
 

 

บทที� 7 
องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วถิีพทุธ 

และรูปแบบจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
 

การวิจยัเรื� อง  “จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ”  นี เป็นการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
คือ 1) ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 
ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม  2) ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ
เพื�อมวลมนุษยชาติ และ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และสร้างยุทธศาสตร์
การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ  

 

องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วถิีพทุธ 

จากการศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง 
พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม ในประเด็น “สุขภาวะของผูใ้ช้
การแพทยว์ิถีพุทธ” มีขอบเขตดา้นพื นที�การศึกษาจากจดหมายเหตุ คือ เอกสารบนัทึกแบบต่าง ๆ 
อนัไดแ้ก่ หนงัสือและแผน่พบัที�เผยแพร่เกี�ยวกบัความรู้และหลกัการแพทยว์ิถีพุทธต่าง ๆ งานวิจยั
เกี�ยวกบัการแพทยว์ถีิพุทธ แบบบนัทึกแลกเปลี�ยนประสบการณ์การใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธแบบต่าง ๆ 
แบบบนัทึกขอ้มูลจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ หรือผูที้�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากการ
แลกเปลี�ยนประสบการณ์การใช้การแพทย์วิถีพุทธ ใบสมคัรและใบประเมินผลการอบรมค่าย
สุขภาพแพทยว์ถีิพุทธ การแลกเปลี�ยนประสบการณ์และขอ้มูลการดูแลสุขภาพผา่นสื�อออนไลน์ทาง
เวปไซด์ ยูทูป เฟสบุ๊ค ไลน์และสื� ออิเล็คทรอนิคแบบต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้องกับการแพทย์วิถีพุทธ 
ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558  

ผูว้จิยัไดข้อ้มูลประสบการณ์การใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ จากการศึกษาขอ้มูลประวติัศาสตร์
ตามที�กล่าวมาขา้งตน้ และไดร้ายงานผลไวใ้นบทที� 6 จากนั นผูว้ิจยัไดท้าํการสกดัคาํสําคญัของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัที�ใช้การแพทยว์ิถีพุทธ ร่วมกบัความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญสกดัรอบที�สองเป็นขอ้กระทง
คาํถาม แล้วนาํขอ้กระทงคาํถามมาสร้างเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 100 ขอ้ (ขอ้ 1-100) (ผูว้ิจยั
นาํเสนอรายละเอียดในภาคผนวกที� ค) โดยแบบสอบถาม (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที� ง)  มี  
2 ตอน คือ ตอนที� 1 เป็นขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม และตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเรื�อง 
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“สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ” เพื�อศึกษาองคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ จากนั น
ตรวจสอบคุณภาพของเครื� องมือที�ใช้ในการวิจยัครั งนี  ที�เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ นมา นําไป
ทดสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) และความเชื�อมั�น (Reliability) ของเครื�องมือที�
ใช้ในการวิจยั โดยผ่านการพิจารณาของผูเ้ชี�ยวชาญ 7 ท่าน โดยใช้วิธี  IOC (Item–Objective 
Congruence) เพื�อวเิคราะห์ความเที�ยงตรงเชิงเนื อหาซึ� งคาํนวณจากความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็น
ที�ตอ้งการวดักบัขอ้คาํถามที�สร้างขึ น โดยทุกขอ้คาํถาในแบบสอบถามทั ง 100 ขอ้ มีค่า IOC มากกวา่ 
0.50 ขึ นไป ซึ� งแสดงวา่ขอ้คาํถามนั นสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายหรือเนื อหาที�ตอ้งการ  

ผูว้ิจยันาํผลจากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา มาจดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบั
สมบูรณ์ แลว้นาํไปใชก้บักลุ่มจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ จาํนวน 30 คน ขอ้มูลที�ไดจ้ากการทดลองใช้
เครื�องมือได้นาํมาวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิg แอลฟา- 
Coefficient)  (α- Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 161) เพื�อหาค่าสัมประสิทธิg
แอลฟาของแบบสอบถามทั งฉบบั โดยเมื�อคาํนวณตามวธีิของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 161) ได้
ค่าสัมประสิทธิg แอลฟาของแบบสอบถามทั งฉบบัเท่ากบั 0.955 และการวิเคราะห์องคป์ระกอบการ
พฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ ตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) และความเชื�อมั�น 
(Reliability) โดยผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 7 ท่าน   
 

ความคดิเห็นสุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วถิีพทุธ 
ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปสํารวจความคิดเห็นของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ ทั งผูที้�อยู่ใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ จาํนวน 530 คน  
จากนั นผู ้วิจ ัยนําข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบที�ได้รับ แล้วทําการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์ระดับและความแตกต่างของความคิดเห็นเรื� อง      
“สุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ” และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ เพื�อหาองค์ประกอบ
การพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ  ดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ใชว้ิธีการสกดัองคป์ระกอบ
ขั นตน้ (Extraction of The Initial Factors) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal  
Component  Analysis) หรือ  PCA ซึ� งเป็นการนาํรายละเอียดของตวัแปร (กระทงคาํถาม) ที�มีจาํนวน
ตวัแปร (กระทงคาํถาม) มาก ๆ มาไวใ้นองคป์ระกอบ (Component) ที�สอดคลอ้งกนั และการหมุน
แกนองค์ประกอบที�ยงัคงทาํให้องค์ประกอบยงัคงตั งฉากกนั หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ยงัคงเป็น
อิสระกนั (Orthogonal Rotation)  ทาํให้จาํนวนตวัแปร (กระทงคาํถาม) ที�น้อยที�สุด มีค่านํ าหนกั
องคป์ระกอบ (Factor loading) มากในแต่ละองค์ประกอบโดยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax Rotation)  
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เพื�อกาํหนดจาํนวนองคป์ระกอบ (Component) โดยพิจารณาค่าไอเกนรวม (Total Eigenvalues)  มี
ค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 1 และค่านํ าหนกัองคป์ระกอบมีค่า 0.50 ขึ นไป (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2557) 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวที�นาํเสนอในบทนี  ประกอบดว้ย 1) สถิติวิเคราะห์ เชิง
พรรณนาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์
วถีิพุทธ  

 
1) สถิติวเิคราะห์เชิงพรรณนาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ตารางที� 15  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ     ชาย 90 17.00 
           หญิง 440 83.00 
           รวม 530            100.00 
อาย ุ    10-20 ปี 10   1.89 
          21-40 ปี 169 31.89 
          41-60 ปี 244 46.04 
          61-80 ปี 104 19.62 
         มากกวา่ 80 ปี 3   0.56 

           รวม 530            100.00 
สัญชาติ   ไทย 525 99.05 
                จีน 1 0.19 
                พม่า 2 0.38 
                ลาว 1 0.19 
                ฝรั�งเศส 1 0.19 

           รวม 530           100.00 
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ตารางที� 15  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน ร้อยละ 

เชื อชาติ   ไทย 518 97.73 
                 จีน 8   1.51 
                 ลาว 1    0.19 
                 ฝรั�งเศส  1    0.19 
                 ไทยใหญ่  2    0.38 

           รวม 530         100.00 
การศึกษาระดบั  ปริญญาเอก/ 3     0.57 
                            หลงัปริญญาเอก   
                          ปริญญาโท 54   10.19 
                          ปริญญาตรี 186   35.09 
                          อนุปริญญา 38   7.17 
                          ปวช. 25   4.72 
                          มธัยมศึกษาตอนปลาย 53 10.00 
                          มธัยมศึกษาตอนตน้ 74 13.96 
                          ประถมศึกษา 83 15.66 
                          ไม่ระบุ 12  2.26 
                          ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 2  0.38 

           รวม 530        100.00 
อาชีพ   คา้ขาย 86 16.22 
            ขา้ราชการบาํนาญ 84 15.85 
            พนกังานบริษทั 53 10.00 
            แม่บา้น 53 10.00 
            จิตอาสา 41  7.74 
            เกษตรกร 37  6.98 
            ขา้ราชการครู 14  2.64 

              นกัปฏิบติัธรรม 7  1.32 
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ตารางที� 15  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน ร้อยละ 

             ไม่ระบุ 54 10.19 
             วา่งงาน /อื�น ๆ  101 19.06 

           รวม 530           100.00 
 พื นที�      ภาคใต ้ 226    42.64 
               ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 136   25.66 
               ภาคกลาง  76   14.34 
               ภาคเหนือ  60   11.32 
               ภาคตะวนัออก  19     3.58 
               ภาคตะวนัตก  10     1.90 
               ต่างประเทศ    3     0.56 

           รวม 530 100.00 

 
จากตารางที� 15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามการวิจยัจาํนวน 530 ท่าน เป็นเพศชายจาํนวน 

90 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และเป็นเพศหญิงจาํนวน 440 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 41-60 ปี จาํนวน 244 คน และระหวา่ง 21-40 ปี จาํนวน 169 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 46.00 และ 31.90 ตามลาํดบั มีสัญชาติไทยและเชื อชาติไทย ร้อยละ 99.05 และ 
97.70 ตามลาํดบั โดยมีเชื อชาติอื�น ๆ คือ จีน ลาว ฝรั�งเศส และไทยใหญ่ รวมจาํนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.30 การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามใน 4 ระดบัแรก คือ 1) การศึกษาในระดบัปริญญาโท 
จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 10.19  2) ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09       
3) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96  4) ระดบัประถมศึกษาจาํนวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.66 ในส่วนของอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถาม มีอาชีพใน 4 ลาํดบัแรก คือ 1) วา่งงาน
และอื�น ๆ จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 19.06  2) คา้ขาย จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22  
3) ขา้ราชการบาํนาญ จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 15.85  4) พนกังานบริษทั จาํนวน 53 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10.00  และแม่บา้น จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ในส่วนของพื นที� ผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยจาํนวน 527 คน และต่างประเทศ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.40 และ 0.60 ตามลาํดบั โดยในประเทศไทย เป็นผูอ้ยูใ่นภาคใตม้ากที�สุด รองลงมาอยูใ่นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) คิดเป็นร้อยละ 42.6 และ 25.7 ตามลาํดบั   



506 

 

2) การวเิคราะห์องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ถีิพุทธ  
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม เพื�อหาค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation, S.D.) ของแบบสอบถาม ที�เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) เมื�อกาํหนดให ้

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที�สุด 
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด   

ทั งนี ผูว้จิยักาํหนดนํ าหนกัความคิดเห็น และนํ าหนกัความรู้สึกนึกคิด เรื�อง “สุขภาวะของ
ผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ” โดยกาํหนดให ้

คาํตอบ 5 มีนํ าหนกัความคิดเห็นเท่ากบั 5 
คาํตอบ 4 มีนํ าหนกัความคิดเห็นเท่ากบั 4 
คาํตอบ 3 มีนํ าหนกัความคิดเห็นเท่ากบั 3 
คาํตอบ 2 มีนํ าหนกัความคิดเห็นเท่ากบั 2 
คาํตอบ 1 มีนํ าหนกัความคิดเห็นเท่ากบั 1   

สําหรับการแปลความหมายของค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานที�คาํนวณได้จาก
คาํตอบของผูต้อบแบบสอบถาม เพื�ออธิบายถึงระดับและความแตกต่างของความคิดเห็นเรื� อง     
“สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ” กาํหนดดงันี  

1. การแปลความหมายของค่าเฉลี�ย กาํหนดดงันี  
4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากที�สุด 
3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
2.50-3.49 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
0.00-1.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด   

2. การแปลความหมายของส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน กาํหนดดงันี  
1.21 ขึ นไป หมายถึง ความคิดเห็นต่างกนัมากที�สุด  
0.91-1.20    หมายถึง ความคิดเห็นต่างกนัมาก 
0.61-0.90    หมายถึง ความคิดเห็นต่างกนัปานกลาง 
 



507 

 

0.31-0.60    หมายถึง ความคิดเห็นต่างกนันอ้ย 
0.00-0.30    หมายถึง ความคิดเห็นต่างกนันอ้ยที�สุด   
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ�าสุด / จาํนวนชั น โดยนาํ
ค่าเฉลี�ยที�คาํนวณได ้มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ประเมินผลที�กาํหนดไว ้  (Fisher อา้งถึงในชชัวาลย ์
เรืองประพนัธ์. 2539 : 15)  
 
ตารางที� 16  ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นเรื�อง“สุขภาวะ

ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ” กาํหนดดงันี  
 

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
1 เพื�อนหรือญาติหรือสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อ

การแนะนําหรือบอกต่อเกี�ยวกับการใช้แพทย ์
วถีิพุทธ 

3.83 1.10 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

2 หนงัสือและหรือสื�อสิ� งพิมพ์ต่าง ๆ มีผลต่อการ
ใชแ้พทยว์ถีิพุทธ 

4.05 0.87 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

3 สื�อออนไลน์ (เช่น เวปไซต์ ยูทูป เฟสบุ๊ค ไลน์) 
มีผลต่อการรู้จกัและเผยแพร่แพทยว์ถีิพุทธ 

4.13 1.07 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

4 สื�อซีดี ประเภท วีซีดี ดีวีดี และเอ็มพีสาม มีผล
ต่อการรู้จกัและเผยแพร่แพทยว์ถีิพุทธ 

4.06 0.96 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

5 จิตอาสามีผลต่อการรู้จักและเผยแพร่แพทย ์
วถีิพุทธ 

4.39 0.77 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

6 หน่วยงานสุขภาพมีผลต่อการรู้จกัและเผยแพร่
แพทยว์ถีิพุทธ 

3.71 1.19 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

7 ท่านมาเรียนรู้ มาดว้ยความเต็มใจ เพื�อเอาไปใช้
ดูแลสุขภาพตนเอง และหรือดูแลญาติพี�น้อง
ภายในครอบครัว  

4.67 0.60 เห็นดว้ยมากที�สุด 
และเห็นต่างกนันอ้ย 

8 ท่านมาเรียนรู้ เพื�อนาํไปแนะนาํต่อ หรือนาํไป
เผยแพร่ต่อญาติมิตร และประชาชนทั�วไป 

4.38 0.82 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 

9 ท่านมาเรียนรู้ เพื�อนาํไปใช้ในหน้าที�การงาน 
ของท่าน ซึ� งเป็นงานที� เกี� ยวข้องกับการดูแล
รักษาฟื นฟูและสร้างเสริมสุขภาพ หรือในงาน
ทางสาธารณสุข 

3.49 1.44 เห็นดว้ยปานกลาง 
และเห็นต่างมากที�สุด 

10 ท่านอยากลองมาดูแลสุขภาพ ที�เป็นอีกหนึ� ง
ทางเลือก  

4.44 0.84 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

11 การดูแลรักษาปัญหาสุขภาพหรือการเจ็บป่วย
ด้วยโรคและอาการต่าง ๆ นอกจากการรักษา
ด้วยการรับประทานยาหรือวิธีการต่าง ๆ ตาม
แผนปัจจุบันแล้ว  ย ัง มีการรักษาแบบแผน
ทางเลือก หรือแผนอื�น ๆ อีก จึงหาแนวทางอื�น 
โดยการมาลองใช้หรือศึกษาแนวทางเลือก – 
แพทยว์ิถีพุทธ (เช่น หมอบอกท่านว่าตอ้งกินยา
ตลอดชีวิต ไม่มีทางรักษาให้หายได้ หรือไม่
อยากทานยาไปตลอดชีวติ) 

4.20 1.03 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

12 ท่านมาเขา้ค่ายสุขภาพ เพราะทุกข์ทรมานมาก
แลว้ อยากหาย วิธีการที�รักษาในแผนปัจจุบนั 
ไม่ไดผ้ล จึงหาทางเลือกอื�น 

3.68 1.34 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมากที�สุด 

13 ท่านหมดทางเลือกในการรักษาแล้ว หมอให้
กลบัไปนอนรอที�บา้น จึงตอ้งหาวธีิอื�น 

3.03 1.51 เห็นดว้ยปานกลาง 
และเห็นต่างมากที�สุด 

14 มีผูแ้นะนาํว่า ถา้มาเขา้ค่ายสุขภาพแลว้จะหาย 
หรือถา้อยากหายใหไ้ปเขา้ค่ายหมอเขียว 

3.57 1.34 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมากที�สุด 

15 มาเขา้ค่าย เพราะอยากเห็นอยากเจอ หมอเขียว 
หมอเขียวเป็นที�รู้จกักนัมากในสังคม 

3.48 1.38 เห็นดว้ยปานกลาง 
และเห็นต่างมากที�สุด 

16 มาเขา้ค่าย เพราะอยากมาฟัง มาเรียนรู้ธรรมะ 4.10 1.09 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

17 ต้องมา เข้าค่ าย  เพราะหน้า ที�การงาน หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาใหม้า 

2.10 1.38 เห็นดว้ยนอ้ย และเห็น
ต่างมากที�สุด 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 

18 เพราะได้ลองปฏิบัติมาระยะหนึ� งแล้ว จาก
การศึกษาผ่านสื� อสิ� งพิมพ์และสื� อออนไลน์  
เลยอยากมาเรียนรู้เพิ�มเติมดว้ยตนเอง  

3.49 1.43 เห็นดว้ยปานกลาง 
และเห็นต่างมากที�สุด 

19 การตั งใจปฏิบติัดูแลตนเองดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ ทาํ
ใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลาไดเ้ร็ว หรือหายไดภ้ายใน 
5-7 วนั 

4.13 1.01 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

20 การดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.32 0.79 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

21 การไดท้าํกวัซาแลว้ ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 4.20 0.89 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

22 ทาํการสวนล้างลําไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ด้วย
สมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.23 0.96 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

23 แช่มือแช่เทา้ ดว้ยนํ าสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา 

3.99 1.01 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

24 พอก ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.01 0.96 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

25 ทาด้วยส มุนไพรปรับสมดุล  ทําใ ห้อากา ร
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.01 0.94 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

26 หยอดหู ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

3.94 0.97 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

27 หยอดตา ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.02 0.98 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

28 หยอดจมูก ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา 

3.87 1.04 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

29 ประคบ ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

3.86 1.05 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

30 อบตวั ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

3.85 1.05 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
31 อาบนํ า ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ

เจบ็ป่วยทุเลา 
3.95 0.99 เห็นดว้ยมาก และเห็น

ต่างมาก 
32 การเดินเร็ว ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 4.00 0.95 เห็นดว้ยมาก และเห็น

ต่างมาก 
33 การกดจุดลมปราณ โยคะกายบริหาร ทาํให้

อาการเจบ็ป่วยทุเลา 
4.34 0.80 เห็นดว้ยมาก และเห็น

ต่างปานกลาง 
34 การรับประทานอาหารปรับสมดุล (อาหารสูตร

หมอเขียว รสไม่จดั) ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั 
และอาการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.61 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

35 การทานอาหารมงัสวิรัติ (ไม่มีเนื อสัตว)์ รสจดั 
(รสหวานมนัเคม็เผด็เปรี ยวฝาดขม หรือเจอร่อย) 
ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

3.54 1.44 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมากที�สุด 

36 การทานอาหารมงัสวิรัติรสไม่จดั (ลดความ
หวานมนัเค็มเผ็ดเปรี ยวฝาดขม) มาทานรสจืด 
แลว้ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.39 0.86 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

37 การทานพืช ผกั ผลไม ้ธัญพืช และสมุนไพร 
ไร้สารพิษ ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.55 0.65 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

38 การรับประทานอาหารปรับสมดุล ประกอบกบั
การลดจาํนวนมื ออาหารลง ไดต่้อเนื�องยาวนาน 
เท่าที�รู้สึก สบาย เบากาย และมีกาํลงัเต็ม ช่วย
ส่งผลทาํใหสุ้ขภาพแขง็แรง  อาการเจบ็ป่วยทุเลา 
ไดเ้ร็วมากยิ�งขึ น 

4.52 0.68 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

39 การใช้ธรรมะ ด้วยการฟังธรรม ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.31 0.84 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

40 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื�องสมดุลร้อนเย็นที�
พระพุทธเจ้าตรัส ทําให้มั�นใจในปรับสมดุล 
ร้อนเยน็ 

4.47 0.75 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
41 การใชธ้รรมะ ฟังธรรม เรื�องเทคนิคการทาํใจให้

หายโรคเร็ว (อยา่กลวัโรค อยา่กลวัตาย อยา่เร่งผล 
อยา่กงัวล) ทาํให้ปฏิบติัที�ใจไดถู้กตอ้ง ส่งผลให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.45 0.76 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

42 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื�องขอ้เสียของพรหม
สามหน้า ทาํให้ปฏิบติัที�ใจไดถู้กตอ้ง ลดความ
ทุกข์ ความกงัวล ไม่ยึดมั�นถือมั�นว่าสิ�งดีจะตอ้ง
เกิดอย่างเดียวเท่านั น ทาํให้ยอมรับความจริง
และมีความสุขได้มากขึ น ส่งผลให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.39 0.77 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

43 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื�องการลา้งกามและ
อตัตา การตดัลด ละ เลิก สิ� งที�เป็นพิษเป็นภัย 
ด้วยใจที� เ ป็นสุข  ทําให้ป รับพฤติกรรมไ ด ้ 
ส่งผลใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.41 0.78 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

44 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื� องกรรมและวิบาก 
ช่วยทาํให้ไดเ้ขา้ใจเรื�องกรรมและวิบาก ชดัเจน
มากขึ น ช่วยให้เข้าใจและยอมรับถึงผลของ
กรรม (วิบาก) ว่าสิ�งที�เกิดขึ น คือสิ�งที�เราทาํมา 
ทาํให้ลดความทุกข์ ความกงัวลต่าง ๆ สามารถ
คลายใจได ้ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.51 0.74 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

45 การใช้นํ าปัสสาวะดูแลสุขภาพ (ถือเป็นการ
ปฏิบัติธ รรมข้อหนึ� ง )  มี ส่วนทําให้อากา ร
เจบ็ป่วยทุเลาได ้

4.24 0.99 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

46 การมีกาํลงัใจที�ดี จิตใจที�เขม้แข็งและมั�นคง ช่วย
ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลาได ้

4.60 0.62 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

47 การละบาป ไม่ทาํชั�ว ทาํแต่ความดี ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา และสุขภาพแขง็แรง 

4.55 0.68 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
48 การบาํเพญ็บุญ (ชาํระกิเลสตน) กุศล (ทาํความดี

ช่วยเหลือผูอื้�น) ทาํให้อาการเจบ็ป่วยทุเลาได ้
4.50 0.72 เห็นดว้ยมากที�สุด และ

เห็นต่างปานกลาง 
49 การไดร่้วมลงฐานงาน ช่วยเหลืองานต่าง ๆ เช่น 

การทาํนํ าสมุนไพรปรับสมดุล กสิกรรม ปุ๋ยและ
ขยะ ศาลาและภาชนะ ห้องนํ าและลานซักลา้ง  
เป็นตน้ รวมทั งไดเ้รียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ในค่าย  
ทาํให้มีความสุข ส่งผลให้อาการเจ็บป่วยทุเลา 
รู้สึกสดชื�น ร่างกายแขง็แรงขึ น  

4.39 0.74 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

 50 การคบมิตรดีสหายดี ไดร่้วมทาํคุณงามความดี 
ทาํให้มีสุขภาพกายที�แข็งแรง จิตใจที�อิ�มเอิบ 
เบิกบานแจ่มใส มีความผาสุก ทําให้อาการ 
ไม่สบายเสามารถทุเลาไดเ้ร็ว  

4.51 0.67 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

51 การสร้างสังคมสิ� งแวดล้อมให้ดี ช่วยทาํให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.43 0.71 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

52 กรรม (การกระทาํ) ที�ไม่ดี จะสั�งสมเป็นวิบาก 
(พลังสร้างผลอันเกิดจากการกระทํา) ที�ไม่ดี  
จะรอส่งผลใหเ้กิดความเจบ็ป่วย 

4.51 0.74 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

53 การเข้าใจเรื� องกรรม (การกระทาํ) และวิบาก 
(พลงัสร้างผลอนัเกิดจากการกระทาํ) อย่างแจ่ม
แจง้ ทาํให้หยุดชั�ว ทาํแต่สิ�งที�ดี ไม่เครียด  ทาํให้
มีสุขภาพกายและใจที�แข็งแรงและผาสุก อาการ
เจบ็ป่วยทุเลาไดดี้ 

4.58 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

54 การรู้เพียรรู้พกั (เมื�อเหนื�อยก็พกั และเมื�อไดพ้กั
แล้วหายเหนื�อย ก็ให้ทําต่อ) จะทําให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.50 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

55 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทย์
วถีิพุทธ ทาํใหห้ยดุยาได ้

4.40 0.79 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ) 

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
56 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทย์

วถีิพุทธ ทาํใหล้ดยาได ้
4.49 0.75 เห็นดว้ยมาก และเห็น

ต่างปานกลาง 
57 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทย์

วถีิพุทธ ใชแ้ลว้เบาตวัสบายดี จะเอาไปทาํต่อ 
4.61 0.63 เห็นดว้ยมากที�สุด และ

เห็นต่างปานกลาง 
58 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทย์

วถีิพุทธ ทาํใหส้บาย โปร่ง โล่ง 
4.62 0.61 เห็นดว้ยมากที�สุด และ

เห็นต่างปานกลาง 
59 ความชดัเจนเรื�องกรรม ทาํให้มีกาํลงัใจ ในการ

ลดละเลิกสิ�งที�ไม่ดี พากเพียรทาํสิ�งที�ดี ส่งผลให้
รู้สึกเบากาย มีกาํลงั  

4.57 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

60 ชอบใจที�หมอเขียวทําเป็นตัวอย่างและสอน
ใหใัชชี้วติที�เรียบง่าย พอเพียง  

4.76 0.54 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างนอ้ย 

61 การแพทยว์ิถีพุทธทาํให้ไดดู้แลตนเอง หรือพึ�ง
ตนในดา้นสุขภาพ ที�แต่ละคนตอ้งทาํเอาเอง จะ
ทาํให้มีสุขภาพกายและใจที�แข็งแรงและเป็นสุข
ที�สุด   

4.71 0.56 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างนอ้ย 

 62 การแพทยว์ิถีพุทธใช้สิ� งที�ประหยดั เรียบง่าย 
ใกล้ตัว ที� มีผลในการลดปัญหาสุขภาพ และ
สร้างความแขง็แรงได ้

4.74 0.56 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างนอ้ย 

63 การใชแ้นวทางการรักษาแบบแพทยว์ิถีพุทธ ทาํ
ให้ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการรักษาโรค ลด
ค่าใชจ่้ายของวิธีการรักษาแบบแผนปัจจุบนัที�ใช้
อยู่ และยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิต
ประจาํวนั ทาํใหมี้ความผาสุกมากขึ น 

4.73 0.54 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างนอ้ย 

64 การไดฟั้งการบรรยายถึงตน้เหตุการเกิดการหาย
ของโรค ทาํใหเ้กิดความมั�นใจวา่ การใชแ้นวทาง
แพทยว์ิถีพุทธ จะทาํให้โรคทุกโรค หรือ อาการ
เจบ็ป่วยทุกอาการ  มีโอกาสลดลงหรือหายได ้

4.59 0.63 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ) 

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
65 ท่านเห็นดว้ย วา่โรคที�ท่านเป็นเกิดจากพฤติกรรมที�

ไม่ดีของท่าน 
4.57 0.71 เห็นดว้ยมากที�สุด และ

เห็นต่างปานกลาง 
 66 ท่านเชื�อว่าการแกปั้ญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ หรือ

การรักษาโรคที�ต้นเหตุของการเกิดของโรค  
จะทาํใหรั้กษาไดทุ้กโรคทุกอาการ หรือโรคทุกโรค
ทุกอาการ สามารถรักษาให้หายได้ จากการ
ปรับแกไ้ขที�ตน้เหตุของโรคหรืออาการไม่สบาย 

4.58 0.67 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

67 การไดข้อ้มูล เรียนรู้ และเขา้ใจวธีิการปฏิบติัยา 9 
เม็ด ที�ไดรั้บการแนะนาํที�ถูกตอ้งในค่าย พร้อม
กบัการได้ปฏิบติัจริงด้วยตนเอง เห็นผลได้จริง
จากการปฏิบติั มีผลทาํให้สามารถนาํไปปฏิบติั
ต่อเนื�องได ้

4.58 0.67 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

68 การปฎิบติัตวัตามเทคนิค 9  ขอ้ ไดต่้อเนื�อง ทาํ
ให้อาการเจ็บป่วยทุเลาหรือหายได้ ส่งผลให้
สุขภาพดีไดจ้ริง 

4.63 0.61 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

69 การนาํความรู้แพทยว์ถีิพุทธ (เทคนิค 9  ขอ้) ไป
ช่วยเหลือผูอื้�น ทาํใหต้นเองมีความสุข มีกาํลงั
หรือพลงัเตม็ สุขภาพกายใจแขง็แรงและ 
เบิกบาน 

4.57 0.65 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

70 การได้ฟังกรณีตัวอย่างหรือเคสแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์ และการได้พูดคุยกับจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธและผูเ้ขา้อบรมที�มีประสบการณ์ 
ที�นาํเทคนิค 9 ขอ้ ไปทาํแลว้สุขภาพดีขึ น ทุเลา
หรือหายจากโรค ทาํให้มีความมั�นใจและมีความ
ศรัทธาในแนวทางนี  วา่น่าจะเป็นวธีิที�มีส่วนช่วย
ทาํใหทุ้เลาหรือหายโรคได ้

4.73 0.65 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ) 

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
71 ท่านเชื�อวา่ การไดช่้วยเหลือผูอื้�น จะทาํให้ไดบุ้ญ

กุศล ทาํให้ร่างกายแข็งแรงและไดรั้บประโยชน์
สุขต่าง ๆ ทั งในชาตินี และชาติอื�น ๆ สืบไป 

4.59 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

72 การไดฟั้งเพลงแพทยว์ิถีพุทธ เช่น เพลง “แรงใจ
เพื�อมวลชน” และ “รวมพลคนดี” แลว้รู้สึกมี
ความสุขมีพลงัใจ 

4.57 0.77 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

73 การทาํกิจกรรมเสริม เช่น การเดินจาริก ทาํให้มี
พลงั มีความสุขทั งกายและใจ ทาํให้โรคหรือ
อาการเจบ็ป่วยทุเลาและหายไดเ้ร็ว 

4.58 0.83 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

 74 การใช้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพตามแนวทาง
แพทย์วิถีพุทธ แมผู้ป่้วยจะต้องเสียชีวิต ก็จะ
เสียชีวติจากไปดว้ยความสงบ 

4.58 0.82 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

75 ท่านเห็นดว้ยวา่ การปฏิบติัตามแนวทางหลกัการ
แพทยว์ิถีพุทธ เป็นแนวทางที�น่าทึ�งน่าอศัจรรย์
ใจ ที�สามารถรักษาทุกโรคหรืออาการเจ็บป่วย
ใหทุ้เลาหรือหายได ้

4.63 0.72 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

76 การศรัทธาหรือเชื� อมั�นในคําสอนและหรือ
คาํแนะนาํของหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ที�นาํไป
ปฏิบติัและเห็นผลไดจ้ริง ทาํให้นาํไปปฏิบติัต่อ
ไดอ้ยา่งต่อเนื�องและมั�นคง 

4.57 0.68 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

77 การไดม้าร่วมกิจกรรมกบัหมู่กลุ่มแพทยว์ิถีพุทธ
หรือมาเขา้ค่ายซํ า ๆ อย่างต่อเนื�อง ทาํให้มีพลงั
กายพลงัใจ และนาํพลงันั นกลบัไปปฏิบติัตน
ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ การทาํคุณความดี 
หรือช่วยเหลือแบ่งปัน เกื อกูลผู ้อื�นได้อย่าง
ต่อเนื�อง 

4.58 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
78 การปลูกพืชผกัสมุนไพรไร้สารพิษ ทานเองที�

บ้าน ช่วยลดปัญหาอาการเจ็บป่วยได้ ทําให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลาและหายได ้ส่งผลต่อสุขภาพ
กายที�แขง็แรงและใจที�เป็นสุขได ้ 

4.65 0.62 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

79 ท่านเห็นดว้ยวา่ การลดกิเลส คือ การรักษาโรค 
ดงัคาํคมที�วา่ “ลดกิเลส รักษาโรค” 

4.60 0.67 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

80 การได้เรียนรู้หลักการแพทย์วิถีพุทธ ทําให้
ผูเ้รียนรู้มีสัมมาอาชีพหรืออาชีพที�สุจริตและ
บริสุทธิg ได ้

4.55 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

81 การได้มาเสียสละและแบ่งปัน ได้ให้และ
ช่วยเหลือผูอื้�น อย่างไม่คิดเอาอะไรตอบแทน  
จะทาํให้สามารถช่วยเหลือผูอื้�นได้สูงสุด และ 
จะเป็นกุศลสูงสุด ที�จะทาํให้มีสุขภาพกายที�
แข็งแรงและสุขภาพใจที�เบิกบานแจ่มใสสูงสุด
เช่นกนั 

4.62 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

82 ท่านเห็นด้วยว่า  ถ้าได้มาที�  “สวนป่านาบุญ 
1/2/3/4/5” จะทาํให้มีพลัง มีความสุข อาการ 
ไม่สบายทุเลา หรือหายได้เร็ว และถือเป็นการ
เติมพลงักายใจ 

4.44 0.79 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

83 ท่านเห็นด้วยว่า  ถ้าได้มาที�  “สวนป่านาบุญ 
1/2/3/4/5” จะทาํให้มีพลัง มีความสุข เป็นการ
เติมพลงักายใจไดอ้ยา่งรวดเร็ววธีิหนึ�ง 

4.42 0.77 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

84 การไดม้าเรียนรู้ที�สวนป่านาบุญ 1/2/3/4/5 ทาํให้
ท่านไดพ้บสิ�งที�คน้หามาทั งชีวิต ที�จะทาํให้ท่าน
มีความสุข  

4.38 0.82 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
85 ท่านเคยเจ็บป่วยมาก่อน หรือมีความทุกข ์

ทรมาน พอหายแล้วก็อยากตอบแทนคุณ และ
หรือช่วยเหลือผูอื้�นใหพ้น้จากความทุกข ์ทรมาน 
เหมือนกบัที�ตนเคยไดรั้บมาก่อน 

4.38 0.85 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

86 ท่านเคยมีความเจ็บป่วย ทุกขท์รมาน แลว้ไดรั้บ
การช่วยเหลือมาก่อน พอหายแล้ว  ก็อยาก 
ตอบแทนคุณ และหรือช่วยเหลือผู ้อื�นให้พ้น 
จากความทุกข ์ทรมาน โดยอยากมาเสียสละเป็น
จิตอาสาทาํงานร่วมกบัหมู่กลุ่มแพทยว์ถีิพุทธ 

4.33 0.88 เห็นดว้ยปานกลาง 
และเห็นต่างปานกลาง 

87 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ 
ตามหลักการแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้ท่านได้รู้จกั
คุณค่าของการเสียสละแบ่งปัน ได้ให้และ
ช่วยเหลือผูอื้�น 

4.58 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

88 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ 
ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ท่านอยากช่วยให้คน
หายโรค ดว้ยวิธีที�ประหยดัเรียบง่าย เป็นหมอ
ดูแลตวัเองได ้

4.61 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

89 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ 
ตามหลักการแพทยว์ิถีพุทธ ท่านอยากมีมิตรดี
สหายดีหรืออยากอยู่ในกลุ่มมิตรดีสหายดีสังคม
สิ�งแวดลอ้มที�ดี อยา่งหมู่กลุ่มแพทยว์ถีิพุทธ 

4.59 0.67 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

90 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ 
ตามหลักการแพทย์วิ ถีพุทธ ท่านอยากทาน
อาหารไร้สารพิษไดอ้ยา่งต่อเนื�อง เพราะมีผลต่อ
สุขภาพกายที�แขง็แรงและใจที�เป็นสุข 

4.57 0.68 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 

91 การใชแ้พทยว์ิถีพุทธ ช่วยทาํให้ลดกิเลส  ออก
จาก สิ� ง ที� เ ป็นพิษ เ ป็ นภัย  ตัด สิ� ง ที� ติดยึดไ ด ้
สามารถลดละเลิกสิ� งที� ติดยึดได้ อย่างมั�นใจ    
สุขใจ 

4.56 0.65 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

92 ท่านเห็นดว้ยวา่ ท่านอยากมีความสุข  4.69 0.63 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

93 ท่านเห็นด้วยว่า ท่านอยากมาฟังธรรมคุณหมอ
เขียว คุณหมอเขียวสามารถบรรยายธรรมที�
ละเอียดและเข้าใจได้ง่าย อย่างที�ไม่ เคยฟัง 
มาก่อน 

4.61 0.62 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

 94 ท่านมีความเชื�อวา่ “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตัว
คุณเอง” เป็นไปไดจ้ริง และไดใ้ช้คาํคมนี กบัตวั
ท่านเอง พร้อมนําไปแนะนําหรือใช้ช่วยเหลือ
ผูอื้�นดว้ย 

4.71 0.58 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างนอ้ย 

95 ท่านมีความเชื�อว่า “ศูนย์บาทรักษาทุกโรค” 
เป็นไปได้จริง และได้ใช้คาํคมนี กบัตวัท่านเอง 
พร้อมนาํไปแนะนาํหรือใชช่้วยเหลือผูอื้�นดว้ย 

4.57 0.67 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

96 ท่านมีความเชื�อวา่ “สิ�งที�ได้เราได้รับ คือ สิ�งที�เรา

เคยทํามา ไม่มีสิ�งใดที�เราได้รับ โดยเราไม่ทํามา” 
และได้ใช้คาํคมนี กับตัวท่านเอง พร้อมนําไป
แนะนาํหรือใชช่้วยเหลือผูอื้�นดว้ย 

4.61 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

97 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ว่า ความสุขนั นสามารถทาํ
ไดด้ว้ยการพึ�งตน ตามคาํคมที�วา่ “ทาํความผาสุก

ที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา” 

4.65 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

98 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ความสุขที�แท้จริงนั น
สามารถทาํได้ด้วยการตามเห็นความจริงตาม
ความเป็นจริง ถึงความหลงในสุขลวงหรือสุข
เทจ็ ตามคาํคมที�วา่ “สุขลวง ทุกข์จริง” 

4.59 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
99 ท่ า น รู้ สึ ก ว่ า  อ า ห า ร ป รั บ ส ม ดุ ล  ที� จ ัด ใ ห้

รับประทานในค่ายสุขภาพทั ง 5 วนันั น ใน 
วนัแรกของค่ายนั น มีรสจืด ไม่อร่อย ทาํให้ทาน
ไดย้าก ทานไดน้อ้ย หรือทานไม่ค่อยได ้

3.35 1.42 เห็นดว้ยปานกลาง 
และเห็นต่างมากที�สุด 

100 ท่ า น รู้ สึ ก ว่ า  อ า ห า ร ป รั บ ส ม ดุ ล  ที� จ ัด ใ ห้
รับประทานในค่ายสุขภาพทั ง 5 วนันั น ในวนัที�
ห้าหรือวนัสุดทา้ยของค่ายนั น มีรสจืดแต่อร่อย
ขึ น สามารถทานไดง่้ายขึ น ทานไดม้ากขึ น  

4.34 0.89 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

 
จากตารางที�  16 พบว่า ความคิดเห็นเรื� อง “สุขภาวะของผูใ้ช้การแพทย์วิถีพุทธ” มี

ความเห็นในระดบัมากจนถึงมากที�สุดในเกือบจะทุกขอ้ของคาํถาม จากที�ค่าเฉลี�ย (Mean) อยู่ใน
ระดบัมากจนถึงมากที�สุด โดยค่าเฉลี�ย (Mean) อยูร่ะหวา่ง 3.54-4.76 และมีความแตกต่างของความ
คิดเห็นในระดบัปานกลางถึงมากที�สุด กล่าวคือส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation, S.D.) 
อยูใ่นระดบัปานกลางถึงมากที�สุด โดยค่าของส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูร่ะหวา่ง 0.61-1.51   

 

องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วถิีพทุธ  
ผูว้จิยันาํขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเรื�อง “สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทย ์

วิถีพุทธ” มาวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้วิธีการสกัด
องค์ประกอบขั นตน้ (Extraction of the initial factors) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั 
(Principal  Component  Analysis) หรือ  PCA ซึ� งเป็นการนาํรายละเอียดของตวัแปร (กระทงคาํถาม) 
ที�มีจาํนวนตวัแปร (กระทงคาํถาม) มาก ๆ มาไวใ้นองคป์ระกอบ (Component) ที�สอดคลอ้งกนั และ
การหมุนแกนองค์ประกอบที�ยงัคงทาํให้องคป์ระกอบยงัคงตั งฉากกนั     หรือองค์ประกอบต่าง ๆ 
ยงัคงเป็นอิสระกนั (Orthogonal Rotation)  ทาํให้จาํนวนตวัแปร (กระทงคาํถาม) ที�นอ้ยที�สุด มีค่า
นํ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มากในแต่ละองค์ประกอบโดยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax 
Rotation) เพื�อกาํหนดจาํนวนองค์ประกอบ (Component) โดยพิจารณาค่าไอเกนรวม (Total 
Eigenvalues) มีค่ามากกวา่ หรือเท่ากบั 1 และค่านํ าหนกัองคป์ระกอบมีค่า 0.50  ขึ นไป (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ. 2557) 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ได้จาํนวนองค์ประกอบ 
(Component) 11 องคป์ระกอบ (Components) มีค่าความแปรปรวนสะสม (Cumulative %) ร้อยละ 
69.58 ของความแปรปรวนทั งหมด โดยไดแ้สดงค่าไอเกนรวม ค่าร้อยละของความแปรปรวน และ
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม ไดด้งัตารางที� 17 ดงันี  
 
ตารางที� 17  ผลการหมุนแกนสกดัองคป์ระกอบ 
 

องค์ประกอบ 

(Component) 

ค่าไอเกนรวม 

(Total  Eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความ

แปรปรวน 

(% of Variance) 

ค่าร้อยละของความ

แปรปรวนสะสม 

(Cumulative %) 

1 23.21 27.30 27.30 
2 10.27 12.08 39.39 
3 5.87 6.90 46.29 
4 2.86 3.37 49.65 
5 2.58 3.04 52.69 
6 2.58 3.03 55.72 
7 2.30 2.70 58.42 
8 2.08 2.45 60.87 
9 1.68 1.97 62.84 

10 1.41 1.65 66.41 
11 1.31 1.54 69.58 

 

จากตารางที� 17 พบวา่องคป์ระกอบการใชห้ลกัการแพทยว์ิถีพุทธ มีทั งสิ น 11 องคป์ระกอบ 
เรียงลาํดบัตามตวัแปรองคป์ระกอบที�มีค่าไอเกนมากกวา่ 1 จากมากไปหานอ้ย มีค่าความแปรปรวน
สะสมทั ง 11 องคป์ระกอบ เท่ากบัร้อยละ 69.58 ของความแปรปรวนทั งหมด เรียงลาํดบัองคป์ระกอบ
ตามค่าไอเกน ไดคื้อ องคป์ระกอบที� 1 ถึง องคป์ระกอบที� 11  

1. ผลการหมุนแกนภายหลงัสกดัองคป์ระกอบ (Factor Rotations) เพื�อดาํเนินการแยก
ขอ้กระทงที�อาจอยู่ในหลายองค์ประกอบให้แยกชดัเจนยิ�งขึ น ทาํให้เพื�อง่ายต่อการให้ความหมาย
และกาํหนดชื�อองคป์ระกอบ โดยใชว้ิธีการหมุนแบบตั งฉาก (Orthogonal Rotation) วิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax) ผูว้ิจยัพิจารณาค่านํ าหนักองค์ประกอบที�มีค่า 0.50 ขึ นไป แล้วนําผลมากําหนดเป็น
องคป์ระกอบการใชห้ลกัการแพทยว์ถีิพุทธ 11 องคป์ระกอบ มีจาํนวนทั งสิ น 85 ขอ้กระทง ดงันี   
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องคป์ระกอบที� 1 ประกอบดว้ย 44 ขอ้กระทง คือ 67, 76,  68, 77, 64, 57, 63, 69, 62, 94, 
61, 79, 97, 58, 91, 81, 70, 89, 66, 78, 90, 71, 87, 96, 75, 60, 80, 59, 95, 93,  88, 65, 98, 53, 47, 56, 
74, 46, 52, 55, 48, 50, 54 และ 51 

องคป์ระกอบที� 2 ประกอบดว้ย 13 ขอ้กระทง คือ 30, 24, 29, 28, 31, 26, 23, 32, 21, 22, 
33, 20, 19 และ 19 

องคป์ระกอบที� 3 ประกอบดว้ย 6 ขอ้กระทง คือ 43, 40, 41, 42, 39, และ 44  
องคป์ระกอบที� 4 ประกอบดว้ย 4 ขอ้กระทง คือ 13, 14, 12 และ 15 
องคป์ระกอบที� 5 ประกอบดว้ย 3 ขอ้กระทง คือ 82, 83 และ 84 
องคป์ระกอบที� 6 ประกอบดว้ย 3 ขอ้กระทง คือ 4, 2, 3 และ 6 
องคป์ระกอบที� 7 ประกอบดว้ย 3 ขอ้กระทง คือ 36, 37 และ 34 
องคป์ระกอบที� 8 ประกอบดว้ย 3 ขอ้กระทง คือ 8, 7, และ 10 
องคป์ระกอบที� 9 ประกอบดว้ย 2 ขอ้กระทง คือ 86 และ 85 
องคป์ระกอบที� 10 ประกอบดว้ย 1 ขอ้กระทง คือ 92 
องคป์ระกอบที� 11 ประกอบดว้ย 2 ขอ้กระทง คือ 99 และ 35 
2. การตั งชื�อองค์ประกอบ ผูว้ิจยัพิจารณาความสอดคล้องของเนื อหาทุกข้อกระทง

คาํถามที�มีอยู่ในองค์ประกอบนั น ๆ แล้วตั งชื�อองค์ประกอบที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการแพทย ์    
วถีิพุทธ 

องคป์ระกอบที� 1 ชื�อ การรู้หรือพุทธะโดยตวัอยา่งหรือตวัแบบดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา
ที�ตน้เหตุ ใช้สิ�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกลต้วัเป็นหลกั ทาํเองได ้เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้าง
ศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดี สังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการ
เป็นจิตอาสา 

องคป์ระกอบที� 2 หลกัปฏิบติัหรือเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา  

องค์ประกอบที� 3 ชื�อ การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป 
บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส ส่งผลต่อการส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟื นฟูสุขภาพ 

องคป์ระกอบที� 4 ชื�อ แพทยว์ถีิธรรม เป็นศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ  
องคป์ระกอบที� 5 ชื�อ สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แขง็แรงและผาสุก 
องค์ประกอบที� 6 ชื�อ การสื� อสารผ่านออนไลน์และสิ� งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการ

เผยแพร่ ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทยว์ิถีธรรม คือ
หน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั  
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องคป์ระกอบที� 7 ชื�อ อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั ทุเลาอาการ
เจบ็ป่วย 

องคป์ระกอบที� 8 ชื�อ หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้
ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื อกลูผูอื้�น 

องคป์ระกอบที� 9 ชื�อ คุณธรรมความกตญั}ูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใช้
ความรู้มาเสียสละและเกื อกลูมนุษยชาติ  

องคป์ระกอบที� 10 ชื�อ ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ถีิพุทธ 
องคป์ระกอบที� 11 ชื�อ อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืด ถูกใชป้ระโยชน์ตั งแต่ระยะ

เริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความ
เจบ็ป่วย 

ซึ� งแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียดขอ้กระทง และนํ าหนกัองคป์ระกอบตามตารางที� 18 
ถึงตารางที� 28 ดงันี  
 
ตารางที� 18 องคป์ระกอบที� 1 การรู้หรือพุทธะโดยตวัอยา่งหรือตวัแบบดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา

ที�ตน้เหตุ ใชสิ้�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกลต้วัเป็นหลกั ทาํเองได ้เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั 
ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดี สังคมสิ�งแวดล้อมดี และพลงัแห่งการ
เสียสละเป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

67 การไดข้อ้มูล เรียนรู้ และเขา้ใจวิธีการปฏิบติัยา 9 เม็ด ที�ไดรั้บการแนะนาํ
ที�ถูกตอ้งในค่าย พร้อมกบัการไดป้ฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เห็นผลไดจ้ริงจาก
การปฏิบติั มีผลทาํใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัต่อเนื�องได ้

0.753 

76 การศรัทธาหรือเชื�อมั�นในคาํสอนและหรือคาํแนะนาํของหลกัการแพทย์
วิถีพุทธ ที�นาํไปปฏิบติัและเห็นผลไดจ้ริง ทาํให้นาํไปปฏิบติัต่อไดอ้ยา่ง
ต่อเนื�องและมั�นคง 

0.747 

68 การปฎิบติัตวัตามเทคนิค 9  ขอ้ ไดต่้อเนื�อง ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลาหรือ
หายได ้ส่งผลใหสุ้ขภาพดีไดจ้ริง 

0.745 

77 การไดม้าร่วมกิจกรรมกบัหมู่กลุ่มแพทยว์ิถีพุทธหรือมาเขา้ค่ายซํ า ๆ อยา่ง
ต่อเนื�อง ทาํให้มีพลงักายพลงัใจ และนาํพลงันั นกลบัไปปฏิบติัตนตาม
หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ การทาํคุณความดี หรือช่วยเหลือแบ่งปัน เกื อกูล
ผูอื้�นไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

0.738 
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ตารางที� 18 (ต่อ) 
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

64 การไดฟั้งการบรรยายถึงตน้เหตุการเกิดการหายของโรค ทาํให้เกิดความ
มั�นใจว่า การใชแ้นวทางแพทยว์ิถีพุทธ จะทาํให้โรคทุกโรค หรือ อาการ
เจบ็ป่วยทุกอาการ  มีโอกาสลดลงหรือหายได ้

0.733 

 57 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ใช้แลว้เบาตวั
สบายดี จะเอาไปทาํต่อ 

0.733 

63 การใชแ้นวทางการรักษาแบบแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้ายใน
การรักษาโรค ลดค่าใชจ่้ายของวิธีการรักษาแบบแผนปัจจุบนัที�ใชอ้ยู ่และ
ยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีวติประจาํวนั ทาํใหมี้ความผาสุกมากขึ น 

0.732 

69 การนาํความรู้แพทยว์ิถีพุทธ (เทคนิค 9  ขอ้) ไปช่วยเหลือผูอื้�น ทาํให้
ตนเองมีความสุข มีกาํลงัหรือพลงัเตม็ สุขภาพกายใจแขง็แรงและเบิกบาน 

0.728 

62 การแพทยว์ิถีพุทธใช้สิ�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกล้ตวั ที�มีผลในการลด
ปัญหาสุขภาพ และสร้างความแขง็แรงได ้

0.724 

94 ท่านมีความเชื�อว่า “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตัวคุณเอง” เป็นไปไดจ้ริง 
และไดใ้ชค้าํคมนี กบัตวัท่านเอง พร้อมนาํไปแนะนาํหรือใชช่้วยเหลือผูอื้�น
ดว้ย 

0.719 

61 การแพทยว์ิถีพุทธทาํให้ไดดู้แลตนเอง หรือพึ�งตนในดา้นสุขภาพ ที�แต่ละ
คนตอ้งทาํเอาเอง จะทาํใหมี้สุขภาพกายและใจที�แขง็แรงและเป็นสุขที�สุด   

0.719 

79 ท่านเห็นดว้ยว่า การลดกิเลส คือ การรักษาโรค ดงัคาํคมที�ว่า “ลดกิเลส 
รักษาโรค” 

0.703 

97 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ ความสุขนั นสามารถทาํไดด้ว้ยการพึ�งตน ตามคาํ
คมที�วา่ “ทาํความผาสุกที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา” 

0.701 

58 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ทาํใหส้บาย โปร่ง 
โล่ง 

0.697 

91 การใช้แพทยว์ิถีพุทธ ช่วยทาํให้ลดกิเลส ออกจากสิ�งที�เป็นพิษเป็นภยั  
ตดัสิ�งที�ติดยดึได ้สามารถลดละเลิกสิ�งที�ติดยดึได ้อยา่งมั�นใจสุขใจ 

0.696 
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ตารางที� 18 (ต่อ) 
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

 81 การไดม้าเสียสละและแบ่งปัน ไดใ้ห้และช่วยเหลือผูอื้�น อยา่งไม่คิดเอาอะไร
ตอบแทน จะทาํใหส้ามารถช่วยเหลือผูอื้�นไดสู้งสุด และจะเป็นกุศลสูงสุด 
ที�จะทาํให้มีสุขภาพกายที�แข็งแรงและสุขภาพใจที�เบิกบานแจ่มใสสูงสุด
เช่นกนั 

0.69 

70 การได้ฟังกรณีตวัอย่างหรือเคสแลกเปลี�ยนประสบการณ์ และการได้
พูดคุยกบัจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธและผูเ้ขา้อบรมที�มีประสบการณ์ ที�นาํ
เทคนิค 9 ขอ้ ไปทาํแลว้สุขภาพดีขึ น ทุเลาหรือหายจากโรค ทาํให้มีความ
มั�นใจและมีความศรัทธาในแนวทางนี  ว่าน่าจะเป็นวิธีที�มีส่วนช่วยทาํให้
ทุเลาหรือหายโรคได ้

0.686 

89 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
ท่านอยากมีมิตรดีสหายดีหรืออยากอยู่ในกลุ่มมิตรดีสหายดีสังคม
สิ�งแวดลอ้มที�ดี อยา่งหมู่กลุ่มแพทยว์ถีิพุทธ 

0.684 

66 ท่านเชื�อวา่การแกปั้ญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ หรือการรักษาโรคที�ตน้เหตุของ
การเกิดของโรค จะทาํให้รักษาไดทุ้กโรคทุกอาการ หรือ โรคทุกโรคทุก
อาการ สามารถรักษาให้หายได ้ จากการปรับแกไ้ขที�ตน้เหตุของโรคหรือ
อาการไม่สบาย 

0.683 

78 การปลูกพืชผกัสมุนไพรไร้สารพิษ ทานเองที�บา้น ช่วยลดปัญหาอาการ
เจ็บป่วยได ้ ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลาและหายไดส่้งผลต่อสุขภาพกายที�
แขง็แรงและใจที�เป็นสุขได ้ 

0.682 

90 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
ท่านอยากทานอาหารไร้สารพิษไดอ้ย่างต่อเนื�อง เพราะมีผลต่อสุขภาพ
กายที�แขง็แรงและใจที�เป็นสุข 

0.675 

71 ท่านเชื�อว่า การได้ช่วยเหลือผูอื้�น จะทาํให้ได้บุญกุศล ทาํให้ร่างกาย
แขง็แรงและไดรั้บประโยชน์สุขต่าง ๆ ทั งในชาตินี และชาติอื�น ๆ สืบไป 

0.665 

87 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
ทาํใหท้่านไดรู้้จกัคุณค่าของการเสียสละแบ่งปัน ไดใ้หแ้ละช่วยเหลือผูอื้�น 

0.663 
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ตารางที� 18 (ต่อ) 
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

96 ท่านมีความเชื�อวา่ “สิ�งที�ได้เราได้รับ คือ สิ�งที�เราเคยทํามา ไม่มีสิ�งใดที�เรา

ได้รับ โดยเราไม่ทํามา” และไดใ้ช้คาํคมนี กบัตวัท่านเอง พร้อมนาํไป
แนะนาํหรือใชช่้วยเหลือผูอื้�นดว้ย 

0.662 

75 ท่านเห็นด้วยว่า การปฏิบติัตามแนวทางหลักการแพทยว์ิถีพุทธ เป็น
แนวทางที�น่าทึ�งน่าอศัจรรยใ์จ ที�สามารถรักษาทุกโรคหรืออาการเจ็บป่วย
ใหทุ้เลาหรือหายได ้

0.662 

60 ชอบใจที�หมอเขียวทาํเป็นตวัอยา่งและสอนใหใัชชี้วติที�เรียบง่าย พอเพียง  0.654 
80 การได้เรียนรู้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้ผูเ้รียนรู้มีสัมมาอาชีพหรือ

อาชีพที�สุจริตและบริสุทธิg ได ้
0.65 

59 ความชัดเจนเรื� องกรรม ทาํให้มีกําลังใจ ในการลดละเลิกสิ� งที�ไม่ดี 
พากเพียรทาํสิ�งที�ดี ส่งผลใหรู้้สึกเบากาย มีกาํลงั  

0.65 

95 ท่านมีความเชื�อวา่ “ศูนย์บาทรักษาทุกโรค” เป็นไปไดจ้ริง และไดใ้ชค้าํ
คมนี กบัตวัท่านเอง พร้อมนาํไปแนะนาํหรือใชช่้วยเหลือผูอื้�นดว้ย 

0.648 

93 ท่านเห็นดว้ยวา่ ท่านอยากมาฟังธรรมคุณหมอเขียว คุณหมอเขียวสามารถ
บรรยายธรรมที�ละเอียดและเขา้ใจไดง่้าย อยา่งที�ไม่เคยฟังมาก่อน 

0.629 

88 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
ท่านอยากช่วยให้คนหายโรค ดว้ยวิธีที�ประหยดัเรียบง่าย เป็นหมอดูแล
ตวัเองได ้

0.616 

65 ท่านเห็นดว้ย วา่โรคที�ท่านเป็นเกิดจากพฤติกรรมที�ไม่ดีของท่าน 0.606 
98 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ ความสุขที�แทจ้ริงนั นสามารถทาํไดด้ว้ยการตาม

เห็นความจริงตามความเป็นจริง ถึงความหลงในสุขลวงหรือสุขเท็จ ตามคาํ
คมที�วา่ “สุขลวง ทุกข์จริง” 

0.605 

53 การเขา้ใจเรื�องกรรม (การกระทาํ) และวิบาก (พลงัสร้างผลอนัเกิดจากการ
กระทาํ) อย่างแจ่มแจง้ ทาํให้หยุดชั�ว ทาํแต่สิ�งที�ดี ไม่เครียด  ทาํให้มี
สุขภาพกายและใจที�แขง็แรงและผาสุก อาการเจบ็ป่วยทุเลาไดดี้ 

0.601 

47 การละบาป ไม่ทาํชั�ว ทาํแต่ความดี ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา และสุขภาพ
แขง็แรง 

0.595 
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ตารางที� 18 (ต่อ) 
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

56 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ทาํใหล้ดยาได ้ 0.593 
 74 การใช้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพตามแนวทางแพทย์วิถีพุทธ แม้ผูป่้วย

จะตอ้งเสียชีวติ ก็จะเสียชีวติจากไปดว้ยความสงบ 
0.569 

46 การมีกาํลงัใจที�ดี จิตใจที�เขม้แขง็และมั�นคง ช่วยทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลาได ้ 0.564 
52 กรรม (การกระทาํ) ที�ไม่ดี จะสั�งสมเป็นวิบาก (พลงัสร้างผลอนัเกิดจาก

การกระทาํ) ที�ไม่ดี จะรอส่งผลใหเ้กิดความเจบ็ป่วย 
0.562 

55 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ทาํใหห้ยดุยาได ้ 0.555 
48 การบาํเพ็ญบุญ (ชาํระกิเลสตน) กุศล (ทาํความดีช่วยเหลือผูอื้�น) ทาํให้

อาการเจบ็ป่วยทุเลาได ้
0.549 

50 การคบมิตรดีสหายดี ไดร่้วมทาํคุณงามความดี ทาํใหมี้สุขภาพกายที�
แขง็แรง จิตใจที�อิ�มเอิบเบิกบานแจ่มใส มีความผาสุก ทาํใหอ้าการ 
ไม่สบาย สามารถทุเลาไดเ้ร็ว  

0.544 

54 การรู้เพียรรู้พกั (เมื�อเหนื�อยก็พกั และเมื�อไดพ้กัแลว้หายเหนื�อย ก็ใหท้าํ
ต่อ) จะทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

0.541 

51 การสร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มใหดี้ ช่วยทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.521 

 
จากตารางที� 18 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกั เช่น การไดข้อ้มูล เรียนรู้ และเขา้ใจวิธีการ
ปฏิบติัยา 9 เม็ด ที�ไดรั้บการแนะนาํที�ถูกตอ้งในค่าย พร้อมกบัการไดป้ฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เห็น
ผลไดจ้ริงจากการปฏิบติั มีผลทาํให้สามารถนาํไปปฏิบติัต่อเนื�องได,้ การศรัทธาหรือเชื�อมั�นในคาํ
สอนและหรือคาํแนะนาํของหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ที�นาํไปปฏิบติัและเห็นผลไดจ้ริง ทาํให้นาํไป
ปฏิบติัต่อไดอ้ยา่งต่อเนื�องและมั�นคง, การแพทยว์ถีิพุทธใชสิ้�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกลต้วั ที�มีผลใน
การลดปัญหาสุขภาพ และสร้างความแขง็แรงได,้ การแพทยว์ิถีพุทธทาํให้ไดดู้แลตนเอง หรือพึ�งตน
ในดา้นสุขภาพ ที�แต่ละคนตอ้งทาํเอาเอง จะทาํให้มีสุขภาพกายและใจที�แข็งแรงและเป็นสุขที�สุด, 
การแกปั้ญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ หรือการรักษาโรคที�ตน้เหตุของการเกิดของโรค จะทาํให้รักษาได ้
ทุกโรคทุกอาการ หรือ โรคทุกโรคทุกอาการ สามารถรักษาให้หายได ้ จากการปรับแกไ้ขที�ตน้เหตุ
ของโรคหรืออาการไม่สบาย, เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทย ์
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วถีิพุทธ ทาํใหท้่านไดรู้้จกัคุณค่าของการเสียสละแบ่งปัน ไดใ้หแ้ละช่วยเหลือผูอื้�น, ชอบใจที�หมอเขียว
ทาํเป็นตวัอยา่งและสอนใหใัชชี้วิตที�เรียบง่าย พอเพียง, เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ 
ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ท่านอยากช่วยให้คนหายโรค ด้วยวิธีที�ประหยดัเรียบง่าย เป็นหมอ 
ดูแลตวัเองได,้ การเขา้ใจเรื�องกรรม (การกระทาํ) และวิบาก (พลงัสร้างผลอนัเกิดจากการกระทาํ) 
อยา่งแจ่มแจง้ ทาํให้หยุดชั�ว ทาํแต่สิ�งที�ดี ไม่เครียด  ทาํให้มีสุขภาพกายและใจที�แข็งแรงและผาสุก 
อาการเจ็บป่วยทุเลาได้ดี, การคบมิตรดีสหายดี ไดร่้วมทาํคุณงามความดี ทาํให้มีสุขภาพกายที�
แขง็แรง จิตใจที�อิ�มเอิบเบิกบานแจ่มใส มีความผาสุก ทาํใหอ้าการไม่สบายเสามารถทุเลาไดเ้ร็ว, การ
สร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มให้ดี ช่วยทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา โดยมีทิศทางของขอ้คาํถามเป็นไปใน
แนวทางที�วา่  การแพทยว์ถีิพุทธ แกปั้ญหาที�ตน้เหตุ โดยใชสิ้�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกลต้วัเป็นหลกั 
ที�แต่ละคนสามารถทาํเองได ้โดยปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ส่งผลทาํให้อาการ
เจ็บป่วยทุเลาหรือหายได้ สุขภาพดีขึ น การหยุดหรือลดยาสามารถทาํได้สัมฤทธิg ผล ประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค และค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีวิตประจาํวนั โดยมีองคป์ระกอบเหตุปัจจยั
จากการไดรั้บความรู้ในเรื�องของกรรม (การกระทาํ) และวบิาก (พลงัสร้างผลอนัเกิดจากการกระทาํ) 
อย่างแจ่มแจง้ การไดพ้บผูที้�ทาํตวัอย่างที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดี สังคม
สิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นแรงจูงใจสําคญัที�ทาํให้เกิดการเริ�มปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ 
ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ และปฏิบติัต่อเนื�องอยา่งรู้เพียรรู้พกั จึงตั งชื�อองคป์ระกอบนี วา่ “ การรู้

หรือพุทธะโดยตัวอย่างหรือตัวแบบด้วยกระบวนการแก้ปัญหาที�ต้นเหตุ ใช้สิ�งที�ประหยัด เรียบง่าย 

ใกล้ตัวเป็นหลัก ทําเองได้ เพื�อดํารงชีวิตประจําวัน ช่วยสร้างศรัทธา พลังของหมู่มิตรดีสหายดี 

สังคมสิ�งแวดล้อมดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา” 
 

ตารางที� 19  องคป์ระกอบที� 2 หลกัปฏิบติัหรือเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา  

 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

30 การอบตวั ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.809 
24 พอก ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.808 
29 ประคบ ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.804 
28 หยอดจมูก ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.802 
31 อาบนํ า ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.795 
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ตารางที� 19  (ต่อ)  
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

26 หยอดหู ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.794 
23 แช่มือแช่เทา้ ดว้ยนํ าสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.752 
32 การเดินเร็ว ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.682 
21 การไดท้าํกวัซาแลว้ ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.679 
22 ทาํการสวนล้างลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้

อาการเจบ็ป่วยทุเลา 
0.630 

33 การกดจุดลมปราณ โยคะกายบริหาร ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.605 
20 การดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.568 
19 การตั งใจปฏิบติัดูแลตนเองด้วยหลักเทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ            

(ยา 9 เมด็) ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลาไดเ้ร็ว หรือหายไดภ้ายใน 5-7 วนั 
0.551 

   
จากตารางที� 19 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนัก คือ การตั งใจปฏิบติัดูแลตนเองด้วยหลัก
เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลาไดเ้ร็ว หรือหายไดภ้ายใน 5-7 วนั 
จึงตั งชื�อองค์ประกอบนี ว่า “หลักปฏิบัติหรือเทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ทําให้อาการ

เจ็บป่วยทุเลา” 
 

ตารางที� 20  องค์ประกอบที� 3 การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป 
บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส ส่งผลต่อการส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟื นฟูสุขภาพ 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

43 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื�องการลา้งกามและอตัตา การตดัลด ละ เลิก สิ�งที�
เป็นพิษเป็นภยั ด้วยใจที�เป็นสุข ทาํให้ปรับพฤติกรรมได้ ส่งผลให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

0.714 

40 การใชธ้รรมะ ฟังธรรม เรื�องสมดุลร้อนเยน็ที�พระพุทธเจา้ตรัส ทาํให้มั�นใจใน
ปรับสมดุลร้อนเยน็ 

0.689 
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ตารางที� 20  (ต่อ)  

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

41 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื�องเทคนิคการทาํใจให้หายโรคเร็ว (อย่ากลวัโรค 
อย่ากลวัตาย อย่าเร่งผล อย่ากงัวล) ทาํให้ปฏิบติัที�ใจได้ถูกตอ้ง ส่งผลให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา 

0.688 

42 การใชธ้รรมะ ฟังธรรม เรื�องขอ้เสียของพรหมสามหนา้ ทาํให้ปฏิบติัที�ใจได้
ถูกตอ้ง ลดความทุกข ์ความกงัวล ไม่ยดึมั�นถือมั�นวา่สิ�งดีจะตอ้งเกิดอยา่งเดียว
เท่านั น ทาํให้ยอมรับความจริงและมีความสุขได้มากขึ น ส่งผลให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

0.671 

39 การใชธ้รรมะ ดว้ยการฟังธรรม ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.666 
44 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื�องกรรมและวิบาก (พลงัสร้างผลอนัเกิดจากการ

กระทาํ) ช่วยทาํใหไ้ดเ้ขา้ใจเรื�องกรรมและวิบาก ชดัเจนมากขึ น ช่วยให้เขา้ใจ
และยอมรับถึงผลของกรรม (วบิาก) วา่สิ�งที�เกิดขึ น คือสิ�งที�เราทาํมา ทาํให้ลด
ความทุกข ์ความกงัวลต่าง ๆ สามารถคลายใจได ้ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

0.593 

   
จากตารางที� 20 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words)  ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก ในทุกขอ้คาํถาม คือ การใช้ธรรมะ ฟัง
ธรรม ในเรื�องต่าง ๆ เหล่านี  คือ เรื�องการลา้งกามและอตัตา การตดัลด ละ เลิก สิ�งที�เป็นพิษเป็นภยั 
ดว้ยใจที�เป็นสุข ทาํให้ปรับพฤติกรรมได,้ เรื�องสมดุลร้อนเยน็ที�พระพุทธเจา้ตรัส ทาํให้มั�นใจใน
ปรับสมดุลร้อนเยน็, เรื�องเทคนิคการทาํใจให้หายโรคเร็ว (อยา่กลวัโรค อยา่กลวัตาย อยา่เร่งผล อยา่
กงัวล) ทาํให้ปฏิบติัที�ใจไดถู้กตอ้ง, การใชธ้รรมะ ฟังธรรม เรื�องขอ้เสียของพรหมสามหนา้ ทาํให้
ปฏิบติัที�ใจไดถู้กตอ้ง ลดความทุกข ์ความกงัวล ไม่ยึดมั�นถือมั�นวา่สิ�งดีจะตอ้งเกิดอยา่งเดียวเท่านั น 
ทาํใหย้อมรับความจริงและมีความสุขไดม้ากขึ น, และเรื�องกรรมและวบิาก (พลงัสร้างผลอนัเกิดจาก
การกระทาํ)  ช่วยทาํใหไ้ดเ้ขา้ใจเรื�องกรรมและวิบาก ชดัเจนมากขึ น ช่วยให้เขา้ใจและยอมรับถึงผล
ของกรรม (วิบาก) วา่สิ�งที�เกิดขึ น คือสิ�งที�เราทาํมา ทาํให้ลดความทุกข ์ความกงัวลต่าง ๆ สามารถ
คลายใจไดส่้งผลให้อาการเจ็บป่วยทุเลา จึงทาํให้ตั งชื�อองค์ประกอบนี ว่า “การใช้ธรรมะตามหลัก

พุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลต่อการส่งเสริม 

ป้องกนั รักษา และฟืL นฟูสุขภาพ” 
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ตารางที� 21  องคป์ระกอบที� 4 แพทยว์ถีิพุทธ เป็นศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ 
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

13 ท่านหมดทางเลือกในการรักษาแลว้ หมอให้กลบัไปนอนรอที�บา้น จึงตอ้งหา
วธีิอื�น 

0.823 
 

14 มีผูแ้นะนาํวา่ ถา้มาเขา้ค่ายสุขภาพแลว้จะหาย หรือถา้อยากหายให้ไปเขา้ค่าย
หมอเขียว (ค่ายแพทยว์ถีิพุทธ) 

0.740 

12 ท่านมาเขา้ค่ายสุขภาพ เพราะทุกขท์รมานมากแลว้ อยากหาย วธีิการที�รักษาใน
แผนปัจจุบนั ไม่ไดผ้ล จึงหาทางเลือกอื�น 

0.713 

15 มาเขา้ค่าย เพราะอยากเห็นอยากเจอ หมอเขียว หมอเขียวเป็นที�รู้จกักนัมากใน
สังคม 

0.689 

 
จากตารางที� 21 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก เช่น หมดทางเลือกในการรักษาแลว้ หมอ
ให้กลบัไปนอนรอที�บา้น จึงตอ้งหาวิธีอื�น, มีผูแ้นะนาํว่า ถา้มาเขา้ค่ายสุขภาพแลว้จะหาย หรือถา้
อยากหายใหไ้ปเขา้ค่ายหมอเขียว (ค่ายแพทยว์ถีิพุทธ), และมาเขา้ค่ายสุขภาพ เพราะทุกขท์รมานมาก
แล้ว อยากหาย วิธีการที�รักษาในแผนปัจจุบัน ไม่ได้ผล จึงหาทางเลือกอื�น จึงทาํให้ตั งชื�อ
องคป์ระกอบนี วา่  “แพทย์วถิีพุทธ เป็นศาสตร์แพทย์ทางเลอืกในการดูแลสุขภาพ” 

 
ตารางที� 22  องคป์ระกอบที� 5 สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที� มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แขง็แรงและผาสุก 

 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

82 ท่านเห็นด้วยว่า ถ้าได้มาที� “สวนป่านาบุญ 1/2/3/4/5” จะทาํให้มีพลัง  
มีความสุข อาการไม่สบายทุเลา หรือหายไดเ้ร็ว และถือเป็นการเติมพลงักายใจ 

0.686 

83 ท่านเห็นด้วยว่า ถ้าได้มาที� “สวนป่านาบุญ 1/2/3/4/5” จะทาํให้มีพลัง  
มีความสุข เป็นการเติมพลงักายใจไดอ้ยา่งรวดเร็ววธีิหนึ�ง 

0.682 

84 การไดม้าเรียนรู้ที� “สวนป่านาบุญ 1/2/3/4/5” ทาํให้ท่านไดพ้บสิ�งที�คน้หามา
ทั งชีวติ ที�จะทาํใหท้่านมีความสุข 

0.518 

 
จากตารางที� 22 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในข้อคาํถามและมีค่านํ าหนักมาก ในทุกขอ้คาํถาม คือ  การได้มาที�  
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“สวนป่านาบุญ 1/2/3/4/5” จะทาํให้มีพลงั มีความสุข อาการไม่สบายทุเลา หรือหายไดเ้ร็ว และ 
ถือเป็นการเติมพลงักายใจ ได้อย่างรวดเร็ววิธีหนึ� ง ทาํให้ได้พบสิ�งที�คน้หามาทั งชีวิต ที�จะทาํให ้
มีความสุข จึงทาํให้ตั งชื�อองค์ประกอบนี ว่า “สังคมสิ�งแวดล้อมสถานที� มีผลต่อสุขภาพกายใจที�

แข็งแรงและผาสุก” 
 

ตารางที� 23 องคป์ระกอบที� 6 การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ 
ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีพุทธชาติ และแพทยว์ิถีพุทธ คือ
หน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั  

 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

4 สื�อซีดี ประเภท วซีีดี ดีวดีี และเอม็พีสาม มีผลต่อการรู้จกัและเผยแพร่แพทย์
วถีิพุทธ 

0.801 

2 หนงัสือและหรือสื�อสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีผลต่อการใชแ้พทยว์ิถีพุทธ 0.747 
3 สื�อออนไลน์ (เช่น เวปไซต ์ ยทููป เฟสบุค๊ ไลน์) มีผลต่อการรู้จกัและเผยแพร่

แพทยว์ถีิพุทธ 
0.658 

6 หน่วยงานสุขภาพมีผลต่อการรู้จกัและเผยแพร่แพทยว์ถีิพุทธ 0.540 
 

จากตารางที� 23 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 
(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก ในทุกขอ้คาํถาม คือ การเผยแพร่แพทย ์
วิถีพุทธ โดยผา่นช่องทางต่าง ๆ คือ สื�อซีดี ประเภท วีซีดี ดีวีดี และเอ็มพีสาม หนงัสือและหรือสื�อ
สิ�งพิมพต่์าง ๆ สื�อออนไลน์ และหน่วยงานสุขภาพ มีผลต่อการรู้จกัและการใชแ้พทยว์ิถีพุทธ จึงทาํ
ให้ตั งชื�อองค์ประกอบนี วา่ “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ 

ช่วยเหลือผู้คนและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีธรรม คือหน่วยงาน

สุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคัญ” 
 

ตารางที� 24 องคป์ระกอบที� 7 อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํใหส้บาย เบากาย มีกาํลงั ทุเลาอาการเจบ็ป่วย 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

36 การทานอาหารมงัสวรัิติรสไม่จดั (ลดความหวานมนัเคม็เผด็เปรี ยวฝาดขม)  
มาทานรสจืด แลว้ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

0.749 

37 การทานพืช ผกั ผลไม ้ ธญัพืช และสมุนไพรไร้สารพิษ ทาํให้อาการเจ็บป่วย
ทุเลา 

0.613 
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ตารางที� 24  (ต่อ) 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

34 การรับประทานอาหารปรับสมดุล (อาหารสูตรหมอเขียว รสไม่จดั)  
ทาํใหส้บาย เบากาย มีกาํลงั และอาการเจบ็ป่วยทุเลา 

0.543 

 
จากตารางที� 24 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก เช่น การทาน อาหารมงัสวิรัติ หรืออาหาร
สูตรหมอเขียว รสไม่จดั (ลดความหวานมนัเคม็เผด็เปรี ยวฝาดขม) มาทานรสจืด และการทานพืช ผกั 
ผลไม ้ธญัพืช และสมุนไพรไร้สารพิษ ทาํใหส้บาย เบากาย มีกาํลงั และอาการเจบ็ป่วยทุเลา จึงทาํให้
ตั งชื�อองคป์ระกอบนี วา่ “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั ทุเลาอาการเจ็บป่วย” 

 
ตารางที� 25 องคป์ระกอบที� 8 หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้ทุกข์

และช่วยเหลือเกื อกลูผูอื้�น 
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

8 ท่านมาเรียนรู้ เพื�อนาํไปแนะนาํต่อ หรือนาํไปเผยแพร่ต่อญาติมิตร  
และประชาชนทั�วไป 

0.714 

7 ท่านมาเรียนรู้ มาดว้ยความเตม็ใจ เพื�อเอาไปใชดู้แลสุขภาพตนเอง  
และหรือดูแลญาติพี�นอ้งภายในครอบครัว  

0.615 

10 ท่านอยากลองมาดูแลสุขภาพ ที�เป็นอีกหนึ�งทางเลือก  0.540 

 
จากตารางที� 25 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก คือ การมาเรียนรู้เพื�อนาํไปแนะนาํต่อ หรือ
นาํไปเผยแพร่ต่อญาติมิตร และประชาชนทั�วไป และการมาเรียนรู้ มาดว้ยความเต็มใจ เพื�อเอาไปใช้
ดูแลสุขภาพตนเอง และหรือดูแลญาติพี�น้องภายในครอบครัว จึงทาํให้ตั งชื�อองค์ประกอบนี ว่า 
“หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนใหพ้น้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื อกลูผูอื้�น”  
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ตารางที� 26  องค์ประกอบที� 9 คุณธรรมความกตญั}ูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใช้
ความรู้มาเสียสละเกื อกลูมนุษยชาติ  

 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

86 ท่านเคยมีความเจบ็ป่วย ทุกขท์รมาน แลว้ไดรั้บการช่วยเหลือมาก่อน  
พอหายแล้ว ก็อยากตอบแทนคุณ และหรือช่วยเหลือผูอื้�นให้พ้นจาก 
ความทุกขท์รมาน โดยอยากมาเสียสละเป็นจิตอาสาทาํงานร่วมกบัหมู่กลุ่ม 
แพทยว์ถีิพุทธ 

0.607 

85 ท่านเคยเจ็บป่วยมาก่อน หรือมีความทุกข์ ทรมาน พอหายแลว้ก็อยากตอบ
แทนคุณ และหรือช่วยเหลือผูอื้�นใหพ้น้จากความทุกข ์ทรมาน เหมือนกบัที�ตน
เคยไดรั้บมาก่อน 

0.601 

 
จากตารางที� 26 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก คือ เคยเจ็บป่วยมาก่อน หรือมีความทุกข ์
ทรมาน พอหายแลว้ ก็อยากตอบแทนคุณ และหรือช่วยเหลือผูอื้�นให้พน้จากความทุกข ์ทรมาน โดย
อยากมาเสียสละเป็นจิตอาสาทาํงานร่วมกบัหมู่กลุ่มแพทยว์ิถีพุทธ และหรือช่วยเหลือผูอื้�นให้พน้
จากความทุกข ์ทรมาน เหมือนกบัที�ตนเคยไดรั้บมาก่อน จึงทาํใหต้ั งชื�อองคป์ระกอบนี วา่ “คุณธรรม

ความกตัญRูตอบแทนคุณต่อหมอผู้เสียสละ ด้วยการใช้ความรู้มาเสียสละเกืLอกูลมนุษยชาติ” 
 

ตารางที� 27  องคป์ระกอบที� 10 ความสุข คือเป้าหมายของการแพทยว์ถีิพุทธ 
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

92 ท่านเห็นดว้ยวา่ ท่านอยากมีความสุข 0.526 

 
จากตารางที� 27 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก คือ แต่ละคนลว้นตอ้งการมีความสุข จึงทาํ
ใหต้ั งชื�อองคป์ระกอบนี วา่ “ความสุข คือเป้าหมายของการแพทย์วถิีพุทธ” 
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ตารางที� 28   องคป์ระกอบที� 11 อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืด ถูกใชป้ระโยชน์ตั งแต่ระยะเริ�มตน้
ของการดูแลสุขภาพ และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลา
ความเจบ็ป่วย 
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

99 ท่านรู้สึกว่า อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติ ถูกใช้ประโยชน์ตั งแต่ระยะเริ�มตน้
ของการดูแลสุขภาพ ที�จดัให้รับประทานในค่ายสุขภาพทั ง 5 วนันั น ในวนั
แรกของค่ายนั น มีรสจืด ไม่อร่อย ทาํให้ทานไดย้าก ทานไดน้้อย หรือทาน 
ไม่ค่อยได ้

0.670 

35 การทานอาหารมงัสวรัิติ (ไม่มีเนื อสัตว)์ รสจดั (รสหวานมนัเคม็เผด็เปรี ยวฝาด
ขม หรือเจอร่อย) ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

0.669 

 
จากตารางที� 28 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนักมาก คือ อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสจืด  
ถูกใชป้ระโยชน์ตั งแต่ระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ มกัจะทานไม่ค่อยไดใ้นตอนเริ�มตน้ แต่เมื�อ
กินต่อเนื�องก็จะรสดีกินไดง่้ายขึ น และอาหารมงัสวิรัติแมจ้ะยงัรับประทานรสจดั ก็ยงัมีส่วนทาํให้
อาการเจ็บป่วยทุเลา จึงทาํให้ตั งชื�อองคป์ระกอบนี วา่ “อาหารปรับสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้

ประโยชน์ตัL งแต่ระยะเริ�มต้นของการดูแลสุขภาพ และอาหารพืชผักหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป 

มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” 
 

สรุป องคป์ระกอบการใชห้ลกัการแพทยว์ิถีพุทธ มีทั งสิ น 11 องคป์ระกอบ คือ 1) การรู้
หรือพุทธะโดยตวัอยา่งหรือตวัแบบดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ ใชสิ้�งที�ประหยดั เรียบง่าย 
ใกล้ตวัเป็นหลกั ทาํเองได้ เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลังของหมู่มิตรดีสหายดี 
สังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา 2) หลกัปฏิบติัหรือ
เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา 3) การใช้ธรรมะตามหลกั 
พุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจให้ผอ่งใส ส่งผลต่อการฟื นฟูสุขภาพ 
4) แพทยว์ิถีพุทธ เป็นศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ 5) สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผล
ต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและผาสุก 6) การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีอิทธิพลต่อ
การเผยแพร่ ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทยว์ิถีธรรม คือ
หน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั 7) ชื�อ อาหารสูตร “หมอเขียว” 
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ทาํใหส้บาย เบากาย มีกาํลงั ทุเลาอาการเจบ็ป่วยไม่สบาย 8) หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็น
การเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื อกูลผูอื้�น  9)  คุณธรรมความกตญั}ู ตอบแทนคุณ
ต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใชค้วามรู้เสียมาเสียสละและเกื อกูลมนุษยชาติ 10) ความสุขคือเป้าหมาย
ของการแพทยว์ิถีพุทธ 11) อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืด ถูกใชป้ระโยชน์ในระยะเริ�มตน้
ของผูป่้วย และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย  โดยพบวา่ 
เนื อหาขอ้มูลทั ง 11 องคป์ระกอบนี  มีเนื อหาผลการศึกษาที�มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการศึกษาเชิง
คุณภาพดว้ยเทคนิคการวจิยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา 

 

รูปแบบจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
การศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ ในประเด็น 

การให้ความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพแต่ละขอ้ตาม
หลักการแพทยว์ิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ความสําเร็จ ปัญหาหรือ
อุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ แนวทางใน
การปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
เป็นการศึกษาจากกลุ่มจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ ที�ผ่านเกณฑ์คดัเลือกจากเครือข่าย
แพทยว์ิถีพุทธ ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 โดยเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ทั งในและ
ต่างประเทศ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 60 คน โดยเทคนิคสโนวบ์อล (Snowball 
sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามปลายเปิด (ภาคผนวก ข) ทางสื� อสาร
ออนไลน์และผา่นช่องทางการอบรมในค่ายสุขภาพจิตอาสาแฟนพนัธ์ุแท ้ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 

ผลการวเิคราะห์สังเคราะห์จากกลุ่มจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 60 คน โดยใช้
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเนื อหา (Content analysis) โปรแกรม ATLAS.ti นาํเสนอผลในแต่ละประเด็น
ไดด้งันี   

 

การให้ความสําคัญของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพ แต่ละข้อ 

ตามหลกัแพทย์วถิีพุทธ 
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ตารางที� 29  ความคิดเห็นเกี�ยวกับการให้ความสาํคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือ
เทคนิคการดูแลสุขภาพแต่ละขอ้ 

เทคนิคการดูแลสุขภาพตามหลกัแพทย์วถิีพุทธ ความถี� ลาํดับความสําคัญ 

เทคนิคขอ้ 8 ใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจ 
ใหผ้อ่งใส คบมิตรดี สร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 70 1 
เทคนิคขอ้ 1 การดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุล 51 2 

เทคนิคขอ้ 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล 42 3 

เทคนิคขอ้ 2 การกวัซา 28 4 

เทคนิคขอ้ 3 การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 23 5 
เทคนิคขอ้ 5 การพอกทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด 
ดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 21 6 
เทคนิคขอ้ 6 การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ  
กายบริหารที�ถูกตอ้ง 18 7 

เทคนิคขอ้ 9 การรู้พกัรู้เพียร 12 8 

เทคนิคขอ้ 4 การแช่มือแช่เทา้ 8 9 

 
จากตารางที� 29 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการให้ความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ หรือเทคนิคการดูแล
สุขภาพแต่ละขอ้ พบวา่  

อนัดบัแรก ที�จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธใหค้วามสาํคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ คือ 
เทคนิคขอ้ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บาํเพ็ญบุญกุศล ทาํจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สร้างสังคมและ
สิ�งแวดลอ้มที�ดี ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน การเขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ความดี
กบัหมู่กลุ่ม แลกเปลี�ยนและรับฟังประสบการณ์การปฏิบติัธรรมละบาป บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจให้
ผอ่งใส กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัจากเพื�อนร่วมกลุ่มทาํให้เกิดความเขา้ใจและเชื�อมั�น 
ในธรรม  ลดกิเลสไปดว้ยทาํดีไปดว้ย การเอาแต่ใจตวัเอง จะทาํให้ทุกขเ์มื�อไม่ไดด้งัใจ ร้อนรนจิตใจ 
แข็งกร้าว โกรธ ไม่พอใจ ขดัเคือง แตกความสามคัคี  ลดกามลดอตัตาเพื�อสร้างความรักความ
สามคัคีในหมู่พี�นอ้ง  จิตอาสาตอ้งฝึกลดกิเลสดว้ยการฝึกกินนอ้ยใชน้อ้ยและแบ่งปันดว้ยจิตเบิกบาน
แจ่มใส ความสุขจากการแบ่งปันหาซื อไม่ได ้ความสุขเกิดจากใจที�พร้อมจะให้โดยไม่หวงัผล ฝึก
ปล่อยวางหายโรคก็เป็นโชคดีพน้ทุกข ์ไม่หายโรคก็เป็นการชดใชก้รรม เราผูใ้ห้ตอ้งบริสุทธิg ใจตั งใจ
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ให้ความช่วยเหลือดว้ยใจจริงโดยไม่หวงัผลตอบแทน จิตอาสามาฝึกลดกิเลสและบาํเพญ็กุศลให้ยิ�ง ๆ 
ขึ น มิตรสหายสังคมและสิ�งแวดล้อมที�ดีทาํให้มีพลงัในการปฏิบติัธรรม ปัจจยัที�ทาํให้ประสบ
ความสําเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ิถีพุทธ คือเราดีพอหรือผาสุกที�ตน
จริง การเขา้ใจในเรื�องกรรมอย่างแจ่มแจง้จะสามารถลดกิเลสตนเองได ้เราพากเพียรทาํดีและลด
กิเลสไปเรื�อยแล้วเหตุการณ์ต่าง ๆ จะตามมาให้เราได้บาํเพ็ญช่วยเหลือเอง ต้องมีธรรมะจึงจะ
แกปั้ญหาไดย้ ั�งยนื ธรรมะทาํใหเ้ป็นสุขย ั�งยนื ธรรมะมีผลมากที�สุดต่อการรักษาโรค 

อนัดบัรองลงมา คือ เทคนิคขอ้ที� 1 การดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุล ตวัอยา่งขอ้มูลที�น่าสนใจ
จากจิตอาสาแต่ละคน ฝึกใชส้มุนไพรที�หาไดง่้ายตามทอ้งถิ�นในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วย 
เรียนรู้ว่าสิ�งที�ทาํให้เราดีขึ น ทาํให้พึ�งตนเองได ้เรียนรู้การใชส้มุนไพรปรับสมดุล ใชท้ั งครอบครัว 
ผลทาํให้ทั งครอบครัวมีสุขภาพดีขึ น ดื�มนํ าย่านางครั งแรกตอนป่วยเป็นหวดัช่วงอ่านหนงัสือสอบ
เรียนต่อทาํให้อาการหวดัทุเลาได้ จึงสนใจเรียนรู้การใช้สมุนไพร เป็นเบาหวานดื�มนํ าสมุนไพร 
ฤทธิg เยน็สดก่อนอาหาร ดื�มแทนนํ าเป็นประจาํ หลงัจากนั นไปตรวจพบค่านํ าตาลลดลง  พบผูป่้วย
มะเร็งที�ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิg เยน็สด และนํ าปัสสาวะต่อเนื�อง 3 เดือน ไปพบแพทย ์ ผลตรวจเลือด
ปรากฏวา่ ค่ามะเร็งปกติ ทั งแพทยแ์ละผูป่้วยต่างประหลาดใจ  ทาํนํ าสมุนไพรฤทธิg เยน็สดไปให้
เพื�อนบา้นที�เขาเป็นเบาหวาน ไขมนั ไต ดื�ม ผลทาํให้หายอ่อนเพลีย   สดชื�นขึ น   การแนะนาํ
สมุนไพรฤทธิg เยน็ฤทธิg ร้อนชนิดต่าง ๆ ทาํใหป้ระชาชนสนใจเพราะหาไดง่้ายใกลต้วั 

อนัดบัสาม คือ เทคนิคขอ้ที� 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตวัอยา่งขอ้มูลที�น่าสนใจ
จากจิตอาสาแต่ละคน  อาหารนี เป็นหนึ� งในโลก หากการรับประทานอาหารที�เป็นพิษเช่นเดิม  
การสะสมพิษสู่ร่างกายก็ยงัจะเหมือนเดิม ดงันั นจาํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการรับประทาน 
เพื�อจะได้ไม่นําพิษสู่ร่างกายอีกต่อไป รับประทานอาหารสุขภาพทําให้แข็งแรง โรคลดลง  
เราสามารถปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารได ้  รับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย
ตามลาํดบัแลว้สบายตวัมีกาํลงั  การรับประทานอาหารปรับสมดุลร้อนเยน็จะยอ่ยง่ายทาํให้สุขภาพดีขึ น  
การหมั�นพิจารณาอาหารถึงประโยชน์ของอาหารสุขภาพและโทษของอาหารที�ไม่ดีต่อสุขภาพ  
ทาํให้รับประทานอาหารสุขภาพให้อร่อยขึ นได้จริง เรื� องใหญ่คือการลดกิเลสไม่ทานเนื อสัตว ์ 
พยายามงดเนื อสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตวทุ์กชนิด ฝึกกินผกัมากขึ นเนื อสัตวล์ดลง คิดวา่อีกไม่นาน
คงจะตดัอาหารเนื อสัตวไ์ด ้ ลดกิเลสในเรื�องการทานอาหารคือไม่ทานรสจดั เนน้รสจืด  พยายาม
ทาํอาหารสุขภาพทานทุกวนัเพราะพบวา่เป็นผลดีต่อสุขภาพ  พยายามลดมื ออาหารลงเหลือ 1 มื อ 
ไม่ทานขนมของขบเคี ยวต่าง ๆ  ตอ้งฝึกทาํอาหารกินเองบ่อย ๆ ไม่นาํเนื อสัตวเ์ขา้มาปรุงอาหารในบา้น 
ทาํบุญกุศลมาก ๆ ก็จะสามารถเห็นประโยชน์ของอาหาร ไม่รับประทานเนื อสัตวแ์ละทานอาหาร 
รสจืดให้ได้อย่างแทจ้ริง เขียนขอ้ความให้กาํลงัใจตวัเองว่า “เรามีบุญ” “เพราะเราสามารถ 



538 

 

กินนํ าสมุนไพรได ้ กินอาหารจืด ๆ ได”้  ก็ทาํให้เรามีกาํลงัใจ  เวลากินอาหารที�มีพิษจะรู้สึกวา่ร้อน  
ร้อนขึ นหนา้เลย ตอ้งปรับเรื�องอาหาร   

อนัดบัสี�  คือ เทคนิคขอ้ที� 2 การกวัซา ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน 
การกวัซาช่วยลดอาการไม่สบายต่าง ๆ ไดดี้ เมื�อกวัซาแลว้ก็หายจากอาการปวดหัว มีอาการปวดเมื�อย 
ก็ใชว้ิธีกวัซา ทุเลาอาการไดดี้ ครอบครัว ญาติพี�นอ้ง เพื�อนช่วยกนักวัซา นอกจากจะลดโรคไดแ้ลว้
ยงัสร้างสัมพนัธภาพที�ดี   มีการขดูกวัซาผูป่้วยที�ไอเรื อรัง ราว 2 สัปดาห์ แลว้อาการดีขึ นในวนัถดัไป 
ถึงขั นหายไอ  

อนัดบัหา้ คือ เทคนิคขอ้ที� 3 การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ ตวัอยา่งขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสา
แต่ละคน ทาํดีท็อกซ์สวนลา้งลาํไส้ใหญ่เพื�อเอาพิษออกแลว้รู้สึกเบาสบาย   ดีท็อกซ์แลว้อาการร้อนใน 
ก็เริ�มจางหายไป การขบัถ่ายก็ดีขึ น การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ดว้ยนํ าเปล่า  หรือดว้ยนํ าสมุนไพรที�ถูกกนั
ช่วยลดอาการไม่สบายต่าง ๆ ไดดี้  

อนัดบัหก คือ เทคนิคขอ้ที� 5 การพอกทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ดดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 
ตวัอยา่งขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน พอกหนา้ถอนพิษทาํให้เบาสบายใบหนา้และศีรษะ 
พอกทาขาที�บวม 1 สัปดาห์ ขาที�พอกทายุบบวมลง  หยอดตาทาํให้อาการไม่สบายลดลง มองเห็นชดัขึ น 
อบด้วยสมุนไพร ทาํให้โล่งสบายตวั อาบดว้ยสมุนไพรรู้สึกเบาสบายไขล้ดลง เช็ดดว้ยสมุนไพร
รู้สึกสบายตวั 

อนัดบัเจ็ด คือ เทคนิคขอ้ที� 6 การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที�ถูกตอ้ง 
ตวัอย่างข้อมูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน เดินเร็วทาํให้รู้สึกสดชื�นมีพลัง กดจุดลมปราณ 
ลดอาการไม่สบายไดดี้ โยคะ กายบริหารทาํใหเ้บาสบายตวั อาการปวดตึงลดลง 

อนัดบัแปด คือ เทคนิคขอ้ที� 9 การรู้เพียร รู้พกัให้พอดี ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจาก 
จิตอาสาแต่ละคน เมื�อก่อนไม่รู้จกัประมาณ ตอนนี รู้จกัประมาณในการทาํงานมากขึ น รู้สึกดีต่อ
สุขภาพ ไม่เครียดกบังานที�ทาํ รู้เพียรรู้พกัใหพ้อดี ทาํไดแ้ค่ไหนก็เอาแค่นั นสุขภาพดีขึ น 

และสุดทา้ย เทคนิคขอ้ที� 4 การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบายดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 
ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน คนที�การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบายด้วย
สมุนไพรส่วนใหญ่บอกว่าทาํให้รู้สึกสบายตวั ทาํไดง่้ายใชส้มุนไพรใกลต้วัเป็นประโยชน์ดีทาํให้
อาการเจบ็ป่วยลดลง 

อีกทั งจิตอาสายงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ใหจิ้ตอาสาไดมี้โอกาสเรียนรู้เพิ�มเติมจาก 9 ขอ้ที�มี
อยูเ่ดิม เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี  1) การจดักระดูก และฝังเข็ม 2) ป๋ากว้นและเทคนิคการ
ซอ้มตาย (การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง) เพราะทุกคนตอ้งตาย แต่จะตายอยา่งไร ? วางใจอยา่งไร ?  เมื�อถึง 
วนันั น 
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นอกจากนี จิตอาสาที�มีการใช้นํ าปัสสาวะเพื�อดูแลสุขภาพ ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้น 
จตัตาริสูตรวา่ “นํ าปัสสาวะเป็นยาที�หาไดง่้ายและไม่มีโทษ” (ขุ.สุ. 25/281) เป็นทางเลือกหนึ�งของ
เทคนิคขอ้ที� 1 คือ นอกจากการรับประทานสมุนไพรฤทธิg ร้อนเยน็ปรับสมดุลแลว้ นํ าปัสสาวะก็เป็น
อีกทางเลือกหนึ� ง มีข้อมูลที�น่าสนใจของจิตอาสาบางคนที�ใช้นํ าปัสสาวะ ดังนี  ได้ทดลองชิม 
นํ าปัสสาวะแลว้รสชาติหอมเหมือชา (เพราะกินอาหารสุขภาพ) ทาํให้รู้สึกโล่ง เบาสบายกาย สบายใจ 
วา่ไม่มีโรคร้ายแรงใด ๆ กรามบวมเหมือนคางทูม ปวด ดื�มปัสสาวะตอนเยน็ พอรุ่งเชา้มาก็ปรากฏวา่
หายจากอาการดงักล่าว  ทาปัสสาวะปรากฏวา่หนา้เดง้ ผิวดี ดื�มปัสสาวะทาํให้อารมณ์และสุขภาพก็
ดีขึ น ดื�มและทาปัสสาวะทาํให้รู้ผิวดูอ่อนกว่าวยั หยอดตาช่วยลดอาการไม่สบายที�ตาไดดี้ ดื�มและ
ชะโลมผมทาํใหผ้มไม่ค่อยร่วง มีผมงอกใหม่ดว้ย ดื�มปัสสาวะช่วยใหป้ระจาํเดือนมาปกติ 
 

ความคิดเห็นเกี�ยวกบัแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาแพทย์วถิีพุทธ 
 
ตารางที� 30  แรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
 

แรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาแพทย์วถิีพุทธ ความถี� ลาํดับ

ความสําคัญ 

อยากช่วยผูอื้�นใหพ้น้ทุกข ์อยากทาํความดี และอยากส่งต่อสิ�งดี ๆ  15 1 

ศรัทธาและเชื�อมั�นในหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ วธีิการของยา 9 เมด็ 10 2 

ศรัทธาผูน้าํ (คือผูว้จิยั) 6 3 

ตอ้งการรู้จกัวธีิดูแลตวัเอง/ตอ้งการเรียนรู้/ตอ้งการทาํตนเป็นตวัอยา่ง 4 4 

การศึกษาและปฏิบติัธรรม 4 4 

การพบความผาสุกกบัตนเอง การเป็นหมอดูแลตวัเองได ้ 4 4 

การเห็นคุณประโยชน์ในการแพทยว์ถีิพุทธ (ยา 9 เมด็) 3 5 

การเชื�อผลปฏิบติัจนเห็นผลจริง 3 5 

ความเป็นเอกภาพขององคก์รและจิตอาสา 2 6 

ความเจบ็ป่วย 2 6 

 
จากตารางที� 30 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ พบวา่  
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อนัดบัแรก  แรงจูงใจในการอยากช่วยผูอื้�นให้พน้ทุกข ์อยากทาํความดี อยากส่งต่อสิ�งดี ๆ 
ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน โดยที�เริ� มตน้จากนาํประสบการณ์ที�ได้จากการ 
เขา้ค่ายหมอเขียวไปเผยแพร่ให้คนในครอบครัวก่อน แลว้กระจายออกไปในหมู่ญาติและเพื�อนฝูง 
ไดถ่้ายทอดความรู้ให้ภรรยาและลูก รู้จกัวิธีช่วยเหลือเพื�อนมนุษย ์ และอยากทาํความดี ไดเ้สียสละ 
ทาํประโยชน์แก่เพื�อนมนุษย์ แนะนําคนอื�น ๆ ให้ดูแลตนเองได้ เพื�อส่งต่อสิ� งดี ๆ ที�ได้รับจาก 
คุณหมอและจิตอาสาที�เคยบริการเราใหผู้อื้�นต่อไป  ช่วยเหลือคนที�ไม่มีกาํลงัทรัพยเ์ขา้ถึงบริการทาง
การแพทยที์�มีคุณภาพ ซึ� งปัจจุบนัค่าบริการทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ นอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื�อง ตอ้งการเป็นส่วนหนึ� งที�จะช่วยเหลือตอบแทนคุณอาจารยที์�จดัค่ายโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายและให้ทางสว่างต่อสุขภาพและจิตใจ พร้อมที�จะดาํเนินชีวิตต่อไปดว้ย วิชายา 9 เม็ดที�
อาจารยห์มอไดอ้ธิบายให้เหตุให้ผลสอดคล้องกบัคาํสอนของพระพุทธองค์ในพระไตรปิฎกเป็น
เหตุผลที�ถูกตอ้งกบัการดาํรงชีวิตกบัปัจจุบนั จึงเกิดเป็นแรงจูงใจที�จะช่วยเหลือคนอื�น ๆ ให้เรียนรู้
ในวิชาของอาจารย์ ช่วยคนให้พ้นทุกข์ด้วยการประหยดัเรียบง่าย เพื�อให้ได้ทาํบุญสร้างกุศล 
ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน (พึ�งตน และช่วยคนให้พน้ทุกข)์ ไม่อยากปล่อยให้ชีวิตสูญเปล่าไปวนั ๆ 
จึงพากเพียรทาํความดี 

รองลงมา จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธมีความศรัทธาและเชื�อมั�นในหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ใน 
วิธีการของยา 9 เม็ด ตวัอยา่งขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน รู้ว่าแก่นของแพทยว์ิถีพุทธคือ 
ลดกิเลส รักษาโรค ธรรมมะเป็นการรักษาโรคทุกโรคอย่างย ั�งยืน เชื�อมั�นว่าหมอที�ดีที�สุดคือตวัเรา
เองและเป็นการป้องกนัปัญหามากกวา่การแกไ้ขปัญหา เมื�อปฏิบติักบัตวัเองจนเห็นผลในระดบัหนึ�ง 
ก็เห็นวา่เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพที�ดีอยา่งยิ�ง และจะเป็นประโยชน์แก่โลกนี อยา่งมาก การแกไ้ข
ปัญหาในระบบปัจจุบนัยงัไม่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาไดม้ากนกั อยากให้ประชาชนพึ�งตนเองใน
การดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือประเทศชาติลดการนาํเขา้ยาจากต่างประเทศและหันมาเอาใจใส่รักษา 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไทย มีความเชื�อมั�นและศรัทธาในองค์พระศาสดาจากการได้ฟังคุณหมอสอน
มั�นใจว่าทางนี แหละทางเดียวที�พาให้พน้ทุกข ์ไดฟั้งธรรมะที�เป็นพุทธแท ้ๆ ที�ปฏิบติัแลว้พน้ทุกข ์
ไดจ้ริงจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์และอาจารยใ์จเพชร  กลา้จน และเมื�อมาใช้ชีวิตร่วมกบัหมู่มิตรดี 
ในสังคมสาธารณโภคี ซึ� งเป็นสิ�งเก่าสมยัพุทธกาลแต่ใหม่ในยคุปัจจุบนัยิ�งมั�นใจ 

อันดับสาม จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธมีความศรัทธาต่อผู ้นํา คือผู ้วิจ ัย ตัวอย่างข้อมูล 
ที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน ท่านเป็นคนที�เสียสละ ท่านตั งตนจากแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย ์
โดยไม่คิดหวงัสิ�งใดขอเพียงผูเ้ขา้ค่ายมา และหายจากโรคภยัไขเ้จ็บ ความเมตตาที�คุณหมอเขียวมีต่อ
ผูเ้ขา้อบรม ความเสียสละที�จะให้คนดอ้ยโอกาส (ในการเขา้ถึงการรักษา) คนจนที�ดอ้ยโอกาสไดมี้
โอกาสเขา้มา ประทบัใจมากกบัการที�หมอเขียวไดช่้วยเหลือเพื�อนมนุษยใ์ห้หายจากโรคภยัไขเ้จ็บ
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โดยไม่คิดค่ารักษา ในโลกนี จะหาใครมีจิตใจสูงถือศีลบริสุทธิg ได้อย่างนี น้อย คิดไปก็อยากจะ
กลับมาขอเข้าค่ายสวนป่านาบุญสักครั ง ซาบซึ งในคุณธรรมที�หมอเขียวได้ถ่ายทอดให้ ยิ�งฟัง 
ยิ�งตื�นตาตื�นใจ ผูพ้ดูชดัเจนในธรรมะ ผูฟั้งซึมซบัและเขา้ใจดว้ยความเคารพและศรัทธาในคาํสั�งสอน
ของพระพุทธเจา้ซึ� ง อาจารยห์มอเขียว ผูเ้ป็นอริยะบุคคลนี ไดบ้รรยาย คือเป้าหมายชีวิต คือคาํตอบวา่
เราเกิดมาทาํไม เพื�ออะไร  ทาํให้ตดัสินใจเป็นจิตอาสาทนัที และติดตามไปช่วยค่ายใหญ่ที�ดอนตาล
สมํ�าเสมอ เพื�อติดตาม ขดัเกลา ชีวิตให้ดีงาม และมีประโยชน์เพื�อตนเองและผูอื้�นอยา่งแทจ้ริง เป็น
การตอบแทนบุญคุณของแพทยว์ิถีพุทธที�สอนวิถีดูแลสุขภาพดว้ยตนเอง ซึ� งทาํให้ทั งตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวดูแลสุขภาพดว้ยตนเองได ้

อนัดบัสี�  มี 3 ประเด็น 1)  ตอ้งการรู้จกัวิธีดูแลตวัเอง ตอ้งการเรียนรู้ และตอ้งการทาํตน
เป็นตวัอยา่ง ตวัอยา่งขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน ตอ้งการทาํตนเป็นตวัอยา่งให้สมาชิกใน
ครอบครัวในการดูแลสุขภาพพึ�งตนเองดา้นสุขภาพ ในความประหยดัเรียบง่าย และไดบ้าํเพญ็บุญ 
ในการดูแลสุขภาพแบบพึ�งตน และหมอที�ดีที�สุดคือตวัคุณเอง เป็นแนวความคิดหลกั ในการไดรั้บ
และอยากบอกต่อ 2) การศึกษาและปฏิบติัธรรม ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน 
การศึกษาของแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการศึกษาเพื�อลดกิเลส และช่วยโลก การบาํเพ็ญบุญและกุศล
ร่วมกบัหมู่มิตรดี สังคมสิ�งแวดล้อมดี เป็นทางเดียวที�นาํความผาสุกมาให้กบัตน และอยากศึกษา
ธรรมะที�ถูกตรงจากหมอเขียว 3) การพบความผาสุกกบัตนเองและเป็นหมอดูแลตวัเองได ้ตวัอยา่ง
ขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน พบความผาสุกที�ตนอย่างแทจ้ริง เบากาย สบาย มีกาํลงั
เป็นอยูผ่าสุก มีความสุขที�ไดท้าํ ทาํแลว้สบายใจ ทาํเท่าที�ทาํไดต้ามหลกัพระพุทธเจา้ ไดธ้รรมะใส ๆ 
ไม่รู้เบื�อ ฟังจนเชา้ก็จะฟังต่อถา้เจา้ของสถานที�ไม่ไล่ เขาบอกวา่วนัละ 14 ชั�วโมง มนัก็นานมากแลว้
โอเค วา่กนัตามนั น เลยไดเ้ป็นจิตอาสาสมใจ “ชีวิตที�เรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม และ
จิตใจที�เป็นสุข” นี�เป็นหวัใจที�ทาํใหเ้ปลี�ยนตวัเอง 

อนัดบัห้ามี 2 ประเด็น คือ 1) การเห็นคุณประโยชน์ในการแพทยว์ิถีพุทธ หลกัยา 9 เม็ด 
ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน เห็นประโยชน์ของการดูแลสุขภาพแนวนี  เพราะ 
ทึ�งในความมหัศจรรยข์องการรักษาเยียวยาในแนวทางนี  รู้สึกขอบคุณและอยากเผยแพร่ เพราะคน
ทุกวนันี ทุกข์กบัโรคหลายอย่าง และยงัตอ้งมาทุกข์กบัความหลอกลวงของระบบทุนนิยม รักษาก็ 
ไม่หาย  ทรมาน และจ่ายแพงมาก และ 2) ประเด็นการเชื�อผลปฏิบติัจนเห็นผลจริง ตวัอยา่งขอ้มูลที�
น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน แกอ้าการเจ็บป่วยที�เป็นไดด้ว้ยตนเอง สามารถเป็นหมอดูแลตนเอง
และสามารถไปแนะนาํคนอื�น ๆ ใหดู้แลตนเองได ้เช่น โรคภูมิแพห้ายไดจ้ริงจึงศรัทธา 
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และสุดทา้ยมี 2 ประเด็น 1) ความเป็นเอกภาพขององค์กรและจิตอาสา ตวัอย่างขอ้มูลที�
น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน ไดเ้ห็นความร่วมมือกนัอย่างมีคุณภาพของทุกท่านที�มีอุดมการณ์
เดียวกนั และรับรู้ถึงคุณงามความดีที�หมู่มวลตั งใจปฏิบติั และ 2) ความเจบ็ป่วย 
 

ปัจจัยความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผู้อื�นให้มีสุขภาวะที�ดี

ตามหลกัการแพทย์วถิีพุทธ 
 
ตารางที� 31  ปัจจยัความสาํเร็จในการพึ�งตน และช่วยเหลือผูอื้�นใหมี้สุขภาวะที�ดีตามหลกัการ 
                    แพทยว์ถีิพุทธ 
 

ปัจจัยความสําเร็จ ความถี� ลาํดับ 

ความสําคัญ 

การปฏิบติัธรรมลด ละ เลิก บาป บาํเพญ็กุศล ใจเบิกบาน ไร้กงัวล 18 1 

การปฏิบติัจริง สมํ�าเสมอ และต่อเนื�อง 15 2 

พลงัความดี ความปรารถนา ความสามคัคี ความจริงใจ ค่าความเป็นมนุษย ์ 15 2 

การเขา้ร่วมกิจกรรมกบักลุ่ม ฟังบรรยายเขา้ใจและเห็นแบบอยา่ง 13 3 

ความเชื�อ ศรัทธา 13 3 

การบาํเพญ็ตนของจิตอาสาและทีมงานเป็นแบบอยา่ง 5 4 

ตอ้งการมีสุขภาพดีดว้ยการพึ�งตน 4 5 

การสนบัสนุนจากหลายภาคส่วน 3 6 

การจดัสรรเวลาและทรัพยากรในการปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 2 7 

 
จากตารางที� 31  ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกับปัจจยัแห่งความสําเร็จ ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี  
ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ พบวา่  

อนัดบัแรก คือการ ลด ละ เลิก บาป บาํเพญ็กุศล ใจเบิกบาน ไร้กงัวล จิตอาสามีความเห็น
วา่ หลกัการสําคญัที�ทาํให้เกิดความสําเร็จในการช่วยเหลือเกื อกูลผูอื้�น ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ
คือ การไม่เขา้ไปยึดมั�นถือมั�นให้ไดต้ามที�ใจมุ่งหมาย  แต่ก่อนที�จะวางดีนั นตอ้งทาํทุกอยา่งให้ไดดี้
ที�สุดเสียก่อน   ซึ� งมีปัจจยัต่าง ๆ เช่น ตวัผูใ้หแ้ละผูรั้บตอ้งมีสัมมาทิฏฐิ คือคิด พูด ทาํ ถูกตอ้งถูกตรง    
ตวัผูใ้ห้และผูร้ับต่างลด ละ เลิก กิเลสได้ ตอ้งไม่หวงัให้ได้ดีเกินฤทธิg แรงที�ตนมี (ได้เท่าไรก็
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เท่านั น)  ตวัผูใ้ห้และผูรั้บมีความเพียรทาํความดี ละเวน้สิ�งชั�ว และมีจิตใจผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอ  
และหมั�นฟังธรรม ทบทวนธรรม สนทนาธรรมกนัอยู่เสมอเป็นตน้ ซึ� งต่างฝ่ายต่างประพฤติตนอยู่
ในกรอบของศีลธรรม กิจกรรมการงานใด ๆ ยอ่มประสบความสําเร็จ  เพราะความสําเร็จจริง ๆ คือ
ใจที�สําเร็จไม่ใช่งานสําเร็จ  ดงันั นถ้าผูใ้ห้และผูรั้บสามารถรู้ถึงสัจจะความจริงนี  ก็ย่อมเป็นสุข 
ทั งผูใ้ห้และผูรั้บ นั นหมายถึงว่าหลกัการแพทย์วิถีพุทธได้เผยแพร่เขา้ถึงผูค้น ดงันั น การนําเอา
หลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั  ลดละลา้งกิเลสให้ไดจ้ริง  การลดกิเลสและบาํเพญ็กุศลให้
ยิ�ง ๆ ขึ น  เมื�อเราดีพอ  มีความผาสุกที�ตนจริงทุกอยา่งจะตามมาให้เราไดช่้วยเอง   การจะช่วยเหลือ
ผูอื้�นไดต้อ้งมาจากการพึ�งตนเองไดก่้อน ตามหลกั “ทาํความผาสุกที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา” เมื�อเรา
ปฏิบติัลด ละ เลิกกิเลสที�เราจนไดค้วามผาสุกแลว้ เราก็จะมีพลงัเหลือเฟือที�จะทาํประโยชน์ต่าง ๆ 
ไดท้ั งกิจกรรมการงานที�ตอ้งช่วยเหลือกนัในหมู่กลุ่ม และทั งการช่วยเหลือผูอื้�นให้พึ�งตนเองไดแ้ลว้
เกิดการแบ่งปันต่อ ๆ ไปอย่างไม่สิ นสุด  ปัจจยัที�ทาํให้พึ� งตนเองได้สําเร็จ คือ ทาํความดีมาก ๆ  
ลด ละ เลิกสิ� งที�เป็นโทษ และเขา้ถึงสิ� งที�เป็นประโยชน์ให้ได้มากที�สุด กินน้อยใช้น้อยที�เหลือก็
แบ่งปันออกไปเป็นประโยชน์แก่ผูอื้�น เหตุดีจะได้ผลที�ดี หากเราทาํความดีดูแลตวัเองไปอย่าง 
ไม่เบียดเบียน ช่วยเหลือผูค้นไปตามกาํลงั ตั งใจจริงเรื�องการพึ�งตนเองดว้ยสิ�งที�ประหยดัเรียบง่าย 
 เราก็จะมีวบิากบุญช่วยใหเ้ราทาํไดด้งัหวงั 

รองลงมา มี 2 ประเด็น คือ 1) การปฏิบติัจริง สมํ�าเสมอ และต่อเนื�อง จิตอาสามีความเห็น
วา่ การพฒันาความสามารถในการดูแลตนเอง  จะตอ้งบงัคบัตนเองให้ปฏิบติัตามวิถีทางของแพทย์
วถีิพุทธอยา่งสมํ�าเสมอ  มีการศึกษาอยา่งต่อเนื�องช่วยคนที�มีความทุกขแ์บบใหท้างเลือก  ผลจากการ
ดูแลสุขภาพที�ไดผ้ลดีตอ้งมีความตั งใจ มุ่งมั�น ถั�งโถม ปฏิบติัไปอยา่งเต็มที�ตามกาํลงั แลว้หากยงัไม่ดีขึ น
หรือหายชา้ก็ยอมรับ เพราะเราตอ้งชดใชว้บิากกรรมที�เราทาํไว ้หมดวิบากก็หายเอง แลว้สิ�งดี ๆ ก็จะ
เขา้มา แต่หากอาการหนกัจนเรารับมือดว้ยสิ�งที�ประหยดัเรียบง่ายไม่ไหว ก็ยอมรับที�จะใชว้ิธีการอื�น ๆ 
ที�ทาํให้อาการดีขึ นก่อน เช่น ใช้ยาแผนปัจจุบนั แล้วเมื�อมีความสบาย มีกาํลงัในระดบัหนึ� งค่อย
กลบัมาใชว้ิธีการพึ�งตนเองต่อไป  เพราะเป็นวิธีที�แกปั้ญหาจากตน้เหตุไดจ้ริง หายแลว้หายเลยไม่มี
ผลขา้งเคียง ไม่มีวิบากจากการเบียดเบียน วิบากน้อยลง ความผาสุกที�ย ั�งยืนก็เขา้มาแทนมากขึ น ๆ จึง
ควรพยายามทาํเพื�อให้เป็นแบบอยา่ง และแกไ้ขที�ตวัเองที�จะปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ ให้ดีที�สุด ตอ้งทาํ
ตวัอยา่งให้คนรอบขา้งเห็นความแตกต่างที�ดีขึ นจากเดิมของเราอยา่งต่อเนื�องไปเรื�อย ๆ ทาํผิดก็เป็น
องค์ความรู้ว่าผิด ฝึกฝนเรียนรู้การปรับสมดุลร้อน-เยน็นั นไม่เที�ยงให้ปรับสมดุลตามเหตุปัจจยัใน
เวลานั น ๆ  ดว้ยการปฏิบติัที�ต่อเนื�องอย่างสมํ�าเสมอ และ 2) พลงัความดี ความปรารถนา ความสามคัคี 
ความจริงใจ ค่าความเป็นมนุษย ์จิตอาสามีความเห็นวา่ พลงัความดี  ความปรารถนาดี  ความสามคัคี 
ความจริงใจ ค่าของความเป็นมนุษยที์�เท่าเทียมกนั  มีองคป์ระกอบ  2 ขอ้ที�จะช่วยเหลือและเผยแพร่
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ความรู้แก่ผู ้อื�น คือบารมีของเรา และวิบากของเขา ยิ�งคนมีบารมีมากก็จะช่วยคนได้มาก 
สั�งสมบารมีโดยละบาปบาํเพ็ญกุศลช่วยคน  ลดกิเลสไปเรื� อย ๆ  บารมีจะเพิ�มขึ นคนจะศรัทธา 
จะช่วยคนไดม้ากขึ น ซึ� งเราผูใ้หต้อ้งบริสุทธิg ใจ ตั งใจใหค้วามช่วยเหลือดว้ยใจจริง และยินดีเสียสละ
เวลา ให้กบัผูต้อ้งการความช่วยเหลือ เปิดเผยจริงใจ บอกผลดีผลเสียเท่าที�เราสามารถทาํไดใ้ห้ผูอื้�น
หมดความสงสัย และกงัวล เพื�อจะไดป้ฏิบติัอยา่งมีความรู้ ความสุขใจที�ไดมี้สุขภาพดีขึ น ไดค้น้หา
สิ�งที�เหมาะกบัตวัเอง การปฏิบติัแบบประหยดั เรียบง่าย ทาํเองได ้ และตนเป็นที�พึ�งแห่งตน ส่วน
วบิากของเขาเป็นของเก่าช่วยไม่ได ้  แต่เรานาํพาเขาใหล้ะบาปทาํกุศลความดีใหม่ ๆ เพื�อบรรเทาให้
วิบากไม่ดีเบาบางลงไดจ้ากการที�วิบากดีชิงออกฤทธิg แทนร้าย  เมื�อวิบากไม่ดีเบาบางลงเขาจะรับ 
สิ� งดี ๆ ได้ง่ายขึ น ดังนั น ตนเองต้องทาํเป็นตวัอย่าง เป็นพ่อแบบแม่แบบให้คนอื�นเห็น เหมือน
อาจารยห์มอเขียวทาํตนเป็นแบบอยา่ง เพราะการมีจิตที�อยากช่วยเหลือดว้ยความเมตตาอยา่งจริงใจ 
ไม่เป็นพรหม 3  หนา้ จะทาํใหผู้ส้ัมผสัรับได ้และยนิดีรับฟัง  ช่วยคนที�ตอ้งการความช่วยเหลือ ช่วย
ไดก้็ช่วย ช่วยในขณะนั น    

อนัดับสาม มี 2 ประเด็น คือ 1) การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม ฟังบรรยายเข้าใจและ 
เห็นแบบอย่าง จิตอาสามีความเห็นว่า ปัจจยัที�ทาํให้ดูแลตวัเองแบบพึ�งตนเองไดส้ําเร็จ คือ ความ
เขา้ใจที�ถูกตอ้งถูกตรงในเรื�องการดูแลสุขภาพที�ตอ้งใช้หลกัพระพุทธเจา้ คือแก้ปัญหาที�ตน้เหตุ  
ดบัเหตุไดจ้ะเกิดความสุขขึ น และใช้สิ�งที�หาไดง่้ายและไม่มีโทษในการรักษาโรค   การเขา้ใจความจริง
ของชีวิต  ไม่พยายามยดัเหยียดให้กบัผูอื้�น แต่จะบอกเล่าจากประสบการณ์ที�ดีเพียงทางเดียว  จาก
การฟังธรรมะจากอาจารยห์มอเขียว มีส่วนสําคญัอย่างยิ�งที�ยกระดับจิตใจให้ละเอียดตอ้งอาศยั
ส่วนประกอบหลาย ๆ อยา่งมาจบั  ถึงจะสามารถเห็นและสามารถสัมผสัได ้ขึ นอยู่กบับุคคลนั น ๆ 
จะมีความเข้าใจในธรรม และนํามาอธิบายยกตัวอย่าง แยกกลุ่มปฏิบัติการ แยกกลุ่มแชร์
ประสบการณ์ ปรึกษาขอ้สงสัยโดย ใช้หลกัธรรมะ ละบาป บาํเพ็ญบุญ ทาํจิตใจให้ผ่องใส รู้เพียร 
รู้พักให้พอดี ซึ� งเป็นยาเม็ดที�  8 และยาเม็ดที�  9  ซึ� งการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มและรับฟัง
ประสบการณ์จากเพื�อนร่วมกลุ่มทาํให้เกิดความเชื�อมั�นในวิธีการ การไดดู้ไดฟั้งการบรรยายทั งจาก
อาจารยห์มอเขียวและบรรดาจิตอาสาที�มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ 
เป็นวธีิน่าจะไดผ้ลดี เพราะคนสามารถเปิดดู ฟังและทาํความเขา้ใจไดอ้ยา่งเต็มที�  มีหมู่กลุ่มสามารถ
แบ่งปันประสบการณ์การรักษา  การเขา้ใจความจริงของชีวิต หมู่กลุ่มที�มีความศรัทธา  เมื�อเขา้ร่วม
กิจกรรมกบักลุ่มและรับฟังประสบการณ์จากเพื�อนร่วมกลุ่มทาํให้เกิดความเชื�อมั�นในวิธีการ การอยู่
ร่วมกนัเป็นหมู่กลุ่มจะช่วยให้สามารถดูแลตนเองหรือพึ�งตนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ดงันั น ตอ้งมีหมู่มวล 
และปัจจยัส่งเสริมให้ปฏิบติัไดต่้อเนื�อง คือการมีเพื�อนหรือสมาชิกในครอบครัว คอยเป็นกาํลงัใจ 
กระตุน้เตือน และ 2) ความเชื�อ ศรัทธา  จิตอาสามีความเห็นวา่ การแพทยว์ิถีพุทธนั น เป็นจริงตลอดกาล
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ไม่มีใครลบลา้งได ้เพราะเป็นสิ�งที�พระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้มา โดยอาจารยห์มอเขียวไดน้าํมาเผยแพร่
ให้ทุกคนได้รู้ จากความเชื�อมั�นและไดล้งมือปฏิบติัอย่างตั งใจในการปฏิบติั โดยไม่ย่อทอ้ อดทน  
มีความศรัทธาในกฎแห่งกรรม การให้ความรู้เรื� องแพทย์วิถีพุทธ ซึ� งทาํตนเป็นตวัอย่าง เรียนรู้ 
ทาํความเขา้ใจหลกัการปฏิบติัตน ความเชื�อมั�นและศรัทธาในแพทยว์ิถีพุทธที�รักษาโรคไดจ้ริงและ
ลดความทุกขค์วามเครียดความกงัวล อีกทั งมีความเชื�อมั�นในองคค์วามรู้เรื�องสมดุลร้อนเยน็ เชื�อมั�น
ในคาํสอนของพระพุทธเจา้ ทาํให้มั�นใจในหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ปัจจยัใดที�ทาํให้เราแกปั้ญหา 
ที�เกิดขึ นไม่ไดใ้ห้เราเขา้ใจตามนั น เพราะเชื�อพระพุทธเจา้วา่ทุกอยา่งมีมาแต่เหตุ แต่บางครั งเรายงั 
ไม่มีปัญญารู้ได้ว่า เหตุคืออะไรเราก็ไม่ต้องอยากรู้ตอนนี  ตั งหน้าตั งตาทาํสัมมาทิฐิไปเรื� อย ๆ  
แลว้เราจะเขา้ใจเหตุเอง ตรงขา้ม ถา้เราแกปั้ญหาไปเรื�อยโดยไม่ดูว่าองค์ประกอบที�เป็นไปไดจ้ริง 
เราก็ยงัทุกข์อยู่ดี ไม่รู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงนั นว่า มีทั งส่วนที�มองเห็น  (รูปธรรม) และ
ส่วนที�มองไม่เห็น (นามธรรม) เราจะไม่ยึดเอาแต่สิ�งที�มองเห็นมาเป็นตวัคิดพิจารณาอย่างเดียว แต่
เราตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ยงัมีสิ�งที�มองไม่เห็นส่งผลอยู ่นั�นคือวบิากกรรมดี ชั�ว และกิเลสของเราที�
มีส่วนในการดลบนัดาลให้เกิดสิ�งนั�นสิ�งนี ซึ� งเปลี�ยนแปลงพลิกล็อกไดเ้สมอ การมองอยา่งนี ทาํให้
เราสิ นสงสัยกบัสิ�งดีและสิ�งร้ายทุกอยา่งที�เกิดขึ นบนโลกใบนี  เกิดศรัทธาและมีความเชื�อมั�นจากสิ�งที�
เราทาํ การมีอิทธิบาท 4  มีความยินดีและพอใจที�จะปฏิบติัทุกครั ง  มีความพากเพียร  อดทน มุ่งมั�น 
ทุ่มโถม จริงจงั  และเขา้ถึงแก่นแทแ้ห่งพุทธธรรม  รู้จกัรับผิดและเต็มใจที�จะแกไ้ข  พึงพอใจในสิ�งที�
ตนเป็นอยู ่ มีเป้าหมายแห่งชีวติ พร้อมเป็นที�พึ�งพาของผูอื้�น  และที�สําคญัที�สุดคือเลื�อมใสและศรัทรา 
ต่อองคส์ัมมาสัมพุทธเจา้  

อนัดบัสี�  คือ การบาํเพญ็ตนของจิตอาสาและทีมงานเป็นแบบอยา่ง จิตอาสามีความเห็นวา่ 
การทาํงานอยา่งหนกัของจิตอาสา ฯ  ที�พยายามบาํเพญ็จะเป็นตวัขบัเคลื�อนสําคญั จิตอาสามีศรัทธา 
และความตั งใจ ทีมงาน พี�เลี ยงจิตอาสา ที�เอาใจใส่แนะนาํและมี ความเชี�ยวชาญจากประสบการณ์
ของท่าน จิตอาสาแสดงและปฏิบติัเป็นแนวทางใหท้าํตาม 

อนัดบัห้า คือ ตอ้งการมีสุขภาพดีดว้ยการพึ�งตน จิตอาสามีความเห็นว่า การตั งเป้าหมาย
ช่วยเหลือประชาชน พึ� งตน ต้องการให้ตนเองและคนรอบข้างมีสุขภาพดี แก้ปัญหาแล้วได้ผล 
พึ�งตนไดโ้ดยใชข้องใกลต้วัและไม่มีผลแทรกซอ้น เป็นปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

อนัดบัหก คือ การสนบัสนุนจากหลายภาคส่วน จิตอาสามีความเห็นว่า ถา้ทุกภาคส่วน
ร่วมสนบัสนุนจะไปไดร้วดเร็ว อาจพิจารณาจากหน่วยงานราชการที�มีหนา้ที�บทบาทโดยตรง  เช่น    
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ   ที�กระจายกนัอยูท่ ั�วประเทศ พ่วงไปกบัทีมงานในแต่ละภูมิภาค  
เพื�อเข้าไปเจาะกลุ่มหน่วยงานอิสระที�ท ํางานด้านสุขภาพ  เช่น   สปสช.  ของแต่ละตําบล    
(งบประมาณ  สิ�งของ ฯลฯ)   จะไดใ้ช้ระบบราชการหรือกึ� งราชการเป็นเครื�องมือบา้ง (มกัพูดว่า
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ระบบราชการเป็นปัญหา)  แกที้�ปมนี ได ้ งานเดินทุกฝ่ายจะจูงมือกนัเขา้มา   และเมื�อเขาเขา้มาเขาก็
จะรู้เองว่า  งานเราทาํแลว้ไดดี้อย่างไร และให้ชุดทาํงานพิเศษนี มาแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในหมู่
กลุ่ม ๆ ก็จะไดเ้รียนรู้ช่องทางในการทาํงานเพิ�ม  ซึ� งความลงตวัของผูใ้ห้และผูรั้บที�สมดุลพอดีจะทาํ
ใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือ 

และสุดทา้ย การจดัสรรเวลาและทรัพยากร จิตอาสามีความเห็นวา่ ในการปฏิบติัตามหลกั
แพทยว์ถีิพุทธ การมีพื นที�และเวลาปลูกพืชสมุนไพร  พืชอาหาร ไวใ้ชป้รับสมดุลเอง  มีความสําคญั
ในการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการพึ�งตนและช่วยเหลือผู้อื�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลักการแพทย์

วถิีพุทธ 
 
ตารางที� 32 ปัญหาและอุปสรรคในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลกัการ

แพทยว์ถีิพุทธ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการพึ�งตนและช่วยเหลือผู้อื�น 

ให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลกัการแพทย์วถิีพุทธ 

ความถี� ลาํดับ 

ความสําคัญ 

การขาดองคค์วามรู้ความเขา้ใจตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 12 1 

ปัญหาในการจดัสรรเวลา 11 2 
การไม่ยอมรับแพทยว์ถีิพุทธ 11 2 

การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพและวถีิชีวติ 9 3 
การไม่ดูแลตวัเองและไม่พึ�งตน 7 4 
การสื�อสารพื นฐาน การรับรู้ และความเขา้ใจขอ้มูลหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 7 4 
การไม่ศรัทธาหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 6 5 
การเป็นพรหม 3 หนา้  6 5 
ปัญหาเกี�ยวกบัการหาวตัถุดิบเพื�อปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 4 6 

การหลีกเลี�ยงสิ�งที�เป็นโทษต่อสุขภาพนั นตอ้งฝืนกิเลส คนส่วนใหญ่ 
ไม่ชอบฝืนกิเลส 

3 7 

การขาดแคลนจิตอาสา 2 8 
การไม่เชื�อเรื�องกรรมและวบิากกรรม 2 8 
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จากตารางที� 32 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
มีความคิดเห็นเกี�ยวกบั ปัญหาและอุปสรรคในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตาม
หลกัการแพทยว์ถีิพุทธพบวา่  

อนัดบัแรก คือ การขาดองค์ความรู้ความเขา้ใจตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ ซึ� งในช่วงการเขา้
มาเป็นจิตอาสาแรก ๆ นั น จะไม่เน้นการให้ข้อมูลองค์ความรู้กับผูเ้ข้าค่ายเพราะเรายงัไม่รู้จริง  
ซึ� งคนส่วนใหญ่ก็ยงัไม่รู้จกัการปรับสมดุลร้อนเย็นและไม่ทราบแนวคิดเรื� องการแกปั้ญหาความ
เจ็บป่วยแบบวิถีพุทธ จึงทาํให้ในระยะแรกจิตอาสาขาดความมั�นใจในตนเองที�จะให้คาํแนะนํา 
การดูแลสุขภาพดว้ยการใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ เพราะยงัไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจ และความมั�นใจ 
เพราะเมื�อทาํไปเดี�ยวอาการเจ็บป่วยไม่ดีขึ นจะตอ้งรับผิดชอบส่งผลทาํให้ไม่ค่อยมั�นใจ นอกจากนี 
ในการประเมินภาวะไม่สมดุลเวลาแก้อาการไม่สบายก็เดา ๆ แล้วลองทาํดูและยงัขาดความรู้ 
ความชาํนาญ ความรู้ที�ยงัรู้ไม่ครบหรือรู้ไม่รอบอีกหลายกรณี เช่น เรื�องสมุนไพร การไม่ซกัประวติั
ผูป่้วย การไม่รู้จกัวา่การดาํรงชีวิตนั นตอ้งอยูบ่นพื นฐานของคุณธรรม การเอาผกัหญา้ใกลต้วัมากิน
แทนผกัแพง ๆ ที�ขายตามทอ้งตลาดเป็นเรื�องแปลกและไม่มีใครรู้เรื�องเช่นนี มาก่อน เนื�องจากไม่รู้ 
ไม่เคยเรียน พ่อแม่ไม่เคยสอน แต่จริง ๆ แล้วบรรพบุรุษของเราท่านไดด้าํเนินชีวิตด้วยหลกัการ
เหล่านี มาก่อนทั งสิ น มีจิตอาสาบางคนที�ปฏิบติัยา 9 เมด็ สุดโต่งในการกินอาหารสูตรเยน็จนเยน็เกิน
แลว้ไม่ไดใ้ชสู้ตรปรับสมดุลร้อนเยน็ตามสภาพร่างกายตอ้งการ จึงเกิดปัญหาสุขภาพ และไม่มั�นใจ
ในการปฏิบติั ซึ� งอาจารยห์มอเขียวก็บรรยายเสมอวา่สมดุลร้อน-เยน็นั นไม่เที�ยงและไม่ไดใ้ห้ใชสู้ตร
เยน็ลา้งพิษตลอด ให้เรียนรู้ตนเองโดยใชห้ลกัที�เราทาํแลว้รู้สึก สบาย เบากาย มีกาํลงั เนื�องจากเป็น
แนวความรู้ใหม่การสร้างความเขา้ใจจึงอาจยงัไม่เพียงพอและมีความเขา้ใจไดช้า้บา้ง 

รองลงมา มี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 1) ปัญหาในการจดัสรรเวลา คือ มีเวลาในการจดัหายา 9 เม็ด
นอ้ย และจดัสรรเวลาไม่ลงตวั เช่น ในชีวติประจาํวนัมีภาระงาน มีกิจกรรมอื�น ๆ การทาํงานที�รีบเร่ง 
การจดัหาสมุนไพรในแต่ละวนัไม่ทนัเพราะต้องรีบออกไปทาํงาน ไม่มีเวลาออกกาํลังกายเป็น
ประจาํ และไม่มีเวลาถอนพิษจึงเกิดการสะสมไปนานหลายวนัทาํให้ป่วยง่าย รวมไปถึงการที�ผูป่้วย
เร่งผลการรักษาอยากหายไว ๆ ทาํใหจิ้ตใจร้อนรนกงัวล การแกไ้ขจึงตอ้งมีวินยัเพื�อจดัการตวัเองใน
แต่ละวนัเพื�อปรับตารางเวลาและควรให้ความสําคญักบัสุขภาพให้มากขึ น เนื�องจากการไม่วา่งไม่มี
เวลาทาํให้ทุกคนมกัคิดว่าไม่มีเวลา แต่หากป่วยหนักจาํเป็นตอ้งไปโรงพยาบาลเมื�อหมอให้อยู่
โรงพยาบาลกี�วนัก็จาํตอ้งยอมวาง และ 2) การไม่ยอมรับแพทยว์ิถีพุทธ พบว่าบุคคลบางส่วน 
ในวงการแพทยย์งัไม่ยอมรับในหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ จึงทาํให้การดาํเนินงานบางส่วนลาํบากมาก 
ส่วนใหญ่จึงมกัจะของานวิจยัเพื�อยืนยนัเพราะยงัยึดมั�นคิดว่าการแพทยแ์ผนปัจจุบนั คือ สิ�งดีที�สุด 
ใช่ที�สุด ส่วนผูป่้วยที�อยู่ในโรงพยาบาลภายใตก้ารดูแลของแพทยแ์ผนปัจจุบนัก็ยงัไม่ยอมรับและ
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ญาติของผูป่้วยซึ� งมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป่้วยทาํให้ผูป่้วยไม่สามารถตดัสินใจเองได ้เช่น ที�
อเมริกา ถ้าใครจะช่วยเหลือใครเรื�องการดูแลรักษา ถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวการแตะเนื อตอ้งตวั
ผูป่้วยจะตอ้งยินยอม ถ้าเกิดอาการเลวร้ายขึ นก็อาจจะเกิดเป็นคดีขึ นได้ถ้ามีการฟ้องร้อง ฉะนั น 
จะช่วยใครตอ้งให้เขาเขา้มาหาเราเองและเขาตอ้งยอมรับแพทยท์างเลือกก่อน ไม่เช่นนั นจะเป็น
ปัญหา หลกัสูตรแพทยว์ิถีพุทธยงัสวนทางกบักิเลสและความเคยชินเนื�องจากใช้หลกัคาํสอนของ
พระพุทธเจา้เป็นหลกั เมื�อกิเลสลดปัญญาจึงเพิ�มขึ นจะเกิดพลงัให้เราดูแลสุขภาพ ซึ� งบางครั งการ
สื�อสารขอ้มูลทางแพทยว์ิถีพุทธออกไปจึงไม่ไดรั้บการยอมรับโดยง่าย หรืออาจจะรับไดก้็เป็นเพียง
ช่วงระยะเวลาสั นเท่านั น ทาํใหจิ้ตอาสาใหม่ ๆ นํ าตานองหนา้ไม่เขา้ใจเส้นทางของการปฏิบติัธรรม
เพราะเมาอตัตามานะ ซึ� งเป็นอาการเมากิเลสตนเองและไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเดียวเท่านั น พี�น้องที�มาฝึก
เป็นจิตอาสาใหม่ ๆ ก็เป็นเช่นกนั เช่น คนอื�นเขาไม่ค่อยรับไม่คิดจะลองทาํกนัเลย บางคนก็มีกระแส
ต่อตา้นจากสามีและลูก เมื�อบอกแลว้เฉยยงัไม่สนใจ ซึ� งมีวิธีแกอ้าการเมากิเลสตนเองดว้ยการทาํใจ
วา่ ไม่เป็นไร เขายงัไม่พร้อมโอกาสหนา้เขาอาจพร้อมก็ได ้

อนัดบัสาม คือ การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิต เนื�องจากหลกัปฏิบติัของ
แพทยว์ถีิพุทธสวนทางกบัความเคยชินและวถีิชีวติของคนยคุปัจจุบนัซึ� งเป็นอุปสรรคใหญ่ เช่น ช่วง
ระยะแรก ๆ จะมีความลาํบากที�ตอ้งปรับเรื�องอาหารจากรสจดัมาก ๆ มาเหลือ 30 % นอกจากนี ยงั
ทานผกัไม่ได ้ทานจืดไม่ไหว ไม่สามารถงดเนื อสัตวไ์ดเ้นื�องจากบุคคลในบา้นและผูป่้วยมีความเชื�อ
เรื�องการบาํรุงร่างกายทาํให้ปรุงอาหารไดย้าก จึงเกิดการไม่ปรับเปลี�ยนนิสัยการกิน การดาํรงชีวิต 
และการทาํงาน ส่วนท่านที�มาศึกษาแลว้ไม่ไดก้ลบัไปทาํอย่างต่อเนื�อง จึงทาํให้มีใจที�ไม่มั�นคงใน
การดูแลรักษาสุขภาพ การไม่ใชเ้ทคนิคการดูแลสุขภาพขอ้ที� 6, 8 และ 9 สมํ�าเสมอ การกลบัไปเสพ
พฤติกรรมแบบเดิม และที�สําคญัปัญหาการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่จะมาจากการปล่อยอาการจน 
หนกัเกินไป จึงทาํใหร่้างกายสะสมพิษมาก ซึ� งอาการสะสมพิษนี นาน ๆ จะทาํให้เกิดโรคต่ออวยัวะ
ที�อ่อนแอในร่างกาย ยากต่อการแกไ้ข และตอ้งแกไ้ขแบบค่อยเป็นค่อยไป 

อนัดบัสี�  มี 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การไม่ดูแลตวัเองและไม่พึ�งตน ผูค้นส่วนใหญ่ยงัยึดติดอยู่
กบัการพึ�งพาผูอื้�นทาํใหไ้ม่เคยชินกบัการพึ�งพาตนเอง จึงไม่เรียนรู้ในการดูแลตนเองเพราะชอบที�จะ
ใหค้นอื�นทาํให้ มกัจะบอกวา่ไม่มีเวลา ทาํให้ทาํให้หน่อย ไม่ค่อยพึ�งตนเอง และชอบให้คนอื�นช่วย
มากกวา่ที�จะช่วยเหลือตวัเอง และ 2) การนาํกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้ห้เกิดความน่าสนใจและ
การเห็นประโยชน์ต่อคนในครอบครัวของผูอ่้านสื�อนั น ๆ เนื�องจากพื นฐานการรับรู้ไม่เหมือนกนั 
เช่น ผูป่้วยนึกไม่ออกเมื�อฟังอธิบายแลว้ถึงเรื�องรสชาติ รวมถึงวิธีการการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล เช่น 
บา้นไกลไม่มีอินเตอร์เน็ต การใชเ้ครื�องมือสื�อสารไม่เป็น นอกจากนี ยงัมีปัญหาเรื�องการสื�อสารดา้น
ภาษากับต่างชาติ ผูพ้ิการทางสายตา ผูพ้ิการทางหู จึงควรวางรูปแบบในการเผยแพร่การแพทย ์
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วถีิพุทธเพื�อใหเ้อื อต่อการใชง้านจริง ซึ� งการเรียบเรียงสื�อเดิมที�ใชเ้ผยแพร่ควรยดึเนื อหาจากตาํราของ 
อาจารยห์มอเขียว และการจดักิจกรรมเผยแพร่อย่างต่อเนื�องทั งกลุ่มย่อย กลุ่มระดบัภูมิภาคเพื�อ
พฒันางานเผยแพร่เชิงรุกอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทนั น ๆ  

อนัดบัห้า มี 2 ประเด็น คือ 1) การไม่ศรัทธาหลกัแพทยว์ิถีพุทธ พบว่าความศรัทธาของ
ผูป่้วยมีไม่มากพอ ผูป่้วยปฏิเสธการรับรู้ ผูป่้วยฟังแลว้ตีความผิด เช่น ในเรื�องของอาหารร้อน-เยน็ 
ให้ทานอาหารฤทธิg เย็นแต่ไปทานอาหารฤทธิg ร้อนแล้วผูป่้วยเขา้ใจว่าเป็นอาหารฤทธิg เย็น ยงัไม่
ศรัทธาแนวทางแพทยว์ิถีพุทธอย่างมากพอที�จะปฏิบติัอย่างจริงจงั นอกจากนี ยงัมีบางท่านที�ยงัไม่
เชื�อหรือไม่มีความศรัทธาในแนวทางปฎิบติัโดยอาศยัธรรมชาติแนวทางแพทยว์ิถีพุทธเพราะหลงคาํ
โฆษณาชวนเชื�อ และบางอาการอาจจะหายชา้กวา่การรับประทานยาแผนปัจจุบนัรักษาแบบแพทย์
วิถีพุทธตอ้งใชเ้วลาซึ� งควรการปรับทศันคติในการหันมาใชห้ลกัการนี  และ 2) การเป็นพรหม 3 หน้า 
คือ ยึดดีตอ้งการให้ผูป่้วยปฏิบติัไดต้ามที�เราแนะนาํโดยไม่นาํคาํที�ผูป่้วยบอกว่า  ทาํไม่ไดห้รือไม่ไดท้าํ
เพราะอะไร มาพิจารณาแล้วปรับไปตามสถานการณ์จริง สิ� งที�เกิดขึ นคือ เราก็ทุกข์ผูป่้วยก็ทุกข ์ 
ทาํให้เราช่วยเหลือผูค้นได้น้อยเพราะเราวางใจไม่ได้ ก็จะไม่อยากแนะนําใคร และคนที�เคยมา
ปรึกษา ถา้เขาถือสาเรา เขาก็จะไม่เขา้หาเราอีก ซึ� งยึดดี  มีตวัอตัตามานะอยู่ จะทาํให้การประมาณ
การงานไม่ดีพอเพราะตวัยึดดี ไม่วางดี ยงัมีตวัวิตกจริตอยู่ ความที�ไม่ได้ลา้งให้ได้จริง แต่เป็นแค่ 
การกดข่มไว ้ถึงที�สุดจะมีแต่เสียกบัเสียเพราะยงัมีตวัปัญหาทั งหลายอยู ่เนื�องจากการมีอตัตามานะ มี
ตวัตน ซึ� งเป็นการมีผสัสะมากระทบเมื�อกดข่มอารมณ์ไวไ้ม่ให้แสดงออกว่ามีตวัอตัตามานะ แล้ว 
ไม่ลา้งอตัตา จิตยึดดีที�เอางานเป็นหลกัและไม่สามารถประมาณตนให้เหมาะสมได ้จึงเป็นการไป 
ยดัเยยีดใหผู้อื้�น โดยไม่ดูวา่แต่ละคนมีเหตุและปัจจยัที�แตกต่างกนั 

อนัดบัหก คือ ปัญหาเกี�ยวกบัการหาวตัถุดิบเพื�อปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ มีปัญหา
เรื�องการจดัหาวตัถุดิบไม่ได ้เช่น สมุนไพรในการทาํนํ าสมุนไพรฤทธิg เยน็สด อยา่งที�นิวเจอซี� หาใบ
ยา่นางสดยากมากซึ� งตอ้งสั�งซื อจากรัฐอื�น ส่วนการปลูกตน้ยา่นางก็ยากพอควรเพราะใบไม่ค่อยขึ น
โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาว นอกจากนี ยงัมีเรื�องของการขาดเอกสารหลกัฐานหรือขอ้มูลที�จะให้
ความรู้ ถึงแมจ้ะมีสื�อทางอินเตอร์เน็ตแต่หลายคนไม่มีหนทางเขา้ถึงสื�อได ้

อนัดบัเจ็ด คือ การหลีกเลี�ยงสิ� งที�เป็นโทษต่อสุขภาพนั นตอ้งฝืนกิเลส คนส่วนใหญ่ไม่
ชอบฝืนกิเลส เพราะการต่อสู้กบักิเลส ช่วงที�ยงัไม่ชนะกิเลสจะรู้สึกทุกข์ (เขาไม่รู้วา่จะรู้สึกสุขอนั
เลิศยอดภายหลงัเมื�อชนะกิเลส) จึงไม่อยากเอาจริงกบัการต่อสู้หรือบงัคบัควบคุมตนเองให้หลีกเลี�ยง
สิ�งที�เป็นพิษต่อร่างกาย  

และสุดทา้ยมี 2 ประเด็น คือ 1) การขาดแคลนจิตอาสา ขาดการสนบัสนุนและความพร้อม
ที�จะใชจิ้ตอาสาใหเ้ป็นประโยชน์ เนื�องจากจิตอาสามีนอ้ย เช่น วิทยาลยัชุมชนมีผูที้�รู้เรื�องการแพทย ์    
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วิถีพุทธไม่กี�ท่าน 2) การไม่เชื�อเรื�องกรรมและวิบากกรรม พบว่าการไม่เขา้ใจเรื�องกรรมและผล 
ของกรรมมีผลต่อการเจบ็ป่วย ทาํใหไ้ม่ไดแ้กไ้ขที�ตน้เหตุจนถึงวบิากกรรม  
  

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนารูปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติ

ชาติพันธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกับการสร้างสุขภาวะ

ตามหลักพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสัมพันธ์กัน

เป็นองค์รวม 
 
ตารางที� 33  แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขการเผยแพร่แพทยว์ถีิพุทธ 
 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขแพทย์วถิีพุทธ ความถี� ลาํดับความสําคัญ 

 สื�อ 12 1 
จดัค่าย ขยายเครือข่าย 8 2 
การปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 6 3 
การเขา้ร่วมกบัสาธารณสุข 5 4 
คู่มือ วชิาการ 5 4 

วทิยากร หรือจิตอาสา 4 5 
การเขา้กลุ่มและเขา้ประชุม 2 6 
สถานที� 1 7 

 
จากตารางที� 33 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกบั แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขแพทยว์ถีิพุทธ พบวา่  
อนัดบัแรก สื�อในปัจจุบนัการเผยแพร่ทางวิชาการค่อนขา้งน้อย เราตอ้งเร่งดาํเนินการ

แก้ไขหาลู่ทางการสื�อสารด้านเอกสารที�จะตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการให้มากยิ�งขึ น ซึ� งมีเอกสาร
วิชาการมากมายไม่จาํเป็นตอ้งตรงสาขาเราอย่างเดียว เพียงแค่ขอ้มูลที�นาํเสนอนั นมีผลกระทบกบั
ศาสตร์อื�นก็ได้ เช่น สุขภาพเราจะโยงเขา้กับวิชาการด้านธรรม หรือโยงเขา้กับเศรษฐกิจ สังคม  
และอื�น ๆ อีกมากมาย  จึงมีความเห็นว่า  เราจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธหันมาสนใจงานดา้นเผยแพร่ 
สิ�งตีพิมพล์งวารสารกนัให้มากขึ น ช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ  ใครถนดัแนวไหนก็เขียนแนวนั น ควรเริ�ม
ขยายและพฒันาการเผยแพร่การแพทยว์ิถีพุทธครอบคลุมสื�อต่าง ๆ ไปไดม้าก เช่น อินเทอร์เน็ต ทีว ี
วทิย ุเอกสารและบุคคลอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งในการเผยแพร่การแพทยว์ิถีพุทธจะตอ้งมีความยืดหยุน่ใน
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การเผยแพร่ เพราะการแพทยว์ถีิพุทธ ไดน้าํองคค์วามรู้ในการรักษาทุกแผนมาประยุกตใ์ช ้ ยุคนี เป็น
ยคุทนัสมยั อีกทั งที�ทาํอยูมี่คนสนใจและนาํไปปฏิบติัเป็นอยา่งมาก ควรเผยแพร่ทางสื�อคอมพิวเตอร์ 
เพราะเขา้ถึงได้ง่าย และควรมีการเผยแพร่เอกสารแพทยว์ิถีพุทธไปทุกโรงพยาบาล จะได้เขา้ถึง
ผูป่้วยได้ เน้นใช้สื�อทาง อินเตอร์เนต เพราะสื�อทางอินเตอรเนตเทคโนโลยี ไปด้วยความรวดเร็ว 
ส่วนใหญ่เห็นวา่ ยทููป (Youtube) เป็นช่องทางที�ดีมาก การเผยแพร่ เห็นไดช้ดัสําหรับคนที�อยู่ไกล 
จะดีมากกว่านี  ถ้ามีรูปแบบเผื�อสําหรับคนรุ่นใหม่ที�ชอบความทนัสมยั การโพสต์การแบ่งปัน
ประสบการณ์การใช้แพทยว์ิถีพุทธที�หลากหลายในยูทูปเพื�อให้คนรู้จกัแพทย์วิถีพุทธผ่านคนที�
ปฏิบติัตามแนวทางนี จริง อยากให้ยทููปของหมอเขียวมี subtitle เป็นภาษาองักฤษ มวลมนุษยช์าติ 
จะไดผ้ลประโยชน์อยา่งมหาศาล ชาวโลกจะไดรั้บรู้สูตรยาเกา้เม็ดวา่มาจากหมอเขียว ไม่ไดม้าจาก
ชาติอื�น ยิ�งกระจายให้โลกรู้เร็วเท่าไหร่ มากเท่าไหร่ยิ�งดี พลังแรงและยิ�งใหญ่ ฝรั�งจะมาอ้าง 
ไปจดทะเบียนไม่ได ้เพราะใคร ๆ ก็รู้แลว้วา่เป็นของคนไทย (ใจเพชร กลา้จน) 

รองลงมา คือ  การจดัค่าย ขยายเครือข่าย รูปแบบการจดัค่ายสุขภาพทั�วประเทศทุกวนันี 
ทาํมาถูกทางแลว้ ควรจดัค่ายสุขภาพอยา่งเป็นระบบ เพราะผูเ้ขา้ค่ายไดส้ัมผสัดว้ยตนเอง เห็นผลเอง 
วางขั นตอนการขยายงานเป็นลาํดบัต่าง ๆ ดงันี   เมื�อจดัตั งสวนป่านาบุญระดบัภาคแลว้ ให้ขยายงาน
ไปสู่สวนป่านาบุญระดับจงัหวดั ระดับอาํเภอ และระดับตาํบล ตามลาํดับ การจดัค่ายสุขภาพ 
ค่ายย่อยในที� ต่าง ๆ ควรจัดค่ายย่อย 1วนั ในแต่ละจุดหรือสถานที�ที� มีจติอาสาในพื นที�ตาม
องคป์ระกอบเพื�อเอื อให้คนที�ไม่มีเวลาไปค่ายหลายวนัไดเ้รียนรู้ เดือนละครั งแบบเวียนกนัจดั ออก
สื�อต่าง ๆ จดัค่ายในสถานศึกษาที�ต่าง ๆ ต้องมีการสรุปงานทุก ๆ ครั งที�มีการจดัค่ายฯ และส่ง
รายงานผลการจดัค่ายฯ เขา้สู่ศูนยก์ลางเพื�อจะไดรั้บรู้ ความเป็นไปของการจดัค่ายฯ ทุก ๆ ค่ายฯ 

อนัดบัสาม คือ การปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ การจดัค่ายฯ โดยมีเงื�อนไขพิเศษอื�น ๆ 
แทรก ทาํใหจุ้ดประสงค ์กติกา หรือรูปแบบค่ายแพทยว์ถีิพุทธเพี ยนไปจากเดิม  ดงันั นควรสังคายนา 
แนวโน้ม ปัญหา รูปแบบหรือแนวทาง ในส่วนนี ให้ชดัเจนในเวลาอนัใกล้นี  ควรมีเทคนิค สาธิต
วิธีการจดักระดูกและฝังเข็ม ควรปรับให้เหมาะสมกบักลุ่มบุคคลสถานที�ควรพร้อมจะปรับเปลี�ยน
ไดต้ลอดเวลา แต่ควรรักษาแก่นของแพทยว์ิถีพุทธไวคื้อ “สมดุลร้อนเยน็และลดกิเลสรักษาโรค” 
ควรทาํให้ดูให้องค์ความรู้ แนะนาํให้เขาช่วยเหลือตวัเอง รู้จกัคุณหมอเขียวและยา 9 เม็ด แนะนาํ 
เวปไซด์หมอเขียวดอทเนท (www.morkeaw.net) ให้เขาศึกษาเพิ�มเติม หลกัปฏิบติัของแพทยว์ิถีพุทธ
สวนทางกบัความเคยชินและวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบนั ซึ� งเป็นอุปสรรคใหญ่ ทางแกไ้ขคือ ทาํความ
ผาสุกที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา 

อนัดบัสี�  มี 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การเขา้ร่วมกบัสาธารณสุข ค่ายแพทยว์ิถีพุทธในปัจจุบนัมี 
2 ลกัษณะ คือ ค่ายประชาชนทั�วไป และค่ายบุคลากรทางการแพทย ์ค่ายประชาชนทั�วไปอยูใ่นสภาพดี 
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และค่ายบุคลากรทางการแพทยก์าํลงัเติบโตไปอย่างรวดเร็ว ผ่านหน่วยงานสาธารณสุขในระดบั
กระทรวง กรม ระบบการศึกษา เพราะประชาชนจะผ่านระบบเหล่านี แทบทุกคน ไดเ้นน้การเขา้สู่
เจา้หนา้ที�สาธารณสุขโดยตรง โดยเฉพาะ อสม. อบต. ต่าง ๆ ร่วมกนัจดัค่ายพฒันาเจา้หนา้ที�สุขภาพ
ก่อน ที�จะนาํไปสู่ประชาชนต่าง ๆ ต่อไป ทั งเจาะลึกและดา้นกวา้งควบคู่กนัไป ความจริงหากเรา
สามารถนาํการแพทยว์ถีิพุทธเขา้สู่ระบบสุขภาพของประเทศไดใ้นวนัใดวนัหนึ�งขา้งหนา้ตามความ
พร้อมและตามเหตุปัจจยัที�เป็นจริง เราจะไดค้วามสงบสุขกลบัสู่ทุกภาคส่วนไดอ้ย่างแทจ้ริง และ   
2) คู่มือ วชิาการ  หมอเขียวสามารถสรุปหลกัการหลกัสูตรใหเ้ผยแพร่ไดอ้ยา่งมีแนวร่วมเดียวกนัทุกที�
และถูกตอ้งไม่พลาด แต่เพื�อใหข้อ้มูลไม่เพี ยน ควรจดัทาํเป็นคู่มือในแต่ละเรื�องที�ชดัเจน คนที�ไม่เคยรู้
มาอ่านก็สามารถปฏิบติัได้ระดับหนึ� ง อาจจดัแยกตามกลุ่มผูเ้รียนรู้  เช่น วยั หน่วยงาน ควรจดั
หลกัสูตรค่ายใหจิ้ตอาสาไดเ้ลือก เช่น 1 วนัควรมีอะไร 2 วนัควรมีอะไร มีสื�อประกอบอะไรบา้ง จะ
ทาํให้มีมาตรฐานการเผยแพร่แพทยว์ิถีพุทธและสามารถต่อยอดกนัได ้จดัทาํหลกัสูตรเป็นเวบไชต ์
แลว้แต่จิตอาสา ถา้รายเดี�ยว กลุ่มยอมรับสามารถทาํไดโ้ดยไม่มีขอ้แม ้แต่ถา้มีนกัวิชาการโตแ้ยง้ควร
มีหลกัฐานอา้งอิงเพื�อให้ยอมรับมากขึ น โดยเฉพาะประชาชนที�อเมริกาจะให้นํ าหนกังานวิจยัเป็นหลกั 
เพราะส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวพุทธจึงเป็นการยากที�จะเขา้ใจ  

อันดับห้า คือวิทยากร หรือ จิตอาสา  การจัดค่ายแพทย์วิถีพุทธโดยที�บุคลากรผูจ้ ัด         
ไม่พร้อมทั งกาํลงัคน ความรู้ความชาํนาญในการถ่ายทอดยา 9 เม็ด รวมทั งความเขา้ใจในแก่นแกน
ของหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ควรสร้างและพฒันาจิตอาสาใหเ้ป็นวทิยากรยา 9 เม็ดของแพทยว์ิถีพุทธ
ที�มีคุณภาพและมีปริมาณให้เพียงพอ รองรับการเติบโตและขยายตวัของแพทยว์ิถีพุทธที�จะเกิดและ
เป็นไปในอนาคต การเป็นแบบอย่างที�ดีของจิตอาสา จะเป็นแรงดึงดูดได้อย่างดีในการทาํความ
ผาสุกที�ตนอย่างแทจ้ริง นี�คือการแผ่เมตตา และอุทิศส่วนกุศลกนัในขณะที�มีชีวิตเป็น ๆ อนัถดัมา 
การเขา้กลุ่มหรือประชุม คิดว่าตอ้งจดัให้มีจดัเสวนาเป็นกลุ่มยอ่ย มีการพบปะแลกเปลี�ยนความคิด
และประสบการณ์เป็นประจาํเพื�อกระตุน้ใหตื้�นตวัอยูเ่สมอ 

และสุดทา้ย สถานที� ควรพฒันาให้มีสิ�งที�จาํเป็นต่อชีวิตอย่างครบวงจรให้มากที�สุดเท่าที�
จะทาํได ้

 

การพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทย์วถิีพุทธนานาชาติชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
 

ตารางที� 34  การพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
 

การพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ความถี� ลาํดบัความสาํคญั 
การจดัประชุมเครือข่าย กลุ่มยอ่ย และเตวชิโช 9 1 
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ตารางที� 34  (ต่อ)  

การพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ความถี� ลาํดบัความสาํคญั 
การฝึกฝนตนเองใหพ้ึ�งตนเอง และทาํแบบอยา่งที�ตน 9 1 

การปฏิบติัธรรม ลด ละ เลิก กิเลส สลายตวัตน 7 2 

การเขา้หมู่กลุ่ม  สังคมสาธารณโภคี 7 2 

การหมั�นทบทวนธรรม ฟังธรรม พิจารณาธรรม บนัทึกสภาวธรรม 6 3 

การพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ 6 3 

การนาํสู่ชีวติผาสุกพอเพียง 4 4 

ระบบทะเบียนจิตอาสา 2 5 

  
จากตารางที� 34 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ พบวา่  
อนัดับแรกมี 2 ประเด็น ดังนี  1) การจดัประชุมเครือข่าย กลุ่มย่อยและเตวิชโช หมั�น

ประชุมกนั มาช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ ไม่มีภาระตกกบัผูใ้ดผูห้นึ� งเป็นการประสานงานกนั  ทาํงาน
เท่าที�ตนมีแรงมีความสามารถ จึงทาํให้งานสามารถเดินไปได ้มีการสรุปงาน สรุปใจโดยมีอาจารย์
เป็นประธานและให้คาํชี แนะเสริมในส่วนพร่องเติมเต็มใจ จิตอาสาตอ้งรับฟังความคิดเห็นคนอื�น 
เพิ�มการพบปะกลุ่มโดยมีกิจกรรมบาํเพ็ญบุญ ในแต่ละภูมิภาค เปิดโอกาสให้ได้พบอาจารย ์ 
มีที�ปรึกษาในแต่ละภูมิภาค จะทาํให้จิตอาสาไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ และไดป้รับกายใจอยา่งต่อเนื�อง 
อาจมีการจดักลุ่มจิตอาสา มีการประชุมเป็นกลุ่มย่อย ๆ เป็นครั งคราว หากมีการเตวิชโชกนั พูดคุย
ซกัถามกนัอยา่งไม่มีอตัตา คือ ไม่ไดถ้ามหาคนผิด แต่ถามเพื�อให้เขา้ใจกนัว่าเพราะอะไรจึงคิด ทาํ 
พดู แบบนั น แลว้จะเกิดบทเรียนในการทาํครั งต่อไป เพราะสัจจะอยา่งหนึ�งคือ ไม่มีความพร่องใดที�
เราไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้ง เราตอ้งชดใชว้บิากร่วมกนั ฉะนั น สิ�งไม่ดีเกิดขึ นก็ไม่ตอ้งโทษใคร อนัดบัแรก
คือ โทษตวัเอง แลว้ไม่ตอ้งคิดร้ายต่อ พลิกจิตได ้ใชเ้วลาในการแกไ้ขสถานการณ์ให้ดีขึ นดีกวา่เดิม 
แลว้ปัญหาก็จะไม่มี จากที�อาจารยพ์าทาํและร่วมเตวิชโชเพื�อลา้งใจล้างและวางสิ�งที�ไม่พอใจ ตดั
มิจฉาทิฏฐิออกจากใจ แต่คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ� งคงเห็นผล และ 2) การฝึกฝนตนเอง 
ใหพ้ึ�งตนเองและทาํแบบอยา่งที�ตน มีการอบรมการปฏิบติัตนในฐานะจิตอาสา  ซึ� งจิตอาสาตอ้งเป็น
แบบอย่างให้กบัผูป่้วย หรือผูที้�มาเขา้ค่ายสุขภาพ  ทาํตามธรรม และตามกรรมของแต่ละคน ซึ� งมา
จากต่างถิ�นต่างที�  ต่างกรรม ต่างวาระ แต่ละคนมีศีลที�ไม่เสมอกัน มีภาวะต่าง ๆ จากสังคม
สิ�งแวดลอ้มที�ต่างกนั ชีวิตของจิตอาสาก็คือผูใ้ฝ่ดี  ฝึกฝนปฏิบติัให้ไดม้รรค ไดผ้ลเพื�อไดจิ้ตที�เบิกบาน  
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ผอ่งใส  อยูใ่นฐานะผูใ้หอ้ยา่งบริสุทธ์และจะเป็นผูรั้บอยา่งพอเพียง  อยูใ่หโ้ลกเลี ยงไว ้ เป็นหลกัการ
พฒันาจิตอาสาที�สําคัญ  กฎระเบียบอื�น ๆ เป็นการตั งขึ นมาประกอบเท่านั น มีก็ได้ไม่มีก็ได ้  
ปรับเปลี�ยนตามสถานการณ์ โดยมีชาวอโศกเป็นตน้แบบในการพึ�งตนเช่นกนั การปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งที�ดี ผูอื้�นจะเห็นเอง พฒันาจิตอาสาโดยให้จิตอาสา ทาํตนให้เป็นตวัอยา่งที�ดี  ดีทั งร่างกาย
และจิตใจ ฝึกสมาธิ ฝึกสติ เป็นตวัอย่างเสียสละความสุขส่วนตวั ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้ความรู้และ
ปฏิบติัตนตามแนวการใช้ยาเกา้เม็ดอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบติั จะทาํให้เกิดช่องว่างและจะไม่มี
ใครเชื�อ ในจิตสาํนึกของแต่ละท่านที�ยอมรักษาศีลมากกวา่ชีวติเมื�อไร เมื�อนั นก็เมื�อนั นใครทาํใครได ้
“You have to learn it” 

รองลงมามี 2 ประเด็น ดงันี  1) การปฏิบติัธรรม ลด ละ เลิก กิเลส สลายตวัตน ในปัจจุบนั
อาจารย์หมอเขียวได้พฒันาจิตอาสาโดยเน้นการลดกิเลสและอัตตาในตัวจิตอาสาเอง ซึ� งเป็น
แนวทางที�ถูกตอ้งถูกตรง เพราะจิตอาสาจะเขม้แขง็ขึ น สามคัคีกนัมากขึ น พร้อมที�จะลดอตัตาตวัเอง 
ปรับปรุงตวัเองให้ดี การลดกิเลสของจิตอาสาโดยการให้แต่ละคนตั งตบะตามฐานของตน ดว้ยการ
เพิ�มอธิศีลของแต่ละคน ๆ จิตอาสาที�พฒันาลดกาม ลดอตัตาลงไดม้าก ก็จะกินนอ้ยใชน้อ้ย ป่วยนอ้ย 
มีปัญหาน้อย มีเวลาเยอะ ทาํงานไดเ้ยอะ ช่วยคนไดเ้ยอะ เน้นการลา้งกิเลส มีศีลเป็นกรอบในการ
ดาํเนินชีวิตไม่ตอ้งติดยึดว่างานตอ้งเสร็จสมบูรณ์ ทาํให้เกิดสภาวะผ่อนคลายไม่ตอ้งกงัวล จึงจะมี
แรง ที�จะพากเพียรปฏิบติัทาํสิ� งที�เป็นประโยชน์ต่อผูอื้�นอย่างไม่ต้องสร้างเงื�อนไขต่อไป ดังนั น 
จิตอาสาตอ้งฝึกการดูจิตและกิเลสของตนเองให้ทนั เห็นขอ้ดอ้ยขอ้ผิดพลาดของเพื�อนให้ยอ้นมาดู
ตวัเองว่าเรามีอย่างเขาหรือไม่ มากน้อยเพียงไร ไม่เพ่งโทษผูอื้�น  และ  2) การเขา้หมู่กลุ่ม  สังคม    
สาธารณโภคี การพฒันาจิตอาสานั นเป็นประเด็นหลกั ของคุณหมอเขียวที�พยายามนาํหลกัคาํสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้มาอธิบายให้ฟัง ดว้ยการพฒันาหมู่กลุ่ม จดัสรรทาํงานเป็นหมู่เป็นกลุ่ม 
ถา้มติหมู่กลุ่มว่ายงัไงเราก็ทาํไปอยา่งนั นเพราะถือว่าผา่นการสังเคราะห์มาดีแลว้ ความคิดของหมู่
คนดีก็เป็นเรื� องที� ดีมากกว่าเสียแน่นอน เพราะฉะนั นหากจะเกิดความพร่อง ความเสียหาย  
ความผดิพลาดก็คงไม่ใช่เรื�องใหญ่โตจนแกไ้ขอะไรไม่ได ้ในทางกลบักนัความพร่อง ความเสียหาย 
ความผิดพลาดที�เกิดจะเป็นประโยชน์ต่อหมู่กลุ่มให้ได้ฝึกระมัดระวงั ฝึกแก้ไข และฝึกวางใจ  
เพิ�มพลังบ้างเมื�อเริ� มอยู่กับที�หรือถดถอย ต้องมีขบวนการบาํเพ็ญบุญในหมู่กลุ่มในการพฒันา
ศกัยภาพทั งดา้นองคค์วามรู้ทางดา้นเทคนิคทางการแพทยว์ิถีพุทธและพฒันาดา้นจิตวิญญาณควบคู่
กนัไป ช่วยซ่อมสุขภาพของเพื�อนจิตอาสาดว้ยกนัฝึกฝนกบัหมู่กลุ่มและร่วมกิจกรรมดว้ยบ่อย ๆ จะ
เกิดความชาํนาญและมีวชิาการขึ นเรื�อย ๆ  

อนัดบัสาม มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) หมั�นทบทวนธรรม ฟังธรรม พิจารณาธรรม บนัทึก
สภาวธรรม มีการทบทวนธรรม  ฟังธรรม สนทนาธรรม หลงักิจกรรมบาํเพญ็เพราะเมื�อทุกคนเขา้ใจ
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ในเรื�องกรรมแลว้ จะสามารถลดกิเลสตนเองไดใ้นทุกขณะที�มีลมหายใจและเกิดความผาสุกจริง 
หมั�นฟังธรรมและแลกเปลี�ยนประสบการณ์ ทบทวนธรรม พิจารณาธรรม ฟังคุณหมอให้มาก  
เพราะพลงัจากหมู่กลุ่มจะช่วยใหพ้ละอินทรียข์องเราแข็งแรงขึ น ไดปั้ญญาจากบรรยายของคุณหมอ 
มีการบนัทึกการสู้กิเลสของตนในเรื�องนั น ๆ อยา่งสมํ�าเสมอ ให้เวลาในการสนทนาธรรม ทบทวน
ธรรมมากขึ น แลว้ทุกอยา่งจะมาใหบ้าํเพญ็เอง และ 2) พฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ หลงัจากเขา้ใจและ
ปฏิบติัยา 9 เม็ด เมื�อเป็นจิตอาสา ตอ้งมีหลกัสูตรวิทยากรแพทยว์ิถีพุทธ จนสามารถเป็นวิทยากร  
ยาทั ง 9 เม็ดได้  เมื�อเป็นวิทยากรยา 9 เม็ดของการแพทย์วิถีพุทธได้แล้ว จึงออกใบรับรองเป็น
วิทยากรจิตอาสาการแพทยว์ิถีพุทธให้ เพื�อจดัทาํเป็นหลกัสูตรแลว้เปิดอบรมและมอบเกียรติบตัร
รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขเพราะสําหรับผูที้�ไม่รู้มกัมีคาํถามมากมายเกี�ยวกบัความน่าเชื�อถือ 
ถ้ามีหลกัฐานอา้งอิงจะทาํให้เขายอมรับได้มากขึ น ตอ้งมีการเข้าค่ายพระไตรปิฎกอย่างต่อเนื�อง  
จะทาํให้ไดเ้รียนรู้ธรรมะที�จะนาํพาให้เราพน้ทุกข์ได้อย่างแทจ้ริง เมื�อผ่านค่ายพระไตรปิฎก และ
ควรมีการฝึกฝน ตอ้งมีหลกัสูตรวิทยากรแพทยว์ิถีพุทธ จนสามารถ ให้คาํแนะนาํผูป่้วย หรือเป็น
วิทยากรได้ การเรียนการสอนจากการฝึกปฏิบัติช่วยคนจริงในค่ายสุขภาพ เพราะเป็นโอกาส 
ที�เหมาะสมที�สุดที�จะไดเ้รียนรู้ฝึกฝนปฏิบติัการช่วยเหลือคนอยา่งแทจ้ริง เรียนรู้การฝึกเป็นจิตอาสา
ที�ดี และการเรียนการสอนจากค่ายแฟนพนัธ์แท้ทาํให้เรียนรู้เทคนิคในการช่วยเหลือผูค้นได้
หลากหลายวธีิ 

อนัดบัสี�  คือ การนาํสู่ชีวติผาสุกพอเพียง ผูเ้ขา้ค่ายฯ แลว้เห็นประโยชน์ หรือแมแ้ต่ผูไ้ม่ได้
เขา้ค่ายฯ แต่สัมผสัการแพทยว์ิถีพุทธจากการบอกเล่าหรือสื�ออื�น ๆ มีจิตใจอยากทาํความดี อยาก
เสียสละ หรืออยากตอบแทนคุณ เขาเหล่านั นจะอาสาตนมาเป็นจิตอาสาเอง ดว้ยการทาํความผาสุก 
ที�ตนเอง มีชีวติที�ประหยดัเรียบง่าย มีทั งจิตที�ดีงามและผอ่งใส ช่วยเหลือผูอื้�นดว้ยความยินดี แลว้ฝึก
รู้เพียรรู้พกัไป ชีวติมีแต่ความผาสุก 

และสุดทา้ย คือ ระบบทะเบียนจิตอาสา เมื�อเป็นจิตอาสาแลว้ตอ้งมีการขึ นทะเบียนจิตอาสา   
มีการอบรมการปฏิบติัตนในฐานะจิตอาสา 

นอกจากการนี จากการเขา้ร่วมพฒันาตนเองในค่ายสุขภาพตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธต่าง ๆ 
บางค่ายยงัมีกิจกรรมพิเศษเช่น การเดินธรรมยาตรา จาริกตามรอยบาทพระศาสดา ซึ� งจิตอาสาได้
แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมดงักล่าว ซึ� งผูว้ิจยัได้นาํมาวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎี
เกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา  สุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
ความคิดสัมพนัธ์กนัองคร์วม พบวา่ 
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ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ได้จากการเดินจาริกทางด้านร่างกาย 
 
ตารางที� 35  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นร่างกาย 
 

สาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นร่างกาย ความถี� ลาํดบัความสาํคญั 
ทดสอบร่างกายจากการเดินจาริก 14 1 

ฝึกความพร้อมของร่างกายในการเดินจาริก 5 2 

สภาวะกายที�แตกต่างในหมู่กลุ่ม 4 3 

ทุกขก์ายจากการเดินจาริก 1 4 

  
จากตารางที� 35 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น สรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

ไดส้าระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นร่างกาย พบวา่ 
อนัดบัหนึ�ง คือ ทดสอบร่างกายจากการเดินจาริก สังเกตสภาวะร่างกายพบความอดทน 

ฝึกความอดทน ไดท้ดสอบความเพียรความแข็งแกร่งทั งร่างกาย อินทรียพ์ละ ทาํให้ตวัเองขยนั
ฝึกซอ้มเดิน ทาํใหร่้างกายแขง็แรง ร่างกายไดป้รับและสามารถทนอยูก่บัความร้อนไดอ้ยา่งเบิกบาน
ไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค 

รองลงมา คือ ฝึกความพร้อมของร่างกายในการเดินจาริก การดูแลรักษาตนเอง การวางแผนใน
การจดักิจกรรมต่าง ๆ สุขภาพเรียงตามลาํดบั บางคนรู้สึกวา่ง่ายไม่ซบัซ้อนใชเ้วลาสั น ๆ และใกลต้วั 
บางคนฝึกตวัเองใหต้อ้งพร้อมเผชิญกบัสิ�งต่าง ๆ ยอมรับสภาพความเป็นจริงของร่างกาย  ฝึกเดินบนพื น
ยางมะตอย ช่วงนั นร้อนมากและมีเศษหิน จนตอ้งเดินเร็วระดบัหนึ�ง เพียงแค่ระยะทางสั น ๆ  

อนัดบัสาม คือ สภาวะกายที�แตกต่างในหมู่กลุ่ม บางคนไม่เหนื�อยแรงและมีโอกาสที�จะ
ถึงจุดหมายร่วมกนั การยอมรับในศกัยภาพของคนในหมู่กลุ่มที�แตกต่างกนั ทาํตามหมู่กลุ่มที�เห็นควร 
การเดินไปดว้ยกนัทีละกา้ว ผูที้�ใส่รองเทา้เดิน ไม่ใส่รองเทา้เดิน และผูใ้ส่ ๆ ถอด ๆ ตามแต่วาระของ
สภาพร่างกายและจิตใจของแต่ละคน ดว้ยการนวดบริเวณขอ้เทา้ ทาํให้เดินถึงจุดหมายไดใ้นที�สุด 
แมจ้ะเป็นกลุ่มสุดทา้ย 

และสุดทา้ยคือ ทุกขก์ายจากการเดินจาริก อาการเทา้กระทบถนนยางมะตอยร้อนมาก ทาํให้
ไดฝึ้กอดทน ฝึกสร้างความแขง็แรง แขง็แกร่ง ต่อความยากลาํบาก  
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ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ได้จากการเดินจาริกทางด้านจิตใจ 

 
ตารางที� 36  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นจิตใจ 

 
จากตารางที� 36  ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นจิตใจ พบวา่ 
อนัดบัแรก คือ การเห็นความทุกข์ ซึ� งการเดินจาริกทาํให้เห็นความทุกข์จากการไม่ได ้

ดงัใจ ความร้อนรนของจิตใจ แข็งกร้าว โกรธเกรี ยว ไม่พอใจ ขดัเคือง ซึ� งเป็นการทาํอาณาปานสติ
บนสติปัฏฐาน 4 เมื�อเทา้ผสัสะกระทบถนนยางมะตอยที�ร้อนมากแลว้สังเกตว่าใจร้อนไหม ทุกขใ์จไหม 
ทาํใหเ้ห็นความทุกขย์ากของตนจึงพร้อมที�จะเผชิญต่ออุปสรรคและความยากลาํบาก 

รองลงมา คือ การทดสอบจิตใจ ซึ� งการเดินจาริกทาํให้ได้ฝึกความอดทนและทดสอบ
ฝึกฝนจิตใจใหก้ลา้แกร่ง  ฝึกความอดทนไม่ตามใจกิเลสตนเอง และสามารถทนอยูก่บัความร้อนได้
อยา่งเบิกบาน  
 

ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ได้จากการเดินจาริกทางด้านสังคม 
 
ตารางที� 37  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นสังคม 
 

สาระประโยชน์ที�ได้จากการเดินจาริกทางด้านสังคม ความถี� ลาํดับความสําคัญ 

การช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั 
การสร้างความสามคัคี 
การเกิดความเมตตา 
การลดกิเลส 

5 1 

1 2 

1 2 

1 2 

 
จากตารางที� 37  ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�จากการเดินจาริกทางดา้นพบวา่  

สาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นจิตใจ ความถี� ลาํดัความสําคัญ 

การเห็นความทุกข ์
การทดสอบจิตใจ 

4 1 

3 2 
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อนัดบัแรก คือ การช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั เนื�องจากเป็นการไดบ้าํเพญ็ช่วยเหลือซึ� งกนั
และกนั ทาํใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจกนั เห็นความเสียสละของพี�นอ้ง  เห็นนํ าใจที�มีต่อกนั การยอม
ที�จะทาํตามที�อาจารยบ์อก ทาํตามหมู่กลุ่มที�เห็นควร ความมุ่งมั�นในการเดินไปด้วยกนัทีละก้าว 
นอกจากนี ยงัทาํใหเ้ห็นความทุกขย์ากของตนและของผูอื้�นทาํใหเ้กิดความเห็นใจเอื อเฟื อเผื�อแผ ่ 

รองลงมา มี 3 ประเด็น คือ 1) การสร้างความสามคัคี ซึ� งเป็นการสร้างความรักความสามคัคี
ในหมู่พี�นอ้ง  2) การเกิดความเมตตา ซึ� งทาํใหเ้กิดความเมตตาคนขา้งเคียง   3) การลดกิเลส เนื�องจาก
การเดินจาริกตามรอยบาทพระศาสดา เป็นการรวมพลงัของลูกศิษยพ์ระพุทธเจา้ที�มีความตั งใจจะทาํ
ความดีและมาชาํระลา้งกิเสตนเองรวมถึงการทาํประโยชน์เพื�อผูอื้�น 

 
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ได้จากการเดินจาริกทางด้านปัญญา 

 
ตารางที� 38  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นปัญญา 
 

สาระประโยชน์ที�ได้จากการเดินจาริกทางด้านปัญญา ความถี� ลาํดับความสําคัญ 

การลดกาม ลดอตัตา ดว้ยพลงัหมู่กลุ่ม 7 1 

การบาํเพญ็บุญในหมู่มิตรดี 4 2 

การพิจารณาการเกิด-ดบั 4 2 

  
จากตารางที� 38 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น สรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

ไดส้าระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นปัญญา พบวา่ 
อนัดบัหนึ�ง คือ การลดกาม ลดอตัตา ดว้ยพลงัหมู่กลุ่ม การเดินจาริกสอนให้มีสติรู้ตวั การ

ชนะใจตนเอง  ไม่ตามใจกิเลสตน ฝึกการมีสติ ไดบ้าํเพญ็ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั ลดอตัตาตวัตน  
การช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั  เมตตาคนขา้งเคียง  ฝึกการเสียสละ ทาํให้เห็นความทุกขย์ากของตน
และของผูอื้�น ทาํให้เกิดความเห็นใจเอื อเฟื อเผื�อแผ่ ช่วยเหลือกนัและกนั ตั งใจจะทาํความดีมา 
ชาํระลา้งกิเสตนและทาํประโยชน์เพื�อผูอื้�น  มนัจึงไม่ใช่ของง่าย เพราะเราตอ้งเดินทวนกระแสของ
สังคมโลก หมั�นเพียรใชปั้ญญาพิจารณาสิ�งที�เคยปฏิบติัมาในอดีตที�ให้โทษต่อตนเอง  จึงรีบกาํจดั
ออกไป ทาํให้ใจเป็นสุข ทุกกา้วที�ยา่งเดินจะทาํประโยชน์เพื�อผูอื้�นไดอ้ยา่งไร  และชาํระลา้งกิเลส
ตนที�ท่วมทบัถมจิตใจไดอ้ย่างไร ล้างความยึดมั�นสุขทุกข์ในชีวิตไปดว้ย จะทาํดว้ยใจที�เป็นสุข  
มีความยนิดีในการกระทาํ  พากเพียร วริิยะ ตั งใจ ทุ่มโถม ปฎิบติัใหเ้ป็นจริง ทาํใหส้าํเร็จ 



559 

 

รองลงมา มีสองประเด็น คือ 1)  การบาํเพญ็บุญในหมู่มิตรดี การตั งตนอยูใ่นความลาํบาก
กุศลธรรมเจริญยิ�งเป็นคาํสอนที�จริง พร้อมที�จะเผชิญต่ออุปสรรคและความยากลาํบาก สร้างความ
รักความสามคัคีในหมู่พี�น้อง เห็นความเสียสละของพี�น้อง ความมุ่งมั�น การยอมที�จะทาํตามที�
อาจารยบ์อก ทาํตามหมู่กลุ่มที�เห็นควร การเดินไปดว้ยกนัทีละกา้ว พบความเห็นอกเห็นใจกนั 
ช่วยเหลือกนั นํ าใจที�มีต่อกนั ความเมตตา 2) การพิจารณาการเกิด-ดบั การรู้เหตุแห่งทุกขแ์ละโรค 
การฝึกยอมรับสภาพความเป็นจริงของร่างกายที�สงบ เรียบง่าย  ทาํให้ร่างกายไดป้รับและสามารถ
ทนอยูก่บัความร้อนไดอ้ยา่งเบิกบานไม่กลวัตายไม่กลวัโรค การทาํอาณาปานสติ บนสติปัฏฐาน 4  
เมื�อผสัสะกระทบจากความคมของเศษหิน และความร้อนเยน็ของพื นถนนที�ไดเ้ดินผา่น เห็นความ
ไม่เที�ยงของ ความเยน็ ร้อน อ่อน แข็ง นิ�ม คม ระคายเทา้ ของพื นถนน เหมือนความทุกขจ์ากการ 
ไม่ไดด้งัใจ ร้อนรนจิตใจ แขง็กร้าว โกรธเกรี ยว ไม่พอใจ ขดัเคือง 

 

สรุป 
ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ ขององค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ 

ผูว้จิยัไดข้อ้มูลประสบการณ์การใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ตามที�นาํเสนอใน
บทที� 6 จากนั นไดท้าํการสกดัคาํสาํคญัของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ร่วมกบัความเห็น
ของผูเ้ชี�ยวชาญสกัดเป็นข้อกระทงคาํถาม แล้วนําข้อกระทงคาํถามมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
จาํนวน 100 ขอ้ เพื�อศึกษาองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ โดยไดน้าํแบบสอบถามไป
สํารวจความคิดเห็นของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ และจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธทั งในประเทศและต่าง 
ประเทศ จาํนวน 530 คน  

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ พบว่า องค์ประกอบการพฒันาการแพทย ์
วิถีพุทธ มีทั งสิ น 11 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 1) การรู้หรือพุทธะโดยตวัอยา่งหรือตวัแบบดว้ย
กระบวนการแก้ปัญหาที�ตน้เหตุ ใช้สิ�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกล้ตวัเป็นหลกั ทาํเองได ้เพื�อดาํรง
ชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดี สังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการ
เสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา 2) หลกัปฏิบติัหรือเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด)
ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา   3) การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป 
บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส ส่งผลต่อการส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟื นฟูสุขภาพ  4) แพทยว์ิถีพุทธ 
เป็นศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ 5) สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�
แข็งแรงและผาสุก 6) การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ 
ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงาน
สุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั 7) ชื�อ อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย 
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เบากาย มีกาํลงั ทุเลาอาการเจบ็ป่วย  8) หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตน
ให้พน้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื อกูลผูอื้�น   9)  คุณธรรมความกตญั}ูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ 
ดว้ยการใชค้วามรู้เสียมาเสียสละและเกื อกูลมนุษยชาติ 10) ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ิถีพุทธ    
11) อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้ประโยชน์ในระยะเริ�มตน้ของผูป่้วย และอาหาร
พืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย ซึ� งองค์ประกอบที�พบมีความ
สอดคล้องกบัขอ้มูลการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา ผูว้ิจยัจึงนํา
องค์ประกอบดงักล่าวไปจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธและ
จดัทาํมาตราการต่าง ๆ  ดงัรายละเอียดในบทที� 10 
 

 


