
วารสาร

แพทย์วิถีธรรม
ฉบับที่ ๕ ปีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗-มกราคม ๒๕๕๘

โครงการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงด้วย การแพทย์วิถีธรรม 
เพ่ือการพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ในพระดำาริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

• แพทย์วิถีธรรม เทคนิค ๙ ข้อ หรือ ยา ๙ เม็ด
• ตารางค่ายสุขภาพ

• หมอเขียว : แพทย์วิถีธรรม บนเส้นทางสู่อเมริกา ครั้งที่ ๒
• แชร์ประสบการณ์ผู้ป่วยสะเก็ดเงินมาเป็นเวลา ๓๐ ปี
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2 วารสารแพทย์วิถีธรรม

หมอเขียว... บอกเล่าข่าวใหม่

 

ยินดีต้อนรับพี่น้องผู้รักสุขภาพ สู่วารสารแพทย์วิถีธรรม ฉบับที่ 

๕ (ต.ค.๕๗-ม.ค.๕๘) ซึ่งมีเป้าหมายสื่อสารสาระที่ส่งเสริมการด�ารงชีวิต

สู่ความพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข 

อันเป็นสิ่งมีคุณค่าและผาสุกที่สุดต่อตนเองและผู้อื่นที่มนุษย์ควรได้ โดย

เน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่าย และแต่ละคน

ท�าเอาเองได้ ด้วยการปรับสมดุลร้อนเย็นกายใจ วัฒนธรรม สังคม และ

สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

ในช่วง ๕ เดือนที่ผ่านมา เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมมีกิจกรรม

หลายอย่างที่ส�าคัญในการฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ เช่น 

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมฯ ด�าเนินโครงการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง

หญงิด้วยการแพทย์วถีิธรรมเพือ่การพึง่ตนตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ภาย

ใต้การด�าเนินงานตามโครงการก�าลังใจในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ เรือนจ�ากลางนครพนม ซ่ึงด�าเนินการต่อ

เนื่องมาได้ ๗ เดือน เมื่อประเมินผลได้ผลดีอย่างเกินความคาดหมาย คือ 

โดยภาพรวมผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการช่วงแรก ๑๕๐ คน ช่วงหลังเพิ่ม

เป็น ๒๐๓ คน ส่วนใหญ่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ได้แก่ อาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่

ลดลง ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการส่วนใหญ่เข้าหาปกตมิากขึน้ พึง่ตน

ในความเป็นอยู่อย่างพอเพียงมากขึ้นท�าให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและด้าน

อื่นๆส่วนบุคคลลดลง รวมท้ังค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของเรือนจ�าลดลง 

ความเครียดความทุกข์ใจลดลง มีความสุขสบายใจมากข้ึน เข้าใจเร่ือง

วิบากกรรมดี/ร้ายชัดขึ้น ให้อภัยตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ตั้งใจที่จะลดละ

เลิกสิ่งที่ไม่ดี และมีน�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้น เป็นต้น จิตอาสา

แพทย์วถิธีรรมได้ร่วมกันรับเสดจ็พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา 

ณ เรือนจ�ากลางนครพนม ที่เสด็จตรวจเยี่ยมโครงการดังกล่าว ติดตาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวารสารเล่มนี้และหนังสือ “แพทย์วิถีธรรมกับ

วัตถุประสงค์

การจัดพิมพ์วารสาร

แพทย์วิถีธรรม 

 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 

แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม

ของการแพทย์วิถีธรรม 

แก่สมาชิก เครือข่ายฯ

และผู้สนใจ 

อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ในการช่วยบรรเทาเบาบาง

ความทุกข์ทรมาน

จากความเจ็บป่วยของ

คนในสังคมได้บ้าง

    วารสาร

แพทย์วิถีิธรรม
ฉบับที่ ๕     
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วารสารแพทย์วิถีธรรม  3 

การสร้างสขุภาวะในเรอืนจ�า” ซึง่ถอืเป็นเป็นคมัภร์ีแห่งชวีติ รายละเอยีด

ของหนงัสอืในช่วงแรกเป็นผลสขุภาวะของผูต้้องขงัก่อนและหลงัปฏบิตัิ

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ส่วนช่วงหลังเป็นรายละเอียดองค์ความรู้

ที่ถ่ายทอดให้ผู้ต้องขัง ได้แก่ องค์ความรู้ในหนังสือไขรหัสลับสุดขอบ

ฟ้า เล่ม ๑ “การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง” เล่ม ๒ “การ

ผ่าตดัโรคภยัโดยใช้สมดลุร้อนเยน็” และเล่ม ๓ “โสดดหีรอืมคีู”่  หนงัสอื

ทั้ง ๓ เล่มนั้น เป็นหนังสือชุดล่าสุดที่ผู้เขียนพึ่งเขียนเสร็จประมาณ ๑ 

เดือนท่ีผ่านมา และทางมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมฯได้รับการประสานจาก

ส�านักกิจการในพระด�าริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

เพื่อด�าเนินการขยายกิจกรรมโครงการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงด้วย

การแพทย์วิถีธรรมเพื่อการพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้

การด�าเนินงานตามโครงการก�าลังใจในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปสู่เรือนจ�าอื่นๆต่อไป

กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมตามเครือข่ายต่างๆทั่ว

ประเทศ กิจกรรมที่ส�านักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย จัดสอบนักศึกษาแพทย์

วิถีธรรม เพื่อขึ้นทะเบียนวิทยากรแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่ง

ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กับกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมค่าย

พระไตรปิฎกตามรอยบาทพระศาสดาปฐมนเิทศนกัศกึษาแพทย์วถิธีรรม

ทกุชัน้ปี กจิกรรมก่อสร้างอาคารรวมบญุสวนป่านาบุญ ๑ ใช้เวลาเกอืบ 

๒ ปี หลงัคาชัน้บนเสร็จแล้ว ใช้เป็นท่ีพกัท่ีอบรมได้อย่างด ี(ตามอตัภาพ

ของชาวแพทย์วิถีธรรมเรา) และกิจกรรมเนรมิตอาคารอบรม ณ 

สวนป่านาบุญ ๒ ภายใน ๖ สัปดาห์ กิจกรรมปรับปรุงพื้นอาคาร

สวนป่านาบุญ ๓ กิจกรรมการศึกษาในระดับปริญญาตรีโทเอกของ

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม และกิจกรรมการงานอื่นๆท่ีไม่สามารถกล่าว

ได้หมดในที่นี้ 

อาคาร อุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆที่เราได้ช่วยกันทุ่มโถม

แรงกายท�าด้วยน�า้ใจแห่งความจรงิใจนัน้ แท้จรงิแล้วสิง่นัน้ไม่ใช่อาคาร 

อุปกรณ์ หรือกิจกรรม แต่ส่ิงนั้นคือส่ิงแทนหรือสัญลักษณ์ของ 

“จิตวิญญาณของพวกเรา”

เราทั้งผองพี่น้องกัน จริงใจ ไมตรี มีอภัย ไร้ทุกข์

          หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน

 ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า  1

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๑ 
การผ่าตัดกิเลส

เหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง
หมอเขียว(ใจเพชร กล้าจน)

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ 
ผ่าตัดโรคภัย

โดยใช้สมดุลร้อนเย็น
หมอเขียว(ใจเพชร กล้าจน)

��  ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า  ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า  1

หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน)

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๓
เป็นโสดด ี    หรือมีคู่

แพทย์วิถีธรรม
กับการสร้างสุขภาวะในเรือนจ�า

หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน)
และทีมงาน

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
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4 วารสารแพทย์วิถีธรรม

ปลูกวันที่ 
๕  พฤษภาคม ๒๕๕๖ สวนป่านาบุญ ๔
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สวนป่านาบุญ ๑ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ สวนป่านาบุญ ๓

เยี่ยมมเหสักข์-สักสยามินทร์
สวนป่านาบุญ ๔ ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
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วารสารแพทย์วิถีธรรม  5 

• หมอเขียว... บอกเล่าข่าวใหม่

๒ วารสารแพทย์วิถีธรรม ฉบับที่ ๕

•       หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ ตัวคุณเอง
๖     แพทย์วิถีธรรม เทคนิค ๙ ข้อ 
 หรือยา ๙ เม็ด 
๑๕  ข�ำ แต่...ไม่ข�ำ 
๑๖ ตอบแหลก...ก่อนแหกค่ำย 
• บทความพิเศษ

๑๘ หมอเขียว : แพทย์วิถีธรรม
๒๙ ตำรำงกิจกรรมแพทย์วิถีธรรม
๔๔ กำรศึกษำแพทย์วิถีธรรม อำศรมศิลป์
๔๘  โครงกำรดูแลสุขภำพฯ กำรแพทย์  
 วิถีธรรมฯ ภำยใต้กำรด�ำเนิน   
 งำนตำมโครงกำรก�ำลังใจฯ                  
• จิตอาสา แบ่งปันประสบการณ์

๔๕ นำงนิตยำ สิทธิประเสริฐ (อำหมู)
• อาหารเป็นยา อาหารเป็นหนึ่งในโลก

๕๘ น�้ำนมธัญพืช 
• ออกกำาลังกาย/โยคะกดจุดลมปราณ

๖๐ โยคะปรับสมดุลกดจุดลมปรำณ ๖
      เส้นแขน 
๖๔ ข่ำว/สื่อ

๕๑

เยี่ยมมเหสักข์-สักสยามินทร์

สารบััญ
ฉบับที่ ๕ ปีที่ ๒ คุลาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗

๖๔

๕๘
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6 วารสารแพทย์วิถีธรรม

แพทย์วิถีธรรม
เทคนิค ๙ ข้อ
หรือ ยำ ๙ เม็ด 
  หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ 

ตัวคุณเอง
วิธีท่ีประหยัดเรียบง่ายท่ีสุด

และมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีมักถูกกับคนส่วนใหญ่ท่ัวไป 

ในการเปิดช่องทางไหลเวียนของเลือดลมรวมท้ังสารและพลังงานต่างๆ 

ให้เข้าหรือออกจากร่างกายตามสภาพท่ีชีวิตต้องการ 

ท่ีการแพทย์วิถีธรรมได้ค้นพบ ก็คือ 

 การปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยข้อปฏิบัติ ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) 

ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม 

โดยปรับสมดุลไปสู่จุดท่ีรู้สึก สุข สบาย เบากาย มีก�าลัง 

และปรับกลับไปกลับมาตามภาวะร้อนเย็นของผู้น้ัน ณ ส่ิงแวดล้อมปัจจุบันน้ันๆ 

แต่ละคนอาจเลือกท�าเพียงข้อใดข้อหน่ึง 

หรือหลายข้อร่วมกันตามความเหมาะสมของแต่ละคน 

ข้อใดท่ีท�าแล้วรู้สึกสุขสบายเบากายมีก�าลัง 

แสดงว่าเหมาะสมกับผู้น้ัน ณ เวลาน้ัน ควรท�าต่อไป 

ส่วนข้อใดท่ีท�าแล้วรู้สึก ไม่สุขไม่สบาย หนักตัวอ่อนเพลีย 

แสดงว่าไม่เหมาะสมกับผู้น้ัน ณ เวลาน้ัน ควรงดเสีย
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วารสารแพทย์วิถีธรรม  7 

                                หมอที่ดีที่สุด   

 พระพทุธเจ้าพบว่า การใช้ปัจจยัสี ่(อาหาร เครือ่งนุง่ห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั ยา
รกัษาโรค) ท่ีประหยดั เรยีบง่าย และไม่มโีทษ เป็นองค์ประกอบของการปฏบิตัสิู่
ความพ้นทุกข์ เพราะธรรมชาตท่ีิอยู่ใกล้ตวัเรา เวลาเอาวตัถ ุ(ดนิน�า้ลม) หรอื
พลงังาน (คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าแสงสเีสยีง) มาสงัเคราะห์เป็นวตัถชุนดิต่างๆหรอื
สงัเคราะห์เป็นชวีติ เช่น สงัเคราะห์เป็นชวีติพชื ก็ใช้วตัถหุรอืพลงังานทีม่ี
คุณสมบตัเิช่นเดยีวกบัท่ีเราเอามาสงัเคราะห์เป็นชวีติเรา จงึเข้ากบัเนือ้เยือ่เราได้ดี
ทีส่ดุ ท�าให้เราแขง็แรงได้ดท่ีีสดุ 
 โดยธรรมชาติของชีวิต คนจะมีสัญญาของชีวิตท่ีดูดดึงสารและพลังงาน
ท่ีสมดุลร้อนเย็นเข้าไปหล่อเล้ียงชีวิต ผลักดันสารและพลังงานท่ีเป็นพิษร้อนเย็น
ไม่สมดุลออกจากชีวิต ถ้าเปิดช่องระบายพิษให้โปร่งโล่งในทางใดทางหน่ึงหรือ
หลายทาง เช่น ทางปัสสาวะ อุจจาระ ผิวหนัง เหง่ือไคล ลมหายใจ หู ตา จมูก 
ปาก เป็นต้น สัญญาของชีวิตก็จะฝากสารและพลังท่ีเป็นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลท่ี
กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายผลักดันออกจากร่างกายทางช่องทางต่างๆ
ดังกล่าว เช่น เราปวดปัสสาวะอุจจาระอาการไม่สบายไม่ได้เกิดท่ีท้องท่ีเดียว แต่
จะเกิดอาการไม่สบายท่ัวตัว เพราะพิษท่ัวตัวระบายออกไม่ได้ สัญญาของชีวิตจึง
สังขาร(สร้าง)ความรู้สึกไม่สบาย ณ จุดท่ีมีพิษร้อนเย็นไม่สมดุล ซ่ึงค่ังค้างอยู่ท่ัว
ร่างกาย แต่พอเราไปปัสสาวะอุจจาระออก ก็เกิดอาการสบายท้ังตัว เพราะสัญญา
ของชีวิตฝากสารและพลังท่ีเป็นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลท่ีกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ
ของร่างกายผลักดันออกจากร่างกายทางช่องทางดังกล่าว การเปิดช่องทางระบาย
พิษในช่องทางอ่ืนๆก็จะเกิดกลไกและความรู้สึกสบายมากข้ึนเช่นเดียวกัน โดยช่อง
ทางระบายพิษดังกล่าวน้ันเป็นช่องทางเดียวกับท่ีสัญญาของชีวิตท่ีดูดดึงสารและ
พลังงานท่ีสมดุลร้อนเย็นเข้าไปหล่อเล้ียงชีวิต ซ่ึงชีวิตจะดูดดึงสารและพลังงานท่ี
สมดุลร้อนเย็นเข้าไปหล่อเล้ียงชีวิตหรือจะผลักดันพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกจาก
ชีวิต ได้หรือไม่ได้ มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับ พลังวิบากดี/ร้ายของ
ผู้น้ันๆด้วย 
 วิธีท่ีประหยัดเรียบง่ายท่ีสุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีมักถูกกับคนส่วน
ใหญ่ท่ัวไป ในการเปิดช่องทางไหลเวียนของเลือดลมรวมท้ังสารและพลังงานต่างๆ 
ให้เข้าหรือออกจากร่างกายตามสภาพท่ีชีวิตต้องการ ท่ีการแพทย์วิถีธรรมได้ค้น
พบ ก็คือ การปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยข้อปฏิบัติ ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) ตามหลักการ
แพทย์วิถีธรรม โดยปรับสมดุลไปสู่จุดท่ีรู้สึก สุข สบาย เบากาย มีก�าลัง และปรับ
กลับไปกลับมาตามภาวะร้อนเย็นของผู้น้ัน ณ ส่ิงแวดล้อมปัจจุบันน้ันๆ แต่ละคน
อาจเลือกท�าเพียงข้อใดข้อหน่ึง หรือหลายข้อร่วมกันตามความเหมาะสมของแต่ละ
คน ข้อใดท่ีท�าแล้วรู้สึกสุขสบายเบากายมีก�าลัง แสดงว่าเหมาะสมกับผู้น้ัน ณ 
เวลาน้ัน ควรท�าต่อไป ส่วนข้อใดท่ีท�าแล้วรู้สึก ไม่สุขไม่สบาย หนักตัวอ่อนเพลีย 
แสดงว่าไม่เหมาะสมกับผู้น้ัน ณ เวลาน้ัน ควรงดเสีย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

ในโลกคือ

ตัวคุณเอง
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 ๑. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 
 กลไกการทำาให้สุขภาพดี ก็คือ เม่ือรับประทานสมุนไพรท่ีสมดุลร้อนเย็น
กับชีวิต สัญญาของชีวิตจะดูดดึงสารและพลังงานของสมุนไพรดังกล่าว ไปหล่อ
เล้ียงชีวิตและดับพิษร้อนเย็นไม่สมดุล ท�าให้ชีวิตมีพลังมากข้ึนจากการท่ีสารและ
พลังของสมุนไพรท่ีสมดุลร้อนเย็นไปหล่อเล้ียงชีวิต และจากการท่ีไม่ต้องเสียพลัง
ขับพิษท่ีดับได้แล้ว เม่ือชีวิตมีพลังมากข้ึน สัญญาของชีวิตจึงสามารถผลักดันพิษ
ร้อนเย็นท่ีไม่สมดุลท่ียังตกค้างอยู่ออกจากร่างกายได้ดีย่ิงข้ึน ท�าให้โรคภัยไข้เจ็บลด
น้อยลง แข็งแรง และอายุยืน
 กรณทีีม่ภีาวะร้อนเกนิ ดืม่น�า้สมนุไพรฤทธ์ิเยน็หรอืคลอโรฟิลล์สดจาก
ธรรมชาติ 
 วธิทีำา ใช้สมนุไพรฤทธ์ิเยน็ เช่น ใบย่านางเขยีว ๕-๒๐ ใบ ใบเตย ๑-๓ ใบ 
บวับก ครึง่-๑ ก�ามอื หญ้าปักกิง่ ๑-๕ ต้น ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์) ครึง่-๑ ก�า
มอื ผกับุง้ ครึง่-๑ ก�ามอื ใบเสลดพงัพอน ครึง่-๑ ก�ามอื หยวกกล้วย ครึง่-๑ คบื 
และว่านกาบหอย ๓-๕ ใบ เป็นต้น จะใช้อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างรวมกนั
ก็ได้ โขลกให้ละเอยีดหรอืขยีห้รอืป่ัน ผสมกบัน�า้เปล่า ๑-๓ แก้ว กรองผ่าน
กระชอน เอาน�า้ท่ีได้มาดืม่ ครัง้ละประมาณ ครึง่-๑ แก้ว วนัละ ๑-๓ ครัง้ ก่อน
อาหารหรอืตอนท้องว่างหรอืดืม่แทนน�า้ตอนท่ีรูส้กึกระหายน�า้ ปรมิาณการด่ืมและ
ความเข้มข้นของสมนุไพรอาจมากหรอืน้อยกว่านีก้็ได้ ตามความรูส้กึสขุสบายเบา
กายมกี�าลงั 
 กรณมีภีาวะร้อนเกนิและเย็นเกนิเกดิขึน้พร้อมกนั ให้กดน�า้ร้อนใส่น�า้
สมนุไพรฤทธ์ิเยน็ หรอืน�าไปต้มให้เดอืดก่อนดืม่ หรอือาจน�าสมนุไพรฤทธิร้์อนมา
ผสมก่อนดืม่ก็ได้ เช่น น�าน�า้ต้มขมิน้/ขงิ/ข่า/ตะไคร้/กระเพรา/โหระพา/
กระเทียม/กระชาย/มะตมู เป็นต้น 
 กรณมีภีาวะเย็นเกนิ ดืม่น�า้สมนุไพรฤทธ์ิร้อน ปรมิาณสมนุไพรฤทธิร้์อนที่
เหมาะสมเฉลีย่ประมาณ ๑-๓ ข้อนิว้มอื อาจปรับปรมิาณมากหรอืน้อยกว่านี้ได้
ตามความรูส้กึสบายของแต่ละคน 

 ๒. หัตถศาสตร์ขูดระบายพิษทางผิวหนัง (กัวซาหรือขูดซาหรือขูด
พิษหรือขูดลม)
 กลไกการท�าให้สขุภาพดี กค็อื เมือ่ใช้วสัดขุอบเรยีบท่ีไม่มคีมขดูทีผ่วิหนัง 
โดยลงน�า้หนกัแรงเท่าท่ีรูส้กึสบาย การขดูคอืการเสยีดส ีซึง่การเสยีดสนีัน้โดยหลกั
วทิยาศาสตร์จะท�าให้เกดิความร้อน เมือ่เกดิความร้อนขึน้สญัญาของชวีติจะสัง่ให้
เส้นเลอืดขยายตวัเพือ่เพิม่พืน้ท่ีในการระบายความร้อน สญัญาของชีวติจะสามารถ
ผลกัดนัพษิร้อนเยน็ท่ีไม่สมดลุออกจากร่างกายได้ ท�าให้สญัญาของชวีติจะสัง่ให้
กล้ามเนือ้คลายตวัเพราะไม่มพีษิท่ีต้องบบีออก เมือ่เส้นเลอืดขยายและกล้ามเนือ้
คลายตวั ท�าให้ช่องทางระบายพษิสะดวกยิง่ขึน้ สญัญาของชวีติกจ็ะสามารถผลกั
ดนัพษิท่ีอยู่ใต้สภาพดงักล่าวออกจากร่างกายได้ กล้ามเนือ้กจ็ะคลายตวัเส้นเลอืด
เส้นประสาทก็ไม่ถกูกดทับ ท�าให้สญัญาของชวีติผลกัดนัพษิออกได้สะดวกยิง่ขึน้
กว่าเดมิ เกดิกลไกและสภาพดงักล่าวลกึลงไปเรือ่ยๆในร่างกาย สญัญาของชวีติก็
จะฝากพษิร้อนเยน็ไม่สมดลุท่ียงัตกค้างในจดุต่างๆของร่างกายมาระบายออก 
กล้ามเนือ้ตามส่วนต่างๆของร่างกายกจ็ะคลายตวั เลอืดลม สารและพลงังานต่างๆ
กจ็ะไหลเวยีนสะดวก ท�าให้สญัญาของชวีติดดูดงึสารและพลงังานทีส่มดลุร้อนเยน็
ทัง้ท่ีอยูน่อกตัวและในตัวมาหล่อเลีย้งชวีติได้อย่างสะดวก ประกอบกบัการขูดจะท�าให้

อ่อมแซบ

ย่ำนำง

วอตอร์เครส
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เลือดเคล่ือนไปทีผิ่วหนงั ซ่ึงท�าให้สญัญาของชวีติสามารถผลกัดนัสารและพลงังาน
ทีเ่ป็นพิษร้อนเย็นไม่สมดลุออกจากชีวติได้ ดดูสารและพลงังานท่ีสมดลุร้อนเยน็
เป็นประโยชน์ทีอ่ยูน่อกร่างกายมาหล่อเลีย้งเลอืดได้ จงึกลายเป็นเลอืดท่ีมคีณุภาพ
ดี สัญญาของชีวติกจ็ะดดูดงึเลอืดทีม่คุีณภาพดดีงักล่าวไปเลีย้งชวีติ กลไกดงักล่าว
ทัง้หมดอันเกดิจากการกวัซา/ขูดพษิ/ขูดลม จงึท�าให้ชวีติโรคภยัไข้เจบ็ลดน้อยลง 
แขง็แรง และอายยุนื
 วธีิกวัซา กรณทีีม่ภีาวะร้อนเกนิใช้น�า้มนักวัซาฤทธ์ิเยน็ น�า้สมนุไพรฤทธ์ิ
เยน็หรอืน�า้เปล่า อย่างใดอย่างหนึง่ทาบนผิวหนงัก่อนขดูซา ในบรเิวณท่ีรูส้กึไม่
สบาย หรอืบรเิวณที่ใช้งานมาก หรอืบรเิวณทีถ่อนพษิจากร่างกายได้ด ีเช่น 
บรเิวณหลัง แขน ขา เป็นต้น จุดทีห้่ามขูดคือ จดุท่ีเป็นแผล ฝี หนอง สวิ จดุท่ีขดู
แล้วรูสึ้กไม่สบาย อวยัวะเนือ้เยือ่อ่อนนิม่ เช่น นยัย์ตา อวยัวะเพศ เป็นต้น ถ้ามี
ภาวะเยน็เกนิกท็าด้วยสมนุไพรฤทธิร้์อน ถ้าภาวะท้ังร้อนเกนิและเยน็เกนิเกดิขึน้
พร้อมกนั ใช้สมนุไพรทัง้ร้อนและเยน็ผสมกนัทาก่อนขดูซา (การขดูซา แม้ไม่มสีมนุ
ไพรใดๆทากส็ามารถขูดซาได้เลย โดยที่ไม่ต้องทาอะไร กช่็วยถอนพษิได้) ใช้
อุปกรณ์เรยีบง่าย เช่น ช้อน ชาม เหรยีญ ไม้หรอืวสัดขุอบเรยีบต่างๆ ขดูได้ท้ังท่ี
ผวิหนังตรงๆ หรอืจะขูดผ่านเสือ้ผ้าก็ได้ ลงน�า้หนกัแรงเท่าท่ีรูส้กึสขุสบาย ขดูจดุละ
ประมาณ ๑๐-๕๐ ครัง้ อาจขูดมากหรอืน้อยกว่านีก้็ได้ เท่าท่ีรูส้กึสขุสบาย  

 ๓. การสวนล้างพิษออกจากล�าไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรท่ีถูกกัน (ดีท็อกซ์)
 กลไกการท�าให้สขุภาพด ีกค็อื ใส่น�า้เข้าไปท่ีล�าไส้ใหญ่ ชวีติจะได้น�า้ส่วน
เกนิ สัญญาของชีวติกจ็ะดนัน�า้นัน้ออกทางล�าไส้ใหญ่พร้อมกบัอจุจาระท่ีตกค้าง 
(ถ้ามีอุจจาระตกค้าง) เมือ่สญัญาของชีวติรูว่้าจะมนี�า้ถกูดนัออกทางล�าไส้ใหญ่ 
สัญญาของชวีติกจ็ะฝากพษิร้อนเยน็ไม่สมดลุทีย่งัตกค้างในจดุต่างๆของร่างกาย
มาระบายออกทีล่�าไส้ใหญ่ พษิจะถกูขับออกมาพร้อมกบัน�า้และอจุจาระท่ีตกค้าง 
(ถ้ามีอุจจาระตกค้าง) เราจึงมกัรูส้กึเบาสบายท้ังตวั ไม่ใช่รูส้กึสบาย ณ ท่ีบรเิวณ
ท้องอย่างเดียว เพราะเป็นกลไกทีก่ระตุน้ให้สญัญาฝากพษิร้อนเยน็ไม่สมดลุท่ียงั
ตกค้างในจดุต่างๆของร่างกายมาระบายออกทีล่�าไส้ใหญ่ (ถ้าไม่มอีจุจาระตกค้าง 
กจ็ะมีสารและพลงังานทีเ่ป็นพษิและน�า้ที่ใส่เข้าไปถกูขบัออกมา โดยไม่มเีนือ้
อุจจาระ และถ้าชีวติต้องการน�า้ สารและพลังงานท่ีใส่เข้าไปทางล�าไส้ใหญ่เพือ่น�า
ไปใช้ประโยชน์ในการปรบัสมดลุร้อนเยน็ สญัญาของชวีติกด็ดูผ่านทางล�าไส้ใหญ่
ไปใช้ประโยชน์ เมือ่ขับถ่ายออกกจ็ะมปีริมาณน�า้น้อยกว่าท่ีใส่เข้าไป) ยิง่ถ้าใส่
สมุนไพรทีส่มดลุร้อนเยน็กบัชีวติ สญัญาของชวีติจะดดูดงึสารและพลงังานของ
สมุนไพรดังกล่าว ไปหล่อเลีย้งชีวติและดบัพษิร้อนเยน็ไม่สมดลุ ท�าให้ชวีติมพีลงั
มากขึน้จากการทีส่ารและพลงัของสมนุไพรทีส่มดลุร้อนเยน็ไปหล่อเลีย้งชวีติ และ
จากการที่ไม่ต้องเสยีพลงัขับพษิทีด่บัได้แล้ว เมือ่ชวีติมพีลงัมากขึน้ สญัญาของ
ชวีติจงึสามารถผลกัดนัพษิร้อนเยน็ที่ไม่สมดลุท่ียงัตกค้างอยูอ่อกจากร่างกายได้ดี
ยิง่ขึน้ กลไกทัง้หมดอนัเกดิจากการสวนล้างล�าไส้ใหญ่ด้วยสมนุไพรร้อนเยน็ท่ี
สมดุลร้อนเยน็ กจ็ะท�าให้โรคภยัไข้เจบ็ลดน้อยลง แขง็แรง และอายยืุน
 วิธีท�า เลือกสมุนไพรที่เหมาะสม คือ เมื่อใช้ท�าดีท็อกซ์แล้วรู้สึกสดชื่น
โปร่งโล่งสบาย ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย น�าสมนุไพรต้มในน�า้เปล่า เดอืด
ประมาณ ๕-๑๐ นาที แล้วผสมน�้าธรรมดาให้อุ่น หรือใช้ใบสมุนไพรสด ขยี้กับ
น�า้เปล่า กรองผ่านกระชอน น�าน�า้ที่ได้ ไปใส่ขวดหรอืถงุ ท่ีเป็นชดุสวนล้างล�าไส้ 
โดยทัว่ไปใช้น�า้สมนุไพร ๕๐๐-๑,๕๐๐ ซี.ซี. เปิดน�า้ให้วิง่ตามสายเพือ่ไล่อากาศ

กัวซำหน้ำ

อุปกรณ์กัวซำ
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ออกจากสาย แล้วขันให้แน่นไว้จากนัน้ น�าเจลหรอืวาสลนีหรอืน�า้มนัพชืหรอืว่านหาง
จระเข้ทาท่ีปลายสายสวน ประมาณ ๑ เซนตเิมตร เพือ่หล่อลืน่ หรอือาจใช้ปลาย
สายสวนจุม่ในน�า้ก็ได้ ต่อจากนัน้ ค่อยๆสอดปลายสายสวนเข้าไปทีร่ทูวารหนกั สอด
ให้ลกึเข้าไป ประมาณเท่านิว้มอืเรา (ประมาณ ๓-๕ นิว้ฟตุ) ยกหรอืแขวนขวด
สมนุไพรสงูจากทวารประมาณ ๒ ศอก ค่อยๆปล่อยน�า้สมนุไพรให้ไหลเข้าไปใน
ล�าไส้ใหญ่ของเรา ใส่ปรมิาณน�า้เท่าท่ีร่างกายเรารูส้กึทนได้โดยไม่ยากไม่ล�าบาก
เกนิไป แล้วใช้มอืนวดคลงึท่ีท้อง กลัน้ไว้ประมาณ ๑๐-๒๐ นาที หรอือาจไม่ถงึก็ได้ 
คือ เม่ือทนได้ยากล�าบากก็ไประบายถ่ายออก ส�าหรับผู้ป่วยที่อาการหนัก อาจท�า
ดทีอ็กซ์วนัละ ๑-๒ ครัง้ อาจมากหรอืน้อยกว่า ตามสภาพของร่างกาย คอื ท�าเท่าที่
รูส้กึสขุสบาย ส่วนคนท่ัวไป ท�าดท็ีอกซ์เฉลีย่ สปัดาห์ละ ๑-๓ ครัง้ หรอืตามสภาพ
ร่างกาย คอื ท�าเท่าท่ีรูส้กึสขุสบาย 

 ๔.  การแช่มอืแช่เท้าหรอืส่วนทีไ่ม่สบายในน�า้สมนุไพร
กลไกการท�าให้สุขภาพดี ก็คือ กรณีของการแช่ด้วยน�้าอุ่นพลังงานความร้อนจาก
น�า้อุน่จะท�าให้เส้นเลอืดขยายตวักล้ามเนือ้คลายตวั กลไกการขบัพษิและดดูดงึสาร
และพลงังานท่ีเป็นประโยชน์กจ็ะเกดิขึน้เช่นเดยีวกบัการกวัซา/ขดูพษิ/ขดูลม แต่ถ้า
แช่น�า้อุน่นานเกนิพอด ีพลงังานความร้อนจะเข้าไปในร่างกายในปรมิาณทีม่ากเกนิ
ไป สญัญาของชวีติกจ็ะใช้พลงัขบัความร้อนทีม่ากเกนินัน้ออก ท�าให้อ่อนเพลยี หน้า
มดื วงิเวยีน หรอืเกดิอาการไม่สบายต่างๆได้ เป็นผลเสยีต่อสขุภาพ จงึต้องแช่ใน
ระยะเวลาท่ีพอด ีโดยเฉลีย่ แช่ประมาณ ๓ นาที พกั ๑ นาที ท�า ๓ รอบ อาจใช้
เวลาน้อยหรอืมากกว่านัน้ก็ได้เท่าท่ีรูส้กึสขุสบายเบากายมกี�าลงั คอืจดุทีเ่ป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อชวีติ กรณีไม่ถกูกบัน�า้อุน่ คอืเมือ่สมัผสัน�า้อุน่แล้วรูส้กึไม่สบาย 
แต่ถกูกบัการแช่ด้วยน�า้ธรรมดาหรอืน�า้เยน็มาก ก็ใช้หลกัแช่ในระยะเวลาทีรู่ส้กึสขุ
สบายเบากายมกี�าลงั คอืจดุท่ีเป็นประโยชน์สงูสดุต่อชวีติ ยิง่ถ้าเราแช่ด้วยสมนุไพร
ทีส่มดลุร้อนเยน็กบัชวีติ สญัญาของชวีติจะดดูดงึสารและพลงังานของสมนุไพรดงั
กล่าว ไปหล่อเลีย้งชวีติและดบัพษิร้อนเยน็ไม่สมดลุ ท�าให้ชวีติมพีลงัมากขึน้จาก
การท่ีสารและพลงัของสมนุไพรท่ีสมดลุร้อนเยน็ไปหล่อเลีย้งชวีติ และจากการที่ไม่
ต้องเสยีพลงัขบัพษิท่ีดบัได้แล้ว เมือ่ชวีติมพีลงัมากขึน้ สญัญาของชวีติจงึสามารถ
ผลกัดนัพษิร้อนเยน็ท่ีไม่สมดลุท่ียงัตกค้างอยูอ่อกจากร่างกายได้ดยีิง่ขึน้ กลไก
ทัง้หมดอนัเกดิจากการแช่มอืเท้าหรอืส่วนท่ีไม่สบายด้วยสมนุไพรทีส่มดลุร้อนเยน็ ก็
จะท�าให้โรคภยัไข้เจบ็ลดน้อยลง แขง็แรง และอายุยนื
 กรณทีีม่ภีาวะร้อนเกนิให้ใช้สมนุไพรฤทธิเ์ย็น ประมาณ ครึง่-๑ ก�ามอื จะ
ใช้สมนุไพรอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างรวมกนัก็ได้ ต้มกบัน�า้ ๑-๓ ขัน 
(ประมาณ ๑-๓ ลติร) เดอืด ประมาณ ๕-๑๐ นาที แล้วผสมน�า้ธรรมดาให้อุน่แค่
พอรู้สกึสบาย จากนัน้แช่มอืแช่เท้า แค่พอท่วมข้อมอืข้อเท้าประมาณ ๓ นาท ีแล้ว
ยกขึน้จากน�า้อุน่ ๑ นาที ท�าซ�า้จนครบ ๓ รอบ ถ้าใช้น�า้อุน่แล้วรูส้กึไม่สบาย ให้ใช้
น�า้ธรรมดาหรอืน�า้เยน็  อาจใช้น�า้เปล่าหรอืผสมสมนุไพรสด ส�าหรบัคนเจบ็ป่วยท�า
วนัละประมาณ ๑-๓ ครัง้ ส�าหรบัคนแขง็แรงท่ัวไป ท�าเฉลีย่สปัดาห์ละ ๑-๓ ครัง้ 
หรอืท�าเมือ่รูส้กึไม่สบาย กรณท่ีีมภีาวะเยน็เกนิ ให้ใช้สมนุไพรฤทธิร้์อน แช่มอืแช่
เท้าได้นานเท่าท่ีรูส้กึสบาย กรณท่ีีมท้ัีงร้อนเกนิและเยน็เกนิเกดิขึน้พร้อมกนั ใช้
สมนุไพรฤทธ์ิเยน็ต้ม หรอือาจใช้สมนุไพรท้ังร้อนและเยน็ผสมกนัก็ได้ 
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...ไม่ขำา๕. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะ
ร้อนเย็นของร่างกาย 
 วิธีการดังกล่าว เป็นการท�าให้ร่างกายได้สัมผัสกับสมุนไพรด้วยวิธีการ
ต่างๆ ซ่ึงกลไกท่ีท�าให้สุขภาพดี ก็เช่นเดียวกับการแช่มือเท้าหรือส่วนท่ีไม่สบาย
ด้วยสมุนไพร โดยแต่ละวิธีให้ท�าเท่าท่ีรู้สึกสุขสบายเบากายมีก�าลัง คือจุดท่ีเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อชีวิต 

 ๖. การออกก�าลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ท่ีถูกต้อง
 คือ การเคล่ือนไหวร่างกายเร็วในขนาดท่ีรู้สึกกระปร้ีกระเปร่าท่ีสุดต่อ
เน่ืองกัน เท่าท่ีเร่ิมรู้สึกทนได้ยากได้ล�าบากเกินแล้วผ่อนลง ท�าควบคู่กับการกดจุด
ลมปราณ การดัดกล้ามเน้ือเส้นเอ็นให้ยืดหยุ่น และดัดให้กล้ามเน้ือกระดูกเส้นเอ็น
เข้าท่ีตามสภาพปกติ โดยท�าเท่าท่ีรู้สึกสุขสบายเบากายมีก�าลัง 
 การเคล่ือนไหวร่างกายเร็วต่อเน่ืองกันน้ัน เป็นการกระตุ้นเซลล์เน้ือเย่ือของ
ร่างกายทุกส่วนท�างาน การท�างานของเซลล์เน้ือเย่ือโดยหลักวิทยาศาสตร์จะเกิด
ความร้อนข้ึน สัญญาของชีวิตจะส่ังให้เส้นเลือดท่ัวร่างกายขยายตัวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
การระบายความร้อน สัญญาของชีวิตก็จะสามารถผลักดันเอาสารและพลังงานท่ี
เป็นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากร่างกายได้ดีย่ิงข้ึน และสามารถดูดดึงเอาสารและ
พลังงานท่ีสมดุลร้อนเย็นเป็นประโยชน์ท้ังในและนอกตัวมาเล้ียงร่างกายได้ดีย่ิงข้ึน 
ท�าให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยืน
  แต่การเคล่ือนไหวร่างกายเร็วต่อเน่ืองกันอย่างเดียวน้ัน จะมีผลเสียแทรกซ้อน 
คือ ท�าให้กล้ามเน้ือเส้นเอ็นบางส่วนเกร็งค้าง ท�าให้กระดูกกล้ามเน้ือเส้นเอ็นบางส่วน
บิดเบ้ียวผิดรูป กดทับเส้นเลือดเส้นประสาทเส้นลมปราณ เลือดลมสารและพลังงาน
ต่างๆไหลเวียนไม่สะดวก ท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
จึงท�าควบคู่กับการกดจุดลมปราณ โยคะ ดัดตัว กายบริหาร เพราะ วิธีการกดจุด
ลมปราณน้ันจะท�าให้เส้นลมปราณทะลุทะลวงดี ซ่ึงจุดลมปราณน้ัน เป็นบริเวณท่ี
สัญญาของชีวิตดูดดึงเอาพลังงานท่ีสมดุลร้อนเย็นเป็นประโยชน์ท้ังในและนอกตัวมา
เล้ียงชีวิตมากท่ีสุด และผลักดันเอาพลังงานพิษท่ีไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิตมาก
ท่ีสุด ซ่ึงเส้นลมปราณหลักน้ันจะอยู่ท่ีข้างกระดูก ข้างเส้นเอ็น ข้างเส้นประสาท และ
ร่องกล้ามเน้ือ 
 ส่วนการโยคะ ดัดตัว กายบริหาร จะท�าให้กล้ามเน้ือเส้นเอ็นยืดหยุ่น ท�าให้
กระดูกกล้ามเน้ือเส้นเอ็นเข้าท่ีเข้าทางตามสภาพปกติ ไม่กดทับเส้นเลือดเส้นประสาท
เส้นลมปราณ เลือดลม สารและพลังงานต่างๆไหลเวียนสะดวก สัญญาของชีวิตก็จะ
ดูดดึงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ไปเล้ียงชีวิตได้สะดวก และขับส่ิงท่ีเป็นพิษเป็นโทษออกจาก
ชีวิตได้สะดวก ท�าให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยืน

 ๗.  การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย
 กลไกการท�าให้สุขภาพดี ก็คือ เม่ือรับประทานอาหารท่ีสมดุลร้อนเย็นกับ
ชีวิต สัญญาของชีวิตจะดูดดึงสารและพลังงานของอาหารดังกล่าว ไปหล่อเล้ียง
ชีวิตและดับพิษร้อนเย็นไม่สมดุล ท�าให้ชีวิตมีพลังมากข้ึนจากการท่ีสารและพลังของ
อาหารท่ีสมดุลร้อนเย็นไปหล่อเล้ียงชีวิต และจากการท่ีไม่ต้องเสียพลังขับพิษ
พิษร้อนเย็นท่ีไม่สมดุลท่ียังตกค้างอยู่ออกจากร่างกายได้ดีย่ิงข้ึน ท�าให้โรคภัยไข้เจ็บ
ลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยืน 
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Member No:......................(เจ้าหน้าที่กรอก)

ใบสมัครสมาชิกวารสารแพทย์วิถีธรรม APPLICATION MEMBER FOR  PRINCIPLES ON BUDDHIST MEDICINE JOURNAL  
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง (To be completed in own handwriting)

                

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
 

วนัทีส่มคัร ……………………………………………

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

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

ทีอ่ยูท่ ีต่อ้งการใหส้ง่ไปรษณีย ์/ ขอ้มลูสว่นตวั

ทีอ่ยูปั่จจบุนัอาคาร ………………………..……เลขที ่…………….. หมูท่ี ่……..………....ถนน  ..……............………............

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

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

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

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

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

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

ทา่นมอีาการเจ็บป่วยหรอืไม?่  ม ี                ไมม่ ี                                   

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

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

          ขา้พเจา้ขอสมคัรเป็นสมาชกิวารสารแพทยว์ถิธีรรม (ปีละ ๓ เลม่  รวมคา่ขนสง่ในประเทศแลว้)

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

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

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

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

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

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

พรอ้มแนบส�าเนาการช�าระเงนิทางอเีมล ์morkeawjournal@gmail.com

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

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

                                                   ลายมือช่ือผูส้มัคร (Applicants signature) 

วารสาร

แพทย์วิถีธรรม
ฉบับปฐมฤกษ์ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑

•	 หมอเขียว...บอกเล่าข่าวใหม่	

•	 โรคมะเร็งหรือเนื้องอก...						

เกิดและหายได้อย่างไร?

•	 พลังจิตวิญญาณผสาน		

นาโน-ยูรีน	(Nano-Urine)

•	 เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมและ

ตารางกิจกรรม

ฉบบัที ่๑

ถ่ายเอกสารหรือคัดลอกใบสมัครน�าส่ง

วารสาร

แพทย์วิถีธรรม
ฉบับที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ปีที่ ๑ 

•	 โรคเกิดและหายได้อย่างไร?																									
..โรคภูมิคุ้มกันท�าร้ายตัวเอง												
(เอสแอลอี)...ไทรอยด์เป็นพิษ																																
..น�้าตาล	หรือโปรตีน																				
หรือไขมันในเลือดสูง																							
..ความดันโลหิตสูง/ต�่า																				
..หอบหืด	หรือนอนกรน																				
..การเกิดนิ่วในอวัยวะต่างๆ																																												

•	 ตารางค่ายสุขภาพ
•	 มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม		
รับโครงการปลูก	
มเหสักข์	-สักสยามินทร์	

๑๘	ปี	แห่งการเดินทาง															
ของแพทย์วิถีธรรม

ฉบบัที ่๒ ฉบบัที ่๓

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

วารสาร

แพทย์วิถีธรรม
ฉบับที่ ๔ ปีที่ ๒ เมษายน-สิงหาคม ๒๕๕๗

   เดินตามรอยบาท...
  พระศาสดา

•	สาเหตุของความเจ็บป่วย

•	ตารางค่ายสุขภาพ

•	การศึกษาแพทย์วิถีธรรม                             
		อาศรมศิลป์

•	การแพทย์วิถีธรรม	                
มอบกำาลังใจสู่เรือนจำา

ฉบบัที ่๔

วารสาร

แพทย์วิถีธรรม
ฉบับที่ ๕ ปีที่ ๒ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗

แพทย์วิถีธรรมกับโครงการกำาลังใจ 
ในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ณ เรือนจำากลาง จ.นครพนม

• สาเหตุของความเจ็บป่วย
• ตารางค่ายสุขภาพ

• การศึกษาแพทย์วิถีธรรมอาศรมศิลป์
• แชร์ประสบการณ์ผู้ป่วยเสก็ดเงินมาเป็นเวลา ๔๐ ปี

ฉบบัที ่๔ฉบบัที ่๔ฉบบัที ่๔

ฉบบัที ่๕
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วารสารแพทย์วิถีธรรม  13 

 วิธีปฏิบัติคือ ลดหรืองดเน้ือสัตว์ ใช้โปรตีนจากถ่ัวแทน (ใช้ไข่หรือปลา 
ส�าหรับผู้ท่ีไม่สามารถงดเน้ือสัตว์ได้) เพ่ิมการรับประทาน ผัก ผลไม้ท่ีไม่หวานจัด 
ปรุงรสไม่จัดจนเกินไป ถ้าเป็นไปได้ ควรปรุงรส อยู่ในระดับประมาณ ๑๐-๓๐ % 
ของท่ีเคยปรุง ใช้เกลือปรุงอาหารเป็นหลักดีท่ีสุด ฝึกรับประทานอาหารตามล�าดับ 
กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกิน มีเทคนิคการรับประทานอาหารตามล�าดับ ดังต่อไปน้ี
 ล�าดบัที ่๑ ดืม่น�า้สมนุไพรปรบัสมดลุ เช่น น�า้สมนุไพรฤทธ์ิเยน็ต่างๆ 
หรอืทีเ่รยีกว่า น�า้คลอโรฟิลล์สดจากธรรมชาต ิเป็นต้น
 ล�าดบัที ่๒ รบัประทานผลไม้ฤทธิเ์ยน็ เช่น กล้วยน�า้ว้า แก้วมงักร 
กระท้อน สับปะรด ส้มโอ ชมพู ่มงัคุด แตงโม แตงไทย แคนตาลปู มะม่วงดบิ 
มะขามดิบ มะละกอดบิ มะละกอห่าม พทุรา เป็นต้น ควรงดหรอืลดผลไม้ฤทธ์ิ
ร้อน เช่น ทเุรยีน ขนนุสกุ มะม่วงสกุ ลกูยอ ลิน้จี ่เงาะ ล�าไย มะไฟ มะเฟือง 
มะปราง มะตูม กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยเลบ็มอืนาง ส้มเขยีวหวาน สละ องุน่ 
ฝรัง่ น้อยหน่า กระทกรก (เสาวรส) ละมดุ ระก�า (ร้อนเลก็น้อย) มะละกอสกุ 
(ร้อนเล็กน้อย) มะขามหวานสกุ (ร้อนเลก็น้อย) ผลไม้ทุกชนดิท่ีผ่านความร้อน 
เช่น การอบ น่ึง ป้ิง ย่าง ต้ม หรอืตากแห้ง เป็นต้น 
 ล�าดับท่ี ๓ รับประทานผักฤทธ์ิเย็นสด เช่น อ่อมแซบ (เบญจรงค์) ผักบุ้ง 
แตง กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม (สลัด) ถ่ัวงอก สายบัว บัวบก มะเขือ 
ฮว่านง๊อก ทนู (ตูน) ใบมะยม เป็นต้น ควรงดหรอืลดผกัฤทธ์ิร้อน ได้แก่ ผกัรสเผด็ 
กล่ินฉนุ เครือ่งเทศทกุชนดิ เช่น พรกิ ขิง ตะไคร้ ข่า (ข่าแก่ร้อนมาก) พรกิไทย 
(ร้อนมาก) กุย้ช่าย (ผักแป้น ร้อนมาก) ขมิน้ โหระพา เป็นต้น และพชืท่ีไม่มรีส
เผด็แต่มีฤทธิร้์อน เช่น ชะอม คะน้า กะหล�า่ปล ีแครอท บทีรดู ถัว่ฝักยาว ถัว่พู 
สะตอ ลูกเนียง ลกูต�าลงึ กระเฉด กระถนิ โสมจนี โสมเกาหล ีแปะต�าปึง (ร้อน
เล็กน้อย) ผกักาดเขียวปล ีใบยอ ผักโขม ใบปอ ผกัแขยง ยอดเสารส ฟักทองแก่ 
หน่อไม้ เม็ดบวั สาหร่าย ไข่น�า้ รากบวั เป็นต้น 
 ล�าดบัที ่๔ รบัประทานข้าวเจ้าพร้อมกับข้าว โดยรบัประทานข้าวกล้อง
หรอืข้าวซ้อมมือเป็นปกตกิย็ิง่ด ีควรงดหรอืลดคาร์โบไฮเดรตท่ีมฤีทธ์ิร้อนมาก เช่น 
ข้าวเหนยีว ข้าวแดง ข้าวด�า (ข้าวก�า่ ข้าวนิล) ข้าวอาร์ซ ีข้าวสาล ีข้าวบาเลย์ เผอืก 
มัน กลอย โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตทีม่ฤีทธิร้์อนมากแต่ขาดวติามนิ เช่น อาหาร
หวานจดั ขนมปัง ขนมกรบุกรอบ บะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู ข้าวปุน้ (ขนมจนี) เป็นต้น 
กบัข้าว ควรใช้ผกัฤทธิเ์ยน็เป็นหลกัในการปรงุ ได้แก่ ผกัฤทธ์ิเยน็ท่ีกล่าวมาข้างต้น 
รวมถงึผกัฤทธิเ์ยน็อืน่ๆ เช่น บวบ ใบ/ยอดต�าลงึ ผกัปลงั ผกัหวานป่า ผกัหวานบ้าน 
ก้านตรง ฟัก แฟง แตงต่างๆ หยวกกล้วย ปลกีล้วย ก้านกล้วย กล้วยดิบ ยอดฟักข้าว 
ยอดฟักแม้ว กระหล�่าดอก บล็อกเคอรี่ หัวไชเท้า (ผักกาดหัว) ฟักทองอ่อน 
ยอดหรือดอกฟักทอง ยอดอีสึก (ขุนศึก) มังกรหยก ดอกสลิด (ดอกขจร) 
ฝัก/ยอด/ดอกแค ข้าวโพด ขนนุดบิ มะรมุ เป็นต้น 
 ล�าดบัที ่๕ รบัประทานโปรตนีฤทธิเ์ยน็ ได้แก่ ต้มถัว่หรอืธัญพชืฤทธ์ิเยน็
เป็นหลัก เช่น ถัว่ขาว ถัว่เขียว ถัว่เหลอืง ถัว่ลนัเตา ถัว่โชเล่ย์ขาว ลกูเดอืย หรอื
เหด็ฤทธิเ์ยน็ (บางวนั) เช่น เหด็ฟาง เหด็นางฟ้า เห็ดลม (เห็ดบด) เห็ดขอนขาว           
เหด็หหูนู เป็นต้น แต่ละวนัควรทานโปรตนีฤทธ์ิเยน็หมนุเวยีนชนดิไปเรือ่ยๆ ควร
งดหรอืลดการรบัประทานโปรตนีฤทธิร้์อน เช่น เนือ้ นม ไข่ ถัว่ลสิง ถัว่แดง ถัว่ด�า   
ถัว่ทกุชนดิทีเ่อามาทอด เห็ดหอม เหด็หลินจือ เห็ดโคน (เห็ดปลวก) เห็ดก่อ เห็ดไค 
เหด็ขม เหด็ผ้ึง เป็นต้น รวมถงึโปรตนีทัง้พืชและสตัว์ท่ีเอามาหมกัดอง ควรงดหรอืลด
การรบัประทานอาหารทีมี่ไขมันสงู เช่น น�า้มันพืช น�า้มนัสัตว์ ร�าข้าว จมกูข้าว งา กะทิ 
เนือ้มะพร้าว ลกูก่อ เมลด็ทานตะวนั เมลด็ฟักทอง เมลด็อัลมอลล์  เมลด็มะม่วงหมิพานต์ 
เมลด็กระบก เป็นต้น 
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14 วารสารแพทย์วิถีธรรม

 กรณีที่มีภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ก็ใช้ทั้งฤทธิ์ร้อนและ
เย็นผสมกันเท่าที่รู้สึกสุขสบาย 
 กรณีที่มีภาวะเย็นเกิน ลดหรืองดสิ่งที่มีฤทธิ์เย็น แล้วเพิ่มสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อน 
ในสัดส่วนปริมาณที่เมื่อรับประทานแล้วรู้สึกว่าสุขสบายเบากายและมีก�าลังที่สุด 
ตามแต่สภาพร่างกายของคนๆนั้น ณ เวลานั้นๆ

 ๘. ใช้ธรรมะ ละบาป บ�าเพ็ญบุญกุศล เพ่ิมพูนใจไร้กังวล (หยุดช่ัว 
ท�าดี ท�าจิตใจให้ผ่องใส) 
 กลไกในการท�าให้สุขภาพดีคือ สัญญาของชีวิตจะท�าหน้าที่เป็นปกติ
คือผลักดันเอาพลังงานหรือสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิต และดูดดึงเอา
พลังงานหรือสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิต  วิบากกรรมของบุญกุศล
เป็นพลังงานที่ช่วยผลักดันเอาพลังงานหรือสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิต 
และดูดดึงเอาพลังงานหรือสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตอีกแรงหนึ่ง 
ส่วนวิบากกรรมร้ายเป็นพลังงานที่ดูดดึงเอาพลังงานหรือสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็น
เข้ามาท�าร้ายชีวิต  และผลักดันเอาพลังงานหรือสารที่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิต   
 ดังนั้น ความไม่สมดุลร้อนเย็นด้านวัตถุ สังเคราะห์กับวิบากกรรมร้าย
จากการท�าบาปเบียดเบียนสัตว์ (การท�าให้ตนเอง คนอื่น หรือสัตว์อื่น ได้รับความ
ทุกข์ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจ็บ/ล้มตาย) ด้วยวิธีการต่างๆ จะท�าให้
เกิดอาการไม่สบายต่างๆ ท�าให้มีโรคต่างๆมากมายหลากหลายชนิด (แม้จะใส่สิ่ง
ที่ไม่สมดุลร้อนเย็นชนิดเดียวกันปริมาณเท่ากันเข้าไปในชีวิตคนแต่ละคน ก็จะเกิด
อาการไม่สบาย/โรคต่างกัน เพราะวิบากกรรมต่างกัน) ท�าให้อายุสั้น และเกิด
สิ่งเลวร้ายต่างๆในชีวิต ส่วนการท�าความสมดุลร้อนเย็นสังเคราะห์กับวิบากกรรม
ดีจากการไม่เบียดเบียนสัตว์ (การไม่ท�าให้ตนเอง คนอื่น หรือสัตว์อื่น ได้รับความ
ทุกข์ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจ็บ/ล้มตาย) ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งก็คือการ
ละบาป บ�าเพ็ญบุญกุศล เพิ่มพูนใจไร้กังวล (หยุดชั่ว ท�าดี ท�าจิตใจให้ผ่องใส) 
นั้นเอง เป็นการสร้างวิบากกรรมดี ที่ส่งผลให้อาการไม่สบายและโรคต่างๆ ลด
น้อยลง  อายุยืน และเกิดประโยชน์สุขในชีวิต 
 เมื่อดับเหตุแห่งทุกข์ในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีก็จะท�าให้ทุกข์
ดับ ซึ่งก็คือความเป็นสุขนั้นเอง 

 ๙. รู้เพียรรู้พักให้พอดี 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “เราไม่พัก (เราเพียร) เราไม่เพียร (เราพัก) เรา
ข้ามโอฆะได้แล้ว (เราพ้นทุกข์ได้แล้ว)” (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๕ ข้อ ๒ ข้ามโอฆ
ะ)  คือ การพากเพียรท�าหน้าที่กิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ต่างๆนั้น ท�า
ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่ท�าได้ อย่างเต็มที่ในขนาดที่ให้หนักเหนื่อย แต่อย่า
ให้ป่วยอย่าให้ทรมานตนเองเกินไป (จะท�าให้ชีวิตแข็งแกร่งที่สุด) แล้วพักผ่อน
ให้พอดีสุขสบายเบากายมีก�าลัง ไม่ว่าจะเป็นการเพียรหรือการพักนั้น ควรท�าใน
ขนาดที่ไม่มากหรือน้อยเกินจนทรมานตัวเองเกินไป จะท�าให้เลือดลมสารและ
พลังงานต่างๆไหลเวียนดี และได้พลังแม่เหล็กวิบากดีด้วย โรคภัยไข้เจ็บก็จะลด
น้อยลง ร่างกายก็จะแข็งแรง และอายุยืน (ท่านสามารถติดตามรายละเอียดของ
เทคนิค ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เพิ่มเติมได้ในหนังสือ             
“มาเป็นหมอ ดูแลตัวเองกันเถอะ” โดย หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน)
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...ไม่ขำาขำา แต่

  ใน                   แต่ละวันจะมีโทรศัพท์เข้ามาคุยปรึกษา
เรือ่งความเจบ็ปว่ย  และแลกเปลีย่นยา ๙ 

เมด็ ในการปรบัสมดลุกนั  วนัน้ี...ในขณะทีก่ำาลงัขบัรถทำาเวลา
เพือ่ไมใ่หถ้งึบา้นดกึนกั การขบัรถคนเดยีวแลว้มโีทรศพัท์มา
คุยเพื่อแลกเปลี่ยนการดูแลสุขภาพ โดยใช้เทคนิค ๙ ข้อ 
ชา่งเปน็ยาแกง้ว่งไดด้เีหลอืเกนิ เสยีงจากโทรศัพทถ์ามข้ึน...
 ผู้ป่วย : “พี่คะ..น้องพยายามทำาดีท็อกซ์หลายครั้ง
แล้ว นำ้าไม่ค่อยเข้า แถมย้อนกลับเป็นส่วนใหญ่ 
ถ้าเข้าก็นิดเดียว ดันออกเลย คือนู๋อยากทำาให้สำาเร็จซักที 
จะได้รกัษาตัวเอง นอนก็แล้ว...น่ังก็แล้ว...ยืนก็แล้ว....ไม่ได้ผล 
พี่ช่วยหน่อยนะ ให้สำาเร็จด้วย” (ฟังเสียงอยากทำาจริงๆ)
 ฉัน : “เอางี้....นอนให้ช่วงตัว ตำ่ากว่าก้นดู (หนุน
ให้ก้นสูงตัวตำ่า) ในขณะที่สวนนำ้าเข้าไปก็ลูบท้องขึ้นไปทาง
หน้าอกด ูทำาแบบผ่อนคลาย ใช้นำา้ทีอ่ณุหภมูปิกตินะ ใช้มือ
ลูบท้องขึ้นไปหลายๆครั้ง ลองดูน๊ะ”
 ผู้ป่วย : ค่ะๆๆๆ
 การพูดคุยโทรศัพท์แบบเปิดโฟนลำาโพงของรถ 
ทำาให้การขับช้าลง และระมัดระวังเพิ่มขึ้น  เมื่อตาไป
เห็นอุบัติเหตุข้างทาง ปลอบใจตัวเองเสมอ.. “ให้ความดี
คุ้มครอง” ระลึกเสมอเมื่อครั้ง อาจารย์หมอเขียวให้พร 
 ครัง้หลงัสดุตอนขบักลับมาจากดอนตาล ฉนัทำาเวลา
ขบัอกีครัง้เมือ่ทางข้างหน้าโล่ง ปลอดรถ เปิดเพลงเสียง
ดังหน่อย เพ่ือเป็นเพลงเชยีร์ในการขบั “แด่เธอ....ผู้อาจหาญ 
อย่าสะทกสะท้านต่อเส้นทางสงูชัน กล้าแกร่งฝ่าแรงอธรรม์ 
ขบัเคลือ่น ผลกัดนั สร้างสรรค์ ทางไท ทางท่ีเท้าเธอยำา่เหยยีบ 
มริาบเรยีบมสีิง่ท้าทาย  ต้องฝ่าด่านอนัตราย...........”
 ฉันต้องเบรค! เม่ือถูกโบกให้หยุด! อาจารย์หมอเขียว
คุ้มครอง! ฉันอุทานในใจ! เปิดกระจก....

ตำ�รวจ : “ขอใบขับข่ีหน่อยครับ คุณขับรถเร็ว ต้องไปท่ีโต๊ะ 
เพ่ือเสียค่าปรับนะครับ” (มือช้ีไปข้างหน้า)  

 ส่วนฉัน ด้วยความตกใจ แทนที่จะเบาเสียงเพลง 
กลับไปเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นๆ 
 ตำ�รวจ : “เออๆๆๆ เพลงเพราะดี”
 ทันใดนั้นเพลงก็เล่นไปเรื่อยจนถึงเพลงต่อไป 
“วิถีธรรม บำาบัด”
 ตำ�รวจ : “ ชอบๆๆๆ ผมคุ้นแล้ว ผมเคยไปรับ-ส่ง 
แม่ ที่ค่ายสุขภาพ เคยได้ยินผมเคยได้ยินแม่เปิดฟัง ซื้อไป
แล้วๆ คนร้องเก่ง เป็นหมอด้วย”
 ฉันยิ้มอย่างเดียว ในขณะที่ใจกำาลังคิดหา
ทางออกค่าปรับ พร้อมกับมือที่กำาลังยื่นใบขับขี่ให้คุณ
ตำารวจ  ทันใดนั้นฉันเห็นสายตาคุณตำารวจมองกวาดไป
ที่เบาะข้างๆ ที่มีแผ่น CD ตั้งอยู่ (เป็นแผ่นเพลงหมอรุ่น
แรกๆ ที่เป็นภาพนั่งเล่นกีต้าร์) แล้วพูดว่า...
 ตำ�รวจ : “นั่นคงเป็นเพลงที่ผมยังไม่เคยฟัง”
แผ่นนั้นมีหลายเพลง ฉันหยิบให้แบบลังเล พร้อมยินดีที่
ตำารวจพอใจ(แต่เป็นแผ่นที่ไม่มีขายแล้วนา)
 ตำ�รวจ : “...เออ...น่ีไง มีเพลง “แม่” ด้วย ชอบครับ” 
 ตำารวจด้วยวัย ๔๐ นิดๆ ดูท่าจะชอบจริงๆ น่ันกัดฟัน 
บอกให้ไปนะ ตำารวจรับด้วยรอยยิ้ม พร้อมทำาความเคารพ
แบบตำารวจด้วยความร่าเริง พร้อมย่ืนใบขับข่ีคืน โดยไม่
ต้องลงจากรถไปท่ีโต๊ะเทียบปรับข้างทาง ต่างคนต่างขอบคุณ 
CD เพลงอาจารย์หมอเสร็จตำารวจเลย!  อาจารย์หมอ
เขียวคุ้มครอง! รอด! ฮือๆๆๆๆๆ เสียดาย CD เพลงเดิมๆ 
แผ่นแรก! ขอเหยียบ ๑๓๐-๑๔๐ สักระยะแป๊บ.....ใช้CD 
เป็นค่าปรับเฉยเลยเหรอนี่! เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง 

 ผู้ป่วย : “ขอบคุณมากๆ น้องทำาดีท็อกซ์สำาเร็จ
เป็นครั้งแรก ไชโย โล่ง เบา สบายหัวเลย ใช้หมอนหนุน
ก้นตัวตำ่า ลูบท้องขึ้นไปหลายๆครั้ง ไม่น่าเสียโอกาส เสีย
เวลา ไม่ถามแต่แรกนะพี่นะ....” สาธุค่ะ
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ตอบแหลก...ก่อน
หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน)

 

 ปรับสมดุลร้อนเย็น ด้วยยา ๙ เม็ด ดื่มน�้าปัสสาวะสดและนาโน จะช่วย

อีกแรง ป้องกัน ท�าให้หายหรือทุเลาได้

 ผมพบว่า น�้าปัสสาวะเป็นยาที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถช่วยปรับสมดุล

ได้ทุกอย่าง น�้าปัสสาวะนั้น นอกจากจะมีสารและพลังงานต่างๆที่เป็นประโยชน์

ต่อร่างกายแล้ว ก็ยังเป็นวัคซีนอย่างดี ด้วยกลไกการเป็นส่วนเกินที่ร่างกายไม่

ต้องการจึงได้ขับออก เมื่อเราเอาน�้าปัสสาวะเข้าไปใหม่หรือสัมผัสกับส่วนต่างๆ 

ของร่างกาย ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยารับรู้ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม เป็นส่วนเกินจึง

กระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวท�างาน เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ย่อยสลายก�าจัดสิ่งแปลก

ปลอม เชื้อโรค สารพิษ และเซลล์ที่ผิดปกติอยู่แล้ว

 เมื่อเม็ดเลือดขาวตื่นตัวในการท�างาน เนื่องจากการดื่มหรือสัมผัสน�้า

ปัสสาวะ กท็�าให้เช้ือโรค สารพษิ เซลล์ท่ีผดิปกติ และสิง่แปลกปลอมที่ี่ไม่ดต่ีาง ๆ 

ในร่างกายพลอยถกูเมด็เลอืดขาวย่อยสลายก�าจดัไปด้วย ร่างกายจงึเกดิภูมติ้านทาน 

เกิดพลังชีวิต เกิดสุขภาพที่ดี เป็นหลักการเดียวกันกับที่แพทย์แผนปัจจุบันฉีด

วัคซีน คือใส่เชื้อโรคหรือพิษทีมีฤทธิ์อ่อนๆเข้าไปในร่างกาย เพื่อให้ร่างกายเกิด

ภูมิต้านทาน ด้วยการกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวตื่นตัวในการก�าจัดเชื้อโรค จะแตก

ต่างกันบ้างตรงที่น�้าปัสสาวะเป็นสิ่งที่ร่างกายคุ้นเคยอยู่แล้ว จึงเกิดปฏิกิริยาปรับ

สมดุล สร้างภูมิต้านทาน สร้างพลังชีวิตอย่างสุขุมนุ่มนวล ไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน

ที่รุนแรงกระโชกโฮกฮากเหมือนรับวัคซีนทั่วไป

ข้อมุลเพิ่มเติม : 
หนังสือ มหัศจรรย์น�้าปัสสาวะบ�าบัด ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ โดย หมอเขียว    
(ใจเพขร กล้าจน)
หนังสือ ยาพระพุทธเจ้า น�้าปัสสาวะรักษาโรค โดย นิดดา หงษ์วิวัฒน์ 
การรวบรวมองค์ความรู้ เรื่อง ปัสสาวะบ�าบัด (Urine Therapy)
http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=183%3A-urine-therapy&catid=49%3A2009-09-
09-09-44-27&Itemid=136
เขียนโดย นางจุฑา ลิ้มสุวัฒน์  นักวิชาการสาธารณสุข 

ค�าถาม?

 ๑. โรคร้าย อีโบล่า ส�าหรับผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศ 
ผ่านสนามบินจ�านวนหลายคน นอกจากปิดปากปิดจมูกแล้ว มีวิธี
ไหนป้องกันสุขภาพได้อีกคะ

ตอบโดยคุณหมอเขียว : 

ผมพบว่า น�้าปัสสาวะ

เป็นยาที่มีคุณสมบัติพิเศษ 

สามารถช่วยปรับสมดุลได้

ทุกอย่าง น�้าปัสสาวะนั้น 

นอกจากจะมีสารและ

พลงังานต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อร่างกายแล้ว

ก็ยังเป็นวัคซีนอย่างดี

แหกค่าย
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ค�าถาม?

 ๒. เส้นเลือดด�าอุดตัน ขอดที่เท้า  เท้าบวม  กินยา
ละลายลิ่มเลือด  กัวซาได้ไหม  มีข้อควรระวังหรือไม่

ตอบโดยคุณหมอเขียว : 

 กัวซาได้เลยถ้ารู้สึกสบาย  การกัวซานั้นจะได้หรือไม่ได้ดูแค่สบายหรือไม่

สบายเท่านั้น  อย่างอื่นไม่ต้องดูเลย  ถ้าขูดลงไปแล้วสบายแปลว่าใช้ได้  ถ้าขูด

ลงไปแล้วเจ็บแปลว่าใช้ไม่ได้ ทรมาน ใช้ไม่ได้  ดูแค่ว่าสบายหรือไม่สบายเท่านั้น  

เพราะฉะนั้นเราทดลองท�าไปได้เลยถ้ารู้สึกสบายแปลว่าจะรักษา  เส้นเลือดอุด

ตันนี้เกิดจากความร้อน  เวลามีพิษร้อนมากๆ จิตวิญญาณจะสั่งให้เส้นเลือดขยาย

ตัว  พอขยายตัวมากๆมันจะโป่งพองแล้วกล้ามเนื้อจะเกร็งตัวบีบออก กล้ามเนื้อ

เกร็งตัวบีบเอาพิษร้อนออก  ทั้งนี้ทั้งโป่งพองทั้งบิดทั้งเบี้ยวทั้งอุดตันเลย  มันจะ

อุดตันเป็นยังงั้น  เพราะฉะนั้นวิธีแก้คือถอนพิษร้อนออก  กัวซาออกก็ได้ พวก

เส้นเลือดขอดทั้งหลายกัวซาไปเลย  กัวซาแล้วก็พอกสมุนไพร  กัวซาได้ถ้าเราไม่

ทรมาน  จ�าหลักการไว้คือ ใช้หลักของพระพุทธเจ้า ว่าสบายหรือไม่สบาย ถ้าท�า

แล้วสบายจะเป็นประโยชน์ ท�าแล้วไม่สบายจะเป็นโทษ  ตามหลักใน อายตนสูตร 

ลองกัวซาดู ถ้าท�าแล้วเราสบายดีแปลว่าเขาช่วยระบายพิษให้เรา ท�าไปได้เลย  

ส่วนยาละลายลิ่มเลือดไม่ต้องกินหรอก กินปัสสาวะเอา  ดื่มปัสสาวะเหลือเฟือ

เลย  ยิ่งผสมกับน�้าคลอโรฟิลล์ยิ่งดี ละลายลิ่มเลือดได้ เพราะในปัสสาวะมี

สารละลายลิ่มเลือด ดีกว่าปลอดภัยกว่าและได้สารอื่นๆครบกว่าด้วย และไม่ใช่

ช่วยละลายลิม่เลือดอย่างเดียว  ได้สารอ่ืนๆอีกเยอะแยะไปหมดท่ีดต่ีอชีวติของเรา  

เราดื่มน�้าปัสสาวะดีกว่ามาก ดีกว่ายาละลายลิ่มเลือด  ช่วยละลายลิ่มเลือดได้

และได้ประโยชน์อย่างอื่นอีกด้วยเยอะ  ช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ  ดื่มคู่กับ

คลอโรฟิลล์ก็ได้  แล้วให้ท�าข้ออื่นๆเพิ่มเติมในยา ๙ เม็ด ก็จะดีขึ้น

เวลามีพิษร้อนมากๆ 

จิตวิญญาณจะสั่งให้

เส้นเลือดขยายตัว  

พอขยายตัวมากๆ

มันจะโป่งพอง

แล้วกล้ามเนื้อจะเกร็งตัว

บีบเอาพิษร้อนออก 

ค�าคมเพชรจากใจเพชร  ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

คนที่ได้ดั่งใจตลอด 
คือคนที่ซวยที่สุดในโลก

ทุเรียน ผลไม้ฤทธิ์ร้อน
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“หมอเขียว : แพทย์วิถีธรรม”    บนเส้นทางสู่อเมริกา      ครั้งที่ ๒
(Morkeaw : Dhamma Medicine :          On The Way,           USA 2)
       ๑๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  
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“หมอเขียว : แพทย์วิถีธรรม”    บนเส้นทางสู่อเมริกา      ครั้งที่ ๒
(Morkeaw : Dhamma Medicine :          On The Way,           USA 2)
       ๑๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  
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บนเส้นทางสู่อเมริกาครั้งที่ ๒ ของอาจารย์หมอเขียว
และทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมรวม ๙ คน 
เพื่อตามหาพี่น้องแดนไกลแต่ใจเดียวกัน 
เป็นการยืนยันความเป็น 
“แพทย์วิถีธรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ” อย่างแท้จริง 
อาจารย์หมอเขียวบอกว่า 
“คนอยู่ไกลฟังธรรมะเข้าใจปฏิบัติได้มรรคผล       
ก็เหมือนอยู่ใกล้ คนอยู่ใกล้ฟังธรรมะไม่เข้าใจ
ปฏิบัติไม่ได้มรรคผลก็เหมือนอยู่ไกล”   
ระยะทางจึงไม่ใช่อุปสรรค 
โดยเฉพาะในยุคโลกไร้พรมแดน 
ผู้เขียนขออาสาพาท่านผู้อ่านตามไปพบกับภารกิจ
ของอาจารย์หมอเขียวและทีมงานแพทย์วิถีธรรม        
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะเวลา ๑๕ วัน 
ช่วงวันที่ ๑๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  
 

๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. จิตอาสา

แพทย์วิถีธรรมรวมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งทีมงานที่

จะเดินทางและทีมที่มาส่งถ่ายภาพร่วมกันเบิกบานแจ่มใส 

เมื่อยจะยืนก็นั่งพักกันบนพื้นนั่นแหละเพื่อรอส่ง เครื่องบิน

แอร์บัส ของสายการบิน Korean Air น�าทีมเราออกจาก

เมืองไทย เวลา ๒๓.๓๕ น. นาน ๕ ช่ัวโมง ๒๐ นาที ถึงสนาม

บินอินชอล ประเทศเกาหลี เวลาท่ีเกาหลีเร็วกว่าไทย ๒ ช่ัวโมง 

เวลาท้องถ่ินของท่ีน่ันจึงเป็น ๗.๐๕ น. ของวันท่ี ๑๖ กันยายน 

๒๕๕๗  เรามีเวลารอเปล่ียนเคร่ืองเกือบ ๔ ช่ัวโมง 
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วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ออกเดินทาง

จากเกาหลี โดยเครื่องบิน โบอิ้ง ๗๗๗ ระยะเวลานั่งบน

เครื่องบิน  ๑๓ ชั่วโมงถึงสนามบินดัลลัส ฟอร์ต เวิร์ท 

(Dallas Fort Worth) ตามเวลาท้องถิ่นของเมืองดัลลัส รัฐ

เท็กซัส ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เหมือน

ย้อนเวลากลับไปอดีตเพราะเวลาต่างกัน  ร่างกายของพวก

เราเริ่มต้องปรับตัวกับเวลาที่ดัลลัสที่ต่างจากเมืองไทย ๑๒ 

ชั่วโมง กลางวันของดัลลัสคือกลางคืนที่เมืองไทย เราได้รับ

การต้อนรับจากทีมดัลลัส-เท็กซัสอย่างอบอุ่น เข้าพักบ้าน

พักใกล้วัดพุทธดัลลัส เราได้ทานอาหารและพักผ่อนพูดคุย

สบายๆกับทีมงานดัลลัส  ก่อนรอพบพี่น้องไทยในดัลลัสที่จะ

มาสมทบเพื่อมาต้อนรับและบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมา ๒ 

ปีกว่าหลังจบค่ายแพทย์วิถีธรรมในสหรัฐอเมริกาครั้งที่ ๑  

เมื่อได้รับฟังพี่น้องเล่าเรื่อง เราจึงทราบว่ามีมรรคผลของ

ค่ายครั้งที่ ๑ เกิดขึ้นที่ดัลลัสอย่างน่าประทับใจ อาจารย์

หมอเขียวบรรยายเติมพลังจิตวิญญาณ และย�้าเตือนเรื่อง

ชีวิตเราเริ่มต้นด้วยสมดุลร้อนเย็นและด�ารงอยู่ได้ด้วยสมดุล

ร้อนเย็น เรามีหน้าที่ท�าให้เกิดสภาพสมดุลร้อนเย็นทั้งกาย

และใจ จนดึกจึงจากลากันโดยการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

หลายท่านจะร่วมเดินทางไปกับคณะของเรา หลังเจ้าบ้าน

กลับไปพักผ่อน เรือนรับรองจึงมีเพียงพวกเรา ร่างกายเรา

คงยังสับสนว่าเป็นกลางวัน สัญญาบอกว่าร่างกายต้องการ

อาหาร ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เราก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่า

จะไม่ทานอาหารยามวิกาล  เรามากับแม่ครัวจึงไม่ต้องห่วง  

พวกเราค้นหาข้าวสารจนพบ มีผักผลไม้เห็ดพร้อมในตู้เย็น 

จึงมีรายการข้าวต้มรอบดึกให้เราอิ่มสบายก่อนนอนเก็บแรง
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ท่ีสหรฐัอเมรกิามีหลายรฐัท่ีสภาพอากาศเหมาะสมพอจะปลกูย่านาง
ได้ บางรฐัปลกูได้แบบประคบประหงมต้องน�าเข้าบ้านในฤดหูนาว 
เหน็ความพากเพยีรในการดแูลต้นย่านางของพีน้่องต่างแดน นกึถงึ
พีน้่องทีอ่ยูเ่มอืงไทย หลายท่านไม่ทราบวธิีใช้ย่านางข้างรัว้บ้านมา
เป็นยารกัษาสขุภาพ เป็นหน้าทีข่องพวกเราทีต้่องพากเพยีรช่วย
บอกเล่าเรือ่งราวดีๆ ทีเ่ราทราบต่อพีน้่องทีม่ศีรัทธาหรอืต้องการให้
เราช่วย พ่ีน้องท่ีอยู่สหรฐัอเมรกิาท่ีต้องการพันธุย่์านาง  สามารถ
ตดิต่อพีต่ัว้จติอาสาเมอืงดลัลสัเพือ่ขอรบัพนัธุย่์านางจากไร่เพอรี่
ได้ โดยพ่ีต้ัวจะจัดส่งไปรษณย์ีไปให้ถงึบ้านโดยไม่คดิราคาย่านาง

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เราจัดค่ายสุขภาพ ๑ วัน ที่ไร่ของพี่
นดิบาหยนั  โดยมพีีน้่องมาจากหลายเมืองมาสมทบกนั พีน่อ้ง
ร่วมเรียนรู้การปรับสมดุลกายใจตลอดวันและอิ่มเอมใน
ธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวจนถึง๐๐.๒๐ น.ของวันใหม่ ผู้
ฟังตื่นเต้นในธรรมไปนั่งคุยกันต่อถึงตี 4 นี่เพราะอยู่ไกลกัน 
ไม่รู้ชาตินี้จะได้พบกันอีกไหม จึงใช้เวลาทุกนาทีที่ได้พบกัน
ให้คุ้มค่าที่สุด  อาจารย์หมอเขียวเคยพูดประโยคที่สื่อถึงการ
เห็นคุณค่าของทุกชีวิตว่า “หนึ่งชีวิตมีความสุขมากขึ้น ความ
ทุกข์ลดลง มีค่าที่สุดในชีวิต แม้หนึ่งชีวิตก็คุ้มแล้ว สุขภาพ
เสีย หาความสุขไม่ได้เลย สุขภาพดีคือความสุขของชีวิต 
สุขภาพดีท�าให้มีศักยภาพท�าความผาสุกให้กับชีวิต “

๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ คณะของเรา ๑๗ ชีวิต ออกเดินทางสู่
รัฐฟลอริดา ระหว่างทางเราแวะเยี่ยมภายในเมืองนิวออลีน
(New Orlean) ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เราได้รับค�าบอกเล่า
ว่า เป็นเมืองนรกแห่งที่ ๒ รองจากลาสเวกัส  เราเคยไป
ท่องลาสเวกัสเมื่อมาสหรัฐอเมริกาครั้งที่ ๑ จึงจินตนาการ
สภาพเมืองนรกว่าเป็นสถานที่มีอบายมุขหลอกล่อกิเลสของ
มนุษย์ทุกช่องทางทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ  เราน�า
อาหารที่ห่อมาด้วยมาทานที่มุมร่มรื่น ที่ถูกจัดไว้ให้นักท่อง
เที่ยวนั่งพักชมการแสดง (แต่กลางวันยังไม่มีการแสดง) 
สายลมพัดเย็นสบาย พวกเราเดินไปชมทะเลที่อยู่ไม่ห่างมาก
นัก มองทะเลก็นึกถึงค�าที่อาจารย์หมอเขียวพูดให้ได้ยินเป็น
ประจ�าว่าสิ่งที่เห็นก็คือ “ดินน�้าลมไฟ” จากนั้นก็เดินทางต่อ
โดยเลียบฝั่งทะเลถึงเมือง Pensacola รัฐ Florida เข้าพักที่
โรงแรมใกล้ชายหาดเมื่อมืดมากแล้ว
 

๑๗ กนัยายน ๒๕๕๗ หลงัอาหารเชา้เราเยีย่มชมวดัพทุธดลัลสั 
กอ่นออกเดินทางมุ่งสู ่เมอืงฟอเรสท ์ฮิลล ์อเล็กซานเดรยี รฐั
หลยุเซยีนา่ (Forest Hill, Alexandria,  Louisiana, USA) โดย
รถตู ้๒ คนั พรอ้มคณะ ๑๗ คน แวะพกัทานอาหารท่ีเราหอ่ไป
ด้วย ทีจ่ดุแวะพกัข้างทางซ่ึงเป็นสถานทีร่ฐัจดัไว้ต้อนรับนกัท่อง
เที่ยวก่อนเข้ารัฐหลุยเซียน่า  เมื่อถึงไร่ของพี่นิดหรือพี่บาหยัน 
ที่มีชื่อว่าไร่เพอรี่ หรือ Perry Nursery พบว่ามีบ้านพักรับรอง
และอาคารที่พร้อมส�าหรับพี่น้องกลุ่มใหญ่พอควร มีบ้านพัก
ริมน�้าซึ่งได้จัดเป็นที่พักของพระภิกษุ, อาจารย์หมอเขียวและ
ทีมผู้ชาย  มองจากหน้าบ้านท่ีตั้งอยู่บนเนินสูงเห็นไร่ที่กว้าง
มาก ขนาดพืน้ท่ีกว่า ๓๐๐ ไร่ พีนิ่ดท�าอาชีพจ�าหน่ายพนัธุต้์นไม้
ดอกไม้ประดับ ต้นไม้ในกระถางกลางแจ้งถูกจัดเรียงเป็น
ระเบียบ  มีเรือนอนุบาลต้นไม้หลายแถว ความพิเศษคือเรื่อง
การเพาะพนัธุย่์านางด้วยเถาว์หรอืกิง่ มีต้นย่านางในกระถางหลาย
ขนาด และมย่ีานางพุม่ใหญ่เป็นทีฮ่อืฮาเมือ่เผยแพร่ผ่านสือ่ เพราะ
แปลกใจทีม่าพบย่านางพชืพืน้บ้านไทยมาอยูไ่กลถึงสหรฐัอเมรกิา
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๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ รุ่งเช้าเดินออกก�าลังกายริมชายหาด

(Pensacola Beach) นี่คือ “ดินน�้าลมไฟ” อีกแห่งหนึ่ง  

พวกเราทานอาหารเช้าของโรงแรม จากนั้นเดินทางต่อมุ่งสู่

เมือง Clermont รัฐ Florida  ถึงบ้านพักคุณปล้อง-คุณ

ปกครองในเวลาบ่าย พี่น้องคณะท�างานท�าอาหาร “รส

จริงใจ ”รอต้อนรับ อาหารนั้นปรุงประมาณ  ๕ เปอร์เซ็นต์ 

จึงจืดแบบจริงใจ มีคนแซวว่า “เป็นมะเร็งยังต้องรีบหาย 

เพราะรสอาหาร มะเร็งต้องรีบวิ่งหนี” หลังบ้านคุณปล้อง

เป็นสวนกล้วยไม้ที่มีชื่อเสียงของอเมริกา รู้จักกันในชื่อ 

Smiley Orchid ในสวนแห่งนั้นมีพุ่มย่านางที่สวยงามไม่แพ้ที่

หลุยเซียน่า (คุณปล้องบอกว่าดูแลมานาน ๗ ปี) ในสวนยังมี

ผักสมุนไพรหลากหลายชนิดที่มีไว้ใช้เองและแบ่งปัน ภาค

เย็นมีการประชุมแนะน�าตัวท�าความรู้จักกันและวางแผนงาน

วันรุ่งขึ้นที่จะต้องไปเตรียมสถานที่จัดงาน ก่อนเข้าพักเก็บ
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๒๒-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ วันแรกของค่ายสุขภาพหมอเขียว

ที่ฟลอริดา ผู้เข้าอบรมรวมกับทีมงานประมาณ ๑๖๐ ท่าน 

อาจารย์หมอเขียวบรรยายเช้า-เย็นเน้นจิตวิญญาณเป็น

หลัก ทีมงานบรรยายสาธิตเทคนิคปฏิบัติต่อร่างกายภาค

บ่าย และใช้เวลาทุกช่วงให้ข้อมูล แม้แต่ช่วงทานอาหารก็

ให้ฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เราใช้เวลาทุกนาทีให้

เกิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุด สถานที่ต้องปิด ๒๐.๐๐ น. 

อาจารย์หมอเขียวก็บรรยายจนครบเวลา เสร็จแล้วเราก็พา

กันออกจากห้องอย่างรวดเร็ว ไม่งั้นจะถูกคิดเงินค่าสถานที่

เพิ่ม ธุรกิจของเขาเวลาเป็นเงินเป็นทอง จะมีเสียงดังบอก

เวลาเป็นภาษาอังกฤษทุกชั่วโมง  ตอนเช้าเราเข้าอาคาร

อบรมได้ตอน  ๐๖.๐๐ น. พวกเรามาเร็ว ต้องรอทุกวัน 

ระหว่างรอเราก็ใช้เวลาเดินเร็วหน้าอาคารแถวนั้น มีวันหนึ่ง

ช่วงเดินเร็ว เราเดินหน้าอาคารใกล้ๆ มีเสียงบอกว่าให้มา

เดินในพื้นที่อาคารที่เราอบรมเพราะเจ้าของอาคารอื่นจะว่า

เราได้ อาจารย์หมอเขียวบอกว่า “หวงแม้แต่หน้าบ้าน สงสัย

ชาติใดชาติหนึ่งเราเคยไปท�าแบบนี้กับคนอื่นเขามาก่อน เรา

จึงถูกห้ามไม่ให้เดินหน้าบ้านเขา” คิดแบบว่า “เราผิดเขาไม่

ผิด เราก็ไม่ทุกข์จากการปฏิบัติไม่ดีแบบใดๆของใครๆต่อ

เรา” ไม่ต้องไปโทษใคร ให้เชื่อเลยว่า “เพราะเราเคยท�าเช่น

นั้นมา มากกว่านั้น” เช่น เราอาจจะเอาไม้ขวางเขาด้วยก็ได้  

จึงได้ยินประโยคเพชร(มีค่ามากกว่าทอง) ๑๐ พยางค์ ใน

การอบรมคร้ังน้ี คือ “เพราะเราเคยท�าเช่นน้ันมา มากกว่าน้ัน” 

 ตลอดระยะเวลาอบรมถือเป็นช่วงของความสุข 

เหมือนอยู่บนสวรรค์ เวลาบนสวรรค์ช่างสั้นนัก รู้สึกไม่นาน

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมในอเมริกาครั้งที่ ๒ ก็จบลงอย่าง

งดงาม ด้วยมิตรไมตรีอันดีของผู้คนที่ต่างเป็นผู้ให้ต่างเป็น

ผู้รับ ทีมของเราไปชี้ทางให้สามารถดูแลสุขภาพร่างกายให้

แข็งแรงและเจริญในธรรม   ขณะที่พี่น้องที่ยินดีมารับการ

แบ่งปันจากเรา ก็ได้ให้เราคือให้โอกาสเราได้บ�าเพ็ญบุญ ซึ่ง

เราตระหนักในความจริงข้อนี้ด้วยความขอบคุณตลอดมา พี่

น้องหลายท่านเดินทางไกลมากเพราะอเมริกากว้างใหญ่

ไพศาลยิ่งนัก ทุกท่านต้องใช้ทุนรอนมากกว่าในประเทศไทย

เพราะค่าครองชีพที่นั่นสูง แต่ผลที่เกิดต่อร่างกายและจิต

วิญญาณของแต่ละท่านเราเชื่อว่าสุดคุ้ม เป็นบรรยากาศแห่ง

การแบ่งปันที่น�าความเจริญมาสู่ทุกฝ่าย เมื่อฟังธรรมทุกคน

ก็รื่นเริงในธรรม หัวเราะเหมือนชมการแสดง ถ้าจะเปรียบ

เป็นการแสดง ก็เป็นการแสดงธรรมที่ไขรหัสลับไปสู่ความ 

ผาสุกที่แท้จริง  อาหารสุขภาพก็ได้รับค�าชมว่าแสนอร่อย 

๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ พ่อครัวแม่ครัวเตรียมอาหารเช้า มี

รายการเล่าสู่กันฟังภาคพิเศษเรื่องการท�าอาหารปรับสมดุล

โดยพี่อี๊ดแม่ครัวจากเมืองไทยและพี่นิดหน่อยร่วมด้วยช่วย

กันเล่าให้ทีมจิตอาสาที่จะช่วยงานครัวฟังก่อนลงสนามจริง 

เพราะส่วนใหญ่ยังไม่เคยผ่านค่ายสุขภาพหมอเขียวมาก่อน  

ประมาณ ๑๐ โมงเช้า ช่วยกันขนวัสดุอุปกรณ์, สื่อความ

รู้,ผลิตภัณฑ์,พันธุ์ไม้และวัตถุดิบที่จะใช้ท�าอาหาร รวมๆ

แล้วเยอะมาก น�าไปยังสถานที่จัดงานที่เราเรียกสั้นๆว่า 

“Gabby Center”  ห้องประชุมกว้างขวาง มีครัวอยู่ส่วน

หน้าอาคาร ทุกคนช่วยกัน เริ่มตั้งแต่จัดเก้าอี้ จัดเวที ทีม

ชายจากเมืองไทย 3 ท่าน (อาจารย์หมอเขียว, อารวม และ

คุณป้อม) ก็ช่วยกันยกของหนัก ยกลัง ยกกล่อง อย่างแข็ง

ขัน ผู้เขียนก็ชวนแรงงานหญิงมาช่วยงานเบากว่าคือยกเก้าอี้

มาจัดเรียง ฝ่ายครัวก็เตรียมการในครัว ฝ่ายผลิตภัณฑ์ก็หา

มุมจัดเรียง ฝ่ายสื่อก็หามุมเหมาะๆท�างาน สุดท้ายงานทุก

อย่างก็เสร็จเรียบร้อยด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน  

ภาคบ่ายจึงได้กลับบ้านพักท�างานอื่น ภาคเย็นมีประชุม

วางแผนงานของ ๕ วันต่อจากนี้ไป ได้เห็นความพากเพียร

ด้วยจิตตั้งมั่น ของพี่น้องของเราแม้จะอยู่รัฐไกลๆแต่ก็ยังมุ่ง

มั่นมารวมน�้าใจกัน ส่วนใหญ่ไม่เคยพบอาจารย์หมอเขียวมา

ก่อน เพียงเคยเห็นผ่านสื่อ แต่ก็มีศรัทธาแรงกล้าที่จะมาร่วม

บุญกัน คุณปล้องเล่าว่า “ตั้งจิตอธิษฐานทุกคืนให้ได้จัดค่าย

สุขภาพหมอเขียวเพื่อช่วยพี่น้องผองเพื่อน” ในที่สุดค�า

อธิษฐานก็เป็นจริง นึกถึงค�าพูดของอาจารย์หมอเขียวที่บอก

ว่า “ไม่มีอะไรบังเอิญหรอกในโลกใบนี้  สิ่งที่เราได้รับคือสิ่ง

ที่เราเคยท�ามา” ในคราวนี้พลังกรรมดีของพี่น้องไทยใน

อเมริกาคงรวมกันดลให้เกิดสิ่งดีๆตอบแทนกลับมา
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แรงกัน

 

 

                                                               

โดยฝีมือแม่ครัวอี๊ดจากเมืองไทย พ่อครัวตั้วจากดัลลัส และ

จิตอาสาฐานครัวจากหลายรัฐ  ผู้เขียนรู้สึกว่าค่ายครั้งนี้ทาน

อาหารทั้งวัน เพราะยังอิ่มสบายอยู่ก็เห็นอาหารมื้อต่อมา

ขึ้นโต๊ะอีกแล้ว และผู้ทานก็บอกว่าอร่อยทุกเมนู วัตถุดิบพืช

ผักผลไม้ก็มีอุดมสมบูรณ์ ฐานตรวจสุขภาพได้รับความร่วม

มือร่วมใจจากทีมสุขภาพของอเมริกาจากหลายรัฐมาช่วย

กัน เพราะที่นี่ถ้าไม่มีใบอนุญาต ไม่สามารถจับต้องตัวผู้รับ

บริการได้ ผู้เขียนเป็นบุคลากรสุขภาพที่มีใบอนุญาตของไทย

ยังน�าไปใช้ที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ แต่เชื่อท่านที่มาเข้าค่าย

ของเราคงไม่มีใครคิดจะฟ้องใคร ค่ายน้ีเป็นค่ายศูนย์ดอลล่า

รักษาทุกโรคคร้ังแรกของอเมริกา ที่เจ้าภาพทั้งหลายตั้งใจ

ท�าให้เกิดขึ้นมา ผลของกิจกรรมที่เกิดต่อพี่น้องที่มาร่วม

เรียนรู้จากพวกเรา คงน�าความปิติสุขสู่จิตวิญญาณของผู้ให้

ไม่มากก็น้อย อาจารย์หมอเขียวเคยสอนเรื่องความสุขจาก

การให้/แบ่งปัน/เสียสละว่า “ความสุขที่ซื้อไม่ได้ คือการ

แบ่งปัน เสียสละ เราจะไม่มีความรู้สึกสุขที่สุดแบบนี้ได้เลย

ถ้าเราไม่แบ่งปัน เราต้องให้จน ไม่มีอะไรจะเอา จึงจะเกิด

สภาพ ไม่มีอะไรจะทุกข์ ชีวิตที่มั่นคงคือชีวิตที่ให้และเสีย

สละอย่างแท้จริง”
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๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นวันที่เจ้าภาพตั้งใจให้เป็นวันพักผ่อนของคณะของ

เรา คุณปล้องและเพื่อนๆที่ท�างานที่ วอลท์ ดิสนีย์ เวิลด์(Walt Disney World) 

พาเราชมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ใฝ่ฝันของคนทั้งโลกว่า “ครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้

มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้”  บางคนต้องเก็บเงินเกือบตลอดชีวิต บางคนกู้ยืมเงินมา

เที่ยว ผู้คนบินมาจากทั่วโลก  เราฟังมาตลอดว่าการเที่ยวเป็นอบายมุข (ผิดศีลข้อ 

๕) เราจึงไม่ตื่นเต้นยินดีกับการเที่ยว นึกเสมอว่าเมื่อจะต้องไปเที่ยวก็ใช้ปัญญา

หาประโยชน์จากการเที่ยวครั้งนั้นๆให้ได้ ค่าบัตรเข้าชมคิดเป็นเงินไทย ๓ พัน

บาทต่อคนต่อปาร์ค (Parks) มีทั้งหมด ๔ ปาร์ค  (Parks) เราไปเห็นมาแค่บาง

ส่วนของ ๓ Parks (ก็เมื่อยแล้ว)   พนักงาน ๑ คนมีบัตรที่พาเพื่อนไปได้ ๓ คน 

เราจึงได้เข้าชมฟรี แต่ก็ต้องรบกวนพี่น้องเพื่อนพนักงานที่มีบัตรมาพาเข้าและ

เป็นไกด์น�าเที่ยว เราเห็นความตั้งใจของทุกท่านที่อยากให้เราได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ 

( ถ้าไม่ฟรีพวกเราก็คงไม่รับไมตรีจิตนี้)  คณะของเราจากไทยและจากรัฐต่างๆ

รวมเกือบยี่สิบคน ถ้าจ่ายจริงน่าจะประมาณสองแสนบาท  สิ่งที่ได้พบเห็นคือ

ความยิ่งใหญ่ของสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่มีพื้นที่กว่า ๗ หมื่นไร่ มีพนักงาน

มากกว่า ๔ หมื่นคน  มีทุกอย่างที่จะอ�านวยความสะดวกให้คนที่มามีความ

สุข พนักงานถูกฝึกให้บริการลูกค้าอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส วันแรก(วันที่ ๒๗)ไปที่

อาณาจักรสัตว์ (Animal Kingdom)  และ Magic Kingdom วันที่ ๒ (วันที่ ๒๘) 

ไปMagic Kingdom ดูโลกใบเล็ก(Small World) ที่จ�าลองศิลปวัฒนธรรมของ

ประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกมาให้เห็น และไป Epcot ดูโชว์การปลูกพืชในอากาศ

เพราะเห็นรากลอยอยู่กลางอากาศ พื้นด้านล่างเป็นทราย (เขามีห้องปฏิบัติ

การทั้งด้านพืชและสัตว์) คิดเล่นๆว่าถ้าท�าสวนแบบนี้ที่สวนป่านาบุญได้ก็น่าจะ

(แปลก)ดี แต่ก็ไม่จ�าเป็นเพราะเราท�าให้ดินอุดมสมบูรณ์ได้  สรุปสิ่งที่ได้เห็นคือ

การน�าทรัพยากรโลกมาใช้มากเกินไปของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการ

เอาเปรียบเบียดเบียนผู้อื่น เพราะเข้าใจว่าสิ่งนี้หรือวิธีนี้จะท�าให้ได้สัมผัสความสุข 

แม้จะเป็นความสุขระยะสั้นก็ยังดี บนเส้นทางที่ผ่านไปได้พบคนอ้วนมากมาย บาง

คนเดินไม่ได้ยังนั่งรถเข็นมาเที่ยว ไม่มีคนเข็นยังใช้รถนั่งไฟฟ้ามาเอง บุคคลเหล่า

นี้น่าเห็นใจและควรเมตตาเขา  สักวันหนึ่งบุคคลเหล่านั้นอาจมาให้เราช่วยเหลือ 

ถ้าวันนั้นมีจริงพวกเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนเต็มก�าลังเช่นกัน
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๒๙ กันยายน ๒๕๕๗  เวลา ๓.๓๐ น. ออกเดินทาง โดย

รถยนต์มาขึ้นเครื่องที่สนามบินภายในประเทศเมืองออร์

แลนโด(Orlando) รัฐฟลอริดา ถึงสนามบินนานาชาติเมือง

แอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย สนามบินชื่อ Hartsfield-Jackson 

Atlanta International Airport เพื่อมาขึ้นเครื่องบินของ

สายการบิน Korean Aird บินนานถึง ๑๕ ชั่วโมง พวก

เรานั่ง-รับประทาน-อ่านหนังสือ-สนทนาธรรม-หลับ รู้สึก

ว่าไม่นานก็ถึงจุดหมายประเทศเกาหลี แวะเปลี่ยนเครื่อง

ประมาณ ๓๐ นาทีจึงเร่งรีบมาก มีความเข้าใจผิดเรื่องเวลา

เพิ่มมาอีกเป็นเหตุให้อาจารย์หมอเขียว,คุณป้อมและพี่ปุ๊

ต้องวิ่งเร็วแทนเดินเร็ว สุดท้ายพวกเราก็กลับถึงเมืองไทย

โดยสวัสดิภาพ เมื่อเวลา ๒๑.๑๐ น.ของวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๗

 สาระธรรมบนเส้นทางครั้งนี้ พวกเราได้รับธรรมะ

จากญาณปัญญาใหม่ๆของอาจารย์หมอเขียวเกือบตลอด

เวลา และพวกเราก็รับได้ตามญาณปัญญาของเราแต่ละคน 

แต่ทุกเรื่องจะถูกน�ามาเป็นของฝากจากอเมริกาที่มีคุณค่า

กว่าวัตถุสิ่งของใดๆ  ตัวอย่างเช่น ความคิดเห็นต่อการ

ไปสหรัฐอเมริกาครั้งที่ ๒ “ไปอเมริกาครั้งนี้ได้ประโยชน์

มากมายมหาศาล สุดคุ้ม พี่น้องตั้งใจเรียนรู้การดูแลสุขภาพ

กายและด้านจิตใจก็มีความเจริญในธรรม  ที่ส�าคัญมี

เหตุการณ์ให้เกิดญาณปัญญา ได้สภาวธรรมที่ชัดเจนยิ่ง

ขึ้นละเอียดขึ้นที่จะปฏิบัติสู่การพ้นทุกข์ในเรื่องของการล้าง

อัตตาคือความไม่ถูกใจ และการล้างความกลัวที่จะเกิดสิ่ง 

 

เลวร้ายต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งมันจะเป็นตัวล้างตัวเดียวที่จะ

เกิดการล้างความไม่ถูกใจได้  ซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก ผู้

ใดที่ได้ฟังอย่างเข้าใจ จะเป็นผู้โชคดีที่สุดในโลก ฟังเข้าใจ

แล้วเอาไปปฏิบัติได้ จะมีคุณค่าต่อชีวิตของตัวเองและหมู่

กลุ่มอย่างยิ่ง”  

ในเรื่องการล้างอัตตาอย่างละเอียด “เวลาพบกับสิ่งที่ไม่ดี

หรือไม่ถูกใจ ให้รีบมีสติพิจารณาว่า “เพราะเราเคยท�าเช่น

นั้นมามากกว่านั้น “ จงยอมรับผิดด้วยใจที่เบิกบาน ส่วนคน

อื่นที่ท�าไม่ดีนั้น เป็นเพียงผู้มีวิบากร้าย ที่เราควรช่วยแก้ไข

เท่าที่จะท�าได้ ตามวิบากดีร้ายของเขา”

 ในเรื่องวิธีมองความพร่องด้วยใจที่เป็นสุข “ปัญหา

อุปสรรค ความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์แบบ ความ

ล�าบาก เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด ในการสร้างความสมบูรณ์

แบบแห่งความผาสุกที่แท้จริงในจิตวิญญาณเรา เราได้ใช้ทั้ง

วิบาก ได้ล้างทั้งอัตตาและได้ฝึกความแข็งแกร่ง”

ขอพี่น้องผองเพื่อนจงท�าใจในใจให้แยบคายรับของฝากล้�าค่า

เหล่านี้ ฟังให้เข้าใจ น้อมน�าไปปฏิบัติให้ได้ ชีวิต 

 ท่านจะมีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น ท่านจะค้นพบ

ความผที่แท้จริง    “เป็นบุคคลที่มีความผาสุกที่สุดในโลก” 

                                                           

เราทั้งผองพี่น้องกัน

                                                                           นิดหน่อย:น้อมพรฟ้า
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ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรม ปี ๒๕๕๗

(ตรวจเช็คตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมได้ที่ http:www.morkeaw.net/k-table-course57.html)

๑. กรณีผู้ป่วยหนัก ขอความกรุณาให้ญาติมาเรียนรู้เพื่อไปดูแลหรือแนะน�าผู้ป่วย เนื่องจากทางศูนย์เป็นศูนย์เรียน

รู้สุขภาพพึ่งตน ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้ที่มาเรียนรู้เพื่อฝึกฝนการเป็น “หมอดูแลตัวเอง”
๒. กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนสมัครทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

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

พลาสติก  โดยการน�าถุงผ้ามาใช้แทน เพื่อรักษาโลกและโรคร้อน 

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

ขวดน�้าดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งต่าง ๆ มาเอง

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

ดื่ม หรือ อุปกรณ์แคมปิ้งมาด้วย เพื่อความสะดวกในการพักค้างของผู้เข้าอบรม

๕. กรุณาศึกษาข้อมูลการเดินทาง และการเตรียมตัวก่อนเข้าค่ายจากคู่มือการเข้าค่าย ได้ที่ http://www.

morkeaw.net/images-2/handbook-pdf

๖. เพ่ือประโยชน์ในการเรยีนรูข้องผู้เข้ารบัการอบรม กรณุาตรวจสอบว่าท่านสามารถเข้าร่วมรบัการอบรมได้ตลอด

จนจบค่าย

๗. หน่วยงานหรือองค์กรเอกชนหรือเครือข่าย สนใจเข้าร่วมอบรมในค่ายสุขภาพ กรุณาติดต่อมาที่ 

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

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

ให้ครบเพื่อความสะดวกของท่าน

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

 ๗. โรคประจ�าตัวและหรืออาการไม่สบาย  ๘. เป้าหมายการอบรม  

 ๙. ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ไหน  ๑๐.โปรแกรมค่ายช่วงวันที่ต้องการร่วมอบรม  

 ๑๑. เคยเข้ากิจกรรมค่ายสุขภาพแล้วกี่ครั้ง

ข้อควรทราบก่อนการสมัครและเข้าค่ายที ่ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน

ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้ที่มาเรียนรู้เพื่อฝึกฝนการเป็น

 “หมอดูแลตัวเอง”

หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ ตัวคุณเอง
หลักการแพทย์วิถีธรรม

 สอนให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลตนเอง 
ด้วยการปฎิบัติ เทคนิค ๙ ข้อ หรือยา ๙ เม็ด

โดยใช้หลัก ๑.ประหยัด ๒.เรียบง่าย ๓.ปลอดภัย ๔.ได้ผลรวดเร็ว 
๕.ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ๖.สามารถพึี่งตนเองได้ ๗.ส่งผลยั่งยืนในระยะยาว
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๑๐ – ๑๔ ต.ค. ๕๗

เครือข่ายภาคอีสาน
จ. นครราชสีมา

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร ๕วัน)

ณ สีมาอโศก ถนนนครราชสีมา-โชคชัย 
กม. ๙

ต. หนองบัวศาลา อ. เมือง จ.นครราชสีมา

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา
ภาคอีสาน

สมัครเข้าค่ายได้ที่

คุณอินทร์    โทร. ๐๙๔-๕๓๐-๒๘๘๘

คุณจูน         โทร. ๐๘๗-๗๗๙-๘๙๒๘

เปิดรับสมัคร ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

กรุณาเตรียม : อุปกรณ์เต็นท์หรือมุ้ง และภาชนะ 
ถ้วย ชาม ช้อน และขวดน�้าส่วนตัว พร้อมเครื่อง
ใช้ส่วนตัวอื่นๆมาด้วย  

๑๐ – ๑๖ ต.ค. ๕๗

ภาคเหนือ

ค่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ณ สถานีแพทย์ทางเลือก ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด�าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

รับสมัครเยาวชน ผู้สนใจและจิตอาสาที่่
จะเข้าร่วมกิจกรรม  เป็นค่ายพัฒนาพื้นที่
แหล่งเรียนรู้  และเพิ่มพูนทักษะการดูแล
สุขภาพแบบแพทย์วิถีธรรม  ร่วมกับน�า
ความรู้สู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร 

สมัครเข้าค่ายได้ที่

อ.สุเมธ พรหมรักษา   

โทร. ๐๘๔-๐๔๗-๘๖๒๖

สิ่งที่ต้องเตรียมไป : เครื่องนอน เสื้อกันหนาว
และกันฝน ภาชนะใส่อาหารและน�้าส่วนตัว 
(หรืออุปกรณ์แค้มปิ้ง) และสิ่งของที่จะบริจาค
ให้ชาวบ้าน 

๑๗-๑๙ ต.ค. ๕๗

ภาคเหนือ

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๓ 
วัน)

ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว เลขที่ ๕๖๐ หมู่ ๖ 
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติโดยทีมงาน
จิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ

เปิดรับสมัคร ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

รับจ�านวน ๓๐ คน

สมัครเข้าค่ายได้ที่

กลุ่มสหธรรม   โทร. ๐๘๘-๓๗๕-๒๗๙๗

คุณนเรศ            โทร. ๐๘๕-๗๑๐-๖๕๑๕

คุณนาย              โทร.๐๘๑-๔๙๑-๐๔๓๓

คุณเรวดี             โทร. ๐๘๙-๖๖๑-๐๐๕๓

คนโง่เท่านั้นที่ไม่หมั่นทบทวนธรรม  
งานเจริญ  ธรรมะไม่เจริญ  

เราจะเสื่อม

ค�าคมเพชรจากใจเพชร  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๑๘ ต.ค. ๕๗
กรุงเทพมหานคร

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร ๑วัน)

ณ เรือนรับอรุณ โรงเรียนรุ่งอรุณ 

ถนนพระราม ๒ (ซอย ๓๓) แขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงาน
จิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.                         
ลงทะเบียน ๘.๐๐ - ๙.๐๐ น.

สมัครเข้าค่ายได้ที่

คุณหมู     โทร. ๐๘๑-๘๓๐-๒๙๙๔ 

คุณแก้ว    โทร. ๐๘๑-๒๐๘-๒๒๑๑

คุณเม        โทร. ๐๘๑-๖๒๑-๗๑๙๐ 

กรุณาเตรียม : แก้วน�้าส่วนตัวมาด้วย และ 

น�าอาหารมังสวิรัติมารับประทานเองค่ะ

(งดน�าอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่ายค่ะ)

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

๑๙ ต.ค. ๕๗
ภาคตะวันตก

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)

(หลักสูตร ๑วัน)                                      
ณ ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัดแพทย์วิถีธรรม 
(สวนป่าโพธาราม) โรงพยาบาลโพธาราม 
จ.ราชบุรี

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดยทีม
งานจิตอาสาหน่วยแพทยว์ิถธีรรม                                              
โรงพยาบาลโพธาราม

สมัครเข้าค่ายได้ที่

คุณหนิง      โทร. ๐๘๑-๘๙๙-๐๕๖๕

คุณสุรีพร    โทร. ๐๘๖-๙๗๗-๔๘๔๗

คุณวรวัตร   โทร. ๐๘๖-๕๐๓-๓๒๔๐

๒๐ – ๒๕ ต.ค. ๕๗
สวนป่านาบุญ ๑

ค่ายแฟนพันธุ์แท้+พระไตรปิฎก ครั้งที่ ๘

(หลักสูตร ๖ วัน) 

ณ สวนป่านาบุญ ๑

ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

กิจกรรมพิเศษ เพิ่มเติมในค่ายนี้

วันที่ ๒๓ ประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม
ทั่วประเทศ

เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เมตตาแสดงธรรม
เทศนา โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

วันที่ ๒๕ เดินจาริกจากสวนป่านาบุญ ๔ 
ไปกราบสักการะนมัสการ พระธาตุพนม 
ที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เปิดรับสมัคร ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

 

สมัครเข้าค่ายได้ที่

คุณหลิน    โทร. ๐๘๑-๖๑๑-๓๒๑๓ 

                  โทร. ๐๘๘-๐๓๐-๔๘๑๒

คุณเอ         โทร. ๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘

อีเมล์       suanpanaboon.app@gmail.com

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ดังนี้มาด้วย
๑. เต้นท์/ผ้าห่ม/เสื่อนอน/โยคะ/ถุงผ้า 
(งดใช้ถุงพลาสติก) เพื่อพักค้าง
๒. จาน/ชาม/ช้อน/ขวดน�้าส่วนตัว
๓. ร่มหรือเสื้อกันฝน/ไฟฉาย
๔. ป้ายชื่อติดหน้าอกจิตอาสา 

หมายเหตุ: 
๑. ทานอาหารมื้อเดียว  พึ่งตนเองได้
๒. งดรับผู้ป่วยทั้งหนักและไม่หนัก
๓. ส�าหรับนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมและ
ผู้เคยผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรม ๕-๗  วันมาแล้วเท่านั้น
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32 วารสารแพทย์วิถีธรรม

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๒๗ - ๒๘ ต.ค. ๕๗ ณ เรือนจ�ากลาง นครพนม อ.เมือง 
จ.นครพนม

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิต
อาสา  

ภายใน

๑ – ๕ พ.ย. ๕๗ 

สวนป่านาบุญ 

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน) 

ณ สวนป่านาบุญ ๑

ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

 เปิดรับสมัคร ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

 ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สมัครเข้าค่ายได้ที่

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำานาจเจริญ 

                    โทร. ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐-๘ 

                     ต่อ ๑๒๒๒, ๑๒๒๔  

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

คุณเอ           โทร. ๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘

คุณป้าปาน   โทร. ๐๘๙-๗๕๓-๓๐๕๑

อีเมล์ suanpanaboon.app@gmail.com

๖ - ๙ พ.ย. ๕๗ งานมหาปวารณา                                    
ณ ปฐมอโศก ต.พระประโทน อ. เมือง 
จ.นครปฐม

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและ
สถานที่ดังกล่าว

๘ พ.ย. ๕๗

ภาคกลาง

ค่ายสุขภาพ 

(หลักสูตร ๑ วัน ๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.)

ณ บ้านเทวดาสาธุ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

โดย ทีมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (ภาคกลาง)

สมัครเข้าค่ายได้ที่

คุณปิ๋ว      โทร. ๐๘๖-๘๙๔-๔๗๙๒

หมายเหตุ:  กรุณาเตรียมขวดน�้าดื่ม ภาชนะรับ
ประทานอาหารส่วนตัว มาด้วย  

๑๓ – ๑๕ พ.ย. ๕๗

ภาคกลาง

สวนป่านาบุญ ๓

ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร ๓ วัน) ไป-กลับ

ณ สวนป่านาบุญ ๓
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว) สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย 
ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง

กิจกรรมพิเศษในค่ายน้ี 

เป็นการครบรอบ ๒ ปี สวนป่านาบุญ ๓ 

จัดงานบุญอาริยะ โรงทานอาหารมังสวิรัติ             
ใน วันท่ี ๑๕ พ.ย. ๕๗

รับจ�านวน ๔๐๐  คน (ไป-กลับ ไม่พักค้าง)

ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สมัครเข้าค่ายได้ที่

สวนป่านาบุญ ๓    โทร. ๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑

คุณปุ๊ก        โทร. ๐๘๙-๔๕๑-๔๙๙๘

คุณมณ       โทร. ๐๘๖-๘๘๓-๒๘๓๔

คุณเมน่ี       โทร. ๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘

คุณแก้ว       โทร. ๐๘๑-๒๐๘-๒๒๑๑
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วารสารแพทย์วิถีธรรม  33 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๑๕ - ๑๙ พ.ย. 57

ภาคใต้ 

จ.สุราษฎร์ธานี

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน) 
ณ วัดสนธิ์ ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์
จ. สุราษฎร์ธานี
บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗               
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

คุณโสภา       โทร. ๐๘๖-๗๔๑-๔๙๘๕

คุณภัค           โทร. ๐๘๙-๘๖๖-๖๘๒๔

คุณกฤช         โทร. ๐๘๙-๗๒๔-๔๗๗๘

คุณสุรีนารถ โทร. ๐๙๕-๐๓๖-๔๖๔๐

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เข้าค่าย ตามหมายเหตุ 
ก. ในข้อ ๔ ข้างต้นมาด้วยค่ะ 

๑๙ - ๒๓ พ.ย. ๕๗

ภาคใต้

จ. ตรัง

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร ๕ วัน) 

ณ ทะเลธรรม อ.เมือง จ. ตรัง

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว)

สาธิตและฝึกปฏิบัติ โดย ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สมัครเข้าค่ายได้ที่

-คุณนวลฉวี        โทร. ๐๘๙-๙๗๐-๘๓๔๑

-คุณบุษกร          โทร. ๐๘๙-๘๕๓-๗๑๖๒

                           โทร. ๐๘๖-๙๔๐-๓๓๑๘

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เข้าค่าย : ตามหมายเหตุ ก. 
ในข้อ ๔ ข้างต้นมาด้วยค่ะ

๒๔ พ.ย. ๕๗ ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร ๑ วัน) 

ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
จ.กรุงเทพฯ 

บรรยาย โดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 

ภายใน

๕ ธ.ค. ๕๗ โรงบุญอาหารมังสวิรัติและกิจกรรม  
แพทย์วิถีธรรม - วันพ่อ

ณ บ้านฝั่งตรงข้ามตลาดสดเทศบาล 
ดอนตาล อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร
เวลา ๖.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและ
สถานที่ดังกล่าว

๖ - ๑๐ ธ.ค. ๕๗ ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๖ วัน) 

โดย โรงพยาบาลโพธาราม 

ณ ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัด (ทางเข้าวัด

พระศรีอารย์) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

บรรยายโดย อาจารย์ใจเพชร กล้าจน     
(หมอเขียว) สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย   
ทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗          
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สมัครเข้าค่ายได้ที่

คุณหนิง         โทร. ๐๘๑-๘๙๙-๐๕๖๕    

คุณสุรีพร        โทร. ๐๘๖-๙๗๗-๔๘๔๗

คุณวรวัตร       โทร. ๐๘๖-๕๐๓-๓๒๔๐

 

กรุณาเตรียมอุปกรณ์เข้าค่าย : ตามหมายเหตุ ก. 
ในข้อ ๔ ข้างต้นมาด้วยค่ะ 

������������������� �  .indd   33 20/10/57   07:45



34 วารสารแพทย์วิถีธรรม

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมค่ายสุขภาพ ติดต่อ-ประสานงาน

๑๐ – ๑๕ ธ.ค. ๕๗

สวนป่านาบุญ ๒

ค่ายสุขภาพ (หลักสูตร ๖ วัน)  
ณ สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช บรรยาย โดย 
อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สาธิตและฝึกปฏิบัติ  โดย ทีมงาน
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  (ภาคใต้)                                     
เปิดรับสมัคร  ๑๐ พฤศจิกายน ๑๕๕๗                         
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สมัครเข้าค่ายได้ที่

อ.วิ     โทร.๐๘๙-๙๗๗-๗๐๓๙                         
คุณจรัล           โทร.๐๘๔-๗๔๕-๘๐๖๙                       
คุณยักษ์ โทร.๐๘๑-๖๙๘-๐๖๒๓                       
คุณมัณฑณา (ประสานงาน)  

                                  โทร.๐๘๑-๖๙๐-๒๓๑๑
กรุณาเตรียมอุปกรณ์เข้าค่าย : ตามหมายเหตุ ก. 
ในข้อ ๔ ข้างต้นมาด้วยค่ะ

๑๓ ธ.ค. ๕๗

ภาคกลาง

สวนป่านาบุญ ๓

ปทุมธานี

ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ส�าหรับเด็ก 
(หลักสูตร ๑ วัน) 
ณ สวนป่านาบุญ ๓                           
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัต ิ
โดยทีมงานจิตอาสา

รับเด็กอายุระหว่าง ๕-๑๓   ปี  โดยมี      
ผู้ปกครองเข้าร่วมรับการอบรมด้วย 

สมัครเข้าค่ายได้ที่
สวนป่านาบุญ ๓    โทร. ๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑
คุณปุ๊ก        โทร. ๐๘๙-๔๕๑-๔๙๙๘
คุณมณ       โทร. ๐๘๖-๘๘๓-๒๘๓๔
คุณเมน่ี       โทร. ๐๘๕-๑๒๓-๑๒๑๘ 
คุณแก้ว       โทร. ๐๘๑-๒๐๘-๒๒๑๑          
ท่านสามารถน�าอาหารมังสวิรัติมารับประทาน
เองได้ (งดน�าอาหารที่มีเนื้อสัตว์มาในค่าย)

๑๙ - ๒๓ ธ.ค. ๕๗    

สวนป่านานบุญ ๑

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก (หลักสูตร 
๕ วัน)  ณ สวนป่านาบุญ ๑ 
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร                  
บรรยาย โดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
(หมอเขียว) สาธิตและฝึกปฏิบัติ           
โดยทีมงานจิตอาสา

เปิดรับสมัคร ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗    
ไม่รับผู้ป่วยหนัก

สมัครเข้าค่ายได้ที่

หน่วยแพทย์วิถีธรรม รพ. อำานาจเจริญ 

                    โทร. ๐๔๕-๕๑๑-๙๔๐-๘ 

                     ต่อ ๑๒๒๒, ๑๒๒๔  

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพฯสวนป่านาบุญ

คุณเอ           โทร. ๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘

คุณป้าปาน   โทร. ๐๘๙-๗๕๓-๓๐๕๑

๒๘ ธ.ค. ๕๗ –        
๓ ม.ค. ๕๘

งานโพชฌังคาฯ – บัณฑิตบุญนิยม ครั้งที่ ๓    

ณ ราชธานอีโศก อ.วารนิช�าราบ จ.อุบลราชธาน ี

เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่
ดังกล่าว

ภาคเหนือตอนบน                           

จ.ล�าพูน

น ค่ายสุขภาพ (หลกัสตูร ๒ วนั)                       

ณ สวนสร้างบญุ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�าพูน บรรยาย 

สาธิตและฝึกปฏิบัติโดย                                

ทีมงานจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน

สมัครเข้าค่ายได้ที่

อาจารย์สุเมธ    โทร.๐๘๔-๐๔๗-๘๖๒๖

ภาคเหนือตอนล่าง

จ.พิษณุโลก

ค่ายสขุภาพ (หลกัสูตร ๕ วนั)                            

ณ ศูนย์หยาดน�า้ใจ กลุม่บ้านหนองปอน้อย  

ต.วงัยาง อ.เนินมะปราง จ.พษิณุโลก บรรยาย 

สาธิตและฝึกปฏบิติัโดยทมีงานจติอาสาแพทย์

วถิธีรรมเครอืข่ายพษิณุโลกทกุวันท่ี ๑๑ - ๑๕ 

ของทกุเดือน

ผู้สนใจกรุณาสอบถามการรับสมัครได้ที่                 
ผู้ประสานงานค่าย

คุณเจริญพร โทร.๐๙๓-๐๘๒-๒๗๑๗

คุณโมทนา โทร.๐๘๗-๓๐๗-๙๕๘๐

กรุณาเตรียมอุปกรณ์ตามหมายเหตุ ก. ในข้อ ๔ 
ข้างต้นมาด้วยค่ะ
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การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม
๑. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหารจากเดิมให้จืดลง ประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ก่อนเข้า

อบรม

๒. เตรียมของใช้ส่วนตัวที่จ�าเป็น  เช่น ไฟฉาย สมุด ปากกา หมอน และถุงผ้าส�าหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระหว่างอยู่ในค่าย 

(สิ่งที่ศูนย์ฯมีให้ยืมใช้ได้แก่ มุ้ง ผ้าห่ม เสื่อ ถาดหลุม/ชาม ช้อน แก้วน�้า และไม้แขวนเสื้อ แต่ถ้าท่านสะดวก สามารถน�า

ของส่วนตัวมาใช้เองก็ได้) 

๓. เตรียมเสื้อผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมเสื้อคอลึก-แขนกุด กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้นเหนือเข่า และ

เสื้อผ้ารัดรูป)

๔. น�าเสื้อมีกระดุมหน้ามา ๑ ตัว ส�าหรับการฝึกปฏิบัติการถอนพิษร้อนทางผิวหนังที่แผ่นหลัง (กัวซา)

๕. ควรมาถึงศูนย์/ค่ายอบรม ก่อนวันอบรม ๑ วันเท่านั้น และไม่ควรเกิน ๑๘.๐๐ น. ของวันนั้น

๖. ควรอบรมจนถึงครบตามก�าหนดเพื่อผลต่อสุขภาพท่าน

๗. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อต�ารา สื่อการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง 

ซึ่งทางศูนย์ฯ/ค่ายมีไว้บริการ  (กรุณาน�าถุงผ้า/กระเป๋ามาใส่ของที่ซื้อด้วย เพราะไม่มีถุงใส่ของไว้บริการ)

๘. ไม่น�าเด็กเล็ก (ซึ่งสุขภาพดี) และสัตว์เลี้ยงมาในค่าย

๙. เอกสารทีท่่านต้องน�ามา คือ บตัรประชาชน หรอืบตัรท่ีทางราชการออกให้เพือ่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าท่ีขณะลงทะเบยีนเข้าค่าย 

๑๐. ที่พักเป็นเรือนนอนรวมแยกชายหญิง (ศาลาโปร่งโล่งไม่มีผนังกั้น) มีพื้นที่กางเต็นท์ส�าหรับท่านที่น�าเต็นท์มาเอง (ไม่มี

เต็นท์ให้ยืม)

๑๑. ห้องน�้ารวมอยู่ห่างจากที่พักประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร

หมายเหตุ: อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารไม่มีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และน�้ามัน ควรรับประทานอาหารที่จัด

ให้ หากน�าอาหารติดตัวมา ต้องไม่มีเนื้อสัตว์

ข้อควรทราบและปฏิบัติเมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ 
๑. ลงทะเบียนพร้อมยื่นบัตรประชาชน รับป้ายชื่อติดหน้าอก

๒. ยืมเครื่องนอน เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร ( ถ้าไม่ได้เตรียมมา )

๓. ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาล จะรับผู้อบรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านั้นและไม่มี

นโยบายในการรับผู้ป่วยหนักมาดูแลและรักษาแต่อย่างใด

๔. ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแลด้วย

๕. ผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ส่งญาติมาอบรมแทน

๖. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเวลาอยู่ในค่าย งดสวมกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นมาก เสื้อสายเดี่ยวหรือเสื้อผ้ารัดรูป 

เตรียมกางเกงที่สวมสบายส�าหรับฝึกโยคะ

๗. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯ เด็ดขาด

๘. กรุณาอย่าน�าเนื้อสัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ

๙. ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามที่ศูนย์ฯ จัดไว้ให้

๑๐. กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้น�้า-ไฟฟ้า ระหว่างที่ท่านอยู่ในค่าย

๑๑. รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามน�าสัตว์ทุกชนิดเข้ามาภายในศูนย์

๑๒. ทิ้งขยะให้ถูกที่ แยกขยะสดขยะแห้ง (ขยะสดจะน�าไปท�าปุ๋ยเพื่อปลูกผัก ขยะแห้งสามารถน�าไปรีไซเคิลท�ากิจกรรม

ต่างๆ หรือ ขายได้)
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๑๓. ห้ามประกอบธุรกิจที่หารายได้กับผู้ป่วยในศูนย์ฯ ขอให้มีน�้าใจ

เกื้อกูล แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คิดค่าตอบแทน

๑๔. ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสุขภาพพื้นฐาน ได้แก่ การชั่งน�้าหนัก 

วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต (ฟรี) กรณีที่ต้องการตรวจพิเศษ ได้แก่ 

ไขมันในเลือด ค่าการท�างานของตับ ไต หรือไทรอยด์ 

ทางโรงพยาบาลอ�านาจเจริญได้จัดบริการไว้ โดยคิดค่าบริการตามรายการที่ตรวจ 

ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชการ

๑๕.กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าที่หลังจบค่าย

๑๖. ร่วมช่วยกันท�า ๕ ส. สถานที่ก่อนแยกย้ายเดินทางกลับในวันสุดท้ายหลังจบค่าย   

    

                        จริงใจ ไมตรี มีอภัย ไร้ทุกข์ / เราทั้งผองพี่น้องกัน

                                    เจริญธรรมส�านึกดี

                                     ขอบพระคุณค่ะ                   

                                        

    สวนป่านาบุญ ๑ โทร. ๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘                       สวนป่านาบุญ ๒ โทร.๐๘๑-๖๙๐-๒๓๑๑                            

อาหารเป็นยา อาหารเป็นหนึ่งในโลก

…มาฝึกการปรุงอาหาร                           

…มาฝึกการท�ายาให้กับตัวเอง

…งดน�าอาหารเนื้อสัตว์เข้ามาในพื้นที่

สวนป่านาบุญ ๓ โทร. ๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑ สวนป่านาบุญ ๔ โทร. ๐๘๙-๔๓๕-๓๔๕๕
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การขับเคลื่อนเครือข่าย

การแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ

เครือข่ำยภำคเหนือ                          

เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์
รายงานโดย สุเมธ  พรหมรักษา 

ผู้ประสานงานเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ

 

 

 

 " ชีวิตคือการเรียนรู้ ตราบที่ยังมีลมหายใจและมี

เรี่ยวแรงอยู่เราต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ไม่เช่นนั้น วัน

เวลาก็จะกลืนกินโอกาสเราไปอย่างไม่มีวันเรียกกลับมาได้อีก

เลย"  

 งานแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ มีลักษณะกระจายตัว

อยู่ตามท้องที่ต่าง ๆ ตามแต่จิตอาสาจะขวนขวายบุญ ตาม

แต่อัตภาพที่จะท�าได้ เรามีหน้าที่ตามดู ตามรู้ ตามเก็บเรื่อง

ราวดี ๆ เหล่านั้นมาเรียงร้อยและเสริมต่อตามโอกาสอัน

ควร  และคิดว่ายังมีอีกมากที่ยังตามไปไม่ถึง หากันไม่เจอ 

แต่ท่านเหล่านั้นก็เพียรพยายามท�าประโยชน์ตนประโยชน์

ท่าน ตามแนวทางที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากท่าน

อาจารย์หมอเขียว  รายงานนี้ขอประมวลภาพคร่าว ๆ เท่า

ที่ได้ไปร่วมงานด้วย  ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๗ ถึงขณะรายงาน

(กันยายน) มีกิจกรรมการอบรมทั้งระยะสั้นระยะยาวจ�านวน 

๒๒ ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรม ๒๕๖๔ คน มีเพียง ๙ ครั้ง

ที่เป็นการจัดงานโดยการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ เช่น 

อบต. เทศบาล รพสต. หรืออื่นๆ  แต่งานส่วนใหญ่ด�าเนิน

การโดยจิตอาสาที่มารวมกลุ่มกันตามจังหวัดต่าง ๆ ที่เห็น

ได้ชัดเจนตอนนี้ได้แก่ เชียงใหม่  ล�าพูน  ล�าปาง นอกนั้นก็

มีการเคลื่อนไหวอยู่อย่างเงียบๆ  เช่น แพร่ น่าน เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ รวมทั้งกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เช่น 

พิษณุโลก ก�าแพงเพชร บางท่านบางกลุ่มอาจจะท�างานและ

รายงานตรงเข้าส่วนกลาง ไม่ได้ให้ข้อมูลผ่านมาทางเครือ

ข่ายภาค จึงเสียดายโอกาสที่จะได้รับทราบและไม่ได้ไปร่วม

ด้วยช่วยกัน  

 กลุ่มที่จัดค่ายได้ต่อเนื่องเป็นประจ�าคือกลุ่มล�าพูน 

เชียงใหม่ ที่มีกิจกรรมบ�าเพ็ญบุญกันที่สวนสร้างบุญ 

อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�าพูน ทุกเสาร์อาทิตย์ที่สามของเดือน ถึงแม้

ผู้เข้าอบรมแต่ละครั้งจะมีไม่มากนัก ก็เป็นการเก็บแต้มบุญ 

สั่งสมประสบการณ์ไปอย่างช้าๆ แต่มั่นคง ตอนนี้มีสถานี

วิทยุชุมชน ให้จิตอาสาเราไปจัดรายการแพทย์วิถีธรรมทาง

อากาศ วันเสาร์อาทิตย์ เวลาทุ่มถึงสองทุ่ม ก็เป็นการริเริ่ม

ที่ดีที่ชุมชนเห็นความส�าคัญร่วมกันเผยแพร่สาระประโยชน์

เพื่อการพึ่งตนเองในเรื่องสุขภาพชุมชน 

 กลุ่มที่ขยันขันแข็งในการขับเคลื่อนงานแพทย์

วิถีธรรมอีกลุ่มหนึ่งคือจังหวัดล�าปาง ที่มีทั้งสายงาน

สาธารณสุขที่มีคุณหมอประสิทธิ์  อิ่มปัญญา น�าทีมอยู่ 

และอีกสายเป็นจิตอาสาภาคประชาชนที่ท�างานโดยไม่

ภาค
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รอนโยบายหรืองบประมาณจากภาครัฐ เหตุนี้ ค่ายใหญ่

ประจ�าปีของภาคเหนือจึงได้พิจารณามาลงที่ล�าปาง โดย

ได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่ ๙-๑๓ สิงหาคม ที่โรงเรียนแจ้ซ้อน

วิทยา อ.เมืองปาน  มีผู้เข้าอบรม กว่า ๕๐๐ คน จิตอาสา

จากจังหวัดต่าง ๆ ได้มารวมพลังอย่างหนาแน่น อบอุ่น โดย

ได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์หมอเขียว มาเป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษ และน�าท�าเตวิชโช ให้กับทีมท�างาน เป็นที่

ซาบซึ้งประทับใจ เพราะภาคเหนือไม่ค่อยได้มีโอกาสเช่น

นี้  ส�าหรับงานต่อเนื่องของล�าปางช่วงนี้อยู่ระหว่างการจัด

ท�านโยบายสาธารณะเป็นวาระของจังหวัด คุณหมอและทีม

งานก�าลังน�าเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิจารณา จะรู้ผลกันวันที่ 

๒๕ ตุลาคมนี้  

 

ทิศทางการพัฒนาการด�าเนินงาน

 ผลจากการจัดค่ายใหญ่และท่านอาจารย์หมอเขียว

จัดกระบวนการเตวิชโช ที่กระแทกแทรกซึมเข้าสู่ส�านึกพี่

น้องจิตอาสาภาคเหนือที่มาร่วมงาน  ค�าปรารภของคุณ

หมอได้แปรไปสู่แผนปฏิบัติการในทันที ได้แก่  ๑) การผนึก

ก�าลังกันทุกกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันกันในด้านต่าง ๆ แม้

กลุ่มที่อยู่ห่างๆ ก็ได้แสดงตัวจะเข้ามาช่วยหมู่มวลให้มากขึ้น 

เช่น กลุ่มแม่ฮ่องสอน กลุ่มพะเยา กลุ่มอุตรดิตถ์  ๒) ลุย

เต็มที่ กลุ่มเชียงใหม่จากที่เคยช่วยล�าพูนทุกเดือน  ตอนนี้

ได้โอกาสเปิดอบรมจัดค่ายย่อยที่วัดฝายหินหลังมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เสาร์ที่ ๑๓ ก.ย.นี้ เป็นต้นไป  ๓) สร้างเยาวชน

คนรุ่นใหม่  มีอบรมจิตอาสาระดับเยาวชนที่โรงเรียนแจ้

ซ้อนวิทยา ล�าปาง ซึ่งช่วยงานค่ายใหญ่ที่ผ่านมาได้มาก 

ต่อไปจะมีค่ายที่ภูฟ้าอมก๋อยช่วงปิดเทอมอีกครั้ง ๔) งาน

สร้างศูนย์เรียนรู้แพทย์ทางเลือกวิถีธรรมที่ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาอมก๋อยตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ชาวบ้านเรียกภูฟ้าอมก๋อย)

โดยสมาชิกกลุ่มล�าพูนเชียงใหม่ประชุมตกลงกันจะเป็น

แม่งานหลักที่จะสนับสนุนการด�าเนินงานนี้ มีการตั้งคณะ

กรรมการรับผิดชอบการเงินในรูปกองบุญของเครือข่ายภาค

เหนือ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ของเครือข่ายและสื่อต่างๆของส่วนกลาง ๕) อบรมค่าย

วันเดียวคร้ังใหญ่ในนามภาค อาจจะจัดข้ึนเวียนไปตามจังหวัด

ต่าง ๆ ที่มีความพร้อม ตอนนี้มีแจ้งความจ�านงไว้คือ ล�าปาง 

เชียงใหม่ ล�าพูนและก�าแพงเพชร จะได้ประสานงานและ

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันในโอกาสต่อไป
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ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
ณ พุทธสถานสีมาอโศก  ต.หนองบัวศาลา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมาภา

ระหว่างวันศุกร์ที่  ๑๐   ถึง วันอังคารที่  ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นชาวนครราชสีมา  และมาจากอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ  เฉลี่ยวันละ  ๒๐๐ คน

โดยมีสมณะชาวอโศก  ๕  รูป  ชาวชุมชนสีมาอโศก  ๒๙  คน  และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  20  คน  

 การจัดอบรมครั้งนี้เป็นลักษณะการถ่ายทอดองค์ความรู้ ยา 9 เม็ด   จากสมณะ หมอเขียว  และจิตอาสาแพทย์
วิถี  รวมทั้งชาวชุนสีมาอโศก  ท่ามกลางบรรยากาศที่สัปปายะ  สอดคล้องกับ  “โครงการเข้าวัดฟังธรรม”  ทุกวัน
เสาร์  ซึ่งเป็นประเพณีปฎิบัติมานานของชาวสีมาอโศก  โดย มีการท�าวัตรเช้า  ฟังธรรม ใส่บาตร และรับประทานอาหาร
มังสวิรัติร่วมกัน  

ภาคอีสาน
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ค่ายสวนป่านาบุญ ๒ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๓-�สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้เข้าอบรมประมาณ ๓๐๐ คน ทีมงานจิต

อาสาประมาณ ๗๐ คน จากหลายเครือข่าย หลังจากหยุดกาอบรมไป ๑ ปี สวนป่านาบุญ ๒ ได้สร้างอาคารอบรมหลังใหม่ขึ้นมาแทนหลัง

เก่าที่ทรุดโทรม การอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมกสิกรรม บ�าบัดปรับสมดุล โดยผู้เข้าอบรมร่วมกันหน�าข้าวในนา

ค่ายยุวแพทย์วิถีธรรมจัดทุกเดือนที่สวนป่านาบุญ ๒ เป็นค่ายครอบครัวที่มาเรียนรู้วิถีชุมชนสวนป่านาบุญ ๒ และเรียนรู้

สุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม โดยเด็กและครอบครัวมาพักค้างที่สวนป่านาบุญ ๒ ร่วมกับจิตอาสา กิจกรรมที่เรียนรู้ เช่น น้�าสกัด

ธรรมชาติจากไม้ไผ่ น้�านมธัญพืช ฯลฯ
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โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธุ์  
 เริ่มน�าหลักการแพทย์วิถีธรรม(ยา ๙ เม็ด) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ตั้งแต่เดือน ส.ค.๕๗ โดย ผอ.จรรยา  
สิงทวัฒน์ ผอ.โรงเรียงท่าไคร้สามัคคี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าไคร้ 
(โรงพยาบาลส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมต�าบลบึงวิชัย) ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธุ์ น�าโดย นายวงศ์ประสิทธิ์  มะลิรส ผอ.รพ.
สต.ท่าไคร้ จนท. และอสม.เป็นวิทยากรในการจัดค่ายสุขภาพ ๓ วัน ๒ คืน  กิจกรรมหลังเข้าค่ายที่ได้ท�าแล้ว เช่น นักเรียนท�าน�้าย่านาง
ดื่มในโรงเรียนทุกวัน, รับประทานอาหารกลางวันด้วยอาหารปรับสมดุล, นักเรียนและคุณครูใส่เสื้อหมอเขียวสัปดาห์ละ ๑ วัน. นักเรียน
แนะน�าผู้ปกครองและน�ายา ๙ เม็ดไปใช้ในครอบครัว
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ค่ายตามรอยบาทพระศาสดา (แฟนพันธ์ุแท้)
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน สวนป่านาบุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

วันที่ ๒๐-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

อาคาร อุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆที่เราได้ช่วยกันทุ่มโถมแรงกายท�าด้วยน�้าใจแห่งความจริงใจนั้น แท้จริงแล้วสิ่ง

น้ันไม่ใช่อาคาร อุปกรณ์ หรือกิจกรรม แต่สิ่งน้ันคือสิ่งแทนหรือสัญลักษณ์ของ “จิตวิญญาณของพวกเรา”

เราทั้งผองพี่น้องกัน จริงใจ ไมตรี มีอภัย ไร้ทุกข์

          หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน
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วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทีมนักศึกษา ป.เอก และ ป.โท ไป
ร่วมให้ก�าลังใจในการสอบเค้าโครงสามบท ของคุณหมอเขียว   
(ใจเพชร กล้าจน) ที่โรงแรมอลิซาเบธ สะพานควาย กรุงเทพฯ

การศึกษาป.เอก ป.โท 

   ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
   ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์               

        การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)

 ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ทเรื่อง จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เพื่อมวลมนุษยชาติ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสอบจ�านวน ๖ ท่าน ได้แก่ 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพพนม  เมืองแมน  ประธานกรรมการสอบ                 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์  ที่ปรึกษา
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ  กรรมการ        ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี อุทธิเสน  ที่ปรึกษา
๓. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์  ประธานที่ปรึกษา                                 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า  กรรมการ    

๑ ๒

๕ ๖  ๓ ๔

หลังจากรับประทานอาหาร ในช่วงบ่าย
ทีมนักศึกษา ป.โท
ได้ร่วมประชุมปรึกษาเรื่อง
การท�างานวิทยานิพนธ์สามบท และ
รายงานความคืบหน้า 
ที่ล็อบบี้โรงแรมฯ  กับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา แก้วหล้า
ประธานหลักสูตร และที่ปรึกษา

������������������� �  .indd   43 20/10/57   07:46



44 วารสารแพทย์วิถีธรรม

การศึกษาแพทย์วิถีธรรม
อาศรมศิลป ์

 กจิกรรมการศกึษาของแพทย์วถิธีรรม (พวธ.)  
 ในหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต 
 สาขาผู้ประกอบการสังคม 
  ความถนัดการแพทย์วิถีธรรม 
 
 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงสิงหาคม ๒๕๕๗ นั้นมีกิจ
กรรมเด่นๆ ที่ก่อเกิดการรวมตัวกันของเหล่ามิตรดีสหายดี 
ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเจริญ ตามหลักอปริหานิยธรรมนั้น 
หลายกิจกรรมด้วยกัน เริ่มจากการร่วมบ�าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์อย่างต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนผู้มาเข้าร่วม
การชุมนุมคัดค้านความไม่ชอบธรรมในการปกครองประเทศ
ของรัฐบาล ณ ซุ้มกิจกรรมมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง
ประเทศไทย บรเิวณสะพานผ่านฟ้าลีสาศ ถนนราชด�าเนินนอก 
กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยกิจกรรม
ประกอบการสังคมที่ส�าคัญคือการเป็นผู้รับใช ้ในการให้องค์
ความรู้แพทย์วิถีธรรม และค�าแนะน�าปรึกษาปัญหาการดูแล
สุขภาพ  การให้บริการน�้าดื่มสมุนไพรปรับสมดุล (น�้าคลอโร
ฟิลล์สด)  รวมถึงการจัดค่ายสุขภาพที่ซุ้มฯ การร่วมออก
ร้านจ�าหน่ายหนงัสอื สือ่และอุปกรณ์ต่างๆของแพทย์วถิธีรรมใน
ราคาต�า่กว่าทนุ และการขายอาหารจานละบาท ในงานตลาด
อารยิะ ณ สะพานผ่านฟ้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

 นอกจากนีใ้นช่วงกาลสงกรานต์xuouh ๑๓-๑๕ 
เมษายน วันท่ี ๒๑-๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สวนป่านาบุญ ๑ 
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร มีการรวมตัวครั้งใหญ่ของจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรมอีกครั้ง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายสุขภาพ
และพระไตรปิฎก ประชุมใหญ่เครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรมทั่วประเทศ และสอบเลื่อนชั้นปีของนักศึกษา พวธ. 
หลักสูตร ๗ ปี ซึ่งทุกกิจกรรม นักศึกษา พวธ.หลักสูตร
ปริญญาตรีของสถาบันอาศรมศิลป์ ได้เข้าร่วมด้วย รวมถีงการ
เข้าร่วมกลุ่ม เพื่อบอกเล่าประสบการณ์การใช้ยา ๙ เม็ดท่ี
ตนประทับใจ สภาวะธรรมของตนในการผ่าตัดกิเลส อีกด้วย
 วันที่ ๑๔-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สวนป่านาบุญ 
๑ ครั้งนี้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ทั้งเก่าและใหม่ รวมถึงผู้
สนใจในการต่อยอดเรื่องธรรมะ ในค่ายพระไตรปิฎก ตาม
รอยบาทพระศาสดา และปฐมนิเทศนักศึกษา พวธ.ใหม่ 
โดยมาร่วมกันเพิ่มอธิศีลด้วยการทานข้าววันละมื้อ ฟังธรรม 
โดยอาจารย์หมอเขียว ซึ่งสอนโดยไม่มีค่าจ้างโอที เริ่มจาก 
ตีห้า บางวันยาวถึง ๑๑ นาฬิกา และต่อด้วยการบรรยาย
ธรรม รอบเย็นอีกด้วย  ระหว่างวัน จะมีการสนทนาธรรม 
โดยปฎิบัติกรจะขึ้นไปเล่าเรื่องราว ในหัวข้อ “ชีวิตที่เปลี่ยน
ไป” (เมื่อพบแพทย์วิถีธรรม) รวมถึงการบ�าเพ็ญบุญเท่าที่
ก�าลังของแต่ละท่านที่จะจัดสรร โดยมีกิจกรรมบ�าเพ็ญบุญ 

������������������� �  .indd   44 20/10/57   07:46



วารสารแพทย์วิถีธรรม  45 

เช่น การถอนกล้า การด�านา การย้ายร้านค้ากองบุญ การ
สร้างบ้านดิน การท�าอาหารปรับสมดุล ท�าน�้าคลอโรฟิลล์ 
การจัดการห้องน�้า ศาลา ขยะ ปุ๋ย และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี
การรับสมัครนักศึกษา พวธ. หลักสูตร ๗ ปี และสอบ
สัมภาษณ์ด้วยการขึ้นเวทีบอกเหตุผลถึงการมาสมัครเรียน 
และการปฎิบัติตนอยู่ในศีลห้า 
 ในระหว่างค่ายพระไตรปิฎก เหล่านักศึกษา พวธ. 
ทั้งหลักสูตร ๗ ปี และหลักสูตรปริญญาตรีสถาบันอาศรม
ศิลป์ ร่วมประชุมหารือ วางแนวทางการเรียนการสอน โดย
มีอาจารย์หมอเขียวเป็นประธาน มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
๒ เรื่องคือ ๑) ผู้ที่จะสมัครเป็นนักศึกษา พวธ. หลักสูตร
ปริญญาตรีสถาบันอาศรมศิลป์ ต้องเป็นนักศึกษา พวธ. 
หลักสูตร ๗ ปี ปี ๒ ขึ้นไป  ๒) การปรับแผนการเรียนการ
สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  

 
 ๑. นศ.พวธ.ส่งข้อมูล เข้า Face ส่วนกลาง ชื่อ 
Face คือ “นักศึกษาแพทย์วิถีธรรม พวธ” อย่างน้อยสัปดาห์
ละ ๑ คร้ัง รายละเอียดท่ีต้องส่งเข้า Facebook ได้แก่
     •ใส่ชื่อ-สกุลจริง ชื่อทางธรรมหรือชื่อเล่น รหัส
นักศึกษา(ทั้งหลักสูตรอาศรมศิลป์และ ๗ ปี) ภาค จังหวัด 
รูปถ่าย
     • สรุปกาย-ใจรายสัปดาห์ คือ การปรับสมดุลร้อน
เย็นของตน การลดละเลิกบาปหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆของตน 
การบ�าเพ็ญกุศล(การท�าความดีเกื้อกูลผู้อื่น) การท�าจิตใจให้
ผ่องใส(การบ�าเพ็ญบุญด้วยการช�าระกิเลสกาม-อัตตาของ
ตน การใช้อิทธิบาทคือความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจในการ
ช�าระกิเลสและการท�ากิจกรรมการงานต่างๆ)
     • ข้อคิดการปฏิบัติเหตุแห่งการวิมุติ ๕ (การหลุด
พ้นจากทุกข์อันมีเหตุจากกิเลส) 
 (๑) การฟังธรรมหรืออ่านธรรมหรือศึกษาธรรม 
 (๒) การแสดงธรรมหรือการสนทนาธรรม 
 (๓) การทบทวนธรรม 
 (๔) การตรึกตรองใคร่ครวญธรรม         
 (๕) การปฏิบัติมรรคมีองค์แปด(สมาธินิมิต คือ 
การปฏิบัติมรรคทั้งเจ็ดองค์ด้วยจิตที่ตั้งมั่น) (พระไตรปิฎก
เล่ม ๒๒ “วิมุตติสูตร” ข้อ ๒๖) ซึ่งในแต่ละวันแต่ละท่าน
อาจปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อก็ได้
 ***ในส่วนกลุ่มย่อยนั้นให้กลุ่มย่อยท�า Face ของ
กลุ่มย่อยเอง***

 

 ๒. รวมพลังกลุ่มย่อยบ�าเพ็ญความดีร่วมกัน     
(ต้องมีนศ.พวธ.รุ่นพี่ร่วมบ�าเพ็ญด้วย) อย่างน้อยเดือนละ ๑ 
วัน โดยให้จัดสรรเวลาเตวิชโชหรืออปริหานิยธรรม คือ สรุป
งาน สรุปใจ หลังจากบ�าเพ็ญความดีร่วมกัน โดยสรุป      
 (๑) ข้อดีของงานที่ควรคงไว้หรือข้อประทับใจ    
 (๒) ข้อบกพร่องของงานที่ควรแก้ไข     
 (๓) สภาพจิตใจ มีความเบิกบานยินดีสุขสบายใจดี 
หรือไม่สบายใจประเด็นไหน การล้างกาม-อัตตา ก้าวหน้า
หรือไม่แค่ไหนอย่างไร     
 (๔) กรณีศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ (ถ้ามี)
  
 ๓. รวมพลังกลุ่มภาคบ�าเพ็ญความดีร่วมกัน อย่าง
น้อยเดือนละ ๑ วัน โดยให้จัดสรรเวลาเตวิชโชหรืออปริหา
นิยธรรม คือ สรุปงาน สรุปใจ หลังจากบ�าเพ็ญความดีร่วม
กัน โดยสรุป 
 (๑) ข้อดีของงานที่ควรคงไว้หรือข้อประทับใจ 
 (๒) ข้อบกพร่องของงานที่ควรแก้ไข 
 (๓) สภาพจิตใจ มีความเบิกบานยินดีสุขสบายใจดี 
หรือไม่สบายใจประเด็นไหน การล้างกาม-อัตตา ก้าวหน้า
หรือไม่แค่ไหนอย่างไร 
 (๔) กรณีศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ(ถ้ามี) 
 ***การรวมพลังบ�าเพ็ญกลุ่มภาคสามารถแทนการ
บ�าเพ็ญกลุ่มย่อยได้ และสามารถสรุปงาน สรุปใจรวมวัน
ท้ายได้***

แผนการเรียนการสอน (การบ้าน) ๗ ข้อ ของนักศึกษาแพทย์วิถีธรรม ทุกชั้นปี 
(ทั้งหลักสูตรอาศรมศิลป์ และ ๗ ปี) โดยอาจารย์หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน
ให้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
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  ๔. ท่านใดที่มีภารกิจมาร่วมกิจกรรมกับหมู่กลุ่ม
ตามก�าหนดไม่ได้ ให้บ�าเพ็ญอย่างน้อยจุลศีลข้อ ๙ คือ
      • การรับประทานอาหารวันละ ๑ มื้อ ติดต่อกัน
อย่างน้อย ๓ วันขึ้นไป 
      • อาจบ�าเพ็ญศีลข้ออื่นเพิ่มเติมด้วยก็ได้
  
 ๕. สรุปรายงานสาระ การรวมพลังท�าความดี 
และการเตวิชโชหรืออปริหานิยธรรม ของกลุ่มย่อยและ/
หรือกลุ่มภาค เดือนละ ๑ ฉบับ(งานกลุ่ม) และสรุปสาระ
กิจกรรมข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ รวมถึงข้อคิดที่
ได้จากการอ่าน Face หรือศึกษาสื่อธรรมะตามช่องทาง
ต่างๆ ของพระพุทธเจ้า พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ สมณะ          
สิกขมาตุ นักบวช/ฆราวาส นักปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ อาจารย์หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน จิตอาสา/เพื่อน
นักศึกษา พวธ. อาจได้ข้อคิดจากการศึกษาบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือหลายบุคคลก็ได้ เดือนละ ๑ ฉบับ(งานเดี่ยว)
  

  

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของ
สถาบันอาศรมศิลป์  อาจารย์หมอเขียว และตัวแทน
นักศึกษาแพทย์วิถีธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเพื่อเชื่อม
พ่ีเช่ือมน้องกัน แม้ว่าจากนโยบายท่ีปรับใหม่ท�าให้ผู้สมัคร
เป็นนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมในหลักสูตรปริญญาตรีนั้นต้อง
เป็นนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมหลักสูตร ๗ ปี ตั้งแต่ปี ๒ ขึ้น
ไป ท�าให้ไม่มีนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมใหม่ในปีนี้ ในวันนี้ 
สถาบันได้มีการจัดกิจกรรม กิจกรรมการฟังบทสนทนา เพื่อ
ให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน (นักศึกษา) กับ โค้ช 
(อาจารย์) กิจกรรมสามเหลี่ยมชีวิต  กิจกรรมจริยศิลป์ 
ด้วยหัตถศิลป์ การท�า “ตุงใยแมงมุม” ด้วยการลงมือท�างาน
ศิลปะ-หัตถกรรม ด้วยตนเอง  กิจกรรมหนังสือเปลี่ยนชีวิต 
ด้วยการแลกเปลี่ยน เรื่องราวดี ๆ ให้แก่กัน ผ่านหนังสือที่
ตนเองเคยได้อ่านมาแล้วประทับใจ ถ่ายทอด สาระจากตัว
หนังสือนั้น ๆ ผ่านข้อความ เพื่อบอกต่อแลกเปลี่ยนกับ

 ๖. บ�าเพ็ญค่ายหลัก ๓ ค่าย/ปี ได้แก่
      (๑) ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม หลักสูตร ๕ วันขึ้น
ไป ที่ภาคไหนก็ได้ที่มีอาจารย์หมอเขียว บรรยายด้วย
      (๒) ค่ายพระไตรปิฎกตามรอยบาทพระศาสดา
ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์วิถีธรรมทุกชั้นปี
      (๓). ค่ายพระไตรปิฎกแฟนพันธุ์แท้ 
 
 ๗. รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วยที่ใช้การแพทย์วิถีธรรม
ที่น่าสนใจ เดือนละ ๓ ราย ส่งรายงานเดือนละ ๑ ฉบับ
(งานเดี่ยว)
 
 ขอให้ทุกท่านมีอิทธิบาทในการบ�าเพ็ญเพื่อบรรลุ
ความผาสุกที่แท้จริงของตัวเราเองและประโยชน์สุขต่อมวล
มนุษยชาติ

  เจริญธรรมส�านึกดีมีอภัยไร้ทุกข์

  อาจารย์หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน

  

เพื่อนนักศึกษาผู้เข้าร่วม  กิจกรรมเขียนจดหมายสรุป
การเรียนรู้ถึงตนเองเป็นการฝึกทบทวน ย้อนมองความ
รู้สึก ความนึกคิดของตนเอง จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา นโยบาย “ภาชนะและผ้าถุง” เกิดขึ้น
ระหว่างการสนทนาระหว่างรับประทานอาหารกลางวันร่วม
กันระหว่างอาจารย์หมอเขียว กับตัวแทนนักศึกษาแพทย์
วิถีธรรม โดยสรุปคือชาวแพทย์วิถีธรรมควรเป็นตัวอย่าง
การมีภาชนะติดตัว เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
รวมทั้งชาวแพทยว์ิถีธรรมผู้หญิงควรนุ่งผ้าถุง ซึ่งมันจะเป็น

พลังในการกระชากวัฒนธรรมการนุ่งสั้นของสังคมปัจจุบัน 
วัฒนธรรมที่กระตุ้นให้เกิดกิเลส ซึ่งน�ามาสู่การข่มขืน และ
ฆ่า ซึ่งทั้งการใช้ภาชนะและการนุ่งผ้าถุงเข้าชุดนั้นเป็นการ
ท�าความดีที่ชาวแพทย์วิถีธรรมควรกะท�า ส�าหรับรายวิชาที่
จัดให้มีการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗  (๑๘ ส.ค. 
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๒๕๕๗-๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๗) ในหัวข้อที่ ๓ การจัดท�าแผน
พัฒนาชุมชน มีดังนี้
 (๑) มงคลชีวิต             ๓  หน่วยกิต
 (๒) การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการสังคม ๑ -   
      การแพทย์วิถีธรรม            ๓ หน่วยกิต
 (๓) พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพยีง    
                                   ๓  หน่วยกิต
 (๔) กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมช   ๓ หน่วยกิต
 (๕) เศรษฐกิจชุมชน       ๓  หน่วยกิต
 (๖) แผนแม่บทชุมชน           ๓  หน่วยกิต
 (๗) นโยบายสาธารณะ           ๓  หน่วยกิต
 (๘) การจัดท�าและการบริหารโครงการ 
                                          ๓  หน่วยกิต
 (๙) ภาษาอังกฤษ           ไม่มี หน่วยกิต
       (๑๐) ภาษาไทย                   ไม่มี หน่วยกิจ
 
 ค�าอธิบายรายวิชาท่ีนักศึกษาควรท�าความเข้าใจ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังน้ี
 
 ๑. มงคลชีวิต  (Contemplative Practices)    
 การฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนาชีวิตจาก
ภายในจิตใจ ด้วยการฝึกฝนบ่มเพาะญาณทัศนะ โดยอาศัย
กัลยาณมิตรและชุมชนที่สมานฉันท์ผ่านกระบวนการแห่ง
การภาวนา ๔ คือ ศีลภาวนา กายภาวนา จิตตภาวนา และ
ปัญญาภาวนาอย่างสม่�าเสมอต่อเนื่อง
 ๒. การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ประกอบการสังคม ๑ 
(Social Entrepreneurship Training ๒) -การแพทย์วิถีธรรม 
(Dhamma Medicine)
 การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การท�างานจริง ใน
การเป็นผู้ประกอบการสังคมในชุมชน โดยการลงมือปฏิบัติ
การโครงการการเป็นผู้ประกอบการสังคม ตามแผนและ
ขั้นตอนที่วางไว้ มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประยุกต์
ความรู้ทางการพัฒนามาใช้กับสถานการณ์จริง การเขียน
รายงานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การท�างานจริง พร้อม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในชั้นเรียนอย่าง
สม่�าเสมอ 
 ๓. พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง  
(Buddhist Economics and Sufficiency Economy)
 ความส�าคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์  เปรียบเทียบ
พุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก  ความเข้าใจ
มนุษย์แบบพุทธ  การบริโภค  การผลิต  การกระจายผลผลิต
ภายใต้บริบทพุทธเศรษฐศาสตร์  บทบาทภาครัฐ กลไกการ
ตลาด กลไกรัฐ และกลไกชุมชนและประชาสังคม  และ 

เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ๔. กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชน (Community 
Development Paradigms)
 ศึกษาความหมายของค�าว่ากระบวนทัศน์ อันเป็น
พื้นฐานการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่หลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง จนถึงปัจจุบัน ทั้งในระดับโลกจนถึงระดับ
ประเทศ โดยเฉพาะตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนที่ ๑ เป็นต้นมา ผลกระทบของการพัฒนาต่อ
วิถีของชุมชน และศึกษาทางเลือกกระบวนการพัฒนาเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เศรษฐกิจชุมชน (Commu-
nity Economy) ขอบเขต ความหมายและความส�าคัญของ
เศรษฐกิจชุมชน  ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
ตลาดท้องถิ่น เศรษฐกิจนอกตลาด  ความยากจนในชุมชน  
แนวนโยบายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการแก้ไขการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 ๕. เศรษฐกิจชุมชน (Community Economy)
 ขอบเขต ความหมายและความส�าคัญของ
เศรษฐกิจชุมชน  ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชนท้อง
ถิ่น ตลาดท้องถ่ิน เศรษฐกิจนอกตลาด ความยากจนในชุมชน       
แนวนโยบายเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการแก้ไขการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 ๖. แผนแม่บทชุมชน (Community Master Plan)
 แนวคิดของแผนแม่บทชุมชน  การจัดแผนแม่บท
ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ขั้นตอนการจัดท�าแผนแม่บทชุมชน 
ปัญหาของการจัดท�าแผนแม่บทชุมชน เทคนิควิทยากร
กระบวนการในการจัดท�าแผนแม่บทชุมชน การจัดท�าและ
การรวบรวมบัญชีครัวเรือน และบัญชีชุมชน  
 ๗. นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
 แนวคิด และวิธีการในการก�าหนดนโยบาย
สาธารณะ การน�านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีผลต่อการน�า
นโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ ศึกษา
ถึงทฤษฎี เทคนิคการวางแผน กระบวนการวางแผน การบริหาร
โครงการ การประเมินผลแผนและโครงการ โดยเน้นถึงนโยบาย
ต่าง ๆ ของรัฐบาล และการวางแผนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
 ๘. การจัดท�าและการบริหารโครงการ (Project  
Management) 
 ความหมายของโครงการ การสร้างสรรค์โครงการ
รูปแบบต่าง ๆ การเขียนโครงการ วิธีการจัดการโครงการ  
การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ รวมถึงแหล่ง
ทุนในการสนับสนุนโครงการและแนวคิดในการสนับสนุน
ของแหล่งทุนประเภทต่าง ๆ
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นิตยาภรณ์ สุระสาย

โครงการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงด้วย

การแพทย์วิถีธรรม 
เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใต้การด�าเนินงานตามโครงการก�าลังใจ ในพระด�าริิ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
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 โครงการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงด้วยการแพทย์

วิถีธรรม เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ภายใต้การด�าเนินงานตามโครงการก�าลังใจ ในพระด�าริ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

 มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยได้รับ
เกียรติอย่างสูงจากส�านักกิจการในพระด�าริ พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประสานความ
ร่วมมือในการสนองพระด�าริให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้
ด้อยโอกาสในมิติด้านสุขภาพแบบองค์รวม โดยเข้า
ร่วมด�าเนินกิจกรรมสนับสนุนความรู้การแพทย์ทาง
เลือกวิถีธรรมไปสู่ผู้ต้องขังหญิง ภายใต้ชื่อ “โครงการ
ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงด้วยการแพทย์วิถีธรรม เพื่อ
การพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การ
ด�าเนินงานตามโครงการก�าลังใจ ในพระด�าริพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้โอกาสผู้ต้องขังหญิงได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ด้วยหลักการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�าไปปรับใช้ใน
การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และได้รับการพัฒนา
จิตวิญญาณ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพกายใจ
ที่ดี มีจิตวิญญาณดีงามกลับสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และไม่กลับมากระท�าความผิดซ�้า  
 ระยะเวลาด�าเนินโครงการฯ ๑ ปี (ธันวาคม ๒๕๕๖-

พฤศจิกายน ๒๕๕๗) มีผู้ต้องขังหญิงเข้าร่วมโครงการจ�านวน 

๑๗๐ คน และเพ่ิมข้ึนเป็น ๒๐๓ คนเม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 

เร่ิมกระบวนการเรียนรู้ โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ คือ การ

บรรยาย สาธิต แลกเปล่ียนประสบการณ์ จากตัวแบบท่ีเป็น

บุคคลจริง คือทีมวิทยากรจิตอาสาจากมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม

แห่งประเทศไทย เดือนละ ๒ วัน ครั้งแรกวันที่ ๑๖-๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

และในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วงระหว่างด�าเนิน

โครงการฯ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและผู้ร่วมโครงการฯได้

เข้าเฝ้าและถวายรายงานผลการด�าเนินโครงการฯต่อพระเจ้า

หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในรูปแบบนิทรรศการมี

ชีวิต ณ แดนหญิง เรือนจ�ากลางนครพนม จังหวัดนครพนม 

 บรรยากาศการเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาเย่ียมผู้ต้องขังหญิงถึง

แดนหญิงสถานที่ที่พวกเธอใช้ชีวิตอยู่หลังก�าแพงสูงยากแก่

การจะได้พบเจอผู้คน สร้างความตื่นเต้นยินดีแก่ทุกคนเป็น
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อย่างมาก ภาพการเตรียมการรับเสด็จ

ด้วยรอยยิ้ม และความกระตือรือร้น

ของพวกเธอ เมื่อทีมงานจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรมเข้าไปช่วยดูแลการเตรียม

งานบางส่วน ได้เห็นภาพการเตรียม

งานของหลายส่วนอย่างคึกคัก ผู้ตอ้ง

ขังหญิงทุกคนมีโครงการฯที่เธอเข้า

ร่วมกิจกรรม บางคนเข้าร่วมสอง

โครงการฯ โครงการ “ดูแลสุขภาพ

ผู้ต้องขังหญิงด้วยการแพทย์วิถีธร

รมฯ” เป็นโครงการส�าคัญที่ได้รับการ

จัดเตรียมอย่างปราณีตโดยฝีมือของ

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและทีมบริษัท

ออแกไนเซอร์(organizer)หรือบริษัท

รับจัดงาน การประสานงานเป็นแบบ

ถ้อยทีถ้อยอาศัย ภาพนิทรรศการได้

จากงานส่ือแพทย์วิถีธรรมของเราแต่

ไอเดียออกแบบเป็นของทีมงานบริษัท 

เราช่วยตรวจว่าพอใจไหม และส�านัก

กิจการในพระด�าริฯช่วยตรวจสอบอีก

ขั้นหนึ่ง สรุปออกมาเป็นนิทรรศการ

ยา ๙ เม็ดที่พี่น้องได้เห็นในภาพ ซึ่ง

เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ทีมออแกไน

เซอร์บอกว่าเป็นสไตล์บ้านๆ (จาก

ที่ออกแบบมาให้เราดูแบบแรกภาพ

ประกอบทันสมัยกว่านี้มาก แต่เรา

บอกว่าไม่ใช่แพทย์วิถีธรรม) ผู้ชมจึง

ได้เห็นโต๊ะ/แคร่ไม้ไผ่ ได้เห็นหลังคา

มุงหญ้าแฝกประกอบฉาก สไตล์แพทย์

วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ก็ต้องแบบนี้แหละ องค์ประกอบของ

นิทรรศการต้องมีผู้อยู่ประจ�าฐานยา 

๙ เม็ดทั้ง ๙ ฐาน เราจึงจัดพี่น้องจิต

อาสาของเรา ๑ ท่านคู่กับผู้ต้องขัง ๑ 

ท่านดูแลแต่ละฐาน หลังจากท�าความ

เข้าใจและมอบหมายงานให้ทีมงานจิต

อาสาและผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการฯที่

ฐานงานแพทย์วิถีธรรมเรียบร้อย จึง

มีโอกาสเยี่ยมชมบรรยากาศเตรียม

งานฐานงานอื่น มีผู้ต้องขังหญิงกลุ่ม

หนึ่งเชิญชวนเราไปเยี่ยมชมเบื้องหลัง

งานประดิษฐ์ดอกไม้ซึ่งมีครูมาสอน

การท�าดอกกันเกราซึ่งเป็นดอกไม้

ประจ�าจังหวัดนครพนม เธอท�าเป็นช่อ

ติดหมวก ใส่ในกระเช้าใบเล็ก ท�าช่อ

กลมสวมศีรษะ รวมทั้งท�าช่อใหญ่ใส่

กรอบเตรียมถวายพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทีมงานของ

เราชวนพวกเธอถ่ายภาพพร้อมดอกไม้

ผลงานจากฝีมือของเธอเอง ทุกคน

ยินดีที่ได้ถ่ายภาพแต่เธอคงไม่ทราบว่า 

เราไม่สามารถเสนอภาพที่ชัดเจนของ

เธอแก่ใครๆได้  การประดิษฐ์ดอกไม้

เป็นงานที่ผู้ท�าได้ปฏิบัติสมถะ และต้อง

มีอิทธิบาท (พอใจ-พากเพียร-จิตตั้ง

มั่นและระหว่างท�าก็ต้องตรวจสอบผล

งานเพื่อปรับแก้ไปด้วย) งานเหล่านี้

จะเป็นความสามารถที่ติดตัวเธอกลับ

ไป เมื่อเธอต้องไปใช้ชีวิตนอกก�าแพง 

กลุ่มที่เรียนเสริมสวยก็ชวนชมร้าน

เสริมสวยที่ตกแต่งสวยงามหรูหรากว่า

ร้านนอกก�าแพงบางร้านเสียอีก ผนัง

ห้องถูกตกแต่งด้วยภาพนกบินซึ่งเธอ

อธิบายว่านกบินหมายถึง“เสรีภาพ” 

สัจจะคือทุกชีวิตต้องการ”เสรีภาพ” 

เมื่อวิบากอกุศลกรรมมาถึงจึงถูก

ลงโทษด้วยการให้สิ่งที่ไม่ต้องการคือ 

“จ�ากัดเสรีภาพ” เราผ่านไปดูการ

เตรียมห้องดูแลเด็กเล็กที่ก�าลังเตรียม

มุมของเล่น แดนหญิงต้องเลี้ยงเด็กที่

แม่ตั้งครรภ์และคลอดขณะต้องโทษใน

เรือนจ�า กรณีไม่มีญาติที่อยู่ข้างนอก

รับดูแล เด็กต้องอยู่กับแม่ในเรือนจ�า 

น้าๆป้าๆที่อยู่ในเรือนจ�าที่ชอบเลี้ยงเด็ก

ก็ช่วยกันดูแล เด็กก็ดูมีความสุขตาม

อัตภาพ แต่โลกที่เด็กเห็นเมื่อลืมตาดู

โลกจนถึงวันนี้เป็นเพียงโลกแคบหลัง

ก�าแพงสูงนี้เท่านั้น 

 วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

เป็นวันงานจริง ทีมแพทย์วิถีธรรมส่วน

ใหญ่พักที่สวนป่านาบุญ ๔ บ้านแดน

สวรรค์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มี

ส่วนหนึ่งพักในเมืองนครพนม เพื่อรอ

รบัทมีจติอาสาทีเ่ดนิทางมาจากกรุงเทพฯ

โดยรถทัวร์ท่ีมาถึงเมอืงนครพนมรุ่งเช้า 

พวกเราเตรียมตัวเดินทางมาที่เรือนจ�า

กลางนครพนมตั้งแต่เช้า เตรียมวัสดุ

และอุปกรณ์ไปประจ�าตามฐานที่ได้รับ

มอบหมาย จิตอาสาเรานัดกันสวมเสื้อ

สกีรมท่ามสีกรนีสญัลกัษณ์แพทย์วถิธีรรม
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ด้านหน้าและด้านหลังบรรยายยาครบ 

๙ เม็ด แบบที่ใครอ่านไม่ทันต้องเรียก

ให้หยุดก่อนเพือ่อ่านให้จบ เพราะสือ่สาร

เนือ้หาสาระเตม็ๆ ยกเว้นอาจารย์หมอเขียว

สวมเสื้อผ้าฝ้ายสนี�า้ตาลอ่อน ผูห้ญงินดั

กนัสวมผ้าถุงสีโทนกรมท่า ผู้ชายสวม

กางเกง สแลคสีด�าหรือกรมท่า เราจึง

ได้เห็นการสวมชุดเป็นทีมของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรมจ�านวนมากเป็นครั้งแรก 

ชุดนี้เป็นชุดส�าหรบันกัศกึษาปรญิญาตรี

ของสถาบันอาศรมศิลป์ด้วย จิตอาสา

ทุกท่านสวมรองเท้าหุ้มส้น เป็นการ

ปรับตัวท�ารูปให้เหมาะสมตามสังคม

โลกยอมรับ ถ้าเราจะช่วยชาวโลกเรา

ต้องสามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้

อย่างกลมกลืนขณะเดียวกันเราก็ต้องมี

ศิลปะในการท�ารูปให้สะดุดฉุดรั้งจิต

วิญญาณชาวโลกได้เหมือนกัน  วันนี้

เป็นอีกวันอาจารย์หมอเขียวดูแปลกตา

ไป เพราะสวมกางเกงสแลคสีด�า สวม

ถุงเท้าและรองเท้าครบชุด แม้เราจะ

คุ้นชินกับภาพสวมกางเกงขาก๊วยและ

ไม่สวมรองเท้า แต่เมื่อมีกาล(เวลา)ที่

ส�าคัญท่านก็จะปฏิบัติให้เหมาะกับ

เทศะ(สถานที่)นั้นๆหรือเหมาะสมตาม

กาลเทศะ(เวลาและสถานที่) ท่านพูด

เสมอว่า “แม้เราจะไม่ติดแต่งตัวแต่เรา

ก็ต้องดูกาลเทศะเราไปที่ไหน เขามีกฎ

ระเบียบอย่างไร เราก็ปฏิบัติตามนั้น” 

ในโอกาสส�าคญัน้ีนายแพทย์ทรงเกียรติ 

เลก็ตระกลู ท่านผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

อ�านาจเจริญ ผูบังคับบัญชาในงานทาง

ราชการของเรา ได้ร่วมรับเสด็จและ

รับประทานเข็มที่ระลึก   

 เวลา ๑๔.๔๐ น. (วันอังคารที่ 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗)  พระเจ้าหลาน

เธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จ

มาถึงพลับพลาท่ีประทับหน้าเรือนจ�ากลาง

นครพนม นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษา

ราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม

กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ความ

เป็นมาของการจัดกิจกรรม ใจความ

บางส่วนดังนี้

          “...ตามที่ฝ่าพระบาททรง

ริเริ่มโครงการก�าลังใจในพระด�าริฯ 

เพื่อช่วยเหลือเด็กติดผู้ต้องขัง และ

ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์มาตั้งแต่ปี 

๒๕๔๙ ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

อย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้ต้องขังหญิง ดังจะเห็นได้จาก

การที่องค์การสหประชาชาติประกาศ

ยอมรับการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ

ต่อผู้ต้องขังหญิงในนามข้อก�าหนด

กรุงเทพฯ หรือ BANGKOK RULES  

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่าน

มา ซึ่งข้อก�าหนดกรุงเทพฯ มีสาระ

ส�าคัญ ๒ ประการคือ   

 ๑. ท�าอย่างไรจึงจะส่งผู้ต้อง

โทษหญิงที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความ

ผิดซึ่งมิได้มีลักษณะของอาชญากรไปสู่

เรือนจ�า/ทัณฑสถานให้น้อยที่สุดเท่าที่

จ�าเป็น และ 

 ๒. เมื่อผู้ต้องโทษหญิงดัง

กล่าวต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�า/

ทัณฑสถานแล้ว ท�าอย่างไรชีวิตของผู้

ต้องโทษหญิงคนนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง

หรือแตกต่างไปจากสภาพที่ใช้ชีวิตอยู่

ภายนอกเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

  ส�าหรับในประเทศไทย 

ปัจจุบันผู้หญิงที่ตกเป็นผู้ต้องหาและ

ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มสูงขึ้นกว่า

เมื่อครั้งในอดีตเป็นจ�านวนมาก จาก

สถิติของกรมราชทัณฑ์ซึ่งส�ารวจเมื่อ

ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามีผู้หญิงจ�านวนถึง  

๒๗,๗๘๒ คน เป็นนักโทษเด็ดขาดต้อง

โทษจ�าคุกอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

ทั่วประเทศ และมีผู้หญิงอีก ๑๐,๐๘๔ 

คน ถูกคุมขังในระหว่างการสอบสวน

และพิจารณาคดี จากลักษณะทาง

กายภาพของผู้หญิงพบว่าความผิดที่

ผู้หญิงถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิด

ส่วนใหญ่มิใช่ความผิดที่กระท�าด้วย

ความรุนแรง หากแต่มีแรงจูงใจทาง

เศรษฐกิจ เช่น เป็นผู้หารายได้หลัก

จุนเจือครอบครัวส�าหรับใช้ในครัวเรือน  

และมีส่วนน้อยซึ่งเป็นความผิดที่กระท�า

ด้วยความรุนแรง โดยพวกเธอตกเป็น

จ�าเลยหรือต้องโทษจากการกระท�า

ต่อคู่สมรสหรือคนใกล้ชิดของพวกเธอ

เนื่องมาจากสภาวะทางอารมณ์ผสาน

กับประสบการณ์ในอดีต   จากสาเหตุ

ของความผิดที่ผู้หญิงเหล่านี้ถูกกล่าว

หาหรือต้องโทษจ�าคุกส่วนใหญ่เป็น

ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ซึ่งมีปริมาณมากกว่าร้อยละ ๘๐  และ

ส่งผลให้เกิดปัญหาคนล้นเรือนจ�า  ใน

ปัจจุบันนี้ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 

          ส�าหรับในวันนี้ถือเป็นนิมิต

หมายที่ดีอันเนื่องมาจากพระบารมีใน

ฝ่าพระบาท ที่ท�าให้เกิดการประชุม

เพื่อแสวงหาแนวทางในการลดปริมาณ
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ผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติดล้นเรือนจ�า 

        ในขณะเดียวกัน ส�านักกิจการในพระด�าริฯ มิได้เพิก

เฉยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงอันเป็นหัวใจ

หลักอีกหนึ่งประการของข้อก�าหนดกรุงเทพฯ ซึ่งในครั้งนี้ได้

เน้นการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ให้ผู้ต้องขังหญิงทกุคนในเรอืนจ�า

แห่งน้ี มโีอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัทีจ่ะมีสทิธเิลอืกร่วมกิจกรรม

ต่างๆตามความสมัครใจ และความต้องการไม่ว่าจะเป็น

กิจกรรมการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมของหมอเขียว ซึ่งได้น�า

แนวทางการด�าเนินวิถีชีวิตด้วยยา ๙ เม็ด ซึ่งวิธีการดังกล่าว

ท�าให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวในเรื่องค่าอาหารลดลงจ�านวนมาก 

อัตราการเบิกจ่ายยารักษาโรคลดลง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทาง

ด้านกายภาพ  เช่น น�้าหนักตัว น�้าตาลในเลือด ไขมันใน

เลือด มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม

การพัฒนาทักษะชีวิต  การฝึกอาชีพเสริมสวย  นวด 

การท�างานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายนอก 

การฝึกโยคะและธรรมะ โดยผู้ต้องขังหญิงทกุคน รวม ๔๓๙ คน 

ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นอันถือเป็นเรือนจ�าแรก ที่เน้น

ให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  และนอกจากการ

พัฒนาทางด้านจิตใจ ด้านอาชีพแล้ว ยังมีการพัฒนาทาง

กายภาพ ในเรื่องสภาพความเป็นอยู่ บรรยากาศในเรือนจ�า 

โดยได้มีการให้ผู้เชี่ยวชาญ มาออกแบบทางด้านภูมิสถาปัตย์ 

ให้กบัแดนหญงิแห่งน้ี  ซ่ึงทัง้หมดทีก่ล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าการ

ที่จะพยายามลดปริมาณผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�า และการ

พัฒนาภายในแดนหญิงทั้งมิติทางกายภาพและจิตใจล้วนจะ

น�ามาสู่เป้าหมาย “การสร้างแดนหญิงตัวอย่างตามข้อ

ก�าหนดกรุงเทพฯ” ซึ่งจะด�าเนินการโดยใช้เวลาทั้งหมด ๒ ปี 

และเพิ่งเริ่มด�าเนินการมาแล้ว ๖ เดือน และได้กราบทูลเชิญ

ฝ่าพระบาทเสด็จมาทอดพระเนตรการด�าเนินงานในวันนี้...”

        จากนั้น ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์ “ผู้หญิงกับยา

เสพติด...ชีวิตและความหวัง” รับการถวายประกาศนียบัตร

การจบหลักสูตรการนวดแผนไทยและประกาศนียบัตร

หลักสูตรเสริมสวย ก่อนประทานประกาศนียบัตรให้ตัวแทน

ผู้ต้องขังหญิงที่จบการอบรม ๒ ราย อธิบดีกรมราชทัณฑ์  

เบิกผู้เข้ารับประทานเข็มและของที่ระลึก จ�านวน ๑๐๐ ราย 

(มีตัวแทนจากทีมแพทย์วิถีธรรมรับประทานเข็ม ๖ ราย)   

        ถัดมา พระเจ้าหลานเธอฯ เสด็จยังภายในเรือนจ�า ทรง

เปิดนิทรรศการ ท่องวาทกรรมยาเสพติด มายาคติหรือ

ความจริง และเสด็จยังห้องประชุม อาคารพระเทพวรมุนี  

(ส�าลีปญฺญาวโร) ทรงเป็นประธานการประชุมเพื่อลด

ปริมาณผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าในชื่อ “ผู้หญิง อิสรภาพ

ที่ถูกจ�ากัด ภายใต้วาทกรรมยาเสพติด”   ล�าดับสุดท้าย 

พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงมีพระด�ารัสแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

(ท่านผู้อ�านวยการโรงพยาบาลอ�านาจเจริญ, อาจารย์หมอ

เขียวและพี่นิดหน่อยเข้าร่วมประชุม) 

        หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เสด็จยังแดนหญิง 

เรือนจ�ากลางนครพนม ทอดพระเนตรนิทรรศการแนวทาง

และต้นแบบของการสร้างแดนหญิงตัวอย่างตามข้อก�าหนด

กรุงเทพฯ  น�าเสนอโดยนางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อ�านวยการ

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.) 

        จากนั้น พระเจ้าหลานเธอฯ ทอดพระเนตรสวน

สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองของผู้ต้องขังหญิงทอด

พระเนตรนิทรรศการตามฐานต่างๆ และการสาธิตการ

แพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง น�าเสนอโดยนายใจเพชร  กล้าจน ทูลถวายหนังสอื 

แพทย์วิถีธรรมฉบับพิเศษ ในการนี้ ทรงมีพระอนุญาตให้

คณะแพทย์วิถีธรรมถวายการรักษาด้วยการกัวซา ซึ่งเป็น

หนึ่งในเทคนิคยาเม็ดที่ ๒ จากเทคนิคยา ๙ เม็ด ซึ่งคือน�า

พิษออกจากร่างกาย ตามสภาวะร่างกายของแต่ละบุคคล 

และจัดสรรเวลาตามสะดวก เช่น  การท�ากัวซาหรือการขูด

พิษออกจากร่างกายผ่านทางผิวหนัง 

       ถัดมา ทรงทอดพระเนตรการฝึกอาชีพเสริมสวย 

และนวดแผนโบราณ นิทรรศการการสร้างคุณลักษณะแดน

หญิงตัวอย่างด้วยหนังสั้นฉบับผู้ต้องขัง, ห้องปฏิบัติธรรมใน

กิจกรรมโยคะพัฒนากายพัฒนาจิต, มุมปลูกกฎหมายใส่
ปัญญาและทรงลงพระนามในพระฉายาลักษณ์ และ
เสด็จยังห้องบริบาลทารก ทรงประทานถุงของขวัญให้
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แม่และเด็ก จ�านวน ๖ ราย และมารดาตั้งครรภ์ จ�านวน 
๒ ราย  ทอดพระเนตรการแสดงผู้ต้องขังหญิง  (ร�าพื้น
บ้าน) การน�าเสนอกลุ่มบ้านของผู้ต้องขังหญิง ล�าดับ
สุดท้ายทรงปลูกต้นกันเกราและฉายพระรูปร่วม ก่อน
เสด็จกลับวังศุโขทัย (ส�านักกิจการในพระด�าริ พระเจ้า
หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ๒๕๕๗ จาก 
http://www.kamlangjai.or.th/)
 ช่วงเสด็จออกมาท่ีพลับพลาด้านหน้าเรือนจ�า
กลางนครพนม เวลาประมาณ ๑ ทุ่มเศษ บรรยากาศ
ทั่วไปค่อนข้างมืดแล้ว คณะรับเสด็จกลุ่มใหญ่จึงเป็นจิต
อาสาแพทย์วิถีธรรมที่ยังอยู่เหนียวแน่น รอส่งเสด็จ 
อาจารย์หมอเขียวและพี่นิดหน่อยเป็นตัวแทนทีมแพทย์
วิถีธรรมร่วมฉายพระรูป จากนั้นอาจารย์หมอเขียวได้
ถวายสื่อแพทย์วิถีธรรม และผลิตภัณฑ์น�้ามันเขียว ไม้กัวซา 
ก่อนเสด็จกลับวังศุโขทัย 
        บรรยากาศช่วงพระเจ้าหลานเธอฯ ทอดพระเนตร
การสาธิตการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนเอง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลังอาจารย์หมอเขียวทูล
ถวายหนังสือแพทย์วิถีธรรมฉบับพิเศษ ได้ถวายรายงาน
ผลของดูแลผู้ต้องขังหญิงด้วยการแพทย์วิถีธรรมด้าน
จิตใจ พี่นิดหน่อยรายงานผลด้านร่างกาย จากนั้นเสด็จ
ทอดพระเนตรฐานยา ๙ เม็ด เริ่มจากฐานน�้าสมุนไพร
ปรับสมดุล ทรงรับน�้าคลอโรฟิลล์สดจากแก้วที่จิตอาสา
ของเราถวายและทรงดื่มจนหมด มีพระด�ารัสว่าอยู่เมือง
ไทยดื่มเป็นประจ�า เมื่อถึงฐานกัวซา ทรงรับการถวาย
การรักษาด้วยการกัวซาที่ต้นคอและไหล่ จิตอาสานิด
ยาใจและพี่นิดหน่อยช่วยกันถวายกัวซา   ขณะที่คณะ
ตามเสด็จนั่งรอ เมื่อเห็นทาน�้ามันเขียวคณะผู้ติดตาม
สนใจซักถามจึงได้รับมอบน�้ามันเขียวไปทดลองใช้กัน 
ทรงทอดพระเนตรจนครบ ๙ ฐาน โดยมีอาจารย์หมอ
เขียวให้ข้อมูลของแต่ละฐานและทรงซักถามอย่างสนพระทัย 

 

 ขอขอบพระคุณท่านก�าจัด พ่วงสวัสดิ์  ผู้พิพากษา

ศาลอุทธรณ์ ที่ปรึกษาส�านักกิจการในพระด�าริพระเจ้า

หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา คุณจิรภา สินธุนาวา        

ผู้อ�านวยการส�านักกิจการในพระด�าริฯ ที่มอบโอกาสให้

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมเกื้อกูลแบ่งปัน

ผู้ต้องขังหญิงและได้มีโอกาสร่วมถวายงานสนองพระด�าริ

พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   เราพบว่า

ผู้ต้องขังหญิงที่ก�าลังรับวิบากอยู่นี้ เมื่อเราให้โอกาสเธอ

เหล่านั้นได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพและได้รับธรรมะที่ถูก

ตรง ช่วยให้เธอคิดเองได้ว่าสามารถจะด�ารงชีวิตที่เรียบง่าย 

ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงามและจิตใจที่เป็นสุขได้ไม่แตก

ต่างจากใครๆ จะเห็นได้จากผลการวิจัยเปรียบเทียบก่อน

และหลังการเรียนรู้แพทย์วิถีธรรมของผู้ร่วมโครงการฯซึ่ง

ออกมาดีอย่างน่ามหัศจรรย์ ใครๆไม่ควรพลาดที่จะได้อ่าน 

เราจะน�าเสนอในวารสารแพทย์วิถีธรรมฉบับต่อไป หรือหา

อ่านได้จาก หนังสือแพทย์วิถีธรรมฉบับพิเศษ ชื่อ “แพทย์วิถี

ธรรมกับการสร้างสุขภาวะในเรือนจ�า”  

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีพระด�ารัส

ว่า “ที่ส�าคัญยิ่ง คนเราต้องให้โอกาสกันตามสมควร โดย

เฉพาะผู้ต้องการก�าลังใจอย่างยิ่ง ที่จะกลับมายืนร่วมกัน 

อยู่ในสังคมโดยรวมอีกครั้ง” ในปี ๒๕๕๘ มูลนิธิแพทย์วิถี

ธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับโอกาสร่วมให้โอกาสผู้ต้องขัง

หญิงภาคเหนือและภาคใต้ ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และ 

เรือนจ�าจังหวัดภูเก็ต  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมได้รับการ

สร้างจิตวิญญาณให้เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ “ฝึกฝนการพึ่งตน

และช่วยคนให้พ้นทุกข์” “ท�าตัวอย่างที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา” 

นี่เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจะได้ร่วมกัน

สร้างสรรค์งานให้ประจักษ์ว่า“เราคือแพทย์วิถีธรรมเพื่อมวล

มนุษยชาติ” โดยแท้จริง

                                    “เราทั้งผองพี่น้องกัน”

                                    นิตยาภรณ์  สุระสาย

                                      

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ได้รับการสร้างจิตวิญญาณ

ให้เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ 

ฝึกฝนการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์
ท�าตัวอย่างที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา 

แพทย์วิถีธรรม เพื่อมวลมนุษยชาติ
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 นางนิตยา สิทธิประเสริฐ 

 อาย ุ๕๔ ปี

 อาชีพ ท�าธุรกิจส่วนตัว 

 จังหวัด ยโสธร

 อาการป่วย เป็นโรคสะเกด็เงนิ     
   หรือ เรื้อนกวา

 สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

สถานที ่ค่ายสุขภาพวนัที ่๒๑-๒๕  สิงหาคม ๒๕๕๗    
สวนป่านาบุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

อาการป่วยเป็นโรคสะเกด็เงนิมาประมาณ ๓๐ ปี

จากแต่เดิมที่แพทย์สถาบันโรคผิวหนงับอกว่า
ไม่มกีารรกัษาหายต้องทานยาตลอดชวีติ

หมดค่าใช้จ่ายในการดแูลรกัษาก่อนพบแพทย์
วถิธีรรม หลกัล้านบาท

มีแผลที่หลังที่แขนที่ท้องตามตัวและหน้าผากจน
กระทัง่มาพบแนวการดแูลสขุภาพตามแนวแพทย์วถิธีรรม ได้
มาเข้าค่ายสุขภาพเมือ่วนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ด้านล่างนีเ้ป็น
บทสัมภาษณ์หลงัอาการหายจากเป็นโรคสะเกด็เงนิ

จติอาสา : ท�าไมถงึได้รูจ้กัการดแูลสขุภาพทางแพทย์
วถีิธรรมและมแีรงบนัดาลใจอะไรถงึได้ตดัสนิใจมาดแูลสุขภาพ
ทีน่ี่ได้ค่ะ

คณุหม ู : มาทีน่ีเ่ป็นครัง้แรก ก็ไม่ได้รูจ้กัคณุหมอ
เขยีวว่าอยูท่ี่ไหน และเป็นคนอย่างไร ลกูสาวเป็นคนหาข้อมลู

จติอาสา แบ่งปันประสบการณ์
สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม

ให้และแนะน�าว่ามาลองรกัษาทางด้านสมนุไพร ตอนมาค่าย
ครัง้แรกกม็าปฏบิตัวินัสองวนัแรก ครัง้แรกก็คิดว่าเราจะท�าได้
มัย้ อาหารเรากท็านไม่ค่อยได้ เราอยูท่างโลกเราอยากจะกนิ
อะไรกก็นิ โดยส่วนตวัเป็นคนชอบทานอาหารรสจดัด้วย เลย
ท�าให้เกดิความกงัวลว่าจะรอดไหม ๒ วนัแรกคิดว่าตัวเองจะ
ไม่มบีญุซะแล้วแต่กส็ามารถอยูไ่ด้ครบ ๕ วนัในค่ายแรก

จติอาสา : ค่ายแรก เมือ่ไหร่ค่ะ

คณุหม ู: เดอืนเมษายน

จิตอาสา : เดือนเมษายน ตรงกับวันที่ ๒๐-๒๔ 
เมษายน ถกูต้องไหมคะ

คณุหม ู: ตรงค่ะ

จติอาสา : เป็นมาแล้ว ๓๐ ปี แล้วเมษายนปีน้ี ๒๕๕๗ 
ได้มาค่ายนี ้อยูจ่นครบ ๕ วนั เชญิเล่าต่อค่ะว่าเกดิอะไร

คณุหม ู: กท็านอาหารได้ และพี ่ๆ  จติอาสากแ็นะน�า
หลายอย่างค่ะ ทัง้เรือ่งการท�าดท็ีอกซ์ กวัซา สรปุแล้ว ท�าทกุ
เม็ดเลยค่ะที่เป็นของหมอเขียว กลับไปปฏิบัติที่บ้านด้วยค่ะ
กป็ฏบิตัมิาเรือ่ย ๆ ค่ะ

จติอาสา : หลังจากมาค่ายแรกแล้วจ�าภาพตวัเองได้

โรคสะเก็ดเงิน
เป็นมาประมาณ ๓๐ ปี
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คณุหม ู: ภาพนีเ้ป็นการมาถ่ายค่ายครัง้ท่ี ๒

จติอาสา : คุณหมมูาค่ายทัง้หมด ๓ ค่ายครัง้แรก 
เมษา และพฤษภา ลองดนูะคะว่าพฤษภาขนาดนี ้แล้วเมษายิง่
กว่านีอี้กนะคะ แล้วช่วงทีเ่ป็นมาตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี เป็น
ลักษณะนีห้รอืเปล่าค่ะ เป็นแดง ลอก ๆ อย่างนีห้รอืเปล่าค่ะ

คณุหม ู : คอืลกัษณะนีเ้ป็นแรงมากค่ะ ตรงนีเ้ป็น
ประมาณ เดือน ๒ เดอืน ก่อนจะมาหาคุณหมอเขยีว เพราะ
ว่าตอนทีเ่ราเป็นเรารกัษากบัหมอปัจจบุนัเป็น ๆ หาย ๆ เราก็
ไม่ได้ใส่ใจเนอะตอนแรกเป็นจุดเลก็ ๆ ไม่ได้เตบิโตขนาดนี ้ท่ี
รกัษามาเราทานยาแผนปัจจบุนั มนักเ็พยีงกดอาการของเรา
เท่านัน้ พอเราขาดยาป๊ัปเขาก็จะแสดงอาการออกมาเลยค่ะ

จติอาสา : สะเกด็เงินหรือเรียกอีกอย่างว่าเรือ้นกวาง
นะคะ ภายนอกทีค่นเขาเหน็กคื็อแดง ๆ ลอก ๆ ขยุ ๆ แล้ว
ช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้างต้องปิดหน้าปิดตาอ�าพรางส่วนที่เป็น
แดง ๆ ลอก ๆ ไหมคะ

คณุหม ู : เป็นคนที่ไม่ใส่เสือ้แขนสัน้จะใส่เสือ้แขน
ยาวตลอด ถ้าสงัคมข้างนอกเขาไม่รู ้เราคิดว่าเขารงัเกยีจเรา
เนอะเราต้องใส่เสือ้แขนยาวตลอดเลย

จติอาสา : ช่วงนัน้คงกดดนัทางจติใจพอสมควร

คณุหม ู: มาก มากทีส่ดุ กดดนัสขุภาพจติมากท่ีสดุ

จติอาสา : ทีเ่ราทราบโรคนีเ้ป็นโรคเก่ียวกับระบบ
ภมิูต้านทาน เมด็เลอืดแดงหรอืเมด็เลอืดขาวเราไม่แขง็แรงก็
จะเป็น คุณจะสังเกตุได้ว่าที่เราไม่ได้พักผ่อนหรืออ่อนเพลีย 
โรคสงบไปแล้ว ถ้ามภีาวะเครยีดข้ึนมาอกี พกัผ่อนน้อย กจ็ะ
ท�าให้เป็นขึน้มาซ�า้

คณุหม ู: ใช่ค่ะ เพราะเราต้องอยูก่บัเขาแบบน้ีตลอด

เลย เวยีนไปเวยีนมา เพราะว่าเราอยูข้่างนอกเนอะกนิอาหาร
ไม่ได้รบัค�าแนะน�าจากหมอ เราได้ยินแต่ว่าต้องพกัผ่อนให้เยอะ
นะแล้วก็อย่าทานอาหารรสจดั อย่าทานของหมกัของดองแค่
นี ้ กท็�าให้ตวัเองเครยีดมาก เรากร็ูอ้ยูแ่ค่นี ้ มนัไม่ลกึเหมอืน
อย่างท่ีมาท่ีค่ายหมอเขยีว มาค่ายหมอเขยีวครัง้แรก มคีวาม
รูสึ้กว่าทานอาหารแล้วเรารูสึ้กเบาด้วย กเ็ลยกลบัไปฏบิตัติวัที่
บ้านกท็�ามาเรือ่ย ๆ กท็�าท้ังหมดเลยท้ัง ๙ เมด็ ฟังธรรมด้วย 
ท�าทกุอย่างทีเ่ป็น ๙ เมด็ มนัมคีวามรูส้กึว่ามนัมพีลงัข้ึน โดยท่ี
ว่ามนัอศัจรรย์ อศัจรรย์มาก มาซ�า้ครัง้ท่ี ๒ (เดอืนพฤษภา)
คอืทีถ่่ายภาพไว้ มาค่ายครัง้แรกไม่กล้าเปิดให้ใครดเูลย คดิว่า
เขาจะรังเกียจเรา จิตอาสาแนะน�าให้ก�าลงัใจเลยมาค่ายครัง้ที่ 
๓ จนดขึีน้จน ณ บดันี ้วนันี้ไม่ได้มาเข้าค่าย มาเยีย่มเพราะ
คดิถงึครบูาอาจารย์ คดิถงึเพือ่น ๆ  จติอาสาทกุคน อยากมาก
ราบคาราวะขอบคุณจรงิ ๆ มาวนันี ้ แผลอยูท่ีข้่อศอกก็ดขีึน้ 
หน้าผากกด็ขีึน้

จติอาสา : วนันีส้ผีวิบรเิวณข้อศอกจะเป็นสีเดียวกัน
แล้ว ดแูลจนถงึวนันี ้๔ เดอืน 

คณุหมู : มาหาหมอเขยีววันนีส้�านกึในบญุคณุหา
ท่ีสดุ พดูอะไรไม่ออกแล้ว ท่านให้ความรูใ้ห้ค�าแนะน�า และได้
ปฏบิตัติวั (จะร้องไห้)

จติอาสา : คณุหมไูด้น�าหลกัแพทย์วถิธีรรมไปประยกุต์
ใช้กบัตวัเองอย่างไรบ้างค่ะ

คณุหม ู: กป็ฏบิตัมิกีารท�ากวัซา แล้วกแ็ช่มอืแช่เท้า 
ท�าดทีอ็กซ์ ท�าทกุวนัเลย กวัซาท�าเป็นบางคร้ัง ๒ วนัคร้ัง ปฏิบัติ
แล้วกฟั็งธรรม เปิดเทปของอาจารย์หมอเขยีวตลอดเลย ฟัง
ตลอดท่านสอนค่ายพระไตรปิฏกเปิดฟังตลอดเลยรวมทัง้ค่าย
สขุภาพด้วย ตัง้แต่มาเข้าค่ายจนถึงวนันีก้ย็งัฟังอาจารย์หมอ
เขยีวมาตลอดเหมอืนนัง่ฟังอยู่ในค่ายเลย อย่างไร อย่างนัน้ 
ไม่เคยขาด ในรถกย็งัเป็นเสยีงเพลงของหมอเขียว

ค่ายครั้งที่ ๒ ค่ายคร้้งที่ ๓ ค่ายครั้งที่ ๒ ถ่ายวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ล่าสุด
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ผู้ถาม: คุณหมูก�าลังจะบอกว่าเรื่องจิตใจเป็นเรื่อง
ส�าคญั

ใช่ถกูต้องค่ะ อยากให้พีน้่องทีเ่ข้าค่ายสขุภาพทีม่โีรค
ภยัไข้เจบ็นะคะ ขอให้มกี�าลงัใจอย่าเสยีศูนย์ ก�าลงัใจเป็นสิง่ท่ี
ดีทีสุ่ด มันคอืพลงั อย่าท้อแท้นะคะ

จติอาสา : เพือ่ความรูแ้ละความเข้าใจในลกัษณะเป็น
แผลรอบ ๆ  คุณหมกูวัซารอบ ๆ หรอืตรงไหนของร่างกาย

คุณหมู : อาจจะแหกกฎหมอเขียวไปบ้าง กัวซามี
ความรูส้กึว่ามนัคันใช้วธิกีวัหมดตวัเลย ขนาดมแีผลอย่างนีก้็ใช้ 
แต่ไม่ลงหนกั กวัแค่สบายตวั

จติอาสา : ค่ะ นีคื่อการน�ากวัซาไปประยกุต์ใช้นะคะ 
แล้วเรือ่งอาหารยากไหมคะ

คณุหมู : เรือ่งอาหารไม่ยากค่ะ เหมอืนของหมอเขยีว
เลยท�าเองคลุกคลกิ คลกุคลกิ นึง่ ปฏบิตัติามเหมอืนท่ีนีเ่ลยค่ะ 
แต่ว่าในบางครัง้ เราเป็นคนมกีเิลสอยูเ่นอะ ยงัมวีบิากอยู ่บาง
ครัง้กแ็หกกฎไปบ้างมีทานเนือ้ปลาบ้างค่ะ แต่ไม่บ่อยนับได้ ระยะ
เวลา ๔ เดือน ๑๒๐ วนั กท็านผิดกฎประมาณ ๒๐ วนันบัได้
เลยค่ะ

จติอาสา : แสดงว่าบนัทกึไว้

คณุหม ู : บนัทกึค่ะ บนัทกึในตวัเองเลยว่า เราท�าอะไร
ผดิ เราจะรูตั้วเองเลยว่า ร่างกายทีเ่ราเป็นอย่างนีเ้ป็นเพราะว่า
เรากนิของทีร่สจดัข้างนอก กนิผดั ๆ  ทอด ๆ  ถ้าเรามากนิอาหาร
ตรงนีกิ้นอาหารรสจดืมาถกูทางแล้ว ถ้าเรากนิอะไรผิดนดินงึ
เราจะรูต้วัเลย มนัจะเป็นผืน่ขึน้ทนัทเีลยเพราะร่างกายมนัอ่อนแอ
ด้วยนะคะ

จติอาสา : เป็นบทพสิจูน์เลยนะคะว่าสขุภาพดีไม่มี
ขาย ต้องท�าเอาเอง รูแ้ต่ไม่ท�า ก็ไม่หาย รู้และต้องเลือก
ปฏิบัติในทางที่ถูกตรงด้วยนะคะ ก็ขอให้คุณหมูฝาก ให้กับ
พวกเราจิตอาสาและผู้เข้าค่ายอบรมอีกครั้งว่า ปัจจัยส�าคัญ
ที่จะท�าให้เราดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
มีอะไรเป็นเคล็ดลับคะ

คณุหม ู: อยากจะฝากบอกพีน้่องผูรั้กสุขภาพทกุ ๆ  
ท่านนะคะ ขอให้มีก�าลังใจในการดูแลตัวเองให้มาก ๆ  ไม่มี
ใครรักเราเท่ากับเรารักตัวของเราเอง การทานอะไรเราก็
ต้องพิจารณาการทานด้วยนะคะ ถ้าเราอยู่ข้างนอก อาหาร
อีกแบบหนึ่งเนอะ เราเคยชินกับอาหารพวกนี้แล้ว แต่ว่า
เราต้องค�านึงว่าเราอายุเยอะมากขึ้น สุขภาพร่างกาย ภูมิ
ต้านทานก็เร่ิมจะลดน้อยลง ตอนนั้นโรคก็จะเข้ามาถามถึง
เรา โรคต่าง ๆที่บอกว่ารักษาไม่หาย

จิตอาสา : ช่วงนั้นคงกดดันทางจิตใจพอสมควร

คุณหมู : มันก็จะมารุ้มเร้าเราอยู่ตรงนี้แหละค่ะ 
แต่ถ้ารักสุขภาพยังไงก็ขอให้ดูแลและเอาใจใส่เขาให้มาก ๆ 
ไม่มีใครรักเหมือนกับท่ีเรารัก แล้วที่ดิฉันอาการดีขึ้นได้ถึง
อย่างนี้ ก็ยังส�านึกในบุญคุณของหมอเขียว แล้วก็เพื่อนจิต
อาสาทุกท่านท่ีให้ก�าลังใจให้ความเมตตาในการดูแลสุขภาพ 
และปฏิบัติตนเองมาได้ถึงขนาดนี้ มันขึ้นอยู่ที่ก�าลังใจของ
เราด้วย วิบากกรรมที่เราเคยท�ามาต้ังแต่อดีตท่ีผ่านมาเรา
ก็ได้รับใช้เขาไปแล้ว เรามาอยู่โลกใหม่ โลกของปัจจุบันนี้
คือโลกใหม่ที่ดิฉันได้สัมผัสตรงนี้ ท�าให้เรามีความสุข แล้ว
ก็สุขสบาย เบากาย มีก�าลัง มีพลังเหมือนที่หมอเขียวพูด
ว่า “พลังชีวิต” ของเราท�าให้ตัวเรามีก�าลัง รู ้สึกตื้นตัน
ใจ จนพูดไม่ออก ถ้าไม่ได้มาค่ายนี้คงจะอยู่กับแพทย์แผน
ปัจจุบัน เราต้องตายไปกับโรคนี้ ตายไปกับโรคนี้คงไม่เกิด
มาเป็นคนใหม่ ณ ปัจจุบันนี้ นะคะ ขอขอบคุณมากค่ะ 
                           

 เราท�าอะไรผิดเราจะรู้ตวัเอง

เลยว่า ร่างกายทีเ่ราเป็นอย่างนีเ้ป็น

เพราะว่าเรากินของท่ีรสจัด ข้างนอก 

กนิผดั ๆ  ทอด ๆ  ถ้าเรามากินอาหาร

ตรงนีกิ้นอาหารรสจดืมาถกูทางแล้ว 

ถ้าเรากินอะไรผิดนิดนึงเราจะรู้ตัว

เลย มันจะเป็นผืน่ขึน้ทนัทเีลย เพราะ

ร่างกายมนัอ่อนแอด้วยนะคะ

เป็นบทพิสจูน์เลยนะคะว่าสขุภาพดีไม่มขีาย ต้องท�าเอาเอง รูแ้ต่ไม่ท�า ก็ไม่หาย
ถ่ายวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ล่าสุด
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อาหารเป็นยา อาหารเป็นหนึ่ง ในโลก

ส่วนประกอบ (ปรับสมดุลตามสภาพร่างกาย และอากาศ)
๑.  น้�าใบเตย             ๑  ส่วน
๒.  ข้าวกล้อง             ๑  ส่วน
๓.  ลูกเดือย              ๑  ส่วน
๔.  ถ่ัวทอง               ๑  ส่วน
๕.  ถ่ัวเขียว               ๑  ส่วน
๖.  ถ่ัวเหลือง             ๑  ส่วน
๗.  ถ่ัวขาว                ๑  ส่วน
๘.  ถ่ัวลิสง                ๒  ส่วน
๙.  เกลือ                 ๑   ช้อนชา
๑๐. น�า้ตาลทรายแดง     ๕   ช้อนชา

วิธีท�า 
๑. ล้างถัว่ให้สะอาด ด้วยน�า้เกลอื และน�า้สะอาด 
๒. แช่ถ่ัวอย่างน้อย ๔ ช่ัวโมง ล้างให้สะอาด
๓. น�าถ่ัวท่ีล้างสะอาดทุกอย่างรวมกัน ตักใส่เคร่ืองป่ันเติมน้�า
พอท่วม ป่ันให้ละเอียด
๔. กรองโดยใช้ผ่านขาวบาง  บบีค้ันเอาน�า้นม 
๕. ป่ัน-กรอง อีก ๓-๔ รอบ จนกว่าน�า้กรองจะจาง ยกพกั
น�า้นมธญัพชืดบิ
๖. น�าใบเตยมาป่ันในเครือ่งป่ัน เตมิน�า้พอท่วมป่ัน และ
กรองโดยใช้ผ้าขาวบาง บบีค้ันเอา น�า้ใบเตย
๗. ตัง้ไฟต้มน�า้นมธญัพืช คอยคน พอใกล้เดือด เติมน�า้ป่ัน
เตย และเครือ่งปรงุ เกลอืและน�า้ตาลทรายแดง พร้อมเสร์ิฟ 
 ถ้าร่างกายร้อนมากให้ใช็ธัญพืชฤทธ์ิเย็นเป็นหลัก เช่น 

ข้าวกล้อง ลูกเดือย ถ่ัวทอง ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวขาว ถ่ัวโชเลย์

ขาว (ควรหมุนเวียนชนิดของการรับประทานแต่ละวัน) เป็นต้น  งด

การใช้ธัญพืชฤทธ์ิร้อน เช่น ถ่ัวลิสง ถ่ัวแดง ถ่ัวด�า เม็ดบัว เป็นต้น 

น�้ำนมธัญพืช

ข้อมูลอ้างอิง : 

กานดา แสนมณี. น้�าผักปั่น.  น้�าผักปั่นและนมธัญพืช  โดย ดร.รส

สุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ อ้างใน นมธัญพืชเพื่อสุขภาพที่ดี บ้านสุขภาพ 

ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ http://gotoknow.org/blog/kan-

da02/441361 

คุณประโยชน์ของเมล็ดธัญพืช  http://www.goldcupfoods.com/

benefits002.html#sthash.9N3AB5Ia.dpuf

ท�าไมเราต้องรู้จักธัญพืช และธัญพืชมีประโยชน์อย่างไร www.pphp-

harmacy.cmu.ac.th/web2553/n36.

ธัญพืชกับสุขภาพของคนเรา https://www.facebook.com/

FoodandHealthforyou/posts/560293960686287

ประโยชน์ของสารสกัดจากถั่วขาว http://www.thaibio.com/index.

php?route=news/news&news_id=151

������������������� �  .indd   58 20/10/57   07:47



วารสารแพทย์วิถีธรรม  59 

 ธัญพืช เป็นเมล็ดของพืชพันธุ์

ตระกูลเดียวกับหญ้าหรือข้าว เป็นพืชที่

เรารับประทานมาแต่โบราณ การรับ

ประทาน อาหารที่เตรียมจากธัญพืช 

คนโบราณนั้น ได้ซึมซับแล้วว่ามีความ

จ�าเป็นต่อชีวิต เป็นอาหารชนิดแรกซึ่ง

ให้แก่เด็กที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่าง

เช่นเราให้ข้าวบดป้อนลูกน้อยเมื่อถึง

เวลาอันควร ข้าวมีสารอาหารทุกกลุ่ม 

ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 

วิตามิน เกลือแร่ เส้นใยอาหาร และ

น�้าที่ถูกดูดซับแล้วขณะเราหุงหรือต้ม 

มีพลังคงอยู่ในเมล็ดพืชอย่างมีชีวิต

เพราะพร้อมที่จะงอก ธัญพืชต่างๆ ที่

น�ามาท�าเป็นน�้านม จึงมีประโยชน์

ต่างๆมากมาย

 จากสูตรส่วนผสมน�้านมธัญพืช

นี้ อุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหาร

มากมาย เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 

ไขมัน วิตามินและเกลือแร่ ที่จ�าเป็น 

เช่น วิตามนิบรีวม วติามนิบ ี๑ วติามนิบ ี๒ 

วิตามินอี ไนอะซิน เลซิตินฟอสฟอรัส  

แคลเซียม  แมกนีเซียม  แมงกานีส 

สังกะสี โคบอลท์ ทองแดง  ซิลิเนียม 

ไอโอดีน ธาตเุหลก็ และ เส้นใยอาหาร

  

ซึ่งคุณค่าของสารอาหารที่อุดมในข้าว

กล้องและเมล็ดถั่วต่างๆ จากสูตร

น้�านมธัญพืชนี้ นอกจากให้พลังงาน

แก่ร่างกายแล้ว ในข้าวกล้อง (ธัญพืช

ประเภทข้าว) ยังช่วยในการป้องกันและ

รักษาอาการต่างๆ เช่น ช่วยป้องกัน

โรคเหน็บชา (วิตามินบี ๑) ปากนก

กระจอก (วิตามินบี ๒) ท�าให้กระดูก

แข็งแรง ลดการเป็นตะคริว (แคลเซียม) 

ช่วยการเจริญเติบโตของกระดูกและ

ฟัน (ฟอสฟอรัส)  สร้างเม็ดเลือดแดง 

(ทองแดง) ช่วยรักษาระบบผิวหนังและ

ระบบประสาท (ไนอะซีน) ช่วยระบบ

การขับถ่าย ป้องกันมะเร็งในล�าไส้ใหญ่ 

(ข้าวกล้องมีเส้นใยอาหารสูง) และช่วย

ป้องกันโรคโลหิตจาง (ธาตุเหล็ก)

 ส่วนเมล็ดถ่ัวต่างๆน้ัน ช่วย

บ�ารุงตับ (ถ่ัวเขียว) ม้าม (ถ่ัวเหลือง ลูก

เดือย) ปอด (ถ่ัวขาว ลูกเดือย 

ถ่ัวลิสง) กระเพาะอาหาร (ถ่ัวลิสง) 

สมอง/เสริมความจ�า (ถ่ัวลิสง) บ�ารุง

สายตา (ถ่ัวเขียว) ขับร้อน ถอนพิษ(ไข้) 

ขับของเหลว (ปัสสาวะ) ในร่างกาย แก้

อาการอาหารเป็นพิษ ช่วยกระตุ้นระบบ

ประสาท ลดความดันโลหิต (ถ่ัวเขียว) 

กระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก 

ป้องกนัการขาดแคลเซยีมในกระดกู 

บ�ารงุระบบประสาทในสมองเพิม่ความ

ทรงจ�า ช่วยย่อยอาหาร ลดอาการบวม

น�า้ ลดไขมนัและโคเรสเตอรอลใน

ร่างกาย (ถัว่เหลอืง) บ�ารงุผวิพรรณ

และเส้นผม ตลอดจนยบัยัง้การเจรญิ

เตบิโตของเนือ้งอก (ลกูเดอืย) ลด

ความเสีย่งต่อการเป็นหลอดเลอืดหวัใจ 

ตลอดจนช่วยในการเผาผลาญไขมนั 

(ถัว่ลสิง)

   การทานอาหารธัญพืชที่หลาก

หลายชนิด จึงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของ

ร่างกายต่อเชื้อโรคจากภายนอกได้เป็น

อย่างดี ช่วยท�าให้มีผิวพรรณดี ชลอ

ความแก่  มีอายุยืนยาว นอกจากนี้การ

ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าหลากหลาย

ชนิด ยังช่วยไม่ให้สารอาหาร อย่างใด

อย่างหนึ่งสะสมอยู่ในร่างกายมากเกิน

ไป จนกลับกลายเป็นโทษกับร่างกาย

เสียเอง ดังนั้น การรับประทานธัญพืช 

จึงควรหมุนเวียนชนิดและประเภทของ

ธัญพืชในแต่ละวัน เพื่อให้ร่างกายได้

สารอาหารที่หลากหลายและครบถ้วน 

ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในองค์รวม 

ลูกเดือย : บ�ารุงม้าม ปอด ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา บ�ารุงผิวพรรณและเส้นผม ตลอดจน ยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เนื้องอก

ถั่วเขียว/ถั่วทอง (หรือถั่วเขียวกระเทาะเปลือก) : บ�ารุงตับ  บ�ารุงสายตา  ช่วยขับร้อน  ถอนพิษ  ขับของเหลวใน

ร่างกาย ช่วยกระตุ้นระบบประสาทและช่วย ลดความดันโลหิต

ถั่วเหลือง : บ�ารุงม้าม ขับร้อน ถอนพิษ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูก ป้องกันการขาดแคลเซียมในกระดูก 

บ�ารุงระบบประสาทในสมองเพิ่มความทรงจ�า ลดไขมันและ คอเรสเตอรอลในร่างกาย

ถั่วลิสง : บ�ารุงปอด กระเพาะอาหาร บ�ารุงสมอง เสริมความจ�า และลดความเสี่ยงต่อการ เป็นหลอดเลือดหัวใจ 

ตลอดจนช่วยในการเผาผลาญไขมัน

ถั่วขาว :สารสกัดจากถั่วขาว หรือ ฟาซิโอลามิน (Phaseolamin)  มีส่วนช่วยในการยั้บยั้งการย่อยของคาร์โบไฮเดรต 

ป้องกันไม่ให้เกิดอาการหิวบ่อย  มีส่วนช่วยในการลดน้�าหนัก ควบคุมระดับน้�าตาลในเลือด และ ลดระดับไตรกลีเซอไรด์   

������������������� �  .indd   59 20/10/57   07:47



60 วารสารแพทย์วิถีธรรม

ออกกำาลังกาย/ลมหายใจ/โยคะดัดตนและกดจุดลมปราณ 

โยคะ กดจุด ลมปรำณ
ยำเม็ดข้อที่ ๖ หนึ่งในยำ ๙ เม็ด เทคนิค ๙ ข้อ

โยคะปรับสมดุลกดจุดลมปราณ ๖ เส้นแขน
เพ่ือปรับสมดุลและถอนพิษจากอวัยวะภายใน  

ด้านหน้า ด้านหลัง
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 ผู้เขียนใช้เทคนิคการกดเส้นลมปราณของจีนและไทย
ผสมผสานกัน เพราะผู้เขียนพบว่ามีประสิทธิภาพสูงในการ
ปรับสมดุล (แพทย์ทางเลือกพบว่า พลังงานของลมปราณจะ
เคล่ือนท่ีสร้างพลังชีวิตหรือขับพิษออกมากท่ีสุดเร็วท่ีสุด ตาม
ข้างกระดูก ข้างเส้นเอ็น ข้างเส้นประสาทและตามร่องกล้าม
เน้ือของร่างกาย 
 ดงันัน้การกดจุดหรอืฝังเข็มให้ประสทิธิภาพสงูสดุใน
การปรบัสมดลุ จึงควรกดจุดหรอืฝังเข็มตามบรเิวณดังกล่าว 
ถ้าเราไม่แน่ใจว่ากดถูกจุดหรอืไม่ ให้ใช้หลกัของพระพทุธเจ้าท่ี
ตรสัไว้ในพระไตรปิฎก “อนายสุสสตูร” ว่าด้วยหลักการท�าให้
แขง็แรงอายยืุนข้อที ่๑ คือ เป็นผู้รูจั้กท�าความสบายแก่ตนเอง 
ให้เรากดลงไปในจุดทีเ่รารูส้กึสบายและมีก�าลงัท่ีสดุ ในน�า้
หนกัของ ความแรง จ�านวนครัง้ ความนานในแต่ละครัง้และ
ในทศิทาง ทีเ่รารูส้กึสบายและมีก�าลงัทีส่ดุ ณ เวลานัน้ การ
ท�าให้เกิดสภาพดังกล่าว จะท�าให้เกิดความสมดลุ/บ�าบดัรกัษา
โรคและสร้างพลงัชีวติทนัท)ี เริม่กดจากแขนซ้ายก่อน 

 

 เส้นแรก เยือ่หุ้มหวัใจ และ จดุเน่ยกวาน
 เริม่กดจากจุดเน่ยกวาน วัดห่างจากข้อมอื โดยใช้
สองน้ิวมอืวางเรียงชิดประมาณกนั กลางข้อมือด้านใน ตรง
ร่องท่ีชดิกบัเส้นเอน็กลางแขนด้านในมาทางน้ิวก้อย  (ในกรณี
ที่ไม่มเีวลา สามารกดจุดเน่ยกวานแทนการกดเส้นลมปราณ
เยือ่หุ้มหวัใจทัง้เส้น โดยกดลงน�า้หนักแรงเท่าท่ีรูส้กึสบาย ค้าง
ไว้ ๑-๓ วนิาท ีแล้วผ่อนคลายประมาณ ๑ วนิาที กดซ�า้ก่ีรอบ
ก็ได้เท่าทีรู่สึ้กสบาย) 
 กรณีท่ีมีเวลา กดเส้นลมปราณท้ังเส้น ก็กดพ้ืนท่ีต่อ
พ้ืนท่ีมาเร่ือยๆ ตามจุดท่ีรู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเน้ือจนถึงแขนพับ 
จากน้ันกดเข้าร่องกล้ามเน้ือมัดหน้าด้านในจนถึงรักแร้ แล้วยก
แขนข้ึน จากน้ันหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก ๓ คร้ัง

 

พลังงานของลมปราณจะ
เคล่ือนท่ีสร้างพลังชีวิตหรือ
ขับพิษออกมากท่ีสุด เร็วท่ีสุด 
ตามข้างกระดูก ข้างเส้นเอ็น 

ข้างเส้นประสาท 
และตามร่องกล้ามเน้ือของ

ร่างกาย 

 

 เส้นท่ีสอง หัวใจ และ จุดหลิงต้าว
 เร่ิมกดจากจุดหลิงต้าว วัดห่างจากข้อมือ โดยใช้
สองน้ิวมือวางเรียงชิดกันตรงข้อมือด้านใน บริเวณร่องท่ีตรง
กับด้านหน้าของน้ิวก้อย (ในกรณีท่ีไม่มีเวลา สามารถกดจุด
หลิงต้าวแทนการกดเส้นลมปราณหัวใจท้ังเส้นได้) 
 กรณท่ีีมเีวลา กดเส้นลมปราณท้ังเส้น กก็ดพืน้ทีต่่อ
พืน้ท่ีมาเรือ่ยๆ ตามจดุท่ีรู้สกึว่าเป็นร่องกล้ามเนือ้ พอถงึข้อ
พบั กดร่องกล้ามเนือ้มดัล่างด้านในจนถงึรกัแร้ จากนัน้ยก
แขนข้ึน แล้วหายใจเข้าจมกูผ่อนออกปาก ๓ คร้ัง
 

(ให้เริ่มกดจากแขนข้างซ้ายก่อน ภาพประกอบเป็นภาพกดด้านขวามือ)

น�า้หนกัของ ความแรง จ�านวนครัง้ ความนานในแต่ละคร้ังและในทศิทาง ทีเ่รารู้สกึสบายและมี
ก�าลงัทีส่ดุ ณ เวลานัน้ การท�าให้เกิดสภาพดงักล่าว จะท�าให้เกิดความสมดุล/บ�าบัดรกัษาโรค
และสร้างพลงัชวีติทนัท ี(หายใจไม่ออก มอีาการจะเป็นลม หรอืรูส้กึไม่สบาย ให้กดจดุเหล่านีช่้วย)
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เส้นท่ีสาม ปอด จุดฉือ่เจ๋อ และจุดจงฝู่ 
 เริม่จากข้อมอืด้านใน บริเวณท่ีตรงกับกึง่กลาง
ระหว่างนิว้โป้งกับนิว้ชี ้ตรงร่องท่ีชดิกับเส้นเอน็กลางแขนด้าน
ในมาทางน้ิวโป้ง กดมาเรือ่ยๆ ตามจุดท่ีรูส้กึว่าเป็นร่องกล้าม
เน้ือจนถงึจุดข้อพบับรเิวณศอก เรยีกว่า จุดฉือ่เจ๋อ  
 จากน้ันกดเข้าร่องกล้ามเน้ือมัดหน้าด้านนอกจนสุด
กระดูกหัวไหล่ แล้วกดเลาะอ้อมข้าง กระดูกหัวไหล่ลงมา
กดเข่ียตรงจุดรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกตรงบริเวณ
ก่ึงกลางระหว่างกระดูกไหปลาร้ากับรักแร้ เรียกว่า จุดจงฝู่   
จากน้ันยกแขนข้ึน แล้วหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก ๓ คร้ัง 
(กรณีท่ีไม่มีเวลา สามารถกดจุดฉ่ือเจ๋อหรือจุดจงฝู่หรือกดท้ัง
สองจุดแทนเส้นลมปราณปอดท้ังเส้นได้)

 เส้นท่ีสี ่ล�าไส้ใหญ่ จดุเจียนวี ่และ จุดเหอกู่
 เร่ิมกดจากจุดเจียนว่ี บริเวณร่องบุ๋มใต้กระดูดหัวไหล่ตรงกลางแขนด้านนอก กดตรงลงมาเร่ือยๆ พอถึงข้อศอก
สามารถงอแขนเพ่ือให้กดได้ง่าย แล้วใช้น้ิวโป้งกดร่องกล้ามเน้ือกลางแขนด้านนอกมาเร่ือยๆ จนถึงข้อมือ กดเข่ียระบายพิษท่ีข้อ
มือสักพักแล้วเล่ือนมือมากดท่ี จุดเหอกู่ ซ่ึงอยู่ระหว่างน้ิวโป้งกับน้ิวช้ี วัดเข้ามาด้านหลังมือ 1 ข้อน้ิวโป้งชิดกับกระดูกน้ิวช้ี จากน้ัน
กดรีดออกไปทางน้ิวช้ี น้ิวโป้งและน้ิวก้อย ยกแขนแนบหู แล้วหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก ๓ คร้ัง (กรณีท่ีไม่มีเวลา สามารถกด
จุดเจียนอว่ีหรือจุดเหอกู่ หรือกดท้ังสองจุด แทนเส้นลมปราณล�าไส้ใหญ่ท้ังเส้นได้)
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 เส้นท่ีหก ล�าไส้เลก็ จดุเฉียนกู ่และจุดโฮวซี
 ย่ืนแขนซ้ายออกไปด้านหน้า  ใช้น้ิวมือขวาอ้อมไปกด
จากปลายสะบักด้านหลังกดพ้ืนท่ีต่อพ้ืนท่ีเล่ือนเข้ามาหากลาง
สะบัก แล้วกดต่อเน่ืองออกมาท่ีแขน กดตรงไปเร่ือยๆ ตามจุด
ท่ีรู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเน้ือจนถึงข้อศอก กดต่อไปเร่ือยๆ ตรง
ข้างกระดูกส่วนท่ีเป็นร่องกล้ามเน้ือระหว่างรอยต่อของหน้า
แขนกับหลังแขนด้านน้ิวก้อย จนถึงโคนน้ิวก้อย กดรีดออกไป
จนสุดน้ิวก้อย 
 

 เส้นท่ีห้า ลมปราณพเิศษซานเจยีว  (ซานแปลว่าสาม เจยีวแปลว่าชมุทาง ลมปราณซานเจยีวเป็นเส้นชุมทางของ
พลงังานสามส่วน ได้แก่ ช่องอก ช่องท้องและช่องเชิงกราน) และ จดุฮุย่จง    
 เริม่กดจากร่องกล้ามเนือ้ทีห่่างจากเส้นล�าไส้ใหญ่ไปทางด้านหลงัประมาณ ๑ ข้อน้ิวมือหรอื ๑ ร่องเส้นเอน็ กดตรงลงมา
เรือ่ยๆ ตรงจดุทีรู่ส้กึว่าเป็นร่องกล้ามเนือ้ จนถงึเฉยีดด้านในของตาตุ่มแขนด้านนอก 
 จากน้ันก็จะถึงข้อมือกดเข่ียระบายพิษท่ีข้อมือ แล้วกดรีดออกน้ิวนาง จากน้ัน ยกแขนแนบหู แล้วหายใจเข้าจมูกผ่อน
ออกปาก ๓ คร้ัง (กรณีท่ีไม่มีเวลา สามารถกดจุดฮุ่ยจงแทนการกดเส้นลมปราณซานเจียวท้ังเส้นได้ จุดฮุ่ยจง อยู่ตรงจุดท่ีวัดข้ึน
ไปจากตาตุ่มแขนด้านนอกส่ีน้ิวมือเรียงชิดติดกัน ห่างจากก่ึงกลางแขนด้านนอกไปทางน้ิวก้อยประมาณ ๑ ข้อน้ิวมือหรือ ๑ ร่อง
เส้นเอ็น)

 จากน้ัน ยกแขนแนบหู แล้วใช้น้ิวท้ัง ๕ ของมือขวา 

ก�าน้ิวมือทีละน้ิวของมือซ้าย ดึงให้เข้าท่ีจนครบทุกน้ิว  จากน้ัน 

๓ คร้ัง แล้วหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก ๓ คร้ัง (กรณีท่ีไม่มี
เวลา สามารถกดจุดเฉียนกู่แทนการกดเส้นลมปราณล�าไส้เล็ก
ท้ังเส้นได้ จุดเฉียนกู่ อยู่ตรงก่ึงกลางระหว่างหน้ามือกับหลัง
มือด้านน้ิวก้อย บริเวณโคนของข้อกระดูกน้ิวก้อยช้ินท่ีสาม นับ
จากปลายน้ิวเข้าไป หรือถ้าหงายมือท้ังสองข้างแล้ววางชิดกัน 
เราจะเห็นลายมือท่ีมีลักษณะคล้ายเรือหรือคล้ายธนู จุดเฉียนกู่
จะอยู่ตรงก่ึงกลางเรือหรือก่ึงกลางธนู หรืออาจกดจุดโฮวซี ซ่ึง
อยู่ห่างจากจุดเฉียนกู่มาทางข้อมือประมาณ ๑ ข้อน้ิวมือ)
 จากน้ันเปล่ียนมากดเส้นลมปราณด้านขวา ขณะปรับ
สมดุลคืน จึงมักท�าให้เรารู้สึกสดช่ืนโปร่งโล่งสบาย    
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ข่าว/สื่อ...

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

 .
 .

 
 w

ww
.m

or
ke

aw
.co

m/
 w

ww
.m

or
ke

aw
.ne

t

������������������� �  .indd   64 20/10/57   07:47


