รื อทําให้ความเจ็บป่ วยลดน้อยลง

พฤติกรรม
๑. อารมณ์

พฤติกรรมร้ อนเย็น

ร้ อนเกิน
ความเครี ยด ความเร่ งรี บ/
เร่ งรัด/ เร่ งร้อน ความกลัว
(
หวาดกลัวกลัวมากๆในภาวะ
เย็นเกินจนทําแต่พฤติกรรม
ร้อนมากเกินพอดี หวาดกลัว

สมดุลร้ อน-เย็น
ละบาป
บําเพ็ญบุญ

ไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค
ไม่เร่ งผล ไม่กงั วล
(ลดกิเลส

เย็นเกิน
อารมณ์เฉยๆ เฉยเมย ดู
ดาย ไม่คิด ไม่พดู ไม่ทาํ
อะไรมากเกินจนเกิด
อาการไม่สบาย)
หวาดกลัวมากๆในภาวะ
ร้อนเกิน จนทําแต่
พฤติกรรมเย็นมากเกิน
พอดี หวาดกลัวมากๆใน

ได้รับเหตุปัจจัยร้อนเพียง
เล็กน้อยก็มีอาการร้อนมาก)
)
ความวิตกกังวล ความไม่โปร่ ง (ทําดี อย่างมีสุข อย่างรู ้เพียร เหตุปัจจัยเย็นเพียง
ไม่โล่ง ไม่สบายใจ ความไม่
รู ้พกั )
เล็กน้อยก็มีอาการเย็น
พอใจ
ความมุ่งร้าย
มาก
(
๘,๙)
อาฆาต พยาบาท ความโลภ
โกรธ หลง ยึดเกิน เอาแต่ใจ
ตัวเอง ฟุ้ งซ่าน ดีซ่าน(ดีของจิต
ซ่าน คือ ทําดีหรื ออยากให้เกิด
ดีมากเกินเกินพอดี/เกินจริ ง จน
เกิดอาการไม่สบาย) เป็ นต้น
พฤติกรรม
๒.
อาหาร

ร้ อนเกิน
-มีสารพิษ
-รสจัด
-กินอาหารกลุ่มร้อน
มากเกิน

สมดุลร้ อน-เย็น
-ไร้สารพิษ
-ปรุ งรสเล็กน้อย
งชีวติ เต็ม
-จัดสัดส่ วนของ

เย็นเกิน
-ไม่ปรุ งรสเลย
-กินอาหารกลุ่ม
เย็นมากเกิน
นานเกินพอดี

-

อาหารกลุ่มร้อน
“จนเกิดอาการไม่
สบาย”

๓.การ
ออก
กําลังกาย
กาย
บริ หาร
และ
อิริยาบถ
(ลักษณะ
การ
ทํางาน)

มากเกินจนเกิดอาการ
ไม่สบาย
- นลมหายใจมาก
ไปจนเกิดอาการไม่
สบาย
- ใช้อวัยวะของร่ างกาย
ทํางานแล้ว
ไม่คลาย ไม่ดดั
สภาพเดิมจนเกิด
อาการไม่สบาย

๔. การ
สัมผัส
มลพิษ
ต่างๆ

อากาศมีสารพิษ มีพลัง
ร้อนมากจนเกิดอาการ
ไม่สบาย

ชีวติ เต็ม
“
เต็ม”
(
๗)
ชีวติ เต็ม
-กดจุดลมปราณ
โยคะ กายบริ หาร
- ปรับการหายใจ
เข้าและผ่อนลม
หายใจออก เหมาะ
กับสภาพร่ างกาย
เ
- ใช้อวัยวะของ
ร่ างกายทํางานแล้ว
คลาย/
ให้เข้าสภาพเดิม
(

“จนเกิดอาการ
ไม่สบาย”

- ไม่ออกกําลัง
กายจนเกิด
อาการ ไม่
สบาย
- ปล่อยลม
หายใจออกทาง
ปาก/จมูกมาก
เกินพอดีจนเกิด
อาการ
ไม่สบาย
- ใช้อวัยวะของ
ร่ างกายทํางาน
แล้วคลาย/ดัด
เกินพอดีจนเกิด
อาการไม่สบาย

๖)

-

สัมผัสแล้วรู ้สึก
สบาย หรื อปรับ
สมดุลร้อน-เย็นของ

มีพลังเย็นมาก
จนเกิดอาการ
ไม่สบาย

ร่ างกายรู ้สึกสบาย
หรื อปรับร่ างกาย
อ

(
พฤติกรรม
๕. การ
สัมผัส
ต์/
ไฟฟ้ า/
อิเลคโทร
นิค

ร้ อนเกิน
- การสัมผัส
/
ไฟฟ้ า/
นิค
มากเกินความสมดุลจน
เกิด
อาการไม่สบาย

๑-๖,๙)

สมดุลร้ อน-เย็น
- ไม่การสัมผัส
/
ไฟฟ้ า/
โทรนิค หรื อ

๖. การ
ระบาย
พิษหรื อ
ลดพิษใน
ร่ างกาย

๗. การ
เพียร
การพัก

จนเกิดอาการไม่สบาย
-เพียรมากเกิน พักน้อย
เกิน จนเกิดอาการไม่
สบาย
-ไม่ถอนพิษร้อน
หรื อไม่พกั ผ่อนหลับ
นอนในช่วงไฟกําเริ บ(
๔ทุ่มถึงตี๒)

มีพลังเย็นมาก
จนเกิด
อาการไม่สบาย

จําเป็ นต้องสัมผัส
มลพิษดังกล่าว
หรื อปรับสมดุล
ร้อนเย็นของ
ร่ างกายให้รู้สึก

- การระบายพิษหรื อ
ลดพิษในร่ างกาย (ใช้
๑-๖)

เย็นเกิน
-

มลพิษดังกล่าว
(
๑-๖,๙)
- การระบายพิษ
หรื อลดพิษใน
ร่ างกาย ด้วยการ
ปรับสมดุลร้อนเย็น
ตามสภาพร่ างกาย
สบาย
(ยา

๑-๖)

- การระบายพิษ
หรื อลดพิษใน
ร่ างกาย (ใช้ยา
๑-๖)
ร่ างกายเย็นลง
จนเกิดอาการไม่
สบาย

เพียรน้อยเกิน
พักมากเกิน
จนเกิดอาการไม่
สบาย

๘. บาป/
อกุศล
บุญ/กุศล

-ไม่ปฏิบตั ิศีล ๕ (ไม่
ละบาป
ไม่บาํ เพ็ญบุญ ไม่
)

การพักพอดี
-เพียรให้หนัก พัก
ให้พอ
“
เต็ม”
-ถอนพิษร้อนหรื อ
พักผ่อนหลับนอน
ในช่วงไฟกําเริ บ(
๔ทุ่มถึงตี๒)(ยาเม็ด
๙)

-ไม่ปฏิบตั ิศีล ๕
(ไม่ละบาป ไม่
บําเพ็ญบุญ
กังวล)

-ปฏิบตั ิศีล ๕
(ละบาป บําเพ็ญ
ไร้กงั วล)
๑. ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่
กินสัตว์ ไม่คา้ ขาย
มิจฉาวณิ ชา ๕(สัตว์
เป็ น/
/
อาวุธ/ยาพิษ/
ติด)
ไม่ทาํ ให้คน/สัตว์
เดือดร้อนลําบาก

พฤติกรรม
บาป/

ร้ อนเกิน
-ไม่ปฏิบตั ิศีล ๕ (ไม่

รู ้จกั ให้อภัย
ลดความโกรธ/
อาฆาต/พยาบาท/
อึดอัดใจ/ขุ่นเคือง
ใจ /รําคาญใจ
สมดุลร้ อน-เย็น
๒. ไม่ลกั /ไม่ขโมย/

เย็นเกิน
-ไม่ปฏิบตั ิศีล ๕

อกุศล
บุญ/กุศล

ละบาป
ไม่บาํ เพ็ญบุญ ไม่
)

ไม่ฉอ้ โกง
ลดความโลภด้วย
การรู ้จกั ให้ทาน
แบ่งปั นข้าวของ/
แรงกาย/ความรู ้
๓. ไม่ประพฤติผดิ
ในกามคุณ ๕ คือ
ลด/ละ/เลิก ในรู ป

รวมถึงการสัมผัส
ผัวเขา เมียใคร ลูก
ใคร และลดละเลิก
การสมสู่ (เมถุน)
๔.
ดี
-ฝึ กลด/ละ/เลิกวาจา
คําหยาบ(
ส่ งเสริ มให้เกิด
กิเลส) ส่ อเสี ยด(ยุ
ทะเลาะกัน) เพ้อ
เจ้อ(พูดไร้สาระ
พูดเล่น พูดหัว มาก
เกินไป)
นินทาว่าร้าย
เป็ นประโยชน์
(เหตุแห่งทุกข์)

(ไม่ละบาป ไม่
บําเพ็ญบุญ
กังวล)

อย่างพอเหมาะพอดี
๕.
๔
อย่าง
๕.๑ อบายมุข ๖
วดู
การละเล่น

คร้านการงาน(คนมี
ศีลต้องขยันการ
งาน ขยันทําดี)
๕.๒ กามคุณ ๕

ภัย
พฤติกรรม
บาป/
อกุศล
บุญ/กุศล

ร้ อนเกิน
-ไม่ปฏิบตั ิศีล ๕ (ไม่
ละบาป
ไม่บาํ เพ็ญบุญ ไม่
)

สมดุลร้ อน-เย็น
๕.๓ โลกธรรม ๘
ลาภ ยศ สรรเสริ ญ
โลกียสุ ข นินทา
ทุกข์
๕.๔ อัตตา ๓
ได้แก่ -โอฬาริ ก
อัตตา(หลงยึ
วัตถุแท่งก้อนว่า
เป็ นตัวเราของเรา
ตลอดกาลนาน)
- มโนมยอัตตา

เย็นเกิน
-ไม่ปฏิบตั ิศีล ๕
(ไม่ละบาป
ไม่บาํ เพ็ญบุญ
กังวล)

(
คือจิตสร้าง
จินตนาการ
มีจริ งว่ามีจริ ง คือ
จินตนาการจนรู ้สึก
เสี ยง สัมผัสเป็ น
ตัวตน ว่าเป็ นจริ งมี
จริ ง
ไม่ได้มีจริ ง รวมถึง
การหลงยึด หลง
ติดหลงเสพรสโลกี
ยะ
อันเป็ น
ความรู ้สึกสุ ข
สมใจในรู ป รส
ต่างๆ รวมถึงการ
กระทบ การรับรู ้
หรื อไม่รับรู ้
ทุกสภาพทุก
เหตุการณ์ แล้ว
เลือนหายไปอย่าง
รวดเร็ วเหมือนฟอง
เหมือนพยับ
แล้วดับไปอย่าง
รวดเร็ ว

-อรู ปอัตตา(หลงยึด
ความรู ้/ความคิด/
ความเห็น/
ความเข้าใจ/ความ
ดี/
ต้องเกิดดังใจเรามุ่ง
หมาย
ใจมุ่งหมายก็ทุกข์
ใจ เป็ นอัตตาซ้อน
/

พฤติกรรม
บาป/
อกุศล
บุญ/กุศล

ร้ อนเกิน
-ไม่ปฏิบตั ิศีล ๕ (ไม่
ละบาป
ไม่บาํ เพ็ญบุญ ไม่
)

เหลืออัตตา
สมดุลร้ อน-เย็น
(ตัวตน)ของอารมณ์
รังเกียจ/ไม่ชอบใจ/
, หลงทําดีเกิน
พอดีจนทรมาน
ตนเองมากเกินไป
เป็ นประจํา, หลง
อยากได้ดีหรื อ
อยากให้เกิดดีเกิน
อ
ได้จริ ง, หลงลบลู่ดู
เยอะเย้ยถากถางใน

๙.

กว่า, อยากได้
เกียรติอยากได้

เย็นเกิน
-ไม่ปฏิบตั ิศีล ๕
(ไม่ละบาป
ไม่บาํ เพ็ญบุญ
กังวล)

การบูร
ณาการ
องค์
ความรู ้
ในการ
แก้ปัญหา
สุ ขภาพ

บูรณาการองค์ความรู ้
ในการแก้ปัญหา
สุ ขภาพ ไปสู่ การ

ทุกข์ใจ, อยากให้
คน/องค์กร/ชุมชน/
สังคม เข้าใจหรื อ

(ไม่ถูกสมดุลร้อนเย็น
หมาย แต่ถา้ ไม่
เข้าใจ/ไม่เกิดดี/

ด้านรู ปธรรมและ
นามธรรม โดยโต่งไป
ในทางร้อนเกิน จนเกิด
อาการไม่สบาย)

มุ่งหมาย ก็หลง
ทุกข์ใจ
(
๘)

ทําได้ยากและแต่ละคน

บูรณาการองค์
ความรู ้ในการ
แก้ปัญหาสุ ขภาพ
ไปสู่ การแก้ปัญหา
(ถูกสมดุล
ร้อนเย็น ณ สภาพ
รู ปธรรมและ
นามธรรม) โดยใช้
ง่าย และแต่ละคน
ทําเอาเองได้
(
๑-๙)
หมายเหตุ
ประโยชน์(

บูรณาการองค์
ความรู ้ในการ
แก้ปัญหา
สุ ขภาพ ไปสู่

๘) และปฏิบตั ิอย่างรู ้เพียรรู ้พกั (

๙)

สู ตรการปรับสมดุลตามหลักแพทย์ วถิ ีธรรม
-ถ้ามีพฤติกรรมร้อน กระทบอากาศร้อน แล้วเกิดอาการไม่สบาย ให้แก้ดว้ ยสู ตรเย็น

ปลายเหตุ(ไม่ถูก
สมดุลร้อนเย็น
ณ สภาพ
รู ปธรรมและ
นามธรรม โดย
โต่งไปในทาง
เย็นเกิน จนเกิด
อาการไม่สบาย)
แพง หาได้
ยาก ทําได้ยาก
และแต่ละคน
ทําเอาเองไม่ได้
เป็ นหลัก

-ถ้ามีพฤติกรรมร้อน กระทบอากาศเย็น แล้วเกิดอาการไม่สบาย ให้แก้ดว้ ยสู ตรเย็นผสมร้อน
-ถ้ามีพฤติกรรมเย็น กระทบอากาศเย็น แล้วเกิดอาการไม่สบาย ให้แก้ดว้ ยสู ตรร้อน
-ถ้ามีพฤติกรรมเย็น กระทบอากาศร้อน แล้วเกิดอาการไม่สบาย ให้แก้ดว้ ยสู ตรเย็นผสมร้อน
-ถ้ามีพฤติกรรมร้อน อยูใ่ นสภาพ
แล้วเกิดอาการไม่สบาย ให้แก้ดว้ ยสู ตรเย็น
-ถ้ามีพฤติกรรมเย็น อยูใ่ นสภาพ
แล้วเกิดอาการไม่สบาย ให้แก้ดว้ ยสู ตรร้อน
-ไม่วา่ จะมีพฤติกรรมใด หรื อกระทบอากาศใด แล้วเกิดอาการไม่สบายแบบร้อนเย็นเกิดพร้อมกัน
ให้แก้ดว้ ยสู ตรเย็นผสมร้อน
ไม่เบากาย ไม่มีกาํ ลัง เป็ นอยูไ่ ม่ผาสุ ก ให้ ลดหรืองด
เบากาย มีกาํ ลัง เป็ นอยูผ่ าสุ ก
เบากาย มีกาํ ลัง เป็ นอยูผ่ าสุ ก
สบาย เบากาย มีกาํ ลัง เป็ นอยูผ่ าสุ ก

