บทที 7
องค์ ประกอบการพัฒนาการแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
และรู ปแบบจิตอาสาแพทย์ วถิ ีพทุ ธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
การวิจ ยั เรื อง “จิ ตอาสาแพทย์วิถี พุท ธเพื อมวลมนุ ษ ยชาติ ” นี เป็ นการศึ ก ษาโดยใช้
กระบวนการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจยั เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ (Action Research) ซึ งมีวตั ถุประสงค์การวิจยั
คือ 1) ศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2538-2558
ของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ สถาบันบุญนิ ยม 2) ศึกษารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์
เพือมวลมนุ ษยชาติ และ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ และสร้างยุทธศาสตร์
การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ

องค์ ประกอบการพัฒนาการแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ระหว่าง
พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ ช้ก ารแพทย์วิถี พุท ธ สถาบันบุ ญนิ ย ม ในประเด็น “สุ ข ภาวะของผูใ้ ช้
การแพทย์วิถีพุทธ” มีขอบเขตด้านพืนทีการศึกษาจากจดหมายเหตุ คือ เอกสารบันทึกแบบต่าง ๆ
อันได้แก่ หนังสื อและแผ่นพับทีเผยแพร่ เกียวกับความรู ้ และหลักการแพทย์วิถีพุทธต่าง ๆ งานวิจยั
เกียวกับการแพทย์วถิ ีพุทธ แบบบันทึกแลกเปลียนประสบการณ์การใช้การแพทย์วถิ ีพุทธแบบต่าง ๆ
แบบบันทึกข้อมูลจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ หรื อผูท้ ีใช้การแพทย์วิถีพุทธ การสัมภาษณ์เชิ งลึกจากการ
แลกเปลี ยนประสบการณ์ ก ารใช้ก ารแพทย์วิถี พุ ท ธ ใบสมัค รและใบประเมิ นผลการอบรมค่ า ย
สุ ขภาพแพทย์วถิ ีพุทธ การแลกเปลียนประสบการณ์และข้อมูลการดูแลสุ ขภาพผ่านสื อออนไลน์ทาง
เวปไซด์ ยูทู ป เฟสบุ๊ค ไลน์ แ ละสื ออิ เ ล็ ค ทรอนิ ค แบบต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้องกับ การแพทย์วิ ถี พุ ท ธ
ระหว่าง พ.ศ. 2538-2558
ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลประสบการณ์การใช้การแพทย์วิถีพุทธ จากการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์
ตามทีกล่าวมาข้างต้น และได้รายงานผลไว้ในบทที 6 จากนันผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสกัดคําสําคัญของผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักทีใช้การแพทย์วิถีพุทธ ร่ วมกับความเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญสกัดรอบทีสองเป็ นข้อกระทง
คําถาม แล้วนําข้อกระทงคําถามมาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม จํานวน 100 ข้อ (ข้อ 1-100) (ผูว้ ิจยั
นําเสนอรายละเอี ยดในภาคผนวกที ค) โดยแบบสอบถาม (ดังรายละเอี ยดในภาคผนวกที ง) มี
2 ตอน คือ ตอนที 1 เป็ นข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม และตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเรื อง
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“สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ” เพือศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ จากนัน
ตรวจสอบคุ ณภาพของเครื องมื อที ใช้ใ นการวิจยั ครั งนี ที เป็ นแบบสอบถามที สร้ างขึ นมา นําไป
ทดสอบความเทียงตรงเชิ งเนื อหา (Content Validity) และความเชื อมัน (Reliability) ของเครื องมือที
ใช้ใ นการวิจยั โดยผ่า นการพิจารณาของผูเ้ ชี ยวชาญ 7 ท่า น โดยใช้วิธี IOC (Item–Objective
Congruence) เพือวิเคราะห์ความเทียงตรงเชิงเนื อหาซึ งคํานวณจากความสอดคล้องระหว่างประเด็น
ทีต้องการวัดกับข้อคําถามทีสร้างขึน โดยทุกข้อคําถาในแบบสอบถามทัง 100 ข้อ มีค่า IOC มากกว่า
0.50 ขึนไป ซึ งแสดงว่าข้อคําถามนันสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหรื อเนือหาทีต้องการ
ผูว้ ิจยั นําผลจากการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อหา มาจัดทําเป็ นแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ แล้วนําไปใช้กบั กลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ จํานวน 30 คน ข้อมูลทีได้จากการทดลองใช้
เครื องมื อได้นาํ มาวิเคราะห์ หาค่าความเชื อมัน (Reliability) โดยใช้สู ตรสัมประสิ ทธิg แอลฟาCoefficient) (α- Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 161) เพือหาค่าสัมประสิ ทธิg
แอลฟาของแบบสอบถามทังฉบับ โดยเมือคํานวณตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 161) ได้
ค่าสัมประสิ ทธิg แอลฟาของแบบสอบถามทังฉบับเท่ากับ 0.955 และการวิเคราะห์องค์ประกอบการ
พัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ ตรวจสอบความเทียงตรงเชิ งเนื อหา (Content Validity) และความเชื อมัน
(Reliability) โดยผูเ้ ชียวชาญจํานวน 7 ท่าน

ความคิดเห็นสุ ขภาวะของผู้ใช้ การแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปสํารวจความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ ทังผูท้ ี อยู่ใ น
ประเทศไทยและต่างประเทศ จํานวน 530 คน
จากนันผู ้วิ จ ัย นํา ข้อ มู ล มาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องคํา ตอบที ได้รั บ แล้ว ทํา การ
วิเคราะห์ ข ้อมู ล เชิ ง พรรณนา โดยการวิเคราะห์ ระดับ และความแตกต่ า งของความคิ ดเห็ น เรื อง
“สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ” และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจ เพือหาองค์ประกอบ
การพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติ ใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบ
ขันต้น (Extraction of The Initial Factors) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal
Component Analysis) หรื อ PCA ซึ งเป็ นการนํารายละเอียดของตัวแปร (กระทงคําถาม) ทีมีจาํ นวน
ตัวแปร (กระทงคําถาม) มาก ๆ มาไว้ในองค์ประกอบ (Component) ทีสอดคล้องกัน และการหมุน
แกนองค์ประกอบทียังคงทําให้องค์ประกอบยังคงตังฉากกัน หรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ยังคงเป็ น
อิสระกัน (Orthogonal Rotation) ทําให้จาํ นวนตัวแปร (กระทงคําถาม) ทีน้อยทีสุ ด มีค่านําหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) มากในแต่ละองค์ประกอบโดยวิธีวาริ แมกซ์ (Varimax Rotation)
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เพือกําหนดจํานวนองค์ประกอบ (Component) โดยพิจารณาค่าไอเกนรวม (Total Eigenvalues) มี
ค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 1 และค่านําหนักองค์ประกอบมีค่า 0.50 ขึนไป (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ . 2557)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวทีนําเสนอในบทนี ประกอบด้วย 1) สถิ ติวิเคราะห์ เชิ ง
พรรณนาข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์
วิถีพุทธ
1) สถิติวเิ คราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที 15 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัวไป
เพศ ชาย
หญิง
รวม
อายุ 10-20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
61-80 ปี
มากกว่า 80 ปี
รวม
สัญชาติ ไทย
จีน
พม่า
ลาว
ฝรังเศส
รวม

จํานวน
90
440
530
10
169
244
104
3
530
525
1
2
1
1
530

ร้ อยละ
17.00
83.00
100.00
1.89
31.89
46.04
19.62
0.56
100.00
99.05
0.19
0.38
0.19
0.19
100.00
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ตารางที 15 (ต่อ)
ข้ อมูลทัวไป
เชือชาติ ไทย
จีน
ลาว
ฝรังเศส
ไทยใหญ่
รวม
การศึกษาระดับ ปริ ญญาเอก/
หลังปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
อนุปริ ญญา
ปวช.
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษา
ไม่ระบุ
ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
รวม
อาชีพ ค้าขาย
ข้าราชการบํานาญ
พนักงานบริ ษทั
แม่บา้ น
จิตอาสา
เกษตรกร
ข้าราชการครู
นักปฏิบตั ิธรรม

จํานวน
518
8
1
1
2
530
3

ร้ อยละ
97.73
1.51
0.19
0.19
0.38
100.00
0.57

54
186
38
25
53
74
83
12
2
530
86
84
53
53
41
37
14
7

10.19
35.09
7.17
4.72
10.00
13.96
15.66
2.26
0.38
100.00
16.22
15.85
10.00
10.00
7.74
6.98
2.64
1.32
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ตารางที 15 (ต่อ)
ข้ อมูลทัวไป
ไม่ระบุ
ว่างงาน /อืน ๆ
รวม
พืนที ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ภาคกลาง
ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ต่างประเทศ
รวม

จํานวน
54
101
530
226
136
76
60
19
10
3
530

ร้ อยละ
10.19
19.06
100.00
42.64
25.66
14.34
11.32
3.58
1.90
0.56
100.00

จากตารางที 15 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามการวิจยั จํานวน 530 ท่าน เป็ นเพศชายจํานวน
90 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.00 และเป็ นเพศหญิงจํานวน 440 คน คิดเป็ นร้ อยละ 83.00 ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี จํานวน 244 คน และระหว่าง 21-40 ปี จํานวน 169 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 46.00 และ 31.90 ตามลําดับ มีสัญชาติไทยและเชื อชาติไทย ร้ อยละ 99.05 และ
97.70 ตามลําดับ โดยมีเชื อชาติอืน ๆ คือ จีน ลาว ฝรังเศส และไทยใหญ่ รวมจํานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.30 การศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามใน 4 ระดับแรก คือ 1) การศึกษาในระดับปริ ญญาโท
จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.19 2) ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.09
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.96 4) ระดับประถมศึกษาจํานวน 83 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.66 ในส่ วนของอาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถาม มีอาชี พใน 4 ลําดับแรก คือ 1) ว่างงาน
และอืน ๆ จํานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.06 2) ค้าขาย จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.22
3) ข้าราชการบํานาญ จํานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.85 4) พนักงานบริ ษทั จํานวน 53 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.00 และแม่บา้ น จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ในส่ วนของพืนที ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยจํานวน 527 คน และต่างประเทศ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ
99.40 และ 0.60 ตามลําดับ โดยในประเทศไทย เป็ นผูอ้ ยูใ่ นภาคใต้มากทีสุ ด รองลงมาอยูใ่ นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ (อีสาน) คิดเป็ นร้อยละ 42.6 และ 25.7 ตามลําดับ
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2) การวิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วถิ ีพุทธ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากการตอบแบบสอบถาม เพือหาค่าเฉลีย (Mean) และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation, S.D.) ของแบบสอบถาม ทีเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) เมือกําหนดให้
5 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ ด
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีสุ ด
ทังนีผูว้ จิ ยั กําหนดนําหนักความคิดเห็น และนําหนักความรู ้สึกนึ กคิด เรื อง “สุ ขภาวะของ
ผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ” โดยกําหนดให้
คําตอบ 5 มีนาหนั
ํ กความคิดเห็นเท่ากับ 5
คําตอบ 4 มีนาหนั
ํ กความคิดเห็นเท่ากับ 4
คําตอบ 3 มีนาหนั
ํ กความคิดเห็นเท่ากับ 3
คําตอบ 2 มีนาหนั
ํ กความคิดเห็นเท่ากับ 2
คําตอบ 1 มีนาหนั
ํ กความคิดเห็นเท่ากับ 1
สําหรั บ การแปลความหมายของค่ าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานที คํานวณได้จาก
คํา ตอบของผูต้ อบแบบสอบถาม เพื ออธิ บ ายถึ ง ระดับ และความแตกต่ า งของความคิ ดเห็ นเรื อง
“สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ” กําหนดดังนี
1. การแปลความหมายของค่าเฉลีย กําหนดดังนี
4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุ ด
3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยมาก
2.50-3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
0.00-1.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีสุ ด
2. การแปลความหมายของส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน กําหนดดังนี
1.21 ขึนไป หมายถึง ความคิดเห็นต่างกันมากทีสุ ด
0.91-1.20 หมายถึง ความคิดเห็นต่างกันมาก
0.61-0.90 หมายถึง ความคิดเห็นต่างกันปานกลาง
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0.31-0.60 หมายถึง ความคิดเห็นต่างกันน้อย
0.00-0.30 หมายถึง ความคิดเห็นต่างกันน้อยทีสุ ด
ความกว้างของอันตรภาคชัน = คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตําสุ ด / จํานวนชัน โดยนํา
ค่าเฉลียทีคํานวณได้ มาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ประเมินผลทีกําหนดไว้ (Fisher อ้างถึงในชัชวาลย์
เรื องประพันธ์. 2539 : 15)
ตารางที 16 ค่าเฉลีย (Mean) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นเรื อง“สุ ขภาวะ
ของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ” กําหนดดังนี
ที
ข้อคําถาม
1 เพือนหรื อญาติหรื อสมาชิ กในครอบครัวมีผลต่อ
การแนะนํา หรื อบอกต่ อเกี ยวกับ การใช้แพทย์
วิถีพุทธ
2 หนังสื อและหรื อสื อสิ งพิมพ์ต่าง ๆ มีผลต่อการ
ใช้แพทย์วถิ ีพุทธ
3 สื อออนไลน์ (เช่ น เวปไซต์ ยูทูป เฟสบุ๊ค ไลน์)
มีผลต่อการรู ้จกั และเผยแพร่ แพทย์วถิ ีพุทธ
4 สื อซี ดี ประเภท วีซีดี ดี วีดี และเอ็มพีสาม มี ผล
ต่อการรู ้จกั และเผยแพร่ แพทย์วถิ ีพุทธ
5 จิ ต อาสามี ผ ลต่ อ การรู ้ จ ัก และเผยแพร่ แ พทย์
วิถีพุทธ
6 หน่ วยงานสุ ขภาพมี ผลต่อการรู ้ จกั และเผยแพร่
แพทย์วถิ ีพุทธ
7 ท่านมาเรี ยนรู ้ มาด้วยความเต็มใจ เพือเอาไปใช้
ดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง และหรื อ ดู แ ลญาติ พี น้ อ ง
ภายในครอบครัว
8 ท่านมาเรี ยนรู ้ เพือนําไปแนะนําต่อ หรื อนําไป
เผยแพร่ ต่อญาติมิตร และประชาชนทัวไป

Mean
3.83

S.D.
1.10

ความหมาย
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก

4.05

0.87

4.13

1.07

4.06

0.96

4.39

0.77

3.71

1.19

4.67

0.60

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
เห็นด้วยมากทีสุ ด
และเห็นต่างกันน้อย

4.38

0.82

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง
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Mean

S.D.

ความหมาย

9

ท่านมาเรี ยนรู ้ เพือนําไปใช้ในหน้าที การงาน
ของท่ า น ซึ งเป็ นงานที เกี ยวข้อ งกับ การดู แ ล
รั กษาฟื นฟูและสร้ างเสริ มสุ ขภาพ หรื อในงาน
ทางสาธารณสุ ข
ท่า นอยากลองมาดู แลสุ ขภาพ ที เป็ นอี กหนึ ง
ทางเลือก
การดู แลรั ก ษาปั ญหาสุ ข ภาพหรื อการเจ็บ ป่ วย
ด้ว ยโรคและอาการต่ า ง ๆ นอกจากการรั ก ษา
ด้วยการรั บ ประทานยาหรื อวิธี ก ารต่ า ง ๆ ตาม
แผนปั จจุ บ ั น แล้ ว ยัง มี ก ารรั ก ษาแบบแผน
ทางเลื อก หรื อแผนอืน ๆ อีก จึงหาแนวทางอืน
โดยการมาลองใช้ห รื อ ศึ ก ษาแนวทางเลื อ ก –
แพทย์วิถีพุทธ (เช่ น หมอบอกท่านว่าต้องกิ นยา
ตลอดชี วิต ไม่มีท างรั กษาให้หายได้ หรื อไม่
อยากทานยาไปตลอดชีวติ )
ท่านมาเข้าค่า ยสุ ขภาพ เพราะทุ กข์ทรมานมาก
แล้ว อยากหาย วิธีการทีรั กษาในแผนปั จจุบนั
ไม่ได้ผล จึงหาทางเลือกอืน
ท่านหมดทางเลื อกในการรั กษาแล้ว หมอให้
กลับไปนอนรอทีบ้าน จึงต้องหาวิธีอืน
มีผูแ้ นะนําว่า ถ้ามาเข้าค่ายสุ ขภาพแล้วจะหาย
หรื อถ้าอยากหายให้ไปเข้าค่ายหมอเขียว
มาเข้าค่าย เพราะอยากเห็ นอยากเจอ หมอเขียว
หมอเขียวเป็ นทีรู ้จกั กันมากในสังคม
มาเข้าค่าย เพราะอยากมาฟัง มาเรี ยนรู ้ธรรมะ

3.49

1.44

เห็นด้วยปานกลาง
และเห็นต่างมากทีสุ ด

4.44

0.84

4.20

1.03

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก

3.68

1.34

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมากทีสุ ด

3.03

1.51

3.57

1.34

3.48

1.38

4.10

1.09

17 ต้ อ งมาเข้ า ค่ า ย เพราะหน้ า ที การงาน หรื อ 2.10
ผูบ้ งั คับบัญชาให้มา

1.38

เห็นด้วยปานกลาง
และเห็นต่างมากทีสุ ด
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมากทีสุ ด
เห็นด้วยปานกลาง
และเห็นต่างมากทีสุ ด
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
เห็นด้วยน้อย และเห็น
ต่างมากทีสุ ด

10
11

12

13
14
15
16

509
ตารางที 16 (ต่อ)
ที

ข้อคําถาม

18 เพราะได้ล องปฏิ บ ัติ ม าระยะหนึ งแล้ว จาก
การศึ ก ษาผ่ า นสื อสิ งพิ ม พ์ แ ละสื อออนไลน์
เลยอยากมาเรี ยนรู ้เพิมเติมด้วยตนเอง
19 การตังใจปฏิบตั ิดูแลตนเองด้วยเทคนิ ค 9 ข้อ ทํา
ให้อาการเจ็บป่ วยทุเลาได้เร็ ว หรื อหายได้ภายใน
5-7 วัน
20 การดื มนําสมุ นไพรปรั บ สมดุ ล ทํา ให้อาการ
เจ็บป่ วยทุเลา
21 การได้ทาํ กัวซาแล้ว ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
22 ทํา การสวนล้า งลํา ไส้ ใ หญ่ (ดี ท็ อ กซ์ ) ด้ว ย
สมุนไพรปรับสมดุล ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
23 แช่มือแช่เท้า ด้วยนําสมุนไพรปรับสมดุล ทําให้
อาการเจ็บป่ วยทุเลา
24 พอก ด้วยสมุ นไพรปรั บ สมดุ ล ทําให้อาการ
เจ็บป่ วยทุเลา
25 ทาด้ ว ยสมุ น ไพรปรั บ สมดุ ล ทํ า ให้ อ าการ
เจ็บป่ วยทุเลา
26 หยอดหู ด้วยสมุนไพรปรับสมดุ ล ทําให้อาการ
เจ็บป่ วยทุเลา
27 หยอดตา ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทําให้อาการ
เจ็บป่ วยทุเลา
28 หยอดจมู ก ด้วยสมุ นไพรปรั บ สมดุ ล ทํา ให้
อาการเจ็บป่ วยทุเลา
29 ประคบ ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทําให้อาการ
เจ็บป่ วยทุเลา
30 อบตัว ด้วยสมุ นไพรปรับสมดุ ล ทําให้อาการ
เจ็บป่ วยทุเลา

Mean

S.D.

ความหมาย

3.49

1.43

เห็นด้วยปานกลาง
และเห็นต่างมากทีสุ ด

4.13

1.01

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก

4.32

0.79

4.20

0.89

4.23

0.96

3.99

1.01

4.01

0.96

4.01

0.94

3.94

0.97

4.02

0.98

3.87

1.04

3.86

1.05

3.85

1.05

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
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Mean
31 อาบนํา ด้วยสมุนไพรปรับสมดุ ล ทําให้อาการ 3.95
เจ็บป่ วยทุเลา
32 การเดินเร็ ว ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
4.00

S.D.
0.99

33 การกดจุ ดลมปราณ โยคะกายบริ หาร ทํา ให้
อาการเจ็บป่ วยทุเลา
34 การรับประทานอาหารปรับสมดุล (อาหารสู ตร
หมอเขียว รสไม่จดั ) ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง
และอาการเจ็บป่ วยทุเลา
35 การทานอาหารมังสวิรัติ (ไม่มีเนื อสัตว์) รสจัด
(รสหวานมันเค็มเผ็ดเปรี ยวฝาดขม หรื อเจอร่ อย)
ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
36 การทานอาหารมัง สวิรัติรสไม่ จดั (ลดความ
หวานมันเค็มเผ็ดเปรี ยวฝาดขม) มาทานรสจื ด
แล้วทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
37 การทานพืช ผัก ผลไม้ ธัญพืช และสมุ นไพร
ไร้สารพิษ ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
38 การรับประทานอาหารปรับสมดุล ประกอบกับ
การลดจํานวนมืออาหารลง ได้ต่อเนื องยาวนาน
เท่าที รู ้ สึก สบาย เบากาย และมีกาํ ลังเต็ม ช่ วย
ส่ งผลทําให้สุขภาพแข็งแรง อาการเจ็บป่ วยทุเลา
ได้เร็ วมากยิงขึน
39 การใช้ธรรมะ ด้วยการฟั งธรรม ทําให้อาการ
เจ็บป่ วยทุเลา
40 การใช้ธรรมะ ฟั งธรรม เรื องสมดุ ลร้ อนเย็นที
พระพุ ท ธเจ้า ตรั ส ทํา ให้ ม ันใจในปรั บ สมดุ ล
ร้อนเย็น

4.34

0.80

4.61

0.66

3.54

1.44

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมากทีสุ ด

4.39

0.86

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง

4.55

0.65

4.52

0.68

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.31

0.84

4.47

0.75

0.95

ความหมาย
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง
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41 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื องเทคนิ คการทําใจให้
หายโรคเร็ ว (อย่ากลัวโรค อย่ากลัวตาย อย่าเร่ งผล
อย่ากังวล) ทําให้ปฏิบตั ิทีใจได้ถูกต้อง ส่ งผลให้
อาการเจ็บป่ วยทุเลา
42 การใช้ธรรมะ ฟั งธรรม เรื องข้อเสี ยของพรหม
สามหน้า ทําให้ปฏิ บตั ิทีใจได้ถูกต้อง ลดความ
ทุกข์ ความกังวล ไม่ยึดมันถือมันว่าสิ งดี จะต้อง
เกิ ดอย่างเดี ยวเท่านัน ทําให้ยอมรั บความจริ ง
และมี ค วามสุ ขได้ ม ากขึ น ส่ งผลให้ อ าการ
เจ็บป่ วยทุเลา
43 การใช้ธรรมะ ฟั งธรรม เรื องการล้างกามและ
อัต ตา การตัด ลด ละ เลิ ก สิ งที เป็ นพิ ษ เป็ นภัย
ด้ ว ยใจที เป็ นสุ ข ทํ า ให้ ป รั บ พฤติ ก รรมได้
ส่ งผลให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
44 การใช้ธรรมะ ฟั งธรรม เรื องกรรมและวิบาก
ช่วยทําให้ได้เข้าใจเรื องกรรมและวิบาก ชัดเจน
มากขึ น ช่ ว ยให้ เ ข้า ใจและยอมรั บ ถึ ง ผลของ
กรรม (วิบาก) ว่าสิ งทีเกิ ดขึน คือสิ งทีเราทํามา
ทําให้ลดความทุกข์ ความกังวลต่าง ๆ สามารถ
คลายใจได้ ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
45 การใช้ นําปั ส สาวะดู แ ลสุ ข ภาพ (ถื อ เป็ นการ
ปฏิ บ ั ติ ธ รรมข้ อ หนึ ง) มี ส่ วนทํ า ให้ อ าการ
เจ็บป่ วยทุเลาได้
46 การมีกาํ ลังใจทีดี จิตใจทีเข้มแข็งและมันคง ช่วย
ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลาได้
47 การละบาป ไม่ทาํ ชัว ทําแต่ความดี ทําให้อาการ
เจ็บป่ วยทุเลา และสุ ขภาพแข็งแรง

Mean
4.45

S.D.
0.76

ความหมาย
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง

4.39

0.77

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง

4.41

0.78

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง

4.51

0.74

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง

4.24

0.99

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างมาก

4.60

0.62

4.55

0.68

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

512
ตารางที 16 (ต่อ)
ที
ข้อคําถาม
48 การบําเพ็ญบุญ (ชําระกิเลสตน) กุศล (ทําความดี
ช่วยเหลือผูอ้ ืน) ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลาได้
49 การได้ร่วมลงฐานงาน ช่วยเหลืองานต่าง ๆ เช่น
การทํานําสมุนไพรปรับสมดุล กสิ กรรม ปุ๋ ยและ
ขยะ ศาลาและภาชนะ ห้องนําและลานซักล้าง
เป็ นต้น รวมทังได้เรี ยนรู ้กิจกรรมต่าง ๆ ในค่าย
ทําให้มีความสุ ข ส่ งผลให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
รู ้สึกสดชืน ร่ างกายแข็งแรงขึน
50 การคบมิตรดี สหายดี ได้ร่วมทําคุ ณงามความดี
ทําให้มีสุข ภาพกายที แข็ง แรง จิ ตใจที อิ มเอิ บ
เบิ ก บานแจ่ ม ใส มี ค วามผาสุ ก ทํา ให้ อ าการ
ไม่สบายเสามารถทุเลาได้เร็ ว
51 การสร้ า งสั ง คมสิ งแวดล้อมให้ดี ช่ วยทํา ให้
อาการเจ็บป่ วยทุเลา
52 กรรม (การกระทํา) ที ไม่ ดี จะสั งสมเป็ นวิบาก
(พลัง สร้ า งผลอัน เกิ ด จากการกระทํา ) ที ไม่ ดี
จะรอส่ งผลให้เกิดความเจ็บป่ วย
53 การเข้า ใจเรื องกรรม (การกระทํา ) และวิบ าก
(พลังสร้ างผลอันเกิ ดจากการกระทํา) อย่างแจ่ม
แจ้ง ทําให้หยุดชัว ทําแต่สิงทีดี ไม่เครี ยด ทําให้
มีสุขภาพกายและใจทีแข็งแรงและผาสุ ก อาการ
เจ็บป่ วยทุเลาได้ดี
54 การรู ้เพียรรู ้ พกั (เมือเหนื อยก็พกั และเมือได้พกั
แล้ว หายเหนื อย ก็ ใ ห้ ท ํา ต่ อ ) จะทํา ให้ อ าการ
เจ็บป่ วยทุเลา
55 การปฏิบตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์
วิถีพุทธ ทําให้หยุดยาได้

Mean
4.50

S.D.
0.72

ความหมาย
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง

4.39

0.74

4.51

0.67

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.43

0.71

4.51

0.74

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.58

0.66

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.50

0.66

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.40

0.79

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง

513
ตารางที 16 (ต่อ)
ที
ข้อคําถาม
56 การปฏิบตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์
วิถีพุทธ ทําให้ลดยาได้
57 การปฏิบตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์
วิถีพุทธ ใช้แล้วเบาตัวสบายดี จะเอาไปทําต่อ
58 การปฏิบตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์
วิถีพุทธ ทําให้สบาย โปร่ ง โล่ง
59 ความชัดเจนเรื องกรรม ทําให้มีกาํ ลังใจ ในการ
ลดละเลิ กสิ งทีไม่ดี พากเพียรทําสิ งทีดี ส่ งผลให้
รู ้สึกเบากาย มีกาํ ลัง
60 ชอบใจที หมอเขี ย วทํา เป็ นตัว อย่ า งและสอน
ใหัใช้ชีวติ ทีเรี ยบง่าย พอเพียง
61 การแพทย์วิถีพุทธทําให้ได้ดูแลตนเอง หรื อพึง
ตนในด้านสุ ขภาพ ทีแต่ละคนต้องทําเอาเอง จะ
ทําให้มีสุขภาพกายและใจทีแข็งแรงและเป็ นสุ ข
ทีสุ ด
62 การแพทย์วิถี พุทธใช้สิงที ประหยัด เรี ยบง่ า ย
ใกล้ต ัว ที มี ผ ลในการลดปั ญ หาสุ ข ภาพ และ
สร้างความแข็งแรงได้
63 การใช้แนวทางการรักษาแบบแพทย์วิถีพุทธ ทํา
ให้ ป ระหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั ก ษาโรค ลด
ค่าใช้จ่ายของวิธีการรักษาแบบแผนปั จจุบนั ทีใช้
อยู่ และยัง ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํา รงชี วิ ต
ประจําวัน ทําให้มีความผาสุ กมากขึน
64 การได้ฟังการบรรยายถึ งต้นเหตุการเกิดการหาย
ของโรค ทําให้เกิดความมันใจว่า การใช้แนวทาง
แพทย์วิถีพุทธ จะทําให้โรคทุกโรค หรื อ อาการ
เจ็บป่ วยทุกอาการ มีโอกาสลดลงหรื อหายได้

Mean
4.49

S.D.
0.75

ความหมาย
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.61

0.63

4.62

0.61

4.57

0.66

4.76

0.54

4.71

0.56

4.74

0.56

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างน้อย

4.73

0.54

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างน้อย

4.59

0.63

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างน้อย
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างน้อย

514
ตารางที 16 (ต่อ)
ที
ข้อคําถาม
65 ท่านเห็นด้วย ว่าโรคทีท่านเป็ นเกิดจากพฤติกรรมที
ไม่ดีของท่าน
66 ท่านเชื อว่าการแก้ปัญหาสุ ขภาพทีต้นเหตุ หรื อ
การรั ก ษาโรคที ต้น เหตุ ข องการเกิ ด ของโรค
จะทําให้รักษาได้ทุกโรคทุกอาการ หรื อโรคทุกโรค
ทุ ก อาการ สามารถรั ก ษาให้ ห ายได้ จากการ
ปรับแก้ไขทีต้นเหตุของโรคหรื ออาการไม่สบาย
67 การได้ขอ้ มูล เรี ยนรู ้ และเข้าใจวิธีการปฏิบตั ิยา 9
เม็ด ทีได้รับการแนะนําทีถูกต้องในค่าย พร้ อม
กับการได้ปฏิ บตั ิจริ งด้วยตนเอง เห็ นผลได้จริ ง
จากการปฏิ บตั ิ มีผลทําให้สามารถนําไปปฏิ บตั ิ
ต่อเนืองได้
68 การปฎิบตั ิตวั ตามเทคนิ ค 9 ข้อ ได้ต่อเนื อง ทํา
ให้อาการเจ็บป่ วยทุ เลาหรื อหายได้ ส่ งผลให้
สุ ขภาพดีได้จริ ง
69 การนําความรู ้แพทย์วถิ ีพุทธ (เทคนิค 9 ข้อ) ไป
ช่วยเหลือผูอ้ ืน ทําให้ตนเองมีความสุ ข มีกาํ ลัง
หรื อพลังเต็ม สุ ขภาพกายใจแข็งแรงและ
เบิกบาน
70 การได้ ฟั ง กรณี ต ัว อย่ า งหรื อเคสแลกเปลี ยน
ประสบการณ์ และการได้พูดคุ ย กับจิ ตอาสา
แพทย์วิถีพุทธและผูเ้ ข้าอบรมทีมีประสบการณ์
ทีนําเทคนิ ค 9 ข้อ ไปทําแล้วสุ ขภาพดี ขึน ทุเลา
หรื อหายจากโรค ทําให้มีความมันใจและมีความ
ศรัทธาในแนวทางนี ว่าน่าจะเป็ นวิธีทีมีส่วนช่วย
ทําให้ทุเลาหรื อหายโรคได้

Mean
4.57

S.D.
0.71

ความหมาย
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.58

0.67

4.58

0.67

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.63

0.61

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.57

0.65

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.73

0.65

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

515
ตารางที 16 (ต่อ)
ที
ข้อคําถาม
71 ท่านเชือว่า การได้ช่วยเหลือผูอ้ ืน จะทําให้ได้บุญ
กุศล ทําให้ร่างกายแข็งแรงและได้รับประโยชน์
สุ ขต่าง ๆ ทังในชาตินีและชาติอืน ๆ สื บไป
72 การได้ฟังเพลงแพทย์วิถีพุทธ เช่น เพลง “แรงใจ
เพือมวลชน” และ “รวมพลคนดี ” แล้วรู ้ สึกมี
ความสุ ขมีพลังใจ
73 การทํากิจกรรมเสริ ม เช่น การเดินจาริ ก ทําให้มี
พลัง มี ความสุ ขทังกายและใจ ทําให้โรคหรื อ
อาการเจ็บป่ วยทุเลาและหายได้เร็ ว
74 การใช้วิ ธี ก ารดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพตามแนวทาง
แพทย์วิถีพุท ธ แม้ผูป้ ่ วยจะต้องเสี ยชี วิต ก็จะ
เสี ยชีวติ จากไปด้วยความสงบ
75 ท่านเห็นด้วยว่า การปฏิบตั ิตามแนวทางหลักการ
แพทย์วิถีพุทธ เป็ นแนวทางทีน่ าทึงน่ าอัศจรรย์
ใจ ที สามารถรั กษาทุ ก โรคหรื ออาการเจ็บป่ วย
ให้ทุเลาหรื อหายได้
76 การศรั ท ธาหรื อเชื อมันในคํา สอนและหรื อ
คําแนะนําของหลักการแพทย์วิถีพุทธ ทีนําไป
ปฏิ บตั ิและเห็ นผลได้จริ ง ทําให้นาํ ไปปฏิ บตั ิต่อ
ได้อย่างต่อเนืองและมันคง
77 การได้มาร่ วมกิจกรรมกับหมู่กลุ่มแพทย์วิถีพุทธ
หรื อมาเข้าค่ายซํา ๆ อย่างต่อเนื อง ทําให้มีพลัง
กายพลังใจ และนําพลังนันกลับไปปฏิ บตั ิ ตน
ตามหลักการแพทย์วิถี พุท ธ การทํา คุ ณความดี
หรื อช่ ว ยเหลื อ แบ่ ง ปั น เกื อกู ล ผู ้อื นได้ อ ย่ า ง
ต่อเนือง

Mean
4.59

S.D.
0.66

ความหมาย
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.57

0.77

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.58

0.83

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.58

0.82

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.63

0.72

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.57

0.68

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.58

0.66

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง
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ตารางที 16 (ต่อ)
ที
ข้อคําถาม
78 การปลู ก พื ช ผัก สมุ นไพรไร้ ส ารพิ ษ ทานเองที
บ้า น ช่ ว ยลดปั ญ หาอาการเจ็ บ ป่ วยได้ ทํา ให้
อาการเจ็บป่ วยทุเลาและหายได้ ส่ งผลต่อสุ ขภาพ
กายทีแข็งแรงและใจทีเป็ นสุ ขได้
79 ท่านเห็นด้วยว่า การลดกิ เลส คือ การรักษาโรค
ดังคําคมทีว่า “ลดกิเลส รักษาโรค”
80 การได้ เ รี ยนรู ้ ห ลัก การแพทย์วิ ถี พุ ท ธ ทํา ให้
ผูเ้ รี ย นรู ้ มี สั ม มาอาชี พ หรื อ อาชี พ ที สุ จ ริ ต และ
บริ สุทธิg ได้
81 การได้ม าเสี ย สละและแบ่ ง ปั น ได้ใ ห้ แ ละ
ช่ วยเหลื อผูอ้ ื น อย่า งไม่ คิ ดเอาอะไรตอบแทน
จะทํา ให้ส ามารถช่ วยเหลื อผูอ้ ื นได้สู งสุ ด และ
จะเป็ นกุ ศลสู ง สุ ด ที จะทํา ให้มีสุ ขภาพกายที
แข็งแรงและสุ ขภาพใจที เบิกบานแจ่มใสสู งสุ ด
เช่นกัน
82 ท่ า นเห็ น ด้ ว ยว่ า ถ้ า ได้ ม าที “สวนป่ านาบุ ญ
1/2/3/4/5” จะทํา ให้ มี พ ลัง มี ค วามสุ ข อาการ
ไม่สบายทุ เลา หรื อหายได้เร็ ว และถื อเป็ นการ
เติมพลังกายใจ
83 ท่ า นเห็ น ด้ ว ยว่ า ถ้ า ได้ ม าที “สวนป่ านาบุ ญ
1/2/3/4/5” จะทํา ให้มีพลัง มี ความสุ ข เป็ นการ
เติมพลังกายใจได้อย่างรวดเร็ ววิธีหนึง
84 การได้มาเรี ยนรู ้ทีสวนป่ านาบุญ 1/2/3/4/5 ทําให้
ท่านได้พบสิ งทีค้นหามาทังชี วิต ทีจะทําให้ท่าน
มีความสุ ข

Mean
4.65

S.D.
0.62

ความหมาย
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.60

0.67

4.55

0.66

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.62

0.66

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.44

0.79

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง

4.42

0.77

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง

4.38

0.82

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง
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ตารางที 16 (ต่อ)
ที
ข้อคําถาม
85 ท่ า นเคยเจ็ บ ป่ วยมาก่ อ น หรื อ มี ค วามทุ ก ข์
ทรมาน พอหายแล้วก็ อยากตอบแทนคุ ณ และ
หรื อช่วยเหลือผูอ้ ืนให้พน้ จากความทุกข์ ทรมาน
เหมือนกับทีตนเคยได้รับมาก่อน
86 ท่านเคยมีความเจ็บป่ วย ทุกข์ทรมาน แล้วได้รับ
การช่ ว ยเหลื อ มาก่ อ น พอหายแล้ ว ก็ อ ยาก
ตอบแทนคุ ณ และหรื อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้อื นให้ พ ้น
จากความทุกข์ ทรมาน โดยอยากมาเสี ยสละเป็ น
จิตอาสาทํางานร่ วมกับหมู่กลุ่มแพทย์วถิ ีพุทธ
87 เมือท่านได้เรี ยนรู ้ และปฏิ บตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ
ตามหลัก การแพทย์วิถี พุ ท ธ ทํา ให้ท่ านได้รู้จกั
คุ ณ ค่ า ของการเสี ย สละแบ่ ง ปั น ได้ใ ห้ แ ละ
ช่วยเหลือผูอ้ ืน
88 เมือท่านได้เรี ยนรู ้ และปฏิ บตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ
ตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ ท่านอยากช่วยให้คน
หายโรค ด้วยวิธีทีประหยัดเรี ยบง่าย เป็ นหมอ
ดูแลตัวเองได้
89 เมือท่านได้เรี ยนรู ้ และปฏิ บตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ
ตามหลักการแพทย์วิถี พุท ธ ท่ านอยากมี มิตรดี
สหายดีหรื ออยากอยู่ในกลุ่มมิตรดีสหายดี สังคม
สิ งแวดล้อมทีดี อย่างหมู่กลุ่มแพทย์วถิ ีพุทธ
90 เมือท่านได้เรี ยนรู ้ และปฏิ บตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ
ตามหลัก การแพทย์ วิ ถี พุ ท ธ ท่ า นอยากทาน
อาหารไร้สารพิษได้อย่างต่อเนื อง เพราะมีผลต่อ
สุ ขภาพกายทีแข็งแรงและใจทีเป็ นสุ ข

Mean
4.38

S.D.
0.85

ความหมาย
เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง

4.33

0.88

เห็นด้วยปานกลาง
และเห็นต่างปานกลาง

4.58

0.66

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.61

0.66

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.59

0.67

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.57

0.68

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง
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ตารางที 16 (ต่อ)
ที

ข้อคําถาม

Mean

S.D.

ความหมาย

91 การใช้แพทย์วิถีพุทธ ช่วยทําให้ลดกิ เลส ออก 4.56
จากสิ งที เป็ นพิ ษ เป็ นภั ย ตั ด สิ งที ติ ด ยึ ด ได้
สามารถลดละเลิ ก สิ งที ติ ด ยึ ด ได้ อย่ า งมันใจ
สุ ขใจ
92 ท่านเห็นด้วยว่า ท่านอยากมีความสุ ข
4.69

0.65

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

0.63

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง
เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

93 ท่านเห็ นด้วยว่า ท่านอยากมาฟั งธรรมคุ ณหมอ
เขี ย ว คุ ณ หมอเขี ย วสามารถบรรยายธรรมที
ละเอี ย ดและเข้า ใจได้ ง่ า ย อย่ า งที ไม่ เ คยฟั ง
มาก่อน
94 ท่านมีความเชื อว่า “หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัว
คุณเอง” เป็ นไปได้จริ ง และได้ใช้คาํ คมนี กับตัว
ท่า นเอง พร้ อมนํา ไปแนะนํา หรื อใช้ช่วยเหลื อ
ผูอ้ ืนด้วย
95 ท่ า นมี ค วามเชื อว่ า “ศู น ย์ บ าทรั ก ษาทุ ก โรค”
เป็ นไปได้จริ ง และได้ใช้คาํ คมนี กับตัวท่านเอง
พร้อมนําไปแนะนําหรื อใช้ช่วยเหลือผูอ้ ืนด้วย
96 ท่านมีความเชือว่า “สิ งทีได้ เราได้ รับ คือ สิ งทีเรา
เคยทํามา ไม่ มีสิงใดทีเราได้ รับ โดยเราไม่ ทํามา”
และได้ใ ช้ค าํ คมนี กับ ตัว ท่ า นเอง พร้ อ มนํา ไป
แนะนําหรื อใช้ช่วยเหลือผูอ้ ืนด้วย
97 ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ว่า ความสุ ขนันสามารถทํา
ได้ดว้ ยการพึงตน ตามคําคมทีว่า “ทําความผาสุ ก
ทีตน ช่ วยคนทีศรัทธา”
98 ท่ า นเห็ นด้วยหรื อ ไม่ ว่า ความสุ ข ที แท้จริ ง นัน
สามารถทํา ได้ด้ว ยการตามเห็ น ความจริ ง ตาม
ความเป็ นจริ ง ถึ ง ความหลงในสุ ข ลวงหรื อสุ ข
เท็จ ตามคําคมทีว่า “สุ ขลวง ทุกข์ จริง”

4.61

0.62

4.71

0.58

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างน้อย

4.57

0.67

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.61

0.66

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.65

0.66

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง

4.59

0.66

เห็นด้วยมากทีสุ ด และ
เห็นต่างปานกลาง
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ตารางที 16 (ต่อ)
ที
ข้อคําถาม
Mean
99 ท่ า นรู ้ สึ ก ว่ า อ าห า รป รั บ ส มดุ ล ที จั ด ใ ห้ 3.35
รั บ ประทานในค่ า ยสุ ข ภาพทัง 5 วัน นัน ใน
วันแรกของค่ายนัน มีรสจืด ไม่อร่ อย ทําให้ทาน
ได้ยาก ทานได้นอ้ ย หรื อทานไม่ค่อยได้
100 ท่ า นรู ้ สึ ก ว่ า อ าห า รป รั บ ส มดุ ล ที จั ด ใ ห้ 4.34
รับประทานในค่ายสุ ขภาพทัง 5 วันนัน ในวันที
ห้าหรื อวันสุ ดท้ายของค่ายนัน มีรสจืดแต่อร่ อย
ขึน สามารถทานได้ง่ายขึน ทานได้มากขึน

S.D.
1.42

ความหมาย
เห็นด้วยปานกลาง
และเห็นต่างมากทีสุ ด

0.89

เห็นด้วยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง

จากตารางที 16 พบว่า ความคิ ด เห็ น เรื อง “สุ ข ภาวะของผูใ้ ช้ ก ารแพทย์วิ ถี พุ ท ธ” มี
ความเห็ นในระดับมากจนถึ งมากทีสุ ดในเกื อบจะทุ กข้อของคําถาม จากที ค่าเฉลี ย (Mean) อยู่ใน
ระดับมากจนถึงมากทีสุ ด โดยค่าเฉลีย (Mean) อยูร่ ะหว่าง 3.54-4.76 และมีความแตกต่างของความ
คิดเห็นในระดับปานกลางถึงมากทีสุ ด กล่าวคือส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation, S.D.)
อยูใ่ นระดับปานกลางถึงมากทีสุ ด โดยค่าของส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูร่ ะหว่าง 0.61-1.51

องค์ ประกอบการพัฒนาการแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเรื อง “สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์
วิ ถี พุ ท ธ” มาวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบด้ ว ยโปรแกรมวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทางสถิ ติ ใช้ วิ ธี ก ารสกัด
องค์ประกอบขันต้น (Extraction of the initial factors) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
(Principal Component Analysis) หรื อ PCA ซึ งเป็ นการนํารายละเอียดของตัวแปร (กระทงคําถาม)
ทีมีจาํ นวนตัวแปร (กระทงคําถาม) มาก ๆ มาไว้ในองค์ประกอบ (Component) ทีสอดคล้องกัน และ
การหมุนแกนองค์ประกอบทียังคงทําให้องค์ประกอบยังคงตังฉากกัน หรื อองค์ประกอบต่าง ๆ
ยังคงเป็ นอิสระกัน (Orthogonal Rotation) ทําให้จาํ นวนตัวแปร (กระทงคําถาม) ทีน้อยทีสุ ด มีค่า
นําหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มากในแต่ละองค์ประกอบโดยวิธีวาริ แมกซ์ (Varimax
Rotation) เพื อกําหนดจํานวนองค์ประกอบ (Component) โดยพิจารณาค่า ไอเกนรวม (Total
Eigenvalues) มีค่ามากกว่า หรื อเท่ากับ 1 และค่านําหนักองค์ประกอบมีค่า 0.50 ขึนไป (ธานิ นทร์
ศิลป์ จารุ . 2557)
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้หลักการแพทย์วิถีพุทธ ได้จาํ นวนองค์ประกอบ
(Component) 11 องค์ประกอบ (Components) มีค่าความแปรปรวนสะสม (Cumulative %) ร้อยละ
69.58 ของความแปรปรวนทังหมด โดยได้แสดงค่าไอเกนรวม ค่าร้อยละของความแปรปรวน และ
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม ได้ดงั ตารางที 17 ดังนี
ตารางที 17 ผลการหมุนแกนสกัดองค์ประกอบ
องค์ ประกอบ
(Component)

ค่ าไอเกนรวม
(Total Eigenvalues)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

23.21
10.27
5.87
2.86
2.58
2.58
2.30
2.08
1.68
1.41
1.31

ค่ าร้ อยละของความ
แปรปรวน
(% of Variance)
27.30
12.08
6.90
3.37
3.04
3.03
2.70
2.45
1.97
1.65
1.54

ค่ าร้ อยละของความ
แปรปรวนสะสม
(Cumulative %)
27.30
39.39
46.29
49.65
52.69
55.72
58.42
60.87
62.84
66.41
69.58

จากตารางที 17 พบว่าองค์ประกอบการใช้หลักการแพทย์วิถีพุทธ มีทงสิ
ั น 11 องค์ประกอบ
เรี ยงลําดับตามตัวแปรองค์ประกอบทีมีค่าไอเกนมากกว่า 1 จากมากไปหาน้อย มีค่าความแปรปรวน
สะสมทัง 11 องค์ประกอบ เท่ากับร้อยละ 69.58 ของความแปรปรวนทังหมด เรี ยงลําดับองค์ประกอบ
ตามค่าไอเกน ได้คือ องค์ประกอบที 1 ถึง องค์ประกอบที 11
1. ผลการหมุนแกนภายหลังสกัดองค์ประกอบ (Factor Rotations) เพือดําเนิ นการแยก
ข้อกระทงทีอาจอยู่ในหลายองค์ประกอบให้แยกชัดเจนยิงขึน ทําให้เพือง่ายต่อการให้ความหมาย
และกําหนดชื อองค์ประกอบ โดยใช้วิธีการหมุนแบบตังฉาก (Orthogonal Rotation) วิธีแวริ แมกซ์
(Varimax) ผูว้ ิ จยั พิ จารณาค่ า นําหนัก องค์ป ระกอบที มี ค่ า 0.50 ขึ นไป แล้วนํา ผลมากํา หนดเป็ น
องค์ประกอบการใช้หลักการแพทย์วถิ ีพุทธ 11 องค์ประกอบ มีจาํ นวนทังสิ น 85 ข้อกระทง ดังนี
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องค์ประกอบที 1 ประกอบด้วย 44 ข้อกระทง 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
องค์ประกอบที 2 ประกอบด้วย 13 ข้อกระทง คือ 30, 24, 29, 28, 31, 26, 23, 32, 21, 22,
33, 20, 19 และ 19
องค์ประกอบที 3 ประกอบด้วย 6 ข้อกระทง คือ 43, 40, 41, 42, 39, และ 44
องค์ประกอบที 4 ประกอบด้วย 4 ข้อกระทง คือ 13, 14, 12 และ 15
องค์ประกอบที 5 ประกอบด้วย 3 ข้อกระทง คือ 82, 83 และ 84
องค์ประกอบที 6 ประกอบด้วย 3 ข้อกระทง คือ 4, 2, 3 และ 6
องค์ประกอบที 7 ประกอบด้วย 3 ข้อกระทง คือ 36, 37 และ 34
องค์ประกอบที 8 ประกอบด้วย 3 ข้อกระทง คือ 8, 7, และ 10
องค์ประกอบที 9 ประกอบด้วย 2 ข้อกระทง คือ 86 และ 85
องค์ประกอบที 10 ประกอบด้วย 1 ข้อกระทง คือ 92
องค์ประกอบที 11 ประกอบด้วย 2 ข้อกระทง คือ 99 และ 35
2. การตังชื อองค์ป ระกอบ ผูว้ ิจยั พิ จารณาความสอดคล้องของเนื อหาทุ ก ข้อกระทง
คําถามที มี อยู่ในองค์ประกอบนัน ๆ แล้วตังชื อองค์ประกอบที เกี ยวข้องกับการพัฒนาการแพทย์
วิถีพุทธ
องค์ประกอบที 1 ชือ การรู ้หรื อพุทธะโดยตัวอย่างหรื อตัวแบบด้วยกระบวนการแก้ปัญหา
ทีต้นเหตุ ใช้สิงทีประหยัด เรี ยบง่าย ใกล้ตวั เป็ นหลัก ทําเองได้ เพือดํารงชี วิตประจําวัน ช่วยสร้าง
ศรัทธา พลังของหมู่มิตรดีสหายดี สังคมสิ งแวดล้อมดี และพลังแห่งการเสี ยสละ เป็ นการต่อยอดการ
เป็ นจิตอาสา
องค์ประกอบที 2 หลักปฏิ บตั ิหรื อเทคนิ คการปรับสมดุ ล 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ทําให้อาการ
เจ็บป่ วยทุเลา
องค์ประกอบที 3 ชื อ การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรั บสมดุ ลร้ อนเย็น ละบาป
บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้ผอ่ งใส ส่ งผลต่อการส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา และฟื นฟูสุขภาพ
องค์ประกอบที 4 ชือ แพทย์วถิ ีธรรม เป็ นศาสตร์ แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ
องค์ประกอบที 5 ชือ สังคมสิ งแวดล้อมสถานทีมีผลต่อสุ ขภาพกายใจทีแข็งแรงและผาสุ ก
องค์ป ระกอบที 6 ชื อ การสื อสารผ่า นออนไลน์ และสิ งพิ ม พ์ต่า ง ๆ มี อิท ธิ พ ลต่ อการ
เผยแพร่ ช่ วยเหลื อผูค้ นและสร้ างความเชื อหรื อศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีธรรม คื อ
หน่วยงานสุ ขภาพเพือคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็ นสําคัญ
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องค์ประกอบที 7 ชื อ อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง ทุเลาอาการ
เจ็บป่ วย
องค์ประกอบที 8 ชื อ หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้เพือพึงตนให้พน้
ทุกข์และช่วยเหลือเกือกูลผูอ้ ืน
องค์ประกอบที 9 ชื อ คุ ณธรรมความกตัญ}ูตอบแทนคุ ณต่อหมอผูเ้ สี ยสละ ด้วยการใช้
ความรู ้มาเสี ยสละและเกือกูลมนุษยชาติ
องค์ประกอบที 10 ชือ ความสุ ขคือเป้ าหมายของการแพทย์วถิ ีพุทธ
องค์ประกอบที 11 ชื อ อาหารปรับสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้ประโยชน์ตงแต่
ั ระยะ
เริ มต้นของการดู แลสุ ขภาพ และอาหารพืชผักหรื อสี เขียวรสชาติ ทวไป
ั มีคุณค่าต่อการทุเลาความ
เจ็บป่ วย
ซึ งแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดข้อกระทง และนําหนักองค์ประกอบตามตารางที 18
ถึงตารางที 28 ดังนี
ตารางที 18 องค์ประกอบที 1 การรู ้หรื อพุทธะโดยตัวอย่างหรื อตัวแบบด้วยกระบวนการแก้ปัญหา
ทีต้นเหตุ ใช้สิงทีประหยัด เรี ยบง่าย ใกล้ตวั เป็ นหลัก ทําเองได้ เพือดํารงชี วิตประจําวัน
ช่ วยสร้ างศรั ทธา พลังของหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ งแวดล้อมดี และพลังแห่ งการ
เสี ยสละเป็ นการต่อยอดการเป็ นจิตอาสา
ข้ อ
67

76

68
77

รายละเอียดข้ อกระทง
การได้ขอ้ มูล เรี ยนรู ้ และเข้าใจวิธีการปฏิบตั ิยา 9 เม็ด ทีได้รับการแนะนํา
ทีถูกต้องในค่าย พร้อมกับการได้ปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง เห็นผลได้จริ งจาก
การปฏิบตั ิ มีผลทําให้สามารถนําไปปฏิบตั ิต่อเนืองได้
การศรัทธาหรื อเชื อมันในคําสอนและหรื อคําแนะนําของหลักการแพทย์
วิถีพุทธ ทีนําไปปฏิบตั ิและเห็ นผลได้จริ ง ทําให้นาํ ไปปฏิบตั ิต่อได้อย่าง
ต่อเนืองและมันคง
การปฎิบตั ิตวั ตามเทคนิค 9 ข้อ ได้ต่อเนื อง ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลาหรื อ
หายได้ ส่ งผลให้สุขภาพดีได้จริ ง
การได้มาร่ วมกิจกรรมกับหมู่กลุ่มแพทย์วิถีพุทธหรื อมาเข้าค่ายซํา ๆ อย่าง
ต่อเนื อง ทําให้มีพลังกายพลังใจ และนําพลังนันกลับไปปฏิ บตั ิ ตนตาม
หลักการแพทย์วิถีพุทธ การทําคุณความดี หรื อช่ วยเหลื อแบ่งปั น เกื อกูล
ผูอ้ ืนได้อย่างต่อเนือง

นําL หนัก
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ตารางที 18 (ต่อ)
ข้ อ
64

57
63

69
62
94

61
79
97
58
91

รายละเอียดข้ อกระทง
การได้ฟังการบรรยายถึงต้นเหตุการเกิดการหายของโรค ทําให้เกิดความ
มันใจว่า การใช้แนวทางแพทย์วิถีพุทธ จะทําให้โรคทุกโรค หรื อ อาการ
เจ็บป่ วยทุกอาการ มีโอกาสลดลงหรื อหายได้
การปฏิบตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ใช้แล้วเบาตัว
สบายดี จะเอาไปทําต่อ
การใช้แนวทางการรักษาแบบแพทย์วิถีพุทธ ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาโรค ลดค่าใช้จ่ายของวิธีการรักษาแบบแผนปั จจุบนั ทีใช้อยู่ และ
ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวติ ประจําวัน ทําให้มีความผาสุ กมากขึน
การนําความรู ้แพทย์วิถีพุทธ (เทคนิ ค 9 ข้อ) ไปช่วยเหลือผูอ้ ืน ทําให้
ตนเองมีความสุ ข มีกาํ ลังหรื อพลังเต็ม สุ ขภาพกายใจแข็งแรงและเบิกบาน
การแพทย์วิถีพุทธใช้สิงที ประหยัด เรี ยบง่าย ใกล้ตวั ทีมี ผลในการลด
ปั ญหาสุ ขภาพ และสร้างความแข็งแรงได้
ท่านมีความเชื อว่า “หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุณเอง” เป็ นไปได้จริ ง
และได้ใช้คาํ คมนีกับตัวท่านเอง พร้อมนําไปแนะนําหรื อใช้ช่วยเหลือผูอ้ ืน
ด้วย
การแพทย์วิถีพุทธทําให้ได้ดูแลตนเอง หรื อพึงตนในด้านสุ ขภาพ ทีแต่ละ
คนต้องทําเอาเอง จะทําให้มีสุขภาพกายและใจทีแข็งแรงและเป็ นสุ ขทีสุ ด
ท่านเห็ นด้วยว่า การลดกิ เลส คือ การรักษาโรค ดังคําคมทีว่า “ลดกิ เลส
รักษาโรค”
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่วา่ ความสุ ขนันสามารถทําได้ดว้ ยการพึงตน ตามคํา
คมทีว่า “ทําความผาสุ กทีตน ช่ วยคนทีศรัทธา”
การปฏิบตั ิตามเทคนิค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ ทําให้สบาย โปร่ ง
โล่ง
การใช้แพทย์วิถีพุทธ ช่ วยทําให้ลดกิ เลส ออกจากสิ งที เป็ นพิษเป็ นภัย
ตัดสิ งทีติดยึดได้ สามารถลดละเลิกสิ งทีติดยึดได้ อย่างมันใจสุ ขใจ

นําL หนัก
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ตารางที 18 (ต่อ)
ข้ อ
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70

89
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รายละเอียดข้ อกระทง
การได้มาเสี ยสละและแบ่งปั น ได้ให้และช่วยเหลือผูอ้ ืน อย่างไม่คิดเอาอะไร
ตอบแทน จะทําให้สามารถช่วยเหลือผูอ้ ืนได้สูงสุ ด และจะเป็ นกุศลสู งสุ ด
ทีจะทําให้มีสุขภาพกายทีแข็งแรงและสุ ขภาพใจทีเบิกบานแจ่มใสสู งสุ ด
เช่นกัน
การได้ฟังกรณี ตวั อย่างหรื อเคสแลกเปลี ยนประสบการณ์ และการได้
พูดคุ ยกับจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธและผูเ้ ข้าอบรมทีมี ประสบการณ์ ทีนํา
เทคนิ ค 9 ข้อ ไปทําแล้วสุ ขภาพดีขึน ทุเลาหรื อหายจากโรค ทําให้มีความ
มันใจและมีความศรัทธาในแนวทางนี ว่าน่าจะเป็ นวิธีทีมีส่วนช่วยทําให้
ทุเลาหรื อหายโรคได้
เมือท่านได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ
ท่ า นอยากมี มิ ต รดี ส หายดี ห รื ออยากอยู่ ใ นกลุ่ ม มิ ต รดี ส หายดี สั ง คม
สิ งแวดล้อมทีดี อย่างหมู่กลุ่มแพทย์วถิ ีพุทธ
ท่านเชือว่าการแก้ปัญหาสุ ขภาพทีต้นเหตุ หรื อการรักษาโรคทีต้นเหตุของ
การเกิดของโรค จะทําให้รักษาได้ทุกโรคทุกอาการ หรื อ โรคทุกโรคทุก
อาการ สามารถรักษาให้หายได้ จากการปรับแก้ไขทีต้นเหตุของโรคหรื อ
อาการไม่สบาย
การปลูกพืชผักสมุนไพรไร้สารพิษ ทานเองทีบ้าน ช่ วยลดปั ญหาอาการ
เจ็บป่ วยได้ ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลาและหายได้ส่งผลต่อสุ ขภาพกายที
แข็งแรงและใจทีเป็ นสุ ขได้
เมือท่านได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ
ท่านอยากทานอาหารไร้ สารพิษได้อย่างต่อเนื อง เพราะมีผลต่อสุ ขภาพ
กายทีแข็งแรงและใจทีเป็ นสุ ข
ท่านเชื อว่า การได้ช่วยเหลื อผูอ้ ืน จะทําให้ได้บุญกุศล ทําให้ร่างกาย
แข็งแรงและได้รับประโยชน์สุขต่าง ๆ ทังในชาตินีและชาติอืน ๆ สื บไป
เมือท่านได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ
ทําให้ท่านได้รู้จกั คุณค่าของการเสี ยสละแบ่งปั น ได้ให้และช่วยเหลือผูอ้ ืน
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0.683

0.682

0.675

0.665
0.663
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ตารางที 18 (ต่อ)
ข้ อ
96

75

60
80
59
95
93
88

65
98

53

47

รายละเอียดข้ อกระทง
ท่านมีความเชื อว่า “สิ งทีได้ เราได้ รับ คือ สิ งทีเราเคยทํามา ไม่ มีสิงใดทีเรา
ได้ รับ โดยเราไม่ ทํามา” และได้ใช้คาํ คมนี กับตัวท่านเอง พร้ อมนําไป
แนะนําหรื อใช้ช่วยเหลือผูอ้ ืนด้วย
ท่า นเห็ นด้วยว่า การปฏิ บตั ิ ตามแนวทางหลักการแพทย์วิถีพุ ทธ เป็ น
แนวทางทีน่าทึงน่าอัศจรรย์ใจ ทีสามารถรักษาทุกโรคหรื ออาการเจ็บป่ วย
ให้ทุเลาหรื อหายได้
ชอบใจทีหมอเขียวทําเป็ นตัวอย่างและสอนใหัใช้ชีวติ ทีเรี ยบง่าย พอเพียง
การได้เรี ยนรู ้ หลักการแพทย์วิถีพุทธ ทําให้ผูเ้ รี ยนรู ้ มีสัมมาอาชี พหรื อ
อาชีพทีสุ จริ ตและบริ สุทธิg ได้
ความชัด เจนเรื องกรรม ทํา ให้ มี ก ํา ลัง ใจ ในการลดละเลิ ก สิ งที ไม่ ดี
พากเพียรทําสิ งทีดี ส่ งผลให้รู้สึกเบากาย มีกาํ ลัง
ท่านมีความเชื อว่า “ศู นย์ บาทรั กษาทุกโรค” เป็ นไปได้จริ ง และได้ใช้คาํ
คมนีกับตัวท่านเอง พร้อมนําไปแนะนําหรื อใช้ช่วยเหลือผูอ้ ืนด้วย
ท่านเห็นด้วยว่า ท่านอยากมาฟั งธรรมคุณหมอเขียว คุณหมอเขียวสามารถ
บรรยายธรรมทีละเอียดและเข้าใจได้ง่าย อย่างทีไม่เคยฟังมาก่อน
เมือท่านได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ
ท่านอยากช่ วยให้คนหายโรค ด้วยวิธีทีประหยัดเรี ยบง่าย เป็ นหมอดูแล
ตัวเองได้
ท่านเห็นด้วย ว่าโรคทีท่านเป็ นเกิดจากพฤติกรรมทีไม่ดีของท่าน
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่วา่ ความสุ ขทีแท้จริ งนันสามารถทําได้ดว้ ยการตาม
เห็นความจริ งตามความเป็ นจริ ง ถึงความหลงในสุ ขลวงหรื อสุ ขเท็จ ตามคํา
คมทีว่า “สุ ขลวง ทุกข์ จริง”
การเข้าใจเรื องกรรม (การกระทํา) และวิบาก (พลังสร้างผลอันเกิดจากการ
กระทํา) อย่างแจ่มแจ้ง ทําให้หยุดชัว ทําแต่สิงทีดี ไม่เครี ยด ทําให้มี
สุ ขภาพกายและใจทีแข็งแรงและผาสุ ก อาการเจ็บป่ วยทุเลาได้ดี
การละบาป ไม่ทาํ ชัว ทําแต่ความดี ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา และสุ ขภาพ
แข็งแรง

นําL หนัก
0.662

0.662

0.654
0.65
0.65
0.648
0.629
0.616

0.606
0.605

0.601

0.595

526
ตารางที 18 (ต่อ)
ข้ อ
56
74
46
52
55
48
50

54
51

รายละเอียดข้ อกระทง
การปฏิบตั ิตามเทคนิค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ ทําให้ลดยาได้
การใช้วิธี ก ารดู แลรั ก ษาสุ ข ภาพตามแนวทางแพทย์วิ ถี พุ ท ธ แม้ผูป้ ่ วย
จะต้องเสี ยชีวติ ก็จะเสี ยชีวติ จากไปด้วยความสงบ
การมีกาํ ลังใจทีดี จิตใจทีเข้มแข็งและมันคง ช่วยทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลาได้
กรรม (การกระทํา) ที ไม่ดี จะสังสมเป็ นวิบาก (พลังสร้ างผลอันเกิ ดจาก
การกระทํา) ทีไม่ดี จะรอส่ งผลให้เกิดความเจ็บป่ วย
การปฏิบตั ิตามเทคนิค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ ทําให้หยุดยาได้
การบําเพ็ญบุญ (ชําระกิ เลสตน) กุศล (ทําความดี ช่วยเหลื อผูอ้ ืน) ทําให้
อาการเจ็บป่ วยทุเลาได้
การคบมิตรดีสหายดี ได้ร่วมทําคุณงามความดี ทําให้มีสุขภาพกายที
แข็งแรง จิตใจทีอิมเอิบเบิกบานแจ่มใส มีความผาสุ ก ทําให้อาการ
ไม่สบาย สามารถทุเลาได้เร็ ว
การรู ้เพียรรู ้พกั (เมือเหนื อยก็พกั และเมือได้พกั แล้วหายเหนือย ก็ให้ทาํ
ต่อ) จะทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
การสร้างสังคมสิ งแวดล้อมให้ดี ช่วยทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา

นําL หนัก
0.593
0.569
0.564
0.562
0.555
0.549
0.544

0.541
0.521

จากตารางที 18 เมือพิจารณาจากข้อคําถามในภาพรวมพบว่า องค์ประกอบทีได้มีคาํ สําคัญ
(Key Words) ทีปรากฏในข้อคําถามและมีค่านําหนัก เช่ น การได้ขอ้ มูล เรี ยนรู ้ และเข้าใจวิธีการ
ปฏิ บตั ิยา 9 เม็ด ทีได้รับการแนะนําทีถูกต้องในค่าย พร้ อมกับการได้ปฏิ บตั ิจริ งด้วยตนเอง เห็ น
ผลได้จริ งจากการปฏิบตั ิ มีผลทําให้สามารถนําไปปฏิบตั ิต่อเนื องได้, การศรัทธาหรื อเชื อมันในคํา
สอนและหรื อคําแนะนําของหลักการแพทย์วิถีพุทธ ทีนําไปปฏิบตั ิและเห็นผลได้จริ ง ทําให้นาํ ไป
ปฏิบตั ิต่อได้อย่างต่อเนืองและมันคง, การแพทย์วถิ ีพุทธใช้สิงทีประหยัด เรี ยบง่าย ใกล้ตวั ทีมีผลใน
การลดปั ญหาสุ ขภาพ และสร้างความแข็งแรงได้, การแพทย์วิถีพุทธทําให้ได้ดูแลตนเอง หรื อพึงตน
ในด้านสุ ขภาพ ทีแต่ละคนต้องทําเอาเอง จะทําให้มีสุขภาพกายและใจทีแข็งแรงและเป็ นสุ ขทีสุ ด,
การแก้ปัญหาสุ ขภาพทีต้นเหตุ หรื อการรักษาโรคทีต้นเหตุของการเกิดของโรค จะทําให้รักษาได้
ทุกโรคทุกอาการ หรื อ โรคทุกโรคทุกอาการ สามารถรักษาให้หายได้ จากการปรับแก้ไขทีต้นเหตุ
ของโรคหรื ออาการไม่สบาย, เมือท่านได้เรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์
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วิถีพุทธ ทําให้ท่านได้รู้จกั คุณค่าของการเสี ยสละแบ่งปั น ได้ให้และช่วยเหลือผูอ้ ืน, ชอบใจทีหมอเขียว
ทําเป็ นตัวอย่างและสอนใหัใช้ชีวิตทีเรี ยบง่าย พอเพียง, เมือท่านได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามเทคนิ ค 9 ข้อ
ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ท่านอยากช่ วยให้คนหายโรค ด้วยวิธีทีประหยัดเรี ยบง่ าย เป็ นหมอ
ดูแลตัวเองได้, การเข้าใจเรื องกรรม (การกระทํา) และวิบาก (พลังสร้างผลอันเกิ ดจากการกระทํา)
อย่างแจ่มแจ้ง ทําให้หยุดชัว ทําแต่สิงทีดี ไม่เครี ยด ทําให้มีสุขภาพกายและใจทีแข็งแรงและผาสุ ก
อาการเจ็บป่ วยทุเลาได้ดี, การคบมิตรดี สหายดี ได้ร่วมทําคุ ณงามความดี ทําให้มีสุขภาพกายที
แข็งแรง จิตใจทีอิมเอิบเบิกบานแจ่มใส มีความผาสุ ก ทําให้อาการไม่สบายเสามารถทุเลาได้เร็ ว, การ
สร้างสังคมสิ งแวดล้อมให้ดี ช่วยทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา โดยมีทิศทางของข้อคําถามเป็ นไปใน
แนวทางทีว่า การแพทย์วถิ ีพุทธ แก้ปัญหาทีต้นเหตุ โดยใช้สิงทีประหยัด เรี ยบง่าย ใกล้ตวั เป็ นหลัก
ทีแต่ละคนสามารถทําเองได้ โดยปฏิบตั ิเทคนิค 9 ข้อ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ส่ งผลทําให้อาการ
เจ็บป่ วยทุ เลาหรื อหายได้ สุ ขภาพดี ขึน การหยุดหรื อลดยาสามารถทําได้สัมฤทธิg ผล ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค และค่าใช้จ่ายในการดํารงชี วิตประจําวัน โดยมีองค์ประกอบเหตุปัจจัย
จากการได้รับความรู ้ในเรื องของกรรม (การกระทํา) และวิบาก (พลังสร้างผลอันเกิดจากการกระทํา)
อย่างแจ่มแจ้ง การได้พบผูท้ ีทําตัวอย่างทีตน ช่ วยคนทีศรัทธา พลังของหมู่มิตรดี สหายดี สังคม
สิ งแวดล้อมดี และพลังแห่ งการเสี ยสละ เป็ นแรงจูงใจสําคัญทีทําให้เกิดการเริ มปฏิบตั ิเทคนิ ค 9 ข้อ
ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ และปฏิบตั ิต่อเนื องอย่างรู ้ เพียรรู ้ พกั จึงตังชื อองค์ประกอบนี ว่า “ การรู้
หรื อพุทธะโดยตัวอย่ างหรื อตัวแบบด้ วยกระบวนการแก้ ปัญหาทีต้ นเหตุ ใช้ สิงทีประหยัด เรี ยบง่ าย
ใกล้ ตัวเป็ นหลัก ทําเองได้ เพือดํารงชี วิตประจํ าวัน ช่ วยสร้ างศรั ทธา พลังของหมู่ มิตรดีสหายดี
สั งคมสิ งแวดล้ อมดี และพลังแห่ งการเสี ยสละ เป็ นการต่ อยอดการเป็ นจิตอาสา”
ตารางที 19 องค์ประกอบที 2 หลักปฏิบตั ิหรื อเทคนิ คการปรับสมดุล 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ทําให้อาการ
เจ็บป่ วยทุเลา
ข้ อ
30
24
29
28
31

รายละเอียดข้ อกระทง
การอบตัว ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
พอก ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
ประคบ ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
หยอดจมูก ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
อาบนํา ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา

นําL หนัก
0.809
0.808
0.804
0.802
0.795
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ตารางที 19 (ต่อ)
ข้ อ
26
23
32
21
22
33
20
19

รายละเอียดข้ อกระทง
หยอดหู ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
แช่มือแช่เท้า ด้วยนําสมุนไพรปรับสมดุล ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
การเดินเร็ ว ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
การได้ทาํ กัวซาแล้ว ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
ทําการสวนล้างลําไส้ ใหญ่ (ดี ท็อกซ์ ) ด้วยสมุ นไพรปรั บสมดุ ล ทําให้
อาการเจ็บป่ วยทุเลา
การกดจุดลมปราณ โยคะกายบริ หาร ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
การดืมนําสมุนไพรปรับสมดุล ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
การตังใจปฏิ บ ตั ิ ดูแลตนเองด้วยหลัก เทคนิ ค การปรั บ สมดุ ล 9 ข้อ
(ยา 9 เม็ด) ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลาได้เร็ ว หรื อหายได้ภายใน 5-7 วัน

นําL หนัก
0.794
0.752
0.682
0.679
0.630
0.605
0.568
0.551

จากตารางที 19 เมือพิจารณาจากข้อคําถามในภาพรวมพบว่า องค์ประกอบทีได้มีคาํ สําคัญ
(Key Words) ที ปรากฏในข้อคําถามและมี ค่ านําหนัก คื อ การตังใจปฏิ บ ตั ิ ดูแลตนเองด้วยหลัก
เทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลาได้เร็ ว หรื อหายได้ภายใน 5-7 วัน
จึงตังชื อองค์ประกอบนี ว่า “หลักปฏิบัติหรื อเทคนิคการปรั บสมดุล 9 ข้ อ (ยา 9 เม็ด) ทําให้ อาการ
เจ็บป่ วยทุเลา”
ตารางที 20 องค์ประกอบที 3 การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรั บสมดุ ลร้ อนเย็น ละบาป
บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้ผอ่ งใส ส่ งผลต่อการส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา และฟื นฟูสุขภาพ
ข้ อ
43

40

รายละเอียดข้ อกระทง
นําL หนัก
การใช้ธรรมะ ฟั งธรรม เรื องการล้างกามและอัตตา การตัดลด ละ เลิ ก สิ งที 0.714
เป็ นพิษเป็ นภัย ด้วยใจทีเป็ นสุ ข ทําให้ปรั บพฤติ กรรมได้ ส่ งผลให้อาการ
เจ็บป่ วยทุเลา
การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื องสมดุลร้อนเย็นทีพระพุทธเจ้าตรัส ทําให้มนใจใน
ั
0.689
ปรับสมดุลร้อนเย็น

529
ตารางที 20 (ต่อ)
ข้ อ
41

42

39
44

รายละเอียดข้ อกระทง
นําL หนัก
การใช้ธรรมะ ฟั งธรรม เรื องเทคนิ คการทําใจให้หายโรคเร็ ว (อย่ากลัวโรค 0.688
อย่ากลัวตาย อย่าเร่ งผล อย่ากังวล) ทําให้ปฏิ บตั ิ ทีใจได้ถูกต้อง ส่ งผลให้
อาการเจ็บป่ วยทุเลา
การใช้ธรรมะ ฟั งธรรม เรื องข้อเสี ยของพรหมสามหน้า ทําให้ปฏิ บตั ิทีใจได้ 0.671
ถูกต้อง ลดความทุกข์ ความกังวล ไม่ยดึ มันถือมันว่าสิ งดีจะต้องเกิดอย่างเดียว
เท่านัน ทําให้ยอมรั บความจริ งและมี ความสุ ขได้มากขึ น ส่ งผลให้อาการ
เจ็บป่ วยทุเลา
การใช้ธรรมะ ด้วยการฟังธรรม ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
0.666
การใช้ธรรมะ ฟั งธรรม เรื องกรรมและวิบาก (พลังสร้ างผลอันเกิ ดจากการ 0.593
กระทํา) ช่วยทําให้ได้เข้าใจเรื องกรรมและวิบาก ชัดเจนมากขึน ช่วยให้เข้าใจ
และยอมรับถึงผลของกรรม (วิบาก) ว่าสิ งทีเกิดขึน คือสิ งทีเราทํามา ทําให้ลด
ความทุกข์ ความกังวลต่าง ๆ สามารถคลายใจได้ ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา

จากตารางที 20 เมือพิจารณาจากข้อคําถามในภาพรวมพบว่า องค์ประกอบทีได้มีคาํ สําคัญ
(Key Words) ทีปรากฏในข้อคําถามและมีค่านําหนักมาก ในทุกข้อคําถาม คือ การใช้ธรรมะ ฟั ง
ธรรม ในเรื องต่าง ๆ เหล่านี คือ เรื องการล้างกามและอัตตา การตัดลด ละ เลิก สิ งทีเป็ นพิษเป็ นภัย
ด้วยใจทีเป็ นสุ ข ทําให้ปรับพฤติกรรมได้, เรื องสมดุ ลร้ อนเย็นทีพระพุทธเจ้าตรัส ทําให้มนใจใน
ั
ปรับสมดุลร้อนเย็น, เรื องเทคนิคการทําใจให้หายโรคเร็ ว (อย่ากลัวโรค อย่ากลัวตาย อย่าเร่ งผล อย่า
กังวล) ทําให้ปฏิบตั ิทีใจได้ถูกต้อง, การใช้ธรรมะ ฟั งธรรม เรื องข้อเสี ยของพรหมสามหน้า ทําให้
ปฏิบตั ิทีใจได้ถูกต้อง ลดความทุกข์ ความกังวล ไม่ยึดมันถือมันว่าสิ งดีจะต้องเกิดอย่างเดียวเท่านัน
ทําให้ยอมรับความจริ งและมีความสุ ขได้มากขึน, และเรื องกรรมและวิบาก (พลังสร้างผลอันเกิดจาก
การกระทํา) ช่วยทําให้ได้เข้าใจเรื องกรรมและวิบาก ชัดเจนมากขึน ช่วยให้เข้าใจและยอมรับถึงผล
ของกรรม (วิบาก) ว่าสิ งทีเกิ ดขึน คือสิ งทีเราทํามา ทําให้ลดความทุกข์ ความกังวลต่าง ๆ สามารถ
คลายใจได้ส่งผลให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา จึงทําให้ตงชื
ั อองค์ประกอบนี ว่า “การใช้ ธรรมะตามหลัก
พุทธศาสตร์ ปรั บสมดุ ลร้ อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิ ตใจให้ ผ่องใส ส่ งผลต่ อการส่ งเสริ ม
ป้องกัน รักษา และฟืL นฟูสุขภาพ”

530
ตารางที 21 องค์ประกอบที 4 แพทย์วถิ ีพุทธ เป็ นศาสตร์ แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ
ข้ อ
13
14
12
15

รายละเอียดข้ อกระทง
ท่านหมดทางเลือกในการรักษาแล้ว หมอให้กลับไปนอนรอทีบ้าน จึงต้องหา
วิธีอืน
มีผแู ้ นะนําว่า ถ้ามาเข้าค่ายสุ ขภาพแล้วจะหาย หรื อถ้าอยากหายให้ไปเข้าค่าย
หมอเขียว (ค่ายแพทย์วถิ ีพุทธ)
ท่านมาเข้าค่ายสุ ขภาพ เพราะทุกข์ทรมานมากแล้ว อยากหาย วิธีการทีรักษาใน
แผนปั จจุบนั ไม่ได้ผล จึงหาทางเลือกอืน
มาเข้าค่าย เพราะอยากเห็นอยากเจอ หมอเขียว หมอเขียวเป็ นทีรู ้จกั กันมากใน
สังคม

นําL หนัก
0.823
0.740
0.713
0.689

จากตารางที 21 เมือพิจารณาจากข้อคําถามในภาพรวมพบว่า องค์ประกอบทีได้มีคาํ สําคัญ
(Key Words) ทีปรากฏในข้อคําถามและมีค่านําหนักมาก เช่น หมดทางเลือกในการรักษาแล้ว หมอ
ให้กลับไปนอนรอทีบ้าน จึงต้องหาวิธีอืน, มีผูแ้ นะนําว่า ถ้ามาเข้าค่ายสุ ขภาพแล้วจะหาย หรื อถ้า
อยากหายให้ไปเข้าค่ายหมอเขียว (ค่ายแพทย์วถิ ีพุทธ), และมาเข้าค่ายสุ ขภาพ เพราะทุกข์ทรมานมาก
แล้ว อยากหาย วิ ธี ก ารที รั ก ษาในแผนปั จ จุ บ ัน ไม่ ไ ด้ผ ล จึ ง หาทางเลื อ กอื น จึ ง ทํา ให้ ต ังชื อ
องค์ประกอบนีว่า “แพทย์ วถิ ีพุทธ เป็ นศาสตร์ แพทย์ ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ”
ตารางที 22 องค์ประกอบที 5 สังคมสิ งแวดล้อมสถานที มีผลต่อสุ ขภาพกายใจทีแข็งแรงและผาสุ ก
ข้ อ
82
83
84

รายละเอียดข้ อกระทง
ท่า นเห็ นด้วยว่า ถ้าได้มาที “สวนป่ านาบุ ญ 1/2/3/4/5” จะทํา ให้มี พ ลัง
มีความสุ ข อาการไม่สบายทุเลา หรื อหายได้เร็ ว และถือเป็ นการเติมพลังกายใจ
ท่า นเห็ นด้วยว่า ถ้าได้มาที “สวนป่ านาบุ ญ 1/2/3/4/5” จะทํา ให้มี พ ลัง
มีความสุ ข เป็ นการเติมพลังกายใจได้อย่างรวดเร็ ววิธีหนึง
การได้มาเรี ยนรู ้ที “สวนป่ านาบุญ 1/2/3/4/5” ทําให้ท่านได้พบสิ งทีค้นหามา
ทังชีวติ ทีจะทําให้ท่านมีความสุ ข

นําL หนัก
0.686
0.682
0.518

จากตารางที 22 เมือพิจารณาจากข้อคําถามในภาพรวมพบว่า องค์ประกอบทีได้มีคาํ สําคัญ
(Key Words) ที ปรากฏในข้อคํา ถามและมี ค่ านําหนัก มาก ในทุ ก ข้อคําถาม คื อ การได้ม าที

531
“สวนป่ านาบุญ 1/2/3/4/5” จะทําให้มีพลัง มีความสุ ข อาการไม่สบายทุเลา หรื อหายได้เร็ ว และ
ถื อเป็ นการเติ มพลังกายใจ ได้อย่างรวดเร็ ววิธีหนึ ง ทําให้ได้พบสิ งที ค้นหามาทังชี วิต ที จะทําให้
มีความสุ ข จึงทําให้ตงชื
ั อองค์ประกอบนี ว่า “สั งคมสิ งแวดล้ อมสถานที มีผลต่ อสุ ขภาพกายใจที
แข็งแรงและผาสุ ก”
ตารางที 23 องค์ประกอบที 6 การสื อสารผ่านออนไลน์และสิ งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อการเผยแพร่
ช่ วยเหลื อผูค้ นและสร้ างความเชื อหรื อศรัทธาในวิถีพุทธชาติ และแพทย์วิถีพุทธ คื อ
หน่วยงานสุ ขภาพเพือคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็ นสําคัญ
ข้ อ
4
2
3
6

รายละเอียดข้ อกระทง
สื อซี ดี ประเภท วีซีดี ดีวดี ี และเอ็มพีสาม มีผลต่อการรู ้จกั และเผยแพร่ แพทย์
วิถีพุทธ
หนังสื อและหรื อสื อสิ งพิมพ์ต่าง ๆ มีผลต่อการใช้แพทย์วิถีพุทธ
สื อออนไลน์ (เช่น เวปไซต์ ยูทูป เฟสบุค๊ ไลน์) มีผลต่อการรู ้จกั และเผยแพร่
แพทย์วถิ ีพุทธ
หน่วยงานสุ ขภาพมีผลต่อการรู ้จกั และเผยแพร่ แพทย์วถิ ีพุทธ

นําL หนัก
0.801
0.747
0.658
0.540

จากตารางที 23 เมือพิจารณาจากข้อคําถามในภาพรวมพบว่า องค์ประกอบทีได้มีคาํ สําคัญ
(Key Words) ทีปรากฏในข้อคําถามและมีค่านําหนักมาก ในทุกข้อคําถาม คือ การเผยแพร่ แพทย์
วิถีพุทธ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ คือ สื อซี ดี ประเภท วีซีดี ดีวีดี และเอ็มพีสาม หนังสื อและหรื อสื อ
สิ งพิมพ์ต่าง ๆ สื อออนไลน์ และหน่วยงานสุ ขภาพ มีผลต่อการรู ้จกั และการใช้แพทย์วิถีพุทธ จึงทํา
ให้ตงชื
ั อองค์ประกอบนี ว่า “การสื อสารผ่ านออนไลน์ และสิ งพิมพ์ ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่ อการเผยแพร่
ช่ วยเหลือผู้คนและสร้ างความเชื อหรื อศรั ทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์ วิถีธรรม คือหน่ วยงาน
สุ ขภาพเพือคุณประโยชน์ แก่ พุทธศาสนิกชนเป็ นสํ าคัญ”
ตารางที 24 องค์ประกอบที 7 อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง ทุเลาอาการเจ็บป่ วย
ข้ อ
36
37

รายละเอียดข้ อกระทง
นําL หนัก
การทานอาหารมังสวิรัติรสไม่จดั (ลดความหวานมันเค็มเผ็ดเปรี ยวฝาดขม)
0.749
มาทานรสจืด แล้วทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา
การทานพืช ผัก ผลไม้ ธัญพืช และสมุนไพรไร้สารพิษ ทําให้อาการเจ็บป่ วย 0.613
ทุเลา

532
ตารางที 24 (ต่อ)
ข้ อ
34

รายละเอียดข้ อกระทง
การรับประทานอาหารปรับสมดุล (อาหารสู ตรหมอเขียว รสไม่จดั )
ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง และอาการเจ็บป่ วยทุเลา

นําL หนัก
0.543

จากตารางที 24 เมือพิจารณาจากข้อคําถามในภาพรวมพบว่า องค์ประกอบทีได้มีคาํ สําคัญ
(Key Words) ทีปรากฏในข้อคําถามและมีค่านําหนักมาก เช่น การทาน อาหารมังสวิรัติ หรื ออาหาร
สู ตรหมอเขียว รสไม่จดั (ลดความหวานมันเค็มเผ็ดเปรี ยวฝาดขม) มาทานรสจืด และการทานพืช ผัก
ผลไม้ ธัญพืช และสมุนไพรไร้สารพิษ ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง และอาการเจ็บป่ วยทุเลา จึงทําให้
ตังชือองค์ประกอบนีว่า “อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้ สบาย เบากาย มีกาํ ลัง ทุเลาอาการเจ็บป่ วย”
ตารางที 25 องค์ประกอบที 8 หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้เพือพึงตนให้พน้ ทุกข์
และช่วยเหลือเกือกูลผูอ้ ืน
ข้ อ
8
7
10

รายละเอียดข้ อกระทง
ท่านมาเรี ยนรู ้ เพือนําไปแนะนําต่อ หรื อนําไปเผยแพร่ ต่อญาติมิตร
และประชาชนทัวไป
ท่านมาเรี ยนรู ้ มาด้วยความเต็มใจ เพือเอาไปใช้ดูแลสุ ขภาพตนเอง
และหรื อดูแลญาติพีน้องภายในครอบครัว
ท่านอยากลองมาดูแลสุ ขภาพ ทีเป็ นอีกหนึงทางเลือก

นําL หนัก
0.714
0.615
0.540

จากตารางที 25 เมือพิจารณาจากข้อคําถามในภาพรวมพบว่า องค์ประกอบทีได้มีคาํ สําคัญ
(Key Words) ทีปรากฏในข้อคําถามและมีค่านําหนักมาก คือ การมาเรี ยนรู ้เพือนําไปแนะนําต่อ หรื อ
นําไปเผยแพร่ ต่อญาติมิตร และประชาชนทัวไป และการมาเรี ยนรู ้ มาด้วยความเต็มใจ เพือเอาไปใช้
ดูแลสุ ขภาพตนเอง และหรื อดู แลญาติพีน้องภายในครอบครั ว จึงทําให้ตงชื
ั อองค์ประกอบนี ว่า
“หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้เพือพึงตนให้พน้ ทุกข์และช่วยเหลือเกือกูลผูอ้ ืน”
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ตารางที 26 องค์ประกอบที 9 คุ ณธรรมความกตัญ}ูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้ สี ยสละ ด้วยการใช้
ความรู ้มาเสี ยสละเกือกูลมนุษยชาติ
ข้ อ
86

85

รายละเอียดข้ อกระทง
นําL หนัก
ท่านเคยมีความเจ็บป่ วย ทุกข์ทรมาน แล้วได้รับการช่วยเหลือมาก่อน
0.607
พอหายแล้ว ก็ อ ยากตอบแทนคุ ณ และหรื อ ช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื นให้ พ ้น จาก
ความทุกข์ทรมาน โดยอยากมาเสี ยสละเป็ นจิตอาสาทํางานร่ วมกับหมู่กลุ่ม
แพทย์วถิ ีพุทธ
ท่านเคยเจ็บป่ วยมาก่อน หรื อมีความทุกข์ ทรมาน พอหายแล้วก็อยากตอบ 0.601
แทนคุณ และหรื อช่วยเหลือผูอ้ ืนให้พน้ จากความทุกข์ ทรมาน เหมือนกับทีตน
เคยได้รับมาก่อน

จากตารางที 26 เมือพิจารณาจากข้อคําถามในภาพรวมพบว่า องค์ประกอบทีได้มีคาํ สําคัญ
(Key Words) ทีปรากฏในข้อคําถามและมีค่านําหนักมาก คือ เคยเจ็บป่ วยมาก่อน หรื อมีความทุกข์
ทรมาน พอหายแล้ว ก็อยากตอบแทนคุณ และหรื อช่วยเหลือผูอ้ ืนให้พน้ จากความทุกข์ ทรมาน โดย
อยากมาเสี ยสละเป็ นจิตอาสาทํางานร่ วมกับหมู่กลุ่มแพทย์วิถีพุทธ และหรื อช่ วยเหลื อผูอ้ ืนให้พน้
จากความทุกข์ ทรมาน เหมือนกับทีตนเคยได้รับมาก่อน จึงทําให้ตงชื
ั อองค์ประกอบนี ว่า “คุณธรรม
ความกตัญRูตอบแทนคุณต่ อหมอผู้เสี ยสละ ด้ วยการใช้ ความรู้ มาเสี ยสละเกือL กูลมนุษยชาติ”
ตารางที 27 องค์ประกอบที 10 ความสุ ข คือเป้ าหมายของการแพทย์วถิ ีพุทธ
ข้ อ
92

รายละเอียดข้ อกระทง
ท่านเห็นด้วยว่า ท่านอยากมีความสุ ข

นําL หนัก
0.526

จากตารางที 27 เมือพิจารณาจากข้อคําถามในภาพรวมพบว่า องค์ประกอบทีได้มีคาํ สําคัญ
(Key Words) ทีปรากฏในข้อคําถามและมีค่านําหนักมาก คือ แต่ละคนล้วนต้องการมีความสุ ข จึงทํา
ให้ตงชื
ั อองค์ประกอบนีว่า “ความสุ ข คือเป้าหมายของการแพทย์ วถิ ีพุทธ”
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ตารางที 28 องค์ประกอบที 11 อาหารปรับสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้ประโยชน์ตงแต่
ั ระยะเริ มต้น
ของการดู แลสุ ขภาพ และอาหารพืชผักหรื อสี เขียวรสชาติทวไป
ั มี คุณค่าต่อการทุ เลา
ความเจ็บป่ วย
ข้ อ
99

35

รายละเอียดข้ อกระทง
นําL หนัก
ท่านรู ้ สึกว่า อาหารปรับสมดุ ลมังสวิรัติ ถูกใช้ประโยชน์ตงแต่
ั ระยะเริ มต้น 0.670
ของการดูแลสุ ขภาพ ทีจัดให้รับประทานในค่ายสุ ขภาพทัง 5 วันนัน ในวัน
แรกของค่ายนัน มีรสจืด ไม่อร่ อย ทําให้ทานได้ยาก ทานได้น้อย หรื อทาน
ไม่ค่อยได้
การทานอาหารมังสวิรัติ (ไม่มีเนือสัตว์) รสจัด (รสหวานมันเค็มเผ็ดเปรี ยวฝาด 0.669
ขม หรื อเจอร่ อย) ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา

จากตารางที 28 เมือพิจารณาจากข้อคําถามในภาพรวมพบว่า องค์ประกอบทีได้มีคาํ สําคัญ
(Key Words) ที ปรากฏในข้อคําถามและมี ค่านําหนักมาก คื อ อาหารปรั บสมดุ ลมังสวิรัติรสจื ด
ถูกใช้ประโยชน์ตงแต่
ั ระยะเริ มต้นของการดูแลสุ ขภาพ มักจะทานไม่ค่อยได้ในตอนเริ มต้น แต่เมือ
กินต่อเนื องก็จะรสดีกินได้ง่ายขึน และอาหารมังสวิรัติแม้จะยังรับประทานรสจัด ก็ยงั มีส่วนทําให้
อาการเจ็บป่ วยทุเลา จึงทําให้ตงชื
ั อองค์ประกอบนี ว่า “อาหารปรั บสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้
ประโยชน์ ตL ั ง แต่ ร ะยะเริ มต้ นของการดู แ ลสุ ข ภาพ และอาหารพืช ผั ก หรื อ สี เ ขี ยวรสชาติ ทั วไป
มีคุณค่ าต่ อการทุเลาความเจ็บป่ วย”
สรุ ป องค์ประกอบการใช้หลักการแพทย์วิถีพุทธ มีทงสิ
ั น 11 องค์ประกอบ คือ 1) การรู ้
หรื อพุทธะโดยตัวอย่างหรื อตัวแบบด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทีต้นเหตุ ใช้สิงทีประหยัด เรี ยบง่าย
ใกล้ตวั เป็ นหลัก ทําเองได้ เพือดํารงชี วิตประจํา วัน ช่ วยสร้ า งศรั ทธา พลังของหมู่ มิตรดี สหายดี
สังคมสิ งแวดล้อมดี และพลังแห่ งการเสี ยสละ เป็ นการต่อยอดการเป็ นจิตอาสา 2) หลักปฏิบตั ิหรื อ
เทคนิ คการปรั บสมดุ ล 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุเลา 3) การใช้ธรรมะตามหลัก
พุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้ผอ่ งใส ส่ งผลต่อการฟื นฟูสุขภาพ
4) แพทย์วิถีพุทธ เป็ นศาสตร์ แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ 5) สังคมสิ งแวดล้อมสถานทีมีผล
ต่อสุ ขภาพกายใจทีแข็งแรงและผาสุ ก 6) การสื อสารผ่านออนไลน์และสิ งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อ
การเผยแพร่ ช่วยเหลือผูค้ นและสร้างความเชื อหรื อศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีธรรม คือ
หน่วยงานสุ ขภาพเพือคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิ กชนเป็ นสําคัญ 7) ชื อ อาหารสู ตร “หมอเขียว”
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ทําให้สบาย เบากาย มีกาํ ลัง ทุเลาอาการเจ็บป่ วยไม่สบาย 8) หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุณเอง เป็ น
การเรี ยนรู ้เพือพึงตนให้พน้ ทุกข์และช่วยเหลือเกือกูลผูอ้ ืน 9) คุณธรรมความกตัญ}ู ตอบแทนคุณ
ต่อหมอผูเ้ สี ยสละ ด้วยการใช้ความรู ้เสี ยมาเสี ยสละและเกือกูลมนุ ษยชาติ 10) ความสุ ขคือเป้ าหมาย
ของการแพทย์วิถีพุทธ 11) อาหารปรับสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้ประโยชน์ในระยะเริ มต้น
ของผูป้ ่ วย และอาหารพืชผักหรื อสี เขียวรสชาติทวไป
ั มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่ วย โดยพบว่า
เนือหาข้อมูลทัง 11 องค์ประกอบนี มีเนือหาผลการศึกษาทีมีความสอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาเชิ ง
คุณภาพด้วยเทคนิคการวิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา

รู ปแบบจิตอาสาแพทย์ วถิ ีพทุ ธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
การศึกษารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุ ษยชาติ ในประเด็น
การให้ความสําคัญของเทคนิ คการปรับสมดุ ลร้ อนเย็น หรื อเทคนิ คการดู แลสุ ขภาพแต่ละข้อตาม
หลัก การแพทย์วิถี พุ ทธ แรงจูง ใจในการมาเป็ นจิ ตอาสาแพทย์วิถี พุท ธ ความสํา เร็ จ ปั ญหาหรื อ
อุปสรรค ในการพึงตนและช่วยเหลือผูอ้ ืนให้มีสุขภาวะทีดี ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ แนวทางใน
การปรับปรุ งแก้ไข และการพัฒนารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุ ษยชาติ
เป็ นการศึ กษาจากกลุ่ มจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติ พนั ธุ์ ที ผ่านเกณฑ์คดั เลื อกจากเครื อข่า ย
แพทย์วิถีพุทธ ตังแต่ พ.ศ. 2538-2558 โดยเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ทังในและ
ต่างประเทศ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 60 คน โดยเทคนิ คสโนว์บอล (Snowball
sampling) เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการส่ ง แบบสอบถามปลายเปิ ด (ภาคผนวก ข) ทางสื อสาร
ออนไลน์และผ่านช่องทางการอบรมในค่ายสุ ขภาพจิตอาสาแฟนพันธุ์แท้ ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์จากกลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 60 คน โดยใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือหา (Content analysis) โปรแกรม ATLAS.ti นําเสนอผลในแต่ละประเด็น
ได้ดงั นี
การให้ ความสํ าคัญของเทคนิคการปรั บสมดุลร้ อนเย็น หรื อเทคนิคการดูแลสุ ขภาพ แต่ ละข้ อ
ตามหลักแพทย์ วถิ ีพุทธ
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ตารางที 29 ความคิ ดเห็ นเกี ยวกับการให้ค วามสําคัญของเทคนิ คการปรั บสมดุ ลร้ อนเย็น หรื อ
เทคนิคการดูแลสุ ขภาพแต่ละข้อ
เทคนิคการดูแลสุ ขภาพตามหลักแพทย์ วถิ ีพุทธ
เทคนิคข้อ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บําเพ็ญบุญกุศล ทําจิตใจ
ให้ผอ่ งใส คบมิตรดี สร้างสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี
เทคนิคข้อ 1 การดืมนําสมุนไพรปรับสมดุล
เทคนิคข้อ 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล
เทคนิคข้อ 2 การกัวซา
เทคนิคข้อ 3 การสวนล้างลําไส้ใหญ่
เทคนิคข้อ 5 การพอกทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด
ด้วยสมุนไพรทีถูกกัน
เทคนิคข้อ 6 การออกกําลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ
กายบริ หารทีถูกต้อง
เทคนิคข้อ 9 การรู ้พกั รู ้เพียร
เทคนิคข้อ 4 การแช่มือแช่เท้า

ความถี

ลําดับความสํ าคัญ

70
51
42
28
23

1
2
3
4
5

21

6

18
12
8

7
8
9

จากตารางที 29 ผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุ ปได้วา่ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
มีความคิดเห็ นเกียวกับการให้ความสําคัญของเทคนิ คการปรับสมดุลร้อนเย็น หรื อเทคนิ คการดูแล
สุ ขภาพแต่ละข้อ พบว่า
อันดับแรก ทีจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธให้ความสําคัญของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น คือ
เทคนิ คข้อ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บําเพ็ญบุ ญกุศล ทําจิ ตใจให้ผ่องใส คบมิ ตรดี สร้ างสังคมและ
สิ งแวดล้อมทีดี ตัวอย่างข้อมูลทีน่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน การเข้าร่ วมกิ จกรรมบําเพ็ญความดี
กับหมู่กลุ่ม แลกเปลียนและรับฟังประสบการณ์การปฏิบตั ิธรรมละบาป บําเพ็ญบุญกุศล ทําจิตใจให้
ผ่องใส กับเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในชี วิตประจําวันจากเพือนร่ วมกลุ่มทําให้เกิ ดความเข้าใจและเชื อมัน
ในธรรม ลดกิเลสไปด้วยทําดีไปด้วย การเอาแต่ใจตัวเอง จะทําให้ทุกข์เมือไม่ได้ดงั ใจ ร้อนรนจิตใจ
แข็งกร้าว โกรธ ไม่พอใจ ขัดเคือง แตกความสามัคคี ลดกามลดอัตตาเพือสร้างความรักความ
สามัคคีในหมู่พีน้อง จิตอาสาต้องฝึ กลดกิเลสด้วยการฝึ กกินน้อยใช้นอ้ ยและแบ่งปั นด้วยจิตเบิกบาน
แจ่มใส ความสุ ขจากการแบ่งปั นหาซื อไม่ได้ ความสุ ขเกิ ดจากใจทีพร้ อมจะให้โดยไม่หวังผล ฝึ ก
ปล่อยวางหายโรคก็เป็ นโชคดีพน้ ทุกข์ ไม่หายโรคก็เป็ นการชดใช้กรรม เราผูใ้ ห้ตอ้ งบริ สุทธิg ใจตังใจ
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ให้ความช่ วยเหลือด้วยใจจริ งโดยไม่หวังผลตอบแทน จิตอาสามาฝึ กลดกิ เลสและบําเพ็ญกุศลให้ยิง ๆ
ขึน มิ ตรสหายสังคมและสิ งแวดล้อมที ดี ทาํ ให้มีพลังในการปฏิ บตั ิ ธรรม ปั จจัยที ทําให้ประสบ
ความสําเร็ จในการช่วยเหลือผูอ้ ืนหรื อเผยแพร่ ความรู ้การแพทย์วิถีพุทธ คือเราดีพอหรื อผาสุ กทีตน
จริ ง การเข้าใจในเรื องกรรมอย่างแจ่มแจ้งจะสามารถลดกิ เลสตนเองได้ เราพากเพียรทําดี และลด
กิ เลสไปเรื อยแล้วเหตุ การณ์ ต่าง ๆ จะตามมาให้เราได้บาํ เพ็ญช่ วยเหลื อเอง ต้องมี ธรรมะจึ งจะ
แก้ปัญหาได้ยงยื
ั น ธรรมะทําให้เป็ นสุ ขยังยืน ธรรมะมีผลมากทีสุ ดต่อการรักษาโรค
อันดับรองลงมา คือ เทคนิ คข้อที 1 การดืมนําสมุนไพรปรับสมดุล ตัวอย่างข้อมูลทีน่าสนใจ
จากจิตอาสาแต่ละคน ฝึ กใช้สมุนไพรทีหาได้ง่ายตามท้องถิ นในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่ วย
เรี ยนรู ้ว่าสิ งทีทําให้เราดีขึน ทําให้พึงตนเองได้ เรี ยนรู ้การใช้สมุนไพรปรับสมดุล ใช้ทงครอบครั
ั
ว
ผลทําให้ทงครอบครั
ั
วมีสุขภาพดีขึน ดื มนําย่านางครังแรกตอนป่ วยเป็ นหวัดช่วงอ่านหนังสื อสอบ
เรี ยนต่อทําให้อาการหวัดทุ เลาได้ จึงสนใจเรี ยนรู ้ การใช้สมุ นไพร เป็ นเบาหวานดื มนําสมุ นไพร
ฤทธิg เย็นสดก่อนอาหาร ดืมแทนนําเป็ นประจํา หลังจากนันไปตรวจพบค่านําตาลลดลง พบผูป้ ่ วย
มะเร็ งทีดืมนําสมุนไพรฤทธิg เย็นสด และนําปั สสาวะต่อเนื อง 3 เดือน ไปพบแพทย์ ผลตรวจเลือด
ปรากฏว่า ค่ามะเร็ งปกติ ทังแพทย์และผูป้ ่ วยต่างประหลาดใจ ทํานําสมุนไพรฤทธิg เย็นสดไปให้
เพือนบ้านทีเขาเป็ นเบาหวาน ไขมัน ไต ดื ม ผลทําให้หายอ่อนเพลี ย สดชื นขึน การแนะนํา
สมุนไพรฤทธิg เย็นฤทธิg ร้อนชนิดต่าง ๆ ทําให้ประชาชนสนใจเพราะหาได้ง่ายใกล้ตวั
อันดับสาม คือ เทคนิคข้อที 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตัวอย่างข้อมูลทีน่าสนใจ
จากจิ ตอาสาแต่ ล ะคน อาหารนี เป็ นหนึ งในโลก หากการรั บ ประทานอาหารที เป็ นพิ ษ เช่ นเดิ ม
การสะสมพิษสู่ ร่างกายก็ยงั จะเหมือนเดิม ดังนันจําเป็ นต้องปรับเปลียนพฤติกรรมการรับประทาน
เพื อจะได้ ไ ม่ นํา พิ ษ สู่ ร่ า งกายอี ก ต่ อ ไป รั บ ประทานอาหารสุ ข ภาพทํา ให้ แ ข็ ง แรง โรคลดลง
เราสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้ รับประทานอาหารปรับสมดุลร่ างกาย
ตามลําดับแล้วสบายตัวมีกาํ ลัง การรับประทานอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นจะย่อยง่ายทําให้สุขภาพดีขึน
การหมันพิจารณาอาหารถึ ง ประโยชน์ ของอาหารสุ ข ภาพและโทษของอาหารที ไม่ ดีต่อสุ ขภาพ
ทําให้รับประทานอาหารสุ ขภาพให้อร่ อยขึ นได้จริ ง เรื องใหญ่คือการลดกิ เลสไม่ทานเนื อสัตว์
พยายามงดเนือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด ฝึ กกินผักมากขึนเนื อสัตว์ลดลง คิดว่าอีกไม่นาน
คงจะตัดอาหารเนื อสัตว์ได้ ลดกิ เลสในเรื องการทานอาหารคือไม่ทานรสจัด เน้นรสจืด พยายาม
ทําอาหารสุ ขภาพทานทุกวันเพราะพบว่าเป็ นผลดี ต่อสุ ขภาพ พยายามลดมืออาหารลงเหลือ 1 มือ
ไม่ทานขนมของขบเคียวต่าง ๆ ต้องฝึ กทําอาหารกินเองบ่อย ๆ ไม่นาํ เนื อสัตว์เข้ามาปรุ งอาหารในบ้าน
ทําบุญกุศลมาก ๆ ก็จะสามารถเห็ นประโยชน์ของอาหาร ไม่รับประทานเนื อสัตว์และทานอาหาร
รสจื ด ให้ไ ด้อ ย่า งแท้จ ริ ง เขี ย นข้อ ความให้กาํ ลัง ใจตัว เองว่า “เรามี บุ ญ ” “เพราะเราสามารถ
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กินนําสมุนไพรได้ กินอาหารจืด ๆ ได้” ก็ทาํ ให้เรามีกาํ ลังใจ เวลากินอาหารทีมีพิษจะรู ้สึกว่าร้อน
ร้อนขึนหน้าเลย ต้องปรับเรื องอาหาร
อันดับสี คื อ เทคนิ คข้อที 2 การกัวซา ตัวอย่างข้อมูลที น่ าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน
การกัวซาช่ วยลดอาการไม่สบายต่าง ๆ ได้ดี เมือกัวซาแล้วก็หายจากอาการปวดหัว มีอาการปวดเมือย
ก็ใช้วิธีกวั ซา ทุเลาอาการได้ดี ครอบครัว ญาติพีน้อง เพือนช่วยกันกัวซา นอกจากจะลดโรคได้แล้ว
ยังสร้างสัมพันธภาพทีดี มีการขูดกัวซาผูป้ ่ วยทีไอเรื อรัง ราว 2 สัปดาห์ แล้วอาการดีขึนในวันถัดไป
ถึงขันหายไอ
อันดับห้า คือ เทคนิคข้อที 3 การสวนล้างลําไส้ใหญ่ ตัวอย่างข้อมูลทีน่าสนใจจากจิตอาสา
แต่ละคน ทําดี ท็อกซ์สวนล้างลําไส้ใหญ่เพือเอาพิษออกแล้วรู ้ สึกเบาสบาย ดี ท็อกซ์แล้วอาการร้อนใน
ก็เริ มจางหายไป การขับถ่ายก็ดีขึน การสวนล้างลําไส้ใหญ่ดว้ ยนําเปล่า หรื อด้วยนําสมุนไพรทีถูกกัน
ช่วยลดอาการไม่สบายต่าง ๆ ได้ดี
อันดับหก คือ เทคนิ คข้อที 5 การพอกทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ดด้วยสมุนไพรทีถูกกัน
ตัวอย่างข้อมูลทีน่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน พอกหน้าถอนพิษทําให้เบาสบายใบหน้าและศีรษะ
พอกทาขาทีบวม 1 สัปดาห์ ขาทีพอกทายุบบวมลง หยอดตาทําให้อาการไม่สบายลดลง มองเห็นชัดขึน
อบด้วยสมุนไพร ทําให้โล่ งสบายตัว อาบด้วยสมุนไพรรู ้ สึกเบาสบายไข้ลดลง เช็ดด้วยสมุนไพร
รู ้สึกสบายตัว
อันดับเจ็ด คือ เทคนิ คข้อที 6 การออกกําลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริ หารทีถูกต้อง
ตัวอย่า งข้อมู ล ที น่ า สนใจจากจิ ตอาสาแต่ ละคน เดิ นเร็ วทํา ให้รู้สึ ก สดชื นมี พ ลัง กดจุ ดลมปราณ
ลดอาการไม่สบายได้ดี โยคะ กายบริ หารทําให้เบาสบายตัว อาการปวดตึงลดลง
อันดับแปด คื อ เทคนิ คข้อที 9 การรู ้ เพียร รู ้ พกั ให้พอดี ตัวอย่างข้อมูลที น่ าสนใจจาก
จิตอาสาแต่ละคน เมือก่ อนไม่รู้จกั ประมาณ ตอนนี รู ้ จกั ประมาณในการทํางานมากขึน รู ้ สึกดี ต่อ
สุ ขภาพ ไม่เครี ยดกับงานทีทํา รู ้เพียรรู ้พกั ให้พอดี ทําได้แค่ไหนก็เอาแค่นนสุ
ั ขภาพดีขึน
และสุ ดท้าย เทคนิ คข้อที 4 การแช่ มือแช่ เท้าหรื อส่ วนทีไม่สบายด้วยสมุนไพรทีถูกกัน
ตัวอย่างข้อมูลที น่ าสนใจจากจิ ตอาสาแต่ละคน คนที การแช่ มือแช่ เท้าหรื อส่ วนที ไม่สบายด้วย
สมุนไพรส่ วนใหญ่บอกว่าทําให้รู้สึกสบายตัว ทําได้ง่ายใช้สมุนไพรใกล้ตวั เป็ นประโยชน์ดีทาํ ให้
อาการเจ็บป่ วยลดลง
อีกทังจิตอาสายังได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ให้จิตอาสาได้มีโอกาสเรี ยนรู ้เพิมเติมจาก 9 ข้อทีมี
อยูเ่ ดิม เรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี 1) การจัดกระดูก และฝังเข็ม 2) ป๋ าก้วนและเทคนิ คการ
ซ้อมตาย (การเตรี ยมวางขันธ์วางร่ าง) เพราะทุกคนต้องตาย แต่จะตายอย่างไร ? วางใจอย่างไร ? เมือถึง
วันนัน
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นอกจากนี จิ ตอาสาที มี การใช้นาปั
ํ สสาวะเพือดู แลสุ ขภาพ ดังที พระพุทธเจ้าตรั สไว้ใน
จัตตาริ สูตรว่า “นําปั สสาวะเป็ นยาทีหาได้ง่ายและไม่มีโทษ” (ขุ.สุ . 25/281) เป็ นทางเลือกหนึ งของ
เทคนิคข้อที 1 คือ นอกจากการรับประทานสมุนไพรฤทธิg ร้อนเย็นปรับสมดุลแล้ว นําปั สสาวะก็เป็ น
อี ก ทางเลื อกหนึ ง มี ข ้อมู ล ที น่ า สนใจของจิ ต อาสาบางคนที ใช้นําปั ส สาวะ ดัง นี ได้ท ดลองชิ ม
นําปั สสาวะแล้วรสชาติหอมเหมือชา (เพราะกินอาหารสุ ขภาพ) ทําให้รู้สึกโล่ง เบาสบายกาย สบายใจ
ว่าไม่มีโรคร้ายแรงใด ๆ กรามบวมเหมือนคางทูม ปวด ดืมปั สสาวะตอนเย็น พอรุ่ งเช้ามาก็ปรากฏว่า
หายจากอาการดังกล่าว ทาปั สสาวะปรากฏว่าหน้าเด้ง ผิวดี ดืมปั สสาวะทําให้อารมณ์และสุ ขภาพก็
ดีขึน ดื มและทาปั สสาวะทําให้รู้ผิวดูอ่อนกว่าวัย หยอดตาช่วยลดอาการไม่สบายทีตาได้ดี ดืมและ
ชะโลมผมทําให้ผมไม่ค่อยร่ วง มีผมงอกใหม่ดว้ ย ดืมปั สสาวะช่วยให้ประจําเดือนมาปกติ
ความคิดเห็นเกียวกับแรงจูงใจในการเป็ นจิตอาสาแพทย์ วถิ ีพุทธ
ตารางที 30 แรงจูงใจในการเป็ นจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ
แรงจูงใจในการเป็ นจิตอาสาแพทย์ วถิ ีพุทธ

ความถี

อยากช่วยผูอ้ ืนให้พน้ ทุกข์ อยากทําความดี และอยากส่ งต่อสิ งดี ๆ
ศรัทธาและเชือมันในหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ วิธีการของยา 9 เม็ด
ศรัทธาผูน้ าํ (คือผูว้ จิ ยั )
ต้องการรู ้จกั วิธีดูแลตัวเอง/ต้องการเรี ยนรู ้/ต้องการทําตนเป็ นตัวอย่าง
การศึกษาและปฏิบตั ิธรรม
การพบความผาสุ กกับตนเอง การเป็ นหมอดูแลตัวเองได้
การเห็นคุณประโยชน์ในการแพทย์วถิ ีพุทธ (ยา 9 เม็ด)
การเชือผลปฏิบตั ิจนเห็นผลจริ ง
ความเป็ นเอกภาพขององค์กรและจิตอาสา
ความเจ็บป่ วย
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ลําดับ
ความสํ าคัญ
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จากตารางที 30 ผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุ ปได้วา่ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
มีความคิดเห็นเกียวกับแรงจูงใจในการเป็ นจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ พบว่า
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อันดับแรก แรงจูงใจในการอยากช่วยผูอ้ ืนให้พน้ ทุกข์ อยากทําความดี อยากส่ งต่อสิ งดี ๆ
ตัวอย่างข้อมูลทีน่ าสนใจจากจิ ตอาสาแต่ละคน โดยที เริ มต้นจากนําประสบการณ์ ทีได้จากการ
เข้าค่ายหมอเขียวไปเผยแพร่ ให้คนในครอบครัวก่อน แล้วกระจายออกไปในหมู่ญาติและเพือนฝูง
ได้ถ่ายทอดความรู ้ให้ภรรยาและลูก รู ้จกั วิธีช่วยเหลือเพือนมนุ ษย์ และอยากทําความดี ได้เสี ยสละ
ทํา ประโยชน์ แก่ เพื อนมนุ ษ ย์ แนะนํา คนอื น ๆ ให้ดูแลตนเองได้ เพื อส่ ง ต่ อ สิ งดี ๆ ที ได้รับ จาก
คุณหมอและจิตอาสาทีเคยบริ การเราให้ผอู ้ ืนต่อไป ช่วยเหลือคนทีไม่มีกาํ ลังทรัพย์เข้าถึงบริ การทาง
การแพทย์ทีมี คุณภาพ ซึ งปั จจุ บนั ค่าบริ การทางการแพทย์แผนปั จจุ บนั มีแนวโน้มพุ่งสู งขึ นอย่าง
รวดเร็ วและต่อเนื อง ต้องการเป็ นส่ วนหนึ งทีจะช่ วยเหลื อตอบแทนคุ ณอาจารย์ทีจัดค่ายโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายและให้ทางสว่างต่อสุ ขภาพและจิ ตใจ พร้ อมที จะดําเนิ นชี วิตต่อไปด้วย วิชายา 9 เม็ดที
อาจารย์หมอได้อธิ บายให้เหตุ ให้ผลสอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธองค์ในพระไตรปิ ฎกเป็ น
เหตุผลทีถูกต้องกับการดํารงชี วิตกับปั จจุบนั จึงเกิดเป็ นแรงจูงใจทีจะช่วยเหลือคนอืน ๆ ให้เรี ยนรู ้
ในวิ ช าของอาจารย์ ช่ วยคนให้พ ้น ทุ ก ข์ด้ว ยการประหยัด เรี ย บง่ า ย เพื อให้ ไ ด้ท าํ บุ ญ สร้ า งกุ ศ ล
ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน (พึงตน และช่วยคนให้พน้ ทุกข์) ไม่อยากปล่อยให้ชีวิตสู ญเปล่าไปวัน ๆ
จึงพากเพียรทําความดี
รองลงมา จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธมีความศรัทธาและเชื อมันในหลักการแพทย์วิถีพุทธ ใน
วิธีการของยา 9 เม็ด ตัวอย่างข้อมูลทีน่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน รู ้ว่าแก่นของแพทย์วิถีพุทธคือ
ลดกิ เลส รักษาโรค ธรรมมะเป็ นการรักษาโรคทุกโรคอย่างยังยืน เชื อมันว่าหมอทีดี ทีสุ ดคือตัวเรา
เองและเป็ นการป้ องกันปั ญหามากกว่าการแก้ไขปั ญหา เมือปฏิบตั ิกบั ตัวเองจนเห็นผลในระดับหนึ ง
ก็เห็นว่าเป็ นแนวทางการดูแลสุ ขภาพทีดีอย่างยิง และจะเป็ นประโยชน์แก่โลกนี อย่างมาก การแก้ไข
ปั ญหาในระบบปั จจุบนั ยังไม่สามารถช่ วยแก้ไขปั ญหาได้มากนัก อยากให้ประชาชนพึงตนเองใน
การดูแลสุ ขภาพ ช่ วยเหลื อประเทศชาติ ลดการนําเข้ายาจากต่างประเทศและหันมาเอาใจใส่ รักษา
ภูมิปัญญาท้องถิ นไทย มี ความเชื อมันและศรั ทธาในองค์พระศาสดาจากการได้ฟังคุ ณหมอสอน
มันใจว่าทางนี แหละทางเดี ยวทีพาให้พน้ ทุกข์ ได้ฟังธรรมะทีเป็ นพุทธแท้ ๆ ทีปฏิ บตั ิแล้วพ้นทุกข์
ได้จริ งจากพ่อครู สมณะโพธิ รักษ์และอาจารย์ใจเพชร กล้าจน และเมือมาใช้ชีวิตร่ วมกับหมู่มิตรดี
ในสังคมสาธารณโภคี ซึ งเป็ นสิ งเก่าสมัยพุทธกาลแต่ใหม่ในยุคปั จจุบนั ยิงมันใจ
อัน ดับ สาม จิ ต อาสาแพทย์วิ ถี พุ ท ธมี ค วามศรั ท ธาต่ อ ผู ้นํา คื อ ผู ้วิ จ ัย ตัว อย่ า งข้อ มู ล
ทีน่ าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน ท่านเป็ นคนทีเสี ยสละ ท่านตังตนจากแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์
โดยไม่คิดหวังสิ งใดขอเพียงผูเ้ ข้าค่ายมา และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ความเมตตาทีคุณหมอเขียวมีต่อ
ผูเ้ ข้าอบรม ความเสี ยสละทีจะให้คนด้อยโอกาส (ในการเข้าถึงการรักษา) คนจนทีด้อยโอกาสได้มี
โอกาสเข้ามา ประทับใจมากกับการทีหมอเขียวได้ช่วยเหลื อเพือนมนุ ษย์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
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โดยไม่ คิ ดค่ า รั ก ษา ในโลกนี จะหาใครมี จิตใจสู ง ถื อศี ล บริ สุ ท ธิg ได้อย่า งนี น้อย คิ ดไปก็ อยากจะ
กลับ มาขอเข้า ค่ า ยสวนป่ านาบุ ญสั ก ครั ง ซาบซึ งในคุ ณ ธรรมที หมอเขี ย วได้ถ่ า ยทอดให้ ยิ งฟั ง
ยิงตืนตาตืนใจ ผูพ้ ดู ชัดเจนในธรรมะ ผูฟ้ ังซึ มซับและเข้าใจด้วยความเคารพและศรัทธาในคําสังสอน
ของพระพุทธเจ้าซึ ง อาจารย์หมอเขียว ผูเ้ ป็ นอริ ยะบุคคลนีได้บรรยาย คือเป้ าหมายชี วิต คือคําตอบว่า
เราเกิดมาทําไม เพืออะไร ทําให้ตดั สิ นใจเป็ นจิตอาสาทันที และติดตามไปช่วยค่ายใหญ่ทีดอนตาล
สมําเสมอ เพือติดตาม ขัดเกลา ชี วิตให้ดีงาม และมีประโยชน์เพือตนเองและผูอ้ ืนอย่างแท้จริ ง เป็ น
การตอบแทนบุ ญคุ ณของแพทย์วิถีพุทธที สอนวิถีดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง ซึ งทําให้ทงตนเองและ
ั
สมาชิกในครอบครัวดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองได้
อันดับสี มี 3 ประเด็น 1) ต้องการรู ้จกั วิธีดูแลตัวเอง ต้องการเรี ยนรู ้ และต้องการทําตน
เป็ นตัวอย่าง ตัวอย่างข้อมูลทีน่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน ต้องการทําตนเป็ นตัวอย่างให้สมาชิ กใน
ครอบครัวในการดูแลสุ ขภาพพึงตนเองด้านสุ ขภาพ ในความประหยัดเรี ยบง่าย และได้บาํ เพ็ญบุญ
ในการดูแลสุ ขภาพแบบพึงตน และหมอทีดีทีสุ ดคือตัวคุ ณเอง เป็ นแนวความคิดหลัก ในการได้รับ
และอยากบอกต่อ 2) การศึ กษาและปฏิ บตั ิธรรม ตัวอย่างข้อมูลทีน่ าสนใจจากจิ ตอาสาแต่ละคน
การศึ ก ษาของแพทย์วิถีพุ ท ธ เป็ นการศึ ก ษาเพือลดกิ เลส และช่ วยโลก การบําเพ็ญบุ ญและกุ ศ ล
ร่ วมกับหมู่มิตรดี สังคมสิ งแวดล้อมดี เป็ นทางเดี ยวทีนําความผาสุ กมาให้กบั ตน และอยากศึ กษา
ธรรมะทีถูกตรงจากหมอเขียว 3) การพบความผาสุ กกับตนเองและเป็ นหมอดูแลตัวเองได้ ตัวอย่าง
ข้อมูลที น่ าสนใจจากจิ ตอาสาแต่ละคน พบความผาสุ กที ตนอย่างแท้จริ ง เบากาย สบาย มีกาํ ลัง
เป็ นอยูผ่ าสุ ก มีความสุ ขทีได้ทาํ ทําแล้วสบายใจ ทําเท่าทีทําได้ตามหลักพระพุทธเจ้า ได้ธรรมะใส ๆ
ไม่รู้เบือ ฟังจนเช้าก็จะฟังต่อถ้าเจ้าของสถานทีไม่ไล่ เขาบอกว่าวันละ 14 ชัวโมง มันก็นานมากแล้ว
โอเค ว่ากันตามนัน เลยได้เป็ นจิตอาสาสมใจ “ชี วิตทีเรี ยบง่าย ร่ างกายทีแข็งแรง จิตใจทีดีงาม และ
จิตใจทีเป็ นสุ ข” นีเป็ นหัวใจทีทําให้เปลียนตัวเอง
อันดับห้ามี 2 ประเด็น คือ 1) การเห็นคุณประโยชน์ในการแพทย์วิถีพุทธ หลักยา 9 เม็ด
ตัวอย่างข้อมูลที น่ าสนใจจากจิ ตอาสาแต่ละคน เห็ นประโยชน์ของการดู แลสุ ขภาพแนวนี เพราะ
ทึงในความมหัศจรรย์ของการรักษาเยียวยาในแนวทางนี รู ้สึกขอบคุณและอยากเผยแพร่ เพราะคน
ทุกวันนี ทุกข์กบั โรคหลายอย่าง และยังต้องมาทุกข์กบั ความหลอกลวงของระบบทุนนิ ยม รักษาก็
ไม่หาย ทรมาน และจ่ายแพงมาก และ 2) ประเด็นการเชื อผลปฏิบตั ิจนเห็นผลจริ ง ตัวอย่างข้อมูลที
น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน แก้อาการเจ็บป่ วยทีเป็ นได้ดว้ ยตนเอง สามารถเป็ นหมอดูแลตนเอง
และสามารถไปแนะนําคนอืน ๆ ให้ดูแลตนเองได้ เช่น โรคภูมิแพ้หายได้จริ งจึงศรัทธา
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และสุ ดท้ายมี 2 ประเด็น 1) ความเป็ นเอกภาพขององค์กรและจิตอาสา ตัวอย่างข้อมูลที
น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน ได้เห็ นความร่ วมมือกันอย่างมีคุณภาพของทุกท่านทีมีอุดมการณ์
เดียวกัน และรับรู ้ถึงคุณงามความดีทีหมู่มวลตังใจปฏิบตั ิ และ 2) ความเจ็บป่ วย
ปั จจัยความสํ าเร็ จ ปั ญหาและอุปสรรค ในการพึงตนและช่ วยเหลือผู้อืนให้ มีสุขภาวะทีดี
ตามหลักการแพทย์ วถิ ีพุทธ
ตารางที 31 ปั จจัยความสําเร็ จในการพึงตน และช่วยเหลือผูอ้ ืนให้มีสุขภาวะทีดีตามหลักการ
แพทย์วถิ ีพุทธ
ปัจจัยความสํ าเร็จ

ความถี

การปฏิบตั ิธรรมลด ละ เลิก บาป บําเพ็ญกุศล ใจเบิกบาน ไร้กงั วล
การปฏิบตั ิจริ ง สมําเสมอ และต่อเนือง
พลังความดี ความปรารถนา ความสามัคคี ความจริ งใจ ค่าความเป็ นมนุษย์
การเข้าร่ วมกิจกรรมกับกลุ่ม ฟังบรรยายเข้าใจและเห็นแบบอย่าง
ความเชือ ศรัทธา
การบําเพ็ญตนของจิตอาสาและทีมงานเป็ นแบบอย่าง
ต้องการมีสุขภาพดีดว้ ยการพึงตน
การสนับสนุนจากหลายภาคส่ วน
การจัดสรรเวลาและทรัพยากรในการปฏิบตั ิตามหลักแพทย์วถิ ีพุทธ
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จากตารางที 31 ผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุ ปได้วา่ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
มี ความคิ ดเห็ นเกี ยวกับปั จจัย แห่ ง ความสํา เร็ จ ในการพึงตนและช่ วยเหลื อผูอ้ ื นให้มีสุข ภาวะที ดี
ตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ พบว่า
อันดับแรก คือการ ลด ละ เลิก บาป บําเพ็ญกุศล ใจเบิกบาน ไร้กงั วล จิตอาสามีความเห็น
ว่า หลักการสําคัญทีทําให้เกิดความสําเร็ จในการช่ วยเหลือเกื อกูลผูอ้ ืน ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ
คือ การไม่เข้าไปยึดมันถือมันให้ได้ตามทีใจมุ่งหมาย แต่ก่อนทีจะวางดีนนต้
ั องทําทุกอย่างให้ได้ดี
ทีสุ ดเสี ยก่อน ซึ งมีปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตัวผูใ้ ห้และผูร้ ับต้องมีสัมมาทิฏฐิ คือคิด พูด ทํา ถูกต้องถูกตรง
ตัว ผูใ้ ห้และผูร้ ั บ ต่า งลด ละ เลิ ก กิ เลสได้ ต้อ งไม่ห วัง ให้ไ ด้ดี เ กิ น ฤทธิg แรงที ตนมี (ได้เ ท่า ไรก็
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เท่านัน) ตัวผูใ้ ห้และผูร้ ับมีความเพียรทําความดี ละเว้นสิ งชัว และมีจิตใจผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอ
และหมันฟั งธรรม ทบทวนธรรม สนทนาธรรมกันอยู่เสมอเป็ นต้น ซึ งต่างฝ่ ายต่างประพฤติตนอยู่
ในกรอบของศีลธรรม กิจกรรมการงานใด ๆ ย่อมประสบความสําเร็ จ เพราะความสําเร็ จจริ ง ๆ คือ
ใจที สําเร็ จไม่ ใช่ งานสําเร็ จ ดัง นันถ้า ผูใ้ ห้และผูร้ ั บสามารถรู ้ ถึง สัจจะความจริ งนี ก็ ย่อมเป็ นสุ ข
ทังผูใ้ ห้และผูร้ ั บ นันหมายถึ งว่าหลัก การแพทย์วิถีพุ ทธได้เผยแพร่ เข้าถึ งผูค้ น ดัง นัน การนําเอา
หลักธรรมคําสอนไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ลดละล้างกิเลสให้ได้จริ ง การลดกิเลสและบําเพ็ญกุศลให้
ยิง ๆ ขึน เมือเราดีพอ มีความผาสุ กทีตนจริ งทุกอย่างจะตามมาให้เราได้ช่วยเอง การจะช่วยเหลื อ
ผูอ้ ืนได้ตอ้ งมาจากการพึงตนเองได้ก่อน ตามหลัก “ทําความผาสุ กทีตน ช่วยคนทีศรัทธา” เมือเรา
ปฏิ บตั ิลด ละ เลิกกิ เลสทีเราจนได้ความผาสุ กแล้ว เราก็จะมีพลังเหลือเฟื อทีจะทําประโยชน์ต่าง ๆ
ได้ทงกิ
ั จกรรมการงานทีต้องช่วยเหลือกันในหมู่กลุ่ม และทังการช่วยเหลือผูอ้ ืนให้พึงตนเองได้แล้ว
เกิ ดการแบ่ งปั นต่อ ๆ ไปอย่า งไม่สินสุ ด ปั จจัยที ทําให้พึงตนเองได้สําเร็ จ คื อ ทําความดี มาก ๆ
ลด ละ เลิ กสิ งที เป็ นโทษ และเข้าถึ งสิ งที เป็ นประโยชน์ให้ได้มากที สุ ด กิ นน้อยใช้น้อยที เหลื อก็
แบ่ ง ปั นออกไปเป็ นประโยชน์แก่ ผูอ้ ื น เหตุ ดีจะได้ผ ลที ดี หากเราทํา ความดี ดูแลตัวเองไปอย่า ง
ไม่เบียดเบียน ช่ วยเหลื อผูค้ นไปตามกําลัง ตังใจจริ งเรื องการพึงตนเองด้วยสิ งทีประหยัดเรี ยบง่าย
เราก็จะมีวบิ ากบุญช่วยให้เราทําได้ดงั หวัง
รองลงมา มี 2 ประเด็น คือ 1) การปฏิบตั ิจริ ง สมําเสมอ และต่อเนื อง จิตอาสามีความเห็น
ว่า การพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง จะต้องบังคับตนเองให้ปฏิบตั ิตามวิถีทางของแพทย์
วิถีพุทธอย่างสมําเสมอ มีการศึกษาอย่างต่อเนืองช่วยคนทีมีความทุกข์แบบให้ทางเลือก ผลจากการ
ดูแลสุ ขภาพทีได้ผลดีตอ้ งมีความตังใจ มุ่งมัน ถังโถม ปฏิบตั ิไปอย่างเต็มทีตามกําลัง แล้วหากยังไม่ดีขึน
หรื อหายช้าก็ยอมรับ เพราะเราต้องชดใช้วบิ ากกรรมทีเราทําไว้ หมดวิบากก็หายเอง แล้วสิ งดี ๆ ก็จะ
เข้ามา แต่หากอาการหนักจนเรารับมือด้วยสิ งทีประหยัดเรี ยบง่ายไม่ไหว ก็ยอมรับทีจะใช้วิธีการอืน ๆ
ที ทําให้อาการดี ขึนก่ อน เช่ น ใช้ยาแผนปั จจุ บนั แล้วเมื อมี ความสบาย มี กาํ ลังในระดับหนึ งค่อย
กลับมาใช้วิธีการพึงตนเองต่อไป เพราะเป็ นวิธีทีแก้ปัญหาจากต้นเหตุได้จริ ง หายแล้วหายเลยไม่มี
ผลข้างเคียง ไม่มีวิบากจากการเบียดเบียน วิบากน้อยลง ความผาสุ กทียังยืนก็เข้ามาแทนมากขึน ๆ จึง
ควรพยายามทําเพือให้เป็ นแบบอย่าง และแก้ไขทีตัวเองทีจะปฏิ บตั ิเทคนิ ค 9 ข้อ ให้ดีทีสุ ด ต้องทํา
ตัวอย่างให้คนรอบข้างเห็นความแตกต่างทีดีขึนจากเดิมของเราอย่างต่อเนื องไปเรื อย ๆ ทําผิดก็เป็ น
องค์ความรู ้ ว่าผิด ฝึ กฝนเรี ยนรู ้ การปรับสมดุลร้ อน-เย็นนันไม่เทียงให้ปรับสมดุ ลตามเหตุปัจจัยใน
เวลานัน ๆ ด้วยการปฏิ บตั ิทีต่อเนื องอย่างสมําเสมอ และ 2) พลังความดี ความปรารถนา ความสามัคคี
ความจริ งใจ ค่าความเป็ นมนุษย์ จิตอาสามีความเห็นว่า พลังความดี ความปรารถนาดี ความสามัคคี
ความจริ งใจ ค่าของความเป็ นมนุษย์ทีเท่าเทียมกัน มีองค์ประกอบ 2 ข้อทีจะช่วยเหลือและเผยแพร่
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ความรู ้ แ ก่ ผู ้อื น คื อ บารมี ข องเรา และวิ บ ากของเขา ยิ งคนมี บ ารมี ม ากก็ จ ะช่ ว ยคนได้ ม าก
สังสมบารมี โดยละบาปบํา เพ็ญกุศ ลช่ วยคน ลดกิ เลสไปเรื อย ๆ บารมี จะเพิ มขึ นคนจะศรั ท ธา
จะช่วยคนได้มากขึน ซึ งเราผูใ้ ห้ตอ้ งบริ สุทธิg ใจ ตังใจให้ความช่วยเหลือด้วยใจจริ ง และยินดีเสี ยสละ
เวลา ให้กบั ผูต้ อ้ งการความช่วยเหลือ เปิ ดเผยจริ งใจ บอกผลดี ผลเสี ยเท่าทีเราสามารถทําได้ให้ผอู ้ ืน
หมดความสงสัย และกังวล เพือจะได้ปฏิบตั ิอย่างมีความรู ้ ความสุ ขใจทีได้มีสุขภาพดีขึน ได้คน้ หา
สิ งทีเหมาะกับตัวเอง การปฏิ บตั ิ แบบประหยัด เรี ยบง่าย ทําเองได้ และตนเป็ นทีพึงแห่ งตน ส่ วน
วิบากของเขาเป็ นของเก่าช่วยไม่ได้ แต่เรานําพาเขาให้ละบาปทํากุศลความดีใหม่ ๆ เพือบรรเทาให้
วิบากไม่ดีเบาบางลงได้จากการทีวิบากดี ชิงออกฤทธิg แทนร้ าย เมือวิบากไม่ดีเบาบางลงเขาจะรั บ
สิ งดี ๆ ได้ง่ ายขึ น ดังนัน ตนเองต้องทํา เป็ นตัวอย่าง เป็ นพ่อแบบแม่ แบบให้คนอื นเห็ น เหมื อน
อาจารย์หมอเขียวทําตนเป็ นแบบอย่าง เพราะการมีจิตทีอยากช่วยเหลือด้วยความเมตตาอย่างจริ งใจ
ไม่เป็ นพรหม 3 หน้า จะทําให้ผสู ้ ัมผัสรับได้ และยินดีรับฟั ง ช่วยคนทีต้องการความช่วยเหลือ ช่วย
ได้ก็ช่วย ช่วยในขณะนัน
อัน ดับ สาม มี 2 ประเด็ น คื อ 1) การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมกับ กลุ่ ม ฟั ง บรรยายเข้า ใจและ
เห็ นแบบอย่าง จิ ตอาสามีความเห็ นว่า ปั จจัยทีทําให้ดูแลตัวเองแบบพึงตนเองได้สําเร็ จ คือ ความ
เข้าใจที ถู ก ต้องถู กตรงในเรื องการดู แลสุ ขภาพที ต้องใช้หลักพระพุทธเจ้า คื อแก้ปัญหาที ต้นเหตุ
ดับเหตุได้จะเกิดความสุ ขขึน และใช้สิงทีหาได้ง่ายและไม่มีโทษในการรักษาโรค การเข้าใจความจริ ง
ของชี วิต ไม่พยายามยัดเหยียดให้กบั ผูอ้ ืน แต่จะบอกเล่าจากประสบการณ์ ทีดี เพียงทางเดียว จาก
การฟั ง ธรรมะจากอาจารย์หมอเขี ย ว มี ส่ วนสํา คัญอย่า งยิงที ยกระดับจิ ตใจให้ล ะเอี ยดต้องอาศัย
ส่ วนประกอบหลาย ๆ อย่างมาจับ ถึงจะสามารถเห็ นและสามารถสัมผัสได้ ขึนอยู่กบั บุคคลนัน ๆ
จะมี ค วามเข้า ใจในธรรม และนํ า มาอธิ บ ายยกตัว อย่ า ง แยกกลุ่ ม ปฏิ บ ัติ ก าร แยกกลุ่ ม แชร์
ประสบการณ์ ปรึ กษาข้อสงสัยโดย ใช้หลักธรรมะ ละบาป บําเพ็ญบุญ ทําจิตใจให้ผ่องใส รู ้ เพียร
รู ้ พ ัก ให้ พ อดี ซึ งเป็ นยาเม็ ด ที 8 และยาเม็ ด ที 9 ซึ งการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกับ กลุ่ ม และรั บ ฟั ง
ประสบการณ์จากเพือนร่ วมกลุ่มทําให้เกิดความเชื อมันในวิธีการ การได้ดูได้ฟังการบรรยายทังจาก
อาจารย์หมอเขียวและบรรดาจิตอาสาที มีความรู ้ ความสามารถในการถ่ ายทอดความรู ้ ความเข้าใจ
เป็ นวิธีน่าจะได้ผลดี เพราะคนสามารถเปิ ดดู ฟังและทําความเข้าใจได้อย่างเต็มที มีหมู่กลุ่มสามารถ
แบ่งปั นประสบการณ์การรักษา การเข้าใจความจริ งของชี วิต หมู่กลุ่มทีมีความศรัทธา เมือเข้าร่ วม
กิจกรรมกับกลุ่มและรับฟังประสบการณ์จากเพือนร่ วมกลุ่มทําให้เกิดความเชื อมันในวิธีการ การอยู่
ร่ วมกันเป็ นหมู่กลุ่มจะช่ วยให้สามารถดูแลตนเองหรื อพึงตนได้อย่างแท้จริ ง ดังนัน ต้องมีหมู่มวล
และปั จจัยส่ งเสริ มให้ปฏิ บตั ิได้ต่อเนื อง คือการมีเพือนหรื อสมาชิ กในครอบครัว คอยเป็ นกําลังใจ
กระตุน้ เตือน และ 2) ความเชื อ ศรัทธา จิตอาสามีความเห็นว่า การแพทย์วิถีพุทธนัน เป็ นจริ งตลอดกาล
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ไม่มีใครลบล้างได้ เพราะเป็ นสิ งทีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู ้ มา โดยอาจารย์หมอเขียวได้นาํ มาเผยแพร่
ให้ทุกคนได้รู้ จากความเชื อมันและได้ลงมื อปฏิ บตั ิอย่างตังใจในการปฏิ บตั ิ โดยไม่ย่อท้อ อดทน
มี ค วามศรั ท ธาในกฎแห่ งกรรม การให้ความรู ้ เรื องแพทย์วิถี พุ ท ธ ซึ งทําตนเป็ นตัวอย่า ง เรี ย นรู ้
ทําความเข้าใจหลักการปฏิบตั ิตน ความเชื อมันและศรัทธาในแพทย์วิถีพุทธทีรักษาโรคได้จริ งและ
ลดความทุกข์ความเครี ยดความกังวล อีกทังมีความเชื อมันในองค์ความรู ้เรื องสมดุลร้อนเย็น เชื อมัน
ในคําสอนของพระพุทธเจ้า ทําให้มนใจในหลั
ั
กการแพทย์วิถีพุทธ ปั จจัยใดทีทําให้เราแก้ปัญหา
ทีเกิดขึนไม่ได้ให้เราเข้าใจตามนัน เพราะเชื อพระพุทธเจ้าว่าทุกอย่างมีมาแต่เหตุ แต่บางครังเรายัง
ไม่ มี ปั ญญารู ้ ไ ด้ว่า เหตุ คื ออะไรเราก็ ไ ม่ ต้อ งอยากรู ้ ตอนนี ตังหน้า ตังตาทํา สั ม มาทิ ฐิไ ปเรื อย ๆ
แล้วเราจะเข้าใจเหตุเอง ตรงข้าม ถ้าเราแก้ปัญหาไปเรื อยโดยไม่ดูว่าองค์ประกอบทีเป็ นไปได้จริ ง
เราก็ยงั ทุกข์อยู่ดี ไม่รู้เห็ นความจริ งตามความเป็ นจริ งนันว่า มีทงส่
ั วนทีมองเห็ น (รู ปธรรม) และ
ส่ วนทีมองไม่เห็น (นามธรรม) เราจะไม่ยึดเอาแต่สิงทีมองเห็นมาเป็ นตัวคิดพิจารณาอย่างเดียว แต่
เราต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่ายังมีสิงทีมองไม่เห็นส่ งผลอยู่ นันคือวิบากกรรมดี ชัว และกิเลสของเราที
มีส่วนในการดลบันดาลให้เกิ ดสิ งนันสิ งนี ซึ งเปลี ยนแปลงพลิกล็อกได้เสมอ การมองอย่างนี ทําให้
เราสิ นสงสัยกับสิ งดีและสิ งร้ายทุกอย่างทีเกิดขึนบนโลกใบนี เกิดศรัทธาและมีความเชื อมันจากสิ งที
เราทํา การมีอิทธิ บาท 4 มีความยินดีและพอใจทีจะปฏิบตั ิทุกครัง มีความพากเพียร อดทน มุ่งมัน
ทุ่มโถม จริ งจัง และเข้าถึงแก่นแท้แห่ งพุทธธรรม รู ้จกั รับผิดและเต็มใจทีจะแก้ไข พึงพอใจในสิ งที
ตนเป็ นอยู่ มีเป้ าหมายแห่งชีวติ พร้อมเป็ นทีพึงพาของผูอ้ ืน และทีสําคัญทีสุ ดคือเลือมใสและศรัทรา
ต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
อันดับสี คือ การบําเพ็ญตนของจิตอาสาและทีมงานเป็ นแบบอย่าง จิตอาสามีความเห็นว่า
การทํางานอย่างหนักของจิตอาสา ฯ ทีพยายามบําเพ็ญจะเป็ นตัวขับเคลือนสําคัญ จิตอาสามีศรัทธา
และความตังใจ ทีมงาน พีเลี ยงจิตอาสา ทีเอาใจใส่ แนะนําและมี ความเชี ยวชาญจากประสบการณ์
ของท่าน จิตอาสาแสดงและปฏิบตั ิเป็ นแนวทางให้ทาํ ตาม
อันดับห้า คือ ต้องการมีสุขภาพดี ดว้ ยการพึงตน จิตอาสามีความเห็ นว่า การตังเป้ าหมาย
ช่ วยเหลื อประชาชน พึ งตน ต้องการให้ตนเองและคนรอบข้า งมี สุ ข ภาพดี แก้ปั ญหาแล้วได้ผ ล
พึงตนได้โดยใช้ของใกล้ตวั และไม่มีผลแทรกซ้อน เป็ นปั จจัยทีทําให้ประสบความสําเร็ จ
อันดับหก คือ การสนับสนุ นจากหลายภาคส่ วน จิตอาสามี ความเห็ นว่า ถ้าทุ กภาคส่ วน
ร่ วมสนับสนุ นจะไปได้รวดเร็ ว อาจพิจารณาจากหน่ วยงานราชการทีมีหน้าทีบทบาทโดยตรง เช่ น
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพต่าง ๆ ทีกระจายกันอยูท่ วประเทศ
ั
พ่วงไปกับทีมงานในแต่ละภูมิภาค
เพื อเข้า ไปเจาะกลุ่ ม หน่ ว ยงานอิ ส ระที ทํา งานด้ า นสุ ข ภาพ เช่ น สปสช. ของแต่ ล ะตํา บล
(งบประมาณ สิ งของ ฯลฯ) จะได้ใช้ระบบราชการหรื อกึ งราชการเป็ นเครื องมือบ้าง (มักพูดว่า
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ระบบราชการเป็ นปั ญหา) แก้ทีปมนี ได้ งานเดินทุกฝ่ ายจะจูงมือกันเข้ามา และเมือเขาเข้ามาเขาก็
จะรู ้เองว่า งานเราทําแล้วได้ดีอย่างไร และให้ชุดทํางานพิเศษนี มาแลกเปลียนประสบการณ์ ในหมู่
กลุ่ม ๆ ก็จะได้เรี ยนรู ้ช่องทางในการทํางานเพิม ซึ งความลงตัวของผูใ้ ห้และผูร้ ับทีสมดุลพอดีจะทํา
ให้ประสบความสําเร็ จในการช่วยเหลือ
และสุ ดท้าย การจัดสรรเวลาและทรัพยากร จิตอาสามีความเห็นว่า ในการปฏิบตั ิตามหลัก
แพทย์วถิ ีพุทธ การมีพืนทีและเวลาปลูกพืชสมุนไพร พืชอาหาร ไว้ใช้ปรับสมดุลเอง มีความสําคัญ
ในการปฏิบตั ิพฤติกรรมสุ ขภาพตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ
ปัญหาและอุปสรรคในการพึงตนและช่ วยเหลือผู้อืนให้ มีสุขภาวะทีดี ตามหลักการแพทย์
วิถีพุทธ
ตารางที 32 ปั ญหาและอุ ปสรรคในการพึงตนและช่ วยเหลื อผูอ้ ื นให้มีสุขภาวะที ดี ตามหลักการ
แพทย์วถิ ีพุทธ
ปัญหาและอุปสรรคในการพึงตนและช่ วยเหลือผู้อนื
ให้ มีสุขภาวะทีดี ตามหลักการแพทย์ วถิ ีพุทธ
การขาดองค์ความรู ้ความเข้าใจตามหลักแพทย์วถิ ีพุทธ
ปั ญหาในการจัดสรรเวลา
การไม่ยอมรับแพทย์วถิ ีพุทธ
การปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพและวิถีชีวติ
การไม่ดูแลตัวเองและไม่พึงตน
การสื อสารพืนฐาน การรับรู ้ และความเข้าใจข้อมูลหลักแพทย์วถิ ีพุทธ
การไม่ศรัทธาหลักแพทย์วถิ ีพุทธ
การเป็ นพรหม 3 หน้า
ปั ญหาเกียวกับการหาวัตถุดิบเพือปฏิบตั ิตามหลักแพทย์วถิ ีพุทธ
การหลีกเลียงสิ งทีเป็ นโทษต่อสุ ขภาพนันต้องฝื นกิเลส คนส่ วนใหญ่
ไม่ชอบฝื นกิเลส
การขาดแคลนจิตอาสา
การไม่เชือเรื องกรรมและวิบากกรรม

ความถี
12
11
11
9
7
7
6
6
4
3

ลําดับ
ความสํ าคัญ
1
2
2
3
4
4
5
5
6
7

2
2

8
8
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จากตารางที 32 ผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุ ปได้วา่ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
มีความคิดเห็ นเกียวกับ ปั ญหาและอุปสรรคในการพึงตนและช่ วยเหลือผูอ้ ืนให้มีสุขภาวะทีดี ตาม
หลักการแพทย์วถิ ีพุทธพบว่า
อันดับแรก คือ การขาดองค์ความรู ้ความเข้าใจตามหลักแพทย์วิถีพุทธ ซึ งในช่ วงการเข้า
มาเป็ นจิ ตอาสาแรก ๆ นัน จะไม่ เน้นการให้ข ้อมูล องค์ความรู ้ ก ับผูเ้ ข้า ค่ ายเพราะเรายังไม่ รู้จริ ง
ซึ งคนส่ วนใหญ่ก็ยงั ไม่รู้จกั การปรั บสมดุ ลร้ อนเย็นและไม่ทราบแนวคิดเรื องการแก้ปัญหาความ
เจ็บ ป่ วยแบบวิถีพุ ทธ จึ ง ทําให้ในระยะแรกจิ ตอาสาขาดความมันใจในตนเองที จะให้ค าํ แนะนํา
การดูแลสุ ขภาพด้วยการใช้เทคนิ ค 9 ข้อ เพราะยังไม่มีประสบการณ์ ความรู ้ ความเข้าใจ และความมันใจ
เพราะเมือทําไปเดีƒยวอาการเจ็บป่ วยไม่ดีขึนจะต้องรับผิดชอบส่ งผลทําให้ไม่ค่อยมันใจ นอกจากนี
ในการประเมิ น ภาวะไม่ ส มดุ ล เวลาแก้อาการไม่ ส บายก็ เ ดา ๆ แล้ว ลองทํา ดู และยัง ขาดความรู ้
ความชํานาญ ความรู ้ทียังรู ้ไม่ครบหรื อรู ้ไม่รอบอีกหลายกรณี เช่น เรื องสมุนไพร การไม่ซกั ประวัติ
ผูป้ ่ วย การไม่รู้จกั ว่าการดํารงชี วิตนันต้องอยูบ่ นพืนฐานของคุณธรรม การเอาผักหญ้าใกล้ตวั มากิ น
แทนผักแพง ๆ ทีขายตามท้องตลาดเป็ นเรื องแปลกและไม่มีใครรู ้ เรื องเช่ นนี มาก่อน เนื องจากไม่รู้
ไม่เคยเรี ยน พ่อแม่ไม่เคยสอน แต่จริ ง ๆ แล้วบรรพบุ รุษของเราท่านได้ดาํ เนิ นชี วิตด้วยหลักการ
เหล่านีมาก่อนทังสิ น มีจิตอาสาบางคนทีปฏิบตั ิยา 9 เม็ด สุ ดโต่งในการกินอาหารสู ตรเย็นจนเย็นเกิน
แล้วไม่ได้ใช้สูตรปรับสมดุลร้อนเย็นตามสภาพร่ างกายต้องการ จึงเกิดปั ญหาสุ ขภาพ และไม่มนใจ
ั
ในการปฏิบตั ิ ซึ งอาจารย์หมอเขียวก็บรรยายเสมอว่าสมดุลร้อน-เย็นนันไม่เทียงและไม่ได้ให้ใช้สูตร
เย็นล้างพิษตลอด ให้เรี ยนรู ้ตนเองโดยใช้หลักทีเราทําแล้วรู ้สึก สบาย เบากาย มีกาํ ลัง เนื องจากเป็ น
แนวความรู ้ใหม่การสร้างความเข้าใจจึงอาจยังไม่เพียงพอและมีความเข้าใจได้ชา้ บ้าง
รองลงมา มี 2 ประเด็นได้แก่ 1) ปั ญหาในการจัดสรรเวลา คือ มีเวลาในการจัดหายา 9 เม็ด
น้อย และจัดสรรเวลาไม่ลงตัว เช่น ในชีวติ ประจําวันมีภาระงาน มีกิจกรรมอืน ๆ การทํางานทีรี บเร่ ง
การจัดหาสมุ นไพรในแต่ ละวันไม่ ทนั เพราะต้องรี บ ออกไปทํางาน ไม่มี เวลาออกกําลังกายเป็ น
ประจํา และไม่มีเวลาถอนพิษจึงเกิดการสะสมไปนานหลายวันทําให้ป่วยง่าย รวมไปถึงการทีผูป้ ่ วย
เร่ งผลการรักษาอยากหายไว ๆ ทําให้จิตใจร้อนรนกังวล การแก้ไขจึงต้องมีวินยั เพือจัดการตัวเองใน
แต่ละวันเพือปรับตารางเวลาและควรให้ความสําคัญกับสุ ขภาพให้มากขึน เนื องจากการไม่วา่ งไม่มี
เวลาทําให้ทุก คนมัก คิ ดว่า ไม่มี เวลา แต่ หากป่ วยหนักจํา เป็ นต้องไปโรงพยาบาลเมื อหมอให้อยู่
โรงพยาบาลกี วันก็ จาํ ต้องยอมวาง และ 2) การไม่ยอมรั บแพทย์วิถีพุ ทธ พบว่าบุ คคลบางส่ วน
ในวงการแพทย์ยงั ไม่ยอมรับในหลักการแพทย์วิถีพุทธ จึงทําให้การดําเนิ นงานบางส่ วนลําบากมาก
ส่ วนใหญ่จึงมักจะของานวิจยั เพือยืนยันเพราะยังยึดมันคิดว่าการแพทย์แผนปั จจุบนั คือ สิ งดี ทีสุ ด
ใช่ ทีสุ ด ส่ วนผูป้ ่ วยทีอยู่ในโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์แผนปั จจุบนั ก็ยงั ไม่ยอมรับและ
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ญาติของผูป้ ่ วยซึ งมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ ่ วยทําให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถตัดสิ นใจเองได้ เช่น ที
อเมริ กา ถ้าใครจะช่ วยเหลื อใครเรื องการดู แลรักษา ถ้าไม่ใช่ คนในครอบครั วการแตะเนื อต้องตัว
ผูป้ ่ วยจะต้องยินยอม ถ้าเกิ ดอาการเลวร้ า ยขึ นก็ อาจจะเกิ ดเป็ นคดี ขึนได้ถ้า มี การฟ้ องร้ อง ฉะนัน
จะช่ วยใครต้องให้เขาเข้ามาหาเราเองและเขาต้องยอมรั บแพทย์ทางเลื อกก่ อน ไม่เช่ นนันจะเป็ น
ปั ญหา หลักสู ตรแพทย์วิถีพุทธยังสวนทางกับกิ เลสและความเคยชิ นเนื องจากใช้หลักคําสอนของ
พระพุทธเจ้าเป็ นหลัก เมือกิ เลสลดปั ญญาจึงเพิมขึนจะเกิ ดพลังให้เราดูแลสุ ขภาพ ซึ งบางครังการ
สื อสารข้อมูลทางแพทย์วิถีพุทธออกไปจึงไม่ได้รับการยอมรับโดยง่าย หรื ออาจจะรับได้ก็เป็ นเพียง
ช่วงระยะเวลาสันเท่านัน ทําให้จิตอาสาใหม่ ๆ นําตานองหน้าไม่เข้าใจเส้นทางของการปฏิบตั ิธรรม
เพราะเมาอัตตามานะ ซึ งเป็ นอาการเมากิ เลสตนเองและไม่ใช่ ว่าเราเป็ นคนเดี ยวเท่านัน พีน้องทีมาฝึ ก
เป็ นจิตอาสาใหม่ ๆ ก็เป็ นเช่นกัน เช่น คนอืนเขาไม่ค่อยรับไม่คิดจะลองทํากันเลย บางคนก็มีกระแส
ต่อต้านจากสามีและลูก เมือบอกแล้วเฉยยังไม่สนใจ ซึ งมีวิธีแก้อาการเมากิเลสตนเองด้วยการทําใจ
ว่า ไม่เป็ นไร เขายังไม่พร้อมโอกาสหน้าเขาอาจพร้อมก็ได้
อันดับสาม คือ การปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพและวิถีชีวิต เนื องจากหลักปฏิ บตั ิของ
แพทย์วถิ ีพุทธสวนทางกับความเคยชินและวิถีชีวติ ของคนยุคปั จจุบนั ซึ งเป็ นอุปสรรคใหญ่ เช่น ช่วง
ระยะแรก ๆ จะมีความลําบากทีต้องปรับเรื องอาหารจากรสจัดมาก ๆ มาเหลือ 30 % นอกจากนี ยัง
ทานผักไม่ได้ ทานจืดไม่ไหว ไม่สามารถงดเนือสัตว์ได้เนืองจากบุคคลในบ้านและผูป้ ่ วยมีความเชื อ
เรื องการบํารุ งร่ างกายทําให้ปรุ งอาหารได้ยาก จึงเกิ ดการไม่ปรับเปลียนนิ สัยการกิ น การดํารงชี วิต
และการทํางาน ส่ วนท่านทีมาศึกษาแล้วไม่ได้กลับไปทําอย่างต่อเนื อง จึงทําให้มีใจทีไม่มนคงใน
ั
การดูแลรักษาสุ ขภาพ การไม่ใช้เทคนิ คการดูแลสุ ขภาพข้อที 6, 8 และ 9 สมําเสมอ การกลับไปเสพ
พฤติ ก รรมแบบเดิ ม และที สําคัญปั ญหาการดู แลสุ ข ภาพส่ วนใหญ่จะมาจากการปล่ อยอาการจน
หนักเกินไป จึงทําให้ร่างกายสะสมพิษมาก ซึ งอาการสะสมพิษนี นาน ๆ จะทําให้เกิดโรคต่ออวัยวะ
ทีอ่อนแอในร่ างกาย ยากต่อการแก้ไข และต้องแก้ไขแบบค่อยเป็ นค่อยไป
อันดับสี มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การไม่ดูแลตัวเองและไม่พึงตน ผูค้ นส่ วนใหญ่ยงั ยึดติดอยู่
กับการพึงพาผูอ้ ืนทําให้ไม่เคยชินกับการพึงพาตนเอง จึงไม่เรี ยนรู ้ในการดูแลตนเองเพราะชอบทีจะ
ให้คนอืนทําให้ มักจะบอกว่าไม่มีเวลา ทําให้ทาํ ให้หน่อย ไม่ค่อยพึงตนเอง และชอบให้คนอืนช่วย
มากกว่าทีจะช่วยเหลือตัวเอง และ 2) การนํากลุ่มเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดความน่าสนใจและ
การเห็ นประโยชน์ต่อคนในครอบครัวของผูอ้ ่านสื อนัน ๆ เนื องจากพืนฐานการรับรู ้ ไม่เหมือนกัน
เช่ น ผูป้ ่ วยนึ กไม่ออกเมือฟั งอธิ บายแล้วถึ งเรื องรสชาติ รวมถึ งวิธีการการเข้าถึ งแหล่งข้อมูล เช่ น
บ้านไกลไม่มีอินเตอร์ เน็ต การใช้เครื องมือสื อสารไม่เป็ น นอกจากนี ยังมีปัญหาเรื องการสื อสารด้าน
ภาษากับต่ างชาติ ผูพ้ ิ การทางสายตา ผูพ้ ิก ารทางหู จึ งควรวางรู ป แบบในการเผยแพร่ การแพทย์
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วิถีพุทธเพือให้เอือต่อการใช้งานจริ ง ซึ งการเรี ยบเรี ยงสื อเดิมทีใช้เผยแพร่ ควรยึดเนือหาจากตําราของ
อาจารย์หมอเขี ยว และการจัดกิ จกรรมเผยแพร่ อย่า งต่อเนื องทังกลุ่ มย่อย กลุ่ มระดับภู มิภาคเพื อ
พัฒนางานเผยแพร่ เชิงรุ กอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริ บทนัน ๆ
อันดับห้า มี 2 ประเด็น คือ 1) การไม่ศรัทธาหลักแพทย์วิถีพุทธ พบว่าความศรัทธาของ
ผูป้ ่ วยมีไม่มากพอ ผูป้ ่ วยปฏิเสธการรับรู ้ ผูป้ ่ วยฟั งแล้วตีความผิด เช่น ในเรื องของอาหารร้ อน-เย็น
ให้ท านอาหารฤทธิg เย็นแต่ไปทานอาหารฤทธิg ร้ อนแล้วผูป้ ่ วยเข้า ใจว่าเป็ นอาหารฤทธิg เย็น ยังไม่
ศรัทธาแนวทางแพทย์วิถีพุทธอย่างมากพอทีจะปฏิ บตั ิอย่างจริ งจัง นอกจากนี ยังมีบางท่านทียังไม่
เชือหรื อไม่มีความศรัทธาในแนวทางปฎิบตั ิโดยอาศัยธรรมชาติแนวทางแพทย์วิถีพุทธเพราะหลงคํา
โฆษณาชวนเชื อ และบางอาการอาจจะหายช้ากว่าการรับประทานยาแผนปั จจุบนั รักษาแบบแพทย์
วิถีพุทธต้องใช้เวลาซึ งควรการปรับทัศนคติในการหันมาใช้หลักการนี และ 2) การเป็ นพรหม 3 หน้า
คือ ยึดดีตอ้ งการให้ผปู ้ ่ วยปฏิบตั ิได้ตามทีเราแนะนําโดยไม่นาํ คําทีผูป้ ่ วยบอกว่า ทําไม่ได้หรื อไม่ได้ทาํ
เพราะอะไร มาพิจารณาแล้วปรั บ ไปตามสถานการณ์ จริ ง สิ งที เกิ ดขึ นคื อ เราก็ทุ กข์ผูป้ ่ วยก็ทุก ข์
ทํา ให้เราช่ วยเหลื อผูค้ นได้น้อยเพราะเราวางใจไม่ ได้ ก็ จะไม่ อยากแนะนําใคร และคนที เคยมา
ปรึ กษา ถ้าเขาถือสาเรา เขาก็จะไม่เข้าหาเราอีก ซึ งยึดดี มีตวั อัตตามานะอยู่ จะทําให้การประมาณ
การงานไม่ดีพอเพราะตัวยึดดี ไม่วางดี ยังมีตวั วิตกจริ ตอยู่ ความทีไม่ได้ลา้ งให้ได้จริ ง แต่เป็ นแค่
การกดข่มไว้ ถึงทีสุ ดจะมีแต่เสี ยกับเสี ยเพราะยังมีตวั ปั ญหาทังหลายอยู่ เนืองจากการมีอตั ตามานะ มี
ตัวตน ซึ งเป็ นการมีผสั สะมากระทบเมือกดข่มอารมณ์ ไว้ไม่ให้แสดงออกว่ามีตวั อัตตามานะ แล้ว
ไม่ลา้ งอัตตา จิตยึดดี ทีเอางานเป็ นหลักและไม่สามารถประมาณตนให้เหมาะสมได้ จึงเป็ นการไป
ยัดเยียดให้ผอู ้ ืน โดยไม่ดูวา่ แต่ละคนมีเหตุและปั จจัยทีแตกต่างกัน
อันดับหก คือ ปั ญหาเกี ยวกับการหาวัตถุ ดิบเพือปฏิ บตั ิตามหลักแพทย์วิถีพุทธ มีปัญหา
เรื องการจัดหาวัตถุดิบไม่ได้ เช่น สมุนไพรในการทํานําสมุนไพรฤทธิg เย็นสด อย่างทีนิ วเจอซี หาใบ
ย่านางสดยากมากซึ งต้องสังซื อจากรัฐอืน ส่ วนการปลูกต้นย่านางก็ยากพอควรเพราะใบไม่ค่อยขึน
โดยเฉพาะในช่ วงหน้าหนาว นอกจากนี ยังมีเรื องของการขาดเอกสารหลักฐานหรื อข้อมูลทีจะให้
ความรู ้ ถึงแม้จะมีสือทางอินเตอร์ เน็ตแต่หลายคนไม่มีหนทางเข้าถึงสื อได้
อันดับเจ็ด คื อ การหลี กเลี ยงสิ งที เป็ นโทษต่อสุ ขภาพนันต้องฝื นกิ เลส คนส่ วนใหญ่ไม่
ชอบฝื นกิเลส เพราะการต่อสู ้กบั กิเลส ช่วงทียังไม่ชนะกิ เลสจะรู ้ สึกทุกข์ (เขาไม่รู้วา่ จะรู ้สึกสุ ขอัน
เลิศยอดภายหลังเมือชนะกิเลส) จึงไม่อยากเอาจริ งกับการต่อสู ้หรื อบังคับควบคุมตนเองให้หลีกเลียง
สิ งทีเป็ นพิษต่อร่ างกาย
และสุ ดท้ายมี 2 ประเด็น คือ 1) การขาดแคลนจิตอาสา ขาดการสนับสนุนและความพร้อม
ทีจะใช้จิตอาสาให้เป็ นประโยชน์ เนื องจากจิตอาสามีนอ้ ย เช่น วิทยาลัยชุ มชนมีผทู ้ ีรู ้เรื องการแพทย์
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วิถีพุทธไม่กีท่าน 2) การไม่เชื อเรื องกรรมและวิบากกรรม พบว่าการไม่เข้าใจเรื องกรรมและผล
ของกรรมมีผลต่อการเจ็บป่ วย ทําให้ไม่ได้แก้ไขทีต้นเหตุจนถึงวิบากกรรม
แนวทางในการปรั บปรุ งแก้ ไข และการพัฒนารู ปแบบจิตอาสาแพทย์ วิถีพุทธนานาชาติ
ชาติพันธุ์เพือมวลมนุ ษยชาติ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกียวกับการสร้ างสุ ขภาวะ
ตามหลักพุทธศาสนา การสร้ างสุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสั มพันธ์ กัน
เป็ นองค์ รวม
ตารางที 33 แนวทางการปรับปรุ งแก้ไขการเผยแพร่ แพทย์วถิ ีพุทธ
แนวทางการปรับปรุ งแก้ ไขแพทย์ วถิ ีพุทธ
สื อ
จัดค่าย ขยายเครื อข่าย
การปฏิบตั ิตามหลักแพทย์วถิ ีพุทธ
การเข้าร่ วมกับสาธารณสุ ข
คู่มือ วิชาการ
วิทยากร หรื อจิตอาสา
การเข้ากลุ่มและเข้าประชุม
สถานที

ความถี
12
8
6
5
5

ลําดับความสํ าคัญ
1
2
3
4
4

4
2
1

5
6
7

จากตารางที 33 ผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุ ปได้วา่ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
มีความคิดเห็นเกียวกับ แนวทางการปรับปรุ งแก้ไขแพทย์วถิ ีพุทธ พบว่า
อันดับแรก สื อในปั จจุ บนั การเผยแพร่ ทางวิชาการค่อนข้างน้อย เราต้องเร่ งดําเนิ นการ
แก้ไ ขหาลู่ ทางการสื อสารด้า นเอกสารที จะตี พิม พ์ในเอกสารวิช าการให้มากยิงขึ น ซึ งมี เอกสาร
วิชาการมากมายไม่จาํ เป็ นต้องตรงสาขาเราอย่างเดี ยว เพียงแค่ขอ้ มูลทีนําเสนอนันมีผลกระทบกับ
ศาสตร์ อืนก็ได้ เช่ น สุ ขภาพเราจะโยงเข้ากับวิชาการด้านธรรม หรื อโยงเข้ากับเศรษฐกิ จ สังคม
และอืน ๆ อี กมากมาย จึงมี ความเห็ นว่า เราจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธหันมาสนใจงานด้านเผยแพร่
สิ งตีพิมพ์ลงวารสารกันให้มากขึน ช่วยกันคิดช่วยกันทํา ใครถนัดแนวไหนก็เขียนแนวนัน ควรเริ ม
ขยายและพัฒนาการเผยแพร่ การแพทย์วิถีพุทธครอบคลุมสื อต่าง ๆ ไปได้มาก เช่น อินเทอร์ เน็ต ทีวี
วิทยุ เอกสารและบุคคลอย่างต่อเนื อง ซึ งในการเผยแพร่ การแพทย์วิถีพุทธจะต้องมีความยืดหยุน่ ใน
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การเผยแพร่ เพราะการแพทย์วถิ ีพุทธ ได้นาํ องค์ความรู ้ในการรักษาทุกแผนมาประยุกต์ใช้ ยุคนี เป็ น
ยุคทันสมัย อีกทังทีทําอยูม่ ีคนสนใจและนําไปปฏิบตั ิเป็ นอย่างมาก ควรเผยแพร่ ทางสื อคอมพิวเตอร์
เพราะเข้าถึ งได้ง่าย และควรมี การเผยแพร่ เอกสารแพทย์วิถีพุทธไปทุ กโรงพยาบาล จะได้เข้าถึ ง
ผูป้ ่ วยได้ เน้นใช้สือทาง อิ นเตอร์ เนต เพราะสื อทางอินเตอรเนตเทคโนโลยี ไปด้วยความรวดเร็ ว
ส่ วนใหญ่เห็นว่า ยูทูป (Youtube) เป็ นช่องทางทีดี มาก การเผยแพร่ เห็นได้ชดั สําหรับคนทีอยู่ไกล
จะดี ม ากกว่า นี ถ้า มี รูป แบบเผื อสํา หรั บ คนรุ่ น ใหม่ ที ชอบความทันสมัย การโพสต์ก ารแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์ การใช้แพทย์วิถีพุ ทธที หลากหลายในยูทูป เพื อให้ค นรู ้ จกั แพทย์วิถี พุท ธผ่านคนที
ปฏิ บตั ิตามแนวทางนี จริ ง อยากให้ยทู ูปของหมอเขียวมี subtitle เป็ นภาษาอังกฤษ มวลมนุ ษย์ชาติ
จะได้ผลประโยชน์อย่างมหาศาล ชาวโลกจะได้รับรู ้สูตรยาเก้าเม็ดว่ามาจากหมอเขียว ไม่ได้มาจาก
ชาติ อื น ยิ งกระจายให้ โ ลกรู ้ เ ร็ ว เท่ า ไหร่ มากเท่ า ไหร่ ยิ งดี พลัง แรงและยิ งใหญ่ ฝรั งจะมาอ้า ง
ไปจดทะเบียนไม่ได้ เพราะใคร ๆ ก็รู้แล้วว่าเป็ นของคนไทย (ใจเพชร กล้าจน)
รองลงมา คือ การจัดค่าย ขยายเครื อข่าย รู ปแบบการจัดค่ายสุ ขภาพทัวประเทศทุกวันนี
ทํามาถูกทางแล้ว ควรจัดค่ายสุ ขภาพอย่างเป็ นระบบ เพราะผูเ้ ข้าค่ายได้สัมผัสด้วยตนเอง เห็นผลเอง
วางขันตอนการขยายงานเป็ นลําดับต่าง ๆ ดังนี เมือจัดตังสวนป่ านาบุญระดับภาคแล้ว ให้ขยายงาน
ไปสู่ ส วนป่ านาบุ ญระดับ จัง หวัด ระดับ อํา เภอ และระดับ ตํา บล ตามลํา ดับ การจัด ค่ า ยสุ ข ภาพ
ค่ า ยย่ อ ยในที ต่ า ง ๆ ควรจัด ค่ า ยย่ อ ย 1วัน ในแต่ ล ะจุ ด หรื อสถานที ที มี จ ติ อ าสาในพื นที ตาม
องค์ประกอบเพือเอือให้คนทีไม่มีเวลาไปค่ายหลายวันได้เรี ยนรู ้ เดือนละครังแบบเวียนกันจัด ออก
สื อต่ า ง ๆ จัดค่ ายในสถานศึ ก ษาที ต่ า ง ๆ ต้องมี ก ารสรุ ปงานทุ ก ๆ ครั งที มี ก ารจัดค่ า ยฯ และส่ ง
รายงานผลการจัดค่ายฯ เข้าสู่ ศูนย์กลางเพือจะได้รับรู ้ ความเป็ นไปของการจัดค่ายฯ ทุก ๆ ค่ายฯ
อันดับสาม คือ การปฏิบตั ิตามหลักแพทย์วิถีพุทธ การจัดค่ายฯ โดยมีเงือนไขพิเศษอืน ๆ
แทรก ทําให้จุดประสงค์ กติกา หรื อรู ปแบบค่ายแพทย์วถิ ีพุทธเพียนไปจากเดิม ดังนันควรสังคายนา
แนวโน้ม ปั ญหา รู ปแบบหรื อแนวทาง ในส่ วนนี ให้ชดั เจนในเวลาอันใกล้นี ควรมี เทคนิ ค สาธิ ต
วิธีการจัดกระดูกและฝั งเข็ม ควรปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลสถานทีควรพร้ อมจะปรับเปลียน
ได้ตลอดเวลา แต่ควรรักษาแก่นของแพทย์วิถีพุทธไว้คือ “สมดุ ลร้ อนเย็นและลดกิ เลสรักษาโรค”
ควรทําให้ดูให้องค์ความรู ้ แนะนําให้เขาช่ วยเหลื อตัวเอง รู ้ จกั คุ ณหมอเขี ยวและยา 9 เม็ด แนะนํา
เวปไซด์หมอเขี ยวดอทเนท (www.morkeaw.net) ให้เขาศึ กษาเพิมเติม หลักปฏิ บตั ิของแพทย์วิถีพุทธ
สวนทางกับความเคยชิ นและวิถีชีวิตของคนยุคปั จจุบนั ซึ งเป็ นอุปสรรคใหญ่ ทางแก้ไขคือ ทําความ
ผาสุ กทีตน ช่วยคนทีศรัทธา
อันดับสี มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การเข้าร่ วมกับสาธารณสุ ข ค่ายแพทย์วิถีพุทธในปั จจุบนั มี
2 ลักษณะ คือ ค่ายประชาชนทัวไป และค่ายบุคลากรทางการแพทย์ ค่ายประชาชนทัวไปอยูใ่ นสภาพดี
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และค่ายบุ คลากรทางการแพทย์กาํ ลังเติ บโตไปอย่างรวดเร็ ว ผ่านหน่ วยงานสาธารณสุ ขในระดับ
กระทรวง กรม ระบบการศึกษา เพราะประชาชนจะผ่านระบบเหล่านี แทบทุกคน ได้เน้นการเข้าสู่
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขโดยตรง โดยเฉพาะ อสม. อบต. ต่าง ๆ ร่ วมกันจัดค่ายพัฒนาเจ้าหน้าทีสุ ขภาพ
ก่อน ทีจะนําไปสู่ ประชาชนต่าง ๆ ต่อไป ทังเจาะลึ กและด้านกว้างควบคู่กนั ไป ความจริ งหากเรา
สามารถนําการแพทย์วถิ ีพุทธเข้าสู่ ระบบสุ ขภาพของประเทศได้ในวันใดวันหนึ งข้างหน้าตามความ
พร้ อมและตามเหตุปัจจัยทีเป็ นจริ ง เราจะได้ความสงบสุ ขกลับสู่ ทุกภาคส่ วนได้อย่างแท้จริ ง และ
2) คู่มือ วิชาการ หมอเขียวสามารถสรุ ปหลักการหลักสู ตรให้เผยแพร่ ได้อย่างมีแนวร่ วมเดียวกันทุกที
และถูกต้องไม่พลาด แต่เพือให้ขอ้ มูลไม่เพียน ควรจัดทําเป็ นคู่มือในแต่ละเรื องทีชัดเจน คนทีไม่เคยรู ้
มาอ่า นก็ส ามารถปฏิ บ ตั ิ ได้ระดับ หนึ ง อาจจัดแยกตามกลุ่ มผูเ้ รี ย นรู ้ เช่ น วัย หน่ วยงาน ควรจัด
หลักสู ตรค่ายให้จิตอาสาได้เลือก เช่น 1 วันควรมีอะไร 2 วันควรมีอะไร มีสือประกอบอะไรบ้าง จะ
ทําให้มีมาตรฐานการเผยแพร่ แพทย์วิถีพุทธและสามารถต่อยอดกันได้ จัดทําหลักสู ตรเป็ นเวบไชต์
แล้วแต่จิตอาสา ถ้ารายเดียว กลุ่มยอมรับสามารถทําได้โดยไม่มีขอ้ แม้ แต่ถา้ มีนกั วิชาการโต้แย้งควร
มีหลักฐานอ้างอิงเพือให้ยอมรับมากขึน โดยเฉพาะประชาชนทีอเมริ กาจะให้นาหนั
ํ กงานวิจยั เป็ นหลัก
เพราะส่ วนใหญ่ไม่ใช่ชาวพุทธจึงเป็ นการยากทีจะเข้าใจ
อัน ดับ ห้ า คื อ วิ ท ยากร หรื อ จิ ต อาสา การจัด ค่ า ยแพทย์วิ ถี พุ ท ธโดยที บุ ค ลากรผูจ้ ัด
ไม่พร้ อมทังกําลังคน ความรู ้ ความชํานาญในการถ่ายทอดยา 9 เม็ด รวมทังความเข้าใจในแก่นแกน
ของหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ ควรสร้างและพัฒนาจิตอาสาให้เป็ นวิทยากรยา 9 เม็ดของแพทย์วิถีพุทธ
ทีมีคุณภาพและมีปริ มาณให้เพียงพอ รองรับการเติบโตและขยายตัวของแพทย์วิถีพุทธทีจะเกิดและ
เป็ นไปในอนาคต การเป็ นแบบอย่างที ดี ของจิ ตอาสา จะเป็ นแรงดึ งดู ดได้อย่างดี ในการทําความ
ผาสุ กทีตนอย่างแท้จริ ง นี คือการแผ่เมตตา และอุทิศส่ วนกุศลกันในขณะทีมีชีวิตเป็ น ๆ อันถัดมา
การเข้ากลุ่มหรื อประชุ ม คิดว่าต้องจัดให้มีจดั เสวนาเป็ นกลุ่มย่อย มีการพบปะแลกเปลียนความคิด
และประสบการณ์เป็ นประจําเพือกระตุน้ ให้ตืนตัวอยูเ่ สมอ
และสุ ดท้าย สถานที ควรพัฒนาให้มีสิงทีจําเป็ นต่อชี วิตอย่างครบวงจรให้มากทีสุ ดเท่าที
จะทําได้
การพัฒนารู ปแบบจิตอาสาแพทย์ วถิ ีพุทธนานาชาติชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
ตารางที 34 การพัฒนารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธนานาชาติชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
การพัฒนารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ
การจัดประชุมเครื อข่าย กลุ่มย่อย และเตวิชโช

ความถี ลําดับความสําคัญ
9
1
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ตารางที 34 (ต่อ)
การพัฒนารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ
ความถี ลําดับความสําคัญ
การฝึ กฝนตนเองให้พึงตนเอง และทําแบบอย่างทีตน
9
1
การปฏิบตั ิธรรม ลด ละ เลิก กิเลส สลายตัวตน
7
2
การเข้าหมู่กลุ่ม สังคมสาธารณโภคี
7
2
การหมันทบทวนธรรม ฟังธรรม พิจารณาธรรม บันทึกสภาวธรรม
6
3
การพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนรู ้
6
3
การนําสู่ ชีวติ ผาสุ กพอเพียง
4
4
ระบบทะเบียนจิตอาสา
2
5
จากตารางที 34 ผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุ ปได้วา่ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
มีความคิดเห็นเกียวกับแรงจูงใจในการเป็ นจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ พบว่า
อันดับ แรกมี 2 ประเด็น ดัง นี 1) การจัดประชุ ม เครื อข่ า ย กลุ่ มย่อยและเตวิช โช หมัน
ประชุ มกัน มาช่ วยกันคิ ดช่ วยกันทํา ไม่มีภาระตกกับผูใ้ ดผูห้ นึ งเป็ นการประสานงานกัน ทํางาน
เท่าทีตนมีแรงมีความสามารถ จึงทําให้งานสามารถเดินไปได้ มีการสรุ ปงาน สรุ ปใจโดยมีอาจารย์
เป็ นประธานและให้คาํ ชี แนะเสริ มในส่ วนพร่ องเติมเต็มใจ จิตอาสาต้องรับฟั งความคิดเห็นคนอืน
เพิ มการพบปะกลุ่ ม โดยมี กิ จ กรรมบํา เพ็ญ บุ ญ ในแต่ ล ะภู มิ ภ าค เปิ ดโอกาสให้ ไ ด้พ บอาจารย์
มีทีปรึ กษาในแต่ละภูมิภาค จะทําให้จิตอาสาได้รับความรู ้ ใหม่ ๆ และได้ปรับกายใจอย่างต่อเนื อง
อาจมีการจัดกลุ่มจิตอาสา มีการประชุ มเป็ นกลุ่มย่อย ๆ เป็ นครังคราว หากมีการเตวิชโชกัน พูดคุ ย
ซักถามกันอย่างไม่มีอตั ตา คือ ไม่ได้ถามหาคนผิด แต่ถามเพือให้เข้าใจกันว่าเพราะอะไรจึงคิด ทํา
พูด แบบนัน แล้วจะเกิดบทเรี ยนในการทําครังต่อไป เพราะสัจจะอย่างหนึ งคือ ไม่มีความพร่ องใดที
เราไม่มีส่วนเกียวข้อง เราต้องชดใช้วบิ ากร่ วมกัน ฉะนัน สิ งไม่ดีเกิดขึนก็ไม่ตอ้ งโทษใคร อันดับแรก
คือ โทษตัวเอง แล้วไม่ตอ้ งคิดร้ายต่อ พลิ กจิตได้ ใช้เวลาในการแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึนดีกว่าเดิ ม
แล้วปั ญหาก็จะไม่มี จากทีอาจารย์พาทําและร่ วมเตวิชโชเพือล้างใจล้างและวางสิ งทีไม่พอใจ ตัด
มิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ อ อกจากใจ แต่ ค งต้อ งใช้ เ วลาสั ก ระยะหนึ งคงเห็ น ผล และ 2) การฝึ กฝนตนเอง
ให้พึงตนเองและทําแบบอย่างทีตน มีการอบรมการปฏิบตั ิตนในฐานะจิตอาสา ซึ งจิตอาสาต้องเป็ น
แบบอย่างให้กบั ผูป้ ่ วย หรื อผูท้ ีมาเข้าค่ายสุ ขภาพ ทําตามธรรม และตามกรรมของแต่ละคน ซึ งมา
จากต่ า งถิ นต่ า งที ต่ า งกรรม ต่ า งวาระ แต่ ล ะคนมี ศี ล ที ไม่ เ สมอกัน มี ภ าวะต่ า ง ๆ จากสั ง คม
สิ งแวดล้อมทีต่างกัน ชี วิตของจิตอาสาก็คือผูใ้ ฝ่ ดี ฝึ กฝนปฏิบตั ิให้ได้มรรค ได้ผลเพือได้จิตทีเบิกบาน
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ผ่องใส อยูใ่ นฐานะผูใ้ ห้อย่างบริ สุทธ์และจะเป็ นผูร้ ับอย่างพอเพียง อยูใ่ ห้โลกเลียงไว้ เป็ นหลักการ
พัฒ นาจิ ต อาสาที สํ า คัญ กฎระเบี ย บอื น ๆ เป็ นการตังขึ นมาประกอบเท่ า นัน มี ก็ ไ ด้ไ ม่ มี ก็ ไ ด้
ปรับเปลี ยนตามสถานการณ์ โดยมีชาวอโศกเป็ นต้นแบบในการพึงตนเช่ นกัน การปฏิ บตั ิตนเป็ น
แบบอย่างทีดี ผูอ้ ืนจะเห็นเอง พัฒนาจิตอาสาโดยให้จิตอาสา ทําตนให้เป็ นตัวอย่างทีดี ดีทงร่
ั างกาย
และจิ ตใจ ฝึ กสมาธิ ฝึ กสติ เป็ นตัวอย่างเสี ยสละความสุ ขส่ วนตัว ทุ่มเทชี วิตจิ ตใจให้ความรู ้ และ
ปฏิ บตั ิตนตามแนวการใช้ยาเก้าเม็ดอย่างเคร่ งครัด หากไม่ปฏิบตั ิ จะทําให้เกิ ดช่ องว่างและจะไม่มี
ใครเชือ ในจิตสํานึกของแต่ละท่านทียอมรักษาศีลมากกว่าชีวติ เมือไร เมือนันก็เมือนันใครทําใครได้
“You have to learn it”
รองลงมามี 2 ประเด็น ดังนี 1) การปฏิบตั ิธรรม ลด ละ เลิก กิเลส สลายตัวตน ในปั จจุบนั
อาจารย์หมอเขี ย วได้พ ฒ
ั นาจิ ตอาสาโดยเน้นการลดกิ เลสและอัตตาในตัว จิ ต อาสาเอง ซึ งเป็ น
แนวทางทีถูกต้องถูกตรง เพราะจิตอาสาจะเข้มแข็งขึน สามัคคีกนั มากขึน พร้อมทีจะลดอัตตาตัวเอง
ปรับปรุ งตัวเองให้ดี การลดกิเลสของจิตอาสาโดยการให้แต่ละคนตังตบะตามฐานของตน ด้วยการ
เพิมอธิ ศีลของแต่ละคน ๆ จิตอาสาทีพัฒนาลดกาม ลดอัตตาลงได้มาก ก็จะกินน้อยใช้นอ้ ย ป่ วยน้อย
มีปัญหาน้อย มีเวลาเยอะ ทํางานได้เยอะ ช่ วยคนได้เยอะ เน้นการล้างกิ เลส มีศีลเป็ นกรอบในการ
ดําเนิ นชี วิตไม่ตอ้ งติดยึดว่างานต้องเสร็ จสมบูรณ์ ทําให้เกิ ดสภาวะผ่อนคลายไม่ตอ้ งกังวล จึงจะมี
แรง ที จะพากเพีย รปฏิ บตั ิ ทาํ สิ งที เป็ นประโยชน์ ต่อผูอ้ ื นอย่างไม่ต้องสร้ า งเงื อนไขต่ อไป ดังนัน
จิตอาสาต้องฝึ กการดูจิตและกิเลสของตนเองให้ทนั เห็ นข้อด้อยข้อผิดพลาดของเพือนให้ยอ้ นมาดู
ตัวเองว่าเรามีอย่างเขาหรื อไม่ มากน้อยเพียงไร ไม่เพ่งโทษผูอ้ ืน และ 2) การเข้าหมู่กลุ่ ม สังคม
สาธารณโภคี การพัฒนาจิตอาสานันเป็ นประเด็นหลัก ของคุณหมอเขียวทีพยายามนําหลักคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอธิ บายให้ฟัง ด้วยการพัฒนาหมู่กลุ่ม จัดสรรทํางานเป็ นหมู่เป็ นกลุ่ม
ถ้ามติหมู่กลุ่มว่ายังไงเราก็ทาํ ไปอย่างนันเพราะถื อว่าผ่านการสังเคราะห์มาดี แล้ว ความคิดของหมู่
คนดี ก็ เ ป็ นเรื องที ดี ม ากกว่ า เสี ย แน่ น อน เพราะฉะนั นหากจะเกิ ด ความพร่ อ ง ความเสี ย หาย
ความผิดพลาดก็คงไม่ใช่เรื องใหญ่โตจนแก้ไขอะไรไม่ได้ ในทางกลับกันความพร่ อง ความเสี ยหาย
ความผิดพลาดที เกิ ดจะเป็ นประโยชน์ ต่ อหมู่ ก ลุ่ ม ให้ไ ด้ฝึ กระมัดระวัง ฝึ กแก้ไ ข และฝึ กวางใจ
เพิ มพลัง บ้า งเมื อเริ มอยู่ก ับ ที หรื อถดถอย ต้อ งมี ข บวนการบํา เพ็ญบุ ญ ในหมู่ ก ลุ่ ม ในการพัฒนา
ศักยภาพทังด้านองค์ความรู ้ทางด้านเทคนิ คทางการแพทย์วิถีพุทธและพัฒนาด้านจิตวิญญาณควบคู่
กันไป ช่วยซ่อมสุ ขภาพของเพือนจิตอาสาด้วยกันฝึ กฝนกับหมู่กลุ่มและร่ วมกิจกรรมด้วยบ่อย ๆ จะ
เกิดความชํานาญและมีวชิ าการขึนเรื อย ๆ
อันดับสาม มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) หมันทบทวนธรรม ฟั งธรรม พิจารณาธรรม บันทึ ก
สภาวธรรม มีการทบทวนธรรม ฟังธรรม สนทนาธรรม หลังกิจกรรมบําเพ็ญเพราะเมือทุกคนเข้าใจ
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ในเรื องกรรมแล้ว จะสามารถลดกิ เลสตนเองได้ในทุ กขณะทีมี ลมหายใจและเกิ ดความผาสุ กจริ ง
หมันฟั ง ธรรมและแลกเปลี ยนประสบการณ์ ทบทวนธรรม พิ จารณาธรรม ฟั ง คุ ณ หมอให้ม าก
เพราะพลังจากหมู่กลุ่มจะช่วยให้พละอินทรี ยข์ องเราแข็งแรงขึน ได้ปัญญาจากบรรยายของคุณหมอ
มีการบันทึกการสู ้กิเลสของตนในเรื องนัน ๆ อย่างสมําเสมอ ให้เวลาในการสนทนาธรรม ทบทวน
ธรรมมากขึน แล้วทุกอย่างจะมาให้บาํ เพ็ญเอง และ 2) พัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ หลังจากเข้าใจและ
ปฏิ บตั ิยา 9 เม็ด เมื อเป็ นจิตอาสา ต้องมีหลักสู ตรวิทยากรแพทย์วิถีพุทธ จนสามารถเป็ นวิทยากร
ยาทัง 9 เม็ดได้ เมื อเป็ นวิท ยากรยา 9 เม็ดของการแพทย์วิถี พุ ท ธได้แล้ว จึ ง ออกใบรั บ รองเป็ น
วิทยากรจิตอาสาการแพทย์วิถีพุทธให้ เพือจัดทําเป็ นหลักสู ตรแล้วเปิ ดอบรมและมอบเกี ยรติบตั ร
รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุ ขเพราะสําหรับผูท้ ีไม่รู้มกั มีคาํ ถามมากมายเกียวกับความน่าเชื อถื อ
ถ้ามี หลักฐานอ้างอิ งจะทําให้เขายอมรั บได้มากขึ น ต้องมี การเข้าค่ายพระไตรปิ ฎกอย่างต่อเนื อง
จะทําให้ได้เรี ยนรู ้ ธรรมะทีจะนําพาให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริ ง เมือผ่านค่ายพระไตรปิ ฎก และ
ควรมีการฝึ กฝน ต้องมีหลักสู ตรวิทยากรแพทย์วิถีพุทธ จนสามารถ ให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วย หรื อเป็ น
วิท ยากรได้ การเรี ย นการสอนจากการฝึ กปฏิ บ ัติช่ วยคนจริ ง ในค่ า ยสุ ข ภาพ เพราะเป็ นโอกาส
ทีเหมาะสมทีสุ ดทีจะได้เรี ยนรู ้ฝึกฝนปฏิบตั ิการช่วยเหลือคนอย่างแท้จริ ง เรี ยนรู ้การฝึ กเป็ นจิตอาสา
ที ดี และการเรี ย นการสอนจากค่ า ยแฟนพัน ธ์ แ ท้ท าํ ให้ เ รี ย นรู ้ เ ทคนิ ค ในการช่ ว ยเหลื อ ผูค้ นได้
หลากหลายวิธี
อันดับสี คือ การนําสู่ ชีวติ ผาสุ กพอเพียง ผูเ้ ข้าค่ายฯ แล้วเห็นประโยชน์ หรื อแม้แต่ผไู ้ ม่ได้
เข้าค่ายฯ แต่สัมผัสการแพทย์วิถีพุทธจากการบอกเล่าหรื อสื ออืน ๆ มีจิตใจอยากทําความดี อยาก
เสี ยสละ หรื ออยากตอบแทนคุณ เขาเหล่านันจะอาสาตนมาเป็ นจิตอาสาเอง ด้วยการทําความผาสุ ก
ทีตนเอง มีชีวติ ทีประหยัดเรี ยบง่าย มีทงจิ
ั ตทีดีงามและผ่องใส ช่วยเหลือผูอ้ ืนด้วยความยินดี แล้วฝึ ก
รู ้เพียรรู ้พกั ไป ชีวติ มีแต่ความผาสุ ก
และสุ ดท้าย คือ ระบบทะเบียนจิตอาสา เมือเป็ นจิตอาสาแล้วต้องมี การขึนทะเบียนจิตอาสา
มีการอบรมการปฏิบตั ิตนในฐานะจิตอาสา
นอกจากการนี จากการเข้าร่ วมพัฒนาตนเองในค่ายสุ ขภาพตามหลักแพทย์วิถีพุทธต่าง ๆ
บางค่ายยังมีกิจกรรมพิเศษเช่ น การเดิ นธรรมยาตรา จาริ กตามรอยบาทพระศาสดา ซึ งจิตอาสาได้
แสดงความคิ ดเห็ นต่อกิ จกรรมดังกล่ าว ซึ งผูว้ ิจยั ได้นาํ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยแนวคิ ดทฤษฎี
เกี ยวกับการสร้ างสุ ขภาวะตามหลักพุทธศาสนา สุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง และแนวคิ ด
ความคิดสัมพันธ์กนั องค์รวม พบว่า
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ความคิดเห็นเกียวกับสาระประโยชน์ ทได้
ี จากการเดินจาริกทางด้ านร่ างกาย
ตารางที 35 ความคิดเห็นเกียวกับสาระประโยชน์ทีได้จากการเดินจาริ กทางด้านร่ างกาย
สาระประโยชน์ทีได้จากการเดินจาริ กทางด้านร่ างกาย
ทดสอบร่ างกายจากการเดินจาริ ก
ฝึ กความพร้อมของร่ างกายในการเดินจาริ ก
สภาวะกายทีแตกต่างในหมู่กลุ่ม
ทุกข์กายจากการเดินจาริ ก

ความถี ลําดับความสําคัญ
14
1
5
2
4
3
1
4

จากตารางที 35 ผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น สรุ ปได้วา่ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
ได้สาระประโยชน์ทีได้จากการเดินจาริ กทางด้านร่ างกาย พบว่า
อันดับหนึ ง คือ ทดสอบร่ างกายจากการเดินจาริ ก สังเกตสภาวะร่ างกายพบความอดทน
ฝึ กความอดทน ได้ทดสอบความเพียรความแข็งแกร่ งทังร่ างกาย อินทรี ยพ์ ละ ทําให้ตวั เองขยัน
ฝึ กซ้อมเดิน ทําให้ร่างกายแข็งแรง ร่ างกายได้ปรับและสามารถทนอยูก่ บั ความร้อนได้อย่างเบิกบาน
ไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค
รองลงมา คือ ฝึ กความพร้อมของร่ างกายในการเดินจาริ ก การดูแลรักษาตนเอง การวางแผนใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สุ ขภาพเรี ยงตามลําดับ บางคนรู ้สึกว่าง่ายไม่ซบั ซ้อนใช้เวลาสัน ๆ และใกล้ตวั
บางคนฝึ กตัวเองให้ตอ้ งพร้อมเผชิญกับสิ งต่าง ๆ ยอมรับสภาพความเป็ นจริ งของร่ างกาย ฝึ กเดินบนพืน
ยางมะตอย ช่วงนันร้อนมากและมีเศษหิ น จนต้องเดินเร็ วระดับหนึง เพียงแค่ระยะทางสัน ๆ
อันดับสาม คือ สภาวะกายทีแตกต่างในหมู่กลุ่ม บางคนไม่เหนื อยแรงและมีโอกาสทีจะ
ถึงจุดหมายร่ วมกัน การยอมรับในศักยภาพของคนในหมู่กลุ่มทีแตกต่างกัน ทําตามหมู่กลุ่มทีเห็นควร
การเดินไปด้วยกันทีละก้าว ผูท้ ีใส่ รองเท้าเดิน ไม่ใส่ รองเท้าเดิน และผูใ้ ส่ ๆ ถอด ๆ ตามแต่วาระของ
สภาพร่ างกายและจิตใจของแต่ละคน ด้วยการนวดบริ เวณข้อเท้า ทําให้เดิ นถึงจุดหมายได้ในทีสุ ด
แม้จะเป็ นกลุ่มสุ ดท้าย
และสุ ดท้ายคือ ทุกข์กายจากการเดินจาริ ก อาการเท้ากระทบถนนยางมะตอยร้อนมาก ทําให้
ได้ฝึกอดทน ฝึ กสร้างความแข็งแรง แข็งแกร่ ง ต่อความยากลําบาก
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ความคิดเห็นเกียวกับสาระประโยชน์ ทได้
ี จากการเดินจาริกทางด้ านจิตใจ
ตารางที 36 ความคิดเห็นเกียวกับสาระประโยชน์ทีได้จากการเดินจาริ กทางด้านจิตใจ
สาระประโยชน์ทีได้จากการเดินจาริ กทางด้านจิตใจ
การเห็นความทุกข์
การทดสอบจิตใจ

ความถี
4
3

ลําดัความสํ าคัญ
1
2

จากตารางที 36 ผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุ ปได้วา่ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
มีความคิดเห็นเกียวกับสาระประโยชน์ทีได้จากการเดินจาริ กทางด้านจิตใจ พบว่า
อันดับแรก คือ การเห็ นความทุกข์ ซึ งการเดิ นจาริ กทําให้เห็ นความทุกข์จากการไม่ได้
ดังใจ ความร้อนรนของจิตใจ แข็งกร้ าว โกรธเกรี ยว ไม่พอใจ ขัดเคือง ซึ งเป็ นการทําอาณาปานสติ
บนสติปัฏฐาน 4 เมือเท้าผัสสะกระทบถนนยางมะตอยทีร้อนมากแล้วสังเกตว่าใจร้อนไหม ทุกข์ใจไหม
ทําให้เห็นความทุกข์ยากของตนจึงพร้อมทีจะเผชิญต่ออุปสรรคและความยากลําบาก
รองลงมา คื อ การทดสอบจิตใจ ซึ งการเดิ นจาริ กทําให้ได้ฝึกความอดทนและทดสอบ
ฝึ กฝนจิตใจให้กล้าแกร่ ง ฝึ กความอดทนไม่ตามใจกิเลสตนเอง และสามารถทนอยูก่ บั ความร้อนได้
อย่างเบิกบาน
ความคิดเห็นเกียวกับสาระประโยชน์ ทได้
ี จากการเดินจาริกทางด้ านสั งคม
ตารางที 37 ความคิดเห็นเกียวกับสาระประโยชน์ทีได้จากการเดินจาริ กทางด้านสังคม
สาระประโยชน์ ทได้
ี จากการเดินจาริกทางด้ านสั งคม
การช่วยเหลือซึ งกันและกัน
การสร้างความสามัคคี
การเกิดความเมตตา
การลดกิเลส

ความถี
5
1
1
1

ลําดับความสํ าคัญ
1
2
2
2

จากตารางที 37 ผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุ ปได้วา่ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
มีความคิดเห็นเกียวกับสาระประโยชน์ทีจากการเดินจาริ กทางด้านพบว่า
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อันดับแรก คือ การช่วยเหลือซึ งกันและกัน เนื องจากเป็ นการได้บาํ เพ็ญช่ วยเหลือซึ งกัน
และกัน ทําให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน เห็นความเสี ยสละของพีน้อง เห็นนําใจทีมีต่อกัน การยอม
ที จะทําตามที อาจารย์บอก ทําตามหมู่กลุ่ มที เห็ นควร ความมุ่งมันในการเดิ นไปด้วยกันที ละก้า ว
นอกจากนียังทําให้เห็นความทุกข์ยากของตนและของผูอ้ ืนทําให้เกิดความเห็นใจเอือเฟื อเผือแผ่
รองลงมา มี 3 ประเด็น คือ 1) การสร้างความสามัคคี ซึ งเป็ นการสร้างความรักความสามัคคี
ในหมู่พีน้อง 2) การเกิดความเมตตา ซึ งทําให้เกิดความเมตตาคนข้างเคียง 3) การลดกิเลส เนื องจาก
การเดินจาริ กตามรอยบาทพระศาสดา เป็ นการรวมพลังของลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทีมีความตังใจจะทํา
ความดีและมาชําระล้างกิเสตนเองรวมถึงการทําประโยชน์เพือผูอ้ ืน
ความคิดเห็นเกียวกับสาระประโยชน์ ทได้
ี จากการเดินจาริกทางด้ านปัญญา
ตารางที 38 ความคิดเห็นเกียวกับสาระประโยชน์ทีได้จากการเดินจาริ กทางด้านปั ญญา
สาระประโยชน์ ทได้
ี จากการเดินจาริกทางด้ านปั ญญา
การลดกาม ลดอัตตา ด้วยพลังหมู่กลุ่ม
การบําเพ็ญบุญในหมู่มิตรดี
การพิจารณาการเกิด-ดับ

ความถี ลําดับความสํ าคัญ
7
1
4
2
4
2

จากตารางที 38 ผูต้ อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น สรุ ปได้วา่ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
ได้สาระประโยชน์ทีได้จากการเดินจาริ กทางด้านปั ญญา พบว่า
อันดับหนึง คือ การลดกาม ลดอัตตา ด้วยพลังหมู่กลุ่ม การเดินจาริ กสอนให้มีสติรู้ตวั การ
ชนะใจตนเอง ไม่ตามใจกิเลสตน ฝึ กการมีสติ ได้บาํ เพ็ญช่วยเหลือซึ งกันและกัน ลดอัตตาตัวตน
การช่วยเหลือซึ งกันและกัน เมตตาคนข้างเคียง ฝึ กการเสี ยสละ ทําให้เห็นความทุกข์ยากของตน
และของผูอ้ ื น ทําให้เกิ ดความเห็ นใจเอื อเฟื อเผือแผ่ ช่ วยเหลื อกันและกัน ตังใจจะทําความดี มา
ชําระล้างกิเสตนและทําประโยชน์เพือผูอ้ ืน มันจึงไม่ใช่ของง่าย เพราะเราต้องเดินทวนกระแสของ
สังคมโลก หมันเพียรใช้ปัญญาพิจารณาสิ งทีเคยปฏิบตั ิมาในอดีตทีให้โทษต่อตนเอง จึงรี บกําจัด
ออกไป ทําให้ใจเป็ นสุ ข ทุกก้าวทีย่างเดินจะทําประโยชน์เพือผูอ้ ืนได้อย่างไร และชําระล้างกิเลส
ตนทีท่วมทับถมจิตใจได้อย่างไร ล้างความยึดมันสุ ขทุกข์ในชี วิตไปด้วย จะทําด้วยใจทีเป็ นสุ ข
มีความยินดีในการกระทํา พากเพียร วิริยะ ตังใจ ทุ่มโถม ปฎิบตั ิให้เป็ นจริ ง ทําให้สาํ เร็ จ
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รองลงมา มีสองประเด็น คือ 1) การบําเพ็ญบุญในหมู่มิตรดี การตังตนอยูใ่ นความลําบาก
กุศลธรรมเจริ ญยิงเป็ นคําสอนทีจริ ง พร้ อมทีจะเผชิ ญต่ออุปสรรคและความยากลําบาก สร้ างความ
รักความสามัคคีในหมู่พีน้อง เห็ นความเสี ยสละของพีน้อง ความมุ่งมัน การยอมทีจะทําตามที
อาจารย์บอก ทําตามหมู่กลุ่มทีเห็ นควร การเดิ นไปด้วยกันทีละก้าว พบความเห็ นอกเห็ นใจกัน
ช่วยเหลือกัน นําใจทีมีต่อกัน ความเมตตา 2) การพิจารณาการเกิด-ดับ การรู ้เหตุแห่ งทุกข์และโรค
การฝึ กยอมรับสภาพความเป็ นจริ งของร่ างกายทีสงบ เรี ยบง่าย ทําให้ร่างกายได้ปรับและสามารถ
ทนอยูก่ บั ความร้อนได้อย่างเบิกบานไม่กลัวตายไม่กลัวโรค การทําอาณาปานสติ บนสติปัฏฐาน 4
เมือผัสสะกระทบจากความคมของเศษหิ น และความร้อนเย็นของพืนถนนทีได้เดินผ่าน เห็นความ
ไม่เทียงของ ความเย็น ร้อน อ่อน แข็ง นิ ม คม ระคายเท้า ของพืนถนน เหมือนความทุกข์จากการ
ไม่ได้ดงั ใจ ร้อนรนจิตใจ แข็งกร้าว โกรธเกรี ยว ไม่พอใจ ขัดเคือง

สรุป
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจ ขององค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ
ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลประสบการณ์การใช้การแพทย์วิถีพุทธ ของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ ตามทีนําเสนอใน
บทที 6 จากนันได้ทาํ การสกัดคําสําคัญของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีใช้การแพทย์วิถีพุทธ ร่ วมกับความเห็น
ของผูเ้ ชี ยวชาญสกัดเป็ นข้อกระทงคํา ถาม แล้วนํา ข้อกระทงคํา ถามมาสร้ า งเป็ นแบบสอบถาม
จํานวน 100 ข้อ เพือศึ กษาองค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ โดยได้นาํ แบบสอบถามไป
สํารวจความคิดเห็ นของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ และจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธทังในประเทศและต่าง
ประเทศ จํานวน 530 คน
จากผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิ งสํารวจ พบว่า องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์
วิถีพุทธ มีทงสิ
ั น 11 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) การรู ้ หรื อพุทธะโดยตัวอย่างหรื อตัวแบบด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาทีต้นเหตุ ใช้สิงทีประหยัด เรี ยบง่าย ใกล้ตวั เป็ นหลัก ทําเองได้ เพือดํารง
ชี วิตประจําวัน ช่วยสร้างศรัทธา พลังของหมู่มิตรดีสหายดี สังคมสิ งแวดล้อมดี และพลังแห่ งการ
เสี ยสละ เป็ นการต่อยอดการเป็ นจิตอาสา 2) หลักปฏิบตั ิหรื อเทคนิ คการปรับสมดุล 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด)
ทําให้อาการเจ็บป่ วยทุ เลา 3) การใช้ธรรมะตามหลักพุท ธศาสตร์ ปรั บ สมดุ ล ร้ อนเย็น ละบาป
บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้ผอ่ งใส ส่ งผลต่อการส่ งเสริ ม ป้ องกัน รักษา และฟื นฟูสุขภาพ 4) แพทย์วิถีพุทธ
เป็ นศาสตร์ แพทย์ทางเลือกในการดูแลสุ ขภาพ 5) สังคมสิ งแวดล้อมสถานทีมีผลต่อสุ ขภาพกายใจที
แข็งแรงและผาสุ ก 6) การสื อสารผ่า นออนไลน์และสิ งพิมพ์ต่าง ๆ มี อิทธิ พลต่อการเผยแพร่
ช่ วยเหลื อผูค้ นและสร้ างความเชื อหรื อศรั ทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีพุทธ คื อหน่ วยงาน
สุ ขภาพเพือคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิ กชนเป็ นสําคัญ 7) ชื อ อาหารสู ตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย
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เบากาย มีกาํ ลัง ทุเลาอาการเจ็บป่ วย 8) หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุณเอง เป็ นการเรี ยนรู ้เพือพึงตน
ให้พน้ ทุกข์และช่วยเหลือเกือกูลผูอ้ ืน 9) คุณธรรมความกตัญ}ูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้ สี ยสละ
ด้วยการใช้ความรู ้เสี ยมาเสี ยสละและเกือกูลมนุ ษยชาติ 10) ความสุ ขคือเป้ าหมายของการแพทย์วิถีพุทธ
11) อาหารปรับสมดุ ลมังสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้ประโยชน์ในระยะเริ มต้นของผูป้ ่ วย และอาหาร
พืชผักหรื อสี เขี ยวรสชาติ ทวไป
ั มี คุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่ วย ซึ งองค์ประกอบที พบมี ความ
สอดคล้องกับ ข้อมู ลการศึ กษาเชิ ง คุ ณภาพด้วยเทคนิ คการวิจยั เชิ งชาติ พ นั ธุ์ วรรณนา ผูว้ ิจยั จึ งนํา
องค์ป ระกอบดัง กล่า วไปจัดทํา ข้อเสนอเชิ ง นโยบายขยายผลชุ ม ชนจิตอาสาแพทย์วิถี พุท ธและ
จัดทํามาตราการต่าง ๆ ดังรายละเอียดในบทที 10

