องออกก�าลังกาย)  
สามโยคะ และมีแถมมาคือคนมานวด คนไหนนวดดีก็ต่อ
เนื่อง คนไหนนวดไม่ได้ความก็ทีเดียวพอ
 เอาพิษออก  พวกคุณรู้ดีกว่าอาตมา งานเยอะท�า
อะไรบ้างมากมายท�าให้เหง่ือออกก็ออกก�าลังกายแล้ว ดีท็อกซ์ 
ดูดเลือดออกมา(ป๋าก้วน) สารพัดก็ไม่ต้องอธิบายมากเพราะ
เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน 
 อาชีพ  ตัวนี้ส�าคัญ เรื่องอาชีพเป็นพฤติกรรม เป็น
งานของมนุษย์ที่ไม่ค่อยคิดว่าเป็นโทษหรือประโยชน์ อาชีพ
เดี๋ยวนี้เป็นโทษเยอะ อาชีพนักธุรกิจนี่เป็นโทษเยอะ ไม่ต้อง
พูดถึงค้ายาบ้า ค้าพิษ ค้าอาวุธ ก็เป็นมิจฉาวณิชชา เป็น
อาชีพร้ายแรง ท�าให้ตนและคนอื่นอายุสั้น แม้แต่อาชีพที่ล่อ
แหลม ที่ตายไว ก็มีมาก ต้องรู้ว่าอาชีพที่จะให้เรามีอายุยาว
ยืนคืออย่างไร ยาเคมีท�าให้ต้นไม้งาม แต่ตนเองได้รับพิษ 
ตนเองก็ตายก่อน ลูกเต้าก็ก�าพร้า ไปหลงว่าต้องได้เงินทอง
มาก และอาชีพที่เป็นอบายมุขท�าร้ายท�าลายคนอื่นเช่น
เศรษฐที�าน�า้เหล้า ตัวเขาเองไม่ด่ืมเหล้านะ อันนีอ้�ามหติ รู้อยู่
ว่าเหล้าไม่ดีตนเองไม่ดื่ม แต่ก็ท�ามาขายมอมเมาคนอื่นเป็น
พิษภัย คนแบบนี้คบไม่ได้ คนหน้าเนื้อใจเสือ ตนเองรู้ว่าไม่ดี
ตนเองยังไม่ดื่ม แต่ฆ่าคนอื่น ท�าร้ายคนอื่น เขาก็ร�่ารวย
อย่างบาป  อย่าไปท�าอาชีพแบบนี้เด็ดขาด ชาตินี้คุณอาจมี
เงินรักษาชีวิตไปได้ เป็นมนุษย์พืชก็ได้เลย มีเทคโนโลยี มี
อวัยวะเทียม มีเงินทองก็ไม่ตายง่าย แต่ชาติต่อไปคุณไม่ได้
หอบหัวใจเทียมไปด้วย ก็ได้หัวใจอ่อนแอ  จะหนีวิบากตาม
ฤทธิ์เดชวัตถุชาตินี้อาจท�าได้ แต่ชาติหน้าท�าไม่ได้แน่  เรา
อย่าท�าอาชีพล่อแหลมต่ออุปัทวเหตุตายโหง อาชีพที่เป็นภัย
ต่อตนและผู้อื่น ต้องเรียนรู้สัมมาอาชีพให้ดีไม่ท�าบาปท�า
วิบากใส่ตัว รู้จักวิธีท�าบุญกุศลให้แก่ตนเอง ท�า ๘ อ.มา
ท�าให้รู้สึกว่า ๘๐ ปี คือ ๑๘ ปีพูดตีเข้าเป้าเลย แต่เข้าโกล
แล้วอาตมาจะไม่ดีใจเหมือนพวกนักบอลที่เตะเข้าโกล ดีใจ 
ตีลังกาคอหักตายเลย อีกหน่อยก็คงมีดีใจช็อคตายเลย
หมอเขียว  พุทธธรรมหรือธรรมะจะช่วยเสริมให้มีสุขภาพดี
อย่างไร
พ่อครู  อาตมาตอบได้เลยว่าธรรมะนี่แหละเป็นสิ่งที่จะท�าให้
อายุยืน เป็นโอสถทิพย์ที่สุดยอดยิ่งกว่ายาอะไรเลยเพราะ
ธรรมะนั้นมีทั้งอารมณ์ดี เป็นจิตวิญญาณโดยตรง และมี
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ปัญญารู้สัปปุริสธรรม (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ “ธัมมัญญู
สูตร” ข้อ ๖๕, ธรรมพุทธสุดลึก, หน้า ๑๑๗) รู้จักอะไรเป็น
พิษหรือคุณ อันไหนจะเสริมหรือถ่วง จะเข้าใจมีปัญญารู้  
จะเลือกเฟ้นให้ร่างกายอย่างได้สัดส่วนพอเหมาะ ธรรมะจึง
มีทั้งปัญญาและเจโตท�าให้ชีวิตยืนยาวได้จริงๆ   ที่เขาพูดกัน
ว่าถ้าใครท่องโพชฌงค์ ๗ (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๙ “จักกวัต
ติสูตร” ข้อ ๕๐๕-๕๐๗ ,ธรรมพุทธสุดลึก ,หน้า ๑๐๙)  เมื่อ
มีสติแล้ว มีสติสัมโพชฌงค์ ต้องเรียนรู้ขณะมีผัสสะ ให้มีสติ 
เป็นพลังงานที่ชื่อว่า สติ (สต แปลว่าร้อย) ครบเหตุปัจจัย 
เมื่อมีสติแล้วก็ใช้ธาตุรู้ ให้รู้ทั้งนอกและใน อ่านให้รวมหมด
เรียกว่า กาย รู้สัมผัสแตะต้อง เมื่อมีสัมผัสก็เกิดองค์รวม
เป็นธรรมชาติ เรียกว่า สังขาร คือการปรุงแต่ง ปรุงแล้ว
เกิดสังขาร เป็น เวทนา ถ้าไม่ได้ศึกษาก็ไม่ได้ตามรู้เวทนา
องค์รวมก็เป็นสังขารผี มีกิเลสเป็นหัวหน้าใหญ่ เราจึงต้อง
ท�าสติให้เข้าไปรู้เข้าไปจากนอกเข้าหาใจ ตามรู้ว่ามีอะไรเป็น
เหตุ คือ สราคะ สโทสะ สโมหะ (ในหัวข้อ เจโตปริยญาณ 
๑๖ คือความรู้รอบถ้วนในสภาวะของจิต พระไตรปิฎกเล่ม 
๙ “ อัมพัฏฐสูตร“ ข้อ ๑๖๓ ,ธรรมพุทธสุดลึก, หน้า ๑๘๖-
๑๘๗) อ่านให้ออก ว่าอะไรคือเหตุ องค์รวมนี่เรียกว่า กาย   
มีสติรู้ควบคุมกายได้ทุกอิริยาบถก็เป็น กายคตาสติ แล้วรู้
เข้าไปจากนอกเข้าหาใน ทั้งรูปและอรูปเข้าไปถึงภายในเลย
อยู่ใน วิโมกข์ ๘ (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๐“มหานิทานสูตร”ข้อ 
๖๖,ธรรมพุทธสุดลึก, หน้า ๑๓๖-๑๓๗) รู้  อานาปานสติ 
(อยู่ในหัวข้อ สติปัฏฐาน ๔  พระไตรปิฎก เล่ม ๑๐ “มหา
สติปัฏฐานสูตร” ข้อ ๒๗๓-๒๙๙, ธรรมพุทธสุดลึก ,หน้า 
๔๖-๔๗) คือสติมีตลอดเท่าที่คุณมีลมหายใจเข้าออก ต้อง
มีสติก�ากับตลอด อย่าแยกกายคตาสติกับอานาปานสติออก
จากกัน ต้องท�างานร่วมกันเสมอต้องอ่านจากนอกเข้าหาใจ 
ให้รู้มุมเหลี่ยมทุกแง่ทุกเชิงของลมหายใจ คือกายนั้นเอง
คุณทิ้งกองลมไม่ได้ คือทิ้งภายนอกไม่ได้ เขาเข้าใจไม่ได้ก็
เลยไปมโนมยอัตตา (อยู่ในหัวข้อ อัตตา ๓ พระไตรปิฎก
เล่ม ๙ “โปฏฐปาทสูตร” ข้อ ๓๐๒ ,ธรรมพุทธสุดลึก ,หน้า 
๒๕)ไปปรุงแต่งสร้างลมต่างๆ เคลื่อนไปมา ออกนอกรีต
พระพุทธเจ้าเลยแล้วนิยมชมชื่นกันว่าเก่ง พวกเก่งทางวาโย 
เก่งทางกองลม มันเป็นพลังจิตที่ใช้นอกรีต เป็นอิทธิวิธี
 เราสามารถท�าตามพระพุทธเจ้าสอนรู้องค์ประกอบ
ทั้งนอกและใน กายปฏิสังเวที (รู้แจ้งกาย (กองลม) ในหัวข้อ 
อานาปานสติ ๑๖, พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ”อานาปานสติสูตร“ 
ข้อ ๒๘๘ ,ธรรมพุทธสุดลึก, หน้า ๑๘๙-๑๙๐) แล้วท�าให้
ระงับ ปัสสังภยัง (ธรรมพุทธสุดลึก ,เร่ืองเดิม ,หน้า ๑๘๙) 
ระงับอะไรไม่ใช่ว่า กาย คือร่าง ไม่ให้กระดุกกระดิก แม้หนัก
เข้าลมหายใจก็ให้หยุด ก็ตายสิจ๊ะ กาย ไม่ได้หมายถึงวัตถุ 
แต่ กาย น่ีหมายถึง จิต กายน่ีแหละคือองค์ประกอบของรูป 

นาม ท่ีรับรู้มา แล้วกายต้องใช้จิตรับรู้  กายน่ีแหละคือจิต คือ
องค์รวมของเวทนา สัญญา สังขาร หรือตัววิญญาณน่ันแหละ
คือ กาย   ต้องรู้เข้าไปในเวทนาคือ ราคะ โทสะ โมหะ ท่ีเป็น
สมุทัย ก�าจัดได้ก็ระงับกาย หมายเอาองค์รวมท้ังนอกและใน
เม่ือท�าได้ก็รู้จักจิตสังขาร คือเอาเฉพาะตัวจิต เน้นเข้าในจิต 
เน้นรูป อรูปแต่ไม่ท้ิงข้างนอก เน้นสัญญาก�าหนดรู้  อธิจิตสิกขา   
อธิปัญญาสิกขา จิตแยกเป็นเจตสิกต่างๆ มากมาย ท่ีเขาแยกกัน
 เมือ่เราสามารถสงบระงบักิเลสได้ในจิตกม็าระงับ ใน
รปู และอรปู สดุท้ายท�าจิตให้อภปิปโมทยัง มสีมาทหัง ,สมา
ทหัง คือ สดชื่น แข็งแรง แกล้วกล้า อาจหาญ แข็งแรง นี่
คือ  อานาปานสติ ๑๖ ขั้น  (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ “อานา
ปา-   นสติสูตร” ข้อ ๒๘๘, ธรรมพุทธสุดลึก ,หน้า ๑๘๙-
๑๙๐) แล้วเหลืออีก ๔ คือต้องรู้ อนิจจานุปัสสี (พิจารณา
ตามเห็นความไม่เที่ยงของกิเลส) วิราคานุปัสสี (พิจารณา
ตามเห็นความคลายก�าหนัด) นิโรธานุปัสสี (พิจารณาตาม
เห็นความดับกิเลส) ปฏินิสสัคคานุปัสสี  (พิจารณาตามเห็น
ความสละคืน (สลัดทิ้ง)กิเลส ไม่ใช่รู้แค่ตอนหลับตาว่ามันไม่
เที่ยง แม้วัตถุก็ไม่เที่ยง อารมณ์เราก็ไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ 
ดับไป นานนับชาติ เห็นอนิจจานุปัสสีแล้วเราสามารถท�า
กิเลสสงบระงับได้ก็รู้ว่าท�าได้ ก็รู้ว่าสามารถส�ารอกกิเลส 
ตามเห็นได้ว่ากิเลสถูกช�าระก็อ่านออกว่าท�าจิตวิมุตินิโรธ ก็
ท�าทวนท�าซ�้าต่อไป ให้แข็งแรงเป็นสุขอย่างวูปสโมสุข เป็น
เนกขัมมสิต ( คือความรู้สึกอย่างนักบวช ในหัวข้อ เนกขัม
มสิตเวทนา ๑๘,  ธรรมพุทธสุดลึก หน้า ๑๙๙ )ไม่ใช่สุขได้
บ�าเรอกิเลสเป็นเคหสิต (คือ ความรู้สึกอย่างชาวบ้าน ใน
หัวข้อ เคหสิตเวทนา ๑๘, ธรรมพุทธสุดลึก หน้า ๑๙๙) 
โสมนัสเวทนา แล้วก็รักษาผล เป็นอนุรักขนาปธาน ( คือ 
เพียรรักษาบุญที่เกิดแล้ว ในหัวข้อ สัมมัปปธาน ๔ ,พระ
ไตรปิฎกเล่ม ๒๑”ปธานสูตร“ ข้อ ๑๓ ,ธรรมพุทธสุดลึก 
หน้า ๔๘) แล้วท�าซ�้าท�าบ่อยให้มากๆๆๆ จนมันล้นเกินก็ไม่
เป็นไร ส่วนมากจะขาด แล้วตัดสินตนเป็นอรหันต์เร็วไป 
 เนื้อแท้ของจิตพุทธจะมี มุทุภูตธาตุ (ธาตุแห่งการ
รู้อย่างไว อย่างอ่อนโยน อย่างฉลาด และสามารถปรับได้ 
ในหัวข้อ องค์คุณอุเบกขา ๕, พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ “ธาตุ
วิภังคสูตร“ ข้อ ๖๙๐,  ธรรมพุทธสุดลึก ,หน้า ๘๓)อย่าง
มี ชวนจิต (จิตที่แววไว เร็วไว) มี มุทุ ปรับได้เร็วไว มี
กัมมัญญาเหมาะควรแก่การงาน (ธรรมพุทธสุดลึก, เรื่อง
เดิม,หน้า ๘๓) ถ้ามีเหตุปัจจัยเข้ามากระทบเราก็ขาวสะอาด
ได้เช่นเดิม จิตก็ดีขึ้น ทั้งขันธ์ ๕ ก็สะอาดขึ้น เป็น กาย
ปัสสัทธิ (ความสงบแห่งกองเจตสิก :tranquility of men-
tal body ในหัวข้อ เจตสิก ๕๒ หมวด โสภณเจตสิก ๒๕ 
คือ เจตสิกฝ่ายดีงาม, อ้างใน พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับ
ประมวลธรรม, พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต กรุงเทพฯ: 
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เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๕ (พิมพ์ครั้งที่๘) , หน้า๒๗๙) 
เป็น กายปาคุญญตา (ความคล่องแคล่วแห่งกองเจตสิก : 
proficiency of mental body, พระพรหมคุณาภรณ์ ,เรื่อง
เดิม,หน้า ๒๘๐) แล้วก็เอาประกอบการงานโดยมีญาณ
ปัญญาเลือกเฟ้น ก็จะไปควบคุมกรรม เป็น กัมมัญญตา 
(ความควรแก่การงาน : adaptability, ใน อุปาทรูป ๒๔, 
พระพรหมคุณาภรณ์ ,เล่มเดิม, หน้า ๗๓) เหมาะสม เหมาะ
ควรก็จะรู้สัปปุริสธรรม ( ธรรมพุทธสุดลึก, อ้างแล้ว, หน้า 
๑๑๗) ได้เหมาะควรได้ลงตัวได้สัดส่วน   ทุกเวลาที่ตัดกิเลส
ได้คือ บุญ คนไทยเอาค�าว่า บุญ ไปเพี้ยนกลายเป็น กุศล 
บุญกลายเป็นคุณงามความดีแบบโลกีย์ แค่ขัดส้วมก็เป็น
คุณงามความดี แต่บุญไม่ใช่แค่ กายกรรม วจีกรรม แต่  
บุญ คือการช�าระจิตสันดานให้หมดจด ภาษาบาลีก�ากับว่า 
บุญ คือ สัตตานัง ปุณาติ วิโสเทติ คือต้องช�าระกิเลสในจิต
สันดานหมดจด
  โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ( คือ ธรรมอันเป็นแนวทาง
แห่งการตรัสรู้, พระไตรปิฎกเล่ม ๑๑ “ปาสาทิกสูตร“ ข้อ 
๑๐๘ ,ธรรมพุทธสุดลึก ,หน้า๑๙๒) ตั้งแต่ กายในกาย ไป
จนถึง อุเบกขา เราจะเกิด สัมมาสมาธิ สัมมาวิมุติ ทุกวันนี้
ไม่เข้าหลักเกณฑ์แล้วแม้แต่ค�าว่ากายก็ไม่เข้าใจ ไปคิดว่าคือ 
ร่าง เท่านั้น แต่ที่จริง กาย ก็คือ จิต กาย คือ องค์ประชุม
ของ เวทนา สัญญา สังขาร เราต้องอ่านรู้กาย โดยเฉพาะ 
กายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขาร

  อ่านรู้ถึงธาตุของความเพียรทั้ง ๗ คือ อารัพภธาตุ  
(ริเริ่มคิด) อารัมภธาตุ (ตั้งต้นเพียร) นิกกมธาตุ   (เพียร
ไม่หยุดยั้ง) ปรักกัมมธาตุ (บากบั่นมุ่งมั่นเพียร) ถามธาตุ 
(เรี่ยวแรงเพียรแข็งแกร่ง) ธิติธาตุ (ความเพียรตั้งมั่น) อุ
ปักกมธาตุ  (ความเพียรในจิตส�าเร็จผลบริบูรณ์) (อรรถ
กถาแปลเล่ม ๓๐ “ กายสูตร “ หน้า ๑๙๔  ,อรรถกถา
แปลเล่ม ๗๕ “ จิตตุปปาทกัณฑ์ “ หน้า ๓๘๕ , สมาธิพุทธ  
“ สังกัปปะ “ หน้า ๓๕๙-๓๖๐, ธรรมพุทธสุดลึก, หน้า 
๑๐๘) จะเกิดพลังงานแบบนี้จากภายในออกมาข้างนอก เริ่ม
แต่ ตักกะ ก็ต้องจัดการเหตุคือ กาม กับ พยาบาท ก�าจัด
โดยมี  วิตักกะ(ความตริตรึก: applied thought)  วิจัย 
วิจาร (ความตรอง หรือพิจารณา:sustained thought) 
(พระพรหมคุณาภรณ์ เล่มเดิม หน้า ๒๗๘ ) ให้เกิดกิเลส
ลด ก�าจัดมันได้ วิ คือการท�าอะไรที่ไม่ควรมีให้ออกไปได้ 
วิเศษ วิ มีความหมายทั้งเจริญและกำาจัดออก ปหานกิเลส
ออก เป็นสังกัปปะ  แล้วมาที่ อัปปนา (ความแน่วแน่) เป็น
องค์ธรรมใหม่ที่จัดสรร ก็มาคุมกับ อัปปนา ถ้ากิเลสมากก็
คุมกันมากหน่อย กับ พยัปปนา (ความแนบเนียน) ถ้ากิเลส
น้อยก็คุมกันน้อยหน่อยจนกิเลสหมด แล้วผ่านมาเป็น วจี
สังขาร (เตรียมพูด)  (ในหัวข้อ สัมมาสังกัปปะที่เป็นอนา

สวะ ๗  คือความด�าริถูกต้องที่ไม่มีกิเลสแล้ว ๑. ความตรึก 
(ตักโก) ๒. ความตริตรึก (วิตักโก) ๓.ความด�าริ (สังกัปโป)  
๔. ความแน่วแน่ (อัปปนา) ๕. ความแนบเนียน (พยัป
ปนา) ๖. ความปักใจม่ัน (เจตโส อภินิโรปน) ๗. เตรียม
พูด (วจีสังขาโร) พระไตรปิฏก เล่ม ๑๔ “มหาจัตตารีสก
สูตร“ ข้อ ๒๖๓, ธรรมพุทธสุดลึก, หน้า ๑๑๗- ๑๑๘) ได้
เป็นผลลัพธ์ ที่ไม่มีกิเลสเข้าร่วมแล้วก็รอแต่ว่าจะสั่งออก
มาเป็น กายกรรม วจีกรรม หรือกัมมันตะหรือเป็นอาชีวะ
เลยก็อนุโลมปฏิโลมได้ โดยตนเองบริสุทธิ์อยู่ แต่อนุโลม
เขาเป็นกายกรรม วจีกรรมที่ให้แก่เขา ท�างานกับสังคมได้
อย่างจัดสรรได้   คุณต้องมีพลังที่จะจัดสรรได้ ถ้าข้างนอก
อ่อนแอมากแล้วคุณก็อ่อนแอต่อโลกธรรม คุณก็แย่สิ แต่
ถ้าคุณไม่หวั่นไหว ต่อนางตัณหา ราคะ อรตี คุณก็ท�างาน
ได้ อนุโลมได้เรามีสติสัมปชัญญะ จึงเจริญเป็น สัมปชานะ 
สัมปาเทติ สัมปัชชติ สัมปัชชลติ สัมปัตตะ สัมปันนะ (ในงา
นพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๓๗  ณ พุทธสถาน
ศาลีอโศก พ่อครู สมณะโพธิรักษ์ ได้อธิบายนิยามของค�าดัง
กล่าว อันเป็นลีลาต่อเนื่องจาก สติ และได้เพิ่ม เติมอีก๓ค�า 
คือ  สัมปาเปติ  สัมปฏิสังขา และ สัมปฏิเวธ โดยอธิบาย
นิยามของค�าทั้งหมด ดังนี้
สัมปชานะ : ความรู้สึกตัวในการปฏิบัติอยู่  สัมปาเทติ : 
เหตุไปสูการละเลง ?เพื่อสัมปัชชติ สัมปัชชติ  : ความรู้
จากการแยกแยะ ขจัด สัมปาเปติ :การสังเคราะห์กันขึ้น
อย่างอวจร  สัมปฏิสังขา: ญาณรู้จักการทบทวน กระท�าซ้�า 
สัมปัชชลติ: เข้าสู่การโหมไหม้ สว่าง เรืองรอง สัมปัตตะ 
,สัมปันนะ :การเข้าบรรลุผล  สัมปฏิเวธ : ความรู้ที่รู้แจ้ง
แทงตลอด สัมปชัญญะ: ความระลึกรู้ตัวต่อจากสติ , ธรรม
ที่เป็นพุทธ ตอน ๑  ๕๖๐๒๒๕, สรุปเนื้อหาท�าวัตรเช้า โดย 
พ่อครู สมณะโพธิรักษ์ , กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ,  www.asoke.
info/Book 560225.html )  สามารถเรียนรู้ถึงกามภพ 
รูปภพ อรูปภพ ก็ละล้างไปตามล�าดับ งามใน เบื้องต้น 
ท่ามกลาง บั้นปลาย ลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลไม่ต้อง
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วกวนเก็บตามหลังท�าให้ละเอียดไปตามล�าดับ ตั้งแต่โลก
อบาย รู้จักวิธีการท�า ท�าให้มันลดได้อย่างนี้ กิเลสตัวไหนก็
แล้วแต่ อันนี้เป็นอบายมุข หรือกิเลสกามเรามันแรง เราก็
ท�าอันนี้ หรือโทสะเรามันแรงอันนี้ ยิ่งมีคู่อาฆาต เลยเราก็
ต้องปฏิบัติให้ส�าคัญ นายคนนี้มีวิบากกันมาหลายชาติ เจอ
หน้ากันก็ทุกที เราก็ต้องจัดการที่จิตเรา เจอหน้าก็ต้องอ่าน
ให้ทัน อย่างน้อยวิกขัมภนปหาน กดข่มมันก่อน (extinc-
tion by suppression พระพรหมคุณาภรณ์,เล่มเดิม, หน้า 
๑๖๖)จะให้ดีก็มี วิปัสสนาญาณ มันไม่เที่ยง ต้องอ่านอาการ
จิตว่า อภัย เป็นเช่นนี้ เลิกอย่าจองเวรถือสา อย่าไปต่ออีก 
สร้างเวรกรรมอีก เอาให้ว่างวางปล่อยให้ได้ลดละไปหรือไป
ปฏิพัทธ์ส้มสุกลูกไม้ อ่านจิตเรา ทั้งกระทบ วัตถุ บุคคล ดิน 
น้�า ไฟ ลม ก็ตาม 
	 ใครเคยโกรธตะหลิวไหม	เคาะมันจนหัก	หาใหม่ก็
ค่อยยังชั่วหรือแย่กว่าเก่าก็จองเวรอันใหม่อีก จะเอาให้ได้
ดังใจกู ตะหลิวมันรู้เรื่องกับเราที่ไหนนี่คือสิ่งต่างๆที่กระทบ
สัมผัสแล้วเกิดราคะ โทสะ โสดาบัน ท�ากิเลสลดได้ แล้วก็
มา สกิทาคามี อบายมุขเราหมดก็ท�าไปตามสูตรโครงสร้าง
ที่เราท�าเป็นแล้ว ท�าตั้งแต่กามภพ สมมุติว่าลดได้แล้วเป็น
อนาคามีก็ไม่ได้ไปนั่งหลับตา แต่ว่ากระทบสัมผัสแล้วข้าง
นอกเราไม่แล้ว จิตเรารู้ดี หิริเต็ม โอตตัปปะเต็ม เหลือ
แต่ระริกระรี้ในจิตมี รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ 
อวิชชา ที่เหลืออยู่ก็ไปตามล�าดับ ท�าให้ชัดเจนให้พ้น เนว
สัญญานาสัญญายตนะ (เข้าถึงสภาวะหมายรู้ก็ไม่ใช่ ไม่รู้ก็
ไม่ใช่  ในหัวข้อ อรูปฌาน ๔  พระไตรปิฎกเล่ม ๑๘ “โมค
คัลลานสังยุตต์” ข้อ ๕๑๙ ,ธรรมพุทธสุดลึก ,หน้า ๔๒)    
ก็พ้นสังโยชน์ สุดท้ายอวิชชาสังโยชน์ (คือความเขลา ไม่รู้
แจ้งในอาริยสัจสี่ ในหัวข้อ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ สังโยชน์
เบื้องสูง ๕ พระไตรปิฎกเล่ม ๑๑ “สังคีติสูตร” ข้อ ๒๘๕, 
ธรรมพุทธสุดลึก ,หน้า ๘๗) จึงบริบูรณ์ไปตามล�าดับจาก
องค์ประชุมภายนอกสู่รูปจิตและอรูปจิตตามล�าดับ คุณก็
ท�าให้กิเลสลดได้หมดได้แต่ก็ยังเหลือกายอยู่กิเลสหมดก็เป็น
พระอรหันต์
 โพธิปักขิยธรรม (ธรรมอันเป็นแนวทางแห่งการ
ตรัสรู้  พระไตรปิฎกเล่ม ๑๑ “ปาสาทิกสูตร“ ข้อ ๑๐๘, 
ธรรมพุทธสุดลึก ,หน้า ๑๙๒)จึงยืนบนฐานโพชฌงค์ ๗    
(ปุริสภาวะ) และมรรคองค์ ๘ (อิตถีภาวะ) มรรค เป็นตัว
สร้างเรื่องเป็นอิตถีภาวะทั้ง อาชีพ การงาน วาจา ความ
คิด เราก็ท�าไปตามล�าดับไม่ใช่ว่าไปดับอิตถีภาวะหมด ก็ท�า
ไปให้วิจัยรู้เหตุดับเหตุ โพชฌงค์ ๗ (องค์แห่งการตรัสรู้ 
พระไตรปิฎกเล่ม ๑๙  “ จักกวัตติสูตร“ ข้อ ๕๐๕-๕๐๗ , 
ธรรมพุทธสุดลึก หน้า ๘๓) เก่งเป็นจอมยุทธ พอศัตรูมายิ้ม
เท่านั้นศัตรูก็ตาย เก่งอีก แค่มองศัตรูก็ตาย หรือศัตรูมา

สัมผัสเราก็ตายหรือยอมสยบทันที คือสุดยอดแห่งวรยุทธ 
น่ีสุดยอดผู้ใดสามารถท�าได้ ใครว่าไม่เป็นอรหันต์ก็ช่างมัน  จบ
หมอเขียว  พ่อครูมีเทคนิคธรรมะยุทธศาสตร์ในการสร้างคน
ให้เป็นจิตอาสาอย่างไร
พ่อครู  อาตมาไม่ต้องออกแบบ อาตมาท�าตามพระพุทธเจ้า 
ดูต�าราที่มีของพระพุทธเจ้าก็เอามาจัดการ อาตมาเรียบเรียง
ไม่ได้ มันมากมายเยอะแยะ ก็ดูตามองค์ประกอบเหมาะสม
จัดการให้ได้สัดส่วน พยายามใช้สัปปุริสธรรม (ธรรมพุทธสุด 
ลึก หน้า ๑๑๗) รู้จักนิรุตติปฏิสัมภิทา (รู้แตกฉานในภาษา) 
(ในหัวข้อปฏิสัมภิทา ๔  คือความรู้แตกฉาน ๔ ด้าน  อีก
๓ ด้าน คือ อัตถปฏิสัมภิทา  รู้แตกฉานในเนื้อหาสาระ ธัมม
ปฏิสัมภิทา รู้แตกฉานในธรรมะและ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา   รู้
แตกฉานในไหวพริบ พระไตรปิฎกเล่ม ๒๐ “ สัญเจตนิย-
วรรค“ ข้อ ๑๗๒ ,ธรรมพุทธสุดลึก,หน้า ๓๕) สอบจากพระ
ไตรปิฎก  อาตมาไม่อ่านอรรถกถาจารย์ แต่ดีๆก็มี อะไร
ใช้ได้ก็เอามาท�าใช้ ภูมิตนเป็นเครื่องตัดสินท�ามา ๔๔ ปีแล้ว 
ท�ามาแต่เป็นฆราวาสแต่คนไม่ยอมรับ ถามว่ามีเหตุปัจจัย
อย่างไรก็ตอบไม่หมด แต่โครงสร้างอะไรเป็น ศีล สมาธิ 
ปัญญา ก็ให้จัดการไปตามเหมาะ ก็มีศีลข้อ ๑ จัดการ
โทสะมูล ศีลข้อ ๒ จัดการโลภะมูล ศีลข้อ ๓ จัดการราคะ
มูล  ศีลข้อ ๕ ก�าจัดโมหะ  โลภะต้องการมาให้ตน ราคะ
เอาให้ได้มาเสพรส มีนัยต่างกันแค่นี้ ส่วนโทสะคือความไม่
ปรารถนาดีท�าร้ายฆ่าแกงโกรธเคืองกัน ไม่สบายใจ ก็อ่าน
ใจรู้ใจ คนนี้เหมาะสมกับศีล ๕ ก็จัดการ  ฉันจะลดโทสะ 
ราคะของฉันอย่างนี้ก็ก�าหนดเอา ส่วนศีลข้อ ๔ คุณต้องไม่
โกหกก่อนแล้วค่อยละโดยละเอียดเพิ่มขึ้น ก็ใช้โครงสร้าง 
ศีล สมาธิ ปัญญา และมีจรณะ ๑๕ (ธรรมพุทธสุดลึกหน้า 
๑๘๓) อีก  
 คุณต้องมีศีลเป็นตัวหลัก  และตัวปฏิบัติ คือ ส�ารวม
อินทรีย์ (ระวัง ตาหู จมูก ลิ้น กาย ใจ) โภชเนมัตตัญญุ
ตา (รู้ประมาณในการบริโภค) ชาคริยานุโยคะ (การหมั่น
ท�าความตื่นอยู่เสมอ) (ในหัวข้อ อปัณณก ปฏิปทา ๓ คือ 
ข้อปฏิบัติไม่ผิดเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะ พระไตรปิฎก
เล่ม ๒๐“ อปัณณกสูตร“ ข้อ ๔๕๕, ธรรมพุทธสุดลึก, 
หน้า ๒๔) ต้องส�ารวมให้ดีเพราะคุณเสพนิวรณ์เป็นอาหาร
ตลอดเวลาหากไม่ได้สังวรส�ารวมไม่ให้กิเลสเข้าไปบงการ
เราท�ากรรมเลว จะควบคุมไม่ให้มีทุจริต ๓ (กายทุจริต 
ประพฤติชั่วด้วยกาย มี ๓ คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน 
และ กาเมสุมิจฉาจาร วจีทุจริต ประพฤติชั่วด้วยวาจา มี ๔ 
คือ มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผัพปลาปะ มโน
ทุจริต ประพฤติชั่วด้วยใจ มี ๓ คือ   อภิชฌา พยาบาท 
และมิจฉาทิฏฐิ  พระพรหมคุณาภรณ์ ,เล่มเดิม, หน้า ๙๐ 
และ อกุศลกรรมบท ๑๐ ,หน้า ๒๓๕- ๒๓๖) ได้ก็ต้องมีต่อ
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ส�ารวมอินทรีย์ มีสติสัมปชัญญะ ท�าใจในใจโยนิโสมนสิการ
เป็นท�าใจให้ลดกิเลสเป็น ใครท�าใจเป็นก็ได้ ใครท�าใจใน
ใจเป็นคนนั้นมีโอกาสได้นิพพานแน่นอน ใครท�าใจเป็นก็มี
สัมมาทิฏฐิ ซึ่งมีองค์ประกอบคือ ปรโตโฆษะ (การตั้งใจรับ
ฟังผู้อื่น) และโยนิโสมนสิการ  (การท�าในใจโดยแยบคาย
พิจารณาลงไปถึงที่เกิด) (ในหัวข้อ ปัจจัยเกิดสัมมาทิฏฐิ ๒  
พระไตรปิฎกเล่ม ๑๒ “มหาเวทัลสูตร“ ข้อ ๔๙๗, ธรรม
พุทธสุดลึก, หน้า๑๑)
หมอเขียว  เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจะท�าอย่างไร
พ่อครู   หนึ่ง เอายาเม็ดแรกเลยทุกคนพอเกิดการขัดแย้ง
ขึ้นมาทุกคน หยุด แล้ว ยอม นี่คือยาเม็ดแรกมันไม่ได้ก็ต้อง
กดข่มมันไป   สอง เอามาวิจัย วิจาร ตกลงกันสัมมนากัน 
สุดท้ายตกลงกันไม่ได้ก็ต้องโหวต เยภุยยสิกา (การระงับข้อ
ขัดแย้งด้วยเสียงข้างมาก) เมื่อคะแนนเสียงชัดเจนก็เอาตัว
นั้น อย่ามีตัวตนเอาตัวตนเป็นหลัก ต้องเคารพหมู่ให้เกียรติ
ทุกคนเพราะเราเลือกแล้วว่าหมู่นี้ดี ไม่ใช่ว่าคุณไปโหวตที่อื่น 
คนมาจากทุกทิศจากนรกขุมไหนแล้วมาโหวตร่วมกันอย่าง
นั้นอาตมาไม่เอามันต้องคัดเลือกคนเข้ามาเป็นสภา ที่รวม
กัน ที่ใดไม่มีบัณฑิตที่นั่นไม่ใช่สภา ใครจะเข้ามาเราต้อง
คัดเฟ้นกัน ถ้าสรุปมติได้เป็นเอกฉันท์ก็ไม่ต้องโหวต หรือ
ว่าสุดท้ายต้องโหวตก็ท�า ประธานต้องอย่าอคติ ไม่บังคับ
ใคร ถ้าบังคับก็เผด็จการตลอดเวลาไม่ได้เรื่องต้องพยายาม 
ต้องหมั่นพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก เมื่อ
ประชุมกันเอาออกมาเทกันให้หมด แล้วมีมติ จะต้องโหวต
ก็โหวต ไม่ต้องโหวต ตกลงกันได้ก็จบ ออกจากห้องประชุม
แล้วท�าตามมติ เก็บความคิดของตนไป ไม่เอาตามความคิด
ตน เอาตามหมู่ สังคมทุกสังคมต้องมีความขัดแย้ง  สังคม
ใดไม่มีการขัดแย้งเลยอันนั้นเป็นสังคมควาย มันต้องมีความ
ขัดแย้งอันพอเหมาะแม้จะเป็นทิศทางเดียวกัน อินทรีย์ไม่
เท่ากันจึงมีความขัดแย้งอันพอเหมาะ ความสามัคคีคือความ
ขัดแย้งอันพอเหมาะ เอาตามมติหมู่
หมอเขียว  เกี่ยวกับน�้าปัสสาวะบ�าบัดพ่อครูมีความเห็น
อย่างไร
พ่อครู  น�้าปัสสาวะเป็นน�้าที่สังเคราะห์ออกมาจากตัวคน ใน
ทางแพทย์สมัยใหม่บอกว่าเป็นสิ่งสกปรก แต่พระพุทธเจ้าว่า
เป็นสิ่งที่เป็นยา เราเชื่อหมอพระพุทธเจ้า อาตมาก็ทดสอบ
มานานปีแล้ว อาตมาก็ดื่มน�้าปัสสาวะแต่อาตมาไม่มีโรค ก็
เลยไม่ได้พิสูจน์อะไร ว่ามันช่วยโรคอะไรบ้าง   แต่ตั้งข้อ
สังเกตว่ายังไม่มีใครเลยดื่มแล้วบอกว่าน�้าปัสสาวะเป็นเหตุ
ให้เกิดโรคอะไร มีแต่อ้วกเพราะมีอุปาทาน  ทุกวันนี้ก็เลย
ไม่ค่อยได้ดื่ม แต่สปา ปัสสาวะใส่ขวดไว้ แล้วก็เอาไปสปา 
คือใช้อาบ สปาหลายที ต่อวันแล้วจะออกนอกสถานที่ พบ
แขกก็หยุด อาบน�้าเสร็จก็หยุดสปาในวันนั้นแล้วก็ท�าอีกในวัน

 

ต่อไป ถ้าท้ิงค้างไว้หมักไว้ก็มีกล่ิน มันก็กล่ินของเราแบคทีเรีย
มาร่วมก็เรื่องของมัน สปามาแล้วก็ดูดีบางคนก็สังเกตว่า 
กระหายไป
  เรื่องไอนี่อาตมาก็ไปพบมาหลายหมอแล้วหลายปี
เข้า หมอพจน์ก็บอกว่า เป็น aging อายุมาก อาตมาก็ต้อง
ยอมรับว่าเป็นวิบากเพราะไปพบแพทย์เฉพาะทางมาที่ยอด
ที่สุดแล้วก็ไม่รู้ หาเหตุไม่ได้ก็เลยรักษามาตามเรื่อง รักษา
ตามอาการมาเรื่อย ก็ไม่รู้เหตุ ก็คาราคาซังมาเรื่อย อาตมา
ก็ไอเป็นกิจประจ�าของอาตมาเอง คันคอมาจากอะไรก็ไม่รู้
ไปโทษอาหารเครื่องดื่มก็ไม่น่าใช่ สรุปแล้ว let it be
หมอเขียว  คนเราส่วนใหญ่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บบางคนเป็นหนัก 
พอเป็นหนักแล้วใจเสีย
พ่อครู  จิตใจไม่ดีก็จะทรุด ยกตัวอย่างโยมปราณี     
หมอบอกเป็นมะเร็งปอด อีก ๖ เดือนจะตาย แต่โยมเขา
คบหาชาวอโศกก็ท�าให้ใจเบิกบานอารมณ์ดี กินน�้าฉี่ กิน
อาหารธรรมชาติ ท�าไปได้ตลอดจนเดี๋ยวนี้หมอบอกว่าจะ
ตายแต่แกก็ยังอยู่ ตั้งแต่หมอบอกตอนอายุ ๖๐ปี จนอายุ 
ุ๘๒ ปีก็ไม่ตาย ไปตรวจก็ไม่เจอเนื้องอก แกก็ปักใจว่าหาย
เพราะปัสสาวะ แต่อาตมาว่าเพราะหลายประการ มีจิตใจดี 
อาหารดี ออกก�าลังกายดี ผีมะเร็งก็หายไป
หมอเขียว  หลายครั้งพ่อครูโปรดคนใกล้ตายบอกว่าให้
ปล่อยวางๆ คืออย่างไร
พ่อครู  ค�าว่า ปล่อยวาง ก็คือรักษาพลังงาน การมีจิตต้านก็
เสียพลังงาน ให้เอาพลังงานที่เสียคืนมาปล่อยให้จิตปรุงแต่ง
โดยไม่มีอะไรท�าให้เสียพลังงาน กายก็ปรุงตามธรรมชาติ 
ตัวคนนี่เป็นพลังงานที่รักษาตัวเองเก่งที่สุด มันมีหน้าที่
ท�าให้สมดุลอย่างดีที่สุดถ้าไม่มีอะไรกวนมันท�างานไปตาม
ยถากรรม
หมอเขียว  จิตดีนี่จะมีฤทธิ์เร็วที่สุด
พ่อครู  พระพุทธเจ้าว่า มโนปุพพังคมา ธัมมา ใจเป็นใหญ่ใจ
เป็นประธาน หมอปัจจุบันก็ยอมรับว่า ถ้าใจดี กว่า ๖๐ % ก็
หายได้แล้ว ใจน่ีเหนือกว่าอวัยวะ ๓๒ ใจเป็นใหญ่ หากท�าใจได้
และท�าองค์ประชุมดิน น้�าไฟ ลมด้วย  คุณพยายามเรียนรู้แล้ว
ช่วยมันอีกก็หายดีได้ เรียนท้ังนอกและในท้ังใจและกาย
  ทางโลกเขาเรียนรู้ร่างได้เล็กละเอียด แต่ใจไม่ค่อยรู้ 
ทั้งที่ยอมรับว่าใจเป็นเหตุกว่า ๖๐ % เราก็ยอมรับหมอทาง
กายด้วย แต่ใจเราก็จะท�าได้เก่งกว่าด้วย จะช่วยได้ดีมาก 
หมอที่เขาใช้พลังเช่นโยเร พลังจักรวาล ก็ท�าที่ใจเป็นตัวหลัก
คนที่ยอมรับให้รักษาก็คือใจเขายอมรับให้รักษาแล้วแต่ภาวะ
ที่ต้านบางทีก็ท�างานได้เร็วอีกนะ อาตมาเคยท�าสะกดจิตบาง
คนต้านแต่ก็สะกดได้ง่ายมาก มันโผล่มาเลย ถ้าแรงไม่มาก 

หากแรงมากก็ยาก แต่ถ้าไม่ต้านเลยบางทีหาไม่เจอมันไม่มี“ 
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ธรรมะก่อนจากสวนป่านาบุญ ๑

 สาธุ ท�ากันดีๆ ทุกอย่างอยู่ที่การกระท�า หรือ
กรรม กรรมตัวเดียว กรรมคือพระเจ้า กรรมคือทุกสิ่ง
ทุกอย่าง โดยเฉพาะศาสนาพุทธคือ กรรม กัมมัสสโก
มหิ (เรามีกรรมเป็นของตน) กัมมทายาโท (เป็นทายาท
ของกรรม) กัมมโยนิ (มีกรรมเป็นก�าเนิด ) กัมมพันธุ (มี
กรรมเป็นเผ่าพันธุ์) กัมมปฏิสรโณ (มีกรรมเป็นที่พึ่ง ) 
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ “ฐานสูตร“ ข้อ ๕๗, ธรรมพุทธสุด
ลึก, หน้า ๖๓) กัมมัง สัตเต วิภชติ (กรรมย่อมเป็นเครื่อง
จ�าแนกสัตว์) กรรมเป็นที่พึ่ง กรรมเป็นสรณะ  สรณะ แปล
ว่า มีสงคราม ผู้ที่ยังหาที่พึ่งอยู่ คือ สงคราม ทุกคนต้องมี
สงคราม ท�าสงครามจบอรณะ  อย่าเพิ่งให้ มรณะ  อรณ
ะจบ จะเป็นผู้ที่หมดสงครามของอรณะ ไม่ต้องมีสงคราม 
สรณะ แปลว่าประกอบไปด้วยสงคราม ที่พึ่งของคนนี่แหละ
สงคราม   พวกอวิชชานี่ไม่รู้ว่าตัวเองรบ รบอะไร รบแย่ง
ชิงลาภยศสรรเสริญ โดยไม่รู้ตัว อวิชชา เมื่อผู้รู้ตัวแล้วก็มา
พยายาม ลดการรบลง อยู่ในสนามรบนั่นแหละ สระณะอยู่
ในสนามรบ จนหมดงานรบ ชนะ สมบูรณ์เป็น อรณะ ก็จบ  
เอาให้ส�าเร็จนักรบทั้งหลาย นักรบธรรม “

.............................................................
 เรียบเรียงจาก รวมธรรมะสมณะโพธิรักษ์ 571023 

http://th-th.facebook.com Phothirak และจากบันทึกของ

อาจารย์ รักบุญ อโศกตระกูล ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก 560225 สรุป

เนื้อหาทำาวัตรเช้าโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ งานพุทธาภิเษกสุดยอด

ปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๓๗ พุทธสถานศาลีอโศก ธรรมที่เป็นพุทธ ตอน 

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖, รายการทำาวัตรเช้าธรรมะรับอรุณ เรื่อง อนุ

ปุพพิกถาโดยพิสดาร พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๓๘  ณ 

ศาลาพุทธาภิเษกผ่านฟ้าลีลาศ กทม.วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

, หนังสือ ธรรมพุทธสุดลึก และ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับ

ประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต)

 หากพบข้อผิดพลาดใดในที่นี้ กรุณาแก้ไข และกรุณาแจ้ง

เป็นวิทยาทานได้ที่โทร.๐๘๐ ๒๒๑ ๑๑๒๖ หรือ Email: tsirima@

gmail.com    ความดีใดที่เป็นผลจากการเรียบเรียงเรื่องนี้ ขอ

ถวายแด่ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ทั้งท่านผู้ประกอบความเพียรเพื่อ

ความผาสุกของมนุษยชาติ ส่วนข้อบกพร่องทั้งหลายอันเกิดจาก

ความรู้น้อยของข้าพเจ้า จักขอน้อมรับมาปรับปรุง

 สิริมา ศรสุวรรณ  ( ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๗)                                                                                                    

แรงให้สัมผัสเลย
  การรักษาทางสายพลังงานก็มีค่อยสะสมความรู้ไป 
อาตมาไม่เก่งพอจะอธิบายได้ ก็ค่อยเรียนรู้ไปชาตินี้อาตมา
แสดงเป็นตัวละครของโลก คือ ตัวละครแสดงความรู้ธรรมะ 
ไม่ได้แสดงความรู้ทางโลก ความรู้ทางโลกอาตมาจะน้อย  
แต่เพื่อพิสูจน์ความรู้ทางธรรมก็พยายามรวบรวมเท่าที่สื่อ
ได้ คุณเรียนมาทางนี้ดีแล้วให้ได้ปริญาโท ปริญญาเอกก็จะ
ได้ใช้ประโยชน์ ข้อส�าคัญละกิเลสให้ได้   ละกิเลสได้ก็จะท�า
ประโยชน์แก่โลกได้มหาศาล
  พวกเรารวมตัวกันก็ดีอย่างหมอเขียวท�ามีรูปธรรม
มากกว่าที่อาตมาท�า โดยตั้งตัวแกนเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็น
ฐานน�าพาก็เลยมากันมากเพราะทุกคนกลัวโรคกันก็เลยเป็น
แพทย์ที่สังเคราะห์ร่วมกันทั้งกายและจิต  เขาหาว่าศาสนา
พุทธไม่เป็นศาสนาเพราะไม่เอาวิญญาณแต่ที่จริงศาสนา
พุทธนั้นเรียนรู้จิตเจตสิกมากที่สุด ศาสนาไหนจะจ�าแนกจิต
เจตสิกได้ละเอียดเท่าศาสนาพุทธ มีถึงแยกเป็น ๑๒๑ จะ
บอกว่าศาสนาพุทธไม่มีเรื่องจิตวิญญาณนั้นผิดแล้ว แต่
ศาสนาเขามีแต่จิตที่ไม่รู้จักจิต แต่ของพุทธรู้ว่าจะเอาจิต
วิญญาณมาใช้เมื่อไหร่ก็เมื่อกระทบสัมผัสทางทวารทั้ง ๖ก็
เกิดวิญญาณ แล้วท�าวิญญาณให้เป็นปรมาตมัน คือจิต
สะอาดที่สุด มีปัญญาธิคุณ กรุณาธิคุณ วิสุทธิคุณ คือ ตรีมู
รติ ๓ มีปัญญารู้รอบถ้วน รู้ก�าจัดอกุศล จนหมดแท้เป็นกุศล
จิตล้วนๆ กุศลจิตที่ศึกษาอย่างไม่หนีสังคมไม่หนีกรรมกิริยา
รู้จักองค์ประกอบ จัดการได้ ทุกกรรมเป็นอภิสังขาร ก�าจัด
กิเลสหมดจากจิตก็เป็นผู้รู้แจ้งจิตวิญญาณจริง ท�าจิตเป็นจิต
พระเจ้าได้ มีตรีมูรติได้ในตัวเรา เลยจะบอกว่าตัวเราเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า พระเจ้าคือเรา เราคือพระเจ้า 
ศาสนาพุทธท�าได้แต่ศาสนาอื่นเขาว่าไม่ได้ ตัวเราเป็นแค่
ส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่เขาก็ไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง  คน
ไหนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร คนไหนเชื่อก็มา เชื่อแล้วก็ท�าให้ได้ มี
ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เป็นอุภยัตถะ  (ประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย ) คือมีทั้งปรัตถะ (ประโยชน์ท่าน) และอัตตัตถะ 
(ประโยชน์ตน) (ในหัวข้อ อัตถะ ๓ คือ ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติธรรม๓อย่าง พระไตรปิฎกเล่ม ๓๐ “ ขัคควิสาณ
สุตตนิทเทส” ข้อ ๖๗๓,  ธรรมพุทธสุดลึก,หน้า ๒๕ ) พอ
จบแล้วมีแต่ ปรมัตถะ (คือ ประโยชน์สูงสุด พระนิพพาน : 
final goal ,พระพรหมคุณภรณ์, เล่มเดิม, หน้า ๑๑๐)
หมอเขียว  วันนี้เป็นวันมหามงคลที่สวนป่านาบุญได้รับ
ธรรมะจากพ่อครูทั้งกายและใจ ทำาควบคู่กับสังคมสิ่ง
แวดล้อมเป็นความครบสมบูรณ์แบบให้ชีวิตตนมีค่าทั้ง
ตนและสังคม ทางเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมก็จะพยายาม
พากเพียรทำาให้ได้มากที่สุด
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ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรม ปี ๒๕๕๘

(ตรวจเช็คตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมได้ที่ http:www.morkeaw.net/k-table-course58.html)

๑. กรณีผู้ป่วยหนัก ขอความกรุณาให้ญาติมาเรียนรู้เพื่อไปดูแลหรือแนะน�าผู้ป่วย เนื่องจากทางศูนย์เป็นศูนย์เรียน

รู้สุขภาพพึ่งตน ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้ที่มาเรียนรู้เพื่อฝึกฝนการเป็น “หมอดูแลตัวเอง”
๒. กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๓. ทางศูนย์ฯ ร่วมกับโครงการสุขภาพดี ลดขยะให้เป็นศูนย์ (zero waste) ร่วมรณรงค์ลด หรือ งดการใช้ถุง

พลาสติก  โดยการนำาถุงผ้ามาใช้แทน เพื่อรักษาโลกและลดโลกร้อน

๔. หากผู้เข้ารับการอบรมสะดวก กรุณาน�าอุปกรณ์และเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น เต็นท์หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ชาม ช้อน 

ขวดน�้าดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งต่าง ๆ มาเอง

หมายเหตุ : สำาหรับการอบรม ณ ค่ายที่จัดตามเครือข่ายต่างๆ กรุณาเตรียมเต็นท์ ผ้าห่ม จาน/ชาม ช้อน ขวดน�้า

ดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย เพื่อความสะดวกในการพักค้างของผู้เข้าอบรม

๕. กรุณาศึกษาข้อมูลการเดินทาง และการเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายจากคู่มือการเข้าค่าย ได้ที่ http://www.

morkeaw.net/images-2/handbook-pdf

๖. เพ่ือประโยชน์ในการเรยีนรูข้องผู้เข้ารบัการอบรม กรณุาตรวจสอบว่าท่านสามารถเข้าร่วมรบัการอบรมได้ตลอด

จนจบค่าย

๗. หน่วยงานหรือองค์กรเอกชนหรือเครือข่าย สนใจเข้าร่วมอบรมในค่ายสุขภาพ กรุณาติดต่อมาที่ 

คุณนิตยาภรณ์ โทร.๐๘๖-๘๗๗-๕๗๒๗ / คุณหลิน โทร.๐๘๑-๖๑๑-๓๒๑๓/๐๘๘-๐๓๐-๔๘๑๒

๘. การสมัครค่ายสุขภาพผ่าน email : suanpanaboon.app@gmail.com กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่าง

ให้ครบเพื่อความสะดวกของท่าน

 ๑. ชื่อ-สกุล  ๒. อายุ  ๓. ที่อยู่  ๔ .อาชีพ  ๕. การศึกษา  ๖. หมายเลขโทรศัพท์ /อีเมล์ 

 ๗. โรคประจ�าตัวและหรืออาการไม่สบาย  ๘. เป้าหมายการอบรม  

 ๙. ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ไหน  ๑๐.โปรแกรมค่ายช่วงวันที่ต้องการร่วมอบรม  

 ๑๑. เคยเข้ากิจกรรมค่ายสุขภาพแล้วกี่ครั้ง

ข้อควรทราบก่อนการสมัครและเข้าค่ายที ่ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน

ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้ที่มาเรียนรู้เพื่อฝึกฝนการเป็น

 “หมอดูแลตัวเอง”

หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ ตัวคุณเอง
หลักการแพทย์วิถีธรรม

 สอนให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลตนเอง 
ด้วยการปฎิบัติ เทคนิค ๙ ข้อ หรือยา ๙ เม็ด

โดยใช้หลัก ๑.ประหยัด ๒.เรียบง่าย ๓.ปลอดภัย ๔.ได้ผลรวดเร็ว 
๕.ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ๖.สามารถพึี่งตนเองได้ ๗.ส่งผลยั่งยืนในระยะยาว



วารสารแพทย์วิถีธรรม  27 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

ภาคอีสาน

๒๑ - ๒๕ มี.ค. ๕๘
สวนป่านาบุญ ๑
จ.มุกดาหาร

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ 
วัน) ณ พุทธสถาน ราชธานีอโศก (บ้าน
ราช) ๙๙  ม.๑๐  ต.บุ่งไหม อ.วารินชำาราบ 
จ.อุบลราชธานี
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรม

เปิดรับสมัคร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไม่รับผู้
ป่วยหนัก

หมายเหต ุ– กรณุาเตรยีมอปุกรณ์ ดังน้ีมาด้วย    
๑. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสือ่นอน/ถงุนอน/แผ่นรอง
โยคะ เพือ่พกัค้าง                                                
๒. ถงุผ้า (งดใช้ถงุหิว้พลาสติก) เพือ่ใส่ของ      
๓. ภาชนะรบัประทานอาหารส่วนตัว จาน/ชาม/
ช้อน/ขวดนำา้ด่ืม กระติกนำา้ร้อน (ถ้าจำาเป็น) 
๔.ไฟฉาย  หมวก และร่มกนัแดดกนัฝน

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

คุณป้าปาน   ๐๘๙-๗๕๓-๓๐๕๑ 

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

สอบถามเส้นทาง

อาจ่าหลักบุญ ๐๘๓-๑๓๔-๗๑๓๓

คุณตี้             ๐๘๕-๓๐๖-๓๔๓๒

คุณแสงสูญ   ๐๙๔-๕๓๑-๙๕๙๐

ภาคตะวันตก
๒๒ มี.ค. ๕๘

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
(หลักสูตร ๑ วัน)
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำาบัดแพทย์วิถีธรรม 
(สวนป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม 
จ.ราชบุรี 
บรรยายและสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย
ทีมงานจิตอาสาหน่วยแพทย์วิถีธรรม        
โรงพยาบาลโพธาราม

สนใจติดต่อ 

คุณหนิง   ๐๘๑-๘๙๙-๐๕๖๕ 

คุณสุรีพร ๐๘๖-๙๗๗-๔๘๔๗

คุณวรวัตร ๐๘๖-๕๐๓-๓๒๔๐

ภาคอีสาน
๒๘ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๕๘
จ.บุรีรัมย์

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร ๕ วัน)                
ณ วัดธรรมธีราราม อำาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ 
จัดโดย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว) 
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย  ทีมงานจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรม

เปิดรับสมัคร ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไม่รับผู้
ป่วยหนัก

หมายเหตุ - กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย                                                              
๑. เต้นท์/มุ้ง/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/ถุงนอน/แผ่นรอง
โยคะ/ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง                                                                    
๒. ภาชนะรับประทานอาหารส่วนตัว จาน
ชาม/ช้อน/ขวดนำ้าดื่ม                                      
๓. ไฟฉาย

สมัครเข้าค่ายได้ที่

คุณอรพรรณ ๐๘๗-๔๔๐-๘๘๘๖

คุณจูน           ๐๘๑-๙๙๗-๗๒๐๔



28 วารสารแพทย์วิถีธรรม

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๑ - ๖ เม.ย. ๕๘

สวนป่านาบุญ ๓

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถธีรรม (หลกัสูตร ๖ 
วนั) สำาหรบันกัศึกษาปรญิญาตร ีคณะ
ศิลปศาสตร์ สาขาผูป้ระกอบการสังคม 
สถาบันอาศรมศิลป์ 

ณ สวนป่านาบุญ ๓ คลองสาม 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี                                                    

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 
สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงานจิตอาสา                                             

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม      
ขวดนำ้าดื่มส่วนตัว -อุปกรณ์เต็นท์และเครื่อง
นอน/เสื่อโยคะ-ไฟฉาย

ภายใน

๕ – ๑๑ เม.ย. ๕๘ งานปลุกเสกพระแท้ๆ ของพุทธ คร้ังท่ี ๓๙ 

ณ ราชธานีอโศก อ.วารินชำาราบ 
จ.อุบลราชธานี

เชิญผู้สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาและสถานที่
ดังกล่าว

๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๕๘ ร่วมงานตลาดอาริยะ                               
ณ ราชธานีอโศก อ.วารินชำาราบจ.อุบลราชธานี

เชิญท่านที่สนใจร่วมงานได้ในวันดังกล่าว

๑๖ เม.ย. ๕๘        
สวนป่านาบุญ ๔

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๑ วัน) 

ณ สวนป่านาบุญ ๔ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม 
จ.นครพนม  

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิต
อาสา

เปิดรับสมัคร ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘                              
ไม่รับผู้ป่วยหนัก (สำาหรับผู้ไม่แข็งแรงท่ีต้องการ
มาเรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย)

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔

คุณบินตรง      ๐๘๗-๔๓๕-๓๕

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

โทร. 081-800-4511 โทร. 081-435-3455
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๑๗ - ๒๓  เม.ย. ๕๘  
สวนป่านาบุญ ๑

ค่ายพระไตรปิฎก+ปฐมนิเทศนักศึกษา
แพทย์วิถีธรรม ๗ ปี ทั้งใหม่และเก่า 
พร้อมการสอบเลื่อนชั้นนักศึกษาแพทย์
วิถีธรรม ๗ ปี 
รุ่น ๑ รุ่น ๒ รุ่น ๓ และ รุ่น ๔ + รับสมัคร
และสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ทั้งแพทย์วิถี
ธรรม ๗ ปี (ครั้งท่ี  ๕ ) และปริญญตรีสาขาผู้
ประกอบการสังคม (ความถนัดทางแพทย์วิถี
ธรรม) (หลักสูตร ๕ วัน)  ณ สวนป่านาบุญ ๑ 
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว) 

สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย  ทีมงานจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรม

เปิดรับสมัคร ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ไม่รับผู้ป่วย
หนัก

หมายเหตุ:                                                        
๑. สุขภาพแข็งแรง ทานอาหารม้ือเดียวได้                                                             
๒. พึ่งตนเองได้                                                   
๓. งดรับผู้ป่วยทั้งหนักและไม่หนัก                
๔. สำาหรับผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม ๕-๗  วันมาแล้วเท่านั้น                              
๕.วันที่ ๑๙ เมษายน มีการประชุมเครือข่าย
แพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ

สำาหรับผู้จะเข้าค่ายพระไตรปิฎก
(เป็นผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม ๕-๗ วันมาแล้วเท่านั้น)

สมัครเข้าค่ายได้ที่
คุณหลิน ๐๘๑-๖๑๑-๓๒๑๓, ๐๘๘-
๐๓๐-๔๘๑๒
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com 

สำาหรับนักศึกษาใหม่กรุณาแจ้งการสมัครและ
สอบสัมภาษณ์ได้ที่ 

คุณหลิน ๐๘๑-๖๑๑-๓๒๑๓, ๐๘๘-
๐๓๐-๔๘๑๒
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com 

สำาหรับนักศึกษาเก่า ที่จะเข้าสอบ                
กรุณาแจ้งชื่อการเข้าสอบได้ที่ 

คุณหลิน ๐๘๑-๖๑๑-๓๒๑๓, ๐๘๘-
๐๓๐-๔๘๑๒
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com 

กรณีสมัครทางอีเมล์ กรุณาระบุวัตถุประสงค์ใน
การสมัคร และเคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพมา
เมื่อใด ที่ไหน จำานวนกี่ครั้งด้วยค่ะ

๒๕ - ๒๙ เม.ย ๕๘  
สวนป่านาบุญ ๑

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน) 
ณ สวนป่านาบุญ ๑ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล 
จ.มุกดาหาร 

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว) สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย ทีมงาน
จิตอาสา 

เปิดรับสมัคร ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ไม่รับผู้
ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำานาจเจริญ 

โทร.๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐-๘ ต่อ ๑๒๒๒, ๑๒๒๔ 

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

คุณเอ           ๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘

คุณป้าปาน   ๐๘๙-๗๕๓-๓๗๕๑ 

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคตะวันตก

๒๖ เม.ย. ๕๘

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
(หลักสูตร ๑ วัน)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำาบัดแพทย์วิถีธรรม (สวน
ป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยายและสาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีมงาน
จิตอาสาหน่วยแพทย์วิถีธรรม
โรงพยาบาลโพธาราม

สนใจติดต่อ 

คุณหนิง   ๐๘๑-๘๙๙-๐๕๖๕

คุณสุรีพร ๐๘๖-๙๗๗-๔๘๔๗

คุณวรวัตร๐๘๖-๕๐๓-๓๒๔๐



30 วารสารแพทย์วิถีธรรม

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๘ - ๑๐  พ.ค. ๕๘

ภาคกลาง

สวนป่านาบุญ ๓

ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม(หลักสูตร๓วัน) 

ณ สวนป่านาบุญ๓ คลองสาม 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา
เครือข่ายภาคกลาง รับจำานวน ๓๐๐  คน 
(พักค้าง ๑๐๐ คน ไป-กลับ ไม่พักค้าง 
๒๐๐ คน) 

เปิดรับสมัคร ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ไม่รับผู้ป่วย
หนัก

สวนป่านาบุญ ๓   ๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑

คุณมล             ๐๘๖-๘๘๓-๒๘๓๔

คุณเมนี่            ๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘

คุณแก้ว            ๐๘๑-๒๐๘-๒๒๑๑

คุณปุ๊ก              ๐๘๙-๔๕๑๔๙๙๘                     
(รับสมัครสำาหรับผู้พักค้าง)

๒๑ พ.ค. ๕๘               
สวนป่านาบุญ ๔

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๑ วัน) 

ณ สวนป่านาบุญ ๔ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม 
จ.นครพนม 

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิต
อาสา                                                 

เปิดรับสมัคร ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ไม่รับผู้ป่วยหนัก 

(สำาหรับผู้ไม่แข็งแรงที่ต้องการมาเรียนรู้ จะต้องมีคน

ดูแลมาด้วย)

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔

คุณบินตรง      ๐๘๗-๔๓๕-๓๕

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

๒๓-๒๗ พ.ค ๕๘  
สวนป่านาบุญ ๑

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลกัสูตร ๕ วนั) 

ณ สวนป่านาบุญ ๑ ต.ดอนตาล 
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขยีว)  สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย    
ทีมงานจิตอาสา   

เปิดรับสมัคร ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ไม่รับผู้

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำานาจเจริญ 
โทร. ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐-๘ ต่อ ๑๒๒๒, 
๑๒๒๔

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

คุณเอ           ๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘

คุณป้าปาน   ๐๘๙-๗๕๓-๓๐๕๑ 

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ภาคตะวันตก

๒๔ พ.ค. ๕๘

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถธีรรม (ยา ๙ เม็ด)
(หลกัสูตร ๑ วนั)

ณ ศูนย์ธรรมชาติบำาบดัแพทย์วิถธีรรม 
(สวนป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม 
จ.ราชบุรี

บรรยายและสาธิตและฝึกปฏบิติั โดยทีม
งานจติอาสาหน่วยแพทย์วิถธีรรม
โรงพยาบาลโพธาราม

สนใจติดต่อ 

คุณหนิง     ๐๘๑-๘๙๙-๐๕๖๕

คุณสุรีพร   ๐๘๖-๙๗๗-๔๘๔๗

คุณวรวัตร  ๐๘๖-๕๐๓-๓๒๔๐



วารสารแพทย์วิถีธรรม  31 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๙- ๑๐ มิ.ย. ๕๘ งานอโศกรำาลึก ครั้งที่ ๓๔ ณ พุทธสถาน
สันติอโศก บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและ
สถานที่ดังกล่าว

๑๘ มิ.ย. ๕๘

สวนป่านาบุญ ๔

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๑ วัน) 
ณ สวนป่านาบุญ ๔                             
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม                 

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงาน
จิตอาสา 

เปิดรับสมัคร ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ไม่รับ
ผู้ป่วยหนัก (สำาหรับผู้ไม่แข็งแรงที่ต้องการมา
เรียนรู้ จะต้องมีคนดูแลมาด้วย)

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔

คุณบินตรง      ๐๘๗-๔๓๕-๓๕

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

๒๐-๒๔มิ.ย.๕๘ 

สวนป่านาบุญ ๑
ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน)  

ณ สวนป่านาบุญ ๑ ต.ดอนตาล 
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร                

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน                  
(หมอเขียว) สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย     
ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๘ ไม่รับ
ผู้ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำานาจเจริญ 
โทร. ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐-๘ ต่อ ๑๒๒๒, 
๑๒๒๔

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

คุณเอ           ๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘

คุณป้าปาน   ๐๘๙-๗๕๓-๓๐๕๑ 

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

๕ – ๑๑ ก.ค. ๕๘

สถาบันฝึกอบรม

โรงเรียนผู้นำา 

จ.กาญจนบุรี

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลกัสูตร ๗ วัน) 

ณ สถาบันฝึกอบรมโรงเรียนผู้นำา อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี

บรรยายโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว) สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีม
งานจิตอาสา 

เปิดรบัสมัคร ๕ มิถนุายน ๒๕๕๘  ไม่รบัผูป่้วย
หนกั

หมายเหตุ :  สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเพิ่มเติม

ขวดนำ้าดื่มส่วนตัว  กระติกเก็บนำ้าร้อน 

เสื่อโยคะ  ผ้าขนหนูผืนเล็ก หมวก / ร่มหรือ

เสื้อกันฝน ถุงผ้า (งดใช้ถุงพลาสติกทุกชนิด)

สำารองการเข้าค่ายได้ที่ :
สำานักพิมพ์แสงแดด
สำาหรับผู้ที่เดินทางกับทางแสงแดด
คุณเตยและคุณแอม
โทร ๐๙๕-๖๕๓-๖๘๓๐, ๐๙๑-๗๖๐-
๒๙๒๖
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ 
สำาหรับผู้ที่เดินทางด้วยตนเองเท่านั้น
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com
โดยแจ้ง/ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้
ผ่านทางโทรศัพท์ที่คุณเตยหรือที่อีเมล์ข้างต้น

- ชื่อ-สกุล          - อายุ

- ที่อยู่                 - อาชีพ

- การศึกษา

- หมายเลขโทรศัพท์ - Email address

- เป้าหมายการอบรม

- โรคประจำาตัวและหรืออาการไม่สบาย

- จำานวนครั้งที่เคยเข้ารับการอบรม

- ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ใด
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๑๘ ก.ค. ๕๘                 
สวนป่านาบุญ ๔

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม(หลักสูตร ๑วัน)                                          
ณ สวนป่านาบุญ ๔                                                      
ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม                                                                    
บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิต
อาสา                                                         

เปิดรับสมัคร ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไม่รับผู้
ป่วยหนัก (สำาหรับผู้ไม่แข็งแรงท่ีต้องการมาเรียนรู้ 
จะต้องมีคนดูแลมาด้วย)

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ ๔

คุณบินตรง      ๐๘๗-๔๓๕-๓๕

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

๑๘-๒๒ ก.ค. ๕๘

สวนป่านาบุญ ๑

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ 
วัน) ณ สวนป่านาบุญ ๑ ต.ดอนตาล 
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไม่รับผู้
ป่วยหนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำานาจเจริญ 
โทร. ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐-๘ ต่อ ๑๒๒๒, 
๑๒๒๔

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ
คุณเอ           ๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘
คุณป้าปาน   ๐๘๙-๗๕๓-๓๐๕๑ 

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

๒๓ - ๒๔ ก.ค. ๕๘

สวนป่านาบุญ ๑

ค่ายการวางขันธ์วางร่าง (หลักสูตร๒ วัน) 
ณ สวนป่านาบุญ 1ต.ดอนตาล 
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร                
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน        
(หมอเขียว)                                                 
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘          

หมายเหตุ:                                                       
๑. ผู้สมัครต้องเคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม ๓-๗  วันมาแล้วเท่านั้น            
๒. ไม่รับผู้ป่วยทั้งหนักและไม่หนัก

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำานาจเจริญ 
โทร. ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐-๘ ต่อ ๑๒๒๒, 
๑๒๒๔

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

คุณหลิน ๐๘๑-๖๑๑-๓๒๑๓, ๐๘๘-
๐๓๐-๔๘๑๒
อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com 

๒๖ ก.ค. ๕๘ ประชุมเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม และ 
“บุคคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒” 
ณ พุทธสถานสันติอโศก เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร    เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ 

ภายใน

หมายเหตุ : 
บุคคลากรสาธารณสุขและจิตอาสาแพทย์
วิถีธรรมที่จะเข้าร่วมประชุม กรุณาแจ้งลง
ทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ : 

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

เป็นต้นไป
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การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม
๑. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง ประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ก่อนเข้าอบรม
๒. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จ�าเป็น  เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าส�าหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระหว่างอยู่ในค่าย (สิ่งที่ศูนย์ฯมีให้
ยืมใช้ได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ ถาดหลุม/ชาม ช้อน แก้วน�้า และไม้แขวนเสื้อ แต่ถ้าท่านสะดวก สามารถน�าของส่วนตัวมาใช้เองก็ได้) 
(หมายเหตุ: ค่ายสุขภาพ ณ เครือข่ายต่างๆ กรุณาเตรียมเต็นท์ หรือมุ้ง ผ้าห่ม จาน/ ชาม ช้อน ขวดน�้าดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย) 
๓. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อคอลึก-แขนกุด กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า และเสื้อผ้ารัดรูป)
๔. น�าเสื้อมีกระดุมหน้ามา ๑ ตัว ส�าหรับการฝึกปฏิบัติการถอนพิษร้อนทางผิวหนังที่แผ่นหลัง (กัวซา)
๕. ควรมาถึงศูนย์/ค่ายอบรม ก่อนวันอบรม ๑ วันเท่านั้น และไม่ควรเกิน ๑๘.๐๐ น. ของวันนั้น
๖. ควรอบรมจนถึงครบตามก�าหนดเพื่อผลต่อสุขภาพท่าน
๗. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อต�ารา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งทางศูนย์ฯ/
ค่ายมีไว้บริการ  (กรุณาน�าถุงผ้า/กระเป๋ามาใส่ของที่ซื้อด้วย เพราะไม่มีถุงใส่ของไว้บริการ)
๘. ไม่น�าเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี) และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย
๙. เอกสารทีท่่านต้องน�ามา คอื บตัรประชาชน หรอืบตัรทีท่างราชการออกให้เพือ่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีข่ณะลงทะเบยีนเข้าค่าย 
๑๐. ที่พักเป็นเรือนนอนรวมแยกชายหญิง (ศาลาโปร่งโล่งไม่มีผนังกั้น) มีพื้นที่กางเต็นท์ส�าหรับท่านที่น�าเต็นท์มาเอง (ไม่มีเต็นท์ให้ยืม)
๑๑. ห้องน�้ารวมอยู่ห่างจากที่พักประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร
หมายเหตุ: อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน�้ามัน ควรรับประทานอาหารที่จัดให้ หากน�า
อาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์

ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ 
๑. ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก
๒. ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร ( ถ้าไม่ได้เตรียมมา )
๓. ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาล จะรับผู้อบรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้นและไม่มีนโยบายในการรับผู้
ป่วยหนักมาดูแลและรักษาแต่อย่างใด
๔. ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแลด้วย  ๕. ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน
๖. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย งดสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นมาก เสื้อสายเดี่ยวหรือเสื้อผ้ารัดรูป เตรียมกางเกงที่
สวมสบายส�าหรับฝึกโยคะ
๗. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯ เด็ดขาด   ๘. กรุณาอย่าน�าเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ
๙. ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดไว้ให้     ๑๐. กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น�้า-ไฟฟ้า ระหว่างที่ท่านอยู่ในค่าย
๑๑. รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามน�าสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์
๑๒. ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสดขยะแห้ง (ขยะสดจะน�าไปท�าปุ๋ยเพื่อปลูกผัก ขยะแห้งสามารถน�าไปรีไซเคิลท�ากิจกรรมต่างๆ หรือ ขายได้)
๑๓. ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน�้าใจเกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน
๑๔. ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน�้าหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต (ฟรี) กรณีที่ต้องการตรวจพิเศษ 
ได้แก่ ไขมันในเลือด ค่าการท�างานของตับ ไต หรือไทรอยด์ ทางโรงพยาบาลอ�านาจเจริญได้จัดบริการไว้ โดยคิดค่าบริการตามรายการที่
ตรวจ ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชการ   ๑๕.กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย
๑๖. ร่วมช่วยกันท�า ๕ ส. สถานที่ก่อนแยกย้ายเดินทางกลับในวันสุดท้ายหลังจบค่าย   

โทร. 081-800-4511 โทร.081-690-2311
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 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

อาจารย์หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน) ได้รับ

มอบรางวัลประกาศเกียรติครูดีไม่มี

อบายมุข ด้านพุทธสาธารณสุข จาก

ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ  ส�านักงานคณะกรรมการ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                             ปี ๒๕๕๘ 
รับรางวัลประกาศกิตติคุณ
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วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อาจารย์หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน) 

ได้รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน”  ผู้ประสบ

ผลส�าเร็จด้านการประชาสัมพันธ์ ประเภทบุคคล จากสมาคมนัก

ประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โดยท่านรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ 

เครืองาม เป็นประธานมอบรางวัล ที่ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล 
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การขับเคลื่อนเครือข่าย

กำรแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ

ศูนย์ธรรมชาติบำาบัดการแพทย์วิถีธรรม (สวนป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี น�าโดยนายแพทย์วัชระ ก้อนแก้ว เป็น
หัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมอบรมการแพทย์วิถีธรรมอย่างต่อเนื่อง สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อ คุณหนิง โทร. ๐๘๑-๘๙๙-๐๕๖๕
คุณสุรีพร โทร.๐๘๖-๙๗๗-๔๘๔๗  คุณวรวัตร โทร.๐๘๖-๕๐๓-๓๒๔๐
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การก่อเกิดสวนป่านาบุญ	๕	
โดยทีมงานบูรพากล้าจน	ที่บ้านญาติแพทย์วิถีธรรม	จ.ระยอง
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๒๑/๐๑/๕๘ ที่ลำาปาง

๑๗/๐๒/๕๘	ที่อมก๋อย	

เชื่อมร้อยสา
ยใย

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ

รวมเป็นหนึ่งเดียว

๒๐/๐๑/๕๘	ที่ทัณฑสถานหญิง	จ.เชียงใหม่

เมี่อวันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๕๘	อาจารย์หมอเขียวและทีมงานจิตอา
สาแพทย์วิถีธรรม	ได้เข้าดูพื้นที่ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่	ใน
โครงการกำาลังใจของพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา	เพื่อจัดการอบรม
การแพทย์วิถีธรรมในเรือนจำา	ทำาให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมอบรม
สุขภาพแพทย์วิถีธรรมทางภาคเหนือ	ตัั้งแต่วันที่	๑๖-๒๑	มกราคม	
๒๕๕๘		ที่เชียงใหม่และลำาปาง	เพื่อร้อยรวมสายใย	และจิตวิญญาณ
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมให้เป็นหนึ่งเดียว	ตามด้วยกิจกรรมที่วัดเขาคีรี
เทพนิมิตร	อ.ทับคร้อ	จ.พิจิคร	เพื่อช่วยให้ประชาชนพึ่งตน	ป้องกัน	
และฟื้นฟูสุขภาพได้ในทุกสถานการณ์
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•	 ตลาดนัดวิถีธรรมสังคมของคนดีมีศีล	เสียสละ	แบ่ง

ปัน	ณ	สวนป่านาบุญสาม	โดยใช้หลักบุญนิยม	๔	

ข้อ	

•	 ขายราคาตำ่ากว่าท้องตลาด

•	 ขายเท่าทุน

•	 ขายขาดทุน

•	 แจกฟรี

•	 เป็นการสร้างวัฒนธรรมของการแบ่งปัน	เอื้อเฟื้อ	

เสียสละ	สร้างสังคมของคนดีมีศีล	โดยเริ่มจากการ

ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข	ตลาดวิถีธรรมของความพอ

เพียง	ทั้งผู้ให้และผู้รับต่างมีความสุข

•	 	 พบตลาดวิถีธรรมทุกเดือนคู่กับค่ายสุขภาพ

 

•	 “ค่ายยุวแพทย์วิถี

ธรรม”	กับ	”ข้าวไร้

สารพิษ”		ณ	ท่าข้าว

คลองสาม	เมื่อวัน

เสาร์ที่	๑๓	ธันวาคม	

๒๕๕๗

•	 ยุทธการผีเสื้อขยับปีกกับข้าววิถีธรรม	ไร้สารพิษเพื่อมวลมนุษยชาติ	กับการนำาพาของอาจารย์หมอเขียวและพี่น้องจิต

อาสา	ขายข้าว	๑๐๐	ตัน	(หนึ่งแสนกิโลกรัม)	เริ่มต้นยุทธการวันที่	๒๔	พฤศจิกายน	–	๒๖	ธันวาคม๒๕๕๗	งานนี้เพื่อ

ตอบแทนบุญคุณของชาวนาไทย	ระบายข้าวไร้สารพิษสู่สังคม

•	 “ค่ายยุวแพทย์วิถีธรรม”	กับ	”ข้าวไร้สารพิษ”		ณ	ท่าข้าวคลองสาม	เมื่อวันเสาร์ที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๗
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เครือข่ายภาคใต้

ค่ายสุขภาพที่ สุราษฎร์ธานี
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การขับเคลื่อนเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม  

เครือข่ายจังหวัดสุรินทร์

นโยบายสาธารณะ ( Public Policy )
	 ทางกลุ่มจิตอาสา	พวธ.	จังหวัดสุรินทร์	ได้มี

ความคิดเห็นร่วมกัน	โดยวางแนวทางกว้างๆ	ของการ

ทำางานเพื่อสังคม	และประเทศชาติ	คือ	การสร้างคน

รุ่นใหม่ให้เป็นสายพันธุ์ที่เป็นจิตสาธารณะ	ช่วยเหลือ	

เสียสละ	แบ่งปั่น	ซึ่งกันและกัน	และมีการดำารงชีวิต

แบบมีหลักธรรมมะ	ตามรอยบาท....พระศาสดาอย่าง

พอเพียง	ซึ่งเป็นนโยบายของกลุ่ม	โดยเน้นโครงการที่

ทำาแล้ว	เป็นความผาสุกอย่างยั่งยืน	ที่สำาคัญพึ่งตนเอง

ได้	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ,	เกษตรอินทร์,	ราย	ได้,	

การสร้างที่อยู่อาศัยแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น,การรักษา

วัฒนธรรมแบบดั่งเดิม,การรักษาสิ่งแวดล้อม	ทุกอย่าง

ควรได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น	เพราะสังคมที่น่าอยู่และ

เป็นสุข	ต้องมีการดูแลแบบบูรณาการทุกด้าน	จึงแก้

ปัญหาได้	แต่ทั้งหมดนี้ต้องเริ่มจากนโยบายที่จะเน้น	

การพัฒนาคนเป็นหลัก

	 จากประสบการณ์ทำางานในกลุ่มจิตอาสา	

พวธ.สุรินทร์	ได้ดำาเนินการ	งานตามหลักการที่เรียบ

ง่าย	ประหยัด	และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด	

โดยเน้นการสร้างแบบอย่างที่ดี	มีค่ากว่าคำาสอน	ทำา

จากเล็กไปใหญ่	ทำาไม่หยุด	(ใครไม่ทำา	เราทำา	)	

เริ่มง่ายๆจากที่บ้านตัวเอง	ขยายไปถึงระดับชุมชน	

เทศบาล,	อบต.	,รพ.สต	และ	รพ.	ประจำาจังหวัด

สุรินทร์

	 การทำางานที่เน้นวิธีการง่ายในการทำายา	

๙เม็ด	เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มดูเป็นแบบอย่าง	และ

รู้สึกว่าทำาเองได้	จากนั้นก็เปิดโอกาสให้	สมาชิกของ

กลุ่มได้ขึ้นเวที	แสดงออก	และพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ	

จนเกิดความชำานาญ	และสามารถช่วยงานได้อย่าง

เต็มความสามารถ	เป็นการงานที่เกิดประโยชน์	ทั้ง

ประโยชน์ตน	ประโยชน์ท่านโดยแท้
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โรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

	 แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม	เป็นศาสตร์หนึ่ง
ที่นำามาปรับใช้ในโรงพยาบาลกระสัง	ซึ่งนายแพทย์	
สมชาย	ธรรมสารโสภณ	ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
กระสัง	ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี		ซึ่งอยากให้ผู้
ป่วยและประชาชนที่สนใจทั้งในอำาเภอกระสังและ
อำาเภอใกล้เคียงเกิดความตระหนักในเรื่องของสุขภาพ	
ลดการทานยา	และสามารถพึ่งตนเองได้
	 เกือบ	3	ปีแล้วที่นักวิชาการสาธารณสุข	โรง
พยาบาลกระสัง	ร่วมกับภาคีเครือข่าย	โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล	โรงเรียน	วัด	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	แกนนำา	อสม.	จิตอาสา		ได้ดำาเนิน
การงานแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมโดยการให้ความรู้
ในการปฏิบัติตนทั้งในคลินิก	ชุมชน	วัด	ครบ	๑๐๐	
%	ปัจจุบันกำาลังดำาเนินการลงชุมชนเป็นรอบที่สอง	
ประมาณ	๒๐%	แล้ว	ซึ่งทีมงานแพทย์ทางเลือก
วิถีธรรม	ผู้มีบทบาทในการให้บริการผู้ป่วยและ
ประชาชนที่สนใจ	สามารถเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยและ
ครอบครัวทั้งทางกายและจิตใจ	ที่ช่วยเยียวยาอาการ
เจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องใช้เวลานานในการบำาบัด	ให้
กำาลังใจในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย	อันเป็นทาง
เลือกหนึ่งที่สำาคัญ	ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย	
ประหยัด	สามารถนำาไปปฏิบัติได้เองที่บ้าน	เนื่องจาก
ชุมชนนั้นเดิมมีต้นทุนอยู่แล้ว	จากการลงชุมชน
ปัจจุบัน	“งานแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม	โรงพยาบาล
กระสัง”	เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายของชุมชนทั้งใน
และนอกอำาเภอ	ประชาชนเกิดความตื่นตัว	และมารับ
บริการ	ร่วมเรียนรู้	มากขึ้น	จนทำาให้เกิดความศรัทธา	
....ดี	แล้ว	บอกต่อ...
ท้ายที่สุดขอชื่นชม	ทีมงาน	“จิตอาสาครูดนตรีไทย”	
ที่เกษียณอายุราชการ	ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวของในโรง
พยาบาลทุกวันพฤหัสบดี	โดยการบรรเลงเสียงเพลง
อันไพเราะ	ทำาให้ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปที่มานั่งรอ
รับบริการในโรงพยาบาลได้รับฟัง	ไม่เครียดระหว่าง
รอตรวจ	สามารถช่วยบัดบัดเรื่องสุขภาพได้อีกทาง
หนึ่ง	พร้อมๆกับ	ทีมงาน	“อสม.จิตอาสา”ที่เข้ามาช่วย
ทำานำ้าสมุนไพรไว้ให้บริการกับผู้ป่วยและประชาชน
ทั่วไปที่มารับบริการได้ดื่มกัน	ฟรีๆ!!!
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ครั้งที่	๑	

ครั้งที่	๓

ครั้งที่	๑
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• มีอะไรใหม่ที่ดอนตาล 

•	 กิจกรรมเดินจาริกไปริมโขง	สุดเขตประเทศไทยที่ดอนตาล	

เพื่อบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	เดินเพื่อสุขภาพ	และ

ประชาสัมพันธ์ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม	เป็นการเชื่อมร้อย

ความคุ้นเคยเข้ากับชุมชนในพื้นที่	ในค่ายสุขภาพ	๕	วัน	ครั้งที่	๑	

เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม	๒๕๕๗		ครั้งที่	๒		๓๐	มกราคม	๒๕๕๘			

ครั้งที่	๓		๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘		

•	 กิจกรรมตลาดแพทย์วิถีธรรม		เริ่มครั้งแรกเมื่อค่ายวัน

ที่	๓๐	มกราคม	๒๕๕๘			ครั้งที่	๒		๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	

ครั้งที่	๑

•	 ครั้งที่	๒
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ผู้เข้าร่วมการประชุม : บุคคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ 

๘๓ ท่าน

         จิตอาสาที่ขับเคลื่อนงานแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ  

๑๗๙ ท่าน 

         รวมผู้เข้าร่วมประชุม ๒๖๒ ท่าน

 ๑.วาระการประชุมในช่วงเช้า เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

รายการฟังธรรมจาก พ่อครู สมณะโพธิรักษ์ ในรายการ 

“วิถีอาริยธรรม” โดยมีท่านสมณะเดินดิน ติกขวีโร ร่วม

ดำาเนินรายการ พ่อครูแสดงธรรมในเรื่อง “๘ อ. แบบพิสดาร” 

 โดยขอสรุปเนื้อความย่อๆ ดังนี้ พ่อครู “...การที่จะ

ทำาให้เกิดความสบาย ต้องพูดให้ชัดว่า คำาว่า “สบาย” ใน

ภาษาไทยเพี้ยนไปจากคำาว่า “สัปปายะ”  สัปปายะ แปลว่า

เจริญ อปายะแปลว่าเสื่อม เพี้ยนสปายะมาเป็นสบาย คือสม

อารมณ์หมาย มันบำาเรอกิเลส เพี้ยนไปเลย สปายะนี่เจริญ 

เอาชัดๆคือหมดกิเลส ... สถานที่สปายะของชาวธรรมะคือ ที่

ลำาบาก ไม่ใช่ที่สบาย”

 ส่วนในเรื่องของนโยบายสุขภาพ ก็คือ หลักการทำา 

๘ อ.   “....เขามีอาหาร อากาศ ออกกำาลังกาย เอนกาย ที่

เขามีก่อน อาตมาว่าไม่สมบูรณ์ ก็เลยมาขยายจนเป็น ๗ 

อากาศ ๕. ออกกำาลังกาย ๖. เอนกาย ๗. เอาพิษออก ๘. 

(สัมมา)อาชีพ” 

อ. แล้วมาเก็บตกอาชีพ เป็น ๘ อ. หลัก ๘ อ. เพื่อสุขภาพดี

อายุยืนยาว คือ ๑. อิทธิบาท ๒. อารมณ์ ๓. อาหาร ๔.  

โดยพ่อครูขอยกข้อ ๑ และข้อ ๒ ไว้ก่อน ที่จะไม่แสดงธรรม

ลงรายละเอียด ในวันนี้ท่านสาธยายเฉพาะแต่ข้อ ๓-๘ ใน

แต่ละข้อ โดยในข้อของการ “เอาพิษออก” ท่านได้แสดง

ธรรมว่าพวกเราแพทย์วิถีธรรม (พวธ.)  “... มีความรู้ด้านน้ี

ดีอยู่แล้ว ก็ให้ทำากันไป แต่อย่าไปเอาพิษเข้าก็แล้วกัน ...”

ตัวอย่างหนึ่งของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษ มีส่วน

สำาคัญเช่นกัน เพราะที่สันติอโศกร่มรื่นมาก  เหมือนยกป่า

เขาลำาเนาไพรมาไว้ในเมือง อยู่ข้างนอกปากซอยเหมือนไม่มี

อะไร  แต่พอเข้าไปข้างใน  คนละเรื่อง  อยู่ในบรรยากาศที่

ร่มรื่น เป็นที่สัปปายะ  ต่อการเจริญบุญกุศลได้ดี  

(หมายเหตุ : ส่วนของเนื้อหาการแสดงธรรมแบบละเอียด 

ขอส่งแยกเป็นไฟล์ต่างหากให้ เป็นสรุปธรรมะพ่อครู ที่จัด

ทำาโดยท่านสมณะแสนดิน ขอกราบขอบพระคุณท่านสมณะ

แสนดิน มา ณ ที่นี้ด้วยเจ้าค่ะ)

 ๒.วาระการประชุมในช่วงเที่ยงถึงบ่าย เวลา ๑๒.๐๐ 

- ๑๕.๐๐ น. ช่วงเที่ยงถึงบ่ายสามนาฬิกา เป็นการรายงาน

ข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงผลของการขับเคลื่อนและการใช้วิธี

แพทย์วิถีธรรมในระดับชุมชน ตำาบล อำาเภอ และจังหวัด 

โดยนักสาธารณสุขทั่วประเทศ ในหน่วยงานทั้งในระดับของ 

สาธารณสุขเพื่อมวลมนุษยชาติ
รายงานการประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม

“บุคคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ ๑” 

และเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ

ณ พุทธสถานสันติอโศก เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

วันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	เวลา	๙.๐๐	-	๑๗.๐๐	น.
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สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอำาเภอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) และหน่วย

งานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.)

 กล่าวเปิดการประชุม โดยประธานที่ประชุม คือ 

นายใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) และ นายแพทย์บุญเรียง 

ชูชัยแสงรัตน์ 

 

 ๑. อาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน นักวิชาการ

สาธารณสุข ระดับชำานาญการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการ

แพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอ

เพียง สำานักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

“ งานสาธารณสุขจะส�าเร็จได้ต้องมีจิตวิญญาณสาธารณสุข 

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้กล่าวเอาไว้ว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปี

แห่งความคลี่คลาย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เป็นปีแห่งความ

เริ่มรุ่งเรือง  สว่างไสว มีเรื่องดีๆหลายๆอย่าง ในสังคม

ไทยทั้งในกลุ่มแพทย์วิถีธรรมเรา  สิ่งดีสิ่งหนึ่งก็คือ การ

รวมกันครั้งแรก ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ กับ

จิตอาสาที่ไม่ได้อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข แต่มีวิญญาณ

สาธารณสุข ผมคิดว่าการรวมพลในครั้งนี้จะเกิดสิ่งที่ดีงาม

ขึ้นในชีวิตของเราและสังคมไทย รวมทั้งมนุษยชาติ เพราะ

ทั้งคนไทยและทั่วโลกประสบความเจ็บป่วยกันทั้งโลก วิธี

การของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีการที่ครบหมด ทั้งการส่งเสริม 

ฟื้นฟูและรักษาโรค เราต้องพยายามพากเพียรและปฏิบัติ

ให้เป็นรูปธรรม มีผลออกมาอย่างชัดเจน งานนี้เป็นงาน

รวมวิญญาณและลงทะเบียนรุ่นแรกที่จะขับเคลื่อนสิ่งดีงาม

ออกไปสู่สังคม ความจริงของสาธารณสุข สาธารณสุขจะ

เจริญด้วยจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะอาชีพใด เราจะสามารถเป็น

นักสาธารณสุข คือช่วยให้คนอยู่เย็นเป็นสุขได้ ถ้าวิญญาณ

ของเรานั้น เห็นคุณค่า เห็นความงดงาม เห็นความสุข เห็น

ประโยชน์ จากสิ่งเหล่านั้น”

 ช่วงปีนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมมาก ขอให้ทุกท่านช่วย

กันเผยแพร่ (ใส่เกียร์ ๘) สุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์

วิถีธรรม ให้กับประชาชน ให้สามารถพึ่งตนเองในเรื่องของ

สุขภาพได้ เพราะเป็นทางที่จะนำาไปสู่วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง อันเป็นทางรอดในทุกๆเรื่องของประชาชนชาวไทย 

 ๒. อาจารย์หมอบุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  

“ พวกเรารวมพลังเพื่อจุดประสงค์หลัก คือเพื่อประเทศไทย 

และทั่วโลก ท�าให้ประชาชาชนป่วยน้อยลงแข็งแรงมากขึ้น 

ภารกิจหลักๆคือป่วยน้อยลง แข็งแรงมากขึ้น จะเปลี่ยนโลก 

ถ้าหากจะเปลี่ยนโลก ก็ให้เดินหน้าปฏิวัติประเทศไทย ต้อง

มีหมอมีนายแพทย์ที่กล้าออกมายืนเคียงข้างกับหมอเขียว 

ขณะนี้เราพร้อมแล้ว 

ในการประชุมครั้งนี้ ขอให้น�าเสนอเป็น ๒ ประเด็น คือ 

 ๑. เล่าแบ่งปันผลส�าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการ

ขับเคลื่อนการใช้แพทย์วิถีธรรม และ 

 ๒. แนวทางที่ควรจะด�าเนินงานในอนาคต 

ถ้าหากศูนย์ไหนไม่มีชื่อนายแพทย์/แพทย์หญิง ให้ใส่ชื่อ 

นพ.บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ และนพ.วัชระ ก้อนแก้ว ได้เลย”

ลำาดับต่อจากนั้น เป็นการนำาเสนอผลการใช้แพทย์วิถีธรรม 

ซึ่งรวมถึงผลงานการวิจัย/รายงานกรณีศึกษาประสบการณ์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการขับเคลื่อนงานแพทย์วิถี

ธรรมของเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ที่เป็นบุคลากร

สาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ  ดำาเนินรายการโดย

นางนิตยาภรณ์ สุระสาย  พยาบาลวิชาชีพชำานาญการโรง

พยาบาลอำานาจเจริญ โดยมีผู้นำาเสนอผลงานตามลำาดับดังนี้ 

 ๓. นายแพทย์วัชระ ก้อนแก้ว หัวหน้ากลุ่มงาน

อายุรกรรมและหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

“สถานการณ์ของผู้ป่วยโรงพยาบาลโพธาราม ผู้ป่วย

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
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สถานการณ์นั้นไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยแต่เป็นทั้งโลก 
เป็นการท้าทายของสาธารณสุขไทยว่า ท�าไมเรามีองค์ความ
รู้มากมาย แต่ท�าไมผู้ป่วยไม่ลดลงเลย ที่ส�าคัญประชาชน
เพิ่งตนเองได้น้อยลง มีปัญหาอะไรเจ็บป่วยก็มาเพิ่งบริการ
ทางแพทย์ ภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นั่นคือ
สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการสาธารณสุขไทยใน
ปัจจุบัน นี่เป็นปัญหาที่ทางโรงพยาบาลโพธารามวิเคราะห์ 
ว่าถ้ายังย่�าอยู่รอยเดิมอย่างทุกวันนี้  ปัญหาต่างๆคงแก้ได้
แค่ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาแทรกซ้อนยังเกิดขึ้นมากขึ้น นั่น
คือท�าไมต้องแสวงหาองค์ความรู้ด้านอื่นๆนั้นเข้ามาเสริม ใน
การที่จะดูแลสุขภาพของประชาชน
จึงได้มีการน�าการแพทย์วิถีธรรมเข้ามาดูแลสุขภาพของ
ประชาชนผสมผสานกัน ในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันและ
อื่นๆ จากการติดตามเก็บข้อมูลการท�าวิจัยกับผู้ป่วยเบา
หวานจ�านวน ๓๐ ท่าน เป็นระยะเวลาประมาณ ๑ ปี ๔ 
เดือน  พบว่าการคุมเบาหวานท�าได้ดีขึ้น ค่าต่างๆมีค่าดีขึ้น 
และแนวโน้มความเจ็บป่วยลดลง ผู้ป่วยเบาหวานลดการใช้
ยาลงได้ ส�าคัญที่การปฏิบัติต่อเนื่อง และความถี่ของการ
ปฏิบัติ ถ้าเราท�าได้จริง ภาระของประเทศจะลดลงได้มาก 
การแพทย์ผสมผสาน ถ้าทุกคนในสังคม สามารถปฏิบัติตาม
แนวทางนี้ได้เหมือนกับเป็นวิถีชีวิต ในปกติในครัวเรือน ถ้า
เขาท�าได้จริงๆนั่นคือวัคซีนสุขภาพในสังคมไทย ในการที่จะ
ป้องกันโรคหรือช่วยกันรักษาโรค ถ้าเกิดทุกคนมีความรู้เผย
แพร่ให้กับคนอื่นข้างเคียง เท่ากับเป็นการฉีดวัคซีนให้กับ
คนในสังคม ก่อให้เกิดความมั่นคงในด้านสุขภาพเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น หลักแนวทางของเราคือ การแพทย์พอเพียง และ
ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงควบคู่ไปด้วย” 
 ๔. นายแพทย์สมชาย  ธรรมสารโสภณ  ผู้อำานวย
การโรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
“สุขภาพไม่ใช่เรื่องของหมอและยา สุขภาพเป็นเรื่องของทุก
คน โดยเฉพาะเรื่องการกิน วันนี้ทุกคน “ขุดหลุมฝังศพด้วย
ปากและฟัน” ผมลองน�าการแพทย์วิถีธรรมลงไปช่วยชาว
บ้าน ๑๖๗ หมู่บ้าน รอบหนึ่งแล้วรอบที่สองเหมือนวน แต่
มันสูงขึ้นได้ผลดีมากขึ้น การได้เจอแพทย์วิถีธรรมนั้นดูยิ่ง
ใหญ่นะ สมัยนี้เงินงบประมาณเยอะ อุปกรณ์ไฮเทคใหม่ไป
หมดเลย ส่งคนไปอบรมนั่นอบรมนี่บ่อยๆ ท�างานมาห้าสิบ
กว่าปีรู้เลยว่า อย่าว่าแต่พยาบาลตาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ตาย หมอก็ตายนะ ตายตอนออกก�าลัง นั่นแสดงว่าเป็น
ความไม่สมดุลของการออกก�าลังกาย 
ผมสงสารนักศึกษาสาธารณสุขสมัยนี้  ผมจึงได้จับมือกับ
ราชภัฎบุรีรัมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยให้นักศึกษาปี 

๓ มีตั้ง ๗,๐๐๐ คน ตกงานกันเยอะเลยครับ ท�างานอยู่

แถวบิ๊กซี โลตัส แว่นท๊อปเจริญ  ผมก็เลยบอกว่า อาจารย์ 
สถานีอนามัยขาดคน ถ้าเกิดเราเอาคนเหล่านี้ปี ๓ มาอยู่เลย
นะ ให้ปี ๓ ได้คลุกคลีกับชาวบ้านและน�าองค์ความรู้นี้ช่วย
เหลือประชาชน เป็นสิ่งที่มีค่ามากนะ  ถ้าเขาจบออกไป”
 ๕. นายแพทย์ชัยรัตน์  เจริญสุข  รองผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
“ทุกวันนี้แทบจะไม่มีคนไข้เรื้อรังรายไหนที่จะสามารถลดยา
ได้ ติดตามการรักษาต้องมาเพิ่มยาตัวนั้นตัวนี้ จากหนึ่งเป็น
สอง สาม สี่ ห้า ขึ้นเป็นสิบกว่าตัว ๑๐ กว่าเม็ดต่อวัน บางที 
๒๐ เม็ดก็มี ถามว่า มันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปหรือ ถ้า
เป็นอย่างนี้ต่อไปก็คือผลที่ได้คือผลข้างเคียง เมื่อกินยาหรือ
รับยาไปเยอะๆ สุดท้ายตับไต อวัยวะภายในจะพากันเสื่อม
หมด อันนี้เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วครับไม่ต้องไปพิสูจน์อะไร 
ถ้าจะไปบอกคนไข้ว่าปัจจุบันยังรักษายังได้เท่านี้น่ะนะ ก็
อดทนกันไปก็แล้วกันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ 
จนกระทั่งได้เจอศาสตร์แพทย์วิถีธรรม  ผมจึงน�าโครงการ
แพทย์วิถีธรรมมาช่วยประชาชน โดยมีเป้าหมายในการท�า
ท�าเป็นโครงการสุขภาพภาพแบบพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงวิถีธรรม  ได้ส่งตัวแทนไปอบรมเป็นแกนน�าจ�านวน 
๘๐ คน หลังจากนี้ไปจะมีการลงพื้นที่ ๑๑ ต�าบล ๑๕ 



วารสารแพทย์วิถีธรรม  51 

คือ ลดการใช้ยา เคมีภัณฑ์ชนิดต่างๆ กับคนไข้ให้ลดผลข้าง

เคียงจากกการใช้ยา ให้ได้มากที่สุด และควบคุมโรคได้ และ
เพิ่มศักยภาพของคนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ให้
สามารถพึ่งพาตัวเองได้มากที่สุด ในเรื่องด้านสุขภาพ โดย
ท�าเป็นโครงการสุขภาพภาพแบบพึ่งตน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงวิถีธรรม  ได้ส่งตัวแทนไปอบรมเป็นแกนน�าจ�านวน 
๘๐ คน หลังจากนี้ไปจะมีการลงพื้นที่ ๑๑ ต�าบล ๑๕ 
รพ.สต. จ�านวน ๔ ครั้ง จะท�าให้เสร็จภายในทุก ๒ เดือน  
๒ รอบ เพื่อประเมินผลสุขภาพและมีการเก็บข้อมูลในเชิง
วิชาการ คงจะได้ด�าเนินการต่อไป และจะได้มีการน�าเสนอ
ในที่ประชุมครั้งต่อๆไป”
 ๖.นางบุญญพร  วรกิตต์เดชา   บุคลากร ระดับ 
๙  ธ.ก.ส.สำานักงานใหญ่ 
“๗ ปี ธ.ก.ส. กับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ด้านค่าย
สุขภาพแพทย์ทางเลือก เมื่อก่อนจัดจ้างเจ้าหน้าที่จากโรง
พยาบาลและรีสอร์ทสุขภาพมาดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ 
ธ.ก.ส.ที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด
สูงโดยมีโครงการระยะ ๗ เดือน มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ๑๐๐ 
คน หลังจบโครงการได้มีการประเมินผล ปรากฏว่ามีผู้
อาการดีขึ้น ๓ คน จนกระทั่งได้น�าโครงการแพทย์วิถีธรรม
เข้ามาและได้ส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีอาการไม่สบายและเต็มใจและ
ครอบครัวไปเข้าค่ายแพทย์วิถีธรรมและมีการติดตามผลใน
แต่ละรุ่น รุ่นละประมาณ ๑๐๐ คน ระยะโครงการ ๗ เดือน 
รอผลอีก ๓ เดือน รวมเป็น ๑๐ เดือน รุ่นแรก ปี ๒๕๕๑ 
จนถึงปัจจุบันปี ๒๕๕๗ รวม ๗ รุ่น ส่วนใหญ่ เป็นโรคต่างๆ 
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันใน
เลือดสูง โรคมะเร็ง ภูมิแพ้ ไมเกรน ไทรอยด์ เนื้องอก ตับ
อักเสบจากการติดตามประเมินผลทุกรุ่นๆละประมาณ ๗ เดื
ผลปรากฏว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเป็นปกติเกือบทั้งหมด และ
ที่น่าพอใจกว่านั้นคือสามารถประหยัดงบประมาณของ 
ธ.ก.ส. ได้มาก  จึงได้มีการขยายโครงการจัดค่ายหนึ่งวัน
ใน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และขยายผลโดยการสร้างจิตอาสา 
จากผู้ที่ดูแลสุขภาพตนเองแล้วมีอาการดีขึ้น และก�าลังมีการ
พัฒนาเป็นศูนย์สุขภาพพึ่งตน”
 โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันใน
เลือดสูง โรคมะเร็ง ภูมิแพ้ ไมเกรน ไทรอยด์ เนื้องอก ตับ
อักเสบจากการติดตามประเมินผลทุกรุ่นๆละประมาณ ๗ 
เดือนพบว่าผู้ที่เข้าค่ายสุขภาพในแต่ละรุ่น สำาหรับผู้ที่ตั้งใจ 
นำาความรู้ไปปฎิบัติจริง ทำาจริงจัง ทำาให้โรคต่างๆทุเรา 
จนถึงหาย มีประมาณรุ่นละ ๕-๑๕ คน ส่งผลให้ค่ารักษา
พยาบาลลดลงในรายที่ตั้งปฎิบัติตนโรคแต่ละโรคมีค่ารักษา
พยาบาลแตกต่างกันก่อนเข้าค่ายเป็นเวลา ในรายที่เป็นโรค
มะเร็งแล้วมีอาการดีขึ้น จนไม่พบโรค แล้ว ๗ ปีก็ประหยัด

ค่ารักษาพยาบาลไปประมาณ ๑๐ ล้านบาท 
 แต่ถ้าเป็นโรค เบาหวาน ความดัน ไขมัน ภูมิแพ้ 
ไทรอยด์ ก็ประหยัดไปโรคละ ๒,๐๐๐- ๔,๐๐๐ บาท/โรค/
เดือน/คน
 ต่อมาในปี ๒๕๕๔ -๒๕๕๗ ธกส เปิดโอกาสให้ ชาว 
ธกส ที่เคยผ่านค่ายแล้ว เห็นประโยชน์  มีความประสงค์จะ
เผยแพร่  องค์ความรู้ ธนาคารจึงเปิดโอกาสให้  สำานักงาน 
ธกส จังหวัดที่มีความพร้อม สมัครใจ  จัดค่ายหลักสูตร ๑ 
วัน ให้กับชาว ธกส  ครอบครัว ลูกค้า ชาวบ้าน ส่วนงาน
ภายนอก ได้รับการ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตนด้วย เทคนิค 
๙ ข้อ รวม ๓๔ จังหวัด มีผู้ที่ได้เข้าอบรมทั้งสิ้น ประมาณ 
๓,๔๐๐ คน แล้ว ๑๙:๓๕ บุญญพร =บุญ+พร นอกจาก
นี้ ธนาคารยังสนับสนุนให้ พนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตนจนมี
สุขภาพดีขึ้น  ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ยิ่งๆขึ้น โดยการ
สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร สร้างจิตอาสา /
สร้างวิทยากร ธนาคาร”ของธนาคาร และหลักสูตรแฟน
พันธ์แท้ ของหมอเขียว 
 ปี ๒๕๕๘ ธกส เปิดโอกาสให้ ชาว ธกส ครอบครัว
ที่มีความสนใจ เต็มใจ เข้ารับการอบรม ค่ายสุขภาพ ๑ 
รุ่น ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ 
สวนป่านาบุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  รุ่นนี้ จะมีการ
ติดตามประเมินผล ๒ ครั้ง ณ ธกส สำานักงานใหญ่ อาคาร
บางเขน กรุงเทพ  ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ครั้งที่ ๒  วันที่ ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๘
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 ๗. นายประสิทธิ์  อิ่มปัญญา  ผู้ช่วยสาธารณสุข
อำาเภอเมืองปาน  จังหวัดลำาปาง
“เราไม่มีงบประมาณด้านนี้ เราใช้วิธีจิตอาสา ใครมีอะไรก็
เอามาช่วยกัน ใช้เวลาว่างไปช่วยประชาชน ในแต่ละหมู่บ้าน 
และท�าเป็นแพทย์วิถีธรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอท�าแบบนี้ 
เด็กและเยาวชนอนาคต เราเป็นห่วง เราขยายไปสู่โรงเรียน 
และเราพยายามท�าในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพ คือรับฟัง
ปัญหาของประชาชาชน เพราะประชาชนพึ่งตนเองได้น้อย 
และได้ท�าร่างธรรมนูญสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเรื่อง
ของการดูแลสุขภาพพึ่งตนเองด้วยภูมิปัญญา “
 ๘. นายวงค์ประสิทธิ์  มะลิรส ผู้อำานวยการโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลท่าไคร้ อำาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ “แพทย์วิถีธรรมท�าให้ชีวิตครอบครัวผมเปลี่ยน
ไปทั้งหน้ามือหลังมือ เพราะได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์ 
หมอเขียว ผมได้ท�าที่ รพ.สต.ท่าไคร้ เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด 
ปัจจุบันเปิดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแพทย์ทางเลือก
วิถีธรรมเน้นวัตถุนิยม แพทย์วิถีธรรมจะขับเคลื่อนหรือไม่ขับ
เคลื่อนอยู่ที่ตัวเรา (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ถ้าเจ้าหน้าที่

ต�าบลศรีวิชัย ผมเห็นด้วยที่ใช้หมอเขียวทั้งแผ่นดินเพราะ

มองไม่เห็นทางอื่น   โดยส่วนใหญ่ยังพึ่งตนเองได้น้อย ยัง

เปลี่ยน ผมด�าเนินการแบบเชิงรุกคือไปเยี่ยมชาวบ้าน น�า

เป็นหลัก ชาวบ้านพอใจเพราะเห็นผลเป็นรูปธรรม จากผล

การตรวจ ค่าลดลง มีคนไข้หยุดยาได้ ถ้าท�าได้ต่อเนื่อง และ

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีคนเริ่มปลูกผักทานเอง

มากขึ้น”

 ๙. นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ  พยาบาลโรง

พยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

“จากการได้แนะน�าประชาชนและช่วยเหลือประชาชน ผล

ปรากฏว่าประชาชนสามารถลดยา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพไปในทางที่ดี และค่าต่างๆดีขึ้น โดยท�าในโรง

พยาบาลและขับเคลื่อนไปข้างนอกด้วย และร่วมกับเกษตร

อินทรีย์ของโรงพยาบาล”

 

 ๓.วาระการประชุมในช่วงบ่าย เวลา ๑๕.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. 
 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร 
“วิทยากรแพทย์วิถีธรรม” ให้แก่วิทยากรผู้มีคุณวุฒิด้านการ
แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งได้สำาเร็จผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรการ
แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีประสบการณ์ในการพึ่งตนและช่วยเหลือ
เกื้อกูล เสียสละ และแบ่งปัน ผู้อื่นด้วยหลักการแพทย์ทาง
เลือกวิถีธรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี และสอบผ่านการ
ประเมินจากสำานักการแพทย์ทางเลือกและมูลนิธิแพทย์วิถี
ธรรมแห่งประเทศไทย  พร้อมกันนี้ได้รับโอวาทและแนวทาง
ดำาเนินงาน จากพ่อครู ดังนี้  
“...อาตมาภูมิใจนะ ที่มีผู้ที่มาพยายาม เรียนรู้วิชาการ ไป
พร้อมกัน และก็ได้ปฏิบัติ ตนเอง ลดละกิเลส หรือว่าลดละ 
ความเห็นแก่ตัว ออกไปจริงๆจังๆ กัน ที่อาตมาพูดไปเช่นนี้
เพราะว่าอาตมามั่นใจว่า ในส�านักอย่างนี้ ที่ท�ากันอยู่นี่ เรามี
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ความเข้าใจจริงๆแล้วว่า  คนเราไม่ได้ขาดความรู้ แต่คน
เราขาดคุณธรรม ขาดการลดกิเลสออกจากใจอย่างจริงจัง  
ขาดการศึกษาเชิงนี้  เพราะฉะนั้นการศึกษาทุกวันนี้ทั่วโลก 
เป็นการศึกษาที่สร้างความรู้  ความรู้มากมายๆ ท่วมโลก
เลยทุกวันนี้ ด�าดิน มีเนรมิตต่างๆนาๆ จนทุกวันนี้มาด้าน
ของความรู้ทั้งนั้น  สารพัดเก่งได้หมด แต่คุณธรรมลดลงๆ  
ที่มันลดลงเพราะว่าไม่ได้สร้าง ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ศึกษา
เพื่อลดกิเลส  และคุณธรรมที่สร้างเสริมขึ้นไม่ได้ตั้งใจ ๆ  
ขนาดตั้งใจมันยังไม่ง่าย ๆ ในการลดกิเลส   แม้ตั้งใจแต่ไม่
สัมมาทิฐิ  ก็ไม่ได้  ตั้งใจลดก็ยังไม่ง่าย  แม้ตั้งใจแท้ๆแต่ไม่
สัมมาทิฐิ  ก็ไม่ได้ ลดกิเลสไม่ได้ จริง  เพราะฉะนั้นมันจึง
ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ  
 ขอฝากความหวังไว้กับพวกคุณ สืบทอดศาสนา
พุทธ ผู้ที่ศึกษาความรู้ทางวิชาการ ต่างๆทางเทคนิค  ความ
รู้ความสามารถ และทางด้านอบรมตน ที่ละลดกิเลส ลด
ความเห็นแก่ตัวลงด้วย  จะได้มากจะได้น้อยก็แล้วแต่ ขอให้
เอาไปต่อ เพราะมันเป็นความประเสริฐของเรา  มันได้ติดตัว
ไปข้ามชาติไปเลย ความรู้ความสามารถทางเทคนิคนี่มันไม่
ได้ข้ามชาติหรอกนะ เพราะมันไม่มีหลักเกณฑ์ถาวร ความ
รู้ความสามารถทางเทคนิค ทางฝีมือ  มันไม่ใช่เรื่องถาวร  
แต่เรื่องของธรรมะพระพุทธเจ้า นี่มันเป็นเรื่องถาวร เป็น
เรื่องของแก่น เรื่องของจิต   จิตตัวจริงถูกก�าจัดจริง  ลดได้
จริง มันก็เป็นจริง  ยิ่งลดได้อย่างสุดยอดเลย จบกิจ ก็คือ
มันถึงขั้นที่เรียกว่าไม่มีเปลี่ยนแปลง ไม่มีกลับฟื้น ไม่มี” 
 พ่อครู ขอให้พวกเราร่วมมือกันทำาอย่างตั้งใจ (สงบ
จากกิเลส) จะช่วยคนได้จริง ๆ  ปิดท้ายด้วยให้ถึงพระ
อรหันต์กันทุกคน หลังจากนั้น พ่อครูได้เมตตาให้จิตอาสา
แพทย์วิถีธรรมทั้งบุคคลกรสาธารณสุขและจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรมทั่วประเทศ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วย
 ๔. วาระการประชุมในช่วงสุดท้าย เวลา ๑๖.๐๐ - 
๑๗.๐๐ น. 
 การระดมปัญญาแนวทางการขับเคลื่อนการแพทย์

วิถีธรรมนำา “ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง  จิตใจ
ดีงาม  จิตใจเป็นสุข” สู่พี่น้องประชาชนชาวไทย ด�าเนิน
รายกายโดยประธานที่ประชุม : นายใจเพชร กล้าจน (หมอ
เขียว) และ นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ 
มีการน�าเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน พอสังเขป ดังต่อ
ไปนี้ 
 ๑. นายแพทย์บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ 
- เสนอให้ศูนย์ทุกศูนย์ ควรมีแพทย์ที่อยู่ใกล้ศูนย์ มาประจ�า
เป็นที่ปรึกษา บันทึกความคิดเห็นของแพทย์ลงไปด้วย ใช้
เครือข่ายการประสานงานผ่านทาง facebook และ Line
- การเผยแพร่เรื่องสุขภาพผ่านช่องทางของธนาคาร
- การประชาสัมพันธ์ โดยใช้ฐานของกรมการแพทย์ทาง
เลือก กระทรวงสาธารณสุข 
- การหาช่องทางน�าแผ่นพับโบชัวร์แพทย์วิถีธรรมให้ถึง
ประชาชน  และแปลเป็นภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน 
และฝรั่งเศส เป็นต้น
- เสนอให้มีการอบรมหลักสูตร “การวางขันธ์วางร่าง” ให้
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
- เสนอให้มีการทำาวิจัยและให้องค์กรอื่นสามารถเป็นพลัง
เครือข่ายเผยแพร่ได้ เช่น กลุ่ม อสม.
- เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ว่าจะสามารถหาอาหาร
สุขภาพหมอเขียวและอาหารไร้สารพิษ ทานได้ที่ไหนบ้าง มี
จุดที่ประกาศเรื่องนี้ได้ คือ ที่เวปไซต์
- เสนอให้มีการเชื่อมกับชาวบ้านในเรื่องการทำาเกษตร 
 ๒. นายแพทย์วัชระ ก้อนแก้ว 
- การเผยแพร่ความรู้ ในด้านการแพทย์ทางเลือกยังมี
น้อยในปัจจุบัน จึงเน้นให้มีการทำาวิจัย เพื่อส่งผลในการขับ
เคลื่อน พวธ. ได้อย่างเร็ว
- การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน เสนอให้มีเครือข่ายและผู้ร่วม
ในการปฏิบัติ ที่สำาคัญ คือ ครอบครัวครอบครัวมาเป็น
ส่วนร่วม ให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ การรวมหมู่กลุ่ม
ทำาความดีมีพลังมีผลมาก เป็นการสร้างปัจจัยเอื้อให้เกิดการ
ปฏิบัติได้ง่าย
 ๓. อาจารย์สุเมธ พรหมรักษา จิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรม ภาคเหนือ
- การทำาค่ายสุขภาพในโครงการต่างๆ ไม่ได้เน้นทำาแต่เรื่อง
สุขภาพ แต่เป็นการทำาเชื่อมเครือข่ายทั้งในระดับครอบครัว
และชุมชน 
- เสนอให้มีการเชื่อมกับชาวบ้านในเรื่องการทำาเกษตร เช่น 
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ชาวบ้านมี ให้มีส่วนให้ชาวบ้านขายได้
 ๔. คุณสร้างพร จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคใต้
-การช่วยพี่น้องชาวมุสลิมที่มีภาษาที่ต่างกัน แต่ก็มีความ
ทุกข์ในเรื่องสุขภาพเช่นกัน 
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 ๕. อาจารย์อุดม พานทอง อาจารย์ ม.อ. หาดใหญ่
-การทำาสาธารณสุขมูลฐาน เป็นการ “สร้างนำาซ่อม” และ 
“หงายของที่ควำ่า” พัฒนาในจิตวิญญาณ ที่เป็นสุขภาพองค์
รวม เน้นมิติการพึ่งตน เกื้อกูลและแบ่งปัน เป็นหลัก
 หลังจากได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ แล้ว 
อาจารย์หมอเขียว ได้สรุปแนวทางในการขับเคลื่อนงาน
แพทย์วิถีธรรม  โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
 ในมิติของกลุ่มนักวิชาการ  ต้องการข้อมูลงานวิจัย
เป็นหลักฐานในการอ้างอิง ส่วนในมิติของกลุ่มประชาชน 
ต้องการเห็นกรณีศึกษาว่ามีผู้ที่ใช้การแพทย์วิถีธรรมในการ
รักษาโรคแล้วหายได้ มีจริงหรือไม่ ดังนั้น ในการขับเคลื่อน 
พวธ. จึงต้องทำาในทั้ง ๒ มิติ โดย :-
 ๑. ช่วยกันท�างานวิจัย โดยขอให้ทุกท่านช่วยกันเก็บ
กรณีตัวอย่าง ผู้ป่วยที่ท่านให้การแนะนำาหรือพบเห็น แล้ว
รวบรวมส่งทีมวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับการอ้างอิงใน
การทำาและเขียนงานวิจัยหรือบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
วิชาการต่อไป ทั้งในเชิงตัวเลข (ปริมาณ) และกรณีศึกษา 
ตัวอย่างเชิงประจักษ์ (คุณภาพ) โดยให้มีการประสานงาน
กับทางคุณศรีไพร สำานักการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำาข้อมูล
วิชาการเผยแพร่บนหน้าเวปของทางสำานักแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการตั้งคณะทำางานจากจิตอาสา 
พวธ. ที่จะช่วยกันอาสามาทำางานวิชาการนี้
 ๒. การท�าหนังสือ เทคนิค/ยา ๙ ข้อ/เม็ด ในแต่ละ
ข้อ/เม็ด โดยมีการตั้งคณะทำางานจากจิตอาสา พวธ. ที่จะ
ช่วยกันอาสามาทำางานวิชาการน้ี โดยมีครูตุ่ง อาสาเป็นผู้รับใช้
 ๓. การขับเคลื่อนให้มีใบประกอบโรคศิลป์ สำาหรับ
การแพทย์วิถีธรรม โดยท่านใดพอมีแรงกำาลัง สติปัญญา  
ขอให้ช่วยกันศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  
และปริญญาเอก  เพื่อมาช่วยพัฒนางานกันในด้านวิชาการ
และด้านต่างๆ
 ๔.ให้ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตและจ�าหน่ายพืช
ผักไร้สารพิษ และผู้ประกอบการร้านอาหารสุขภาพที่มี
คุณธรรม ไว้ใจได้ โดยมีคุณเล็ก บูรพากล้าจน อาสาเป็น
ผู้รับใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
 ๕.การท�าตลาดวิถีธรรมควบคู่กับค่ายสุขภาพ โดย
มีนโยบายของตลาดวิถีธรรม คือ 
 ๑. ของดี จัดหาสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำา
วัน เช่น ของใช้ในครัวเรือน ของที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต 
เช่น ถ้วยชาม กะลังมัง หม้อต่างๆ เตา เป็นต้น
 ๒. ราคาถูก  มีการกำาหนดราคาสินค้าใน ๔ ระดับ 
คือ ระดับ ๑ การขายของในราคาท่ีต่ำากว่าราคาท้องตลาด
ท่ัวไป เป็นกรณีท่ีต้องการกำาไรบ้างเพ่ือการเล้ียงชีพ ระดับ ๒ 
ราคาเท่าทุน ระดับ ๓ ราคาต่ำากว่าทุน ระดับ ๔ แจกฟรี
๓. ซ่ือสัตย์ เป็นการนำาของดีมาขาย ขายหมดก็เลิก ไม่มี
การนำาของปลอมมาขาย และหากสินค้าต้องมีคุณสมบัติ หรือ

เง่ือนไข หรือข้อควรระมัดระวังใด ผู้จำาหน่ายสินค้าต้องซ่ือสัตย์ 
ท่ีจะแจ้งข้อมูลความจริงทุกอย่างให้กับผู้ซ้ือทราบโดยไม่ปิดบัง
 ๔. มีนำ้าใจ
-ผู้ขายสินค้าในตลาดวิถีธรรม จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม
ค่ายสุขภาพ พวธ. ๕ วัน อย่างน้อย ๑ ค่าย/ครั้งขึ้นไป และ
ได้มาบำาเพ็ญบุญกุศล ถือศีลห้า อย่างน้อย ๓ ค่าย/คร้ังข้ึนไป  
-ในกรณีผู้ขายสินค้าในตลาดวิถีธรรม ไม่ได้เป็นผู้ที่ผ่านการ
อบรมค่ายสุขภาพ พวธ. ๕ วัน อย่างน้อย ๑ ค่ายขึ้นไปแล้ว 
จะต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์ไว้ใจได้ ที่เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้
มีการคบคุ้นรู้จักและให้การรับรองคุณสมบัติของผู้นั้นได้
-ประเภทสินค้า เช่น อาหารพืชผักผลไม้ไร้สารพิษ ไม่มีเนื้อ
สัตว์  สินค้าที่จำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน สินค้าใน
ครัวเรือน  อาหาร ขนมขอเป็นแบบไทยๆ  ไม่มีไข่และนม 
สินค้ามือสอง ที่รับบริจาคจากของใช้เกินจำาเป็นมาจำาหน่าย  
เพื่อเป็นการช่วยผู้คนในหลากหลายมิติ
-การสอนการท�าปุ๋ยชีวภาพ หรือขายปุ๋ยชีวภาพราคาถูก 
เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกร 
 การทำาตลาดวิถีธรรม จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ เป็นการเชื่อมกลุ่มที่มีมากเกินและ
กลุ่มที่ขาดแคลน ให้สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกันได้ 
การขายของราคาถูก เศรษฐกิจจะมั่นคงและจะเจริญเติบโต
ได้เร็ว 
 การประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ปกติจะมีการ
จัดประชุมปีละ ๒ ครั้ง ในค่ายพระไตรปิฎก ซึ่งปีนี้ ๒๕๕๘ 
ได้กำาหนดให้มีค่ายพระไตรปิฎก ใน วันที่ ๑๗-๒๓ เดือน
เมษายน ค่ายพระไตรปิฎก-นักศึกษาแพทย์วิถีธรรม และใน
วันที่ ๑๙-๒๕ เดือนตุลาคม ค่ายพระไตรปิฎก-แฟนพันธุ์แท้ 
ท่านใดที่ว่างขอให้มาเข้าร่วมรวมพลังกิจกรรมในวันและเวลา
ดังกล่าวด้วย 
 นอกจากนั้นในที่ประชุม ได้มีการลงมติให้ขับ
เคลื่อนเชิงปฏิบัติการและทำาการวิจัยเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นของ
ประชาชนมากขึ้น โดยได้มีการนัดหมายการประชุมเครือ
ข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม “บุคลากรสาธารณสุขครั้งที่ ๒ 
และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ” ในครั้งต่อไปขึ้น ใน
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยกำาหนดให้มีการจัด
ประชุมเช่นนี้ ปีละ ๒ ครั้ง 
 นพ.บุญเรียง ได้กล่าวปิดท้ายว่า “...พวกเราได้
บำาเพ็ญเพียรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เราได้สวมหัวใจพระ
โพธิสัตว์ ก็เชื่อว่าทุกท่านจะบรรลุธรรมได้  เป็นพระ
โพธิสัตว์โดยแท้ กราบขอบพระคุณทุกท่าน...” 
 ประธานได้กล่าวปิดการประชุม ในเวลา ๑๗.๐๐ น. 
โดยทุกท่านมีความอิ่มเอิบเบิกบานในการได้มาร่วมประชุม
กันในครั้งนี้ และทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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การศึกษาป.เอก ป.โท 

   ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
   ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์               

        การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

นายกุศล		บูรพากล้าจน	นำาเสนอบทความวิชาการ	ประเภท	
poster	ในหัวข้อ		Hypertension	and	fatigue	in	corru-
gated	box	factory	workers:	a	case	study	in	a	tropical	
environment		จัดโดย		JITMM2014&FBPZ8	เมื่อวันที่	
๒-๔	ธันวาคม	๒๕๕๘
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การศึกษาแพทย์วิถีธรรม
อาศรมศิลป์ 

 กิจกรรมการศึกษาของแพทย์วิถีธรรม (พวธ.) ทั้ง
ในหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาผู้ประกอบ
การสังคม และหลักสูตรแพทย์วิถีธรรม ๗ ปี ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงมกราคม ๒๕๕๘ นั้น นอกจากการ
ศึกษาผ่านกิจกรรมบ�าเพ็ญกุศลผ่านค่ายสุขภาพแพทย์วิถี
ธรรม และค่ายยุวแพทย์วิถีธรรม จัดขึ้นตามพื้นที่ต่างๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ และจัดเป็นประจ�าทุกเดือนในศูนย์ฯหลัก 
(สวนป่านาบุญ ๑ ๒ ๓ และ ๔) โรงเรียนรุ่งอรุณ เรือนจ�า
กลางนครพนม (เฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมโครงการฯ) 
และร่วมกันสรุปบทเรียนร่วมกันในกิจกรรมการประชุมหลัง
ค่ายสุขภาพ (เตวิชโช) ยังมีกิจกรรมหลอมรวมจิตวิญญาณ
ชาวแพทย์วิถีธรรมประจ�าปีที่ส�าคัญ  คือ การเข้าค่ายแฟน
พันธุ์แท้และค่ายพระไตรปิฎก เมื่อวันที่ ๒๐-๒๕ ตุลาคม ที่
ผ่านมา ที่สวนป่านาบุญ ๑ อ.ดอนตาล การรวมตัวกันครั้ง
ใหญ่ของนักศึกษาแพทย์วิถีธรรม เพื่อร่วมกันเรียนรู้ธรรมะ 
และฝึกปฎิบัติธรรมผ่านการท�างานร่วมกัน การร่วมกันตั้ง
อธิศีล ทานอาหารมื้อเดียว วิเคราะห์สังเคราะห์ งานวิชาการ
เกี่ยวกับแพทย์วิถีธรรม ร่วมเดินจาริก จากสวนป่านาบุญ ๔ 
อ.ธาตุพนม ไปยังพระธาตุพนม รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
สภาวธรรมกันในศาลาด้านข้างพระธาตุพนม และยามค�่าคืน
ที่สวนป่านาบุญ ๑ 
	 กิจกรรมต่างๆ	นั้นเป็นไปเพื่อสะสมความเจริญทาง

จิตวิญญาณในการลดกิเลส	และเพิ่มความเมตตา	เสียสละ
ต่อผองชน	ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเป็นผู้ประกอบการ
สังคม
 แผนการเรียนการสอน ของนักศึกษาแพทย์วิถี
ธรรม ทุกชั้นปี (ทั้งหลักสูตรอาศรมศิลป์และ ๗ ปี) ของ
ภาคการศึกษานี้	เป็นเช่นเดียวกับแผนการเรียนการสอนที่
อาจารย์หมอเขียวประกาศ	ตั้งแต่วันที่	๑๔	กรกฎาคม	
๒๕๕๗	(อ่านได้ในวารสารแพทย์วิถีธรรมฉบับที่	๕)		และ
เพิ่มเติม	๒	ประเด็นดังนี้
 
 ๑. บันทึกสาระที่ได้จากการร่วมกิจกรรมอปริหานิย
ธรรม กิจกรรมที่ท�าให้เกิดความเจริญอย่างเดียว กิจกรรม 
อปริหานิยธรรมนี้มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น  เริ่ม
ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๘ โดยผู้อยู่ที่ศูนย์ฯหลักทุกศูนย์ จะร่วมกัน
สวดมนต์ท�าวัตรเช้า สนทนากิจกรรมการงาน แลกเปลี่ยน
สภาวธรรม กดจุดลมปราณโยคะ เริ่มตอนตีสี่ และมีการ
ประชุมร่วมกันอีกครั้งในภาคเย็น 
 ๒. เพิ่มหัวข้อในการเก็บข้อมูลกรณีศึกษาผู้ป่วยที่
ใช้การแพทย์วิถีธรรมที่น่าสนใจ นักศึกษาสามารถใช้แบบ
ฟอร์มใหม่ที่ส่งให้ทาง Line ข่าวป.ตรี อาศรมศิลป์ และ 
e-mail ที่ท่านให้ไว้ หรือท่านจะเก็บข้อมูลในกรณีศึกษาใน
รูปแบบเดิมแล้วเพิ่มหัวข้อที่เพิ่มขึ้นก็ได้
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 ส�าหรับรายวิชาที่จัดให้มีการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  (๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
เฉพาะนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม คือโมดูลที่ ๔ ระบบ
สังคมและโลกาภิวัตน์ มีดังนี้

รายวิชา / การบ้าน เวลาที่เรียน ๒๕๕๘ กำาหนดวันส่งการบ้าน

๑.จิตปัญญาสิกขา (๑/๑) (ไม่มี 

หน่วยกิต)

     - สรุปกาย-ใจรายสัปดาห์ 

     - สรุปสาระกิจกรรมจากสรุปกาย 

ใจ การรวมพลังท�าความดี การเตวิชโช

หรืออปริหานิยธรรม รวมถึงข้อคิดที่ได้

จากการศึกษาสื่อธรรมะต่างๆ 

๑ ก.พ.  –  ๓๑ พ.ค.

๑ ก.พ.  –  ๓๑ พ.ค.

ส่งทุกสัปดาห์ทาง Facebook และรวม

เล่มส่ง ๗ มิ.ย. ๕๘

ส่งทุกเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือน

ถัดไป

๒.การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการ

สังคม ๒ (ไม่มี หน่วยกิต)

    - สรุปรายงานสาระ การรวมพลัง

ท�าความดี และการเตวิชโชหรืออปริหา

นิยธรรม ของกลุ่มย่อย/ภาค เดือนละ 

๑ ฉบับ

 ๑ ก.พ. – ๓๑ พ.ค.. ส่งทุกเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือน

ถัดไป (งานกลุ่ม)

     - รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วยที่ใช้

การแพทย์วิถีธรรมที่น่าสนใจ เดือนละ 

๓ ราย

 ๑ ก.พ.  –  ๓๑ พ.ค. ส่งทุกเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือน

ถัดไป

๓.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (๓ 

หน่วยกิต)   

 ๑  ก.พ. – ๒๘  ก.พ. ส่งภายในวันที่ ๗ มี.ค.

๔.ความรู้พื้นฐานทางศาสนา  (๓ 

หน่วยกิต)

 ๑  ก.พ. – ๒๘  ก.พ. ส่งภายในวันที่ ๗ มี.ค.

๕.การศึกษาสังคมชนบทและสังคม

เมือง (๓ หน่วยกิต)

 ๑  มี.ค. – ๑๒  เม.ย. ส่งภายในวันที่ ๑๙ เม.ย.

๖.สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และวิกฤติ

โลก  (๓ หน่วยกิต)

 ๑  มี.ค. – ๑๒  เม.ย. ส่งภายในวันที่ ๑๙ เม.ย.

๗.การผลิตสื่อชุมชน (๓ หน่วยกิต)  ๑๓  เม.ย. – ๓๑  พ.ค. ส่งภายในวันที่ ๗ มิ.ย.

๘.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (๓ หน่วยกิต)

 ๑๓  เม.ย. – ๓๑  พ.ค. ส่งภายในวันที่ ๗ มิ.ย.

๙.การใช้ภาษาอังกฤษ ๒ (ไม่มี 

หน่วยกิต)

 ๑  ก.พ. – ๓๑  พ.ค. ส่งภายในวันที่ ๗ มิ.ย.

๑๐.ทักษะการสื่อสารส�าหรับผู้น�าใน

วิชาชีพ (ไม่มีหน่วยกิต)

 ๑  ก.พ. – ๓๑  พ.ค. เก็บคะแนนจากรายงานที่ส่ง
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 คำาอธิบายรายวิชาใหม่ มีรายละเอียดดังนี้
 ๑.จิตตปัญญาสิกขา (Contemplative Education)
 การเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น โดยเน้นการศึกษาจากการปฏิบัติ และการท�างานศิลปะ การเป็นอาสา
สมัครเพื่อสังคม สุนทรียสนทนา การเรียนรู้จากธรรมชาติ การปฏิบัติโยคะ และจิตตภาวนา 
 ๒.การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการสังคม ๒ (Social Entrepreneurship Training ๒) – การแพทย์วิถีธรรม 
(Dhamma Medicine) 
 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การท�างานจริง ในการเป็นผู้ประกอบการสังคมในชุมชน โดยการลงมือปฏิบัติการ
โครงการการเป็นผู้ประกอบการสังคม ตามแผนและขั้นตอนที่วางไว้ มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประยุกต์ความรู้
ทางการพัฒนามาใช้กับสถานการณ์จริง การเขียนรายงานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การท�างานจริง พร้อมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ในชั้นเรียนอย่างสม�่าเสมอ
 ๓.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย  (Introduction to General Law)
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายเบื้องต้น ที่มา ประเภท ความส�าคัญ การจัดท�า การใช้ การยกเลิก การ
ตีความและกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพ่งพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
อาญา เฉพาะส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน ประกอบด้วย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ รวม
ทั้งจรรยาบรรณของผู้ใช้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 ๔.ความรู้พื้นฐานทางศาสนา  (Fundamentals of Religion)  
 ความหมายของศาสนา มูลเหตุการเกิดขึ้นของศาสนา ประโยชน์ลักษณะพื้นฐานของศาสนาส�าคัญของโลก  ได้แก่  
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์  ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม และค�าสั่งสอนของพระศาสดานั้นๆ การบรรลุถึงเป้าหมายของค�า
สั่งสอนของพระพุทธเจ้า และศาสนาอื่น ๆ ศึกษาปัจจัยและวิธีการปฏิบัติ ให้เข้าถึงสภาวะของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และ
การน�าหลักธรรม ค�าสั่งสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและสังคม
 ๕.การศึกษาสังคมชนบทและสังคมเมือง (Rural and Urban Study)
 ความหมายของสังคมชนบทและเมือง ความหมายของชุมชนแบบชนบทและเมือง ลักษณะของชนบทและเมืองด้าน
นเิวศวิทยา ประชากร การอาชีพ และเศรษฐกิจ สถาบนัทางสงัคม กลุม่ องค์กรทางสงัคม ลกัษณะค่านยิม การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมชนบทและเมือง ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมชนบทและเมือง การวางผังเมือง
 ๖.สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และวิกฤติโลก (Environmental, Resources and Global Crisis)
 พื้นฐานความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และผล 
กระทบจากเทคโนโลยี มลพิษต่าง ๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระดับครัวเรือน และอุตสาหกรรมตลอดจนวิกฤติโลก ด้านสภาพ
แวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ อันเป็นความเสี่ยงในปัจจุบัน มาตรการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม การรักษาและการ
ดูแลคืนสภาพให้กับสิ่งแวดล้อม 
 ๗.การผลิตสื่อชุมชน (Community Media Creation) 
 ความเข้าใจพลังและอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการก�าหนดหรือชี้น�าการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจของคนผ่าน       
รูปธรรมการน�าเสนอ ประกอบด้วย ข่าว สารคดี โฆษณา เพื่อให้รู้เท่าทันอ�านาจ และสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ในสื่อ เรียนรู้และ   
จัดท�ารูปแบบสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมในชุมชน ทั้งที่เป็นสื่อเสียง ภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ Social Media 
 ๘.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Computer, and Information Technology)
 หลักการท�างานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อจัดเตรียมเอกสารและการน�าเสนอ
งานต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ และการจัดท�าฐานข้อมูลในระดับ
บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพ 
 ๙.การใช้ภาษาอังกฤษ ๒  (English ๒)
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนที่สูงขึ้น ในลักษณะเชื่อมโยง ประสานกันทั้ง ๔ ทักษะ โดยอาศัยการศึกษาโครงสร้าง
ทางไวยากรณ์เป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการพูด การเขียน และการน�าเสนอเพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้อง
ในด้านการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันและในการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นสูง
 ๑๐.ทักษะการสื่อสารส�าหรับผู้น�าในวิชาชีพ (Professional Leader Communication Skills) 
 ฝึกทักษะการสื่อสารส�าหรับผู้น�าในวิชาชีพต่างๆ  ด้วยการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง การอ่านเชิงวิจารณ์ 
การวิเคราะห์  ทักษะด้านการพูดเพื่อน�าเสนอข้อมูล และการพูดในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเน้นทักษะการเขียนเชิงนิเทศ 
การเขียนรายงานทางวิชาการ และการเขียนโครงการต่าง ๆ ในด้านการสื่อสารและการท�างานที่ลึกซึ้ง
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วารสารก�าลังใจ 
โครงการก�าลังใจในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ประจ�าเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๗

 กับการน�าเสนอบทความงานแพทย์วิถีธรรม
ในเรือนจ�ากลางจังหวัดนครพนม

หน้า ๑๘-๒๒  แพทย์วิถีธรรมสร้างสุขภาวะในเรือนจ�า
หน้า ๒๗-๓๐  ผู้ต้องขังหญิงล้นเรือนจ�าและชีวิตที่ดีขึ้น    

ของผู้ต้องขังหญิง
หน้า ๓๓-๓๕ เรือนจ�าต้นแบบแพทย์วิถีธรรม
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บทความวารสาร
ก�าลังใจฉบับท

ี่ ๒ ที่บทความผู้

ต้องขังหญิงล้นเรือนจ�า ฯ
 อ้างถึง หน้า

 33-34
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จติอาสา แบ่งปันประสบการณ์
สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม

 นายปณชัย คุรธัช (ลิป) 

 อายุ ๕๙ ปี

 อาชีพ เป็นญาติธรรมสีมาอโศก 

และเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

 อาการป่วย  ต่อหัวเสือรุม
ต่อยประมาณ ๒๐ แผล



วารสารแพทย์วิถีธรรม  75 

อาการ ต่อหัวเสือต่อย เป็นแผลท่ีหัว ๑๐ แผลทีก่กหู
ขวา ๑ แผล ทีแ่ขนขวาและหลงัมอื ๕ แผล ทีเ่อวขวาบรเิวณ
ไต ๑ แผล บรเิวณขาขวาทีโ่คนขา ๕ แผล (เฉพาะท่ีนบัได้) 
หวับวมหนามาก หูขวาบวมประมาณ ๒ เท่าของหูซ้าย มอืขวา
บวมกว่ามือซ้าย ๒ เท่า โดนขาขวาบวมมากกว่าซ้าย ๒ เท่า 
เจบ็ปวดทีส่ดุในชวิีต เกร็งกล้ามเน้ือแขนขากระตกุตาเหลอืก 
หายใจติดขดัหลังถกูต่อย ประมาณ ๓ นาท ีขาเกรง็เดนิไม่ได้
หลงัถกูต่อยประมาณ ๑ นาท ี     
 เกดิเหต ุ ตัง้ใจมาสวนป่านาบญุ ๑ อ�าเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร เพือ่มาฟังธรรมะจากอาจารย์หมอเขยีวและ
ร่วมเดินจารกิไป อ�าเภอธาตพุนมระยะทาง ๒๐ กโิล เหมอืน
ทกุปี มาถงึสวนป่านาบญุวนัที ่ ๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๗ เช้าวันที่ 
๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ เดินเข้าห้องน�า้ชายก่อนถงึห้องน�า้ ๑๕ 
เมตร ต่อตัวแรกต่อยทีห่วั ผมกเ็งยหน้าขึน้เหน็ฝงูต่อหลายร้อย
ตวับนิรอบตวัผมอยู ่โดยทีผ่มเดนิเข้ามาโดยไม่รูว่้ามีฝงูต่อก�าลัง
บนิอยูเ่ป็นฝงู ก้มหวัลงจะให้ต่อ เข้าใจว่าเป็นท่อนไม้ เพราะผม
นิง่ไม่เคล่ือนไหวแต่ยิง่นิง่มนักย็ิง่รมุต่อย เริม่ทนไม่ไหว ผมวิง่
ออกมา ๑๕ เมตร ถงึหน้าบนัไดบ้านแม่ครัง่ กก้็าวขาไม่ได้ ทรดุ
ตวัลง ตะโกนเรียกคณุปลากระพง ๒ ครัง้ แล้วเหนือ่ยไม่มเีสียง 
พิษมันเรว็มาก จรงิ ๆ ขณะทีฝู่งต่อหวัเสอืยงัไม่ลดละ ป้าแขก
และเพ่ือน ๆ นกัศึกษาแพทย์วถิธีรรมหลายคนบนบ้านแม่ครัง่
ต่างวิ่งลงบันไดมาช่วยอย่างรวดเร็วเพื่อมาไล่ต่อออกไปจาก
ร่างกายผม ซึง่บางท่านกถ็กูต่อยด้วย     
 เมือ่ผมถกูพยงุไปนอนบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ถนุบ้านแม่ครัง่ 
ทกุคนกต่็างวิง่ช่วยกนัหาสมุนไพรและหาทางช่วยชวีติผม ผมมี
อาการเกรง็แขน ขา ตาเหลอืก หายใจตดิขัด แต่ละคนท่ีก�าลงั
ช่วยผมกท็�ายา ๙ เมด็ พร้อม ๆ  กันคนละอย่าง คนหนึง่ประคบ
หวั เอาสมุนไพรฤทธิเ์ยน็ถหูวั บางคนกดจดุลมปราณนวดเพือ่
ลดการเกร็งค้างของกล้ามเนือ้ อกีคนกก็วัซา อกีคนเอาน�า้ถ่าน
มาให้กนิ บางคนเอาใบย่านางมาให้ดืม่ อกีคนเอาน�า้รางจดืมา
ให้ดืม่ ต่อมา ชดุท่ี ๒ กเ็ข้ามาเสรมิรักษาผม มีอาสเุมธ นกัศึกษา
แพทย์วถิธีรรมจากศูนย์ภาคเหนอื ถอือปุกรณ์เพือ่ดดูเลอืดพษิ
เลอืดเสยีออก ดดูตามแนวกระดกูสันหลัง เลือดทีอ่อกเป็นฟอง 
ๆ คอืพษิออกมากับเลอืดมาก ขณะทีท่�า ร่างกายกล้ามเนือ้
หลายส่วนผมเกร็ง ครตูุง่นักศกึษาแพทย์วถิธีรรมอกีท่าน น�า
เขม็มาปักประมาณ ๕๐ เข็ม แล้วก็ให้ผมท�าสมาธิ   พูดให้ผม
คลายกล้ามเน้ือทีละส่วนแล้วหายใจยาว ๆ โดยพดูให้ผมผ่อน
คลายกบัอาการเกรง็ค้างของกล้ามเนือ้ วธิกีารต่าง ๆท่ีเพือ่น 
ๆ ก�าลงัช่วย ได้ท�าให้เซลล์ร่างกายตอบสนองอย่างมปีระสทิธภิาพ 
อาการเจ็บและกงัวลผมเริม่คลายตวัลงอย่างเหน็ได้ชดั ในวนั
นัน้เพ่ือน ๆ จติอาสาแพทย์วถิธีรรมหลายคนมากท่ีเข้ามาช่วย
ชวีติผมในนาททีีวิ่กฤต ิ      
 วนัที ่๒ หลงัเกดิเหต ุอาการบวมท่ีหวั และทีต่่างๆ ลด
ลง ๕๐ % ความเจบ็โดยรวมลดลงจากวนัแรก ๕๐ % วนันี้ได้
ท�าการสวนล้างล�าไส้ใหญ่ด้วยสมนุไพรฤทธิเ์ยน็และน�า้ปัสสาวะ 
๒ ครัง้ อาเจยีนเอาของเสยีออก ๒ ครัง้ ยงัได้รบัการดแูลจาก
เพือ่นนักศึกษาแพทย์วถีิธรรม เช่นอาอนิท์จากสมีา นาย อู ๋และ
อกีหลายคน และอาจารย์หมอเขียวก็ให้ก�าลงัใจอย่างด ี การ

ทรงตวัยงัไม่ด ีดืม่และอาบด้วยน�า้ปัสสาวะ    
 วนัที ่ ๓ หลังเกดิเหต ุ อาการบวมทัว่ตวัโดยรวมลดลง
เหลอื ๒๐ % การเจบ็ปวดเหลอื ๒๐ % สวนล�าไส้ใหญ่ด้วย
สมนุไพรฤทธ์ิเยน็และน�า้ปัสสาวะ ๒ ครัง้ อาเจยีนเอาของเสยี
ออก ๗ ครัง้ การทรงตวัยงัไม่นิง่     
 วนัที ่๔ หลงัเกดิเหต ุอาการบวมและปวดหาย ๑๐๐ 
%  การทรงตวัยงัไม่นิง่       
 วนัที ่๕ หลังเกดิเหตุ อาการบวม ปวด การทรงตวัดี
ขึน้ ๑๐๐ % และเดนิเรว็ออกก�าลงักายได้ ๒ กโิล   
 วันที่ ๖ เดินทางกลับโคราชพร้อมสมณะด้วยความ
ปลอดภยั        
 สิง่ทีป่ระทบัใจ วันแรกทีเ่พือ่น ๆ ก�าลงัช่วยนัน้ พิษ
ร้อนและเยน็สลบักนัรนุแรง ผมรูส้กึประทบัใจเพ่ือน ๆ เป็น
อย่างมาก ทีช่่วยแก้สถานการณ์ได้อย่างรวดเรว็ เพือ่น ๆจติ
อาสาท่ีช่วยเหลอืผมแบบทุ่มเท กระตอืรอืล้น ท�าให้ผมได้ชวีติ
ใหม่ ท�าให้ผมได้อาศยัร่างนีบ้�าเพญ็บุญและกศุลต่อไป และขอ
ขอบคณุอาจารย์หมอเขียว ที่ให้ความรูท้ีด่ทีีส่ดุในโลก ที่ไม่ต้อง
พึง่โรงพยาบาล และให้ก�าลงัใจผม      
 หมายเหตุ เคลด็ลบัท่ีช่วย วนัท่ี ๒ หลงัเกดิเหต ุใช้น�า้
ปัสสาวะที่เก็บไว้ในกลางคืนมาท�าดีท๊อกซ์ในวันรุ่งขึ้นผสมน�้า
สมุนไพรฤทธิเ์ยน็ และดืม่น�า้ปัสสาวะและอาบโดยไม่ผสมใด ๆ  
ไม่ต้องถกูน�า้ พดัให้แห้งแล้วใส่เสือ้ผ้านอนหลบัสบาย ตลอด ๕ 
วนั แผลหายอย่างรวดเรว็ อาการบวมและปวดหายเรว็            
 เม่ือกลับมาถงึโคราช คนท่ีวัด สีมาอโศกมาเย่ียม บอก... 
ถงึหายแล้วก็อย่าประมาทภายใน ให้ระวงัเรือ่งตบั ไต และหวัใจ 
ไม่นานผมรูส้กึเหนือ่ย กเ็ลยไปเชค็ร่างกายท่ีโรงพยาบาล เขา
จะฉีดยาฆ่าเช้ือในเส้นเลือด ผมบอกคุณหมอท่ีโรงพยาบาล ขอ
เจาะเลอืดตรวจดูก่อนถ้ามเีช้ือโรคหรอืตดิเช้ือ คณุหมอค่อยฉดี  
หมอจงึเจาะเลอืดไปตรวจ และตรวจคลืน่หวัใจ ตรวจตบั ไต 
ตรวจ CBC ตรวจ อเีลค็โตไลน์ และอืน่ ๆ ปรากฏว่าปกตทิกุ
อย่าง ผมเอาภาพทีผ่มถกูต่อหัวเสือต่อยประมาณ ๒๐ แผล ให้
คณุหมอทีโ่รงพยาบาลด ู เขากบ็อกว่าถ้ามากร็กัษาล�าบากมัน
หลายแผล ต้องให้ยาแก้ปวด และต้องเจาะเลือดรักษาตาม
อาการ และไม่มัน่ใจว่าจะเอาอยู่ไหม โรงพยาบาลยงัไม่มรีะบบ
การเอาพษิออก ไม่มเีซรุม่ เหมอืนง ูเพยีงใช้ยาระงบัปวดแล้ว
ให้สลายเอง ผมกบ็อกเขาว่าผมชกัตาเหลือกหายใจตดิขดั ช่วง 
๓ นาทีหลงัโดนต่อต่อย  คณุหมอโรงพยาบาลจงึบอกถ้ามาก็
คงไม่รอด        
 หลายคนบอกว่าต่อต่อยแล้วระวงัผมหงอก ตอนนีน้อกจาก
ไม่หงอก กย็งัดกขึน้ หนาขึน้ ดำาขึน้ สดชืน่กว่าอาบนำา้ธรรมดา 
และสะอาดกว่าเยอะเลย ตัง้แต่วนัที ่๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๗ จนถึง
วนันีก้ย็งัไม่เคยอาบนำา้เลยและตัง้ใจจะไม่อาบนำา้ตลอดหนึง่ปี  
 พบอาลิบอกีครัง้เมือ่วันท่ี ๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ สอบถาม
เรือ่งสขุภาพ ยงัอาบนำา้ด้วยนำา้ปัสสาวะอยู ่ แต่โดยร่างกายเดมิ
พอไปทานอาหารรสจัดที่เป็นฤทธิ์ร้อน จะเกิดการขับพฺฺิษท่ีคอ 
เป็นผืน่คัน กถ็อนพษิด้วยดทีอ็กซ์ ปรบัอาหาร ทานำา้ปัสสาวะ รู้
เลยว่าอาหารเป็นเหตุของอาการไม่สบาย ถ้าไม่ระวงัเร่ืองการกนิ
กต้็องรบัสภาพนัน้....
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อาหารเป็นยา อาหารเป็นหนึ่ง ในโลก

ส่วนประกอบ
ผักฤทธ์ิเย็น (ไม่จ�าเป็นต้องครบเท่าท่ีหาได้เกินคร่ึงโถเล็กน้อย)
๑.อ่อมแซบ                  ๗.ไชยา
๒.ผักบุ้ง                     ๘.ผักสลัดหรือผักกาดหอม
๓.ว่านกาบหอย              ๙.เสลดพังพอนตัวเมีย
๔.ใบมะยม     ๑๐.ยอดมะขามอ่อน
๕.ใบต�าลึง                 ๑๑.มะละกอดิบ
๖.ดอกอญัชนั              ๑๒.หรอืผกัฤทธิเ์ยน็อืน่ ๆ ที ่     
                        หาได้ (ใบไม่แข็งเกินไป)

 น�้ำผักและผลไม้ปั่นปรับสมดุล
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ผลไม้ฤทธ์ิเย็น
๑๓.กล้วยน�า้ว้าสกุ ๔-๕ ลกู (ปรบัตามความหวาน)
๑๔.สับปะรด ๑ ช้ิน       ๑๘.แตงไทย ๑/๔ ช้ิน
๑๕.แก้วมังกร ๑/๔ ช้ิน   ๑๙.ส้มโอ ๑ ช้ิน
๑๖.มะม่วง  ๑/๔ ช้ิน     ๒๐.ชมพู่ ๑ ลูก
๑๗.แอ๊ปเป้ิล ๑/๒ ช้ิน     ๒๑.หรือผลไม้ฤทธ์ิเย็นตามฤดูกาล

ส�าหรับคนท่ีมีภาวะท้ังร้อนท้ังเย็นเราสามารถปรับสมุนไพร
ฤทธ์ิร้อนเพ่ิมเติมเช่น

๑.โหระพา ๒.ใบกระเพา ๓.ใบแมงลัก ๔.แปะต�าปึง

ผลไม้ฤทธ์ิร้อน
ขนุน ฝร่ัง ผลไม้อ่ืน ๆ ท่ีมีฤทธ์ิร้อน
น�า้ ๑-๒ ลติร เกลอืเลก็น้อย น�า้คลอโรฟิลล์ข้น ๑ แก้ว 
ใยมากก่อนตามด้วยผลไม้ท่ีป่ันง่าย

วิธีทำ�
๑.ล้างผักให้สะอาดเด็ดเอาเฉพาะใบ-ก้านท่ีไม่แก่จัด(สามารถ
ป่ันละเอียดเป็นกากท่ีรับประทานได้)
๒.ล้าง-ปอก ผลไม้ ห่ันเป็นช้ิน เพ่ือป่ันให้ง่ายข้ึน
๓.ป่ันผักให้ละเอียดในน้�าคลอโรฟิลล์แล้วเติมผลไม้ท่ีมีกาก
ส�าหรับผู้ท่ีมีอาหารท้องผูกช่วยฟ้ืนฟูผู้ป่วยท่ีกินอาหารไม่ได้ ดี
มาก ช่วยให้พลังงานเย็น สารอาหารท่ีจ�าเป็น ให้กับทุกคน ทุก
เพศ ทุกวัย
๔.ปรุงด้วยผลไม้รสเปร้ียว หวาน ให้พอดี ตามต้องการ พร้อม
เสริฟ

สรรพคุณ
ประกอบไปด้วยวิตามินท่ีหลากหลาย มีกากใยสูงเหมาะ   

ด่ืมอย่�งไร
ด่ืมตอนท้องว่าง ส�าหรับผู้ท่ีต้องการลดน้�าหนัก ด่ืมแทนม้ือ
อาหารหลัก

คุณค่าทางโภชนาการ

อ่อมแซบ บำารุงเลือด	บำารุงกำาลัง	บำารุงสายตา

ผักบุ้ง 
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 เช้านี้เราจะได้ฝึกเดินเร็วที่จริง ก็มีที่ไปที่มานะ ที่
เราฝึกเดินเร็วกัน พระพุทธเจ้าในวิธีการเดินเป็นหลักก็เป็น
วิธีที่น่าสนใจ นั่นประเด็นแรก ประเด็นที่สองคือ ครูบา
อาจารย์ตอนนี้ท่านอายุย่างเข้า ๘๐ ปีแล้ว ท่านใช้วิธีเดิน
เร็วสลับกับโยคะ ตอนนี้ท่านตรวจสภาพร่างกายแข็งแรง
ปอดประสิทธิภาพเท่ากันกับคน ๓๐  ปี นี่คือการตรวจด้วย
เครื่องมือที่ทันสมัยกับแพทย์แผนปัจจุบัน ก็เป็นเรื่องที่น่า
สนใจว่าท่านเป็นสมณะ อายุเกือบ ๘๐ เดินคล่อง คนอายุ 
๓๐ ปี วิ่งตามแทบไม่ทัน พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ท่านพลัง
มหาศาลจริง ๆ ท�างานทั้งวัน งานก็ไม่รู้กี่เรื่องกี่เรื่อง มีพลัง
มหาศาล ส่วนหนึ่งท่านใช้วิธีเดินเร็วสลับกับโยค่ะ ซึ่งเป็น
ประโยชน์มาก แล้วก็มีผู้ป่วยท่านหนึ่งเป็นโรคหัวใจระยะ
สุดท้าย หญิงอายุประมาณ ๔๐ กว่าปี เป็นโรคหัวใจระยะ
สุดท้าย หญิงท่านนี้ออกรายการเจาะใจ คุณหมอบอกหมด
ทางรักษาแล้ว ก็ให้เลือกไปสองทางระหว่างไปตายที่โรง
พยาบาลกับอีกทางหนึ่งไปตายที่บ้านนะ ก็เลือกเอาไหน ๆ 
จะตายแล้วก็ไปตายที่บ้านดีกว่า พอกลับบ้านไประหว่างรอ
ความตายก็หารือกับพ่อบ้านว่า เราน่าจะต่อสู้อะไรบ้าง ดี
กว่าตายไปเฉย ๆ ก็เลยให้พ่อบ้านไปอ่านหนังสือการดูแล
สุขภาพ เขาก็ไปประทับใจการเดินรักษาโรคของญี่ปุ่น เอา
มาอ่านให้แม่บ้านฟัง  แม่บ้านเลือกการเดินเร็ว โรคหัวใจ

เดินไม่ค่อยได้  จะตายอยู่แล้วขอเดินเร็วรักษาโรคก่อนตาย
ก็ให้พ่อบ้านประคอง พ่อบ้านก็ประคองได้ก้าว สองก้าว ใจจะ
ชาด หายใจไม่ออก โรคหัวใจระยะสุดท้ายเดิน ๕ ก้าว ๑๐ 
ก้าวก็ไม่ได้นะ ประคองได้ก้าว สองก้าวก็กลับมานอนหมด
แรง มีก�าลังอีกเดินอีกในวันนั้น แต่ละวันก็ท�าสลับอยู่อย่าง
นี้ แล้วก็สามารถเดินได้ก้าวมาก ขึ้น มากขึ้น  แต่ละวันก็ได้
มากกว่าเดิน มากกว่าเดิมไปเรื่อย ๆ จนแข็งแรงมากขึ้น 
มากขึ้น ประหลาด เริ่มเดินเองได้ จากที่ต้องประคองก็เริ่ม
เดินเองได้ โดยไม่ต้องประคอง เริ่มมีร่างกายดี ขึ้น มีสมณะ
ดีขึ้น คุณหมอก็ลดยาไปเรื่อย ๆ ประมาณ ๖ เดือน ถึง ๑ 
ปี สภาพหัวใจกลับมาปกติ เลิกยาได้ทั้งหมด ผู้ป่วยท่านนี้พอ
หลายปีเข้าก็เดินอยู่แทบทุกวันนะ แม้ฝนตกก็เดินอยู่ในร่ม ๕ 
เมตร ๑๐ เมตร ก็เดินกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ เขารู้สึกว่า
เขาเดินแล้วเขาสดชื่น มีพลัง ดีกว่านอนอยู่เฉย ๆ นอนไม่มี
พลัง เดินลับมาพลังกว่าเขาก็รู้สึกว่าเดินมันดี เขาพยายาม
ทุกวันในชีวิตเขา จนหาย เขาทดลอง เดินมาราธอน ๔๒.๕ 
กิโลเมตร เขาก็ไปเดินไปแข่งกับเขาปรากฏว่าเขาได้ที่หนึ่ง
ของประเทศไทย มันมหัศจรรย์มากเลย ผมประทับใจการ
เดินเร็ว ท�าไมมันเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายคนได้ขนาดนั้น 
เพิ่มประสิทธิภาพลดโรคภัยไข้เจ็บและเพิ่มสมถณะของคน
ได้ขนาดนั้น นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ผมเลยเอาวิชาเดินเร็ว

ออกกำาลังกาย/ลมหายใจ/โยคะดัดตนและกดจุดลมปราณ

เดินเร็ว
ยาเม็ดข้อที่ ๖ หนึ่งในยา ๙ เม็ด เทคนิค ๙ ข้อ
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มาใช้ในค่ายสุขภาพ หรือน�ามาใช้ในวิถีชีวิตปกติหรือ
น�ามาใช้กับชีวิตของผมเอง และน�ามาใช้ในค่าย หลายท่านก็
รู้สึกดี ร่างกายแข็งแรงขึ้น สุขภาพดีขึ้นเพราะการเดินเร็ว 
นั่นเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ร่างกายเราแรงมากขึ้น มี
ประโยชน์มาก การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเดินเร็ว หรือการ
เคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วกว่าปกติ ด้วยวิธีอะไรก็ตาม ไม่ว่า
จะเดินเร็ว วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน�้า เต้นแอโรบิค หรืออะไร
ก็ตามนั้น ก็ต้องท�าให้ถูกต้อง ท�าให้ได้ประโยชน์สูงสุด อย่า
เป็นเหมือนพยาบาลคนหนึ่งปีที่ฮิตแอโรบิคก็ไปเต้นกับเขา 
แล้วก็หัวใจวายตายคาแอโรบิคเลย เพราะเขาไม่รู้ความพอดี
ของตัวเอง เขาไปเอาตามต�าราที่เขียนเอาไว้ ต�าราที่เขียน
เอาบอกว่า ๑๕ ถึง ๔๕  นาที  อันนั้นเป็นค่าเฉลี่ยของคน
ทั่วไป ความจริงเนี่ยเราจะท�ามากกว่านั้นหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย
หรือน้อยกว่าก็ได้ให้ดูที่พลังชีวิตของเรา เราไม่ได้ออกก�าลัง
กายให้ได้ตามค่าที่เขาเขียนเอาไว้ ตามระยะทางหรือระยะ
เวลาที่เขาเขียนเอาไว้ เราออกก�าลังเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด
กับชีวิตของเรา ความจริง ๕ นาทีถ้าเราไม่ไหวแล้วก็พอ เรา
ไม่จ�าเป็นต้องได้เท่าค่าที่เขาเขียนไว้หรอก เราออกก�าลังกาย
เพื่อให้ความแข็งแรง เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด อย่าออกก�าลัง
เพื่อให้ค่าตามที่เขาเขียนเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือ
ระยะทางอย่าไปก�าหนด เอาประโยชน์สูงสุด เอาความแข็ง
แรงสูงสุด ประโยชน์และความแข็งแรงสูงสุดอยู่ที่ตรงไหนใช้
หลักของพระพุทธเจ้านะ ใช้ความเป็นกลางใช้ความพอดี จุด
ที่พอดีเป็นอย่างไร คือไม่ตึงเครียดเกินไป ไม่ทรมานตัวเอง
เกินไป ไม่หย่อนเกินไป จนไม่เกิดประโยชน์ มันมีความพอดี
อยู่ หลักความพอดีใช้ได้ทุกอย่างกับชีวิต ใช้ได้ทุกกิจกรรม 
ทุกอย่างในชีวิต จุดพอดีเป็นอย่างไร จุดพอดีคือเรา
เคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วกว่าปกติ ในขีดที่เรารู้สึก
กระปรี้กระเปร่า ที่สุดอย่าเร็วกว่านั้นจนทรมาน อย่าให้เร็ว
กว่านั้นจนถึงขั้นทรมาน อย่าช้ากว่านั้นจนไม่สดชื่น จะมีขีด
หนึ่งเรากระปรี้กระเปร่าที่สุด ได้ประโยชน์ที่สุด 
กระปรี้กระเปร่าที่สุดนั้นแหละเป็นผู้ท�าความสบายให้แก่ตน 
มันจะดีที่สุดจะเป็นประโยชน์สูงสุด ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย
ให้เร็วอยู่ในขีดนั้น ยกเว้นท่านที่เจ็บป่วยหนัก เคลื่อนไหว

ร่างกายตามอัตภาพ  อันนั้นเราก็ค่อย ๆ เคลื่อน ๆ เท่าที่
เราจะเคลื่อนไปได้ ก็ให้เราสดชื่นที่สุดเท่าที่เราเป็นไปได้
เหมือนกัน แต่ละวันก็ไม่เท่ากัน แต่ละเวลาก็จะไม่เท่า บาง
วันสดชื่นเราก็เคลื่อนได้เร็ว มากกว่านั้นบางวันก็แทบตาย 
สภาพร่างกายแต่ละวันไม่เหมือนกัน แต่ละวันก็เคลื่อนไหว
ร่างกายให้อยู่ในขีดกระปรี้กระเปร่าที่สุดนานเท่าที่เราทนได้
ยากล�าบากแล้วให้ผ่อนลง นั่นคือจุดที่ดีที่สุด เป็นประโยชน์
ที่สุด แข็งแรงที่สุด ในชีวิตของเรา นานเท่าที่เราเริ่มทนได้
ยากได้ล�าบาก จากอาการทนได้ยากได้ล�าบาก ได้แล้วผ่อน
ลง พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตั้งตนอยู่บนความล�าบากกุศลธรรม
เจริญยิ่ง แต่อย่าให้ถึงขั้น อัตกิลิมะถะ ทรมานตนเองเกินไป 
เอาขีดที่เราเริ่มทนได้ยากได้ล�าบากแล้วก็ผ่อนลง นั่นจะเป็น
จุดที่แข็งแรงที่สุด อย่าให้ถึงขั้นทรมานตนเกินไป นั่นจะเป็น
จุดที่ดีที่สุด ถ้าเราอายุมากแล้วก็อย่าออกก�าลังกายที่มัน
กระแทกร่างกายตัวเองเกินไป ถ้าเราอายุเกิน ๒๕ ปีขึ้นไป
แล้ว กล้ามเนื้อเส้นเอ็นไม่ค่อยยืดหยุ่น อย่าออกก�าลังกายที่
กระแทกเกนิไป เช่นวิง่ท่ีมันกระแทกไปหรอื เต้นอาราบคิ 
บางท่าอาจจะท�าให้ร่างกายบาดเจ็บได้ คนที่อายุน้อยกว่า 
๒๕ ปี กล้ามเนื้อเส้นเอ็นยังยีดหยุ่น แต่ถ้าใครยังออกก�าลัง
กายที่มันกระแทก วิ่ง อาราบิคบางท่าเรายังท�าได้ดีอยู่ ไม่
บาดเจ็บอะไร ก็ไม่เป็นไรนะ แต่ถ้าท่านใดวิ่งหรือท�าแล้วไม่
สบาย เราเต้นอาราบิคบางท่า ออกก�าลังกายบางท่าแล้วมัน
ไม่สบายเราก็ไม่ท�า เราก็ปรับมาเดินใช้วิธีเดินก็ได้มันไม่
กระแทก วิธีอื่นๆ ที่ไม่กระแทกร่างกาย ท่านใดยังใช้วิธีวิ่ง
หรือวิธีอื่นๆ ที่กระแทกร่างกายแล้วยังดีอยู่ ท�าให้ร่างกาย
เราไม่ได้บาดเจ็บอะไรสดชื่นดี พลังชีวิตดีก็ไม่เป็นไร แต่ถ้า
ไม่สบายก็ปรับผ่อนลงมา นี่คือจุดส�าคัญ เพราะฉะนั้นอย่า
เอาระยะทาง ระยะเวลาเป็นตัวก�าหนด เอาพลังชีวิตของเรา
เป็นตัวก�าหนด ทีนี้เวลาเดินมันก็มีเทคนิคในการเดิน เพื่อสุข
ภาพเนี่ย จะสาธิตให้ดู การเดินจะเดินให้เร็วกว่าปกติ แต่ถ้า
วิ่งขาจะลอยบนพื้นพร้อมกันแล้วค่อยลง ขาทั้งสองข้างจะ
ลอยอยู่บนพื้น ถ้าเดินเนี่ยขาข้างหนึ่งจะแตะพื้น ขาข้างหนึ่ง
จะลอยอยู่บนพื้น ทำาท่าเหมือนวิ่งหน่อยกำามือหลวม ๆ ทำาให้
เร็วกว่าปกติ ประปรี้ประเปร่าที่สุด

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ถ่ายวันที่  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
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ข่าว/สื่อ...

	 	 			ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า	๑	การผ่าตัดกิเลส	เหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง เรียนรู้การผ่าตัดกิเลส ซึ่ง  
       เป็นเป้าหมายหลักของแพทย์วิถีธรรม วิชาที่ส�าคัญที่สุดในชีวิตของเราและทุกๆ ชีวิต “ถ้าไม่
สามารถท�าสิ่งนี้ได้	เราก็ไม่พ้นทุกข์	ชาวโลกก็ไม่พ้นทุกข์	การแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บและความเดือดร้อน	
ท้ังปวงไม่มีวันประสบความส�าเร็จได้”
	 ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า	๒	ผ่าตัดโรคภัย	โดยใช้สมดุลร้อนเย็น	ต่อยอดความเข้าใจเรื่องสมดุลร้อนเย็น หนึ่ง
ในหลักการส�าคัญในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ท�าไมต้องสมดุลร้อนเย็น ร้อนเย็นไม่สมดุลท�าให้
เกิดโรคได้อย่างไร วิธีวินิจฉัยภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล รวมถึงสรุปเทคนิคและกลไกท�าให้สุขภาพดีของเทคนิค ๙ ข้อ
แต่ละเทคนิค
	 ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า	๓	เป็นโสดดี	หรือมีคู่ หนังสือคู่มือการด�ารงชีวิตส�าหรับคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่
ครองแล้วในการปฏิบัติตนสู่ความผาสุกที่แท้จริง
	 MP3	ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่	๘	เดินตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ ๑๔-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ การร้อย
มาลัยธรรมะ ครั้งล่าสุดของหมอเขียว ใจเพชร กล้าจน เพื่อน�าพาลูกศิษย์ “ลดกิเลส รักษาโรค”
	 MP3	ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม	สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ล้างพิษร้อน	ถอนพิษเย็น	
ปรับสมดุลกายใจ	ณ	 สถาบันฝึกอบรมผู้น�า	กาญจนบุรี วันที่ ๕ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดย หมอเขยีว 
ใจเพชร กล้าจน ร่วมกับ พลตรีจ�าลอง ศรีเมือง และป้านิดดา หงษ์วิวัฒน์
	 DVD	ของฝากจากอเมริกา	มอบให้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม	ใหม่ล่าสุดจากใจ	วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ
สวนป่านาบุญ ๓ ของฝากนั้นคืออะไร หาค�าตอบได้จาก dvd แผ่นนี้
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