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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ความดันโลหิตตัวบนและความดันโลหิตตัวล่างไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนภาวะสุขภาพร่างกายดีขึ้น จิตใจเบิกบาน
ผาสุข สงบ สบายใจ ดีกว่าก่อนการทดลอง 
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ABSTRACT 
 

 This research is an experimental research which has the purpose of studying 
the effect of empowerment on the behavior of reducing or giving up meat 
consumption and health status of participants in Buddhist Medicine.  The sample 
group were 70 Buddhist Medicine participants between ages 20-80 who took random 
sampling.  They were divided into 2 groups; experimental group and comparison 
group which had 35 people in each group.  The research took 12 weeks to study 
between experimental group who received empowerment and comparison group 
who did not received any empowerment.  The data were collected before and after 
the experiment by questionnaire, in-depth interviews, and group discussion.  The 
data were analyzed with percentage, sample mean, standard deviation, boundary 
test, and content analysis.   
 The research result found that after the experimental group received the 
empowerment, their behavior of reducing and giving up meat were different than 
before receiving the empowerment statistically significant at level of 
0.05.  Furthermore, their behavior of reducing or giving up meat consumption were 
higher than the comparison group; statistically significant at level of 0.05.  After the 
experiment, the experimental and comparison group had their  body weight and 
body mass index lowered than before the experiment; statistically significant at level 
0.05.  At the same time, their upper and lower blood pressure number had no 
difference; statistically significant at level 0.05.   For their health status, the study 
found that they were healthier, happier, and felt more peaceful and joyful than 
before the experiment. 



(6) 

สารบัญ 
 

    หน้า 
กิตติกรรมประกาศ  ...............................................................................................................  (3) 
บทคัดย่อภาษาไทย ...............................................................................................................  (4) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..........................................................................................................  (5) 
สารบัญ    ...............................................................................................................  (6) 
สารบัญตาราง   ...............................................................................................................  (9) 
สารบัญภาพ   ...............................................................................................................  (11) 
สารบัญแผนภูมิ  ...............................................................................................................  (12) 
สารบัญแผนภาพ  ...............................................................................................................  (13) 
 
บทที่ 
 1 บทน า……………………………. ..................................................................................  1 
   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ........................................................  1 
   ค าถามการวิจัย ..............................................................................................  5 
   วัตถุประสงค์ของการวิจัย ..............................................................................  5 
   สมมุติฐานการวิจัย .........................................................................................  5 
   ขอบเขตการวิจัย ............................................................................................  5 
   นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ...................................................................  6 
   ประโยชน์ที่ได้รับ ...........................................................................................  7 
 
 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ..........................................................................  8 
   การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม ..........................................................................  9 
   ปัญหาสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร ...............................................................  19 
    โรคมะเร็ง ...............................................................................................         19 
    โรคอ้วน ..................................................................................................    21 
    โรคเบาหวาน ..........................................................................................   21 
    โรคความดันโลหิตสูง ..............................................................................   22 
    โรคหัวใจและหลอดเลือด ........................................................................   23 
    โรคภูมิแพ้ ...............................................................................................   24 



(7) 

    สารบัญ (ตอ่) 
บทที่                                                                                               ...  หน้า 
  2         เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง(ต่อ) 
    โรคโลหิตจาง ..........................................................................................         25 
    โรคกระดูกพรุน  .....................................................................................          26 
   การบริโภคเนื้อสัตว์ .......................................................................................  26 
    ปัจจัยเสี่ยงต่อการบริโภคเนื้อสัตว์ ...........................................................   26 
    ผลกระทบจากการบริโภคเนื้อสัตว์ ..........................................................   28 
    กรณีศึกษาผู้ป่วย  ...................................................................................  32 

   องค์ความรู้การบริโภคอาหารให้เป็นยา……………………………………………..         36 
  แนวคิดทางด้านพุทธศาสนา .................................................................................  55 
       แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ......................................................................................  57 
    แนวคิดเก่ียวกับการเสริมพลังอ านาจ.......................................................  57 
    ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา ..............................................  61 
    ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถตนเอง ........................................................  62 
    ทฤษฏีแรงสนับสนุนทางสังคม ................................................................  67 
    แนวคิดการเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ............................................................  72 
    การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ ..............................................................  77 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ .....................................................................  84 
  กรอบแนวคิดในการวิจัย .......................................................................................   89 
 
 3 วิธีด าเนินการวิจัย....................................................................................................  90 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ............................................................................  90 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ..........................................................  90 
   การวางแผนการทดลอง .................................................................................  101 
   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ...............................................................................  102 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................  104 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ......................................................................  104 
   การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง ....................................................................  108 
 



(8) 

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที่                                                                                          หน้า 
 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ..........................................................................................  109 
   สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้สื่อความหมายในการวิจัย ...................................  109 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ..........................................................................................  110
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ 
 5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ................................................................ ..........145 
   สรุปผลการวิจัย .............................................................................................  145 
   อภิปรายผลการวิจัย ......................................................................................  147 
   ข้อเสนอแนะ .................................................................................................  159 
 
  บรรณานุกรม..................................................................................................  .......  161 
  ภาคผนวก ............................................................................................................  169 
   ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ........................................................  170 
   ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ....................................................................  182 
   ภาคผนวก ค แบบฟอร์มใบยินยอมให้ท างานวิจัย ..........................................  184 
   ภาคผนวก ง หนังสือจริยธรรม .......................................................................  186 
   ภาคผนวก จ ตารางค่ายสุขภาพ แพทย์วิถีธรรม 9 วัน 8 คืน .........................  189 
   ภาคผนวก ฉ โปรแกรมเสริมพลังเพื่อพฤติกรรม ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 191 
   ภาคผนวก ช คู่มืออาหารปรับสมดุลตามหลักแพทย์วิถีธรรม .........................  211 
   ภาคผนวก ซ ใบสรุปอาหารผู้เข้าร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรม .............................  271 
   ภาคผนวก ฌ สารอาหารใน ผัก พืช และธัญพืช ............................................  286 
   ภาคผนวก ญ ผลตรวจภาวะสขุภาพ ..............................................................  303 
   ภาคผนวก ฎ ภาพการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล .......................................................  309 
  ประวัติผู้วิจัย……………………………………………………………………………………………………….315 

  



(9) 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่  
   1 แหล่งอาหารส าคัญของกรดอะมิโนจ าเป็น………………………………………………….. 37 
   2 แสดงการประเมินภาวะโภชนาการเทียบกับดัชนีมวลกาย……………………………. 77 
   3 แสดงการจัดกลุ่มและระดับความรุนแรงของโรค ตามระดับน้ าตาลในเลือดและ 
 ระดับความดันโลหิต ตามแนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวานและ 
 โรคความดันโลหิตสูง………………………………………………………………………………… 80 
   4 การเสริมพลังโดยใช้ทฤษฏีการรับรู้ ความสามารถตนเอง ของ Bandura (1986) 92 

5  จ านวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง……. 
  และกลุ่มเปรียบเทียบ ...........................................................................................  110 
6 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภค ด้านกาย ภายใน กลุ่มทดลอง 
  และกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง .......................................  117 
7  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภค ด้านกาย ก่อนการทดลอง ...  
  และหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ............................  118 
8 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
  ภายใน กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ........  119 
9 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
  ก่อน และหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ...................  119 
10 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ ของกลุ่มทดลองและ 
  กลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลองภายในระยะเวลา 3 เดือน ................................  120 
11  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภค ด้านจิตใจ ก่อนการทดลอง 
  และหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ............................  122 
12 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภคด้านจิตใจ ก่อนและหลังการ 
  ทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ...............................................  123 
13  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของน้ าหนักตัว ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  
  ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ..........................................................................  124 
14  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของน้ าหนักตัว ก่อนและหลังการทดลอง  
  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ............................................................  124 
15 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  
  ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  ........................................................................   125 



(10) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่
16 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกายก่อนและหลังการทดลอง  
  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ............................................................  125  
17  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตตัวบน (Systolic Blood Pressure) 
  ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง ..........  126 
18  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตตัวบน (Systolic Blood Pressure) 
           ก่อนและหลังการทดลอง  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ.....................  126 
19  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure 
  ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  ......  127 
20 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure)           
  ก่อนและหลังการทดลอง  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ...................  127 
21  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภค ด้านกาย พฤติกรรมการบริโภค   
  เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พฤติกรรมการบริโภค ด้านจิตใจ พฤติกรรมการลด  
 ละ เลิกกการบริโภคเนื้อสัตว์ ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิต 
  ตัวล่าง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ................................................  128 
22 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภค ด้านกาย พฤติกรรมการบริโภค 
 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พฤติกรรมการบริโภคด้านจิตใจ ดัชนีมวลกาย  
 ความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม 
  เปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง..................................................................  129 
23  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการรับรู้ความสามารถตนเอง ต่อการลด ละ เลิก  
  การบริโภคเนื้อสัตว์ ..............................................................................................  131 
24  ข้อมูลการซักประวัติ ของ กลุ่มทดลองหลังจบโครงการ 3 เดือนของระดับความดัน 
  โลหิตตัวบน (Systolic Blood Pressure)  ...........................................................  133 
25  ตารางสรุปภาวะสุขภาพหลังการทดลองในผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม กลุ่มทดลองใน 
  ระยะเวลา 3 เดือน  ..............................................................................................  140 

  26 สารอาหารในพืช ผัก และผลไม้ จ านวน 100 กรัม ..……………………………………….. 278 
  27 ธัญพืขท่ีมีวิตามินบี 12 สูง ……………………………………………………………………………. 287 
  28 สารอาหาร เมนูสูตรอาหารแพทย์วิถีธรรม………………………………………………………      291 



(11) 

สารบัญภาพ 

 
ภาพที ่            หน้า 
 1 แสดงสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณท่ีเกื้อหนุนกันไปมา.. 75 
 2 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสุขภาพ…………………………………………………………… 76 
 3 ผลค่าเลือดตรวจระดับฮอร์โมนในกระแสเลือดของต่อมไทรอยด์ก่อนและหลังทดลอง 304
 4 ผลค่าเลือดตรวจหาสารบ่งชี้ สัญญาณโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ก่อนและหลัง  305 

5 ไขมันที่มีเนื้อร้ายเกาะอยู่, ล าไส้ที่มีเนื้อร้ายหลัง………………………………………………. 305 

6 ชิ้นเนื้อร้ายติดไขมันที่ตัดออกมาตรวจ /ล าไส้ที่มีเนื้อร้ายตรงบริเวณหน้าท้อง        305 

7 ผลค่าเลือดตรวจ Creatinine (CR) ค่าของเสียในเลือดและระดับน้ าตาลในเลือด…. 306 

8 ผลค่าเลือดระดับ Cholesterol , Triglyceride , LDL……………………………………… 307 

 9  ภาพลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล สวนป่านาบุญ 1 อ าเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร ........  310 
 10 ภาพการลงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลหลังทดลองเก็บข้อมูลเชิงลึก ..............................  311 
 11 บันทึกประมวลผลข้อมูลงานวิจัย ..........................................................................  312 
 12 ภาพการให้ข้อมูลเสริมพลังออนไลน์ และเก็บข้อมูลทางสื่อออนไลน์ .....................  313 
 13 ภาพการเก็บข้อมูลทางสื่อออนไลน์ .......................................................................  314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



(12) 

 

สารบัญแผนภูม ิ

 
แผนภูมิที ่            หน้า 

 1 แสดงแผนการทดลอง ..........................................................................................  101 
 2 สถานการณ์การบริโภคเนื้อสัตว์ผู้เข้าร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรมหลังการทดลอง .....  120 
  



(13) 

สารบัญแผนภาพ 

 
แผนภาพที่            หน้า 
     1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ท าให้เกิดพฤติกรรม.................................................... 63 
     2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองและการคาดหวังในผลลัพธ์.. 63 
     3 ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองและการคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการ 
       กระท าพฤติกรรม……………………………………………………………………………………. 64 
     4 กรอบแนวคิดในการวิจัย.....................................................................................  89 
 



1 
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ  ไม่ได้เกิด
จากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลีหรือติดต่อผ่านตัวน าโรค (พาหะ) หรือสารคัด
หลั่งต่าง ๆ สาเหตุของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภค หรือวิถีการใช้ชีวิต (Lifestyle) ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ตัวอย่างเช่น 
การบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็มจัด การดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ การขาดการออกก าลังกายและการมี
ความเครียด เป็นต้น ในปัจจุบันคนมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการ
เสียชีวิต จากสถิติผู้เสียชีวิตในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปี พ.ศ. 2552 พบว่า เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของ
ประชากรโลกทั้งหมดถึงร้อยละ 63.00 ส าหรับประเทศไทยสถิติปี พ.ศ. 2552 มีถึง 14 ล้านคนที่เป็นโรค
ในกลุ่ม NCDs และเสียชีวิตถึงร้อยละ 73.00 จากสาเหตุโรคดังกล่าว (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ.  2552 : 1) โรคในกลุ่มนี้ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอด
เลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคไขมันในเลือดสูง โรคมะเร็ง โรคทางพันธุกรรม โรค
ตับแข็ง และโรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) เป็นต้น ในขณะที่ประเทศไทยนั้น พบว่า มีการเจ็บป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ิมขึ้น ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง โดย
ช่วงปี พ.ศ. 2544-2557 มีอัตราเพ่ิมเฉลี่ยกว่าร้อยละ 12.00 เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ  ซ่ึงข้อมูลรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย จากการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557  
พบว่า คนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 74.1 บริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ จากการส ารวจอนามัย
สวัสดิการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
27,960 คน พบว่า การบริโภคอาหารของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนผู้ที่ทานอาหารกลุ่มไข่ 
ร้อยละ 98.4 กลุ่มเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ร้อยละ 98.1 กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 
88.2 ส่วนอาหารในกลุ่มที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหากบริโภคมากเกินพอดีได้แก่ กลุ่มอาหารที่มีไขมันสูง 
พบว่า 1-2 วัน/สัปดาห์สูงสุด ร้อยละ 51.6 อาหารส าเร็จรูป แช่แข็ง หรืออาหารพร้อมปรุงแช่เย็นตาม
ร้านสะดวกซ้ือ มีคนทาน 1-2 วันต่อสัปดาห์เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 46.6) คนส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหาร
ด้วยความชอบมากที่สุด ร้อยละ 22.1 รองลงมาคือ รสชาติ ความอยากทาน ร้อยละ 18.5 และ 18.2 
และคุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 12.9 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ.  2560 : 23-26) ส่วนบัญชีรายจ่าย
สุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยล่าสุด พบว่า ปี  พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2555 รายจ่ายด้านสุขภาพ
ภาครัฐเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 11.98 ต่อปี และคาดการณ์รายจ่ายของระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐในปี 
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2564 จะเพ่ิมข้ึนอีกเฉลี่ยร้อยละ 8.94 ต่อปี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพรัฐ ปี พ.ศ. 2545 = 127,534 
ล้านบาท  ปี  พ.ศ. 2555 = 388,939 ล้านบาท ปี  พ.ศ. 2564 = 684,275 ล้านบาท (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564.  2559 : 42-43) นอกจากกลุ่มโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยแล้ว ยัง พบว่า เป็นปัญหาใหญ่และร้ายแรงส าหรับ
ประเทศที่ก าลังพัฒนาและพัฒนาแล้วเช่นเดียวกัน โดยมีอัตราผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นทุกปี เช่น ท าให้คน
อเมริกันสามในสี่ตายด้วยโรคใดโรคหนึ่งดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 147)  
 เมตาบอลิซึม (Metabolism) คือ กระบวนการทางเคมีที่ช่วยให้ร่างกายท างานได้ตามปกติ
หรือสามารถรักษาภาวะต่าง ๆ ภายในร่างกายให้คงท่ี (Homeostasis) กระบวนดังกล่าวประกอบด้วย
การย่อยสารอาหารจากอาหารและเครื่องดื่มที่บริโภคเข้าไป และการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ  ใน
ร่างกาย กระบวนการเมตาบอลิซึมจะเปลี่ยนอาหารและเครื่องดื่มที่รับเข้าไปให้กลายเป็นพลังงาน  เพ่ือ
น าไปใช้ท าสิ่งต่าง ๆ เช่น การหายใจ การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะ กระบวนการทางเคมีของเมตา
บอลิซึมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กระบวนการสลาย และกระบวนการสร้าง โดยร่างกายจะจัดระบบ
การท างานของกระบวนการทั้ง 2 ส่วนนี้ให้เกิดความสมดุลในด้านต่าง ๆ แก่ร่างกาย เมื่อได้รับอาหาร
และเครื่องดื่มที่บริโภคเข้าไป กระบวนการเมตาบอลิซึมจะเปลี่ยนอาหารและเครื่องดื่มเหล่านั้นมาเป็น
พลังงาน โดยใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาผลาญ และปล่อยออกมาในรูปของพลังงาน  หากเกิดปัญหา
สุขภาพบางอย่างขึ้นมา อาจส่งผลต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมได้ (พบแพทย์ .  2561 : 1) กลุ่มโรค
ต่างๆ ที่มักเกิดร่วมกัน คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือด
สมอง และ โรคหลอดเลือดหัวใจ ทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยง ที่ส าคัญ คือ โรคอ้วน และภาวะน้ าตาลในเลือดสูง
จากการขาดประสิทธิภาพของฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ คือ การสูง อายุ พันธุกรรม  
และ ขาดการออกก าลังกาย สาเหตุหลักที่ส าคัญของกลุ่มโรคเมแทบอลิซึมมีสองสาเหตุ คือ (1) เกิด
จากการบริโภคอาหารเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์มากจนเกินความจ าเป็นของร่างกาย ท าให้เสี่ยงต่อการ
เกิดโรค และ (2) การบริโภคอาหารจากพืชผักผลไม้ในปริมาณที่ไม่มากเพียงพอ จึงท าให้ขาด
สารส าคัญทางชีวภาพ (สารจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ เป็นต้น) ที่ป้องกันการเกิดโรคและช่วยให้สุขภาพแข็งแรง (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 147) และในปัจจุบันอาหารที่มีการผลิตและ
บริโภคมีการปรุงแต่งด้วยสารต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะสารสังเคราะห์ที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติ 
นอกจากนั้นอาหารที่อยู่ในรูปวัตถุดิบที่ได้จากพืชก็อาจจะปนเปื้อนด้วยยาฆ่าแมลงประเภทต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ในขณะที่เนื้อสัตว์ที่มีการบริโภคในประเทศซึ่งเกิดจากการเลี้ยงในฟาร์มทั้งที่
เป็นฟาร์มขนาดใหญ่และขนาดเล็กก็อาจมีการใช้ฮอร์โมน สารเร่งการเจริญเติบโต ยาปฏิชีวนะเพ่ือ
ป้องกันโรคในสัตว์ เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะมีตกค้างในสัตว์ก่อนส่งถึงมือ
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ผู้บริโภค นอกจากวัตถุดิบอาหารที่ปนเปื้อนหรือมีสารเคมีตกค้างแล้ว การประกอบอาหารเป็น
เวลานาน ๆ โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ก็อาจท าให้เกิดสารพิษระหว่างกระบวนการปรุงอาหาร
หรือแปรรูปอาหารได้ ดังนั้นสารพิษที่ได้รับจากการกินอาหารและจากสิ่งแวดล้อม เมื่อเข้าไปใน
ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นหรือการสันดาปของเซลล์ ท าให้เกิดความเสียหายแก่โมเลกุล เยื่อ
หุ้มเซลล์ ท าให้เซลล์เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคมะเร็งได้ ในผัก
และผลไม้ธรรมชาติ มีสารอาหารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระได้แก่ วิตามินซี วิตามินอี เบต้าแคโรทีน 
ซีลีเนียม โคเอนไซม์คิวเทน ทีส่ามารถช่วยลดความเสื่อมและช่วยป้องการเกิดโรคมะเร็งได้ (พรพิมล ศิ
ริกุล.  2555 : 23-24) ปัจจุบันชาวตะวันตก ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา เอเซีย รวมถึงประเทศไทย 
เริ่มตระหนักถึงพิษภัย ของการกินอาหาร มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ชักชวนให้ลด
การกินเนื้อสัตว์ ให้หันมากิน พืช ผัก และ ธัญพืช แทน เนื่องจากในเนื้อสัตว์ มีปริมาณไขมันค่อนข้าง
สูง และยังพบว่า ผู้ที่กินเนื้อสัตว์มาก ๆ มีโอกาสที่เกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้สูง อีกด้วย   (ธีรวีร์ วราธร
ไพ บู ล ย์ .   2557 : 262)  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า โด ย  School of Medicine, George Washington 
University รายงานว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่ผ่านขบวนการย่อยอาหาร จะเกิดสารพิษที่เรียกว่า 
dimethylamine N-oxide เป็นสารพิษที่ท าให้เกิดการอักเสบในร่างกายซึ่งจะเหนี่ยวน าไปสู่การเกิด
โรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด โรคมะเร็งและโรคอ่ืน ๆ  อีก
มากมาย นอกจากนี้ยังท าลายระบบภูมิคุ้มกันด้วย ซึ่งมีหลักฐานที่ปรากฏชัดว่าสารพิษจะถูกสร้างขึ้น
ในล าไส้ของเราจากการย่อยสลายของโปรตีนจากเนื้อสัตว์ (Changing Our Mindset About 
Science.  2560) ดังนั้นปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเนื้อสัตว์ จึงเป็นสาเหตุหลักท าให้ผู้มีความรู้และ
ความเข้าใจเรื่องกระบวนการย่อย และกระบวนการเมแทบอลิซึมของร่างกายมีความกลัวและความ
ห่วงใยในความเจ็บป่วย อยากมีชีวิตที่แข็งแรงยืนยาว จึงหันมาบริโภคอาหารมังสวิรัติมากขึ้น จากสถิติ
มีผู้สนใจบริโภคอาหารมังสวิรัติที่เพ่ิมข้ึนในประเทศอเมริกาและยุโรป โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ ซึ่งมี
ประชากรมังสวิรัติค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 7.00-10.00 จ านวนเพศหญิงจะมีมากกว่าเพศชาย 
(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 152) 
 จากความรู้เกี่ยวกับแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การแพทย์วิถีธรรมเป็น
การแพทย์ทางเลือกที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ โดยน าเอาวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั้ง 4 แผน 
คือ แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพ้ืนบ้าน รวมกับหลัก 8 อ. เพ่ือสุขภาพที่ดีของ
สถาบันบุญนิยม มาจัดการองค์ความรู้ ประยุกต์ผสมผสานและบูรณาการด้วยหลักธรรมขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เน้นการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่
ต้นเหตุ โดยใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้ และมีความยั่งยืน (ใจเพชร 
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กล้าจน.  2559 : 4-5) ท าให้เข้าใจสาเหตุหลักของการมีภาวะสุขภาพที่ดี และความเจ็บป่วย กลไกการ
เกิดโรคและการบรรเทาของโรคต่าง ๆ วิธีการปฏิบัติ ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพด้วยเทคนิค 9 ข้อ 
เรียนรู้ เทคนิคการรับประทานอาหาร ตามล าดับการย่อยง่าย คุ้มครองเซลล์ เรียนรู้อาหารปรับสมดุล 
ผักผลไม้ สมุนไพร และกลุ่มอาหารฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น โดยเฉพาะเรียนรู้วิธีดับโรค ด้วยวิถีแห่งพุทธ
ธรรม ได้น าองค์ความรู้มาปฏิบัติด้วยตนเอง  จนท าให้เกิดภาวะสุขภาพของตนเองดีขึ้น จากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ จากงานวิจัยใจเพชร กล้าจน  (2553 : บทคัดย่อ) จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 1 ในปี พ.ศ. 2538-2551 จ านวน 12,203 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 
1,397 คน ภายใน 7 วัน อาการเจ็บป่วยลดลง 92.41 % และการวิเคราะห์ข้อมูลชุดที่ 2 จาก
ประชากรในปี พ.ศ. 2552 จ านวน 2,152 คน ภายใน 7 วัน อาการเจ็บป่วยทุเลาลง 1 ,704 อาการ 
คิดเป็น 94.51 %  
 จากการศึกษาแนวคิดของแบนดูรา (Banddura,  1997 : 215) การรับรู้ความสามารถ
ตนเองเป็นปัจจัยส าคัญในการน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลากร สร้างให้ เกิด
ความสามารถตนเอง โดยการกระตุ้น การรับรู้ความสามารถตนเอง จากการฝึกปฏิบัติให้ส าเร็จด้วย
ตนเอง การเห็นตัวอย่างการปฏิบัติของผู้อ่ืน การพูดชักจูงให้ก าลังใจ การกระตุ้นทางอารมณ์ (จุฑาวดี 
กมลพรมงคล.  2555 : 20) จากการศึกษางานวิจัยของ สุภาพรรณ สุขคล้าย  (2553 : 9) ที่พบว่าเมื่อ
เข้ากระบวนการเสริมพลัง ผลของการเสริมพลังมีผลต่อการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน 
จากการศึกษาวิจัยในผลของโปรแกรมการเสริมพลังอ านาจกับภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
พบว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการเสริมพลัง ภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกค่าลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยของ รุสนี วาอายีตา  (2557 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้การรับรู้ความสามารถตนเอง ท าให้
พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ท าให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักตัวดัชนีมวลกายลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาทฤษฏีการรับรู้ ความสามารถตนเอง 
ของ Banduraโดยจะประยุกต์มาใช้เป็นโปรแกรมเสริมพลัง เพ่ือศึกษาผลของการเสริมพลังต่อ
พฤติกรรมลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์และภาวะสุขภาพของผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม โดยการ
เสริมพลังจะเป็นกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาตนเองและกลุ่ม ให้ได้เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการ
บริโภคเนื้อสัตว์ที่ ไม่ เหมาะสมต่อภาวะสุขภาพรวมถึงปัจจัยที่ เกี่ยวข้องท าให้ เกิดการค้นพบ
ความสามารถของตนเอง และตัดสินใจใช้ทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือ
จัดการควบคุมหรือลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางให้
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ที่เหมาะสมเพ่ือภาวะสุขภาพที่ดีต่อไป 
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ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.  พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์และภาวะสุขภาพเป็นอย่างไร   
 2.  กลุ่มท่ีได้รับการเสริมพลังมีพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์และภาวะ
สุขภาพแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมพลังหลังเข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม หรือไม่  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การบริโภคเนื้อสัตว์ของผู้เข้าร่วมอบรม 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์
ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการเข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม  
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการเข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม 
 4. เพ่ือศึกษาผลของการเสริมพลังต่อภาวะสุขภาพกลุ่มทดลอง 
 

สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 1. พฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์มากกว่าก่อนเข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม และ
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
 2.  กลุ่มทดลองท่ีได้รับการเสริมพลังมีภาวะสุขภาพท่ีดีขึ้นกว่าก่อนเข้าโปรแกรม 
   

ขอบเขตกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้ทฤษฏีแรงเสริมพลัง และแรง
สนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 
 2.  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา ศึกษาผลของโปรแกรมของผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายสุขภาพ
แพทย์วิถีธรรมหลักสูตร 9 วัน ณ สวนป่านาบุญ 1 ต าบล ดอนตาล อ าเภอ ดอนตาล จังหวัด 
มุกดาหาร 

3.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่ม ผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมหลักสูตร 9 วัน และ

ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม โดย ให้ข้อมูล และ ให้ค าปรึกษาผ่านทางสื่อออนไลน์ หลังการอบรม 
จ านวน 35 คน 
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  กลุ่มเปรียบเทียบ เป็นกลุ่ม ผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมหลักสูตร 9 วนั 
แต่ไม่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม โดย ให้ข้อมูล และ ให้ค าปรึกษาทางสื่อออนไลน์ หลังการอบรม 
จ านวน 35 คน 
 

ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การเสริมพลัง  หมายถึง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สุขภาพ โดยใช้หลักการ
แพทย์ทางเลือกแพทย์วิถีธรรม ร่วมกับ ทฤษฏีการเสริมพลังกับแรงสนับสนุนทางสังคม ช่วยเหลือด้าน
ข้อมูลข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรือสนับสนุนทางด้านจิตใจ การให้ค าปรึกษาการดูแลสุขภาพ เพ่ือชักจูง
ให้ก าลังใจ และกระตุ้นให้เกิดรับรู้ความสามารถตนเอง 
 เนื้อสัตว์  หมายถึง  ชิ้นส่วนของร่างกายสัตว์ที่มีกระดูก เช่น วัว หมู เป็ด ไก่ ปลา สัตว์ทะเล 
(กุ้ง ปู ปลา หอย) 
 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์  หมายถึง  ไข่เป็ด ไข่ไก่ น้ านมจากสัตว์ โยเกิร์ต (ท าจากนมวัว) เนื้อติด
มันต่าง ๆ (หมูสามชั้น เบคอน) ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ลูกชิ้น ไส้กรอก ปลาร้า) 
  พฤติกรรมการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ เป็นนิยามศัพท์ที่ใช้เฉพาะในงานวิจัยนี้
เท่านั้น 
  พฤติกรรมการลด การบริโภคเนื้อสัตว์ ในระดับพอใช้ (ลดได้น้อย) หมายถึง ปฏิบัติลด
ได้เป็นบางคราว หรือ ไม่เกิน 1 เดือน ของการเก็บงานวิจัย 
  พฤติกรรมการละ การบริโภคเนื้อสัตว์ ในระดับปานกลาง  หมายถึง  ปฏิบัติลดได้เป็น
ส่วนมากแต่ไม่เป็นประจ า หรือ 1 เดือน - 2 เดือน ของการเก็บงานวิจัย  
  พฤติกรรมการเลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ ในระดับดี (ลดได้มาก)  หมายถึง  ปฏิบัติลดได้
เป็นประจ าสม่ าเสมอ หรือ มากกว่า 2 เดือน จนถึง 3 เดือน ของการเก็บงานวิจัย 
  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ด้านทางกาย  หมายถึง  การรับประทานอาหารตามหลัก
แพทย์วิถีธรรม เช่นรับประทานอาหารตามล าดับการย่อย เคี้ยวอาหารให้ละเอียด หลีกเลี่ยงรับประทาน
อาหารปรุงรสจัด รับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่นผัก ผลไม้ ลดเนื้อ เพ่ิมผัก รับประทานอาหาร
ตามกลุ่มฤทธิ์ร้อน ฤทธิ์เย็น รับประทานอาหารแบบแยกทีละชนิด รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยเกลือ
เป็นหลัก  
  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ด้านทางจิตใจ  หมายถึง  การลด ละ เลิกรับประทาน
เนื้อสัตว์ด้วยใจที่ผาสุก,ยินดีกับการรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์อย่างค านึงถึงประโยชน์ และยินดี
รับประทานอาหารอย่างไม่ชอบ ไม่ชังในรสอาหาร  

 การแพทย์วิถีธรรม  หมายถึง  ศาสตร์ทางด้านการแพทย์ที่น าเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์การ
ดูแลสุขภาพทั้ง 4 แผน มาบูรณาการในการดูแลสุขภาพ เน้นการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ 
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โดยใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืน  (ใจเพชร กล้าจน. 
2558 : 20) 

 ภาวะสุขภาพ ทางกาย  หมายถึง  ร่างกายแข็งแรง เบาตัว สบายกาย มีก าลัง  
 ภาวะสุขภาพ ทางใจ  หมายถึง  จิตใจที่มีความสุข เบิกบาน มีความเมตตา  
สื่อออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) 

เพ่ือใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรม
ประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารมี
ส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบข้อมูลภาพและ ข้อมูลเสียง ช่องทางสื่อใน
งานวิจัยครั้งนี้ หมายถึง Line (ไลน์) Youtuble  และ โทรศัพท์   

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์อย่าง
เหมาะสม 
 2.  เป็นแนวทางต่อหน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ), โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพจ), โรงพยาบาลชุมชน (รพช), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล (รพสต) เพ่ือเป็นทางเลือก
หนึ่งในการแนะน าประชาชน ส าหรับใช้ในการส่งเสริม ฟ้ืนฟูการดูแลสุขภาพด้านอาหาร เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายทั้งของผู้ป่วย และหน่วยงานรัฐในระบบสุขภาพ โดยให้ประชาชนบริโภคเนื้อสัตว์อย่าง
เหมาะสมต่อภาวะสุขภาพที่ดีข้ึน 
 3.  เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอ่ืน ๆ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัย ผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์และ
ภาวะสุขภาพของผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรมในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผลการทบทวนได้น าเสนอเนื้อหาตามล าดับดังนี้  
  1. การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 
  2. ปัญหาสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร 

 2.1  โรคมะเร็ง 
 2.2  โรคอ้วน 
 2.3  โรคเบาหวาน 
 2.4  โรคความดันโลหิตสูง 
 2.5  โรคหัวใจและหลอดเลือด 
 2.6  โรคภูมิแพ้ 
 2.7  โรคโลหิตจาง 
 2.8  โรคกระดูกพรุน    

  3. การบริโภคเนื้อสัตว์ 
   3.1  ปัจจัยเสี่ยงต่อการบริโภคเนื้อสัตว์ 
   3.2  ผลกระทบจากการบริโภคเนื้อสัตว์ 
   3.3  กรณีศึกษาผู้ป่วย  
   3.4  องค์ความรู้การบริโภคอาหารให้เป็นยา 
  4.  แนวคิดทางด้านพุทธศาสนา 
  5.  แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
   5.1  ทฤษฎีการเสริมพลัง 
   5.2  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา  
   5.3  ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง 
   5.4  ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม  
   5.5  แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ 
   5.6  การตรวจประเมินภาวะสุขภาพร่างกาย 
  6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
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  7.  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 
 องค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพ่ือการพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เกิดขึ้น
จากการสังเคราะห์แนวคิดส าคัญ ๆ จากหลาย ๆ แนวคิดไม่ว่าจะเป็น แนวคิดพุทธธรรมะ แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดสุขภาวะตามหลักพุทธศาสนา แนวคิดการแพทย์ทางเลือก แนวคิด
การแพทย์แผนไทยและแผนพื้นบ้าน แนวคิดสุขภาพบุญนิยม แนวคิดวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบัน 
แนวคิดทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสสารกับพลังงาน ทฤษฎีขั้ว
ตรงกันข้ามเชิงสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อมูลผ่านประสบการณ์ในการจัดท าค่าย
สุขภาพตลอดระยะเวลา 15 ปี ได้บูรณาการและพัฒนาเป็นวิธีการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ตาม “แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม” (ใจเพชร กล้าจน.  2553 : 61-85) 
  1. สาเหตุของความเจ็บป่วยตามหลักการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 4 สาเหตุหลัก 9 
สาเหตุย่อย มีดังนี้คือ 

   1.1 สาเหตุหลัก 4 ข้อ ของความเจ็บป่วยตามหลักแพทย์วิถีธรรม 
    1.1.1 ความร้อนเย็นไม่สมดุลด้านวัตถุ 
    1.1.2 ท าบาป/อกุศลกรรม 
    1.1.3 การไม่บ าเพ็ญบุญกุศล 
    1.1.4 ความกลัว/ความวิตกกังวล 
   1.2 สาเหตุย่อย 9 ข้อของความเจ็บป่วยตามหลักแพทย์วิถีธรรม 

    1.2.1 อารมณ์เป็นพิษ เช่น ความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวล ความ
โลภ โกรธ  หลง ยึดเกิน เอาแต่ใจตัวเอง เป็นต้น 

    1.2.2  อาหารเป็นพิษและไม่สมดุลพิษจากอาหาร ประกอบด้วยหลัก ดังนี้ 
     1.2.2.1  พิษจากอาหารที่มีสารพิษ สารเคมี ตกค้างทั้งในพืชและสัตว์ ทั้ง

ขบวนการผลิตและการปรุงอาหาร 
     1.2.2.2  พิษจากอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์มากเกินไป 
     1.2.2.3  พิษจากอาหารที่ปรุงรสจัดเกินไป 
     1.2.2.4  พิษจากอาหารไม่สมดุล 

     1.2.2.5  พิษจากของเสียและความร้อนจากขบวนการย่อย สันดาปและ
เผาผลาญอาหาร 
     1.2.2.6  พิษจากการไม่รู้เทคนิคในการรับประทานอาหารสุขภาพอย่าง
ผาสุกและไม่รู้วิธีปฏิบัติในการ ลด ละ ล้าง ความอยากในจิตต่ออาหารเป็นพิษอย่างถูกตรง 
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    1.2.3 พิษจากการไม่ออกก าลังกาย หรือการออกก าลังกายและอิริยาบถท่ีไม่
ถูกต้อง 
    1.2.4 พิษจากมลพิษต่าง ๆ ในโลกเพ่ิมมากขึ้น เช่น อุณหภูมิบรรยากาศโลก
ที่ร้อนขึ้น ควันพิษและสารพิษต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ท าให้พิษดังกล่าวเคลื่อนเข้ามาท าร้าย
เซลล์เนื้อเยื่อของร่างกาย ถ้าเราไม่รู้จักวิธีถอนพิษออกจากร่างกาย ก็จะเร่งความเสื่อมของร่างกาย
และก่อโรคภัยไข้เจ็บได้ 
    1.2.5 พิษจากการสัมผัสเครื่องยนต์/เครื่องไฟฟ้า/เครื่องอิเล็กทรอนิกส์มาก
เกินความสมดุล 
    1.2.6 ไม่พ่ึงตน ด้วยวิธีที่ประหยัดเรียบง่าย ในการลดความรุนแรงของพิษ
หรือระบายพิษออกจากร่างกาย 

    1.2.7 การเพียรการพักที่ไม่พอดี 
    1.2.8 บาป/อกุศลกรรม ดังค าตรัสของพระพุทธเจ้า “ความสั่งสมบาปน า

ทุกข์มาให้”  (พระไตรปิฎก เล่ม 25 ข้อ 59) และข้อมูลในพระไตรปิฎก เล่มที่ 14 
    1.2.9 การบูรณาการองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ ณ 
ปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ไม่สามารถลดปัญหาสุขภาพด้วยการแก้ที่ต้นเหตุ ส่วนใหญ่เป็น
การแก้ที่ปลายเหตุ มีค่าใช้จ่ายที่สูง และคนพ่ึงตนเองได้น้อยลงในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพตนเอง 
 ผลจากความเจ็บป่วยเป็นมาจากการใช้ชีวิตไม่สมดุล การใช้ความคิดมากเกินไป การขาด
การออกก าลังกาย การกินอาหารไม่ถูกต้อง ความกดดันทางจิตใจ จากความขัดแย้งกับบุคคล 
สิ่งแวดล้อม (สุรพล ธรรมร่มดี และมิรา ชัยมหาวงศ์.  2552 : 19) 
  2. กลไกการเกิดและการหายของโรค/อาการเจ็บป่วย ตามหลักแพทย์ทางเลือก 
วิถีธรรม 

   2.1 กลไกการเกิดและการหายของโรค/อาการเจ็บป่วย ตามหลักแพทย์วิถีธรรม 
    การเกิดของโรคเนื่องจากภาวะร่างกายร้อนเย็นไม่สมดุลมีผลต่อปฏิกิริยา
รีเฟล็กซ์เป็นการท างานอย่างอัตโนมัติของเซลล์ และปัจจัยที่ท าให้โครงสร้าง หรือโครงรูปของเซลล์คง
สภาพหรือเสียสภาพ เมื่อเกิดภาวะร่างกายร้อนเย็นไม่สมดุลโครงรูปของเซลล์  ผิดปกติ เซลล์ก็จะเสีย
หน้าที่ ไม่สามารถก าจัดพิษต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิษต่าง ๆ ก็จะสะสมค้างอยู่ในร่างกาย ท า
ให้เซลล์เสื่อมและตายก่อนเวลาอันควร การท างานของอวัยวะต่าง ๆ ก็เสื่อม จึงท าให้เกิดโรคได้ทุกโรค
หรือเกิดอาการเจ็บป่วยได้ทุกอาการหรือ เกิดความเสื่อมได้ทุกเซลล์ทุกอวัยวะของร่างกาย ปัจจัยที่
สัมพันธ์เพ่ิมเติมคือการละบาป บ าเพ็ญบุญ และการเพ่ิมพูนความวิตกกังวล จะท าให้ภาวะร่างกาย
ร้อนเย็นไม่สมดุลมากยิ่งขึ้น ส่วนการละบาป บ าเพ็ญบุญ และเพ่ิมพูนใจไร้กังวล จะท าให้ภาวะร่างกาย
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ร้อนเย็นสมดุลมากยิ่งขึ้น ความเข้าใจกลไกการเกิดและการหายของโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เป็น
รหัสที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยที่ต้นเหตุได้อย่างถูกต้อง 

  3. กลุ่มอาการเจ็บป่วย ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 5 กลุ่มอาการ 
อาการเจ็บป่วยแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มใหญ ่ๆ ได้แก่ 

   3.1  กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกิน 
   3.2  กลุ่มอาการของภาวะร่างกายเย็นเกิน 
   3.3  กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกินและเย็นเกินเกิดข้ึนพร้อมกัน 

   3.4  กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้อนเกิน ตีกลับเป็น
อาการเย็นเกิน (เย็นหลอก) 
   3.5  กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายเย็นเกิน ตีกลับเป็น
อาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก) 

 ตัวอย่างอาการของภาวะร่างกายร้อนเกิน (ยุคนี้ ร้อยละ 80 มักจะร้อนเกิน) 
อาการเด่นที่มักเกิดเมื่อมีภาวะร่างกายร้อนเกิน ได้แก่ กระหายน้ า ปวด บวมแดง ร้อน ตึง แข็ง มึนชา 
แผลผุพอง ปากคอแห้ง ผื่น คัน ปัสสาวะเข้มมีปริมาณน้อย อุจจาระแข็ง ก าลังตก ชีพจรเต้นแรง เส้น
เลือดขยายตัว 
 เมื่อมีภาวะร่างกายร้อนเกิน ให้แก้ด้วยการใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเท่าที่รู้สึกสบาย ลดหรืองดสิ่งที่
มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่รู้สึกสบาย 
 ตัวอย่างอาการของภาวะร่างกายเย็นเกิน (ยุคนี้ ร้อยละ 5 มักจะเย็นเกิน ซึ่งมีสาเหตุตรงกัน
ข้ามกับภาวะร่างกายร้อนเกิน) 
 อาการเด่นที่มักเกิดเมื่อมีอาการภาวะร่างกายเย็นเกิน ได้แก่ ปากคอชุ่ม ไม่กระหายน้ า รส
ของน้ าจืดผิดปกติ ปวด เหี่ยว ซีด เย็น ตึง แข็ง มึน ชา ท้องอืด หนาวสั่น ปัสสาวะใสปริมาณมาก 
อุจจาระเหลว ก าลังตก ชีพจรเต้นเบา 
 เมื่อมีอาการภาวะร่างกายเย็นเกิน ให้แก้ด้วยการใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่รู้สึกสบาย ลดหรือ
งดสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่รู้สึกสบาย 

 ตัวอย่างกลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกินและเย็นเกิน เกิดขึ้นพร้อมกัน (ร้อนเย็นพัน
กัน)  ยุคนี้ ร้อยละ 15  
 อาการเด่นที่มักจะเกิด ได้แก่ มีไข้สูง แต่หนาวสั่นหรือเย็นมือ เย็นเท้า ปวดศีรษะ ตัวร้อน
ร่วมกับท้องอืด ปวดบวมแดงร้อน ร่วมกับมึนชาตามเนื้อตัว แขน ขา เป็นต้น 

 วิธีแก้อาการภาวะร่างกายร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นแก้ 
โดยการผ่านไฟหรือกดน้ าร้อนใส่หรืออาจผสมสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่รู้สึกสบายลดหรืองดสิ่งที่มีฤทธิ์เย็น
สดเท่าที่รู้สึกสบาย 
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 ตัวอย่างกลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้อนเกิน ตีกลับเป็นอาการ
เย็นเกิน (เย็นหลอก) 
 กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้อนเกิน ตีกลับเป็นอาการเย็นเกิน 
(เย็นหลอก) มีต้นเหตุมาจากภาวะร่างกายร้อนแต่มีสภาพตีกลับจนเกิดอาการร่างกายเย็นเกิน เมื่อใช้
สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนแก้ อาการจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นกลับรู้สึกสบาย ก็ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์
เย็นแก้ เพราะต้นเหตุเกิดจากภาวะร่างกายร้อน การดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุจะท าให้ทุกข์ดับและเกิด
ความสุขขึ้น 
 ตัวอย่างกลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายเย็นเกิน ตีกลับเป็นอาการ
ร้อนเกิน (ร้อนหลอก) 

 กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายเย็นเกิน ตีกลับเป็นอาการร้อนเกิน 
(ร้อนหลอก) มีต้นเหตุมาจากภาวะร่างกายเย็นแต่มีสภาพตีกลับจนเกิดอาการร่างกายร้อนเกิน เมื่อใช้
สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นแก้ อาการจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนกลับรู้สึกสบาย ก็ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธิ์
ร้อนแก้ เพราะต้นเหตุเกิดจากภาวะร่างกายเย็น การดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุจะท าให้ทุกข์ดับและเกิด
ความสุขขึ้น 
 อาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้อนหรือภาวะร่างกายเย็นเกินที่มี
ลักษณะเด่นซ้ ากัน เวลาวินิจฉัยแยกภาวะร้อนเย็นให้สังเกตอาการอ่ืน ๆ ที่แตกต่างกันประกอบการ
วินิจฉัย 

  4. การปรับสมดุลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม “3 สูตร
ปรับสมดุล 4 กลวิธีหลัก 9 เทคนิค” 
   4.1  การปรับสมดุลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตามหลักแพทย์วิถีธรรม ใช้ 3 สูตร
ปรับสมดุล 4 กลวิธีหลัก 9 เทคนิค ดังนี้ 

    4.1.1 สูตรปรับสมดุล 3 สูตร ได้แก่ 
     4.1.1.1  สูตรร้อน ใช้แก้อาการของภาวะร่างกายเย็นเกินและอาการของ
ภาวะร่างกายร้อนหลอก 
     4.1.1.2  สูตรเย็น ใช้แก้อาการของภาวะร่างกายร้อนเกินและอาการของ
ภาวะร่างกายเย็นหลอก 
     4.1.1.3  สูตรร้อนผสมกับสูตรเย็น ใช้แก้อาการของภาวะร่างกายร้อนและ
เย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยปรับสมดุลด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่าย ไปสู่จุดที่รู้สึกสบาย เบากาย มี
ก าลัง ตามหลักการในพระไตรปิฎก “จัตตาริสูตร”, “กกจูปมสูตร”,”อนายุสสสูตร”และแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

    4.1.2 ปรับสมดุลด้วย 4 กลวิธีหลัก ได้แก่ 
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     4.1.2.1  สมดุลร้อนเย็น 
     4.1.2.2  ละบาป 
     4.1.2.3  บ าเพ็ญบุญ 
     4.1.2.4  เพ่ิมพูนใจไร้กังวล 
    4.1.3 ใช้เทคนิคปรับสมดุล 9 ข้อ ดังนี้ 
     4.1.3.1  การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 

            คลอโรฟิลล์ในพืชและฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงของสัตว์ชั้นสูง 
มีโมเลกุลเหมือนกันเกือบ 100% มีความแตกต่างกันเพียงแค่แกนกลางของคลอโรฟิลล์ในพืชเป็นธาตุ
แมกนีเซียม (Mg) ท าให้คลอโรฟิลล์มีสีเขียว แต่แกนกลางของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเป็นธาตุ
เหล็ก (Fe) ท าให้ฮีโมโกลบินมีสีแดง ความเหมือนกันโดยเหลือเชื่อถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ 2 
ท่าน คือ ดร.ริชาร์ด วินสเตเตอร์ จากมหาวิทยาลัยพบว่า คลอโรฟิลล์ในพืชกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด
แดงในสัตว์ และนายแพทย์ฮานส์ ฟิสเธอร์ ชาวเยอรมัน พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างเม็ดเลือดแดง
และคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นธาตุเหล็ก ท าให้มีอัตราการเพ่ิมของเม็ดเลือดแดง และธาตุแมกนีเซียมที่หลุด
ออกมาจากศูนย์กลางของคลอโรฟิลล์ท าหน้าที่พาแคลเซียมเข้าไปอุดตันในกระดูกต่าง ๆ ท าให้กระดูก
แข็งแรงประโยชน์ของคลอโรฟิลล์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระยั้บยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งต่าง  ๆ ต่อต้าน
สารอัลฟ่าทอกซินในการก่อให้เกิดมะเร็งตับ ช่วยล้างพิษจากสารเคมีและยาในร่างกาย ท าให้หมด
สภาพความเป็นพิษ (บุญชัย อิศราพิสิษฐ์.  2556 : 213-215) 

     4.1.3.2  กัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม 
            การกัวซาเป็นการแพทย์ดั้ งเดิมของประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ชาวไทยภูเขาบางกลุ่ม ชาวจีน พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย เป็นต้น 
มีประสิทธิภาพโดดเด่นในการเอาพิษออกจากร่างกายโดยระบายพลังงานที่เป็นพิษจากเลือดที่ถูก
กระตุ้นให้เคลื่อนมาระบายพิษท่ีผิวหนัง ท าให้สามารถบรรเทาอาการไม่สบายได้อย่างรวดเร็ว“กัวซา”
มีความหมายคือ “กัว” แปลว่าขูด “ซา” แปลว่า สารพิษ หรือ หมายถึง เชื้อโรค หรือสิ่งปนเปื้ อน
ผิดปกติออกจากร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย การกัวซามีกลไกต่อสุขภาพคือ การขูดที่
ผิวหนังจะท าให้เลือดซึ่งมีพลังงานและสสารที่เป็นพิษสะสมอยู่ เคลื่อนมาที่ผิวหนัง อวัยวะภายในก็ไม่
ถูกพิษในกระแสเลือดท าร้าย กล้ามเนื้อของอวัยวะภายในเริ่มเกร็งตัวอาการไม่สบายจึงลดลงและเริ่ม
ฟ้ืนตัว ส่วนเลือดที่เป็นพิษกลับสู่อวัยวะภายใน พลังงานที่มีพิษก็ระบายออกจากร่างกาย พร้อมกับเม็ด
เลือดขาวและเซลล์ที่บริเวณผิวหนัง การก าจัดพิษดังกล่าว และขับพิษทางผิวหนังพร้อมกับเซลล์เม็ด
เลือดจะขับคาร์บอนไดออกไซด์และรับออกซิเจนเข้าเซลล์ทางผิวหนั ง กลไกดังกล่าวท าให้เม็ดเลือด
สะอาดจากพิษและแข็งแรง กล้ามเนื้อบริเวณผิวหนังจะคลายตัว รับเลือดที่มีคุณภาพดีกลับไปเลี้ยง
อวัยวะภายใน ท าให้อวัยวะภายในแข็งแรง  
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            การขูดกัวซา จึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบ
หมุนเวียนน้ าเหลือง เป็นการช่วยขจัดพิษออกจากระบบหมุนเวียนเลือดและระบบหมุนเวียนน้ าเหลือง
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เมื่อพิษสะสมในร่างกายลดลง ร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้น สามารถบ าบัดโรค
ให้กับตนเองได้ดีขึ้น (บุญชัย  อิศราพิสิษฐ์.  2556 : 139) 

     4.1.3.3  การสวนล้างล าไส้ใหญ่ (Colon detoxification) ด้วยสมุนไพร 
            การสวนล้างล าไส้ใหญ่นั้นไม่ใช่เทคนิคหรือวิธีการใหม่ หากแต่
พบว่าได้มีการท ามาแล้วตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลโดยชาวอียิปต์แม้ในคัมภีร์ไบเบิลก็ระบุถึงการ
สวนล้างล าไส้ การแพทย์กรีกยุคฮิปโปเครติสถือเอาการสวนล้างล าไส้เป็นกรรมวิธีหนึ่งในการรักษาโรค 
ปัจจุบันในยุโรปและสหรัฐอเมริกา การสวนล้างล าไส้ใหญ่เป็นแขนงหนึ่งของวิชาวารีบ าบัด 
     4.1.3.4  การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพร 
            การแช่มือแช่เท้าเป็นกลไกการถอนพิษออกจากร่างกาย คือ 
ร่างกายมีธรรมชาติของการระบายพลังงานที่เป็นพิษจ านวนมากออกทางมือเท้าอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่า
แพทย์โบราณหลายประเทศมีการกดจุดหรือขูดระบายพิษจากมือและเท้า หรือเมื่อเราใส่ถุงมือ/ถุง
เท้า/รองเท้านาน ๆ มักจะรู้สึกไม่สบายตัว เนื่องจากพิษระบายออกไม่ได้ ดังนั้น เมื่อคนเราใช้มือและ
เท้าในกิจวัตรประจ าวัน กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่มือและเท้ามักก็จะเกิดสภาพแข็งเกร็งค้าง ท าให้ขวาง
เส้นทางการระบายพิษจากร่างกาย การแช่ในน้ าอุ่นจะช่วยให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่แข็งเกร็งค้างคลายตัว 
พลังงานที่เป็นพิษในร่างกาย   จึงระบายออกได้ดี ท าให้สุขภาพดีข้ึน 
            ธาราบ าบัด/วารีบ าบัด (Hyprotherapy) เป็นศาสตร์ที่สืบทอด
กันมาจากยุคกรีกและโรมันคือการน าคุณสมบัติของน้ าที่ท าหน้าที่เป็นตัวท าละลายแร่ธาตุต่าง ๆ มาใช้
เพ่ือบ าบัดรักษาโรค รักษาความเจ็บป่วย มีทั้งน้ าร้อน น้ าเย็น น้ าจืด น้ าจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ
ของร่างกายช่วยให้ไขมันและสารพิษสลายตัวและขับออกจากร่างกายได้ ถ้าเป็นความร้อนของน้ าพุที่
อุณหภูมิ 40 องศาจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดี ขยายรูขุมขนมีผลให้ขจัดสิ่งสกปรกในผิวหนังออกได้ แช่
ตัวครั้งละไม่เกิน 20 นาทีเพราะจะท าให้ร่างกายร้อนเสียเหงื่อมาก (ปวารณา อัจฉริยบุตร.   2553 : 89-90) 
     4.1.3.5  การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร 
            ในสมัยก่อนเป็นยุคที่สภาพอากาศเย็นจึงมักใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อน
เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันโลกร้อนขึ้น การใช้สมุนไพรใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นมากขึ้น และการปรับกลับไป
กลับมา ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบันนั้น ๆ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
มากขึ้น 

            การอบสมุนไพรช่วยเร่งการขจัดพิษออกจากระบบน้ าเหลือง
เพราะความร้อนจากการอบสมุนไพร ระบบการท างานต่าง ๆ ของร่างกายท างานมากขึ้น เร็วขึ้น ทั้ง
ระบบการเผาผลาญอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งระบบการขับพิษด้วย การขับเหงื่อออกมาจ านวน
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มากจะช่วยน าพาสารพิษออกจากระบบหมุนเวียนเลือด และระบบหมุนเวียนน้ าเหลืองจ านวนมากด้วย 
(บุญชัย อิศราพิสิษฐ์.  2556 : 140) 
            วิธีการขับพิษในสมัยพุทธกาล การขับพิษออกจากร่างกายมี 3 
วิธี คือ วิธีการขับพิษด้วยการขับถ่าย การขับพิษด้วยการอบร่างกายในเรือนไฟ การขับพิษด้วยการเดิน
จงกลม (พินิจ ลาภธนานนท์.  2556 : 42) 

     4.1.3.6  การออกก าลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง 
            การออกก าลังกายแนะน าการเดินเร็ว และการกดจุดลมปราณ 
โยคะ กายบริหาร   ที่ออกแบบโดยนายใจเพชร กล้าจน ใช้เวลาประมาณ 15-45 นาที อาจมากหรือ
น้อยกว่านี้ก็ได้ ตามสภาพร่างกายของบุคคลนั้น ๆ ณ เวลานั้น อาจท าทุกวันหรือท าวันเว้นวันก็ได้ การ
บริหารที่ถูกต้องสมดุล เป็นประโยชน์สูงสุดกับร่างกาย เมื่อท าเสร็จจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น การเข้าที่เข้าทางของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และกระดูก การออก
ก าลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม จะท าให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมีก าลังบีบของดีไปเลี้ยงส่วนต่าง  ๆ ของ
ร่างกายได้ สามารถบีบของเสียออกจากร่างกายได้ ท าให้เลือดลมไหลเวียนดี การเดินเร็ว เหมาะ
ส าหรับทุกวัย โดยเฉพาะวัยผู้ใหญ่ขึ้นไป วิ่งจ๊อกกิ้ง เหมาะส าหรับเด็กหรือวัยรุ่น ให้ดูความเหมาะสมได้
จากความรู้สึกเบากาย มีก าลัง ไม่เกิดการบาดเจ็บหรือไม่สบายต่าง ๆ ภายหลังการออกก าลังกาย 

     4.1.3.7  การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย  
            พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า “อาหารเป็นหนึ่งในโลก” อาหารที่สมดุล 
ก็จะได้สุขภาพดีที่หนึ่ง อาหารที่ไม่สมดุล ก็จะได้สุขภาพเสียที่หนึ่ง อาหารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ส าคัญมาก
ต่อสุขภาพ หลักส าคัญในการรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย คือ รับประทานผัก ผลไม้รสไม่
หวานจัด โปรตีนจากถ่ัว หรือจากปลาแทนในกรณีงดเนื้อสัตว์ไม่ได้ 
            วิธีการปรับสมดุลอาหารรักษาโรคตามหลักแพทย์วิถีธรรม 

            1.  ปรุงอาหารด้วยการต้ม นึ่ง ไม่ปรุงอาหารรสจัด 
            2.  งดหรือลดอาหารหวานจัด น้ าอัดลม เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 
ของเค็มจัด หมักดอก ปลาร้า ปลาเค็ม ไข่เค็ม และผงชูรสมาก เพราะมีผลท าให้ภูมิต้านทานลด ความ
ดันสูง ไตเสื่อม 
            3.  ใช้เกลือปรุงอาหารในปริมาณน้อย ส่วนน้ าปลาและปลาร้ามี
ฤทธิ์ร้อน โซเดียมสูง ไม่ควรน ามาปรุงอาหาร 

            4.  ฝึกเคี้ยวอาหารช้า ๆ ให้ละเอียดก่อนกลืน 
            5.  ถ้าร่างกายมีภาวะร้อนเกินให้รับประทานผลไม้ฤทธิ์เย็น 
ได้แก่ กล้วยน้ าว้า แก้วมังกร สับปะรด กระท้อน ชมพู่ มังคุด แตงไทย แตงโม แคนตาลูป มะม่วงดิบ 
มะขามดิบ มะละกอห่าม 
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            6.  งดหรือลดผลไม้ฤทธิ์ร้อน ได้แก่ ทุเรียน ขนุนสุก มะม่วงสุก 
กล้วยไข่ กล้วยหอม ลิ้นจี่ ล าไย เงาะ มะปราง มะตูม ส้มเขียวหวาน สละ องุ่น ฝรั่ง น้อยหน่า ละมุด 
ลองกอง รวมทั้งผลไม้ทุกชนิดที่ผ่านความร้อนทั้งปิ้ง ย่าง ตากแห้ง อบ 
            7.  เลือกผักสดฤทธิ์เย็น ได้แก่ ใบอ่อมแซบ ผักบุ้ง แตงกวา 
กวางตุ้ง สายบัว ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดขาว ผักกาดหอม ถั่วงอก ใบบัวบก มะเขือเปราะ มะเขือลาย 
มะเขือยาว มะเขือเทศ ใบมะยม เป็นต้น 
            8.  งดหรือลดผักฤทธิ์ร้อน ได้แก่ ผักรสเผ็ดและพืชกลิ่นฉุนทุก
ชนิด   เช่น ชะอม คะน้า กะหล่ าปลี แครอท บีทรูท ถั่วฝักยาว ถั่วพู สะตอ ลูกเนียง ผักกระเฉด 
กระถิน โสมจีน โสมเกาหลี ฟักทองแก่ ผักกาดเขียวปลี ใบยอ ผักโขม หน่อไม้ เม็ดบัว เป็นต้น 
            9.  รับประทานข้าวจ้าว ข้าวซ้อมมือ หรือ ข้าวกล้อง ลดข้าว
เหนียว ข้าวแดง ข้าวด า ซึ่งมีฤทธิ์ร้อน เป็นต้น 
                10.  รับประทานธัญพืชต้ม ได้แก่ ถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่ว
ลันเตา ถั่ว  โชเล่ย์ขาว  ลูกเดือย เป็นต้น 
            11.  ลดหรืองดอาหารโปรตีนฤทธิ์ร้อน เช่น เนื้อ นม ไข่ ถั่วลิสง 
ถั่วด า ถั่วแดง  ถั่วที่น ามาทอด เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เป็นต้น 

            12.  งดหรือลดอาหารไขมันสูง 
            13.  รับประทานข้าวต้มถอนพิษร้อนกับผักผัดด้วยน้ าในมื้อเย็น
ถ้าร่างกายเริ่มมีภาวะร่างกายเย็นเกินให้ปรับลดสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นออกเพ่ิมสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อน ปรับกลับไป
กลับมาตามสภาพจริงของร่างกาย ณ ปัจจุบัน ในการรับประทานอาหารมีเทคนิคการกินอาหาร
ตามล าดับ ควรรับประทานดังนี้ 

        ล าดับที่ 1 ดื่มน้ าสมุนไพรต่าง ๆ เช่น น้ าคลอโรฟิลล์สด
จากธรรมชาติ ประมาณ ½-1 แก้ว ก่อนอาหาร ไม่ควรดื่มหลังอาหารทันที จะท าให้การย่อยอาหารไม่
ดี ยกเว้นรู้สึกกระหายน้ าหรือมีอาการไม่สบายในกลุ่มที่ภาวะร่างกายร้อนเกิน การดื่มน้ าสมุนไพรควร
ดื่มหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือตอนท้องว่าง ซึ่งจะดื่มในปริมาณและความเข้มข้นมากหรือ
น้อยตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายแต่ละคนเป็นหลัก 
        ล าดับที่ 2 รับประทานผลไม้ ถ้ารสเปรี้ยวนั้นไม่เสียวฟัน 
ให้รับประทานก่อนผลไม้หวาน แต่ถ้าเสียวฟัน ให้งดการกินเปรี้ยว ส่วนผลไม้ที่หวาน ควรรับประทาน
เพียงเล็กน้อยแค่พอสบายตัวและมีก าลัง 
        ล าดับที่ 3 รับประทานผักสดหรือผักผ่านไฟ อาจกินเป็น
สลัดผัก ย า ห่อใบเมี่ยงรับประทานกับส้มต า น้ าพริกหรือกับข้าวอ่ืน  ๆ ที่ปรุงรสไม่จัด สามารถ
รับประทานแกล้มกับผักได้ 
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        ล าดับที่ 4 รับประทานข้าวเปล่าโรยเกลือ หรือรับประทาน
ข้าวพร้อมกับข้าวต่าง ๆ  
        ล าดับที่ 5 รับประทานถั่วเขียวต้ม อาจใส่เกลือหรือน้ าตาล
เล็กน้อย (ต้มพอสุกไม่เปื่อยใช้ไฟปานกลาง) หรือถั่วหลากพันธุ์ที่ถูกกับสภาพร่างกาย น้ าเต้าหู้ (ในคน
ที่รับประทานได้โดยไม่มีอาการผิดปกติ) 
        ล าดับที่ 6 รับประทานแกงจืด/แกงอ่อม/แกงเลียง/น้ าซุป/
น้ าแกงอ่ืน ๆ ที่รสไม่จัด อาหารดังกล่าวสามารถรับประทานได้ทุกขั้นตอนของอาหาร และขณะย่อย
อาหาร ร่างกายจะใช้พลังความร้อนในการย่อย ถ้าเรารับประทานน้ าแกงหรือน้ าที่ผ่านการรับความ
ร้อนจากไฟ ล้างคอแทนน้ าเปล่า ควรเป็นล าดับสุดท้ายจะช่วยให้ระบบย่อยท างานได้ดี  การ
รับประทานอาหารตามเทคนิคดังกล่าว เป็นการรับประทานอาหารตามล าดับจากการย่อยง่ายไปย่อย
ยาก และตามล าดับการคุ้มครองเซลล์เนื้อเยื่อของร่างกาย โดยน้ าสมุนไพร จะดูดซึมเร็วที่สุด ย่อยง่าย
ที่สุด รองลงมาเป็นผลไม้ ผัก ข้าว โปรตีนและไขมัน ตามล าดับ การรับประทานอาหารตามล าดับจะ
ท าให้อาหารดูดซึมไปใช้ได้เร็วโดยไม่ติดขัด ไม่เป็นภาระในการแบกรับน้ าหนักของอาหารในระบบย่อย
ของกระเพาะอาหารและล าไส้ การรับประทานอาหารตามล าดับ จะท าให้เซลล์เนื้อเยื่อได้รับการ
คุ้มครองเซลล์ เพราะในขณะที่เราหิว จะเกิดภาวะร้อนขึ้นจากไฟย่อย น้ าย่อยท างาน คนส่วนใหญ่
เวลาหิว มักจะรับประทานข้าวก่อนอย่างอ่ืน ข้าวเป็นคาร์ไฮเดรตที่ให้พลังงานความร้อน ความร้อนก็
จะเผาเซลล์เนื้อเยื่อของเรา กว่าที่สมุนไพรผักผลไม้ซึ่งมีฤทธิ์เย็นจะเข้าไปคุ้มครองเซลล์เนื้อเยื่อ เซลล์
เนื้อเยื่อบางส่วนก็ถูกความร้อนท าลายไปแล้ว จะสังเกตได้ว่าในขณะที่เราหิวมาก ๆ จะรับประทาน
ข้าวไม่ลงหรือติดคอนั่นคือสัญญาณต้านของร่างกาย ถ้าเรารับประทานผักผลไม้ก่อน (ผักผลไม้ที่มีฤทธิ์
เย็น) หรือถ้ามีน้ าสมุนไพรที่ฤทธิ์เย็น รับประทานก่อน จะท าให้ฤทธิ์เย็นเข้าไปคุ้มครองเซลล์ของ
ร่างกายก่อน พอรับประทานข้าวพลังงานความร้อนจากข้าวก็จะไม่เผาท าลายเซลล์ และเมื่อความร้อน
จากข้าวเริ่มออกฤทธิ์ก็จะพอดีย่อยถั่ว เพราะถั่วต้องการใช้พลังงานในการย่อยสูง ซึ่งจะท าให้ระบบ
ย่อยท างานได้ดีมีประสิทธิภาพ ท าให้ร่างกายสบาย เบาเนื้อเบาตัว สดชื่น กระปรี้กระเปร่า และมี
ก าลังกว่าการไม่รับประทานอาหารตามล าดับ สอดคล้องกับที่เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และพรทิพย์ เติม
วิเศษ  (2545 : 14-15)  อธิบายว่าโรคและอาการบางอย่างเกิดขึ้นจากพฤติกรรม ถ้าเราปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการกินได้ เลือกกินในสิ่งที่มีประโยชน์ การมีสุขภาพดีจะเกิดอย่างทั่วหน้า อีกท้ังผลดีด้านอื่น 
ๆ จะเกิดกับเราอย่างแน่นอน บุญชัย  อิศราพิสิษฐ์  (2556 : 216-217) กล่าวว่า มนุษย์เป็นสัตว์กินพืช 
ผัก ผลไม้ดิบเป็นอาหารหลัก ถ้าเรากินอาหารตามกฎธรรมชาติเราก็จะได้ประโยชน์จากอาหารตาม
ธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันเราขาดโอกาสในการกินอาหารตามกฎธรรมชาติ เพราะว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการ
ในเรื่องรูปแบบของอาหารการกินที่ผิดไปจากเดิมมาก ร่างกายของมนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
อาหารรูปแบบใหม่ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถปรับตัวได้ 100% ดังนั้น มนุษย์จึงยังคงมีความ



18 

จ าเป็นต้องรับประทานอาหารสด (ดิบ) ควบคู่ไปกับอาหารปรุงสุก ถ้าเราปฏิบัติตามหลักการนี้เราจะมี
สุขภาพดี ไม่มีความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ จากการใช้ชีวิตผิดกฎธรรมชาติ  
     4.1.3.8  ใช้ธรรมะ ท าใจให้เป็นสุข ยินดี เต็มใจ เบิกบาน แจ่มใส สงบ 
สบายไร้กังวล “ธรรมทั้งหลาย มีจิตน าหน้า” (พระไตรปิฎก เล่ม 25 ข้อ 11), “เมื่อจิต ไม่เศร้าหมอง
แล้ว สุคติเป็นอันหวังได้ (พระไตรปิฎก เล่ม 12 ข้อ 64)” เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันต้องหวัง” 
(พระไตรปิฎก เล่ม 12 ข้อ 64) จะเห็นได้ว่าจิตใจมีผลอย่างมากต่อการเกิดความสุขหรือความทุกข์
“ทุกข์ย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวล” (พระไตรปิฎก เล่ม 15 ข้อ 122) จะเห็นได้ว่า ทุกข์ย่อมไม่มีในผู้ไร้
กังวล ลด ละ เลิกและหลีกเลี่ยง อารมณ์ที่ท าร้ายสุขภาพ/อารมณ์เป็นพิษ ได้แก่ ความเครียด 
ความเร่งรีบ เร่งรัด เร่งร้อน กลัว วิตกกังวล ความไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ ความไม่พอใจ ความมุ่ง
ร้าย อาฆาต พยาบาท ความโลภ โกรธ หลง ยึดเกิน เอาแต่ใจตัวเอง เป็นต้น แนะน าเทคนิคท าใจ  ให้
หายโรคเร็ว 4 ข้อ คืออย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่งผล และอย่าวิตกกังวล 
      บุญชัย อิศราพิสิษฐ์  (2556 : 92,199-200) ได้อธิบายว่าจิตใจมี
ความเครียดเกิดขึ้น จะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก จะเกิดการอักเสบขึ้นทั่วร่างกาย ร่างกาย
ต้องใช้วิตามินซี เป็นจ านวนมาก เพ่ือมาต่อต้านอนุมูลอิสระและต่อต้านการอักเสบท าให้เกิดโรคจาก
ความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ 
โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้ โรคมะเร็ง เป็นต้น การจะหายจากโรคต้องคิดภาพจินตนาการเป็นบวกจะเป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพตามภาพนั้น ถ้าภาพจินตนาการเป็นลบ จะเกิดโทษต่อสุขภาพ ตามภาพนั้นถ้า
ท่านต้องการ เป็นผู้ที่มีพลังจิตที่จะพิชิตโรคร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ท่านต้องสะสมภาพใน
จินตนาการด ีๆ เข้าสู่ใต้จิตส านึกของท่านทุก ๆ วัน 
      การเยียวยารักษาความเจ็บป่วยมิใช่ทางกายเท่านั้น หากยังได้แก่การ
เยียวยาความเจ็บป่วยทางจิต รวมถึงการขจัดความทุกข์ทางใจ ความเจ็บป่วยทางกายอาจเกิดขึ้นกับ
เรานาน ๆ ครั้ง แต่ความเป็นทุกข์ทางใจนั้นเกิดขึ้นกับเราเป็นนิจ จิตที่เป็นอกุศล โดยเฉพาะความเห็น
แก่ตัว เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ทั้งปวง ไม่ว่าทางกายหรือทางใจ ดังนั้นการบ าเพ็ญเมตตาภาวนา 
อาทิ การแผ่เมตตาจิตให้แก่สรรพสัตว์ การไถ่ชีวิตสัตว์ รวมถึงการน้อมรับความทุกข์ของผู้อื่นมาไว้ที่ตัว
เราและถือว่าเราก าลังแบกความทุกข์แทนสรรพสัตว์ จึงเป็นวิธีการเยียวยาความทุกข์ทั้งทางกายและ
ทางใจ ที่ทรงพลานุภาพ การใช้ความเจ็บป่วยและความทุกข์ชนิดอื่น ๆ รวมทั้งความตาย มาเป็นอุบาย
ให้เราลดละความเห็นแก่ตัว จนละวางความยึดติดถือมั่นในตัวตนอันเป็นหนทางสู่ความทุกข์อย่าง
สิ้นเชิง (ใจเพชร กล้าจน.  2553 : 42-43) 
    4.1.3.9  รู้เพียรรู้พักให้พอดี “เราไม่พัก เราไม่เพียร เราข้ามโอฆะสงสารได้” 
(พระไตรปิฎก เล่ม 15”โอฆะตรณสูตร” ข้อ 2) จะเห็นได้ว่า เราไม่พัก ก็คือ การพากเพียร และเราไม่
เพียร ก็คือ การรู้จักพัก ท าอย่างนี้สลับไปมาเรื่อย ก็จะท าให้พ้นทุกข์/ได้ความผาสุก (ข้ามโอฆะสงสาร
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ได้) การเพียรพอดีพักพอดี จะท าให้พลังชีวิตเต็ม การเพียรน้อย/พักมากเกิน พลังชีวิตก็ตก ท าให้เสีย
สุขภาพ การเพียรมากเกิน/พักน้อยเกิน พลังชีวิตก็ตก ท าให้เสียสุขภาพ ดังนั้นกิจกรรมทุกอย่างที่เป็น
กุศล จึงควรรู้เพียรรู้พักให้พอดี จึงจะท าให้เกิดสุขภาพดีที่สุดโดยเฉพาะช่วง 4 ทุ่มถึงตี 2 เป็นช่วงที่
แพทย์แผนไทยพบว่า เป็นช่วงไฟก าเริบ เพราะร่างกายจะผลิตความร้อนมาสู้กับความเย็นตั้งแต่หัวค่ า
และจะมีความร้อนสะสมสูงที่สุด ในช่วงเวลาดังกล่าว และโลกจะเริ่มคายความร้อนที่เก็บไว้ในช่วง
กลางวัน ความร้อนจะถูกระบายสู่บรรยากาศสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าว ในค่ายจะให้นอนพัก 21.00 น. 
ตื่นเวลา 04.00 น. ตามธรรมชาติมนุษย์ที่โตเต็มวัยแล้ว เวลาประมาณสามทุ่มและจะหลับสนิทด้วย
อิทธิพลของเมลาโตนินฮอร์โมนไปจนถึงเวลาประมาณ ตีสามระหว่างเวลา 6 ชั่วโมงที่หลับสนิทโกรท
ฮอร์โมนและสารเอ็นดอร์ฟินจะช่วยท าให้ร่างกายเกิดขบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออย่างเต็มที่ เมื่อ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเรียบร้อยแล้วเราจะรู้สึกหายห่วงจะรู้สึกสดชื่น กระปี้กระเปร่า นอกจาก
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วยังต้องเสริมให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย (บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ .  2556 : 
267) 
 สรุปองค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม  
  เพ่ือการพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดูแลสุขภาพที่น าเอาจุดดีของ
วิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือก และแผนพื้นบ้าน น าหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และค าสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกมาบูรณาการเป็นแพทย์วิถีธรรมที่ยึดหลัก ประหยัด เรียบ
ง่าย ปลอดภัย แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ณ สภาพสังคมสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นหลัก
ประยุกต์เข้ากับวิถีชุมชนได้เป็นอย่างดี  
  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษา ผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ 
เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์และภาวะสุขภาพของผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม  จึงเลือกเทคนิคการดูแล
สุขภาพ การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย และ การใช้ธรรมะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
งานวิจัยในครั้งนี้ 
 

ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  
 1. โรคมะเร็ง สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั้น เกิดจากสารพิษในอาหารมากถึง 50 % 
ของผู้ป่วยทั้งหมด จากการส ารวจล่าสุดพบว่าอายุของผุ้ป่วยโรคมะเร็งมีอายุเฉลี่ยลดลง จากเดิมผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ย 30-40 ปีเท่านั้น การบริโภคเนื้อสัตว์เป็น
ประจ าจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งบริเวณล าไส้ใหญ่ เต้านม ตับ และต่อมลูกหมาก ปัจจุบันมีสารอันตราย
ปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งอันตรายมาก หากบริโภคเป็นประจ า 
สถาบันโภชนาการ ระบุว่า ไตของคนกินเนื้อต้องท างานมากกว่าคนกินผักถึง 3 เท่าเพ่ือขับสิ่งสกปรก 
(ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริค) และสารพิษในเนื้อที่กินเข้าไป เนื้อวัวพบสารอันตรายนานาชนิด 
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โดยเฉพาะสารฟอกขาว อาหารอีกประเภทที่กระทรวงสาธารณสุขเตือนให้ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงคือ 
อาหารรมควัน อาหารจ าพวกนี้ พบว่า มีสารโพลีไซคลิก อโรมาติก และ ไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส าคัญท าให้เกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร สารก่อมะเร็งจากอาหารปิ้ง ย่าง ทอด คือสารไนไตรซามีน  
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งในตับ มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งกระเพาะอาหารในคน 
อาหารที่พบไนไตรซามีนได้แก่ ปลาหมึกย่าง ปลาทะเลย่าง สารกลุ่มพัยโรลัยเซต (Pyrolystes) เป็น
สารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลเป็นวงแหวน ได้แก่ พวกกรดอะมิโน ถูกท าลายด้วยความร้อนสูงจนกลายเป็น
สารใหม่ พบมากในส่วนที่ไหม้เกรียมของอาหารปิ้ง ย่าง สารกลุ่มนี้มีฤทธิ์ท าให้เกิดการกลายพันธุ์สูง
มากกว่าสารอะฟลาทอกซินตั้งแต่ 60-100 เท่า การบริโภคเนื้อสัตว์มาก มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง
ล าไส้ จากวารสารสมาคมแพทย์อเมริกันเปิดเผย โรคมะเร็งล าไส้กับการรับประทานเนื้อ จากการ
ติดตามข้อมูลสุขภาพจ านวน 148,610 คน อายุระหว่าง 50-70 ปี เป็นเวลานาน 10 ปี พบว่า ผู้ที่ชอบ
กินเนื้อแดงมากเกินระดับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งล าไส้เล็กมากกว่าผู้ไม่ค่อยรับประทานเนื้อ (กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 59-63) จากข้อมูล
ที่ท าการวิจัยในสัตว์ทดลองในระบาดวิทยา เป็นที่ยอมรับว่าอาหารจากพืชผัก ผลไม้ที่มีสีเขียว เหลือง  
ส้ม และมีเส้นใยสามารถป้องกันหรือลดอัตราการเกิดมะเร็งหลายชนิดได้  เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็ง
ล าไส้ มะเร็งถุงน้ าดี และมะเร็งปากมดลูก จากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยบัฟฟาโล รัฐนิยอร์ค สหรัฐฯ 
พบว่า ผู้ที่บริโภคผักตระกูลก าหล่ า ได้แก่ กะหล่ าปลี ดอกกะหล่ า บร็อคโคลี ผักกาด ผักโขม เป็น
ประจ า จะไม่เป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งทวารหนัก และโรคทางเดินอาหาร โดยในผักเหล่านี้มี
สารประกอบพวก อินโดลซึ่งกระตุ้นเอมไซน์บางชนิดในเซลล์ตับให้ช่วยท าลายสารก่อมะเร็งและยับยั้ง
การเกิด เซลล์มะเร็ งได้  (Griffiths K, Adlercreutz H. 1996 : 16-21) รวมทั้ งการส ารวจของ
นักวิทยาศาสตร์หลายประเทศได้ข้อสรุปว่ามะเร็งนั้นเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ซึ่ง
หมายความว่าอาหารทั้งหลายเป็นตัวกระตุ้นเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ทั้งหมด ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อ
ว่าการรับประทานผักและผลไม้เพ่ิมเป็นสองเท่าจากท่ีเคยรับประทานและออกก าลังกายสม่ าเสมอ จะ
มีส่วนช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งได้มากถึงร้อยละ 70ของอัตราการเกิดโรคมะเร็ง (วรกมล ไพศาลสุธี
ธรรม.  2554 : 124-126)  ในอาหารแคลอรีต่ าได้แก่อาหารที่มีกากใยสูงและให้พลังงานน้อย เช่น ผัก 
ผลไม้ ธัญพืช ถั่ว เนื้อปลา ส่วนอาหารแคลอรี่สูง ไขมันมาก เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็ง 
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ระดับคอเลสเตอรอลสูง และกระตุ้นให้เกิดความเสื่อมของร่างกาย  
(พรพิมล ศิริกุล.  2555 : 27) มีผู้ป่วยโรคมะเร็งบางท่านที่อเมริกา ได้ท าการรักษาโดยเน้นโภชนา
บ าบัดด้วยอาหารธรรมชาติ วิธีการรักษา เช่น นี้มีเปอร์เซ็นต์การหายที่สูงมาก ตามทฤษฎีการแพทย์
แผนจีนนั้น ห้าอวัยวะอินและหกอวัยวะหยางจะอยู่ในภาวะสมดุลตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อคนเรามีพลังที่
ไม่เพียงพอจนท าให้อวัยวะได้ปรากฏเซลล์มะเร็งออกมา ส าหรับเซลล์มะเร็งและเนื้องอก ในเริ่มแรก
อาจจะพบอยู่เพียงแค่จุดสองจุด แต่เมื่อไหร่ที่เลือดลมของร่างกายลดต่ าลงไป อาการเจ็บป่วยของส่วน
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อ่ืน ๆ ก็จะค่อย ๆ เลวร้ายลง สุดท้ายก็จะตรวจพบมากขึ้นเรื่อย  ๆ ดังนั้นจึงได้กลายเป็นการ
แพร่กระจาย ตามท่ีการแพทย์แผนปัจจุบันได้กล่าวถึง (Alex Wu.  2553 : 304-309)  
 2. โรคอ้วน เป็นภาวะที่ร่างกายมีไขมันในร่างกายมากเกิน เนื่องจากได้รับพลังงานจาก
อาหารมากเกินกว่าที่ใช้ พลังงานส่วนเกินจะถูกเก็บสะสมไว้ในรูปของไขมัน จึงท าให้ร่างกายมีน้ าหนัก
มากกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคข้อเสื่อม รวมถึงโรคมะเร็ง นอกจากนี้ผู้ที่มีปัญหาโรคอ้วนยังประสบปัญหาทางด้านจิต 
สังคม และหน้าที่การงานร่วมด้วย สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง คนไทยก าลัง
ประสบปัญหาอ้วนลงพุง หรือเมตาโบลิกซินโดรม (metabolic syndrome) สาเหตุหลักของการเกิด
โรคอ้วนลงพุง มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนไทยที่เปลี่ยนไป รับประทานอาหารที่มี
ไขมัน โปรตีน และน้ าตาลสูง แต่มีใยอาหารต่ า มีรสเค็มจัด และเป็นอาหารที่ผ่านขบวนการเป็น
ส่วนมาก ประกอบกับการบริโภคในปริมาณที่มาก และไม่ได้ออกก าลังกาย ท าให้มีผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพในเชิงลบ และความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็ปัญหาสาธารณสุขของประเทศในขณะนี้ ทิศทางการ
ป้องกันโรคอ้วนลงพุงหรือ เมตาโบลิกซินโดรม ในปัจจุบันได้หันมาให้ความส าคัญของการปรับเปลี่ยน
วิถีการด าเนินชีวิต ที่รวมถึงการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย เป็นหลัก ค าแนะน าต่าง  ๆ จะ
เน้นที่รูปแบบการกินอาหาร โดยให้ความส าคัญของรูปแบบการกินอาหารที่มาจากพืชเป็นหลัก เช่น 
การบริโภคผัก ผลไม้ และธัญพืชที่ขัดสีแต่น้อย เป็นประจ าเพ่ือให้มีโอกาสได้รับใยอาหารในปริมาณที่
มากขึ้นเพ่ือป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ กินผักให้มากขึ้น ลดอาหารหวาน มัน 
เค็ม และ กินอาหารให้หลากหลาย (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข.  2549 : 16-17) 
 3. โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย และมีแนวโน้มว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะ
เพ่ิมมากขึ้นทุกปีในทุกกลุ่มอายุของคนไทย เป็นโรคที่มักพบในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แต่สิ่งที่น่าวิตกมาก 
คือปัจจุบันอายุเฉลี่ยของผู้ที่ เป็นโรคเบาหวานลดลง อัตราการเกิดโรคเบาหวานในเด็กเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยสาเหตุใหญ่ของการเป็นเบาหวานเกิดจากปัญหาโรคอ้วน ซึ่งมีผล
มาจากวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยที่ เปลี่ยนไป ขาดการออกก าลังกาย ลดการท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน และพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนไป โรคเบาหวานเป็นโรคที่สัมพันธ์กับ
อาหาร อาหารจึงเป็นหัวใจส าคัญที่ช่วยให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ของโรคเบาหวานเป็นสิ่งส าคัญในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 25) ดังนั้นโภชนาการจึงมีบทบาทส าคัญทั้งในการ
ควบคุมระดับน้ าตาล และลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน มีรายงานวิจัย
หลายแห่งต่างพบว่า การบริโภคอาหารมังสวิรัติจะให้ผลดีมากต่อการป้องกันและรักษา Barnard และ
คณะ รายงานว่า เขาได้ศึกษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes) จ านวนทั้งหมด 99 คน 
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แบ่งผู้ป่วยเป็นสองกลุ่มโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยให้กลุ่ มแรก (n=49) ได้รับอาหารมังสวิรัติชนิด 
vegan (ปราศจากเนื้อสัตว นม และไข่) ที่มีไขมันต่ า และกลุ่มที่ สอง (n=49) ได้รับอาหารตามที่
สมาคมโรคเบาหวานอเมริกา (American Diabetes Association(ADA)) รับรอง  ท าการศึกษา
ต่อเนื่องนาน 22 สัปดาห์ เมื่อวิเคราะห์เฉพาะผู้ที่ติดตามการรักษาด้วยาที่แพทย์สั่งให้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดการวิจัย พบว่า การรักษาในกลุ่มที่ได้รับอาหารมังสวิรัติจะได้ผลดีกว่ากลุ่มควบคุม และแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ HbA (A1C) ในเลือด ซึ่งเป็น glycosylated hemoglobin และเป็นค่าที่
ใช้บอกภาวะความรุนแรงของโรคเบาหวาน ในกลุ่มได้รับอาหารมังสวิรัติ ระดับ A1C นี้ลดลง 1.23 
points และในกลุ่มควบคุมลดลงเพียง 0.38 points (P=0.01) น้ าหนักร่างกายในกลุ่มที่หนึ่งลดลง 
6.5 กิ โลกรัม ส่วนในกลุ่มที่ สองลดลงเพียง 3.1 กก. (P = 0.01) การเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัวมี
ความสัมพันธ์กันกับระดับ A1C อีกด้วย (r=0.51,n=57,P<0.0001)  ค่า LDL cholesterol ในกลุ่มที่
หนึ่งลดลง 21.2% และในกลุ่มที่สองลดลงเพียง 10.7% (P = 0.02) ระดับของอัลบูมินในปัสสาวะ 24 
ชั่วโมง ในกลุ่มได้รับอาหารมังสวิรัติจะลดลง 15.9 มก. มากกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งลดลง 10.9 มก. (p = 
0.013) (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 186) 
 4. โรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตเกิดขึ้นจากแรงดันเลือดจากหัวใจเข้าสู่หลอดเลือด
แดง ปริมาณของเหลวในระบบหลอดเลือดขึ้นกับความเข้มข้นของโซเดียมและความต้านทานของ
กล้ามเนื้อของผนังหลอดเลือด ความดันซิสโตลิก (Systolic) เกี่ยวข้องกับปริมาณเลือดในหัวใจ ส่วน
ความดันไดแอสโตสิก (Diastolic) เกี่ยวข้องกับความต้านทานของหลอดเลือด ความดันโลหิตสูงเกิด
จากการที่หลอดเลือดแดงแคบลงหรือหดตัว ซึ่งจะท าให้เลือดที่จะไปเลี้ยงร่างกายผ่านหลอดเลือด
ดังกล่าวได้ช้าและน้อยลง ท าให้หัวใจต้องสูบฉีดเลือดแรงขึ้นเพ่ือที่จะได้มีเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้
เพียงพอ แรงดันที่เพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุให้เกิดความดันโลหิตสูง ภาวะความดันโลหิตสูงถือเป็นโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับที่ 3 ของคนไทย รองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุ จาก
สถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าความดันโลหิตสูงมีในปี 2547  ผลกระทบของสุขภาพที่เกิดจาก
ความดันโลหิตสูงคือท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญ ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด  จากการศึกษาพบว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ 3-4 เท่า 
และโรคหลอดเลือดของสมอง 7 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความ
เสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 ส าหรับความดันโลหิตที่เพ่ิมขึ้นทุก ๆ 10 มม.ปรอท 
โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง ท าให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงจะพบ
ได้ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง และพบเพ่ิมข้ึนตามอายุ โดยพบในเพศชายที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และใน
เพศหญิงอายุ 45 ปีขึ้นไป การป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงคือรักษาน้ าหนักตัวให้คงที่ ลด
อาหารเค็ม อาหารหมักดอง อาหารกระป๋อง อาหารที่แปรรูป รับประทานผักและผลไม้เป็นประจ าเพ่ิม
ปริมาณ โพแทสเซียมและใยอาหาร  
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 5. โรคหัวใจและหลอดเลือด หมายถึง โรคหัวใจขาดเลือด ( ischemic heart disease-
IHD หรือ coronary artery disese) รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease-
CVD) และโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral vascular disease) ประชากรที่มีความเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด คือ ผู้ที่เป็นโรคอ้วน ผู้ที่มีไขมันในเลือดผิดปกติ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โร
ความดันโลหิตสูง ผู้ที่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา และไม่ออกก าลังกาย ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้คือ 
กรรมพันธุ์ เพศ เผ่าพันธุ์ และอายุ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (dyslipidemia) คือ ระดับไขมันใน
เลือดที่มีคอเลสเตอรอลมากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (มก./ดล) ระดับ HDL-cholesterol-C 
(HDL-C) หรือไขมันดี น้อยกว่า 40 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ระดับ LDL-cholesterol-C (LDL-C) หรือ
ไขมันเลว มากกว่า 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ระดับไตรกลีเซอไรด์ มากกว่า 150 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตร 
การศึกษาในทางคลินิกและเชิงระบาดวิทยา พบว่าภาวะไขมันในเลือดสูงมีความสัมพันธ์ต่อการเป็น
โรคหั ว ใจขาด เลื อด  โดย เฉพ าะการมี  small dense LDL-Cholesterol สู ง  มี ระดั บ  HDL-
Cholesterol ต่ าและไตรกลีเซอไรด์สูง นอกจากนี้ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง > 250 mg/dl 
มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง 2-3 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ มีระดับ
คอเลสเตอรอลปกติ  การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง  คือการรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่ให้เกินร้อย
ละ 30 ของพลังงานทั้งหมดที่ได้รับ หลีกเลี่ยงไขมันอ่ิมตัว ซึ่งพบมากในไขมันสัตว์ น้ ามันมะพร้าวและ
น้ ามันปาล์ม ลดปริมาณอาหารที่มีสารคอเลสเตอรอลซึ่งพบในอาหารพวกไข่แดง เครื่องในสัตว์ สมอง
สัตว์ ตับวัว ตับหมู อาหารทะเล หอยแครง หอยแมลงภู่ หอยนางรม ปลาหมึก ไข่ปลา ฯลฯ มีข้อมูล
จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมีส่วนสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด 
โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง มากกว่าหรือเท่ากับ 200 มก/ดล. หรือมีระดับ LDL-C 
มากกว่าหรือเท่ากับ 130 มก/ดล. รายงานของ WHO พบว่าผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง 
250-300 mg/dl มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง 2-3 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่มี
ระดับคลอเลสเตอรอลปกติ ถ้าคอเลสเตอรอลสูง ถ้าไตรกลีเซอไรด์สูง แต่คอลเลสเตอรอลปกติ พบได้ 
3 แบบ คือ มีไคโลไมครอนสูง หรือ VLDL สูง  หรือทั้งไคโบไมครอน และ VLDL สูงทั้งคู่ ต้องจ ากัด
อาหารประเภทน้ าตาล ขนมหวาน กะทิ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิด และออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ และกรณีทีคอเลสเตอรอลสูงและไตรกลีเซอไรด์สูง คือ มี LDL-C และ VLDL สูง ต้องจ ากัด
การรับประทานไขมันอ่ิมตัว (ไขมันสัตว์) ให้น้อยที่สุด ลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง และควรลด
อาหารประเภทแป้ง น้ าตาล ขนมหวาน และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ควรรักษาอัตราส่วนของ HDL 
ต่อ LDL ให้พอเหมาะคือ 3 และไม่ควรเกิน 4 (กองการแพทย์ทางเลือก  .2549 : 39) สอดคล้องกับ 
งานวิจัย  ของดร .Daviglus ศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ป้ องกันและการแพทย์  (ผู้ สู งอายุ ) ที่ 
Northwestern University กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการ
เจ็บป่วยและการตาย เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าการรับประทานอาหารที่มีบทบาทส าคัญใน
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การพัฒนาของซีวีดี ในขณะที่อาหารที่ได้จากสัตว์มีสารอาหารที่ส าคัญที่อาจจะไม่พร้อมใช้งาน  จาก
การบริโภคสูงของเนื้อสัตว์สีแดงได้รับการแสดงที่จะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงมากขึ้นของการเจ็บป่วย
และการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ อาหารดังกล่าวอาจมีระดับสูงรวมของไขมันอ่ิมตัวและ
คอเลสเตอรอล นอกจากนี้ยังมีหลักฐานสนับสนุนที่สะสมปลาหรือบริโภคอาหารทะเลอาจจะมีผลต่อ
กล้ามเนื้อหัวใจ สายโซ่ยาวโอเมก้า 3 กรดไขมันไม่อ่ิมตัว ได้แก่ กรด eicosapentaenoic (EPA) และ
กรด docosahexaenoic (DHA) มีข้อเสนอแนะที่จะเป็นสารอาหารหลักที่รับผิดชอบในการสังเกต
ผลประโยชน์ของการบริโภคปลาซีวีดี บทความนี้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยในปัจจุบันสมาคม
ของการบริโภคเนื้อ, เนื้อแดง, สัตว์ปีก, และปลา - ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบ เช่น ความดัน
โลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน CVD และอัตราการตาย การศึกษา
จ านวนมากได้แสดงให้เห็นประโยชน์ของอาหารสูงในผักผลไม้ธัญพืชและปลาและต่ าในเนื้อแดง
ผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันสูงและทรานส์และไขมันอ่ิมตัว วิถีการด าเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพรวมทั้งการ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดส าหรับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบและโรค
อ่ืน ๆ (Daviglus ,A. Pirzada.  2008 : 281-308) จากการศึกษาทางระบาดวิทยา Sabate และคณะ  
ได้พบว่าในประชากรนักมังสวิรัติที่ได้เมล็ดใน (นัท) จากผลไม้เปลือกแข็งเป็นประจ านาน 5 ปี จะมี
อัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดน้อยกว่าประชากรที่ไม่ใช่นักมังสวิรัติอย่างชัดเจนทางสถิติ 
แสดงว่า เมล็ดในของผลไม้เปลือกแข็งมีผลดีต่อการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด  อาหารมังสวิรัติ
ในคนอเมริกันท าให้ค่าดัชนีมวลกาย (body mass index, BMI) ลดลง ประมาณ 1 กก/ม ระดับไขมัน
และคอเลสเตอรอลลดลง 0.5 mmoI/I อัตราการตายจากโรคหัวใจ IHD ลดลง 25% อาการท้องผูกจะ
น้อยลง โรคทางเดินอาหาร โรคนิ่วในถุงน้ าดี และไส้ติ่งอักเสบน้อยลง มะเร็งไม่ มีความแตกต่างทาง
สถิติ มีแนวโน้มว่าอาหารมังสวิรัติป้องกันโรคหัวใจได้ (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 184) 
 6. โรคภูมิแพ้ สารบางอย่างที่ปนเข้ามาในอาหาร เมื่อกินต่อกันไปนาน ๆ อาจท าให้อาการ
ภูมิแพ้ก าเริบได้  เช่น นมวัว ผงชูรส อาหารขยะ เป็นต้น หากอยากให้อาการภูมิแพ้ทุเลา ผู้ป่วยต้อง
เลือกกินและหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด เช่น วิตามินเอ ช่วยลดปฏิกิริยาของระบบคุ้มกันที่มีต่อสารก่อ
ภูมิแพ้ ส่งผลให้เกิดอาการแพ้น้อยลง หรือวิตามินบี 5 ในข้าวกล้อง/ธัญพืช ช่วยลดอาการคัน บวม ที่
บริเวณเยื่อบุจมูกที่เกิดจากการไอ จามได้ หรือวิตามินซีในผักและผลไม้ เช่น ฝรั่ง ส้ม มะม่วง มะนาว 
กีวี สตรอว์เบอรี พริก ต าลึงฯลฯ ช่วยลดอาการอักเสบที่เกิดจากการแพ้ในระบบทางเดินหายใจ และ
วิตามินอี ที่พบในน้ ามันพืช น้ านมถั่วเหลือง น้ ามันดอกทานตะวัน น้ ามันดอกค าฝอย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
เมล็ดถั่ว ฯลฯ จะช่วยเพิมระดับภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย หากร่างกายได้รับวิตามินอีน้อยอาจท าให้
อาการภูมิแพ้ก าเริบได้ (พิมพ์ใจ กันต์ดินทร์ทร.  2552 : 87-91) 
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  อาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ สารบางอย่างที่ปนเข้ามาในอาหาร เมื่อกินต่อ
กันไปนาน ๆ อาจท าให้อาการภูมิแพ้ก าเริบได้ เช่น นมวัว ผงชูรส อาหารขยะ เป็นต้น หากอยากให้
อาการภูมิแพ้ทุเลา ผู้ป่วยต้องเลือกกินและหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด เช่น วิตามินเอ ช่วยลดปฏิกิริยา
ของระบบคุ้มกันที่มีต่อสารก่อภูมิแพ้ ส่งผลให้เกิดอาการแพ้น้อยลง หรือวิตามินบี 5 ในข้าวกล้อง/
ธัญพืช ช่วยลดอาการคัน บวม ที่บริเวณเยื่อบุจมูกที่เกิดจากการไอ จามได้ หรือวิตามินซีในผักและ
ผลไม้ เช่น ฝรั่ง ส้ม มะม่วง มะนาว กีวี สตรอว์เบอรี พริก ต าลึงฯลฯ ช่วยลดอาการอักเสบที่เกิดจาก
การแพ้ในระบบทางเดินหายใจ และวิตามินอี ที่พบในน้ ามันพืช น้ านมถ่ัวเหลือง น้ ามันดอกทานตะวัน 
น้ ามันดอกค าฝอย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดถั่ว ฯลฯ จะช่วยเพิมระดับภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย หาก
ร่างกายได้รับวิตามินอีน้อยอาจท าให้อาการภูมิแพ้ก าเริบได้ (พิมพ์ใจ กันต์ดินทร์ทร.  2552 : 87-91) 

 7. โรคโลหิตจาง เกิดจากปริมาณของเม็ดเลือดแดงน้อยลง และท าให้สีแดงของเลือดจาง
ลง สีแดงของเม็ดเลือดคือ ฮีโมโกลบิน ซึ่งประกอบด้วย ฮีม (heme) และโปรตีนชนิดโกลบิน ฮีมนั้น
ประกอบด้วยเหล็ก และ Portoporphhyrin IX การดูดซึมของธาตุเหล็กขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและ
ชนิดของเหล็กในอาหาร เหล็กจะถูกดูดซึมในรูปของเฟอร์รัสเสมอ แม้ว่าในพืชผักบางชนิดจะมีเหล็กใน
ปริมาณมาก แต่การดูดซึมเหล็กจากพืชจะไม่ดี  สารที่พบในพืชผักและยับยั้งการดูดซึมของธาตุเหล็ก
คือ ไฟเตท (phytates) ออกซาเลท (oxalate) ฟอสเฟต (phosphates) รูปของเหล็กฮีม คือ วิตามิน 
C ซึ่งอยู่ในอาหาร และยาเม็ดหรือกรดแอสคอร์บิก พริกเขียว พืชผักสดชนิดใบ ผลไม้  เช่น พวกส้ม 
มะม่วง มะขาม เป็นต้น เมล็ดธัญพืชที่ไม่ขัดสี กรดซิตริก น้ าตาลทรายแดง ถั่ว ผลไม้แห้ง กรดอะมิโนก็
สามารถกระตุ้นการดูดซึมได้ เช่น กัน การขาดเหล็กในอาหาร หรือการไม่สามารถน าเหล็กในอาหาร
ไปใช้ได้ จะท าให้การสร้างสีเม็ดเลือดแดงไม่ได้ เหล็กในพืชผัก ธัญพืชเป็นเหล็กอิสระในรูปของ non-
heme iron อยู่ในสองรูปแบบ คือ เหล็กฮีม หรือเหล็กที่รวมตัวกับฮีม (heme iron) และเหล็กอิสระ
ที่ไม่รวมตัวกับฮีม (non-home iron) การได้รับวิตามิน C โดยเฉพาะจากพืชและผลไม้สดให้มาก
เพียงพอจะท าให้การดูดซึมของเหล็กที่ไม่ใช่ฮีม (non-heme iron) ได้มากขึ้นถึงสองเท่าของอาหารที่
ไม่มีวิตามิน C จากการวิจัยของ Sharma และคณะ  พบว่า การให้วิตามิน C ในกลุ่มสตรี 28 คนที่กิน
อาหารมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องวันละ 500 มก. สองครั้งต่อวัน หลังอาหารตอนกลางวัน
และตอนเย็น ระยะนาน 2 เดือน ปรากฏว่าท าให้ระดับฮีโมโกลบินเพ่ิมขึ้นประมาณ 8% เหล็กในซีรัม
เพ่ิมขึ้นประมาณ 17% และระดับ อ่ิมตัวของทรานส์เฟอร์ริน (trnsferrin saturation) เพ่ิมขึ้น
ประมาณ 23% ปริมาณเฟอร์ริตินในซีรัม (serum ferritin) เพ่ิมขึ้นประมาณ 12% และความสามารถ
ของโปรตีนในซีรัมในการรวมกับเหล็กทั้งหมด (total iron binding capcity) ลดลง  7 % แสดงว่า
ระดับเหล็กในร่างกายดีขึ้นเป็นปกติอย่างชัดเจน วิตามิน C ในเลือดก็เพ่ิมขึ้น 60% และการได้รับ
วิตามิน C ไม่ได้ท าให้การสะสมเหล็กในร่างกายลดลงหรือสูญเสียไป 



26 

 8. โรคกระดูกพรุน ผู้ที่บริโภคเนื้อสัตว์มีความเสี่ยงที่จะท าให้กระดูกพรุนมากกว่าผู้ที่
บริโภคอาหารมังสวิรัติ ผู้หญิงวัยทองควรบริโภคอาหารที่มีไพโทเอสโตรเจน (Phytoestrogen)สูง 
สารเคมีที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน บางทีเรียก “เอสโตรเจนที่เป็นพืช” ถึงแม้จะไม่ใช่
เอสโตรเจนแท้ แต่ก็ลดอาการวัยทอง แม้ว่าไพโทเอสโตรเจนจะมีฤทธิ์เพียง 1 ใน 400 ของยาฮอร์โมน 
1 เม็ด แต่เอสโตรเจนที่ร่างกายสะสมทีละเล็กทีละน้อยสามารถลดอาการต่าง ๆ และต่อต้านกระดูก
พรุนและโรคหัวใจได้ เอสโตรเจนที่เป็นพืชแบ่งเป็น 2 จ าพวกใหญ่ ๆ  
 (1). ไอโซฟลาโวน (Isoflavone) พบในถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง เช่น เต้าหู้ และมิโซ  
 (2). กลุ่มลิกนัน (Lignun) พบส่วนใหญ่ในเมล็ดต้นแฟลกซ์ ข้าวซ้อมมือ ผลไม้และผัก 
อาหารที่มีปริมาณไพโทเอสโตรเจนน้อยลงมาได้แก่ แอปเปิ้ล ข้าวซ้อมมือ แครอท ถั่วเขียว ถั่วลันเตา 
มะเขือเทศ ถั่วแดง เมล็ดงา ข้าวสาลี ข้าวไรน์ (ชนิดา กาญจนลาภ.  2548 : 33) 
 

การบริโภคเนื้อสัตว์ 
 1. ปัจจัยเสี่ยงต่อการบริโภคเนื้อสัตว์ 
  การรับประทานเนื้อสัตว์มากจนเกินไป เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบที่เราคิดไม่ถึงใน
เนื้อสัตว์ที่อุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งให้พลังงานแก่ร่างกาย ทว่ารับประทานเกินความจ าเป็น โปรตีน
ส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมัน พอกพูนตามร่างกายจนกลายเป็นคนอ้วน ที่ส าคัญการที่ร่างกายมี
โปรตีนมากไป ตับและไตต้องท างานหนักจนอวัยวะดังกล่าวเกิดความเครียด ส่งสัญญาณที่สังเกตได้ 
คือ เหนื่อยล้า ขาดความสดชื่น เนื่องจากตับจะสร้างเกลือแอมโมเนียก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูเรีย ส่งให้ไต
ขับออกมาเป็นปัสสาวะ บ่อยครั้งเข้าร่างกายอาจขาดน้ า การก าจัดโปรตีนส่วนเกินในขั้นตอนของไต 
หากยิ่งท างานหนัก การขับปัสสาวะนั้นจะท าให้แคลเซียมซึมออกมาเจือปนกับปัสสาวะและเป็นสาเหตุ
หนึ่งของโรคกระดูกพรุน นอกจากนี้ ในเนื้อสัตว์ยังมีฟอสฟอรัส ที่มีผลต่อการกระตุ้นต่อมพาราธัย
รอยด์ ให้หลั่งฮอร์โมนละลายแคลเซียมให้ล่องลอยในกระแสเลือด ก่อนไปจับตัวตามข้อเท้า ข้อสะโพก 
ข้อสันหลัง อันเป็นที่มาของโรคข้อกระดูกเสื่อม การรับประทานอาหาร หากเน้นแต่เนื้อสัตว์ WHO 
หรือองค์การอนามัยโลก บอกว่าเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงป่วยด้วยโรคหัวใจและมะเร็ง ทั้งท าให้อายุสั้น 
สอดคล้องกับลักษณะการกินของชาวเอสกิโม ที่เน้นกินเนื้อกับไขมัน ร่างกายเสื่อมโทรม แก่เร็ว อายุไข
เฉลี่ยอยู่ที่ 27 ปี ขณะที่ผู้คนที่อายุในแถบเขา ไม่ได้กินเนื้อสัตว์บ่อย ๆ เน้นกินพืชผัก กลับมีอายุยืน 
อยู่ได้นานถึง 110 ปี ในร่างกายคนเราเกิดมามีเซลล์อยู่ทั่วร่างกาย 50 ล้านล้านเซลล์ แต่ละเซลล์
สามารถแบ่งตัวได้ 50 ครั้ง ครั้งหนึ่งมีอายุ 2 ปี เพราะฉะนั้นอายุขัยของคนเราสามารถอยู่ได้ถึง 100 ปี 
แต่ทุกวันนี้ พฤติกรรมการกิน การอยู่ที่ไม่เหมาะสม ท าลายเซลล์นั่นล่ะ เป็นการท าให้อายุสั้นลงเรื่อย ๆ  
(กรมประชาสัมพันธ์.  2560 : 1) เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหารอันตรายที่เราอาจคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ
วัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา จะมีสารพิษต่าง ๆ มากมายที่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกาย ปัจจุบัน
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เนื้อสัตว์ที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายอยู่มากมาย เช่น สารเร่งเนื้อแดง 
สาเหตุของโรคหัวใจ, ยาปฏิชีวนะประเภทคลอแรมแฟนิคอล (Chloramphenicon) และยาในกลุ่มไน
โตรฟูแลม (Nitrofurams) ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีสารเคมีอ่ืน ๆ อีกมากมายที่
เกิดข้ึนเองจากสัตว์ขณะที่พวกมันก าลังถูกฆ่า ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งด้วย เช่น 
กัน อาหารแปรรูปหลาย ๆ ชนิดที่ท ามาจากเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น ไส้กรอก ที่มีสารไนไตรท์ ช่วยให้ไส้
กรอกเหนียวนุ่ม หากรับประทานเข้าไปมาก ๆ ก็จะเกิดการสะสมในร่างกายจนคุณเป็นโรคมะเร็ง 
ได้แก่ มะเร็งในเม็ดเลือด มะเร็งในกระเพาะอาหาร มะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ และเนื้องอกในสมอง 
ตามท้องตลาดจะมีไส้กรอกอยู่หลายชนิด แต่ละชนิดก็มีส่วนผสมที่แตกต่างกันไป รวมไปถึงส่วนผสมที่
เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่รวมอยู่ด้วยหลายชนิด เช่น สารกันบูดที่มีไว้เพ่ือยืดอายุของไส้กรอกให้นานยิ่งขึ้น 
การบรรจุไส้กรอก”ถุงหลอด” ผลิตมาจากคอลลาเจนสังเคราะห์ ซึ่งมีสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง 
เนื่องจากมีไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่มาก เมื่อน าไปย่างหรือปิ้ง จะท าให้เกิดสารพิษที่เรียกว่า “อะคริ
ลิไมด์” (Acrylimides) ซึ่งก็เป็นสารก่อมะเร็ง อาหารจานโปรดที่หลายคนชอบทานอีกอย่างคือ ไก่
ทอด การรับประทานไก่ทอดแต่ละชิ้น เราจะได้รับพลังงานมากถึง 340 แคลอรี อีกท้ังยังได้รับไขมันที่
เกินขนาดจากไก่ทอดและแป้งขนมปังกรอบซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอ้วน และยังมีสารปนเปื้อนประเภท
สารอะลูมิเนียมในไก่ทอด ที่เป็นอันตรายอย่างมากต่อระบบการท างานของสมองและระบบเมตาบอลิ
ซึมในร่างกาย รวมทั้งมีการปรุงรสด้วยผงชูรสที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อสะสมอยู่ในร่างกายมากข้ึน
จนถึงระดับที่ไม่สามารถก าจัดออกไปได้ ก็จะก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ รวมทั้งโรคมะเร็ง ส่วนใน เบคอน/
แฮม เบคอน ก็คือ หมูสามชั้นติดมันที่ถูกสไลด์ให้เป็นแผ่นบางจะประกอบไปด้วย ไขมันที่มากเกิน
ความจ าเป็น จนท าให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้ และอาจก่อให้เกิดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดก็อาจอุดตัน
จนก่อให้เกิดโรคหัวใจ และในเบคอนยังมีส่วนผสมของดินประสิว ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็น “สารไนโตรซา
มีน” (nitrosamine)  สารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ได้ด้วย แฮมก็มีทั้งไขมัน สารกันบูด และสาร
ไนโตรซามีน ซึ่งเป็นตัวก่อมะเร็ง  เช่น เดียวกับเบคอนและไส้กรอก ในกากหมูนั้น จะมีไขมันที่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคความดันโลหิตสูง
จนอาจท าให้เส้นเลือดในสมองแตก โรคหลอดเลือดตีบตัน และน าไปสู่สาเหตุการเกิดโรคหัวใจขาด
เลือด และหัวใจวายในที่สุด นอกจากนี้ร่างกายของคุณยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 
มะเร็งมดลูก มะเร็งล าไส้ มะเร็งทวารหนัก มะเร็งเต้านม และมะเร็งปอด และ เนื้อบด/หมูบด/ไก่บด/
เนื้อปลาขูด ในเนื้อบดส าเร็จรูป รวมทั้งลูกชิ้นเนื้อ/ลูกชิ้นหมู/ลูกชิ้นปลา เหล่านี้จะมีสารบอแรกซ์เป็น
ส่วนผสมอยู่ เมื่อร่างกายได้รับสารบอแรกซ์สะสมมากเข้า อาการผิดปกติต่าง ๆ ก็จะแสดงออกมา ที่
เห็นได้ชัดก็คือ คุณจะเบื่ออาหาร ร่างกายอ่อนเพลีย ผิวหนัง ตับ ไต และเยื่อตามีอาการอักเสบ หนัง
ตาบวม น้ าหนักตัวลด และมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทาง  และหากรับประทานมากก็จะส่งผลถึงขั้น
เสียชีวิต ปัจจัยเสี่ยงจากการกินเนื้อสัตว์ดิบ ๆ ไม่ว่าจะเป็น ลาบดิบ/แหนมดิบ/ลู่ดิบ ที่หลายคนมัก
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เข้าใจเพียงแค่บีบน้ ามะนาวหรือเหล้าลงในเนื้อดิบ ๆ ก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคหรือฆ่าพยาธิให้ตายได้ นั่น
เป็นความคิดที่ผิด การรับประทานเนื้อดิบที่เต็มไปด้วยพยาธิและเชื้อโรค ซึ่งเสี่ยงต่อระบบทางเดิน
อาหารอย่างมาก เพราะเหล่าพยาธิจะพากันไปวางไข่ในล าไส้ และมันจะเจริญเติบโตในร่างกายและ
สามารถอยู่ได้นาน 24 ปี โรคต่าง ๆ ที่มาจากการรับประทานเนื้อสัตว์ดิบ เช่น โรคท้องร่วง โรคอาหาร
เป็นพิษ โรคแอนแทรกซ์ โรคอหิวาตกโรค โรคบิด โรคสเตรปโตคอกคัสซูอิส โรคเอ็นเทอริก โรค
ไทฟอยด์ โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคหูหนวก ตาบอด และคุณจะเสียชีวิตในที่สุด หากร่างกายของคุณ
ได้รับพยาธิทั้ง 3 ชนิดนี้เข้าไป ได้แก่ พยาธิตัวกลม (ทริคิโนซีส), พยาธิตัวตืด และพยาธิใบไม้ เพราะ
พยาธิเหล่านี้จะไชเข้าสู่กระแสเลือด ไชไปจนถึงสมองท าให้สมองอักเสบ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ชัก
กระตุก และหมดสติ ไชเข้าล าไส้เข้าไปแย่งดูดซึมอาหารจนท าให้ ร่างกายขาดสารอาหาร อาเจียน 
คลื่นไส้ ปวดท้องรุนแรง ถ่ายเหลว และซูบผอม และหากมีการแพร่พันธุ์เพ่ิมจ านวนมากข้ึนจะยิ่งท าให้
ล าไส้ของอุดตัน และถ้าไชเข้าปอดเมื่อไหร่ ปอดก็จะอักเสบ และเสียชีวิตได้ในที่สุด (เอมอร ตรีภิญโญ
ยศ.  2551 : 1) อาหารทะเลสดมีการตรวจ พบว่า ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดมักจะใช้สารฟอร์มาลียน
หรือน้ ายาอาบศพ เพ่ือช่วยให้คงความสด ไม่เน่าเสี ยง่าย (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 59) จากบทความ “Researchers ask 'Is meat 
killing us?” แพทย์จาก The Mayo Clinic in Arizona กล่าวว่า การกินอาหารมังสวิรัติสามารถลด
ความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดความดัน และความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวาน 
ข้ อ ค วาม ต้ น ฉบั บ  จ ากการท บ ท วน งาน  in the Journal of the American Osteopathic 
Association ได้ศึกษาเรียนรู้ด้านสุขภาพจากประชากรทั้งหมด 1.5 ล้านคน นักวิจัยสรุปว่า ถึงแม้จะมี
ความแปรปรวนในข้อมูลหลักฐานก็ยังคงสอดคล้องกับการที่ปริมาณเนื้อแดงที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเนื้อแดงที่ผ่านการประมวลผลมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเนื้อแดงนอกจากจะเพ่ิม
โรคหัวใจและหลอดเลือด [CVD] ยังมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในชาวตะวันตก อาหารมังสวิรัติ
มีผลท าให้สุขภาพโดยรวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ลด ดัชนีมวลกายลดความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานและลดความดันโลหิตในการศึกษาที่มีขนาดเล็กลง ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงเนื้อแดง
และเนื้อสัตว์แปรรูปและหันมารับประทานอาหารทั้งจากพืชรวมทั้งผลไม้ผักธัญพืชถั่วและพืชตระกูล
ถั่วแทน (Independent.  2559 : 1)   
 2. ผลกระทบจากการบริโภคเนื้อสัตว์ ผลกระทบและปัญหาที่เกิดจากการบริโภคอาหาร
เนื้อสัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นที่ปรากฏนั้นมี 4 ด้าน คือ 
  2.1 ด้านสุขภาพ 
   อาหารเนื้อสัตว์มีปริมาณของสารไขมันอ่ิมตัวและคอเลสเตอรอลสูง การเลี้ยงดูแล
สัตว์ในฟาร์มมักจะใช้สารเคมีหลายชนิด จึงอาจมีสารเคมีตกค้าง ผู้ที่บริโภคอาหรเนื้อสัตว์จะมีโอกาส
ได้รับสารเคมีที่ใช้ปรุงแต่งอาหาร เช่น ไนเตรท ไนไตรท์ สารเร่งเนื้อแดง ฮอร์โมนเร่งการเติบโต  
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ยาปฏิชีวนะ สารกระตุ้นการเจริญอาหาร ยากล่อมประสาท ฯลฯ รวมทั้งยาฆ่าแมลงเหลือสะสมใน
ไขมันสัตว์ สารพิษตกค้างเหล่านี้อาจก่อมะเร็งได้และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ การระบาด
ของโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังยังเกิดจากการกินอาหารเนื้อสัตว์ ตามนิสัยส่วนตัว ตามอาชีพ ตามฐานะ
รายได้ และตามกระแสความนิยม มีงานวิจัยและระบาดวิทยามากมายในต่างประเทศ ได้ยืนยันว่าการ
บริโภคอาหารส าเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมและอาหารจานด่วน ซึ่งเปรียบเทียบว่าเป็น
อาหารขยะ (Junk food) ซึ่งขาดคุณสมบัติทางโภชนาการที่ดี มีแป้ง น้ าตาล ไขมัน และโปรตีนมาก
เกิน แต่ขาดเส้นใยอาหาร วิตามิน และสารส าคัญทางชีวภาพอ่ืน ๆ จะท าให้คนบริโภคอาหารดังกล่าว
เป็นประจ าเสี่ยงเป็นโรคอ้วน และโรคเรื้องรังเพ่ิมมากขึ้น จนโรคมะเร็งและโรคหัวใจและหลอดเลือด
กลายเป็นสาเหตุส าคัญอันดับที่ 1 ของการตายในประชากรหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยได้มี
การอภิปรายปัญหาและความวิตกกังวลในวงการขององค์กรและกลุ่มวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและ
โภชนาการ เนื่องจากผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและคนป่วยยังขาดองค์ความรู้ในด้านอาหารและโภชนาการ
เพ่ือสุขภาพที่แท้จริงในหลายด้าน รวมทั้งคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของอาหาร
มังสวิรัติและอาหารจากพืชผัก แสดงว่าการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในเรื่องอาหารสุขภาพและ
อาหารมังสวิรัติยังไม่กระจายทั่วถึงประชาชนทั่วไป เช่น เดียวกันกับประเทศทางตะวันตก หลาย
ประเทศในเอเซียก็มีปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านอาหารและพฤติกรรมในการ
บริโภคของประชากร เช่น กัน จากการส ารวจสุขภาพชาวเกาหลีในประชากรวัยรุ่น อายุระหว่าง 12-
19 ปี ในปี ค.ศ.1998 (n=1317) และ 2001 (n=848) ใช้ตัวชี้วัดความอ้วนและความเสี่ยงในโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และโรคเบาหวาน และโดยวัดเส้นรอบเอว ความดันโลหิต ระดับไตรกลีเซอไรด์และไล
โปโปรตีนในเลือดและระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือด พบว่า ตัวชี้วัดดังกล่าวมีแนวโน้มสูงมากขึ้นอย่าง
ชัดเจน อัตราเสี่ยงโรคอ้วนและโรคทางเมตะบอลิสม์เพ่ิมมากขึ้น อัตราการเกิดโรคทางเมตะบอลิสม์ใน
วัยรุ่นเหล่านี้ก็เพ่ิมจาก 6.8% ในปี 1998 เป็น 9.2% ในปี 2001 และมีความสัมพันธ์กับความรุนแรง
ของโรคอ้วนด้วย 
   นอกจากปัญหาพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเนื้อสัตว์มากเกินดังกล่าวแล้ว ยัง
เสี่ยงต่อการติดเชื้อจุลินทรีย์ พยาธิจากเนื้อสัตว์ที่กินดิบ เช่น เชื้อซาลมอเนลลาอีโคไล ตัวจิ๊ด วัณโรค 
โรคเท้าเปื่อย โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) พยาธิตัวตืด-ตัวแบน ตัวปรสิตอ่ืน ๆ และตัวพยาธิใบไม้ใน
ตับ เป็นต้น และเสี่ยงต่อการติดโรคที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์อีกด้วย ยิ่งปัจจุบันมีโรคระบาดของโรคจาก
สัตว์สู่คนโดยการบริโภคมากขึ้น และท าให้คนป่วยและตายจ านวนมาก เมื่อประมาณปี 1980 โรควัว
บ้า (md cow disease) หรือ โรคเนื้อสมองพรุน (Bovine spongiform encephalopathy, BSE) 
เกิดขึ้นในวัวที่เลี้ยงด้วยอาหารท ามาจากเครื่องในสัตว์ แล้วท าให้เกิดโรคพรีออน (prion diseases) 
หรือโรคครูท์ซเฟลด์-จาคอบ (Creutzfeldt-Jakob disease หรือ CJD) ในคนอังกฤษหลายพันคนที่
กินเนื้อวัวและดื่มนมวัว และท าให้วัวในฟาร์มถูกฆ่าท้ิงจ านวนมากกว่าแสนตัว 
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   โรคที่ก าลังระบาดและท าให้คนจ านวนมากตายในประเทศเอเซีย ได้แก่ โรคหวัด
นก และไก่(Avian influenza) ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส H5N1 และโรคร้ายแรงอ่ืน ๆ จากสัตว์ โรคห่วงโซ่
อาหารเหล่านี้จะเพ่ิมปัญหาของการท าปศุสัตว์ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากการบริโภค
เนื้อสัตว์มากขึ้น  
  2.2 ด้านจิตใจ 
   ในศาสนาฮินดู ได้มีการบันทึกไว้ว่า ในกระบวนการฆ่าสัตว์และการบริโภคเนื้อสัตว์
เป็นการเบียดเบียน (Himsa) ซึ่งมีผลกระทบต่อจิตใจที่ค่อนข้างจะซับซ้อน เคยมีการศึกษาว่าคนฆ่า
สัตว์เป็นประจ ามีส่วนท าให้เป็นคนที่มีจิตใจในทางดุร้าย ก้าวร้าว โหดเหี้ยม อาจมีผลกระทบต่อการฆ่า
กันได้ง่าย และคนที่กินเนื้อสัตว์มากท าให้สังคมอาจวุ่นวายได้ การให้คนที่ก่อความเดือดร้อนแก่คนอ่ืน
และต่อสังคม เช่น เด็กวัยรุ่นและผู้ถูกคุมขังในเรือนจ า เป็นต้น หันมากินอาหารมังสวิรัติ อาจท าให้คน
ลดความก้าวร้าวและความวุ่นวายได้ด้วย เพ่ือความสงบสุขของสังคมน่าจะมีการวิจัยด้านผลกระทบ
ของชนิดอาหารต่อจิตใจนี้ให้มากขึ้น ถ้าเราท าให้มนุษย์มีความเมตตาต่อกัน ลดความรุนแรงทางจิตใจ 
ความก้าวร้าวและความวุ่นวายทางสังคมได้อีกด้วย ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนามีการสอนว่า การฆ่า
สัตว์เป็นบาปและได้รับผลกรรมในภายหลัง ทั้งทางด้านศีลธรรมและด้านโภชนาการ จึงเป็นแรง
กระตุ้นจิตใจให้ชาวฮินดูปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตมังสวิรัติ 
   ในหลายศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู ศาสนซิกซ์นิกายนามธารี คริสเตียน 
นิกายคริสตจักรวันเสาร์ และนิกายโบสถ์ออร์โธดอกซ์ตะวันตก (Eastern Orthodox Church) จึง
สอนศาสนิชนให้มีอหิงสา หรือไม่เบียดเบียนชีวิต คือไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เช่น ศีลข้อที่หนึ่ง ในศาสนา
พุทธ เป็นต้น และบางศาสนาไม่ส่งเสริมการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นการลดการฆ่าสัตว์โดยทางอ้อม  
นักบวชและศาสนิกชนที่ปฏิบัติเคร่งครัดจึงบริโภคอาหารมังสวิรัติเนื่องจากเหตุผลทางจริยธรรมและ
ศีลธรรมทางศาสนา เพราะว่าจิตใจเขามีความสงสารและเมตตาต่อสัตว์ ผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหลาย ไม่
ต้องการให้มีการฆ่าและเบียดเบียนสรรพสัตว์ ในอดีตมีผู้น าทางจิตวิญญาณ  นักคิด จิตรกร  นักเขียน 
นักปรัชญาที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายท่านที่ส่งเสริมและปฏิบัติตนเป็นนักมังสวิรัติ เช่น พระพุทธเจ้า 
พลาโต (Plato) โสเครตีส (Socrtes) ปิธาโกรัส จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ (George Bernard Shaw) 
มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) และมหาตมะ คานธี รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ดัง ๆ เช่น เซอร์ไอแซค 
นิวตัน (Albert Einstein) และชาลส์ ดาร์วิน (Charies Drwin) เป็นต้น ต่างก็เป็นนักมังสวิรัติด้วย 
   เนื่องจากเมื่อสัตว์ถูกฆ่าและมีความเจ็บปวดอย่างรุนแรง มันจะตกใจ หวาดกลัว 
แล้วจะหลั่งอะดรีนาลิน (adrenalin) และสารแห่งความเครียดอ่ืน ๆ ออกมาในปริมาณสูงมากอย่าง 
อัตโนมัติในเนื้อสัตว์ หากรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีฮอร์โมนอะดรีนาลินที่ตกค้างประจ า ผู้บริโภคจะ 
ได้รับฮอร์โมนอะดรีนาลินเพ่ิมด้วย ฮอร์โมนในอาหารมีผลกระตุ้นที่อาจจะท าให้ควบคุมจิตใจได้ยาก ผู้
ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์จะไม่ได้รับฮอร์โมนอะดรีนาลินซึ่งหลั่งออกมาและติดมากับเนื้อสัตว์ ศาสดา
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ทุกศาสนาได้สอนให้มนุษย์เรารักผู้อ่ืน มีเมตตา ลดความเห็นแก่ตัว และเสียสละเพ่ือผู้อ่ืน พุทธศาสนา
ได้สรรเสริญการไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นธรรมอันยอดเยี่ยม (สังคสูตร คาถา) และเมตตาเป็นธรรมค ้าจุน
โลก ถ้าเราอยู่ด้วยความรู้ว่าควรได้รับอะไรเท่าไรจึงจะพอ ก็ย่อมอ่ิมกาย อ่ิมใจ เจริญเติบโตสมบูรณ์ 
แข็งแรง มีสติปัญญาดี สามารถท าประโยชน์และความดีได้เต็มที่ 
  2.3 ด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา 
   การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์หรือการท าฟาร์มปศุสัตว์  เช่น วัว ควาย แกะ แพะ หมู 
ไก่ เป็ด กุ้ง และปลา เป็นต้น เพ่ือน าเนื้อสัตว์มาเป็นอาหารแก่มนุษย์จ านวนมากได้บริโภคนั้น จะต้อง
มีการใช้พ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลเพ่ือปลูกพืชจ านวนมากและน าพืชมาเป็นอาหาร เลี้ยง
สัตว์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวเป็นการสร้างความเสียหายของสิ่งแวดล้อมและ นิเวศวิทยาได้
โดยทางตรงและทางอ้อม ในการท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใหญ่จะมีการท าลายป่าไม้ มีการใช้พ้ืนที่และน ้า มี
การท าลายผิวดิน ท าให้มีการชะล้างปุ๋ยบนหน้าดินออกไป มีการใช้สารเคมี สารฆ่าหญ้าและสารก าจัด
ศัตรูพืชที่อาจตกค้างและเพ่ิมสารมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อม  
  2.4 ด้านเศรษฐกิจ 
   ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์และการน าสัตว์ไปเป็นอาหารนั้น 
หากพิจราณาทางด้านคณิตศาสตร์และเหตุผลประกอบหลายอย่าง อาหารเนื้อสัตว์มีราคาแพงมาก 
ราคาสูงกว่าหลายเท่าของอาหารจากพืชผัก เนื่องจากมีต้นทุนสูง และใช้เวลาในการผลิตมากกว่า ท า
ให้มีการใข้จ่ายค่าอหารมากขึ้นโดยไม่จ าเป็น มีการค านวณว่า โดยเฉลี่ยอาหารเนื้อสัตว์ ประมาณ 1 
กิโลกรัม ได้มาจากอาหารสัตว์ที่เป็นพืชประเภทข้าวและถั่วประมาณ 16 กิโลกรัม  ในขณะที่อาหาร
จากพืชทั้งหมดที่สามารถจ าน ามาเลี้ยงคนได้ถึง 80 คนนั้น แต่ถ้าถูกน าไปเลี้ยงสัตว์และเปลี่ยนแปลง
ให้เป็นเนื้อสัตว์จะสามารถเลี้ยงคนได้เพียง 4 คนเท่านั้น จึงท าให้ผู้คนจ านวนมากยังอดอยากขาด
อาหารที่จะบริโภค มีช่องว่างในการบริโภคอาหารระหว่างคนรวยกับคนจนมากขึ้น การลด ละ เลิก
การบริโภคเนื้อสัตว์ นอกจากท าให้สุขภาพดี แล้วยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่า ง
พอเพียงอย่างแน่นอน 
   นอกจากนี้ ในขณะที่การปลูกพืชผักจะใช้น้ าน้อยกว่า การเลี้ยงสัตว์ ถึง 8 เท่า และ
ใช้เวลาผลิตที่แตกต่างกันมาก การปลูกพืชใช้เวลาเก็บเกี่ยวได้ภายใน 2-8 สัปดาห์ แต่การเลี้ยงวัวและ
ควายใช้เวลานาน 155 สัปดาห์ การเลี้ยงสัตว์จึงนับว่าเป็นความสูยเสียทางเศรษฐกิจอย่างยิ่ง  
   นักโภชนาการแห่งมหาลัยวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้แถลงว่า ถ้าชาวโลกลดปริมาณการ
กินเนื้อสัตวฺลง 10% จะมีธัญพืชเพียงพอเลี้ยงคนอีก 60 ล้านคน ท่านมหาตมะคานธีก็ได้กล่าวไว้ว่า 
“โลกให้อาหารเพียงพอต่อความต้องการของคน แต่ไม่เพียงพอส าหรับความโลภของคน”  
   การน าพืชมาเป็นอาหารของมนุษย์โดยตรงจะเป็นผลดีในด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
เศรษฐกิจ จะไม่มีการใช้น้ าและสารเคมีจ านวนมาก และจะไม่เพ่ิมสารมลพิษและความร้อนให้แก่
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สิ่งแวดล้อม การบริโภคอาหารมังสวิรัติหรือลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์จึงเป็นการลดการท าลาย
หรือการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าดังกล่าว และเป็นการป้องกันความเสียหายของสิ่งแวดล้อม
โดยทางอ้อมด้วย  
   สรุปว่า นอกจากเหตุผลทางศีลธรรมในศาสนาต่าง ๆ แล้ว เหตุผลส าคัญอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง การกินอาหารมังสวิรัติคือ สุขภาพทางกาย ทางจิตใจ ด้านจริยธรรม การหลีกเลี่ยงและละ
เว้น การฆ่าสัตว์ การเบียดเบียน ความทารุณและความโหดร้ายต่อสัตว์ ลดการส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ซึ่งจะท าให้สามารถน าอาหารธัญพืชที่เหลือจากการเลี้ยงสัตว์ไปเป็นอาหารเลี้ยงประชากรที่ขาดแคลน
อาหารและหิวโหยอีกจ านวนมาก ประหยัดทั้งทางเศรษฐกิจ และช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีก
ด้วย (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.   2549 : 147-
153) 
 3. กรณีศึกษาผู้ป่วย  
  1. มะเร็งปอดระยะสุดท้าย หายได้จาก เมนูธรรมชาติ  
   ดร.ทอม อู๋" ผู้ชายวัย  73 ปี ได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนตะวันตกพร้อมกับค้นคว้าวิชา
แพทย์ทางเลือก จนส าเร็จการศึกษาเป็นดอกเตอร์ด้านโภชนาการและการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ จาก
สหรัฐอเมริกาเมื่อ 30 ปีก่อน ดร.ทอม อู๋ เคยป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่ 3 เข้ารับการรักษาด้วย
การแพทย์แผนปัจจุบัน แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงได้รับค าแนะน าให้หยุดการรักษาและเปลี่ยนมากิน 
"อาหารอินทรีย์" และรักษาด้วย "วิธีธรรมชาติ" ท าให้เขาหายขาดจากโรคมะเร็ง  จากนั้นเขาจึง
ตัดสินใจละทิ้งการแพทย์แบบเดิม หันมาศึกษาการแพทย์แนวธรรมชาติและโภชนาการอย่างจริงจัง 
จนได้ปริญญาที่สหรัฐอเมริกา เคยได้รับเชิญให้ไปแสดงปาฐกถาที่ประเทศต่าง ๆ มีลูกศิษย์ด้านการ
รักษาด้วยวิธีธรรมชาติและการกินอาหารแบบอินทรีย์กระจายอยู่ทั่วโลก ดร.ทอม อู๋ หันมากินผัก 
ผลไม้ ดื่มน้ าสะอาด และอาบแดด 30 นาที เดินเร็ว 30 นาที ฝึกชี่กง ฝึกหายใจเข้าออก พักผ่อนมาก
ขึ้น เข้านอนเร็วและตื่นแต่เช้า โดยเฉพาะนอนตอนเที่ยงวันเป็นเวลาครึ่งชั่งโมง อาบน้ าร้อนสลับน้ า
เย็นทุกวัน หลังจากปรับเปลี่ยนความเคยชินในการกินอาหารและใช้ชีวิตเพียง 6 เดือน ก็รู้สึกจิตใจเบิก
บาน ก าลังวังชาฟ้ืนฟูเหมือนตอนก่อนป่วย ท าให้มีความเชื่อมั่นมากข้ึน ว่าจะสามารถกลับมามีสุขภาพ
ที่ดีได้ ท่านจึงกินผักเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัว กินผลไม้ โดยกินแบบดิบ ๆ ทั้งหมด เนื่องจากกินอาหารที่มีเส้น
ใยอาหารสูงทุกวัน จึงขับถ่ายวันละ 3 - 4 ครั้ง แรก ๆ ก็รู้สึกกลัวเหมือนกัน เพราะปกติคนเราถ่ายวัน
ละครั้ง ถือว่าปกติ แต่หลังจากยืนหยัดท าอยู่ระยะหนึ่ง ร่างกายค่อย ๆ ผ่อนคลาย จิตใจเบิกบาน 
ผิวพรรณสดใส จึงคลายกังวล ปล่อยให้ร่างกายมีปฏิกิริยาเป็นไปตามธรรมชาติ" ผ่านไป 9 เดือน ผล
การตรวจสุขภาพของ ดร.ทอม อู๋ พบว่า ร่างกายเป็นปกติทุกอย่าง ทุกรายการ ไม่มีเซลล์มะเร็งหลง
เหลืออยู่ ทุกวันนี้ ดร.ทอม อู๋ ยังคงรับประทานอาหารดิบ ผักสด ผลไม้  และอุทิศตนเพ่ือเผยแพร่
วิธีการดูแลสุขภาพด้วยอาหารธรรมชาติเหล่านี้ ทั้งยังช่วยก าหนด "เมนูอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง" 
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เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคล าไส้ คอเลสเตอรอล สูง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคเก๊าต์ 
และโรคมะเร็ง ซึ่งเมนูของเขาส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น อย่างชัดเจน ได้รับการยอมรับและยกย่อง
ทั้งในสหรัฐ อเมริกา และทั่วโลก ดร.ทอม อู๋ ยังได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรสุขภาพ อาทิ รางวัล
การดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ ของมูลนิธิสันติภาพโลก ของทะไลลามะ Gan Chen (NGO) แห่ง
สหประชาชาติ รางวัลผู้อุทิศตนเพ่ือโรคอัลไซเมอร์ จากโรงพยาบาลเมโย สหรัฐอเมริกา รางวัลผู้อุทิศ
ตนเพ่ือการแพทย์แบบธรรมชาติของ มหาวิทยาลัยเปิดแห่งโลกในประเทศอินเดีย รางวัลผู้อุทิศตนเพ่ือ
มวลมนุษย์ ของสมาคมการแพทย์ที่รักษาด้วยการแทงเข็มของปากีสถาน และรางวัลผู้อุทิศตนของ
สมาคมการแพทย์แนวธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา 
   อินทรียสาร จากพืช ไม่ใช่สารอาหารตามนิยามของนักโภชนาการ ไม่ใช่ทั้งเกลือแร่
และวิตามิน เนื่องจากการขาดสารเหล่านี้ไม่ท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างใด และไม่ส่งผลต่อการ
ท างานตามปกติของร่างกาย แต่เมื่อไม่ก่ีปีมานี้ นักวิทยาศาสตร์พบว่าอินทรียสารจากพืชหลายชนิดไม่
เพียงช่วยต้านออกซิเดชั่นและต้านอนุมูลอิสระ ยังช่วยให้วิตามินต่าง  ๆ ท าหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้เวลานี้อินทรียสารจากพืชที่แต่เดิมไม่เป็นที่สนใจ กลายเป็นสารอาหารที่ผู้คนให้
ความสนใจและขาดไม่ได้ในการเสริมสร้างสุขภาพและต้านมะเร็ง ในอาหารอย่างธัญพืช ผัก และผลไม้ 
นอกจากจะมีอินทรียสารแล้วยังมีสารประกอบของ ไซยาไนด์ ซึ่ง มีสรรพคุณชัดเจนในการยับยั้งเซลล์
ปกติไม่ให้เปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง (มติชนรายวัน.  2552) 
   จากงานวิจัยของนายใจเพชร กล้าจน  (2559 : 381-393) ผู้ป่วยที่ดูแลสุขภาพด้วย
หลักการแพทย์วิถีธรรม ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารซึ่งจากเดิมเคยบริโภคเนื้อสัตว์ 
มาลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ จนอาการเจ็บป่วย ได้ทุเลาและหายจากโรคที่เป็นอยู่ดังตัวอย่าง
บางส่วนด้านล่างนี้:- 
   รายที่ 1 ผู้ป่วยมะเร็งตับ 
   ผมเป็นศัลยแพทย์ตอนนี้อายุ 61 ปีแล้วผมติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจากการผ่าตัด 
ในช่วงก่อนเกษียณราชการ การรักษานั้นใช้การฉีดยา อินเตอร์ฟีรอน แล้วก็กินยา ไรบาวิริน ฉีดไปได้
จริง ๆ แล้วต้องกินทั้งหมด 24 สัปดาห์ กินเม็ดละ 400 บาท วันละ 2 เม็ดเช้าเย็น และฉีดเข็ม ละ 
หมื่นสองพันบาท ทุกสัปดาห์ ฉีดได้เข็มที่ 5 หรือเข็มที่ 6 เริ่มมีอาการแพ้แล้วทุกอย่าง ก็คือมีทั้งคันมี
ทั้งผมร่วงเหมือนให้เคมี หนังหนาเหมือนหนังหมู อาเจยีนตั้งแต่ 5 ทุ่มจนกระท่ังตี 2 ไม่ได้นอนเลย กิน
ข้าวไม่ได้ เลย จนกระทั่งถึงเข็มที่ 17 จึงหยุดยา เพราะมันรู้สึกไม่ไหวแล้ว ผิวหนังเป็นจุดด ามาก เป็น
วง ๆ ตามขา คันมาก เนื้อตัวแข็งไปหมด ใบหน้าก็ด าไปหมด คิดว่าต้องตายแน่แล้ว ก็เลยไปจองวัด 
จนกระทั่ง มีคนไปอบรม เรื่องของแพทย์ทางเลือก ของอาจารย์หมอเขียวที่ดอนตาล เขาคงไปบอกว่า  
อาจารย์หมอ ชัยพร ป่วยหนัก ลูกศิษย์ที่อยู่ลพบุรี วันรุ่งขึ้น ก็มาเลย เตรียมน้ าย่านางมาให้ 1 แก้ว
ใหญ่ และถ่านไม้ไผ่ 1 แก้ว พอดื่มน้ าย่านางไป 1 แก้ว ใหญ่ มันมีความรู้สึกว่าเย็นวาบไปทั้งตัวเลย 
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แล้วก็กินถ่านเข้าไปอีก ความรู้สึกว่ามันเย็น จากนั้นก็ท ากัวซา เมื่อเริ่มปฏิบัติได้ 10 วัน คนที่เห็นเขา
พูดกับผมว่า ท าไมผิวดีขึ้น ท าไมจุดด า ๆ นี่มันหายไป เมื่อปฏิบัติต่อเนื่องผมฟ้ืนจากเดือนกุมภาพันธ์ที่
ผมนอนตลอดตั้งแต่เกษียณเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมผมไม่มีความสนุกสนานเลยมีแต่ความ
ทุกขเวทนา จะต้องนอน ซมอยู่ แล้วก็อาเจียนตลอดเวลา ทุกวันนี้ ผมกินผักฤทธิ์เย็น แทบจะไม่กิน
เนื้อสัตว์เลย พยายามกินถั่วเขียวกินอะไรที่มีฤทธิ์เย็น พยายามที่จะกินจืดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
กินสมุนไพร ปรับสมดุลฤทธิ์เย็นสด และท ากัวซาด้วยมาตลอดนี้ หน้าตาจากที่เคยเป็นฝ้าด าไปหมดนี้
มันขาวขึ้น มีคนทักว่า ไปท าอะไรมา หน้าตาดีขึ้นนะ เหมือนไม่แก่ทั้ง ๆ ที่ผมอายุ 61 ปีแล้ว หนัง
ท าไมไม่เหี่ยว ทุกวันนี้ ก็รู้สึกว่าเราดีขึ้น มีแรงขึ้น อาการตับแข็งหายไป สามารถท างานตรวจรักษา
คนไข้ได้ปกติ ชัยพร กันกา สัมภาษณ์ 2555 มิถุนายน 22 กรณีศึกษา 17 ภาคผนวก ก หน้า 381 ใจ
เพชร กล้าจน จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพ่ือมวลมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ. ศ. 2558 
   รายที่ 2 ผู้ป่วยโรคหัวใจ ความดันขึ้นตา 
   ปี 2544 ผมประสบอุบัติเหตุรถชนปรากฏว่า หน้าของเราตรงบริเวณดั้งจมูกไป
ฟาดกับรถอีกคันหนึ่ง ไปพบหมอรับยาประมาณ 3-4 เดือนกายเป็นคนที่มีไขมันสูงปวดหัวบ่อยปรากฏ
ว่าความดันโลหิต 200 มิลลิเมตรปรอท หมอก็เลยให้ทานยา ทานยาไปก็ดีเฉพาะตอนที่มีฤทธิ์ยาอยู่
เพราะหมดฤทธิ์ยาแล้วก็เป็นอีก ตรวจเลือดดูปรากฏว่าไขมันเยอะ ท าอยู่อย่างนี้ประมาณ 5 6 ปีส่วน
เราไม่รู้ว่าโรคใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างเงียบ ๆ นั่นก็คือโรคหัวใจแบบไม่รู้ตัว รู้สึกใจเจ็บแปลบ ๆ หมอบอกว่า
เราเป็นไขมันพอกตับ ให้เรากินยาลดไขมัน แล้วก็เป็นเนื้องอกถุงน้ าดีพร้อมกับมีนิ่วในถุงน้ าดีขนาด
ใหญ่ 3 เมตร ปี 53 ในขณะที่นั่งหน้าคอม มันเหมือนมีใคร ๆ เราเอาวาสลีนไปป้ายที่ดวงตาของเรา
ด้านซ้าย ผ่านไป 3 สัปดาห์ปรากฏว่ามันเป็นที่ด้านขวาข้าง เราเริ่มเดินชนนู่นชนนี่ เข้าโรงพยาบาล
จังหวัดอยู่ 6 เดือน หมอก็ท าการตรวจทุกอย่างส่องกล้องเข้าไปในลูกตาเราพร้อมกับให้ยาเราก็ทานยา
ตามที่หมอบอกสุดท้ายก็ได้รับค าตอบจากคุณหมอว่าคุณรอวันตาบอดนะ คุณไม่มีสิทธิ์หาย แต่ถ้าคุณ
ดวงดี คุณก็ได้อยู่แค่นี้ หลังจากที่มาเข้าค่ายได้ปฏิบัติยา 9 เม็ด ตามันสว่างขึ้นมาทันที เราก็ดีใจ
หลังจากเข้าค่ายออก จากค่าย นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2555 จนถึงปัจจุบัน ก็ได้ใช้วิธีเดาทางแห่ง 
ค่ายหมอเขียวมาตลอด ทานอาหารมังสวิรัติ ตลอดนะครับมีแต่ผัก ไม่มีเนื้อสัตว์มีแต่ผั กกะเกลือนะ
ครับทานไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องกลัวเทคนิค 9 ข้อใช้ได้หมดโดยเฉพาะหัวข้อธรรมะที่ส าคัญคืออย่ากลัวตาย
อย่ากลัวโรค อย่าเร่งผลอย่ากังวล ทรงกลด นาคอร่าม สัมภาษณ์ 2557 กันยายน 10 กรณีศึกษา 1.18 
ภาคผนวก ก หน้า 382 
   รายที่ 3 ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ระยะท่ี 4 
   ผมคฑาวุธ เอกแสงตา ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ระยะที่ 4 ผมกินอาหารกับข้าวมังสวิรัติ
แบบนี้ มา 1 ปีกับ 4 เดือน กินตั้งแต่วันที่ผมออกจากโรงพยาบาล ที่ผมกินข้าวได้กินอาหารถึงจะไม่ได้
ขนาดเหมือนที่ในค่าย 100% แต่ก็ใกล้เคียงที่สุด เราก็จะได้ผลดีที่สุดเข้าสู่ชีวิตเรา ตอนผมผ่าตัด
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ออกมาเพ่ือน ๆ และญาติ เขาบอกได้เลยว่าเตรียมเผาไม่รอด สภาพร่างกายตอนนั้นแย่มาก ๆ จาก
น้ าหนัก 80 กิโลเหลือเพียง 54 กิโล มีคนเอาหนังสือมาเป็นหมอดูแลกันเถอะให้ผมอ่านผมก็ศึกษามา
เรื่อย ๆ ท าทุกอย่าง ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าอาหารฤทธิ์ร้อน ฤทธิ์เย็นเป็นอย่างไร ศึกษาตามหนังสือคุณหมอ
ไป ผมขอฝากสั้น ๆ นะครับกับผู้รักสุขภาพ ท าจริงได้จริง ท าเล่นได้เล่น คฑาวุธ เอกตาแสงสัมภาษณ์ 
2555 กันยายน 19 กรณีศึกษา 1.8 ภาคผนวก ก หน้า 384 
   รายที่ 4 โรคสะเก็ดเงิน 
   ดิฉันป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินประมาณ 30 ปีค่ะ เสียค่าใช้จ่ายในการรักษานับล้าน
บาท เป็นโรคที่มีแผลตามล าตัวโดยเฉพาะหน้าผากแขนท้อง มาเข้าค่ายสุขภาพคุณหมอเขียวครั้งแรก
ทานอาหารรู้สึกเบาสบายจึงน ากลับไปปฏิบัติต่อที่บ้าน แต่บางครั้ง ก็อยากทานเนื้อปลาบ้าง ซึ่งไม่บ่อย 
จะฟังเทปคุณหมอเขียวตลอดค่ะฟังเทปที่บรรยายสุขภาพพระไตรปิฎกตั้งแต่เข้าค่ายจนถึงทุกวันนี้ก็ยัง
นั่งฟัง ก็นั่งอยู่ในรถรู้สึกได้เลยว่ามีพลังขึ้นแท้ตามที่ต่าง ๆ ดีขึ้นสีผิวเกือบจะเป็นสีเดียวกันเป็นเรื่อง
อัศจรรย์มาก รู้สึกได้เลยค่ะว่าจิตใจเป็นเรื่องส าคัญมาก ต้องมีก าลังใจ คุณนิตยา สิทธิประเสริฐ 
สัมภาษณ์ 24 สิงหาคม 2557 กรณีศึกษา 1.2 ภาคผนวก ก หน้า 391 ถึง 393 
   จะเห็นได้ว่า จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกในงานวิจัยของ นายใจเพชร กล้าจน  (2560 
: 22) พบว่า ในวิถีชีวิตของจิตอาสาก่อนมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ของชาวแพทย์วิถีธรรม 300 
คน ส่วนใหญ่รับประทานเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ 90 % ของจ านวนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม มีความ
เจ็บป่วยด้วยโรคหรืออาการไม่สบายต่าง ๆ และใช้วิธีการรักษาแผนต่าง ๆ เมื่อหยุดกินเนื้อสัตว์ที่ถูก
เจาะจงฆ่าหรือกินเนื้อสัตว์น้อยลง กินอาหารให้ถูกสมดุลร้อนเย็น และดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์
วิถีธรรมข้ออ่ืน ๆ ต่อเนื่องกัน 3 ปีขึ้นไป พบว่า 90 % ของจ านวนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม อาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคหรืออาการไม่สบายต่าง ๆ ลดน้อยลงถึงขั้นที่ไม่ต้องใช้วิธีการรักษาแผนอื่นเลย มีเพียง 
10 % ของจ านวนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ที่ยังมีความเจ็บป่วยบางอย่างต้องใช้การรักษาแผนอ่ืน  ๆ 
ร่วมเป็นบางคราว ข้อมูลดังกล่าวสัมพันธ์กับงานวิจัยในระดับปริญญาเอกเรื่องจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
เพ่ือมวลมนุษยชาติ พบว่า ผลสุขภาพของผู้ป่วยที่ใช้การแพทย์วิถีพุทธ (หนึ่งในข้อปฏิบัติของ
การแพทย์วิถีพุทธ คือ การงดหรือลดการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกเจาะจงฆ่า) จากข้อมูลประวัติศาสตร์ของ
ประชากรที่รวบรวมได้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538-2558 จ านวน 63,399 คน สุ่มอย่างง่าย 1,542 คน (2,316 
โรค/อาการไม่สบาย) พบว่า มีสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปด้านร่างกายในทางที่เป็นประโยชน์ คือ หาย
จากโรค/อาการแสดง 30.74 % หรือจ านวน 712 โรค/อาการแสดง และมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น 59.67 %  หรือจ านวน 1,382 โรค/อาการแสดง โดยสรุปภาพรวมของผู้ที่ใช้การแพทย์วิถีพุทธ ซึ่ง
แต่เดิมกินเนื้อสัตว์ที่ถูกเจาะจงฆ่าแล้วงดหรือลดการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกเจาะจงฆ่ารวมทั้งปฏิบัติตาม
การแพทย์วิถีพุทธข้ออ่ืน ๆ 90.41 % มีสุขภาพดีขึ้น จากข้อมูลดังกล่าว หนึ่งในการเบียดเบียน คือ 
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การกินเนื้อสัตว์ ก็จะท าให้มีโรคมากและอายุสั้น หนึ่งในการไม่เบียดเบียน คือ การไม่กินเนื้อสัตว์ ก็จะ
ท าให้มีโรคน้อยและอายุยืน 
 4. องค์ความรู้การบริโภคอาหารให้เป็นยา 
  1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการของโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
   หลักการให้โภชนาการบ าบัดเป็นเรื่องส าคัญ  ความเข้าใจอย่างถูกต้องรวมทั้งโภช
นาบ าบัดท าให้ผู้บริโภคเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ท าให้สามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึ้น “อาหารเป็นหนึ่งในโลก” ชีวิตของคนเรานั้น ร่างกายของเรา ก็ได้อาหารมา
หล่อเลี้ยงให้เกิดความแข็งแรง เราควรจะกินอาหารให้เป็นยา เพ่ือป้องกันและรักษาโรค ชะลออาการ
ของการเกิดโรค  
   น้ า เป็นส่วนประกอบส าคัญของพืช  ผักและผลไม้มีน้ าประมาณ 55-95 % ผลไม้
เป็นแหล่งน้ า และสารอาหารอื่นที่ดี เช่น แตงโม  ผลไม้เปลือกแข็ง  
   โปรตีน เป็นสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยกรดอะมิโนประมาณกว่า 20 ชนิด 
เป็นโปรตีนที่ถูกย่อยให้มีขนาดเล็กท่ีสุด เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ โดยร่างกายจะดึง
กรดอะมิ โนมาสร้างเนื้อเยื่อ ฮอร์โมน หรือเอนไซม์ ขึ้นอยู่กับความต้องการของร่างกายแต่ละคน 
เป็นสารอาหารที่มีความจ าเป็นต่อร่างกายในเรื่องของการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
โปรตีนจากพืชจะถูกย่อยในร่างกายมนุษย์ได้ง่ายกว่าโปรตีนจากสัตว์ เราสามารถพบโปรตีนได้ในพืช
ทั่วไป โดยมีมากในเมล็ดในของพืช  นัท ถั่ว งา พืชผักผลไม้สดยังมีเอนไซม์ หลายชนิดในปริมาณสูง 
ซึ่งเอนไซม์นี้เป็นสารที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาเมตะบอลิสม์ของสารอาหารทั้งหลายในล าไส้ ช่วยท าให้อาหาร
ต่าง ๆ ที่เรารับประทานถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
   กรดอะมิโนสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ 
    1.  กรดอะมิโนไม่จ าเป็น (Nonessential amino acids) เป็นกรดอะมิโนที ่
ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเองได้ แม้ว่าเราจะไม่ได้รับจากการกินอาหาร บางชนิดร่างกายน ามาใช้เฉพาะ
บางภาวะ เช่น เมื่อมีการเจ็บป่วย หรือร่างกายมีความ เครียด โดยกลุ่มเฉพาะการนี้ เรียกว่า 
Conditional amino acids กรดอะมิ โน ไม่ จ า เป็ น มี  12 ชนิ ด  ได้ แก่  Alanine, Asparagine, 
Aspartic, Glutamic, Arginine, Cysteine, Glutamine, Tyrosine, Glycine, Ornithine, Proline 
และ Serine  
    2. กรดอะมิโนจ าเป็น (Essential amino acids) เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกาย
ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ ร่างกายได้รับจากอาหารที่กินเท่านั้น กรดอะมิโนจ าเป็นมี 8 ชนิด ได้แก่ 
  

http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99/
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ตารางที ่1 แหล่งอาหารส าคัญของกรดอะมิโนจ าเป็น (วันทนีย์ โลหะประกิตกุล.  2561) 
 

กรดอะมิโนจ าเป็น หน้าที่ แหล่งอาหารจากพืช  
ไอโซลิวซีน 
(Isoleucine) 

ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและการซ่อม
กล้ามเนื้อ ช่วยไม่ให้อ่อนเพลีย โดยแหล่งอาหารที่
ส าคัญของไอโซลิวซีน  
 

เมล็ดพืช ถั่วถั่วเลนทิล 
(Lentil) และโปรตีนถั่ว
เหลือง 

ลิวซีน (Leucine) ช่วยกระตุ้นการท างานสมอง เพ่ิมพลังให้
กล้ามเนื้อเซลล์ประสาทแข็งแรง  
 

ถั่ ว เลนทิ ล  (Lentil) ข้ าว
โอ๊ต (Oat) ถั่วลูกไก่ หรือ 
ถั่ ว หั ว ช้ า ง  (Chickpea) 
ข้าวโพด ข้าว ถั่วเหลือง ถั่ว
ลิสง อัลมอนด์ สาหร่าย 

ไลซีน (Lysine) ช่วยสร้างระบบภูมิต้านทานให้แข็งแรงและ
ป้องกันเชื้อไวรัส นอกจากนี้ยังช่วยสร้างคอลลา
เจนและซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอ 

มันฝรั่ง และผลิตภัณฑ์ถั่ว
เหลือง 

วาลีน (Valine) ช่วยกระตุ้นสมรรถนะของระบบสมองส่วนกลาง 
และการประสานงานกันของกล้ามเนื้อ ช่วยใน
การซ่อมเนื้อเยื่อ  ให้พลังงาน ควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือด ช่วยสร้างกล้ามเนื้อในนักกีฬา 

ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง เห็ด 
และถ่ัวลิสง 
 

ทริปโตเฟน 
(Tryptophan) 

สมองสามารถน าไปใช้เมื่อรวมเข้ากับ วิตามินบี 3 
วิตามินบี 6 และแมกนีเซียม ควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือด หยุดยั้งการท าลายของอนุมูลอิสระ 
(Free radicals) และป้ อ งกั น การสร้ า งคลอ
เรสเตอรอล ในการไปสร้างสารเซโรโทนิน  

ถั่วลิสง ถั่วอัลมอนด์ แป้ง
สาลี อินทผลัมแห้ง กล้วย 
คอตเทจชีส (Cottage 
Cheese)ข้าวกล้อง ถั่ว 
เนยแข็ง (Cottage  

ทริปโตเฟน 
(Tryptophan) 

(Serotonin) หรือสารสื่อประสาทที่ท างานด้าน
การสื่อสารภายในสมองและเป็นหนึ่งในสารที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการนอนหลับของร่างกาย ที่
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอารมณ์  ช่ วยลด
ความเครียดและภาวะซึมเศร้า บรรเทาอาการไม
เกรน ทริปโตเฟนยังท างานร่วมกับกรดโฟลิกและ
ธาตุเหล็กในการช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง 

cheese) และโปรตีนถั่ว
เหลือง และอาหารที่มี
โปรตีนสูงทุกชนิด 
 

http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA/
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://haamor.com/th/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5/
http://haamor.com/th/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99/
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 

กรดอะมิโนจ าเป็น หน้าที่ แหล่งอาหารจากพืช  
ทรีโอนีน มีส่วนช่วยในการป้องกันการสร้างไขมันในเลือด 

ช่วยให้เอนไซม์ในระบบย่อยอาหารท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยในการเผาผลาญอาหารใน
ร่างกายและยังช่วยส่งเสริมการดูดซึมอาหารอีก
ด้วยช่วยให้โปรตีนในร่างกายสมดุล ท าให้ร่างกาย
เจริญเติบโต ช่วยกระตุ้นสมรรถนะของระบบ
สมองส่วนกลาง (Central nervous system) 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular 
system) ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานและการท างาน
ของตับ  

เมล็ดพืช ผักใบเขียว และ
เห็ด 
 

ฟี นี ล อ ะ ล า นี น 
(Phenylalanine) 

เป็นกรดอะมิโนที่จ าเป็นส าหรับการสร้างสารเคมี
ในสมอง เช่น นอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine) 
อิพิเนฟริน (Epinephrine) ไทรอยด์ฮอร์โมน 
(Thyroid hormones) ที่ควบคุมกระบวนการ
สันดาปของร่างกาย (Metabolism) เพ่ิมความ
ตื่นตัวท าให้รู้สึกกระฉับกระเฉง เสริมความจ า 
บรรเทาอาการซึมเศร้า และลดอาการเบื่ออาหาร  

ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ถั่ว 
 

เมไธโอนีน 
(Methionine) 

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ก าจัดสารพิษออกจาก
ร่างกาย และช่วยย่อยสลายไขมัน แต่ป้องกันการ
สะสมไขมันในตับ แหล่งอาหารที่ส าคัญของเมไธ
โอนีน  

ถั่วเลนทิล กระเทียม หัว
หอม เมล็ดพืช และ ถั่ว
เหลือง  
 

  
 เมื่อกรดอะมิโนจ าเป็นมีบทบาทส าคัญต่อร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเราจึงควร
รับประทานอาหารที่มีกรดอะมิโนจ าเป็นเป็นประจ าทุกวัน ที่ส าคัญเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มี
ความหลากหลาย เนื่องจากอาหารแต่ละอย่างมีกรดอะมิโนจ าเป็นแต่ละชนิดมากน้อยแตกต่างกัน 
อาทิ ข้าวมีไลซีน (Lysine) ต่ า งามีเมไธโอนีน (Methionine) สูง เป็นต้น ทั้งนี้ ปริมาณสารอาหารที่
แนะน าให้บริโภค โดยคิดจากน้ าหนักตัวต่อกิโลกรัมต่อวัน (Recommended daily intake = RDI) 
เทียบกับผู้หญิงที่มีน้ าหนักเฉลี่ย 60 กก.และผู้ชายที่มีน้ าหนักเฉลี่ย 80 กก. มีดังนี้ 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9B/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%9D-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
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 ไอโซลิวซีน 19 มก. (ผู้หญิง – 1,140 มก. ผู้ชาย – 1,520 มก.)  
 ลิวซีน 43 มก. (ผู้หญิง–2,580 มก. ผู้ชาย–3,440 มก.)  
 ไลซีน 38 มก. (ผู้หญิง–2,280 มก. ผู้ชาย–3,040 มก.)  
 เมไธโอนีน 19 มก. (ผู้หญิง–1,140 มก. ผู้ชาย–1,520 มก.)  
 ฟีนีลอะลานีน 33 มก. (ผู้หญิง–1,980 มก. ผู้ชาย–1,640 มก.)  
 ทรีโอนีน 20 มก. (ผู้หญิง–1,200 มก. ผู้ชาย–1,600 มก.)  
 ทริปโตแฟน 5 มก. (ผู้หญิง–300 มก. ผู้ชาย–800 มก.)  
 วาลีน 24 มก. (ผู้หญิง–1,440 มก. ผู้ชาย–1,920 มก.)  
 

    คาร์โบไฮเดรต เป็นสารที่ให้พลังงานและเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญต่าง ๆ ของ
เซลล์อีกด้วย พบคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมากในธัญพืช พืชหัวและราก โดยส่วนมากอยู่ในรูปแป้ง ใน
ผลไม้จะอยู่ในส่วนเนื้อผลไม้ในรูปแป้ง เพคติน และน้ าตาล โดยมีน้ าตาลกลูโคส และฟรุตโตส มากกว่า 
ซูโครส โดยเฉพาะในผลไม้สุกมีน้ าตาลฟรุคโตสสูง ผลไม้ทั่วไป เช่น มะละกอ สับปะรด จะมีน้ าตาล 
10-14 % แต่ผลไม้รสหวาน เช่น น้อยหน่า จะมีน้ าตาลสูงถึง  30-40% ฉะนั้นการรับประทานผลไม้จึง
ควรเลือกให้เหมาะสมกับสภาวะร่างกายด้วย คาร์โบไฮเดรตจากอาหารท าหน้าที่ส าคัญทางชีวภาพ
หลายอย่างให้แก่ร่างกาย คือ เป็นสารให้พลังงานหรือ แคลอรี เป็นส่วนประกอบสารชีวโมเลกุลที่
ส าคัญหลายชนิดของเซลล์ได้แก่ สารไกลโคโปรตีน (glycoproteins) และไกลโคลิปิด (glycolipids) 
ซึ่งท าหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์ สารมิวซิน (mucin)  ซึ่งท าหน้าที่หล่อลื่น และให้ความชุ่มชื้นแก่เนื้อเยื่อบุผิว สาร
มิวโคโปลีแซคาไรค์ (mucopolysaccharides) ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญอยู่ในเนื้อเยื่อเกี่ยวกันหรือ
พังผืด กรดกลูคูโรนิก (glucuronic acid) ซึ่งท าหน้าที่ช่วยก าจัดสารพิษออกจากร่างกาย และคาร์
โบไฮเครตพวกเซลลูโลสที่ไม่ถูกย่อยสลายในทางเดินอาหารก็จะท าหน้าที่เป็นเส้นใยอาหารซึ่งพาส่วนที่
ร่างกายไม่ต้องการและสารพิษออกทางอุจจาระ (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 167) มีรายงานจากนักวิทยาศาสตร์แห่งเคมบริดจ์ อังกฤษ 
ได้กล่าวถึงอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรืออาหารประเภทเส้นใยสามารถป้องกันมะเร็งล าไส้ได้ 
จากการศึกษาวิจัยในกลุ่มประชากระจ านวนมากที่อยู่ใน 12 ประเทศ ซึ่งกินอาหารพวกแป้งข้าวหรือ
อาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็นหลักในปริมาณต่อวันที่แตกต่างกัน คณะวิจัยได้  พบว่า ในกลุ่ม
ประชากรที่กินอาหารจากข้าว ข้าวสาลี มันฝรั่ง หัวเผือก หัวมันมาก ๆ จะเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่น้อยลง
ตามสัดส่วนปริมาณ อาหารพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งล าไส้ได้ 
เนื่องจากเส้นใยอาหารที่ถูกเคลื่อนที่ไปยังล าไส้ใหญ่นั้น ช่วยท าให้สารก่อมะเร็งเจือจางลง  หรือเกิด
ใหม่ได้น้อย คาร์โบไฮเครตเชิงซ้อน สามารถยับยั้ง การเจริญเติบโตของแบตทีเรียที่สร้างสารพิษอัน

http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD/
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เป็นสารเหตุของการก่อมะเร็งได้ (Malkki Y.  2001 : 337-347 อ้างถึงใน กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 167-168) 
    ไขมัน เป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญของร่างกาย เป็นสารเริ่มต้นในการสร้างสาร
จ าเป็นต่าง ๆ  ของร่างกาย เช่น ฮอร์โมนเพศ และยังเป็นตัวน าพาวิตามินชนิดที่ไม่ละลายในน้ า จะพบได้
ในพวกนัท และเมล็ดในของพืช ทั้งนี้พืชจัดเป็นแหล่งส าคัญของอาหารที่ให้กรดไขมันจ า เป็นโอเมก้า  
6  และ โอเมก้า  3  และสเตอรอล โดยพืชแต่ละชนิด จะมีกรดไขมันหลายชนิดปะปนกัน ไขมันหรือ
น้ ามันที่พบในธรรมชาติมาจากน้ ามันพืชและน้ ามันสัตว์ ในทางเคมีเป็นสารไตรกลีเซอไรด์ ไขมันและ
น้ ามันจากพืชส่วนใหญ่เป็นไขมันที่ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง คอเลสเตอรอลเป็นส่วนหนึ่งของ
สารพวกไขมัน น้ ามันพืขมีสารไฟโตเสตอรอล (phytosterol) แต่ไม่มีคอเลสเตอรอล แตกต่างจาก
ไขมันหรือน้ ามันสัตว์ซึ่งมีคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ซึ่งมีกรดไขมันอ่ิมตัวมาก คลอเลสเตอรอส
และกรดไขมันอ่ิมตัวจากสัตว์ เป็นสารอันตรายต่อการเกิดโรคหัวใจ และโรคไขมันเกินในเลือด เพราะ
สารเหล่านี้ไม่ละลายในน้ า หรือในพลาสมาเลือด  อาจจะตกผลึกจับตัวกันเป็นตะกอนและเกาะฝัง
แน่นติดกับผนังเส้นเลือดได้ง่าย การท าลายเซลล์ผนังเส้นเลือดอาจท าให้เส้นเลือดฝอยเล็ก  ๆ หนา 
แข็งตัว ขาดความยืดหยุ่น และมีลักษณะตีบตัน ต่อมาจะเกิดโรคหัวใจขาดเลือด เพราะเส้นเลือดที่ไป
เลี้ยงหัวใจตีบตัน อาหารพวกเนื้อแดง เครื่องในสัตว์ อาหารพวกกุ้งมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าเนื้อขาว 
คอเลสเตอรอลจ าเป็นต่อชีวิต แต่ร่างกายสามารถสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาใช้เองได้ ตับสามารถผลิต
คอเลสเตอรอลจากสารพวกแป้งและไขมันได้ การกินอาหารพวกไขมันและน้ าตาลมากอาจจะเป็นโรค
คลอเลสเตอรอลเกินในเลือดได้ เช่น เดียวกัน (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 170) 
    เกลือแร่ แร่ธาตุ ท าหน้าที่เป็นโครงสร้างและ ควบคุมการท างานของร่างกาย
ในรูปองค์ประกอบของเอนไซม์ พืชเป็นแหล่งส าคัญของแร่ธาตุในอาหาร เช่น เมล็ดพืช พวกงา ถั่วเป็น
แหล่งฟอสฟอรัสและแคลเซียม งา ถั่ว ธัญพืชและผัก เช่น คื่นฉ่าย กะเพรา โหระพา แมงลัก มะเขือพวง เป็น
แหล่งของแมกนีเซีย และพืชจากทะเล เช่น สาหร่าย ก็เป็นแหล่งของไอโอดีน 
    แคลเซี่ยม เป็นแร่ธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกาย พบมากใน ถั่ว นัท เมล็ดพืช ลูก
เดือย ข้าวกล้อง ผลไม้แห้ง และ ผักใบเขียว  แคลเซียมมีหน้าที่ร่วมกับฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบ
หลักของกระดูก  ฟัน ช่วยการท างานของกล้ามเนื้อและประสาท การแข็งตัวของเลือด  และกระตุ้น 
การท างานของน้ าย่อย และเอนไซม์หลายชนิด การขาดแคลเซียมท าให้เป็นโรคกระดูกอ่อนกระดูก
พรุน 
    เหล็ก เป็นส่วนประกอบส าคัญของฮีโมโกลบินในเลือด งา ถั่ว พืชสีเขียวเข้ม
เป็นแหล่งของธาตุเหล็ก วิตามิน C ในพืชสดช่วยการดูดซึมเหล็กในรูป nonheme iron ให้สูงขึ้นโดย
การเปลี่ยน ferric เป็น ferrous และรวมตัวเป็นสาร iron-ascorbic acid complex ซึ่งสามารถถูก
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ดูดซึมได้ดี กรดอินทรีย์หลายชนิดในพืช เช่น กรดซิตริก กรดมาลิก กรดตาร์ตาริก ก็ช่วยการดูดซึม
เหล็กด้วย 
    ซิลิเนียม เป็นส่วนประกอบของ glutathione peroxidase เป็นแอนติออกซิ
แดนท์ ป้องกันโรคหัวโรค โรคไต และมะเร็งหลายชนิด พบมากในธัญพืชที่ไม่ได้ขัดสี และกระเทียม 
    สังกะสี มีหน้าที่ส าคัญต่อร่างกายหลายอย่าง  เช่น การสังเคราะห์สาร
พันธุกรรม DNA และ RNA ช่วยการท างานของอินซูลิน สังกะสีจะพบมากในเมล็ดพืช เช่น เมล็ด
ฟักทอง ถั่วเมล็ดแห้ง และธัญพืชไม่ขัดสี ส่วนผักและผลไม้มีสังกะสีน้อย 
    วิตามิน เป็นสารอาหารที่จ าเป็นมาก เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง
อย่างเพียงพอ แม้ร่างกายจะต้องการเพียงปริมาณเล็กน้อยเพ่ือให้ร่างกายสามารถใช้ประโยชน์จากสา
รอหารอ่ืนและให้มีชีวิตอยู่เป็นปกติ พืชเป็นแหล่งส าคัญของวิตามินหรือสารเริ่มต้นของวิตามิน ทั้ง
วิตามินที่ละลายในน้ า และวิตามินที่ละลายในไขมัน มีวิตามินต่าง ๆ ผักใบเขียวเป็นแหล่งของโฟเลท 
สาหร่ายบางชนิดเป็นแหล่งที่ดีของวิตามิน B12  ผักที่มีสีเข้ม  เช่น ผักบุ้ง มะละกอ เป็นแหล่งของ
เบต้า-คาโรทีน ซึ่งเป็นสารเริ่มต้นของวิตามิน A ธัญพืชไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง เมล็ดพืช นัท อะโวคาโด 
ผักใบเขียวเข้มเป็นแหล่งของวิตามิน E ผักใบเขียวเป็นแหล่งของวิตามิน K และพืชผักผลไม้เป็นแหล่ง
ที่ส าคัญของวิตามิน C เป็นต้น (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข.  2549 : 371-374) 
  2. อาหารสดเพ่ือสุขภาพ 
   อาหารสด หรืออาหารที่มีชีวิต เป็นอาหารที่ไม่ผ่านไฟ หรือไม่ผ่านการปรุงด้วย
ความร้อนที่เกิน 42 ซ (117 ฟ) และเป็นอาหารที่ไม่ท าให้สุก อาหารสดในที่นี้หมายถึง อาหารที่เป็น
พืช ผัก ผลไม้สด และธัญพืช เมล็ดพืชต่าง ๆ ไม่เกี่ยวกับอาหารดิบที่ได้มาจากสัตว์ เช่น นมสด เนื้อสด 
ปลาดิบ และไข่ดิบ เป็นต้น อาหารที่ผ่านการขัดสี  การโม่ การบด การสัมผัสสารเคมี และการสัมผัส
ความร้อนสามารถท าลายสารอาหารและสารส าคัญในอาหารได้ การหุงต้มอาหารด้วยความร้อนสูง
เป็นเวลานาน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในโครงสร้างของอาหาร  ท าให้สารชีวโมเลกุลใน
อาหารท าหน้าที่ผิดปกติ เช่น ท าให้เกิด ปฏิกิริยาเมลลาร์ด ท าให้โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเสียสภาพ 
เกิดสารที่ก่อมะเร็งขึ้นมา ท าให้วิตามินและเกลือแร่สูญสลายไป และอาจท าให้แบคทีเรียบางชนิดที่
เป็นโทษเจริญเติบโตได้ดีขึ้น อันน ามาซึ่งปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพ เช่น เกิดผลเสียต่อการย่อย 
และการดูดซึม เกิดปัญหาทุโภชนาการ หรือเกิดมะเร็ง เป็นต้น อาหารจ าพวกพืชผัก และผลไม้เป็น
แหล่งส าคัญของน้ า สารอาหาร พวกวิตามิน เกลือแร่ สารพฤกเคมี และเส้นใยอาหาร รวมทั้งเป็น
แหล่งของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันได้  เช่น กัน อาหารสดมีสารทางชีวภาพ เช่น เดียวกับ
อาหารทั่วไป เช่น มีน้ าตาล ไขมัน โปรตีน กรดอะมิโน วิตามินและแร่ธาตุ รวมทั้งสารอ่ืนที่ไม่ใช่
สารอาหาร แต่สารชีวภาพหลายอย่างในอาหารสดจะมีปริมาณสูงกว่าอาหารทั่วไป ที่ส าคัญคือเอนไซม์ 
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รองมาได้แก่สารแอนติออกซิแดนท์ และวิตามินหลายชนิด เพราะเอนไซม์ถูกท าลายที่อุณหภูมิเกิน 42 
ซ ส่วนวิตามิน C , E , B1 , B2 B6 ในรูปของ pyridoxal แคลเซียมแพนโธทีเนท, โฟเลท ในรูป FH4 
จะสลายตัวที่ความร้อนเกิน 100 ซ คนที่รับประทานอาหารสด จะมีระดับวิตามินและเอนไซม์ที่มีฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันสูง จากการศึกษาเป็นระยะเวลา 28 เดือน ของ Hallelujh Acres Foundation ใน
คนอเมริกัน 141 คน ซึ่งส่วนใหญ่บริโภคอาหารสด อาหารมังสวิรัติเคร่งครัด พบกว่ากลุ่มตัวอย่าง
รายงานถึงสถานะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ นับตั้งแต่เริ่มรับประทานอาหาร
รูปแบบดังกล่าว (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารของกลุ่มตัวอย่างนี้กับปริมาณอาหาร
ที่คนอเมริกันทั่วไปได้รับตามรายงานของ The National Health and Nutrition Examination 
Survery พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่รับประทานอาหารสดได้รับเส้นใยอาหาร วิตามัน A จากแคโรทีน 
วิตามิน B6 , C , E และโฟเลท ทองแดงและโปตัสเซียมสูงกว่าคนทั่วไป (Donaldson MS.  2001 : 
293-303 อ้างถึงใน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  
2549 : 391-392)  
   จากการทดลองให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 32 คน ซึ่ง 28 คนมีน้ าหนักเกินทาน
อาหารที่ไม่ผ่านการหุงต้ม 62% ของปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับ และควบคุมปริมาณเกลือที่ได้รับเป็นเวลา 
6.7 เดือน พบว่าทั้งน้ าหนักตัวและความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.01) โดยน้ าหนักด้วย
ลดลงเฉลี่ย 3.8 กิโลกรัมและความดันโลหิต โดยเฉลี่ยลดลง 1.7.8 มม.ปรอท (Douglass JM,Rasgon 
IM.  1985 : 841-844 อ้างถึงใน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข.  2549 : 394) 
   การได้รับพืชซึ่งมีคลอโรฟิลล์ ซีลีเนียม กรดโฟลิก วิตามิน B12 สารต้านออซิเดชัน 
เช่น แคโรทีนอยด์ วิตามิน C  รวมทั้งเอนไซม์ และโพรไบโอติก จะลดอัตราการเกิดมะเร็งเต้านม 
มะเร็งล าไส้และทวารหนัก และมะเร็งต่อมลูกหมากลงได้ 60-70% และลดมะเร็งอ่ืนได้ 40-50% 
(Donalson MS.  2004 : 19 อ้างถึงใน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 397) 
   อาหารสด เรามักจะเน้นว่า ต้องเป็นพืชผักจากเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากพืชที่ได้รับ
จากเกษตรอินทรีย์จะมีสารอาหารสูงกว่าพืชที่ปลูกโดยใช้สารเคมี และจะคงความสดได้นานกว่า ใน
งานวิจัยให้ข้อสรุปยืนยันชัดเจนว่า พืชผักท่ีปลูกแบบอินทรีย์จะมีปริมาณสารอหารมากกว่าผลิตภัณฑ์
เดี่ยวกันกับการปลูกด้วยใช้สารเคมี  เช่น วิตามินซี ปริมาณสูงกว่า 27% เหล็กสูงกว่า 21.1% 
แมกนีเซียมสูงกว่า 29.3% ฟอสฟอรัสสูงกว่า 13.6% เป็นต้น (Worthington V.  2001 : 161-173 
อ้างถึงใน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 389) 
   เชิญศิริ รุ่งสบแสง  (2554 : 27) ได้อธิบายถึง น้ าผัก ผลไม้ สมุนไพรพิชิตโรค ผัก
และผลไม้มีประโยชน์มาก  ส าหรับผู้ที่ไม่ชอบทานผัก ลองดัดแปลงให้เป็นน้ าปั่น หรือน้ าผลไม้คั้นดื่ม
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แบบสด ๆ จะท าให้ดื่มง่ายกว่า ซึ่งมีส่วนผสมที่มีประโยชน์มาเป็นตัวช่วยในการดับกลิ่นผัก และผลไม้ที่
ไม่ชอบ และให้มีสีสันสวยงามน่าดื่ม พร้อมทั้งยังช่วยรักษาโรคภัยต่าง ๆ ได้อีกด้วย  เช่น น้ ามะนาว  
คุณค่าทางยา คือ ช่วยขับเสมหะ ลดอาการไอ ลดอาการเลือดออกตามไรฟัน  เหงือกบวม  เจ็บคอ 
คลื่นไส้ อาเจียนและช่วยขับลมในกระเพาะ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และอ่อนเพลีย  นอกจากนี้ยังช่วยแก้
อาการปวดศีรษะ เมาเหล้า ขจัดคราบบุหรี่ บ ารุงตา บ ารุงด้วยคุณค่าทางอาหาร มีวิตามินซีมาก ส่วน
น้ าฝรั่งมีคุณค่าทางอาหาร มีวิตามินสูง ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน และมีสารเบต้าแคโรที
นช่วยลดสารพิษในร่างกาย มีสารแทนนินรักษาอาการท้องร่วงเฉียบพลันอีกด้วย  คุณค่าทางยา  แก้
ท้องร่วง แก้ปวดท้อง ล้างแผลสด แก้เหงือกบวม  พิษเรื้อรัง  ดูดหนองฝี  รักษาโรคผิวหนัง แก้แพ้ยุง 
ดับกลิ่นปาก กลิ่นสุรา ผสมปรุงกลิ่นเครื่องส าอาง  ดับกลิ่นลมหายใจเหม็น  ท าน้ ายาบ้วนปาก และยัง
สามารถรักษาโรคอหิวาตกโรค สอดคล้องกับการอธิบายของวิชัย  เทียนถาวร  (2555 : 405) เขียนไว้
ว่า ผักเป็นแหล่งส าคัญของวิตามินและแร่ธาตุรวมทั้งสารอาหารอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อร่างกายและยังมีใย
อาหารช่วยในการขับถ่าย ช่วยน าคลอเรสเทอรอล สารพิษที่ก่อให้ให้เกิดมะเร็งบางชนิดออกจาก
ร่างกาย ท าให้ลดการสะสมของสารพิษในร่างกายได้ผักให้พลังงานต่ า การกินผักที่หลากหลายเป็น
ประจ าไม่ก่อให้เกิดโรคอ้วนและไขมันในเส้นเลือด แต่ผักในปัจจุบันส่วนใหญ่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย
ต่อร่างกายและชีวิตได้จึงต้องรู้วิธีการเลือกผักและล้างผักอย่างปลอดภัยเพราะผักบางอย่างกินสดได้ 
เช่น แตงกวา ผักกาดหอม และอ่ืน ๆ ล้าง 2-3 ครั้ง ผักพ้ืนบ้าน ผักที่ปลูกเองหรือปลอดสารเคมีควร
ล้างหลาย ๆ ครั้งหรือแช่น้ าปูนใสนาน 10 นาทีและยังมีอีกหลายวิธีที่ไม่ได้แนะน าแต่ที่ส าคัญ คือ ต้อง
ล้างให้สะอาดทุกครั้งก่อนกิน  
  3. หลักการเลือกรสชาติอาหาร ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน 
   รสเปรี้ยว วิ่งเส้นตับ (ธาตุไม้) รสเปรี้ยวมีสรรพคุณ พยุงเหนี่ยวรั้ง ท าให้หยุด ระงับ
การหลั่งเหงื่อ ระงับการปล่อยสารคัดหลั่งต่าง ๆ การหยุดเลือด คนที่มีภาวะของตับ เลือดพร่องให้กิน
ของเปรี้ยวได้เพ่ิมข้ึน แต่ถ้าเป็นโรคตับ (ภาวะของตับพร่องมากแล้ว ห้ามกินของเปรี้ยวโดยเด็ดขาด 
   รสเผ็ด วิ่งเส้นปอด (ธาตุทอง) รสเผ็ดมีสรรพคุณ กระจาย แผ่ซ่าน ช่วยกระตุ้นการ
ไหลเวียนเลือด คนที่ภาวะปอดอ่อนแอควรกินอาหารรสเผ็ดให้มากหน่อย แต่ถ้าเป็นโรคปอด (ภาวะ
ปอดพร่องมากแล้ว) ห้ามกินของเผ็ดโดยเด็ดขาด รสเผ็ดมากเกินไปจะกระทบกระเทือนธาตุไม้ (ตับ) 
   รสหวาน วิ่งเส้นม้าม (ธาตุดิน) รสหวานมีสรรพคุณบ ารุงเสริมสร้าง ลดอาการปวด
เกร็งของกล้ามเนื้อ คนที่ระบบการย่อยอ่อนแอ พลังม้ามบกพร่อง ให้กินอาหารรสหวานมากหน่อย  
แต่ถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารอ่อนแอมาก ๆ โรคเก่ียวกับเอ็น ไม่ควรกินหวานจัด รสหวาน
มากเกินไปจะกระทบกระเทือนธาตุน้ า (ไต) 
   รสเค็ม วิ่งเส้นไต (ธาตุน้ า) รสเค็มมีสรรพคุณช่วยการสลาย ท าให้นิ่ม (สลายก้อน
แข็ง) ช่วยระบาย แก้ท้องผูก คนที่มีไตพร่อง (ร้อนใน คอแห้ง ท้องผูก เหงื่อออกตามมือ เท้า ปวด
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เมื่อยเอว สมรรณภาพทางเพศลดลง) ให้กินอาหารรสเค็มมากหน่อย แต่ถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับไต (ไต
อ่อนแอมากแล้ว) หรือโรคเลือด ห้ามกินของเค็ม รสเค็มมากเกินไปจะกระทบกระเทือนธาตุไฟ (หัวใจ 
รวมถึงระบบประสาท) 
   รสขม วิ่งเส้นหัวใจ (ธาตุไฟ) รสขมมีสรรพคุณขจัดร้อน สลายไฟ (ความร้อนที่อยู่ใน
ตัว) คนที่ไฟหัวใจแกร่ง (นอนไม่หลับ ฝันบ่อย ความรู้สึกร้อนในตัว มีแผลในปาก ลิ้นแดง ฝ้าบนลิ้น
เหลือง) ควรกินอาหารรสขมให้มากขึ้น แต่ถ้าเป็นโรคพลังหัวใจพร่องมาก หรือหยินหัวใจพร่อง หรือ
โรคปวดกระดูก คอแห้ง ลิ้นแดง ไม่ควรกินอาหารรสขม รสขมมากเกินไป จะกระทบกระเทือนธาตุ
ทอง (ปอด) (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.  2549 : 
285-286) 
  4  ความรู้ด้านอาหารตามหลักการแพทย์วิถีธรรม 
   อาหารมีส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการปรับสมดุลของร่างกาย สามารถส่งผลให้
ร่างกายมีความแข็งแรงหรืออ่อนแอ ก่อให้เกิดโรค  ท าให้อาการแย่ลงหรือหายจากโรคได้ ผู้ที่ดูแล
สุขภาพควรจะได้ศึกษา สาเหตุความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหาร และพืชผัก ชนิดใดที่ถูกสมดุลกับ
ร่างกายของเรา 
   สาเหตุความเจ็บป่วย ที่เกิดจากอาหาร ประกอบด้วย 6 สาเหตุหลัก ดังนี้ 
    1. พิษจากอาหารมีสารพิษสารเคมีทั้งในพืชและสัตว์ ทั้งจากขบวนการผลิต
และการปรุงเป็นอาหาร สารพิษสารเคมีดังกล่าวจะเผาท าร้ายเซลล์เนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง  ๆ ใน
ร่างกาย ท าให้เกิดความเสื่อมและเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ดังนั้น การบริโภคอาหารไร้สารพิษก็จะดี
ที่สุด แต่ถ้าเราไม่สามารถหาอาหารที่ไร้สารพิษได้ วิธีลดพิษก็เป็นสิ่งที่เราควรท า เช่น แช่ผักผลไม้หรือ
เมล็ดธัญพืชในน้ าชาวข้าว อย่างน้อย 10-20 นาที แล้วจึงไปล้างในน้ าสะอาด ก็จะช่วยลดพิษได้มาก 
หรือใช้ถ่านไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟ 1-5 ก้อน แช่ในน้ า แล้วเอาผักผลไม้หรือเมล็ดธัญพืช แช่ทับ
ลงไป อย่างน้อย 10-20 นาที แล้วจึงน ามาล้างในน้ าสะอาด ก็จะลดพิษได้มาก ซึ่งถ่านที่ใช้แล้วเรา
สามารถน ามาผึ่งให้แห้ง แล้วเวียนกลับมาใช้แช่ลดพิษได้อีก ประมาณ  15- 20 ครั้ง จึงค่อยน าไปตาก
ให้แห้ง แล้วใช้ก่อไฟหุงต้มต่อไป 
    2. พิษจากอาหารมีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์มากเกินไป จนองค์การอนามัย
โลกและกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาประกาศให้ลดเนื้อเพ่ิมผัก เพราะในเนื้อสัตว์จะมีไขมัน กรดยู
ริค กรดแลคติก อะดรีนาลีน และสารอ่ืน ๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกายมาก ถ้าท่านบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ ควร
บริโภคเนื้อปลา เพราะเนื้อปลาจะเป็นสิ่งที่มีพิษน้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอ่ืน  ๆ 
ดังนั้นถ้าจะบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มีไขมันมาก ก็ควรรับประทานในปริมาณที่
น้อย นักธรรมชาติบ าบัดฝีมือดีที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญและประสบความส าเร็จในการดูแลแก้ไข



45 

ปัญหาสุขภาพหรือสร้างสุขภาพ ก็จะ พบว่า โปรตีนที่ดีที่สุดส าหรับมนุษย์ ก็คือเมล็ดธัญพืชโดยเฉพาะ
ถั่วต่าง ๆ   
    3. พิษจากอาหารปรุงรสจัดเกินไป จนท าให้องค์การอนามัยโลกและ
กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาประกาศให้ลดหวาน มัน เค็ม และลดการรับประทานอาหารรสจัดต่าง 
ๆ ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว วัตถุสสารที่ปรุงรสของอาหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น หวาน มัน เค็ม เผ็ด 
เปรี้ยว ฝาด ขม เบื่อเมา เมื่อถูกย่อยด้วยน้ าย่อยในร่างกายมนุษย์จะกลายเป็นพลังงานทั้งหมด ซึ่ง
ร่างกายมนุษย์ ณ ปัจจุบัน ต้องการรสต่าง ๆ ที่ปรุงในอาหาร ประมาณ 30% ของที่ปรุงกันทั่วไป 
หมายความว่า ถ้าเดิมเครื่องปรุง 100 ส่วน ก็ลดลงเหลือ 30 ส่วนหรือเครื่องปรุง 10 ส่วน ก็ลดลง
เหลือ 3 ส่วนหรือถ้าเดิมเคยปรุง 3 ส่วน ก็ลดลงเหลือ 1 ส่วน เช่น เคยใส่พริก 3 เม็ด ก็ลดลงเหลือ 1 
เม็ด เคยใส่เกลือหรือน้ าตาล 3 ช้อนชา ก็ลดลงเหลือ 1 ช้อนชา เป็นต้น จึงจะพอดีบ ารุงเลี้ยงร่างกาย
ให้แข็งแรงที่สุด บ าบัดบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บได้ดีที่สุดและเกิดพลังชีวิต(สบาย เบากาย มีก าลัง)สูงสุด 
อาจปรุงมากหรือน้อยกว่านั้นตามแต่สภาพร่างกายของแต่ละคน ณ เวลานั้น ๆ ซึ่งถ้าปรุงมากเกิน
ความต้องการของร่างกาย เมื่อย่อยก็จะเกิดพลังงานส่วนเกิน เผาท าร้ายเซลล์เม็ดเลือด เกล็ดเลือด 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเลือดและเซลล์เนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายหรือถ้าย่อยเป็นพลังงาน
ไม่หมดก็จะอุดตันตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ของดีก็จะไหลเวียนไปเลี้ยงร่างกายไม่สะดวก ส่วนของ
เสียก็ไหลเวียนออกจากร่างกายไม่สะดวก ท าให้เร่งความเสื่อม พลังชีวิตตกและเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง  
ๆ แต่ถ้าปรุงน้อยเกินความพอดีของร่างกาย ธาตุอาหารและพลังงานก็ไม่พอ เซลล์เนื้อเยื่อก็เสื่อมเร็ว 
พลังชีวิตตกและเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ เช่น เดียวกัน เพียงแต่คนส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มปรุงรสจัดเกิน
ความพอดี จะเห็นได้ว่ามัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ความพอดี ความสมดุล ความเป็นกลาง ไม่ปรุงมาก
เกินไปไม่ปรุงน้อยเกินไป ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นทางเอกสายเดียวที่พาพ้นทุกข์นั้นเป็นความจริงที่
แต่ละคนสามารถพิสูจน์กันได้ 
    4. พิษจากชนิดของอาหารไม่สมดุล หลายท่านพยายามลดสารพิษสารเคมีใน
อาหาร ลดเนื้อเพ่ิมผัก ลดความหวานมันเค็มและลดความรสจัดอื่น ๆ ในอาหารลงแล้ว แต่ก็ยังสุขภาพ
ไม่ดีเท่าที่ควร ก็เพราะไม่รู้ชนิดของอาหารที่สมดุลกับร่างกาย ณ ขณะนั้น เช่น คนในเมืองหนาว ได้แก่ 
ยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น คนที่แข็งแรงหรือหายป่วยด้วยการใช้อาหาร ก็จะใช้อาหารที่ให้ความ
ร้อนหรือพลังงานค่อนข้างสูง เช่น ข้าวอาร์ซี ข้าวสาลี ข้าวบารเ์ลย์ ข้าวแดง เผือก มัน ข้าวด า ข้าวนิล 
ถั่วด า ถั่วแดง งาด า  ส้มเขียวหวาน ฝรั่ง สาหร่าย แครอท บีทรูท คะน้า กระหล่ าปลี ถั่วฝักยาว 
ฟักทองแก่ เป็นต้น เมื่อเขากินอาหารเหล่านี้เขาก็จะรู้สึกอุ่นสบาย โรคภัยไข้เจ็บก็จะทุเลาเบาบางหรือ
หายไป เขาจึงวิจัยพบสารต่าง ๆ มากมายในอาหารดังกล่าว และระบุว่าสารต่าง ๆ เหล่านั้นเป็น
ประโยชน์กับร่างกายเขา และตีเหมาว่าเป็นประโยชน์กับร่างกายของทุกคนในโลก ความจริงที่เขาได้
ประโยชน์ ทุเลาหรือหายจากโรค เพราะเขาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ใน พระไตรปิฎก “อนา
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ยุสสสูตร” ว่าคนที่จะแข็งแรงอายุยืน ต้องเป็นผู้รู้จักท าความสบายแก่ตนเอง จุดสบายที่เมืองหนาวคือ 
อุ่นสบาย จุดสบายที่เมืองร้อนก็คือ เย็นสบาย ดังนั้นจุดหายโรคที่เมืองไทยที่เป็นเมืองร้อน ก็คือ จุด
เย็นสบาย ได้แก่อาหารที่มีฤทธิ์เย็นเป็นส่วนใหญ่ ที่ให้ความร้อนหรือพลังงานไม่มากเกิน เช่น ข้าวจ้าว
ที่ไม่ใช่ข้าวแดงข้าวด า อาหารไขมันน้อย ถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่ วลันเตา ถั่วโชเลย์ขาว มังคุด 
กล้วยน้ าว้า กระท้อน ชมพู่ ส้มโอ ผักหวานบ้าน ก้านตรง อ่อมแซบ ผักบุ้ง ผักสลัด ถั่วงอก บวบ ต าลึง 
ฟักแฟง แตงต่าง ๆ ฟักทองอ่อน ยอดฟักทอง ดอกฟักทอง เป็นต้น บางครั้งอาจไม่ใส่สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อน
เลย บางครั้งอาจใส่สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนได้บ้างในปริมาณที่พอดีสบาย เบากาย มีก าลัง ณ เวลานั้น ๆ  ของบุคล
นั้น ๆ  ปัญหาก็คือคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเชื่อถือศรัทธาฝรั่งหรือต่างประเทศ จึงเอาความส าเร็จของ
ต่างประเทศซึ่งเป็นเมืองหนาว มาปฏิบัติ เช่น การกินอาหารฤทธิ์ร้อนมากจนเกินความพอดี ท าให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บหรือความเจ็บป่วยนั้นไม่ลดลงเท่าท่ีควร  
     ถ้าเอาจากองค์ความรู้ของประเทศไทย ก็ไปเอาความส าเร็จของการปรับ
สมดุลดินน้ าลมไฟในอดีต เมื่อ 30 ปีย้อนหลังไป ซึ่งเป็นการปรับสมดุลดินน้ าลมไฟเข้ากับสภาพสังคม
สิ่งแวดล้อมที่เย็น โดยไม่ได้เอาหลักการปรับสมดุลดินน้ าลมไฟที่มีคุณค่านั้น มาประยุกต์ปรับสมดุลเข้า
กับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่มีภาวะร้อน จึงท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือความ
เจ็บป่วยนั้นไม่ลดลงเท่าที่ควร นอกจากจะรู้ชนิดและสัดส่วนของอาหารแต่ละชนิดที่สมดุลแล้ว ต้อง
เรียนรู้เทคนิคการปรุงและการรับประทานที่สมดุลด้วย โรคภัยไข้เจ็บจึงจะทุเลาเบาบางลงหรือหายไป 
    5. พิษจากของเสียและความร้อนจากขบวนการย่อย สันดาปและเผาผลาญ
อาหาร เนื่องจากเซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์ทุกอวัยวะท างานตลอดเวลา ทุกขบวนการท างานของเซลล์
เนื้อเยื่อต้องใช้พลังงานจากการสันดาปเผาผลาญอาหารตั้งแต่การย่อยสันดาปเผาผลาญอาหารระดับ
หยาบ ๆ เช่น การเคี้ยวย่อยอาหารในปาก การย่อยและดูดซึมในกระเพาะอาหารล าไส้ จนถึงระดับ
ละเอียด คือ การย่อยสันดาปเผาผลาญอาหารในระดับเซลล์ ซึ่งการย่อยสันดาปเผาผลาญอาหารทุก
ครั้งทุกระดับ จะเกิดของเสียและความร้อนที่เป็นพิษกับร่างกายขึ้น เช่น เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ เกิด
แอมโมเนีย เกิดสารและพลังงานที่เป็นพิษอ่ืน ๆ ถ้าไม่ได้รับการสลายพิษหรือขับพิษออก พิษดังกล่าวก็
จะท าลายเซลล์เนื้อเยื่อของร่างกาย 
    6. พิษจากการไม่รู้เทคนิคในการรับประทานอาหารสุขภาพอย่างผาสุก และ
ไม่รู้วิธีปฏิบัติในการลดละล้างความอยากในจิตต่ออาหารที่เป็นพิษ อย่างถูกตรง (ใจเพชร กล้าจน. 
2556 : 13-15) 
  5. การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย  
   พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า “อาหารเป็นหนึ่งในโลก” อาหารที่สมดุล ก็จะได้สุขภาพดี
ที่หนึ่ง อาหารที่ไม่สมดุล ก็จะได้สุขภาพเสียที่หนึ่ง มีผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ท่านหนึ่งอยู่
ภาคเหนือ มีอาการปัสสาวะเป็นเลือด ได้ไปจี้ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เสียค่ารักษาพยาบาล  ห้า
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หมื่นบาท เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง เลือดก็ออกมาอีก ได้มาเข้าค่ายสุขภาพ และทีมงานได้แนะน าการ
ตรวจสมดุลร้อนเย็น พบว่าเป็นภาวะร้อนเกิน ให้หาสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นรับประทาน ผู้ป่วยได้เฉาก๊วยซึ่งมี
ฤทธิ์เย็นมารับประทาน ปรากฏว่า จากปัสสาวะเป็นเลือดสีน้ าล้างเนื้อ ก็ค่อย ๆ ใสขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็น
ปกติ (เลือดหยุดไหล) ภายใน 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่า การไปจี้ที่โรงพยาบาล เสียค่ารักษาพยาบาล ห้า
หมื่นบาท แต่การรู้อาหารร้อน-เย็นแล้วปรับสมดุลตัว เสียค่าใช้จ่ายซื้อเฉาก๊วยแค่ 5 บาท อีกรายเป็น
พยาบาลวิชาชีพ มีอาการปวดศีรษะ เมื่อรู้ว่าเกิดจากภาวะร้อนเกิน แต่ไม่อยากรับประทานยาแก้ปวด
เพราะรู้ว่ายาแก้ปวดทุกชนิดที่เป็นเคมีมีพิษต่อร่างกาย จึงไปเอามังคุดซึ่งมีฤทธิ์เย็นมารับประทาน 
ประมาณ  6  ลูก  อาการปวดศีรษะก็หายไป ยังมีแพทย์แผนปัจจุบันท่านหนึ่ง แก้อาการปวดมึน
ศีรษะ จากตอนรับประทานอาหารมัน แก้อาการปวดศีรษะด้วยน้ ามะนาวเพียง 1 ช้อนแกงอาการปวด
มึนศีรษะ ทุเลาและหายไปภายใน 5 นาที เคสผู้ป่วยเอดส์คนหนึ่ง มีตุ่มหนองเริมงูสวัดขึ้นทั้งตัว ซึ่ง
เป็นภาวะร้อนเกิน ให้ถอนพิษร้อน หลังจากที่ปฏิบัติแค่ 2 วัน จากการรับประทานต้มฟัก ต้มถั่วเขียว
อาการดังกล่าวก็ยุบลง (ฟักและถั่วเขียว มีฤทธิ์เย็น) จะเห็นได้ว่า อาหารมีผลต่อสุขภาพอย่างมาก 
อาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ถ้าเรารีบแก้ด้วยการปรับสมดุลด้วยอาหาร อาการก็มักจะทุเลาหรือหายไป
อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าเป็นเรื้อรังอาจต้องใช้เวลาบ้าง การปรับสมดุลด้วยอาหาร จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ส าคัญ
มากอีกอย่างหนึ่งที่น่าฝึกฝนเรียนรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
   1. เพ่ิมการรับประทาน ผัก ผลไม้ที่ไม่หวานจัด และโปรตีนจากถ่ัวหรือปลา 
(ส าหรับผู้ที่ไม่สามารถงดเนื้อสัตว์)    
   2. ควรปรุงอาหารด้วยการต้มหรือนึ่ง ปรุงรสไม่จัดจนเกินไป ถ้าเป็นไปได้ ควร
ปรุงรส อยู่ในระดับประมาณ 10-30 % ของที่เคยปรุง อาจปรุงมากหรือน้อยกว่านี้ตามความสมดุล
พอดีของร่างกาย ณ ปัจจุบันนั้น ๆ ซึ่งตัวชี้วัดของความสมดุลพอดี คือ ความรู้สึกสบาย เบากาย มี
ก าลัง หรือถ้าผู้ที่ติดรสจัดมาก ก็ค่อย ๆ ลดรสจัดของอาหารลง ให้มากท่ีสุด เท่าที่จะพอรับประทานได้
โดยไม่ล าบากนัก  
   3. งดหรือลดการรับประทาน 
    อาหารหวานจัด เช่น ของหวาน น้ าหวาน น้ าอัดลม เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง 
ผลไม้หรือน้ าผลไม้ที่หวานจัด 
    อาหารที่เค็มจัด เช่น ปลาร้า ผักดอง เนื้อเค็ม ไข่เค็ม อาหารที่ปรุงเค็มมาก
และอาหารที่มีผงชูรสมาก (มีการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า อาหารที่มีโซเดียมมากเกิน เค็ม
จัดหรือมีผงชูรสมาก ท าให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจโต น้ าหนักเพ่ิม ไตเสื่อม ภูมิต้านทานลด และ
รหัสพันธุกรรมผิดปกติ)  
    อาหารที่มีไขมันสูง เช่น อาหารผัดทอด เนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง ได้แก่ เนื้อหมู วัว 
ควาย ไก่พันธุ์เนื้อ อาหารทะเล เป็นต้น และอาหารที่ปรุงรสอื่น ๆ จัดเกินไป เช่น เผ็ด เปรี้ยว ขม ฝาด 
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เป็นต้น 
    ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ น้ าอัดลม 
เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มบ ารุงก าลังต่าง ๆ น้ าหมัก ข้าวหมาก รวมถึงอาหารที่มีวิตามินน้อย แต่มี
โซเดียมหรือไขมันสูงเกิน ได้แก่ อาหารแปรรูปหรือส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป  ขนมกรุบ
กรอบ ขนมปัง อาหารกระป๋อง ไส้กรอก หมูยอ กุนเชียง ปลาเค็ม เนื้ อเค็ม ไข่เค็ม ของหมักดอง 
อาหารทะเล(จะมีทั้งไขมันและโซเดียมสูง) เป็นต้น 
    งดการรับประทานแร่ธาตุ วิตามินและอาหารเสริมต่าง ๆ ที่ผ่านขบวนการแปร
รูป ไม่ว่าจะเป็นชนิดเม็ด แคปซูล ผงหรือน้ า ยกเว้น มีข้อบ่งชี้ชัดว่าร่างกายขาดสิ่งเหล่านั้น และเมื่อ
รับประทานเข้าไปแล้วรู้สึกมีพลังชีวิต คือ สบาย เบากาย มีก าลัง และถ้ารับประทานไปช่วงเวลาหนึ่ง
แล้วเกิดอาการไม่สบาย หนักเนื้อหนักตัวหรือก าลังตก แสดงว่าร่างกายเริ่มเกินสิ่งเหล่านั้นแล้ว ควรลด
หรืองดเสีย แต่ต่อให้มีข้อบ่งชี้ชัดว่าร่างกายขาดสิ่งเหล่านั้น เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วพลังชีวิตเท่าเดิม
หรือพลังชีวิตตก คือเกิดอาการไม่สบาย หนักเนื้อหนักตัวหรือก าลังตก แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ถูกกับร่างกาย
เรา บางครั้งการขาดนั้นเกิดจากการเกิน เช่น ร่างกายบางคนมีภาวะร้อนเกินมาก จึงขับวิตามินขับ
โปรตีนหรือสารบางอย่างออกจากร่างกาย เพราะสารดังกล่าวเป็นองค์ประกอบส าคัญในการผลิต
พลังงานที่ท าให้เกิดความร้อนในร่างกาย ร่างกายจึงขับออกเพ่ือรักษาสมดุลของร่างกาย โดยการไม่ให้
ร่างกายผลิตพลังงานความร้อนมาเผาท าร้ายร่างกายเพ่ิม เนื่องจากเดิมก็มีความร้อนมากเกินจนเป็น
อันตรายอยู่แล้ว  
    กรณีดังกล่าวเมื่อตรวจจึงพบว่าขาดวิตามินหรือโปรตีนหรือขาดสารบางอย่าง
ในร่างกาย แล้วเราแก้ ไขด้วยการเติมสารที่ ตรวจพบว่าขาดดังกล่าวเข้าไป ก็จะท าให้ เกิด
ขบวนการสร้างพลังงานเผาท าร้ายร่างกายเพ่ิมเติม จึงเกิดอาการไม่สบาย หนักเนื้อหนักตัวหรือก าลัง
ตก แต่ถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุด้วยการปรับสมดุลถอนพิษร้อนออกด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ร่างกายก็
จะไม่ขับสารดังกล่าวทิ้ง ท าให้ไม่ขาดสารดังกล่าว โรคภัยไข้เจ็บก็จะทุเลาลงหรือหายไปและเกิดพลัง
ชีวิตขึ้น คือสภาพสบาย เบากายและมีก าลัง สิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่ไม่ผ่านการสังเคราะห์ 
ธรรมชาติที่ผ่านการสังเคราะห์หรือเคมีสังเคราะห์ ที่เรารับประทานแล้วรู้สึกพลังชีวิตตก คือไม่สบาย 
หนักเนื้อหนักตัวหรือก าลังตก ตามหลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก”อนายุสสสูตร”แล้ว 
แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ถูกกับร่างกายเรา ณ เวลานั้น ต่อให้หลักการหรือทฤษฎีอ่ืนใดจะบอกว่าถูกกับเรา ก็
ให้งดเว้นเสีย เพราะสิ่งนั้นท าลายพลังชีวิตท าลายสุขภาพเราชัด ๆ อยู่แล้ว  
   4. หลักปฏิบัติ  4 อย่างในการรับประทานอาหาร เพ่ือสุขภาพที่ดี  1 ฝึก
รับประทานอาหารตามล าดับ 2.  เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน 3. รับประทานในปริมาณที่พอดี
รู้ สึกสบาย 4 .  กลืนลงคอให้ได้ เพราะอาหารสุขภาพมักจะไม่อร่อย ยกเว้น ผู้ที่มีบุญบารมีมากหรือผู้
ที่ฝึกรับประทานบ่อย ๆ จะรู้สึกอร่อยไปเอง เทคนิคท่ีส าคัญในการรับประทานอาหารสุขภาพให้อร่อย 
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คือ รอให้รู้สึกหิวมาก ๆ ก่อนแล้วค่อยลงมือรับประทาน พร้อม ๆ กับหมั่นระลึกถึงประโยชน์ของ
อาหารสุขภาพให้มาก และหมั่นระลึกถึงผลเสียของอาหารที่ไม่สมดุลหรือเป็นพิษให้มาก  
  6. การปรับอาหารตามภาวะไม่สมดุลของร่างกาย 
   1. กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกิน 
    ในมื้อหลักมีเทคนิคการรับประทานอาหารตามล าดับ ดังต่อไปนี้ (เราเรียก 
สมุนไพรและอาหารถอนพิษร้อนว่า สูตรล้างพิษ) 
    ล าดับที่ 1 ดื่มน้ าสมุนไพรปรับสมดุล เช่น น้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่าง ๆ หรือที่
เรียกว่า น้ าคลอโรฟิลด์สดจากธรรมชาติ/น้ าย่านาง/น้ าเขียว เป็นต้น 
    ล าดับที่ 2 รับประทานผลไม้ฤทธิ์เย็น เช่น กล้วยน้ าว้า กล้วยหักมุก แก้วมังกร 
กระท้อน ลูกหยี เชอรี่ สมอไทย สับปะรด ส้มโอ ส้มเช้ง ส้มซ่า ชมพู่ มังคุด แตงโม แตงไทย แคนตาลูป 
มะม่วงดิบ มะขามดิบ มะละกอดิบ มะละกอห่าม มะยม มะดัน มะขวิด แอบเปิ้ล สาลี่ ลางสาด สตอเบอรี 
ทับทิมขาว พุทรา ลูกพลับ เป็นต้น (ทุกอย่างต้องไม่ผ่านความร้อน เช่น การอบนึ่งปิ้งย่างต้มหรือตาก
แห้ง) โดยรับประทานเท่าที่รู้สึกสดชื่นสบาย ถ้าเป็นผลไม้หวานให้รับประทานเพียงเล็กน้อยแค่พอรู้สึก
สบาย ควรงดหรือลดผลไม้ฤทธิ์ร้อน เช่น ทุเรียน ขนุนสุก มะม่วงสุก ลูกยอ ลิ้นจี่ เงาะ ล าไย มะไฟ มะแงว 
มะเฟือง มะปราง มะตูม กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง ส้มเขียวหวาน สมอภิเภก สละ องุ่น 
ฝรั่ง น้อยหน่า กระทกรก(เสาวรส) ละมุด ลูกล าดวน ลูกยางม่วง-เขียว-เหลือง ลองกอง ทับทิมแดง 
กระเจี๊ยบแดง ระก า(ร้อนเล็กน้อย) มะละกอสุก(ร้อนเล็กน้อย) มะขามหวานสุก(ร้อนเล็กน้อย) ผลไม้
ทุกชนิดที่ผ่านความร้อน เช่น การอบนึ่งปิ้งย่างต้มหรือตากแห้ง เป็นต้น  
    ล าดับที่ 3 รับประทานผักฤทธิ์เย็นสด เช่น อ่อมแซบ(เบญจรงค์) ผักบุ้ง แตง 
กวางตุ้ง ผักกาดมังกร ผักกาดขาว ผักกาดหอม(สลัด) ถั่วงอก สายบัว หญ้าปักกิ่ง ลิ้นปี่ น้ านมราชสีห์ 
บัวบก ผักแว่น เสลดพังพอน มะเขือเปราะ มะเขือลาย มะเขือยาว มะเขือเทศ ว่านกาบหอย ว่าน
มหากาฬ ฮว่านง็อก ทูน(ตูน) ยอดอีหล่ า ผักโหบเหบ ใบมะยม ใบก้างปลา ใบทองหลาง ยอดมะม่วง 
พลูคาว(รับประทานไม่เกิน ๕ ยอดมักออกฤทธิ์เย็น ถ้าเกิน ๕ ยอดมักออกฤทธิ์ร้อน) ผักติ้ว ใบมะขาม 
ใบมะกอก ใบชะมวง เป็นต้น ส าหรับ ผักพาย บัวบก มะเขือพวงหรือพืชรสขมทุกชนิด มีฤทธิ์ร้อนดับ
ร้อน คือธรรมชาติของขมนั้นมีฤทธิ์ร้อน เมื่อเข้าไปในร่างกายจะเกิดการรวมกับความร้อนภายใน
ร่างกายอย่างรวดเร็ว กระตุ้นให้ร่างกายมีปฏิกิริยาป้องกันตัวเองด้วยการขับความร้อนออกทันที ถ้าขับ
ความร้อนออกได้ร่างกายจะเย็นลง ถ้าขับความร้อนออกไม่ได้ร่างกายจะร้อนเป็นทวีคูณ ขมบางอย่าง
มักจะถูกกับบางคน ดังนั้นควรดูด้วยว่าขมนั้นถูกกับเราหรือไม่ ถ้าถูกกันเมื่อรับประทานจะรู้สึกสบาย
ขึ้น ถ้าไม่ถูกกันจะรู้สึกไม่สบาย ส่วนผักที่มีรสฝาดควรรับประทานคู่เปรี้ยวจะท าให้เกิดความสมดุล 
ส าหรับสิ่งที่มีรสเปรี้ยวถ้ารับประทานแล้วเสียวฟัน แสดงว่า ณ เวลานั้น ร่างกายไม่ต้ องการเปรี้ยว 
ควรงดเปรี้ยวเสีย การรับประทานผักฤทธิ์เย็นสด อาจรับประทานเป็นสลัดผักที่น้ าสลัดไม่ใส่สิ่งที่มีฤทธิ์
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ร้อนมากเกินไป,ห่อใบเมี่ยง,รับประทานกับส้มต าหรือน้ าพริกหรือย าวุ้นเส้นหรืออาหารอ่ืน ๆ ที่ปรุงรส
ไม่จัดเกินไป (ปรุงรสด้วยเกลือหรือซีอ๊ิวขาวจะดีกว่าน้ าปลาหรือปลาร้า ถ้าใช้เกลือปรุงอย่างเดียวจะดี
ที่สุด ใช้มะนาว มะขามเปียกหรือพืชรสเปรี้ยวอ่ืน ๆ ที่มีฤทธิ์เย็น ปรุงรสได้) กรณีที่ไม่ค่อยมีฟันเคี้ยว 
ผู้ป่วยอ่อนแรงอ่อนล้าอ่อนเพลีย ไม่ชินกับผักสดหรือรู้สึกว่ารับประทานผักสดได้ล าบาก ควรใช้วิธีการ
ปั่นผักฤทธิ์เย็นใส่กับผลไม้ฤทธิ์เย็น โดยปั่นใส่น้ าเปล่าหรือน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นก็ได้ ปรับสัดส่วนของผัก
ผลไม้และสมุนไพร ตามสภาพร่างกายที่รู้สึกรับประทานได้ง่ายและมีพลังชีวิต ควรรับประทานผักสด
จนมีความรู้สึกว่าเริ่มฝืดคอ ฝืดลิ้นหรือฝืดฟัน จึงหยุดควรงดหรือลดผักฤทธิ์ร้อน ได้แก่ ผักรสเผ็ดทุก
ชนิด เช่น พริก ขิง ข่า (ข่าแก่ร้อนมาก) ตะไคร้ ขมิ้น ไพล พริกไทย(ร้อนมาก) ใบมะกรูด กระเทียม 
กระชาย กระเพรา ยี่หร่า โหระพา แมงลัก กุยช่าย(ผักแป้น)สะระแหน่ ต้นหอม ผักชีหอม หอมหยัก 
หอมแดง หอมหัวใหญ่ เครื่องเทศ เป็นต้น  และพืชที่ไม่มีรสเผ็ดแต่มีฤทธิ์ร้อน เช่น ชะอม คะน้า 
กะหล่ าปลี แครอท บีทรูด ถั่วฝักยาว ถั่วพู สะตอ ลูกเนียง ลูกต าลึง ผักกระเฉด กระถิน โสมจีน โสม
เกาหลี แปะต าปึง(ร้อนเล็กน้อย) ผักกาดเขียวปลี ใบยอ ผักโขม ใบปอ ผักแขยง ยอดเสารส ฟักทองแก่ 
หน่อไม้ เม็ดบัว สาหร่าย ไข่น้ า รากบัว ไหลบัว แพงพวยแดง และพืชกลิ่นฉุนทุกชนิด เป็นต้น  
    ล าดับที่ 4 รับประทานข้าวเจ้าพร้อมกับข้าว โดยรับประทานข้าวกล้องหรือ
ข้าวซ้อมมือเป็นปกติก็ยิ่งดี ยกเว้นบางวันที่พอรับประทานข้างกล้องหรือข้าวซ้อมมือ แล้วรู้สึกว่าเคี้ยว
ละเอียดได้ยาก น้ าลายไม่ค่อยหลั่งออกมา ฝืดปากฝืดคอ สากหรือระคายในช่องปาก เมื่อสัมผัสแล้ว
พลังชีวิตตก คือ ไม่สบาย หนักเนื้อหนักตัวและก าลังตก เป็นต้น แสดงว่าในร่างกายมี วิตามินมาก
เกินไป ให้สลับไปรับประทานข้าวจ้าวขาว วุ้นเส้น เส้นขาว เส้นหมี่หรือผลไม้ แทนในตอนนั้น จนกว่า
จะรู้สึกหิวเร็วไม่อยู่ท้องหรือก าลังไม่ค่อยเต็ม แสดงว่าร่างกายเริ่มขาดวิตามิน จึงปรับมารับประทาน
ข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้อง ควรงดหรือลดคาร์โบไฮเดรตที่มีฤทธิ์ร้อนมาก เช่น ข้าวเหนียว ข้าวแดง 
ข้าวด า (ข้าวก่ า ข้าวนิล) ข้าวอาร์ซี ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ เผือก มัน กลอย โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรทที่มี
ฤทธิ์ร้อนมากแต่ขาดวิตามิน เช่น อาหารหวานจัด ขนมปัง ขนมกรุบกรอบ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ข้าวปุ้น
(ขนมจีน) เป็นต้น กับข้าวควรใช้ผักฤทธิ์เย็นเป็นหลักในการปรุง ได้แก่ ผักฤทธิ์เย็นที่กล่าวมาข้างต้น 
รวมถึงผักฤทธิ์เย็นอ่ืน ๆ เช่น บวบ ใบ/ยอดต าลึง ผักปลัง ผักหวานป่า ผักหวานบ้าน ก้านตรง ฟัก 
แฟง แตงต่าง ๆ หยวกกล้วย ปลีกล้วย ก้านกล้วย กล้วยดิบ ยอดฟักข้าว ยอดฟักแม้ว กระหล่ าดอก 
บล็อกเคอรี่หัวไชเท้า(ผักกาดหัว) ฟักทองอ่อน ยอดหรือดอกฟักทอง ยอดอีสึก(ขุนศึก) มังกรหยก ดอก
สลิด(ดอกขจร) ฝัก/ยอด/ดอกแค ข้าวโพด ขนุนดิบ มะรุม เป็นต้น  ส าหรับมะรุมทั้งใบ ดอก ฝักและ
เมล็ด ถ้าปรุงผ่านไฟ เช่น ลวก นึ่ง ต้ม จะมีฤทธิ์เย็น เพราะสารที่ท าให้เบื่อเมาในมะรุมจะถูกความร้อน
ท าลาย ถ้ามะรุมดิบ ทั้งใบ ดอก ฝักและเมล็ด จะมีฤทธิ์เบื่อเมา รสเบื่อเมานั้นเป็นพิษต่อร่างกาย ซึ่ง
แพทย์แผนไทยมักใช้เทคนิคพิษดับพิษด้วยการการรับประทานรสเบื่อเมาปริมาณเล็กน้อย เพื่อกระตุ้น
ให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานมาก าจัดพิษต่าง ๆ ในร่างกาย กลไกคล้ายกับการรับวัคซีนในการแพทย์
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แผนปัจจุบัน คือใส่เชื้อโรคหรือสิ่งที่เป็นพิษอ่อน ๆ เข้าไป กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา
ก าจัดเชื้อโรคหรือพิษในร่างกาย ดังนั้นการรับประทานมะรุมดิบหรืออัดเม็ดอัดแคปซูลต่าง ๆ ควร
รับประทานปริมาณเล็กน้อยเท่าที่รู้สึกสบายจะเป็นประโยชน์กับร่างกาย ถ้ารับประทานมากเกินไปจะ
เป็นพิษกับร่างกาย ถ้าผู้ใดรับประทานแล้วไม่สบาย หนักเนื้อหนักตัวหรือก าลังตก แสดงว่าไม่ถูกกัน 
ควรงดเสีย เมนูอาหารอาจปรุงเป็น ย าผัก ก้อยผัก ผักลวก ผักนึ่ง ผักต้ม แกงจืด แกงอ่อม ผัดด้วยน้ า
(ใช้น้ าแทนน้ ามันในการผัด)หรือเมนูอาหารอ่ืน ๆ ที่มีทั่วไป เพียงแต่ใช้ผักฤทธิ์เย็นเป็นหลักในการปรุง 
งดหรือลดการปรุงที่ท าให้เกิดความร้อนมาก เช่น เผา ปิ้ง ย่าง อบ ผัดด้วยน้ ามัน ปรุงรสจัด เป็นต้น 
ส าหรับคนที่รับประทานเห็ดและเต้าหู้ได้โดยไม่มีอาการผิดปกติ อาจใช้ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดลม 
(เห็ดบด) เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนูหรือเต้าหู้แผ่น เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร โดยในขณะที่ปรุง
อาหารให้ใช้ไฟกลาง ๆ อย่าใช้ไฟแรง ตั้งไฟใช้เวลาแค่พอเริ่มสุกก็พอ อย่าตั้งไฟนานเกินไป อย่าอุ่น
อาหารซ้ าแล้วซ้ าอีก เพราะ การใช้ไฟแรง การตั้งไฟนานเกินหรือการอุ่นอาหารซ้ าแล้วซ้ าอีก ความ
ร้อนจะเข้าไปในอาหารมากเกินไป ท าให้รับประทานแล้วไม่สบาย พลังชีวิตตก ควรรับประทานอาหาร
ที่ท าเสร็จใหม่ ๆ ไม่ควรรับประทานอาหารเก่าหรืออาหารที่ทิ้งไว้นานเกิน 4 ชั่วโมง เพราะพลังชีวิตใน
อาหารส่วนหนึ่งจะละเหยไปในอากาศและแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่าง ๆ จะลงไปท าปฏิกิริยาท าให้เกิด
กรด ความร้อนและเกิดพิษในอาหาร บางครั้งถ้ามีความจ าเป็นที่ต้องรับประทานอาหารที่ปรุงรสจัด
ทั่วไป วิธีรับประทานที่ปลอดภัยคือ ตักกับข้าวน้อย ๆ เช่น เคยตักกับข้าว 3 ส่วน ก็ลดเหลือ 1 ส่วน 
และรับประทานผักให้เยอะ(ถ้ามีผัก)  
    ล าดับที่ 5 รับประทานต้มถั่วหรือธัญพืชฤทธิ์เย็น เช่น ถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่ว
เหลือง ถั่วลันเตา ถั่วโชเล่ย์ขาว ลูกเดือย โดยแช่ถั่ว 4-12 ชั่วโมง น าถั่วที่แช่แล้ว 1 ส่วนเติมน้ า 3 เท่า 
ต้มไฟอ่อนถึงปานกลาง ต้มแค่พอสุก (อย่าให้เปื่อย) อาจเติมเกลือหรือน้ าตาลเล็กน้อย แค่พอ
รับประทานง่าย ถ้าไม่มีเวลาแช่ถั่ว สามารถแช่ถั่วในน้ าอุ่น ประมาณ 30 นาที แล้วค่อยเอามาต้มหรือ
ต้มโดยไม่ต้องแช่น้ ามาก่อนก็ได้ แต่ละวันถ้ารับประทานถั่วหรือเมล็ดธัญพืชหมุนเวียนชนิดไปเรื่อย ๆ 
ก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ ได้รับสารอาหารครบถ้วน ปกติใน 1วัน 
ร่างกายต้องการโปรตีน ประมาณ 5-10 % ของอาหารทั้งหมด คิดเป็นถั่วต้มสุกประมาณ 1-5 ช้อน
แกงหรือ  1  ถ้วยขนมหวาน อาจมากหรือน้อยกว่านี้ตามแต่สภาพร่างกายของแต่ละคน บางวันอาจ
ต้องการมาก บางวันอาจต้องการน้อย บางวันอาจไม่ต้องการเลย หลักการสังเกตปริมาณอาหารแต่ละ
ชนิดที่ร่างกายต้องการ ณ เวลานั้น ๆ ถ้าร่างกายต้องการ ก็จะมีลักษณะดังนี้ เคี้ยวละเอียดง่าย 
น้ าลายออกมาย่อยดี ไม่ฝืดปากไม่ฝืดคอ ไม่สากไม่ระคายในช่องปาก ขณะที่สัมผัสรู้สึกมีพลังชีวิตดี คือ 
สบาย เบากายและมีก าลัง ตรงกันข้ามเมื่ออาหารชนิดนั้นเพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้ว 
หรือขณะนั้นร่างกายไม่ต้องการอาหารชนิดนั้น ก็จะมีลักษณะ เคี้ยวละเอียดยาก ไม่ค่อยมีน้ าลาย
ออกมาย่อย ฝืดปากฝืดคอ สากหรือระคายในช่องปาก ขณะที่สัมผัสรู้สึกไม่มีพลังชีวิตเพ่ิมหรือพลัง
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ชีวิตตก คือ ไม่สบาย หนักเนื้อหนักตัวหรือก าลังตก ถ้ามีอาการดังกล่าว ณ เวลานั้น ควรงดอาหาร
ชนิดนั้นเสีย เราอาจดื่มน้ าต้มถั่วปิดท้ายในมื้ออาหาร ส าหรับคนที่รับประทานเต้าหู้ได้โดยไม่มีอาการ
ผิดปกติ ในบางวันอาจดื่มนมถั่วเหลืองปิดท้ายล าดับอาหารด้วยก็ได้ หรือรับประทานแกงจืดล้างคอ
แทนน้ าเปล่า(ถ้ามี) ไม่ควรดื่มน้ าเปล่าทันทีหลังอาหาร โดยเฉพาะถ้าเรายังไม่กระหายน้ า เพราะจะท า
ให้ระบบย่อยเสีย ให้รอจนกว่าจะรู้สึกกระหายน้ า แล้วค่อยดื่มน้ าเปล่า ยกเว้น มี อาการกระหายน้ า
ทันทีหลังอาหาร ก็สามารถดื่มน้ าเปล่าได้ ควรงดหรือลดการรับประทานโปรตีนฤทธิ์ร้อน เช่น เนื้อ นม 
ไข่ ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วด า ถั่วทุกชนิดที่เอามาทอด เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดโคน(เห็ดปลวก) เห็ดก่อ 
เห็ดไค เห็ดขม เห็ดผึ้ง เป็นต้น รวมถึงโปรตีนทั้งพืชและสัตว์ที่เอามาหมักดอง เช่น กะปิ น้ าปลา ปลาร้า 
ซีอ๊ิว เต้าเจี้ยว มิโสะ โยเกริ์ต แทมเป้ ปลาจ่อม ปลาเค็ม เนื้อเค็ม แหนม ไข่เค็ม เป็นต้น ควรงดหรือลด
การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เพราะไขมันมีพลังงานความร้อนมากกว่าอาหารชนิดอ่ืน  ๆ เช่น 
น้ ามันพืช น้ ามันสัตว์ ร าข้าว จมูกข้าว งา กะทิ เนื้อมะพร้าว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง เมล็ดอัล
มอลล์ เมล็ดมะม่วงหิม-พานต์ ลูกก่อ เมล็ดกระบก เป็นต้น  อาหารมื้อหลัก ควรเป็นเช้าหรือเที่ยงวัน 
(ยกเว้น บางท่านที่ไม่สะดวกใน  การท ามื้อหลัก ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจยกมื้อหลักไปกินเย็นก็ได้ แต่
ก็ไม่ค่อยจะดีนัก เพราะมื้อเย็นควรเป็นอาหารเบา ๆ เพ่ือให้ระบบย่อยได้พัก ร่างกายจะได้หลับสนิท ถ้า
เป็นไปได้มื้อหลัก ควรเป็นมื้อเช้าหรือเที่ยงจะดีกว่า) ส าหรับมื้อเบา ๆ เช่น เช้าหรือเย็นหรือมื้อเสริม 
อาจกินน้ าสมุนไพร ผลไม้หรือธัญพืชหรือเครื่องดื่มธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นแทนอาหารมื้อหนัก เช่น น้ า
ย่านาง บัวบก ใบเตย ว่านกาบหอย ว่านหางจระเข้ เฉาก๊วย เก๊กฮวย หญ้าปักกิ่ง ลูกส ารอง (หมาก
จอง) น้ ามะพร้าว ลูกเดือยต้มหรือน้ าลูกเดือย ถั่วเขียวต้มหรือน้ าถั่วเขียว ถั่วเหลืองต้มหรือนมถั่วเหลือง 
ถั่วลันเตาต้ม ถั่วโชเล่ย์ขาวต้ม ถั่วขาวต้มและนมข้าวโพด เป็นต้น  ส่วนมื้อเย็น หรือในช่วงที่ก าลัง
รักษา-ฟ้ืนฟูร่างกายที่เมื่อกินข้าวสวยแล้วรู้สึกไม่ดีต่อร่างกาย การใช้ข้าวต้มถอนพิษร้อน ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก (เราสามารถปรับไปมา ระหว่างข้าวต้มกับข้าวสวย ตามแต่สภาพร่าง
ภาย ว่ากินอะไรแล้วรู้สึกสบายตัวและมีก าลัง) กินพร้อมกับผัดผัก (ผัดด้วยน้ าแทนน้ ามัน) ผักลวกหรือ
เห็ด-เต้าหู้แข็งนึ่ง (เห็ดหรือเต้าหู้ หรืออาหารกลุ่มโปรตีนอื่น ๆ ต้องใช้พลังงานมากในการย่อย ควรกิน
ตอนเช้าหรือกลางวัน ซึ่งเป็นช่วงที่ระบบย่อยท างานดี ไม่ควรกินหรือกินให้น้อยในตอนเย็น เพราะจะ
ท าให้ร่างกายต้องท างานหนักในการย่อย ท าให้นอนหลับไม่ลึก ไม่สนิท สั่งสมให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย 
ในระยะยาว) เทคนิคการรับประทานข้าวต้มเพ่ือสุขภาพ ให้เอาผักฤทธิ์เย็น เห็ด หรือเต้าหู้ ที่ลวกหรือ
นึ่งสุกแล้วจิ้มลงไปในเกลือ หรือน้ าจิ้ม (เกลือ/ซีอ๊ิวผสมน้ ามะนาว หรือน้ ามะขามเปียก) โดยจุ่มลงไป
เพียงแค่เล็กน้อยแค่พอรู้รส เอาเข้าปากเคี้ยวแล้วกินข้าวต้มตาม 1-5 ช้อนโต๊ะต่อการจิ้ม 1 ครั้ง การ
รับประทานด้วยเทคนิคดังกล่าวจะท าให้เราได้รับความเค็มที่ไม่เกินความต้องการของร่างกาย ไม่ควร
เอาความเค็มราดคลุกลงไปในข้าวต้ม เพราะข้าวต้มจะกลืนกลบรสความเค็ม ท าให้เราต้องใส่ความเค็ม
จ านวนมากจึงจะได้รับรสเค็มในข้าวต้ม เมื่อกินก็จะท าให้ร่างกายได้รับความเค็มเกิน       หรืออาจใช้
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เกลือ/ซีอ๊ิวในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย โรย/เหยาะ ลงไปในผัก/เห็ด/เต้าหู้ ที่ผัดด้วยน้ า/
ลวก/นึ่ง จากนั้นตักอาหารดังกล่าวเข้าปาก แล้วตักข้าวต้มตามก็ได้ จะท าให้เราได้รับความเค็มที่พอดี
เป็นประโยชน์กับร่างกาย  
    เทคนิคการท าข้าวต้มเพ่ือถอนพิษร้อน คือ ใช้ข้าวจ้าว 1 ส่วน ต้มกับน้ า
ประมาณ 7 ส่วน ใช้ไฟกลาง ๆ ต้มแค่พอสุกอย่าให้เปื่อย จะท าให้รู้สึกอาการเจ็บป่วยทุเลาได้เร็ว เบา
สบายและมีพลังชีวิต เพราะร่างกายจะดูดซึมอาหารได้ดีและถอนพิษร้อนได้เร็ว กรณีที่ไม่มีฟันเคี้ยว 
สามารถต้มสูตรนี้แล้วเอาไปปั่นให้ละเอียดก่อนรับประทานได้ ส่วนการใช้ไฟแรงหรือต้มจนเปื่อย 
ความร้อนจะเข้าไปในข้าวต้มมากเกินไป เวลารับประทานจะรู้สึกไม่สบายและดูดซึมยาก เพราะ
ร่างกายมักจะต้านหรือผลักออก 
   2. กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน 
    การปรับสมดุล ก็ให้รับประทานสมุนไพรและอาหารตามล าดับ เช่น เดิม แต่ให้
กดน้ าร้อนใส่สมุนไพรฤทธิ์เย็นหรือตั้งไฟให้ร้อนก่อนรับประทาน ส่วนผลไม้นั้นให้ดูว่าการรับประทาน
ผลไม้สด กับผลไม้ผ่านความร้อน เช่น ต้ม นึ่ง อบ ตาก อะไรที่รับประทานแล้วรู้สึกสบายและมีพลังก็
ให้รับประทานสิ่งนั้นเท่าที่รู้สึกสบาย ให้ลดหรืองดผักสดฤทธิ์เย็น ตามสภาพร่างกายที่รับประทานแล้ว
รู้สึกสบาย แล้วรับประทานผักฤทธิ์เย็นผ่านไฟให้มากขึ้น เช่น ผักต้ม ผักนึ่ง ผักลวกหรือผักที่ผ่านการ
ปรุงด้วยความร้อนในอาหาร รับประทานข้าวพร้อมกับข้าวและถั่วหรือธัญพืชตามสูตรถอนพิษร้อนไป
ก่อน  ความร้อนที่ใส่เข้าไปในสมุนไพร ผัก ผลไม้หรืออาหารจะเข้าไปแก้ภาวะเย็นเกิน ส่วนสมุนไพร 
ผัก ผลไม้และอาหารฤทธิ์เย็น จะเข้าไปถอนพิษร้อน ถ้ายังมีภาวะเย็นเกินแทรกอยู่อีก ก็ให้ลดสิ่งที่มี
ฤทธิ์เย็น แล้วเพ่ิมสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเข้าไปเพ่ือถอนพิษเย็นโดยเพ่ิมในปริมาณพอดีที่เรารู้สึกสบาย เบา
กายและมีพลังที่สุด เรียกสมุนไพรและอาหารสูตรนี้ว่า สูตรปรับสมดุล ซึ่งมักเพ่ิมสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเข้าไป 
เฉลี่ยประมาณ 30 % ของที่ใส่ปกติทั่วไป หมายความว่า ถ้าปกติทั่วไปใส่พริกหรือใส่เกลือ 100 เม็ด/
100 ช้อนชา ก็ใส่ลดเหลือ 30 เม็ด/30 ช้อนชา ถ้าปกติทั่วไป ใส่พริกหรือเกลือ 10 เม็ด/10 ช้อนชา ก็
ใส่ลดเหลือประมาณ 3 เม็ด/3 ช้อนชา ถ้าปกติทั่วไป ใส่พริกหรือใส่เกลือ 3 เม็ด/3 ช้อนชา ก็ใส่ลด
เหลือ 1 เม็ด/1 ช้อนชา เครื่องปรุงพืชผักผลไม้หรืออาหารที่มีฤทธิ์ร้อนอ่ืน ๆ ก็ เช่น เดียวกัน คือใส่
ประมาณ 30 % ของที่ใส่ปกติทั่วไป ซึ่งสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนแต่ละชนิดอาจใส่มากหรือน้อย กว่า 30 % ก็ได้ 
ตามแต่สภาพของร่างกายของคนนั้น ๆ ณ เวลานั้น ๆ ว่าใส่เข้าไปเท่าไหร่ที่ท าให้เกิดสภาพสบาย เบา
กายและมีก าลัง จากการเก็บข้อมูลพบว่า อาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ โดยค่าเฉลี่ยรวมทั่วไป ในวิถี
ชีวิตของคนปกติที่ไม่ได้เจ็บป่วยของเมืองร้อน เช่น ประเทศไทยและโซนใกล้เคียง ณ ยุคปัจจุบัน 
ประมาณ พ.ศ. 2552 และช่วงเวลาที่ลักษณะสังคมสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ก็คืออาหารสูตรปรับสมดุล  
   3. กรณีท่ีมีภาวะเย็นเกินอย่างเดียว 
    การปรับสมดุลด้วยสมุนไพรหรืออาหาร ก็ใช้ล าดับการรับประทาน  เช่น 



54 

เดียวกับถอนพิษร้อน แต่ให้ลดหรืองดสิ่งที่มีฤทธิ์เย็น แล้วเพ่ิมสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อน ในสัดส่วนปริมาณที่เมื่อ
รับประทานแล้วรู้สึกว่าสบาย เบากายและมีก าลังที่สุด ตามแต่สภาพร่างกายของคน ๆ นั้น ณ เวลานั้น ๆ   
  7. เทคนิคโดยรวมในการปรับสมดุลด้วยสมุนไพรและอาหาร 
   จากการศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลของนายใจเพชร กล้าจน พบว่า คนส่วนใหญ่มักป่วย
ด้วยภาวะร้อนเกิน ดังนั้น จึงใช้สูตรล้างพิษ(ถอนพิษร้อน) ในเบื้องต้นก่อน ประมาณ 3-7 วัน ซึ่ง 
พบว่า ผู้ป่วยกว่า 80 % จะมีสุขภาพที่ดีขึ้น คือ มีสภาพสบาย เบากายหรือมีก าลัง ภายใน 3-7 วัน
จากนั้นก็ทดลองใช้สูตรปรับสมดุล(ใส่สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเข้าไป ประมาณ 30 %ของที่ใส่โดยทั่วไป) ถ้ารู้สึก
ไม่สบาย หนักเนื้อหนักตัวหรือก าลังตก ก็ให้งดหรือลดสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนลง ในปริมาณที่เรารู้สึกสบาย 
เบากายและมีก าลังที่สุด แต่ถ้ารับประทานสูตรปรับสมดุลแล้วรู้สึกสบาย เบากายและมีก าลังดี ก็ให้
รับประทานสูตรปรับสมดุลไปเรื่อย ๆ ซึ่งโดยปกติทั่วไปจะ พบว่า เมื่อรับประทานสูตรปรับสมดุลนาน
เข้า มักจะเกิดภาวะร้อนเกินขึ้น คือ มีอาการก าลังตก หนักเนื้อหนักตัวหรือมีอาการไม่สบายต่าง ๆ ที่
เป็นภาวะร้อนเกิน เช่น ปวดท้อง ปวดศีรษะ ปากเป็นแผล ผื่นขึ้น ปวดบวมแดงร้อนตามส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย เป็นต้น  ถ้าเกิดสภาพดังกล่าว ให้เราปรับไปใช้สูตรล้างพิษ และผู้เขียนก็พบว่า ถ้าใช้สูตร
ล้างพิษนานเข้า ก็จะเกิดภาวะเย็นเกิน คือ มีอาการก าลังตก หนักเนื้อหนักตัวหรือไม่สบายต่าง ๆ ตาม
ภาวะเย็นเกิน เช่น หัวตื้อ ท้องอืด มือเย็นเท้าเย็น หนาวสั่น เป็นต้น ถ้ามีอาการดังกล่าว ก็ให้ใช้สูตร
ปรับสมดุล เราท าอย่างนี้กลับไปกลับมาเรื่อย ๆ อีกสักพัก กิเลสเราก็จะอยากรับประทานสิ่งที่เป็นพิษ
ที่ เราเคยติด เช่น อยากรับประทานอาหารรสจัด อยากรับประทานขนม เป็นต้น เราควรจะ
รับประทานอาหารที่เป็นพิษ 2 กรณี  
   1. เมื่อเราอยากรับประทานมากจนรู้สึกเครียดมากเกินไป ก็ให้รับประทานอาหาร
ที่เป็นพิษนั้นเสียพอหายอยากหรือพอไม่เครียดจนเกินไป เพราะถ้าเครียดมากเกินไป พิษจาก
ความเครียดจะท าร้ายร่างกายมากกว่าพิษของอาหารที่เป็นพิษ ถ้าเราพอตั้งหลักตั้งล าได้แล้วก็เริ่มใช้
เทคนิคสูตรล้างพิษและสูตรปรับสมดุล ดังกล่าวข้างต้น จนกว่าเราจะเกิดความอยากรับประทาน
อาหารที่เป็นพิษมากจนเครียดถึงขั้นทนได้ยากทนได้ล าบากอีกครั้ง เราก็ค่อยเอาอาหารที่เป็นพิษมา
รับประทานอีกครั้ง พอตั้งหลักตั้งล าได้ก็ล้างพิษและปรับสมดุลใหม่อีกครั้ง ท าวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อย 
ๆ เราก็จะมีสุขภาพแข็งแรง   
   2. ต่อให้เราไม่ได้อยากรับประทานอาหารที่เป็นพิษ เราก็ควรจะฝึกรับประทาน
อาหารที่เป็นพิษบ้าง เพ่ือเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย จากการที่ร่างกายได้ฝึกขับพิษและฝึก
อดทนต่อพิษ โดยในกรณีที่เราแข็งแรงดีหรือเจ็บป่วยไม่มาก อาจฝึกรับประทานอาหารที่เป็นพิษบ้าง 
ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อสัปดาห์ โดยรับประทานในปริมาณที่พอรู้สึกไม่สบายบ้างเล็กน้อยที่แก้ไขได้โดย
ไม่ยากไม่ล าบากหรือทนได้โดยไม่ยากไม่ล าบากหรือไม่ออกอาการไม่สบายใด ๆ เลยก็ได้ ถ้าเป็นไปได้
ควรรับประทานอาหารที่เป็นพิษ หลังจากที่รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้ว จะได้ไม่เป็นพิษกับ
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ร่างกายมากเกินไป ยกเว้น ในคราวนั้นหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่ได้ ส่วนในกรณีผู้ป่วยหนักหรือเสี่ยง
ที่จะเสียชีวิต ให้พยายามอดทนที่จะไม่รับประทานสิ่งที่เป็นพิษให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ จนกว่าจะ
เครียดเกินไปหรือร่างกายแข็งแรงขึ้น จึงค่อยเริ่มทดลองรับประทานสิ่งที่เป็นพิษ ผู้เขียนพบความจริง
ว่า ไม่มีสูตรใดตายตัวส าหรับทุกคน ทุกท่านที่ต้องการสุขภาพที่ดีก็ต้องปรับสมดุลไฟธาตุ(ความร้อนใน
ร่างกาย)ตามสภาพร่างกาย ณ ปัจจุบันนั้น  
   ดังค าตรัสของพระพุทธเจ้า ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 11 “สังคีติสูตร” ข้อที่ 293  
กล่าวถึงที่ตั้งแห่งความเพียร 5 อย่าง หนึ่งใน 5 ข้อนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่า “เป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์
น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุ (ความร้อนในร่างกาย) อันมีวิบาก (ผล) เสมอกันไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก 
เป็นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ความเพียร” การที่เราต้องหมุนเวียนรับประทานถั่วหรืออาหารชนิดต่าง ๆ 
เพ่ือปรับสมดุล ก็ตรงกับค าตรัสของพระพุทธเจ้าว่า “สิ่งใดที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะไม่ทุกข์เป็นไม่มี” 
ดังนั้นมนุษย์ผู้มีปัญญาจึงมีหน้าที่ปรับเพ่ือยึดอาศัยความสมดุลในวันเวลานั้น ๆ ชั่วคราวเท่านั้น จึงจะ
ไม่ทุกข์   
 

แนวคิดทางด้านพุทธศาสนา 
 จากค าตรัสของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่มที่ 19 “เวฬุทวารสูตร” ข้อที่ 1459 ที่ทรง
บัญญัติศีลข้อที่ 1 ไว้ ว่า “ห้ามฆ่าสัตว์” เพ่ือสร้างความเมตตากรุณาให้เกิดผลแก่มนุษยชาติ โดย
ต้องการให้เกิดการกระท าเมตตากรุณา เอ็นดูต่อผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นคนด้วยกัน หรือเป็นสัตว์ทั้งหลายก็
ตาม ทรงมุ่งหมายไม่ให้เบียดเบียนกัน เว้นขาดจากความรุนแรงโหดร้าย ไม่ฆ่า ไม่ท าลายชีวิตผู้อ่ืน แต่
ให้รักและปรานีชีวิตผู้อื่น เหมือนกันกับที่รักและปรานีชีวิตตัวเอง ศีลข้อนี้จึงเป็นบทแผ่เมตตาที่ถูกต้อง
แท้จริง แผ่เมตตาให้แก่สัตว์โลกทั้งหลาย ด้วยการกระท าทั้งทางกาย วาจา ใจ ไม่ใช่แค่เมตตาโดยการ
สวดมนต์ภาวนาปากเปล่าเท่านั้น แต่ที่จริงยังเคี้ยวกินเนื้อของเขาอยู่ ดังนั้นเพ่ือความบริสุทธิ์ในศีลข้อ
ที่ 1 นี้ เราจึงไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และไม่ต้องให้ใครฆ่าสัตว์แทนเราด้วย ทั้งทางตรง ทั้งทางอ้อม การ
แสวงบุญ การช าระกิเลส ด้วยการถือศีลข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ จะปฏิบัติให้บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา ใจ 
จนเราเกิดเมตตากรุณาขึ้นจริง ๆ ศีลข้อ 1 นี้จะสร้างมรรคผลได้จริง สมกับที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
ไว้  นอกจากเรื่องที่ทรงห้ามการฆ่าสัตว์แล้ว พระพุทธเจ้ายังทรงห้ามถึงเรื่อง  “การค้าขายสัตว์” ทั้ง
สัตว์ที่มีชีวิตอยู่เป็น ๆ ทั้งสัตว์ที่ตายแล้วกลายเป็นเนื้อ หนัง ตับ ไต ไส้พุงต่าง ๆ ที่โดนน ามาประกอบ
อาหารกิน จากพระไตรปิฎกเล่มที่ 22 “วณิชชสูตร” ข้อ177 (ณวมพุทธ.  2560 ; 7-20) 
 ในการเบียดเบียนชีวิตสัตว์มาเป็นอาหารของมนุษย์ จึงท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมามากมาย 
สอดคล้องกับ ค าตรัสพระพุทธเจ้าที่ว่า การเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นด้วยการปฏิบัติผิดศีลธรรมมีผล
ท าให้เกิดทุกข์ภัย มีโรคมากและอายุสั้น แต่เมื่อไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนด้วยการปฏิบัติศีลธรรม
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ให้มากยิ่งขึ้น ๆ มีผลท าให้แข็งแรงอายุยืน เมื่อปฏิบัติศีลธรรมต่อเนื่องได้มากจะส่งผลถึงขั้นโรคต่าง ๆ 
ลดลงหายไปเหลือเพียง 3 โรค คือ ความอยากกิน ความไม่อยากกิน และความแก่ (แก่ช้า) เท่านั้น 
 “ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มักท าชีวิตสัตว์ 
ให้ตกล่วง เป็นคนเหี้ยมโหด มีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์  
มีชีวิต จะเป็นคนมีอายุสั้น ดูกรมาณพ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ละ
ปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู้
หรือวิธีที่เบียดเบียน) ได้ มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และ
ภูตอยู่ จะเป็นคนมีอายุยืน บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปรกติ 
เบียดเบียนสัตว์ (ท าให้ตนเอง หรือคนอ่ืน หรือสัตว์อ่ืน ได้รับความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย 
บาดเจ็บ ล้มตาย) ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู้หรือ
วิธีการต่าง ๆ) จะเป็นคนมีโรคมาก. ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
เป็นผู้มีปรกติ ไม่เบียดเบียนสัตว์ (ไม่ท าให้ตนเอง หรือคนอ่ืน หรือสัตว์อ่ืน ได้รับความทุกข์ทรมาน 
เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือล้มตาย) ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศาตรา (อาวุธ
หรือวิชาหรือความรู้หรือวิธีการต่าง ๆ) จะเป็นคนมีโรคน้อย” (ม.อุ.14/582 - 585), “ผู้ใดแสวงหา
ความสุขเพ่ื อตนย่อมไม่ เบี ยด เบี ยนสัตว์ทั้ งหลาย (การไม่ท าให้ ตน เอง หรือคน อ่ืน  หรือ 
สัตว์อ่ืน ได้รับความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือล้มตาย)” (ขุ.ขุ.25/20) 
 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนภพก่อนก าเนิดก่อน ละปาณาติบาต
แล้ว เว้นขาดจากปาณาติบาตแล้ววางทัณฑะ วางศาตราแล้ว มีความละอาย มีความกรุณาหวัง
ประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะ
กรรมนั้น อันตนท าสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ เมื่อเป็นพระราชาได้ผลข้อนี้ คือ มีพระชนมายุยืนด ารงอยู่
นาน อภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีใคร ๆ ที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นข้าศึกศัตรู สามารถปลงพระชนม์ชีพใน
ระหว่างได้  เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจึงได้ผลข้อนี้  คือ มีพระชนมายุยืนด ารงอยู่นาน ทรงอภิบาล
พระชนมายุยืนยาว ไม่มีข้าศึกศัตรู จะเป็นสมณะ พราหมณ์  เทวดา พรหม มาร ใคร  ๆ ในโลก 
สามารถปลงพระชนม์ชีพในระหว่างได้” (ที.ปา.11/136) 
 “ดูกรภิกษุทั้ งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อนก าเนิดก่อน เป็นผู้ 
ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือ ก้อนดิน ท่อนไม้ หรือศาตรา ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนท าสั่งสมพอกพูนไพบูลย์ ฯลฯ เมื่อเป็น
พระพุทธเจ้าได้จึงรับผลข้อนี้ คือ มีพระโรคาพาธน้อย มีความล าบากน้อย สมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตุ 
อันยังอาหาร ให้ย่อยดี ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก อันควรแก่พระปธานเป็นปานกลาง” (ที.ปา.11/156) 
 จะเห็นได้ว่า การเบียดเบียนสัตว์นั้น ไม่ว่าจะด้วยการกิน การขาย ก็จะท าให้ตัวเองได้รับ
วิบากกรรมจากการเบียดเบียนสัตว์จนเกิดโรคร้ายต่าง ๆ การไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย คือ การไม่ท า
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ให้ตนเองคนอ่ืนหรือสัตว์อ่ืน ได้รับความเดือดร้อน ทุกข์ ทรมาน ไม่สบาย บาดเจ็บ ล้มตาย และท า
ประโยชน์สุขให้กับตนเอง ผองชนและหมู่สัตว์ ซึ่งด้านนามธรรมก็คือการละบาป บ าเพ็ญกุศล ท าจิตใจ
ให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้ทุกข์ไร้กังวล ท าให้เกิดสมดุลร้อนเย็น เจ็บป่วยน้อย แข็งแรง และอายุยืน (ใจเพชร 
กล้าจน.  2559 : 311-312) 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการเสริมพลังอ านาจ 

  ความ ห มายของก าร เส ริ มพ ลั ง  ค า ว่ า  ก าร เส ริ มพ ลั ง  ห รื อก ารส ร้ า งพ ลั ง 
(Empowerment) เป็นค าที่ถูกใช้และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงการต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เป็นการด าเนินการเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ และการ
เสริมพลังชุมชน เมื่อกล่าวถึงพลังอ านาจ คนส่วนใหญ่จะมองถึงการควบคุม การไปมีอ านาจเหนือคน
อ่ืน นั่นคือ เมื่อฝ่ายหนึ่งมีอ านาจ อีกฝ่ายหนึ่งจะถูกริดรอนอ านาจ แต่ส าหรับมุมมองของการเสริมพลัง 
จะมองว่าเป็นพลังอ านาจที่เกิดจากความร่วมมือ การแบ่งปัน และการรวมตัวกัน ท าให้เกิดความ
เข้มแข็ง ดังนั้นการเสริมพลังจึงเป็นการเพ่ิมอ านาจให้กับผู้อ่ืนแทนการไปลดอ านาจ ซึ่งมีผู้ให้ค านิยาม
ค าว่าการเสริมพลังไว้จ านวนมาก ดังนี้  
  เรพพาพอร์ต (Rappaport,  1987 : 1-7) ให้ความหมายของการเสริมพลังว่า เป็น
กระบวนการที่บุคคล องค์กร และชุมชนเพิ่มความสามารถในการควบคุมชีวิตของตน 
  มิงค์เลอร์ (Minkler.  1990 : 257-287) ให้นิยาม การเสริมพลังว่าเป็นกระบวนที่
บุคคลและชุมชน สามารถที่จะใช้อ านาจและการกระท าอย่างมีประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงชีวิต
และสิ่งแวดล้อมของตน 
  วอลเลอร์สตีนและเบอร์นสตีน (Wallerstein and Bernstein.  1988 : 379-394) 
อธิบายว่า การเสริมพลังเป็นกะบวนการกระท าทางสังคม (Social action process) ที่ส่งเสริมให้
บุคคล องค์กร และชุมชน สามารถควบคุมตนเอง (Autonomy) หรือมีความสามารถในการเลือกและ
ก าหนดอนาคตของตน ชุมชน และสังคมได้ 
  กิบสัน (Gibson.  1991 : 354)  ได้กล่าวสรุป การเสริมพลังว่าเป็นกระบวนการทาง
สังคม ที่มีการยอมรับ การส่งเสริม และเสริมสร้างความสามารถของบุคคล ในการตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงความสามารถในการระดมทรัพยากรที่จ าเป็น 
เพ่ือน าไปสู่การมีความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเองในการควบคุมหรือก าหนดชีวิตของตนเองได้ 
  นิตยา เพ็ญศิรินภา (2543 : 30)  ได้สรุปนิยามของการเสริมพลังว่า   หมายถึง  
ความสามารถของประชาชนในการท าความเข้าใจและควบคุมปัจจัยด้านตนเอง สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของชีวิตให้ดีขึ้น 
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  บัม (Baum.  2002 : 325) ได้สรุปนิยามของการเสริมพลังว่า  หมายถึง  ความสามารถ
ของประชาชนในการท าความเข้าใจและควบคุมปัจจัยด้านตนเอง สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของชีวิตให้ดีขึ้น 
  ฟันเนลล์ (Funnell.  2004 : 59) กล่าวว่า การเสริมพลังผู้ป่วยเป็นการช่วยให้บุคคล
ค้นพบความสามารถที่ตนมีอยู่ในการควบคุมโรคที่ตนเองป่วยอยู่ 
  จากนิยามที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเสริมพลัง มีองค์ประกอบส าคัญ คือ 
(Rodwell,1996; Page and Czuba,1999) 
   1. การเสริมพลังเป็นค าที่มีหลายมิติ  (Multi-dimensional) ได้แก่  มิติด้าน
จิตวิทยา  ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงมิติในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน 
   2. การเสริมพลัง เป็นกระบวนทางสังคม (Social process) นั่นคือการเสริมพลัง
จะเกิดได้เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และน าไปสู่การมองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  
   3. การเสริมพลังเป็นกระบวนการ (Process) คือ เป็นเส้นทางหรือวิธีการในการ
เพ่ิมความสามารถหรือพัฒนาบุคคล ให้มีทักษะ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่จ าเป็น มีพลังอ านาจ ที่จะ
กระท าเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสถานการณื ที่เผชิญอยู่ให้ดีขึ้น 
   4. การเสริมพลังเกี่ยวข้องกับความมีอิสระในการเลือก และการยอมรับที่จะมี
ความรับผิดชอบในสิ่งที่เลือก 
    จากองค์ประกอบข้างต้น จะเห็นได้ว่า ค าว่า การเสริมพลัง มีหลายมิติ ท าให้
เมื่อน าไปใช้ในบริบทที่ต่างกัน อาจมีนิยามหรือจุดเน้นที่แตกต่างกันไป อย่างไร ก็ตามนักวิชาการหลาย
คนที่สนับสนุนการให้นิยาม “การเสริมพลัง” ที่ครอบคลุมทั้งการเสริมพลังระดับบุคคล องค์กรและ
ชุมชน เนื่องจากมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยการเสริมพลังในระดับบุคคล จะท าให้บุคคลได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถในการกระท า การควบคุม การสนับสนุนทางสังคม การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การเกิดทักษะในทางสังคมและทางการเมือง ซึ่งเมื่อบุคคลที่มีพลังมาท างาน
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน จะเกิดเป็นพลังของกลุ่มหรือองค์กร และเมื่อบุคคล
และองค์กรมาท างานร่วมกัน จะก่อให้เกิดพลังของชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป ในขณะเดียวกันบุคคลที่อยู่
ในองค์กรและชุมชนที่มีพลัง มีความเข้มแข็ง ก็จะได้เรียนรู้ ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรที่
จ าเป็น ได้มีส่วนร่วมสามารถดึงศักยภาพของตนที่มีอยู่ออกมาใช้ตลอดจนได้พัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึนท าให้
กลายเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการควบคุมหรือแก้ไขปัญหาได้มากขึ้น โดยปัญหาและกลวิธีใน
การแก้ไขปัญหา จะต้องเกิดจากการมองเห็นความส าคัญและการตัดสินใจเลือกของบุคคลองค์กร หรือ
ชุมชน ท าให้การแก้ปัญหาสอดคล้องกับความต้องการ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และร่วมรับผิดชอบ
ต่อความส าเร็จของการด าเนินแก้ไขปัญหาตามการตัดสินใจดังกล่าวของตน จึงมีผู้เสนอว่าการศึกษา
เรื่องการเสริมพลังควรมองทั้ง 3 ระดับ คือบุคคล กลุ่ม/องค์กร และชุมชน เพราะการเปลี่ยนแปลงใน
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แต่ละระดับมีความสัมพันธ์กัน โดยเปาโล แฟร์ กล่าวว่าการเสริมพลังจะสมบูรณ์ เมื่อบุคคลที่ได้รับการ
เสริมพลังรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระแล้ว ยังจะต้องไปช่วยให้ผู้ อ่ืนเป็นอิสระด้วย เพ่ือท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งสังคม (Power.  2003 : 228) 
    ส าหรับการเสริมพลังที่กล่าวนี้ จะเน้นที่การเสริมพลังในระดับบุคคลและกลุ่ม 
ที่เป็นประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ โดยให้นิยาม “การเสริมพลัง หมายถึง กระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคลและกลุ่ม ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องค้นพบความสามารถของตนเอง และตัดสินใจใช้ทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือควบคุมปัจจัยและน าไปสู่การ ลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์”การ
เสริมพลังในอดีตจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มของผู้ด้อยโอกาส คนยากจน ผู้ใช้
แรงงาน และสตรี ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ไร้พลังอ านาจ และมักถูกผู้อ่ืนที่มีพลังอ านาจมากกว่ากดขี่ เอารัด
เอาเปรียบ จึงเป็นที่มาของการเสริมพลังให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและกลุ่ม
และรวมตัวกนัขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงสังคมในที่สุด 
    แนวคิดการเสริมพลังกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนได้มี
มายาวนานโดย พบว่า สอดคล้องกับแนวคิดของการสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health 
Care,1978) ที่เน้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานได้ และเน้นการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ ต่อมา
แนวคิดของการเสริมพลังได้ มีอิทธิพลมากขึ้นกับการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีกฏบัตร
ออตตาวา (Ottwa Charter) ในปี 1986 เนื่องจากได้มีการให้ค านิยามของการส่งเสริมสุขภาพว่า 
“การส่งเสริมสุขภาพ คือกระบวนการสนับสนุนให้ประชาชนเพ่ิมความสามารถในการควบคุมและ
สร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น”(Wight.  1999 : 234) ซึ่งนิยามดังกล่าวสอดคล้องกับนิยามของ
การเสริมพลังที่กล่าวมาแล้ว ที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคล กลุ่ม และชุมชนมีความสามารถใน
การควบคุมสุขภาพและชีวิตของตนเอง 
    ส าหรับการน าแนวคิดองการเสริมพลังมาใช้ในการพัฒนาสุขภาพ ของกลุ่มลด 
ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ เพ่ือให้มีความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาและควบคุมชีวิตของ
ตนเองนั้นเป็นการเสริมพลังในระดับบุคคล ที่จ าเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา
ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย ที่เน้นการเพ่ิมความสามารถในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ ซึ่งรูปแบบ
การศึกษานี้ เรียกว่า “การศึกษาเพ่ือการเสริมพลัง” (Empowerment Education) ตามแนวคิดของ
เปาโล แฟร์ เน้นให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Active participation) โดยมี
หลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 1) การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการระบุปัญหาที่ส าคัญ
ของตนเองและ 2) การให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Wight.  1999 : 
234) ซึ่งวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือการเสริมพลัง มักใช้วิธีการให้บุคคลมาเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม 
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โดยใช้กระบวนการสนทนาแลกเปลี่ยนปัญหาที่ตนเองประสบ การใช้วิจารณญาณในการประเมิน
ปัจจัยสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคม ความเป็นมาในอดีต และวัฒนธรรมรวมถึงการพัฒนา
กลวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและสังคม เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ (Wallerstein.  
1992 : 203) 
    แนวคิดการศึกษาเพ่ือการเสริมพลัง ได้รับการพัฒนาโดย เปาโล แฟรร์ (Paulo 
Freire) นักการศึกษาชาวบราซิล ในช่วงปี ค .ศ. 1960-1970 ด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือสร้าง
จิตส านึกที่ใช้วิจารณญาณ (Critical consciousness) ซึ่งหมายถึงการมองปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาตามความเป็นจริง ซึ่งเริ่มจากการท าการสอนประชาชนในชุมขนแออัดที่ยากจนและไม่รู้หนังสือ 
ให้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้  ด้วยวิธีการฟังและสนทนา ( listening-dialogue-action 
approach) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ (Wallerstein.  1992 : 203-204) 
    1. ขั้นตอนแรก เป็นขั้นของการฟัง (Listening) ที่ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ปัญหาของตน และร่วมฟังประสบการณ์ปัญหาของผู้อ่ืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนการ
ประเมินปัญหาของผู้เรียนและของชุมชน 
    2. ขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นของการพูดคุยสนทนา (Dialogue) เกี่ยวกับปัญหา
ของสมาชิกที่ ได้รับฟังจากขั้นตอนแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ เกิดการใช้ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical thinking) หรือการสะท้อนปัญหาไปสู่การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาว่า
เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจการเมือง และความเป็นมาของชีวิตของบุคคลตามบริบทที่เป็นจริงในชีวิต
และสังคม ซึ่งจะท าให้บุคคลได้เข้าใจปัญหาและสาเหตุของปัญหาของตน ท าให้มีความเชื่อว่าตนเอง
สามารถล ี่ยนแปลงชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชีวิตของตนเองได้แทนการยอมรับและยอมจ านนต่อชะตา
กรรม และน าไปสู่การวางแผนการปฏิบัติ (Action plan) ร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การ
กระท าร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมที่ตนอยู่ให้ดีขึ้น  
    โดยผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ท าให้ประชาชนในชุมชน ได้
เรียนรู้วิธีการอ่านการเขียนหนังสือ ที่สอดแทรกไปกับการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ 
ในขณะเดียวกันการได้แลกเปลี่ยนพูดคุยปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ท าให้เข้าใจปัญหาและรากเหง้าของ
ปัญหาที่แท้จริงมองเห็นแนวทางและความสามารถที่ตนและกลุ่ม จะรวมตัวกันด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงสภาพปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้น มีการวางแผน และน าแผนไปปฏิบัติ ท าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาความยากจนของตนเองและกลุ่มได้ในที่สุด 
    จะเห็นได้ว่าการเสริมพลังในพฤติกรรม ลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ จะ
เกี่ยวข้องกับทั้งการพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถเพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันก็เนินการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม และมีการเพ่ิมการเรียนรู้ในสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือให้เกิดกลุ่มที่เข้มแข็งสามารถรวมตัวกัน
แก้ปัญหาของกลุ่มต่อไปได้อีกด้วย 
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    ความส าคัญของการเสริมพลังกับการส่งเสริมสุขภาพ 
    เนื่องจากการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) หมายถึง “กระบวนการ
ของการเพ่ิมสมรรถนะให้คนสามารถควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดสุขภาพ และพัฒนาสุขภาพตนเอง 
เป็นผลให้ผู้นั้นมีสุขภาพดีขึ้น” จะเห็นได้ว่านิยามของค าว่า การส่งเสริมสุขภาพ สอดคล้องกับนิยาม 
ของค าว่า การเสริมพลัง (Empowerment) ที่หมายถึง “กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคลท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ค้นพบความสามารถของตนเอง และ
ตัดสินใจใช้ทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
และน าไปสู่การมีสุขภาพดี” ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของกระบวนการเสริมพลัง ก็คือ บุคคล องค์กร 
ชุมชนรู้จักและเข้าใจปัญหาของตน มีความสามารถในการระดมทรัพยากรและแก้ไขปัญหาของตนเอง 
โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่หรือได้รับการพัฒนา การเสริมพลัง จึงเป็นกระบวนการส าคัญในการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน ในขณะเดียวกันภาวะที่บุคคลและชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพได้ ก็เป็นเป้าหมายส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพ ในปัจจุบันได้
มีการยอมรับว่า การเสริมพลัง เป็นประเด็นส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการบางท่านได้
กล่าวว่า “Helth as empowerment” คือ สุขภาพหรือสุขภาวะเป็นภาวะที่บุคคลและชุมชนมีพลัง
อ านาจที่จะดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพและพัฒนาสุขภาพของตนเองได้ 
    โดยสรุปแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่จะเน้นการเสริมพลังให้กับ
ประชาชน และใช้กลวิธีการป้องกันโดยให้ประชาชนในชุมชนเป็นหุ้นส่วนในการด าเนิน งาน (Kar et 
al.  1999 : 20) จุดประสงค์ของการเสริมพลัง คือการสนับสนุนให้ผู้ที่ไร้พลัง (Powerless) สามารถ
ลงมือกระท าเพ่ือป้องกันสิ่งที่มาคุกคามชีวิต และก่อให้เกิดการเปลี่ยนชีวิตไปในทิศทางที่ต้องการ 
ดังนั้น การเสริมพลังจึงเปรียบเสมือนมรรควิธี (Means) ที่น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิต (Quality of life) 
อันเป็นเป้าหมายนั่นเอง ทั้งนี้การเสริมพลังและคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กัน  และต่างมีผลเสริมซึ่ง
กันและกัน (Kar et al.  1999 : 1433-1434) 
    แนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพ การเสริมพลัง และคุณภาพชีวิตที่ มี
ความสัมพันธ์กันและต่างส่งผลซึ่งกันและกัน โดยสุขภาพดีสูงสุด (Optimum health) เป็นประเด็น
ส าคัญที่บ่งบอกถึงการมีคุณภาพที่ดี ในขณะที่การมีสุขภาพที่ไม่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม ท า
ให้มีความพิการและการเป็นผู้ไม่มีพลังอ านาจ ซึ่งกฏบัตรออตตาวาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพได้กล่าวว่า
การไร้พลังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญต่อสุขภาพ จึงได้มีการส่งเสริมให้การเสริมพลังบุคคล องค์กร และ
ชุมชน เป็นกลวิธีหลักอย่างหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพ 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory)  
  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาเป็นทฤษฎีของของนักจิตวิทยาชาวแคนาดา 
ชื่อศาสตราจารย์ Albert Bandura แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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เนื่องจากแบนดูรามีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการ
เลียนแบบ (Bandura, 1963) จึงเรียกการเรียนรู้จากการสังเกตว่า “การเรียนรู้โดยการสังเกต” หรือ 
“การเลียนแบบ” และเนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวอยู่เสมอ  
  แบนดูราอธิบายว่า “การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมใน
สังคม ซึ่งทั้งผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน” แบนดูรา (1969, 1971) จึงเปลี่ยนชื่อ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของท่านว่า “การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory)”แต่ต่อมาได้
เปลี่ยนเป็น “การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory)”อีกครั้ง
หนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากแบนดูราพบจากการทดลองว่า “สาเหตุที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ด้วยการ
สังเกต คือ ผู้เรียนจะต้องเลือกสังเกตสิ่งที่ต้องการเรียนรู้โดยเฉพาะและสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็ คือ
ผู้เรียนจะต้องมีการเข้ารหัส (Encoding) ในความทรงจ าระยะยาวได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ผู้เรียน
ต้องสามารถที่จะประเมินได้ว่าตนเลียนแบบได้ดีหรือไม่ดีอย่างไร และจะต้องควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองได้ด้วย (metacognitive)”แบนดูรา Bandura. 1986  
  จึงสรุปว่าการเรียนรู้โดยการสังเกตจึงเป็นกระบวนการทางการรู้คิดหรือพุทธิปัญญา 
(Cognitive Processes) พ ฤติ กรรมของคน เราส่ วนมากจะ เป็ นการเรี ยนรู้ โดยการสั ง เกต 
(Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตั วแบบ (Modeling) ส าหรับตั วแบบไม่
จ าเป็นต้องเป็นตัวแบบที่มีชีวิตเท่านั้นแต่อาจจะเป็นตัวสัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบที่เห็นในโทรทัศน์หรือ
ภาพยนตร์หรืออาจจะเป็นรูปภาพการ์ตูน หนังสือก็ได้ นอกจากนี้ค าบอกเล่าด้วยค าพูดหรือข้อมูลที่
เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรก็เป็นตัวแบบได้ การเรียนรู้โดยการสังเกตไม่ใช่การลอกแบบจากสิ่งที่สังเกต
โดยผู้เรียนไม่คิด แต่คุณสมบัติของผู้เรียนมีความส าคัญ เช่น ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถท่ีจะรับรู้สิ่ง
เร้าและสามารถสร้างรหัสหรือก าหนดสัญลักษณ์ของสิ่งที่สังเกตเก็บไว้ในความจ าระยะยาว และ
สามารถเรียกใช้ในขณะที่ผู้สังเกตต้องการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ 
 3. ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-efficacy Theory) 
  เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา  (Social Cognitive 
Learning Theory) โดยแบนดูรา (Bandura, 1997) กล่าวว่า“การรับรู้ความสามารถตนเองเป็นการ
ตัดสินของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย”ซึ่งตามแนวคิดนี้แบนดูราเชื่อว่าการรับรู้ความสามารถตนเองมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
กล่าวคือเมื่อบุคคลมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการกระท าพฤติกรรมใดแล้วจะส่งผลให้บุคคลนั้น
มีการกระท าหรือปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ดังนั้นการรับรู้ความสามารถตนเองจึงมีผลต่อบุคคลในการ
ปฏิบัติพฤติกรรม แบนดูราเชื่อว่าพฤติกรรมเกิดจากปัจจัย 3 ปัจจัยร่วมกัน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
(Personal Factor) ปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Environment Factor) และพฤติกรรมมนุษย์ (Behavior)   
โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมจากเงื่อนไขและสิ่งเร้าของพฤติกรรมซึ่งเป็นตัวเสริมแรงให้เงื่อนไขนั้น  ๆ 
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คงอยู่ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อมและบุคคล ไม่สามารถแยกจากกันได้ บุคคลมักจะใช้สภาพเงื่อนไขของ
สิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตัดสินใจในการกระท าหรือมี
พฤติกรรมครั้งต่อไป ดังนั้นจึงไม่อาจแยกพิจารณาเฉพาะ ปัจจัยส่วนบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือ
พฤติกรรมได้ (จริยา  ปัณฑวังกูร.  2554 : 81) ดังแผนภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ท าให้เกิดพฤติกรรม (Bandura,1977) 
  แบนดูรา (Bandura, 1997) ได้อธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้แนวคิด 2 ประการ
ดังนี้ 
  1. การรับรู้ความสามารถตนเอง (Perceived Self-efficacy) เป็นการตัดสินของบุคคล
เกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการกระท าพฤติกรรมได้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
  2. ความคาดหวังในผลลัพธ์ (Outcome Expectancies) เป็นการตัดสินว่าการกระท า
พฤติกรรมจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
  การรับรู้ความสามารถตนเองและการคาดหวังในผลลัพธ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ดังแสดงในภาพที ่2  
 
 
  
 
 
 
แผนภาพที ่2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองและการคาดหวังในผลลัพธ์ 
(Bandura.  1997 : 22) 
 
  จุฑาวดี กมลพรมงคล (2555 : 20) สรุปว่า บุคคลจะกระท าพฤติกรรมเมื่อมีความ
คาดหวังว่าหากกระท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะน าไปสู่ผลลัพธ์และเป้าหมายที่ตนเองต้องการในบุคคลที่มี
ความคาดหวังเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้บุคคลกระท าพฤติกรรมนั้นได้รับรู้สมรรถนะของ

บุคคล 
 

พฤติกรรม 
 

ผลที่เกิดขึ้น 
 

การรับรู้ความสามารถตนเอง 
 

ความคาดหวังผลที่เกิดข้ึน 

พฤติกรรมมนุษย ์

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจัยส่วนบุคคล 
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ตนเองเป็นการตัดสินว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นได้หรือไม่ ในบุคคลที่มีการรับรู้
ความสามารถตนเองสูงจะมีความพยายามในการท าพฤติกรรมโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แต่ในบุคคลที่
มีการรับรู้ความสามารถตนเองต่ า บุคคลนั้นจะพยายามหลีกเลี่ยงการกระท าพฤติกรรมนั้นหรือไม่
กระท าพฤติกรรมนั้นอีกเลย การรับรู้ความสามารถตนเองและความคาดหวังในผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
จะมีผลต่อการตัดสินที่จะกระท าพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ โดยเฉพาะการรับรู้ความสามารถตนเองมี
อิทธิพลต่อการกระท าพฤติกรรมเป็นอย่างมาก บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถตนเองสูงจะมีความ
พยายามและยืนยันที่จะปฏิบัติพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังไม่เป็นไปตามต้องการแต่หากบุคคลมีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองต ่าไม่ว่าความคาดหวังในผลลัพธ์จะต ่าหรือสูง  บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะไม่สนใจกระท า
พฤติกรรมและเลิกกระท าพฤติกรรมนั้น ดังนั้นการรับรู้ความสามารถตนเองจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท า
ให้เกิดการกระท าพฤติกรรมของบุคคลดังในภาพที่ 2 แต่ถ้าการรับรู้ความสามารถตนเองและความ
คาดหวังในผลลัพธ์ของบุคคลแตกต่างกันก็จะมีผลต่อการตัดสินที่จะกระท าพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ 
ได้ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 
 

-  ความคาดหวังในผลลัพธ์         + 
                                        

 
       + 
 
   การรับรู้      
    ความ 
   สามารถ 
   ตนเอง 
        _ 

ยืนยันที่จะปฏิบัติ ( P r o t e s t )  
ความไม่พอใจความข้องใจ(Grievance)  
เรียกร้องทางสังคม (Social Activism)  
เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม (Milieu Change)  

ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Product ive Engagement)  
ปรารถนาที่จะปฏิบัติ (Aspiration)  

มีความพึงพอใจ 
( P e r s o na l  S a t i s f a c t i o n )  

เลิกปฏิบัติ ( R e s i g n a t i o n )  
ไม่สนใจ ( A p a t h y )  

รู้สึกคุณค่าในตนเองลดลง 
( S e l f - d e v a l u a t i o n )  
ท้อแท้หมดหวัง (Despondency)  

 
แผนภาพที ่3 ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองและการคาดหวังในผลลัพธ์ต่อการ 
กระท าพฤติกรรม (Bandura.  1997 : 20) 
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  ตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura. 1997) การรับรู้ความสามารถตนเองเป็นปัจจัยส าคัญใน
การน าไปสู่การปฏิบัติพฤติกรรมของบุคคลการสร้างให้เกิดความสามารถตนเอง มีวิธีด าเนินการ 4  วิธี ดังนี้ 
  1. การมีประสบการณ์ ป ระสบความส าเร็จด้ วยตน เอง  (Enactive Mastery 
Experiences) เป็นวิธีการที่ มี อิทธิพลและมีประสิทธิภาพมากที่ สุดในการส่ งเสริมการรับรู้
ความสามารถตนเองเนื่องจากเป็นประสบการณ์ที่บุคคลประสบความส าเร็จในการกระท าพฤติกรรม
ของตนเองโดยตรง การที่บุคคลประสบความส าเร็จในการกระท าพฤติกรรมด้วยตนเองหลาย ๆ ครั้งก็
จะส่งผลให้บุคคลรับรู้ความสามารถตนเองเพ่ิมมากขึ้นและหากบุคคลมีการรับรู้ความสามารถตนเอง
เพ่ิมขึ้นจากการที่ได้ใช้ความพยายามในการกระท าพฤติกรรมจนประสบผลส าเร็จจะท าให้บุคคลมี
ความพยายามที่จะท าพฤติกรรมต่าง ๆ ถึงแม้จะต้องพบกับอุปสรรคหรือความล้มเหลวในบางครั้งและ
ความล้มเหลวในการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาจะไม่ส่งผลต่อการกระท าพฤติกรรมเพราะ
บุคคลจะไม่ได้มองความล้มเหลวนั้นว่ามาจากการที่ตนเองไม่มีความสามารถแต่มาจากปัจจัยอ่ืน  ๆ 
เช่น สถานการณ์ไม่เอ้ืออ านวยความพยายามไม่เพียงพอแต่ในบุคคลที่ประสบกับความล้มเหลวในการ
กระท ากิจกรรมอยู่เสมอจะส่งผลให้บุคคลประเมินการรับรู้ความสามารถตนเองลดลงหรืออยู่ในระดับต ่า 
  แต่อย่างไรก็ตามบุคคลสามารถพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเองได้โดยการส่งเสริม
ให้บุคคลมีการฝึกทักษะอย่างเพียงพอที่จะกระท าพฤติกรรมได้ส าเร็จควบคู่กับการให้บุคคลรับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ ได้จะท าให้บุคคลมีความพยายามที่จะกระท า
พฤติกรรมให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
  2. การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์ของผู้อ่ืน (Vicarious Experiences) เป็นการ
ได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์ของบุคคลอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับตน การกระท าพฤติกรรมใด ๆ 
แล้วประสบความส าเร็จจะท าให้บุคคลรับรู้ว่าตนมีความสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมและเกิดความ
พยายามที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น เนื่องจากบุคคลมีการประเมินการรับรู้ความสามารถตนเอง
เปรียบเทียบกับความส าเร็จในการกระท าพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ
ตนเองจากตัวแบบมี 2 ประเภทดังนี้ 
   2.1 ตัวแบบที่เป็นบุคคลจริง (Self - modeling) ลักษณะของตัวแบบควรเป็น
บุคคลที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้สังเกตได้แก่อายุ เพศ เชื้อชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมและเป็น
ตัวแบบที่บุคคลมีโอกาสได้สังเกตและมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงนอกจากนี้ควรมีทัศนคติความสามารถ
ใกล้เคียงกับผู้สังเกตจะท าให้ผู้สังเกตมีความเชื่อมั่นว่าพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงนั้นมีความเหมาะสม
และตนเองสามารถที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นได้ เช่น กันเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับตนเอง 
   2.2 ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic - modeling) เป็นการน าเสนอตัวแบบโดย
ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วีดีทัศน์ การ์ตูน เป็นต้นซึ่งการน าเสนอตัวแบบด้วยวิธีนี้สามารถน าไปใช้
กับกลุ่มคนที่มีจ านวนมากหลากหลายสถานที่และยังเป็นการน าเสนอตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อผู้สังเกต
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มากเนื่องจากสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจได้ง่ายนอกจากนี้ยัง
สามารถก าหนดเรื่องราวและเน้นถึงจุดส าคัญของพฤติกรรมที่ต้องการได้ ซึ่งการที่บุคคลจะเกิดการ
เรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบนั้นประกอบด้วย 4 กระบวนการได้แก่ 
    2.2.1 กระบวนการตั้งใจ (Attentional Processes) เป็นกระบวนการที่
บุคคลตั้งใจและสนใจที่จะสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อกระบวนการตั้งใจ  คือ
ลักษณะของตัวแบบและตัวผู้สังเกตตัวแบบควรมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับผู้สังเกตมีความเหมาะสมมี
ลักษณะที่เด่นชัดที่ส าคัญคือท าให้ผู้สังเกตเกิดความพึงพอใจลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกต้องไม่
ซับซ้อนง่ายต่อความเข้าใจและมีประโยชน์ต่อผู้สังเกตส าหรับตัวผู้สังเกตปัจจัยภายในตั วผู้สังเกตทุก
ด้านไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการรับรู้  เช่น ความสามารถในการมองเห็น  การได้ยินหรือ
ประสบการณ์เดิมและระดับสติปัญญาที่แตกต่างกันจะท าให้บุคคลสนใจพฤติกรรมของตัวแบบและ
ตีความสิ่งที่ได้รับรู้แตกต่างกันไป เช่น กัน 
    2.2.2 กระบวนการเก็บจ า (Retention Processes) เป็นกระบวนการที่
บุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของตัวแบบแล้วแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์และจัดโครง
ทางปัญญาเพ่ือให้การจดจ าง่ายขึ้น 
    2.2.3 กระบวนการกระท า (Production Processes) เป็นกระบวนการที่ผู้
สังเกตแปลงข้อมูลที่เป็นรูปแบบของสัญลักษณ์ที่ได้จากกระบวนการเก็บจ าออกมาเป็นการกระท า
พฤติกรรมนั้นจะท าได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จ าได้จากการสังเกตการแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการ
ได้ข้อมูลย้อนกลับจากการกระท าของตนเองและการเทียบเคียงกับการกระท ากับภาพที่จ าได้
นอกจากนี้ตัวผู้สังเกตต้องมีสมรรถภาพทางกายและทักษะที่พอเพียงในการที่จะน าไปสู่การกระท า
พฤติกรรมได้ตามตัวแบบ 
    2.2.4  กระบวนการจูงใจ (Motivation Processes) การที่บุคคลจะกระท า
พฤติกรรมใด ๆ หรือไม่นั้นนอกจากการเรียนรู้ว่าตนเองสามารถกระท าพฤติกรรมนั้นได้แล้วการจูงใจ
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บุคคลตัดสินใจในการจะกระท าพฤติกรรม การจูงใจมีทั้งสิ่งจูงใจภายนอก 
เช่น ความรู้สึกพอใจรางวัลการยกย่องชมเชยการเป็นที่ยอมรับของสังคมและสิ่งจูงใจในตนเอง  เช่น 
สิ่งของการประเมินตนเองซึ่งบุคคลจะมีมาตรฐานภายในตนเองที่เป็นแรงจูงใจให้กระท าตามตัวแบบถ้า
พฤติกรรมของตัวแบบได้รับผลกรรมที่ พึงพอใจก็จะจูงใจให้ผู้สังเกตกระท าพฤติกรรมนั้นบุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบถ้าการกระท านั้นเกิดผลดีและเกิดความพึงพอใจต่อตนเอง 
  3. การใช้ค าพูดชักจูง (Verbal Persuasion) เป็นการใช้ค าพูดเพ่ือให้บุคคลเชื่อว่า
ตนเองสามารถจะประสบความส าเร็จในการกระท าพฤติกรรมที่ตนเองต้องการได้โดยลักษณะค าพูดที่
ใช้ในการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองได้แก่การแนะน า  (Suggestion) การสอนตนเอง (Self 
Instruction)การชักจูงให้คล้อยตาม(Exhortation)การบ าบัดที่ใช้การแปลความหมาย (Interpretive 
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Treatment) การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) และการให้ก าลังใจเป็นต้นอย่างไรก็ตามถึงแม้
การใช้ค าพูดชักจูงจะเป็นวิธีที่ใช้ได้ง่ายและสามารถท าได้ตลอดเวลาแต่ก็มีข้อจ ากัดและปัจจัยบาง
ประการของผู้น าไปใช้ เช่น ความเชี่ยวชาญความไว้วางใจและความดึงดูดใจเป็นต้นนอกจากนี้การใช้
ค าพูดชักจูงยังมีผลต่อการกระท าพฤติกรรมเพียงในระยะสั้น  ๆ การใช้ให้ได้ผลจึงใช้ร่วมกับการให้
บุคคลได้รับประสบการณ์ตรงที่ประสบความส าเร็จโดยให้เกิดความส าเร็จตามล าดับขั้นพร้อมทั้งใช้
ค าพูดชักจูงร่วมกันก็จะสามารถส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองได้ 
  4. สภาวะด้านร่างกายและอารมณ์ (Physiological and Affective State) สภาวะ
ด้านร่างกายอารมณ์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถตนเองการที่บุคคลมีสภาวะร่างกายที่แข็งแรงมี
ความรู้สึกสุขสบายทางกายเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้บุคคลรู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถตนเองที่สามารถ
จัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้สภาวะทางอารมณ์ทางบวก เช่น การรู้สึกความพึงพอใจ การรู้สึกมี
ความสุขความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองจะท าให้การรับรู้ความสามารถตนเองเพ่ิมข้ึนในทางตรงกันข้ามกัน
สภาวะทางด้านร่างกายที่ไม่พร้อมอาการเจ็บป่วยไม่สบายและสภาวะอารมณ์ในด้านลบ  เช่น 
ความเครียดความวิตกกังวลความกลัวก็จะท าให้การรับรู้ความสามารถตนเองลดลงส่งผลให้บุคคล
หลีกเลี่ยงที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ ในการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองจึงควรสนับสนุนให้
บุคคลมีสภาวะทางด้านร่างกายที่พร้อมและมีสภาวะอารมณ์ที่ปกติเพ่ือให้พร้อมต่อการกระท า
พฤติกรรม 
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญ า 
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองมาประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมการเสริมพลัง ต่อพฤติกรรม การ
ลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ ตามแพทย์ทางเลือก แพทย์วิถีธรรม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่ม
ตัวอย่าง มีการพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเอง โดยกระตุ้นการเสริมพลัง ผ่านสื่อออน์ไลน์ หลัง
การจบการอบรมกิจกรรมในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม โดยการส่งเสริมให้บุคคลมีการฝึกทักษะอย่าง
เพียงพอที่จะกระท าพฤติกรรมได้ส าเร็จควบคู่กับการให้บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถที่จะ
กระท าพฤติกรรมนั้น ๆ ให้ประสบความส าเร็จได้ข้อมูลผู้มีประสบการณ์ของผู้อ่ืนหรือตัวแบบที่เป็น
บุคคลจริงและตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อวีดีทัศน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความส าเร็จใน
การปฏิบัติหรือการกระท า โทษภัยของอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ และประโยชน์ของอาหารแบบแพทย์
วิถีธรม การให้ก าลังใจ การเรียนรู้การดูแลสุขภาพร่างกายและสภาวะอารมณ์  
 4  ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม  (Social Support Theory) 
  แนวคิดเรื่องแรงสนับสนุนทางสังคม (Social support) มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจาก
การศึกษาทางด้านสังคมและจิตวิทยา พบว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่ของคนนั้นจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
บุคคลซึ่งมีความส าคัญและมีอ านาจเหนือกว่าตัวเราตลอดเวลาแสดงถึงปฏิสัมพันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมาย
ระหว่างบุคคลที่แสดงออกถึงความสนใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งการช่วยเหลือด้านวัตถุสิ่งของ 
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ข้อมูล ข่าวสารหรือด้านอารมณ์ท าให้เกิดความผูกพันเชื่อว่า มีคนรักเอาใจใส่ ยกย่องมองเห็นคุณค่าว่า
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม อีกทั้งแรงสนับสนุนทางสังคมยังมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อพฤติกรรมของคน ทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการปฏิบัติตามค าแนะน า ซึ่ง
แรงสนับสนุนทางสังคมนี้อาจได้รับจากบุคคลที่ใกล้ชิด เช่น สามี ภรรยา ญาติพ่ีน้อง เพื่อนบ้าน เพ่ือน
ร่วมงาน หัวหน้างาน หรือบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น การสนับสนุนเกื้อกูลกันท าให้เกิดแรง
สนับสนุนทางสังคม (Social support) กลวิธีการให้แรงสนับสนุนทางสังคมได้ ถูกน ามาใช้เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างกว้างขวาง (รัตนา วิริยะกุล.  2553 : 30) 
  แรงสนับสนุนทางสังคม เป็นตัวแปรทางจิตสังคมที่ก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะสุขภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเจ็บป่วยหรือการช่วยเหลือตนเองจ ากัด เพราะในการด ารงชีวิตในสังคม
จ าเป็นที่จะต้องมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอันจะท าให้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขและมีความหมายมาก
ขึ้น (อังศุมาลย์ คุ้มภัย.  2553 : 17)  
  4.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม 
   มีผู้ให้ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมไว้หลายทัศนะ ดังนี้     
   ข่าน (Kahn.  1979 : 85) กล่าวว่า เป็นการปฏิสัมพันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่าง
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งซึ่งมีผลท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีการยอมรับนับถือ และมีการ
ช่วยเหลือด้านวัตถุซึ่งกันและกัน ยอมรับในพฤติกรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้ งหมดหรือเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   นอร์แบค (Norbeck.  1982 : 22-29 อ้างถึงใน ภัทรวรรธน์ ค าดี.  2555 : 75) 
กล่าวว่าแรงสนับสนุนทางสังคม ช่วยให้บุคคลมีความเครียดลดลงจากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
เรียนรู้วิธีการเผชิญกับปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ท าให้บุคคลมีการรับรู้ความรุนแรงของสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิด
ความเครียดลดลง สามารถป้องกันการเกิดโรคและคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี แรงสนับสนุนทางสังคม   
จึงมีความจ าเป็นต่อสุขภาพของบุคคล 
   พิลลิซุก (Pilisuk.  1982 : 20) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างคน  ไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุ ความมั่นคงทางอารมณ์เท่านั้น 
แต่ยังรวมไปถึงการที่บุคคลรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของผู้อ่ืนด้วย 
   ทอยซ์ (Thoits.  1982 : 145-159) ให้ความหมายว่า เป็นการที่บุคคลในเครือข่าย
ของสังคมได้รับความช่วยเหลือด้านอารมณ์ สังคม สิ่งของ และข้อมูล ซึ่งเกิดจากมีการติดต่อกับบุคคล
อ่ืนโดยการช่วยเหลือนี้จะท าให้บุคคลสามารถเผชิญกับความเครียด และการตอบสนองต่อความเครียด
ได้รวดเร็วขึ้น 
   แคร์เพลน (Kaplan and others.  1977 : 50-51 อ้างถึงใน ภัทรวรรธน์ ค าดี .  
2555 : 74) ได้ให้ค าจ ากัดความของแรงสนับสนุนทางสังคมไว้ 2 แนวทาง คือ 
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   1. แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความพึงพอใจต่อความจ าเป็นพ้ืนฐานทาง
สังคมในแต่ละคน เช่น การยกย่อง การให้ความช่วยเหลือ การได้รับความเห็นใจ ซึ่งได้รับการติดต่อ
สัมพันธ์กับคนในกลุ่มสังคม 
   2. แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ที่บุคคลสามารถรับรู้ได้จาก
กลุ่มสังคมที่ให้การสนับสนุน 
   แบเรีย (Barrear.  1982 : 145-159) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นการที่
บุคคลในเครือข่ายทางสังคมได้รับการช่วยเหลือด้านอารมณ์ สังคม สิ่งของ และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งการ
สนับสนุนทางสังคมนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญ และตอบสนองต่อความเจ็บป่วยหรือความเครียด
ได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น 
   คอบบ์ (Cobb.  1979 : 300-312) ได้ให้ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมว่า 
หมายถึง การที่บุคคลได้รับข้อมูลข่าวสารที่ท าให้ตัวเขาเชื่อว่ามีคนรักและสนใจ มีคนยกย่องและ
มองเห็นคุณค่ารู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งมีความผูกพันซึ่งกันและกัน 
   เพ็นเดอร์ (Pender.  1987 : 396) ให้ความหมายว่า แรงสนับสนุนทางสังคม 
หมายถึง ความรู้สึกเป็นเจ้าของ การได้รับการยอมรับ การเป็นที่รักและนับถือ รวมทั้งการมีคุณค่ าที่
เป็นที่ต้องการ ส าหรับบุคคลอ่ืน โดยได้รับจากกลุ่มบุคคลในระบบของสังคมนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุน
ด้านจิตใจ วัตถุ ข่าวสาร ค าแนะน า ซึ่งจะท าให้บุคคลนั้นสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
    (ชลชื่น แสนใจกล้า.  2552 : 79 อ้างถึงใน ภัทรวรรธน์ ค าดี.  2555 : 75) ได้ให้
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
ติดต่อสัมพันธ์ ในด้านวัตถุสิ่งของ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้จากสื่อต่าง ๆ หรือการให้ความช่วยเหลือ ให้
ค าปรึกษาแนะน า รวมไปถึงการให้การยอมรับยกย่องและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เพ่ือท าให้บุคคล
มีก าลังใจและรู้สึกม่ันคงปลอดภัย 
    (รัตนา วิริยะกุล.  2553 : 31) ให้ความหมายแรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 
การที่บุคคลได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม สิ่งที่ผู้ได้รับแรงสนับสนุน ได้รับจากผู้ให้การ
สนับสนุน ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร วัสดุสิ่งของ รวมทั้งการสนับสนุนด้านจิตใจหรืออารมณ์เพ่ือช่วยในการ
แก้ปัญหา ท าให้บุคคลนั้น ๆ มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ผู้ให้ต้องการ 
    (อังศุมาลย์ คุ้มภัย.  2553 : 18) ได้ให้ความหมายแรงสนับสนุนทางสังคมหมายถึง 
การที่บุคคลได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลที่บุคคลนั้นปฏิสัมพันธ์ด้วย มีผลท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
กัน มีการยอมรับนับถือ และมีการช่วยเหลือด้านวัตถุซึ่งกันและกัน ยอมรับในพฤติกรรมซึ่งกันและกัน 
ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งหมดหรือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การช่วยเหลือด้านอารมณ์ สังคม สิ่งของ และ
ข้อมูล   
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    (ภัทรวรรธน์ ค าดี.  2555 : 75-76) กล่าวว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 
การที่บุคคลได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับสิ่งต่าง ๆ จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ 
ข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า รวมไปถึงการช่วยเหลือด้านอารมณ์ สังคม เพื่อให้บุคคลนั้นด ารงอยู่ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
   จากการศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมผู้วิจัยพอสรุปได้ว่า
แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึงสิ่งที่ผู้รับได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรือ
การสนับสนุนทางด้านจิตใจจากผู้ให้การสนับสนุน รวมไปถึงการที่บุคคลรู้สึกว่าตนเองได้รับการ
ยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของผู้ อ่ืน ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนและเป็นผลให้ผู้รับได้ปฏิบัติหรือ
แสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางท่ีผู้ให้ต้องการ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม 
  4.2 องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม  
    พิลลิซุก (Pilisuk.  1982 : 20) ได้ให้หลักการที่ส าคัญของแรงสนับสนุนทางสังคม
ประกอบด้วย 
   1. ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับแรงสนับสนุน 
   2. ลักษณะของการติดต่อสัมพันธ์นั้นจะต้องประกอบด้วย 
    ข้อมูลข่าวสารที่ท าให้ผู้รับเชื่อว่ามีความเอาใจใส่ และมีความรัก ความหวังดีใน
สังคมอย่างจริงใจ 
    ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะท าให้ผู้รับรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็นที่ยอมรับใน
สังคม 
    ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะท าให้ผู้รับเชื่อว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมี
ประโยชน์แก่สังคม  
   3. ปัจจัยน าเข้าของการสนับสนุนทางสังคมอาจอยู่ในรูปของข้อมูล ข่าวสาร วัสดุ
สิ่งของ หรือด้านจิตใจ จะต้องช่วยให้ผู้รับได้บรรลุถึงจุดหมายที่เขาต้องการ  
  4.3 ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม 
   คอบบ์ (Cobb.  1976 : 300) ได้แบ่งประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 
3 ชนิด ดังนี้    
    1. แรงสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional Support) เป็นข้อมูลที่จะบอกว่า
บุคคลนั้นได้รับความรัก ความจริงใจ ความสนใจ ดูแลเอาใจใส่จากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน 
    2. แรงสนับสนุนด้านการได้รับการยอมรับยกย่อง (Esteem Support) เป็น
ข้อมูลที่จะบอกว่าบุคคลนั้นมีคุณค่า มีผู้ให้การยอมรับ เกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจในตนเอง 
    3. แรงสนับสนุนด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Network Support) เป็น
ข้อมูลที่ท าให้บุคคลรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    
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   แชเฟอร์ (Schaefer and others.  1977 : 98) อ้างถึงใน ภัทรวรรธน์ ค าดี .  
2555: 76) แบ่งแรงสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ด้าน คือ 
     1. แรงสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional Support) หมายถึง ความ
ผูกพัน ความอบอุ่นใจและความรู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจ 
     2. แรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Support) เป็นการ
ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาหรือการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระท าของ
บุคคล 
     3. แรงสนับสนุนด้านสิ่งของ (Tangible Support) เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือในด้านสิ่งของ เงินทอง หรือบริการ  (House.  1981 : 202) อ้างถึงใน ภัทรวรรธน์ ค าดี. 
2555 : 76) ได้แบ่งประเภทแรงสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 4 ด้าน คือ 
      1.  แรงสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) หมายถึง 
การให้ความรัก ความเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ ยอมรับนับถือ 
      2.  แรงสนับสนุนทางด้านการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม 
(Appraisal Support) เป็นการให้ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการประเมินตนเองหรือเรียนรู้ตนเอง ได้แก่ 
การเห็นพ้อง การรับรอง การให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจ แรงสนับสนุนด้านนี้จึง
เปรียบเสมือนการเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcement) 
      3 .  แรงสนับสนุนด้ านข้อมูลข่าวสาร ( Information Support) 
หมายถึง การให้ค าแนะน า ข้อเท็จจริง แนวทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ 
      4 .  แ รงสนั บ ส นุ น ด้ าน วั ส ดุ สิ่ งข อ ง  ก าร เงิน  ห รื อ แ ร งงาน 
(Instrumental Support) เป็นการให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่อความจ าเป็นของคน  เช่น เงิน 
แรงงาน หรือ เวลา เป็นต้น 
  4.4 หน้าที่ของแรงสนับสนุนทางสังคม 
   เพ็นเดอร์ (Pender.  1987 : 398) กล่าวว่า แรงสนับสนุนมีหน้าที่ 3 ประการ ดังนี้ 
    1. ด ารงไว้ซึ่ งภาวะสุขภาพ โดยแรงสนับสนุนทางสั งคมจะส่ งเสริม
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมด้วยการช่วยลดภาวะเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิต 
    2. ส่งเสริมภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคมจะช่วยให้มีสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ืออ านวยต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตได้ดี 
    3. ป้องกันความเจ็บป่วย แรงสนับสนุนทางสังคมจะช่วยให้มีวิจารณญาณ
หรือเลือกใช้กลยุทธ์ในการปรับตัว เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นช่วยให้คนปรับพฤติกรรมที่ผ่อนคลาย
ระบบของอันตรายหรือความเครียดที่ประสบอยู่ 
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  4.5 แหล่งที่ให้การสนับสนุนทางสังคม  
   (House.  1981 : 204 อ้างถึงใน ภัทรวรรธน์ ค าดี.  2555 : 76) ได้แบ่งกลุ่มของ
การสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
    1.  กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (Informal) คือ กลุ่มที่มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กัน
ตามธรรมชาติ ซึ่งมีความผูกพันใกล้ชิดกัน มีความสัมพันธ์กันมาก เช่น คู่สมรส ญาติพ่ีน้อง เพื่อน เป็น
ต้น              
    2. กลุ่มที่ เป็นทางการ (Formal) คือ กลุ่มที่มีการติดต่อกันด้วยเหตุผล
บางอย่าง เช่น กลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self-help Group) และกลุ่มช่วยเหลือโดยนักวิชาชีพ ซึ่งเป็น
บุคคลที่อยู่ในวงจรส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยอาชีพ กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับ
บุคคลมากที่สุด คือกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความเครียดบุคคลต้องการ
การสนับสนุนจากคู่สมรส ญาติ หรือเพ่ือนมากกว่ากลุ่มสนับสนุนที่เป็นทางการ และ House (1981 : 
204) ได้สรุปว่ากลุ่มช่วยเหลือที่ไม่เป็นทางการจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยลดความเครียด 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาวะสุขภาพ 
     ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม โดยแรง
สนับสนุนทางสังคมหลักที่ผู้กลุ่มทดลอง ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมใน 4 ด้าน ดังนี้ 
      1.  แรงสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional Support) หมายถึง 
การให้ความรัก ความเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ ยอมรับนับถือ 
      2. แรงสนับสนุนทางด้านการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม 
(Appraisal Support) เป็นการให้ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการประเมินตนเองหรือเรียนรู้ตนเอง ได้แก่ 
การเห็นพ้อง การรับรอง การให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจ   
      3. แรงสนั บ สนุ นด้ านข้ อมู ลข่ าวส าร ( Information support) 
หมายถึง การให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพตนเอง ค าแนะน า ข้อเท็จจริ ง แนวทางเลือก หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ 
      4. แรงสนับสนุนด้านวัสดุ สิ่งของ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือในด้าน
วัสดุอุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพ  
      5. แรงสนับสนุนด้านการยอมรับและเห็นคุณค่า ได้แก่ การให้การ
ยอมรับ นับถือ เห็นคุณค่า สนับสนุนให้มีส่วนร่วม 
 5. แนวคิดการเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ 
  ความหมายของสุขภาพ 
  ค าว่าสุขภาพ ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Health มีรากศัพท์ มาจากภาษาเยอรมันว่า 
Heolth มี ความหมาย 3 ประการคือความปลอดภัย (Safe) ไม่มีโรค (Sound) และทั้งหมดโดยรวม  



73 

(Whole) ในพจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด จึงให้ความหมายของ health ว่าความไม่มีโรค ทั้งร่างกายและ
จิตใจ สุขภาพ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพ.ศ. 2554 (พจนานุกรม 
ราชบัณฑิตยสถาน.  2560) คือ ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ วิลสัน (Wilson.  1970 : 3) กล่าวว่า 
แพทย์ส่วนใหญ่เปรียบสุขภาพเหมือน “การปราศจากอาการ (The Absence of Symptoms)” ซึ่ง
ท าให้สุขภาพถูกมองว่าเป็นกาก หรือส่วนเหลือของการเป็นโรค นายแพทย์ฟิลิป แมฟฟิโทน (Philif 
Malfetoe. อ้างถึ งใน  Robbins,Anthony.  1991 : 440) ที่ ให้ ความหมายของสุขภาพว่าเป็ น 
“สภาวะซึ่งระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายทั้งหมด เช่น ประสาท กล้ามเนื้อ โครงสร้าง ไหลเวียนโลหิต 
ย่อยอาหาร น้ าเหลือง ฮอร์โมน เป็นต้น ท างานอยู่ในระดับดี” 
  สุขภาพมีลักษณะเป็นกระบวนการแห่งความต่อเนื่องของพฤติกรรมทางสุขภาพ ซึ่ง
สามารถประเมินได้โดยตัวบุคคล ผู้สังเกตการณ์ และนักวิชาชีพสุขภาพเกี่ยวกับการท างานของ 3 มิติ 
ได้แก่ 1. การท างานของร่างกาย (Organic of Physical Functioning) 2. การท างานของจิตใจ 
(Psychological Functioning) และสุขภาพทางสังคม (Social Health) (สุขภาพกับการพัฒนา .  
2552 : 5) สุขภาพต้องมองในหลายมิติ อย่างเชื่อมโยงกับเรื่องต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว 
ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง การศึกษา ฯลฯ เพ่ือน าไปสู่ความสมดุล ท าให้เกิดสุขภาวะที่
สมบูรณ์ (วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์.  2541 : 2) 
  วิวัฒนาการให้ความหมายของค าว่า สุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  
เนื่องจากองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมีหลายอย่างและมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับ
สุขภาพเป็นภาวะที่มีความต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามในระยะหลัง การให้
ความหมายของสุขภาพมีองค์ประกอบที่ถูกอ้างอิง หรือกล่าวถึงมากท่ีสุดเกี่ยวข้องกับสุขภาวะ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ต่อมาศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้พิจารณาบริบท
ในสังคมไทย จึงได้เพ่ิมสุขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไป  (ส านักงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.  30 กรกฏาคม 2556 : 2) 
  มิติด้านร่างกาย นั้นเกี่ยวข้องถึงการดูแลร่างกายอย่างดีด้วยการรับประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ พักผ่อนอย่างเพียงพอ และออกก าลังกายเป็นประจ า 
  มิติด้านจิตใจ สามารถต่ออายุให้สดชื่นเข้มแข็งได้ด้วยการอ่านและการเขียนหนังสือ 
หรือการศึกษาหาความรู้เพ่ือฝึกฝนจิตใจให้รู้จักคิดและเข้าใจสถานการณ์รอบตัว สามารถจัดระเบียบ
และวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  มิติด้านจิตวิญญาณ เป็นศูนย์กลางระบบค่านิยมของมนุษย์ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่เป็นส่วน
ของบุคคล เป็นการท าสมาธิ การศึกษา การฟังดนตรี เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสงบและความสุข
ใจ  
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  ส าหรับมิติด้านสังคม/อารมณ์นั้นเกี่ยวข้องถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนผ่านการติดต่อสื่อสารเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดและความคาดหวัง 
พร้อมที่จะให้บริการ มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเข้าใจว่าทุกอย่างมีทางออก หรือทางเลือกที่สาม
เสมอ 
  จากแนวคิดเกี่ยวกับมิติธรรมชาติแห่งชีวิตดังกล่าว ความหมายของสุขภาพจึงถูกเสนอ
ให้มีขอบเขตครอบคลุมเพ่ิมขึ้นจาก 3 มิติเป็น 4 มิติ โดยในเดือนมกราคม 2541 องค์การอนามัยโลก 
ได้มีการแก้ไขปรับปรุงค าจ ากัดความของสุขภาพใหม่ โดยให้ความหมายว่า “สุขภาพ หมายถึง สภาวะ
พลวัตแห่งความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ และไม่เพียงปราศจากโรค
เท่ านั้ น  (A dynamic state of complete physical,mental,social and spiritual wellbeing 
and not merely the absence of disese) (Fernando et al, 1998 : 5) (สุขภาพกับการพัฒนา.  
2552 : 7) 
  ความหมายของภาวะสุขภาพ 
  องค์การอนามัยโลก ให้ค านิ ยามค าว่าสุขภาพไว้ดั งนี้  “Health is a state of 
complete physical,mental social and spiritual well-being and not merely the absence 
of disese of infirmity” ซึ่ง น.พ. ประเวศวะสี (2543 : 3-5) อ้างใน (จันทร์เพ็ญ สันตวาจา.  2550 : 
1) กล่าวว่า ค านิยามนี้มีความครอบคลุมและลึกซึ้ง เป็นอุดมคติหรืออุดมการณ์ของมนุษยชาติ
นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงความหมายของค านิยามของสุขภาพไว้ดังนี้ 
  “สุขภาพ หมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์ของทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิต
วิญญาณ” 
  สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย  หมายถึง  ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง คล่องแคล่ว มีก าลัง 
ไม่เป็นโรค ไม่พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยที่จ าเป็นพอเพียง ไม่มีอุปัทวันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สุขภาพ ค าว่า กายในที่นี้หมายถึงทางกายภาพด้วย 
  สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต  หมายถึง  จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่ติดขัด มี
ความเมตตา สัมผัส กับความงามของสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงการลดความเห็นแก่ตัวลง
ไปด้วยเพราะตราบใดที่ยังมีความเห็นแก่ตัว ก็จะมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตใจไม่ได้ 
  สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม  หมายถึง  มีการอยู่ร่วมกันด้วยดี มีครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ มีความเป็นประชา
สังคม มีระบบบริการที่ดี และระบบบริการเป็นกิจการทางสังคม 
  สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ  หมายถึง  สุขภาวะที่เกิดข้ึนเมื่อท าความดี หรือ จิต
สัมผัสกับสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงส่งหรือสิ่งสูงสุด เช่น การเสียสละ การมีความเมตตา กรุณา การเข้าถึงพระ
รัตนตรัยหรือการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น ความสุขทางจิตวิญญาณเป็นความสุขที่ไม่ระคนอยู่กับ
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ความเห็นแก่ตัว แต่เป็นสุขภาวะที่เกิดข้ึนเมื่อมนุษย์หลุดพ้นจากความีตัวตน จึงมีอิสรภาพ มีความผ่อน
คลายอย่างยิ่ง เบาสบาย มีความปิติแผ่ซ่านทั่วไป มีความสุขอันประณีตและล้ าลึก หรือความสุขอัน
เป็นทิพย์ สบายอย่างยิ่ง สุขภาพดีอย่างยิ่ง มีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม 
  สุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นยอดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีก 3 มิติ ถ้าขาดสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ มนุษย์จะไม่พบความสุขที่แท้จริง และขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง เมื่อขาดความ
สมบูรณ์ในตัวเองก็จะรู้สึกขาดหรือพร่องอยู่เรื่อยไป ต้องไปหาอะไรเติม เช่น ยาเสพติด ความฟุ่มเฟือย 
หรือความรุนแรง การติดยาเสพติด การติดความฟุ่มเฟือยและความรุนแรงเกิดจากโรคพร่อง เพราะ
มนุษย์ขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง เนื่องจากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาติดอยู่ที่ระดับต่ าเท่านั้น คือ 
ระดับทางวัตถุ ตราบใดที่ยังไม่ยกระดับการพัฒนาไปถึงพัฒนการทางจิตวิญญาณแล้วไซร้ จะไม่
สามารถแก้ปัญหาการขาดสุขภาวะได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1. แสดงสุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณท่ีเกื้อหนุนกันไปมา 
ที่มา (ประเวศ วะสี.  2534 : 5) 
 
ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ มีดังนี้ 
   1. สุขภาพเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม โดยขึ้นกับปัจจัย
เฉพาะส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมนั้น 
    ปัจจัยเฉพาะของแต่ละบุคคล ได้แก่ พันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของ
ร่างกาย และคุณลักษณะทางด้านจิตใจของแต่ละบุคคล เช่น บุคคลที่สูบบุหรี่ บางคนอาจเกิดความ
ผิดปกติของปอดหลังจากสูบบุหรี่ภายในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่บางคนก็เกิดภาวะผิดปกติหลังจาก
สูบบุหรี่หลายสิบปี บุคคลบางคนรับประทานอาหารทะเลแล้วมีอาการแพ้ ในขณะที่บุคคลส่วนใหญ่ไม่
เกิดอาการผิดปกติใด ๆ หรือคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจสูง มีความสามารถในการคลายความเครียด 
ก็จะมีควาทนทานต่อความเครียดสูงกว่าคนที่จิตใจอ่อนแอ เป็นต้น 
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    อย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อว่าการที่บุคคลที่จะสุขภาพดีหรือไม่เพียงใดนั้นขึ้นกับ
พฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ เป็นส่วนส าคัญ เช่น คนที่มีพฤติกรรมสุขภาพหรือพฤติกรรมอนามัย 
(Health behavior) ที่ดีก็จะปลอดภัย จากความเจ็บป่วย คนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการ
เจ็บป่วย เช่น เสพสารเสพติด รับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าก็จะเจ็บป่วยได้ง่าย 
   2. สุขภาพสมบูรณ์หรือสุขภาพดี (Wellness) หมายถึง ภาวะที่บุคคลอยู่ในสภาพ
สมดุลหรือปกติ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตสังคม โดยที่แต่ละส่วนสามารถท าหน้าที่ได้ตามปกติ รู้สึกสุข
สบาย และสามารถด าเนินชีวิตให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนและสังคมได้ ภาวะสุขภาพสมบูรณ์ หรือ
สุขภาพดี อาจแบ่งได้เป็นระดับ ดังนี้  
    2.1 สุขภาพสมบูรณ์สูงสุดหรือดีเยี่ยม เป็นภาวะที่สภาพ กาย จิต สังคม
สมบูรณ์เต็มที่ท่ีจะเป็นได้ บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ 
    2.2 สุขภาพสมบูรณ์ หรือสุขภาพดี เป็นภาวะที่บุคคลอยูในภาวะสมดุลแต่อาจ
มีความผิดปกติเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ชัดเจนอยู่บ้าง แต่ไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล 
   3. สุขภาพมีลักษณะเป็นพลวัตร และต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการแบ่งระดับของ
สุขภาพเป็นระดับต่าง ๆ กัน ภาวะสุขภาพของคนที่มีความต่อเนื่องกัน และแยกแต่ละระดับออกจาก
กันได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะสุขภาพดี และเจ็บป่วยเล็กน้อย และภาวะสุขภาพของคน
จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือมีความเป็นพลวัตร เนื่องจากสภาพร่างกายจิตใจที่เปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลท าให้สุขภาพเปลี่ยนแปลงในขณะหนึ่งบุคคลอาจอยู่ในภาวะที่
สมบูรณ์แข็งแรง แต่ก็อาจอยู่ในภาวะเจ็บป่วยได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
กับสุขภาพ แสดงดังในภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสุขภาพ 
 
    จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ บุคคลจะอยู่ใน
ภาวะสุขภาพระดับใด ระดับหนึ่งเสมอ ตั้งแต่ภาวะที่สุขภาพดีเยี่ยม แข็งแรง สมบูรณ์จนถึงภาวะวิกฤต
หรือป่วยหนัก โดยคนบางคนอาจป่วยหนักตั้งแต่แรกเกิด และเสียชีวิต ในขณะที่บางคนตั้งแต่แรกเกิด
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จนถึงวัยสูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยตลอดจนถึงระยะที่ร่างกายเสื่อมสภาพตามวัย ถึงเจ็บป่วยและ
เสียชีวิต ซึ่งเมื่อเสียชีวิตภาวะสุขภาพก็สิ้นสุดลงด้วย ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพที่เห็น
ชัดเจนที่สุด เช่น บุคคลที่มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง ประสบอุบัติเหตุรถชน ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้น
ฉับพลันที่อาจท าให้ภาวะสุขภาพ หรือปรับเปลี่ยนขั้นวิกฤต ได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาที เป็น
ต้น 
   4. บุคคลมีความสามารถที่จะรักษาภาวะสุขภาพดี และปรับสู่ภาวะสุขภาพดีโดย
ในการรักษาสุขภาพดี หรือการปรับสู่สุขภาพดี บุคคลอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ในการ
ปฏิบัติตนเพ่ือให้มีความสามารถเฉพาะแต่ละอย่าง เพ่ือรักษาสุขภาพที่ดี หรือปรับสู่สุขภาพที่ดี ความ
ต้องการ ความช่วยเหลือ จะมากน้อยเพียงใด ขึ้นกับความสามารถพ้ืนฐานของบุคคลแต่ละคน ทั้ง
ทางด้านร่างกายและด้านจิตใจ  
 6. การตรวจประเมินภาวะสุขภาพร่างกาย 
  1. การตรวจร่างกายทั่วไป (Physical Examination) 
   1.1 การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง เพ่ือประเมินภาวะโภชนาการ โดยการค านวณ
ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index, BMI) เป็นค่าที่ได้จากน้ าหนัก ตัวหารด้วยก าลังสองของความ
สูงของคนนั้นซึ่งสามารถเขียนเป็นสูตรการค านวณได้ดังนี้ 
   BMI (กิโลกรัม/ตารางเมตร)  =    น้ าหนัก(กิโลกรัม) 
         ส่วนสูงเป็นเมตร2 
   องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดให้ คนปกติมีค่าดัชนีมวลกาย 18.5-24.9 กิโลกรัม/
ตารางเมตรส าหรับผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 และมากกว่าหรือเท่ากับ  25.0 กิโลกรัม/
ตารางเมตรจัดเป็นโรคน้ าหนักตัวน้อยและโรคน้ าหนักตัวเกิน (Overweight) ตามล าดับ รวมทั้งได้แบ่ง
ความรุนแรงของโรคน้ าหนักเกินเป็น 4 ประเภท ซึ่งค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ใช้เป็น    แนวทางการ
ตัดสินโรคอ้วนในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงการประเมินภาวะโภชนาการเทียบกับดัชนีมวลกาย 
 

ภาวะโภชนาการ ดัชนีมวลกาย  (กิโลกรัม / ส่วนสูงเป็นเมตร2) 
ผอม   
ผอมระดับ 1 17.0 - 18.49 
ผอมระดับ 2 16.0 - 16.99 
ผอมระดับ 3 < 16.0 

ภาวะโภชนาการ ดัชนีมวลกาย  (กิโลกรัม / ส่วนสูงเป็นเมตร2) 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ภาวะโภชนาการ ดัชนีมวลกาย  (กิโลกรัม / ส่วนสูงเป็นเมตร2) 
ปกติ 
อ้วน 
Pre-obese 

18.5 - 24.9 
 
25.0 - 29.9 

อ้วนระดับ 1 30.0-34.9 
อ้วนระดับ 2 35.0-39.9 
อ้วนระดับ 3 > 40.0 

 
   1.2  การวัดเส้นรอบเอว 
    จากข้อมูลของ วณิชา กิจวรพัฒน์   (2550 : 6) การวัดเส้นรอบเอวเพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงต่อภาวะอ้วนลงพุงเบื้องต้น ซึ่งหมายถึงการสะสมของไขมันบริเวณช่องท้องหรือ
บริเวณพุงท าให้เซลล์ไขมันมากขึ้นและเซลล์ขยายใหญ่ขึ้นและมีการหลั่งกรดไขมันและ Cytokine ต่าง 
ๆ จากเซลล์ไขมันออกมาในเลือดการสะสมของไขมันในช่องท้องกระตุ้นให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินถ้า
เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินที่กล้ามเนื้อท าให้กล้ามเนื้อไม่สามารถน ากลูโคสเข้าเซลล์ได้ถ้าเกิดภาวะดื้อต่อ
อินซูลินที่ตับท าให้ตับไม่สามารถยับยั้งการสร้างกลูโคสได้ท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงซึ่งจะไปกระตุ้น
บีต้าเซลล์ของตับอ่อนให้ผลิตและหลั่งอินซูลินมากขึ้นถ้าเกิดภาวะดื้ออินซูลินที่เซลล์ไขมันท าให้เซลล์
ไขมันไม่สามารถยับยั้งการสลายตัวได้ เกิดกรดไขมันอิสระเซลล์ไขมันที่ พุงจะหลั่ ง  Cytokine 
Adeponectin ลดลงส่งผลให้มีไขมันไปสะสมยังกล้ามเนื้อและตับเพิ่มข้ึนท าให้ภาวะดื้อต่ออินซูลินเลว
ลง มีวิธีการวัดเส้นรอบเอวที่ถูกต้องคือ 
     1. อยู่ในท่ายืนเท้าทั้งสองข้างห่างกันพอประมาณ (10 เซนติเมตร) 
     2. ใช้สายวัดรอบเอวโดยวัดผ่านสะดือ  
     3. วัดในช่วงหายใจออก (ท้องแฟบ) โดยให้สายวัดแนบล าตัว ไม่รัดแน่น
และให้ระดับของสายที่วัดรอบเอววางอยู่ในแนวขนานกับพ้ืน  (วณิชา กิจวรพัฒน์  2550 : 8) 
    ภาวะอ้วนลงพุงประเมินโดยใช้เส้นรอบเอวเป็นเกณฑ์โดยผู้ป่วยต้องมีเส้นรอบ
เอวตั้งแต่ 90 ซม.หรือ 36 นิ้วขึ้นไปในผู้ชายและตั้งแต่ 80 ซม.หรือ 32 นิ้วขึ้นไปในผู้หญิง (สหพันธ์
เบาหวานโลก International Diabetes Federation) คนที่อ้วนลงพุงการมีไขมันสะสมที่ส่วนกลาง
ล าตัวแม้ดัชนีมวลกายยังไม่มากถึง 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตรก็ตามจะเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหัวใจและเบาหวานมากกว่าการมีไขมันสะสมที่สะโพกโดยเอวที่เพ่ิมขึ้นทุก ๆ 5 เซนติเมตรจะเพ่ิม
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โอกาสเกิดโรคเบาหวาน 3-5 เท่าและพบว่าเมื่อเกิดอาการอ้วนลงพุงร่วมกับเป็นเบาหวานจะเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนปกติถึง 5 เท่า (วณิชา กิจวรพัฒน์.  2550 : 4) 
สหพันธ์เบาหวานโลก (International Diabetes Federation.  2005) ได้ให้เกณฑ์ในการวินิจฉัย
ภาวะอ้วนลงพุงดังนี้คือผู้ที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกลุ่มโรคดังกล่าวจะต้องมีภาวะอ้วนลงพุงทุกราย
ผู้ป่วยต้องมีเส้นรอบเอวตั้งแต่ 90 ซม.หรือ 36 นิ้วขึ้นไปในผู้ชายและตั้งแต่ 80 ซม.หรือ 32 นิ้วขึ้นไป
ในผู้หญิงร่วมกับความผิดปกติทางเมแทบอลซึิมอีกอย่างน้อย 2 ข้อใน 4 ข้อคือ 
     1. ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ≥ 150 มก./ดล. 
      2. ระดับเอช-ดี-แอลโคเลสเตอรอล ≤ 40 มก./ดล.ในผู้ชายหรือ ≤ 50 
มก./ดล.ในผู้หญิง 
     3. ความดันโลหิต ≥ 130/85 มม.ปรอทหรือรับประทานยาลดความดัน
โลหิตอยู่ 
     4. ระดับน้ าตาลขณะอดอาหาร ≥ 100 มก./ดล. การที่มีการปรับเกณฑ์
ของน้ าตาลในเลือดลดลงเนื่องจากเกณฑ์ใหม่ในการวินิจฉัยภาวะ Impaired Fasting Glucose หรือ
Prediabetes ถือระดับน้ าตาลขณะอดอาหาร ≥ 100 มก./ดล. 
   1.3 ตรวจวัดความดันโลหิตเ พ่ือประเมินภาวะความดันโลหิตสู ง  
ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอาจจะไม่แสดงอาการปวดศีรษะ มึนศีรษะ แต่มีความดันโลหิตสูงในระยะยาว
ท าให้เกิดผลเสียต่อสมอง หัวใจ และไต การวัดความดันโลหิตจะท าให้ทราบอาการของโรคและรักษา
ได้ก่อนจะเกิดอันตราย เช่น อาการเส้นเลือดในสมองแตก เป็นต้น (โรงพยาบาลคามิลเลี่ยน 2556 : 
ไม่มีเลขหน้า) 
    องค์การอนามัยโลกและสมาคมโรคความดันโลหิตสูงระหว่างประเทศ (World 
Health Organization & International Society of Hypertention (WHO/ ISH) ให้ ค า จ า กั ด
ความของความดันโลหิตสูงโดยใช้ค่าความดันโลหิตที่สูงมากกว่าหรือเท่ากับ  140/90 มิลลิเมตรปรอท  
แต่ในภาวะอ้วนลงพุงสหพันธ์เบาหวานโลก (International Diabetes Federation) ได้ก าหนดค่า
ความดันโลหิต ≥ 130/85 มม.ปรอทหรือขณะรับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่ 
(สิริลักษณ์ วินิจฉัย   2554 : 12 ) 
   1.4 การตรวจเลือด ( Blood Analysis) 
    การตรวจเลือดช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถวินิจฉัยโรคร่วมกับผลการ
ตรวจวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือทราบแนวทางในการรักษาและป้องกันโรคที่จะเกิดข้ึน  
    1.4.1 ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด  (FBS : Fasting Blood Sugar) เพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานหรือประเมินภาวะดื้อต่ออินซูลิน เกณฑ์ในการวินิจฉัยภาวะ 
impaired fasting glucose หรือ prediabetesหรือเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคเบาหวาน คือระดับ
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น้ าตาลขณะอดอาหาร > 100-125 มก.ดล. และวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวาน เมื่อระดับน้ าตาลขณะอด
อาหาร > 126 มก.ดล. 
    ภาวะดื้อต่ออินซูลินหมายถึงการเกิดภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินท าให้อินซูลิน
ระดับปกติไม่เพียงพอในการช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดกดการสร้างน้ าตาลกลูโคสจากตับและยับยั้ง
การผลิตไขมัน Very Low Density Lipoprotein (VLDL) (Ten. &Maclaren.  2004   อ้างถึงใน 
ธนินี  สหกิจรุ่งเรือง.  2550) และท าให้มีภาวะที่มีการตอบสนองต่ออินซูลินของเซลล์ลดลง เช่น เซลล์
กล้ามเนื้อเซลล์เนื้อเยื่อไขมันหรือเซลล์ตับท าให้เกิดความผิดปกติของเมตะบอลิกต่าง ๆ  
(สิริลักษณ์ วินิจฉัย  2554 : 12 ) 
    ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใน
ประเทศไทยได้แบ่งระดับระดับน้ าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตสูง  เพ่ือจัดกลุ่มและระดับ
ความรุนแรงของโรค (วิชัย เทียนถาวร.  2556 : 31-33) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงการจัดกลุ่มและระดับความรุนแรงของโรค ตามระดับระดับน้ าตาลในเลือดและ

ระดับความดันโลหิต ตามแนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 

 

กลุ่มและระดับความรุนแรงของโรค 
ระดับน้้าตาลในเลือด 
(มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) 

ระดับความดันโลหิต 
(มิลลิเมตรปรอท) 

กลุ่มปกติ <100 <120/80 
กลุ่มเสี่ยงสูง 100-125 120-139/80-89 
กลุ่มป่วยระดับ 0 
(ควบคุมน้ าตาลและความดันโลหิตได้
แล้ว แต่ต้องกินยาคุมอาการ) 

<125 <139/89 

กลุ่มป่วยระดับ 1 (เล็กน้อย) 125-154 HbA1c <7 140-159/90-99 
กลุ่มป่วยระดับ 2 (ปานกลาง) 155-182 HbA1c <7-7.9 160-179/100-109 
กลุ่มป่วยระดับ 3 (รุนแรง) ≥183  HbA1c >8 ≥180/110 

 
    1.4.2 ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด เพ่ือประเมินภาวะผิดปกติของระดับ
ไขมันในเลือดจะต้องตรวจหลังงดน้ างดอาหารประมาณ 10-12 ชั่ วโมง ไขมันที่สู งอาจเป็น
โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ก็ได้ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเส้นเลือดตีบและอุดตัน ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 
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    1.4.3 ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงโคเลสเตอรอลเป็นไขมันที่จ าเป็นชนิด
หนึ่งที่พบในอาหารที่มาจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ร่างกายได้รับโคเลสเตอรอลจาก 2 ทางคือจาก
อาหารที่รับประทานและจากการสังเคราะห์ภายในร่างกายที่ตับและล าไส้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือด
ของคนปกติควรน้อยกว่า 200 มก./ดลซึ่งค่าที่ได้เป็นค่าโคเลสเตอรอลโดยรวมหากจะบอกถึงผลต่อ
การอุดตันของหลอดเลือดควรพิจารณาถึงระดับโคเลสเตอรอลอีก 2 ชนิดคือ 
      1.  แอลดีแอล -โค เลส เตอรอล  (LDL-cholesterol) เป็ นตั วพา
โคเลสเตอรอลเพ่ือไปสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศและน้ าดีแต่ถ้ามีมากเกินจะเกิดการเกาะตามผนังชั้นใน
ของหลอดเลือดท าให้เกิดการอุดตันระดับแอลดีแอล - โคเลสเตอรอลค่าปกติน้อยกว่า 130 มก./ดล. 
      2.  เอชดีแอล-โคเลสเตอรอล (HDL-cholesterol) เป็นตัวเก็บกวาด
โคเลสเตอรอลที่เหลือออกจากกระแสเลือดหากร่างกายมีปริมาณของเอชดีแอลมากจะช่วยลดการ
สะสมของโคเลสเตอรอลในเลือดได้นั่น เองหรืออาจกล่าวว่าเอชดีแอล -โคเลสเตอรอลเป็น
โคเลสเตอรอลดีระดับเอชดีแอล-โคเลสเตอรอลค่าปกติ ≥40 มก./ดล.ในผู้ชายหรือ ≥50 มก./ดล.ใน
ผู้หญิง 
    1.4.4 ตรวจวัดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride ) ในเลือดเนื่องจาก
ถ้ามีปริมาณสูง อาจเป็นสาเหตุของเส้นเลือดแดงแข็งตัวไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งร่างกาย
ได้รับจากอาหารที่รับประทานและจากการสร้างขึ้นเองในร่างกายแต่ส่วนใหญ่ภาวะไตรกลีเซอไรด์ที่สูง
มักเกิดจากอาหารที่รับประทานทั้งไขมันจากสัตว์และพืชรวมทั้งอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต (ข้าว-
แป้ง) และน้ าตาลระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของคนปกติควรน้อยกว่า  150 มก./ดล. (มงคลกริชติ
ทายาวุธ.  2550 อ้างถึงใน สิริลักษณ์ วินิจฉัย.  2554 : 12) 
    1.4.5 การตรวจเลือดหาสารบ่งชี้ สัญญาณโรคมะเร็ง (Tumor Marker) 
ในทางการแพทย์ท่านได้ใช้ศัพท์ว่า Tumor Marker (สัญญาณโรคมะเร็ง) วิธีการตรวจหาสัญญาณ
มะเร็งจากการเจาะเลือดตรวจ ท าได้สองวิธี   
      วิธีที่ 1 ตรวจด้วยการระบุชื่อสัญญาณมะเร็ง   เช่น ระบุว่า ต้องการ
ตรวจค่า AFP ซ่ึง AFP สามารถแสดงสัญญาณมะเร็งของโรคมะเร็งตับ 
      วิ ธี ที่  2 ต รวจด้ วยการระบุ อ วั ย วะ  (Tissue-specific marker) 
หมายถึงการตรวจด้วยเหตุมีความสงสัยว่า อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งในร่างกายซึ่งมีความผิดปกติว่าอาจจะ
เป็นมะเร็งหรือไม่  
      การตรวจซีอีเอ (Carcinoembryonic Antigen) มักใช้เบื้องต้นใน
การค้นหามะเร็งของช่องทางเดินอาหารหรือเต้านม และรู้จักกันกว้างขวางว่า CEA มีใช้ค้นหา 
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ หากมีค่า CEA สูงขึ้นผิดปกติ อาจบ่งชี้ว่าเกิดมีมะเร็งขึ้นในร่างกายแน่  ๆ (แต่ยัง
ไม่อาจเจาะจงอวัยวะได้) หรืออาจถึงข้ันก าลังลุกลาม ก็ได้  
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      ค่าปกติของ CEA ให้ยึดถือตามค่าที่ระบุไว้ในรายงานผลการตรวจ
เลือด (ถ้ามี)  
      ค่าปกติทั่วไป CEA < 5  ng/mL 
      ค่าผิดปกติ  
      1.  ในทางน้อย ถือว่า ไม่ผิดปกติ 
      2.  ในทางมาก อาจแสดงผลว่า 
      บ่งชี้ว่าอาจเกิดเป็นโรคมะเร็ง ณ อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งจากการตรวจ 
CEA  
      อาจไม่ถึงขั้นเป็นมะเร็ง ณ ที่ใด แต่มีการอักเสบในบางอวัยวะ เช่น 
ล าไส้อักเสบ (colitis) ถุงน้ าดีอักเสบ (cholecystitis) ตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis) ถุงข้างผนังล าไส้
ใหญ่อักเสบ (diverticulitis) 
      อาจมีสภาวะโรคตับแข็ง (cirrhosis) 
      อาจมีสภาวะของโรคกระเพาะอาหารเปื่อย (peptic ulcer).  (พล
เอกประสาร เปรมะสกุล.  2554 : 215-223) 
    1.4.6 การตรวจสภาวะไต   
      Creatinine (CR)  เป็นของเสียที่เกิดจากกล้ามเนื้อ สาร Creatinine 
จะเกิดขึ้นทุกวัน และมีค่าคงที่ คือมีในปริมาณเท่า ๆ กันทุกวัน ในแต่ละคน ซึ่งสารนี้จะถูกขับออกจาก
ร่างกายผ่านไต  แต่หากไตท างานผิดปกติ หรือไตเสื่อมด้วยเหตุผลใด  ๆ ก็ตาม การก าจัดสาร 
Creatinine จะลดลง สารนี้จะถูกกรองที่ไตและขับออกทางปัสสาวะ ดังนั้นหากค่านี้สูงก็หมายถึงการ
ท างานของไตลดลง 
      ความส าคัญของการเจาะเลือดตรวจ Creatinine 
      ไตมี หน้ าที่ ในการขับ  Creatinine ออกจากร่ างกายการที่ ค่ า 
Creatinine ขึ้นโดยที่ไม่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อก็หมายถึงเริ่มมีปัญหาการท างานของไต หากไต
เสื่อม น าไปสู่อาการโรคแทรกซ้อนของโรคไตวายได้แก่ โรคโลหิตจาง กระดูกผุ ปริมาณของเสียสะสม
ในร่างกาย        ดังนั้นการตรวจ creatinine เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการคัดกรอง วินิจฉัย ประเมินการ
รักษา และติดตามการรักษาภาวะโรคไตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจ าตัวที่เสี่ยงต่อการเกิด
ไตเสื่อมต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สามารถน าไปสู่โรคไตเรื้อรังได้หากรักษาไม่
เหมาะสม หรือผู้ที่ได้รับยาบางชนิด จึงจ าเป็นต้องตรวจหาสาเหตุของโรคและการประเมินการท างาน
ของไต 
      ค่าปกติของ Creatinine    ผู้ชาย 0.7- 1.3 mg/dL   ผู้หญิง 0.6- 
1.1 mg/dL  
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      ค่าผิดปกต ิ
      ในทางน้อย อาจแสดงผลว่า เกิดอาการอ่อนแรง หรือเป็นบุคคลที่ไม่
ใคร่จะได้เขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกาย เกิดจากมวลกล้ามเนื้อลดลง เช่น อาจเกิดโรคกล้ามเนื้อลีบ 
(muscular dystrophy) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายแรง (myasthenia gravis,MG) 
 ในทางมาก อาจแสดงผลว่า มีปัญหาเหตุส าคัญต่อไตหรือ โรคไตอย่างใดอย่างหนึ่ง  (พลเอก
ประสาร เปรมะสกุล.  2554 : 212-213) 
      การท างานของไต 
      GFR อัตราการกรองไตเป็นตัววัดที่ดีที่สุดในการวัดระดับของการ
ท างานของไตและก าหนดระยะของโรคไต สามารถค านวณได้จากผลการทดสอบ Creatinine ในเลือด
อายุคุณขนาดตัวและเพศ GFR ของคุณบอกแพทย์ถึงขั้นตอนของโรคไตและช่วยให้แพทย์วางแผนการ
รักษาของคุณ หากจ านวน GFR ของคุณอยู่ในระดับต่ าไตของคุณไม่ท างานเท่าที่ควร  
      เลือดจะไหลเวียนเข้าไต ของเสียและของเหลวทั้งหมดจะไหลผ่าน
หน่วนที่เล็กท่ีสุดของไตที่เรียกว่า nephrons เมื่อถึงท่อไตของเหลวและสารบางอย่างจะถูกดูดซึมกลับ
เข้ามายังกระแสเลือด ส่วนที่ไม่ได้ดูดซึมจะถูกขับออกทางปัสสาวะ อัตราที่เลือดไหลผ่านไตเรียกว่า 
glomerular filtration rate, or GFR ซึ่งไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่มีวิธีค านวนได้ 2 วิธี 
      วิธีที่ 1 ประเมิน GFR ได้โดยการเจาะเลือดตรวจหาค่า creatinine 
และใช้สูตรค านวน ตัวแปลที่มีผลต่อค่า GFR ได้แก่ น้ าหนัก อายุ เพศ และเชื้อชาติ ค่า creatinine 
ยิ่งสูงค่า GFR ยิ่งต่ า การวัดจะท าโดยแพทย์จะเจาะเลือดหาค่า creatinin อายุ เพศ และน้ าหนัก น า
ค่าเหล่านี้ไปใส่ในสูตร คนปกติค่า GFR เท่ากับ 125 milliliters per minute หมายถึงไตสามารถ
กรองได้ปริมาตร 125 mlต่อนาที 
      วิธีที่  2 ประเมิน GFR โดยการเจาะเลือดตรวจหาค่า Creatinine 
และเก็บปัสสาวะตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือหาปริมาณ Creatinine ที่ขับออกมา แล้วมาค านวนหาค่า 
Creatinine clearance  
      วิธีที่ 1 เป็นวิธีที่สะดวกและค่าที่ได้ใกล้เคียงกับวิธีที่ 2 จึงเป็นที่นิยม
ใช้ เมื่อท่านได้ค่าตัวเลขออกมาจะเป็นค่าอัตรากรองของไตซึ่งปกติจะมากกว่า 90 ก็ไปเทียบหาค่าเพ่ือ
ประเมินความรุนแรงของโรคไตและแนวทางการดูแล 
      การประเมินความรุนแรงของโรคไตจากค่า GFR หากแพทย์ตรวจ 
พบว่า ค่า GFR ลดลงแสดงว่าการท างานของไตลดลงแพทย์จะต้องหาสาเหตุที่ไตท างานลดลง สาเหตุ
เป็นได้ทั้งเฉียบพลัน(ส่วนใหญ่เมื่อแก้ไขการท างานของไตจะกลับสู่ปกติ) หรือเรื้อรัง(การท างานของไต
มักจะไม่กลับสู่ปกติ) เมื่อติดตามหรือตรวจซ้ าพบว่าการท างานของไตลดลง แพทย์จะประเมินความ
รุนแรงของไตเป็น 5 ระดับ 
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      Stage 1: GFR 90 or greater (normal kidney function) 
      Stage 2: GFR 60-90  (mild decline in kidney function) 
      Stage 3: GFR 30-59 (moderate decline in kidney function) 
      Stage 4: GFR 15-29 (severe decline in kidney function) 
      Stage 5: GFR less than 15 (kidney failure, usually requiring 
dialysis) (National Kidney Founation.  2018) 
    1.4.7 การตรวจการท างานของต่อมไทรอยด์ 
      การตรวจการท างานของต่อมไทรอยด์ หมายถึงการตรวจระดับ
ฮอร์โมน ในกระแสเลือด ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของต่อมไทรอยด์ ฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ จะท า
หน้าที่เผาผลาญพลังงานของร่างกาย การท างานของต่อมไทรอยด์ และต่อมที่เก่ียวข้อง 
      ต่อมใต้สมอง pituitary gland จะสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่า Thyroid 
stimulating hormone  TSH ท าหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ Thyroid gland สร้างฮอร์โมน T3 
(triiodothyronine) and T4 (thyroxine) เพ่ือให้ร่างกายเผาผลาญอาหาร หากต่อมไทรอยด์สร้าง
ฮอร์โมนมากเกินไปเรียก Hyperthyroidism ตรวจเลือดจะพบว่า T3 หรือ T4 สูงแต่ TSH ต่ า หาก
ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนน้อยเกินไปเรียก Hypothyroidismตรวจเลือดจะพบว่า T3 หรือ T4(FT4) 
ต่ าแต่ TSH สูง  ค่า TSH ต่ าแสดงว่าต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมน T3,T4 ออกมามาก ค่า TSH สูงแสดง
ว่าต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมน T3,T4 ออกมาน้อย ค่าปกติ 0.5-5.0 mU/L  หากค่ามากกว่า 20 
mU/L แสดงว่าต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้อย่างเพียงพอ ค่าอยู่ระหว่า 15-20 mU/L
จะต้องติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดค่า TSH น้อยกว่า 0.3 mU/Lโดยที่มTี3 T4 สูงบ่งว่าคอพอกเป็นพิษ 
      การเจาะหาระดับไทรอยด์ฮอร์โมน Total T4 (T4) thyroxine (T 4 
) เป็นการหาไทรอยด์ออร์โมนทั้งส่วนที่จับกับโปรตีน และส่วนที่เป็นอิสระ(ประมาณ 0.05% ของ T4 
และเป็นส่วนที่ออกฤทธิ์ต่อร่างกาย) ค่านี้จะผันแปรตามโปรตีนในร่างกาย ภาวะโรคอ่ืน  เช่น ตับแข็ง
หรือการใช้ยาคุม 3Free T4 (FT4) เป็นการหาไทรอยด์ฮอร์โมนชนิด T4ที่เป็นอิสระ ที่ไม่ได้จับกับ
โปรตีน ค่า FT4 จะไม่ผันแปรตามปริมาณโปรตีนในร่างกาย (Siamhelth.net.  2561) 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. งานวิจัยเกี่ยวกับการเสริมพลัง ที่ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง และ
ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม 
       สุภาพรรณ สุขคล้าย  (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมพลัง
อ านาจ ต่อการลดภาวะเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ม
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ทดลองมีค่าทางคลีนิกของภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ทุกค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
จ านวน 60 คนจากการศึกษาในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป  
      รุสนี   วาอายีตา  (2557 : บทคัดย่อ ) จากการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตอการรับรู้ความสามารถของตนเอง การก ากับตนเอง พฤติกรรมการ
ดูแล ตนเอง และการลดน ้าหนักของบุคลากรที่มีภาวะน ้าหนักเกิน โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา
พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการก ากับตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองดี
ขึ้น ผลการวิจัยพบวา หลังเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่มี
ภาวะน ้าหนักเกิน มีคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการก ากับตนเอง และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคาเฉลี่ยน ้าหนักตัว คาดัชนีมวลกายและคารอบเอวหลังสิ้นสุดโปรแกรม
ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพสัปดาหที่ 24 ต ่ากวากอนเขารวมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
หลังเขารวมโปรแกรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสัปดาหที่ 12 และ 16 อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
       เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ และคณะ  (2553 : บทคัดย่อ) ผลของการศึกษาการใช้
กระบวนการเสริมพลัง (Empowerment) ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ในผู้ที่มีระดับน้ าตาล
ในเลือดสูงของชุมชนวัดปุรณาวาสเพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคเบาหวานดีขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนรวมพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุ่มตัวอย่างหลังกระบวนการเสริมพลังเพ่ือการ  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มากกว่าก่อนกระบวนการเสริมพลัง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า กระบวนการเสริมพลังก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ในระดับบุคคล  ของผู้ป่วยเบาหวาน 
      สุภาพร แนบุตร  (2558 : 30) จากการศึกษาวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยในครอบครัว รายด้านและโดยรวม หลังการเสริมสร้างพลังมีผลท าให้ผู้ดูแลผู้ป่วย
ในครอบครัวมีความสามารถในการดูแลตนเองดีขึ้นทั้งด้านโภชนาการ ออกก าลังกาย สังคม จิตใจ จิต
วิญญาณ และความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่า ผลของโปรแกรมมีความสามารถใน
การดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ด้านโภชนาการ หลังได้รับการเสริมสร้างพลัง
อ านาจมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองด้านโภชนาการอยู่ในระดับดี (x=3.39, S.D.= 
0.22) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจที่คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเอง
ด้านโภชนาการ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย=1.98, S.D.= 0.26 
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      ชมนาด  วรรณพรศิริ และสุภาพร แนวบุตร  (2559 : บทคัดย่อ) จากการศึกษาผลของ
โปรแกรมการสรางพลังอ านาจตอสมรรถนะ ในการดูแลผูปวยมะเร็งเตานมของพยาบาล พบวา หลัง
การทดลอง กลุมทดลองมีสมรรถนะในการดูแลผูปวยมะเร็งเตานมสูงกวากลุ่มควบคุม อยางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p <.05 หลังการทดลอง กลุมทดลองมีสมรรถนะในการดูแลผูปวยมะเร็ ง
เต านมสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ p<.01 
      จากการทบทวนวรรณกรรมดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า กระบวนการเสริมพลังสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้กลุ่มพฤติกรรม ลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ สามารถในการดูแลตนเอง
และช่วยให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ได้ ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพที่ดีข้ึน 
 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เรื่องการบริโภคอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ 
      จามรี สุพันธุ์วณิช.  (2535 : บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่อง “อาหารมังสวิรัติ : ความเชื่อ
และพฤติกรรมของผู้บริโภค กรณีศึกษาชุมชนปฐมอโศก อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” เป็นการศึกษา
ในเชิงมนุษยวิทยา โดยใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ศึกษาเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลา 6 
เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2534 เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชน ความเชื่อ 
แรงจูงใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ มีการตรวจสุขภาพจากแพทย์ ท าการตรวจ
สุขภาพทั่วไปและตรวจอุจจาระให้แก่สมาชิกจ านวน 68 ราย ตรวจเลือดเพ่ือหาระดับฮีโมโกลบินให้
สมาชิกที่ยินยอมให้ท าการตรวจ จ านวน 52 ราย ผลของการวิจัยพบว่าการบริโภคอาหารมังสวิรัติ มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผลการตรวจยืนยันจากแพทย์ พบว่า สมาชิกจ านวน 49 
คน มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น มีเพียงจ านวน 3 คนมีค่าระดับฮีโมโกลบินต่ ากว่าปกติ แต่ไม่ถึงกับซีดหรือ
ผิดปกติ  
      กิตติกร  สุนทรานุรักษ์.  (2543 : 127) สมาชิกชุมชนทุกคนจะเห็นด้วยข้อตกลงข้อหนึ่ง
ที่ว่า ทุกคนต้องถือศีล 5 ละอบายมุข และทานมังสวิรัติ ในเรื่องการทานมังสวิรัติสมาชิกให้เหตุผลว่า
นอกจากจะไม่เป็นการผิดศีล ไม่ส่งเสริมให้คนท าบาปแล้วยังเป็นผลดีต่อสุขภาพด้วย  
      Mrg Online.  (2552) ผลการศึกษาชิ้นส าคัญ พบว่า ผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติจะ
เป็นโรคมะเร็งน้อยกว่าผู้ที่กินเนื้อสัตว์ แต่ไม่ครอบคลุมถึงมะเร็งทุกชนิด โดยผลการศึกษากับชาว
อังกฤษกว่า 60,000 คน พบว่า คนที่เป็นมังสวิรัติเป็นโรคมะเร็งเลือด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และ
มะเร็งช่องท้องน้อยกว่า แต่การกินผักกลับไม่ช่วยป้องกันมะเร็งล าไส้ได้มากนัก ผลการศึกษาดังกล่าว
เป็นของมหาวิทยาลัยในอังกฤษและนิวซีแลนด์และตีพิมพ์ลงในวารสารมะเร็งของอังกฤษ โดยศึกษา
เกี่ยวกับชายและหญิงชาวอังกฤษรวม 61,566 คน ทั้งคนที่กินเนื้อสัตว์ คนที่กินปลา (แต่ไม่กินเนิ้อสัตว์
อ่ืน) และคนที่ไม่กินทั้งเนื้อสัตว์และปลาเลย โดยสรุปแล้ว ผลการศึกษาชี้ว่า ขณะที่โดยทั่วไปแล้วคน 
33 คนใน 100 คนจะเป็นโรคมะเร็ง แต่ความเสี่ยงส าหรับคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยลดลงเหลือ 29 คนใน 
100 คน ผู้วิจัย พบว่า คนที่รับประทานมังสวิรัติจะเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ าเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือด
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เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น และมีแนวโน้มว่าจะเป็นมะเร็งไขกระดูกน้อยกว่าคนที่รับประทานเนื้อสัตว์ร้อย
ละ 75 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่รับประทานแต่เนื้อปลาซึ่งความเสี่ยงลดลงกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งยัง
หาเหตุผลอธิบายได้ไม่ชัดเจน แต่อาจจะเป็นเพราะกลไกลที่อาจเกิดขึ้นได้จากไวรัสและการกลายพันธุ์
ของสารประกอบในเนื้ อสั ตว์  กล่ าวคือพืชผักนั้ นมีกลไกลพิ เศษช่ วยป้ องกัน เซลล์มะเร็ ง
 คณะวิจัยยังพบความแตกต่างที่เห็นชัดเจนในกลุ่มมะเร็งช่องท้อง แม้ว่าจ านวนคนป่วยกลุ่ม
นี้จะน้อย คนที่รับประทานปลาและชาวมังสวิรัติจะมีโอกาสเป็นมะเร็งชนิดนี้เพียง 1 ใน 3 ของผู้ที่กิน
เนื้อสัตว์ ผลการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า เนื้อสัตว์เกี่ยวข้องกับมะเร็งช่องท้องมาแล้ว ข้อวินิจฉัยนี้จึง
ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ สารประกอบเอ็นไนโตรโซ ซึ่งพบในเนื้อสัตว์อาจท าลายดีเอ็นเอ ขณะที่
อุณหภูมิในการประกอบอาหารอาจก่อสารมะเร็งขึ้นด้วย ศาสตราจารย์ทิมคีย์ ผู้เขียนรายงานวิจัยระบุ
ว่า ไม่สามารถสรุปอะไรได้จากงานวิจัยเพียงชิ้นเดียวนี้ และผลการศึกษาก็ยังไม่มีน้ าหนักพอที่จะ
เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารจากท่ีแนะน าให้รับประทานอาหารให้ครบหมวดหมู่ 
      ด้านโฆษกของสถาบันวิจัยมะเร็งในอังกฤษกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาชิ้นนี้
น่าสนใจและชี้ว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง การบริโภคเนื้อสัตว์เพ่ิม
ความเสี่ยงมะเร็งในช่องท้อง แต่ความเชื่อมโยงระหว่างโรคมะร็งและการรับประทานนั้นซับซ้อน ซึ่ง
จ าเป็นต้องค้นคว้ากันต่อไปอกี 
      เมเนเจอร์ออนไลน์.  (2560)  งานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารเจอร์นัล ออฟ แคนเซอร์
ของอังกฤษ พบว่า ผู้ที่งดเนื้อสัตว์อย่างเคร่งครัดมีแนวโน้มเป็นโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ น้อยลงถึง 45% 
ทั้งนี้ นักวิจัยได้ติดตามผลกลุ่มตัวอย่าง 61,000 คนเป็นเวลา 12 ปี และ พบว่า ผู้ที่กินอาหารมังสวิรัติ
มีแนวโน้มเป็นมะเร็งทุกชนิดน้อยกว่าผู้ที่กินเนื้อสัตว์ 12% และความเสี่ยงยังน้อยลงเกือบครึ่งส าหรับ
มะเร็งที่เกิดกับเลือด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งไขกระดูก และมะเร็งต่อมน้ าเหลือง ผลส ารวจ
ของส านักงานมาตรฐานอาหารแห่งอังกฤษในปีนี้ พบว่า ผู้ใหญ่ 3% กินมังสวิรัติ เพียว ๆ กับผู้ใหญ่อีก 
5% ที่กินมังสวิรัต บางส่วน (ไม่กินปลาและเนื้อวัวบางประเภท) นักวิจัยเชื่อว่า ปัจจัยที่ช่วยปกป้อง
จากโรคมะเร็งผู้ที่กินมังสวิรัตยังหลีกเลี่ยงสารถนอมอาหาร เช่น สารไนไตรท์ท่ีมนุษย์พัฒนาขึ้น ที่มักใช้
ในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น เบคอน ไส้กรอก และแฮม ซึ่ง พบว่า เป็นสารก่อมะเร็งอย่างไรก็ตาม 
รูปแบบการใช้ชีวิตที่งดกินเนื้อสัตว์โดยสิ้นเชิงก่อให้เกิดผลลบบางอย่างตามมา เช่น กันในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง 2,700 คนของสถาบันวิจัยทางการแพทย์การ์แวนในซิดนีย์ พบว่ากระดูกของผู้ที่กิน
มังสวิรัตอ่อนแอกว่าผู้ที่กินเนื้อสัตว์ 5% ทั้งนี้ การที่ความหนาแน่นของกระดูกต่ าอาจเพ่ิมความเสี่ยง
ของภาวะกระดูกพรุน ที่เกิดกับผู้หญิง 50% และผู้ชาย 1 ใน 3 ในวัยที่มีเลข 5 น าหน้า จูเลีย ธอมสัน 
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกพรุนของเนชันแนล ออสทีโอโพโรซิส โซไซตี้ กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มี
ค าอธิบายว่าเพราะเหตุใดกระดูกของผู้ที่กินมังสวิรัตจึงอ่อนกว่ากระดูกของผู้ที่กินเนื้อสัตว์ แม้เป็นที่รู้
กันดีว่า คนที่กินมังสวิรัตจะงดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงนมเนยนั้น อาจขาดแคลนอาหารที่
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มีแคลเซียม ซึ่งจ าเป็นกระดูกและพบมากในผลิตภัณฑ์จากนมก็ตาม ผลการวิจัยเหล่านี้ยังค่อนข้างใหม่ 
และจ าเป็นต้องตรวจสอบเพ่ิมเติม อาหารมังสวิรัตประกอบด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ และ
ขณะนี้เราไม่พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่กินอาหารประเภทนี้มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นที่จะกระดูกหัก
หรือกระดูกเปราะมากกว่าคนที่กินเนื้อ ธอมสันทิ้งท้าย 
      National Cancer Institute.  (2551) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI) เป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันสุขภาพแห่งชาติของรัฐบาลกลาง ได้ระบุว่า เนื้อแดงกับการเกิดมะเร็ง
ปอด มีความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นจากการกินเนื้อแดงสองครั้งต่อสัปดาห์ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง
ปอดได้ 20% สถาบันวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ จากการศึกษาใน
แบบสอบถามเรื่องโภชนาการของคนมากกว่าครึ่งล้านคนที่มอีายุ 50-70 ปีและ พบว่า เป็น ผู้ที่บริโภค
เนื้อแดงมากที่สุด (เทียบเท่ากับสี่ชิ้นสเต็ก 8 ออนซ์ต่อสัปดาห์) มีความเสี่ยงมะเร็งปอดมากที่สุด  ผู้ที่
กินเนื้อแดงที่หนักที่สุดยังมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นถึง 24% จากโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนักซึ่งเป็น
ผลมาจากการวิจัยก่อนหน้านี้ว่ามีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 30-40% เนื้อสัตว์ที่ผ่านการประมวลผลจะได้รับ
อันตรายเป็นพิเศษสะท้อนให้เห็นถึงผลการวิจัยก่อนหน้านี้ซึ่งเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแปรรูปมี
ความเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อนถึง 67% นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าสารก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นทั้งในระหว่างการ
ปรุงอาหารความร้อนสูงและใช้ในการเตรียมเนื้อสัตว์แปรรูป ผู้หญิงจ านวนมากเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ปอดมากกว่ามะเร็งเต้านม ในความเป็นจริงมะเร็งปอดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 29% 
ของทั้งสองเพศ ในขณะที่การสูบบุหรี่และเนื้อแดงอาจเพ่ิมความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ งปอดการ
รับประทานผักผลไม้จ านวนมากสามารถลดได้ถึง 24% ผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งและผักที่สูงที่สุดใน
สารอาหารที่เชื่อมโยงกับการป้องกันมะเร็งปอด ได้แก่ แอปเปิ้ล ฟักทอง กล้วย และสควอชบัตเตอร์
เน็ท  
      Navneet Priyanka Kaushik.  (2015 :  Abstract) มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้
ว่า อาหารมังสวิรัติที่สมบูรณ์ทางโภชนาการนั้นมีข้อดีที่เด่นชัดเมื่อเทียบกับอาหารที่มีเนื้อสัตว์หรือ
อาหารที่มาจากสัตว์ ผู้คนเปลี่ยนมารับประทานอาหารมังสวิรัติเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วย
เหตุผลทางเศรษฐกิจ ทางด้านศาสนา ทางด้านศีลธรรม และเพ่ือสุขภาพ ในกรณีเหตุผลทางด้าน
สุขภาพนั้นก็มีทั้ง เพ่ือการลดน้ าหนัก หรือต่อต้านโรคอ้วน เสริมสร้างความฟิตของร่างกาย และ/หรือ 
ลดความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บบางชนิด อาหารมังสวิรัติที่รับประทานอย่างถูกต้องและมีสมดุล 
กลายเป็นวิธีลดมวลร่างกาย (BMI) ระดับไขมันในเลือด (plasma lipid profile) และ ลดจ านวนโรค
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบตัน โรคอ้วนลงพุง และภาวะหลอด
เลือดแข็ง ที่มีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากนี้แล้ว ความไวต่ออินซูลอินยังดีขึ้นด้วย พร้อม ๆ อัตราการ
เป็นเบาหวาน และ มะเร็งที่น้อยลง ทว่างานวิจัยบางงานก็ พบว่า อาหารมังสวิรัติมีผลเสียต่อสุขภาพ 
เช่น โฮโมซีสเตอีน โรคขาดโปรตีน โรคโลหิตจาง การลดลงของครีอะตีนินในกล้ามเนื้อ และความ
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ผิดปกติของประจ าเดือน ส าหรับหญิงที่มีการออกก าลังเพ่ิมขี้น  อาการเหล่านี้มักลดความสามารถใน
การท ากิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายลง อย่างไรก็ดี ถ้าจะสรุปให้เป็นกลางแล้ว ก็กล่าวได้ว่า ประโยชน์ของ
การรับประทานอาหารมังสวิรัตนั้น มีมากกว่าข้อเสีย  
  จากการทบทวนวรรณกรรมดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า รับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ 
มีผลต่อสุขภาพที่ดีขึ้น และลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ที่เกิดจากพฤติกรรมการ
บริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ ว่า
สามารถท าให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นหรือไม่ หลังจากการปรับเปลี่ยนพฤติการบริโภคเนื้อสัตว์ที่
เหมาะสมกับร่างกาย  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น 
เสริมพลัง 

- ทวบทวนธรรม ฟังธรรม 

- สนทนาธรรม 

- กระตุ้นด้วยการรับรู้
ประโยชน์โทษ เนื้อสัตว์ 
บาป 

- คนต้นแบบ ที่เลิก  

-  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 

ตัวแปรตาม 
1.พฤติกรรมการ ลด ละ 
เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์  

ตัวแปรควบคุม 

หลักการแพทย์วิถีธรรม 9 

วัน 
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 การตรวจภาวะสุขภาพ โดยการประเมินภาวะ
โภชนาการ 
1. การจัดสัดส่วนของร่างกาย 
(Anthropometric mesurement) 
2. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
(Biochemical detemintion) 
3. การบริโภคอาหาร และซักประวัติด้าน
โภชนาการ (Dictary assessment) 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research)  แบบ 2 
กลุ่ม ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Two Group Pre-Test Post-Test Design)  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์และภาวะสุขภาพ ของ
ผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรมโดยเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองและระหว่างการทดลองของกลุ่ม
ทดลอง และ กลุ่มเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินงาน ดังนี้  
  1. ประชากร (Population)และกลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การวางแผนการทดลอง 
  4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  7. การพิทักษ์สิทธิตัวอย่าง 
   
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร (Population) 
  ประชากร คือ ผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมหลักสูตร 9 วัน ณ สวนป่า
นาบุญ 1 ต าบล ดอนตาล อ าเภอ ดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ถึง 25 ตุลาคม 2560 จ านวน 350 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมหลักสูตร 9 วัน ณ 
สวนป่านาบุญ 1 ต าบล ดอนตาล อ าเภอ ดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม  
พ.ศ. 2560 ถึง 25 ตุลาคม 2560 จ านวน 35 คน ขนาดตัวอย่างได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม 
ของ สุภาพร แนวบุตร และ มาโนชญ บูรณโชคไพศาล.  2559 :97 อ้างถึงใน ชมนาด วรรณพรศิริ 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑของ (Dempsey and Dempsey ที่ระบุ วาการวิจัยกึ่งทดลอง
ควรใชกลุมตัวอยางขั้นต ่า 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
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  กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่ม ผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมหลักสูตร 9 วัน และ
ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม โดย ให้ข้อมูล และ ให้ค าปรึกษาผ่านทางสื่อออนไลน์ หลังการอบรม 
จ านวน 35 คน 
   กลุ่มเปรียบเทียบ เป็นกลุ่ม ผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมหลักสูตร 9 วัน 
แต่ไม่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม โดย ให้ข้อมูล และ ให้ค าปรึกษาทางสื่อออนไลน์ หลังการอบรม 
จ านวน 35 คน 
  เกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion Criteria) ของกลุ่มทดลอง คือ  
   1. อายุระหว่าง 20–80 ปี (ดาวชมพู นาคะวิโร.  2555 : 27-30) 
   2. สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาไทยได้ดี 
   3. สามารถใช้สื่อออนไลน์ได้ และเป็นสมาชิกกลุ่ม Line  
   4. ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโปรแกรม 
  แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยการจับฉลาก ถ้าจับได้เลขคี่เข้ากลุ่มทดลอง ถ้าจับได้เลขคู่เข้ากลุ่มเปรียบเทียบ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย   
  1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ  
   1.1 โปรแกรมการเสริมพลัง ต่อพฤติกรรม การลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ 
ตามหลักการแพทย์ทางเลือกแพทย์วิถีธรรม 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
   2.1  แบบสอบถาม  
   2.2  แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพและอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย  
    2.2.1  เครื่องชั่งน้ าหนัก 
    2.2.2  เครื่องวัดส่วนสูง 
    2.2.3  เครื่องวัดความดันโลหิต 
    2.2.4  เครื่องตรวจน้ าตาลในเลือด 
   2.3  แบบบันทึกรายการอาหาร  
  3. โปรแกรมการเสริมพลัง ต่อพฤติกรรม การลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ ตาม
หลักการแพทย์ทางเลือกแพทย์วิถีธรรม 
     3.1 โปรแกรมการแพทย์วิถีธรรม ในการเข้าค่ายสุขภาพ 9 วัน 
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   3.2 การเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์เป็นรูปแบบ
การจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยใช้หลักการแพทย์วิถีธรรม (ใจเพชร กล้าจน, 2553) ร่วมกับ 
แนวคิดการเสริมพลัง โดยใช้ทฤษฏีการรับรู้ความสามารถตนเองของ Bandura (1986) ประกอบด้วย 
    3.2.1  การปฏิบัติให้ส าเร็จด้วยตนเอง (Performance accomplishment)
    3.2.2  การเห็นตัวอย่างการปฏิบัติของผู้อื่น (Vicarious experience)  
    3.2.3  การพูดชักจูง (Verbal persuasion)   
    3.2.4  การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional arousal)  
 
ตารางที่ 4  การเสริมพลังโดยใช้ทฤษฏีการรับรู้ ความสามารถตนเอง ของ Bandura (1986)  
 

แหล่งของข้อมูลการรับรู้ความสามารถตนเอง วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1.2.1  การปฏิบัติให้ส าเร็จด้วยตนเอง 
(Performance accomplishment)  คือการให้
บุคคลมีประสบการณ์ตรงจากการท าพฤติกรรม
ดังกล่าวได้ส าเร็จ ซึ่งจะท าให้มีความเชื่อ
ความสามารถว่าจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
เป้าหมายได้ส าเร็จ 

1. ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักการ
แพทย์วิถีธรรม เช่นการปฏิบัติการรับประทาน
อาหารสุขภาพไม่มีเนื้อสัตว์  
2. บันทึกการรับประทานอาหารประจ าวัน 

1.2.2  การเห็นตัวอย่างการปฏิบัติของผู้อื่น 
(Vicarious experience) คือ การให้บุคคลเห็น
หรือสังเกตการกระท าของบุคคลที่เป็นตัวอย่าง /
แบบ (Model) โดยควรใช้ตัวแบบในด้านดีที่จะ
ท าให้เกิดการท าพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตามตัว
แบบประเภทของตัวแบบ 

1.ฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ประสบความส าเร็จจากการ
ดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม 
สื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 

1.2.3  การพูดชักจูง (Verbal persuasion)  คือ
การใช้ค าพูดชักจูงให้เกิดก าลังใจ ชักจูงให้เห็น
ความสามารถของตน กระตุ้นให้ใช้ความพยายาม
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

1. การเข้ากลุ่ม ทางออนไลน์  
2. แบ่งปันประสบการณ์ในการลดละเลิกเนื้อสัตว์
ในกลุ่มเช่น การพูดคุยประโยชน์ของการลด ละ 
เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์   
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
 

แหล่งของข้อมูลการรับรู้ความสามารถตนเอง วิธีการด าเนินกิจกรรม 
1.1.4  การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional 
arousal) คือ การที่บุคคลถูกกระตุ้นความรู้สึก 
จะน าไปสู่การรับรู้ ถึงความสามารถของตนที่มาก
ขึ้นหรือน้อยลงเช่น การกระตุ้นให้กลัวอันตราย
ของโรค ถ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็จะเพ่ิมความ
พยายามที่จะเปลี่ยนแปลง แต่ถ้ากระตุ้นให้กลัว
หรือกดดันมากเกินไปอาจท าให้รู้สึกล้มเหลว 
ความรู้สึกบางอย่างอาจเกิดจากการแสดง
พฤติกรรมสุขภาพดังกล่าว เช่น การออกก าลัง
กาย แล้วรู้สึกสดชื่น จะช่วยเพิ่มความเชื่อใน
ความสามารถแห่งตน 

1. การใช้วีดีทัศน์ กระตุ้นการรับรู้ โทษ และ
ประโยชน์ ของการลด ละ เลิก การบริโภค
เนื้อสัตว์ 
 

 

รายละเอียดโปรแกรมเสริมพลังเพื่อพฤติกกรรม ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ (ภาคผนวก ฉ : ) 
 กระบวนการเสริมพลัง ระหว่างสัปดาห์ที่ 2-11 
 1.  ทบทวนความรู้การดูแลสุขภาพแพทย์วิถีธรรม โดยใช้เทคนิคข้อ 7 การรับประทาน
อาหารปรับสมดุล ตามหลักแพทย์วิถีธรรม และ เทคนิคข้อ 8 ธรรมะรักษาโรค  
 2.  ให้ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับพิษโทษภัย ของการรับประทานเนื้อสัตว์ และ
โรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริโภคเนื้อสัตว์ 
 3.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนต้นแบบ จากข้อมูลการบอกเล่า ของผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์  
 4.  สนทนากลุ่มไลน์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติ 
 วัตถุประสงค์ 
  1. ให้ค าแนะน า ทบทวนการดูแลสุขภาพ ด้วยการรับประทานอาหารปรับสมดุลตาม
หลักแพทย์วิถีธรรม 
  2. ให้ค าแนะน า ทบทวนธรรม เพ่ือเป็นแนวทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถ
น าไปใช้ในการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ 
  3. ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีผล
ต่อการดูแลสุขภาพ  



94 
 

  4. เพ่ือเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดความตระหนัก ในการรับรู้พิษโทษภัยของอาหาร
เนื้อสัตว์ 
  5. เพ่ือเป็นกระตุ้น และเป็นก าลังใจให้กับผู้ก าลังเริ่ม การลด ละ เลิกการบริโภค
เนื้อสัตว์ 
 รายละเอียดข้อมูลการเสริมพลัง  
  1. คลิปทบทวนธรรมยามเช้า  
  2. คลิปการบรรยายอาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน  
   2.1 กลไกการเกิดการหายของโรค เวลา 1 ชั่วโมง 26 นาท ี591218.3.8 อาหาร
ปรับสมดุล 24.08 นาที 
   2.2   สิ่งที่พระพุทธเจ้ายืนยันอย่างแน่นอน ในอวิชชาของการปรุงแต่ง 32.42 นาที 
   2.3   600218.2 1 ใน 9 ที่มีฤทธิ์มากที่สุด คือ อาหาร 26.17 นาที 
   2.4   600218.3 ชีวิตฝึกที่จะไม่ติดรสในอาหาร 21.15 นาที 
   2.5   600218.4 ประโยชน์ของการกินอาหารไม่ปรุง 25.48 นาที 
   2.6   600218.5 กองทุกข์ทั้งมวลที่เกิดจากการปรุงแต่งอาหาร 36.43 นาที 
   2.7   600218.6 การลดความชอบชังจากการเคี้ยวอาหาร 35.52 นาที 
   2.8   600219.1 ความไม่มีโรคด้วยศีลข้อที่ ๑ 33.36 นาที 
   2.9   600219.2 บุญที่แท้จริงที่ส่งผลให้มีอายุยืน ด้วยความไม่ประมาท 34.47 
นาท ี
   2.10  600219.3 ทาน ศีล ภาวนา และเทคนิคการทานอาหารพลังพุทธ 32.57 
นาท ี
   2.11  600219.4 อาทีนวสัญญา ๘ ต้นเหตุของโรคทุกโรคที่เสียสมดุล 31.16 นาที 
   2.12  600219.5 อาการเกร็งตัวบีบออก เมื่อเสียสมดุล 36.16 นาที 
   2.13  600220.1 สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหาง่ายไม่มีโทษ  32.55 นาที 
   2.14  600220.2 เทคนิค ๙ ข้อ การปรับสมดุลร้อนเย็น 31.15 นาที 
   2.15  600221.1 สัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้เพราะอาหาร 26.19 นาที 
   2.16  600221.2 การเค้ียวละเอียดจะท าให้อายุยืน 30.51 นาที 
   2.17  600221.3 อาหารสูตร ๗ ปรุงมากเท่าไหรป่วยมากเท่านั้น 34.48 นาที 
   2.18  600221.4 ๗ สูตรการปรุงอาหารให้เป็นยารักษาโรคตามสัดส่วน 32.55 
นาท ี
   2.19  600221.5 เทคนิคการกินอาหาร ๑ มื้อที่ให้พลังและประโยชน์ 24.50 นาที 
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  3. คนต้นแบบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ เอกสาร 
คลิป 
  4. คลิป ชีวิตร่ าไห้  
  5. คลิปตอบค าถามเรื่องความเจ็บป่วย โดยหมอเขียวใจเพชร กล้าจน 
  6. ให้ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับพิษโทษภัย ของการรับประทานเนื้อสัตว์ 
และโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริโภคเนื้อสัตว์  
   6.1 คู่มืออาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เป็นเอกสารให้ผู้เข้าร่วม
โปรแกรม ฯ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง (ภาคผนวก ช : ) 
   6.2 วีดีทัศน์เรื่อง “ ยา 9 เม็ด (หมอเขียว) ” ของ ใจเพชร กล้าจน และวีดีทัศน์
เรื่อง ประกอบกิจกรรมในโปรแกรม ฯ  
 ขั้นการออกแบบ (Design) 
  ผู้วิจัยศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องและแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมโปรแกรมการเสริมพลัง ต่อพฤติกรรม การลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ ตามแพทย์
ทางเลือก แพทย์วิถีธรรม โดยการประยุกต์องค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพ่ือการพึ่งตนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง (self efficacy Theory) จากแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) ของ Bandura  
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support Theory) ของ House (1981) ร่วมกับการปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมฯ ผู้มีประสบการณ์ฝึกการเรียนรู้ในฐานงานแพทย์วิถีธรรม 
และประสบการณ์ของผู้วิจัยเอง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพในการลด ละ 
เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ และภาวะสุขภาพของผู้เข้าร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรม 
   สร้างโปรแกรมการเสริมพลัง ต่อพฤติกรรม การลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ 
ตามหลักการแพทย์ทางเลือกแพทย์วิถีธรรม โดยก าหนดเนื้อหาในการทบทวนองค์ความรู้แต่ละ
สัปดาห์ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสอน ก าหนดกิจกรรมและเลือกสื่อ ในการกระตุ้นการรับรู้ มี
ระยะเวลา 12 สัปดาห์  
 ขั้นการพัฒนา (Development) 
  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยน าโปรแกรมการเสริมพลัง 
ต่อพฤติกรรม การลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ ตามหลักการแพทย์ทางเลือกแพทย์วิถีธรรม และ
แบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบแก้ไขเนื้อหาและภาษาที่ใช้ 
และเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบ
กิจกรรม เนื้อหา ภาษาที่ใช้ และภาพประกอบ จากนั้นผู้วิจัยน าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขแล้วผลิตขึ้น
เป็นต้นแบบ (Prototype) แล้วน าไปทดสอบประสิทธิภาพตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ 
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 ขั้นทดลองใช้ (Implement)  
  น าเครื่องมือที่ผลิตขึ้นเป็นต้นแบบ (Prototype) ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้เข้าร่วม
อบรมแพทย์วิถี ธรรม  จ านวน  35 คน การทดลองใช้  (Try Out) ทดสอบความเป็ นปรนั ย 
(Objectivity) ดูความชัดเจนของภาษาและความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างจากนั้นน าโปรแกรมมา
ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปใช้จริง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
  1. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  อ ายุ  เพศ  สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิล าเนา โรคประจ าตัว 
   ส่วนที่  2 แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการลด ละ เลิก การบริโภค
เนื้อสัตว์ ลักษณะค าถามเป็นการวัดการรับรู้ ใช้ข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 17 ข้อ โดยเลือกค าตอบเพียง
อย่างเดียว ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ 
   1.1 การรับรู้ต่อผลของการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ จ านวน 7 ข้อ 
   1.2 การรับรู้ในเรื่องของการสนับสนุนทางสังคม จ านวน 10 ข้อ 
  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย
ประยุกต์จากวิธีการสร้างของ Likert (Likert Scale) โดยมี 5 ระดับ คือ มั่นใจมากที่สุด มั่นใจมาก 
มั่นใจปานกลาง มั่นใจน้อย มั่นใจน้อยที่สุด โดยให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว และเลือกตอบตัวเลือกที่
ตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด ในข้อค าถามท่ีมีทั้งด้านบวกและด้านลบ 
  การให้คะแนนกรณีที่ความรู้สึกเป็นบวกให้คะแนนมั่นใจมากที่สุดในระดับ 5 คะแนน 
และรองลงมาเรื่อย ๆ จนถึงมั่นใจน้อยที่สุด 1 คะแนน และในทางกลับกัน ความรู้สึกที่เป็นลบให้
คะแนนมั่นใจมากที่สุด 1 คะแนน เรียงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนมั่นใจน้อยท่ีสุด ได้ 5 คะแนน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  การรับรู้ต่อผลของการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ จ านวน 7 ข้อ การรับรู้ในเรื่องของการสนับสนุนทางสังคม จ านวน 10 ข้อ แบ่งคะแนนแบบอันตรภาคชั้น (Class Interval) ใช้คะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่ าสุด แล้วหารด้วยจ านวนกลุ่มที่ต้องการแบ่ง (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2553 : 206) ดังนี้ 
 

Maximum−Minimum

Interval
         =      

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น 
 

 ค าถามเชิงบวก ค าถามเชิงลบ 
มั่นใจมากที่สุด 
มั่นใจมาก 
มั่นใจปานกลาง 
มั่นใจน้อย 
มั่นใจน้อยท่ีสุด 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 
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                                                      =    
5−1

4
     =  1 

 
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 

 
ความหมาย 

ตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป 
ระหว่าง 2.01 – 3.00 
ระหว่าง 1.01 – 2.00 

น้อยกว่า 1 

มีการรับรู้ความสามารถตนเองในระดับมากที่สุด 
มีการรับรู้ความสามารถตนเองในระดับมาก 

มีการรับรู้ความสามารถตนเองในระดับปานกลาง 
มีการรับรู้ความสามารถตนเองในระดับน้อย 

   ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ จ านวน 10 ข้อ 
   ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภค ใช้ข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 25 ข้อ 
โดยเลือกค าตอบเพียงอย่างเดียว ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคของผู้เข้าร่วมวิจัย 
3 ด้านคือ  ทางกาย (12 ข้อ) การบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (10 ข้อ) ทางจิตใจ (3 ข้อ) 
  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย
ประยุกต์จากวิธีการสร้างของ Likert (Likert Scale) โดยมี 5 ระดับ คือ ปฏิบัติประจ า ปฏิบัติ
บ่อยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติเลย โดยให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว และ
เลือกตอบตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
  ปฏิบัติประจ า  หมายถึง  ปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ หรือ 5-7 วันต่อสัปดาห์ 
  ปฏิบัติบ่อย  หมายถึง  ปฏิบัติส่วนมากแต่ไม่เป็นประจ า หรือ 3-4 วันต่อสัปดาห์ 
  ปฏิบัติบางครั้ง  หมายถึง  ปฏิบัติ บ่อยครั้ง  หรือ 2-3 วันต่อสัปดาห์ 
  ปฏิบัตินานๆครั้ง  หมายถึง  ปฏิบัติเป็นส่วนน้อย หรือ ไม่เกิน 1 วันต่อสัปดาห์ 
  ไม่เคยปฏิบัติเลย  หมายถึง  ไม่เคยปฏิบัติเลย 
  การให้คะแนนกรณีที่แนวทางการปฏิบัติเป็นบวกให้คะแนนปฏิบัติประจ าในระดับ 5 
คะแนนและรองลงมาเรื่อย ๆ จนถึงไม่ปฏิบัติเลย 1 คะแนน และในทางกลับกัน การปฏิบัติ ที่มีผลเป็น
ลบ ให้คะแนนในการปฏิบัติประจ า 1 คะแนน เรียงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนไม่เคยปฏิบัติเลยได้ 5 คะแนน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คะแนนการปฏิบัติ 
ที่เป็นบวก 

คะแนนการปฏิบัติ 
ที่เป็นลบ 

ปฏิบัติประจ า 
ปฏิบัติบ่อย     
ปฏิบัติบางครั้ง   
ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง   
ไม่เคยปฏิบัติเลย 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 
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  ด้านทางกาย ระดับพฤติกรรมการบริโภค แบ่งคะแนนแบบอันตรภาคชั้น (Class 
Interval) ใช้คะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่ าสุด แล้วหารด้วยจ านวนกลุ่มที่ต้องการแบ่ง (บุญธรรม กิจ
ปรีดาบริสุทธิ์.  2553 : 206) ดังนี้ 
 

               
Maximum−Minimum

Interval
      =      

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น 
 

                                                         =       
60−12

3
     =  16 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย                  ความหมาย 
ตั้งแต่ 44 ขึ้นไป 

ระหว่าง 28 – 44 
น้อยกว่า 28 

มีพฤติกรรมการบริโภคในระดับเหมาะสมดี 
มีพฤติกรรมการบริโภคในระดับปานกลาง 
มีพฤติกรรมการบริโภคในระดับต้องปรับปรุง 

  การบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ระดับพฤติกรรมการบริโภค แบ่งคะแนน
แบบอันตรภาคชั้น (Class Interval) ใช้คะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่ าสุด แล้วหารด้วยจ านวนกลุ่มที่
ต้องการแบ่ง (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2553 : 206) ดังนี้  

               
Maximum−Minimum

Interval
      =      

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น 
 

                                                       =    
50−10

3
     =  13.33 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย  ความหมาย 
ตั้งแต่ 36.66 ขึ้นไป 

ระหว่าง 23.33 – 36.66 
น้อยกว่า 23.33 

มีพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ในระดับมาก 
มีพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ในระดับปานกลาง 
มีพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ในระดับลดลงมาก 

   ด้านทางจิตใจ ระดับพฤติกรรมการบริโภค แบ่งคะแนนแบบอันตรภาคชั้น (Class 
Interval) ใช้คะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่ าสุด แล้วหารด้วยจ านวนกลุ่มที่ต้องการแบ่ง (บุญธรรม กิจ
ปรีดาบริสุทธิ์ 2553 : 206) ดังนี้  

               
Maximum−Minimum

Interval
      =      

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น 
 

                                                          =    
15−3

3
     =  4 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
ตั้งแต่ 11 ขึ้นไป 
ระหว่าง  7– 11 

น้อยกว่า 7 

มีพฤติกรรมการบริโภคในระดับสูง 
มีพฤติกรรมการบริโภคในระดับปานกลาง 
มีพฤติกรรมการบริโภคในระดับน้อย 
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   ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสุขภาพก่อนและหลังการเข้าร่วม
วิจัย และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ค าถามปลายเปิด) 
  2. แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพ รอบเอว น้ าหนัก ส่วนสูง (เพ่ือค านวณดัชนีมวล
กาย) ดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิต และระดับน้ าตาลในเลือด (ในรายที่ป่วยเป็นเบาหวาน) ก่อน
การทดลอง และหลังการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 12  
  3. แบบบันทึกรายการอาหาร ส าหรับกลุ่มทดลองเพ่ือการจดบันทึกรายการอาหารใน
แต่ละวัน 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
   1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย คือแบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
5 ท่าน ประกอบด้วย  
    1.1   ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
    1.2   ดร.ดวงกมล ภูนวล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน
สุขศึกษา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 
    1.3   นางนิตยาภรณ์  สุระสาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 
    1.4   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร กิ่วแก้ว อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 
    1.5   นางสุวิมล มณีโชติ อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ตรัง 
     หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าเครื่องมือการวิจัยดังกล่าวมาปรับปรุงถ้อยค าบาง
ค าให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ความเที่ยงตรง น าเครื่องมือที่ได้รับการตรวจแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
และการสร้างเสริมสุขภาพ  พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ความ
ถูกต้อง ส านวนภาษาที่ใช้ พร้อมทั้งขอค าแนะน าในการปรับปรุงเครื่องมือให้เหมาะสมกับการน าไป
ทดลองใช้โดยใช้เกณฑ์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตรงกัน  

โดยก าหนดให้คะแนนผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้  
ระดับคะแนน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 แน่ใจว่าสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
-1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  จากผลการตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ น าไปค านวณหาสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องด้วยสูตร
IOC (Index of Concordance)  เลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ไม่น้อยกว่า 0.6 แสดงว่ามีความตรงตาม
เนื้อหามาก  
  ผลตรวจสอบความ เที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อห า (Content  Validity) ด้ านการรับ รู้
ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์  ได้ค่า 0.8-1.00 ด้าน
พฤติกรรมการบริโภค ได้ค่า 0.8-1.00  จากนั้นผู้วิจัยน าเครื่องมือมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ มี
ข้อเสนอแนะให้แก้ไขบางประเด็น ดังนี้  
   1. ปรับค าถามให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
   2. ปรับภาษาท่ีใช้ในค าถามบางข้อให้เป็นภาษาท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
   3. ค าถามบางข้อให้เพ่ิมเติมรายละเอียดค าถามให้เจาะจง เพ่ือความเข้าใจที่
ตรงกัน 
   โดยผู้วิจัยท าการปรับปรุงและแก้ไขทั้ง 3 ประเด็น คือ ปรับภาษาให้อ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย ปรับค าถามให้สอดคล้องกับเนื้อหาและเพ่ิมเติมรายละเอียดค าถามให้เจาะจง   ก่อนน า
แบบสอบถามไปใช้สอบถามกลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา (Try Out)    
   2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) น าแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ที่ผ่านการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดสอบใช้  (try out) ในผู้ที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 32 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยง (Relibility) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดย
ตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อ
พฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ และ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการบริโภค 
เป็นแบบประเมินค่าเหมือนกัน ให้คะแนนข้อความแต่ละข้อของแต่ละคน บันทึกข้อมูลใส่โปรแกรม
ส าเร็จรูปและสั่งเครื่องประมวลผล คัดเลือกข้อค าถามที่มีอ านาจจ าแนก(Corrected Item-Total 
Correlation) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป ซึ่งเป็นข้อที่มีอ านาจจ าแนกใช้ได้ น าไปหาความเที่ยงแบบคงที่ภายใน 
(Internal Consistency) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Coefficient 
Alpha) (ธีรวุฒิ เอกะกุล 2555 : 156)  เกณฑ์ที่ใช้หาความเที่ยงของเครื่องมือ = 0.80ขึ้นไป (ธีรวุฒิ 
เอกะกุล 2555 : 157) ได้ผลดังนี้ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อ
พฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.940 และและ ส่วนที่ 4 
แบบสอบถามด้านพฤติกรรมการบริโภค ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.879 
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กำรวำงแผนกำรทดลอง 
  โดยมีรายละเอียดของการทดลอง ดังนี้ 

 
                          ครั้งท่ี  1       2      3      4      5      6       7       8       9     10     11      12 
                                X1        X2       X3       X4      X5      X6      X7       X8       X9     X10       X11       X12 

 
กลุ่มทดลอง    O1                                                                                         O2 

สัปดาห์                   1       2      3     4      5     6      7     8     9     10   11    12 
             12 สัปดาห์ 

 
                            ครั้งท่ี  1                                                                                                
                             X1                                                                                   

 

กลุ่มเปรียบเทียบ O3                                                                                       O4 
                                                                   12 สัปดาห์  
 
แผนภูมิที ่1 แสดงแผนการทดลอง 

 
โดยก าหนดให้ 

 

              O1 O3   หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง (Pre test) ของกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มเปรียบเทียบ   โดยใช้แบบสอบถามและผลการตรวจสุขภาพ  
             O2 O4   หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง(Post test) ของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ โดยใช้แบบสอบถาม  
             X1        หมายถึง กิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะ 9 วัน 
             X2 – X12   หมายถึง กิจกรรมให้ความรู้ ทบทวนทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้
แรงสนับสนุนทางสังคมแก่กลุ่มทดลอง 
 รายละเอียดการทดลองดังต่อไปนี้ 
  1.  ทบทวนความรู้การดูแลสุขภาพแพทย์วิถีธรรม โดยใช้เทคนิคข้อ 7 การรับประทาน
อาหารปรับสมดุล ตามหลักแพทย์วิถีธรรม และ เทคนิคข้อ 8 ธรรมะรักษาโรค  
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  2.  ให้ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับพิษโทษภัย ของการรับประทานเนื้อสัตว์ และ
โรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากการบริโภคเนื้อสัตว์ เพื่อเป็นกระตุ้น และเป็นก าลังใจให้กับผู้ก าลังเริ่ม การลด 
ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 
  3.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนต้นแบบ จากข้อมูลการบอกเล่า ของผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์  
  4.  สนทนากลุ่มไลน์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติ  
  
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.  ระยะก่อนทดลอง   
  1.1  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยกับผู้ เข้าอบรมค่ายแพทย์วิถีธรรมทั้งหมด และให้
สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย 
  1.2  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณลักษณะที่ก าหนด  หลังจากได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่ม ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงงานวิจัยในครั้งนี้ โดยทั้งสองกลุ่มต้องเข้าร่วมกิจกรรมใน
ค่ายสุขภาพเพ่ืออบรมการดูแลสุขภาพการแพทย์วิถีธรรม 9 วัน และนัดหมายเพ่ือเก็บข้อมูลก่อนการ
ทดลอง (Pre=test) 
  1.3 เชิญกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบเข้าห้องสื่อออนไลน์ เพ่ือส่งและรับข้อมูล 
 2. ระยะทดลอง  
               การด าเนินการทดลอง ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1 ประชุมชี้แจงกลุ่มตัวอย่าง อธิบายการพิทักษ์สิทธิ์ และให้บันทึกในใบยินยอมเพ่ือ
เข้าร่วมในโครงการวิจัย 
  2.2 เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง (Pre-test) ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  โดย 
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วัดความรู้ เรื่องการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพ่ือการพ่ึงตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง วัดการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แบบสอบถาม
วัดพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมกับตรวจภาวะสุขภาพทางกาย วัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนัก เพ่ือ
ประเมินดัชนีมวลกาย วัดระดับความดันโลหิตตัวบน/ระดับความดันโลหิตตัวล่าง   
  2.3 ด าเนินการทดลอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   กิจกรรมครั้งที่ 1    
   กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ อบรมค่ายแพทย์วิถีธรรม 9 วัน ฝึกปฏิบัติการ
ดูแลสุขภาพตนเองตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เช่น การปฏิบัติการรับประทานอาหารสุขภาพปรับ
สมดุลตามหลักแพทย์วิถีธรรม การเรียนรู้ ประสบการณ์ดูแลตนเอง ตามรายละเอียดการดูแลสุขภาพ
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ของการอบรม ก าหนดเป้าหมายและการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล โดยกิจกรรมในค่ายสุขภาพแพทย์วิถี
ธรรมมีดังนี้ 
   1. แนะน าตัวเอง สร้างสัมพันธภาพกับผู้เข้าร่วมงานวิจัย 
   2. แนะน าความเป็นมาของการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมด้วยสื่อวีดีทัศน์ 
   3. บรรยายให้ความรู้ หลักสูตรการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพ่ือการพ่ึงตนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมาของการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม กลไกการเกิดและการหายของ
โรคต่าง ๆ โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 
   4. บรรยายและสาธิตเทคนิคปฏิบัติตามโปรแกรมการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 
เพ่ือการพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิค 9 ข้อ หรือ ยา 9 เม็ด  
   5. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากตัวแบบที่เป็นบุคคลจริง 
    สัปดาห์ที่ 2 ถึง 11 
    จัดกิจกรรมครั้งที่ 2-11 รายละเอียดที่กลุ่มทดลองได้เรียนรู้และปฏิบัติ คือ 
กิจกรรมเสริมพลัง 
    1. ให้ความรู้แพทย์วิถีธรรมผ่านสื่อออนไลน์ (Line) เพ่ือกระตุ้น และพัฒนา
ด้านวิญญาณ (ปัญญา) ให้เกิดก าลังใจ และความมั่นใจในการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ สู่ภาวะ
สุขภาพที่ดี 
    2. ข้อมูลแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ถึงประโยชน์ของการลดละเลิก
เนื้อสัตว์จากตวัแบบที่เป็นบุคคลจริง ผ่านการเขียนให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดก าลังใจ 
    3. การใช้วีดีทัศน์ ข้อมูลต่าง ๆ กระตุ้นการรับรู้ โทษ และประโยชน์ ของการ
ลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ 
    4. เก็บข้อมูลจากใบบันทึกการกินอาหาร ทางออนไลน์  
 3. ระยะหลังทดลอง 
 สัปดาห์ที่ 12 
  เก็บข้อมูลหลังการทดลอง (Post-test) ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  2 ส่วน 
   ส่วนที่  1 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน วัดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ วัดการ
รับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์  แบบสอบถามวัด
พฤติกรรมการบริโภค พร้อมกับตรวจภาวะสุขภาพทางกาย วัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนัก เพ่ือประเมินดัชนี
มวลกาย วัดระดับความดันโลหิตตัวบน/ระดับความดันโลหิตตัวล่าง   
   ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูล แบบบันทึกอาหารรายบุคคล และซกัประวัติด้านโภชนาการ 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ได้ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ และความถูกต้องของการ
ตอบแต่ละข้อในแบบสอบถามทุกชุด คัดเลือกเฉพาะที่ไม่ครบถ้วน น าไปสอบถามเพ่ิมเติมจนข้อมูล
ครบถ้วน ก่อนน าไปวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสถิติทางคอมพิวเตอร์ ก าหนดระดับความเชื่อมั่น (Level of 
confidence) ในการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ (Level of Significance) 0.05 เป็นเกณฑ์ใน
การยอมรับสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาได้แก่ ใช้ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน พฤติกรรมการบริโภคด้านกาย พฤติกรรมการ
บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พฤติกรรมการบริโภคด้านจิตใจ ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
ภาวะสุขภาพ ดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิตตัวบน ระดับความดันโลหิตตัวล่าง ภายในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบทั้งก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics)  Paired Sample t-test 
  3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน พฤติกรรมการบริโภคด้านกาย พฤติกรรมการ
บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พฤติกรรมการบริโภคด้านจิตใจ ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
ภาวะสุขภาพ ดัชนีมวลกาย ระดับความดันโลหิตตัวบน ระดับความดันโลหิตตัวล่าง ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics)  
Independent Sample t-test  
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยแบบบันทึกรายบุคคล การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-
depth interview) และ การสนทนากลุ่ม (focus group discussion)  
 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  (Index of Concordance) มีสูตรที่ใช้ในการค านวณ (บุญ
ธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  2553 : 330)  ดังนี้ 

IOC  =   ∑ R

N
  

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับเนื้อหาตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ  
  ∑ R   แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
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              N      แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 2. สูตรวิเคราะห์คุณภาพค าถามรายข้อ (Item Analysis) หาความยากง่ายและอ านาจ
จ าแนก (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  2553 : 144) ดังนี้ 
 

p = PH+PL

2n
 

 

r = 
PH-PL

n
 

  เมื่อ  p  แทน     ความยากง่าย 

                             r  แทน     อ านาจจ าแนก 
    n แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 
    PH แทน    จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 
         PL แทน     จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 

 
  2.1 การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach ( Cronbach’s Coefficient 
Alpha) ใช้หาความเที่ยงของแบบทดสอบที่ใช้ Rating Scale มีสูตรที่ใช้ในการค านวณ (ธีรวุฒิ เอกะ
กุล.  2555 : 156) ดังนี้ 

                              α  =  K

K-1
[1- ∑ S2

St
z ] 

 
                            เมื่อ   α      แทน   ความเที่ยงของแบบทดสอบ 

                         St
z
     แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

                       ∑ s2    แทน   ผลรวมความแปรปรวนแต่ละข้อ 
                        K       แทน   จ านวนข้อสอบทั้งหมด 

 
  2.2 วิธีของคูเดอร์–ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson) ใช้หาความเที่ยงของแบบทดสอบ
ที่มีระบบการให้คะแนนแบบ 0,1  (ไม่ใช่หรือผิด 0, ใช่หรือถูก 1) คือ สูตรที่ใช้ค านวณคือ สูตร KR – 
20 (ธีรวุฒิ เอกะกุล  2555 : 155-156) ดังนี้  
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      Rtt   =    
K

K-1
[1- ∑ pq

St
z ] 

 เมื่อ  Rtt    แทน  ความเที่ยงของแบบทดสอบ 
   K       แทน  จ านวนข้อสอบ 

   p        แทน  สัดส่วนที่ตอบถูกแต่ละข้อ 

   q        แทน  สัดส่วนที่ตอบผิดแต่ละข้อ (1-p) 
  ∑ pq     แทน  ผลรวมของผลคูณระหว่างสัดส่วนของคนที่ตอบถูกกับคนที่ตอบผิด 

     St
z        แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 

 
 3. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายลักษณะส่วนบุคคลของ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
  3.1 ร้อยละ (Percentage) (Elifson and Others,  1990 : 39. อ้างถึงใน จ าเริญ จิตร
หลัง  2550 : 90)ดังนี้ 

ร้อยละ = [
f

N
]× 100 

   เมื่อ  f แทน   ความถี่ของรายการนั้นทั้งหมด 
     N แทน   ความถี่ท้ังหมด 
  3.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (Ferguson  1981 : 49, อ้างถึงในจ าเริญ  จิตรหลัง
2550 : 90) ดังนี้ 

x ̅   =   
∑ x

n
 

 
  เมื่อ  x ̅    แทน   ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
   ∑ x   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    n      แทน   ขนาดตัวอย่าง 
  3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson,  1981 : 68,อ้างถึงใน 
จ าเริญ จิตรหลัง.  2550 : 91) ดังนี้ 
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       SD    = √
n ∑ 2X -( ∑ X)2

n (n-1)
 

  เมื่อ   SD  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑ X2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

   ( ∑ X)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

    n  แทน ขนาดตัวอย่าง 
 4. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 

     3.1  เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยภายในกลุ่มก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง ด้วยสถิติ Paired Sample t-test (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2553 : 134-144)  ดังนี้  

            เมื่อ   t    แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าวิกฤติเพ่ือทดสอบความมีนัยส าคัญ 
   D    แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
  ∑ D   แทน ผลรวมค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 

                    n    แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 

                df    แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ(degree of freedom) 
  3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
ด้วยสถิติ    Independent Sample t – test   ในกรณีท่ี  σ2

1   =  σ2
2  ดังนี้ 

 

ใช้สูตร          t = x̅1−x̅2

√Sp
2 (

1

n1
+

1

n2
)
   

                   df =  n1 + n2 − 2 
                    เมื่อ  t    แทนค่าของตัวสถิติท่ีมีการแจกแจงแบบ t  เพ่ือใช้ทดสอบความมีนัยส าคัญ 
                         x̅1  แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 
                          x̅2  แทนค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 2 
                          Sp

2  แทนความแปรปรวนร่วม   (Pooled variance) 

 
 

1

1

22







 ndf

n

DDn

D
t
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                                       Sp
2  =  

(n1−1)S1
2+(n2−1)S2

2

n1+n2−2
 

               n1   ,   n2   แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1, 2 
                        df    แทน   ชั้นแห่งความเป็นอิสระ(degree of freedom) 

 
กำรพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่ำง  
 ผู้วิจัยค านึงถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการปฏิบัติ 
การรวบรวมข้อมูลและระยะเวลาของการวิจัย พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการ
ตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ ในระหว่างการวิจัยหากกลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการเข้า
ร่วมในการวิจัย จนครบตามก าหนดเวลา กลุ่มตัวอย่างสามารถบอกเลิกการเป็นกลุ่มตัวอย่างได้  
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ถือเป็นความลับ การน าเสนอต่าง ๆ จะน าเสนอในภาพรวม ไม่มีการ
เปิดเผยชื่อและนามสกุล เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการท าวิจัยสามารถสอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลา ผู้วิจัย
ให้กลุ่มตัวอย่างอ่านเอกสารข้อมูลส าหรับกลุ่มตัวอย่าง (Participant Information Sheet) เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นชื่อในใบยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย 
(Information Consent Form) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่บอกเลิกการเป็นกลุ่มตัวอย่างระหว่างการวิจัย กรณี ที่
กลุ่มตัวอย่างบอกเลิกการเป็นกลุ่มตัวอย่าง จะไม่เก็บมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 



บทท่ี 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเรื่อง ผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ 
เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์และภาวะสุขภาพ ของผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม เก็บข้อมูลจากกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 35 คน ก่อนและหลังการทดลอง น าเสนอผลการวิจัยด้วยการบรรยาย
ประกอบตาราง ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคด้านทางกายของผู้เข้าอบรมการแพทย์วิถี
ธรรม 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคด้านการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 
ของผู้เข้าอบรมการแพทย์วิถีธรรม 
 ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคด้านทางจิตใจของผู้เข้าอบรมการแพทย์วิถี
ธรรม 
 ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพทางกาย ได้แก่ น้ าหนักตัว, ดัชนีมวลกาย,ระดับความ
ดันโลหิตตัวบน และ ระดับความดันโลหิตตัวล่างของผู้เข้าอบรมการแพทย์วิถีธรรม 
 ตอนที่ 6 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมเสริมพลังต่อพฤติกรรมการรับรู้ความสามารถตนเอง 
ในการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ ภายในกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
 ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาด้านสุขภาวะทางกายจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้สื่อความหมายในการวิจัย 
 เพ่ือความสะดวกในการน าเสนอและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยจึงก าหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อต่างๆ  ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 n  แทน    ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 x̅  แทน    ค่าเฉลี่ย 
 S. D. แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            S. D.d   แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่างระหว่างก่อน 
     กับหลังการทดลอง 

 d̅  แทน    ผลต่างค่าเฉลี่ย 
 T  แทน    ค่าของตัวสถิติที่มีการแจกแจงแบบ t เพ่ือใช้ทดสอบความมีนัยส าคัญ 
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 p  แทน    ค่าความน่าจะเป็นของสถิติท่ีค านวณได้ เพ่ือใช้ทดสอบความมีนัยส าคัญ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

  ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยศาสนา เชื้อชาติ  สัญชาติ อายุ ภูมิล าเนา สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ  รายได้ต่อเดือน หมู่เลือด โรคประจ าตัว และการรับประทานยา ประสบการณ์การ
บริโภคอาหารมังสวิรัติ  โอกาสในการทานมังสวิรัติ สถานที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ แหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ ผู้มีอิทธิพลในการบริโภคอาหารมังสวิรัติ ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.1   
 
ตารางที่ 5  จ านวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม  

 เปรียบเทียบ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มทดลอง 
(n  = 35) 

กลุ่มเปรียบเทียบ 
(n  = 35) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

    
ชาย 9 25.71 8 22.86 
หญิง 26 74.29 27 77.14 

รวม 35 100.00 35 100.00 
ศาสนา 

    
พุทธ 35 100.00 35 100.00 

รวม 35 100.00 35 100.00 
อายุ (ปี) 

    
   31-40 ปี 5 14.29 3 8.57 
   41-50 ปี 7 20.00 7 20.00 
   51-60 ปี 9 25.71 16 45.71 
   61-70 ปี 11 31.43 8 22.86 
   71-80 ปี  3 8.57 1 2.86 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มทดลอง 
(n  = 35) 

กลุ่มเปรียบเทียบ 
(n  = 35) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รวม 35 100.00 35 100.00 
ภูมิล าเนา 

    
   ภาคกลาง 8 22.86 9 25.71 
   ภาคเหนือ 1 2.86 2 5.71 
   ภาคใต้ 0 0.00 1 2.86 
   ภาคตะวันออก 0 0.00 3 8.57 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 74.29 20 57.14 

รวม 35 100.00 35 100.00 
สถานภาพ 

    
   โสด 7 20.00 10 28.57 
   หม้าย 4 11.43 2 5.71 
   หย่า แยกกันอยู่ 5 14.29 4 11.43 
   สมรส    19 54.29 19 54.29 

รวม 35 100.00 35 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด  

    
   ไม่ได้เรียนหนังสือ 1 3.45 0 0.00 
   ประถมศึกษา 3 10.34 9 25.71 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 2 6.90 1 2.86 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 7 24.14 8 22.86 
   อนุปริญญ/ปวส. 3 10.34 2 5.71 
   ระดับปริญญาตรี 17 58.62 12 34.29 
   ระดับปริญญาโท 2 6.90 3 8.57 

รวม 35 100.00 35 100.00 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มทดลอง 
(n  = 35) 

กลุ่มเปรียบเทียบ 
(n  = 35) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ 

    
   ไม่ประกอบอาชีพ 2 5.71 2 5.71 
   แม่บ้าน/พ่อบ้าน 7 20.00 7 20.00 
  ค้าขาย 5 14.29 8 22.86 
  เกษตรกรรม 4 11.43 4 11.43 
   รับจ้าง 4 11.43 3 8.57 
   รับราชการ 9 25.71 3 8.57 
   อ่ืนๆ 4 11.43 8 22.86 

รวม 35 100.00 35 100.00 
รายได้ต่อเดือน 

    
   ไม่มีรายได้ 5 14.29 6 17.14 
   น้อยกว่า 10,000 บาท 10 28.57 12 34.29 
   10,001 – 20,000 บาท 7 20.00 7 20.00 
   20,001 – 30,000 บาท 5 14.29 4 11.43 
   30,001 – 50,000 บาท 7 20.00 5 14.29 
   มากกว่า 50,000 บาท 1 2.86 1 2.86 

รวม 35 100.00 35 100.00 
หมู่เลือด 

    
   หมู่เลือดโอ 21 60.00 12 34.29 
   หมู่เลือดเอ 4 11.43 9 25.71 
   หมู่เลือดบี 8 22.86 9 25.71 
   หมู่เลือดเอ บี 2 5.71 5 14.29 

รวม 35 100.00 35 100.00 
การมีโรคประจ าตัว 

    
   ไม่มีโรคประจ าตัว 5 14.29 4 11.43 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มทดลอง 
(n  = 35) 

กลุ่มเปรียบเทียบ 
(n  = 35) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

   มีโรคประจ าตัว 30 85.71 31 88.57 

รวม 35 100.00 35 100.00 
โรคประจ าตัว 

    
    เบาหวาน 4 10.00 5 8.93 
    ความดัน ไขมันในเลือด 9 22.50 9 16.07 
    ภูมิแพ้ 1 2.50 6 10.71 
    ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูก 7 17.50 18 32.14 
    เครียด 5 12.50 4 7.14 
    มะเร็ง 6 15.00 5 8.93 
    ไตวาย 3 7.50 3 5.36 
    ไทรอยด์ 2 5.00 2 3.57 
    น้ าในหูไม่เท่ากัน 3 7.50 2 3.57 
    ระบบทางเดินอาหาร 0 0 2 3.57 
วิธีการรักษาสุขภาพ 

    
    ยาแผนปัจจุบัน 16 39.02 16 39.02 
    ยาแผนโบราณ 3 7.32 5 12.20 
    ผ่าตัด 4 9.76 1 2.44 
    แพทย์ทางเลือก 16 39.02 18 43.90 
    รังสีรักษา 2 4.88 1 2.44 
การรับประทานยา    

    
    ไมมีการรับประทานยา 18 48.48 21 60.00 
    มีการรับประทานยา 17 51.52 14 40.00 

รวม 35 100.00 35 100.00 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มทดลอง 
(n  = 35) 

กลุ่มเปรียบเทียบ 
(n  = 35) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยาที่ต้องรับประทานประจ า 
    ยานอนหลับหรือยาคลายเครียด 

2 8.00 1 4.00 

    ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร 2 8.00 1 4.00 
    ยาแก้ภูมิแพ้ หอบหืด 1 4.00 2 8.00 
    ยาคลายกล้ามเนื้อ 3 12.00 1 4.00 
    ยาแก้ปวด ลดไข้ 4 16.00 2 8.00 
    ยารักษาโรคประจ าตัว 13 52.00 9 36.00 
    ไม่ใช้ยา 10 0.00 19 36.00 

รวม 35 100.00 35 100.00 
การบริโภคอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจ 1 ปีผ่านมา 

    
    ไม่เคย 10 28.57 11 31.43 
    เคย ปีละ 1-2 ครั้ง 3 8.57 7 20.00 
    เคย เดือนละ 1 ครั้ง 6 17.14 0 0.00 
    เคย สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 1 2.86 1 2.86 
    เคย ปีละ 3-5 ครั้ง 1 2.86 1 2.86 
    เคย เดือน 2-3 ครั้ง 1 2.86 4 11.43 
    เคย สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง 1 2.86 3 8.57 
    เคย ปีละ 6-10 ครั้ง 2 5.71 2 5.71 
    เคย สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง 6 17.14 2 5.71 
    เคย ทุกวัน 4 11.43 4 11.43 

รวม 35 100.00 35 100.00 
กินอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจ 1 ปีท่ีผ่านมา 

    
    ไม่เคยบริโภค 10 25.64 7 16.28 
    บริโภคในเทศกาลกินเจ 9 23.08 11 25.58 
    บริโภคเฉพาะวันพระ 2 5.13 3 6.98 
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ตารางที่ 5 (ต่อ)  
 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มทดลอง 
(n  = 35) 

กลุ่มเปรียบเทียบ 
(n  = 35) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
    บริโภคเฉพาะวันเกิด 1 2.56 2 4.65 
    บริโภคไม่แน่นอน 13 33.33 13 30.23 
    ปฏิบัติธรรม 4 10.26 7 16.28 
สถานที่รับประทานอาหารมังสวิรัติหรือ อาหารเจ 

    
    ไม่เคยรับประทาน 10 28.57 8 19.05 
    ร้านอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจโดยเฉพาะ 4 11.43 5 11.90 
    ร้านอาหารทั่วไปแต่สั่งอาหารมังสวิรัติหรือเจ 3 8.57 7 16.67 
    ท ารับประทานเองที่บ้าน 17 48.57 20 47.62 
    ซื้อจากตลาด 1 2.86 2 4.76 

รวม 35 100.00 42 100.00 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจ  

    
    ไม่เคยได้รับข้อมูล 7 13.73 3 5.66 
    ได้รับจากหนังสือเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมังสวิรัติ 5 9.80 7 13.21 
    ได้รับจากเอกสารเผยแพร่การบริโภคอาหารมังสวิรัติ 6 11.76 5 9.43 
    ได้รับจากนิตยสารหรือวารสารด้านสุขภาพ 9 17.65 7 13.21 
    ได้รับจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  8 15.69 8 15.09 
    ได้รับจากสื่อวิทยุ หรือโทรทัศน์ 13 25.49 6 11.32 
    ได้รับข้อมูลจากคนครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน  3 5.88 17 32.08 
คนที่มีอิทธิพลในการบริโภคอาหารมังสวิรัติหรือ
อาหารเจ     
    ไม่เคยบริโภค 3 8.57 5 14.29 
    ตนเอง 25 71.43 18 51.43 
    สมาชิกในครอบครัว 3 8.57 9 25.71 
    เพ่ือน 2 5.71 1 2.86 
    อ่ืนๆ 2 5.71 2 5.71 

รวม 35 100.00 35 100.00 
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  จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ผ่านการอบรมแพทย์วิถีธรรมและเข้าร่วมงานวิจัย มีลักษณะของ
ข้อมูลทั่วไป ดังนี้    
  เพศ พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญเป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.29 เป็นเพศชาย ร้อยละ 
25.71 และกลุ่มเปรียบเทียบเป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.14 เป็นเพศชาย ร้อยละ 22.86 
  ศาสนา พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.00 และกลุ่ม
เปรียบเทียบนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100.00  
  อายุ พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 61-70 ปี ร้อยละ 31.43 รองลงมามี
อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 25.71 และกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 
45.71 รองลงมามีอายุระหว่าง 61-70 ปี  22.86 
  ภูมิล าเนา พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 74.29 
รองลงมาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 22.86 และกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร้อยละ 57.14 รองลงมาอยู่ภาคกลาง 25.71  
  สถานภาพ พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 54.29 รองลงมามี
สถานภาพโสด ร้อยละ 20.00 และกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 54.29 
รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ 28.57  
  การศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่จบการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 58.62 
รองลงมาจบระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ร้อยละ 24.14 กลุ่มเปรียบเทียบ   
ส่วนใหญ่จบการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 34.29 รองลงมาจบระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
25.71 
  อาชีพ พบว่า กลุ่มทดลองประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 25.71 รองลงมาประกอบ
อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน ร้อยละ 20.00 กลุ่มเปรียบเทียบประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 22.86 
รองลงมาประกอบอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน ค้าขาย 22.86 
  รายได้ต่อเดือน พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท     
ร้อยละ 28.57 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 20.00  กลุ่ม
เปรียบเทียบส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 34.29 รองลงมามีรายได้
ระหว่างเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 20.00 
  หมู่เลือด พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีหมู่เลือดโอ ร้อยละ 60.00 รองลงมามีหมู่เลือด
บี ร้อยละ 22.86 กลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่มีหมู่เลือดโอ ร้อยละ 34.29 รองลงมามีหมู่เลือดบีและหมู่
เลือดเอ ร้อยละ25.71  
  การมีโรคประจ าตัว พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มบางคนมีหลายโรค และกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มี
โรคประจ าตัว ร้อยละ 85.71 และ ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 14.29 โดยมีโรคประจ าตัว สูงสุด ร้อย
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ละ 22.5 คือ โรคความดันไขมันในเลือดสูง รองลงมาคือ ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก ร้อยละ 17.50 
กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว คือ ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก ร้อยละ 32.14 
รองลงมาคือ โรค ความดันและไขมันในเลือด ร้อยละ 16.07 โดยใช้ยาแผนปัจจุบันและแพทย์
ทางเลือกสูงสุด ร้อยละ 39.02 กลุ่มเปรียบเทียบพบว่า ใช้แพทย์ทางเลือก ร้อยละ 43.91 รองลงมา 
คือ การใช้ยาแผนปัจจุบัน ร้อยละ 39.02 
  การรับประทานยา พบว่า กลุ่มทดลองไม่รับประทานยา ร้อยละ 48.48 และรับประทานยา 
ร้อยละ 51.52 กลุ่มเปรียบเทียบไม่รับประทานยา ร้อยละ 60.00 และรับประทานยา ร้อยละ 40.00   
  ประสบการณ์การบริโภคอาหารมังสวิรัติ หรืออาหารเจในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า 
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ ไม่เคยกินอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจเลย ร้อยละ 28.57 รองลงมา เคยกิน
อาหารมังสวิรัติและอาหารเจเดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 17.14 กลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ส่วนใหญ่  ไม่
เคยกินอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจเลย ร้อยละ 31.43 รองลงมา เคยกินอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ
ปีละ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 20.00 โดยส่วนใหญ่ จะท าอาหารมังสวิรัติหรือหารเจกินเอง ร้อยละ 48.57 
รองลงมา ไม่เคยกินอาหารมังสวิรัติในช่วง 1 ปี ร้อยละ 28.57 กลุ่มเปรีบเทียบ พบว่า จะท าอาหาร
มังสวิรัติหรืออาหารเจกินเอง และ ร้อยละ47.62 รองลงมาคือไม่เคยกินอาหารมังสวิรัติในช่วง 1 ปี 
ร้อยละ 19.05    
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคด้านทางกายของผู้เข้าอบรมแพทย์ 
วิถีธรรม  
  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบ 
รายละเอียดดังตารางที่ 6 -7 

 
ตารางที่  6 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภค ด้านทางกาย ภายใน กลุ่มทดลอง 
  และกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง (n = 35) 
 

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D. ระดับ T p 

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง  34.91 12.531 ปานกลาง -4.660* .000 
หลังทดลอง  44.74 6.275 เหมาะสมดี 

กลุ่ม
เปรียบเทียบ 

ก่อนทดลอง  35.77 8.022 ปานกลาง -2.134 .040 

หลังทดลอง  38.20 8.369 ปานกลาง 
 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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  จากตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการบริโภค ด้านทางกาย (44.74±6.275) มากกว่าก่อนการทดลอง (34.91±12.531) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การบริโภคด้านทางกาย ก่อนและหลังการทดลอง ไม่แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05   
 
ตารางที่  7  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภค ด้านทางกาย ก่อนการทดลองและ

หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n = 35) 
 

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D. ระดับ T p 

ก่อนทดลอง ทดลอง  34.914 12.530 ปานกลาง 0.365 0.717 
เปรียบเทียบ  35.771 8.022 ปานกลาง 

หลังทดลอง ทดลอง  44.74 6.275 เหมาะสมดี 3.700** .000 

เปรียบเทียบ  38.20 8.369 ปานกลาง 
 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย (34.914±12.530) และกลุ่มเปรียบเทียบ (35.771±8.022) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
พฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย (44.74±6.275) มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (38.20±8.369) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของผู้
เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม  
  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ภายในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  และ ก่อนและหลังการทดลอง 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 -4.6 
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ตารางที่  8  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์   
  ภายใน กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง (n = 35) 
 

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D. ระดับ T p 

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง  24.51 11.518 ปานกลาง 4.449* .000 
หลังทดลอง  14.86 5.917 ลดลงมาก 

กลุ่ม
เปรียบเทียบ 

ก่อนทดลอง  25.89 8.985 ปานกลาง 1.378 .0177 

หลังทดลอง  24.37 7.77 ปานกลาง 
 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
 จากตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (14.86±5.917) ลดลงกว่าก่อนการทดลอง
(24.51±11.518) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ก่อนและหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตารางที่  9  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
  ก่อน และหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n = 35) 
  

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D. ระดับ t p 

ก่อนทดลอง ทดลอง  24.51 11.518 ปานกลาง 0.556 0.580 

เปรียบเทียบ  25.89 8.953 ปานกลาง 

หลังทดลอง ทดลอง  14.86 5.917 ลดลงมาก 5.766** .000 

เปรียบเทียบ  24.37 7.765 ปานกลาง 
 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง คะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ของกลุ่มทดลอง (24.51±11.518)  และ
กลุ่มเปรียบเทียบ (25.89±8.953) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (14.86±5.917) 
ลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (24.37±7.765) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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แผนภูมิที่  2  สถานการณ์การบริโภคเนื้อสัตว์ของผู้เข้าร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรมหลังการทดลอง 
 
ตารางที่ 10  จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ ของกลุ่มทดลองและ 
  กลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลองภายในระยะเวลา 3 เดือน  (n = 35) 
 

พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ท่านลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ในโอกาสใดบ้าง 

  วันส าคัญทางศาสนา 10         13.16  7    14.29  
เพ่ิมศีลข้อ  1 ไม่เบียดเบียนสัตว์ 23         30.26  11    22.45  
เมื่อใจพร้อม กายพร้อม 21         27.63  17    34.69  
เมื่อเกิดความเจ็บป่วย 16         21.05  4      8.16  
ช่วงเทศกาลกินเจ 6           7.89  10    20.41  
จุดประสงค์หลักของท่านในการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ 

  เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย 13         13.40  9    10.71  
ไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์ 31         31.96  32    38.10  
ท าตามเพ่ือน 1           1.03  1      1.19  
เพ่ือป้องกันโรค 25         25.77  21    25.00  
เพ่ือรักษาโรค 27         27.84  21    25.00  
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สาเหตุที่ท าให้ท่านไม่สามารถลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ได้ 

  ยากต่อการกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ไว้อย่างต่อเนื่อง 5         11.36  9    16.36  
อาหารประเภทเนื้อสัตว์หารับประทานได้ง่าย 10         22.73  10    18.18  
เพราะอาหารที่มีเนื้อสัตว์รสชาติอร่อย 8         18.18  12    21.82  
ไม่เชื่อว่าเนื้อสัตว์จะลดโรค 2           4.55  1      1.82  
เชื่อว่าเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ดีของมนุษย์ 2           4.55  3      5.45  
เชื่อว่าถ้าไม่กินเนื้อสัตว์จะขาดสารอาหาร 14         31.82  14    25.45  
กลัวเข้ากับสังคมไม่ได้ 3           6.82  6    10.91  
ท่านชอบรับประทานอาหารประเภทใดมากที่สุด 

   เนื้อสัตว์ 0             0-    10    14.71  
ข้าว แป้ง น้ าตาล 11         21.15  14    20.59  
ผัก 20         38.46  19    27.94  
ไขมัน 0             0   4      5.88  
ผลไม ้ 21         40.38  21    30.88  
ท่านคิดว่าท่านเลิกบริโภคเนือ้สัตว์ชนิดใดยากมากที่สุด 

  เลิกเนื้อสัตว์ทุกชนิดได้ไม่ยาก 7         20.00  8    20.00  
เนื้อวัว 1           2.86  4    10.00  
เนื้อหมู 5         14.29  11    27.50  
เนื้อเป็ด/ไก่ 1           2.86  2      5.00  
เนื้อปลา 21         60.00  15    37.50  

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ภายในระยะเวลา 3 เดือน  กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ไม่รับประทาน

เนื้อสัตว์ตลอด 3 เดือน ร้อยละ 60.00 รองลงมา ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ตลอด 2 เดือน และ 1 เดือน 
ร้อยละ 20.00 และ 17.14 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่รับประทานเนื้อสัตว์ ร้อยละ 
34.29 รองลงมา ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ตลอด 1 เดือน 2 เดือน และ 3 เดือน ร้อยละ 22.86, 17.14 
และ 17.14 ตามล าดับ  
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พบว่า กลุ่มทดลองโดยส่วนใหญ่ จะลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ เนื่องจากไม่เบียดเบียน
สัตว์ ร้อยละ 30.26 เมื่อใจพร้อม กายพร้อม ร้อยละ 27.63 เมื่อเจ็บป่วย ร้อยละ 21.05 ส่วนกลุ่ม
เปรียบเทียบโดยส่วนใหญ่ จะลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ เนื่องจาก เมื่อใจพร้อม กายพร้อม ร้อย
ละ 34.69 ไม่เบียดเบียนสัตว์ ร้อยละ 22.45 ช่วงเทศกาลกินเจ ร้อยละ  20.41 

จุดประสงค์ในการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ ในกลุ่มทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ต้องการ
เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ร้อยละ 31.96 เพ่ือรักษาโรค 27.84 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ไม่ต้องการ
เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ร้อยละ 38.10 และ เพ่ือป้องกันและรักษาโรค ร้อยละ 25   

 สาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ได้ พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่
กลัวขาดสารอาหารถ้าไม่กินเนื้อสัตว์ ร้อยละ 31.82 รองลงมาคือเนื้อสัตว์มีรสชาติอร่อย ร้อยละ 
18.18 และเนื้อสัตว์ที่เลิกยากที่สุด คือ เนื้อปลา ร้อยละ 60 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ กลัวขาด
สารอาหารถ้าไม่กินเนื้อสัตว์ ร้อยละ 25.45 รองลงมาคือเนื้อสัตว์มีรสชาติอร่อย ร้อยละ 21.82 และ
เนื้อสัตว์ที่เลิกยากที่สุด คือ เนื้อปลา ร้อยละ 37.50 รองลงมาคือเนื้อหมู ร้อยละ 27.50 

กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ ชอบกินผลไม้ร้อยละ 40.38 รองลงมา คือ ผักร้อยละ 38.46 ส่วนกลุ่ม
เปรียบเทียบส่วนใหญ่ ชอบกินผลไม้ ร้อยละ 30.88 รองลงมาคือ ผักร้อยละ 27.94 

ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคด้านทางจิตใจ ของผู้เข้าอบรมแพทย์วิถี
ธรรม 
  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคด้านทางจิตใจ ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  และ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ รายละเอียดดังตารางที่ 4.7 -4.8 
 
ตารางที่  11  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภค ด้านทางจิตใจ ก่อนการทดลอง                    

และหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n = 35) 
 

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D. ระดับ T p 

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง  10.77 3.750 ปานกลาง -4.957 0.00** 
หลังทดลอง  13.91 1.314 สูง 

กลุ่ม
เปรียบเทียบ 

ก่อนทดลอง  11.57 3.174 สูง -1.495 0.144 

หลังทดลอง  12.23 2.787 สูง 
 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 จากตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการบริโภค ด้านทางจิตใจ (13.91±1.314) สูงกว่าก่อนการทดลอง (10.77±3.750) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การบริโภคด้านทางจิตใจ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 

ตารางที่  12  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภค ด้านทางจิตใจ ก่อนและ 
  หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n=35) 
 

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D. ระดับ T p 

ก่อนทดลอง ทดลอง  10.77 3.750 ปานกลาง -0.963 0.339 
เปรียบเทียบ  11.57 3.174 สูง 

หลังทดลอง ทดลอง  13.91 1.314 สูง  3.236** 0.002 
เปรียบเทียบ  12.23 2.787 สูง 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการบริโภค ด้านทางจิตใจ (10.77±3.750) และกลุ่มเปรียบเทียบ (11.57±3.174) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 
พฤติกรรมการบริโภค ด้านทางจิตใจ (13.91±1.314) สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (12.23±2.787) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพทางกาย ได้แก่ น้ าหนักตัว ดัชนีมวลกาย ระดับความ
ดันโลหิตตัวบน และ ระดับความดันโลหิตตัวล่างของผู้เข้าอบรมการแพทย์วิถีธรรม 
  การเปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง รายละเอียดดังตารางที่ 4.9-4.16 
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ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของน้ าหนักตัว ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบระหว่าง
ก่อนและหลังการทดลอง  (n = 35) 

 

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D.  T p 

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง  56.96 13.622  3.403 0.002 
หลังทดลอง  53.05 9.356  

กลุ่ม
เปรียบเทียบ 

ก่อนทดลอง  56.89 11.954  2.058 0.047 

หลังทดลอง  56.12 11.482  
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ภายในกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของน้ าหนักตัว 
(53.05±9.356) ต่ ากว่าก่อนการทดลอง (56.96±13.622) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

  ภายในกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของน้ าหนักตัว (56.12±11.482) ต่ า
กว่าก่อนการทดลอง (56.89±11.954) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของน้ าหนักตัวของกลุ่มทดลอง (3.909±6.795) สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
(0.777±2.235) 

 
ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของน้ าหนักตัว ก่อนและหลังการทดลอง

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n=35) 
 

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D. t P 

ก่อนทดลอง ทดลอง  56.96 13.622 0.022 0.982 
เปรียบเทียบ  56.89 11.954 

หลังทดลอง ทดลอง  53,05 9.356 1.223 0.225 
เปรียบเทียบ  56.12 11.482 

 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  14 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่ าเฉลี่ ยของค่าน้ าหนักตัว 
(56.96±13.622) และกลุ่มเปรียบเทียบ (56.89±11.954) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
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 หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของค่าน้ าหนักตัว (53,05±9.356) ต่ ากว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ (56.12±11.482) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 15  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
  ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  (n = 35) 
 

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D. t p  

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง  23.00 4.585 -3.42 .002  
หลังทดลอง  21.47 3.006  

กลุ่ม
เปรียบเทียบ 

ก่อนทดลอง  22.84 4.588 -2.06 .048  

หลังทดลอง  22.52 4.285  
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 15 พบว่า ภายในกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย 
(21.47.00±3.01) ต่ ากว่าก่อนการทดลอง (23.00±4.585) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ภายในกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกาย (22.52 ±4.285) เมื่อเทียบ
กับก่อนการทดลอง (22.84±4.588)ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกายของกลุ่มทดลอง (1.528±2.646) สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
(0.326±0.940) 
 
ตารางที่ 16  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของดัชนีมวลกายก่อนและหลังการทดลอง 

  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n=35) 
 

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D. t p 

ก่อนทดลอง ทดลอง  23.00 4.585 0.143 0.886 
เปรียบเทียบ  22.84 4.588 

หลังทดลอง ทดลอง  21.47 3.006 1.181 0.242 
เปรียบเทียบ  22.52 4.285 

 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่  16 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีมวลกาย 
(23.00±4.585) และกลุ่มเปรียบเทียบ (22.84.46±4.588) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีมวลกาย (21.47±3.006) และกลุ่ม
เปรียบเทียบ (22.52±4.285) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตตัวบน (Systolic Blood Pressure) 
    ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง (n=35) 
 

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D. t p  

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง  122.23 23.801 -0.707 0.295  
หลังทดลอง  120.00 16.514  

กลุ่ม
เปรียบเทียบ 

ก่อนทดลอง  118.57 21.297 -0.506 0.616  

หลังทดลอง  116.26 19.822  

 
จากตารางที่ 17 พบว่า ภายในกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของระดับความดัน

โลหิตตัวบน (Systolic Blood Pressure) ก่อนและหลังการทดลอง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05   

ภายในกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตตัวบน (Systolic 
Blood Pressure) (118.57 ± 21.297) กับก่อนการทดลอง (116.26±19.822) ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 18  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตตัวบน (Systolic Blood Pressure)    
                  ก่อนและหลังการทดลอง  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n=35) 
 

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D. t P 

ก่อนทดลอง ทดลอง  122.23 23.801 -0.677 0.500 
เปรียบเทียบ  118.57 21.297 

หลังทดลอง ทดลอง  120.00 16.514     -0.858 0.394 
เปรียบเทียบ  116.26 19.822 
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 จากตารางที่ 18 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตตัว
บน (Systolic Blood Pressure) (122.23±23.801) กับกลุ่มเปรียบเทียบ(118.57±21.297) ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับ
คว าม ดั น โล หิ ต ตั วบ น  (Systolic Blood Pressure)  (120.00±16..514) กั บกลุ่ ม เปรี ยบ เที ยบ 
(116.26±19.822) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 
ตารางที่ 19  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure)           
               ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  (n=35) 
 

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D. t p  

กลุ่มทดลอง ก่อนทดลอง  77.43 15.170 -1.063 0.484  
หลังทดลอง  75.26 13.342  

กลุ่ม
เปรียบเทียบ 

ก่อนทดลอง  76.34 14.641 0.308 0.760  

หลังทดลอง  77.34 13.209  
   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 19 พบว่า ภายในกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของระดับความดัน
โลหิตตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure) (75.26±13.342) กับก่อนการทดลอง (77.43±15.170) 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ภายในกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตตัวล่าง 
(Diastolic Blood Pressure) (77.34±13.209) กับก่อนการทดลอง (76.34±14.641) ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure)           
                  ก่อนและหลังการทดลอง  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ (n=35) 
 

การทดลอง กลุ่ม  x ̅ S. D. t p 
ก่อนทดลอง ทดลอง  77.43 15.170 0.305 0.762 

เปรียบเทยีบ  76.34 14.641 
หลังทดลอง ทดลอง  75.26 13.342 -0.657 0.513 

เปรียบเทยีบ  77.34 13.209 
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 จากตารางที่ 20 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับความดันโลหิตตัว
ล่าง (Diastolic Blood Pressure) (77.43±15.170) กับกลุ่มเปรียบเทียบ (76.34±14.641) ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของระดับความดัน
โลหิตตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure) (77.34±13.209) กับกลุ่มเปรียบเทียบ (75.26±13.342) 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 21  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภค ด้านทางกาย พฤติกรรมการ
บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พฤติกรรมการบริโภค ด้านทางจิตใจ พฤติกรรม
การลด ละ เลิกกการบริโภคเนื้อสัตว์ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตตัวบน และความดัน
โลหิตตัวล่าง ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ (n = 35) 

 

 ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง Mean 
Difference 𝑡 𝑝 

�̅� S.D. 𝐱 ̅ S.D. 

กลุ่มทดลอง 
1. พฤติกรรมการบริโภคทางกาย 34.91 12.531 44.74 6.275 9.83 4.660 0.000* 
2. พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 24.51 11.518 14.86 5.917 -9.65 -4.449 0.000* 
3.พฤติกรรมการบริโภคทางจิตใจ 10.77 3.75 13.91 1.314 3.14 4.957 0.000* 
4. น้ าหนักตัว 56.96 13.622 53.05 9.356 3.909 3.403 0.002 
5. ดัชนีมวลกาย 23.00 4.585 21.47 3.006 -1.53 -3.417 0.002* 
6. ความดันโลหิตตัวบน 122.23 23.801 120 16.514 -2.23 -0.707 0.295 
7. ความดันโลหิตตัวล่าง 77.43 15.170 75.26 13.342 -2.17 -1.063 0.484 
กลุ่มเปรียบเทียบ 
1. พฤติกรรมการบริโภคทางกาย 35.77 8.022 38.20 8.369 2.43 2.134 0.040* 
2. พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 25.89 8.985 24.37 7.77 -1.52 -1.378 0.018* 
3.พฤติกรรมการบริโภคทางจิตใจ 11.57 3.174 12.23 2.787 0.66 1.495 0.144 
4. น้ าหนักตัว 56.89 11.954 56.12 11.482 0.777 2.235 0.047 
5. ดัชนีมวลกาย 22.84 4.588 22.52 4.285 -0.32 -2.055 0.048 
6. ความดันโลหิตตัวบน 118.57 21.297 116.26 19.822 -2.31 -0.506 0.616 
7. ความดันโลหิตตัวล่าง 76.34 14.641 77.34 13.209 1.00 0.308 0.760 
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 จากตารางที่ 21 พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภค
ด้านทางกาย พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พฤติกรรมการบริโภคด้านทาง
จิตใจ น้ าหนักตัว และดัชนีมวลกายสูงกว่าก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 หลังการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย 
พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ น้ าหนักตัว และดัชนีมวลกาย สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมการบริโภคด้านทางจิตใจ 
ความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

ตารางที่ 22 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย พฤติกรรมการบริโภค
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พฤติกรรมการบริโภคด้านทางจิตใจ ดัชนีมวลกาย 8
ความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทดลอง (n = 35) 

 

 กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ Mean 
Difference 

𝑡 𝑝 
�̅� S.D. 𝐱 ̅ S.D. 

ก่อนการทดลอง 
1. พฤติกรรมการบริโภคทางกาย 34.914 12.530 35.771 8.022 0.857 0.365 0.717 
2. พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

24.51 11.518 25.89 8.953 1.38 0.556 0.580 

3.พฤติกรรมการบริโภคทางจิตใจ 10.77 3.750 11.57 3.174 0.8 -0.963 0.339 
4. น้ าหนักตัว 56.96 13.622 56.89 11.954 0.069 -0.022 0.982 
5. ดัชนีมวลกาย 23.00 4.585 22.84 4.588 -0.16 0.143 0.886 
6. ความดันโลหิตตัวบน 122.23 23.801 118.57 21.297 -3.66 0.677 0.500 
7. ความดันโลหิตตัวล่าง 77.43 15.170 76.34 14.641 -1.09 0.305 0.762 
หลังการทดลอง 
1. พฤติกรรมการบริโภคทางกาย 44.74 6.275 38.20 8.369 -6.54 5.947 0.001* 
2. พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสตัว์และ
ผลติภณัฑจ์ากสัตว ์ 14.86 5.917 24.37 7.765 9.51 5.766 0.000* 
3.พฤติกรรมการบริโภคทางจิตใจ 13.91 1.314 12.23 2.787 -1.68 3.236 0.002* 
4. น้ าหนักตัว 53.05 9.356 56.12 11.482 3.063 1.223 0.225 
5. ดัชนีมวลกาย 21.47 3.006 22.52 4.285 1.05 1.181 0.242 
6. ความดันโลหิตตัวบน 120.00 16.514 116.26 19.822 -3.74 0.858 0.394 
7. ความดันโลหิตตัวล่าง 75.26 13.342 77.34 13.209 2.08 -0.657 0.513 
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* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
 

จากตารางที่ 22 พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ย 
พฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย  พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พฤติกรรม
การบริโภคด้านทางจิตใจ น้ าหนักตัว ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  

หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย พฤติกรรมการ
บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และพฤติกรรมการบริโภคด้านทางจิตใจ กลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต
ตัวบน ความดันโลหิตตัวล่าง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 



ตอนที่ 6 ผลการเปรียบเทียบโปรแกรมเสริมพลังต่อพฤติกรรมการรับรู้ความสามารถตนเอง ในการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์  ภายในกลุ่มทดลอง ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง รายละเอียดดังตารางที่ 4.19 
ตารางที่  23  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการรับรู้ความสามารถตนเอง ต่อการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ ภายใน กลุ่มทดลอง (n = 35) 
 

 ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง Mean 
Difference 𝑡 𝑝 

�̅� S.D. 𝐱 ̅ S.D. 

การรับรู้ความสามารถตนเอง ต่อการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 
1. การลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ ท าให้ท่านมีสุขภาพที่ดีข้ึน 2.66 .539 4.69 .471 -2.029 -15.281 0.000* 
2. การลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ สามารถท าได้โดยไม่ยาก ไม่ล าบาก 2.57 .948 4.29 .750 -1.714 -8.613 0.000* 
3.อาหารที่ท าจากเนื้อสัตว์ มีผลท าให้ท่านเจ็บป่วย 2.29 .572 4.37 .690 -2.086 -14.464 0.000* 
4. อาหารจากพืช ผัก ผลไม้ และธัญพืช มีคุณค่าทางอาหารมากกว่า เนื้อสัตว์ 2.66 .684 4.49 .702 -1.829 -12.146 0.000* 
5. การบริโภคธัญพืชหลากชนิด ท าให้ได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนครบถ้วน
เท่ากับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ 2.49 .612 4.34 .639 -1.857 

 
-13.571 0.000* 

6. เนื้อสัตว์ในปัจจุบันมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายอยู่มากมาย 2.86 .845 4.71 .519 -1.857 -12..496 0.000* 
7. การลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ โรคต่าง ๆ ที่เป็นอยู่หายได้ 2.63 .843 4.51 .658. -1.886 -10.911 0.000* 
การรับรู้ในเรื่องของการสนับสนุนทางสังคม 
8. การฟังธรรมเกี่ยวกับการบริโภคและไม่บริโภคเนื้อสัตว์ มีผลต่อการลด ละ 
เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 2.51 .612 4.54 .701 -2.029 -16.066 0.000* 
9. การดูวีดีโอชีวิตร่ าไห้ มีผลต่อการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ 3.06 1.162 4.66 .539 -1.600 -8.476 0.000* 
10.ฟังประสบการณ์และการสนับสนุนมีผลต่อการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 2.43 .608 4.49 .562 -2.057 -17.805 0.000* 
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ตารางที่  23 (ต่อ) 
 

 ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง Mean 
Difference 

𝑡 𝑝 
�̅� S.D. 𝐱 ̅ S.D. 

11.การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ มีผลต่อการลด ละ เลิกการบริโภค
เนื้อสัตว์ 2.40 .604 4.37 .547 -1.971 

 
-18.883 0.000* 

12.บุคคลในครอบครัวมีส่วนสนับสนุนให้ท่านลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 2.43 .948 3.74 1.291 -1.314 -6.315 0.000* 
13. ท่านคิดว่าการเข้ากลุ่มเพ่ือส่งของมูลข่าวสาร มีผลกับการลด ละเลิกการ
บริโภคเนื้อสัตว์ 2.69 .832 4.49 .702 -1.800 

 
-9.404 0.000* 

14.  การบันทึกการรบัประทานอาหารประจ าวัน เป็นตัวกระตุ้นให้ควบคุมการลด ละ เลิกการ
บริโภคเนื้อสัตว์ 2.49 .562 4.29 .710 -1.800 

 
-13.360 0.000* 

15. การให้ค าปรึกษาทางพูดคุย ทั้งทางไลน์ และทางโทรศัพท์ เป็นแรงกระตุ้นให้
เกิด การลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 2.51 .562 4.26 .780 -1.743 

 
-13.909 0.000* 

16. การได้ฟังและทบทวนการบรรยายของอาจารย์หมอเขียว ท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 

 
2.63 

 
.646 

 
4.54 

 
.701 -1.914 

 
-14.499 0.000* 

17. การรับรู้ โทษ และ ประโยชน์ ของการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ จาก
สื่อทางไลน์ มีผลท าให้เกิดการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 2.34 .539 4.49 .612 -2.143 

 
-17.287 0.000* 

 
จากตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการรับรู้ความสามารถตนเอง ต่อการลด ละ เลิกการ

บริโภคเนื้อสัตว์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
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ตารางที่  24  ข้อมูลการซักประวัติ ของ กลุ่มทดลองหลังจบโครงการ 3 เดือน 
 

เลขที่ ระยะเวลา 
ในการบริโภค
เนื้อสัตว์ 

อาการเจ็บป่วย  สุขภาพ 

   ก่อน 
เข้าร่วมโครงการ 

หลังจาก 
สิ้นสุดโครงการ 

55 ลด 1 เดือน เบาหวาน น้ าหนัก 80 กก. มีภาวะน้ าตาลสูง 190 
mg/dl 

เบาตัว น้ าหนักลดลง น้ าตาลลดลงเหลือ 160 mg/dl ยังทานยา
อยู่ ควบคู่ โรงพยาบาลปรับยาลดลง 

305 ลด 1 เดือน เบาหวาน เบาหวาน 265 จบค่าย 9 วัน 230 
เมื่อก่อนกินเหล้า เนื้อสัตว์ 

เบาหวานเหลือ 190 สุขภาพดีขึ้น ปัจจุบันกินเนื้อสัตว์น้อยลง
มากกว่า 70 % สบายตัว ร่างกายแข็งแรงขึ้น 

448 เลิก 3 เดือน เบาหวาน หนักเนื้อตัว น้ าหนัก 99 กิโลกรัม กินยา
ควบคุมน้ าตาล  

น้ าหนักลง 25 กิโลกรัม น้ าหนักปัจจุบัน 74 กิโลกรัม ปัจจุบันไม่
ทานยา ควบคุมน้ าตาล ร่างกายเบา สบาย ใจเป็นสุข 

537 เลิก 3 เดือน เบาหวาน 
ไขมันสูง 

หนักเนื้อหนักตัว ไม่สบายกาย  
คลอเรสเตอรอล 257 LDL 167 

ร่างกายเบาสบาย ได้ฟังธรรมะท าให้จิตใจสงบมีความสุข จิตใจดี  

528 ลด น้อยกว่า 1 
เดือน 

มะเร็งเต้านม ตัดมะเร็งเต้านมข้างขวา 2 เดือน มีความ
ห่วง กังวล ไม่สบายใจ ต้องดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน  

ได้ฟังธรรมะท าให้รู้สึกอยากจะเลิกเนื้อสัตว์ ได้ตัดการกินเนื้อสัตว์
ใหญ่เช่น เนื้อวัว ได้ ในช่วงแรก ๆ แต่ยังสู้กับการอยากกินไม่ไหว 
ปัจจุบันไม่ไหว้เจ้าด้วยเนื้อสัตว์แล้วเพราะเป็นการเบียดเบียน จะ
พยายามท าต่อไป 
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ตารางที่  24  (ต่อ) 
 

เลขที่ ระยะเวลา 
ในการบริโภค
เนื้อสัตว์ 

อาการเจ็บป่วย  สุขภาพ 

   ก่อน 
เข้าร่วมโครงการ 

หลังจาก 
สิ้นสุดโครงการ 

56 เลิก 3 เดือน มะเร็งช่องท้อง คีโมเข็มแรก เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
รู้สึกร่างกายไม่ไหว ไม่สบาย ไม่มีแรง 
ท้องบวม 

อาการดีขึ้น ท้องบวมยุบลง พอเกิดความเครียดท้องบวมกลับมา 
ท าใจ โดยใช้หลัก ไม่เร่งผล ไม่กังวล และปรับสมดุลร้อนเย็นวัน
ต่อวัน ลดเนื้อสัตว์ 3 เดือน ท้องบวมยุบ เหลือประมาณ 20 % 

409 เลิก 3 เดือน มะเร็งเต้านม แขน ขามีอาการชาตึง อาการปวดเมื่อยตามแขนขา ทุเลา 

224 เลิก 3 เดือน มะเร็งเต้านม เมื่อก่อนกินเนื้อสัตว์เข้าไปท าให้แน่นท้อง 
อึดอัด ไม่สบายกาย และมีอาการร้อนใน 
เดิน ลุก นั่ง นอน ไม่ค่อยสบายกาย เจ็บ
ตรงนั้น ตรงนี้เป็นประจ า 

เลิกทานเนื้อสัตว์ประมาณ 3 เดือน หลังได้รับการอบรมผ่านไป 
ได้รู้การปฏิบัติรักษาตัวแล้วท าให้รู้สึกสบายกาย สบายใจเป็น
อย่างมาก เมื่อรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ เข้าไปไม่รู้สึกอึด
อัด ไม่ร้อนใน ลุก เดิน นั่ง นอน สบายกาย ไม่เจ็บปวด น้ าหนัก
ลดลง เบากาย สบายตัว ได้  

508 เลิก 3 เดือน มะเร็งเต้านม คันตามตัวก่อนเข้าอบรม ร่างกายเบาตัวขึ้น แผลแห้ง หดเข้ามา สบายใจ ไม่กังวล 
209 เลิก 3 เดือน กรดไหลย้อน มีภาวะกรดไหลย้อน ดีมาก อาการกรดไหลย้อนหายตั้งแต่ออกจากค่าย ร่างกายไมร่ับ กลบัมา

ทานไข่บ้าง 
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ตารางที่  24  (ต่อ) 
 

เลขที่ ระยะเวลา 
ในการบริโภค
เนื้อสัตว์ 

อาการเจ็บป่วย  สุขภาพ 

   ก่อน 
เข้าร่วมโครงการ 

หลังจาก 
สิ้นสุดโครงการ 

501 ละ 2 เดือน กรดไหลย้อน ปวดตึงตามร่างกาย ตะคริวกินเท้า ปวด
เมื่อยตัว 

ดีขึ้น หลังไม่กินเนื้อสัตว์ อาการปวดตึงหายไป การนั่งพับเพียบ
หลังกินพืชผักนั่งได้นานขึ้น ตะคริวไม่กินเท้า เบาตัว ขับถ่ายดี  
ปวดเมื่อยตัวน้อย 

258 เลิก 3 เดือน ไทรอยด์ เคยเป็นไทรอยด์ กินยามาหลายปี เดิมมี
อาการปวดขา 

จากเดิมปวดขา ก็ไม่ปวด นั่งลุกง่ายขึ้น น้ าหนัก 59 กก. ตัวเบา 
พอกินเนื้อสัตว์แล้วจะแน่น ผายลมจะเหม็น หลังจบโครงการ จะ
พยายามเลิกกิน 

320 เลิก  3 เดือน ไทรอยด์ ป่วยกระเซาะ กระแซะ ปวดขา อาการปวดขาไม่ปวด สามารถเดินเร็วได้ 4.2 กิโล ไมเ่หนื่อย ร่างกายเบา 
สบาย 

458 ลด  1 เดือน ปวดข้อ มีอาการเจ็บปวดตามข้อมือ ข้อเท้า และ
มีอาการเหนื่อยบางครั้ง 

อาการค่อยๆ หายไปเรื่อยๆ แต่ก็ยังมีบ้างที่เจ็บตามข้อมือ 
สุขภาพเบากาย เบาใจ เบาจิต การเลิกกินเนื้อสัตว์ไม่เบียดเบียน
ชีวิตท าให้ร่างกายแข็งแรง ผาสุก จิตใจไม่โกรธง่าย ตั้งสติในการ
คิดดี พูดดี ท าดี ไม่มีถือสา ไปเรื่อยๆ 
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ตารางที่ 24  (ต่อ) 
 

เลขที่ ระยะเวลา 
ในการบริโภค
เนื้อสัตว์ 

อาการเจ็บป่วย  สุขภาพ 

   ก่อน 
เข้าร่วมโครงการ 

หลังจาก 
สิ้นสุดโครงการ 

236 ละ 2 เดือน ปวดข้อ เนื้องอก ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อ เป็น
ประจ า ปวดแน่นท้องบ่อย ๆ หลัง
รับประทานอาหาร ก่อนทดลอง ต้อง
เจาะผ่า 3 เดือนครั้ง 

ตั้งแต่ลดการกินเนื้อสัตว์ ร่างกายเบาสบาย เนื้องอกเต้านมรู้สึก
ฝ่อลง   

417 ละ 2 เดือน ปวดกล้ามเนื้อ ไหล่ข้างซ้าย ติดมาประมาณ 1 เดือน  สุขภาพร่างกายดีขึ้น 

301 
 
 

522 

เลิก 3 เดือน 
 
 
เลิก 3 เดือน  

ปวดกระดูกข้อ ปวด
กล้ามเนื้อ กระเพาะ
อาหาร 
ปวดกล้ามเนื้อ 

น้ าหนักเกิน ปวดตามขานั่งนิ่งได้ไม่ถึง 10 
นาที นิ้วมือล๊อก ปวดเข่าขวามาก แสบ
คอ ร้อนท้อง หูอ้ือ มึนชาตามขา 
ปวดกล้ามเนื้อ ง่วงนอนง่าย หนักตัว 
ท างานได้น้อย 
 

น้ าหนักลดลง หายปวดเข่า นั่งนิ่งได้นานขึ้น นิ้วมือยังล็อคอยู่ 
อาการแสบคอ ร้อนท้องก็ดีขึ้น 
 
ตื่นตั้งแต่เช้าตี 4 ท างานบ้านได้แบบไม่เหนื่อยไปเรื่อย ๆ ไม่ค่อย
ง่วง ตัวเบา ปฏิกริยาของร่างกายดีขึ้น กล้ามเนื้อมีอาการปวดลด
น้อยลง 
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ตารางที่  24  (ต่อ) 
 

เลขที่ ระยะเวลา 
ในการบริโภค
เนื้อสัตว์ 

อาการเจ็บป่วย  สุขภาพ 

   ก่อน 
เข้าร่วมโครงการ 

หลังจาก 
สิ้นสุดโครงการ 

503 ละ 2 เดือน ไขมันสูง ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อหน้าขา ที่ท้ายทอยจากกก
หูลงมาบ่าไหล่ข้างซ้ายปวดตึงมาตลอด 
ขาพับข้างขวางอเข่าไม่ได้ปวดมาก เดินก็
ต้องค่อย ๆ เดือน เดินเร็วก็จะล้ม 

สุขภาพดีขึ้น น้ าหนักลดลง เบาสบายกายว่าเก่า ได้ฟังธรรมะท า 
ให้ใจเย็นขึ้น ไม่ฟุ้งซ่าน จิตใจก็มีความสุขดี กินอาหารไม่มี
เนื้อสัตว์ แยกชนิดอาหาร ท าให้สุขภาพดีข้ึนมาก ๆ ค่ะ 

507 เลิก 3 เดือน ไขมันในเลือดสูง นอนโรงพยาบาล หมอแจ้งเป็นไขมันใน
เส้นเลือดสูง 

เบากาย สบายใจ หายใจสะดวก ไม่อึดอัดตัว ขับถ่ายดีมาก ไม่
ปวดเมื่อยตัว ไม่ได้กินยาหมอปัจจุบัน 

410 เลิก 3 เดือน ไตอักเสบเรื้อรัง สุขภาพร่างกายไม่ดีมาก ค่าการท างาน
ของไต  16.54% เหนื่อย ง่วง เพลีย 
เครียด 

ร่ายกายเบาตัว สบายกาย จิตใจเบิกบาน  ท้องไม่อืด เครียด
น้อยลง ผาสุกมากข้ึน 

443 เลิก 3 เดือน แข็งแรง - หลังเลิกเนื้อสัตว์ 3 เดือน ร่างกายแข็งแรงมากข้ึน ไม่อ้วน เบา
ตัว สบายกาย จิตใจสบายมีความสุข น้ าหนักลง 10 กิโลกรัม 

506 ลด 1 เดือน แข็งแรง น้ าหนักมาก น้ าหนักลดลง เบาสบายตัว  
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ตารางที่  24 (ต่อ) 
 

เลขที่ ระยะเวลา 
ในการ
บริโภค
เนื้อสัตว์ 

อาการเจ็บป่วย  สุขภาพ 

    ก่อน 
เข้าร่วมโครงการ 

หลังจาก 
สิ้นสุดโครงการ 

490 เลิก 3 เดือน ต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะกลางคืน ประมาณ  2 ครั้ง เบากาย สบายตัวขึ้น  

    J001 เลิก 3 เดือน ทาลัสซีเมีย SLE 
มะเร็งเต้านม 

ปวดขา ปวดตามเนื้อตัว มีผื่นคัน ความ
ดันต่ า มีไข้ทุกวันตอนเย็น เหนื่อยไม่มี
แรง หายใจไม่ทั่วท้อง อ่อนเพลียอยาก
นอน เหมือนนอนไม่พอ ทานอาหารไม่ได้ 
ผมร่วง เหลืองซีด หาวทั้งวัน ปากคอแห้ง 
แตก มะเร็งเต้านม SLE ริดสีดวงทวาร 
โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน หมอนรอง
กระดูกทับเส้นประสาท ซึมเศร้า 

กินข้าวได้ตามปกติ หายปวดขา หายปวดเนื้อตัว อาการ
ผื่นคันหาย ไม่มีไข้อีกเลย หายเหนื่อย หายใจได้ปกติ ผม
ที่ร่วมเริ่มงอกใหม่ ปากแตกหาย อาการหาวหายไป 
เหลืองน้อยลง นอนกลางวันน้อยลง สุขภาพแข็งแรงขึ้น 

   J002 เลิก 3 เดือน ภูมิแพ้ หอบหืด อาการเหนื่อยเหมือนคนแก่  อาการเหนื่อยหายไป แข็งแรงขึ้น 
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ตารางที่  24 (ต่อ) 
 

เลขที่ ระยะเวลา 
ในการ
บริโภค
เนื้อสัตว์ 

อาการเจ็บป่วย  สุขภาพ 

    ก่อน 
เข้าร่วมโครงการ 

หลังจาก 
สิ้นสุดโครงการ 

   497 ลด 2 เดือน ภูมิแพ้ ระบบ
ทางเดินอาหาร 

ร่างกายมีน้ าหนักน้อย เนื่องจากไม่กิน
ไขมันต่าง ๆ  

ภูมิแพ้มีอาการดีขึ้น น้ ามูกไม่มี ทางเดินอาหารไม่มี
ปัญหา มีความสุขทางใจจากการได้ฟังธรรมะ ท าให้สงบ 
จิตใจดีขึ้นอยู่มาก น้ าหนักตัวเพ่ิมข้ึนจาก 45 เป็น 48 
กิโลกรัม จากการปรับสมดุลอาหารและ ลดการกิน
เนื้อสัตว์ 
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ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาด้านสุขภาวะทางกาย  
ภาวะสุขภาพโดยรวมหลังการทดลองผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม ของกลุ่มทดลองระยะเวลา 3 

เดือน แยกสุขภาพตามกลุ่มโรคคิดเป็นร้อยละ ดังรายละเอียดด้านล่าง 
โรคมะเร็งดีขึ้น จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
โรคไทรอยด์ดีขึ้น จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
โรคไตวายดีขึ้น จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  
โรคเบาหวานดีขึ้น จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.00 
โรค Cholesterol ไขมันในเลือดดีขึ้น จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.56 

 
ตารางที่  25  ตารางสรุปภาวะสุขภาพหลังการทดลองในผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม กลุ่มทดลองใน  
                  ระยะเวลา 3 เดือน 
 

 
โรค 

ค่าท่ี
ต้อง 
การ
ตรวจ 

 
ผลตรวจในห้องปฏิบัติ 

 
ค่าตรวจที่ปกติ 

 
ผลการ 
วินัจฉัย 

  ก่อนเข้า
โปรแกรม 

หลังเข้า
โปรแกรม 

  

1. มะเร็งเต้านม CEA 12.06 mg/ml 2.26 mg/ml <5mg/ml  ปกติ 
2. มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้าย CEA 36.66 mg/ml 3.35 mg/ml <5mg/ml ปกติ 
3. ไทรอยด์ FT4 1.30 ng/dl 0.931 ng/dl  0.93-1.71ng/dl ปกติ 
 TSH 6.89 uIU/ml 2.71 uIU/ml 0.27-4.20mU/L. ปกติ 
4 . ไตวายระยะที่ 3 GFR 58.35 ml/min 106 ml/min  GFR 90 ml/min ไตระยะ1 
 CR 1.48 mg/dl 0.9 mg/dl 0.73-1.18 mg/dl ปกติ 
5. ไตวายระยะที่ 3 GFR 38.60 ml/min 61.17 ml/min GFR 60-90 ml/min ไตระยะ2 
 CR 1.68 mg/dl 1.14 mg/dl 0.73-1.18 mg/dl ปกติ 
6. ไตวายระยะสุดท้าย  GFR 8 ml/min 13 ml/min  less than 15 ไตระยะ5 
 CR 5.12 mg/dl 3.52 mg/dl 0.73-1.18 mg/dl ผิดปกติ 
7. โรคเบาหวาน FPG 114 mg/dl 99 mg/dl <100 mg/dl ปกติ 
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ตารางที่  25 (ต่อ) 
 

 
โรค 

ค่าท่ี
ต้อง 
การ
ตรวจ 

 
ผลตรวจในห้องปฏิบัติ 

 
ค่าตรวจที่ปกติ 

 
ผลการ 

วิ
นัจฉัย 

  ก่อนเข้า
โปรแกรม 

หลังเข้า
โปรแกรม 

  

8. โรคเบาหวาน FPG 145 mg/dl  119mg/dl <100 mg/dl ดีขึ้น 
9. โรคเบาหวาน FPG 265 mg/dl  119 mg/dl <100 mg/dl ดีขึ้น 
10. โรคความดันโลหิตสูง cho 257 mg/dl 182 mg/dl  <200 mg/dl ปกติ 
 Trigl 102 mg/dl 179 mg/dl >=150 mg/dl ปกติ 
 LDL 167 mg/dl 67 mg/dl <130 mg/dl ปกติ 
11.โรคความดันโลหิตสูง cho 324 mg/dl 177 mg/dl <200 mg/dl ปกติ 
 Trigl 141 mg/dl 148 mg/dl >=150 mg/dl ปกติ 
 LDL 238 mg/dl 113 mg/dl <130 mg/dl ปกติ 
12.โรคความดันโลหิตสูง cho 236 mg/dl 181 mg/dl <200 mg/dl ปกติ 
 Trigl 177 mg/dl 140 mg/dl >=150 mg/dl ปกติ 
13.โรคความดันโลหิตสูง cho 220  mg/dl 137 mg/dl <200 mg/dl ปกติ 
 Trigl 157 mg/dl 69 mg/dl >=150 mg/dl ปกติ 
 LDL 83 mg/dl 88 mg/dl <130 mg/dl ปกติ 
14.โรคความดันโลหิตสูง cho 262 mg/dl 209 mg/dl <200 mg/dl ปกติ 
 Trigl 119 mg/dl 106 mg/dl >=150 mg/dl ปกติ 
 LDL 186 mg/dl 145 mg/dl <130 mg/dl ปกติ 

 
 จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการดูแลสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรมแพทย์วิถีธรรมหลัง
ทดลอง  กลุ่มที่เข้าโปรแกรมเสริมพลังลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์  หายหรือเบาเทาลง จากก
อาการเจ็บป่วยหรือความไม่สุขสบายทางกาย ทางด้านร่างกาย เบา สบายมีก าลัง ทางด้านจิตใจ มี
ผาสุกมากขึ้น จิตใจเบิกบานจากการได้ฟังธรรมะ ใจเป็นสุข สงบ สบายใจที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ และ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีอาการเจ็บป่วย และเมื่อสิ้นสุดโครงการผู้ป่วยมีอาการ
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ดีขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงหลักฐานทางการแพทย์ประกอบค าอธิบายแยกเป็นโรคประจ าตัว 
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. โรคมะเร็ง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 หายจากโรค ดังตัวอย่าง 

  คนที่ 1 เลขที่ 421 อายุ 57 ปี เป็นมะเร็งเต้านม ก่อนมาเข้าโครงการ น้ าหนัก 42.30 
กิโลกรัม ส่วนสูง 180 เซนติเมตร เลิกทานเนื้อสัตว์ตลอด 3 เดือน หลังจบโครงการไปตรวจค่า 
CEA=2.26 mg/ml (0-5) ผลการตรวจคือ ไม่พบเซลล์มะเร็ง 
  คนที่ 2 เลขที่ 01 อายุ 40 ปี น้ าหนัก 49.70 กิโลกรัม ส่วนสูง 156 เซนติเมตร เป็น
มะเร็งล าไส้ระยะสุดท้ายชนิดแพร่กระจาย ต่อมน้ าเหลืองและรังไข่ ได้มีการท าการผ่าตัดล าไส้ก่อนเข้า
โครงการ และให้คีโม 3 เข็มจาก 12 เข็ม ทนการคีโมไม่ไหวหยุดการให้คีโม นอนไม่หลับ มีอาการผม
ร่วง พะอืดพะอม ก่อนเข้าโครงการ ค่า CEA=36.66 mg/ml (0-5) ได้มีการงดเนื้อสัตว์ก่อนมาเข้า
โครงการหนึ่งเดือน ค่า CEA=12.51mg/ml หลังจากเข้าโครงการ เลิกทานเนื้อสัตว์ตลอด 3 เดือน ค่า 
CEA=3.35 mg/ml ผลการตรวจคือ ไม่พบเซลล์มะเร็ง 
  โดยกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง หลังไม่กินเนื้อสัตว์ โดยส่วนใหญ่ อาการทางด้านร่างกาย เบา
สบาย อาการปวดตึงหายไป ไม่อึดอัด  สบายใจ ไม่เครียดหลังจากได้ฟังธรรมะ ท าให้ไม่เร่งผล ไม่
กังวล ในการดูแลตนเอง และมีความผาสุกในการไม่เบียดเบียนสัตว์  
 2. โรคไทรอยด์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 หายจากโรค ดังตัวอย่าง 
  คนที่ 1 เลขที่ 258 อายุ 64 ปี ก่อนเข้าโครงการ น้ าหนัก 64.60 กิโลกรัม ส่วนสูง 156 
กิโลกรัม กินยามาหลายปี หลังจบโครงการ น้ าหนัก 62 กิโลกรัม ผลไทรอยด์ ก่อนเข้าโครงการ ค่า 
FT4 = 1.30 ng/dl (0.93-1.71) TSH= 6.89 uIU/ml (0.27-4.20) เลิกการกินเนื้อสัตว์ตลอด 3 
เดือน ค่า FT4=0.931 ng/dl TSH= 2.71 uIU/ml ผลการตรวจไทรอยด์เป็นปกติ  
  จะผลการวิจัยพบว่ากลุ่มไทรอยด์ จากเดินมีอาการ ปวดขา  หลังเลิกกินเนื้อสัตว์ 3 
เดือน ไม่ปวดขา นั่งลุกง่ายขึ้น ร่างกายเบาสบาย ไม่เหนื่อย พอไปกินเนื้อสัตว์ จะมีอาการแน่น ผายลม
เหม็น ผลค่าเลือดตรวจระดับฮอร์โมนในกระแสเลือดของต่อมไทรอยด์ก่อนและหลัง พบว่าหลังจาก
เข้าโครงการ  ค่าปกติดีทุกอย่าง จากผลเลือดเห็นว่าควรกินมังสวิรัติ 
 3. โรคไตวาย จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  อาการของโรคหาย และอาการของโรค
ดีขึ้น ดังตัวอย่าง 
  คนที่  1 พระ อายุ  40 ปี  ก่อนเข้าโครงการเป็นไตวาย อัตรากรองของไตอยู่ที่ 
GFR=58.35 ml/min (ไตวายระยะที่ 3) ค่าของเสียในเลือด CR=1.48 mg/dl (0.73-1.18) เลิกกิน
เนื้อสัตว์ 3 เดือน จบโครงการ อัตราการกรองของไตเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ GFR=106 ml/min (ไตอยู่ระยะ 1) 
ค่าของเสียในเลือดลดลง CR=0.9 mg/dl (0.73-1.18) ผลการตรวจไตปกติ 
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  คนที่ 2 เลขที่ 413 อายุ 61 ปี น้ าหนัก 50.4 กิโลกรัมส่วนสูง 155 เซนติเมตร ก่อนเข้า
รับการอบรมเป็นไตวายระยะสุดท้าย อัตรากรองของไตอยู่ที่ GFR=8 ml/min (ไตวายระยะที่ 5) ค่า
ของเสียในเลือด CR=5.12 mg/dl(0.73-1.18) เลิกกินเนื้อสัตว์ 3 เดือน  หลังการทดลอง อัตรากรอง
ของไตเพ่ิมขึ้น GFR=13 ml/min (ไตอยู่ระยะ 5) ค่าของเสียในเลือดลดลง CR=3.52 mg/dl (0.73-
1.18) ผลการตรวจไตดีข้ึนกว่าก่อนเข้ารับการอบรม 
  คนที่ 3 เลขที่ 02 อายุ 78 ปี น้ าหนัก 62 กิโลกรัม ส่วนสูง 155 เซนติเมตร   ก่อนเข้า
รับการอบรมเป็นไตวายระยะ3 อัตรากรองของไตอยู่ที่ GFR=38.60 ml/min (ไตวายระยะที่ 3) ค่า
ของเสียในเลือด CR= 1.68 mg/dl (0.73-1.18) เลิกกินเนื้อสัตว์ 3 เดือน จบโครงการ อัตรากรองของ
ไตเพ่ิมขึ้น GFR=61.17 ml/min (ไตอยู่ระยะ 2) ค่าของเสียในเลือดลดลง CR= 1.14 mg/dl (0.73-
1.18) ผลการตรวจไตดีข้ึนกว่าก่อนเข้าโครงการ 
  ผู้ป่วยโรคไต หลังเลิกกินเนื้อสัตว์ 3 เดือน ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น เบาตัว สบายกาย 
เบาตัว จิตใจสบายมีความสุข ใจเย็น 
 4. โรคเบาหวาน จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.00 ค่าน้ าตาลในเลือดลดลง ดัง
ตัวอย่าง 
  คนที่ 1 เลขที่ 537 อายุ 70 ปี น้ าหนัก 65.90 กิโลกรัม ส่วนสูง 146  เซนติเมตร ก่อน
เข้าโครงการ ค่าน้ าตาลในเลือดก่อนเข้าโครงการ FPG=114 mg/dl หลังจบโครงการ FPG=99 
mg/dl ผลการตรวจเบาหวานเป็นปกติ 
  คนที่ 2 เลขที่ 02 อายุ 78 ปี น้ าหนัก 62 กิโลกรัม ส่วนสูง 155 เซนติเมตร ค่าน้ าตาล
ในเลือดก่อนเข้าโครงการ FPG=145 mg/dl หลังจบโครงการ FPG=119mg/dl ผลการตรวจ
เบาหวานดีขึ้น 
  คนที่ 3 เลขที่ 305 อายุ 58 ปี น้ าหนัก 64.4 กิโลกรัม ส่วนสูง 165 เซนติเมตร ค่า
น้ าตาลก่อนเข้าโครงการ FPG=265 mg/dl หลังจบโครงการ FPG=119 mg/dl ผลการตรวจ
เบาหวานดีขึ้น 
  โดยผู้ป่วยเบาหวาน หลังลด การบริโภคเนื้อสัตว์ลง 1 เดือน ร่างกายเบาสบาย น้ าหนัก
ตัวลดลง น้ าตาลลดลงร่างกายแข็งแรงขึ้น บางรายยังกินยาควบคู่ และมีการปรับลดยาลง หลังเลิกกิน
เนื้อสัตว์ 3 เดือน ร่างกายเบา สบาย ใจเป็นสุข และไม่ต้องทานยา ควบคุมน้ าตาล 
 5. โรค Cholesterol ไขมันในเลือด จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.56 หายจากโรค 

ดังตัวอย่าง 
  คนที่ 1 เลขที่ 537 อายุ 70 ปี น้ าหนัก 65.90 กิโลกรัม ส่วนสูง 146 เซนติเมตร ก่อน
เข้าโครงการ Cholesterol =257 mg/dl Triglyceride =102 mg/dl LDL=167 mg/dl หลังจบ
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โ ค ร ง ก า ร  Cholesterol =182 mg/dl Triglyceride=179 mg/dl LDL=67 mg/dl ผ ล คื อ 
Cholesterol อยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่า Triglyceride สูงขึ้น ไขมันเลว (LDL) ลดลงจนเป็นเณฑ์ปกต ิ
  คนที่ 2 เลขที่ 223 อายุ 45 ปี น้ าหนัก 51.2 กิโลกรัม ส่วนสูง 157 เซนติเมตร ก่อน
ทดลอง Cholesterol =324 mg/dl Triglyceride =141 mg/dl LDL=238 mg/dl หลังการทดลอง 
Cholesterol =177 mg/dl Triglyceride=148 mg/dl LDL=113 mg/dl ผ ล คื อ  Cholesterol 
Triglyceride LDL ลดลงจนเป็นเกณฑ์ปกติ  
  คนที่ 3 เลขที่ 225 อายุ 50 ปี น้ าหนัก 50 กิโลกรัม ส่วนสูง 153 เซนติเมตร ก่อนเข้า
โครงการ Cholesterol =236 mg/dl Triglyceride =177 mg/dl หลังจบโครงการ Cholesterol 
=181 mg/dl Triglyceride=140 mg/dl ผลคือ Cholesterol Triglyceride ลดลงจนเป็นเกณฑ์
ปกติ  
  คนที่ 4 เลขที่ 301 อายุ 61 ปี น้ าหนัก 56.80 กิโลกกรัม ส่วนสูง 145เซนติเมตร ก่อน
เข้าโครงการ  cholesterol =220  mg/dl Triglyceride =83 mg/dl LDL=157 mg/dl หลังจบ
โ ค ร ง ก า ร  Cholesterol=137 mg/dl Triglyceride=69 mg/dl LDL=88 mg/dl ผ ล คื อ 
Cholesterol Triglyceride LDL ลดลงจนเป็นเกณฑ์ปกติ  
  คนที่ 5 เลขที่ 440 อายุ 57 ปี น้ าหนัก 49.70 กิโลกรัม ส่วนสูง 158 เซนติเมตร ก่อน
เข้าโครงการ cholesterol =262 mg/dl Triglyceride =119 mg/dl LDL=186 mg/dl หลังจบ
โ ค ร ง ก า ร  Cholesterol =209 mg/dl Triglyceride=106 mg/dl LDL=145 mg/dl ผ ล คื อ 
Cholesterol Triglyceride LDL มีค่าลดลงจนเป็นเกณฑ์ปกติ 
  โดยผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง ละเนื้อสัตว์ 2 เดือน จากเดิมเคยปวดกล้ามเนื้อหน้าขา ที่
ท้ายท้อยปวดตึงบ่าไหล่ มีสุขภาพดีขึ้น น้ าหนักลดลง ใจเย็นขึ้น ไม่ฟุ้งซ่าน จิตใจมีความสุขดี ผู้ที่เลิก
เนื้อสัตว์ 3 เดือน มีร่างกายเบากาย สบายใจ หายใจสะดวก ไม่อึดอัดตัว ไม่ปวดเมื่อยตัว 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิก
การบริโภคเนื้อสัตว์หลังการเข้าร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลของ
การเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ และระหว่างกลุ่ม ก่อนและหลังการเข้าผู้ร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรม ศึกษาผลของการเสริม
พลังต่อภาวะสุขภาพ โดยศึกษากับผู้เข้าร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรม จ านวน 70 คน สามารถสรุปและ
อภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. กลุ่มทดลองเพ่ือศึกษาผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภค
เนื้อสัตว์หลังการเข้าร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.29 นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ 100.00 มีอายุระหว่าง 61-70 ปี ร้อยละ 31.43 จบการศึกษาท่ีระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
58.62 มีหมู่เลือดโอ ร้อยละ 60.00 มีโรคประจ าตัว คือ โรคความดันไขมันในเลือด ร้อยละ 16.07 ไม่
รับประทานยาประจ าตัว ร้อยละ 48.48 ไม่เคยบริโภคอาหารมังสวิรัติ หรืออาหารเจในระยะ 1 ปีที่
ผ่านมา ร้อยละ 28.57 กลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.14 นับถือศาสนาพุทธ ร้อย
ละ 100.00 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 45.71 จบการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 58.62 มี
หมู่เลือดโอ ร้อยละ 34.29 มีโรคประจ าตัว  คือ โรคปวดกล้ามเนื้อและกระดูก ร้อยละ 32.14 ไม่
รับประทานยาประจ า ร้อยละ 60.00 ท าอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจกินเอง ร้อยละ 47.62  

 2. พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบหลังการทดลอง
ภายในระยะเวลา 3 เดือน พบว่า กลุ่มทดลอง ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังเข้าโปรแกรมเสริมพลัง 
ส่วนใหญ่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ตลอด 3 เดือน ร้อยละ 60.00 รองลงมาไม่รับประทานเนื้อสัตว์ตลอด 2 
เดือน และ 1 เดือน ร้อยละ 20 และ 17.14 ตามล าดับ กลุ่มเปรียบเทียบ ภายในระยะเวลา 3 เดือน 
ส่วนใหญ่รับประทานเนื้อสัตว์ ร้อยละ 34.29  รองลงมา ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ตลอด 1 เดือน, 2 เดือน 
และ 3 เดือน ร้อยละ 22.86, 17.14 ส่วนใหญ่ของการไม่บริโภคเนื้อสัตว์ มาจาก ต้องการรักษาศีล และ
ไม่อยากเบียดเบียนชีวิตสัตว์ ร้อยละ 62.22 ของกลุ่มทดลอง ร้อยละ 60.55 ของกลุ่มเปรียบเทียบ 
กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ ชอบกินผักและผลไม้ร้อยละ 78.84 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ ชอบกินผัก
และผลไม้ ร้อยละ 58.82 
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 3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภค ด้านทางกาย พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พฤติกรรมการบริโภค ด้านทางจิตใจ พฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 
ของผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ และระหว่างกลุ่มก่อนและหลัง
การทดลองผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคด้าน
ทางกาย พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พฤติกรรมการบริโภคด้านทางจิตใจ 
น้ าหนักตัว และดัชนีมวลกายสูงกว่าก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 หลังการทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย 
พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ น้ าหนักตัว และดัชนีมวลกาย สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมการบริโภคด้านทางจิตใจ 
ความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนการเปรียบเทียบผลการเสริมพลังระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบพบว่าก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย  พฤติกรรมการ
บริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ พฤติกรรมการบริโภคด้านทางจิตใจ น้ าหนักตัว ดัชนีมวลกาย 
ความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 หลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และพฤติกรรมการบริโภคด้านทางจิตใจ กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตตัวบน ความดัน
โลหิตตัวล่าง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. ภาวะสุขภาพหลังทดลองของกลุ่มทดลองของผู้เข้ารับการอบรมแพทย์วิถีธรรมหลัง
ทดลอง พบว่า กลุ่มที่เข้าโปรแกรมเสริมพลังลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ ร้อยละ 74.29 มีภาวะ
สุขภาพ ทางด้านร่างกาย  หายหรือบรรเทาลง จากอาการเจ็บป่วยหรือความไม่สุขสบายทางกาย 
ร่างกายเบาสบายมีก าลัง ทางด้านทางจิตใจ มีความสุขมากขึ้น จิตใจเบิกบาน ใจเป็นสุข สงบ สบายใจ
ที่ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์จากการได้ฟังธรรมะเข้าใจถึงสาเหตุว่า การกินเนื้อสัตว์เป็นการเบียดเบียนผิด
ศีลข้อที่ 1 ส่งผลท าให้ร่างกายเจ็บป่วย อายุสั้น ส่วนภาวะสุขภาพจากผลเลือดดีขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์
ปกติในหลายกลุ่มโรค เช่น มะเร็ง ค่าเลือดดีขึ้นจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
เบาหวาน ค่าเลือดดีขึ้น จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ค่า
เลือดดีขึ้น จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ไทรอยด์ค่าเลือดดีขึ้น จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 และโรคไต ค่าเลือดดีขึ้น จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์
และภาวะสุขภาพ ของผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมแพทย์วิถีธรรมที่ได้รับโปรแกรมการเสริมพลังมีรับรู้เรื่องข้อมูลต่าง ๆ 
จากสื่อออนไลน์ (Line) เช่น 1) ความรู้แพทย์วิถีธรรมและการพัฒนาด้านวิญญาณ (ปัญญา) โดยการฟัง
ธรรม ทบทวนธรรม เพ่ือให้จิตใจมีความเมตตา กรุณาต่อการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ ให้เกิดก าลังใจ และ
ความมั่นใจในการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 2) ให้ข้อมูลโดยการแบ่งปันประสบการณ์ถึง
ประโยชน์ของการลดละเลิกเนื้อสัตว์จากต้นแบบที่เป็นบุคคลจริง ผ่านการเขียนให้ข้อมูลเพ่ือให้เกิด
ก าลังใจ 3) ให้ชมวีดีทัศน์ เสนอข้อมูลของโทษและประโยชน์ของการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ 5) 
ด้านอันตรายของการกินเนื้อสัตว์ที่มากเกินส่งผลให้เจ็บป่วย 6) ด้านโภชนาการกินผัก ผลไม้ ธัญพืชที่มี
แหล่งโปรตีนจากพืชทดแทนแหล่งโปรตีนจากสัตว์ เพ่ือลดความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ  เป็นระยะเวลา 12 
สัปดาห์ หลังได้รับโปรแกรมเสริมพลังกลุ่มทดลอง มีการรับรู้ความสามารถตนเอง สูงกว่าก่อนเข้า
โปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  
 จากผลการวิจัย พบว่า สถานการณ์การบริโภคเนื้อสัตว์ของผู้ร่วมอบรม เป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสมดีกว่าก่อนเข้าโปรแกรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ และคณะ.  
(2553 : บทคัดย่อ) พบว่า การเสริมพลังมีผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่มีระดับน้ าตาล
ในเลือดสูงของชุมชนวัดปุรณาวาส มากกว่าก่อนกระบวนการเสริมพลังแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเสริมพลังก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
ระดับบุคคลของผู้ป่วยเบาหวาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของรุสนี  วาอายีตา  (2557 : บทคัดย่อ) 
ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
จากการวิจัยพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเอง 
พฤติกรรมการก ากับตนเอง และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาพร แนวบุตร  (2558 : 30) พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองหลังการ
เสริมพลังมีผลท าให้ผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวมีความสามารถดูแลตนเองด้านโภชนการอยู่ในระดับดี 
(x=3.39, S.D=0.22) ซึ่งสูงกว่าก่อนได้รับการเสริมพลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมนาด วรรณพรศิริ และสุภาพร แนวบุตร   (2559 : บทคัดย่อ) พบว่า 
หลังการทดลองของโปรแกรมสร้างพลัง กลุ่มทดลองมีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยเต้านมสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 จากการเก็บข้อมูล พบว่า ความตั้งใจของผู้เข้าร่วมอบรมที่จะลด ละ เลิกการบริโภค
เนื้อสัตว์ ในกลุ่มทดลองคือ ได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลโดยการเพ่ิมอธิศีลข้อที่  1 และไม่ต้องการ
เบียดเบียนชีวิตสัตว์คิดเป็นร้อยละ 62.22 สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลผลโปรแกรมเสริมพลัง 
(ตารางที่ 23) ก่อนทดลองและหลังทดลอง พบว่า เมื่อกลุ่มทดลองได้ศึกษาวีดีทัศน์ชีวิตร่ าไห้ ซึ่งเป็น
วีดีโอเกี่ยวกับการฆ่าท าร้ายสัตว์ก่อนน ามาประกอบอาหาร รวมทั้งการได้ฟังธรรมและทบทวนธรรม
เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กิตติกร สุนทรานุรักษ์  (2543 : 
127) เรื่อง การศึกษาการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองของชาวอโศก เพ่ือศึกษาหลักค าสอนทางพุทธศาสนา 
พบว่า สมาชิกชุมชนทุกคนเห็นด้วยกับการรักษาศีล 5 ละอบายมุข และทานมังสวิรัติโดยให้เหตุผลว่า
นอกจากไม่เป็นการผิดศีล ไม่ส่งเสริมให้คนท าบาปแล้ว  ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของหมายขวัญพุทธ สุขโสต (2559 : 140-190) พบว่า จากการศึกษาด้านความผาสุกใน
ศรัทธาที่ยึดมั่นต่อ พระศาสนาของผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้องจ านวน 50 คน เชื่อ
ในวิบากกรรมว่ามีจริง เมื่อเราเบียดเบียนสัตว์ เราจะมีวิบากกรรมท าให้เราเจ็บป่วย และอายุสั้น เห็น
ด้วยร้อยละ 72 ซึ่งความสัมพันธ์ที่สอดคล้องในด้านการรับประทานอาหารกับความผาสุกในศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนาของ ผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้องมีการปฏิบัติด้านสุขภาพกินอาหาร
อย่างรู้คุณค่าหรือประโยชน์ของอาหาร เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ในศีลข้อที่ 1 คือการไม่เบียดเบียน
ตนเองและสัตว์อ่ืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 005 (r=.317,p-valve=0.025) ซึ่ง
ตรงกับค าสอนในหลายศาสนา (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  (2549 : 147-
153) สอนให้ไม่เบียดเบียนชีวิต คือไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เช่นศีลข้อที่ 1 ในศาสนาพุทธ เป็นต้น ศาสนา
ฮินดู ได้มีบันทึกไว้ว่า ในกระบวนการฆ่าสัตว์และการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นการเบียดเบียน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อจิตใจที่ค่อนข้างจะซับซ้อน ท าให้คนจิตใจดุร้าย ก้าวร้าว โหดเหี้ยม ศาสนาฮินดูและพุทธ
ศาสนามีการสอนว่า การฆ่าสัตว์เป็นบาปและได้รับผลกรรมในภายหลัง ทั้งทางด้านศีลธรรมและด้าน
โภชนาการเนื่องจากสัตว์ถูกฆ่าและมีความเจ็บปวดอย่างรุนแรง จะหวาดกลัว แล้วจะหลั่งอะดรีนาลิน 
(adrenalin) และสารแห่งความเครียด ออกมาปริมาณสูง ผู้ที่ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์จะไม่ได้รับ
ฮอร์โมนอะดรีนาลีนที่ติดมากับเนื้อสัตว์ ซึ่งตรงกับในพระไตรปิฏกที่กล่าวเหตุให้อายุสั้น (พระไตรปิฏ
กเล่ม 22. "อานายุสสสูตร” ข้อ 125-126) พระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งการมีอายุยืน อายุสั้นมีโรคมาก มี
โรคน้อย “ดูกรมาณพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม เป็นผู้มักท าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง 
เป็นคนเหี้ยมโหด มีมือเปื้อนเลือด หมกหมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต จะเป็น
คนมีอายุสั้น บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามเป็น ผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ (ท าให้
ตนเอง คนอ่ืนหรือสัตว์อ่ืนได้รับความทุกข์ทรมาน/เดือดร้อน/ไม่สบาย/บาดเจ็บ/ล้มตาย) ด้วยฝ่ามือ
หรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตรา (อาวุธหรือวิชาหรือวิธีการต่าง ๆ) จะเป็นคนที่มีโรคมาก “ธรรม
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ทั้งหลาย มีจิตน าหน้า”(พระไตรปิฏกเล่ม 25 ข้อ 11) “เมื่อจิต ไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้ 
(พระไตรปิฏก เล่มที่ 12 ข้อ 64)” เมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นอันต้องหวัง” (พระไตรปิฏก เล่ม 12 
ข้อ 64) จะเห็นได้ว่าจิตใจมีผลอย่างมากต่อการเกิดความสุขหรือความทุกข์  
 นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมการอบรมมีความตั้งใจลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์เพ่ือรักษาโรค
เมื่อเกิดความเจ็บป่วย ร้อยละ 48.89 และลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ร้อยละ 25.77 โดยมีความเชื่อ
ว่าไม่กินเนื้อสัตว์จะลดโรคได้ ร้อยละ 95.45 ซึ่งสอดคล้องกับผลของการวิเคราะห์โปรแกรมเสริมพลัง 
(ตารางที่ 23) ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังการรับรู้ความสามารถตนเองว่าการลด ละ เลิก 
การบริโภคเนื้อสัตว์ ท าให้สุขภาพดีขึ้น (x=4.69, S.D=0.47) เชื่อว่าอาหารที่ท าจากเนื้อสัตว์ มีผลท า
ให้เจ็บป่วย (x=4.37, S.D=0.69) เชื่อว่าเนื้อสัตว์ในปัจจุบันมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายอยู่มากมาย 
(X=4.71, S.D=0.519) ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการรับรู้ สูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI) เป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สถาบันสุขภาพแห่งชาติของรัฐบาลกลาง ได้ระบุว่า การกินเนื้อแดงสองครั้งต่อสัปดาห์
ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดได้ 20 % และมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 24 % จากโรคมะเร็งล าไส้
ใหญ่  30-40% และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ที่มีการแปรรูปมีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อนถึง 67% 
สอดคล้องกับข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์   (2560 : 1) ปัจจุบันเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานกัน
อยู่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายอยู่มากมาย เช่น สารเร่งเนื้อแดง สาเหตุของโรคหัวใจ , ยาปฏิชีวนะ
ประเภทคลอแรมแฟนิคอล (Chloramphenicon) และยาในกลุ่มไนโตรฟูแลม (Nitrofurms) ที่เป็น
สาเหตุของโรคมะเร็ง ไขมันที่มากเกินจ าเป็นจากเนื้อสัตว์ จนท าให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้ และอาจ
ก่อให้เกิดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด จากข้อมูลของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก  (2549 : 39) ได้กล่าวถึงงานวิจัยของ ดร. Daviglus ศาสตราจารย์เวชศาสตร์ป้องกันและ
การแพทย์ (ผู้สูงอายุ) ที่ Northwestern University พบว่า อาหารที่ได้จากสัตว์มีสารอาหารที่ส าคัญ
ที่อาจจะไม่พร้อมใช้งาน จากการบริโภคสูงของเนื้อสัตว์สีแดงได้รับการแสดงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยง
มากขึ้นของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ อาหารดังกล่าวอาจจะมี
ระดับสูงของไขมันอ่ิมตัวและคลอเรสเตอรอล มีหลักฐานสนับสนุนการบริโภคอาหารทะเลอาจจะมีผล
ต่อกล้ามเนื้อหัวใจ สายโซ่ยาวโอเมก้า 3 กรดไขมันไม่อ่ิมตัว สมาคมของการบริโภคเนื้อ เนื้อแดง สัตว์
ปีก และปลา เป็นปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองตีบเช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และ
โรคเบาหวาน จากข้อมูลของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกกล่าว่า การรับประทานอาหารที่เน้นแต่
เนื้อสัตว์จะเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงป่วยด้วยโรคหัวใจและมะเร็ง สอดคล้องกับลักษณะการกินของชาว
เอสกีโม ที่เน้นกินเนื้อกับไขมัน ท าให้ร่างกายเสื่อโทรม แก่เร็ว อายุโดยเฉลี่ยคือ 27 ปี สอดคล้องกับ
งานวิจัยหลายงานที่กล่าวตรงกันว่าการกินอาหารมังสวิรัติจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ จาก
ข้อมูลใน เมเนเจอร์ออนไลน์  (2560 : ออนไลน์) กล่าวว่า งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเจอร์นัล ออฟ 
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แคนเซอร์ของอังกฤษ พบว่า ผู้ที่งดเนื้อสัตว์อย่างเคร่งครัดมีแนวโน้มเป็นโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ น้อยลง
ถึง 45 % จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 61,000 คนเป็นเวลา 12 ปี และพบว่าผู้ที่กินอาหาร
มังสวิรัติมีแนวโน้มเป็นมะเร็งทุกชนิดน้อยกว่าผู้ที่กินเนื้อสัตว์ 12 %  
 ผู้ เข้าร่วมการอบรมมีความเชื่อว่าไม่กินเนื้อสัตว์จะไม่ขาดสารอาหารร้อยละ 68.18 
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกหลังเข้า
โปรแกรมเสริมพลัง (ตารางที่ 23) ว่าอาหารจากพืช ผัก ผลไม้ มีคุณค่าทางอาหารมากกว่าเนื้อสัตว์ 
(x=4.49, S.D=0.702) รวมทั้งการบริโภคธัญพืชหลากชนิด ท าให้ได้รับสารอาหารประเภทโปรตีน
ครบถ้วนเท่ากับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ (x=4.34, S.D=0.64) รวมทั้งการบันทึกอาหารประจ าวันเป็น
ตัวกระตุ้นให้ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ (x=4.29, S.D=0.71) สอดคล้องกับข้อมูลของกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  (2549 : 59-63) ที่ระบุข้อมูลจากงานวิจัยในสัตว์ทดลอง
ในระบาดวิทยา ยอมรับว่าอาหารจากพืช ผัก และผลไม้ที่มีสีเขียว เหลือง ส้ม และมีเส้นใยสามารถ
ป้องกันหรือลดอัตราการเกิดมะเร็งหลายชนิด จากการศึกษาที่มหาวิทยาลัย บัฟฟาโล รัฐนิยอร์ค 
สหรัฐฯ พบว่าผู้ที่บริโภคผักตระกูลกะหล่ า ได้แก่ กะหล่ าปลี ดอกกะหล่ า บร็อคโคลี่ ผักกาด ผักโขม
เป็นประจ าจะไม่เป็นมะเร็งล าไส้ใหญ่ โดยในผักเหล่านี้มีสารประกอบพวก อินโดลซึ่งกระตุ้นเอมไซน์
บางชนิดในเซลล์ตับให้ช่วยท าลายสารก่อมะเร็งและยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้ ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการโภชนาการเพ่ือสุขภาพ ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  (2549 : 
167-168) ระบุแหล่งโปรตีนจากพืชที่ทดแทนแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยระบุว่าโปรตีนจากพืชจะ
ถูกย่อยในร่างกายมนุษย์ง่ายกว่าโปรตีนจากสัตว์ เราสามารถพบโปรตีนในพืชที่มีกรดอะมิโนจ าเป็น 
(ตารางที่ 1) เมล็ดในของพืช  นัท ถั่ว งา พืชผักใบเขียว  ผลไม้สด ซ่ึงข้อมูลรายงานการส ารวจสุขภาพ
ประชาชนไทย จากการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557  พบว่า คนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 
74.1 บริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ ซึ่งองค์การอนามัยโลกก าหนด ข้อแนะน าการบริโภคผักผลไม้ให้
ได้อย่างน้อย 400 กรัม/วัน หรือประมาณ 4-6 ทัพพี เพราะการบริโภคผักผลไม้เพียงพอตามที่แนะน า
จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ  จากฐานข้อมูลสารอาหารแห่งชาติของ 
USDA - ฉบับที่ 28 (ตารางที่ 26) พบว่า ในผัก ผลไม้ และธัญพืชมีโปรตีนที่สามารถทดแทนโปรตีน
จากเนื้อสัตว์ได้ดี เช่นเนยถั่ว 100 กรัม มีโปรตีน 24.1 กรัม เมล็ดฟักทอง 100 กรัมมีโปรตีน 29.8 
กรัม Hemp Seeds 100 กรัม มีโปรตีน 31.6 กรัม ถั่วสลิงอบแห้ง 100 กรัม มีโปรตีน 24.4 กรัม 
ถั่วงอก 100 กรัมมีโปรตีน 13.1 กรัม เป็นต้น 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมแพทย์วิถีธรรมที่ได้รับโปรแกรมการเสริมพลังมีพฤติกรรมการลดละเลิก
การบริโภคเนื้อสัตว์สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมเสริมพลัง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ได้รับการเสริม
พลังเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์หรือ 3 เดือนหลังจากเข้าร่วมอบรมค่ายแพทย์วิถีธรรม 9 วัน เพ่ือ



151 

 

เรียนรู้ทฤษฎีการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักการแพทย์วิถีธรรมและฝึกปฏิบัติ เช่น การรับประทาน
อาหารสุขภาพปรับสมดุลที่ไม่มีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตามหลักแพทย์วิถีธรรม การรับฟังการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูแลตนเองของผู้ร่วมอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองภายใต้ระยะเวลาที่
ก าหนด กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ และพฤติกรรมการบริโภคด้านทางจิตใจสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
ซึ่งมีความแตกต่างจากก่อนการทดลอง และในระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบผลการวิจัย
พบว่า พฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และ
พฤติกรรมการบริโภคด้านทางจิตใจในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีพฤติกรรมการบริโภคไม่
แตกต่างกัน จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเสริมพลังให้แก่กลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่ม
ทดลองโดยการให้ข้อมูลด้านต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ (Line) ได้แก่  1) ความรู้แพทย์วิถีธรรมและการ
พัฒนาด้านวิญญาณ (ปัญญา) ให้เกิดก าลังใจ และความม่ันใจในการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 2) 
ให้ข้อมูลโดยการแบ่งปันประสบการณ์ถึงประโยชน์ของการลดละเลิกเนื้อสัตว์จากต้นแบบที่เป็นบุคคล
จริง ผ่านการเขียนให้ข้อมูลเพ่ือให้เกิดก าลังใจ 3) ให้ชมวีดีทัศน์ เสนอข้อมูลของโทษและประโยชน์
ของการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ มีอิทธิพล
ที่ท าให้กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ และพฤติกรรมการบริโภคด้านทางจิตใจสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์ของ
การลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ของกลุ่มทดลองเป็นระยะเวลา 2 และ 3 เดือนสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบที่ไม่ได้รับการเสริมพลังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่  10 สอดคล้องกับการศึกษา
ของ เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ และคณะ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการเสริมพลังในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนวัดปุรณาวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลการใช้กระบวนการเสริมพลัง (Empowerment) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู้ที่มี
ระดับน้ าตาลในเลือดสูงของชุมชนวัดปุรณาวาส ผลการวิจัยพบว่า คะแนนรวมพฤติกรรมสุขภาพ ของ
กลุ่มตัวอย่างหลังกระบวนการเสริมพลังเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มากกว่าก่อน
กระบวนการเสริมพลัง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p  0.01) และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สุภาพร แนวบุตร (2558 : 30) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  (p  0.05) การเสริมสร้างพลังอ านาจ  ท าให้ผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวมี
ความสามารถในการดูแลตนเองดีขึ้น หลังได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจความสามารถในการดูแล
ตนเองด้านโภชนาการมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี สูงกว่าก่อนได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจที่
คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลตนเองด้านโภชนาการอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ
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การศึกษาของ ยุวดี รอดจากภัย,  สมพล กิตติเรืองเกียรติ และประสิทธิ์ กมลพรมงคล (2555 : 116-
123) ได้ท าการศึกษาผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของกลุ่ม
เสี่ยงโรคเบาหวาน อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมเสริมสร้างพลัง
อ านาจมีผลท าให้กลุ่มทดลองมีการรับรู้พลังอ านาจของตนเองในการป้องกันโรคเบาหวาน ความรู้สึกมี
คุณค่าของตนเองและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p  0.05) นอกจากนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, วัฒนา 
พันธุ์ศักดิ์ และฉวีวรรณ โพธิ์ศรี  (2557 : 216-224) โดยท าการศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้าง
พลังอ านาจต่อการพัฒนาศักยภาพ การดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ผลการวิจัยพบว่า  คะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย 
และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ ค่าดัชนีมวลกายก่อนและหลังเข้าโครงการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) และกลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจ าตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน 
สามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้น 

3. ภาวะสุขภาพกลุ่มทดลองของผู้เข้าร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรม 
  3.1 ผู้เข้ารับการอบรมแพทย์วิถีธรรมที่ได้รับโปรแกรมการเสริมพลังมีภาวะสุขภาพ 
น้ าหนักตัวและดัชนีมวลกาย ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมเสริมพลัง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 อภิปรายผลได้ดังนี้ 

เมื่อพิจารณาน้ าหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบมีน้ าหนักตัวและดัชนีมวลกายต่ ากว่าก่อนการทดลอง แต่ความดันโลหิตตัวบนและความ
ดันโลหิตตัวล่างไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิตตัวบน และความดันโลหิตตัวล่าง 
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ    ไม่แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเข้าร่วมอบรมค่ายแพทย์วิถีธรรมเป็นระยะเวลา 9 วัน ของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบ ประชากรทั้งสองกลุ่มได้เรียนรู้ทฤษฎีการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักการแพทย์วิถี
ธรรมและฝึกปฏิบัติเหมือนกัน  จึงเป็นเหตุที่ท าให้ประชากรทั้งสองกลุ่มสามารถดูแลสุขภาพตาม
หลักการแพทย์วิถีธรรมได้พอควร โดยการน าเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะแนวทางในการบริโภคอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ เป็นแนวทางในการบริโภคอาหารแบบมังสวิรัติที่
ปราศจากนมและไข่ ซึ่งส่งผลให้น้ าหนักตัวและดัชนีมวลกายของทั้งสองกลุ่มลดลงและอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
จากผลการวิจัยไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าการเสริมพลังเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง 
ลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ เป็นอิทธิพลหลักที่
ท าให้กลุ่มทดลองมีน้ าหนักตัวและดัชนีมวลกายลดลง เนื่องจากผลการวิจัยก็พบว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่
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ไม่ได้รับการเสริมพลังหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองก็มีน้ าหนักตัว และดัชนีมวลกายลดลงเช่นกัน แม้จะ
ลดลงไม่มากเท่ากลุ่มทดลอง แสดงให้เห็นว่าการอบรมค่ายสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรมที่เน้นการ
เรียนรู้อาหารสูตรแพทย์วิถีธรรมที่ปราศจากเนื้อสัตว์ ใช้ถั่วและธัญพืชทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ แม้
ไม่ได้เสริมพลังต่อเนื่องก็มีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลให้น้ าหนักตัวและดัชนีมวล
กายลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยหลายงานที่แสดงให้เห็นว่าการที่คนเลิกบริโภคเนื้อสัตว์ เปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมากินอาหารแบบมังสวิรัติสามารถท าให้ดัชนีมวลกายลดลงอย่างชัดเจน 
เช่น การศึกษาของ นาฟนัท ปรียันก้า (Navneet Priyanka Kaushik.  2015 : 206-210) บ่งชี้ว่า
อาหารมังสวิรัติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสมบูรณ์มีข้อดีชัดเจนเมื่อเทียบกับอาหารที่มีเนื้อสัตว์หรือ
อาหารที่มาจากสัตว์ ท าให้มีผู้คนเปลี่ยนมารับประทานอาหารมังสวิรัติเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ทางด้านศาสนา ทางด้านศีลธรรม และเพ่ือสุขภาพ ในกรณีเหตุผลทางด้าน
สุขภาพนั้นก็มีทั้งเพ่ือการลดน้ าหนัก หรือต่อต้านโรคอ้วน เสริมสร้างความฟิตของร่างกาย และ/หรือ 
ลดความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บบางชนิด อาหารมังสวิรัติที่รับประทานอย่างถูกต้องและมีสมดุล 
กลายเป็นวิธีลดดัชนีมวลกาย (BMI) ระดับไขมันในเลือด (plasma lipid profile) และ ลดจ านวนโรค
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบตัน โรคอ้วนลงพุง และภาวะหลอด
เลือดแข็ง ที่มีประสิทธิภาพที่สุด นอกจากนี้แล้ว ความไวต่ออินซูลินยังดีขึ้นด้วย พร้อมๆ กับอัตราการ
เป็นโรคเบาหวานและโรคมะเร็งลดลง การศึกษาของ แลป ไต เลอ และ โจน ซาเบท (Lap Tai Le 
and Joan Sabaté.  2014 : 2131-2147. ) ท าการศึกษาในกลุ่มนักมังสวิรัติ Adventist ผู้นับถือศาสนา
คริสต์ในอเมริกาเหนือ พบว่า อาหารมังสวิรัติแบบไม่มีนมและไม่มีไข่ (Vegan) และอาหารมังสวิรัติ
แบบมีนมและมีไข่ (lacto-ovo-vegetarian) มีผลต่อสุขภาพในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงมะเร็งบางชนิด และลดอัตราการตายทั้งหมด และผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
อาหารมังสวิรัติมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัว  ป้องกันโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวานประเภทที่ 2 และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด  
  3.2.  ผลการดูแลสุขภาพของผู้ เข้ารับการอบรมแพทย์วิถีธรรมพบว่า กลุ่มที่ เข้า
โปรแกรมเสริมพลังลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์  สุขภาพโดยรวมดีขึ้น ร้อยละ 74.29 หายหรือ
บรรเทาลง จากอาการเจ็บป่วยจากความไม่สุขสบายทางกาย โดยส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลทางด้าน
ร่างกายว่า เบา สบายมีก าลัง ขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การทานอาหารเพ่ือสุขภาพด้วย
หลัก 9 ประการ” ใจเพชร กล้าจน  (2553 : 47) พบว่า หากคนขาดอาหารจะท าให้ไม่มีสารอาหารไป
สร้างและหล่อเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโตไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานร่างกายจะอ่อนแออันเป็นบ่อ
เกิดของโรคการกินที่ดีควรได้ทั้งปริมาณและคุณภาพของประเภทอาหารไม่ควรกินตามสมัยนิยม หรือ
ตามแฟชั่นกินตามแบบตะวันตกเพ่ือความรวดเร็วสะดวก ดังที่ “พระพุทธเจ้า” ทรงตรัสไว้ว่า “อาหาร
เป็นหนึ่งในโลก” อาหารที่สมดุล ก็จะได้สุขภาพดี ที่หนึ่ง อาหารที่ไม่สมดุล ก็จะได้สุขภาพเสียที่หนึ่ง 
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ดังนั้นอาหาร จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ส าคัญมากต่อสุขภาพกลไกการท าให้สุขภาพดีคือ รับประทานอาหารที่
สมดุลร้อน-เย็นกับชีวิต อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าคน สัตว์ หรือพืช 
ร่างกายคนเราประกอบขึ้นจากอาหารที่บริโภค สุขภาพของร่างกายจะแข็งแรงดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณและคุณภาพของอาหาร ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีทุกข์น้อย ประกอบด้วย 
เตโชธาตุ อันวิบาก เสมอกัน ไม่ เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็นอย่างกลางๆ ควรแก่ความเพียร ฯ ” 
(พระไตรปิฎกเล่ม 11 ข้อ 293) ซึ่งกลไกการท าให้สุขภาพดี ก็คือเมื่อรับประทานอาหารที่สมดุลร้อน
เย็นกับชีวิต สัญญาของชีวิตจะดูดดึงสารและพลังงานของอาหารดังกล่าว ไปดับพิษร้อนเย็นไม่สมดุ ล
และหล่อเลี้ยงชีวิต ปรุงรสไม่จัดจนเกินไป หลักส าคัญในการรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย คือ 
รับประทานผัก ผลไม้รสไม่หวานจัด โปรตีนจากถั่ว หรือจากปลาแทนในกรณีงดเนื้อสัตว์ไม่ได้ ควร
เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน รับประทานตามล าดับการย่อยง่าย ในปริมาณที่พอดีอ่ิมสบายเบา
กายมีก าลังเต็มที่สุด และกลืนลงคอให้ได้ คือ ฝึกรับประทานอาหารสุขภาพให้รู้สึกว่ามีรสดีอร่อยกว่า
อาหารที่เป็นพิษให้ได้ (ใจเพชร กล้าจน.  2558 : 342-346)   
 ส่วนผลทางด้านทางจิตใจ จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ เพราะไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์ ร้อยละ 62.22 และ 
60.55 ตามล าดับ มีความผาสุกมากขึ้น จิตใจเบิกบาน ไม่เครียด ไม่เร่งผล ไม่กังวล ในการดูแลสุขภาพ 
ฟังธรรมะท าให้ใจเป็นสุข สงบ สบายใจ เข้าใจในเรื่องของกรรม และศีลข้อที่ 1 เรื่องของการไม่
เบียดเบียนสัตว์ ซึ่งตรงงานวิจัยของใจเพชร กล้าจน  (2559 : 177) กับหลักการถอนพิษที่สะสมจนท า
ให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายต่าง ๆ ออกจากร่างกายของแพทย์วิถีพุทธ คือ การรับประทานอาหาร
ปรับสมดุลร่างกาย โดยแนะน าให้เพ่ิมการรับประทานผักและผลไม้ที่ไม่หวานจัดรวมถึงโปรตีนจากถั่ว
เป็นหลัก แต่ในท่านที่ไม่งดเนื้อสัตว์ได้จริง ๆ ก็อนุโลมให้รับประทานปลากับไข่ได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงสารพิษ
สารเคมีที่อยู่ในเนื้อสัตว์และวิบากบาปในการเบียดเบียนสัตว์ ที่เป็นสาเหตุส าคัญในการเจ็บป่วยและ
อาการไม่สบายต่าง ๆ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลเชิงลึกในงานวิจัยของ ใจเพชร กล้าจน.  (2560 : 22) 
พบว่าจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จ านวน 300 คน ในอดีตส่วนใหญ่รับประทานเนื้อสัตว์ ร้อยละ 90 ของ
จ านวนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ท าให้มีความเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออาการไม่สบายต่างๆ เมื่อหยุดกิน
เนื้อสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์น้อยลง กินอาหารให้ถูกสมดุลร้อนเย็น และดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์
วิถีธรรมข้ออ่ืนๆ ต่อเนื่องกัน 3 ปีขึ้นไป พบว่า ร้อยละ 90 ของจ านวนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม อาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคหรืออาการไม่สบายต่างๆ ลดน้อยลงถึงขั้นที่ไม่ต้องใช้วิธีการรักษาแผนอ่ืนเลย  หลัง
การทดลองท่ีพิจารณาผลตรวจเลือดวิจัยของผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคต่างๆ พบว่า 
 กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง หลังไม่กินเนื้อสัตว์ 3 เดือน โดยส่วนใหญ่ อาการทางด้านร่างกาย เบา
สบาย อาการปวดตึงหายไป ไม่อึดอัด  ทางด้านทางจิตใจ สบายใจ ไม่เครียดหลังจากได้ฟังธรรมะ ท า
ให้ไม่เร่งผล ไม่กังวล ในการดูแลตนเอง และมีความผาสุกในการไม่เบียดเบียนสัตว์ มีผู้ร่วมอบรม



155 

 

แพทย์วิถีธรรม จ านวน 6 คน ค่าเลือดดีขึ้น 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
แลป ไต เลอ และ โจน ซาเบท (Lap Tai Le and Joan Sabaté  2014 : 2131-2147) พบว่า ผู้ที่
ทานมังสวิรัติมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งต่าง ๆ ลดลง เช่น มีความเสี่ยงลดลงในโรคมะเร็งล าไส้
ใหญ่ มะเร็งทางเดินอาหาร และมะเร็งต่อมลูกหมาก  ร้อยละ 50, 23 และ 35 ตามล าดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ที่ไม่กินมังสวิรัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์รวี ทังสุบุตร (2554 : 7) ที่
พบว่าอาหารมังสวิรัติซึ่งเป็นอาหารจ าพวกผัก ธัญพืช และผลไม้ ท าให้ได้ผู้บริโภคได้รับกากใยอาหาร 
ช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 
มะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วนได้ สอดคล้องกับกรณีศึกษาของ ดร.ทอม อู๋ (มติชนรายวัน.  2552 : 
ออนไลน์) ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดระยะสุดท้าย ที่หายจากโรคได้จากการบ าบัดด้วยเมนูธรรมชาติ 
ซึ่งหลังจากที่ทราบผลตรวจว่าเป็นมะเร็ง ได้เข้ารับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่อาการไม่ดี
ขึ้น จึงได้รับค าแนะน าให้หยุดการรักษาและเปลี่ยนมากิน  "อาหารอินทรีย์" และรักษาด้วย "วิธี
ธรรมชาติ" ท าให้เขาหายขาดจากโรคมะเร็ง เรื่องที่ ดร.ทอม อู๋ ศึกษาและค้นพบนั้น เป็นการดื่ม กิน 
น้ าผักและผลไม้ทั้งเปลือก แกน และเมล็ด เพ่ือได้อินทรียสารรักษามะเร็ง "หลังปรับพฤติกรรมเลิกกิน
เนื้อสัตว์มากินอาหารพืช ผลไม้ ก็รู้สึกจิตใจเบิกบาน ผ่านไป 9 เดือน ผลการตรวจสุขภาพของ ดร.
ทอม อู๋ พบว่า ร่างกายเป็นปกติทุกอย่าง ทุกรายการ ไม่มีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่ซึ่งสัมพันธ์กับ
งานวิจัยของใจเพชร กล้าจน (2559 : 381-393) ที่ พบว่า ผู้ป่วยที่ดูแลสุขภาพด้วยหลักการแพทย์วิถี
ธรรม ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งจากเดิมเคยบริโภคเนื้อสัตว์ มาลด ละ เลิก
การบริโภคเนื้อสัตว์ จะมีอาการเจ็บป่วย ทุเลา และหายจากโรคที่เป็นอยู่ ผลการวิจัยเชิงลึกได้ศึกษา
ผู้ป่วยมะเร็งตับ (กรณีศึกษา 17 ภาคผนวก : 381) เป็นศัลยแพทย์ อายุ 61 ปี ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 
ป่วยจนคิดว่าตัวเองต้องตายแน่ หลังได้ปรับพฤติกรรมการกินอาหาร ทานผักฤทธิ์เย็น แทบจะไม่กิน
เนื้อสัตว์ จากหน้าที่เคยเป็นฝ้าด าไปหมดนี้ มันขาวขึ้น อาการตับแข็งหายไป สามารถท างานตรวจ
รักษาคนไข้ได้ปกติ สอดคล้องกับการอธิบายของวิชัย เทียนถาวร  (2555 : 405) เขียนไว้ว่า ผักเป็น
แหล่งส าคัญของวิตามินและแร่ธาตุรวมทั้งสารอาหารอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อร่างกาย และยังมีใยอาหารช่วย
ในการขับถ่าย ช่วยน าสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งบางชนิดออกจากร่างกาย ท าให้ลดการสะสมสารพิษใน
ร่างกายได้ 

กลุ่มไทรอยด์ ก่อนเข้าร่วมโครงการมีอาการ ปวดขา หลังจบโครงการ เลิกกินเนื้อสัตว์ 3 

เดือน ไม่ปวดขา นั่งลุกง่ายขึ้น ร่างกายเบาสบาย ไม่เหนื่อย พอไปกินเนื้อสัตว์ จะมีอาการแน่น ผายลม

เหม็น มีผู้ร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรม จ านวน 2 คน ค่าเลือดดีขึ้น จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

สอดคล้องกับงานวิจัยของใจเพชร กล้าจน  (2559 : 427) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก กรณีศึกษาผู้ป่วย

หัวใจและไทรอยด์ .ให้ข้อมูลว่าเริ่มเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบเต้นเร็วประมาณ  150-220 ครั้งต่อ
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นาที (จับการเต้นของหัวใจได้ในปี 2553) เป็นมาตั้งแต่ปี 2545 ตรวจเลือดแล้วปรากฎว่าเป็นไทรอยด์

ด้วยจึงสันนิฐานว่าเกิดจากไทรอยด์ท าให้หัวใจเต้นเร็ว หมอจึงจ่ายยาไทรอยด์มาให้ทานอยู่  6 เดือน 

อาการไม่ดีขึ้นหัวใจสวิงอยู่บ่อยครั้ง หลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเลิกกินเนื้อสัตว์ มาทาน

อาหารตามแนวแพทย์วิถีธรรมอาหารไม่ปรุงแต่งรสชาติ ทานวันละมื้อ และเคี้ยวอาหารละเอียด (เคี้ยว

จนเป็นน้ า แล้วกลืนส่วนที่เป็นน้ า ท าซ้ าหลาย ๆ ครั้งจนเหลือกากน้อยมากเท่าที่จะท าได้ แล้วจึงกลืน) 

ทานวันละมื้อมาได้ประมาณ 1 เดือนค่ะ (ฝืกลดจาก 3 มื้อมาจนเหลือ 1 มื้อค่ะ ทานจืด เคี้ยวละเอียด) 

ผลปรากฎว่าร่างกายเบากายมีก าลัง หลังไปตรวจผลเลือด ไทรอยด์ปกติ หัวใจปกติ ไม่เคยรู้สึกถึงการ

เต้นของหัวใจอีกเลย  

 กลุ่มผู้ป่วยโรคไต หลังเลิกกินเนื้อสัตว์ 3 เดือน ร่างกายแข็งแรงมากขึ้น เบาตัว สบายกาย 
จิตใจสบายมีความสุข ใจเย็น มีผู้ร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรม จ านวน 3 คน ค่าเลือดดีขึ้น จ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Cianciaruso et al. 2008 อ้างถึงใน วิภาวรรณ  
อะสงค ์2558 :27) พบว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ าที่ไม่ถูกต้อง 
จากการศึกษาผลของการเผาผลาญการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 
4-5 จ านวน 392 ราย พบว่า ร้อยละ 47 ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่ไม่ปฏิบัติตนในการควบคุมอาหาร
ประเภทโปรตีน สอดคล้องกับการศึกษาของ (Gennari et al. 2006 อ้างถึงใน วิภาวรรณ  อะสงค์ 
2558 :27) ที่ศึกษาผลกระทบของการบริโภค โปรตีนในอาหารต่อความเข้มข้นในซีรั่ม CO2 ในผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังจ านวน 723 ราย พบว่า ร้อยละ 35.54 ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรับประทานโปรตีนจาก
เนื้อสัตว์สูงถึง 1.36 กรัม/ กก./ วัน พบว่าผู้ป่วยรับประทานอาหารประเภทโปรตีนเกินปริมาณที่
ก าหนดคือ 0.8 กรัม/ กก ./ วัน ซึ่ งส่งผลต่อการท างานของไต ไม่ว่าจะเป็น อาหารที่มี ไขมัน 
คอเลสเตอรอลมาก อาหารที่มีโซเดียม โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสในปริมาณที่สูงเกินไป ซึ่งอาหาร
เหล่านี้ถ้ารับประทานในปริมาณมากในแต่ละมื้อ จะส่งผลให้ไตท างานหนักมากกว่าปกติ และส่งผลให้
ไตเสื่อมในระยะยาวได้ ถ้าหากไม่มีการควบคุม หรือจ ากัดปริมาณให้เหมาะสม ก็สามารถส่งผลเสียต่อ
ระบบการท างานของไตได้โดยที่เราคาดไม่ถึง ปัจจัยเสี่ยงต่อการบริโภคเนื้อสัตว์มากจนเกินไป 
เนื้อสัตว์ที่อุดมไปด้วยโปรตีนซึ่งให้พลังงานแก่ร่างกาย ทว่ากินเกินความจ าเป็น การที่ร่างกายมีโปรตีน
มากไป ตับและไตต้องท างานหนักจนอวัยวะดังกล่าวเกิดความเครียด เหนื่อยล้า ขาดความสดชื่น 
เนื่องจากตับจะสร้างแอมโมเนียก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูเรีย ส่งให้ไตขับออกมาเป็นปัสสาวะ จาก
การศึกษาข้อมูลการดูแลสุขภาพตามองค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรม หากร่างกายกินอาหารไม่สมดุล มี
ผลต่อปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ เป็นการท างานอย่างอัตโนมัติของเซลล์ เป็นปัจจัยที่ท าให้โครงสร้าง หรือโครง
รูปของเซลล์คงสภาพหรือเสียสภาพเมื่อเกิดภาวะร่างกายร้อนเย็นไม่สมดุลโครงรูปเซลล์ผิดปกติ เซลล์
ก็จะเสียหน้าที่ไม่สามารถก าจัดพิษต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิษต่าง ๆ ก็จะสะสมค้างอยู่ใน
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ร่างกาย ท าให้เซลล์เสื่อมและตายก่อนเวลาอันควร ซ่ึงข้อมูลรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย 
จากการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557  พบว่า คนส่วนใหญ่หรือประมาณร้อยละ 74.1 บริโภคผัก
และผลไม้ไม่เพียงพอ ซึ่งองค์การอนามัยโลกก าหนด ข้อแนะน าการบริโภคผักผลไม้ให้ได้อย่างน้อย 
400 กรัม/วัน หรือประมาณ 4-6 ทัพพี เพราะการบริโภคผักผลไม้เพียงพอตามที่แนะน าจะช่วยลด
ความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ (กระทรวงสาธารณสุข, 2557 : 279) และข้อมูลของ
องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาประกาศให้ลดเนื้อ เพ่ิมผัก เพราะในเนื้อสัตว์มี
ไขมัน กรดยูริค กรดแลคติก แอดรีนาลีน และสารอ่ืน ๆ ที่เป็นพิษต่อรางกายมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ แอนนา กลูบา บีต้า ฟรังซิค (Anna Gluba-Brzózka, Beata Franczyk.  2018 : 374) 
ผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าอาหารที่มาจากพืชช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคไต
เรื้อรัง และการสูญเสียโปรตีนในปัสสาวะรวมทั้งชะลอความเสียหายของไต การเผาผลาญของแร่ธาตุ
ในผู้ป่วยไตวายระยะที่ 3 และระยะที่ 4 เมื่อไตท างานลดลงความสามารถของไตในการขับฟอสฟอรัส
จะลดลงอย่างมาก เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้ป่วยไตระยะที่ 3-4 และผู้ป่วยไต
วายเรื้อรัง จึงควรลดการบริโภคอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง จากการศึกษาพบว่า 
ฟอสเฟตในโปรตีนจากพืชมีเพียงประมาณร้อยละ 30-50 ในขณะที่โปรตีนจากสัตว์เช่นนมและชีส มี
ฟอสเฟตประมาณ ร้อยละ 70–80 ผู้ป่วยที่รับประทานอาหารมังสวิรัติจะมีระดับฟอสฟอรัสในเลือด
ลดลง มีแนวโน้มลดการขับถ่ายฟอสฟอรัสของปัสสาวะใน 24 ชั่วโมงและลดระดับ FGF23 
(Fifroblast growth factor 23, เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขับฟอสเฟตที่ไต) ลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ
เทียบกับผู้ป่วยที่รับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ 
 ผู้ป่วยเบาหวาน หลังลด การบริโภคเนื้อสัตว์ลง 1 เดือน ร่างกายเบาสบาย น้ าหนักตัวลดลง 
น้ าตาลลดลง ร่างกายแข็งแรงขึ้น บางรายยังคงกินยาควบคู่และมีการปรับลดยาลง หลังเลิกกิน
เนื้อสัตว์ 3 เดือน ร่างกายเบา สบาย ใจเป็นสุข และไม่ต้องทานยา สามารถควบคุมระดับน้ าตาลให้อยู่
ในเกณฑ์ได้ มีผู้เข้าร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรม จ านวน 4 คน ค่าเลือดดีขึ้น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 
สอดคล้องกับงานวิจัยของโยยามา วาย. บาหนาดและ เลวิน เอสเอ็ม,วาทานาเบ้ เอ็ม. (Yokoyama Y, 
Barnard ND และ Levin SM,Watanabe M.  2014 : 373-382) ที่ท าการศึกษากลุ่มประชากร 477 
คน เป็นกลุ่มที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานจ านวน 6 ราย มีอายุเฉลี่ย 42.5 ปี พบว่าผลของอาหารมังสวิรัติ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบิน A1c (HbA1c) และระดับน้ าตาลในเลือด จาก
การวิเคราะห์ผลทางคลินิก การบริโภคอาหารมังสวิรัติมีความสัมพันธ์กับการลดลงของค่าเฉลี่ย 
HbA1c อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ส่วนการบริโภคอาหารทั่วไป การลดลงของระดับน้ าตาลใน
เลือดเมื่อเทียบกับการอดอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (p=0.301) และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แลป ไต เลอ แอนด์ โจน ซาเบท (Lap Tai Le and Joan Sabaté.  2014 
: 2131-2147) ที่พบว่า อัตราการเติบโตของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ลดลงร้อยละ 25 ถึง ร้อยละ 49 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gluba-Brzozka%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28394274
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franczyk%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28394274
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ของกลุ่มที่กินอาหารมังสวิรัติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่กินอาหารมังสวิรัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นีล 
ดี. บาหนาด,โจซัว โคเชน (Neal. D. barnard, Mdjoshua.Cohen, Md.  2006 : 1777- 1783) ที่
ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 99 คน เป็นผู้ที่กินมังสวิรัติจ านวน 49 คน 
เปรียบเทียบกับผู้กินอาหารแนวทางของสมาคมโรคเบาหวาน (ADA) จ านวน 50  คน ระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูล 22 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 34 ของกลุ่มมังสวิรัติ ใช้ยาเบาหวาน (HbAic) 
ลดลง ร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับกลุ่ม (ADA) ร้อยละ 26 ของกลุ่ม (ADA) ใช้ยาเบาหวาน (HbAic) 

ลดลง ร้อยละ 56 (p  0.89) และคลอเลสเตอรอล ลดลงร้อยละ 21.2 ในกลุ่มผู้ที่กินมังสวิรัติ และ

กลุ่ม (ADA) คลอเลสเตอรอลลดลงร้อยละ 10.7 (p  0.02) สอดคล้องกับงานวิจัยของใจเพชร กล้า
จน (2558 : 365-366) พบว่าผลการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติของผู้รับการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 
ที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงเข้าหาเกณฑ์ปกติ ซึ่งจากวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยใน
ระดับปริญญาโท ที่ศึกษาเรื่อง “ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลัก
แพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญอ าเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร” ของผู้วิจัยในปี พ.ศ. 2553 สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 1,397 คน  
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีน้ าตาลในเลือด มีน้ าตาลในเลือดลดลงจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ภายใน 5 วัน ร้อยละ 66.94 สัมพันธ์กับผลการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ที่ด าเนินโครงการ
แพทย์วิถีพุทธดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 
โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผู้ป่วยที่ติดตาม HbA1c จ านวน 25 ราย มี HbA1c ลดลง 14 
ราย (X=0.84, min=0.3, max=1.7 ) มี HbA1c เพ่ิมขึ้น 10 ราย (X=0.91, min=0.2, max=2.2) มี 
HbA1c เท่าเดิม 1 ราย (ใจเพชร กล้าจน.  2558 : 370-371) 
 ผู้ป่วย คลอเลสเตอรอล ไขมันในเลือดสูง ละเนื้อสัตว์ 2 เดือน จากเดิมเคยบวมกล้ามเนื้อ
หน้าขา ที่ท้ายทอยปวดตึงบ่าไหล่ มีสุขภาพดีขึ้น น้ าหนักลดลง ใจเย็นขึ้น ไม่ฟุ้งซ่าน จิตใจมีความสุขดี 
ผู้ที่เลิกเนื้อสัตว์ 3 เดือน มีร่างกายเบากาย สบายใจ หายใจสะดวก ไม่อึดอัดตัว ไม่ปวดเมื่อยตัว  มี
ผู้เข้าร่วมอบรมแพทย์วิถีธรรม จ านวน 9 คน  ค่าเลือดดีขึ้น 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 จะเห็นได้ว่าผู้
เข้าอบรมเมื่อปฏิบัติรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่นผัก ผลไม้เพียงพอ กินอาหารสูตรแพทย์วิถี
ธรรม เคี้ยวอาหารให้ละเอียด ลดการกินเนื้อสัตว์ ที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเจ็บป่วย  ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการพฤติกรรมการบริโภคด้านทางกาย (ตารางที่ 4.2) พบว่า หลังทดลอง
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคมากกว่าก่อนการทดลอง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับข้อมูลของ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา .  (2559 : 111) ระบุ
สาเหตุของโรคไขมันในเลือดสูงเกิดจากการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม กรรมพันธุ์ และผลข้างเคียงจาก
การใช้ยาบางชนิดรวมทั้งการไม่ออกก าลังกาย ดังนั้นการดูแลการกินอาหารให้เหมาะสมและการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ และลดความเสี่ยงต่อ
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การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ สอดคล้องกับงานวิจัยวันชัย บุญรอด (2530) อ้างถึงใน ดรุณี สิงห
เดช  (2550 : 83-84) เรื่องการเปรียบเทียบผลการออกก าลังกายแบบอากาศนิยม ระหว่างผู้
รับประทานอาหารมังสวิรัติและผู้รับประทานอาหารทั่วไป ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงนั้นควร
รับประทานอาหารมังสวิรัติควบคู่กันไปกับการออกก าลังกาย เพราะจะเป็นการช่วยให้ความดันโลหิต
ลดลงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lap Tai Le and Joan Sabaté  (2014 : 
2131-2147.) พบว่าผู้ที่กินมังสวิรัติที่ยังมี ปลา ไข่ นม มีอัตราความเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงลดลง
กว่า 55 % ในขณะผู้ที่กินมังสวิรัติบริสุทธิ์ มีอัตราความเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงลดลงกว่า 75% 
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่กินมังสวิรัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์รวี ทังสุบุตร (2554 : 7) 
พบว่าการกินอาหารมังสวิรัติที่ประกอบด้วยผัก ธัญพืช และผลไม้ท าให้ได้รับกากใยอาหาร ช่วยในการ
ขับถ่ายออกจากร่างกาย ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อโรค หัวใจ ความดันโลหิตสูง มะเร็ง เบาหวาน 
และโรคอ้วน สอดคล้องกับข้อแนะน าทางด้านโภชนาการของ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(2559 : 111) เพ่ือควบคุมระดับไขมันในเลือดควรเริ่มจากการกินอาหารที่ให้พลังงานและมีปริมาณ
ไขมันที่เหมาะสม เลือกกินอาหารที่มีไขมันและคอเลสเทอรอลต่ า โดยลดการกินอาหารที่มีกะทิ ไขมัน
จากสัตว์เนื้อสัตว์ติดมัน หนังสัตว์ อาหารทอด ขนมอบประเภทเบเกอรีต่างๆ ที่ใช้เนย เนยขาว มาร์กา
รีนเป็นส่วนประกอบเช่น คุ้กกี้ เค้ก เป็นต้น ปริมาณคอเลสเทอรอลที่ควรบริโภค คือ ผู้ที่มีภาวะไขมัน
ในเลือดสูงควรบริโภคคอเลสเทอรอลไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อวัน คนปกติทั่วไปควรบริโภคคอเลสเทอ
รอลไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  โปรแกรมเสริมพลังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 
ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะของบุคคล ควรได้รับการเผยแพร่ไปประยุกต์ใช้ในการจัดโปรแกรมเสริมพลังใน
กลุ่มต่าง ๆ ที่ต้องการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ เพ่ือสุขภาวะที่ดีขึ้น และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้โปรแกรมเสริมพลังด้วยการแพทย์วิถีธรรม สู่หน่วยงานสาธารณสุขเพ่ือลดค่าใช้จ่ายทั้งของ
ผู้ป่วย และหน่วยงานรัฐในระบบสุขภาพ โดยให้ประชาชนบริโภคเนื้อสัตว์อย่างเหมาะสมต่อภาวะ
สุขภาพที่ดีข้ึนประชาชนทั่วไปกลุ่มอื่นที่ต้องการลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นโทษ เช่น เหล้า บุหรี่ เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. อาจศึกษาเฉพาะโรคเช่น การลด ละ เลิกเนื้อสัตว์ กับการเปลี่ยนแปลงค่าน้ าตาลใน
เลือดของผู้ป่วยเบาหวาน หรือการลด ละ เลิกเนื้อสัตว์กับการเปลี่ยนแปลงค่า GFR,CR ในเลือดของ
ผู้ป่วยไตวาย หรือการลด ละ เลิกเนื้อสัตว์กับการเปลี่ยนแปลงค่า ไขมันในเลือด ของผู้ป่วยไขมันใน
เลือดสูงเป็นต้นซึ่งการจ ากัดหัวข้อให้มุ่งเน้นในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง จะท าให้หากลุ่มตัวอย่างได้
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เฉพาะเจาะจง และอาจจะมีปริมาณกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น ท าให้สรุปประเด็นนั้น ๆ ในด้านปริมาณได้
ชัดเจนขึ้น 
  2. เพ่ิมกลุ่มเปรียบเทียบอีก 1 กลุ่มที่เป็นกลุ่มทั่วไปที่ไม่ได้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรมเพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบให้ชี้ชัดต่อเนื่อง 
  3. เพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ต่อเนื่องระยะยาว
(Prospective Cohort Study) เพ่ือติดตามพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ และภาวะ
สุขภาพ 



161 

 

บรรณานุกรม 
 

กรมประชาสัมพันธ์ .  (2560).  "เสพติดเนื้อสัตว์ท าอายุสั้น ."  [ออนไลน์ ].  เข้าถึงได้จาก :     
 http://www.prd.go.th/ewt_news.php?nid=3137.  สืบค้น 13 มีนาคม 2560 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.  (2549).  ต าราวิชาการ อาหารเพื่อสุขภาพ. 

พิมพ์ครั้งที ่1. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
กระทรวงสาธารณสุข.  (2557).  รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
 ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557.  นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
กิตติกร สุนทรานุรักษ์ .  (2543).  การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษาชุมชนศีรษะอโศก .  
 วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมรชชนก.  (2550).  แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฏีและ
 กระบวนการพยาบาล.  ครั้งที่พิมพ์ 7.  กรุงเทพ : ธนาเพรส. 
จริยา ปัณฑวังกูร.  (2554).  พฤติกรรมศาสตร์และพฤติกรรมสุขภาพในงานสาธารณสุข .  
 อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ์. 

จามรี สุพันธุ์วณิช.  (2553).  อาหารมังสวิรัติ : ความเชื่อและพฤติกรรมของผู้บริโภค กรณีศึกษา
ชุมชนปฐมอโศก อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม .  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหบัณฑิต . 
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 

จุฑาวดี กมลพรมงคล.  (2555).  ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถ
 ของตนเอง ความคาดหวังในผลหวังในผลลัพธ์และทักษะการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่ม
 แอลกอฮอล์ของนักเรียนประถมศึกษาชาย.  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  คณะ
 พยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ใจเพชร กล้าจน.  (2553).  ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลัก 

แพทย์ทางเลือก วิถีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
สวนป่านาบุญ อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร.  วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหบัณฑิต 
 สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

________.  (2555).  เทคนิคท าใจให้หายโรคเร็ว.  มุกดาหาร : ศูนย์สุขภาพสวนป่านาบุญ.  
________.  (2558).  คู่มือค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม.  มุกดาหาร. ศูนย์สุขภาพสวนป่านาบุญ. 
________.  (2559).  จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ.  วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์. 



162 

 

________.  (2559).  มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ.  พิมพ์ครั้งที่ 22.  กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์ 
________.  (2560).  การกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ.  กรุงเทพฯ : พิมพ์ด.ี  
ชนากานต บุญนุช และคณะ.  (2554).  "ขนาดกลุมตัวอยางในงานวิจัยเชิงปริมาณ."  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : 
 http://www1.si.mahidol.ac.th/km/sites/default/files/sample_size_0.pdf.  สืบค้น 13 มีนาคม 2560. 
ชนิดา กาญจนลาภ.  (2548).  วัยทอง ค าถามที่คุณมี ค าตอบที่คุณต้องการ.  Menopause : 

Question you have…Anawer you need.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลก
กว้าง. 

ชนิตา พรหมทองดี.  (2555).  ผลของการจัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดของเพน
 เดอร์เพื่อลดความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสามจังหวัด
 ภาคใต้.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ชมนาด วรรณพรศิริ และสุภาพร แนวบุตร.  (2559,เมษายน-มิถุนายน). “ผลของโปรแกรมการสราง 

พลังอ านาจตอสมรรถนะในการดูแล ผูปวยมะเร็งเตานมของพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ ต าบล.” วารสารการพยาบาลและการศึกษา.  9(2) : 94. 

เชิญศิริ รุ่งสบแสง.  (2554).  สมุนไพรก้นครัว กินแล้วไม่ป่วย.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  สมุทรปราการ : มาย
 เบสท์บุ๊คส์. 
ณวมพุทธ.  (2560).  พระพุทธเจ้ากับมังสวิรัติ.  กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์.  
ดรุณี สิงหเดช.  (2550).  แรงจูงใจการตัดสินใจบริโภคอาหารมังสวิรัติของพุทธศาสนิกชนศึกษา
 เปรียบเทียบเฉพาะกรณีวัดทิพวารีวิหาร (กัมโล่วยี่ ) กับพุทธสถานสันติอโศก .  ปริญญา
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา 
 จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 
ดาวชมพู นาคะวิโร.  (2555).  ต าราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : 
 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ธีรวีร์ วราธรไพบูลย์.  (2557,มิถุนายน). “พฤติกรรมการบริโภค  อาหารนิยมบริโภคกับอาหาร เพ่ือ
 สุขภาพ.” วารสารปัญญาภิวัฒน์. 5(2) : 1  
ธีรวุฒิ เอกะกุล.  (2555).  ระเบียบวิธีวิจัย.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ์. 

นิตยา เพ็ญศิรินภา.  (2554).  การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
 หลอดเลือด.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์. 
บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.  (2547).  การล้างพิษเพื่อสุขภาพและบ าบัดโรค.  นนทบุรี : ส านักพิมพ์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 
บุญชัย อิศราพิสิษฐ์.  (2556).  หยุดแก่ – หยุดป่วย.  พิมพ์ครั้งที่2.  กรุงเทพฯ : โอเอส พริ้นติ้ง 
 เฮาส์ จ ากัด. 



163 

 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  (2553).  เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย . 

พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ : ศรีอนันต์การพิมพ์. 

ประสาร เปรมะสกุล.  (2554).  คู่มือแปล ผลเลือด เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : อ รุ ณ ก า ร

พิมพ์. 

ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน และคณะ.  (2557). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจต่อการพัฒนา 

ศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน.  วารสารพยาบาลทหารบก. 15(2) : 216-

224. 

ปวารณา อัจฉริยบุตร.  (2553,มกราคม -มิถุนายน ). “ธาราบ าบัดและน้ าพุร้อน .” วารสาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 5(1) : 87-100. 
พรพิมล ศิริกุล.  (2555).. เคล็ดลับสุขภาพดีไม่มีวันป่วย(ฉบับปรับปรุง).  กรุงเทพฯ : บริษัท เพชร
 ประกาย จ ากัด. 
พวงทอง ไกรพิบูลย์ .  (2561).  “อัตราการกรองของไต (Glomerular filtration rate).”  [ออนไลน์ ].  
 เข้าถึงได้จาก : http://haamor.com/th/  สืบค้น 22 กุมภาพันธ์  2561. 
พบแพทย์.  (2561).  "เมตาบอลิซึม เร่งเผาผลาญ ลดอ้วน ลดโรค."  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : 
 https://www.pobpad.com/  สืบค้น 10  มีนาคม 2561. 
พินิจ ลาภธนานนท์.  (2556).  ประเด็นสุขภาวะในพระไตรปิฎก เมษายน 2556.  กรุงเทพฯ : 
 สถาบันวิจัยสังคม. 
พิมพ์ใจ กันต์ดินทร์ทร.  (2552).  บ าบัดโรคภูมิแพ้และหอบหืด เพื่อสุขภาพดีตลอดไป.  กรุงเทพฯ : 
 Feel good publishing. 
พิมพ์รวี ทังสุบุตร.  (2554).  การจ าแนกกลุ่มผู้รับประทานอาหารสุขภาพโดยใช้ทัศนคติและปัจจัย

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารสุขภาพ.  วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร เท ค โน โล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม เก ษ ต ร   บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และพรทิพย์ เต็มวิเศษ.  (2545,มกราคม-กุมภาพันธ์). “อาหารคือยารักษา
 โรค.” วารสารภูมิปัญญาไทย.  11(4) : 1-4. 
เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ และคณะ.  (2553).  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

ของผู้ป่วยเบาหวาน ในชุมชนวัดปุรณาวาส.  กรุงเทพฯ : ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี  พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 

ภัทรวรรธน์ ค าดี.  (2555).  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ จังหวัด
อ านาจเจริญ.  วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสร้างเสริมสุขภาพ บัณฑิต

http://haamor.com/th/%20%20สืบค้น
https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8D


164 

 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
มติชนรายวัน.  (2552).  "ดร.ทอม อู๋ มะเร็งระยะสุดท้าย หายได้จากเมนูธรรมชาติ."  [ออนไลน์].  
 เข้าถึงได้จาก  :  https : //health.kapook.com/view6919.html.  สืบค้น  13  มีนาคม  2560. 
สยามดอทเน็ต.  (2561).  “บทความสุขภาพของ Siamhealth.net.”  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก 
 : https://www.siamhealth.net/index.html  สืบค้น 22 กุมภาพันธ์ 2561. 
เมเนเจอร์ออนไลน์  “ชี้มังสวิรัติลดความเสี่ยงมะเร็งจริง.เตือน!!ผลข้างเคียงกระดูกไม่แข็งแรง”  
 [ออนไลน์ ].  เข้าถึงได้จาก : http://news.tlcthai.com/news-interest/1154.html  
 สืบค้น 18 มีนาคม 2560. 
ยุวดี รอดจากภัย, สมพล กิตติเรืองเกียรติ และประสิทธิ์ กมลพรมงคล. (2555,กันยายน-ธันวาคม). 

ผลของโปรแกรมเสริมพลังอ านาจต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน 
อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา. 7(2) : 116-123. 

รัตนา วิริยะกุล.  (2553).  การประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
 ในการส่งเสริมสุขภาพนักงานห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าที่มีภาวะอ้วนลงพุง จังหวัด

นครราชสีมา.  วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิต 
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

รุสนี วาอายีตา.  (2557,พฤษภาคม - สิงหาคม). “ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 สุขภาพตอการรับรู ความสามารถของตนเอง การก ากับตนเอง พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
 และการลดน ้าหนักของบุคลากรที่มีภาวะน ้าหนักเกิน โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา .” 
 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.  24(2) : 90-104.  
วณิชา กิจวรพัฒน์.  (2553).  โรคอ้วนลงพุง METABOLIC SYSDROME ภัยเงียบที่คุณคาดไม่ถึง. 
 พิมพ์ครั้งที่1. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
วรกมล ไพศาลสุธีธรรม.  (2554).  สมุนไพรต้านมะเร็ง.  กรุงเทพ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์(2006). 
วันทนีย์ โลหะประกิตกุล.  (2561).  “กรดอะมิโน สิ่งจ าเป็นของร่างกาย(ตอนที่ 1).”  [ออนไลน์].   
 เข้าถึงได้ จาก :  http://haamor.com/th สืบค้น 6  มีนาคม 2561 
________.  (2561).  “กรดอะมิโน สิ่งจ าเป็นของร่างกาย(ตอนที่ 2).”  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :  

 http://haamor.com/th/ สืบค้น 06 มีนาคม 2561 
วิชัย  เทียนถาวร.  (2555).  ต ารางการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่  นนทบุรี : ส านักนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 
วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์.  (2552).  ความเป็นมาของการส่งเสริมสุขภาพ . ในนโยบายสาธารณสุขเพ่ือ
 สุขภาพ.  กรุงเทพฯ : ดีไซร์. 
วิภาวรรณ อะสงค์.  (2558 ).  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ า ของผู้ป่วย

https://health.kapook.com/view6919.html.%20%20สืบค้นวันที่
https://www.siamhealth.net/index.html%20%20สืบค้น
http://news.tlcthai.com/news-interest/1154.html%20%20%09สืบค้น%2018%20มีนาคม%202560
http://news.tlcthai.com/news-interest/1154.html%20%20%09สืบค้น%2018%20มีนาคม%202560
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/issue/view/2213
http://haamor.com/th%20สืบค้น%206
http://haamor.com/th/%20สืบค้น%2006


165 

 

โรคไตเรื้อรัง.  วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  (2552)  “กลุ่มโรค NCDs.”  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้
จาก :  http://www.thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds/2/173/176.html  สืบค้น 5 กรกฏาคม 
2560 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .  (2559).  ส านักนายกรัฐมนตรี
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  
 กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านัก
 นายกรัฐมนตรี. 
ส านักงานคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  (2556).  "แนวคิดพ้ืนฐานส าหรับการส่งเสริมสุขภาพ."  [ออนไลน์].  
 เข้ าถึ งได้ จาก : http://www.elearning.msu.ac.th/opencourse/0404202/AJ.../Unit02.doc 
 สืบค้น 30 กรกฏาคม 2560. 
ส านักงานราชบัณฑิตยสถาน.  (2560).  "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปีพ.ศ. 2554."  
 [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://www.royin.go.th/dictionary/.  สืบค้น 12 มีนาคม  2560. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ.  (2560).  "ส ามะโนประชากรและเคหะ."  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก 
 : http://popcensus.nso.go.th/sub_topic.php?cid=2. สืบค้น 13 มีนาคม 2560 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ.  (2560).  การส ารวจอนามัย สวัสดิการและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของประชากร พ.ศ. 2560.  กรุงเทพฯ : เท็กซ์แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น. 
สิริลักษณ์ วินิจฉัย.  (2554).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเจ็บป่วย พฤติกรรมการรับประทาน
 อาหารและพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์อ้วนลงพุง .  วิทยานิพนธ์
 พยาบาลศาสตรมหาบัณทิต  สาขาวิชาพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สุพล  ธรรมร่มดี และมิรา  ชัยมหาวงศ์.  (2552).  หลอมรวมการเรียนรู้เพื่อความเป็นไทยเล่ม 3 
 สุขภาพทางเลือกเพื่อดุลยภาพแห่งชีวิต.  กรุงเทพฯ  :  แปลน พริ้นติ้ง . 
สุภาพร แนวบุตร.  (2558,ตุลาคม-ธันวาคม).  “ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอ านาจต่อความสามารถในการ
 ดูแลตนเองของผู้ป่วยในครอบครัว.” วารสารการพยาบาลและการศึกษา.  8(4) : 30. 
สุภาพรรณ สุขคล้าย.  (2553).  ผลของโปรแกรมการเสริมพลังอ านาจกับภาวะเสื่ยงต่อโรคหัวใจ
 และหลอดเลือด.  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบ
สุขภาพ   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
หมายขวัญพุทธ สุขโสต.  (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ กับความผาสุก
 ทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมหน้าท้อง .  ปริญญาวิทยาศาสตร
 มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 

http://www.thaihealth.or.th/microsite/categories/5/ncds/2/173/176.html
http://www.royin.go.th/dictionary/
http://popcensus.nso.go.th/sub_topic.php?cid=2


166 

 

อเล็กซ์ ยู.  (2553).  เข็มทิศสุขภาพ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ.   
เอ็ม จี อาร์ Online.  (2552).  “ผลการศึกษาล่าสุดย้ า กินมังสวิรัติ ลดโอกาสเป็นมะเร็ง” [ออนไลน์].  
 เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9520000074372 
 สืบค้น 18 มีนาคม 2560 
เอมอร ตรีภิญโญยศ.  (2551).  “100 เมนูเสี่ยงโรคร้ายที่คุณควรระวัง.”  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก 
 : https://medthai.com/อาหารอันตราย/  สืบค้น 13 มีนาคม 2560. 
Anna Gluba-Brzózka, Beata Franczyk, and Jacek Rysz. .  (2017).  “Vegetarian Diet  in 

 Chronic Kidney Disease—A Friend or Foe.” Nutrients.  9(4): 374. [Online]. 
Availble : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5409713/  Retrieved Feb 
26,2018. 

Bandura, Albert.  Social Learning Theory.  Edgewood N.T. : Prentice Hall, 1977. 
Changing Our Mindset About Science.  (2560).  "Why Animal Protein is KillingUs."  
 [Online].  Available : https://paulhaider.wordpress.com/2017/02/06/new-studies- 

 why-animal-protein-is-killing-us/ Retrieved March 06, 2017. 
Daisy Whitbread MscN.  (2018).  “205 Cereals High in Vitamin B12.”  [Online].  
 Available : https://www.myfooddata.com/articles/cereals-high-vitamin-b12.php Retrieved 
 March 06, 2017 
________.  (2018).  “Top 10 Fruits Highest in Protein.”  [Online].   Available : 
 https://www.myfooddata.com/articles/fruits-high-in-protein.php Retrieved 
 March 06, 2017 
________.  (2018).  “Top 10 Vegan Sources of Protein.”  [Online].   Available : 
 https://www.myfooddata.com/articles/vegan-protein-foods.php Retrieved 
 March 06, 2017 
Gfiffiths K, Adlercreutz H, Boyle P, Denis L, Nichoison Rl, Morton MS.  (1996).  
 Nutrition and Cancer.  Isis Medical Media : Oxford. 
Independent.  (2559).  " Researchers ask 'Is meat killing us?'."  [Online].  Available : 
 http://www.independent.co.uk/news/science/red-meat-processed-meat-
 death-mortality-health-cancer-heart-disease-vegetarian-vegan-diet-
 a7016986.html Retrieved March 06, 2017. 
Kahn, R.L.  (1979).  Aging from Birth to Dead.  Interdisciplinary Perspective.  Corolado : Westrew Press. 
Lap Tai Le and Joan Sabaté.  (2014,May 27).  “Beyond Meatless, the Health Effects of 

http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9520000074372
https://medthai.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%25E%090%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%25%09E0%B8%B2%E0%B8%A2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gluba-Brzozka%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28394274
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franczyk%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28394274
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rysz%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28394274
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5409713/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5409713/
https://paulhaider.wordpress.com/2017/02/06/new-studies-%20%09why-animal-protein-is-killing-us/%20Retrieved
https://paulhaider.wordpress.com/2017/02/06/new-studies-%20%09why-animal-protein-is-killing-us/%20Retrieved
https://www.myfooddata.com/articles/cereals-high-vitamin-b12.php
https://www.myfooddata.com/articles/fruits-high-in-protein.php
https://www.myfooddata.com/articles/vegan-protein-foods.php
http://www.independent.co.uk/news/science/red-meat-processed-meat-
http://www.independent.co.uk/news/science/red-meat-processed-meat-


167 

 

 Vegan Diets: Findings from the Adventist Cohorts.” Nutrients.  6 : 2131-2147. 
ML Daviglus ,A. Pirzada.  (2008). “Meat Consumption andCardiovascularDisease.” 
 International Encyclopedia of Public Health : 281-308.  [Online].  Available
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123739605005414. 
 Retr ieved  March 06, 2017.  
National Cancer Institute, The National Cancer Institute (NCI) is part of the United 
 States  Federal government's National Institutes of Health, USA.  (2008).  “Red 
 Meat and lung cancer Higher Intake, Increased Risk”.  [Online].  Available :
 http://w6.thaiwebwizard.com/member/isan/showdetail.asp?boardid=1490 
 Retrieved March 18, 2017. 
National Kiney Founation.  2016.  “Glomerular Filtrtion Rate (GFR).”  [online].  
 Available : https://www.kidney.org/atoz/content/gfr  Retrieved Feb 22, 
 2018.  
Navneet Kumar Kaushik, Anup Aggarwal, Mohita Singh, Shelja Deswal, Priyanka 

Kaushik.  (2015) “Vegetarian Diets: Health Benefits and Associated Risks.”  
International Archives of Integrated Medicine  (Vol.2, Issue 3, March, 2015).  
[online].Available :http://iaimjournal.com/wp-content/uploads/2015/03/34-
Vegetarian-Diets.pdf Retrieved March 18, 2017. 

Neal d. Barnard,Mdjoshua Cohen,Md.  (2006,August). “A Low-Fat Vegan Diet 
 Improves Glycemic Control and Cardiovascular Risk Factors in a Randomized 
 Clinical Trial in Individuals With Type 2 Diabetes.” DIABETES CARE.  29,8 : 
 1777- 1783. 
Pender, D.  (1987).  Health Promotion in Nursing Practice.  3rd ed.  New York : 
 Norwalk. 
Pilisuk, M.  (1982 January).  “Delivery of Social Support : The Social Inoculation.”  
 American Journal Orthopsychiatry. 52. : 25,94. 
Thoits, P.A.  (1982 January).  “Conceptual Mythological and Theoretical Problem in 
 Studying Social Support as Buffer Against Life Stress.”  Journal of Health and 
 Social  Behavior. 23 : 239-244. 
Yokoyama Y, Barnard ND, Levin SM,Watanabe M.  (2014,Oct 08). “Vegetarian diets and 
 glycemic control indiabetes: a systematic review and meta-analysis.” 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123739605005414
http://w6.thaiwebwizard.com/member/isan/showdetail.asp?boardid=1490%20%09Retrieved%20March%2018,%202017
http://w6.thaiwebwizard.com/member/isan/showdetail.asp?boardid=1490%20%09Retrieved%20March%2018,%202017
https://www.kidney.org/atoz/content/gfr%20%20Retrieved%20Feb%2022,%20%092018
https://www.kidney.org/atoz/content/gfr%20%20Retrieved%20Feb%2022,%20%092018
http://iaimjournal.com/wp-content/uploads/2015/03/34-
http://iaimjournal.com/wp-content/uploads/2015/03/34-


168 

 

 Cardiovascular Diagnosis and Therapy. 4(5) : 373-382. 

 



169 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 
 

 

รหัสแบบสอบถาม    

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง  เรื่อง ผลของการเสริมพลงัตอ่พฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนือ้สตัว์
และภาวะสขุภาพของผู้ เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม 

ค าชี้แจง    1.  แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบสอบถามในการวิจัยเรื่อง “ผลของการเสริมพลงัตอ่
พฤตกิรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนือ้สตัว์และภาวะสขุภาพของผู้ เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม” 
     2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามคือ 
 4. การศึกษาในครั้งนี้ มิได้มุ่งศึกษาหรือเสนอผลเป็นรายบุคคลแต่เป็นการศึกษาและเสนอ
ผลเป็นภาพรวมของกลุ่ม  ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด  ค าตอบของท่าน
จะถือเป็นความลับ  ขอให้ท่านพิจารณาตอบตามความเป็นจริงมากที่สุด  ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จาก
ความคิดเห็นของท่านไปใช้ในการวิจัยเท่านั้น  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 5. แบบสอบถามมีทั้งหมด  จ านวน  5  ตอน  ดังนี้ 
        ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป (20 ข้อ) 
 ส่วนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ (17 ข้อ) 
   2.1 การรับรู้ต่อผลของกการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ (7 ข้อ) 
   2.2 การรับรู้ในเรื่องของการสนับสนุนทางสังคม (10 ข้อ) 
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรม ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ (10 ข้อ) 
  ส่วนที 4 แบบสอบถาม พฤติกรรมการบริโภค (9 ข้อ)     
 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ค าถามปลายเปิด)     
 

   

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 
 
 
 

(นางเอมอร  แซ่ลิ้ม) 
  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

      สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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ส่วนที่ 1   แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  [  ]  หน้าข้อความท่ีตรงกับความจริงของท่านมาก  

            ที่สุดหรือเติมข้อความท่ีท่านต้องการลงในช่องที่ก าหนด และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ 

1. เพศ 

[  ]   1)   ชาย                             [  ]    2)   หญิง  
2. ท่านนับถือศาสนา 

 [  ]   1)   พุทธ                           [  ]    2)   คริสต์  

 [  ]   3)   อิสลาม                       [  ]   4)    อ่ืนๆ ระบุ....................... 
3. ปัจจุบันท่านมีอายุ ________ปี 

4. ภูมิล าเนา จังหวัด_______________ 

5. สถานภาพสมรส  

 [  ]   1)   โสด                       [  ]    2)   หม้าย 
 [  ]   3)   หย่า แยกกันอยู่        [  ]    4)   สมรส  
6. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน 

 [  ]   1)   ไม่ได้เรียนหนังสือ       [  ]   2)   ประถมศึกษา  
 [  ]   3)   มัธยมศึกษาตอนต้น    [  ]   4)   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
 [  ]   5)   อนุปริญญา/ปวส.       [  ]   6)   ระดับปริญญาตรี        
 [  ]   7)   ปริญญาโท               [  ]   8)   ปริญญาเอก 
7. อาชีพ  

 [  ]    1)   ไม่ได้ประกอบอาชีพ   [  ]    2)   นักเรียน/นักศึกษา      
 [  ]    3)   แม่บ้าน/พ่อบ้าน       [  ]    4)   ค้าขาย 
 [  ]    5)   เกษตรกรรม             [  ]    6)  รับจ้าง 
 [  ]    7)   รับราชการ               [  ]    8)   อ่ืนๆ ระบุ......................... 
8. รายได้ต่อเดือน  

 [  ]    1)  ไม่มีรายได้                  [  ]    2)   ต่ ากว่า 10,000 บาท 
 [  ]    3)  10,001-20,000 บาท     [  ]    4)   20,001-30,000 บาท 
 [  ]    5)  30,001-50,000 บาท     [  ]    6)   50,000 ขึ้นไป         
9. ท่านมีเลือดหมู่ใด  

 [  ]   1)   หมู่เลือดโอ                       [  ]    2)   หมู่เลือดเอ 
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ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  [  ]  หน้าข้อความท่ีตรงกับความจริงของท่านมาก  

            ที่สุดหรือเติมข้อความท่ีท่านต้องการลงในช่องที่ก าหนด และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ 

 [  ]   3)   หมู่เลือดบี                        [  ]   4)   หมู่เลือดเอ บี 
10. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่  

[  ]    1)   ไม่มี (ข้ามไปข้อ 14)            [  ]    2)   มี (ตอบข้อที ่11) 
11. ระบุโรคประจ าตัวของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 [  ]     1)   เบาหวาน                  [  ]    2)   ความดันโลหิตสูง   

 [  ]     3)   หัวใจ                      [  ]    4)   ภูมิแพ้ หอบหืด 
 [  ]     5)   ปวดกระดูกและข้อ     [  ]    6)   ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ   
 [  ]     7)   เครียด นอนไม่หลับ    [  ]    8)  อื่นๆ ระบุ............................. 
12. ถ้ามีท่านรักษาด้วยวิธีการใด (ตอบ ได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[  ]   1)   ยาแผนปัจจุบัน            [  ]    2)   ยาแผนโบราณ 
[  ]   3)   ผ่าตัด                       [  ]    4)   แพทย์ทางเลือก 
[  ]   5)   รังสีรักษา                 [  ]    6)   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………… 

13. ท่านมียาที่ต้องรับประทานเป็นประจ า       

[  ]     1)   ไม่มี  (ไม่ต้องตอบข้อ 14)       [  ]     2)   มี  (ตอบข้อ 14)       
14. ยาที่ท่านต้องรับประทานเป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

[  ]    1)  ยานอนหลับหรือยาคลายเครียด      
[  ]    2)  ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร       
[  ]    3)  ยาแก้ภูมิแพ้ หอบหืด                   
[  ]    4)  ยาคลายกล้ามเนื้อ                                  
[  ]    5)  ยาแก้ปวด ลดไข้ 
[  ]    6)  ยารักษาโรคประจ าตัว    [  ]    7) อ่ืนๆ ระบุ.........................................      
15. ปัจจุบันท่านดื่มสุราหรือไม่  

[  ]     1)   ไมด่ื่ม    [  ]     2)   ด่ืม   
16. ประสบการณ์การบริโภคอาหารมังสวิรัติ หรืออาหารเจในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา 
[  ]  1) ไม่เคย                   [  ] 2) เคย ปีละ 1-2 ครั้ง   [  ] 3) เคย เดือนละ 1 ครั้ง  
[  ] 4) เคย สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง  [  ] 5) เคย ปีละ 3-5 ครั้ง   [  ] 6) เคย เดือนละ 2-3 ครั้ง 
[  ] 7) เคย สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง  [  ] 8) เคย ปีละ 6-10 ครั้ง [  ] 9) เคย สัปดาห์ละ 5-6 ครั ้
[  ] 10) เคย ทุกวัน 
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ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  [  ]  หน้าข้อความท่ีตรงกับความจริงของท่านมาก  

            ที่สุดหรือเติมข้อความท่ีท่านต้องการลงในช่องที่ก าหนด และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ 

17. ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านบริโภคอาหารมังสวิรัติ หรืออาหารเจในโอกาสใดบ้าง 
[  ]  1) ไม่เคยบริโภค 
[  ] 2) บริโภคในเทศกาลกินเจ    [  ] 3)บริโภคเฉพาะวันพระ [  ] 4) บริโภคเฉพาะวันเกิด 
[  ] 5) บริโภคไม่แน่นอน        [  ] 6)อ่ืนๆ ระบุ.... 
18. ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ท่านรับประทานอาหารมังสวิรัติ หรืออาหารเจที่ใด 
[  ] 1) ไม่เคยรับประทาน 
[  ] 2) ร้านอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจโดยเฉพาะ   
[  ] 3) ร้านอาหารทั่วไปแต่สั่งอาหารมังสวิรัติหรือเจ 
[  ] 4) ท ารับประทานเองที่บ้าน                          
[  ] 5) ซื้อจากตลาด       
[  ] 6) อ่ืนๆ ระบุ...... 
19. ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจ จากแหล่ง
ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[  ] 1) ไม่เคยได้รับข้อมูล 
[  ] 2) ได้รับจากหนังสือ คู่มือเกี่ยวกับการบริโภคอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจ 
[  ] 3) ได้รับจากเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติหรืออาหารเจ 
[  ] 4) ได้รับจากนิตยสาร หรือวารสารด้านสุขภาพ 
[  ] 5) ได้รับจากสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซด์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น 
[  ] 6) ได้รับจากสื่อวิทยุ หรือโทรทัศน์ 
[  ] 7) ได้รับจากสื่อบุคคลต่างๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น 
[  ] 8) ได้รับจากอ่ืนๆ ระบุ..... 
20. บุคคลที่มีอิทธิพลในการบริโภคอาหารมังสวิรัติ หรืออาหารเจมากที่สุด 
[  ]  1)ไม่เคยบริโภค 
[  ] 2) ตนเอง         [  ] 3)สมาชิกในครอบครัว  [  ] 4) เพ่ือน 
[  ] 5) บุคคลที่มีชื่อเสียง [  ] 6)อ่ืนๆ ระบุ...... 

 
ส่วนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์  
ระดับความคิดเห็น/การรับรู้ 
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 มากที่สุด    หมายถึง ตรงกับความคิดเห็น/การรับรู้ของท่านในระดับมากท่ีสุด 
 มาก       หมายถึง ตรงกับความคิดเห็น/การรับรู้ของท่านในระดับมาก 
 ปานกลาง หมายถึง ตรงกับความคิดเห็น/การรับรู้ของท่านในระดับปานกลาง 
 น้อย  หมายถึง ตรงกับความคิดเห็น/การรับรู้ของท่านในระดับน้อย 
 น้อยที่สุด หมายถึง ตรงกับความคิดเห็น/การรับรู้ของท่านในระดับน้อยที่สุด 
 

 

ตรงความคิดเห็น/การรับรู้ท่านในระดับ 

มาก

ที่สุด

5 

มาก 

4

  

ปาน

กลาง 

  

น้อย น้อย

ที่สุด 

การรับรู้ต่อผลของการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ 

1. การลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ ท าให้ท่านมี        
 สุขภาพที่ดีข้ึน 

     

2. การลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ สามารถท า
ได้โดยไม่ยาก ไม่ล าบาก 

     

3.อาหารที่ท าจากเนื้อสัตว์ มีผลท าให้ท่านเจ็บป่วย      

4. อาหารจากพืช ผัก ผลไม้ และธัญพืช มีคุณค่าทาง
อาหารมากกว่า เนื้อสัตว์ 

     

5. การบริโภคธัญพืชหลากชนิด ท าให้ได้รับ
สารอาหารประเภทโปรตีนครบถ้วนเท่ากับอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ 

     

6. เนื้อสัตว์ในปัจจุบันมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย
อยู่มากมาย 

     

7. การลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ โรคต่าง ๆ ที่
เป็นอยู่หายได้ 

     

การรับรู้ในเรื่องของการสนับสนุนทางสังคม 

8. การฟังธรรมเกี่ยวกับการบริโภคและไม่บริโภค
เนื้อสัตว์ มีผลต่อการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 

     

9. การดูวีดีโอชีวิตร่ าไห้ มีผลต่อการลด ละ เลิก การ      
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ตรงความคิดเห็น/การรับรู้ท่านในระดับ 

มาก

ที่สุด

5 

มาก 

4

  

ปาน

กลาง 

  

น้อย น้อย

ที่สุด 

บริโภคเนื้อสัตว์ 
10.การได้ฟังประสบการณ์และการสนับสนุนจากจิต
อาสาแพทย์วิถีธรรมมีผลต่อการลด ละ เลิกการ
บริโภคเนื้อสัตว์ 

     

11.การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ มีผลต่อการ
ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 

     

12.บุคคลในครอบครัวมีส่วนสนับสนุนให้ท่านลด ละ 
เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 

     

13. ท่านคิดว่าการเข้ากลุ่มเพ่ือส่งของมูลข่าวสาร มี
ผลกับการลด ละเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 

     

14. การบันทึกการรับประทานอาหารประจ าวัน เป็น
ตัวกระตุ้นให้ควบคุมการลด ละ เลิกการบริโภค
เนื้อสัตว์ 

     

15. การให้ค าปรึกษาทางพูดคุย ทั้งทางไลน์ และทาง
โทรศัพท์ เป็นแรงกระตุ้นให้เกิด การลด ละ เลิกการ
บริโภคเนื้อสัตว์ 

     

16. การได้ฟังและทบทวนการบรรยายของอาจารย์
หมอเขียว ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 

     

17. การรับรู้ โทษ และ ประโยชน์ ของการลด ละ 
เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ จากสื่อทางไลน์ มีผลท าให้
เกิดการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 

     

 
 
 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ 
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ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  [  ]  หน้าข้อความท่ีตรงกับความจริงของท่านมาก  

            ที่สุดหรือเติมข้อความท่ีท่านต้องการลงในช่องที่ก าหนด และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ 

1.  ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์ของท่านเป็นอย่างไร  

  [  ]   1)   รับประทานเนื้อสัตว์ตามปกติ     
  [  ]   2)   ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ตลอด 3 เดือน 
  [  ]   3)  ไม่รับประทานเนื้อสัตว์เฉลี่ย 2 เดือน       
  [  ]   5)  ไม่รับประทานเนื้อสัตว์เฉลี่ย 1 เดือน 
  [  ]    6)  ไม่รับประทานเนื้อสัตว์น้อยกว่า 1 เดือน 
2. ท่านจะลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ในโอกาสใดบ้าง(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ]   1)    เฉพาะในช่วงวันส าคัญทางศาสนา 
[  ]   2)    เพ่ิมศีลข้อ 1 ไม่เบียดเบียนสัตว์ 
[  ]   3)    เมื่อใจพร้อม กายพร้อม           
[  ]   4)   เมื่อเกิดความเจ็บป่วย 
[  ]   5)   ช่วงเทศกาลกินเจ              [  ]   6)    อ่ืนๆ ระบุ.................... 
3. จุดประสงค์หลักของท่านในการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ]   1)    เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย 
[  ]   2)    ไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์ 
[  ]   3)    ท าตามเพ่ือน 
[  ]   4)    เพ่ือป้องกันโรค 
[  ]   5)    เพ่ือรักษาโรค                  [  ]   6)    อ่ืนๆ ระบุ.................... 
4. สาเหตุที่ท าให้ท่านไม่สามารถ ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ]   1)   ยากต่อการรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ได้อย่างต่อเนื่อง 
[  ]   2)   อาหารประเภทเนื้อสัตว์หารับประทานได้ง่าย  
[  ]   3)    เพราะอาหารที่มีเนื้อสัตว์รสชาติอร่อย 

[  ]   4)    ไม่เชื่อว่าเนื้อสัตว์จะลดโรค 

[  ]   5)  เชื่อว่าเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ดีของมนุษย์ 

[  ]   6)   เชื่อว่าถ้าไม่รับประทานเนื้อสัตว์จะขาดสารอาหาร 

[  ]   7)  กลัวเข้ากับสังคมไม่ได้ 

[  ]   8)   อ่ืน ๆ ระบุ 
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ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  [  ]  หน้าข้อความท่ีตรงกับความจริงของท่านมาก  

            ที่สุดหรือเติมข้อความท่ีท่านต้องการลงในช่องที่ก าหนด และโปรดตอบให้ครบทุกข้อ 

5. ศาสนาที่ท่านนับถือมีข้อห้ามหรือข้อยกเว้นเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อสัตว์หรือไม่  

 [  ]   1)   ไม่มี 
 [  ]    2)   มี (โปรดระบุ)…………………..เพราะ…………………………. 
6. ในภาวะสุขภาพร่างกายปกติ ท่านงดเว้นไม่บริโภคเนื้อสัตว์บางชนิดหรือไม่ 

 [  ]   1)   ไม่งด 
 [  ]    2)   งด (โปรดระบุ)………………………………..…..เพราะ…………………………. 
7. หากมีอาการเจ็บป่วย ท่านลดการรับประทานเนื้อสัตว์ลงบ้างหรือไม่ 

 [  ]   1)   ไม่ลด 
[  ]    2)   ลด (โปรดระบุ)………………………………..…..เพราะ…………………………. 
 8. ท่านชอบรับประทานอาหารประเภทใดมากท่ีสุด  

 [  ]     1)   เนื้อสัตว์                  [  ]    2)   ข้าว แป้ง น้ าตาล 
 [  ]     3)   ผัก                        [  ]    4)   ไขมัน 
 [  ]     5)   ผลไม ้                    [  ]    6)   อ่ืน ๆ……ระบ…ุ………………..         
  9.  ท่านคิดว่าท่านเลิกบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดใดยากมากที่สุด  
[  ]     1)   เลิกเนื้อสัตว์ทุกชนิดได้ไม่ยาก         [  ]    2)   เนื้อวัว 
[  ]     3)   เนื้อหมู                     [  ]    4)   เนื้อเป็ด/ไก ่
[  ]     5)   เนื้อปลา                    [  ]    6)   อ่ืน ๆ……ระบุ…………………..   

 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถาม พฤติกรรมการบริโภค 
โปรดอ่านข้อความ และ ท าเครื่องหมาย   ลงใน  ช่องที่ตรงกับความคิดเห็น 

ของท่านมากท่ีสุด 

  ประจ า          หมายถึง  ปฏบิัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ หรือ 5-7 วัน ต่อสัปดาห์         
  บ่อยครั้ง       หมายถึง   ปฏิบัติส่วนมากแต่ไม่เป็นประจ า หรือ 3-4 วันต่อ สัปดาห์
  บางครั้ง        หมายถึง   ปฏิบัติบางครั้ง หรือ 2-3 วันต่อสัปดาห์ 
  นาน ๆ ครั้ง  หมายถึง    ปฏิบัติเป็นส่วนน้อย หรือ ไม่เกิน 1 วันต่อสัปดาห์ 
  ไม่เคย       หมายถึง    ไม่เคยปฏิบัติเลย              
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ความคิดเห็น 

ประ

จ า 

บ่อย

ครั้ง 

บาง 

ครั้ง 

นาน ๆ 

ครั้ง 

ไม่

เคย 

ด้านกาย      

1. ท่านหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารปรุงรสจัด เช่น 
รสเปรี้ยวจัด หวานจัด มันจัด เค็มจัด 

     

2. ท่านรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ผัก 
ผลไม้ เพียงพอ 

     

3. ท่านเลือกรับประทานอาหาร ด้วยการพิจารณา
ประโยชน์และคุณค่าของอาหาร มากกว่าจากรส
อร่อยของอาหาร 

     

4.ท่านรับประทานอาหารไม่ปรุงเลย และแยกทีละ
ชนิด 

     

5. ท่านรับประทานอาหารกลุ่มฤทธิ์ร้อน และกลุ่ม
ฤทธิ์เย็นตามสภาพร่างกาย 

     

6. ท่านรับประทานอาหารตามล าดับการย่อย เริ่ม
จากชนิดที่ย่อยง่ายไปจนถึงย่อยยาก 

     

7. ท่านเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน      

8. ท่านรับประทานอาหารเป็นยา      

9. ท่านรับประทานอาหารในปริมาณพอดี อ่ิมสบาย 
ไม่แน่นท้อง พลังเต็ม 

     

10. ท่านรับประทานอาหารแบบแยกทีละชนิด       

11. ท่านรับประทานอาหารปรุงด้วยเกลือเป็นหลัก       

12.  ท่านรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบ
หรือสุกๆดิบๆ 

     

การบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์      

1.  เนื้อวัว      

2.  เนื้อหม ู      

3.  เนื้อเป็ด/ไก่      

4.  เนื้อปลา      
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ความคิดเห็น 

ประ

จ า 

บ่อย

ครั้ง 

บาง 

ครั้ง 

นาน ๆ 

ครั้ง 

ไม่

เคย 

5.  อาหารทะเล (กุ้ง ปู ปลา หอย ฯลฯ)       

6.  ไข่เป็ด/ไข่ไก่      

7.  นมสด/นมธรรมดา      

8.  โยเกิร์ต (ท าจากนมวัว)      

9. เนื้อติดมันประเภทต่าง ๆ (หมูสามชั้น เบคอน)      

10. ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ลูกชิ้น ไส้กรอก ปลาร้า)      

การบริโภคอ่ืน ๆ       

1.  ขนมปัง      

2.  ขนมหวาน เค้ก คุ๊กกี้ ขนมกรุบกรอบ      

3.  ผลไม้ดอง      

4.  ผลิตภัณฑ์แปรรูป  (ปลาเค็มเจ,ไส้กรอกเจ
,เบคอนเจ) 

     

5.  ปลาร้าเจ      

6.  น้ าอัดลม      

7.  เหล้า      

8.  กาแฟ      

9.  ชา 
 

     

ด้านจิตใจ      

1. ท่าน ลด ละ เลิก การรับประทานเนื้อสัตว์ด้วยใจ
ที่ผาสุก  

     

2. ท่านยินดีในการรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์
เพราะค านึงถึงประโยชน์ 

     

3. ท่านยินดี รับประทานอาหารอย่างไม่ชอบ ไม่ชังใน
รสอาหาร 

     

 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
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1.  สุขภาพของท่านเป็นอย่างไร ก่อนเข้าอบรม 9 วัน   
.............................................................................................. .................................................................. 
.............................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................... ............................................................ 
.............................................................................................. .................................................................. 
.............................................................................................. .................................................................. 
......................................................... ....................................................................................................... 
.............................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................... ............................................................
.............................................................................................. .................................................................. 
.................................................................................................... ............................................................ 
2.  สุขภาพของท่านเป็นอย่างไร หลังเข้าอบรม 3 เดือน  
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................. .................................................................. 
.............................................................................................. .................................................................. 
......................................................................... ....................................................................................... 
.............................................................................................. .................................................................. 
.............................................................................................. .................................................................. 
.............................................................................................. .................................................................. 
.............................................................................................. .................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
3. ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ 
.............................................................................................. .................................................................. 
.............................................................................................. .................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................. .................................................................. 
.............................................................................................. .................................................................. 
.............................................................................................. .................................................................. 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

 1.  ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 2.  ดร.ดวงกมล ภูนวล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 

 3.  นางนิตยาภรณ์ สุระสาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร กิ่วแก้ว อาจารย์พยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 5.  นางสุวิมล มณีโชติ อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ใบยินยอมของประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 
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ใบยินยอมของประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 

(Informed Consent Form) 

ชื่องานวิจัย ผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมการลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์และภาวะ
สุขภาพของกลุ่มผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม 
 

วันที่ใหค้วามยินยอม  วันที่...................เดือน...................................... พ.ศ.............................  

  

 ก่อนที่จะลงนามในใบยินยอมนี้ ข้าพเจ้าได้รับค าอธิบายจากผู้วิจัยถึงวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย วิธีการวิจัย รวมทั้งประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนจากการวิจัยอย่างละเอียด และมีความเข้าใจดี

แล้ว 

  ผู้วิจัยรับรองว่าจะตอบค าถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น 

จน ข้าพเจ้าพอใจ   

 ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการนี้เมื่อใดก็ได้ และเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ 

โดยสมัครใจ    

 ผู้วิจัยรับรองว่าจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเป็นความลับ และจะเปิดเผยได้

เฉพาะในรูปที่เป็นผลสรุปการวิจัย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าต่อหน่วยงานต่างๆ ที่

เกีย่วข้อง กระท าได้เฉพาะกรณจี าเป็นตามเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น  

 ในกรณีที่ต้องมีการบันทึกภาพ/บันทึกเสียง ผู้วิจัยสามารถท าได้หากได้รับความยินยอม

จากข้าพเจ้าเท่านั้น 

  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้ว และมีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามในใบ 

ยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ  

      ลงนาม...........................................................ผู้ยินยอม  

     ลงนาม................................................................พยาน  
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ภาคผนวก ง 
หนังสือจริยธรรม 
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ภาคผนวก จ 
ตารางค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 9 วัน 8 คืน 
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ตารางค่ายสุขภาพวิถีธรรม 9 วัน 8 คืน 
 
วันที่ 1 ของค่าย  

เวลา กิจกรรม 
08.00 - 10.00 น. 
 

ผู้วิจัยนัดกลุ่มทดลอง เพ่ือแนะน าตัวเองและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
รายละเอียดของกิจกรรม ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการวิจัย การ
พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมลงนามยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย  

10.00 - 10.30 น.  ชม “VDO คนค้นคน” แนะน าองค์กรและองค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม 
10.30 – 12.00 น. บรรยายเทคนิค "การรับประทานอาหารปรับสมดุล" โดย ดร. ใจเพชร กล้าจน 
12.00 - 15.00 น.  รับประทานอาหารปรับสมดุลมื้อหลักฝึกเคี้ยวอาหารให้ละเอียด 
15.00 - 17.00 น. บรรยายและสาธิตเทคนิค “การเดินเร็ว”  
17.00 - 20.30 น. รับประทานอาหารสุขภาพมื้อเย็น ท าธุระ-ภารกิจส่วนตัว บันทึกการปฏิบัติ

กิจกรรมตามโปรแกรม พักผ่อน 
21.00 น. ปิดไฟ งดใช้เสียง 
วันที่ 2 ของค่าย  

เวลา กิจกรรม 
03.45 - 04.30 น. เสียงปลุกเสียงปลง และบทเพลงสาระ 
04.30 - 05.30 น.  สวดมนต์ ท าวัตรเช้า ทบทวนธรรม 
 ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ประเมินค่าดัชนีมวลกาย และวัดความดันโลหิตก่อนการ

ทดลอง (Pre-test) แจกหนังสือและคู่มือโปรแกรมสุขภาพวิถีธรรม 
05.30 – 06.30 น. เดินเร็ว 50 นาท ี (รวมอบอุ่นร่างกายก่อนและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเดิน

เร็ว) 
06.30 – 08.30 น.  กิจกรรมรวมกลุ่มลงฐานงาน 
08.30 - 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า พักผ่อน 
09.30 – 11.00 น. บรรยาย "ธรรมะเพ่ือละบาป บ าเพ็ญกุศล ท าจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี

สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี" เพื่อการขัดเกลากิเลส โดย ดร. ใจเพชร กล้าจน 
11.00 - 14.00 น. รับประทานอาหารปรับสมดุลมื้อหลักฝึกเคี้ยวอาหารให้ละเอียด 
14.00 -  15.00 น. สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้ที่ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม (วี

ดีทัศน์หรือบุคคล) 
15.00 - 16.00 น. สาธิต"การสวนล้างล าไส้ใหญ่ด้วยตนเองโดยใช้สมุนไพรที่ถูกกัน" โดยจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 
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16.00 - 18.00 น.   กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การลดน้ าหนักและสิ่งที่ได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามโปรแกรม โดยผู้วิจัย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

18.00 - 20.30 น. รับประทานอาหารสุขภาพมื้อเย็น ท าธุระ-ภารกิจส่วนตัว บนัทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรมตามโปรแกรม พักผ่อน 

21.00 น. ปิดไฟ งดใช้เสียง 
วันที่ 3 ของค่าย  

เวลา กิจกรรม 
03.45 - 04.30 น. เสียงปลุกเสียงปลง และบทเพลงสาระ 
04.30 - 05.30 น.  สวดมนต์ ท าวัตรเช้า ทบทวนธรรม 
05.30 – 06.30 น. เดินเร็ว 50 นาท ี (รวมอบอุ่นร่างกายก่อนและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเดิน

เร็ว)  
06.30 – 08.30 น.  กิจกรรมรวมกลุ่มลงฐาน 
08.30 - 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า พักผ่อน 
09.30 – 11.00 น. สาธิตและฝึกปรุงอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นตามภาวะร่างกาย โดยจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรมที่มีประสบการณ์ 
11.00 - 14.00 น. รับประทานอาหารปรับสมดุลมื้อหลักฝึกเคี้ยวอาหารให้ละเอียด 
14.00 – 16.00 น. บรรยาย "ธรรมะเพ่ือละบาป บ าเพ็ญกุศล ท าจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี

สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี" เพื่อการขัดเกลากิเลส โดย ดร. ใจเพชร กล้าจน 
16.00 - 17.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกสวนล้างล าไส้ใหญ่ด้วยตนเองโดยใช้สมุนไพรที่ถูกกัน โดย

มีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยง 
17.00 - 18.00 น.   กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพและการ

รับประทานอาหารสุขภาพเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามโปรแกรม โดยผู้วิจัย จิต
อาสาแพทย์วิถีธรรมและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

18.00 - 20.30 น. รับประทานอาหารสุขภาพมื้อเย็น ท าธุระ-ภารกิจส่วนตัว บนัทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรมตามโปรแกรม พักผ่อน 

21.00 น. ปิดไฟ งดใช้เสียง 
วันที่ 4 – 8 ของค่าย  

เวลา กิจกรรม 
03.45 - 04.30 น. เสียงปลุกเสียงปลง และบทเพลงสาระ 
04.30 - 05.30 น.  สวดมนต์ ท าวัตรเช้า ทบทวนธรรม 



192 
 

05.30 – 06.30 น. เดินเร็ว 50 นาท ี (รวมอบอุ่นร่างกายก่อนและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเดิน
เร็ว)  

06.30 – 07.30 น.  กิจกรรมรวมกลุ่มลงฐาน 
07.30 - 09.30 น. รับประทานอาหารเช้า พักผ่อน 
09.30 – 11.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการปรุงอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นตามภาวะร่างกาย โดยมีจิต

อาสาแพทย์วิถีธรรมเป็นพ่ีเลี้ยง 
11.00 - 14.00 น. รับประทานอาหารปรับสมดุลมื้อหลักฝึกเคี้ยวอาหารให้ละเอียด 
14.00 – 16.00 น. บรรยาย "ธรรมะเพ่ือละบาป บ าเพ็ญกุศล ท าจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี

สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี" เพื่อการขัดเกลากิเลส โดย ดร. ใจเพชร กล้าจน 
16.00 - 17.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกสวนล้างล าไส้ใหญ่ด้วยตนเองโดยใช้สมุนไพรที่ถูกกัน โดย

มีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยง 
17.00 - 18.00 น.   กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การลดน้ าหนักและสิ่งที่ได้

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามโปรแกรม โดยผู้วิจัย จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

18.00 - 20.30 น. รับประทานอาหารสุขภาพมื้อเย็น ท าธุระ-ภารกิจส่วนตัว บนัทึกผลการปฏิบัติ
กิจกรรมตามโปรแกรม พักผ่อน 

21.00 น. ปิดไฟ งดใช้เสียง 
วันที่ 9 ของค่าย  

เวลา กิจกรรม 
03.45 - 04.30 น. เสียงปลุกเสียงปลง และบทเพลงสาระ 
04.30 - 05.30 น.  สวดมนต์ ท าวัตรเช้า ทบทวนธรรม 
05.30 – 06.30 น. เดินเร็ว 50 นาท ี (รวมอบอุ่นร่างกายก่อนและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเดิน

เร็ว) 
06.30 – 07.30 น.  กิจกรรมรวมกลุ่มลงฐาน 
07.30 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า  
08.00 - 11.00 น. 
 

กลุ่มทดลอง ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ประเมินค่าดัชนีมวลกาย และวัดความดัน
โลหิตหลังการทดลอง (Post-test)  และกล่าวขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

11.00-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
14.00 กล่าวปิดค่ายสุขภาพวิถีธรรม โดย ดร. ใจเพชร กล้าจน 
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ภาคผนวก ฉ 

โปรแกรมเสริมพลังเพื่อพฤติกรรม ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 
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โปรแกรมเสริมพลังเพื่อพฤติกกรรม ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 
 กระบวนการเสริมพลัง ระหว่างสัปดาห์ที่ 2-11 
1. ทบทวนความรู้การดูแลสุขภาพแพทย์วิถีธรรม โดยใช้เทคนิคข้อ 7 การรับประทานอาหารปรับ
สมดุล ตามหลักแพทย์วิถีธรรม และ เทคนิคข้อ 8 ธรรมะรักษาโรค  
2. ให้ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับพิษโทษภัย ของการรับประทานเนื้อสัตว์ และโรคภัยต่าง ๆ ที่
เกิดจากการบริโภคเนื้อสัตว์ 
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนต้นแบบ จากข้อมูลการบอกเล่า ของผู้ที่ประสบความส าเร็จในการลด 
ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์  
4. สนทนากลุ่มไลน์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์ 
    1.  ให้ค าแนะน า ทบทวนการดูแลสุขภาพ ด้วยการรับประทานอาหารปรับสมดุลตาม
หลักแพทย์วิถีธรรม 
    2 . ให้ค าแนะน า ทบทวนธรรม เพ่ือเป็นแนวทางเลือกหรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถ
น าไปใช้ในการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ 
    3  .ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีผล
ต่อการดูแลสุขภาพ  
    4.  เพ่ือเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดความตระหนัก ในการรับรู้พิษโทษภัยของอาหาร
เนื้อสัตว์ 
    5.  เพ่ือเป็นกระตุ้น และเป็นก าลังใจให้กับผู้ก าลังเริ่ม การลด ละ เลิกการบริโภค
เนื้อสัตว์ 
    
รายละเอียดข้อมูลการเสริมพลัง 
1.  ส่งคลิปทบทวนธรรมยามเช้า  
2. คลิปการบรรยายอาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน  
  2.1  กลไกการเกิดการหายของโรค เวลา 1 ชั่วโมง 26 นาที 
  591218.3.8 อาหารปรับสมดุล 24.08 นาที 
  2.2  600218.1 สิ่งที่พระพุทธเจ้ายืนยันอย่างแน่นอน ในอวิชชาของการปรุงแต่ง 32.42นาที 
  2.3  600218.2 1 ใน 9 ที่มีฤทธิ์มากที่สุด คือ อาหาร 26.17 นาที 
  2.4  600218.3 ชีวิตฝึกที่จะไม่ติดรสในอาหาร 21.15 นาที 
  2.5  600218.4 ประโยชน์ของการกินอาหารไม่ปรุง 25.48 นาที 
  2.6  600218.5 กองทุกข์ท้ังมวลที่เกิดจากการปรุงแต่งอาหาร 36.43 นาที 
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  2.7  600218.6 การลดความชอบชังจากการเคี้ยวอาหาร 35.52 นาที 
  2.8  600219.1 ความไม่มีโรคด้วยศีลข้อที่ ๑ 33.36 นาที 
  2.9  600219.2 บุญที่แท้จริงที่ส่งผลให้มีอายุยืน ด้วยความไม่ประมาท 34.47 นาที 
  2.10  600219.3 ทาน ศีล ภาวนา และเทคนิคการทานอาหารพลังพุทธ 32.57 นาที 
  2.11  600219.4 อาทีนวสัญญา ๘ ต้นเหตุของโรคทุกโรคที่เสียสมดุล 31.16 นาที 
  2.12  600219.5 อาการเกร็งตัวบีบออก เมื่อเสียสมดุล 36.16 นาที 
  2.13  600220.1 สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหาง่ายไม่มีโทษ  32.55 นาที 
  2.14  600220.2 เทคนิค ๙ ข้อ การปรับสมดุลร้อนเย็น 31.15 นาที 
  2.15  600221.1 สัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้เพราะอาหาร 26.19 นาที 
  2.16  600221.2 การเค้ียวละเอียดจะท าให้อายุยืน 30.51 นาที 
  2.17  600221.3 อาหารสูตร ๗ ปรุงมากเท่าไหรป่วยมากเท่านั้น 34.48 นาที 
  2.18  600221.4 ๗ สูตรการปรุงอาหารให้เป็นยารักษาโรคตามสัดส่วน 32.55 นาที 
  2.19  600221.5 เทคนิคการกินอาหาร ๑ มื้อที่ให้พลังและประโยชน์ 24.50 นาที 
3. คนต้นแบบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ เอกสาร คลิป 
4 . คลิป ชีวิตร่ าไห้  
5. คลิปตอบค าถามเรื่องความเจ็บป่วย โดยหมอเขียวใจเพชร กล้าจน 
 
 
2. ให้ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับพิษโทษภัย ของการรับประทานเนื้อสัตว์ และโรคภัยต่าง 
ๆ ท่ีเกิดจากการบริโภคเนื้อสัตว์ 
 
 
ตัวอย่างข้อมูลที่ให้ 

ข่าวร้ายส าหรับ ผู้นิยมชื่นชอบอาหาร
ญี่ป่น 
โดยเฉพาะ อาหารทะเล จ าพวก ปลา
แซลมอล 
ปลาดิบ หอย หมึก และ สาหร่าย ต่าง 
ๆ รวมถึง 
อาหารแปรรูปอ่ืน ๆ 
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มหันตภัยสารพิษปนเปื้อน จาก โรงไฟฟ้า ปรมาณู ฟูกูชิมา 
ประเทศญีปุ่น เสี่ยงก่อโรคภัยร้ายนานาชนิด 
โดยเฉพาะ เนื้องอก และ รวมถึง โรคมะเร็ง 
นอกจาก โรคพยาธิขึ้นสมอง 
***************************************************************************
*Japan to release radioactive tritium into Pacific 
Spread to the WorldShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on 
TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone 
 
The operator of Japan’s paralyzed 
nuclear plant in Fukushima has 
applied to release water containing 
radioactive tritium into the Pacific 
Ocean. Fragile marine ecosystems are 
at stake here. Since the Fukushima 
disaster, contamination in the local 
marine food chain has been on ongoing issue. 40% of species remain unfit for 
consumption, according to Japanese standards, which have been relaxed since 
the disaster. 
Each day, 300 tonnes of water wash through the Fukushima reactors, cooling 
them down and collecting a slew of radioactive material along the way. While 
some of the contaminants can be filtered out, the water cannot be cleaned 
from tritium – a radioactive form of hydrogen — resulting in nearly a million 
tonnes of highly radioactive waste water. 
http://earthraceconservation.org/japan-release-radioactive…/ 
ตัวอย่างการทบทวนธรรม 
“บททบทวนธรรม เพื่อการสร้างจิตวิญญาณที่ ดีงามและผาสุกที่สุดในโลก”  
1. เรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อ่ืน เราต้องระลึกรู้ว่า  มันคือวิบากกรรมเขา  วิบากกรรมเรา แก้ไข

ได้ด้วยการท าดีไม่มีถือสาไปเรื่อยๆ แล้ววันใดวันหนึ่งข้างหน้าในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติอ่ืนๆ 
สืบไป ความเข้าใจผิดนั้น ก็จะหมดไปเอง 
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2. เราต้องรู้ว่าแต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกัน  เราจึงควรประมาณการกระท าให้เหมาะสมกับฐานจิต
ของเรา และฐานจิตของผู้อื่น“คิดดี พูดดี ท าดี ไว้ก่อน”ดีที่สุด 

3. การกระท าเดียวกัน มีเหตุผลในการกระท ากว่าล้านเหตุผลต้อง ระวัง “อคติหรือความเข้าใจผิด 
จากการคาดเดาที่ผิดของเรา” 

4. สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราท ามา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เรา ไม่เคยท ามา  
5. ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอ่ืน แสดงว่า เรายังไม่เข้าใจตนเอง 
6. เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา  ไม่มีอะไรบังเอิญ  ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยท าเช่นนั้นมา

มากกว่านั้น เมื่อได้รับแล้วก็หมดไป  เราก็จะโชคดีข้ึน  
7. เรามีหน้าที่ท าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะพึงท าได้  ให้โลกและเราได้อาศัย 

ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น 
8. เราท าดีด้วยการช่วยไม่ให้คนอ่ืนท า“ผิด”ได้ “ก็ช่วย”แล้ววางให้เป็นไปตามวิบากดีของเขา  “ช่วย

ไม่ได้”ก็“วาง”  ให้เป็นไปตามวิบากร้ายของเขา เมื่อเขาเห็นทุกข์จนเกินทนจึงจะเห็นธรรม  แล้ว
จะปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์ 

9. สิ่งที่มองไม่เห็น ที่ท าหน้าที่สร้างสิ่งที่มองเห็น และสิ่งที่เป็นอยู่ทุกอย่างในชีวิตของคน คือพลัง
วิบากดีร้าย ที่เกิดจากการกระท าทางกาย หรือวาจา หรือใจของผู้นั้น ในอดีตชาติและชาตินี้ 
สังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วน 

10. เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา  โลกนี้ไม่มีใครผิดต่อเรา  เราเท่านั้นที่ผิดต่อเรา คนอ่ืนที่ท าไม่ดีนั้น เขา
ผิดต่อตัวเขาเองเท่านั้น และเขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง    เขาจึงไม่ได้ผิดต่อเรา แต่เขานั้นผิด
ต่อตัวเขาเอง ถ้าเรายังเห็นว่าคนที่ท าไม่ดีกับเรา เป็นคนผิดต่อเรา   แสดงว่า เรานั่นแหล่ะผิด  
อย่าโทษใครในโลกใบนี้  ผู้ใดที่โทษผู้อื่นว่าผิดต่อตัวเรา  จะไม่มีทางบรรลุธรรม   นี่คือคนที่ไม่
ยอมรับความจริง  เพราะไม่เข้าใจเรื่อง “กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า  “ทุกสิง่ทุกอย่างที่ทุกคนได้รับ
ล้วนเกิดจากการกระท าของตนเองเท่านั้นเมื่อรับผลดีร้ายจากการกระท าแล้วผลนั้นก็จบดับไป  
และสุดท้ายเมื่อปรินิพพานทุกคนก็ต้องสูญจากทั้งดีและร้ายไป  ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร 
เพราะสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับไป จึงไม่ต้องยึด ไม่ต้องทุกข์กับอะไร” 

11. การได้พบกับเหตุการณ์ท่ีไม่ถูกใจเรา  ไม่ได้ดั่งใจเราเป็นสุดยอดแห่งเครื่องมืออันล้ าค่าที่ท าให้ได้
ฝึกล้างกิเลสคือความหลงชิงชังรังเกียจ  หลงยึดมั่นถือมั่นในใจเรา   และท าให้ได้ล้างวิบากร้าย
ของเรา 

12. ถ้าใครมีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวิตให้ท าความดี 4อย่างนี้ ด้วยความยินดี จะช่วยให้ปัญหา
หรือความเจ็บป่วยลดลงได้เร็ว 1) ส านึกผิด หรือยอมรับผิด 
2) ขอโทษ หรือขออโหสิกรรม  
3) ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น 
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4) ตั้งจิตท าความดีให้มากๆ คือลดกิเลสให้มากๆ  
   เกื้อกูลฝูงชนและหมู่สัตว์ให้มากๆ 

13. ยึดอาศัย “ดีที่สามารถท าให้เกิดข้ึนได้จริง”นั้น “ดี”  แต่ยึดมั่นถือมั่นว่า “ต้องเกิดดีดั่งใจหมาย
ทั้งๆท่ีองค์ประกอบเหตุปัจจัย ณ เวลานั้นไม่สามารถท าให้ดีนั้นเกิดขึ้นได้จริงนั้น“ไม่ดี” 

14. หลักการท าดีอย่างมีสุข  6 ข้อ 
1) รู้ว่าอะไรดีที่สุด 
2) ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีท่ีสุด 
3) ลงมือท าให้ดีที่สุด 
4) ยินดีเมื่อได้ท าให้ดีที่สุดแล้ว 
5) ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุด 
6) นั่นแหล่ะคือสิ่งที่ดีที่สุด 

15. ท าดีให้มากๆ เพ่ือจะให้ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้ายที่เราเคยพลาดท ามาในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ   จะได้
มีดีไว้ใช้ในปัจจุบันและอนาคต  ในชาตินี้และชาติอื่นๆ สืบไป 

16. จงท าดีเต็มที่  เหนื่อยเต็มท่ี  สุขเต็มท่ี  ไม่มีอะไรคาใจ   
     ไม่เอาอะไร  คือสุดยอดแห่ง“ความอ่ิมเอิบเบิกบานแจ่มใส” 

หากชีวิตทุกชีวิต ได้พยายาม ทบทวนธรรมให้ได้ทุกวัน พิจารณาทบทวนซ้ าๆ จากค าเดิมๆ 
ทบทวนทุกๆวัน แล้วจะพบกับปาฎิหาริย์ได้ ผู้ทบทวนธรรมจะมีปัญญามากข้ึนทุกวันๆ มากขึ้นกว่า
ภาษาท่ีเราทบทวน จะมีญาณปัญญามากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันใดที่เราทุกข์ ด้วยอะไรก็แล้วแต่ 
ธรรมนี้คือปัญญา/คาถาดับทุกข์ วันใดที่ทุกข์การได้ทบทวนธรรมเข้าไป พยายามท าความเข้าใจ
ความหมายที่ถูกต้องในบททบทวนธรรมนี้เข้าไปในจิต ทบทวนทุกค าทุกประโยคแล้วพยายามท าความ
เข้าใจว่าหมายถึงอะไร มีเนื้อหาอย่างไร การทบทวนทั้งหมดนี้ซ้ าๆอย่างเข้าใจจะสามารถท าลาย
กิเลสความติดยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ 
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ตัวอย่างคนต้นแบบ  
ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้ที่ลด ละ เลิก พฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ 
 

 นางศิริขวัญ  แซ่ลิ่ม  
เพศ หญิง อายุ 41 ปี สมรส ศาสนาพุทธ  อาชีพ ข้าราชการ 
(พยาบาล)  โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัด
ตรัง รายได้ 30000 ที่อยู่ 47/5 ถ.ปลายนา ต.นาโต๊ะหมิง อ.
เมือง จ.ตรัง 0973560059 
รู้จักแพทย์วิถีธรรมปี 2555 เริ่มลดเนื้อสัตว์ตั้งแต่ปี 2556 
เลิกทานเนื้อสัตว์ปลายปี 2558 อาการเจ็บป่วย ป่วยเป็นนิ่ว
ที่ท่อไต  ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย ไม่ค่อยมีแรง  ล้าๆ 
ปวดหัวบ่อย ท้องอืด รักษาโดยแผนปัจจุบัน คือพบแพทย์

และกินยา แรงจูงใจ คือ ได้พบสัตบุรุษ คืออาจารย์หมอเขียวได้ให้ปัญญาว่าการทานเนื้อสัตว์ น าทุกข์
น าวิบากร้ายมาให้เพราะผิดศีล จึงศรัทธาอย่างตั้งมั่นและได้สัมผัสพลังแห่งความ ผาสุกในตัวท่าน จึง
ตั้งใจลดละเลิกเนื้อสัตว์อย่างจริงจัง ขั้นตอนพิจารณาการลด ละ เลิก  ขั้นที่ 1 ตั้งศีลขึ้นมาลดละเลิก
ด้วยฉันทะ เพ่ือลดอัตตาตัวตนความยึดในรูปรสกลิ่น สัมผัส ของเนื้อสัตว์ เริ่มจากไข่ สัตว์ใหญ่ สัตว์
เล็ก  สุดท้ายคือ ปลา โดยใช้ปัญญา ทั้ง 5 พิจารณาโทษ ประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย ผลของกรรม จาก
เนื้อสัตว์น าทุกข์มาให้อย่างไร 
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การพิจารณาโทษ คือ ทุกชีวิตรักชีวิตมากที่สุด  เราเป็นใคร จะไปกินชีวิตเขาได้อย่างไร ถ้ามีใครมากิน
เรา เราจะยินดีหรือไม่ จับอาการของความอยากเสพ ก็บอกมันว่า ที่ผ่านมาเพราะเธอเลย(กิเลส) ฉัน
จึงมีสภาพอย่างนี้เห็นมั้ยเนี่ย ทุกข์ ป่วย แล้วยังจะยัดให้ฉันอีกเหรอ  ปัญหาทั้งหมดมาจากเธอเลย
กิเลส ในเนื้อสัตว์มีพิษจากที่เขากลัวตายเกร็งตัวและตกใจ แต่พิษจากสัตว์มันไม่มากเท่าพิษจากเธอ
เลยกิเลส เธอน าเรื่องร้ายมาให้ฉันทุกเรื่อง  หนอยแน่แถมเหนี่ยวน าให้คนอ่ืนอยากเสพตามอีก  โอ้ยๆ
ขนาดวิบากร้ายแค่นี้ ฉันยังใช้ไม่ทัน แกอย่าท าร้ายฉันและคนอื่นอีกเลย 
ประโยชน์  ถ้าไม่กินเนื้อสัตว์ ฉันก็ไม่ต้องเสียพลังให้แกไง  พิษก็ลดลง ไม่กลัววิบาก  ไม่ต้องกังวลกับ
เรื่องร้าย  อีกอย่างฉันก็เป็นแบบอย่างให้คนอ่ืนลดเนื้อสัตว์ได้ไง   
พิจารณาอย่างนี้ทุกครั้งที่เกิดอาการอยากๆซ้ า ๆๆๆร่วมกับท าเหตุแห่งวิมุติ 5 คือเติมพลังจากการฟัง
ธรรม สนทนาธรรม ใคร่ครวญธรรม  จนกิเลสตายไป ใช้เวลาในการเลิก 4 ปีเตม็ค่ะ 
 
นส.รจรินทร์ อักขะโคตร (กิ๊ฟ) เพศหญิง อายุ 36 ปี สถานภาพ โสด ศาสนา 
พุทธ อาชีพ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สถานที่ท างาน สวนป่านาบุญ 1 และท่ัว
ประเทศ รายได้ ศูนย์บาท ที่อยู่ 114 หมู่ 11 อ าเภอดอนตาล ต าบลดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร เบอร์โทร 086-4479017 
ข้อมูลเจ็บป่วยและการดูแลรักษาสุขภาพ 
อดีตเป็นโรคปวดท้องประจ าเดือนต้องกินยาประจ าและมีกลิ่นตัวแรง ปัจจุบัน
ปวดท้องประจ าเดือนน้อยมาก หรือแทบไม่ปวดเลยในบางเดือน ส่วนกลิ่นตัวลดลงมากจนในบางวันก็
แทบไม่มีกลิ่นเลย ใช้ยา 9 เม็ดของแพทย์วิถีธรรมในการดูแลรักษา ยาเม็ดที่ 8 ธรรมะรักษาโรค ใช้
มากกว่าทุกเม็ดค่ะ 
รู้จักแพทย์วิถีธรรม พ.ศ.2556 เริ่มเข้าค่าย 2 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เลิกทาน
เนื้อสัตว์ตั้งแต่วันเข้าค่ายวันแรก 2 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึงปัจจุบัน 
แรงจูงใจในการลดเนื้อสัตว์ ได้ดูวีดีทัศน์ชีวิตร่ าไห้ ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เกิดความสะเทือนใจ 
เห็นความโหดร้ายอ ามหิตในการฆ่าสัตว์เพ่ือน ามากิน ซึ่งชัดเจนว่าเราเป็นต้นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์
เหล่านั้น เกิดจิตที่ส านึกผิดอย่างสุดซึ้ง เดิมก็คิดว่าตัวเองถือศีล 5 มาตลอด เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ แต่เราซื้อ
มากิน นี่คือความเข้าใจผิด เมื่อฟังธรรมะจากท่านอาจารย์หมอเขียวและได้ดูชีวิตร่ าไห้ ได้เห็นการฆ่า 
ได้เห็นสัตว์ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดไม่อยากตาย จึงเกิดความเมตตาสงสารสัตว์เหล่านั้น จึงเลิก
การกินเนื้อสัตว์ นม ไข่ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เพราะไม่ต้องการให้ชีวิตใดต้องเจ็บปวด ทุกทรมาน 
และต้องตายเพ่ือให้ชีวิตเราอยู่รอด มันไม่ถูกต้อง มันเห็นแก่ตัวเกินไป และมันเป็นวิบากร้ายที่ท าให้เรา
ต้องเป็นทุกข์จนถึงทุกวันนี้ค่ะ กิ๊ฟตัดขาดจากเนื้อสัตว์ นม ไข่ เลยทันที แรกเริ่มมันก็อยากกินชาเย็น 
อยากกินหนังไก่ทอด เพราะนี่คืออาหารโปรดของกิเลส กินประจ า เมื่ออยากกินชาเย็นก็นึกถึงวัว 
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เพราะใช้นมวัว คั้นนมวัวโดยแม่วัวไม่เต็มใจให้เพ่ือให้เราน ามาท าชาเย็นกิน มันกินไม่ลง มันท าร้ายวัว
ไม่ลง เกิดภาพมองเห็นแม่วัว มีเพียงความสงสารเต็มดวงจิต จึงหยุดกินเลย ส่วนหนังไก่มันอยากมาก 
แต่หนังไก่ราคา 20 บาท ต้องฆ่าไก่กี่ตัว หนังถูกลอกออกมากี่ตัว กี่ชิวิตที่ต้องตายด้วยความทุกข์
ทรมานเพ่ือความอร่อยกินเล่นกินหัวของเรา มันกินไม่ลง มันสงสาร หนังไก่ทอดที่มองเห็นมันจึงไม่ใช่
แค่นั้น แต่มันคือชีวิตไก่ท่ีถูกลอกหนังและตายลงอย่างทุกทรมาน ความอร่อยเปลี่ยนเป็นความเมตตา
สงสาร ส่วนสัตว์อ่ืนก็น่าสงสารเช่นกันค่ะ 

 
ชื่อ นางสาว  แก้วเกื้อกูล  กล้าจน เพศ  หญิง อายุ 36 ป ีสถานภาพ โสด 
ศาสนา พุทธ อาชีพ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สถานที่ท างาน สวน
ป่านาบุญ 1 รายได้  0 บาท ที่อยู่ 114 ม.11 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
49120 เบอร์โทรศัพท์ 083 5941 941 
ข้อมูลการเจ็บป่วย และการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง ดูแล

ปรับสมดุลด้วย เทคนิค 9 ข้อ  รู้จักแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ. 2555 เลิกทานเนื้อสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2555 แรงจูงใจให้ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ ต้องการท าบุญ สงสารสัตว์ที่ถูกฆ่าค่ะ ไม่อยาก
เบียดเบียนสัตว์ เพ่ิมอธิศีล ขั้นตอนพิจารณาการลด ละ เลิก ใช้เวลาประมาณ แค่ไหนถึงเลิกการ
บริโภคเนื้อสัตว์ได้ 
เริ่มจากกินช่วงเทศกาลกินเจ รู้สึกว่า อ่ิมใจ สุขใจ ที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์ สุขภาพก็แข็งแรงขึ้น 
สามารถเลิกได้ทันทีเลยค่ะ 

 ชื่อนางกมลพรรณฮอฟแมน อายุ58ปี สถานภาพแยกกันอยู่ ศาสนาพุทธ อาชีพจิตอาสา
หมอเขียว 
 สถานที่ท างานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยสวนป่านาบุญ1 รายได้ 0บาท ที่อยู่
สวนป่านาบุญ1 
 เบอร์โทรศัพท์0882656131 
ข้อมูลการเจ็บป่วย และการดูแลรักษาสุขภาพการเจ็บป่วย ปวดเมื่อยร่างกายเพราะใช้งานมามากเกิน 
ใช้ยา9เม็ด  
รู้จักแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ.2553 เลิกทานเนื้อสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 แรงจูงใจให้ลด ละ เลิกการ
บริโภคเนื้อสัตว์ 
 ก่อนปี 2555 ได้ฝึกลดละเลิกเนื้อสัตว์ใหญ่เหลือสัตว์เล็กไปตามล าดับมีเป็นช่วงๆที่ไม่ทาน
เนื้อสัตว์เลยเป็นบางวันแต่ด้วยไม่มีองค์ความรู้ไม่ได้ศึกษาเรื่องการทานอาหารมังสะวิรัติโดยมีถั่วต่างๆ
เป็นโปรตีนเนื้อสัตว์และปฏิบัติแต่เพียงผู้เดียวทานอาหารไม่สมดุลร้อนเย็นมักง่ายมีอะไรก็ทานทาน
ชนิดซ้ าๆไม่หลากหลายึงเป็นสาเหตุให้ก าลังตกแพ้กิเลสตนสู้ผัสสะไม่ไหวกับมาทานไข่ ,ปลา(อาหาร
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ทะเล)เป็นบางครั้งจนกระทั่งมีภาวะร้อนเกินจนเป็นแผลพุพองจากการที่ท าสวนปลูกผักเพ่ือเลี้ยงชีพ
อยู่ท่ามกลางสารเคมีมีพ่ีน้องที่มีความถนัดในการใช้สารเคมีในการท าเกษตรจึงท าให้ ได้รับผลกระทบ
ไปด้วยสะสมพิษและวันหนึ่งได้เดินผ่านทุ่งนาที่ไม่ทราบว่าพ่ีชายได้ฉีดยาฆ่าหญ้าท าให้เกิอาการคันเกา
จนเป็นแผลผสมกับการที่เรายังไม่ลดเนื้อสัตว์ทะเลท าให้แผลพุพองมากขึ้นยังไม่เข้าใจเรื่องสมดุลร้อน
เย็นแก้อาการไม่เป็นจนกระทั่งมีภาวะร้อนเกดิอาการรุกลามของแผลพุพองไปทั่วจากเท้าไปถึงศรีษะมี
น้ าเหลืองไหลมากจนเหม็นคาวค้งดั่งกับกลิ่นศากศพที่พ่ึงมีน้ าเหลืองออมาและต่อมน้ าเหลืองที่ข้างคอ
เริ่มโตบวมแดงร้อนจึงตัดสินใจไปพบแพทย์เพ่ือใช้ยาปฏิชีวนะ ต่อมาเมื่อปี 2555 ได้มาอบรมที่สวนป่า
นาบุญ 3 เพ่ือมาศึกษาดูงานเพ่ือเป็นจิตอาสาประจ าจังหวัดตราดแต่เมื่อได้เข้ามาท าความคบคุ้นกับหมู่
มิตรในค่ายพระไตรฯและได้ไปร่วมเดินจารอกไปบ้านราชฯจากชุมชน ม.อุบลการมาร่วมงานครั้งนี้เป็น
แรงจูงใจให้ตั้งศีลสมาทานศีลไม่ทานเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตและฝึกปฏิบัติอยู่กับหมู่มิตรดีสังคมสิ่งแวดล้อม
ดีมีพ่ีน้องช่วยชี้แนะเรื่องการปฏิบัติจากหยาบไปหาละเอียดคือเลิกทานเนื้อสัตว์ได้โดยไม่ยากไม่ล าบาก
แม้จะเคยกลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิดที่เราตัดสินใจมาฝึกฝนเป็นจิตอาสาจนกระทั่งปรวนาเป็นจิต
อาสาเพื่อมวลมนุษยชาติยังไม่เคยกลับไปเสพชีวิตของสัตว์อีกเลยและได้เรียนรู้การพิจารณาให้ละเอียด
ขึ้นโดยการเลิกทานอาหารที่มีส่วนผสมของไข่และนมสัตว์ แต่มีพลาดบ้างในเรื่องของกิเลสไอศรีมเผลอ
ไปโดยที่ไม่ดูส่วนผสม โดยรวมๆแล้วไม่รู้สึกอยากเนื้อสัตว์ แต่ยังมีความอยากในภพบ้างเมื่อเห็นอาหาร
ปรุงเจที่เป็นปลาเค็มที่เขามาท าแกงฉู่ฉี่ที่เป็นภพเป็นสัญญาเดิมที่ชอบอยู่แต่อาการของความอยากให้
ไปแสวงหามาท ามาปรุงกินนั้นไม่มี เมื่อช่วงที่ไปอบรมที่มหาวิทยาลัยมสธ.นั้นยังมาอาการเสพรส
อาหารที่เขาปรุงให้ในลักษณะของเทียมชนิดที่แทนเนื้อสัตว์อยู่ที่ท าได้เพราะตั้งศีลสมาทานต่อพ่อครู
เห็นถึงความเจริญทางจิตวิญญาณที่ดีมีคุณธรรมเห็นโทษของการท าบาปด้วยการเบียดเบียนชีวิตผู้อ่ืน
ถ้าไม่เลิกทานให้ได้ถึงจิตเวลาพูดให้ผู้อ่ืนฟังก็บาปด้วยการผิดศีลข้อ 4 พ่อครูท่านว่าถ้าใครไม่ปฏิบัติ
ตามที่ตั้งจะเกิดความเสื่อมในชีวิต! การได้มาอยู่กับหมู่และฟังอาจารย์พูดเรื่องวิบากกรรมในการผิดศีล
ข้ออย่างหยาบจนถึงศีลละเอียดมีผลต่อความเจ็บป่วยในพระไตรฯเรื่องอาพาตสูตรยิ่งชัดเจนและ
ตนเองเคยฆ่าสัตว์เล็กเพ่ือเลี้ยงชีพมามากแล้วจึงงดได้โดยไม่ยากไม่ล าบาก 
การงดเนื้อนมไข่ท าได้ตามล าดับขั้นนั้นได้เห็นความเจริญของตนได้ชัดเจนคือลดความพยาบาทลง
,ความโมหะ,โมหะที่เคยเป็นคนโมหะ,โทสะแรงได้ลดลงอย่างมาก 
ความผาสุกผ่องใส ความสงบเกิดขึ้นในจิตใจความผาสุกที่แท้จริงเพ่ิมขึ้นความเมตตาต่อตนเองและ
เพ่ือนมนุษย์และสัตว์เข้าแทนที่ในจิตใจ ใช้เวลาเลิกเนื้อสัตว์ทันที่ที่ตั้งศีลและเรียนรู้เรื่องนมไข่ใน
ส่วนผสมของอาหารเมื่อ 2 ปีตอนนี้บริสุทธิ์ไม่ทานแม้แต่โปรตีนเกษตรตลอดชีวิต แต่ยังมีทานของ
เทียมอยู่บ้างที่ไม่ใช่โปรตีนเกษตร ส่วนใหญ่แล้วจะทานถั่วต่างๆเป็นโปรตีน 
ปรเมษฐ์ ทัศโน 
อายุ 32 ปี อาชีพ อาสาสมัคร รายได้ ต่ ากว่าพัน 



203 
 

ที่อยู่ 65/37 ซ.นวมินทร์ 48 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ โทร 0835497215 
สุขภาพ ยังไม่มีอาการเจ็บป่วย 
ดูแลสุขภาพโดย รักษาสุขภาพด้วยการปรับการกินอยู่ ไม่บริโภคอาหารที่ปรุงจัด หลีกเลี่ยงสารพิษ สิ่ง
เทียม 
รู้จักแพทย์วิถีธรรม ปี 55 เลิกบริโภคเนื้อสัตว์ ปี 2539แรงจูงใจ สงสารสัตว์ บาปจากการบริโภค ใช้
เวลาในการเลิก 2-3 ปี 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
ชื่อ  ดร.ภญ.พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร เพศ หญิง  อายุ  56 ปี  สถานภาพ  สมรส ศาสนา  พุทธ 
 อาชีพ  นักวิชาการ+นักวิจัยอิสระ / แม่บ้าน  สถานที่ท างาน  จิตอาสาประจ าหลักสูตรผู้ประกอบการ
สังคม สถาบันอาศรมศิลป์  รายได้  ไม่แน่นอน เพราะท างานจิตอาสาเป็นหลัก ตั้งแต่ปี 2540 
 ที่อยู่ 1 ถ.พระรามที่ 2 ซอย 32 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  เบอร์โทรศัพท์ 
0816274848 
2. ข้อมูลการเจ็บป่วย และการดูแลรักษาสุขภาพ  ตรวจสุขภาพทุกปีร่างกายแข็งแรงปกติ  มีประวัติ
โรคภูมิแพ้, แพ้ยากลุ่ม NSAIDs  เพ่ิงถอดเฝือกแข็งได้ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากใส่มา 7 สัปดาห์ 
จากอุบัติเหตุล้ม กระดูกหัวเข่าแตก ... ผลมวลกระดูกปกติ ไม่มีกระดูกทับเส้น ... ตอนนี้บริหารขาใน
น้ าเกือบทุกวัน 
3. รู้จักแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ.  2552 
4. เลิกทานเนื้อสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2550 
5.แรงจูงใจให้ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 
- ไม่บริโภคเนื้อวัว (ทั้งครอบครัว) ตั้งแต่ปี 2534 ที่ให้ก าเนิดพระลูกชาย 
- เดิมจะชวนสามีงดการบริโภคเนื้อสัตว์ในวันเกิดตนเอง และช่วงเทศกาลกินเจ เป็นประจ าทุกปี 
- ตั้งแต่ปีที่สิ้นท่านอาจารย์พุทธทาส ได้ขยายเวลางดบริโภคเนื้อสัตว์ จาก 9 วัน เป็น 1 เดือนติดต่อกัน 
เช่นนึ้ทุกปี 
- ปลายปี 2548 คุณพ่อสามีถึงแก่กรรมอย่างสงบ หลับไปโดยไม่มีเหตุล่วงหน้า สามีได้บวชท าบุญให้
ท่าน และตนเองถือศีล 8 พร้อมเพ่ิมช่วงเวลางดบริโภคเนื้อสัตว์เป็น 2 เดือนต่อปี คือ เดือนพฤษภาคม 
และ เดือนที่มีช่วงเทศกาลกินเจ ท าเป็นกิจวัตรทุกปี 
- เมื่อสามีสึก เรา 2 คน ก็ยังคงลดอาหาร โดยปรับวิถีชีวิตเป็นรับประทานวันละ 2 มื้อ คือ เช้า และ 
เที่ยง และงดบริโภคเนื้อสัตว์ ตามที่บอกเล่าข้างต้น 
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- ปี 2550 สามีไปเข้าคอร์สของท่านอาจารย์โกเอนก้า เลยชวนกันเป็นมังสวิรัติ งดบริโภคเนื้อสัตว์ไป
เลย ... สามีได้ลดอาหารเหลือรับประทานวันละมื้อเดียวเป็นมังสวิรัติ ตนเองยังคงรับประทานอาหาร 2 
มื้อ แต่เป็นมังสวิรัติ คืองดบริโภคเนื้อสัตว์ 
- ปี 2559 พระลูกชายขอบวชกับหลวงพ่อใหญ่ (พอจ.กัณหา สุขกาโม) เป็นสายพระป่า ฉันอาหาร
มังสวิรัติ ฉันมื้อเดียว ตนเองเลยลดอาหารเหลือเพียงมื้อเดียว 
- ปี 2552 ได้ไปเรียนรู้ยา 9 เม็ดในค่ายสุขภาพของท่านอาจารย์หมอเขียว เพ่ือน ามาปรับใช้ให้กับคุณ
พ่อคุณแม่ 
- ท างานในหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ตั้งแต่ปี 2554 ... พอกลุ่มแพทย์วิถีธรรม
มาร่วมด้วยในปี 2556 ท าให้ได้มีโอกาสได้เรัยนรู้ศาสตร์นี้กับท่านอาจารย์หมอเขียวและลูกศิษย์
หลากหลายขึ้น น าหลายอย่างมาปรับใช้ 
- ช่วงที่เข้าเฝือกตั้งแต่ 12 พ.ค. 60 ได้ใช้ 'อาหารย่ ายีมาร' เป็นเวลา 1 เดือนติดต่อกัน แล้วปรับใช้บ้าง
เป็นบางวัน จนปัจจุบันค่ะ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
จุฑามณี โลหารชุน เพศ หญิง อายุ 35 ปี สถานภาพ สมรส ศาสนาพุทธ อาชีพ แม่บ้าน รายได้ 
40,000 บาท 
ที่อยู่ 33/213 หมู่บ้านลัดดาวัลย์ ซอย 6/6 ถ.ศรีนครรินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ 0815570872  
รู้จัก แพทย์วิถีธรรม ปี 2558 เลิกทาน 2559 ค่ะ ตั้งสัจจะตอนเข้าพรรษาปีที่แล้วค่ะ สงสารสัตว์ค่ะ 
อยากตัดวิบากกรรมตัดเองด้วยค่ะ เมื่อคิดจะเลิกเนื้อสัตว์สามารถตัดได้เลยค่ะ เดือนแรกจะเป็นลมอยู่ 
1 เดือน แล้วอาการก็หายไปค่ะเลิกเนื้อสัตว์ แล้วค่อยมาเลิกนม เนย ไข่ค่ะ เพราะติดทานขนม จะมี
บางมื้อที่ทานขนมบ้าง แต่ก็พยายามจะทานขนมไทย ขนมเจค่ะ เลิกทานเนื้อสัตว์สามารถเลิกได้เลย 
ไม่ยากเท่าขนมค่ะ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
นาง วไลพร ต้นสายเพ็ชร์ เพศหญิง อายุ 47 ปี สถานภาพ สมรส ศาสนา พุทธ อาชีพ แม่บ้าน ที่อยู่ 
191 ม.รังสิยา ซ.อุดมสุข 58 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เบอร์โทรศัพท์ 0863821191 
2. ข้อมูลการเจ็บป่วยและการดูแลรักษาสุขภาพ ไม่ได้มีโรคประจ าตัวอะไรที่เด่นชัด แต่สนใจเรื่องการ
ดูแลสุขภาพ และเคยดูแลผู้ป่วยที่รักษาตนด้วยแนวทางของแพทย์วิถีธรรม รู้จักแพทย์วิถีธรรมปี พ.ศ. 
2555  เลิกทานเนื้อสัตว์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แรงจูงใจให้ลดละเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 
ช่วงขณะที่ดูแลผู้ป่วยด้วยแนวทางแพทย์วิถีธรรม ก็ได้เริ่มดูแลสุขภาพตนเองตามแนวทางของพวธ.
ด้วย เริ่มลดละการกินเนื้อสัตว์ โดยขณะนั้นยังไม่ถึงกับเลิก ด้วยความคิดที่ว่า จะท าเป็นเพ่ือนกับผู้ป่วย



205 
 

เพ่ือไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกโดดเดี่ยว บางช่วงเวลาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยเป็นเวลานับเดือน และก็มีบางช่วงเวลา
ที่กินเนื้อสัตว์ติดต่อกันทุกวัน ท าให้เห็นถึงความแตกต่างของร่างกายได้อย่างชัดเจนว่าช่วงที่กิน
เนื้อสัตว์ร่างกายเป็นอย่างไร ช่วงที่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ร่างกายเป็นอย่างไร ประกอบกับได้ฟังค าสอนของ
อาจารย์มากข้ึนๆถึงผลของการเบียดเบียดจากการกินเนื้อสัตว์ ท าให้ตัดสินเลิกอย่างเด็ดขาดเม่ือเดือน
ตุลาคม ปี พ.ศ. 2558 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ชื่อ นายแก่นศีล กล้าจน 48 ปี ชาย โสด พุทธ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล 
จ.มุกดาหาร 088-757-7012 
2. ข้อมูลเจ็บป่วย ก่อนมาดูแลสุขภาพแบบแพทย์วิถีธรรมก็ดูแลสุขภาพแบบวิธีทั่วหมี่คนทั่วไปท ากัน
นั้นแหละและในตอนนั้น(ตั้งแต่เด็กจนอายุ๔๒ปี ผมไม่ได้เป็นโรคอะไร แต่ก็มีอาการเจ็บป่วยหรือไม่
สบายบ้างเช่น เป็นไข้หวัดบ้าง ปวดหัวตัวร้อนบ้าง มีน้ าหนักตัวเยอะ 68 กิโลกรัม(ตอนน้ าหนักสูงสุด
อยู่สัก 4 หรือ5ปี)อาการปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่ หรือปวดเมืองส่วนต่างๆตามร่างกายอยู่บ้างในบาง
คราว หนักเบาะป็นบางครั้งบางคราว มันจะไม่เบาสบายตัว และมีอาการหนักเนื้อหนักตัว เป็นการ
สะสมโรคต่างๆเริ่มข้ึนแล้วหากยังแก้ไขไม่ได้ในอนาคต เป็นต้น ส่วนการดูแลรักษาเม่ือก่อนนั้น ก็ออก
ก าลังกายอยู่บ้างในบางวันบางเวลาหรือซื้อยาตามน้านเภสัชทั่วไปมากินบางหากมีอาการหนักใน
บางครั้ง แต่ก็ไม่เคยเช้าโรงพยาบาล ใดๆ 
 ส่วนครั้งเมื่อได้มาดูแลสุขภาพแบบแพทย์วิถีธรรมแล้วทุกๆองค์ประกอบของร่างกายเช่น
กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก อวัยวะภายในและภายนอกและจิตใจก็ปรับดีขึ้นตามล าดับจนปัจจุบันรู้สึก
ได้ว่าร่างกายตนเองแข็งแรง มีก าลังและจิตใจเบิกบานแจ่มใสดีพอสมควรที่จะท ากิจกรรมต่างๆของหมู่
กลุ่มท่ีเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้ 
ส าหรับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพตนเองที่ท าอยู่สม่ าเสมอเช่น การท าโยคะเดินเร็ว และหายใจปรับ
สมดุล การท าดีทอกซ์ กัวซา และใช้ธรรมะดเสยการฟังธรรม สนทนาธรรม พิจารณาใคร่ครวญธรรม 
และด าเนินชีวิตในหลักมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นยาโอสถทิพย์ที่ดีมากที่สุด มาใช้ในวิถีชีวิตประจ าวัน 
รู้จักแพทย์วิถีธรรมปีพ.ศ. 2552 เลิกกินเนื้อสัตว์ในปีพ.ศ. 2552  .ขั้นตอนการพิจารณา เมื่อได้เข้าค่าย
แพทย์วิถีธรรมครั้งแรกเลย ได้ฟังสาเหตุการเกิดของโรคกลไกการเกิดการหายของโรคการดูแลรักษา
ปัองกันและยา๙เม็ด และได้ฟังธรรมมะได้รู้ความเป็นมาของชีวิตเกิดมาอย่างไร และพัฒนาไป
ตามล าดับอย่างไรจากนิยาม๕และปฎิจจสมุปบาทและข้อธรรมอ่ืนๆ รู้จักเข้าใจกรรมและผลของกรรม
เป็นต้นจากอาจารย์หมอเขียวจึงได้น ามาตรวจสอบกับจิตใจตนเอง แล้วหลังจากเข้าค่ายในเดือน
มีนาคมในปี๕๒ก็ตั้งใจเลิกกินเนื้อนมไข่ทั้งหมดได้เลย ช่วงแรกๆก็ยังมีอาการอยากกินช่วงแรกก็แรงๆก็
พยายามกดข่มไว้โดยใช้ธรรมะคือขันติ ความอดทนอดกลั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง ,การตั้งตนบน
ความล าบากกุศลธรรมเจริญยิ่ง พอท าแบบนี้ไปเรื่อยๆพร้อมกับพิจารณากรรมและผลของกรรม 
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ประโยชน์และโทษของการไม่กินและการไม่กินเนื้อสัตว์ ก็รู้สึกว่าความอยากกินเนื้อสัตว์ค่อยๆลดลงไป 
เบาบางไปเรื่อยๆแต่ก็มีบางครั้งมันก็อยากกินขึ้นมาแรงๆอีกแต่มันอยู่ไม่นานประกอบกับผมได้
พิจารณาโทษ และพิจารณาประโยชน์ และพิจารณากรรมและผลของกรรมนี้แหละท าพิจารณาข้อนี้
บ่อยๆๆสักประมาณ๑ปีความรู้สึกว่าผมตัดขาดตัวอยากกินได้แล้ว 90 %เหลือตัวไรๆเล็กนัอยในใจบ้าง
แต่มั่นใจตนเองแล้วว่าไม่กินเนื้อนมไข่แล้วแน่ๆ เราเลิกได้แล้วแต่ความรู้สึกอยากได้ไรๆมันคลี่คลายไป 
มันรู้สึกอยากจางๆบางๆก็มีอยู่บ้าง แต่บางและเบามากขึ้นๆกลับมาดูตัวรังเกียจ ดูหมิ่นดูแคลน อึดอัด
ร าคาญที่เห็นคนอ่ืนซื้อขายกัน ปรุงอาหารกัน กินกันแล้วอสการเหล่านั้นมีไหม ตรวจดูใจอาการทาง
ลบต่างๆเหล่าที่เห็นผู้อ่ืนท าๆกันก็ไม่มีในใจเรา แต่รู้สึกว่ามันเฉยๆแบบนิ่งๆเกินไปก็ตรวจใจใหม่ว่าอ้อ 
เราควรมีเมตตาบอกกล่าวคนเหล่านั้นที่เขายังไม่รู้และกลงมัวเมากินอยู่ด้วยซิน่าจะดีน่าจะถูกต้องที่สุด
เพราะนี้คือพลังเมตตา มิใช่แค่วางได้แบบเฉยๆดายๆไปควรมีพลังเมตตาด้วยเป็นพลังขับเคลื่อนที่เบิก
บานแจ่มใสเต็มๆมีชีวิตชีวาก็ใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 6 ปีจึงเข้าใจชัดเจนว่าผมเลิกเนื้อนมไข่ เลิกการ
เบียดเบียนสัตว์ทุกๆมิติได้แล้ว เป็นจริงแล้วในใจ 100 %จนปัจจุบันนี้ก็รู้สึกได้ว่าผมไม่กินเนื้อสัตว์ ผม
มีเมตตาสัตว์ ผมปล่อยวางสัตว์ไปตามวิบากของแต่ละชีวิตได้แล้วด้วยใจผาสุกครับ สาธุครับ 
 

ชื่อ นายสมพงษ์ โขงรัมย์  เพศ ชาย อาย41 ปี สถานภาพโสด 
ศาสนาพุทธ อาชีพจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตน 
สวนป่านาบุยญ 1 อ ดอนตาล จ มุกดาหาร  โทร 086 990 3197    
ข้อมูลการเจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพ : ไขมันสูงและโรคกระเพาะ
รู้จักแพทย์วิถีธรรม ปี 2556 และเลิกทานเนื้อสัตว์ตั้งแตนั้นมา  
แรงจูงใจให้ลดละเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์  :ทานเนื้อสัตว์แล้วรูสึก
ถ่ายล าบากมาก มีความล าบากกาย ปวดเนื้อปวดตัว แต่ต่อมา

เปรียบเทียบการกินผักกลับสบายถ่ายออกง่าย  อาการปวดเนื้อปวดตัวลดลง ประหยัดเงินมากๆ จึง
เป็นเหตุแรงจูงใจให้ผมลดละ แต่พอมารู้จักแพทย์วิถีธรรม(หมอเขียว) ต้นเหตุขงปัยหาหลายอย่างมา
จากเนื้อสัตว์ ท าให้ได้รับประโยชน์มากขึ้น จนท าให้ปัจจุบันท าให้เลิกเนื้อสัตว์ได้อย่างบริสุทธิ์ อาการ
เจ็บป่วยลดลงแต่กลับมีพลังแรงกายแรงใจมากขึ้น เอาเวลามาช่วยเหลือตนเองและสังคมได้มากข้ึน   
รู้แบบนี้เลิกตั้งนานแล้ว ก็เลยไม่ม่ันใจในการลดละเลิก โชคดีได้รู้จักกับแพทย์วิถีธรรม ท าให้มั่นใจและ
ท าได้ เลิกเนื้อสัตว์ได้จนถึงปัจจุบัน 
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------ชื่อ นางสาวลักขณา แซ่โซ้ว เพศ
หญิง อายุ 36 ปี สถานภาพโสด อาชีพจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  โทร 
082 0576660                                             
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ไม่มีโรคประจ าตัว แต่มีอาการไม่สบายเป้นบางครั้ง เช่น ปวดเมื่อยตามตัว ปวดประจ าเดือน ปวด
ศรีษะ นอนหลับยาก รู้จักแพทย์วิถีธรรม กรกฏาคม 2559  เลิกทานเนื้อสัตว์ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559      
แรงจูงใจ : หลาน(ลูกพ่ีสาว) ซึ่งเรียนชั้นอนุบาล 2 มาถามว่า กินเนื้อสัตว์บาปมั้ย ? เราจึงต้องหา
ค าตอบเพ่ือมาตอบค าถามของหลาน และหลานคนนี้ก าลังจะไปเข้าเรียน ป 1 ที่รร สัตยาไส จ ลพบุร ี
ซึ่งเป็นรร ที่ทานอาหารมังสวิรัติ ดร อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยาซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียน ได้กล่าว
เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ว่าท าให้ต้องเบียดเบียนสัตว์และหลักค าสอนของพุทธไม่ได้ให้กินเนื้อสัตว์ ปรัชญาของ 
รร สัตยาไสคือ สร้างคนดีเหนือสิ่งใด และมีการเรียนการสอนในวิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 อย่างคือ
สัตยา -ความจริง เปรมา-ความรักเมตตา สันติ-ความสงบสุข ธรรมะ-หลักธรรม ข้อควรปฏิบัติ อหิงสา-
ความไม่เบียดเบียน การที่จะสอนเด็กให้ไม่เบียดเบียนได้ ครูต้องท าเป็นแบบตัวอย่าง  ซึ่งการกิน
เนื้อสัตว์ยังเป้นการเบียดเบียนสัตว์อยู่ นโบายของรรจึงต้องกินมังสวิรัติทั้งครูและนักเรียน เมื่อได้ฟัง
นโยบายของทาง รร ท าให้เราคิดได้ว่า ถ้าท่ีรร สอนให้ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่กินเนื้อสัตว์ พอกลับมาที่
บ้าน ผู้ปกครองก้ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ จะท าให้เด็กเกิดความสับสนได้ คิดได้ดังนั้น เราจึงตัดสินใจเลิกกิน
เนื้อสัตว์ ก่อนที่รร จะเปิดเทอม 2 สัปดาห์ (รร เปิดเทอม 19 พค 2559 เราเลิกกินเนื้อสัตว์ 2 พค 
2559 )ขั้นตอนการพิจารณา : จากวันที่ได้ไปฟังนโยบายรร เริ่มกลับมาคิดว่า จริงๆแล้วค าสอนของ
พระพุทธเจ้า การกินเนื้อสัตว์บาปหรือไม่บาปกันแน่ เพราะเราเห็นพระสงฆ์ยังกินเนื้อสัตว์อยู่เลย  ก็
คิดทบทวนซ้ าไปซ้ ามา รวมถึงคิดด้วยว่า ถ้าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเราจะกินอะไร เรื่องการกินเจ หรือ
มังสวิรัติเราก็ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลย  ถ้าเราเลิกกินเนื้อสัตว์เราก็ต้องพ่ึงตัวเอง หัดท าอาหารเอง 
เรียนรู้จากยูทูป เจ หรือมังสวิรัติ ใช้เวลาพิจาณาท่ีจะลด ละ เลิก เนื้อสัตว์ประมาณ 1 เดือน ก็มี
เหตุการณ์คือมีคนเอาปลาเป็นๆมาขายที่บ้าน ซึ่งแม่ก็ซื้อไว้ แต่เอาไปให้คนอ่ืนฆ่า เราจึงรู้สึกสลดใจว่า 
ถ้าเรายังกินเนื้อสัตว์อยู่ ก็ยังเป็นสาเหตุของการฆ่าและการเบียดเบียนอยู่ เมื่อคิดได้ดังนั้นก็ตัดสินใจ
เลิกกินเนื้อสัตว์ตั้งแต่วันนั้น คือวันที่ 2 พค 2559 จากนั้นมาก็ไม่กินเนื้อสัตว์อีกเลย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ชื่อ แก้วใจเพชร กล้าจน  เพศ หญิง อายุ 35 ปี 6 เดือน  
สถานภาพ โสด  ศาสนา พุทธ 
 อาชีพ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  สถานที่ท างาน ศูนย์เรียนรู้
สุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อ 
ดอนตาล จ มุกดาหาร  รายได้ ไม่มี  ที่อยู่ 152 หมู่ 11 สวน
ป่านาบุญ 1 อ ดอนตาล จ มุกดาหาร เบอร์โทรศัพท์ 87 
970 8624 
ข้อมูลการเจ็บป่วย และการดูแลรักษาสุขภาพ 
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สมัยเด็ก : 1.แพ้ยาเพนนิสลิน 2.ล าไส้อักเสบ 3.เมารถ ทานอาหารรสหวานไม่ได้(อาเจียน) ปัจจุบัน : 
ปวดประจ าเดือน แต่อาการลดลงจนเกือบหายแล้ว รู้จักแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ.2549   และเป็นจิต
อาสาปี 2551  เลิกทานเนื้อสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547  
แรงจูงใจให้ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ :  
1.ตอนเด็กตอนบิดาข้าพเจ้าเสียชีวิตไปได้สอบถามพระรูปหนึ่งว่า ท าไมพ่อถึงตายเร็ว ท่านตอบว่า
เพราะโยมพ่อชอบไปฆ่าเอาชีวิตผู้อื่นเขาท าให้มีอายุสั้น  ตายเร็ว (ท่านชอบยิงนกตกปลาล่าสัตว์มาเป็น
อาหารให้ครอบครัวและสังสรรคืในหมู่เพ่ือน) ตอนนั้นรู้ว่า ไม่อยากให้ใครตาย คิดว่าจะไม่ทานเนื้อสัตว์ 
แต่ยังเด็กเกินไป ลองเลิกทานแต่ถูกมารดาตีเลยทานตามดลกอีกจนลืมไปว่าตั้งจิตจะไม่ทานเพราะไม่
อยากให้ใครตาย 
2.กลัวการฆ่าปลา ฆ่าไก่ ฆ่าสัตว์แล้วมาประกอบอาหารทุกครั้ง  ทุกครั้งที่จะฆ่าจะมีอาการร้องไห้
ออกมา จนครอบครัวไม่ชอบใจเลยไม่ค่อยให้ท าให้ท ากับข้าว   แต่เป็นคนชอบทานปลามากกว่าคนอ่ืน  
3.ท างานกับเพ่ือนๆที่ท างานส่วนใหญ่เป็นต่างชาติและหัวสมัยใหม่ ไม่ทานเนื้อสัตว์ ท าให้เลิกทาน
เนื้อสัตว์อัติโนมัติโดยไม่ยากไม่ล าบาก  และไม่คิดกลับไปทานเนื้อสัตว์อีกเลย แม้จะออกจากงาน
มาแล้ว  
 ขั้นตอนพิจารณาการลด ละ เลิก ใช้เวลาประมาณ แค่ไหนถึงเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ได้ 
ใช้เวลา 3 นาทีในการพิจารณาไม่ทานเนื้อสัตว์  คือไปรับประทานอาหารกับเพ่ือนๆชาวต่างชาติที่ทาน
ทั้งมีเนื้อสัตว์ และมังสวิรัติ พร้อมๆกัน โดยสั่งกรณีพิเศษของเพ่ือนๆ ก าลังสนุกสนานเฮฮากัน  ก็มี
อาหารสองจานวางพร้อมกันคืออาหารเนื้อสัตว์ กับมังสวิรัติ   เห็นเพ่ือนๆทานเนื้อสัตว์มักจะท าอะไร
โหวกเหวก โวยวาย ส่วนเพ่ือนมังสวิรัติจะสงบเสงี่ยมดี ตอนนั้นระลึกถึงพระรูปนั้น ว่า การทาน
เนื้อสัตว์ท าให้อายุสั้น  ก็ไม่นึกอยากทานอาหารเนื้อสัตว์ ณ ขณะนั้นทันที และไม่กลับไปทานเนื้อสัตว์
อีกเลย 
---------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ นางสาวภูเพียรธรรม กล้าจน เพศ หญิง  อายุ 48 ปี สถานภาพ โสด 
ศาสนา พุทธ  อาชีพ จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๑ ดอนตาล มุกดหาร  สถานที่
ท างาน ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๑ 
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดหาร รายได้ ศูนย์บาท  ที่อยู่  ศูนย์เรียนรู้สุขภาพ
พ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๑ 114 หมู่ 11 ต าบลดอน
ตาล อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดหาร  เบอร์โทรศัพท์  081-924-2439 
ข้อมูลการเจ็บป่วย และการดูแลรักษาสุขภาพ 
ก่อนรู้จักการแพทย์วิถีธรรม การเจ็บป่วยที่เคยเป็น คือ เป็นภูมิแพ้ มักเจ็บคอเวลาอากาศเปลี่ยน ปวด
คอ บ่าไหล่ตึง ปวดหลัง ปวดเอว กระดูกสันหลังทับเส้น จากการท างานที่ต้องแข่งกับเวลาและใช้
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คอมพิวเตอร์ เป็นเวลายาวนานต่อเนื่องหลายชั่วโมงเป็นประจ า การพักผ่อนที่อาจไม่เพียงพอ และการ
ไม่ออกก าลังกายเป็นประจ า ส่วนใหญ่เป็นอาการของผู้ท างานส านักงาน (office syndrome) แต่เมื่อ
ไม่ได้ท างานระยะหนึ่ง อาการต่างๆ ดีขึ้นและหายได้ จนมาเป็นผื่นคันแผลผุพอง จากการเริ่มศึกษา
การปรับสมดุลและถอนพิษร้อน ซึ่งเมื่อมาปรับสมดุลร้อนเย็น ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เน้นหลัก
ของการพ่ึงตน ประหยัด เรียบง่าย ใช้ของที่อยู่ใกล้ตัว หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ผลปรากฏว่า อาการ
ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หายได้ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดี และเมื่อท าพร้อมกับการฝึกฝน ลดละ
เลิกกิเลสไปด้วย ช่วยเหลือผู้อ่ืนไปด้วย (ละบาป บ าเพ็ญบุญกุศล ท าจิตใจให้ผ่องใสและผาสุก) จิตใจมี
ความสุข สบาย เบากาย มีก าลัง เพ่ิมข้ึนได้เรื่อยๆ ค่ะ 
รู้จักแพทย์วิถีธรรม ปี พ.ศ.  2553 เลิกทานเนื้อสัตว์ ตั้งแต่ ต้นปี พ.ศ. 2554 เลิกเด็ดขาด 100% 
.แรงจูงใจให้ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ 
เป็นความศรัทธาว่า การได้เลิกการกินเนื้อสัตว์ เป็นการได้ปฏิบัติธรรม และเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติธรรม
ควรท า ในเบื้องต้นด้วย ด้วยการเลิกกินเนื้อสัตว์ มาเป็นนักกินอาหารมังสวิรัติ ประกอบกับผลที่ได้รับ
จากการเห็นทุกข์ทางด้านร่างกายจากการกินเนื้อสัตว์ ที่ส่งผลต่อแผลผุพองเน่าเปื่อย จึงท าให้ตั้งใจเลิก
กินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาด ตั้งแต่ต้นปี 2554 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน  
 ขั้นตอนพิจารณาการลด ละ เลิก ใช้เวลาประมาณ แค่ไหนถึงเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ได้ 
เกิดจากการเห็นผลจากการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถี ธรรม มีความสงสัยว่า
คนเราจ าเป็นต้องกินต้องอาศัยเนื้อสัตว์จริงหรือไม่ ตามหลักพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องการกินเนื้อสัตว์
อย่างไร หลักการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา คืออะไร ซึ่งมีเรื่องราวในการปฏิบัติและ
พิจารณาดังนี้ คือ  
หลังจากเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมเมื่อต้นปี 2553 ซึ่งในค่ายนั้นได้พูดถึงเรื่องการกินเนื้อสัตว์เป็น
เหตุให้เกิดการฆ่าสัตว์ และการฆ่าสัตว์เป็นการท าร้ายสัตว์ที่ผิดศีลข้อที่ ๑ ในค่ายได้จัดให้ชมคลิปวิดีโอ
เรื่องการฆ่าสัตว์ทั้งของไทยและต่างประเทศ ด้วยวิธีการต่างๆ และการอธิบายจากวิทยากรบรรยาย
เสริมในค่ายถึงเรื่องการฆ่าสัตว์ และการกินเนื้อสัตว์ที่มีผลต่อการฆ่าสัตว์ที่ทุกข์ทรมานต่อสัตว์อย่าง
มาก จึงท าให้ตัดสินใจตั้งใจเลิกกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดทันที แต่ก็ยังคงมีความสงสัยอยู่ว่า คนเราควรจะ
ยังคงจ าเป็นต้องกินและพ่ึงโปรตีนจากเนื้อปลาจริงหรือไม่ ควรจะยังคงจ าเป็นต้องกินหรืออาศัยเนื้อ
ปลาอยู่อีกหรือไม่ เมื่อได้ศึกษาหาข้อมูล ถามและฟังข้อมูลจากท่านผู้รู้ (อ.หมอเขียว) เพ่ิมเติม พร้อม
กับเห็นผลจากการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ถึงเรื่องการกินเนื้อปลา โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 
และเห็นผลจากการปฏิบัติอยู่จริง ภายในระยะเวลา 1 ปี เมื่อได้เข้าใจและเห็นผลอย่างชัดเจนจากการ
ทดลองปฏิบัติด้วยตนเองจริง จึงท าให้ได้พิจารณาตัดสินใจเลิกการกินเนื้อปลาอย่างเด็ดขาด หรือการ
เลิกกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดอย่างเด็ดขาดหลังจากชัดเจนในผลการปฏิบัติในครั้งนั้นในปลายปี 2553 ทันที  
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 เมื่อได้ศึกษาอย่างเข้าใจและได้เห็นผลชัดเจนที่เกิดกับตัวเอง ถึงทุกข์โทษภัยจากการกินเนื้อปลา จึงได้
ตัดสินใจเลิกการกินเนื้อปลา/เนื้อสัตว์ทุกชนิด อย่างเด็ดขาด  ระยะเวลาในการศึกษาและพิจารณาผล
อยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปี เนื่องจากช่วงที่ยังทดลองและเห็นผลว่าการกินเนื้อปลานั้น มีผลต่อ
การเจ็บป่วยของร่างกายจริง คือ ได้เห็นว่าการกินเนื้อปลาทุกครั้งในปี 2553 น่าจะกินประมาณ 5-6 
ครั้งในปีนั้น จากความหลงและความอยากท่ียังมีหลงเหลืออยู่ ประกอบกับญาติมิตรทางบ้านยังคงเห็น
ว่าเราควรจะยังกินเนื้อปลาได้ แต่เมื่อได้กินเนื้อปลากะพงนึ่งทุกครั้ง ก็ท าให้เห็นผลว่า เนื้อปลาที่กิน
นั้น มีผลท าให้เกิดแผลผุพองเกิดขึ้นทันทีเกือบทุกครั้งเมื่อกินเนื้อปลากะพงนึ่งเข้าไปเกือบทุกครั้ง ท า
ให้เข้าใจชัดถึงผลของเนื้อปลาต่อการเจ็บป่วยของร่างกาย การกินครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคม 2553 
จึงเป็นตัวชี้วัดและตัวตัดสินใจให้เกิดการเลิกกินเนื้อปลา/เนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดทันที นับแต่การกินเนื้อ
ปลาครั้งสุดท้ายครั้งนั้น เป็นต้นมา  ต่อมาถึงการเลิกกินผลิตภัณฑ์ นม ไข่ และน้ าผึ้ง ที่ยังคงมีเป็น
ส่วนผสมในอาหารและขนมแปรรูปชนิดต่างๆ ต่อมา โดยใช้ระยะเวลาในการกินอาหารที่ยังมีส่วนผสม
ของไข่และนม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นส่วนผสมในอาหารพวกส าเร็จรูป ที่แปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรม 
และอาหารจ าพวก ขนมปัง เบเกอร์รี่ ต่างๆ ซึ่งได้กินต่อมาอีกประมาณหนึ่งปี หลังจากนั้นเมื่อชัดเจน
ว่าการกินมังสวิรัติที่บริสุทธิ์จริง 100 เปอร์เซ็นต์ ก็จะไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่อย่างใดๆ อีก 
อย่างเช่น นม ไข่ และน้ าผึ้งด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้ายังกินอยู่ ก็ยังคงเป็นการเบียดเบียนสัตว์อยู่ จึงท าให้ได้
พิจารณาคิดเลิกกินในระยะเวลาต่อมา หากจ าไม่ผิด ก็น่าจะเป็นระยะเวลาห่างออกมาอีกประมาณใน
ต้นถึงกลางปี 2555 ซึ่งเมื่อพิจารณาตั้งเลิก ก็เลิกอย่างเด็ดขาดทุกชนิดทันที  
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นำงเอมอร  แซ่ลิ้ม 
นักศึกษำปริญญำโท วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
เอกสารประกอบ : งานวิจัยเรื่อง ผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรม ลด ละ เลิกการบริโภค
เนื้อสัตว์และภาวะสุขภาพ ของผู้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม 
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ค าน า 
 

 อำหำรเป็นยำ “อำหำรเป็นหนึ่งในโลก” กำรที่เรำจะมีสุขภำพที่ดี เรำเริ่มต้นจำกอำหำร 
อำหำรเป็นรำกฐำนของกำรมีสุขภำพที่ดีตลอดชีวิตมนุษย์ กำรบริโภคอำหำรที่ถูกสมดุลร้อนเย็น ช่วย
ท ำให้กำรท ำงำนของร่ำงกำยมีประสิทธิภำพ  อำหำรตำมหลักแพทย์วิถีธรรมนั้น เป็นอำหำรแนว
ธรรมชำติบ ำบัด ปรับสมดุล รักษำโรค ย่อมเกิดผลต่อดีต่อสุขภำพ ท ำให้ร่ำงกำยมีควำมเจ็บป่วยน้อย 
ควำมล ำบำกกำยน้อย เบำกำย มีก ำลัง เป็นอยู่ผำสุก อำหำรตำมหลักแพทย์วิถีธรรม เป็นอำหำร
ปรำศจำกเนื้อสัตว์ เป็นอำหำรธรรมชำติ ผักสด หำกมีกำรประกอบอำหำรก็จะมีกำรปรุงด้วยไฟปำน
กลำง และเน้นกำรปรุงอำหำรด้วยเกลือเป็นหลัก โดยใช้วัตถุดิบให้เหมำะกับร่ำงกำยของเรำ ณ เวลำ
นั้น  
  ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรบริโภคอำหำรตำมหลักแพทย์วิถีธรรม จะเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยให้ท่ำนมีสุขภำพที่ดี และส่งผลให้ท่ำนสำมำรถลด ละ เลิก กำรบริโภคเนื้อสัตว์ได้ ไม่มำกก็น้อย 
หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 

ผู้จัดท ำ 
เอมอร  แซ่ลิ้ม 

10 กรกฏำคม 2560   
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อาการหรือโรคที่เกิดจากภาวะไม่สมดุลแบบร้อนเกิน 
 อำกำรหรือโรคที่เกิดจำกภำวะไม่สมดุลแบบร้อนเกิน สำมำรถใช้อำหำรปรับสมดุล และกำร
ฝึกจิตบ ำบัดหรือบรรเทำได้มีดังต่อไปนี้ 

1. ตำแดง ตำแห้ง แสบตำ ปวดตำ ตำมัว ขี้ตำข้นเหนียวหรือไม่ค่อยมีขี้ตำ หนังตำตก ขน
คิ้ว-ร่วง ขอบตำคล้ ำ 

2. มีสิว ฝ้ำ 
3. มีตุ่มแผลในช่องปำกด้ำนล่ำง ร้อนในช่องปำก เหงือกอักเสบ 
4. นอนกรน ปำกคอแห้ง ริมฝีปำกแห้งแตกเป็นขุย 
5. ผมร่วง หงอกก่อนวัย มีรังแค รูขุมขนขยำยโดยเฉพำะบริเวณหน้ำอก คอ ทั้งด้ำนหน้ำ

และด้ำนหลัง 
6. ไข้ข้ึน ปวดหัว ตัวร้อน ครั่นเนื้อครั่นตัว 
7. มีเส้นเลือดขอด ตำมส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำย เส้นเลือดฝอยแตกใต้ผิวหนัง พบรอยจ้ ำ

เขียวคล้ ำ 
8. ปวดบวมแดง ร้อนตำมร่ำงกำยหรือตำมข้อ 
9. กล้ำมเนื้อเกร็งค้ำง กดรู้สึกเจ็บ เป็นตะคริวบ่อย ๆ  
10. ผิวหนังปกติคล้ำยมีรอยไหม้ เกิดฝีหนอง น้ ำเหลืองเสียตำมร่ำงกำย 
11. ตกกระสีน้ ำตำลหรือสีด ำตำมร่ำงกำย 
12. ท้องผูก อุจจำระแข็งหรือเป็นก้อนเล็ก ๆ คล้ำยขี้แพะ บำงครั้งมีอำกำรท้องเสียแทรก 
13. ปัสสำวะปริมำณน้อย สีเข้ม ปัสสำวะบ่อย แสบขัด ถ้ำเป็นมำก ๆ จะเป็นสีน้ ำล้ำงเนื้อ 

หรือ มีเลือดปนออกมำกับปัสสำวะด้วย มักลุกปัสสำวะช่วงเที่ยงคืน-ตี ๒ (คนที่ร่ำงกำย
ปกติสมดุล จะไม่ลุกปัสสำวะกลำงคืน) 

14. ออกร้อนท้อง แสบท้อง ปวดท้อง บำงครั้งมีอำกำรท้องอืดร่วมด้วย (ท้องอืด แต่เดิมเป็น
ภำวะเย็นเกิน ปัจจุบันเกิดจำกภำวะร้อนเกิน) 

15. ผิวหนังมีผื่น ปื้นแดง คันหรือมีตุ่มใสคัน 
16. เป็นเริม งูสวัด สะเก็ดเงิน โรคหนังแข็ง 
17. หำยใจร้อน เสมหะเหนียวข้น ขำวขุ่น สีเหลืองหรือสีเขียว บำงทีมีเสมหะพันคอ ไอ 
18. โดยสำรยำนยนต์มักอ่อนเพลีย และหลับขณะเดินทำง 
19. เลือดก ำเดำออก 
20. มักง่วงนอนหลังกินข้ำวอิ่มใหม่ ๆ 
21. เป็นมำกจะยกแขนข้ึนไม่สุด ไหล่ติด 
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22. เล็บมือเล็บเท้ำขวำงสั้น ผุ ฉีกง่ำย มีสีน้ ำตำลหรือด ำคล้ ำ อักเสบบวมแดงที่โคนเล็บ เล็บ
ขบ 

23. หน้ำมืด เป็นลม วิงเวียน บ้ำนหมุน คลื่นไส้ อำเจียน มักแสดงอำกำรเมื่ออยู่ในที่อับหรือ
อำกำศร้อนหรือเปลี่ยนอริยบทเร็วเกิน หรือท ำงำนเกินก ำลัง 

24.  เจ็บเหมือนมีเข็มแทง หรือไฟฟ้ำช๊อต หรือร้อนเหมือนไฟเผำตำมร่ำงกำย 
25. อ่อนล้ำ อ่อนเพลีย แม้นอนพักก็ไม่หำย 
26. รู้สึกร้อนแต่เหงื่อไม่ออก 
27. เจ็บปลำยลิ้น แสดงว่ำหัวใจร้อนมำก ถ้ำเป็นมำก ๆ จะเจ็บแปล๊บที่หน้ำอก อำจร้ำวไป

แขน 
28. เจ็บคอ เสียงแหบ คอแห้ง 
29. หิวมำก หิวบ่อย หูอื้อ ตำลำย ลมออกหู หูตึง 
30.   สะอึก 
31. ส้นเท้ำแตก เจ็บ อักเสบ รองช้ ำ ออกร้อน บำงครั้งเหมือน ไฟช๊อต 
32. เกร็ง ชัก 
33. โรคที่เกิดจำกภำวะไม่สมดุลแบบร้อนเกิน เช่น โรคหัวใจ หวัดร้อน ไซนัสอักเสบ 

หลอดลมอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ ตับอักเสบ กระเพำะอำหำรและล ำไส้อักเสบ 
ไทรอยด์เป็นพิษ ริดสีดวงทวำร มดลูกโต ตกขำว ตกเลือด ปวดมดลูก หอบหืด ไต
อักเสบ ไตวำย นิ่วในไต  นิ่วกระเพำะปัสสำวะ นิ่วถุงน้ ำดี กระเพะปัสสำวะอักเสบ ไส้
เลื่อน ต่อมลูกหมำกโต โรคเกำต์ ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน เนื้องอก มะเร็ง พิษของ
แมลงสัตว์กัดต่อย เป็นต้น      (ใจเพชร กล้ำจน.  2554 : 66-68) 
 

อาการหรือโรคที่เกิดจากภาวะไม่สมดุลแบบเย็นเกิน 
 ส ำหรับภำวะไม่สมดุลแบบเย็นเกินนั้น ปัจจุบันพบได้น้อย ถึงแม้พบอำกำรของภำวะไม่
สมดุลแบบเย็นเกินก็มักจะเป็นสภำพที่มีสำเหตุจำกภำวะร้อนเกินแล้วตีกลับเป็นเย็น ซึ่งก็ต้องแก้ที่
สำเหตุร้อนเกินอยู่ดี และกำรแก้ภำวะเย็นเกินที่เกิดจำกกำรตีกลับจำกร้อนนั้น มีควำมแตกต่ำงจำก
กำรแก้ภำวะเย็นที่เกิดจำกเย็นเกิน ซึ่งผู้เขียนจะได้ชี้แจงรำยละเอียดในตอนต่อไป ส ำหรับตอนนี้ขอ
บอกลักษณะอำกำรท่ีบ่งถึงภำวะเย็นเกินดังนี้ 

1. หน้ำซีดผิดปกติจำกเดิม 
2. มีตุ่มหรือแผลในปำกด้ำนบน 
3. ตำแฉะ ขี้ตำมำก ตำมัว 
4. เสมหะมำก ไม่เหนียว สีใส 
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5. หนักหัว หัวตื้อ 
6. ริมฝีปำกซีด 
7. ขอบตำ หนังตำบวมตึง 
8. เฉื่อยชำ เคลื่อนไหวช้ำ คิดช้ำ ยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งกระปรี้กระเปร่ำ 
9. ไอ อำกำรมักทุเลำเมื่อถูกภำวะร้อน 
10. ผิวหน้ำบวมตึง แต่ไม่ร้อน 
11. เจ็บหน้ำอกด้ำนขวำ 
12. หำยใจไม่อ่ิม 
13. ท้องอืด จุกเสียดแน่น 
14. ปัสสำวะสีใส ปริมำณมำก 
15. อุจจำระเหลวสีอ่อน มักท้องเสีย 
16. มือเท้ำเย็น มึนชำ สีซีดกว่ำปกติ 
17. ตกกระสีขำว 
18. มักมีเชื้อรำขำวตำมผิวหนังหรือที่เล็บมือ เล็บเท้ำ 
19. เล็บยำวแคบกว่ำปกติ (มีควำมยำวของเล็บมำกกว่ำควำมกว้ำงมำก) ตัวเล็บและโคนเล็บมีสี

ขำวซีดกินพ้ืนที่มำกเกินปกติ 
20. เท้ำบวมเย็น 

34. จำกประสบกำรณ์ของผู้เขียน เมื่อพบภำวะไม่สมดุลของร่ำงกำยผู้เขียนจะแก้ภำวะร้อน
เกินเป็นหลัก หรือเมื่อพบอำกำรแบบเย็นเกิน ถ้ำเรำแก้ภำวะเย็นแล้ว อำกำรไม่ดีขึ้น 
แสดงว่ำเป็นอำกำรที่ตีกลับจำกร้อนเกิน ให้แก้ภำวะร้อนเกิน-เย็นเกิน (ใจเพชร กล้ำจน.  
2554 : 69-70) 

อาการหรือโรคที่เกิดจากภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกัน 
 มีไข้สูง แต่หนำวสั่นหรือเย็น มือเย็นเท้ำ ปวดศรีษะ ตัวร้อนร่วมกับท้องอืด ปวด บวม แดง 
ร้อน ร่วมกับมึนชำตำมเนื้อตัวแขนขำ เป็นต้น  
 กรณีที่ไม่แน่ใจว่ำร่ำงกำยเรำไม่สมดุลแบบใด ให้แก้ภำวะร้อนเกินไว้ก่อน เพรำะคนส่วน
ใหญ่ ณ ยุคปัจจุบันประมำณ 80% จะป่วยด้วยภำวะร้อนเกินอย่ำงเดียว ส่วนผู้ที่มีภำวะร้อนเกินและ
เย็นเกินเกิดข้ึนพร้อมกันมีประมำณ 15% ส ำหรับผู้ที่มีภำวะเย็นเกินอย่ำงเดียวมีประมำณ 5%  
 ถ้ำปฏิบัติแก้ภำวะร้อนเกินอย่ำงเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้นภำยใน 1 สัปดำห์ อำจเป็นภำวะร้อนเกิน
และเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ก็ให้แก้ภำวะดังกล่ำวและถ้ำแก้อย่ำงเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้นภำยใน 1 สัปดำห์ 
ให้ทดลองแก้ภำวะเย็นเกินภำยใน 1 สัปดำห์ ถ้ำยังไม่ดีขึ้น ก็ให้เริ่มตั้งศูนย์เริ่มล้ำงพิษออกจำกร่ำงกำย
ใหม่ ด้วยกำรงดอำหำรจนกว่ำจะรู้สึกหิวหรือรับประทำนเฉพำะผักและผลไม้ฤทธิ์เย็นอย่ำงเดียว
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จนกว่ำจะรู้สึกโหยล้ำหรือหอมข้ำวหรือหิวบ่อยอำหำรไม่อยู่ท้อง จึงค่อยเพ่ิมข้ำวหรืออำหำรที่ให้
พลังงำนควำมร้อนมำกข้ึน ตำมควำมพอดีของร่ำงกำยที่จะท ำให้เกิดพลังชีวิตสูงสุด คือ สบำย เบำกำย
และมีก ำลัง (ใจเพชร กล้ำจน : 43-44) 

อาหารฤทธิ์เย็น 

                  กลุ่มคำร์โบไฮเดรต เช่น น้ ำตำล เส้นขำว (เส้นหมื่, เส้นก๋วยต๋วยที่ไม่มีน้ ำมัน) วุ้นเส้น 
ข้ำวขำว ข้ำวซ้อมมือ ข้ำวกล้อง (เหลือง) เป็นต้น อำหำรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ให้พลังงำนควำมร้อน ถ้ำกิน
มำกเกินไป ก็จะท ำให้ร้อนเกิน ส ำหรับน้ ำตำล เส้นขำว วุ้นเส้น และข้ำวขำวจะกินเพียงเล็กน้อยใน
ช่วงเวลำที่ร่ำงกำยขำดน้ ำตำล แล้วต้องกำรพลังงำนอย่ำงรวดเร็วหรือมีภำวะร้อนเกินอย่ำงมำก จนถึง
ขั้นที่เมื่อกินข้ำวซ้อมมือหรือกินข้ำวกล้องแล้วเกิดอำกำรร้อนเกินเท่ำนั้น เพรำะน้ ำตำล เส้นขำว วุ้น
เส้น  และข้ำวขำว เป็นกลุ่มคำร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานความร้อนน้อยที่สุดแต่เคลื่อนที่หรือดูดซึม
เร็วที่สุดและหมดฤทธิ์เร็วที่สุด แต่ขั้นตอนกำรสันดำบเป็นพลังงำนนั้นต้องไปดึงวิตำมินที่มีอยู่ใน
ร่ำงกำยมำใช้ ดังนั้นถ้ำกินเป็นประจ ำร่ำงกำยจะขำดวิตำมินและแร่ธำตุส ำคัญรวมถึงไฟเบอร์ซึ่งมีอยู่
มำก ในข้ำวซ้อมมือหรือข้ำวกล้อง ดังนั้นถ้ำร่ำงกำยเริ่มทุเลำอำกำรร้อนเกินลงและเริ่มมีควำมรู้สึกว่ำ 
กินอำหำรกลุ่มนี้แล้วไม่อยู่ท้อง (หิวบ่อย หิวง่ำย พลังงำนหรือเรี่ยวแรงหมดเร็วกว่ำปกติ) ให้ปรับมำกิน
ข้ำวซ้อมมือและข้ำวกล้องตำมล ำดับ โดยปกติก็ควรจะกินข้ำวซ้อมมือและข้ำวกล้องตำมล ำดับ  โดย
ปกติก็ควรจะกินข้ำวซ้อมมือหรือข้ำวกล้องเป็นหลัก   เพรำะมีไฟเบอร์วิตำมินและแร่ธำตุที่ เป็น
ประโยชน์ต่อร่ำงกำย มำกกว่ำคำร์โบไฮเดรตชนิดอื่น ๆ 
                    กลุ่มโปรตีนฤทธิ์เย็น เช่นถั่วขำว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง เห็ดผำง เห็ดนำงฟ้ำ เห็ดหูหนู 
เห็ดขอนขำว เห็ดลม (เห็ดบด) เห็ตำโล่ เห็ดตีนตุ๊กแก เป็นต้น 
                  กลุ่มผักฤทธิ์เย็น  เช่น อ่อมแซบ(เบญจรงค์) ผักบุ้ง ต ำลึง ก้ำนตรง ผักหวำนบ้ำน 
ผักหวำนป่ำ บวบ ฟัก แฟง แตงต่ำง ๆ มะละกอดิบหรือห่ำม พญำยอ(เสลดพังพอนตัวเมีย) สำยบัว 
หยวกกล้วย ก้ำนกล้วย กล้วยดิบ หัวปลี ยอดฟักข้ำว ยอดฟักแม้ว มะรุม หญ้ำปักก่ิง ว่ำนกำบหอย 
ว่ำนหำงจระเข้ว่ำนมหำกำฬ ว่ำนง๊อก ทูน(ตูน) ถั่วงอก มะเขือเทศ กะหล่ ำดอก บล๊อคเคอรี่ กวำงตุ้ง 
ผักกำดขำว หัวไชเท้ำ (ผักกำดหัว) ผักกำดหอม(ผักสลัด) อีหล่ ำ อีสึก(ขุนศึก) ย่ำงนำงเขียว-ขำว 
หมอน้อย ใบเตย รำงจืด เหงือกปลำหมอ ลิ้นปี่ ผักแว่น ผักโหบเหบ มังกรหยก ผักติ้ว ดอกสลิด(ดอก
ขจร) มะเดื่อ มะอึก ดอกแค ฟังทองอ่อน ยอดฟักทอง ดอกฟักทอง ผักโสมไทย ยอดมะม่วงหิมพำนต์ 
ใบก้ำงปลำ ใบมะยม ตังโอ๋ ข้ำวโพด ขนุนดิบ ใบมะขำม ใบส้มป่อย ส้มเสี้ยว ส้มรม สัมกบ เป็นต้น  
                       ส ำหรับผักพำย ใบบัวบก และมะเขือพวง หรือพืชรสขมทุกชนิดเป็นร้อนดับร้อน 
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                   ถ้ำพืชรสขมชนิดนั้น ๆ สำมำรถดับร้อนในตัวเรำได้ ร่ำงกำยก็จะเย็นลง คือรู้สึกสบำย
ขึ้นหรือไม่เกิดอำกำรผิดปกติใด ๆ หรือชิมน้ ำปัสสำวะแล้วไม่ขม แต่ถ้ำขมชนิดนั้น ๆ ดับร้อนใน
ร่ำงกำยไม่ได้ หรือเรำกินมำกเกิน ร่ำงกำยก็ยิ่งร้อนมำกขึ้น คือมีอำกำรไม่สบำยมำกข้ึน  หรือเม่ือชิมน้ ำ
ปัสสำวะจะมีรสขม ถ้ำเกิดอำกำรดังกล่ำวให้เรำงดหรือลดของขมชนิดนั้น ๆ   
 
                     ส ำหรับพืชรสฝำดและรสเปรี้ยว แม้ว่ำบำงชนิดจะมีฤทธิ์เย็น แต่ถ้ำกินมำไปก็จะท ำ
ให้ร้อน และพืชที่มีรสฝำดก็ควรกินคู่เปรี้ยว ส ำหรับในกรณีที่อำกำศร้อน หรือตอนเที่ยงวัน หรือตอนที่
ร่ำงกำยก ำลังร้อนมำก ต้องระวังอำหำรที่หวำนจัด เปรี้ยวจัด มันจัด เผ็ดจัด เค็มจัด เพรำะจะท ำให้
ร้อนมำกขึ้น อำหำรรสจัดดังกล่ำว อำจกินในปริมำณเล็กน้อยได้ พอเหมำะในช่วงที่อำกำศเย็น เช่น
ตอนเช้ำหรือตอนเย้น หรือในตอนที่ร่ำงกำยมีภำวะเย็นเกินก็จะเป็นประโยชน์กับร่ำงกำย 
                 กลุ่มผลไม้ฤทธิ์เย็น  เช่น มังคุด มะยม แตงโม แตงไทย แคนตำลูป สับปะรด ส้มโอ ส้ม
เช้ง ส้มซ่ำ ส้มเกลี้ยง กล้วยน้ ำว้ำ กล้วยหักมุก แก้วมังกร กระท้อน ลูกหยี เชอรี่ พุทรำ สมอไทย ชมพู่ 
มะขวิด มะดัน มะละกอดิบ หรือห่ำม (มะละกอสุกจะร้อนเล็กน้อย) มะม่วงดิบ มะขำมดิบ หมำกเม่ำ 
หมำกผีผ่วน น้ ำมะนำว น้ ำมะพร้ำว ลูกท้อ แอบเปิ้ล สำลี่ ลำงสำด สตรอเบอรี่ ทับทิมขำว เป็นต้น 
 
                กำรกินผลไม้ ถ้ำรสเปรี้ยวไม่เสียวฟัน ไม่กินก่อนผลไม้หวำน แต่ถ้ำเสียวฟัน ให้งดกำรกิน
เปรี้ยวนั้นเสีย ส่วนผลไม้ท่ีหวำนไม่ว่ำจะมีฤทธิ์เย็น หรือฤทธิ์ร้อนไม่ควรกินมำกเกิน เพรำะร่ำงกำยจะ
ได้รับน้ ำตำลมำกเกินไป เกิดผลเสียต่อสุขภำพ ๒ ลักษณะ  
                       1. ร่ำงกำยไม่เผำผลำญน้ ำตำล น้ ำตำลจะตกค้ำงในร่ำงกำยมำกเกินไป ขัดขวำง
กำรไหลเวียนของสำรต่ำง ๆ และเลือดลมในร่ำงกำย  
                           2. ถ้ำร่ำงกำยเผำผลำญน้ ำตำลมำกเกินไปจะท ำให้ร่ำงกำยขำดวิตำมิน ที่ถูก
น ำมำใช้ในกำรเผำผลำญน้ ำตำลที่มำกเกินไป จะเผำท ำร้ำยเซลล์เนื้อเยื่อของร่ำงกำย ดังนั้นควรกิน
ผลไม้หวำนเพียงเล็กน้อยแค่พอดีสบำย 
  เทคนิคกำรกินผลไม้ไม่ว่ำชนิดใด ๆ ก็คือให้กินเท่ำที่รู้สึกสดชื่น สบำย มีก ำลังเต็ม
ตำมฤทธิ์ของผลไม้นั้น ๆ ถ้ำกินมำกไปก็จะไม่สบำยและอ่อนก ำลัง(ใจเพชร กล้ำจน.  2554 : 72-75) 
 
อาหารฤทธิ์ร้อน 
  กลุ่มคาร์โบไฮเดรต  เช่น ข้ำวหนียว ข้ำวแดง ข้ำวด ำ(ข้ำวก่ ำ ข้ำวนิล) ข้ำวอำร์ซี 
ข้ำวสำลี ข้ำวบำร์เลย์ เผือก มัน กลอย อำหำรหวำนจัด ขนมปัง ขนมกรุบกรอบ บะหมี่ซอง เป็นต้น 
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  กลุ่มโปรตีนฤทธิ์ร้อน  เช่น เนื้อ นม ไข่ เห็ดโคน (เห็ดปลวก) เห็ดก่อ เห็ดไค 
เห็ดหอม เห็ดหลินจือ ถั่วด ำ ถั่วแดง ถั่วสลิง ถั่วทอด ทุกชนิด โปรตีนจำกพืชและสัตว์ที่หมักดอง เช่น 
เต้ำเจี้ยว มิโสะ โยเกิร์ต ซีอิ้ว เทมเป้ กะปิ น้ ำปลำ ปลำร้ำ เป็นต้น 
  กลุ่มไขมัน เช่น ร ำข้ำว จมูกข้ำว ลูกก่อ งำ เนื้อมะพร้ำว กะทิ เมล็ดทำนตะวัน 
เมล็ดอัลมอลล์ เมล็ดฟักทอง เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ เมล็ดกระบก น้ ำมันพืช น้ ำมันสัตว์ เป็นต้น 
  กลุ่มผักฤทธิ์ร้อน  ได้แก่ ผักที่มีรสเผ็ด เช่น กระชำย กระเพรำ ยี่หร่ำ โหระพำ 
พริก แมงลัก กุ้ยช่ำย(ผักแป้น) ต้นหอม หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม ผักชี พริกไทย(ร้อนมำก) ขิง 
ข่ำ(ข่ำแก่จะร้อนมำก) ขม้ิน ไพล ใบมะกรูด ตะไคร้ เครื่องเทศ เป็นต้น 
  นอกจำกนี้ยังมีพืชบำงชนิดที่ไม่มีรสเผ็ดแต่มีฤทธิ์ร้อน(มีพลังงำนควำมร้อนหรือ
แคลลอรี่ที่มำก) เช่น คะน้ำ แครอท บีทรูท กะหล่ ำปลี ชะอม ถั่วฝักยำว ถั่วพลู สะตอ ลูกเนียง 
กระเฉด ลูกต ำลึง ฟักทองแก่  โสมจีน โสมเกำหลี แปะต ำปึง (ร้อนเล็กน้อย) ผักกำดเขียวปลี ใบยอ 
ผักโขม ใบปอ ผักแขยง  ยอดเสำวรส หน่อไม้ เม็ดบัว ไข่น้ ำ(ผ ำ) สำหร่ำยทะเล สำหร่ำยน้ ำจืด(เทำ) 
ไหลบัว รำกบัว แพงพวยแดง ใบยอดและเมล็ดกระถิน พืชที่มีกลิ่นฉุน เป็นต้น 
  กลุ่มผลไม้ฤทธิ์ร้อน เป็นกลุ่มผลไม้ที่ให้น้ ำตำล วิตำมินหรือธำตุอำหำรที่น ำไปสู่
กระบวนกำรเผำผลำญเป็นพลังงำนควำมร้อน (แคลอรี่) ที่มำก เช่น ฝรั่ง  ขนุนสุก ลิ้นจี่ เงำะ ล ำไย 
ทุเรียน น้อยหน่ำ สละ องุ่น ส้มเขียวหวำน กล้วยไข่ (ส ำหรับกล้วยหอมทองและกล้วยหอมเขียวมีรส
หวำนจัดจึงมักออกฤทธิ์ตีกลับเป็นร้อน) มะตูม ละมุด กล้วยปิ้ง ลูกล ำดวน ลูกย่ำงม่วง ลูกยำงเขียว ลุก
ยำงเหลือง ลองกอง กระทกรก(เสำวรส) มะเฟือง มะปรำง สมอพิเภก มะไฟ มะแงว ทับทิมแดง 
มะม่วงสุก ลูกยอ กระเจี๊ยบแดง ระก ำ(ร้อนเล็กน้อย) มะขำมสุก(ร้อนเล็กน้อย) เป็นต้น 
 
อาหารที่มีฤทธิ์ร้อนมาก  
  อำหำรที่มีกำรปรุงจัดเกินไป ถ้ำกินมำกไป จะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพมำก เช่น 
อำหำรที่ปรุงเค็มจัด มันจัด หวำนจัด เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด ฝำดจัดและขมจัด 
  อำหำรกลุ่มไขมัน เช่น ร ำข้ำว จมูกข้ำว ลุกก่อ งำ เนื้อมะพร้ำว กะทิ เมล็ด
ทำนตะวัน เมล็ดอัลมอลล์  เมล็ดฟักทอง เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ น้ ำมันพืช เป็นต้น 
  เนื้อ นม ไข่ ที่มีไขมันมำก รวมถึงที่มีสำรเร่งสำรเคมีมำก  
  พืชผักผลไม้ ที่มีสำรเคมีมำก  
  อำหำรที่ปรุงผ่ำนควำมร้อนนำน ๆ ผ่ำนควำมร้อนหลำยครั้ง ใช้ไฟแรงหรือใช้
คลื่นควำมร้อนแรง ๆ  
  อำหำรใส่สำรสังเครำะห์ ใส่สำรเคมี 
  อำหำรใส่ผงชูรส 
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  สมุนไพรหรือยำกที่กระตุ้นกำรไหลเวียนของเลือดหรือบ ำรุงเลือด  
  วิตำมิน แร่ธำตุและอำหำรเสริมที่สกัดเป็นน้ ำ เป็นผง หรือ เป็นเม็ด ยกเว้น มีข้อ
บ่งชี้ชัดเจนว่ำขำดสำรดังกล่ำว  
  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คำเฟอีน หรือน้ ำตำลที่มำกเกินไป เช่น เหล้ำ เบียร์ 
ไวน์ ชำ กำแฟ น้ ำอัดลม เครื่องดื่มชูก ำลัง เป็นต้น  
  อำหำรที่มีโซเดียมสูง ได้แก่ อำหำรแปรรูปหรือส ำเร็จรูปต่ำง ๆ เช่น บะหมี่กึ่ง
ส ำเร็จรูป ลูกอม ขนมกรุบกรอบ ขนมปัง อำหำรกระป๋อง ไส้กรอก หมูยอ กุนเชียง น้ ำหมัก ข้ำวหมำก 
ปลำเค็ม เนื้อเค็ม ไข่เค็ม ของหมักดอง อำหำรทะเล (จะมีทั้งไขมันและโซเดียมสูง) เป็นต้น  
  น้ ำร้อนจัด น้ ำเย็นจัด และน้ ำแข็ง โดยขึ้นอยู่กับสภำพร่ำงกำยของแต่ละคนว่ำจะ
งดหรือลดอะไรแค่ไหน ที่ท ำให้เกิดสภำพโปร่งโล่งสบำย เบำกำยและก ำลังเต็มที่สุด (ใจเพชร กล้ำจน.  
2554 : 75-78) 
เทคนิคการรับประทานอาหารตามล าดับ 
 โรคส่วนใหญ่เกิดจำกภำวะร่ำงกำยไม่สมดุลแบบร้อนเกิน ฉะนั้นในช่วงแรก ของกำรปรับ
สมดุลควรปรับสมดุลอำหำรด้วยสูตรอำหำรส ำหรับผู้มีภำวะร้อนเกิน ที่ส ำคัญในกำรทำนอำหำรปรับ
สมดุล คือ กำรทำนอำหำรตำมล ำดับ เพ่ือให้ร่ำงกำยไม่ท ำงำนหนักเกินไปและสำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ แพทย์วิถีธรรม จะทำนอำหำรตำมล ำดับกำรย่อยของร่ำงกำย คือ 

1. ด่ืมน้ ำสมุนไพรต่ำง ๆ เช่น น้ ำเขียว(คลอโรฟิลล์สด จำกธรรมชำติ) วิธีกำรดื่ม วันละ 2-3 ครั้ง 

1แก้วก่อนอำหำร ไม่ควรดื่มหลังอำหำรทันที จะท ำให้กำรย่อยอำหำรไม่ดี ยกเว้น รู้สึกระหำย

น้ ำ หรืออำกำรไม่สบำยในกลุ่มร้อนเกิน ปกติถ้ำดื่มหลังอำหำรควรดื่มหลังอำหำรอย่ำงน้อย 2 

ชั่วโมงหรือ ตอนท้องว่ำง ปริมำณและควำมเข้มข้นมำกหรือน้อยอยู่ที่สภำพร่ำงกำยแต่ละคน 

บำงคนอำจจะถูกกับสมุนไพรฤทธิ์เย็นผ่ำนไฟ ก็ให้กดน้ ำร้อนใส่ หรือใส่สมุนไพรฤทธิ์ร้อน 

2. กินผลไม้ ถ้ำรสเปรี้ยวนั้นไม่เสียวฟัน ให้กินก่อนผลไม้หวำน แต่ถ้ำกินเปรี้ยวแล้วเสียวฟัน ให้

งดเสีย ส่วนผลไม้หวำนให้กินเพียงเล็กน้อย แค่พอสบำยตัว และมีก ำลัง 

3. กินผักสด หรือผ่ำนไฟ อำจกินเป็นสลัดผัก ย ำ ห่อใบเมี่ยง ส้มต ำ น้ ำพริกหรือกับข้ำวอ่ืน ๆ 

4. กินข้ำวเปล่ำโรยเกลือ หรือกินข้ำวพร้อมกับข้ำวต่ำง ๆ  

5. ถั่วเขียวต้ม อำจใส่เกลือ หรือน้ ำตำลเล็กน้อย (ต้มพอสุกไม่เปื่อย ใช้ไฟกลำง ๆ หรือถั่วหลำก

พันธุ์ที่ถูกกับสภำพร่ำงกำย) 

6. กินแกงจืด แกงอ่อม แกงเลียง น้ ำซุป น้ ำแกงอ่ืน ๆ ที่รสไม่จัด อำหำรดังกล่ำวสำมำรถกินได้

ทุกขั้นตอนของอำหำร และขณะย่อยอำหำร ร่ำงกำยจะใช้พลังควำมร้อนในกำรย่อย ถ้ำเรำ
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กินน้ ำแกงหรือน้ ำที่ผ่ำนกำรรับควำมร้อนจำกไฟ ล้ำงคอแทนน้ ำเปล่ำเป็นล ำดับท้ำย จะช่วย

ให้ระบบย่อยท ำงำนได้ดี 

 ส่วนน้ ำเปล่ำถ้ำดื่มหลังอำหำรทันที มักท ำให้ระบบย่อยท ำงำนไม่ดี เพรำะเป็นน้ ำที่ไม่ผ่ำน

พลังร้อน ควรดื่มน้ ำเปล่ำเมื่อเริ่มรู้สึกกระหำยน้ ำ ซึ่งถ้ำกินอำหำรได้สมดุลมักจะเริ่มกระหำยน้ ำ

หลังจำกท่ีกินอำหำรประมำณ 1-2 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่กินอำหำรไม่สมดุล มักกระหำยน้ ำเร็วกว่ำนั้น ก็ควร

จะดื่มน้ ำเปล่ำแก้กระหำยตำมที่ร่ำงกำยบอกหรือแสดงอำกำรกระหำยน้ ำ 

 ส ำหรับวันที่อำกำศหนำวเย็น กำรไหลเวียนของน้ ำย่อยและเลือดลมจะไม่ค่อยสะดวก 

ดังนั้นกำรกินต้มผักหรือแกงผักท่ีรสไม่จัด(ทั้งน้ ำและเนื้อผัก) ก่อนอำหำรอื่นมักท ำให้สบำยตัวดี เพรำะ

จะช่วยให้เลือดลมน้ ำย่อยในระบบย่อยไหลเวียนได้ดี เป็นกำรท ำให้อุ่นสบำยพอดีสมดุล กับสภำพ

อำกำศที่หนำวเย็น(ใช้หลักกำรที่ท ำให้แข็งแรงอำยุยืนของพระพุทธเจ้ำ คือเป็นผู้ท ำควำมสบำยแก่

ตนเอง) 

 กำรกินอำหำรตำมล ำดับตำมเทคนิคดังกล่ำว เป็นกำรกินอำหำรตำมล ำดับจำกกำรย่อยง่ำย

ไปสู่ยำก และตำมล ำดับกำรคุ้มครองเซลล์เนื้อเยื่อของร่ำงกำย โดยน้ ำสมุนไพรจะดูดซึมเร็วที่สุด ย่อย

ง่ำยที่สุด รองลงมำเป็น ผลไม้ ผัก ข้ำว โปรตีนและไขมันตำมล ำดับ กำรกินอำหำรตำมล ำดับ จะท ำให้

อำหำรดูดซึมไปใช้ได้เร็วโดยไม่ติดขัด ไม่เป็นภำระในกำรแบกน้ ำหนักของอำหำรในระบบย่อย 

โดยเฉพำะกระเพำะอำหำรและล ำไส้กำรกินอหำรตำมล ำดับ จะท ำให้เซลล์เนื้อเยื่อได้รับกำรคุ้มครอง

เพรำะในขณะที่เรำหิว จะเกิดภำวะร้อนข้ึนจำกไฟย่อย น้ ำย่อยท ำงำน คนส่วนใหญ่เวลำหิว ก็มักจะกิน

ข้ำวก่อนอย่ำงอ่ืน ข้ำวเป็นคำร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงำนควำมร้อน ควำมร้อนก็จะเผำเซลล์เนื้อเยื่อของ

เรำ กว่ำที่สมุนไพรผักผลไม้ซึ่งมีฤทธิ์เย็นจะเข้ำไปคุ้มครองเซลล์เนื้อเยื่อ เซลล์เนื้อเยื่อบำงส่วนก็ถูก

ควำมร้อนท ำลำยไปแล้ว จะสังเกตได้ว่ำ ในขณะที่เรำหิวมำก ๆ จะกินข้ำวไม่ลงหรือติดคอ นั่นคือ

สัญญำณต้ำนของร่ำงกำย ถ้ำเรำกินผักผลไม้ก่อน (ผักผลไม้ฤทธิ์เย็น) หรือถ้ำมีสมุนไพรที่ฤทธิ์เย็นก็กิน

ก่อน จะท ำให้ฤทธิ์เย็นเข้ำไปคุ้มครองร่ำงกำยก่อน พอกินข้ำวพลังงำนควำมร้อนของข้ำวก็จะไม่เผำ

ท ำลำยเซลล์เรำ และเมื่อควำมร้อนจำกข้ำวเริ่มออกฤทธิ์ ก็จะพอดีย่อยถั่ว เพรำะถั่วต้องกำรใช้

พลังงำนในกำรย่อยสูง 

 กำรกินอำหำรตำมล ำดับดังกล่ำว จะท ำให้ระบบย่อยท ำงำนได้ดีมีประสิทธิภำพ 

เบำเนื้อ เบำตัว สดชื่น กระปรี้กระเปร่ำ สบำยตัวและมีก ำลังกว่ำกำรไม่กินตำมล ำดับ และเทคนิคกำร
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กินอำหำรตำมล ำดับ ยังท ำให้เรำกินผักได้ง่ำย ได้มำก ซึ่งเป็นผลดีกับร่ำงกำย (ใจเพชร กล้ำจน.  2554 

: 81-85) 

อาหารรสจัดทุกชนิดท าลายเซลล์เนื้อเยื่อในร่างกาย  

 

 
 

ผู้เขียนมีประสบการณ์พบผู้ป่วยจ านวนมาก
ที่ติดอาหารรสจัดมักจะทุกข์ทรมานมาก คน
ส่วนใหญ่จะประมาท ไม่ใส่ใจ ไม่ระวังโทษ

ภัยในอาหาร 
 

 

ผู้คนส่วนใหญ่ติดอาหารรสจัด และมีแนวโน้มส่งเสริมการหลงติดในรสอาหารที่จัดจ้านมากขึ้นๆ 
ทุกวันๆ นับเป็นภัยจากราคะกามคุณอันน่าสะพรึงกลัวยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ เพราะอาหารรสจัด
ทุกชนิด จะกระตุ้นให้เกิดการเผาผลาญสร้างพลังงานความร้อนในร่างกายอย่างล้นเกิน จนท าลาย
เซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายของตัวเอง สะสมวันแล้ววันเล่า นานเข้าก็จะเกิดอาการเจ็บป่วย 

 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ก็จะนิยมกินยำเพ่ือกดระงับอำกำรหรือขับพิษจำกออกจำกร่ำงกำย โดย
ไม่ได้ใส่ใจหยุดกำรสะสมพิษเลย กลับหลงระเริงตั้งหน้ำตั้งตำทุ่มโถมอวดเบ่งแข่งขันกำรสะสมพิษใน
ร่ำงกำยให้ มำกขึ้นๆ รอวันเจ็บป่วยทุกข์ทรมำนในร่ำงกำยอีกครั้ง แล้วก็ใช้วิธีกำรเดิมในกำรแก้ปัญหำ 
หลำยครั้งเข้ำ ยำตัวเดิมก็จะแก้ปัญหำไม่ได้ ต้องเปลี่ยนยำใหม่ที่แรงกว่ำเดิมจึงจะแก้ปัญหำได้ เพรำะ
ตัวเองก็อำยุมำกข้ึนทุกวันๆ ร่ำงกำยก็จะเริ่มช ำรุดทรุดโทรมอ่อนแอลงไปทุกวัน ๆ แต่ตัวเองกลับสะสม
พิษให้มำกฝังลึกแน่นในเซลล์เนื้อเยื่อยิ่งขึ้น ๆ เมื่อแสดงอำกำรเจ็บป่วย ก็จะเริ่มรุนแรงมำกขึ้น ๆ ยำ
เดิมใช้ไม่ได้ผล ต้องใช้ยำที่แรงมำกขึ้น ๆ  

 กำรใช้ยำที่แรงขึ้นเพ่ือกดโรคหรือกระทุ้งขับพิษในแต่ละครั้งเป็นกำรท ำให้เกิดควำมบอบช้ ำ
บำดเจ็บเสื่อมโทรมกับเซลล์เนื้อเยื่อในร่ำงกำย บำงครั้งอำกำรข้ำงเคียงของยำก็แสดงออกมำให้เห็น 
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ดังนั้น กำรกินยำทุกครั้ง ก็คือกำรสะสมควำมบอบช้ ำบำดเจ็บเสื่อมโทรมในร่ำงกำย ถึงวันหนึ่ง ก็จะไม่
มียำตัวใดกดอำกำรหรือขับพิษนั้นออกไปได้ ควำมทุกข์ทรมำนอันหนักหนำสำหัส โหดร้ำยทำรุณที่
ตนเองเป็นต้นเหตุกระท ำ ก็จะออกฤทธิ์ออกเดช จนสุดท้ำยก็พรำกเอำชีวิตผู้นั้นไป ไม่ว่ำจะเป็นเด็ก 
คนหนุ่ม คนแก่ ผู้เขียนพบควำมเป็นไปอย่ำงนี้จ ำนวนมำกขึ้นทุกๆวัน สำเหตุที่ผู้เขียนและทีมงำนมั่นใจ
ว่ำ อำหำรรสจัด มีผลเสียอย่ำงมำกต่อสุขภำพ เพรำะหลังจำกท่ีท ำค่ำยสุขภำพมำหลำยรุ่นหลำยปี มีผู้
มำศึกษำฝึกฝน ไม่ต่ ำกว่ำพันคน พบว่ำ กำรกินอำหำรรสไม่จัดที่สมดุลกับร่ำงกำย ท ำให้สุขภำพดีขึ้น
อย่ำงรวดเร็ว ช่วยชะลอควำมเสื่อม ช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บทั้งร้ำยแรงและไม่ร้ำยแรงทุเลำเบำบำงหรือ
หำยไปได้ ในขณะที่เมื่อกลับไปกินอำหำรที่รสจัดมำกเกินไปอีก อำกำรไม่สบำยก็เกิดให้เห็น พอ
กลับมำกินอำหำรรสไม่จัดที่สมดุลกับร่ำงกำยอีก อำกำรไม่สบำยก็ทุเลำลง เมื่อพิสูจน์ด้วยตัวเอง 
รวมทั้งเก็บข้อมูลในวิถีชีวิตและในค่ำยสุขภำพดังกล่ำว จึงท ำให้ผู้เขียนชัดเจนและหมดสงสัยในอำหำร
รสจัดหรือรสไม่จัด ว่ำมีผลต่อสุขภำพอย่ำงไรแค่ไหน ส ำหรับท่ำนผู้อ่ำน  ผู้เขียนก็ขอเชิญชวนท่ำน
พิสูจน์ควำมจริงด้วยตัวของท่ำนเองเถิด ท่ำนก็จะหมดสงสัยเช่นกัน (ใจเพชร กล้ำจน.  2553 :1) 
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ก า ร ไ ม่ เ บี ย ด เ บี ย น ท า ใ ห้ มี โ ร ค น้ อ ย แ ล ะ อ า ยุ ยื น  
ผมจับหลักเลยนะ อะไรที่เบียดเบียนผมไม่เอำ มันถูกมำหมดเลยนะ 
ซีอ๊ิวนี่ก็เบียดเบียนแม่ครัวเขำ ท ำให้เขำต้องไปหมักเอำเกลือกับถั่วอีก
ทีนึง เขำต้องไปล ำบำกนะ ไม่ใช่เขำไม่ล ำบำก เขำต้องไปหมักอีกทีนึง
นะ แทนที่จะเอำเกลือมำกินเลย ข้ำวต้มมัดก็ท ำให้แม่ครัวล ำบำก ต้อง
ไปมัดข้ำวต้ม หลังขดหลังแข็ง แทนที่จะนึ่งข้ำวมันก็จบแล้ว นี่ไม่ต้อง
พูดถึง ที่มันแปรรูปกว่ำนั้นอีกนะ แต่ไม่ใช่ข้ำวต้มมัดไม่ดีนะ มันก็
ดีกว่ำอำหำรอ่ืนแหละนะ มันก็ดีกว่ำขนมอ่ืนๆ แต่ถ้ำเปรียบเทียบ

ระหว่ำงข้ำวต้มมัดกับข้ำวเหนียวนึ่ง ข้ำวเหนียวนึ่งเป็นบุญกว่ำ มันมีรำยละเอียดของมันอยู่  ถ้ำเขำจะ
ท ำห่อหมกอะไรสักอย่ำง ห่อหมกหัวปลี ถ้ำมีลวกปลีผมจะกินลวกปลี เพรำะห่อหมกมันจะต้องไปหั่น
ไปอะไรยำกไปอีก กว่ำจะเป็นห่อหมกมำ กินหัวปลีคุณจะแข็งแรงกว่ำ นัยยะลึก ผมพยำยำมจะอธิบำย
อะไรบำงอย่ำงว่ำ ชีวิตมันต้องเรียบง่ำยที่สุด ต้องไม่ซับซ้อนที่สุด แล้วมันจะเป็นพลังและกุศลสูงสุด ไม่
ต้องนับว่ำไปเบียดเบียนปล้นชีวิตของคนของสัตว์อ่ืนมำ มันยิ่งหนักใหญ่เลย มันเป็นพิษอยู่แล้ว แค่
เหลี่ยมมุมเล็กๆน้อยๆมันยังเป็นพิษเป็นภัย ถ้ำกรณีเขำท ำห่อหมกหัวปลีมำก็กินนะ ถ้ำเขำไม่ลวกปลี
มำ มีแต่ห่อหมกมำ ถ้ำไม่กินก็โง่ตำย มันมีเท่ำนั้นก็ต้องกิน ไม่ใช่ว่ำ ห่อหมกหัวปลีมำเรำไม่กิน  ถ้ำใน
ชีวิตผมจะเลือกกินอันที่เรียบง่ำยที่สุด ถ้ำต้มถ่ัวมำกับท ำนมธัญพืชมำนะ ผมจะเลือกกินต้มถั่ว ผมจะไม่
กินนมธัญพืช เพรำะอะไร เพรำะนมธัญพืชมันท ำยำกกว่ำ มันต้องมำแช่มำปั่นๆอะไรอีกอะไรไม่รู้ ต้ม
ถั่วมำกินต้มถั่ว ถ้ำกะทิมำกับเนื้อมะพร้ำวผมกินเนื้อมะพร้ำว ไม่กินกะทิ  เพรำะกะทิท ำให้พ่อครัวแม่
ครัวท ำล ำบำก อะไรก็ตำมที่ท ำให้ชีวิตล ำบำก ผมจะไม่เอำ ยกเว้นมันเลี่ยงไม่ออกนะ ถ้ำเลี่ยงไม่ออกไม่
มีตัวเรียบง่ำย ต้องทำนก็ทำน แต่จะมีขีดในชีวิตผม ถ้ำเอำชีวิตสัตว์ผมไม่เอำ ถึงชีวิตสัตว์ผมไม่เอำ เรำ
มีขีดของเรำอยู่ เรำไม่เบียดเบียนเขำ พอแล้ว ชีวิตมนุษย์อยู่ได้โดยไม่ต้องกินสัตว์ กำรสังขำรที่เห็นแก่
ตั ว  ก ำ รป รุ ง แ ต่ งที่ เห็ น แ ก่ ตั ว  เห็ น แ ก่ ชี วิ ต เร ำ เห็ น แ ก่ กิ เล ส เห็ น แ ก่ ก ำ ร เส พ สุ ข ล ว ง  
 

ดร.ใจเพชร กล้ำจน(หมอเขียว) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรแพทย์วิถีธรรม 

วิชชำธิกำรบดี สถำบันวิชชำรำม 
วันที่ 18 เมษำยน 2559 
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เทคนิคกำรกินอำหำรที่ปรุงรสทั่วไป 

 
อาหารขยะหรืออาหารที่เป็นพิษ 
เรำควรจะกินอำหำรสูตรนี้บ้ำง เป็นครั้งครำว  
โดยมีตัวชี้วัด 3 ข้อ ดังนี้ 
1. เมื่อเรำอยำกกินมำก จนทนได้ล ำบำกเกิน เครียด
เกิน  
2. กินเพื่อสร้ำงภูมิต้ำนทำน  
ให้ร่ำงกำยได้ฝึกอดทนต่อพิษและฝึกขับพิษ 
3. กินเพื่อเช็ควิมุติ ตรวจสอบกำรติดยึดในจิตและ
ล่อกิเลสออกมำ 

 

ถ้ามีความอยากมากจนรู้สึกตึงเครียดเกิน 
 เรำก็ควรจะกินอำหำรที่เรำเคยชอบที่อยำกจะกินบ้ำง แต่กรณีผู้ป่วยอำกำรหนักหรือเป็น
โรคที่เสี่ยงต่อกำรเสียชีวิต ถ้ำเป็นไปได้ควรพยำยำมกินอำหำรที่สมดุลกับสภำพร่ำงกำยโดยเคร่งครัด 
อย่ำงน้อย 3 เดือน เพรำะว่ำ เท่ำที่ผู้เขียนเก็บข้อมูลพบว่ำ จะท ำให้ร่ำงกำยปลอดภัย(ข้อที่น่ำแปลกใจ 
คือ ระยะเวลำ 3 เดือน ตรงกับ ระยะเวลำเข้ำพรรษำพอดี ซึ่งชำวพุทธมักจะถือโอกำสตั้งตบะ ตั้งศีล 
ลดละเลิกสิ่งเป็นภัย ที่เคยติดเคยยึด เช่น งดเหล้ำ งดบุหรี่ งดอำหำรขยะ เป็นต้น)  
 แต่ถ้ำอดไม่ได้จริง ๆ อยำกกินอำหำรที่ชอบใจตอนไหน ก็กินตอนนั้น แต่ก็ควรพยำยำมกิน
อำหำรที่สมดุลกับร่ำงกำย ให้ได้อย่ำงน้อยที่สุด 3-5 วันก่อน เพรำะเป็นระยะเวลำในกำรเริ่มต้นล้ำง
พิษปรับสมดุล ซึ่งจะท ำให้ร่ำงกำยและระบบประสำทฟ้ืนตัวจนสำมำรถรับรู้และตรวจสอบพิษได้ เมื่อ
เรำกินอำหำรที่เป็นพิษหรือไม่สมดุลเข้ำไป ก็จะมีปฏิกิริยำอำกำรไม่สบำยในร่ำงกำยของเรำปรำกฏให้
เห็น ส่วนใหญ่ ภำยใน 1-3 วัน ท ำให้เรำรู้ว่ำสิ่งใดเป็นพิษหรือไม่ เมื่อเรำอดอำหำรที่เรำชอบใจไม่ได้ก็
ให้เรำกินเข้ำไป เมื่อเรำกินเข้ำไปแล้วถึงขีดหนึ่ง อำกำรไม่สบำยก็จะเริ่มปรำกฏ  ถ้ำควำมอยำกกินยัง
มำกอยู่ ก็ให้กินเข้ำไปอีก อำกำรไม่สบำยก็จะปรำกฏมำกขึ้นอีก เรำก็กินต่อไปจนกว่ำเรำจะไม่อยำกได้
อำกำรไม่สบำยนั้น เรำจึงค่อยมำกินอำหำรที่สมดุลกับสุขภำพอีกครั้ง จนกว่ำเรำจะอดไม่ได้ ที่จะอยำก
กินอำหำรที่ชอบ เรำก็เอำมำกินอีกครั้ง เมื่อเรำมีอำกำรไม่สบำย จนถึงขีดที่ไม่อยำกได้ควำมไม่สบำย
อีกครั้ง เรำจึงค่อยมำกินอำหำรที่สมดุลกับสุขภำพอีกครั้ง วนเวียนท ำอย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ  เรำก็จะรู้จัก
ตัวเองมำกขึ้นและเรียนรู้ที่จะไปสู่ควำมปลอดภัยสบำยกำยสบำยใจ มำกขึ้นหรือเรำต้องกำรกินอำหำร
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ที่เป็นพิษบ้ำงเป็นบำงครั้ง เพ่ือให้สร้ำงภูมิต้ำนทำนต่อพิษ ให้ร่ำงกำยได้ฝึกควำมอดทนต่อพิษบ้ำง 
ร่ำงกำยจะได้แข็งแกร่ง ได้ฝึกขับพิษ กระตุ้นระบบก ำจัดสำรพิษในร่ำงกำย หรือเรำต้องกำรกินสิ่งที่เรำ
เคยชอบ เพ่ือเช็ควิมุติ(กำรหลุดพ้น) ตรวจสอบกำรติดยึดในจิต ว่ำยังมีรสอัสสำทะ(ควำมชื่นชอบใจ 
เอร็ดอร่อย) อยู่มำกน้อยแค่ไหน และจะเป็นตัวล่อกิเลสที่ถูกกดถูกฝังซ่อนไว้ในจิตให้ออกมำแสดงตัว 
เช่น อำหำรบำงอย่ำง เรำอดทนไม่กินมำนำนแล้ว จนเรำไม่อยำกกินสิ่งนั้นแล้ว  เรำก็คิดว่ำเรำหมด
ควำมอร่อยในสิ่งนั้นแต่พอเรำเอำมำกินจริง ๆ กลับมีควำมรู้สึกอร่อยอยู่ บำงทีอำจท ำให้เรำเบรกไม่อยู่
สวำปำมกินเข้ำไปเต็มที่เลยก็มี นั่นคือ กำรกดข่มซ่อนฝังลึกไว้ที่จิต โดยไม่แสดงตัว จนกว่ำเรำจะได้
สัมผัส พิสูจน์ เมื่อเรำกินแล้วรู้สึกอร่อย นั่นคือกำรล่อกิเลสที่ซ่อนไว้ออกมำ  เรำจะได้ฆ่ำกิเลสตัวนั้น 
ด้วยกำรไม่กินหรือลดปริมำณในครำวต่อไปหรือเคี้ยวไปเรื่อย ๆ จนไม่รู้สึกอร่อยแล้วค่อยกลืน กิเลส
มันก็จะอยำกท ำตรงข้ำม เรำก็จะได้ฝึกฝืนอดทน ไม่ท ำตำมใจกิเลส พร้อมกับพิจำรณำ ทุกข์ โทษภัย 
เพ่ือละล้ำงกิเลสตัวนั้น วนเวียนท ำอย่ำงนี้เรื่อย ๆ จนกว่ำ อัสสำทะ(ควำมชื่นชอบใจ เอร็ดอร่อย)ใน
อำหำรชนิดนั้นจะหมดไป 
 ระยะเวลาที่พอเหมาะ กำรกินอำหำรรสจัด เป็นพิษหรือไม่สมดุลต่อสุขภำพ เฉลี่ยประมำณ 
1-2ครั้งต่อสัปดำห์ ตรงกับคนสมัยก่อนที่แข็งแรง อำยุยืนยำว ก็จะกินอำหำรสูตร 6 บ้ำง ในวันศีล วัน
พระ (เดือนหนึ่ง มีวันพระ 4 วัน ได้แก่ 8 ค่ ำและ 15 ค่ ำ ข้ำงขึ้นและข้ำงแรม) ก็จะท ำข้ำวต้มมัด ขนม
นมเนย ขูดกะทิ ท ำอำหำรพิเศษท่ีปรุงรสมำกหน่อย ก็จะได้กินในวันเตรียมและวันไปท ำบุญที่วัด ส่วน
วันปกติทั่วไป ชำวบ้ำนก็จะกินอำหำรพ้ืนๆ ปรุงไม่มำก น้ ำพริกผักเป็นหลัก อำหำรมีไม่กี่อย่ำง วิถีชีวิต
ดังกล่ำว เป็นผลดีต่อสุขภำพ ข้อมูลดังกล่ำวเป็นระยะเวลำเฉลี่ยที่เหมำะสมกับคนในยุคนี้ ส่วนใครจะ
ปรับให้ถี่หรือห่ำงกว่ำนั้น ก็ตำมควำมเหมำะสมของสภำพร่ำงกำยและจิตใจของแต่ละคนที่จะสำมำรถ
ท ำได้ 
จะด้วยเหตุผลใดก็ตำม ถ้ำเรำมีเทคนิคก็จะท ำให้เรำปลอดภัยจำกกำรกินอำหำรที่แสลงกับร่ำงกำยเรำ 
เทคนิคก็คือ เรำควรจะกินอำหำรที่เป็นประโยชน์ ปลอดภัย ถูกต้องและเหมำะสมกับสภำพร่ำงกำย
ของเรำจนอิ่มจนพอก่อน เพ่ือไปคุ้มครองร่ำงกำยเรำ  
 หลังจำกนั้นจึงค่อยกินอำหำรที่เป็นพิษ-แสลงกับร่ำงกำยเรำ ประโยชน์ที่เรำจะได้ก็คือ จะ
ท ำให้เรำกินอำหำรขยะ อำหำรที่เป็นพิษ แสลงกับร่ำงกำยได้น้อยลง เรำก็จะได้รับพิษน้อย และอัสสำ
ทะควำมอร่อยก็จะน้อยลง ท ำให้เรำหลงติดน้อยลง หลงเป็นทำสอำหำรที่เป็นพิษน้อยลง ท ำให้เรำลด 
ละเลิก อำหำรที่เป็นพิษได้ง่ำยขึ้น บำงครั้งเมื่อเรำกินอำหำรที่ถูกต้องเหมำะสมกับร่ำงกำยจนอ่ิมแล้ว 
เรำก็จะไม่อยำกกินอำหำรขยะที่เป็นพิษ แสลงกับร่ำงกำยเลย ซึ่งจะเป็นผลดีอย่ำงมำกต่อร่ำงกำยและ
จิตใจของเรำ 
 ตรงกันข้ำม ถ้ำเรำกินอำหำรที่เป็นพิษในขณะที่ก ำลังหิว หรือกินก่อนอำหำรอ่ืนจะท ำให้เรำ
กินได้มำก อำหำรที่เป็นพิษจะท ำร้ำยร่ำงกำยเรำได้มำกและรสชำติจะอร่อยมำก  จะท ำให้เรำหลงติด
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หลงเป็นทำสควำมอร่อยได้มำก เรำจะลดละเลิกอำหำรที่เป็นพิษนั้นได้ยำก เป็นผลเสียกับร่ำงกำยและ
จิตใจของเรำ 
 ปริมำณที่พอเหมำะของอำหำรที่เป็นพิษ ที่จะท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรงเรำจะกินเพ่ือให้เป็น
เสมือนวัคซีน กระตุ้นภูมิต้ำนทำน ก็คือเมื่อเรำกินเข้ำไป จะออกฤทธิ์แค่พอให้เรำไม่สบำยตัวเพียง
เล็กน้อย หรืออำจจะไม่มีอำกำรก็ได้ จะไม่ถึงขั้นออกฤทธิ์ให้ร่ำงกำยทรมำนมำกหรือแก้ไขยำก เพรำะ
ถ้ำอำหำรที่เป็นพิษมำกเกิน ถึงขั้นดังกล่ำว มันจะไม่เป็นวัคซีนแล้ว แต่มันจะเป็นวัคซวย สะสมพิษใน
ร่ำงกำย  
 ในบำงครั้ง บำงเหตุกำรณ์ เรำไม่สำมำรถหำอำหำรที่ดีต่อสุขภำพของเรำได้ ก็ให้วำงใจกิน
อำหำรที่เป็นพิษโดยไม่ต้องทุกข์ใจ ให้คิดเสียว่ำกินอำหำรเพ่ือสร้ำงภูมิต้ำนทำน ได้ฝึกอดทนกับสิ่งที่
เป็นพิษและได้ฝึกขับพิษ ร่ำงกำยและจิตใจเรำจะได้แข็งแกร่งแข็งแรง ถ้ำมีอำกำรไม่สบำยที่มำกเกิน
ทน เรำก็ไปถอดรหัสแก้พิษในภำยหลัง 
 ข้อส าคัญที่สุดประกำรหนึ่งก็คือ คนแต่ละคนมีสภำพร่ำงกำยที่แตกต่ำงกัน วิธีกำรบำงอย่ำง
ใช้ได้ผลกับหลำยคน แต่อำจจะใช้ไม่ได้ผลกับบำงคน ดังนั้น กำรยอมรับควำมจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละคน 
หรือแต่ละคนเป็นหมอดูแลตัวเอง จึงแม่นย ำ ถูกต้องและมีประสิทธิภำพที่สุด เช่น พืชหรือสมุนไพร
หรืออำหำรบำงอย่ำงไม่ถูกกันกับสภำพร่ำงกำยของบำงคน เช่น บำงคนเวลำกินต ำลึง เห็ด เต้ำหู้หรือ
อำหำรหรือสมุนไพรบำงอย่ำงแล้วเกิดอำกำรระคำยคอ ท้องอืด ท้องเสียหรือมีอำกำรไม่สบำย
บำงอย่ำง บุคคลนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงกำรกินพืชหรือสมุนไพรหรืออำหำรชนิดนั้น ๆ เสีย 

ดร.ใจเพชร กล้ำจน(หมอเขียว) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรแพทย์วิถีธรรม 

วิชชำธิกำรบดี สถำบันวิชชำรำม 
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การรับประทานอาหารแบบย่ ายีมาร  
 หมำยถึง กำรรับประทำนอำหำรปรับสมดุลตำมล ำดับ แต่เพ่ิมหัวใจหลักเรื่องกำรเคี้ยวให้
ละเอียดเป็นน้ ำก่อนกลืน ตำมหลักกำรแพทย์วิถีธรรม เรียกว่ำ “กำรเคี้ยวแบบย่ ำยีมำร” จะท ำให้
คุณค่ำของกำรรับประทำนอำหำรปรับสมดุลมีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น  
 
การเคี้ยวแบบย่ ายีมาร 
รำยละเอียดของกำรเคี้ยวแบบย่ ำยีมำร คือ 
 1. เรียนรู้คุณค่ำของกำรเคี้ยวและให้เวลำกับกำรเคี้ยว
มำกขึ้น ในค่ำยสุขภำพวิถีธรรมจะฝึกเคี้ยวอำหำรมื้อเที่ยงร่วมกัน
ประมำณ 3 ชั่วโมง 
 2. เทคนิคกำรเคี้ยวละเอียด คือ ท ำค ำข้ำวให้พอเหมำะ ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไป   
 3. เคี้ยวให้ละเอียดอย่ำงน้อย 30 ครั้งต่อค ำ เมื่อน้ ำย่อยออกมำท ำให้อยำกกลืน จะพยำยำม
ไม่กลืน ใช้เพดำนและลิ้นกั๊กไว้แล้วตลบออกมำเคี้ยวต่อไป เมื่ออยำกกลืนจะพยำยำมไม่กลืน ใช้เพดำน
และลิ้นกั๊กไว้แล้วตลบออกมำเคี้ยวๆๆต่อไปให้ละเอียด ท ำอย่ำงนี้จนละเอียดดีแล้ว โดยใช้ลิ้ นตรวจดู
ว่ำละเอียดที่สุดแล้ว ดีที่สุดแล้ว เท่ำที่เป็นไปได้ ณ เวลำนั้นแล้ว จำกนั้นให้ตรวจใจไปจนถึงควำมไม่
ชอบไม่ชังแล้วค่อยกลืน ถ้ำมีควำมชอบชังให้ใช้วิธีกำรท ำใจล้ำงควำมชอบควำมชังให้หมดแล้วค่อย
กลืน คือ ตรวจดูว่ำเคี้ยวไปจนท ำใจได้ว่ำไม่กลืนก็ไม่ทุกข์ ท ำใจได้เลยว่ำไม่กลืนก็สบำยดี ท ำใจได้เลย
ว่ำไม่กลืนก็ไม่ทุกข์อะไร ท ำใจได้เลยว่ำไม่กลืนก็ไม่ล ำบำกอะไร นี้แปลว่ำไม่มีควำมชอบแล้วล้ำง
ควำมชอบได้แล้ว จำกนั้นมำตรวจดูควำมชังเมื่อเคี้ยวละเอียดมำกที่สุดแล้วกลืนลงไปก็สบำยดี กลืนก็
ไม่ทุกข์อะไร กลืนก็ไม่ล ำบำกอะไร นี่แปลว่ำไม่มีควำมชังแล้วล้ำงควำมชังได้แล้ว สรุปว่ำ ต้องท ำใจให้
ได้ว่ำกลืนก็สบำยดีไม่กลืนก็สบำยดี ไม่มีทุกข์อะไร นี่คือ กำรกินอำหำรที่ล้ำงควำมชอบชังในทุกค ำข้ำว 
นี้เรียกว่ำบรรลุธรรมทุกค ำข้ำว  
 สิ่งที่ได้จำกกำรเคี้ยวอำหำรให้ละเอียด คือ ยิ่งเคี้ยวละเอียดเท่ำไหร่จะได้ประโยชน์ จำก
อำหำรมำกเท่ำนั้น ๆ   
 1) ได้พลังปรมณูจำกอำหำรที่เคี้ยวละเอียด เพรำะวัตถุที่เล็กที่สุดเกำะเกี่ยวกันด้วยพลังที่
แรงที่สุด จะได้พลังที่แรงที่สุด  
 2) ท ำลำยควำมชอบควำมชังได้ จะได้พลังชีวิตกลับมำท ำให้สุขภำพแข็งแรง และที่ส ำคัญ
หำกท ำร่วมกับหมู่มิตรดีสหำยดีจะท ำให้เกิดกำรเหนี่ยวน ำกันท ำให้เรำมีควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้นในกำร
พำกเพียรท ำสิ่งที่ท ำได้ยำกให้ประสบควำมส ำเร็จ  
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การรับประทานแยกทีละอย่างเป็นหลักตามล าดับจากเย็นไปหาร้อน  
 1.  ใส - ขำว – เขียว – เหลือง – แดง – ม่วง – ด ำ 
 2.  จืด – กลิ่นฉุน – รสจัด 
 3.  บำง – หลวม – แน่น 
 4.  รับประทำนไม่ปรุงอย่ำงเดียวดีที่สุด – ปรุงน้อย – ปรุงมำก 
 5.  ไม่ชอบ – ชอบน้อย – ชอบมำก 
 เทคนิคกำรรับประทำนอำหำร 1 มื้อ ที่ให้พลังและประโยชน์กว่ำรับประทำน 3 มื้อ หรือ
กำรรับประทำนอำหำรแต่ละมื้อให้ได้พลังและประโยชน์สูงสุด (กรณีรับประทำนอำหำรหลำยมื้อ)  
 1.  กรณีรับประทำนหนึ่งมื้อ รับประทำนปริมำณเท่ำกับที่เคยรับประทำน 1 มื้อปกติ ไม่ใช่
เอำปริมำณ 3 มื้อ มำรวมเป็น 1 มื้อ (กรณีรับประทำนหลำยมื้อ แต่ละมื้อรับประทำนในปริมำณที่อ่ิม
สบำยเบำกำยมีก ำลัง) 
 2.  ถูกสมดุลร้อนเย็น และไม่ปรุงหรือปรุงน้อย  
 3.  เคี้ยวให้ละเอียด 
 4.  ยินดีในกำรรับประทำนเอำประโยชน์ (รับประทำนกันตำย รับประทำนกันหิว 
รับประทำนเป็นยำ รับประทำนฆ่ำกิเลส) อย่ำงไม่ชอบไม่ชังในรสอำหำร  
 5.  รับประทำนในปริมำณพอดีอ่ิมสบำย ไม่แน่นท้อง พลังเต็ม 
 6.  คบมิตรดี 
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เมนูอาหารสูตรหมอเขียว ใคร ๆ ก็ท าได้ 
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 อำหำรย่ ำยีมำร สูตร 1 พลังพุทธ คือ กำรฝึกรับประทำนอำหำรสุขภำพแบบเข้มข้น (ไม่ท ำ
เป็นกับข้ำว มีน้ ำสมุนไพร ผลไม้ ผักสด ผักลวก ข้ำว ถั่วต้ม น้ ำต้มผักและเกลือเล็กน้อย) 
  เป็นอำหำรที่ไม่ปรุง และกินแยกทีละอย่ำง แม้แต่ผักก็กินทีละชนิดไป เป็นกำรฝึกควำม
แข็งแกร่งของจิตวิญญำณและท ำให้หำยโรคเร็ว เมื่อฝึกจิตวิญญำณให้แข็งแกร่งได้แล้วชีวิตจะสบำย
มำก เพรำะไม่ว่ำจะไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวว่ำจะไม่มีอะไรกิน มีแค่ข้ำวเปล่ำก็กินได้แล้ว หรือบำงทีข้ำว
กับผักกับเกลือแค่นี้ก็ชื่นใจมำกแล้ว ชีวิตจะเรียบง่ำย จะไม่กลัว ไม่หวั่นไหว ไปไหนจะมั่นคงมั่นใจ ต่อ
ให้ต้องไปกินกับข้ำวปรุงก็สบำย (แต่ถ้ำฝึกกินปรุงไว้ พอจะมำกินพลังพุทธสูตร 1 มำฝึกกินแยกจะหืด
ขึ้นคอ จะกินยำกมำก)  โดยกำรทำนตำมล ำดับ ดังนี้ 
 1. ดื่มน้ ำสมุนไพรปรับสมดุล 
 2. กินผลไม้ มะละกอสดหรือห่ำม ในคนที่ถูกกัน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ส่วนคนที่ไม่ถูกกันบำง
ท่ำน บำงครำวก็ไม่ต้องทำน 
 3. ผักสด 
 4. ผักลวก 
 5. ข้ำว 
 6. ต้มถ่ัว ธัญพืช  
 7. แกงจืด หรือน้ ำอุ่น หรือน้ ำเปล่ำ ผสมเกลือประมำณ 1 ช้อนชำ  
 
อาหารย่ ายีมาร สูตร 1 พลังพุทธ มี 4 แบบ 

 1. ถ้ำมีภำวะร้อนเกิน กินอำหำรกลุ่มฤทธิ์เย็น แยกทีละชนิด จะรู้สึกเบำ สบำย และมีพลัง  

 

อาหารย า่ยี

มาร 

สตูร 1  

พลงัพทุธ 
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 2. ถ้ำมีภำวะเย็นเกิน กินอำหำรกลุ่มฤทธิ์ร้อน แยกทีละชนิด จะรู้สึกเบำ สบำย และมีพลัง  
 3. ถ้ำมีภำวะร้อนเย็นพันกัน ให้เอำทั้งร้อนและเย็นผสมกันในค ำเดียวกัน จะรู้สึกเบำ 
สบำย และมีพลัง เช่น กำรรับประทำนผลไม้ ให้กินผลไม้ทั้งร้อนทั้งเย็นผสมกันใน 1 ค ำ หรือผลไม้ฤทธิ์
เย็นผ่ำนไฟ เป็นต้น กำรรับประทำนผักสดผักลวก อำจจะต้องผสมเกลือ พริก ขมิ้น ขิง ข่ำ ตะไคร้ เมล็ด
ธัญพืชมัน ๆ หรือบำงทีอำจจะต้องผสมข้ำว หรือกำรรับประทำนข้ำวอำจจะต้องผสมผักสดผักลวก 
เป็นต้น เพรำะบำงครั้งกินชนิดเดียว แล้วรู้สึกไม่สบำย  
 4. ถ้ำเจ็บป่วย หรือเป็นไข้สันนิบำต คือ สภำพร่ำงกำยรวน เป็นควำมเจ็บป่วยแบบร้อน
เย็นพันกันแปรปรวนในช่วงเวลำสั้น ๆ บำงค ำจะต้องกินแบบแยก บำงค ำจะต้องกินแบบรวม ๆ ปน ๆ 
ไม่แน่ไม่นอน ให้ดูเอำเองว่ำแบบไหนที่เรำรู้สึกสบำยและมีพลังที่สุด  
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อาหารย่ ายีมาร สูตร 2 น้องพุทธ  
เริ่มกินอำหำรตำมล ำดับเหมือนเดิม โดยเริ่มจำก 
 1. ดื่มน้ ำสมุนไพรปรับสมดุล 
 2. ผลไม้ 
 3. ผักสดและส้มต ำหรืออ่ืน ๆ ที่ท ำให้กินผักสดได ้
 4. กินข้ำวพร้อมกับที่ปรุงรสไม่จัด คือ ปรุงรส
ประมำณ 5-30 เปอร์เซ็นต์ 
 5. ต้มถ่ัว ธัญพืช  
 6. แกงจืด หรือน้ ำอุ่น หรือน้ ำเปล่ำ(น้ ำเปล่ำให้อม
ไว้ในปำก 10-20 วินำทีแล้วค่อยกลืน) 
  
 

 

 

 

 

 

 

อาหารย่ ายีมาร  

สูตร 2  

น้องพุทธ 
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ข้าวต้ม(ถอนพิษ) 
เครื่องปรุง 
 1. ข้ำวสำร 1 ส่วน (ฤทธิ์เย็น)  
 2. น้ ำ 7 ส่วน 
 3. ใบเตย 2 ใบ 
 4. เกลือ 

วิธีท ำ 
 1. น ำหม้อใส่น้ ำตั้งไฟกลำงใส่ใบเตย พอเดือดล้ำงข้ำวสำรใส่คนให้ทั่วๆแล้วต้มต่อไปจนสุก 
ปิดไฟ 
 2. ตักใส่ชำม เสิร์ฟ 

เคล็ดลับ 

 1. โดยหลัก"แพทย์วิถีธรรม"จะต้มไฟกลำง ๆ แค่พอสุก อย่ำให้เปื่อย จะท ำให้อำกำร
เจ็บป่วยทุเลำได้เร็ว เบำ สบำย และมีพลังชีวิต เพรำะร่ำงกำยจะดูดซึมอำหำรได้ดี และถอนพิษร้อนได้
เร็ว กรณีไม่มีฟันเคี้ยว สำมำรถต้มสูตรนี้แล้วน ำไปปั่นให้ละเอียด ก่อนรับประทำนได้ ส่วนกำรใช้ไฟ
แรงหรือต้มจนเปื่อย ควำมร้อนจะเข้ำไปในข้ำวต้มมำกเกิน ในเวลำรับประทำนจะรู้สึกไม่สบำยและดูด
ซึมยำก เพรำะร่ำงกำยจะต้ำนหรือผลักออก 

 2. วิธีรับประทำนข้ำวต้ม ใช้แตะเกลือที่ลิ้นก่อนแล้วจึงตักข้ำวต้มตำม เพรำะลิ้นจะรับรู้
ควำมเค็มจึงไม่เยอะ แต่ถ้ำใส่เกลือในข้ำวต้มเลยควำมเค็มก็จะเกินปริมำณท่ีร่ำงกำยต้องกำร(โดยหลัก"
แพทย์วิถีธรรม"เฉลี่ยเกลือ 1 ช้อนชำต่อคนต่อวันซึ่งรวมถึงซีอ๊ิว เต้ำเจี้ยว กะปิ ปลำร้ำ) 
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ข้าวต้มทรงเครื่อง 
 
เครื่องปรุง 
 1. ข้ำวสำร 1/2 ถ้วยตวง 
 2. บวบเหลี่ยม 1/2 ถ้วยตวง (ฤทธิ์เย็น) 
 3. ข้ำวโพด 1/2 ถ้วยตวง 
 4. ฟักทอง 1/2 ถ้วยตวง (ฤทธิ์ร้อน) 
 5. แครอท 1/4 ถ้วยตวง 
 6. คื่นช่ำย 1 ต้น 

 
วิธีท ำ 
 1. น ำบวบเหลี่ยมและฟักทองมำล้ำงแล้ว
หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋ำฝำนข้ำวโพดก็ฝำน 
ซอยคื่นช่ำยพักไว้ 
 2. น้ ำใส่หม้อตั้งไฟกลำงพอเดือดล้ำง
ข้ำวสำรใส่ คนอย่ำให้ติดก้นหม้อ ต้มข้ำวจนสุก(อย่ำ
บำนมำก) 
 3. ใส่ข้ำวโพด แครอทพอสุกใส่ฟักทอง บวบหลี่ยมตำมล ำดับสุกยำก จนสุกปรุงด้วยเกลือ 
ปิดไฟ 
 4. ตักเสิร์ฟ โรยด้วยคื่นช่ำย 
เคล็ดลับ 
 1. ควำมหวำนจำกผักก็จะได้รสกลมกล่อมด้วยเกลือและเพ่ิมควำมมันจำกข้ำว 
 2. กำรต้มข้ำวจะไม่ใช้ไฟแรงและต้มจนเปื่อยเพรำะควำมร้อนจำกไฟท ำให้อำหำรมีควำม
ร้อนเพ่ิมข้ีนมีผลต่อร่ำงกำยคือจะได้รับควำมร้อนเกินสมดุลซึ่งท ำให้เจ็บป่วย 
 3. กำรหั่นผักเป็นชิ้นเล็ก ๆ ท ำให้ผักสุกได้ง่ำยและไม่เก็บควำมร้อนเกินเช่นเดียวกัน 
 4. ข้ำวสำรจะเป็นข้ำวซ้อมมือหรือข้ำวกล้องแล้วแต่สภำวะร่ำงกำย ณ เวลำนั้น ๆ (ถ้ำ
ร่ำงกำยร้อนมำกก็ใช้ข้ำวขำวหรือข้ำวซ้อมมือแต่ถ้ำร่ำงกำยเย็นมำกก็ให้ใช้ข้ำวกล้องหรือข้ำวแดง ข้ำว
นิล) 
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สลัดสุขภาพ 

 
เครื่องปรุง 
วัตถุดิบผัดสลัด(ฤทธิ์เย็น) 
 1 .ผัดสลัด 
 2 .แอปเปิ้ล 
 3 .ลูกเดือย 
 4 .แตงกวำ 
 5 .มะเขือเทศ 
 6 .เส้นมะละกอ 
วัตถุดิบน้ ำสลัด 
 7. ฟักทอง(ฤทธิ์ร้อนเล็กน้อย) 
 8. ถั่วเขียวซีก 
 9. เกลือ 
 10. น้ ำตำล 
 11. น้ ำมะขำม 
วิธีต้มลูกเดือย 
 แช่ลูกเดือย 1 คืน น ำมำต้มหรือนึ่ง พอสุก พักให้เย็น 
วิธีท ำน้ ำสลัด 
 1. แช่ถั่วเขียวซีก ครึ่งชั่วโมง น ำมำนึ่งหรือต้ม พอสุก พักให้เย็น 
 2. หั่นฟักทองน ำมำนึ่งหรือต้ม พอสุก พักให้เย็น 
 3. น ำถั่วเขียวซีก และฟักทอง มำปั่น เติมน้ ำพอท่วม เมื่อปั่นเสร็จ เทลงกะทะเคี่ยวให้ร้อน 
เติมน้ ำมะขำม น้ ำตำล เกลือ  
วิธีท ำ สลัดสุขภำพ 
 หั่นผัก ผักสลัด แตงกวำ มะเขือเทศ  แอปเปิ้ล พอค ำ ซอยมะละกอ น ำทุกอย่ำงมำ
คลุกเคล้ำกัน จัดเรียงใส่จำน รำดน้ ำสลัด พร้อมเสิร์ฟ 
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น ้าสลัด (งาด้า) 
 

 
เครื่องปรุง 
1. น้ ำเต้ำหู้ 3 ถ้วยตวง (ฤทธิ์เย็น) 
2. มันฝรั่ง 4 หัว (ฤทธิ์ร้อน) 
3. งำด ำ 2 ช้อนโต๊ะ 
4. น้ ำส้มสำยชู 1/2 ถ้วยตวง 
5. น้ ำตำลทรำย 3/4 ถ้วยตวง 
6. เกลือ 1 1/2 ช้อนชำ 

 

วิธีท ำ 
 1. ต้มมันฝรั่งไฟกลำงจนสุก  
ปอกเปลือกแล้วหั่น พักไว้ 
 2. คั่วงำนด ำไฟอ่อนๆจนสุก 
แล้วน ำไปปั่น พักไว้ 
 3. ปั่นส่วนผสมเครื่องปรุงทั้งหมดให้ละเอียด 

 4. เสร็จแล้วเทใส่ถ้วย เสิร์ฟพร้อมด้วยผักสลัด 
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หมวดต้ม 

ต้มย าหัวปลีใส่ยอดมะขาม 

เครื่องปรุง 
 1. หัวปล ี1/2 หัว (ฤทธิ์เย็น) 
 2. ข้ำวโพดอ่อน 3 ฝัก 
 3. มะเขือเทศท้อ 1 ลูก 
 4. เห็ด 1 ถ้วย 
 5. ยอดมะขำม 1 ก ำมือ 
 5. ตะไคร้ 1 ต้น (ฤทธิ์ร้อน) 
 6. หอมแดง 2 หัว (ฤทธิ์ร้อน) 
 7. เกลือ 1 ช้อนชำ 
 8. น้ ำตำล 2 ช้อนชำ 

 

วิธีท ำ  
1. หั่นหัวปลีเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ 
แช่น้ ำมะนำว (เผื่อไม่ให้หัวปลีด ำ) 
2. ต้มน้ ำพอเดือดใส่หัวปลี พอสุกใส่ตะไคร้ 
หอมแดง 
3. พอเดือดอีกครั้งใส่ใบมะขำม มะเขือเทศ 
4. ใส่เกลือ น้ ำตำล ชิมรส ตักเสิร์ฟ 
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แกงเขียวหวาน 
 

เครื่องปรุง 
วัตถุดิบ ผักฤทธิ์เย็น  

1. ฟักเขียว 
2. น้ ำเต้ำ 
3. มะเขือเปรำะ 
4. บวบงู 
5. บวบหอม 
6. ผักใบเขียว อ่อมแซบ 

ผักฤทธิ์ร้อน 
1. ฟักทองแก่ 
2. ใบมะกรูด 
3. ใบโหระพำ 

ส่วนผสม 
 1. ตะไคร้  
 2. น้ ำใบเตย 
 3. น้ ำข้ำวสำรปั่น (แทนกะทิ) 
 4. เกลือ 
วิธีท ำน้ ำข้ำวสำร 
 ปั่นข้ำวสำรใส่น้ ำ กรองเอำแต่น้ ำ มำแทนกะทิ 
วิธีกำรปรุงอำหำร 
 1. ต้มน้ ำพอร้อน 
 2. ใส่น้ ำข้ำวสำรปั่นคนเข้ำกันไม่ให้ติดกะทะ 
 3. เติมน้ ำใบเตยคนให้เข้ำกัน  
 4. ใส่ตะไคร้ ต้มสักพัก จนมีกลิ่นตะไคร้หอมใส่ผักลงไป ใส่ผักตำมล ำดับกำรสุกเริ่มจำก ฟัก
เขียว น้ ำเต้ำ มะเขือเปรำะ บวบงู ฟักทอง บวบหอม รอทุกอย่ำงสุก แต่งกลิ่นด้วยใบมะกรูด และใบ
โหระพำ โรยด้วยผักอ่อมแซบ ปรุงรสด้วยเกลือประมำณ 30 % 
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แกงส้มผักรวม(สูตรล้างพิษ) 2-3 คน 
 
เครื่องปรุง 
 1. มะละกอ 1 ถ้วย (ผักฤทธิ์เย็น) 
 2. แตงโมอ่อน 1/2 ลูก 
 3. น้ ำเต้ำ 1/2 ลูก 
 4. ข้ำวโพดอ่อน 2 ฝัก 
 5. ผักกำดขำว 2 ใบ  
 6. ผักกวำงตุ้ง 2 ต้น 
 7. เห็ดนำงฟ้ำ 1/2 ถ้วย 
 8. เห็ดฟำง 1/2 ถ้วย 
 9. ผักบุ้ง 1 ก ำ  
 10. น้ ำมะขำมเปียก 
 11. เกลือ น้ ำตำล 
เครื่องแกง 
 1. ตะไคร้ 1 ต้น (ฤทธิ์ร้อน) 
 2. หอมแดง 2 หัว 
 3. มะละกอสุก 1 ถ้วย 
 4. มะเขือเทศท้อ 2 ลูก (ฤทธิ์เย็น) 
  5. น ำเครื่องแกงมำหั่นแล้วปั่น พักไว้ 
วิธีท ำ 
 1. น้ ำใส่หม้อตั้งไฟกลำง พอเดือดใส่เครื่องแกง 
 2. ใส่ผักตำมล ำดับสุกยำกเช่น ข้ำวโพดอ่อน มะละกอ หัวไชเท้ำ แตงโมอ่อน น้ ำเต้ำ ผักบุ้ง 
กวำงตุ้ง เห็ดนำงฟ้ำ เห็ดฟำง ผักกำดขำว(เมื่อผักแต่ละอย่ำงสุกก็ให้ใส่ตำมลงไปตำมล ำดับ) 
 3. พอเดือดอีกครั้งใส่น้ ำมะขำมเปี้ยก เกลือ น้ ำตำล(ปรุงรส 30%) 
 4. ตักเสิร์ฟ 
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แกงเลียงผักหวานป่า ( 4 - 5 คน ) (สูตรล้างพิษ) 

เครื่องปรุง 
 1. ผักหวำนป่ำ 1 ก ำ (ฤทธิ์เย็น) 
 2. ข้ำวโพดอ่อน 3 ฝัก 
 3. หัวปล ี1/4 หัว 
 4. บวบเหลี่ยม 1 ลูก 
 5. เห็ด 1 ถ้วยตวง 
 6. ฟักทอง 1 ถ้วยตวง (ฤทธิ์ร้อน) 
 7. มันเทศ 1 หัว 

  8. ตะไคร้ 1 ต้น 
  9. หอมแดง 2 หัว 
  10. เกลือ 1 ช้อนชำ  

วิธีท ำ 
 1. น้ ำใส่หม้อตั้งไฟกลำง พอน้ ำร้อนใส่
ข้ำวโพดอ่อนลงไปต้มจนสุก 
 2. ใส่ตะไคร้ หอมแดง ต้มจนมีกลิ่น
หอมแล้วใส่หัวปลีลงไปต้มให้สุก ตำมด้วยมันเทศ 

เห็ด       ฟักทอง บวบเหลี่ยม ปรุงด้วยเกลือ 
แล้วใส่ใบ       ผักหวำน (หรือจะเพ่ิมใบ
แมงลัก) ปิดไฟ 
       3. ตักเสิร์ฟ 
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ต้มส้มมะละกอ(อาหารเหนือ) 

เครื่องปรุง  

 1. มะละกอหั่นพอค ำ (ฤทธิ์เย็น) 
 2. เห็ดฟำง (ฤทธิ์เย็น) 
 3. ข่ำ ตะใคร้ ใบมะกรุด รำกผักชี หอมแดง (ฤทธิ์
ร้อน) 
 4. มะเขือเทศ 
 5. ใบหม่อน3ใบ(เพ่ิมรสชำติ) 
 6. น้ ำมะกรดู(ใช้แทนมะนำว แกงส้มหรือต้มส้มทำง
เหนือจะใช้น้ ำมะกรูด เปรี้ยวกลมกล่อม)ปอกเปลือกก่อนคั้นน้ ำ
ไม่งั้นจะขมเปลือก 
 6. ต้นหอม ผักชี ผักชีฝรั่ง ใบกระเพรำ(ใส่แทนพริก)
(ฤทธิ์ร้อน) 
 7. เกลือ  
วิธีท ำ  

เหมือนต้มย ำทั่วไป แต่ต้องรอให้มะละกอสุกก่อนถึงจะใส่น้ ำมะกรูด เพรำะถ้ำใส่ก่อนมะละกอจะแข็ง
ไม่นิ่ม 
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หมวดต า/ย า 

ต้าแตงนิพาน ( 2 คน ) 

 
เครื่องปรุง 
 1. แตงกวำ (แตงร้ำน) 2 ลูก (ฤทธิ์เย็น) 
 2. มะเขือเทศสีดำ 2 ลูก 
 3. อ่อมแซบ  
 4. วอเตอร์เครส 
 5. เกลือ 

วิธีท ำ 
 1. น ำแตงกวำมำสับ แล้วโรยด้วยเกลือคลุกให้เข้ำกัน 
 2. น ำมะเขือเทศมำหั่นใส่ลงไปตำมด้วยใบอ่อมแซบและใบวอเตอร์เครส 
 3. ตักเสิร์ฟ 

ย ามังคุด 

 
เครื่องปรุง 
วัตถุดิบฤทธิ์เย็น 
 1. มังคุดแกะเปลือก 1 ถ้วย  
 2. ถั่วงอก 1 ถ้วย 
 3. ก้ำนผักบุ้ง 1 ถ้วย  
 4. มะเขือเทศ 3 ลูก 
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5. มะนำว 
วัตถุดิบฤทธิ์ร้อน 
 1. หอมแดง 5-10 หัว(ใส่ตำมใจชอบ) 
 2. เกลือ  
 3. น้ ำตำลทรำย  
 4. พริกข้ีหนู 
 -ถั่วลิสง  

วิธีท ำ 
 ใส่มังคุดที่แกะเปลือก ใส่หอมแดงตำมชอบ ใส่
ถั่วงอก ก้ำนผักบุ้ง มะเขือเทศ ใส่เกลือ น้ ำตำล พริกขี้หนู 
เล็กน้อย คลุก แล้วชิมดู  หำกยังไม่ออกเปรี้ยวเรำก็
สำมำรถเติมมะนำวเพ่ิมได้ แล้วก็คลุก ถ้ำรสชำดใช้ได้แล้ว
ใส่ถั่วลิสงลงไป ตักเสิร์ฟ 
 

 

 

ย าผักรวมข้างบ้าน 

 ผักกูด ใบไชยำ แครอท 
มะละกอ ข้ ำว โพด  กล้ วยดิ บ 
ถั่ ว ฝั ก ย ำว  สั ป ป ะรด  หั วป ลี 
ห อ ม แ ด ง  ต ะ ไค ร้  ถั่ ว โ ช เล่ 
มะพร้ำวคั่ ว (เอำผักกูดมำลวก
พ ร้ อ ม กั บ ใ บ ไ ช ย ำ )  น้ ำ
มะขำมเปียก น้ ำตำลทรำยแดง 
พริกขี้หนูเกลือ(มะนำวแต่งหน้ำ
น้ ำซอส) น ำทุกอย่ำงมำคลุกให้
เข้ำกันเสิร์ฟ 
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ซุปมะเขือเปราะ 
เครื่องปรุง 
 1. มะเขือเปรำะ 4 ลูก(ฤทธิ์เย็น) 
 2. เห็ดฟำง 2 ดอก 
 3. เห็ดนำงฟ้ำ 5 ดอก 
 4. หอมแดง 2 หัว(ฤทธิ์ร้อน) 
 5. ผักชีฝรั่ง สะระแหน่ ต้นหอม  
 6. เกลือ 

วิธีท ำ 
 1. น ำเห็ดไปปั่นแล้วเอำไปต้มสุกพักไว้ 
 2. น ำมะเขือเปรำะไปต้มจนสุก ตักใส่ชำมใช้ช้อนกดให้แตกหยำบ ๆ แล้วใส่เห็ดผสมลงไป
ปรุงด้วยเกลือ 
 3. โรยด้วยหอมแดง ผักชีฝรั่ง ต้นหอม ใบสะระแหน่ ตักเสิร์ฟได้ 

 
ย าวุ้นเส้น ( 4 - 5 คน) 
 

 
 
เครื่องปรุง 
 1. วุ้นเส้น 1 ห่อ (ฤทธิ์เย็น) 
 2. ข้ำวโพด 1/2 ฝัก 
 3. ถั่วงอก 2 ถ้วยตวง 
 4. เห็ดนำงฟ้ำ 5-6 ดอก 
 5. เห็ดหูหนู 5-6 ดอก 
 6. เห็ดฟำง 3-4 ดอก 
 7.ดอกขจร 1 ถ้วยตวง 
 8. มะเขือเทศท้อ 1 ลูก 
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 9. หอมแดง 2 หัว (ฤทธิ์ร้อน) 
 10. แครอท 1/4 ถ้วยตวง 
 11. คื่นช่ำย 1 ต้น 
 12. มะนำว 1/2 ลูก 
 13. เกลือ 1/2 ช้อนชำ 
 14. น้ ำตำล 3 ช้อนชำ 
วิธีท ำ  
 น ำวุ้นเส้นมำแช่น้ ำจนนิ่มแล้วตัดให้สั้น น ำไปลวกจนสุกพักไว้ น ำผักไปล้ำงแล้วหั้นชิ้นเล็กๆ 
น ำผักไปลวกให้สุกเช่นข้ำวโพด ถั่วงอก เห็ดฟำง เห็ดนำงฟ้ำ เห็ดหูหนู ดอกขจร พักไว้ บีบมะนำวใส่
ภำชนะแล้วใส่เกลือน้ ำตำลคนให้ละลำย น ำวุ้นเส้นลงใส่คลุกให้เข้ำกัน จึงใส่ผักท่ีลวกแล้วตำมด้วย
หอมแดง แครอท คื่นช่ำยปรุงรส 30% ตักเสิร์ฟ 

ย าเห็ด ( 3 - 4 คน ) 

 
เครื่องปรุง 
 1. เห็ด 2 ถ้วยตวง(ฤทธิ์เย็น) 
 2. หัวไชเท้ำ 1 ถ้วยตวง 
 3. ข้ำวโพดอ่อน 3 ฝัก 
 4. บวบงู 1/2 ลูก 
 5. มะเขือเทศท้อ 1 ลูก 
 6. มะนำว 1 ลูก 

 7. แครอท 1/4 ถ้วยตวง(ฤทธิ์ ร้อน) 
 8. ตะไคร้ 1 ต้น 
 9. หอมแดง 2 หัว 
 10.ใบมะกรูด 2 ใบ 
 11. ผักชีฝรั่ง 2 ใบ 
 12. เกลือ 1 ช้อนชำ 
 13. พริกป่น นิดหน่อย 
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วิธีท ำ 
 1. เอำน้ ำซุปตั้งไฟกลำง (จำกแกนข้ำวโพดต้ม) พอเดือดใส่ข้ำวโพดอ่อนต้มจนสุก 
 2. ใส่สมุนไพรฤทธิ์ร้อน เช่นตะไคร้ หอมแดง ใบมะกรูดลงไปต้มจนมีกลิ่นหอม แล้วใส่หัวไช
เท้ำต้มไปจนสุกใส่เห็ดตำมด้วยแครอท บวบงู มะเขือเทศ ปรุงด้วยเกลือ ปิดไฟ 
 3. ตักใส่ชำม ใส่น้ ำมะนำว พริกป่น โรยด้วยผักชีฝรั่ง ตักเสิร์ฟได้ 

ห่อหมกหัวปลี  
เครื่องปรุง 
 หัวปลี หัวเล็กๆ 1หัว 
 ข้ำวโพดดิบ 1ฝัก 
 วุ้นเส้นลวก แช่นน้ ำ 
 ใบแมงลัก 
 เกลือ 
 หอมแดง ตะไคร้.. 
ส่วนประกอบ  
ที่เป็นฤทธิ์ร้อนหลำยตัว เช่น  

       หอมแดง ตะไคร้ แมงลัก 
วิธีท ำ 
 โขลก หอมแดง กับตะไใคร้ ให้ละเอียด ตั้งกะทะด้วยไฟอ่อนที่สุด ผัดหอมแดงและตะไคร้
โขลก   จนหอม หัวปลี หั่นฝอย ผัดจนนิ่มสุก ใส่ข้ำวโพดหั่น ปรุงรสด้วยเกลือ ผัดจนสุกใส่วุ้นเส้น ตบ
ท้ำยด้วยใบแมงลัก  
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ซุปหน่อไม้ ( 4 - 5 คน ) 
 
เครื่องปรุง 
 1. หน่อไม้สับ 1/2 ก.ก. (ฤทธิ์ร้อน) 
 2. หอมแดง 2 หัว 
 3. พริกป่น 1/2 ช้อนชำ(ไม่ใส่ก็ได้) 
 4. เกลือ 1/2 ช้อนชำ 
 5. ต้นหอม ผักชี ใบสะระแหน่ อย่ำงละ
หน่อย 
 6. มะนำว 1/2 ลูก (ฤทธิ์เย็น) 
 7. น้ ำย่ำนำง 1 ถ้วย  
วิธีท ำ  
 1.น ำหน่อไม้มำต้มกับน้ ำเปล่ำสัก 2 ครั้ง แล้วเอำน้ ำย่ำนำงใส่ต้มอีกครั้ง พักไว้ 
 2.หั่นเครื่องปรุง เช่นหอมแดง ผักใบต่ำง ๆ  
 3.บีบมะนำวใส่ในหน่อไม้ตำมด้วยเกลือคนให้เข้ำกัน แล้วใส่หอมแดง ต้นหอม ผักชี ใบสำระ
แหน่ ตักเสิร์ฟได้ 
 
น ้าพริกเต้าเจี ยว (เหมาะส้าหรับผู้มีภาวะร่างกายอาการเย็นเกิน) 
 
เครื่องปรุง 
 1. เต้ำเจี้ยว 3 ช้อนโต๊ะ (ฤทธิ์ร้อน) 
 2. หอมแดง 2 หัว 
 3. กระเทียม 2 กลีบ 
 4. พริกสด ตำมชอบ 
 5. น้ ำตำลปี้ป 2 ช้อนชำ 
 6. น้ ำตำลทรำย 2 ช้อนชำ 
 7. มะนำว 1 ลูก 
 8. มะเขือพวง นิดหน่อย 
 9. น้ ำสุก นิดหน่อย 

วิธีท ำ 
 1. เอำเต้ำเจี้ยวใส่ครกบดกับสำกให้ละเอียด ตักใส่ถ้วยพักไว้ 
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 2. โขลกพริกกับกระเทียม หอมแดง ให้ละเอียด ใส่น้ ำตำลปี้ป น้ ำตำลทรำย ตักใส่ถ้วย
เต้ำเจี้ยวผสมกัน บีบมะนำวใส่ และเติมน้ ำสุกเล็กน้อย แล้วชิมรส 
 3. บุบมะเขือพวงใส่ลงไป โรยด้วยพริกสด 
 4. เสริฟ รับประทำนกับผักสดหรือลวก 

 
น ้าพริกอ่อง 
อำหำรฤทธิ์ร้อน  (เหมำะส ำหรับผู้มีภำวะเย็นเกิน) 

เครื่องปรุง 
วัตถุดิบฤทธิ์ร้อน 
 1. เต้ำหู้แข็ง (ขย ำให้ละเอียด) ½-1 ก้อน 
 2. กระเทียม 5-10 กลีบ 
 3. หอมแดง 5 หัว 
 4. พริกแห้ง 5-10เม็ด  
 (หำกไม่ต้องกำรเผ็ดลดปริมำณพริกลง) 
 5. เกลือ 
 6. น้ ำมันพืช 1/2 ช้อนโต๊ะ 
วัตถุดิบฤทธิ์เย็น 
 1. เห็ดนำงฟ้ำสับละเอียด  10 ดอก 
 2. มะเขือเทศลูกเล็ก 5-10 ลกู  

 (หำกต้องกำรเปรี้ยวก็ใส่เพิ่ม) 
วิธีท ำ 
 1. โขลกกระเทียม หอมแดง พริกแห้ง ให้ละเอียด  
 2. ใส่น้ ำมันลงกะทะ ผัดกระเทียม หอมแดง พริกแห้งที่โขลก ผัดหอม  
 3. ใส่เห็ดลงไปผัดให้สุก  
 4. ใส่มะเขือเทศหั่นลงผัด ตำมด้วยเต้ำหู้ที่เตรียมเติมน้ ำเล็กน้อย  
 5. พอสุก เติมเกลือ  ตักเสริฟ 
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หมวดผัด 

มะระหวานผัดน ้า มังสวิรัติเพื่อสุขภาพ  
(เมนูนี้เป็นเมนูปรับสมดุลแบบถอนพิษร้อนเหมำะส ำหรับผู้ที่ร่ำงกำยมีภำวะร้อนเกิน) 

เครื่องปรุง 

วัตถดุิบฤทธิ์เย็น 

 1. มะระหวำน ขูดเป็นเส้นๆ ลูกเล็ก 3 ลูก ลูกใหญ่ 1 ลูก 
 2. ข้ำวโพดสวิส ฝำนเอำแต่เมล็ด 1/2 ฝัก (แกนของข้ำวโพดน ำไปต้มท ำน้ ำซุปต่อจะได้น้ ำ
ซุปที่หวำนจำกธรรมชำติ 

 3. น้ ำซุปผักหรือน้ ำดื่มธรรมดำ 1 -2 ทัพพี 

 

 

 

 

 

 

วัตถุดิบฤทธิ์ร้อน 
 1. เกลือป่น 1/5 ช้อนชำ (เกลือร้อนน้อยสุดในบรรดำเครื่องปรุง หำกใส่แค่เล็กน้อยจะเป็น
ประโยชน์ต่อร่ำงกำยมำก จะได้พลังชีวิตในขีดท่ีดีที่สุด แต่หำกใส่มำกจะท ำให้ร้อนเกิน) 

วิธีท ำ 

 ตั้งกระทะหรือหม้อโดยใช้ไฟกลำงค่อนไปทำงอ่อน ใส่น้ ำซุปหรือน้ ำดื่ม 1 ทัพพี พอเดือดใส่
มะระหวำนลงผัดไปมำ พอมะระเริ่มเปลี่ยนสีเติมน้ ำซุปที่เหลือ ใส่ข้ำวโพดผัดไปมำอีก 2 - 3 นำที ปิด
แก๊ส ปรุงรสด้วยเกลือ ตักเสิร์ฟ 

เคล็ดลับ 
 1. กำรจะรับประทำนอำหำรให้เป็นยำ ควรรับประทำนรสที่ได้จำกธรรมชำติของพืชผักให้
ได้มำกท่ีสุดปรุงแต่งแต่น้อยและใช้เกลือในกำรปรุงเป็นหลัก 
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 2. อำหำรถูกกับสมดุลร่ำงกำยเรำหรือไม่นั้น ให้เรำสังเกตดูตัวเองว่ำ หลังจำกท่ีเรำ
รับประทำนอำหำรนั้นๆไปแล้ว เรำรู้สึกว่ำร่ำงกำยของเรำ เบำ สบำย มีก ำลังหรือไม่ ถ้ำใช่แสดงว่ำง 
อำหำรที่เรำรับประทำนเข้ำไปนั้นถูกกับสมดุลร่ำงกำยเรำ 

แต่ถ้ำมีอำกำรไม่สบำยต่ำง ๆ เช่น หนักเนื้อหนักตัว ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อำเจียน หรืออำกำรไม่สบำย
อ่ืนๆแสดงว่ำ สิ่งที่เรำรับประทำนเข้ำไปนั้นไม่ถูกกับสมดุลร่ำงกำยของเรำ 

 3. กำรแช่พืชผักผลไม้ ด้วยน้ ำซำวข้ำว 20 -30 นำที หรือแช่น้ ำถ่ำน 15- 20 นำที(ถ่ำนถ้ำ
แช่นำนเกิน 20 นำที จะคำยพิษกลับ) จะช่วยชะล้ำงสำรพิษท่ีตกค้ำงในพืชผักผลไม้ได้ 

ผักรวมผัดน ้ามันมะพร้าวมังสวิรัติ 
 (เมนูนี้เหมำะส ำหรับผู้ที่ร่ำงกำยมีภำวะร้อนเย็นเกิดข้ึนพร้อมกันหรือผู้ที่ร่ำงกำยไม่ร้อนมำก
หรือร่ำงกำยปกติ) 

วัตถุดิบฤทธิ์เย็น 
 1. บร็อกโคลี หั่นชิ้นพอค ำไม่ใหญ่มำก 1/3 ดอก 
 2. กวำงตุ้งฮ่องเต้ หั่นท่อนแยกก้ำนแยกใบ 1 ต้น 
 3. ข้ำวโพดสวิสฝำนเอำแต่เมล็ด 1/3 ฝัก (ฝักเปล่ำ
ของข้ำวโพดน ำไปต้มท ำน้ ำซุปต่อจะท ำให้น้ ำซุปหวำน) 
 4. มะเขือเทศ หั่นชิ้นพอค ำ 1 ลูก 
 5. น้ ำซุปจำกฝักข้ำวโพด 1- 2 ทัพพี 

วัตถดุิบฤทธิ์ร้อน 
 1. เต้ำหู้แข็ง 1/4 ก้อน ตัดก้อนสี่เหลี่ยมแล้ว
ตัดครึ่งอีกทีให้เป็นรูปสำมเหลี่ยม น ำไปทอดแล้วใช้
กรรไกรตัดให้เป็นแผ่นบำงอีกที 
 2. แครอทขูดเป็นเส้นๆ 1/5 หัว 
 3. กระเทียมสับละเอียด 1 กลีบ 
 4. น้ ำมันมะพร้ำว 1 ช้อนชำ 

 5. เกลือป่น 1/5 ช้อนชำ (เกลือร้อนน้อยสุด    
   ในบรรดำเครื่องปรุงรส ถ้ำใช้ปรุงอำหำรแค่เล็กน้อย  
     จะเป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำยมำก จะได้พลังชีวิต
ในขีด       ที่พอดีที่ดีท่ีสุด) 
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วิธีท ำ 
 ตั้งกระทะโดยใช้ไฟกลำงค่อนไปทำงอ่อน ใส่น้ ำมันมะพร้ำว ใส่กระเทียมสับผัดพอเริ่มเหลือง
หอม ใส่มะเขือเทศ เต้ำหู้ทอด แครอท บร็อกโคลี ก้ำนกวำงตุ้งผัด เติมน้ ำซุปผัก ผัดใกล้สุกใส่ใบ
กวำงตุ้งใส่ข้ำวโพดผัด จนทุกอย่ำงสุกปิดแก๊ส ปรุงรสด้วยเกลือ ตักเสิร์ฟ 

 
ผัดเห็ดวุ้นเส้นสุขภาพ 
 

 
สูตร 1 ถอนล้างพิษร้อน ถอนพิษเย็น (เหมำะส ำหรับผู้มีร้อนเย็นพันกัน) 
 
เครื่องปรุง 
วัตถุดิบฤทธิ์เย็น 
 1. เห็ดฟำง  1 ถ้วยเล็ก 
 2. ข้ำวโพด 1/2 ฝัก 
 3. มะเขือเทศลูกเล็ก 4 ลูก 
 4. ผักบุ้ง 3 ต้น 
 5. วุ้นเส้น 1/2 ห่อ 
 6. น้ ำเปล่ำ 1-2 ถ้วยเล็ก 

วัตถุดิบฤทธิ์ร้อน 
 1. กระเทียม 1 กลีบ 
 2. หัวหอมใหญ่ 1/2 หัว 
 3. น้ ำมันมะพร้ำว 1 ช้อนโต๊ะ  
 4. เครื่องปรุงรส  
 5. เกลือ  
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วิธีท ำ 

 
 ตั้งกะทะใส่น้ ำมันมะพร้ำว พอน้ ำมันร้อน ใส่กระเทียมสับ หอมใหญ่ ผัด ให้หอม และสุก ใส ่
เห็ด ผัด เติมน้ ำเล็กน้อย ปิดฝำเพ่ือให้เห็ดสุก ใส่ข้ำวโพดผัดใส่มะเขือเทศ ผัด สักครู่ ใส่ผักบุ้งผัด ใส่วุ้น
เส้นผัด(ในระหว่ำงผัดหำกแห้งเติมน้ ำเล็กน้อย ) ใส่เกลือ  ตักเสิร์ฟ ทำนกับข้ำวต้มสูตรถอนพิษร้อน 
ขับเหงื่ออย่ำงดี  
 
สูตร 2 ถอนพิษร้อน(เหมำะส ำหรับผู้มีภำวะร้อนเกิน) 
วิธีท ำ 
 ตั้งกะทะใส่น้ ำเล็กน้อยใช้ไฟกลำง ๆ พอน้ ำร้อน ใส่เห็ดผัดจนเห็ดสุก (อำจจะปิดฝำทิ้งไว้
สักครู่)  ใส่ข้ำวโพด มะเขือเทศลูกเล็ก ผัด หำกน้ ำแห้งให้เติมน้ ำเล็กน้อย (ปิดฝำไว้สักครู่) ใส่ผักบุ้ง พอ
สุกใส่วุ้นเส้น หำกแห้งเติมน้ ำ ใส่เกลือ  ตักเสิร์ฟ ทำนกับข้ำวต้มสูตรถอนพิษร้อน ขับเหงื่อถอนพิษร้อน
เป็นอย่ำงดี  
ข้าวต้มถอนพิษร้อน 
 ข้ำวต้มเพ่ือถอนพิษร้อนมีเทคนิคคือ ใช้ข้ำวจ้ำว 1 ส่วน ต้มกับน้ ำ 7 ส่วนใช้ไฟกลำง ๆ ต้ม
แค่พอสุกอย่ำให้เปื่อย 
 
 
เครื่องปรุง 
 1.ข้ำวขำวหรือข้ำวซ้อมมือ 1 ส่วน ล้ำงน้ ำให้สะอำด(ถ้ำเป็นข้ำวกล้องเต็มรูป ควรผสมข้ำว
ขำวหรือข้ำวซ้อมมือด้วยในสัดส่วนที่ไม่ท ำให้เกิดอำกำรของภำวะร้อนเกิน เพรำะสภำพร่ำงกำยที่ร้อน
เกินมำก  บำงครั้งข้ำวกล้องเต็มรูปก็ท ำให้ร่ำงกำยร้อนมำกเกินไป) 
 2. น้ ำเปล่ำ 7 ส่วน(ถ้ำกินข้ำวต้มแล้วยังมีภำวะร้อนเกินมำกก็สำมำรถปรับเพ่ิมปริมำณ
น้ ำเปล่ำในกำรต้มข้ำวได้ แต่ถ้ำกินข้ำวต้มแล้วไม่มีภำวะร้อนเกินและรู้สึกไม่ค่อยอยู่ท้อง (หิวเร็ว)  ก็
สำมำรถปรับลดปริมำณน้ ำในกำรต้มข้ำวได้ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพร่ำงกำย)  
วิธีท ำ 
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 น ำข้ำวใส่หม้อเติมน้ ำลงไป ตั้งบนเตำ ใช้ไฟปำนกลำง (ไม่ควรใช้ไฟแรงเพรำะจะท ำให้เกิด
ภำวะร้อนเกิน) ต้มแค่พอข้ำวต้มสุก อย่ำให้เปื่อย เพรำะกำรต้มจนเปื่อยหรือตั้งไฟนำนเกิน จะท ำให้
เกิดภำวะร้อนเกิน และไม่ควรกินข้ำวต้นเปล่ำ ๆ เพรำะมักจะท ำให้เกิดภำวะร้อนเกิน ควรกินกับผัดผัก
(ผัดด้วยน้ ำแทนน้ ำมัน) ผักลวก หรือเห็ด เต้ำหู้แข็งนึ่ง(ใจเพชร กล้ำจน.  2554 : 92) 
 

 
 

ผัดวุ้นเส้นมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ 
 
 

(เมนูนี้เหมำะส ำหรับผู้ที่มีภำวะร้อนเย็นเกิดข้ึน
พร้อมกันหรือผู้ที่ร่ำงกำยไม่ร้อนมำกหรือร่ำงกำย

ปกติ) 
เครื่องปรุง 
วัตถุดิบฤทธิ์เย็น 

 1. วุ้นเส้นแห้งแช่น้ ำ 50 กรัม 
 2. ผักกำดกวำงตุ้งฮ่องเต้ หั่นท่อนแยกใบแยกก้ำน 1 ต้น  
 3. เห็ดเข็มทอง 1 ห่อ ตัดรำกแช่น้ ำไว้ 
 4. เห็ดหูหนูขำวแห่งแช่น้ ำ หั่นพอค ำ 1 ดอก 
 5. มะเขือเทศ หั่นชิ้นพอค ำ 1 ลูก 
 6. น้ ำตำลทรำยไม่ขัดสี 122 - 1 ช้อนชำ(หำกใส่เยอะจะตีกลับเป็นร้อน) 
 7. กำกธัญพืชที่เหลือจำก ท ำนมธัญพืช(ถ้ำมี) หรือน้ ำซุปผักหรือน้ ำเปล่ำ  
วัตถดุิบฤทธิ์ร้อน 
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 1. โปรตีนถั่วเหลืองแห้ง แบบแผ่นหรือแท่ง หักท่อนแช่น้ ำให้นิ่ม 6 - 8 ท่อน (ถ้ำไม่มี
สำมำรถใช้เต้ำหู้แข็งแทนได้) 
 2. กระเทียมสับละเอียด 1 -2 กลีบ 
 3. น้ ำมันมะพร้ำว 1 - 2 ช้อนชำ 
 4. น้ ำมันงำ 2 เหยำะ (ถ้ำมี) 
 5. เกลือป่น 124  ช้อนชำ 
วิธีท ำ 
 ตั้งกระทะโดยใช้ไฟกลำงค่อนไปทำงอ่อน ใส่น้ ำมันมะพร้ำว ใส่กระเทียมสับที่เตรียมไว้ลงผัด
พอเริ่มเหลืองหอม ใส่มะเขือเทศผัดใส่โปรตีนถั่วเหลือง ใส่เห็ดหูหนูขำวผัด ใส่ก้ำนกวำงตุ้งฮ่องเต้ผัดใส่
เห็ดเข็มทอง กำกธัญพืชที่เหลือจำกท ำนมธัญพืชผสมน้ ำเล็กน้อยเพ่ือให้ทุกอย่ำงเข้ำเครื่องดี ถ้ำไม่มีใช้
น้ ำซุปผักหรือน้ ำเปล่ำแทน พอใกล้สุกใส่ใบกวำงตุ้งฮ่องเต้ผัด เหยำะน้ ำมันงำเล็กน้อย ปิดแก๊ส ปรุงรส
ด้วยเกลือและน้ ำตำลทรำยเคล้ำ ตักเสิร์ฟ  
 
ผัดเห็ดกับพริกหวาน ( 3 - 4 คน ) 
(สูตรปรับสมดุล) 
เครื่องปรุง 
 1. เห็ดนำงฟ้ำ 2 ถ้วยตวง(ฤทธิ์เย็น) 
 2. ดอกขจร 1 ถ้วยตวง  
 3. พริกหวำน 1 ถ้วยตวง(ฤทธิ์ร้อน) 
 4. ใบโหระพำ 1 ก ำมือ 
 5. กระเทียม 2 กลีบ 
 6. น้ ำมันพืช 1 ช้อนโต๊ะ 
 7. เกลือ 1/2 ช้อนชำ 
 8. น้ ำตำล 1 ช้อนชำ 

วิธีท ำ 
 1. ตั้งกระทะไฟกลำง ใส่น้ ำมันเจี้ยวกระเทียมให้หอมใส่เห็ดลงไปผัดจนสุก 
 2. ใส่พริกหวำนเติมน้ ำนิดหน่อยปรุงด้วยเกลือ น้ ำตำล แล้วใส่ดอกขจรใส่ใบโหระพำผัดให้
เข้ำกัน ปิดไฟ 
 3. ตักเสิร์ฟ 

เคล็ดลับ 



258 

 
 

 รับประทำนไขมันให้เกิดภำวะสุขภำพที่ดี องค์กำรอนำมัยโลกได้บอกไว้ว่ำไขมันที่ล้นเกิน
ควำมต้องกำรของชีวิต เป็นอันตรำยต่อสุขภำพอย่ำงยิ่ง ซึ่งเป็นสำเหตุของโรคมะเร็ง หัวใจ เบำหวำน 
ควำมดันและโรคสำรพัดโรค ดังนั้นทำงแพทย์วิถีธรรมจึงมีค่ำเฉลี่ยต่อกำรรับประทำนอำหำรที่มีน้ ำมัน
ต่อคนต่อสัปดำห์ คือคนละ 1-4 ช้อนโต๊ะต่อคนต่อสัปดำห์หรือรับประทำนอำหำรที่ปรุงด้วยน้ ำมัน
สัปดำห์ละ1-2 วัน หรือจะมำกหรือน้อยก็ดูท่ีพลังชีวิต ณ เวลำนั้นๆ 
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ผัดฟักทอง ( 3 - 4 คน ) 

 

เครื่องปรุง 
 1. ฟักทอง 1/2 กิโลกรัม (ฤทธิ์ร้อน) 
 2. ต้นหอม 2 ต้น 
 3. กระเทียม 2 กลีบ 
 4. น้ ำมันพืช 1 ช้อนโต๊ะ 
 5. เกลือ 1 ช้อนชำ 
 6. น้ ำตำล 1 ช้อนชำ 
 7. พริกไทยป่น 1/2 ช้อนชำ 

วิธีท ำ 
 1. ตั้งกระทะไฟกลำง ใส่น้ ำมันเจียวกระเทียมให้เหลือง แล้วใส่ฟักทองลงไปผัด ใส่น้ ำให้ท่วม
แล้วปิดฝำ 
 2. พอสุกปรุงด้วยเกลือ น้ ำตำล พริกไทยป่น แล้วใส่ต้นหอม ปิดไฟ 
 4. ตักใส่จำนเสิร์ฟ 

เคล็ดลับ 
 พริกไทยเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนมำกอย่ำงหนึ่ง ในหลักกำรของ "แพทย์วิถีธรรม" จะระบุ
ไว้ว่ำสมุนไพรที่มีควำมร้อนมำก มีด้วยกัน 3 ชนิดคือ พริกไทย ข่ำแก่ กุยช่ำย ดังนั้นจึงควรระวัง
ส ำหรับผู้ป่วยซึ่งมีภำวะร้อนมำกอยู่แล้ว จึงควรงดในช่วงที่ไม่สบำยนี้ 
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เต้าหู้อ่อนทรงเครื่อง  

 
 

เครื่องปรุง  

 เต้ำหู้อ่อน 2 ก้อน เห็ดหูหนูเล็กน้อย เห็ดออเรนจิ 2 ดอก เห็ดหอมสด 1 ดอก(หั่นฝอย) แค
รอทหั่นลูกเต๋ำนิดหน่อย มะเขือเทศหั่นลูกเต๋ำ 1/2 ผล ต้มหอมคื่นช่ำยนิดหน่อย แป้งมัน 1 ช้อนโต๊ะ
ผสมน้ ำ  

วิธีท ำ 
 น ำเต้ำหู้ทอดด้วยมะเขือเทศน้ ำมันนิดหน่อย พอเหลืองแล้วใส่เห็ดลงผัดพร้อมเติมน้ ำซุป
ข้ำวโพด ใส่แครอท พอเดือดใส่แป้งที่เตรียมไว้โรยหน้ำด้วยต้นหอมข้ึนช่ำย ปรุงรสด้วยเกลือและ
น้ ำตำลปิ้บเล็กน้อย พร้อมตักเสิร์ฟ 

ผักรวมผัดขิง 
 
 
เครื่องปรุง 
วัตถุดิบฤทธิ์เย็น 
 1. เห็ดหูหนูหั่นชิ้นพอค ำ 4 ดอก 
 2. ข้ำวโพดอ่อนหั่นชิ้นพอค ำ 4 ฝัก 
 
 
วัตถุดิบฤทธิ์ร้อน 
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 3. ถั่วลันเตำ 5-6 ชิ้น 
 4. พริกหวำนหั่นชิ้นพอค ำ 1 เม็ด 
 5. ดอกหอมหั่นยำว 2 นิ้ว 2 ก้ำน 
 6. หอมใหญ่ ½ หัว 
 7. ขิงซอย 1 หัว 
 8. น้ ำมันมะพร้ำว 
 9. เกลือ 
 10. กระเทียม 2 กลีบ 
วิธีท ำ 
 ผัดกระเทียมกับหอมใหญ่ให้หอม ใส่ผักสุกยำกลงผัดก่อน ขิงซอยล ำดับสุดท้ำย ปรุงรสด้วย
เกลือ  
ข้าวผัดสุขภาพ 

  
วัตถุดิบฤทธิ์เย็น 
 1. ข้ำวซ้อมมือไร้สำรพิษหุง 1 ถ้วย 
 2. เห็ดนำงฟ้ำ 5 ดอก 
 3. ข้ำวโพด 1/2 ฝัก 
 4. มะเขือเทศลูกเล็ก 3 ลูก 
 5. บวบ 1/4 ลูก 

วัตถุดิบฤทธิ์ร้อน(ถ้ำร่ำงกำยมีภำวะร้อนเกินมำกก็
สำมำรถงดได้) 
 1. หอมใหญ่ 1/2 หัว  
 2. กระเทียม 2 กลีบ 
 3. น้ ำมันมะพร้ำว  2 ช้อนชำ 
วิธีท ำ 
 ใส่น้ ำมันมะพร้ำวลงกะทะ ใส่กระเทียมสับ เจียวพอหอม ใส่เห็ดลงผัด พอสุก ใส่ข้ำวโพด 
มะเขือเทศ บวบ ลงผัด พอสุก ใส่ข้ำวซ้อมมือลงไปผัดรวมกัน ใส่เกลือ เล็กน้อย ตักเสิร์ฟ  
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ราดหน้าเส้นหม่ี ( 3 - 4 คน ) 
 
เครื่องปรุง 
 1. เส้นหมี่ 1 พับ (ฤทธิ์เย็น) 
 2. ข้ำวโพด 1/2 ฝัก 
 3. เห็ดฟำง 3-4 ดอก 
 4. เห็ดนำงฟ้ำ 3-4 ดอก 
 5. เห็ดหูหนู 5-6 ดอก 

            6. ผักกวำงตุ้ง 3 ต้น 
            7. ฟักทอง 1/2 ถ้วยตวง (ฤทธิ์
ร้อน) 
            8. แครอท 1/2 ถ้วยตวง 
            9. แป้งท้ำว 1 ส่วน 
          10. แป้งมัน 1 ส่วน 
          11. เกลือ 
          12. น้ ำตำล 
วิธีท ำ 
 1. แช่เส้นหมี่ให้นิ่มแล้วน ำไปลวกให้สุก พักไว้ 
 2. ล้ำงผักให้สะอำดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ พักไว้ 
 3. น ำแป้งท้ำวและแป้งมันมำผสมน้ ำ พักไว้  
 4. น้ ำใส่หม้อตั้งไฟกลำงต้มด้วยแกนข้ำวโพดจนเดือด ใส่ข้ำวโพดตำมด้วยแครอท พอสุกใส่
เห็ดฟำง เห็ดนำงฟ้ำ เห็ดหูหนู พอเดือดอีกครั้งคนแป้งให้ละลำยแล้วใส่ลงไปในหม้อคนให้เข้ำกัน แล้ว
ใส่ผักกวำงตุ้ง ปรุงด้วยเกลือ น้ ำตำลให้ได้ 30% (หรือมำกน้อยแล้วแต่สภำวะนั้น) ปิดไฟ 
 5. ตักเสริฟด้วยเส้นหมี่ใส่จำนรำดด้วยน้ ำรำดหน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 



263 

 
 

สุกี แห้งสุขภาพ 
 
เครื่องปรุง 
วัตถุดิบฤทธิ์เย็น 
 1. เห็ดเข็มทอง 1 ห่อเล็ก 
 2. เห็ดหูหนูหั่นชิ้นยำว 5 ดอก  
 3 . ผักกำดขำวหั่นชิ้น 1 หัวเล็ก  

 4. ข้ำวโพด 1/4 ฝัก 
 5. ผักบุ้ง 1 ก ำมือ  
        6. คื่นช่ำย 2 ต้น 
วัตถุดิบฤทธิ์ร้อน 
 1. เห็ดหอมหั่นชั่นยำว 5 ดอก 
 2. ต้นหอม 1 ต้น   
 3. แครอท เล็กน้อย  
 4. กระเทียมทุบ 3 กลีบ 
 5. น้ ำมันพืช 
 6. เกลือ 
วิธีท ำ  
 ใส่น้ ำมันเล็กน้อย ใส่กระเทียมเจียวพอหอม ใส่เห็ดผัดเติมน้ ำเล็กน้อย ใส่ข้ำวโพด แครอท
ผัดพอสุก ใส่ส่วนที่แข็งของผักกำดขำว ก้ำนผักบุ้ง ใส่น้ ำเล็กน้อย ตำมด้วย ต้นหอม คื่นช่ำยและ วุ้น
เส้น หำกกระทะแห้งเติมน้ ำลงเล็กน้อย ใส่ใบผักบุ้งและใบผักกำดขำว เติมเกลือปรุงรส ยกเสิร์ฟ  
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น้ าผักผลไม้ปั่น ( 5 - 6 คน ) 

ส่วนผสม 
 1. ผักบุ้ง 4-5 ต้น (ฤทธิ์เย็น) 
 2. ผักสลัด 3-4 ใบ 
 3. โสมไทย 1/2 ก ำมือ 
 4. อ่อมแซบ 1/2 ก ำมือ 
 5. วอเตอร์เครส 1/2 ก ำมือ 
 6. แตงกวำ 2 ลูก 
 7. มะเขือเทศท้อ 1 ลูก 
 8. กล้วยน้ ำว้ำ 3 ลูก 
 9. มะละกอสุก 1 ชิ้น (ฤทธิ์ร้อน) น้อย 
 10. มะม่วงสุก 1 ลูก 
 11. น้ ำคลอโรฟิลล์หรือไม่มีก็น้ ำเปล่ำ 

 
 วิธีท ำ 
 1. น ำผักไปล้ำงแล้วหั่นรวมกัน 
 2. น ำใส่เตรื่องปั่นเติมน้ ำคลอโรฟิลล์แล้วปั่นให้
ละเอียด 
 3. เทใส่แก้ว เสริฟ 
เคล็ดลับ 
 น้ ำผักผลไม้ปั่นเหมำะเหมำะส ำหรับทุกเพศทุกวัย 

และผู้ที่มีปัญหำทำงช่องปำกเคี้ยวอำหำรไม่ได้ หรือผู้ป่วยที่กินอำหำรไม่ได้ร่ำงกำยสำมำรถดูดซึมได้
ง่ำย ไม่ต้องเสียพลังในกำรย่อยมำกสำมำรถปรับเปลี่ยนผักและผลไม้ได้ง่ำยและสะดวกหรือตำมสภำวะ
ร่ำงกำย ณ. เวลำนั้นๆ (ร้อน-เย็น) 
เวลำดื่มควรดื่มก่อนอำหำรหรือตอนท้องว่ำง ไม่เหมำะกับกำรดื่มหลังอำหำร เพรำะจะท ำให้ระบบย่อย
เสีย 
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น ้านมข้าวโพด 
 
เครื่องปรุง 
 1. ข้ำวโพด 3 ฝัก (ฤทธิ์เย็น) 
 2. เกลือ 
 3. น้ ำตำล 

 

 
วิธีท ำ 
 1. ต้มำข้ำวโพดจนสุก 
 2. ใช้มีดฝำนบำง ๆ 
 3. น ำไปปั่นแล้วคั้นเอำกำกออก  
แล้วน ำไปปั่นอีกรอบ  
 4. กรองด้วยผ้ำขำวบำง 
 5. น ำน้ ำที่ได้ไปต้มไฟกลำง หมั่นคนตลอด 
พอเดือดปิดไฟ 
 6. เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟ(เติมเกลือหรือน้ ำตำลตำมชอบ) 
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ต้มถั่วเขียวใส่ลูกเดือย ( 5 - 6 คน) 
 
 
เครื่องปรุง 
 1. ถั่วเขียว 1 ถ้วยตวง (ฤทธิ์เย็น) 
 2. ลูกเดือย 1 ถ้วยตวง 
 3. เกลือ 
 4. น้ ำตำล 

 
วิธีท ำ 
 1. ล้ำงถั่วเขียวและลูกเดือยด้วยเกลือหลำย ๆ ครั้ง แล้วแช่น้ ำให้ท่วมประมำณ 4-6 ช.ม 
หรือค้ำงไว้ 1 คืน 
 2. น ำมำล้ำงให้สะอำดอีกครั้งแล้วใส่ตะกร้ำให้สะเด็ดน้ ำพักไว้ 
 3. น้ ำใส่หม้อตั้งไฟกลำง พอน้ ำร้อนใส่ถั่วเขียวและลูกเดือยคนเป็นพัก ๆ จนสุกอย่ำให้เปื่อย 
แล้วปิดไฟ 
 4. ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟ ปรุงเกลือหรือน้ ำตำลตำมชอบ 
 
น้ านมธัญพืช 

เครื่องปรุง 
 1. ถั่วเหลือง 1 ส่วน (ฤทธิ์เย็น)  
 2. ถั่วเขียว 1 ส่วน 
 3. ถั่วโช่เล่ 1 ส่วน 
 4. ถั่วลันเตำ 1 ส่วน 
 5. ลูกเดือย 1 ส่วน 
 6. ใบเตย 3 ใบ 
 7. ถั่วลิสง 1/2 ส่วน (ฤทธิ์ร้อน) 

 8. ข้ำวเจ้ำ 1 ส่วน 
 9. เกลือ น้ ำตำล 
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วิธีท ำ 

1. น ำถั่วไปแช่รวมกัน 6-8 ช.ม 
 2. น ำข้ำวสำรไปแช่น้ ำก่อนท ำสัก 2-3 ช.ม 
 3. น ำถั่วและข้ำวสำรที่แช่มำล้ำงแล้วผสมให้เข้ำกัน 
 4. น ำไปปั่นด้วยน้ ำสะอำดแล้วกรองด้วยผ้ำขำว 
 5. น ำกำกที่ได้ไปปั่นซ้ ำอีกรอบแล้วกรอง 
 6. เอำน้ ำที่ได้ไปต้มตั้งไฟกลำงใส่ใบเตย คนไปเรื่อย ๆ จนเดือด ปิดไฟ 
 7. ตักใส่แก้วเสิร์ฟ (ปรุงรสตำมชอบ) 

เคล็ดลับ 
 1. ถั่วที่น ำมำใช้ถ้ำหลำยอย่ำงก็ท ำ
สลับสับเปลี่ยนหรือจะมีแค่ 2-3 อย่ำงก็ได้ 
 2. ข้ำวสำรจะเป็นข้ำวซ้อมมือ 
(ฤทธิ์เย็น) ข้ำวกล้อง (ฤทธิ์ร้อน) หรือข้ำว
กล้องงอก(ฤทธิ์ร้อน)  

 3. ถ้ำมีภำวะเย็นก็ให้เพ่ิมถั่วฤทธิ์
ร้อน เช่น ถั่วลิสง ถั่วด ำ ถั่วแดง 

 4. ถ้ำต้องกำรสีสันเพิ่มเติมก็ ใส่ใบเตย เปลือกแก้วมังกร อัญชัน ซึ่งเป็นสมุนไพร (ฤทธิ์เย็น) 
 5. กำกที่เหลือน ำมำปรุงอำหำรได้ เช่น ใส่ในแกงอ่อม ผัดผัก จะได้น้ ำแกงข้นหวำนอร่อย
ยิ่งขึ้น หรือน ำมำขัดตัว และสุดท้ำยท ำปุ๋ย 
 6. เก็บใส่ในตู้เย็นได้ประมำณ 1 อำทิตย์ 
 7. ท่ำนจะได้รับโปรตีนและคำร์โบไฮเดรตเหมำะกับทุกเพศทุกวัยแม้แต่เด็กทำรก 
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ตัวอย่างเมนูอาหารในแต่ละม้ือ 
อาการร้อนเกิน อาการเย็นเกิน อาการร้อนเย็นพันกัน 

เมนูที่ 1 
เช้า น้ ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น 
 ข้ำวต้มสุขภำพ 
เที่ยง น้ ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น 
 กล้วยน้ ำหว้ำ 
 ต ำแตงนิพำน 
 ผักสด ฤทธิ์เย็น 
 ข้ำวไร้สำรพิษ 
          แกงเขียวหวำน 
 ถั่วเขียวต้ม 
เย็น     ข้ำวต้มถอนพิษ 
        มะระหวำนผัดน้ ำ   

เมนูที่ 1 
เช้า น้ ำขิงร้อน 
 ข้ำวต้มสุขภำพ 
เที่ยง น้ ำขิง น้ ำตะไคร้ 
 เงำะ 
 น้ ำพริกมะเขือยำว 
 ผักสด ฤทธิ์ร้อน 
 ข้ำวไร้สำรพิษ 
 ต้มย ำเห็ด 
          ข้ำวโพดต้ม 
เย็น     ข้ำวต้มกล้อง 
        ผักรวมผัดขิง   

เมนูที่ 1 
เช้า น้ ำผักผลไม้ปั่น 
          ข้ำวต้มสุขภำพ 
เที่ยง น้ ำตะไคร้ กับ
สมุนไพรฤทธิ์เย็น 
 มะม่วงดิบ 
 ย ำผักรวม 
 ข้ำวไร้สำรพิษ 
          แกงข่ำเห็ด 
 ถั่วเขียวต้มใส่ขิง 
เย็น     สุกี้น้ ำ/สุกี้แห้ง 

เมนูที่ 2 
เช้า น้ ำผักผลไม้ปั่น 
          ข้ำวต้มสุขภำพ 
เที่ยง น้ ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น 
 แก้วมังกร 
 ส้มต ำสุขภำพ 
 ข้ำวไร้สำรพิษ 
          แกงเลียงผักหวำนป่ำ 
 น้ ำนมธัญพืช 
เย็น    ข้ำวต้มถอนพิษ 
  ผักรวมผัด 

เมนูที่ 2 
เช้า น้ ำผักผลไม้ปั่น 
          ข้ำวต้มเห็ดสุขภำพ 
เที่ยง น้ ำตะไคร้ร้อน 
 ขนุน/กล้วยหอม 
 ห่อหมกหัวปลี 
 ผักสด ฤทธิ์ร้อน 
 ข้ำวไร้สำรพิษ 
 ข้ำวโพดต้ม 
เย็น    ข้ำวต้มถอนพิษ 
           ผักรวมผัดขิง 

เมนูที่ 2 
เช้า ข้ำวต้มสุขภำพ 
 
เที่ยง น้ ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น
ผสมน้ ำตะใคร้ 
 แก้วมังกร 
 ส้มต ำสุขภำพ 
 ข้ำวไร้สำรพิษ 
          แกงส้มสุขภำพ 
 น้ ำนมข้ำวโพด 
เย็น   ข้ำวต้มถอนพิษ 
           ผัดฟักทอง 

เมนูที่ 3 
เช้า น้ ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น 
          สลัดสุขภำพ 
เที่ยง น้ ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น 
 สับปะรด 

เมนูที่ 3 
เช้า น้ ำตะไคร้ร้อน 
           สลัดงำด ำ 
เที่ยง น้ ำกระเจี๊ยบต้มพุทธำ 
 ฝรั่ง 

เมนูที่ 3 
เช้า น้ ำอัญชันต้ม 
          สลัดสุขภำพ 
เที่ยง น้ ำกระเจี๊ยบต้ม 
 กล้วยหอม 
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 อำหำรสูตรพลังพุทธ 
 ลูกเดือยต้ม 
 
เย็น     
 ข้ำวต้มถอนพิษ 
  ผัดวุ้นเส้นมังสวิรัติ 

 น้ ำพริกเห็ด 
 ข้ำวผัดสุขภำพ 
 ถั่วสลิงคั่ว 
เย็น     
 ข้ำวต้มถอนพิษ 

  ผัดเห็ดกับพริกหวำน 

 น้ ำพริกอ่อง 
 ลูกเดือยต้ม 
 
เย็น     
 ข้ำวผัดสุขภำพ 

  
วิธีรับประทานอาหารเพื่อแก้อาการร้อนเย็นพันกัน  
 ให้ลดหรืองดผักสดฤทธิ์เย็น ตำมสภำพร่ำงกำยที่รับประทำน แล้วรู้สึกสบำย น ำผักฤทธิ์เย็น
ไปผ่ำนไฟ เช่น ต้ม ลวกนึ่ง หรือผักที่ผ่ำนกำรปรุงด้วยควำมร้อนในอำหำร รับประทำนพร้อมกับข้ำว
และถ่ัว หรือธัญพืขตำมสูตรถอนพิษร้อนไปก่อน (ควำมร้อนที่ใส่เข้ำไปในสมุนไพร ผัก ผลไม้ หรือ
อำหำรจะเข้ำไปแก้ภำวะเย็นเกิน ส่วนสมุนไพร ผัก ผลไม้และอำหำรฤทธิ์เย็นจะเข้ำไปถอนพิษร้อน ถ้า
ยังมีภาวะเย็นเกินแทรกอีก ให้ลดสิ่งที่เป็นฤทธิ์เย็น แล้วเพ่ิมสิ่งที่เป็นฤทธิ์ร้อนเข้ำไปเพ่ือถอนพิษร้อน 
โดยเพิ่มในปริมำณท่ีรู้สึกสบำยเบำกำยและมีพลังที่สุด เรียกสมุนไพรและอำหำรสูตรนี้ว่ำ สูตรปรับ
สมดุล)(ใจเพชร กล้ำจน.  2559 : 181-182) เช่น  
 1. รับประทำนผักฤทธิ์เย็นที่ผ่ำนไฟกับผักฤทธิ์ร้อน หรือปรุงอำหำรด้วยให้รสจัดขึ้นเล็กน้อย 
30-50 % ของกำรปรุงรสตำมปกติ เช่น พริก ตะไคร้ ใบมะกรูด  
 2. รับประทำนอำหำรฤทธิ์ร้อนมำกขึ้น หรือปรุงอำหำรให้รสจัดขึ้น 50-80% ของกำรปรุง
รสตำมปกติ ใส่ขิง ข่ำ พริกไทย 
 3. รับประทำนเท่ำที่สบำยโดยปรับกลับไปกลับมำได้ โดยให้สังเกตุอำกำรเบำสบำย และ
อำกำรเจ็บป่วยดีขึ้น เนื่องจำกอำกำรร้อนเย็นพันกันจะเกิดสลับไปมำได้ทั้งวัน วันละหลำยรอบท ำให้
สับสนได้ ดังนั้นจึงควรพิจำรณำล้ำงกิเลส ทบทวนธรรม และขอโทษ ขออโหสิกรรม และตั้งตบะท ำ
ควำมดี ละบำป บ ำเพ็ญบุญกุศลเพิ่มขึ้นก็จะท ำให้เลือกอำหำรมำรับประทำนเพื่อแก้อำกำรได้ถูกตรง
มำกขึ้น 
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ตารางที่ 26 สารอาหาร เมนูสูตรอาหารแพทย์วิถีธรรม 
ข้าวต้มทรงเครื่องหมอเขียวสูตร1 คลอเรสเตอรอลเท่ากับ 0 
 

 ชื่ออาหาร  
 พลังงาน 
(kcal)  

 คาร์โบไฮเดรต
(g)  

 ไขมัน 
(g)  

 โปรตีนจากผัก
(g)   แคลเซียม (mg)  

 เบต้าแคโรทีน 
(mcg)  

 ข้าวเจ้า ซ้อมมือ ดิบ     10,800.00     2,340.00      69.00        204.00            450.00                      -    

 น ้าประปา น ้าเปล่า              -               -            -               -                   -                        -    

 หัวผักกาด ไชเท้า        592.20        117.60        4.20         21.00            672.00   -  

 ข้าวโพดเหลือง ดิบ      1,695.40        346.92      14.70         43.12             78.40              2,058.00  

 ฟักทอง      1,128.60        239.58        5.94         27.72            178.20             12,434.40  

 แครอท        285.60         56.41        1.43         11.42            228.48              8,682.24  

 เกลือบริสุทธิ์ ป่น แห้ง              -               -            -               -                   -                        -    

 ผักขึ นฉ่าย/ ชีจีน          78.00         13.50        0.60           4.80            453.00              4,146.00  

 รวมค่าสารอาหารข้าวต้ม 70 คน     14,579.80     3,114.01      95.87        312.06         2,060.08             27,320.64  

 เฉลี่ยค่าสารอาหารม้ือเช้าต่อ 1 คน        208.28         44.49        1.37           4.46             29.43                390.29  
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ข้าวต้มทรงเครื่องหมอเขียวสูตร1 คลอเรสเตอรอล เท่ากับ 0 
 

 ชื่ออาหาร  

เหล็กในผัก
(mg) 

วิตามินเอ (RAE)  วิตามิน
บี1 
(mg)  

 วิตามินบี2 
(mg)  

 วิตามินซี(mg)   ไนอะซีน (mg)  

 ข้าวเจ้า ซ้อมมือ ดิบ  39.00 -  9.90   1.20   -     150.00  

 น ้าประปา น ้าเปล่า  - -  -     -     -     -    

 หัวผักกาด ไชเท้า  29.40 -  0.84   0.63   252.00   8.40  

 ข้าวโพดเหลือง ดิบ  7.84 171.50  2.16   1.27   107.80   15.68  

 ฟักทอง  13.86 1,036.13  1.19   1.19   198.00   13.86  

 แครอท  4.28 723.50  0.29   0.57   135.66   2.86  

 เกลือบริสุทธิ์ ป่น แห้ง  - -  -     -     -     -    

 ผักขึ นฉ่าย/ ชีจีน  8.40 345.51  0.12   0.54   111.00   2.10  

 รวมค่าสารอาหารข้าวต้ม 70 คน  102.78 2,276.64  14.49   5.40   804.46   192.90  

 เฉลี่ยค่าสารอาหารม้ือเช้าต่อ 1 คน  1.47 32.52  0.21   0.08   11.49   2.76  
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อาหารตามล้าดับและ ส้มต้าสูตรแพทย์วิถีธรรม คลอเรสเตอรอลเท่ากับ 0 
 

ชื่ออาหาร  
 พลังงาน 
(kcal)  

 
คาร์โบไฮเดรต
(g)  

 ไขมัน 
(g)  

 โปรตีน
จากผัก(g)  

 แคลเซียม 
(mg)  

 เบต้าแคโรทีน 
(mcg)  

 กล้วยน ้าว้า ห่าม  260.08 62.96 - 2.06 - - 

 ผักบุ้งจีน  23.00 2.40 0.30 2.70 51.00 2,511.00 

 ถั่วเขียว เมล็ด แห้ง  68.46 12.23 0.29 4.23 14.82 - 

 ข้าวเจ้า ซ้อมมือ นึ่ง  175.20 38.88 0.36 2.64 3.60 - 

 ค่าสารอาหารม้ือเที่ยงต่อคน  526.74 116.47 0.95 11.63 69.42 2,511.00 

 มะละกอ ดิบ  2,492.28 554.76 8.28 49.68 1,573.20 1,581.85 

 มะเขือเทศสีดา  1,350.00 250.00 15.00 50.00 450.00 - 

 น ้ามะขามเปียก  85.60 22.68 0.08 0.92 32.40 4.80 

 น ้าตาลทราย ไม่ฟอก  1,850.00 477.50 - - 380.00 - 

 เกลือบริสุทธิ์ ป่น แห้ง  - - - - - - 

 ค่าสารอาหารเมนูส้มต า 110 คน  5,777.88 1,304.94 23.36 100.60 2,435.60 1,586.65 

 ค่าเฉลี่ยสารอาหารเมนูส้มต าต่อ 1 คน  52.53 11.86 0.21 0.91 22.14 14.42 
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อาหารตามล้าดับและ ส้มต้าสูตรแพทย์วิถีธรรม คลอเรสเตอรอลเท่ากับ 0 
 

ชื่ออาหาร  
 เหล็กในผัก
(mg)  

 วิตามินเอ 
(RAE)  

 วิตามินบี1 
(mg)  

 วิตามินบี2 
(mg)  

 วิตามินซี
(mg)  

 ไนอะซีน 
(mg)  

 กล้วยน ้าว้า ห่าม  - - - - - - 

 ข้าวเจ้า ซ้อมมือ นึ่ง  0.24 - 0.05 0.01 - 1.20 

 มะละกอ ดิบ  49.68 98.87 3.31 2.48 3,063.60 24.84 

 มะเขือเทศสีดา  25.00 - 4.50 2.00 1,650.00 35.00 

 น ้าตาลทราย ไม่ฟอก  13.00 - - - - - 

 เกลือบริสุทธิ์ ป่น แห้ง  - - - - - - 

 ค่าสารอาหารเมนูส้มต า 110 คน  88.20 99.27 7.90 4.52 4,714.80 60.28 

 ค่าเฉลี่ยสารอาหารเมนูส้มต าต่อ 1 คน  0.80 0.90 0.07 0.04 42.86 0.55 
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แกงอ่อมสูตรหมอเขียว คลอเรสเตอรอล เท่ากับ 0 
 

ชื่ออาหาร  
 พลังงาน 
(kcal)  

 คาร์โบไฮเดรต
(g)   ไขมัน (g)  

 โปรตีนจากผัก
(g)  

 แคลเซียม 
(mg)  

 เบต้าแค
โรทีน 
(mcg)  

ฟักทอง 2,821.50 598.95 14.85 69.30 445.50 31,086.00 
ฟักเขียว 1,091.40 229.50 10.20 20.04 663.00 321.18 
มะละกอ ดิบ 161.04 35.85 0.54 3.21 101.65 102.21 
บวบเหลี่ยม หวาน 1,404.00 298.35 5.85 46.80 526.50 117.00 
ข้าวโพดเหลือง ดิบ 3,390.80 693.84 29.40 86.24 156.80 4,116.00 
เห็ดฟาง / เห็ดบัว 202.07 29.65 1.21 18.15 36.30 - 
ใบแมงลัก 102.96 14.52 1.58 7.39 456.72 8,838.72 
เกลือบริสุทธิ์ ป่น แห้ง 0 0 0 0 0 0 
น ้าย่านาง ต้ม 0 0 0 0 - - 
ค่าสารอาหารเมนูแกงอ่อม 110 คน 9,173.77 1,900.65 63.63 251.49 2,386.47 44,581.11 
ค่าเฉลี่ยสารอาหารเมนูแกงอ่อมต่อ 1 คน 83.40 17.28 0.58 2.29 21.70 405.28 
รวมค่าสารอาหารมื อเที่ยงต่อ 1  คน 722.75 157.06 2.15 17.63 232.79 5,238.68 
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แกงอ่อมสูตรหมอเขียว คลอเรสเตอรอล เท่ากับ 0 

 

ชื่ออาหาร  
 เหล็กในผัก
(mg)  

 วิตามินเอ 
(RAE)  

 วิตามินบี1 
(mg)  

 วิตามินบี2 
(mg)  

 วิตามินซี
(mg)  

 ไนอะซีน 
(mg)  

ฟักทอง 34.65 2590.33 2.97 2.97 495.00 34.65 
ฟักเขียว 15.30 53.53 0.51 1.02 1,581.00 20.40 
มะละกอ ดิบ 3.21 6.39 0.21 0.16 197.95 1.61 
บวบเหลี่ยม หวาน 29.25 9.95 2.93 2.34 234.00 11.70 
ข้าวโพดเหลือง ดิบ 15.68 343.00 4.31 2.55 215.60 31.36 
เห็ดฟาง / เห็ดบัว 6.05 0 0.54 1.94 54.45 38.72 
ใบแมงลัก 5.54 736.56 0.24 0.53 47.52 1.85 
เกลือบริสุทธิ์ ป่น แห้ง 0 0 0 0 0 0 
น ้าย่านาง ต้ม - - - - - - 
ค่าสารอาหารเมนูแกงอ่อม 110 คน 1,09.68 3,739.76 11.71 11.50 2,825.52 140.28 
ค่าเฉลี่ยสารอาหารเมนูแกงอ่อมต่อ 1 คน 1.00 34.00 0.11 0.11 25.69 1.28 
รวมค่าสารอาหารมื อเที่ยงต่อ 1  คน 8.90 437.64 0.49 0.59 133.27 4.57 
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ผักปั่น คลอเรสเตอรอลเท่ากับ 0 

 

ชื่ออาหาร  พลังงาน (kcal) 

 
คาร์โบไฮเดรต
(g)  

 ไขมัน 
(g)  

 โปรตีน
จากผัก
(g)  

 แคลเซียม 
(mg)  

 เบต้าแคโร
ทีน (mcg)  

 กล้วยน ้าว้า สุก  2,440.00 580.00 4.00 16.00 113.00 621.80 

 มะละกอ สุก  820.00 190.00 2.00 10.00 164.60 9,689.20 

 แก้วมังกร ผล  1,320.00 248.00 24.00 28.00 63.60 29.60 

 ผักบุ้งจีน  309.39 32.28 4.04 36.32 686.03 33,776.97 

 ผักกาดหอม หอมปลี สลัด  400.00 60.00 2.00 32.00 1,220.00 20,780.00 

 น ้ามะนาว 100%  49.20 17.02 - 1.03 18.45 12.30 

 รวมค่าสารอาหารผักปั่น 70 คน  5,338.59 1,127.30 36.04 123.34 2,265.68 64,909.87 
เฉลี่ยค่าสารอาหารผักปั่นมื อเช้าต่อ 1 คน 76.27 16.11 0.51 1.76 32.37 927.28 
รวมค่าสารอาหารมื อเช้าต่อ 1 คน 282.32 60.221 1.88 6.03 55.99 1319.41 
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ผักปั่น คลอเรสเตอรอลเท่ากับ 0 
 

ชื่ออาหาร  
เหล็กใน
ผัก(mg) 

วิตามินเอ 
(RAE) 

 วิตามิน
บี1 
(mg)  

 วิตามิน
บี2 
(mg)  

 วิตามินซี
(mg)  

 ไนอะ
ซีน 
(mg)  

 กล้วยน ้าว้า สุก  5.60 51.80 1.00 0.60 150.80 22.00 

 มะละกอ สุก  4.20 807.40 0.80 1.00 720.00 8.00 

 แก้วมังกร ผล  4.20 2.40 2.10 0.79 148.40 - 

 ผักบุ้งจีน  44.39 2,814.75 0.27 1.88 121.06 - 

 ผักกาดหอม หอมปลี สลัด  22.00 1,731.60 0.80 2.00 280.00 6.00 

 น ้ามะนาว 100%  0.21 1.03 0.04 0.06 51.25 0.41 

 รวมค่าสารอาหารผักปั่น 70 คน  80.60 5,408.97 5.01 6.33 1,471.51 36.41 
เฉลี่ยค่าสารอาหารผักปั่นมื อเช้าต่อ 1 คน 1.15 77.27 0.07 0.09 21.02 0.52 
รวมค่าสารอาหารมื อเช้าต่อ 1 คน 2.29 110.10 0.27 0.16 37.95 3.27 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
สารอาหารในผักพืช ผลไม้ และธัญพืช 
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ตารางที่ 27   สารอาหารในพืช ผัก และผลไม้ จ านวน 100 กรัม 
 

     
คาร์โบ 

  
ไขมัน แคล 

 
โพแท แมกนี วิตามิน วิตามิน 

 
ธัญพืช 100 กรัม แคลอรี่ Fat โปรตีน 

ไฮ
เดรต น  าตาล 

ไฟ
เบอร์ อ่ิมตัว เซียม เหล็ก เซียม เซียม A,IU C 

1 เมล็ดงา  565 48g 17g 25.7g 0g 14g 6.722g 989mg 14.8mg 475mg 356mg 9IU 0mg 

2 เมล็ดเจีย  486 30.7g 16.5g 42.1g 0g 34.4g 3.33g 631mg 7.7mg 407mg 335mg 54IU 1.6mg 

3 Hemp Seeds 553 48.8g 31.6g 8.7g 1.5g 4g 4.6g 70mg 8mg 1200mg 700mg 11IU 0.5mg 

4 สควอชและเมล็ดฟักทอง 574 49.1g 29.8g 14.7g 1.3g 6.5g 8.544g 52mg 8.1mg 788mg 550mg 8IU 1.8mg 

5 ถั่วลิสง (อบแห้ง)  587 49.7g 24.4g 21.3g 4.9g 8.4g 7.723g 58mg 1.6mg 634mg 178mg 0IU 0mg 

6 อัลมอนด์(Almonds) 579 49.9g 21.2g 21.6g 4.4g 12.5g 3.802g 269mg 3.7mg 733mg 270mg 2IU 0mg 

7 พิสตาชิโอ (อบแห้ง) 572 45.8g 21.1g 28.3g 7.7g 10.3g 5.645g 107mg 4mg 1007mg 109mg 266IU 3mg 

8 เมล็ดทานตะวัน (อบแห้ง) 546 49.8g 19.3g 15.3g 2.7g 9g 5.219g 70mg 3.8mg 850mg 129mg 9IU 1.4mg 

9 เมล็ดแฟลกซ์ 534 42.2g 18.3g 28.9g 1.6g 27.3g 3.663g 255mg 5.7mg 813mg 392mg 0IU 0.6mg 

10 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (อบแห้ง) 574 46.4g 15.3g 32.7g 5g 3g 9.157g 45mg 6mg 565mg 260mg 0IU 0mg 

11 วอลนัต 654 65.2g 15.2g 13.7g 2.6g 6.7g 6.126g 98mg 2.9mg 441mg 158mg 20IU 1.3mg 

12 เฮเซลนัท (Filberts) (อบแห้ง) 646 62.4g 15g 17.6g 4.9g 9.4g 4.511g 123mg 4.4mg 755mg 173mg 61IU 3.8mg 
 
ตารางที่ 27 (ต่อ) 
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คาร์โบ 

  
ไขมัน แคล 

 
โพแท แมกนี วิตามิน วิตามิน 

 
ธัญพืช 100 กรัม แคลอรี่ Fat โปรตีน 

ไฮ
เดรต น  าตาล 

ไฟ
เบอร์ อ่ิมตัว เซียม เหล็ก เซียม เซียม A,IU C 

13 Pine Nuts 673 68.4g 13.7g 13.1g 3.6g 3.7g 4.899g 16mg 5.5mg 597mg 251mg 29IU 0.8mg 

14 พีแคน ( Pecans) 691 72g 9.2g 13.9g 4g 9.6g 6.18g 70mg 2.5mg 410mg 121mg 56IU 1.1mg 

15 ถั่วมะคาเดเมีย  718 75.8g 7.9g 13.8g 4.6g 8.6g 12.061g 85mg 3.7mg 368mg 130mg 0IU 1.2mg 

16 มะพร้าวแห้ง (Dried Coconut) 660 64.5g 6.9g 23.7g 7.4g 16.3g 57.218g 26mg 3.3mg 543mg 90mg 0IU 1.5mg 

17 เต้าหู้แบบเข็ง 144 8.7g 17.3g 2.8g 0g 2.3g 1.261g 683mg 2.7mg 237mg 58mg 166IU 0.2mg 

18 ถั่วและถั่วเลนทิล (Lentils) 116 0.4g 9g 20.1g 1.8g 7.9g 0.053g 19mg 3.3mg 369mg 36mg 8IU 1.5mg 

19 ธัญพืช Whole Grains (Quinoa) 120 1.9g 4.4g 21.3g 0.9g 2.8g 0.231g 17mg 1.5mg 172mg 64mg 5IU 0mg 

20 เนยถั่ว 589 49.9g 24.1g 21.6g 8.4g 8g 7.607g 45mg 1.9mg 745mg 160mg 0IU 0mg 

 
ผัก 100 กรัม 

             1 ถั่วงอกถั่วเหลือง 122 6.7g 13.1g 9.6g 0g 1.1g 0.929g 67mg 2.1mg 484mg 72mg 11IU 15.3mg 

2 ถั่วเขียว 84 0.2g 5.4g 15.6g 5.9g 5.5g 0.039g 27mg 1.5mg 271mg 39mg 801IU 14.2mg 

3 ผักโขม (สุก) 23 0.3g 3g 3.8g 0.4g 2.4g 0.043g 136mg 3.6mg 466mg 87mg 10481IU 9.8mg 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 
 

     
คาร์โบ 

  
ไขมัน แคล 

 
โพแท แมกนี วิตามิน วิตามิน 

 
ธัญพืช 100 กรัม แคลอรี่ Fat โปรตีน 

ไฮ
เดรต น  าตาล 

ไฟ
เบอร์ อ่ิมตัว เซียม เหล็ก เซียม เซียม A,IU C 

4 ข้าวโพดหวาน 86 1.4g 3.3g 18.7g 6.3g 2g 0.325g 2mg 0.5mg 270mg 37mg 187IU 6.8mg 

5 หน่อไม้ฝรั่ง 22 0.2g 2.4g 4.1g 1.3g 2g 0.048g 23mg 0.9mg 224mg 14mg 1006IU 7.7mg 

6 อาร์ติโช้ค 47 0.2g 3.3g 10.5g 1g 5.4g 0.036g 44mg 1.3mg 370mg 60mg 13IU 11.7mg 

7 กะหล่ าบรัสเซลส์ 36 0.5g 2.6g 7.1g 1.7g 2.6g 0.102g 36mg 1.2mg 317mg 20mg 775IU 62mg 

8 เห็ด (Mushrooms (Button) 26 0.3g 3.6g 4g 0g 1.8g 0.04g 4mg 0.3mg 396mg 11mg 0IU 0mg 

 
ผลไม้ 100 กรัม 

             1 ฝรั่ง 68 1g 2.6g 14.3g 8.9g 5.4g 0.272g 18mg 0.3mg 417mg 22mg 624IU 228.3mg 

2 อะโวคาโด 160 14.7g 2g 8.5g 0.7g 6.7g 2.126g 12mg 0.6mg 485mg 29mg 146IU 10mg 

3 แอปริคอต 48 0.4g 1.4g 11.1g 9.2g 2g 0.027g 13mg 0.4mg 259mg 10mg 1926IU 10mg 

4 กีวี่ 61 0.5g 1.1g 14.7g 9g 3g 0.029g 34mg 0.3mg 312mg 17mg 87IU 92.7mg 

5 Blackberries 43 0.5g 1.4g 9.6g 4.9g 5.3g 0.014g 29mg 0.6mg 162mg 20mg 214IU 21mg 

6 ส้ม 47 0.1g 0.9g 11.8g 9.4g 2.4g 0.015g 40mg 0.1mg 181mg 10mg 225IU 53.2mg 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 
 

     
คาร์โบ 

  
ไขมัน แคล 

 
โพแท แมกนี วิตามิน วิตามิน 

 
ธัญพืช 100 กรัม แคลอรี่ Fat โปรตีน 

ไฮ
เดรต น  าตาล 

ไฟ
เบอร์ อ่ิมตัว เซียม เหล็ก เซียม เซียม A,IU C 

7 กล้วย 89 0.3g 1.1g 22.8g 12.2g 2.6g 0.112g 5mg 0.3mg 358mg 27mg 64IU 8.7mg 

8 แคนตาลูป 34 0.2g 0.8g 8.2g 7.9g 0.9g 0.051g 9mg 0.2mg 267mg 12mg 3382IU 36.7mg 

9 ราสเบอรี่ 52 0.7g 1.2g 11.9g 4.4g 6.5g 0.019g 25mg 0.7mg 151mg 22mg 33IU 26.2mg 

10 ลูกพีช 39 0.3g 0.9g 9.5g 8.4g 1.5g 0.019g 6mg 0.3mg 190mg 9mg 326IU 6.6mg 

11 บีทรูท (beetsroot) 35 0.1g 1.3g 7.8g 5.5g 2.3g 0g 13.1mg 0.7mg 266.5mg 18.9mg 27.1IU 4mg 

               แหล่งที่มา: ฐานข้อมูลสารอาหารแห่งชาติของ USDA - ฉบับที่ 28 
           https://www.myfooddata.com/vegetables/ 

            Written by Daisy Whitbread, MScN 

https://www.myfooddata.com/about.php#author
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ตารางที่ 28 ธัญพืชที่มีวิตามินบี 12 สูง 
 

 
ชนิดของอาหาร 

Vitamin 
B12 Calories Sugar Carbs Fat Protein 

1 
Malt-O-Meal High Fiber Bran 
Flakes 28μg  388  20%  81%  3%  11%  

2 Kelloggs All-Bran With Extra Fiber 24μg  192  0%  77%  4%  11%  

3 
Kelloggs Complete Wheat Bran 
Flakes 21μg  318  17%  79%  2%  10%  

4 General Mills Multi-Grain Cheerios 21μg  379  21%  83%  3%  7%  

5 
Kelloggs Complete Oat Bran 
Flakes 20μg  350  20%  77%  4%  11%  

6 Kelloggs All-Bran Bran Buds 20μg  250  27%  80%  2%  7%  

7 Kelloggs Product 19 20μg  333  13%  83%  1%  8%  

8 General Mills Whole Grain Total 20μg  333  17%  77%  2%  7%  

9 General Mills Total Corn Flakes 20μg  373  11%  86%  2%  6%  

10 Kelloggs Special K 20μg  379  13%  71%  2%  23%  

11 Kelloggs All-Bran Original 19μg  260  16%  74%  5%  13%  

12 Kashi Heart To Heart By Kellogg 18μg  348  20%  76%  5%  13%  

13 
Kelloggs Low  Granola Without 
Raisins 12μg  380  29%  80%  5%  8%  

14 Kelloggs Smart Start Cereal 12μg  364  28%  86%  1%  7%  

15 General Mills Team Cheerios 11μg  370  37%  83%  4%  7%  

16 Kelloggs Mueslix 11μg  357  31%  73%  6%  9%  

17 Kelloggs Smart Start Soy  11μg  367  26%  73%  3%  19%  

18 Kelloggs All-Bran Yogurt Bites 11μg  342  13%  79%  5%  11%  
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 
 

 
ชนิดของอาหาร 

Vitamin 
B12 Calories Sugar Carbs Fat Protein 

19 General Mills Total Raisin Bran 11μg  309  35%  76%  2%  5%  

20 Natures Path Optimum 11μg  345  29%  73%  5%  15%  

21 
Kashi Heart To Heart Wild 
Blueberry By Kellogg 11μg  369  23%  76%  5%  11%  

22 
Kraft Post Honey Bunches Of Oats 
Honey Roasted 10μg  394  25%  83%  4%  7%  

23 General Mills Wheaties 10μg  367  13%  81%  3%  10%  

24 
General Mills Berry Burst Cheerios 
All Flavors 10μg  367  31%  79%  5%  10%  

25 Kelloggs Just Right Fruit & Nut 10μg  366  25%  82%  3%  7%  

26 Kelloggs Low  Granola With Raisins 10μg  366  28%  80%  5%  8%  

27 General Mills Cheerios Yogurt Burst 10μg  400  33%  82%  5%  7%  

28 Kelloggs Corn Flakes 9μg  361  11%  87%  1%  7%  

29 Kelloggs Rice Krispies 9μg  387  9%  85%  1%  7%  

30 Malt-O-Meal Cocoa Dyno-Bites 8μg  402  45%  89%  3%  4%  

31 Kelloggs Frosted Flakes 8μg  367  39%  91%  0%  4%  

32 Kelloggs Special K Vanilla Almond 8μg  405  28%  83%  5%  7%  

33 
Malt-O-Meal Blueberry Muffin Tops 
Cereal 8μg  443  35%  80%  12%  5%  

34 General Mills Harmony 8μg  365  24%  79%  2%  11%  

35 Malt-O-Meal Honey Buzzers 7μg  395  37%  88%  2%  6%  

36 Malt-O-Meal Marshmallow Mateys 7μg  394  43%  83%  4%  7%  

 



293 
 

ตารางที่ 28 (ต่อ) 
 

 
ชนิดของอาหาร 

Vitamin 
B12 Calories Sugar Carbs Fat Protein 

37 Kelloggs Crispix 7μg  377  12%  87%  1%  6%  

38 Kelloggs Cocoa Krispies 7μg  381  34%  86%  3%  5%  

39 Malt-O-Meal Fruity Dyno-Bites 7μg  404  43%  90%  3%  4%  

40 Kelloggs Special K Red Berries 7μg  369  32%  81%  1%  12%  

41 Malt-O-Meal Golden Puffs 7μg  397  51%  90%  1%  6%  

42 Kelloggs Froot Loops 6μg  393  42%  89%  2%  5%  

43 Malt-O-Meal Apple Zings 6μg  395  43%  87%  3%  5%  

44 Kraft Post Grape-Nuts Cereal 6μg  359  13%  80%  2%  12%  

45 Cereals Maypo Dry 6μg  385  34%  72%  5%  13%  

46 Malt-O-Meal Coco-Roos 6μg  396  47%  90%  3%  4%  

47 
Malt-O-Meal Apple Cinnamon 
Toasty Os 6μg  410  41%  83%  6%  7%  

48 General Mills Cheerios 6μg  367  4%  75%  6%  11%  

49 Malt-O-Meal Crispy Rice 6μg  381  9%  86%  1%  6%  

50 Malt-O-Meal Toasty Os 6μg  404  4%  75%  6%  13%  

51 Kelloggs Apple Jacks 6μg  390  42%  90%  1%  4%  

52 General Mills Lucky Charms 6μg  407  40%  83%  4%  7%  

53 Malt-O-Meal Tootie Fruities 6μg  401  46%  88%  3%  5%  

54 Malt-O-Meal Corn Bursts 6μg  394  44%  94%  0%  4%  

55 General Mills Kix 6μg  367  10%  83%  3%  8%  
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 
 

 
ชนิดของอาหาร 

Vitamin 
B12 Calories Sugar Carbs Fat Protein 

56 Kelloggs Frosted Flakes 1/3 Less  6μg  377  27%  90%  0%  5%  

57 
Kelloggs Special K Low Carb 
Lifestyle 6μg  349  7%  48%  10%  34%  

58 Kelloggs Honey Smacks 6μg  387  56%  89%  2%  6%  

59 
Rice Puffed Presweetened Fruit 
Flavored Single Brand 6μg  401  44%  88%  4%  4%  

60 
Wheat Puffed Presweetened Single 
Brand 6μg  398  54%  91%  1%  6%  

61 
Chocolate Flavored Rings 
Presweetened Single Brand 6μg  415  47%  82%  9%  5%  

62 Kraft Post Fruity Pebbles Cereal 6μg  401  44%  88%  4%  4%  

63 Kraft Post Golden Crisp Cereal 6μg  398  54%  91%  1%  6%  

64 Kraft Post Oreo Os Cereal 6μg  415  42%  80%  9%  5%  

65 Malt-O-Meal Frosted Flakes 6μg  387  37%  91%  0%  5%  

66 General Mills Wheaties Raisin Bran 6μg  333  33%  81%  2%  7%  

67 Ralston Crispy Rice 5μg  364  8%  86%  1%  7%  

68 Kraft Post Raisin Bran Cereal 5μg  317  28%  77%  3%  9%  

69 Kellogg Disney Hunny Bs 5μg  370  21%  86%  1%  7%  

70 General Mills Honey Nut Cheerios 5μg  393  32%  77%  5%  11%  

71 Corn Flakes Plain Single Brand 5μg  360  7%  87%  0%  7%  

72 General Mills Frosted Cheerios 5μg  393  43%  83%  4%  7%  

73 Kraft Post Toasties Corn Flakes 5μg  360  7%  87%  0%  7%  
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 
 

 
ชนิดของอาหาร 

Vitamin 
B12 Calories Sugar Carbs Fat Protein 

74 Ralston Tasteeos 5μg  398  5%  74%  6%  12%  

75 Waffelos 5μg  405  0%  86%  4%  6%  

76 Kellogg Disney Princess Cereal 5μg  392  42%  89%  2%  6%  

77 
Chocolate-Flavored Frosted Puffed 
Corn 5μg  405  47%  87%  4%  3%  

78 
Frosted Oat Cereal With 
Marshmallows 5μg  388  44%  84%  4%  7%  

79 
General Mills Cinnamon Toast 
Crunch 5μg  433  33%  80%  9%  5%  

80 
Kelloggs Shredded Wheat 
Miniatures 5μg  332  3%  80%  2%  11%  

81 
Kelloggs Fruit Harvest 
Strawberry/Blueberry 5μg  368  34%  87%  1%  6%  

82 
Kelloggs Tonys Cinnamon 
Krunchers 5μg  448  36%  79%  12%  4%  

83 Kelloggs Disney Pixar Incredibles 5μg  380  37%  85%  3%  6%  

84 Kellogg Robots 5μg  388  38%  86%  3%  6%  

85 

Cereals Ready To Eat Composite 
Character Cereals (Movies Tv) 
Brand A 5μg  389  39%  86%  2%  6%  

86 
Rice Puffed Presweetened With 
Cocoa Single Brand 5μg  398  44%  88%  4%  4%  

87 Wheat And Malt Barley Flakes 5μg  365  18%  82%  3%  10%  

88 
Corn And Oat Flours Puffed 
Presweetened Single Brand 5μg  395  38%  89%  2%  5%  

89 Kraft Post Cocoa Pebbles Cereal 5μg  398  44%  88%  4%  4%  
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 
 

 
ชนิดของอาหาร 

Vitamin 
B12 Calories Sugar Carbs Fat Protein 

90 
Kraft Post Marshmallow Alpha-Bits 
Cereal 5μg  398  44%  87%  3%  6%  

91 Kraft Post Grape-Nuts Flakes 5μg  365  18%  82%  3%  10%  

92 Kraft Post Honeycomb Cereal 5μg  395  38%  89%  2%  5%  

93 

Oats Corn Puffed Mixture 
Presweetened With Marshmallows 
Single Brand 5μg  398  44%  87%  3%  6%  

94 Kelloggs Raisin Bran 5μg  322  30%  77%  2%  9%  

95 Kelloggs Frosted Rice Krispies 5μg  384  40%  89%  1%  5%  

96 Kelloggs Crispix Cinnamon Crunch 5μg  399  30%  87%  4%  5%  

97 Kelloggs Cruncheroos 5μg  361  8%  77%  5%  10%  

98 Kelloggs Disney Mickeys Magix 5μg  386  47%  86%  3%  7%  

99 General Mills Cookie Crisp 5μg  400  43%  87%  5%  3%  

100 General Mills Corn Chex 5μg  367  10%  85%  2%  7%  

101 Bran Flakes Single Brand 5μg  320  19%  80%  2%  9%  

102 General Mills Golden Grahams 5μg  400  33%  87%  3%  3%  

103 Quaker King Vitaman 5μg  386  20%  85%  3%  7%  

104 General Mills Honey Nut Chex 5μg  400  30%  86%  2%  7%  

105 General Mills Trix 5μg  400  43%  87%  5%  3%  

106 General Mills Cinnamon Grahams 5μg  378  38%  86%  3%  5%  

107 General Mills Reeses Puffs 5μg  433  40%  76%  12%  7%  
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 
 

 
ชนิดของอาหาร 

Vitamin 
B12 Calories Sugar Carbs Fat Protein 

108 

Cereals Ready To Eat Composite 
Character Cereals (Movies Tv) 
Brand B 5μg  388  47%  90%  2%  3%  

109 General Mills Fiber One 5μg  200  0%  83%  3%  7%  

110 
General Mills Apple Cinnamon 
Cheerios 5μg  400  43%  83%  5%  7%  

111 General Mills Frankenberry 5μg  400  47%  89%  3%  3%  

112 General Mills Country Corn Flakes 5μg  367  7%  84%  2%  7%  

113 General Mills Count Chocula 5μg  400  43%  88%  3%  3%  

114 General Mills Cocoa Puffs 5μg  400  47%  87%  5%  3%  

115 General Mills Boo Berry 5μg  400  47%  89%  3%  3%  

116 General Mills Berry Berry Kix 5μg  400  30%  87%  5%  3%  

117 General Mills Kaboom 5μg  400  20%  87%  3%  3%  

118 Kelloggs Rice Krispies Treats Cereal 5μg  399  30%  87%  5%  4%  

119 Kelloggs Honey Crunch Corn Flakes 5μg  385  33%  87%  2%  7%  

120 Kraft Post Bran Flakes 5μg  320  19%  80%  2%  9%  

121 
Kelloggs Marshmallow Blasted 
Froot Loops 5μg  394  53%  90%  2%  4%  

122 Kelloggs Disney Mud & Bugs 5μg  385  52%  87%  3%  5%  

123 Kelloggs Froot Loops 1/3 Less  5μg  394  32%  86%  3%  6%  

124 Kelloggs Fruit Harvest Banana Berry 5μg  396  29%  85%  6%  5%  

125 
Kelloggs Corn Flakes With Real 
Bananas 5μg  417  25%  84%  9%  3%  
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 
 

 
ชนิดของอาหาร 

Vitamin 
B12 Calories Sugar Carbs Fat Protein 

126 Kelloggs Disney Pixar Finding Nemo 5μg  376  51%  86%  2%  6%  

127 
General Mills Chocolate Lucky 
Charms 5μg  400  50%  88%  3%  3%  

128 General Mills Frosted Chex 5μg  367  33%  89%  2%  4%  

129 
General Mills Peanut Butter Cookie 
Crisp 5μg  433  43%  76%  12%  7%  

130 
General Mills Mills Peanut Butter 
Toast Crunch 5μg  433  43%  76%  12%  7%  

131 Kellogg Berry Rice Krispies 5μg  382  31%  88%  1%  6%  

132 Kelloggs Cinnamon Mini Swirlz 5μg  406  41%  83%  7%  6%  

133 
Kellogg Disneys Pirates Of The 
Caribbean 5μg  387  52%  86%  3%  5%  

134 
Kellogg Marshmallow Froot Loops 
Rainbow Breeze 5μg  390  53%  89%  2%  4%  

135 Kellogg Smorz 5μg  410  44%  84%  7%  5%  

136 Kellogg Star Wars 5μg  375  43%  84%  3%  6%  

137 Kellogg Mini Swirlz Fudge Ripple 5μg  391  41%  84%  5%  6%  

138 Kashi Mighty Bites Cinnamon Cereal 5μg  356  16%  70%  4%  17%  

139 Malt-O-Meal Cinnamon Toasters 5μg  431  35%  79%  10%  6%  

140 Kelloggs Corn Pops 5μg  378  48%  90%  1%  4%  

141 General Mills Rice Chex 5μg  387  6%  85%  2%  6%  

142 
Kraft Post Honey Bunches Of Oats 
With Almonds Cereal 5μg  407  21%  78%  9%  8%  
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 
 

 
ชนิดของอาหาร 

Vitamin 
B12 Calories Sugar Carbs Fat Protein 

143 

Corn Whole Wheat Rolled Oats 
Presweetened With Almonds Single 
Brand 5μg  407  21%  78%  9%  8%  

144 Kellogg Scooby-Doo! Berry Bones 5μg  434  42%  79%  12%  4%  

145 
Oats Corn Puffed Mixture 
Presweetened Single Brand 5μg  405  39%  84%  4%  9%  

146 General Mills French Toast Crunch 5μg  438  34%  78%  11%  6%  

147 Kraft Post Frosted Alpha-Bits Cereal 5μg  405  39%  84%  4%  9%  

148 
Kellogg Eggo Crunch Cereal Maple 
Flavored 5μg  376  40%  83%  4%  7%  

149 Kellogg Tiger Power 5μg  350  26%  71%  2%  19%  

150 
Kashi Mighty Bites Honey Crunch 
Cereal 5μg  353  17%  69%  4%  17%  

151 Kellogg Spongebob Squarepants 4μg  395  42%  87%  4%  5%  

152 
Kelloggs Fruit Harvest 
Peach/Strawberry 4μg  368  30%  87%  1%  7%  

153 Muesli Dried Fruit And Nuts 4μg  340  31%  78%  5%  10%  

154 
Healthy Choice Kelloggs Almond 
Crunch With Raisins 4μg  360  28%  79%  5%  9%  

155 Malt-O-Meal Raisin Bran Cereal 3μg  361  30%  77%  2%  9%  

156 Kelloggs Cracklin Oat Bran 3μg  402  32%  71%  14%  8%  

157 General Mills Wheat Chex 3μg  360  10%  81%  2%  10%  

158 Kelloggs Strawberry Mini-Wheats 3μg  335  19%  80%  2%  9%  

159 
Kelloggs Frosted Mini-Wheats 
Original 3μg  343  20%  80%  2%  10%  
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 
 

 
ชนิดของอาหาร 

Vitamin 
B12 Calories Sugar Carbs Fat Protein 

160 
Kelloggs Frosted Mini-Wheats Bite 
Size 3μg  344  20%  81%  2%  10%  

161 

Cereals Quaker Instant Oatmeal 
Nutrition For Women Vanilla 
Cinnamon Dry 3μg  363  29%  72%  5%  12%  

162 Kelloggs Raisin Mini-Wheats 3μg  342  22%  80%  1%  9%  

163 Kelloggs Raisin Bran Crunch 3μg  354  38%  85%  2%  6%  

164 
Kelloggs Frosted Mini-Wheats 
Maple & Brown  Bite Size 3μg  356  24%  82%  2%  8%  

165 
Kellogg Frosted Mini-Wheats Bite 
Size Vanilla Creme 3μg  346  24%  83%  2%  8%  

166 
Kellogg Frosted Mini-Wheats Bite 
Size Strawberry Delight 3μg  347  24%  83%  2%  8%  

167 

Rolled Oats Whole Wheat Rice 
Presweetened Maple Flavored With 
Pecans 3μg  422  25%  77%  11%  8%  

168 
Whole Wheat Shredded 
Presweetened Single Brand 3μg  385  23%  81%  4%  10%  

169 
Wheat Shredded Presweetened 
Single Brand 3μg  352  22%  84%  2%  8%  

170 
Kraft Post Frosted Shredded Wheat 
Bite Size Cereal 3μg  352  22%  84%  2%  8%  

171 

Cereals Quaker Instant Oatmeal 
Nutrition For Women Golden 
Brown  Dry 3μg  363  28%  72%  5%  12%  

172 

Cereals Quaker Instant Oatmeal 
Nutrition For Women Apple Spice 
Dry 3μg  360  34%  74%  4%  11%  

173 Malt-O-Meal Honey Graham Cereal 3μg  379  31%  83%  3%  5%  
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 
 

 
ชนิดของอาหาร 

Vitamin 
B12 Calories Sugar Carbs Fat Protein 

174 
Kraft Post Great Grains Crunchy 
Pecan Cereal 3μg  408  15%  71%  12%  9%  

175 
Whole Wheat Rolled Oats 
Presweetened With Pecans 3μg  408  15%  71%  12%  9%  

176 
Kraft Post Great Grains Raisin Date 
& Pecan Cereal 3μg  377  25%  73%  8%  8%  

177 

Whole Wheat Rolled Oats 
Presweetened With Nuts And Fruit 
Single Brand 3μg  377  25%  73%  8%  8%  

178 
General Mills Oatmeal Crisp Apple 
Cinnamon 3μg  382  35%  84%  4%  7%  

179 

Corn Rice Wheat Oats 
Presweetened With Fruit And 
Almonds Single Brand 3μg  383  21%  79%  5%  7%  

180 
General Mills Oatmeal Crisp With 
Almonds 3μg  400  29%  77%  8%  9%  

181 General Mills Honey Nut Clusters 3μg  382  31%  84%  5%  7%  

182 General Mills Oatmeal Crisp Raisin 3μg  382  33%  80%  4%  9%  

183 General Mills Raisin Nut Bran 3μg  364  27%  76%  6%  7%  

184 General Mills Basic 4 3μg  382  25%  80%  5%  7%  

185 Kraft Post Blueberry Morning Cereal 3μg  383  21%  79%  5%  7%  

186 
Kraft Post Fruit & Fibre Dates 
Raisins & Walnuts Cereal 3μg  385  30%  76%  6%  7%  

187 
General Mills Para Su Familia Raisin 
Bran 3μg  309  20%  76%  2%  7%  

188 
General Mills Oatmeal Crisp Triple 
Berry 3μg  382  29%  81%  5%  9%  

189 Just Right With Crunchy Nuggets 3μg  371  21%  84%  3%  8%  
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 
 

 
ชนิดของอาหาร 

Vitamin 
B12 Calories Sugar Carbs Fat Protein 

190 
Apple Cinnamon Squares Mini-
Wheats 3μg  331  21%  80%  2%  7%  

191 Kellogg Cran-Vanilla Crunch 3μg  373  33%  86%  2%  6%  

192 
Malt-O-Meal Frosted Whole Wheat 
Cereal 3μg  388  18%  83%  2%  9%  

193 Kellogg Toasted Honey Crunch 3μg  388  32%  86%  2%  6%  

194 General Mills Multi-Bran Chex 3μg  328  21%  84%  3%  7%  

195 
Kraft Post Banana Nut Crunch 
Cereal 3μg  422  20%  74%  10%  9%  

196 

Whole Wheat Rolled Oats 
Presweetened With Walnuts And 
Fruit Single Brand 3μg  422  20%  74%  10%  9%  

197 Kellogg Smart Start Healthy Heart 3μg  375  28%  77%  5%  12%  

198 
Kellogg Smart Start Healthy Heart 
Maple Brown  3μg  375  28%  77%  5%  12%  

199 
Kelloggs Fruit Harvest Apple 
Cinnamon 2μg  397  37%  83%  5%  7%  

200 
Malt-O-Meal Honey Nut Toasty Os 
Cereal 2μg  390  39%  82%  2%  10%  

201 Health Valley Fiber 7 Flakes 2μg  353  2%  78%  1%  14%  

202 Kellogg Special K Fruit & Yogurt 2μg  381  33%  86%  3%  7%  

203 Milk And Cereal Bar 2μg  413  46%  72%  11%  6%  

204 
Cereals Maypo Cooked With Water 
Without Salt 1μg  71  6%  13%  1%  2%  

205 
Cereals Maypo Cooked With Water 
With Salt 1μg  71  6%  13%  1%  2%  
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ภาคผนวก ญ 
ผลการตรวจภาวะสุขภาพ  
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ภาพที่ 3 ผลค่าเลือดตรวจระดับฮอร์โมนในกระแสเลือดของต่อมไทรอยด์ก่อนและหลังการทดลอง  
เอมอร แซ่ลิ้ม.  (2561, กุมภาพันธ์ 28).  ภาพถ่าย 

TSH 
6.89-2.71 

FT4 
1.300.931 
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ภาพที่ 4 ผลค่าเลือดตรวจหาสารบ่งชี้ สัญญาณโรคมะเร็งมะเร็งล าไส้ใหญ่ CEA  
เอมอร แซ่ลิ้ม.  (2561, กุมภาพันธ์ 28).  ภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ไขมันที่มีเนื้อร้ายเกาะอยู่ (ซ้าย), ล าไส้ที่มีเนื้อร้าย (ขวา) 
(ดรุณี แซ่ลิ้ม. 2560, เมษายน 01).  ถ่ายภาพ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ชิ้นเนื้อร้ายติดไขมันที่ตัดออกมาตรวจ (ซ้าย) ล าไส้ที่มีเนื้อร้ายตรงบริเวณหน้าท้อง (ขวา) 
(ดรุณี แซ่ลิ้ม. 2560, เมษายน 02).  ถ่ายภาพ 

CEA 
12.5-->3.35 
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ภาพที่ 7 ผลค่าเลือดตรวจ Creatinine (CR) ค่าของเสียในเลือด และระดับน้ าตาลในเลือด 
 เอมอร แซ่ลิ้ม.  (2561, กุมภาพันธ์ 28).  ภาพถ่าย 
 
 จากภาพท่ี 7 ผลค่าเลือดตรวจ Creatinine (CR) ค่าของเสียในเลือด อยู่ในระดับปกติแล้ว 
และระดับน้ าตาลในเลือด ถึงแม้ว่าค่าจะสูงกว่าปกติ แต่ก็ลดลงจากเดิมมาก ซึ่งระดับน้ าตาลที่ปกติคือ
ประมาณ 70-100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แต่หากค่าที่ได้สูงกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปจะเสี่ยง
ต่อการเป็นเบาหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GFR 
38.6-->61.7 

CR 
1.68-->1.14 

GLUCOSE 
145-->119 
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ภาพที่ 8 ผลคา่เลือดระดับ Cholesterol ,Triglyceride , LDL 
เอมอร แซ่ลิ้ม.  (2561, กุมภาพันธ์ 28).  ภาพถ่าย 
 

 โปรตีน Carcinoembrionic Antigen (CEA) เป็น glycoprotein จะอยู่ที่ผนังล าไส้ หาก

เป็นมะเร็งล าไส้ก็จะมีการหลั่งสารนี้มากขึ้น แต่ความไวของการตรวจหรือความจ าเพาะของการตรวจ

ต่ าจึงน ามาใช้ติดตามการรักษา ปัจจุบันใช้การตรวจนี้ค้นหามะเร็งล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย 
ข้อบ่งชี้ในการเจาะหาระดับ CEA 
 เพ่ือค้นมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะมะเร็งล าไส้ใหญ่การเจาะเลือดจะเจาะในรายที่มีอาการ แต่
ไม่ใช่การเจาะเพ่ือตรวจสุขภาพ 

 ประเมินว่าโรคกลับเป็นซ้ าหรือไม่ 
 เพ่ือประเมินการรักษาว่าได้ผลหรือไม่ 
 โดยการเจาะเลือดก่อนและหลังการผ่าตัด 

Cholesterol    324 177 
Triglyceride    141 148 
LDL Chol        238 113 

กอ่น 

หลงั 

http://siamhealth.net/public_html/Disease/cancer/coloncancer.htm
http://siamhealth.net/public_html/Health/Lab_interprete/Venipuncture.html
http://siamhealth.net/public_html/Health/Lab_interprete/Venipuncture.html
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 การเจาะเลือดระหว่างการให้เคมีบ าบัด 
ค่า CEA จะสูงในภาวะอะไรบ้าง 

โรคมะเร็ง 
 มะเร็งทางเดินอาหาร 
 มะเร็งเต้านม 
 มะเร็งปอด 
 มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
 มะเร็งกระเพาะอาหาร 
 มะเร็งตับอ่อน 
 มะเร็งต่อมไทรอยด์ 

ค่าปกติของ CEA ค่าปกติจะอยู่ระหว่าง2.5-5 μg/L หากค่ามากกว่า 10 μg/L น่าจะเป็นโรคร้าย 

ผลการเจาะเลือด หากค่า CEA สูง 
 พบได้ในมะเร็งล าไส้ใหญ่ ปอด เต้านม ตับอ่อน รังไข่ 
 มะเร็งไม่ตอบสนองต่อการรักษา 
 มะเร็งกลับเป็นซ้ าหลังการรักษา 
 โรคอ่ืนๆที่มีค่า CEA สูง เช่น ตับแข็ง ตับอักเสบ ล าไส้อักเสบ โรคกระเพาะ ถุงลมโป่งพอง 

ประโยชน์ของการตรวจ CEA ในมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

การวินิจฉัยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ 
 เนื่องจากความแม่นย าในการวินิจฉัยมะเร็งล าไส้ด้วย CEA จะมีประมาณร้อยละ 30-80 
ดังนั้นจะต้องอาศัยหลักฐานอย่างอ่ืนในการวินิจฉัย เช่นผลชิ้นเนื้อ 

 ค่า CEA จะบอกความรุนแรงของโรค ค่า CEA ที่เกิน 5 μg/L จะมีความสัพันธ์กับความ
รุนแรงของโรค 

 ค่า 5 μg/L ร่วมกับค่าอย่างอ่ืน เช่น CA19-9, CA242 จะช่วยในการบอกระยะของโรค
ก่อนผ่าตัดเพ่ือวางแผนในการผ่าตัด 
 การติดตามค่า CEA จะบอกว่าโรคกลับเป็นซ้ าหรือไม่ ปกติค่า CEA จะลงปกติหลังจาก
รักษาหายขาดประมาณ 4-6 สัปดาห์ 
 

http://siamhealth.net/public_html/Health/Lab_interprete/Venipuncture.html
http://siamhealth.net/public_html/Disease/GI/hepatitis/cirrhosis.htm
http://siamhealth.net/public_html/Disease/GI/hepatitis/hepaindex.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
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ภาพที่ 9 ภาพลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล สวนป่านาบุญ 1 อ าเภอดอนตาล จ.มุกดาหาร  
ฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์  (2560, ตุลาคม 17-25).  ถ่ายภาพ 
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ภาพที่ 10 ภาพลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลหลังทดลองเก็บข้อมูลเชิงลึก 
ฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์  (2561, มกราคม 27).  ถ่ายภาพ 
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ภาพที่ 11 บันทึกประมวลผลข้อมูลงานวิจัย 
ฟ้าปลิ้ม ศรีจันทร์.  (2561,กุมภาพันธ์).  ถ่ายภาพ 
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ภาพที่ 12 ภาพการให้ข้อมูลเสริมพลังทางสื่อออนไลน์ และเก็บข้อมูลทางสื่อออนไลน์ 
เอมอร แซ่ลิ้ม.  (2561, มกราคม 31).  ถ่ายภาพ 
 



314 
 

 

  

 
 
ภาพที่ 13 ภาพการเก็บข้อมูลทางสื่อออนไลน์ 
เอมอร แซ่ลิ้ม.  (2561, มกราคม 31).  ถ่ายภาพ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล เอมอร   แซ่ลิ้ม 
วัน  เดือน  ปี เกิด 10  มีนาคม  2512 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 319/8  ซอยจอมสมบูรณ์ ถนนพระราม 4  

ต าบลมหาพฤฒาราม อ าเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500  
 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2526 มัธยมต้น โรงเรียนกรุงเทพวิทยา 
พ.ศ. 2528 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี 
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
พ.ศ. 2533 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี 
 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
พ.ศ. 2536 ศิลปศาสตรบัญฑิต สาขา การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์) 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่งหน้าที่การงาน พนักงานบัญชี พ.ศ. 2529 บริษัท วิศวสหพันธ์ จ ากัด 
พนักงานบัญชี พ.ศ. 2533 บริษัท น้ าตาลราชบุรี จ ากัด 
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี พ.ศ. 2536 บริษัท ทรานสปอร์ต แอนด์เฟรตโฟเวิร์ดดิ้ง 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี พ.ศ.2544 บริษัท โกลบอลคอนเทนเนอร์ไลน์ จ ากัด 
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญ อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 

 




