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บทคัดย่อ
จากสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทย ทาให้เกิดอาการเจ็บป่ วย
กั บ คน จ านวนมากและบางส่ วนเสี ยชี วิ ต เกิ ด สภาพผู ้ ป่ วยล้ น เตี ย งล้ น โรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยจ านวนมากที่ ไ ม่ ส ามารถเข้า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพได้ ส่ ง ผลกระทบให้เ กิ ด ความเสี ย หาย
เดือดร้อนด้านต่าง ๆ สื บเนื่องตามมา ได้แก่ ด้านจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม บทความนี้
เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง “ สุ ข ภ า พ พึ่ ง ต น ด้ ว ย ห ลั ก ก า ร แ พ ท ย์ วิ ถี ธ ร ร ม
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ตามแนวศรษฐกิจพอเพียงกับการป้ องกันและลดปั ญหาต่างๆ อันเกิดจากโควิด” เป็ นการศึกษา
โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์ 1). เพื่อศึกษาการบูรณาการองค์ความรู ้พุทธ
ศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัน
เกิดจากโควิด 2). เพื่อศึกษาผลการใช้ยทุ ธศาสตร์ การบูรณาการองค์ความรู ้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ
พอเพียง และวิทยาศาสตร์ สุขภาพแผนต่าง ๆในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอันเกิดจากโควิด
ของศูนย์หรื อชุ มชนอโศกและแพทย์วิถีธรรม 3). เพื่อศึกษาผลการใช้การพึ่งตนด้วยหลักการ
แพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด การรักษาหรื อบรรเทา
อาการติดเชื้อโควิด หรื ออาการคล้ายติดเชื้อโควิด รวมถึงการป้ องกันและแก้ไขอาการข้างเคียง
จากการรั บ วัค ซี น ป้ อ งกัน โควิ ด 4). เพื่ อ ศึ ก ษาผลการบู ร ณาการใช้ข ้อ ดี ข องการพึ่ ง ตนด้ว ย
หลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงร่ วมกับข้อดีของการดูแลสุ ขภาพแผนต่างๆ
ตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิต ในการรักษาหรื อบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การบู ร ณาการองค์ค วามรู ้ พุ ท ธศาสตร์ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพแผนต่ า ง ๆ ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอัน เกิ ด จากโควิ ด ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ คื อ ล็อกดาวน์ สวมแมส เว้นระยะห่ าง ล้างมื อ ถื ออาริ ยศี ล ทาสมดุ ลร้ อนเย็น
ทากสิ กรรมไร้สารพิษ เน้นการดารงชี วิตให้สมดุล ด้วยสิ่ งที่สาคัญจาเป็ น ประหยัด เรี ยบง่าย
พึ่งตนเองได้เป็ นหลัก พึ่งคนอื่นหรื อสิ่ งที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็ นรอง (เมื่อจาเป็ น) สิ่ งใดที่เกินกาลัง
ความสามารถ ก็เกื้ อกูลช่ วยเหลือกัน และบูรณาการผสมผสานข้อดี ของการดูแลสุ ขภาพแผน
ต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิต ในการรักษาหรื อบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด
คำสำคัญ แพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การแพทย์วิถีพุทธ หรื อการแพทย์
พุทธศาสตร์) อาริ ยศีล (อริ ยสัจ 4)
Abstract
The global pandemic, which has also affected Thailand, has caused significant health
issues amongst the people, for some of whom it has unfortunately been fatal. Patients have
overwhelmed hospitals and many of them have been unable to access healthcare. Many
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deleterious impacts have followed, whether mental, economic, social or environmental. This
article is part of a research on, “Self-reliant health with the principles of Buddhist Medicine in
the Sufficiency Economy, for preventing and reducing problems arising from Covid-19”. The
study has used qualitative research processes with the following objectives: 1) Study integrating
knowledge of Buddhist studies, the Sufficiency Economy and various medical regimes to
prevent and remedy problems from Covid. 2) Study a strategy of integrating knowledge of
Buddhist studies, the Sufficiency Economy and various medical regimes to prevent and remedy
problems from Covid, of the Center or Community of Asoke and Buddhist Medicine. 3) To
study the results of self-reliance with the principles of Buddhist Medicine according to the
Sufficiency Economy theory to prevent Covid infections, treating or alleviating the symptoms
of infection or similar symptoms, and preventing or curing side-effects of Covid vaccines, 4)
To study the results of integrating the good points of self-reliance under the principles of
Buddhist Medicine in the Sufficiency Economy along with the positive aspects of various
healthcare regimes, as appropriate for each person in treating or alleviating the symptoms of
infection.
The study found that integrating knowledge of Buddhist studies, the Sufficiency Economy
and the science of various healthcare regimes to prevent and remedy problems arising from
Covid, that the efficient measures were lockdown, mask-wearing, social distancing, handwashing, holding the ethical precepts, having a hot/cold balance, toxin-free agriculture and
emphasizing a balanced lifestyle. The core essentials were economy, simplicity and selfreliance, with reliance on others or complex things secondary (when needed). With anything
outside their capabilities, there was mutual aid, and integration of the positive aspects of various
medical regimes, as appropriate for each person in treating or alleviating the symptoms of
infection.
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Keywords: Buddhist Medicine under Sufficiency Economy, Ethical Precepts, 4 Noble
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บทนำ
จากสถานการณ์ไวรัสโควิด ระบาดทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทย ทาให้เกิดอาการเจ็บป่ วย
จานวนมากและบางส่ วนเสี ยชีวิต ซึ่ งผูท้ ี่ติดเชื้อส่ วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง อาการ
ทัว่ ไปมี ดังนี้ มี ไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลี ย อาการที่ พบไม่บ่อ ยนักมี ดังนี้ ปวดเมื่ อยเนื้ อ ตัว เจ็บคอ
ท้องเสี ย ตาแดง ปวดศีรษะ สู ญเสี ยความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบนผิวหนัง หรื อ
นิ้ วมื อนิ้ วเท้าเปลี่ยนสี อาการรุ นแรงมีดังนี้ หายใจลาบากหรื อหายใจถี่ เจ็บหน้าอกหรื อแน่ น
หน้าอก ผูท้ ี่ไม่มีภูมิตา้ นทาน มีโรคประจาตัว หรื อร่ างกายอ่อนแอ มักเกิดอาการปอดบวม ปอด
อักเสบ ได้มากกว่าไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หรื อโรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะในคนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยง เช่น
ผูส้ ู ง อายุ สุ ข ภาพไม่ แ ข็ง แรง มี โ รคประจ าตัว เป็ นต้น สู ญ เสี ย ความสามารถในการพู ด และ
เคลื่อนไหว โดยเฉลี่ยแล้วผูท้ ี่ติดเชื้อไวรัสจะแสดงอาการป่ วยใน 5-6 วัน อย่างไรก็ตาม ผูป้ ่ วยอาจ
ใช้เวลานานถึ ง 14 วันจึ งจะแสดงอาการ การระบาดของโควิด ที่ แพร่ กระจายไปจานวนมาก
เกิดสภาพผูป้ ่ วยล้นเตียงล้นโรงพยาบาล ผ็ป่วยจานวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงบริ การสุ ขภาพได้
ส่ งผลกระทบให้เกิดความเสี ยหายเดือดร้อนด้านต่าง ๆ สื บเนื่องตามมา ได้แก่ ปั ญหาด้านจิตใจ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
การป้ องกันและแก้ปัญหาที่สาคัญที่สุด มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ
“ตนเป็ นที่ พึ่ งของตน” การพึ่ งตนในการด ารงชี วิ ต ที่ ประหยั ด เรี ยบง่ า ย รวมถึ ง
การพึ่ งตนในการท าสิ่ งที่ จ าเป็ นส าคั ญ ต่ อ ชี วิ ต ในทุ ก ๆ ด้ า น ที่ ต นสามารถท าได้
ทั้ งด้ า นกา รดู แ ลสุ ข ภา พ กา ย จิ ตใ จ เศรษฐ กิ จ สั งค ม แ ละ สิ่ งแ วด ล้ อ ม เป็ นต้ น
จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ จ าเป็ นส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้อ งท าควบคู่ กั บ การแก้ ปั ญ หาที่ ภ าครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ก าลัง ด าเนิ น การอยู่ จึ ง จะท าให้ ชี วิ ต อยู่ ร อดปลอดภัย อยู่ เ ย็น เป็ นสุ ข
และช่วยเหลือเกื้อกูลผูอ้ ื่นสื บเนื่องต่อไปได้
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ผูว้ ิจยั และคณะจึงสนใจศึกษาและพัฒนาเทคนิ คการพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การแพทย์วิถีพุทธหรื อการแพทย์พุทธศาสตร์ ) ในการป้ องกันและ
ลดปั ญ หาอัน เกิ ด จากโควิ ด 19 ถ้า ผู ้ใ ดสามารถพึ่ ง ตัว เองได้ จนโรคหายหรื อ ทุ เ ลาได้ม าก
ก็ ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระของสั ง คม ภาครั ฐ หรื อเจ้ า หน้ า ที่ สุ ขภาพ แต่ ถ้ า มี อ าการหนั ก
ที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ จึงจะอาศัยเจ้าหน้าที่สุขภาพ
ก า ร ที่ ผู ้ ป่ ว ย ห รื อ ป ร ะ ช า ช น พึ่ ง ต น เ อ ง ไ ด้ ม า ก ท า ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ สุ ข ภ า พ
ไ ม่ ต้ อ ง แ บ ก รั บ ภ า ร ะ ที่ ม า ก เ กิ น ไ ป แ ล ะ ส า ม า ร ถ ดู แ ล ผู ้ ป่ ว ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ยิ่ ง ถ้ า สามารถบู ร ณาการข้ อ ดี ข องการแพทย์ วิ ถี ธ รรมร่ วมกั บ ข้ อ ดี ข อง
การดูแลสุ ขภาพแต่ละแผนตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิต ซึ่ งเป็ นผลดีต่อผูป้ ่ วย ต่อเจ้าหน้าที่
สุ ขภาพและระบบสุ ขภาพโดยรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการบูรณาการองค์ความรู ้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพแผนต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิด
2. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ยุทธศาสตร์ ก ารบู ร ณาการองค์ค วามรู ้ พุ ท ธศาสตร์ เศรษฐกิ จ
พอเพียง และวิทยาศาสตร์ สุขภาพแผนต่างๆในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอันเกิ ดจากโควิด
ของศูนย์หรื อชุมชนอโศกและแพทย์วิถีธรรม
3. เพื่อศึกษาผลการใช้การพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ในการป้ องกันการติดเชื้อโควิด การรักษาหรื อบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด หรื ออาการคล้ายติด
เชื้อโควิด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขอาการข้างเคียงจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด
4). เพื่อศึกษาผลการบูรณาการใช้ขอ้ ดีของการพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงร่ วมกับข้อดีของการดูแลสุ ขภาพแผนต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิต
ในการรักษาหรื อบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด
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วิธีกำรวิจัย
เป็ นการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) มีขอบเขตการศึกษาในศูนย์หรื อ
ชุ มชนอโศกและแพทย์วิ ถีธ รรม และผูท้ ี่ ศึกษาองค์ค วามรู ้ แ ละใช้การแพทย์วิ ถีธ รรมในการ
ป้ องกันและแก้ปัญหาอันเกิดจากโควิด มีขอบเขตด้านเนื้ อหาหลัก คือ ศึกษาการบูรณาการองค์
ความรู ้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาศาสตร์ สุขภาพแผนต่าง ๆในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาอันเกิ ดจากโควิด ศึกษาผลที่เกิ ดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างประเด็นประสิ ทธิ ภาพในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาทุกข์ของชีวิต ด้านร่ างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม จากการ
ได้รั บ ความรู ้ แ ละใช้ ก ารพึ่ ง ตนด้ว ยหลัก การแพทย์วิ ถี ธ รรมตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ก า ร รั ก ษ า ห รื อ บ ร ร เ ท า อ า ก า ร ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด
ห รื อ อ า ก า ร ค ล้ า ย ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ร ว ม ถึ ง ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข อ า ก า ร ข้ า ง เ คี ย ง
จากการรับวัคซี นป้ องกันโควิด และศึกษาผลการบูรณาการใช้ขอ้ ดีของการพึ่งตนด้วยหลักการ
แพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงร่ วมกับข้อดีของการดูแลสุ ขภาพแผนต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละชีวิต ในการรักษาหรื อบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด
ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง
กาหนดขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ศูนย์หรื อชุมชน
ชาวอโศกและแพทย์วิถีธรรม และผูท้ ี่ศึกษาองค์ความรู ้และใช้การแพทย์วิถีธรรมในการป้องกัน
และแก้ปัญหาอันเกิดจากโควิด ช่วงวันที่ 23 เดือนมีนาคม 2563 ถึงวันที่ 11 สิ งหาคม 2564
การเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า ง เลื อ กแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์ตรงของผูว้ ิจยั และคณะที่ได้รับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยความรอบรู ้ ความ
ชานาญ และการตัดสิ นใจของผูว้ ิจยั และคณะ ด้วยเทคนิ ค Judgment sampling จนกว่าข้อมูลจะ
เสถียรหรื ออิ่มตัว
เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรทำกำรวิจัย
เก็บข้อมูลโดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) และการสัมภาษณ์
เชิ งลึก (In-depth interview) โดยเครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์ก่ ึ งโครงสร้าง สมุดจดบันทึก
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กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีทศั น์ เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องมือออนไลน์ เครื่ องและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาหรับบันทึกข้อมูลและประมวลผลในการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้ มูล และการ
จัดทาฐานข้อมูล มีตวั ผูว้ ิจยั และคณะ ผูช้ ่วยวิจยั และผูป้ ระสานงานซึ่งเป็ นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
และผูเ้ ชี่ยวชาญให้คาปรึ กษาแนะนา เป็ นผูร้ ่ วมจัดทาเครื่ องมือสาหรับการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
กำรบูรณำกำรองค์ ควำมรู้ พุทธศำสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยำศำสตร์ สุขภำพแผน
ต่ ำง ๆ ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอันเกิดจำกโควิด ที่มีประสิ ทธิภำพ คือ
ล็ อ กดาวน์ สวมแมส เว้ น ระยะห่ าง ล้ า งมื อ ถื อ อาริ ยศี ล ท าสมดุ ล ร้ อ นเย็ น
ทากสิ กรรมไร้สารพิษ เน้นการดารงชี วิตให้สมดุล ด้วยสิ่ งที่สาคัญจาเป็ น ประหยัด เรี ยบง่าย
พึ่งตนเองได้เป็ นหลัก พึ่งคนอื่นหรื อสิ่ งที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็ นรอง (เมื่อจาเป็ น) สิ่ งใดที่เกินกาลัง
ความสามารถ ก็เกื้ อกูลช่ วยเหลือกัน และบูรณาการผสมผสานข้อ ดี ของการดูแลสุ ขภาพแผน
ต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิต ในการรักษาหรื อบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด
ส าหรั บ ข้อ ปฏิ บัติ เ มื่ อ ติ ด เชื้ อ โควิ ด สามารถพึ่ ง ตนด้ว ยการแพทย์วิ ถี ธ รรมหรื อใช้
การแพทย์วิถีธรรมบูรณาการร่ วมกับการดูแลรักษาสุ ขภาพแผนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละชี วิต คือ ใช้แล้วรู ้สึกสุ ขสบายเบากายมีกาลัง ถ้าใช้แล้วยังรู ้สึกสบายอยู่ ให้ใช้ไปเรื่ อยๆ
จนกว่าจะรู ้สึกว่าอาการเท่าเดิมหรื อแย่ลง แสดงว่า มากเกินพอดี ไม่สมดุลแล้ว ให้หยุดใช้ เมื่อไม่
สบายอีกครั้ง ก็เลือกใช้วิธีหรื อสิ่ งที่รู้สึกสบาย
หลักกำรสร้ ำงภูมิต้ำนทำนเพื่อกำจัดโควิด ตำมหลักกำรแพทย์วิถีธรรม
คาตรัสของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิ ฎกเล่ม 11 “สังคีติสูตร” ข้อ 293 องค์เป็ นที่ต้ งั แห่ ง
ความเพียร 5 อย่าง หนึ่งในนั้นคือ เป็ นผูม้ ีอาพาธน้อย มีทุกข์นอ้ ย ประกอบด้วยเตโชธาตุ (ความ
ร้อนในร่ างกาย) อันมีวิบาก (พลังสร้างผล) เสมอกัน ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็ นอย่างกลางๆ ควร
แก่ความเพียรฯ
จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าพบว่า การปรับเตโชธาตุ คือ ความร้อนในร่ างกายให้สมดุล ไม่
เย็นเกิน ไม่ร้อนเกิน จะเป็ นพลังสร้างผลให้มีโรคน้อย มีทุกข์นอ้ ย ส่ งผลให้มีสภาพร่ างกายพร้อม
ที่จะประกอบความเพียร ซึ่งก็คือร่ างกายที่แข็งแรงนัน่ เอง ซึ่งการทาสมดุลร้อนเย็นให้กบั ชีวิตนั้น
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มี ท้ ัง ด้า นรู ปธรรม (การใช้ส ารหรื อ พลัง งานที่ เ ป็ นรู ป ธรรมปรั บ สมดุ ล ร้ อ นเย็น ) และด้า น
นามธรรม (การปฏิบตั ิอาริ ยสัจ 4 สู่ สภาพใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม)
พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิ ฎก เล่ม 20 “คิลานสู ตร” ข้อ 461 ...ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
บรรดาคนไข้ 3 จาพวกนั้น เพราะอาศัยคนไข้ผทู ้ ี่ได้โภชนะ (อาหาร) ที่สบายจึงหายจากอาพาธ
นั้น เมื่อไม่ได้ยอ่ มไม่หาย ได้เภสัช (ยาหรื อวิธีการ) ที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ยอ่ ม
ไม่หาย...
พระไตรปิ ฎก เล่ ม 22 “อุ ปั ฎ ฐากสู ต ร” ข้อ 123-124 พระพุ ท ธเจ้า กล่ า วถึ ง การ
รักษาพยาบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพดีน้ ัน ต้องเป็ นผูท้ าความสบายให้แก่ตน ประมาณในสิ่ งที่สบาย
และสมาทาน อาจหาญ ร่ าเริ ง ด้วยธรรมีกถา (คาพูด หรื อเนื้อหาสาระที่เป็ นธรรมะที่ทาให้ร่าเริ ง
เบิกบาน แจ่มใส ไร้กงั วล แกล้วกล้า อาจหาญในการเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บหรื อปั ญหาต่าง ๆ)
โดยกาลอันสมควร
และพระไตรปิ ฎก เล่มที่ 22 “อนายุสสสู ตร” ข้อ 125-126 พระพุทธเจ้ากล่าวถึง ข้อปฏิบตั ิ
ที่ทาให้อายุยนื 1.เป็ นผูท้ าความสบายให้แก่ตน 2.ประมาณในสิ่ งที่สบาย 3.บริ โภคสิ่ งที่ยอ่ ยง่าย 4.
เที่ยวไปในกาลอันสมควร 5. ประพฤติเพียงดัง่ พรหม ( เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา) 6. เป็ นผูม้ ี
ศีล และ 7. คบมิตรที่ดีงาม
จะเห็นได้วา่ การใช้วิธีการใด ๆ ที่ทาให้เกิดความรู ้สึกสบายใจ สบายกาย มีศีล (ใจไร้ทุกข์
ใจดีงาม เป็ นลาดับ) คือละบาป บาเพ็ญกุศล ทาจิตใจให้ผอ่ งใส เป็ นลาดับ จะทาให้หายหรื อทุเลา
จากโรค ทาให้มีโรคน้อย และอายุยนื
หลักพุทธศาสตร์ น้ ันสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ คือ การกาจัดเชื้อไวรัสโควิด โดย
ภูมิคุม้ กันของร่ างกายที่สาคัญโดดเด่นที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด คือ เม็ดเลือดขาวและสารอินเตอร์
เฟอรอน ซึ่งจะทาหน้าที่กาจัดเชื้อไวรัสโควิด เชื้อโรคอื่นๆ รวมถึงโรคไม่ติดเชื้ออื่นๆ เช่น มะเร็ ง
เนื้องอก ฯลฯ (พรชัย มาตังคสมบัติ และจินดา นัยเนตร. 2527 : 261-270)
โดยร่ างกายจะสามารถผลิตเม็ดเลือดขาวและสารอินเตอร์เฟอรอน (Interferon) ได้ดีที่สุด
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด เมื่ อ เซลล์ ร่ างกายแข็ ง แรง มี โ ครงสร้ า ง (Structure) และโครงรู ป
(Conformation) ปกติ (พิชิต โตสุ โขวงศ์. 2535 : 38-41)
ปั จจัย 3 ชนิ ดที่มีอิทธิ พลสาคัญต่อสภาพโครงสร้างและโครงรู ปของชี วโมเลกุล ได้แก่
เกลือแร่ (ชนิดของสารแร่ ธาตุที่มีความเข้มข้นที่พอเหมาะ) อุณหภูมิ (ความร้อนเย็น ช่วงประมาณ
36.5-37.5 องศาเซลเซี ย ส) และความเป็ นกรดด่ า ง (pH อยู่ป ระมาณ 7.0-7.2) เป็ นสภาพที่
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พอเหมาะกับร่ างกาย จะทาให้โครงสร้างและโครงรู ปของเซลล์อยู่ในสภาพปกติ มีผลทาให้ชีว
โมเลกุลเหล่านั้นทางานทาหน้าที่เป็ นปกติ เราเรี ยกว่าสภาพธรรมชาติ (Native state) ถ้าปั จจัย 3
ชนิ ดเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงไป ไม่พอเหมาะกับร่ างกาย จะทาให้โครงสร้างและโครงรู ปของชีว
โมเลกุลเปลี่ยนแปลงไป ชี วโมเลกุลก็จะทางานในหน้าที่ของตนเองไม่ได้ เราเรี ยกสภาพนี้ ว่า
สภาพเสี ยธรรมชาติ (Denatured state) (พิชิต โตสุ โขวงศ์. 2535 : 38-41)
ดังนั้น การจะได้เซลล์ร่างกายที่แข็งแรง มีโครงสร้าง โครงรู ปปกติ ตามหลักวิทยาศาสตร์
เกิดจากการได้ชนิ ดของสารแร่ ธาตุหรื อพลังงานในความเข้มข้นที่เหมาะสม คือ เมื่อเข้าไปใน
ร่ างกายแล้ว ทาให้ร่างกายมีอุณหภูมิ (ความร้อนเย็น) และความเป็ นกรดด่างที่เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ พบว่า ระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังออกจากก้าน
สมอง จะสร้ า งปฏิ กิ ริ ย า เฟล็กซ์ ซ อร์ วิ ทดรอวอล รี เ ฟล็ก ซ์ Flexor (withdrawal) reflex เป็ น
รี เฟล็กซ์ที่เกิดเมื่อมีตวั กระตุน้ อันตรายมากระตุน้ ซึ่ งอาจเป็ นการกระตุน้ จากเชิงกล ความร้อน
หรื อสารเคมีก็ได้ เมื่อกล้ามเนื้ อหดตัวมากเกินไป กล้ามเนื้ อขาดเลือดมาเลี้ยงจะเกิดอาการปวด
กล้ามเนื้อ
เมื่อกล้ามเนื้ อหดตัวมากเกินไปจากการออกกาลังกายหรื อกล้ามเนื้ อใช้กาลังเกินขนาด
หรื อกล้ามเนื้อขาดเลือดมาเลี้ยงจะเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ (Muscle pain) เชื่อว่าเกิดจากมีการคัง่
ของสารเคมีที่เรี ยกว่า “พี แฟกเตอร์ ” (P factor) ซึ่ งอาจเป็ น โพแทสเซี ยม ประจุบวก เป็ นสาเหตุ
ให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ อาการเจ็บปวดจะทาให้เกิ ดการเกร็ ง (Spasm) ของกล้ามเนื้ อ มีผลให้
กล้ามเนื้อขาดเลือดมาเลี้ยงมากยิ่งขึ้น ทาให้รู้สึกปวดมากขึ้นไปอีก (กนกวรรณ ติลกสกุลชัย และ
ชัยเลิศ พิชิตพรชัย. 2552 : 882-884)
จะเห็นได้ว่า พลังงานที่ร้อนเกินทาให้เกิดปฏิกิริยารี เฟล็กซ์กล้ามเนื้ อหดตัวมากเกิ นไป
ทาให้โครงสร้างและโครงรู ปผิดปกติ เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก เซลล์เสื่ อมสภาพ ไม่สามารถ
ทางานในหน้าที่ตามปกติได้
และหลักวิทยาศาสตร์พบว่า ความผิดปกติของรี เฟล็กซ์ของระบบประสาทร่ างกาย
(1) รี เฟล็กซ์ของไขสันหลังที่ทาให้เกิดการหดเกร็ งของกล้ามเนื้อ (Muscle spasm)
(2) ตะคริ ว (Cramp) เป็ นการหดเกร็ งของกล้ามเนื้ อเฉพาะที่ การศึ กษาโดย EMG
พบว่าเกิ ดเนื่ องจากมี การระคายเคื องต่อ กล้ามเนื้ อ เช่ น ความเย็นจัด ขาดเลื อดไปเลี้ ยง หรื อ
กล้ามเนื้อทางานมากเกินไปทาให้เกิดความเจ็บปวด หรื อมีกระแสประสาทรับความรู ้สึกอย่างอื่น
ส่ งจากกล้ามเนื้ อไปยังไขสันหลัง ทาให้เกิดรี เฟล็กซ์การหดตัวของกล้ามเนื้ อ ซึ่ งการหดตัวนี้ จะ
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กระตุน้ ตัวรับความรู ้สึกอันเดิ มนั้นมากขึ้นไปอีก มีการควบคุมการหลัง่ ฮอร์ โมนแบบกระตุ้น
ย้อนกลับ (Positive feedback) เกิดขึ้นทาให้เพิ่มการหดตัวรุ นแรงขึ้น จนกระทัง่ เกิดตะคริ วของ
กล้ามเนื้อขึ้น (ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 118-119)
จะเห็นได้วา่ พลังงานที่เย็นเกินทาให้เกิดปฏิกิริยารี เฟล็กซ์กล้ามเนื้อหดตัวมากเกินไป ทา
ให้โครงสร้างและโครงรู ปผิดปกติ เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก เซลล์เสื่ อมสภาพ ไม่สามารถ
ทางานในหน้าที่ตามปกติได้
หลักวิทยาศาสตร์ ยงั พบว่า ในกรณี ที่เนื้อเยื่อขาดเลือดไปเลี้ยงจะรู ้สึกปวดที่เนื้ อเยื่ออย่าง
รวดเร็ ว ยิง่ กรณี ที่มีอตั ราของการเผาผลาญอาหารของเซลล์มาก ก็จะปวดได้เร็ วมาก
ในกรณี ที่มีการหดเกร็ งของกล้ามเนื้อ (Muscle spasm) อาจทาให้มีการเจ็บปวดได้รุนแรง
เนื่ องจากมีการหดตัวของกล้ามเนื้ อไปกดหลอดเลือดในกล้ามเนื้ อ ทาให้ปริ มาณเลือดไปเลี้ ยง
กล้ามเนื้อลดลงมาก และการหดตัวเพิ่มอัตราของการเผาผลาญของกล้ามเนื้อ ทาให้เกิดการขาด
เลือดมาเลี้ยง (Ischemia) ขาดออกซิ เจน มีการสะสม กรดที่เกิ ดจากกระบวนเผาผลาญอาหาร
ต่าง ๆ (Acid metabolites) เช่ น กรดแลกติ ก อยู่เป็ นจานวนมาก นอกจากนี้ ยงั มี แบรดี ไคนิ น
(Bradykinin) และ พอลิเพปไทด์ (Polypeptides) อื่น ๆ เกิดขึ้นจากมีการทาลายเซลล์กล้ามเนื้อทา
ให้ปวดได้มาก (ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิ ยม. 2550 : 209)
จะเห็ น ได้ว่า พลัง งานที่ ร้ อ นมากเกิ น หรื อ เย็น มากเกิ น เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ท าให้เ กิ ด
รี เฟล็กซ์ คือการหดเกร็ งตัวของกล้ามเนื้อ มีผลให้เซลล์มีโครงสร้าง โครงรู ปที่ผิดปกติ เสี ยหน้าที่
เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก สารหรื อพลังงานที่เป็ นประโยชน์เข้าไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ สารหรื อ
พลังงานที่เป็ นโทษออกจากเซลล์ไม่ได้ เซลล์ก็จะเสื่ อมสภาพ เกิดกรด ความร้อน และของเสี ยที่
เป็ นพิษต่างๆ ตกค้างในร่ างกาย เพราะตามหลักวิทยาศาสตร์ เซลล์ทางานตลอดเวลา จะเกิ ด
คาร์ บอนไดออกไซด์ กรดแลคติ ก บี ยูเอ็น ครี เอติ นิน และของเสี ยที่ เป็ นพิษต่างๆ เกิ ด ขึ้ นใน
ร่ างกายตลอดเวลา ทาให้เกิดรี เฟล็กซ์ คือการหดเกร็ งตัวของกล้ามเนื้ อซ้ าเข้าไปอีก เพื่อบีบเอา
ของเสี ยที่เป็ นพิษดังกล่าวออกจากร่ างกาย การหดเกร็ งตัวของกล้ามเนื้อมีผลให้เซลล์มีโครงสร้าง
และโครงรู ปที่ผิดปกติ ทาให้เสี ยหน้าที่
ซึ่ งจุดหรื อบริ เวณที่ร่างกายผลิตพลังงาน จะเกิดกรดและความร้อนที่เป็ นของเสี ย จะเกิด
ภาวะไม่สมดุลแบบร้อนเกิน ส่ วนบริ เวณที่เลือดลม (สารหรื อพลังงาน) ไปหล่อเลี้ยงไม่ได้ ไม่
สามารถผลิตพลังงานได้ จะเกิดภาวะไม่สมดุลแบบเย็นเกิน ทาให้เกิดรี เฟล็กซ์ คือการหดเกร็ งตัว
ของกล้ามเนื้อเพื่อบีบสารหรื อพลังงานที่ร้อนเย็นไม่สมดุลออกซ้ าเข้าไปอีก
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ซึ่ งถ้าสามารถใช้วิธีการต่างๆ ระบายสารหรื อพลังงานที่ร้อนเย็นไม่สมดุลออกไป ระบบ
ประสาทอัตโนมัติจะสั่งให้กล้ามเนื้ อคลายตัว เลือดลมจะไหลเวียนสะดวก และเมื่อใส่ สารหรื อ
พลังงานที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไป พลังชีวิตจะดูดไปเลี้ยงเซลล์ให้แข็งแรง ทาโครงสร้าง โครงรู ป
เข้าสู่ สภาพปกติ และทาหน้าที่ได้เป็ นปกติอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส าหรั บ ด้ า นจิ ต ใจที่ มี ผ ลต่ อ โครงสร้ า ง โครงรู ป และการท างานของเซลล์ ที่
นักวิทยาศาสตร์ คน้ พบ คือ ไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) เป็ นส่ วนของสมองที่เกี่ ยวข้องกับ
อารมณ์มากที่สุด เมื่อคนเราได้รับแรงกดดัน ทาให้เกิดความเครี ยด ความคับข้องใจ จะมีผลต่อ
การส่ งฮอร์ โมนจากไฮโปธาลามัสไปยังต่อมไร้ ท่อ (Endocrine system) และระบบภูมิคุม้ กัน
(Immune system) ทาให้เซลล์อ่อนแอลง การทาให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ จะ
ช่ วยส่ งผลดี ทางจิตใจ และร่ างกายของผูป้ ่ วยจะดี ตามไปด้วย (สานักการแพทย์ทางเลือก กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุ ข. 2551)
การทางานของระบบประสาทซิมพาเธติกเพื่อต่อสู ้ภาวะตึงเครี ยด ดังนี้ เพิ่มความดันเลือด
จากการทาให้หลอดเลือดหดตัว (Alpha receptor) และทาให้หัวใจเต้นเร็ วและแรง เพิ่มปริ มาณ
เลื อ ดไปที่ ก ล้า มเนื้ อที่ ก าลังท างาน คื อ กล้า มเนื้ อ ลายที่ ท าให้ห ลอดเลื อดขยายตัว (Beta two
receptor และ Cholinergic sympathetic) เพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหารของเซลล์ทว่ั ร่ างกาย
จากผลรวมนี้ทาให้เราสามารถใช้กาลังกายได้มากกว่าที่ควรจะเป็ น เนื่องจากความเครี ยด
ทางร่ างกาย (Physical stress) จะกระตุ้นระบบประสาทซิ มพาเธติ กให้ร่างกายทางานมากขึ้น
(Sympathetic stress reaction) และยัง ช่ ว ยเพิ่ ม การท างานในสภาวะตึ ง เครี ย ดเกี่ ย วกับ อารมณ์
(Emotional stress) เช่ น ในขณะที่มีความโกรธ ไฮโปธาลามัสถูกกระตุน้ ส่ งสัญญาณสู่ เรติคิว
ลาร์ ฟอร์ เมชัน่ (Reticular formation) และไขสันหลัง ทาให้มีการกระตุน้ ต่อระบบประสาทซิ ม
พาเธติ กอย่างรุ นแรง (Sympathetic alarm reaction หรื อบางที เรี ยก fight or flight reaction) คื อ
ตัดสิ นใจว่าจะสู ้หรื อหนี (ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 153)
จะเห็นได้ว่า ความเครี ยดทาให้เซลล์ทางานมากเกินเพื่อผลักดันเอาความเครี ยดออก เกิด
ของเสี ยที่ เป็ นพิษตกค้า งในร่ างกายมากเกิ น และเกิ ดการเกร็ งค้า งของกล้ามเนื้ อ ที่ บีบ ตัว เอา
ความเครี ยดออก ทาให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก โครงสร้างและโครงรู ปผิดปกติ เซลล์เสี ย
หน้าที่การทางาน
หลักวิทยาศาสตร์ ที่สาคัญอี กอย่างหนึ่ งคื อ สารเอ็นโดรฟิ น (Endorphin) เป็ นสารเคมี
จ าพวกเดี ย วกั บ ฝิ่ น (Opioid) ซึ่ งผลิ ต ขึ้ นภายในร่ างกายโดยสมองส่ วนไฮโปธาลามั ส
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(Hypothalamus) และต่อมใต้สมอง พิทูอิทารี แกลนด์ (Pituitary gland) เนื่องมาจากเป็ นสารเคมี
จาพวกเดียวกับฝิ่ นจึงมีฤทธิ์ บรรเทาอาการปวด (Analgesia) และทาให้รู้สึกสุ ขสบาย หรื ออีกนัย
หนึ่ง สารเอ็นโดรฟิ นก็คือ ยาแก้ปวดแบบธรรมชาติ เอ็นโดรฟิ น มาจากคาว่า เอ็นโดจีเนียส มอร์
พีน (Endogenous Morphine) ซึ่ งหมายถึงสารมอร์ ฟีนที่ถูกผลิตขึ้นภายในร่ างกายโดยธรรมชาติ
ซึ่ งไม่ก่อผลเสี ยต่อร่ างกาย เมื่ออยู่ในสภาวะที่สุขสบายมีการกระตุน้ ให้สมองเกิ ดการหลัง่ สาร
เอ็ น โดรฟิ นขึ้ น เมื่ อ สารเอ็ น โดรฟิ นที่ ห ลั่ง ออกมานี้ จะไปจับ กับ ตัว รั บ (Receptor) ชนิ ด ฝิ่ น
(Opioid) ในสมอง ก็จะมีผลโดยรวมทาให้เกิดการหลัง่ ของสารโดปามีน (Dopamine) มากขึ้น ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลดีต่อร่ างกายต่าง ๆ เช่น บรรเทาความเจ็บปวด เกี่ยวข้องกับสมดุล ความหิว การนอน
หลับ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบควบคุมอุณหภูมิของร่ างกาย
นอกจากนี้ ยงั มี ผลต่อการควบคุ มการสร้ างฮอร์ โมนเพศ และที่ สาคัญสารเอ็นโดรฟิ น
สามารถส่ งเสริ มการทางานของระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย (Wybran J. 1985) โดยผลของการ
หัวเราะว่าทาให้เกิ ดการหลั่งสารเอ็นโดรฟิ นในสมองมากขึ้ น จะเกิ ดการกดการทางานของ
ฮอร์ โ มนที่ ห ลั่ง เมื่ อ ร่ างกายเผชิ ญ กั บ สภาวะที่ เ ครี ยด (Stress hormone) เช่ น อะดรี นาลี น
(Adrenaline) เป็ นต้น มีผลทาให้เนื้ อเยื่อต่าง ๆ ผ่อนคลายมากขึ้น ทาให้อาการปวดบรรเทาลง
และมีผลทาให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีข้ ึน ทาให้เม็ดเลือดขาวเดินทางเข้าไปฆ่าเชื้อโรคหรื อสิ่ ง
แปลกปลอมได้ดีข้ ึน โอกาสเจ็บป่ วยก็จะลดลง คือทาให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนัน่ เอง
ดังนั้น การที่มีกิจกรรมใดก็ตามที่ทาให้เรารู ้สึกเป็ นสุ ข มีการหลัง่ สารเอ็นโดรฟิ น ย่อมมี
ส่ วนเสริ มความแข็งแรงให้กบั ร่ างกายได้เสมอ ร่ างกายกับจิตใจมีความเชื่อมประสานกันอย่าง
แยกไม่ได้ ในบางครั้งเวลาไม่สบายกาย จิตใจก็มกั หงุดหงิดหรื อหดหู่ไปด้วย หรื อเวลาที่ไม่สบาย
ใจ ร่ างกายก็พลอยเบื่ออาหาร นอนไม่หลับไปด้วย ดังนั้นเวลาที่คนเราไม่สบาย นอกจากการ
รั บ ประทานยาตามแพทย์สั่ ง แล้ว การอยู่ใ นสภาวะที่ มี ค วามสบายกาย และสบายใจ หรื อ มี
ความสุ ขใจ ก็มีผลดีต่ออาการเจ็บป่ วยทางร่ างกาย (หมอเด่น. 2552)
เนื้ อหาดังกล่าวสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิ ฎก เล่ม 25 “ยมกวรรค ที่
1” ข้อ 11 ว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็ นหัวหน้า มีใจประเสริ ฐที่สุด สาเร็ จแล้วแต่ใจ” หมายความว่า
“ใจเป็ นประธานของสิ่ งทั้งปวง ใจเป็ นใหญ่ ใจประเสริ ฐที่สุด ทุกสิ่ งสาเร็ จได้ดว้ ยใจ”
ในพระไตรปิ ฎก เล่ม 19 “นขสิ ขาสู ตร” ข้อ 1747 “ว่าด้วยทุกข์ของพระอริ ยะเท่ากับฝุ่ นที่
ปลายเล็บ” หมายความว่า ผูท้ ี่ดบั ทุกข์ใจได้ ซึ่ งพระพุทธเจ้าเปรี ยบเทียบทุกข์ใจว่า มีความแรง
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เท่ากับดินทั้งแผ่นดิน จะเหลือเพียงทุกข์กายกับเรื่ องร้าย ซึ่ งพระพุทธเจ้าเปรี ยบเทียบทุกข์กายกับ
เรื่ องร้ายว่า มีความแรงเท่ากับฝุ่ นปลายเล็บ
ในพระไตรปิ ฎก เล่ม 19 “เจลสู ตร” ข้อ 1717 เมื่ อเกิ ดทุกข์ด้านร่ างกายหรื อเรื่ องร้ าย
พระพุทธเจ้าให้รีบพากเพียรอย่างทุ่มโถมเอาจริ งเอาจังกับการปฏิบตั ิอาริ ยสัจ 4 เพื่อดับทุกข์ที่ใจ
ก่อน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาคัญที่สุดเป็ นอันดับแรก และจะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการดับ
ทุกข์ทุกอย่าง
ในพระไตรปิ ฎก เล่ม 4 “มหาขันธกะ” ข้อ 1 พระพุทธเจ้าตรัสถึงทุกข์ใจ ทาให้เกิดทุกข์
ทั้งหมดทั้งมวลสื บเนื่ องตามมา ส่ วนการใช้หลัก อาริ ย สั จ 4 ดับทุกข์ใจได้ จะทาให้ดับ ทุ ก ข์
ทั้งหมดทั้งมวลสื บเนื่องต่อมาได้
และในพระไตรปิ ฎก เล่ ม 20 ข้อ 167-178, เล่ ม 14 ข้อ 257 และ เล่ ม 37 ข้อ 1698
พระพุทธเจ้าตรัสถึง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิกายหรื อวาจาหรื อใจที่ทุจริ ต ผิดศีล ไม่ดี จะได้รับพลังสร้างผลที่
เลวร้ายที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจต่อผูน้ ้ นั ทั้งในภพชาติที่ทานั้นส่ วนหนึ่ง และภพ
ชาติอื่นๆ สื บไปอีกส่ วนหนึ่ง ตรงกันข้ามผูท้ ี่ปฏิบตั ิกายหรื อวาจาหรื อใจที่สุจริ ต ถูกศีล ดีงาม จะ
ได้รับพลังสร้างผลที่ดีที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจต่อผูน้ ้ ัน ทั้งในภพชาติที่ทานั้นส่ วนหนึ่ ง
และภพชาติอื่นๆ สื บไปอีกส่ วนหนึ่ง
เนื้อหาดังกล่าวสอดคล้องกับการสร้างเซลล์ร่างกายให้แข็งแรง มีโครงสร้างและโครงรู ป
ปกติ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ด้านนามธรรมจะต้องปฏิบตั ิอาริ ยศีล (อาริ ยสัจ 4) ที่ถูกตรง จน
เกิดสภาพใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม เป็ นลาดับ จากพฤติกรรมดังกล่าว จะไม่มีวิบากร้าย จะมีแต่วิบากดี
ไม่เสี ยพลังไปสร้างทุกข์ ไม่เสี ยพลังไปผลักดันทุกข์ออก พลังจะกลับมาเป็ นของผูน้ ้ นั ทั้งหมด ทา
ให้กล้ามเนื้ อคลายตัว เพราะไม่ตอ้ งเกร็ งตัวบีบเอาทุกข์ออก เลือดลมจึงไหลเวียนสะดวก สาร
และพลังงานที่เป็ นประโยชน์ถูกดูดเข้าไปเลี้ยงร่ างกายได้ดี สารและพลังงานที่เป็ นโทษถูกขับ
ออกจากร่ างกายได้ดี สารเอ็นโดรฟิ นหลัง่ ออกมาจากต่อมใต้สมอง พิทูอิทารี แกลนด์ (Pituitary
gland) มีผลทาให้เซลล์ทว่ั ร่ างกายแข็งแรง มีโครงสร้างและโครงรู ปปกติ ทาหน้าที่ได้ตามปกติ
ซึ่ งด้านนามธรรมนั้นจะมีผลถึงประมาณ 70 เปอร์ เซ็นต์ บวกเกินร้อยเปอร์ เซ็นต์ (ใจเพชร กล้า
จน. 2553, 2558 ; นิตยาภรณ์ สุ รสาย. 2563)
โดยทาควบคู่ไปกับด้านรู ปธรรม คือการรับสารหรื อพลังงานด้านรู ปธรรมที่สมดุลร้อน
เย็นกับชีวิต ณ เวลานั้น เช่น อาหารหรื อสมุนไพร ฯลฯ ที่ใช้หรื อสัมผัสแล้วรู ้สึกสบาย เบากาย มี
กาลัง เป็ นอยู่ผาสุ ก และระบายสารหรื อพลังงานที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชี วิต ด้วยวิธีการ
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ต่างๆ ซึ่ งวิธีการรับหรื อระบายสารหรื อพลังงานที่ เป็ นรู ปธรรมดังกล่าว จะมีผลประมาณ 30
เปอร์ เซ็นต์ บวกลบ ในการทาให้เซลล์ร่างกายแข็งแรง โครงสร้างและโครงรู ปปกติ ทาหน้าที่ได้
ตามปกติ (ใจเพชร กล้าจน. 2553, 2558; นิตยาภรณ์ สุ รสาย. 2563)
ดังนั้น เซลล์ร่างกายที่แข็งแรง มีโครงสร้างและโครงรู ปที่ปกติ ก็จะสามารถผลิตเม็ดเลือด
ขาวและสารอินเตอร์ เฟอรอนได้ดีที่สุด มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด ทาให้สามารถกาจัดเชื้อไวรัสโควิด
เชื้อโรคอื่นๆ รวมถึงโรคไม่ติดเชื้ออื่นๆ เช่น มะเร็ ง เนื้องอก ฯลฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพที่สุด
พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิ ฎก เล่ม 25 “อัตตวรรคที่ 12” ข้อ 22 “ตนแลเป็ นที่พ่ ึงของ
ตน” ในพระไตรปิ ฎก เล่ม 28 ข้อ 1, 073 “ที่ พ่ ึงของสัตว์ท้ งั ปวงยิ่งไปกว่าทานไม่มี” และใน
พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 “จัตตาริ สูตร” ข้อ 281 “ดูกรภิกษุท้ งั หลายปั จจัยน้อย หาได้ง่ายและไม่มี
โทษ 4 อย่างนี้ 4 อย่างเป็ นไฉน ดูกรภิกษุท้ งั หลายบรรดาจีวร ผ้าบังสุ กุล น้อย หาได้ง่ายและไม่มี
โทษ บรรดาโภชนะ คาข้าวที่ได้ดว้ ยปลีแข้ง น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคน
ไม้ น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษบรรดาเภสัช มูตรเน่า น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรากล่าวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง ของภิกษุซ่ ึ งเป็ นผูส้ ันโดษด้วยปั จจัยที่นอ้ ย หาได้ง่าย
และไม่มีโทษ ว่าเป็ นองค์แห่ งความเป็ นสมณะฯ (ผูส้ งบจากบาปจากทุกข์นอ้ ยใหญ่ได้) ความคับ
แค้นแห่ งจิต ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผูส้ ันโดษ ด้วยปั จจัยน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ เพราะปรารภ
เสนาสนะ จี ว รปานะและโภชนะ ทิ ศ ของเธอชื่ อ ว่า ไม่ก ระทบกระเทื อ น ภิ ก ษุ ผูส้ ั น โดษ ไม่
ประมาทยึดเหนี่ยวเอาไว้ได้ซ่ ึ งธรรมอันสมควรแก่ธรรมที่พระตถาคตตรัสบอกแล้วแก่เธอ”
จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้า พบว่า การพึ่งตนและเกื้อกูลช่วยเหลือกัน ในการดารงชีวิตโดย
ใช้ปัจจัย 4 คือ อาหาร ยารักษาโรค เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ที่ใช้นอ้ ย (ประหยัด) หาได้ง่าย (เรี ยบ
ง่าย ทาได้ง่าย อยู่ใกล้ตวั หรื ออยู่ในตัว) และไม่มีโทษ (เป็ นประโยชน์) เป็ นหลักของชี วิต ใช้
อย่างอื่นเป็ นรอง (เมื่อจาเป็ น) เป็ นข้อปฏิบตั ิสาคัญที่ทาให้ชีวิตพ้นทุกข์
สอดคล้องกับที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า “สรรพสิ่ งทั้งหลาย
ดารงอยู่พร้ อมกับเจริ ญยัง่ ยืนไปได้ เพราะมี ความสมดุลในตัวเอง...” (พระราชดารั ส วันที่ 8
สิ งหาคม 2534), “ต้องทาแบบ “คนจน” เราไม่เป็ นประเทศร่ ารวย เรามีพอสมควร พออยูไ่ ด้ แต่
ไม่เป็ นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็ นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก ก็จะมีแต่ถอย
หลัง ประเทศเหล่านั้นที่เป็ นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลัง และถอยหลัง
อย่างน่ากลัว แต่ถา้ เรามีการบริ หารแบบเรี ยกว่าแบบ “คนจน” แบบไม่ติดกับตารามากเกินไป ทา
อย่างมีสามัคคีนี่แหละ คือ เมตตากันก็จะอยูไ่ ด้ตลอดไป... ถ้าเราใช้ ตาราแบบ “คนจน” ใช้ความ
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อะลุ่มอล่วยกัน ตารานั้นไม่จบ เราจะก้าวหน้าเรื่ อย ๆ” (พระราชดารัส วันที่ 4 ธันวาคม 2534)
“ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรื อระบบพอเพียง... อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง (พึ่งตนเอง)” (พระราช
ดารัส วันที่ 4 ธันวาคม 2541),“เศรษฐกิจพอเพียงนี้ มีเป็ นขั้น ๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้
ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์ เซ็นต์นี่เป็ นสิ่ งที่ทาไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการ
ช่วยกัน... ให้สามารถที่จะดาเนินงานได้” (พระราชดารัส วันที่ 23 ธันวาคม 2542)
จะเห็นได้ว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตรัสสอดคล้องกับพระพุทธเจ้า ถึงการปฏิบตั ิที่ทาให้
ชี วิ ต อยู่ร อดปลอดภัย อยู่เ ย็น เป็ นสุ ข นั้น เน้น การด ารงชี วิ ต ให้สมดุ ล ด้ว ยสิ่ ง ที่ ส าคัญ จาเป็ น
ประหยัด เรี ยบง่าย พึ่งตนเองได้เป็ นหลัก พึ่งคนอื่นหรื อสิ่ งที่ยงุ่ ยากซับซ้อนเป็ นรอง (เมื่อจาเป็ น)
สิ่ งใดที่เกินกาลังความสามารถ ก็เกื้อกูลช่วยเหลือกัน
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น สามารถบูรณาการผสมผสานการดูแลสุ ขภาพแผนต่างๆ
ด้วยพุทธศาสตร์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ การพึ่งตน ด้วยสิ่ งที่ประหยัดเรี ยบง่าย เป็ น
หลัก พึ่งคนอื่นหรื อสิ่ งที่ยงุ่ ยากซับซ้อนเป็ นรอง (เมื่อจาเป็ น) เพื่อเข้าสู่ สภาพที่สมดุล อันจะทาให้
โรคหายหรื อทุเลา เกิดความแข็งแรง อายุยนื ดังนี้
ภำวะร้ อนเย็นไม่ สมดุลจำกกำรติดเชื้อโควิด
เมื่อติดเชื้อโควิด ทาให้โครงสร้าง โครงรู ปของเซลล์ผิดปกติ เสี ยหน้าที่ เกิดภาวะร้อนเย็น
ไม่สมดุล ดังนี้
1. ภาวะไม่สมดุลแบบร้อนเกิน (กระทบอากาศ อาหาร สมุนไพร หรื อสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อนแล้ว
รู ้สึกไม่สบาย กระทบสิ่ งที่มีฤทธิ์ เย็นรู ้สึกสบาย) จากร่ างกายผลิตพลังงานมาต่อสู ้กบั เชื้อโควิด
ตามหลักวิทยาศาสตร์ การทางานของร่ างกายจะเกิดกรดและความร้อนที่เป็ นของเสี ย เป็ นพิษต่อ
ร่ างกายขึ้น แก้ไขด้วยการใช้ส่ิ งที่มีฤทธิ์ เย็น ลดหรื องดสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อน เท่าที่รู้สึกสุ ขสบาย เบา
กาย มีกาลัง หรื อไม่สบายแต่เบากาย มีกาลัง
2. ภาวะไม่สมดุลแบบร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกัน (ร้อนเย็นพันกัน) (กระทบอากาศ อาหาร
สมุนไพร หรื อสิ่ งที่มีฤทธิ์ ร้อนอย่างเดียวแล้วรู ้สึกไม่สบาย กระทบสิ่ งที่มีฤทธิ์ เย็นอย่างเดี ยวก็
รู ้ สึกไม่สบาย แต่เมื่ อกระทบทั้งสิ่ งที่ มีฤทธิ์ ร้ อนและเย็นผสมกันแล้วรู ้ สึกสบาย) จากกลไกที่
ร่ างกายเกร็ งตัว (รี เฟล็กซ์) บีบเอาพิษโควิด พิษกรดและความร้อนออก จุดที่ผลิตพลังงานขึ้นมา
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เกร็ งตัวบี บพิษจะเกิ ดภาวะร้ อนเกิ น ส่ วนจุ ดที่ เลื อดลมไหลเวียนไปเลี้ ยงไม่ได้และจุ ดที่หมด
พลังงานจะเกิดภาวะเย็นเกิน จึงเกิดภาวะไม่สมดุลแบบร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกัน แก้ไขด้วยการ
ใช้ส่ิ งที่มีฤทธิ์ร้อนและเย็นผสมกัน เท่าที่รู้สึกสุ ขสบาย เบากาย มีกาลัง หรื อไม่สบายแต่เบากาย มี
กาลัง
3. ภาวะไม่สมดุลแบบเย็นเกิน (กระทบอากาศ อาหาร สมุนไพร หรื อสิ่ งที่มีฤทธิ์ เย็นแล้ว
รู ้สึกไม่สบาย กระทบสิ่ งที่มีฤทธิ์ร้อนรู ้สึกสบาย) จากกลไกที่ร่างกายผลิตพลังงานมาต่อสู ้กบั เชื้อ
โควิด รวมทั้งเกร็ งตัว (รี เฟล็กซ์) บี บเอาพิษโควิด พิษกรดและความร้ อนออก ต่อเนื่ องเป็ น
เวลานาน เลือดลมไหลเวียนไปเลี้ยงร่ างกายไม่ได้และหมดพลังงานจนเกิดภาวะเย็นเกิน แก้ไข
ด้วยการใช้ส่ิ งที่มีฤทธิ์ร้อน ลดหรื องดสิ่ งที่มีฤทธิ์ เย็น เท่าที่รู้สึกสุ ขสบาย เบากาย มีกาลัง หรื อไม่
สบายแต่เบากาย มีกาลัง
ต้องวินิจฉัยตรวจสอบว่า ณ เวลานั้นมีภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลแบบใด เพื่อนาไปสู่ การปรับ
สมดุลร้อนเย็นได้ถูกต้อง ซึ่ งจะทาให้ โครงสร้าง โครงรู ปของเซลล์ ปกติ ทาหน้าที่ได้ตามปกติ
สามารถสร้างเม็ดเลือดขาว และสารอินเทอร์โฟรอนมากาจัดเชื้อไวรัสโควิดได้
5 วิธีแรกที่มีประสิ ทธิภำพสู งในกำรปรับสมดุลร้ อนเย็นสู้ ภัยโควิด
5 วิธีแรกที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งในการปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมเพื่อ
การพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในการแก้ไขหรื อบรรเทาอาการไม่สบายจากการติดเชื้อโค
วิด หรื ออาการคล้ายโควิด หรื ออาการข้างเคียงจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด
5 วิธีดงั กล่าวนั้นจะช่วยลดไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้คดั จมูก น้ ามูกไหล หายใจลาบาก คัน
ตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย ขับปั สสาวะ แก้ทอ้ งเสี ย ขับพิษในร่ างกาย ปรับสมดุลร้อน-เย็น ลด
อาการไม่สบายอื่น ๆ และเพิ่มภูมิตา้ นทาน
ข้อควรตระหนักที่สาคัญยิ่งในการรักษาโรค หรื อดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ คือ การเพิ่ม
ศีล จะทาให้ทุกวิธีในการรั กษามี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ส่ วนการผิดศีล จะทาให้ทุกวิธีในการ
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รักษามีประสิ ทธิ ภาพลดลง และประเด็นที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือพระพุทธเจ้าและการแพทย์ทุก
แผนพบว่า แต่ละคนมีองค์ประกอบของชี วิตแตกต่างกัน จึงถูกกับวิธีการ หรื อสิ่ งที่ใช้ในการ
รักษาแตกต่างกันไป ซึ่ งเป็ นที่มาของคากล่าวที่ว่า “ลางเนื้อชอบลางยา” คือแต่ละคน ถูกกับแต่
ละสิ่ งแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน ดังนั้น พระพุทธเจ้าและหลักการพยาบาลจึงยืนยันว่า สิ่ งที่ทาให้
หายหรื อทุเลาจากโรค ทาให้มีโรคน้อย แข็งแรง อายุยืน คือ ให้เลือกใช้วิธีที่ผนู ้ ้ นั รู ้สึกสุ ขสบาย
เบากาย มีกาลัง เป็ นอยูผ่ าสุ ก
5 วิธีดงั กล่าว มีรายละเอียดดังนี้
1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล
กรณี มีภาวะร้อนเกินดื่มน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดจากธรรมชาติ
วิธีทา ใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น เช่น ใบข้าว ครึ่ ง-1 กามือ ใบย่านางเขียว 5-20 ใบ ใบเตย 1-3 ใบ
บัวบก ครึ่ ง-1 กามือ หญ้าปั กกิ่ง 1-5 ต้น ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์) ครึ่ ง-1 กามือ ผักบุง้ ครึ่ ง-1 กา
มือ ใบเสลดพังพอน ครึ่ ง-1 กามือ หยวกกล้วย ครึ่ ง-1 คืบ และว่านกาบหอย 3-5 ใบ เป็ นต้น จะใช้
อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกันก็ได้ โขลกให้ละเอียดหรื อขยี้หรื อปั่ น ผสมกับน้ าเปล่า
1-3 แก้ว (200-600 ซี ซี) กรองผ่านกระชอน เอาน้ าที่ได้มาดื่ม ครั้งละประมาณ ครึ่ ง-1 แก้ว วันละ
1-3 ครั้ง ก่อนอาหารหรื อตอนท้องว่างหรื อดื่มเมื่อรู ้สึกไม่สบาย ปริ มาณการดื่มและความเข้มข้น
ของสมุนไพรอาจมากหรื อน้อยกว่านี้ก็ได้ ตามความรู ้สึกสุ ขสบาย เบากาย มีกาลัง
กรณี มีภาวะร้อนเกิ นและเย็นเกิ นเกิ ดขึ้นพร้อมกัน ให้กดน้ าร้อนใส่ น้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็น
หรื อนาไปต้มให้เดือดก่อนดื่ม หรื ออาจนาสมุนไพรฤทธิ์ร้อนมาผสมในสัดส่ วนใกล้เคียงกันก่อน
ดื่มก็ได้ เช่น ผสมน้ าต้มขมิน้ ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา กระเทียม กระชาย มะตูม เป็ นต้น
กรณี มีภาวะเย็นเกิ น ต้มน้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็นจนน้ าสมุนไพรลดลงครึ่ งหนึ่ งหรื อน้อยกว่า
ครึ่ ง หรื อผสมสมุนไพรฤทธิ์ร้อนในสัดส่ วนที่สมุนไพรฤทธิ์ร้อนมากกว่า (ปริ มาณสมุนไพรฤทธิ์
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ร้อนที่เหมาะสมเฉลี่ยประมาณ 1-3 ข้อนิ้วมือต่อครั้ง อาจปรับปริ มาณมากหรื อน้อยกว่านี้ได้ ตาม
ความรู ้สึกสุ ขสบาย เบากาย มีกาลังของแต่ละคน)
ตัวอย่างสมุนไพรฤทธิ์ เย็น ต้นข้าว ย่านาง ใบเตย ผักบุง้ เบญจรงค์ (อ่อมแซบ) บัวบก ต้น
กล้วย (ทุกส่ วน) หญ้าปั กกิ่ง หญ้าม้า หญ้าปราบใบมน หญ้าปราบใบแหลม ว่านกาบหอย ว่าน
หางจระเข้ ว่านฮง็อก ว่านมหากาฬ สะระแหน่ สายบัว เสลดพังพอนตัวเมีย
ผักสลัด น้ านมราชสี ห์ ผักเป็ ด น้ ามะกรู ด น้ ามะนาว รางจืด ต้นขี้กา
(ทั้ง 5) รากและต้นหญ้าคา รากหญ้าขัดมอญ หญ้าเอ็นยืด หญ้าถอดปล้อง ฟ้าทะลายโจร
บอระเพ็ด ลูกใต้ใบ ตูต้ ้ ี หูเสื อ เป็ นต้น
ตัวอย่างสมุนไพรฤทธิ์ ร้ อนเย็นผสมกัน เช่ น ผักกาดนา (ช่ วยชาติ ) ปื นนกไส้ (ช่ วยชี พ)
เพื่อนพริ ก (ชูพ้ ริ ก) เปลือก/ใบมะกรู ด เปลือก/ใบมะนาว โคคลาน (โคคลานมีรสขม (ฤทธิ์ เย็น)
และเบื่อเมา (ฤทธิ์ ร้อน)) สาบเสื อ ไมยราบยักษ์ ไมยราบเล็ก ใบหนาด ใบหนาดนา ใบเปล้า โกฐ
จุฬาลัมพา (โกฐจุฬาลัมพา ใช้เล็กน้อยเป็ นยา ใช้มากเป็ นพิษ) เป็ นต้น
ตัวอย่างสมุนไพรฤทธิ์ ร้อน พริ ก ตะไคร้ ขมิ้น ขิง ข่า กะเพรา โหระพา กระเทียม กระชาย
พริ กไทย หอมแดง ผักกาดไร่ ลูกยอ รากถัว่ พู (โสมจีน โสมเกาหลี ชา เหมาะสาหรับเมื องที่
สมุนไพรเหล่านี้เกิดได้ง่าย) (ยูคาลิปตัส การบูร ใช้เล็กน้อยเป็ นยา ใช้มากเป็ นพิษ) เป็ นต้น
ตัวอย่างสมุนไพรหอมระเหย ใบเตย สะระแหน่ เปลื อก/ใบมะกรู ด เปลื อก/ใบมะนาว
สาบเสื อ ใบหนาด ตะไคร้ ขมิ้น ขิง ข่า กะเพรา โหระพา กระเทียม กระชาย พริ กไทย หอมแดง
ผักกาดไร่ (โกฐจุฬาลัมพา ยูคาลิปตัส การบูร ใช้เล็กน้อยเป็ นยา ใช้มากเป็ นพิษ)
ใช้เมื่อไม่สบาย หยุดใช้เมื่อใช้แล้วเท่าเดิม หรื อแย่ลง
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หลักกำรเลือกใช้ สมุนไพรด้ วยทฤษฎีน้ำ 12 แก้ว
เตรี ยม สมุนไพร 12 แก้ว (แบบ) ประกอบด้วย 1) น้ าเปล่า 2) น้ าอุ่น 3) น้ าร้ อน 4)
สมุนไพรฤทธิ์ เย็นในน้ าเปล่า 5) สมุนไพรฤทธิ์ เย็นในอุ่น 6) สมุนไพรฤทธิ์ เย็นในน้ าร้อน 7)
สมุนไพรฤทธิ์ ร้อนเย็นผสมกันในน้ าเปล่า 8) สมุนไพรฤทธิ์ ร้อนเย็นผสมกันในอุ่น 9) สมุนไพร
ฤทธิ์ ร้อนเย็นผสมกันในน้ าร้อน 10) สมุนไพรฤทธิ์ ร้อนในน้ าเปล่า 11) สมุนไพรฤทธิ์ ร้อนใน
น้ าอุ่น 12) สมุนไพรฤทธิ์ร้อนในน้ าร้อน
จากนั้นทดลองน้ าสมุนไพรทีละอย่าง เอามาดม ทา หรื อดื่ม แล้วดูผลภายใน 10-20 นาที
ว่าสัมผัสอะไรแล้วรู ้สึกสบายหรื อไม่สบาย แล้วเลือกใช้ตวั ที่รู้สึกสบายแสดงว่าตัวนั้นถูกกันกับ
เรา ใช้ในปริ มาณที่รู้สึกสบาย ให้ใช้ไปเรื่ อย ๆ เท่าที่รู้สึกสบาย จนกว่าจะรู ้สึกว่าอาการเท่าเดิม
หรื อแย่ลง แสดงว่าสมุนไพรที่ใช้มากเกินพอดี เกินสมดุลแล้ว ให้หยุดใช้
เมื่อเพิ่มศีล จะทาให้ระบบประสาทดี การวินิจฉัยโรคแม่นยา และการรักษามีประสิ ทธิภาพ
เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นการผิ ด ศี ล จะท าให้ร ะบบประสาทไม่ ดี การวิ นิ จ ฉัย ผิ ด พลาด และการรั ก ษามี
ประสิ ทธิภาพลดลง
ตัวอย่ำงน้ำสกัด (กลัน่ ) สมุนไพรฤทธิ์ร้อนเย็นปรับสมดุล
น้ าสกัดสมุนไพร สามารถเก็บไว้ได้นาน 1-3 ปี หรื อจนกว่ากลิ่นหรื อรสเปลี่ยนจากเดิ ม
เป็ นวิธีที่ทาให้สมุนไพรมีฤทธิ์ เร็ วและแรง ทาให้เหมาะสมกับการใช้ในช่ วงที่หาสมุนไพรสด
ไม่ได้ หรื อมีอาการป่ วยที่ตอ้ งการความรวดเร็ วและแรงในการรักษา
1. กรณี เป็ นภาวะร้อนเกิ น ใช้น้ าสกัดสมุนไพรฤทธิ์ เย็นประมาณ 1-3 ช้อนแกง ผสมกับ
น้ าเปล่าหรื อน้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็นสด ประมาณ 1 แก้ว (ประมาณ 200 ซี ซี) แล้วดื่มก่อนอาหาร
หรื อตอนท้องว่าง หรื อตอนรู ้สึกไม่สบาย ดื่มประมาณ ครั้งละครึ่ ง - 1 แก้ว สามารถปรับปริ มาณ
การดื่มและความเข้มข้นของสมุนไพรตามความต้องการของร่ างกาย คือดื่มเท่าที่รู้สึก สบาย เบา
กาย มีกาลัง
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2. กรณี เป็ นภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกัน ใช้น้ าสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็น ประมาณ 1-3 ช้อน
แกง ผสมน้ าอุ่นหรื อน้ าร้อน หรื อน้ าสมุนไพรฤทธิ์ร้อน ประมาณ 1 แก้ว (ประมาณ 200 ซีซี) แล้ว
ดื่มก่อนอาหาร หรื อตอนท้องว่าง หรื อตอนรู ้สึกไม่สบาย ดื่มประมาณ ครั้งละครึ่ ง - 1 แก้ว หรื อ
ใช้น้ าสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นผสมน้ าสกัดสมุนไพรฤทธิ์ร้อน อย่างละประมาณ 1-3 ช้อนแกง แล้ว
ดื่มก่อนอาหาร หรื อตอนท้องว่าง หรื อตอนรู ้สึกไม่สบาย สามารถปรับปริ มาณการดื่มและความ
เข้มข้นของสมุนไพรตามความต้องการของร่ างกาย คือดื่มเท่าที่รู้สึก สบาย เบากาย มีกาลัง
3. กรณี เป็ นภาวะเย็นเกิน ใช้น้ าสกัดสมุนไพรฤทธิ์ ร้อนประมาณ 1-3 ช้อนแกง ผสมน้ าร้อน
หรื อน้ าสมุนไพรฤทธิ์ ร้อน ประมาณ 1 แก้ว (ประมาณ 200 ซี ซี) แล้วดื่มก่อนอาหาร หรื อตอน
ท้องว่าง หรื อตอนรู ้สึกไม่สบาย ดื่มประมาณ ครั้งละครึ่ ง - 1 แก้ว สามารถปรับปริ มาณการดื่ม
และความเข้มข้นของสมุนไพรตามความต้องการของร่ างกาย คือดื่มเท่าที่รู้สึก สบาย เบากาย มี
กาลัง
ใช้เมื่อไม่สบาย หยุดใช้เมื่อใช้แล้วเท่าเดิม หรื อแย่ลง
ตัวอย่ำงน้ำ 3 พลังพุทธ
ลดไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้คดั จมูก น้ ามูกไหล หายใจลาบาก คันตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย
ขับปั สสาวะ แก้ทอ้ งเสี ย ขับพิษในร่ างกาย ปรับสมดุลร้อน-เย็น ลดอาการไม่สบายอื่น ๆ และ
เพิ่มภูมิตา้ นทาน
ใช้ในกรณี มีอาการไม่สบายรุ นแรง หรื อฉุกเฉิน
ส่ วนผสม สู ตรที่ 1
1) น้ าสกัดสมุนไพรฤทธิ์ เย็น 1-3 ช้อนแกง 2) ผงถ่าน 1 ช้อนชา 3) น้ าสกัดสมุนไพรที่มี
น้ ามันหอมระเหย 1-5 หยด หรื อน้ ามันเขียว 1-3 หยด (เลือกใช้ที่รู้สึกสบาย)
ส่ วนผสม สู ตรที่ 2
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1) น้ าสกัดสมุนไพร 1-3 ช้อนแกง (ใช้น้ าสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นหรื อฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกัน 7
ส่ วน ผสมกับสมุนไพรฤทธิ์ ร้อน 3 ส่ วน สามารถปรับสัดส่ วนได้เท่าที่รู้สึกสบาย) 2) ผงถ่าน 1
ช้อนชา 3) น้ าสกัดสมุนไพรที่มีน้ ามันหอมระเหย 1-5 หยด หรื อน้ ามันเขียว 1-3 หยด (เลือกใช้ที่
รู ้สึกสบาย)
โดยเลือกใช้สูตรที่ 1 หรื อ สู ตรที่ 2 ตามที่เมื่อใช้แล้วรู ้สึกสบาย และสามารถปรับปริ มาณ
ของส่ วนผสมในแต่ละข้อแต่ละชนิ ดของสู ตรที่ 1 หรื อ สู ตรที่ 2 ได้ตามที่เมื่อใช้แล้วรู ้สึกสบาย
หรื ออาจผสมเป็ นน้ า 1 พลังพุทธหรื อ 2 พลังพุทธ (น้ าสกัดสมุนไพร หรื อผงถ่าน หรื อน้ ามัน
เขียว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อ 2 อย่าง ตามที่มีและใช้แล้วรู ้สึกสบาย)
วิธีใช้
1. กรณี เป็ นภาวะร้อนเกิน ใช้น้ า 3 พลังพุทธประมาณ 1-3 ช้อนแกง ผสมกับน้ าเปล่าหรื อน้ า
สมุนไพรฤทธิ์เย็นสด ประมาณ 1 แก้ว (ประมาณ 200 ซีซี) แล้วดื่มก่อนอาหาร หรื อตอนท้องว่าง
หรื อตอนรู ้สึกไม่สบาย ดื่มประมาณ ครั้งละครึ่ ง - 1 แก้ว สามารถปรับปริ มาณการดื่มและความ
เข้มข้นของสมุนไพรตามความต้องการของร่ างกาย คือดื่มเท่าที่รู้สึก สบาย เบากาย มีกาลัง
2. กรณี เป็ นภาวะร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกัน ใช้น้ า 3 พลังพุทธ ประมาณ 1-3 ช้อนแกง ผสม
น้ าอุ่น หรื อน้ าสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเจือจาง ประมาณ 1 แก้ว (ประมาณ 200 ซีซี) แล้วดื่มก่อนอาหาร
หรื อตอนท้องว่าง หรื อตอนรู ้สึกไม่สบาย ดื่มประมาณ ครั้งละครึ่ ง - 1 แก้ว สามารถปรับปริ มาณ
การดื่มและความเข้มข้นของสมุนไพรตามความต้องการของร่ างกาย คือดื่มเท่าที่รู้สึก สบาย เบา
กาย มีกาลัง
3. กรณี เป็ นภาวะเย็นเกิ น ใช้น้ า 3 พลังพุทธประมาณ 1-3 ช้อนแกง ผสมน้ าร้อน หรื อน้ า
สมุนไพรฤทธิ์ร้อนเข้มข้นประมาณ 1 แก้ว (ประมาณ 200 ซีซี) แล้วดื่มก่อนอาหาร หรื อตอนท้อง
ว่าง หรื อตอนรู ้สึกไม่สบาย ดื่มประมาณ ครั้งละครึ่ ง - 1 แก้ว สามารถปรับปริ มาณการดื่มและ
ความเข้มข้นของสมุนไพรตามความต้องการของร่ างกาย คือดื่มเท่าที่รู้สึก สบาย เบากาย มีกาลัง
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ใช้เมื่อไม่สบาย หยุดใช้เมื่อใช้แล้วเท่าเดิม หรื อแย่ลง
เมื่อเพิ่มศีล การรักษามีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่ วนการผิดศีล การรักษามีประสิ ทธิภาพลดลง

2. กำรสู ดดมสมุนไพร อบ อำบ เช็ดสมุนไพร หยอดจมูก หรื อล้ำงจมูก
เพื่อลดอาการไข้ ไอ คัดจมูก น้ ามูกไหล หายใจลาบาก ช่วยขับเสมหะ
วิธีใช้
วิธีที่ 1 นาน้ ามันเขียว 1-3 หยดมาสู ดดม หรื อนาน้ ามันเขียว 1-3 หยด หรื อน้ าสมุนไพรสกัด
(กลัน่ ) 1-3 ช้อนแกง ผสมในน้ าอุ่น เพื่อสู ดดม หรื อเลือกสมุนไพรฤทธิ์ ร้อนเย็นที่ถูกกัน (เมื่อสู ด
ดมหรื อสัมผัสแล้วรู ้สึกสบาย) สมุนไพรสดหรื อแห้ง ประมาณ ครึ่ ง -1 กามือ หรื อน้ าสมุนไพร
สกัด (กลัน่ ) ประมาณ 1-3 ช้อนแกง หรื อน้ ามันเขียว 1-3 หยด นาไปต้มกับน้ าเปล่าประมาณ 1-3
แก้ว เดือดประมาณ 3-5 นาที ยกลงจากเตา ใช้ผา้ คลุมศีรษะสู ดไอระเหย เท่าที่รู้สึกสบาย
วิ ธี ที่ 2 เลื อ กสมุ น ไพรฤทธิ์ ร้ อ นเย็น ที่ ถู ก กัน (เมื่ อ สู ด ดมหรื อสั ม ผัส แล้ว รู ้ สึ ก สบาย)
สมุนไพรสดหรื อแห้ง ประมาณ 1-3 กามือ หรื อสมุนไพรสกัด (กลัน่ ) ประมาณ 1-3 ช้อนแกง
หรื อน้ ามันเขียว 1-3 หยด นาไปต้มกับน้ าเปล่าประมาณ 1-3 ขัน (ลิตร) โดยใส่ หม้อหุ งข้าวไฟฟ้า
หรื อกระทะไฟฟ้า หรื อต้มโดยเชื้อเพลิงหรื อความร้อนอื่นๆให้เดือด แล้วยกลงจากเตา ใช้เก้าอี้
คร่ อมหม้อสมุนไพร ใช้ผา้ ห่ มคลุมตัวหรื อคลุมศี รษะ หรื อทากระโจมแบบง่ายๆ อบครั้ งละ
ประมาณ 5-15 นาที หรื อเท่าที่รู้สึกสบาย พัก 1-3 นาที อบ 1-3 รอบ หรื อเท่าที่รู้สึกสบาย
วิธีที่ 3 นาสมุนไพรที่ใช้อบในวิธีที่ 2 ที่ถูกกันคือสัมผัสแล้วรู ้สึกสบาย ผสมน้ าเปล่าให้อุ่น
สบายนามาอาบเท่าที่รู้สึกสบาย
วิ ธี ที่ 4 เลื อ กสมุ น ไพรฤทธิ์ ร้ อ นเย็น ที่ ถู ก กัน (เมื่ อ สู ด ดมหรื อสั ม ผัส แล้ว รู ้ สึ ก สบาย)
สมุนไพรสดหรื อแห้ง ประมาณ 1-3 กามือ หรื อสมุนไพรสกัด (กลัน่ ) ประมาณ 1-3 ช้อนแกง
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หรื อน้ ามันเขียว 1-3 หยดผสมน้ าเปล่า 1-3 ขัน (ลิตร) หรื อใส่ น้ าร้อน 1-3 ขัน (ลิตร) แล้วนาน้ า
ดังกล่าวมาผสมน้ าให้อุ่น นามาเช็ดตัวเท่าที่รู้สึกสบาย โดยเน้นบริ เวณ หน้าอก บ่า หลัง แขน
วิธีที่ 5 ใช้น้ าสกัดสมุนไพรที่ถูกกัน 1-5 หยดหยอดจมูก
วิธีที่ 6 ใช้น้ าสกัดสมุนไพรที่ถูกกัน 1-3 ซีซี ใส่ เครื่ องพ่นจมูก
วิธีที่ 7 ใช้น้ าสกัดสมุนไพรที่ถูกกัน 1-5 หยด หรื อเกลือ ประมาณ 1-3 เมล็ดถัว่ เขียว ผสม
น้ าเปล่าหรื อน้ าอุ่นเล็กน้อย ประมาณ ครึ่ ง - 1 แก้ว สู ดเข้าจมูกแล้วสั่งออก เท่าที่รู้สึกสบาย
เมื่อเกิ ดอาการไข้ ไอ คัดจมูก น้ ามูกไหล หายใจไม่สะดวก มีเสมหะ เลือกใช้ตามความ
เหมาะสมว่ารู ้สึกสบายกับวิธีใด หยุดใช้เมื่อใช้แล้วเท่าเดิม หรื อแย่ลง
3. กำรออกกำลังกำย กดจุด ลมปรำณ ฝึ กลมหำยใจ
การออกกาลังกายที่พอเหมาะ คือการเคลื่อนไหวร่ างกายเร็ วในขณะที่รู้สึกกระปรี้ กระเปร่ า
ที่ สุ ด ต่ อ เนื่ อ งกัน เท่ า ที่ เ ริ่ ม รู ้ สึ ก ทนได้ย ากได้ล าบากเกิ นแล้ว ผ่อ นลง ท าควบคู่ กับ การกดจุ ด
ลมปราณ การดัดกล้ามเนื้ อเส้นเอ็นให้ยืดหยุ่น และดัดให้กล้ามเนื้ อกระดูกเส้นเอ็นเข้า ที่ ตาม
สภาพปกติ โดยทาเท่าที่รู้สึกสุ ขสบาย เบากาย มีกาลัง
กำรกดจุดลมปรำณ
การเลื อกวิธีออกกาลัง กายให้พอเหมาะที่ จะสู ้กับ โควิด เน้นการเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อปอด หัวใจ เช่น มาร์ ชชิ่ง (ยืนแกว่งแขน ยกขาสู ง) เดินเร็ ว ปั่ นจักรยาน ว่ายน้ า เป็ นต้น
สาหรับการกดจุดลมปราณโยคะนั้นจะทาให้เส้นลมปราณทะลุทะลวงดี ซึ่ งจุดลมปราณ เป็ น
บริ เวณที่พลังของชีวิตดูดดึงเอาพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นเป็ นประโยชน์ท้ งั ในและนอกตัวมาเลี้ยง
ชี วิตมากที่สุด และผลักดันเอาพลังงานพิษที่ไม่สมดุ ลร้ อนเย็นออกจากชี วิตมากที่สุด ซึ่ งเส้น
ลมปราณหลักนั้นจะอยูท่ ี่ขา้ งกระดูก ข้างเส้นเอ็น ข้างเส้นประสาท และร่ องกล้ามเนื้อ
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วิธีกดจุดลมปราณ กดที่จุดตามรู ปประมาณ 1-3 วินาที แล้วผ่อนประมาณ 1 วินาที แล้วก็กด
ลงไปอีก ทาอย่างนี้ไปเรื่ อย ๆ เท่าที่รู้สึกสบาย การกดเส้นลมปราณ และหรื อกดจุดลมปราณ ให้
มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด คือกดจุดบริ เวณตามรู ปข้างต้น ถ้าไม่แน่ใจว่ากดถูกจุดหรื อถูกเส้นหรื อไม่
ให้ใช้หลักของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในพระไตรปิ ฎก "อนายุสสสู ตร" ว่าด้วยหลักการท าให้
แข็งแรงอายุยนื ข้อที่ 1 คือ เป็ นผูร้ ู ้จกั ทาความสบายแก่ตนเอง ดังนั้นให้เรากดลงไปในจุดหรื อเส้น
ที่เรารู ้สึกสบายและมีกาลังที่สุด ลงน้ าหนักของความแรง ความนานในแต่ละครั้ง ทิศทางการกด
และจานวนครั้งที่เรารู ้สึกสบายและมีกาลังที่สุด ณ เวลานั้น การทาให้เกิดสภาพดังกล่าวจะทาให้
เกิดความสมดุล บาบัดรักษาโรคและสร้างพลังชีวิตทันที
ปอด เป็ นอวัยวะแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด และทางการแพทย์แผนจีนพบว่า ปอด
กับลาไส้ใหญ่สัมพันธ์กนั และกลไกในการขับพิษโควิด หัวใจจะทางานหนัก ดังนั้นหากฉุ กเฉิน
เส้นลมปราณลาไส้ใหญ่ ปอด หัวใจ เยื่อหุ ้มหัวใจคือเส้นที่ควรเน้น และหากไม่มีเวลาให้เน้นที่
จุดลมปราณลาไส้ใหญ่ (จุดเจียนอวี่ จุดเหอกู่) จุดลมปราณปอด (จุดฉื่ อเจ๋ อ จุดจงฝู่ ) จุดลมปราณ
เยือ่ หุม้ หายใจ (จุดเน่ยกวาน) จุดลมปราณหัวใจ (จุดหลิงต้าว)
เส้ นลมปรำณลำไส้ ใหญ่ เชื่ อมโยงลำไส้ ใหญ่ และปอด
เริ่ มกดจากจุดเจียนอวี่ บริ เวณร่ องบุ๋มใต้กระดูกหัวไหล่ตรงกลางแขนด้านนอก กดตรงลงมา
เรื่ อย ๆ พอถึงข้อศอกสามารถงอแขนเพื่อให้กดง่าย แล้วใช้นิ้วโป้งกดกลางแขนด้านนอกมาเรื่ อย
ๆ จนถึงข้อมือ กดเขี่ยระบายพิษที่ขอ้ มือสักพัก แล้วเลื่อนมาที่จุดเหอกู่ ซึ่ งอยูร่ ะหว่างนิ้วโป้ งกับ
นิ้วชี้ วัดเข้ามาด้านหลังมือ 1 ข้อนิ้วโป้ งชิดกับกระดูกนิ้วชี้ จากนั้นกรี ดออกไปทางนิ้ วชี้ แล้ว
หายใจเข้าจมูกผ่อนออก 3 ครั้ง (กรณี ที่ไม่มีเวลา สามารถกดจุดเจียนอวี่หรื อจุดเหอกู่ หรื อกดทั้ง
สองจุดแทนเส้นลมปราณลาไส้ใหญ่ท้งั เส้นได้)
เส้ นลมปรำณปอด เชื่ อมโยงลำไส้ ใหญ่ และปอด
เริ่ มจากข้อมือด้านใน บริ เวณกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ตรงร่ องที่ชิดกับเส้นเอ็นกลาง
แขนด้านในมาทางนิ้วโป้ง กดมาเรื่ อย ๆ ตามจุดที่รู้สึกว่าเป็ นร่ องกล้ามเนื้อจนถึงจุดข้อพับบริ เวณ
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ศอกเรี ยกว่า จุดฉื่ อเจ๋ อ จากนั้น กดเข้าร่ องกล้ามเนื้อ มัดหน้าด้านนอกจนสุ ดกระดูกหัวไหล่ แล้ว
กดเลาะอ้อมข้างกระดูกระหว่างหัวไหล่กบั หน้าอกบริ เวณกึ่งกลางระหว่างกระดูกไหปลาร้ากับ
รักแร้ เรี ยกว่า จุดจงฝู่
จากนั้นหายใจเข้าจมูก ผ่อนออกปาก 3 ครั้ง (กรณี ที่ไม่มีเวลา สามารถกดจุดฉื่ อเจ๋ อหรื อจุด
จงฝู่ หรื อกดทั้งสองจุดแทนเส้นลมปราณปอดทั้งเส้นได้)
เส้ นลมปรำณเยื่อหุ้มหัวใจ เชื่ อมโยงเยื่อหุ้มหัวใจและซำนเจียว
เริ่ มจากจุดเน่ยกวาน วัดห่ างจากข้อมือ โดยใช้สองนิ้วมือวางเรี ยงชิดกันกลางข้อมือด้านใน
ตรงร่ องที่ชิดกับกับเส้นเอ็นกลางแขนด้านในมาทางนิ้วก้อย ใช้นิ้วหัวแม่มือกดขึ้นมาทางรักแร้
เรื่ อย ๆ ตามร่ องของกล้ามเนื้อ จนถึงข้อพับ แล้วกดตามร่ องกล้ามเนื้อมัดหน้าด้านใน ตรงขึ้นมา
จนถึงรักแร้ จากนั้นหายใจเข้าจมูก ผ่อนออกปาก 3 ครั้ง (ในกรณี ที่ไม่มีเวลา สามารถกดจุดเน่ยก
วานแทนการกดเส้นลมปราณเยือ่ หุม้ หัวใจทั้งเส้นได้)
เส้ นลมปรำณหัวใจ เชื่ อมโยงหัวใจและลำไส้ เล็ก
จุดหลิงต้าว วัดห่ างจากข้อมือ โดยใช้สองนิ้วมือวางเรี ยงชิดกันตรงข้อมือด้านใน บริ เวณ
ร่ อ งที่ ต รงกับด้า นหน้า ของนิ้ ว ก้อ ย ใช้นิ้ ว หัว แม่ มื อ กดขึ้ น มาทางรั ก แร้ เ รื่ อ ย ๆ ตามร่ อ งของ
กล้ามเนื้ อ จนถึงข้อพับ แล้วกดตามร่ องกล้ามเนื้ อมัดล่างด้านใน ตรงขึ้นมาจนถึงรักแร้ จากนั้น
หายใจเข้าจมูก ผ่อนออกปาก 3 ครั้ง (ในกรณี ที่ไม่มีเวลา สามารถกดจุดหลิงต้าวแทนการกดเส้น
ลมปราณหัวใจทั้งเส้นได้)
ข้อสังเกต เส้นและจุดลมปราณที่ทางานหนักเพื่อสู ้ภยั โควิด ล้วนเป็ นเส้นลมปราณที่แขน
หากเร่ งด่วนและจาเส้นหรื อจุดลมปราณไม่ได้ การบีบนวดแขน หรื อการกัวซาแขนด้วยผ้าขนหนู
หรื อเช็ดแขนด้วยผ้าชุบน้ าสมุนไพรที่ถูกกันเท่าที่รู้สึกสบาย ก็จะช่วยให้ลมปราณทะลุทะลวงได้
การฝึ กลมหายใจ
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เมื่ อ เชื้ อ โควิ ด ลงปอด อากาศดี (ออกซิ เ จน) จะเข้า สู่ ร่ างกายได้ น้ อ ย อากาศเสี ย
(คาร์บอนไดออกไซด์) จะออกจากร่ างกายได้ยาก เพราะว่ากล้ามเนื้อเกร็ งค้าง การหายใจง่าย ๆ ที่
เป็ นประโยชน์ คื อพยายามหายใจเข้าไปให้ลึ กและผ่อนออกทางปาก ชี วิตคนเราต้อ งการ
ออกซิ เจน การที่เราหายใจเข้ายาว ๆ จะได้ออกซิ เจนเข้าไปได้มาก การหายใจออกทางปากจะ
ช่วยระบายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้มาก
กำรฝึ กลมหำยใจเมื่อเกิดอำกำรไม่ สบำย
มี 4 แบบ เรี ยงลาดับตามกาลังแรงของผูน้ ้ นั ทาแบบไหนสบายก็ทาแบบนั้น
1. กรณี ที่เรามีแรงมากอยู่ ให้หายใจเข้าทางจมูกเต็มที่ ยาวๆ แล้วปล่อยออกทางปากเต็มที่
(เสี ยง “ฮ้า”) การปล่อยออกแบบนี้ ทาให้คาร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่ชีวิตไม่ตอ้ งการ จะ
ระบายออกมาได้มาก ทาไปเรื่ อยๆ เท่าที่เรารู ้สึกสบายอยู่ จนกว่าเราจะรู ้สึกว่าอาการเท่าเดิมหรื อ
แย่ลง ก็ให้หยุด แล้วหายใจตามปกติธรรมดา
2 กรณี ที่เรามีแรงน้อยลงกว่ากรณี ที่ 1 ให้หายใจเข้าทางจมูกเต็มที่ ยาวๆ แล้วค่อยๆ ผ่อน
ออกทางปากช้าๆ ทาไปเรื่ อยๆ เท่าที่เรารู ้สึกสบายอยู่ จนกว่าเราจะรู ้สึกว่าอาการเท่าเดิมหรื อแย่
ลง ก็ให้หยุด แล้วหายใจตามปกติธรรมดา
3 กรณี ที่เรามีแรงน้อยลงกว่ากรณี ที่ 2 ให้หายใจเข้าทางจมูกเต็มที่ ผ่อนออกทางจมูกแบบ
สบาย ๆ ทาไปเรื่ อย ๆ จนเรารู ้สึกสบายแล้วก็พอ หรื อทาไปจนถึงขีดที่เรารู ้สึกเท่าเดิมหรื อแย่ลง
ก็ให้หยุด แล้วหายใจตามปกติธรรมดา
4. กรณี ที่เรามีแรงน้อยลงกว่ากรณี ที่ 3 ให้หายใจเข้าออกปกติธรรมดาแบบสบาย ๆ ทาใจให้
สบาย
4 การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพคือ พืช จืด สบาย
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อาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ จะทาให้ร่างกายแข็งแรง สามารถสร้างภูมิตา้ นทานมากาจัดโรคโควิด
หรื อโรคอื่น ๆ ได้ดี มีลกั ษณะ 3 ประการ คือ พืช จืด สบาย
อำหำร พืช จืด สบำย
พืช คือ รับประทานพืชเป็ นหลัก ลด ละ เลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เท่าที่จะทาได้
เพราะว่าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ นั ทางด้านวิทยาศาสตร์ พบว่าจะมีกรด และความร้อน
มากเมื่อรับประทานเข้าไปจะทาให้เซลล์ของร่ างกายจะเกร็ งตัว (รี เฟล็กซ์) เพื่อบีบและผลักดัน
เอาพิษออกทาให้เซลล์ผิดโครงสร้าง โครงรู ปและเสี ยหน้าที่ เสี ยภูมิตา้ นทานทาให้เสี่ ยงต่อการ
ติดเชื้อโควิด ได้ง่าย และเสี่ ยงต่อการมีอาการที่รุนแรง เพราะก่อนที่สัตว์จะตาย สัตว์จะกลัวตาย
เขาไม่ อ ยากตายเขาจะผลิ ต พลัง งานขึ้ น มาผลัก ดัน ความกลัว ตายออก ฉะนั้น อะดรี น าลี น
(Adrenaline) จะกระตุน้ ให้เกิดการผลิตพลังงาน เกิดของเสี ยที่เป็ นพิษต่อร่ างกายเช่น กรดแลคติก
(Lactic acid) กรดยูริค (Uric acid) คาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ เซลล์เราทางานตลอดเวลาจะมีกรด
และความร้อนที่เป็ นของเสี ยที่เป็ นพิษต่อร่ างกายอยูแ่ ล้ว การเติมกรดเติมความร้อนจากเนื้อสัตว์
เข้าไปอี กยิ่งทาให้พิษและของเสี ยเพิ่มขึ้ นไปอี ก ดังตัวอย่างในขั้วโลกเหนื อชาวเอสกิ โ มกิ น
เนื้อสัตว์มาก เพราะพื้นที่เต็มไปด้วยน้ าแข็ง พืชเกิดได้ยากจึงขาดแคลนพืช ทาให้ตอ้ งกินเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็ นหลัก ผลคือทาให้มีโรคมากและอายุส้ นั อายุเฉลี่ย 27 ปี ครึ่ ง ตรงกับที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน จูฬกัมมวิภงั คสู ตร ว่าการเบียดเบียนทาให้โรคมากและอายุส้ นั
ส่ วนชนเผ่าฮันซา ประเทศปากีสถาน กินพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารเป็ นหลัก ไม่กินเนื้อสัตว์ อายุ
เฉลี่ย 110 ปี มีโรคน้อยที่สุด จะเห็นได้ว่า ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ในจูฬกัมมวิภงั คสู ตร
การไม่เบียดเบียนทาให้มีโรคน้อยและอายุยืน ส่ วนเมืองไทยนั้น ส่ วนใหญ่กินเนื้ อสัตว์บา้ ง กิน
พืชบ้าง เบียดเบียนครึ่ ง ไม่เบียดเบียนครึ่ ง อายุเฉลี่ยประมาณ 70 ปี บวกลบ ตอนนี้ไม่ค่อยจะถึง
ยิง่ โควิด มายิง่ เสี ยชีวิตเร็ ว เป็ นต้น
คนที่มาเข้าค่ายหรื อเรี ยนรู ้สุขภาพแพทย์วิถีธรรม กว่าสามแสนคนมีท้ งั เป็ นโรคติดเชื้อและ
ไม่ติดเชื้อ พบว่า 90 เปอร์ เซ็นต์มีสุขภาพที่ดีข้ ึน ซึ่ งในค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีธรรมนั้นรับประทาน
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พืชเป็ นหลัก ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ส่ วนเมื่อกลับบ้านไป แต่ละคนก็ลดละเลิกเท่าที่ทาได้ นี่คือ
ข้อมูลที่ชดั เจน ว่าการลดละเลิกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ นั ทาให้มีสุขภาพที่ดีข้ ึนจริ ง
การรับประทานพืชอย่างครบสารอาหาร 5 หมู่ได้แก่ 1) ผัก 2) ผลไม้ 3) ข้าว แป้ง เผือก มัน
4) เมล็ดถัว่ หลากหลายชนิด 5) ไขมันจากพืชต่างๆ
จืด คือ รับประทานรสจืด ไม่รับประทานรสจัด ถ้ารับประทานอาหารรสจัด ไม่วา่ รสเปรี้ ยว
หวาน มัน เค็ม ขม เผ็ดเกินไป จากงานวิจยั ของการแพทย์ทุกแผนยืนยันว่าเป็ นต้นเหตุหลักในการ
ก่อโรคทุกโรค เพราะฉะนั้น การลดความจัดลงมารับประทานรสจืดเท่าที่ทาได้ ปรุ งรสด้วยเกลือ
เป็ นหลักหรื ออาจใส่ เครื่ อ งปรุ งอย่า งอื่ น เสริ ม เล็กน้อ ย เช่ น ซี อ๊ิ ว เต้าเจี้ ยว เป็ นต้น เท่าที่ เ มื่ อ
รับประทานแล้วรู ้สึก เบาท้อง สบาย เบากาย มีกาลัง อิ่มนาน
สบาย คือ เลือกใช้ชนิ ดของพืชที่สมดุลร้อนเย็นกับชี วิต คือ เมื่อรับประทานแล้วรู ้สึกเบา
ท้อง สบาย เบากาย มี กาลัง อิ่ มนาน ดังที่ พระพุทธเจ้าตรั สว่า เป็ นผูท้ าความสบายให้แ ก่ ต น
บริ โภคสิ่ งที่ยอ่ ยง่าย จะทาให้มีโรคน้อย แข็งแรง อายุยนื
นี้คือหลักการรับประทานอาหารพืช จืด สบาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสามารถกาจัดโรคโค
วิด โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้ออื่น ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวอย่ำงอำหำรแยกตำมฤทธิ์เย็น ฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกัน ฤทธิ์ร้อน
ตัวอย่ำงอำหำรฤทธิ์เย็น
กลุ่มผลไม้ กล้วยน้ าว้า กล้วยหักมุก ลูกหยี เชอรี่ สมอไทย ส้มเช้ง มะม่วงดิบ มะขามดิ บ
มะละกอดิบ มะละกอห่าม มะยม มะดัน มะขวิด แอปเปิ้ ล สาลี่ ทับทิมขาว สตรอว์เบอร์รี่ ลูกพลับ
แตงไทย แก้วมังกร กระท้อน ชมพู่ สับปะรด ส้มโอ พุทรา แคนตาลูป แตงโม มังคุด ลางสาด
ฯลฯ
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กลุ่มผัก ผักบุง้ ผักกาดหอม อ่อมแซบ(เบญจรงค์) สะระแหน่ ผักกาดขาว บวบ แตงกวา
ผักกาดหอม(สลัด) หัวไชเท้า กวางตุง้ บัวบก สายบัว วอเตอร์ เครส (ผักเป็ ด) ถัว่ งอก ผักหวาน
ตาลึง แค มะเขือเปราะ มะเขือยาว ยอดมะระหวาน มังกรหยก ผักกาดนก มะเขือเทศ ก้านตรง ผัก
ติ้ว ใบมะขาม ใบมะกอก ใบชะมวง ดอกชมจันทร์ ดอกขจร ยอดมะม่วง หยวกกล้วย ฟั กทอง
อ่อน ยอด/ ดอกฟั กทอง ฟั ก แฟง แตงต่างๆ กะหล่าดอก บรอกโคลี ใบมะยม ใบส้มกบ ใบส้ม
บุญ หญ้าปั กกิ่ง หญ้าปราบใบมน หญ้าปราบใบแหลม ว่านกาบหอย ว่านหางจระเข้ ว่านฮง็อก
ว่านมหากาฬ เสลดพังพอนตัวเมีย น้ านมราชสี ห์ น้ ามะกรู ด น้ ามะนาว หญ้าเอ็นยืด
กลุ่มคาร์โบไฮเดรต วุน้ เส้น เส้นขาว (ใส่ เคมีเป็ นพิษ
ขาว ข้าวจ้าวซ้อมมือ ข้าวจ้าวกล้อง

ไม่ใส่ เคมีเป็ นฤทธิ์เย็น) ข้าวจ้าว

(ข้าวสี เหลือง)

กลุ่มโปรตีน ถัว่ ขาว เขียว เหลือง ลันเตา โชเล่ยข์ าว ลูกเดือย เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหู
หนู เห็ดขอนขาว เห็ดลม
ตัวอย่ำงอำหำรฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกัน
กลุ่มผัก ผักกาดนา (ช่วยชาติ) ปื นนกไส้ (ช่วยชีพ) เพื่อนพริ ก
(ชูพ้ ริ ก) แปะตาปึ ง เปลือก/ใบมะกรู ด เปลือก/ใบมะนาว สาบเสื อ ไมยราบยักษ์ ไมยราบเล็ก
เป็ นต้น
ตัวอย่ำงอำหำรฤทธิ์ร้อน
กลุ่มผลไม้ ทุเรี ยน ขนุ น เงาะ ลาไย ส้มเขี ยวหวาน ฝรั่ ง ลาไย มะไฟ มะแงว มะเฟื อง
มะปราง มะตูม ส้มเขียวหวาน สมอพิเภก สละ องุ่น น้อยหน่า ละมุด ลูกลาดวน ลูกยาง ทับทิม
แดง ระกา มะละกอสุ ก มะขามหวานสุ ก กล้วยหอม กล้วยไข่ ลองกอง เสาวรส เป็ นต้น
กลุ่มผัก ผักรสเผ็ดทุกชนิด เช่น พริ ก ตะไคร้ ขมิ้น ขิง ข่า ไพล กระเทียม กระชาย กะเพรา
ผักโขม ยี่หร่ า แมงลัก พริ กไทย (ร้ อนมาก) ข่าแก่ (ร้ อนมาก) กุยช่ าย (ผักแป้ น ร้ อนมาก)
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ผักกาดไร่ คราดหัวแหวน ต้นหอม ผักชี หอม หอมหยัก หอมแดง หอมหัวใหญ่ เครื่ องเทศ
เป็ นต้น
และพืชที่ไม่มีรสเผ็ดแต่มีฤทธิ์ร้อน เช่น ชะอม คะน้า กะหล่าปลี แคร์รอต บีทรู ท ถัว่ ฝักยาว
ถัว่ พู สะตอ ลูกเหนียง ลูกตาลึง กระเฉด กระถิน หน่อไม้ ผักกาดเขียวปลี ใบยอ ใบปอ ผักแขยง
ยอดเสาวรส เม็ดบัว ฟั กทองแก่ หน่อไม้ สาหร่ าย ไข่น้ า รากบัว ไหลบัว แพงพวยแดง และพืช
กลิ่นฉุนทุกชนิด เป็ นต้น
กลุ่มคาร์โบไฮเดรต ข้าวเหนียว ข้าวสี แดง ข้าวสี ดา เผือก มัน กลอย ข้าวอาร์ซี ข้าวสาลี ข้าว
บาร์ เลย์ สิ่ งที่ควรหลีกเลี่ยง (พิษร้อน) ได้แก่ ขนมปั ง ขนมกรุ บกรอบ บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป ผงชูรส
ชา กาแฟ โอวัลติน ไมโล โกโก้ น้ าอัดลม เครื่ องดื่ มชู กาลัง อาหารและเครื่ องดื่ มจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
กลุ่มโปรตีน ถัว่ ดา ถัว่ แดง ถัว่ ลิสง เนื้ อ นม ไข่ (เนื้ อ นม ไข่เป็ นพิษร้อน) เห็ดหอม เห็ด
หลินจือ เห็ดโคน เห็ดก่อ เห็ดไค เห็ดผึ้ง
กลุ่มไขมัน เมล็ดธัญพืช สกัดเย็น สกัดร้อน ทอดซ้ า (พิษร้อน)
5. ธรรมะ มีศีล (ใจไร้ ทุกข์ ใจดีงำม เป็ นลำดับ) คือ ละบำป บำเพ็ญกุศล ทำจิตใจให้ ผ่องใส
เป็ นลำดับ คบมิตรดี สหำยดี สร้ ำงสั งคมสิ่ งแวดล้อมที่ดี
ผูว้ ิจยั พบว่า เมื่อเพิ่มศีล จะทาให้ทุกวิธีในการรักษามีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น ส่ วนการผิด
ศีล จะทาให้ทุกวิธีในการรักษามีประสิ ทธิ ภาพลดลง การปฏิบตั ิอาริ ยศีล จนได้สภาพใจไร้ทุกข์
ใจดีงาม เป็ นลาดับ จะทาให้สารเอ็นโดรฟิ นหลัง่ ออกมาจากต่อมพิทูอิทารี่ มีผลทาให้เซลล์ทว่ั
ร่ างกายแข็งแรง มีโครงสร้าง โครงรู ปปกติ ซึ่ งการปฏิบตั ิดา้ นนามธรรมนี้จะมีผลถึงประมาณ 70
เปอร์เซ็นต์ บวกเกินร้อยเปอร์เซ็นต์
กลไกในการทาให้สุขภาพดีคือ พลังของชีวิตจะทาหน้าที่เป็ นปกติ คือ ผลักดันเอาพลังงาน
หรื อสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิต และดูดดึงเอาพลังงานหรื อสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามา
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หล่อเลี้ยงชีวิต พลังวิบากกรรมดีของบุญกุศลเป็ นพลังงานที่ช่วยผลักดันเอาพลังงานหรื อสารที่
ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิต และดูดดึงเอาพลังงานหรื อสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยง
ชีวิตอีกแรงหนึ่ ง ส่ วนพลังวิบากกรรมร้ายของบาปอกุศลเป็ นพลังงานที่ดูดดึ งเอาพลังงานหรื อ
สารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาทาร้ายชีวิต และผลักดันเอาพลังงานหรื อสารที่สมดุลร้อนเย็นออก
จากชีวิต
ผูว้ ิจยั พบว่า ธรรมะที่ทาให้โรคหายหรื อทุเลาได้เร็ ว มีรายละเอียดดังนี้
เทคนิคทำใจให้ หำยโรคเร็ว คือ อย่ำโกรธ อย่ำกลัวเป็ น อย่ำกลัวตำย อย่ำกลัวโรค อย่ำเร่ งผล
อย่ำกังวล
อย่าโกรธ คือ พิจารณาว่า เราหรื อใครได้รับอะไรที่ไม่ดี ผูน้ ้ นั ทามา ส่ งเสริ มมา เพ่งโทษ ถือ
สา ดูถูก ชิงชัง หรื อ ไม่ให้อภัย สิ่ งนั้นมา เราหรื อใครทาอะไร ผูน้ ้ นั ต้องไปรับผล จากการกระทา
นั้น ทุกคนล้วนอยากสุ ข อยากสมบูรณ์ ไม่มีใครอยากทุกข์ อยากพร่ อง ที่ยงั ทุกข์ ยังพร่ อง เพราะ
ไม่รู้ หรื อรู ้แต่ยงั ทาไม่ได้ไม่รู้ เพราะมีวิบากร้ายกั้นอยู่ หรื อรู ้ แต่ยงั ทาไม่ได้ หรื อ เพียรเต็มที่แล้ว
แต่ยงั มีวิบากร้ายกั้นอยู่ เราทาดีสุดแล้ว พอใจทุกเรื่ องให้ได้ แล้วเพียรทาดีต่อไป ด้วยใจไร้ทุกข์
อย่ากลัวเป็ น อย่ากลัวตาย คือ พิจารณาว่า ตาย...ก็ไปเกิดใหม่ จะทาดีต่อ อยู่...ก็ทาหน้าที่
ต่อไป จะทาดีต่อ
อย่ากลัวโรค คือ พิจารณาว่า โรคไม่หายตอนเป็ น ก็หายตอนตาย เราสู ้กบั โรค เรามีแต่ชนะ
กับเสมอเท่านั้น โรคหาย เราก็ชนะ ถ้าโรคไม่หาย เราตาย โรคก็ตาย ก็เสมอกัน! ! !
สู ตรแก้โรค คือใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม รู ้เพียรรู ้พกั สมดุลร้อนเย็น หรื อใช้ส่ิ งที่รู้สึกสบาย
อย่าเร่ งผล คือ พิจารณาว่า หายเร็ วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายตอนเป็ นก็ได้ หายตอนตายก็ได้
หายตอนไหน ช่างหัวมัน
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อย่ากังวล คือ พิจารณาว่า ทาดีที่ทาได้ ไม่วิวาท อย่างรู ้เพียรรู ้พกั ให้ดีที่สุด ล้างความยึดมัน่
ถือมัน่ ให้ถึงที่สุด สุ ขสบายใจไร้กงั วลที่สุด
ดีที่ทาได้ ไม่วิวาท คือเส้นทางทาดีน้ นั ไม่ปิดกั้นเกิน ไม่ฝืดฝื นเกิน ไม่ลาบากเกิน ไม่ทรมาน
เกิน ไม่เสี ยหายเกิน ไม่แตกร้าวเกิน ไม่เสี่ ยงเกิน
ความกลัว กังวล ระแวง หวัน่ ไหว ทาให้เป็ นโรคได้ทุกโรคอย่างเร็ วและแรงที่สุด ส่ วนใจไร้
ทุกข์ ใจดีงาม เป็ นสิ่ งที่มีฤทธิ์ มากที่สุด ที่ทาให้หายหรื อทุเลาจากโรค เป็ นยารักษาโรคที่มีฤทธิ์
เร็ วและแรงที่สุดในโลก
การพิจารณาเพื่อปราบมาร คือ ความกลัว เวลาเจ็บป่ วย หรื อ พบเรื่ องร้าย จะทาให้ดบั ทุกข์
ใจ ทุกข์กาย และเรื่ องร้าย ได้ดีที่สุด คือ ทาใจว่าโชคดีอีกแล้ว ร้ายหมดอีกแล้ว
รับเต็ม ๆ หมดเต็ม ๆ เจ็บ...ก็ให้มนั เจ็บ ปวด…ก็ให้มนั ปวด ทรมาน...ก็ให้มนั ทรมาน ตาย
...ก็ให้มนั ตาย เป็ นไงเป็ นกัน รับเท่าไหร่ หมดเท่านั้น
เรา...แสบ...สุ ดๆ มัน...ก็ตอ้ งรับ...สุ ดๆ มัน...จะได้หมดไป...สุ ดๆ เรา...จะได้เป็ นสุ ข...สุ ดๆ
เพราะสุ ดท้ายทุกอย่างก็ดบั ไป ไม่มีอะไรเป็ นของใคร จะทุกข์ใจไปทาไม ไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจ
“เบิกบาน แจ่มใส ดีกว่า”
วิธีการ 5 ข้อ ในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลก คือ 1) คบและเคารพมิตรดี 2) มีอริ ยศีล 3)
ทาสมดุลร้อนเย็น 4) พึ่งตน 5) แบ่งปันด้วยใจที่บริ สุทธิ์
สิ่ งที่ดีที่สุดในโลก คือ คบและเคารพมิตรดี ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทาดีเรื่ อยไป ใจเย็นข้าม
ชาติ
ในพระไตรปิ ฎก เล่ม 4 ข้อ 14 และ เล่ม 4 ข้อ 1 พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตัณหา (ความอยาก)
เป็ นเหตุแห่งทุกข์ ทาให้เกิดทุกข์ใจ และกองทุกข์ท้งั หมดทั้งมวลสื บเนื่องต่อมา
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ผูว้ ิจยั พบว่า เมื่อใจเกิดความอยากในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ องก็ตาม ก็จะเกิดทุกข์ใจ
กลัว ว่ า จะไม่ ไ ด้ต ามที่ อ ยาก แม้ไ ด้แ ล้ว ก็ ก ลัว จะหมดไป โดยหลัก พุ ท ธศาสตร์ แ ละหลัก
วิทยาศาสตร์ ชี วิตจะเสี ยพลังไปไปสร้ างทุ กข์ใจ เสี ยพลังดันทุ กข์ใจออก โดยชี วิตจะสั่ ง ให้
กล้ามเนื้ อผลิตพลังงานมากเกินปกติมาเกร็ งตัวบีบและผลักดันเอาทุกข์ใจออก การผลิตพลังที่
มากเกินปกติ ร่ างกายจะเกิดของเสี ยที่เป็ นพิษตกค้าง ส่ งผลสื บเนื่องให้ชีวิตสั่งให้กล้ามเนื้ อผลิต
พลังงานมากเกิ นปกติมาเกร็ งตัวบี บและผลักดันเอาของเสี ยที่เป็ นพิษออก กลไกการเสี ยพลัง
รวมถึงกล้ามเนื้อบีบตัวผลักดันเอาทุกข์ใจและของเสี ยในร่ างกายออกจากชีวิตดังกล่าว จะทาให้
เซลล์ผิดโครงสร้างและโครงรู ป เซลล์จะเสื่ อมและเสี ยหน้าที่ ภูมิตา้ นทานลด และทาให้เป็ นโรค
ได้ทุกโรค
เมื่อเกิดกิเลสความอยากในเรื่ องใดๆ ก็จะเกิดทุกข์ใจทุกข์กายทันที (สนิทานสู ตร) เมื่อลงมือ
แก้ทุกข์ดว้ ยการทาให้ได้สมใจอยาก กิเลสก็จะลดความทุกข์ใจลงอย่างรวดเร็ วชัว่ คราว กล้ามเนื้อ
ก็จะคลายการบีบตัวและคลายการผลักดันความทุกข์ใจลงชัว่ คราว ทาให้รู้สึกสุ ขสบายใจกายขึ้น
ชัว่ คราวและดีใจพอใจชัว่ คราวแป๊ บหนึ่ง แล้วละลายดับสู ญไปในที่สุด (ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตวั ตน) จะ
รู ้สึกอิ่มเต็มพอสงบสบายชัว่ คราวครู่ หนึ่ ง เป็ นสภาพพักยกครู่ หนึ่ง ซึ่ งกิเลสจะหลอกให้หลงว่า
เป็ นความสุ ขสบายที่ยอดเยี่ยมยิง่ ใหญ่ยง่ั ยืนที่ดีงามน่าได้น่าเป็ นน่ามีที่สุดในโลกอย่างไม่มีสิ่งใด
เทียมเท่า แล้วก็อยากใหม่ เกิ ดทุกข์ใจทุกข์กายใหม่อีก ซึ่ งจะแรงกว่าเดิ มทวีคูณไปเรื่ อยๆ แม้
ไม่ได้สมใจอยาก ความทุกข์ก็จะลดลงเหมือนกัน แต่ชา้ กว่าการได้สมใจอยาก แล้วก็อยากใหม่
เกิดทุกข์ใจทุกข์กายใหม่อีก ซึ่ งจะแรงกว่าเดิมทวีคูณไปเรื่ อยๆ และกิเลสก็จะปรุ งแต่งชนิดของ
ความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่ อยๆ วนเวียนอยู่อย่างนี้ ตลอดกาล เพราะไม่ได้ลา้ งความอยากอย่างถูก
ตรงหลักพุทธะ
แท้ที่จริ งการไม่อยาก ไม่เกิดทุกข์ ไม่ตอ้ งดับทุกข์ นั้นสุ ขสบายกว่า สุ ขสบายที่สุด สภาพสุ ข
สงบสบายก่อนเกิดอยาก ก่อนเกิดทุกข์ หรื อเมื่อหมดอยาก หมดทุกข์น้ นั แหละ สุ ขสบายที่สุด ดี
ที่สุด
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เมื่ อ อยากได้ม ากๆ จะท าไม่ ดี ท าชั่ว ต่ อ ตนเอง หรื อ ต่ อ คนอื่ น หรื อ ต่ อ สั ต ว์อื่ น หรื อ ต่ อ
ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมได้ทุกเรื่ อง เหนี่ยวนาให้คนอื่นเป็ นตาม (สนิทานสู ตร) เกิดเรื่ องร้ายได้ทุก
เรื่ อง สะสมเป็ นวิบากร้าย ดึงเรื่ องร้ายมาสู่ ตนเอง ผูอ้ ื่น และสัตว์อื่นชัว่ กัปชัว่ กัลป์ ตลอดกาล
ถ้าเรามีอาริ ยะปั ญญาชัดเจนแจ่มแจ้ง ว่าอยากเป็ นทุกข์ ทุกข์จากการไม่ได้สมใจอยากก็เป็ น
ทุกข์ สุ ขจากการที่ได้สมใจอยากก็เป็ นทุกข์ ไม่อยากเท่านั้นที่ไม่ทุกข์เลย ก็จะไม่อยาก เมื่อไม่
อยากก็ไม่ทุกข์ ไม่อยาก คือไม่ชอบไม่ชงั ไม่สุขไม่ทุกข์ ไม่ดูดไม่ผลัก ไม่รักไม่เกลียด ไม่อยาก
ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ไม่อยากก็ไม่ทุกข์ อะไรจะเกิดจะดับก็ไม่ทุกข์ อะไรจะเกิดก็ไม่ทุกข์ เพราะไม่ได้
อยากให้มนั ดับ อะไรจะดับก็ไม่ทุกข์ เพราะไม่ได้อยากให้มนั เกิด ไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ ว่ามันต้องเกิด
หรื อมันต้องดับดังใจหมายจึงจะสุ ขใจชอบใจ แต่ถา้ ไม่เป็ นดังใจหมายจะทุกข์ใจไม่ชอบใจ เมื่อ
ไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ แล้ว อะไรจะเกิ ดก็ให้มนั เกิ ด อะไรจะดับก็ให้มนั ดับ จะไม่มีทุกข์ใจใดๆ เป็ น
ความสุ ขสบายใจไร้กงั วลที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกอย่างไม่มีสิ่งใดเทียมเท่า ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสใน
พระไตรปิ ฎกเล่ม 30 “โสฬสมาณวกปั ญหานิ เทส” ข้อ 659 ว่าสภาพนิ พพาน คื อ สภาพจิ ตที่
สามารถชาระ หรื อกาจัดกิ เลสความอยากได้น้ ัน เป็ นสภาพผาสุ กที่ไม่มีอะไรเปรี ยบได้ (นัตถิ
อุปมา) ไม่มีอะไรหักล้างได้ (อสังหิ รัง) ไม่กาเริ บ (อสังกุปปั ง) เที่ยง (นิจจัง) ยัง่ ยืน (ธุวงั ) ตลอด
กาล (สัสสตัง) ไม่แปรปรวนเป็ นธรรมดา (อวิปริ ณามธัมมัง)
เมื่อไม่มีทุกข์ใจ ชีวิตก็จะไม่เสี ยพลังไปสร้างทุกข์ ไม่เสี ยพลังไปผลักดันทุกข์ออก พลังนั้น
ก็จะกลับมาเป็ นของเราทั้งหมด ทาให้ร่างกายแข็งแรง สลายโรคและผลักดันโรคออกไปได้ดี ทา
ให้มีโรคน้อย แข็งแรงอายุยืน ไม่ได้เสี ยเรี่ ยวแรงเวลาไปทาบาปสนองกิ เลสความอยาก จึงเอา
เรี่ ยวแรงเวลามาทาสิ่ งที่เป็ นกุศลเป็ นประโยชน์ต่อตนเองต่อผูอ้ ื่น และเหนี่ยวนาให้ผอู ้ ื่นเป็ นตาม
(สนิทานสู ตร) สั่งสมเป็ นวิบากดี ดูดดึงสิ่ งดีมาสู่ ตนเองและผูอ้ ื่น ผลักดันวิบากร้ายที่ก่อโรคและ
เรื่ องร้ายออกจากตนเองและผูอ้ ื่น ให้เบาลงสื บเนื่องตลอดกาล
เมื่อปฏิบตั ิศีลสมาธิ ปัญญาที่เป็ นอาริ ยะ (อาริ ยสัจ 4 ) คือ ตั้งศีลมาปฏิบตั ิดว้ ยอาริ ยะปั ญญา
อย่างตั้งมัน่ ด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยงของทุกสิ่ งทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิง่
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ความไม่เที่ยงของกิเลส คือ สุ ขที่ได้สมใจอยาก (สุ ขขัลลิกะ ซึ่งเป็ นสุ ขลวง หลอก ปลอม เทียม ที่
พระพุทธเจ้าตรัสในธัมมจักกัปปวัตตนสู ตร ว่าเป็ นเหตุแห่งทุกข์ท้งั มวล) ความไม่เที่ยงของกิเลส
ทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยาก ความไม่ใช่ ตวั ตนของทุกสิ่ งทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่ใช่
ตัวตนของกิ เลสสุ ขที่ได้สมใจอยาก ความไม่ใช่ ตวั ตนของกิ เลสทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยาก และ
ความเป็ นทุกข์โทษภัยของกิเลสตัณหาความอยากในแต่ส่ิ งแต่ละอย่างแต่ละเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ น
อบายมุข กาม โลกธรรม อัตตา ว่าทาให้เกิ ดทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่ องร้ายทั้งหมดทั้งมวลต่อ
ตนเอง คนอื่น สัตว์อื่นตลอดกาล
เพื่อกาจัดกิเลสความอยากในแต่ละอย่าง แต่ละเรื่ อง ทีละอย่าง ทีละเรื่ องเป็ นลาดับๆ ตั้งแต่
เรื่ องที่เลวร้ายมาก ไปสู่ เรื่ องที่เลวร้ายน้อย เป็ นลาดับ เมื่อหมดอยากในสิ่ งที่ไม่ดีแล้ว ก็ตดั สิ่ งที่ไม่
ดีน้ นั ออกไป
สาหรับเรื่ องดีน้ นั ให้กาจัดความอยากแบบกิเลส แบบเป็ นทุกข์ แบบยึดมัน่ ถือมัน่ จากสิ่ งที่ดี
น้อย ไปสู่ ส่ิ งที่ดีมาก เป็ นลาดับ โดยสิ่ งดีใดที่เป็ นไปไม่ได้ในเวลานั้น ก็ให้หยุดอยากในเวลานั้น
ส่ วนสิ่ งดีใดที่เป็ นไปได้ในเวลานั้น ก็ให้อยากแบบไม่ทุกข์ แบบไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ แบบพุทธะ คือ
อยากหรื อปรารถนาให้เกิดสิ่ งที่ดีน้ นั ต่อตนเองหรื อต่อผูอ้ ื่นอย่างไม่ทุกข์ใจ คือ จะได้ทาหรื อไม่
ได้ทา จะสาเร็ จหรื อไม่สาเร็ จก็ไม่ทุกข์ใจ เพราะเข้าใจเรื่ องกรรมและวิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่า
การยึดมัน่ ถือมัน่ เป็ นทุกข์ การไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ไม่ทุกข์ เป็ นสุ ข
และเข้าใจชัดเรื่ องกรรมว่า ถ้ากุศลหรื อวิบากดี ของเราและคนที่เกี่ ยวข้องทั้งในอดี ตและ
ปั จจุบนั อย่างละหนึ่งส่ วนออกฤทธิ์ เท่าใด สิ่ งดีน้ นั ก็จะทาได้และสาเร็ จเท่านั้น ให้ได้อาศัยก่อนที่
จะหมดฤทธิ์ แล้วดับไป แต่ถ้าอกุศลหรื อวิบากร้ ายของเราและคนที่ เกี่ ยวข้องทั้งในอดี ต และ
ปั จจุบนั อย่างละหนึ่งส่ วนออกฤทธิ์ เท่าใด สิ่ งดีน้ นั ก็จะทาไม่ได้และไม่สาเร็ จเท่านั้น สิ่ งร้ายก็จะ
เกิดขึ้นแทนเท่านั้น ให้ได้ชดใช้ก่อนที่จะหมดฤทธิ์ แล้วดับไป เมื่อพลังอกุศลหรื อวิบากร้ายหมด
ไป ถ้าเราหรื อคนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทาอกุศลวิบากร้ายเพิ่ม จะทาให้พลังกุศลหรื อวิบากดีออกฤทธิ์
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ได้มาก ให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไป การพิจารณาสัจจะด้วยอาริ ยะปั ญญาดังกล่าว จะทา
ให้สุขสบายใจไร้กงั วลตลอดกาล
การใช้ธรรมะ มีอาริ ยะศีล (ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม เป็ นลาดับ) คือ ละบาป บาเพ็ญกุศล ทาจิตใจ
ให้ผ่องใส คบมิตรดี สหายดี สร้างสังคมสิ่ งแวดล้อมที่ดี จะทาให้ร่างกายแข็งแรง โรคหาย หรื อ
ทุเลาได้เร็ วที่สุด และนาสิ่ งดีทุกมิติมาให้

วิธีเสริมประสิ ทธิภำพในกำรปรับสมดุลร้ อนเย็นในกำรสู้ ภัยโควิด
นอกจาก 5 วิธีการแรกปรับสมดุลร้อนเย็นในการสู ้ภยั โควิด ที่นาเสนอข้างต้นแล้ว ยังมี
เทคนิ คเสริ มที่ ใช้แล้วมี ประสิ ทธิ ภาพในการปรั บสมดุลร้ อนเย็นสู ้ภยั โควิด ซึ่ งท่านสามารถ
เลือกใช้ในเทคนิคที่ทาให้ท่านรู ้สึกสบาย เบากาย มีกาลัง เทคนิคเสริ มเพิ่มเติมมีดงั นี้
กัวซำหรื อขูดซำหรื อขูดพิษหรื อขูดลม
กรณี ที่มีภาวะร้อนเกินใช้น้ ามันกัวซาฤทธิ์ เย็น น้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็นหรื อน้ าเปล่า อย่างใด
อย่า งหนึ่ ง ทาบนผิว หนัง ก่ อนขูด ซา ในบริ เ วณที่ รู้ สึ ก ไม่ สบายหรื อ บริ เ วณที่ ใช้ง านมากหรื อ
บริ เวณที่ถอนพิษจากร่ างกายได้ดี เช่น บริ เวณหลัง แขน ขา เป็ นต้น จุดที่หา้ มขูดคือ จุดที่เป็ นแผล
ฝี หนอง สิ ว จุดที่ขดู แล้วรู ้สึกไม่สบาย อวัยวะเนื้อเยือ่ อ่อนนิ่ม เช่น นัยย์ตา อวัยวะเพศ เป็ นต้น ถ้า
มีภาวะเย็นเกินก็ทาด้วยสมุนไพรฤทธิ์ ร้อน ถ้าภาวะทั้งร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ใช้
สมุนไพรทั้งร้อนและเย็นผสมกันทาก่อนขูดซา (การขูดซา แม้ไม่มีสมุนไพรใด ๆ ทา ก็สามารถ
ขูดซาได้เลย โดยที่ไม่ตอ้ งทาอะไร ก็ช่วยถอนพิษได้) ใช้อุปกรณ์เรี ยบง่าย เช่น ช้อน ชาม เหรี ยญ
ไม้หรื อวัสดุขอบเรี ยบต่าง ๆ ขูดได้ท้ งั ที่ผิวหนังตรง ๆ หรื อจะขูดผ่านเสื้ อผ้าก็ได้ ลงน้ าหนักแรง
เท่าที่รู้สึกสุ ขสบาย ขูดจุดละประมาณ 10-50 ครั้ง อาจขูดมากหรื อน้อยกว่านี้ ก็ได้ เท่าที่รู้สึกสุ ข
สบาย เบากาย มีกาลัง
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กำรสวนล้ำงพิษออกจำกลำไส้ ใหญ่ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ์ )
โดยทัว่ ไปผูป้ ่ วยที่อาการหนัก อาจทาดี ท็อกซ์วนั ละ 1-2 ครั้ง อาจมากหรื อน้อยกว่า ตาม
สภาพของร่ างกาย คือ ทาเท่าที่รู้สึกสุ ขสบาย ส่ วนคนทัว่ ไป ทาดีท็อกซ์ตามสภาพร่ างกาย คือ ทา
เมื่อรู ้สึกไม่สบาย ทาเท่าที่รู้สึกสุ ขสบาย
วิธีทำ เลือกสมุนไพรที่เหมาะสม คือ เมื่อใช้ทาดีท็อกซ์แล้วรู ้สึกสดชื่นโปร่ งโล่งเบาสบาย
ตามภาวะร้อนเย็นของร่ างกาย ใช้น้ าเปล่า หรื อน้ าอุ่นเล็กน้อย (อาจผสมน้ ากลัน่ สมุนไพรฤทธิ์
ร้อนเย็นที่ถูกกัน ประมาณ 1 ช้อนชา) หรื อน้ าเปล่าผสมน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็น หรื อฤทธิ์ร้อน หรื อ
ฤทธิ์ ร้อนเย็นผสมกัน แบบสดหรื อแบบต้ม (ให้อุ่นเล็กน้อย) โดยใช้อย่างเจือจาง ที่ใช้แล้วรู ้สึก
สบาย น าน้ า ที่ ไ ด้ ไปใส่ ข วดหรื อ ถุ ง ที่ เ ป็ นชุ ด สวนล้า งล าไส้ โดยทั่ว ไปใช้น้ า เปล่ า หรื อ น้ า
สมุนไพรประมาณ 500-1,500 ซี ซี เปิ ดน้ าให้วิ่งตามสายเพื่อไล่อากาศออกจากสาย แล้วขันให้
แน่ น ไว้ จากนั้น น าเจลหรื อวาสลี น หรื อน้ า มัน พื ช หรื อ ว่ า นหางจระเข้ท าที่ ป ลายสายสวน
ประมาณ 1 เซนติเมตร เพื่อหล่อลื่น หรื ออาจใช้ปลายสายสวนจุ่มในน้ าก็ได้ ต่อจากนั้น ค่อย ๆ
สอดปลายสายสวนเข้าไปที่รูทวารหนัก สอดให้ลึกเข้าไป ประมาณเท่านิ้วมือเรา (ประมาณ 3-5
นิ้วฟุต) ยกหรื อแขวนขวดสมุนไพรสู งจากทวารประมาณ 2 ศอก ค่อย ๆ ปล่อยน้ าสมุนไพรให้
ไหลเข้าไปในลาไส้ใหญ่ของเรา ใส่ ปริ มาณน้ าเท่าที่ร่างกายเรารู ้สึกทนได้โดยไม่ยากไม่ลาบาก
เกินไป แล้วใช้มือนวดคลึงที่ทอ้ ง กลั้นไว้ประมาณ 10-20 นาที หรื ออาจไม่ถึงก็ได้ คือเมื่อทนได้
ยากลาบากก็ไประบายถ่ายออก
กำรแช่ มือแช่ เท้ ำหรื อส่ วนที่ไม่ สบำยในน้ำสมุนไพร
กรณี ที่มีภาวะร้อนเกิน ให้ใช้สมุนไพรฤทธิ์ เย็น ประมาณ ครึ่ ง-1 กามือ จะใช้สมุนไพรอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างรวมกันก็ได้ ต้มกับน้ า 1-3 ขัน (ประมาณ 1-3 ลิตร) เดือด ประมาณ
5-10 นาที แล้วผสมน้ าธรรมดาให้อุ่นแค่พอรู ้สึกสบาย จากนั้นแช่มือแช่เท้า แค่พอท่วมข้อมือข้อ
เท้าประมาณ 3 นาที แล้วยกขึ้นจากน้ าอุ่น 1 นาที ทาซ้ าจนครบ 3 รอบ ถ้าใช้น้ าอุ่นแล้วรู ้สึกไม่
สบาย ให้ใช้น้ าธรรมดาหรื อน้ าเย็น อาจใช้น้ าเปล่าหรื อผสมสมุนไพรสด เท่าที่รู้สึกสบาย
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กรณี ที่มีภาวะเย็นเกิน ให้ใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อน แช่มือแช่เท้าได้นานเท่าที่รู้สึกสบาย กรณี ที่
มีท้ งั ร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ใช้สมุนไพรฤทธิ์ เย็นต้ม หรื ออาจใช้สมุนไพรทั้งร้อน
และเย็นผสมกันก็ได้
กำรพอก ทำ หยอด ประคบ อบ อำบ เช็ ด สู ดดมด้ วยสมุนไพร ตำมภำวะร้ อนเย็นของ
ร่ ำงกำย
ตัวอย่างการพอกด้วยกากสมุนไพรฤทธิ์ เย็น หรื อพอกทาด้วยผงถ่านที่ใช้ก่อไฟทัว่ ไป ผสม
กับน้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็น (อาจผสมดินสอพอง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการถอนพิษได้ดีย่ิงขึ้น)
โดยพอกทาค้างไว้เท่าที่รู้สึกสบาย เมื่อรู ้สึกเท่าเดิมหรื อแย่ลง ให้หยุด ถ้าใช้สมุนไพรฤทธิ์ เย็น
แล้วรู ้สึกไม่สบายก็ปรับใช้สมุนไพรฤทธิ์ เย็นผสมฤทธิ์ ร้อน หรื อ ใช้สมุนไพรฤทธิ์ ร้อน ถ้ารู ้สึก
สบายกว่า
เทคนิ คการพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง (การแพทย์วิถี
พุทธหรื อการแพทย์พุทธศาสตร์ ) ในการป้ องกันการติดเชื้อโควิด การรักษาหรื อบรรเทาอาการ
ติดเชื้ อโควิด หรื ออาการคล้ายติ ดเชื้ อโควิด และอาการข้างเคี ยงแทรกซ้อนจากการรั บวัค ซี น
ป้ องกันโควิด รวมถึงการฟื้ นฟูสุขภาพจากปั ญหาโควิด ถ้าผูใ้ ดสามารถพึ่งตัวเองได้จนโรคหาย
หรื อทุเลาได้มาก ก็ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคม ภาครัฐ หรื อเจ้าหน้าที่สุขภาพ แต่ถา้ มีอาการหนัก
ที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ จึงจะอาศัยเจ้าหน้าที่สุขภาพ
การที่ผปู ้ ่ วยหรื อประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้มาก จะทาให้เจ้าหน้าที่สุขภาพไม่ตอ้ งแบก
รับภาระที่มากเกินไป และสามารถดูแลผูป้ ่ วยที่อาการหนักได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นผลดี
ต่อผูป้ ่ วย เจ้าหน้าที่สุขภาพ และระบบสุ ขภาพโดยรวม ซึ่ งการแพทย์วิถีธรรมนั้นสามารถพึ่งตน
หรื อบูรณาการร่ วมกับการดูแลสุ ขภาพแต่ละแผนได้ตามความเหมาะสม
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ผลกำรปฏิบัติตำมยุทธศำสตร์ กำรบูรณำกำรองค์ ควำมรู้ พุทธศำสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง
และวิทยำศำสตร์ สุขภำพแผนต่ ำงๆในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอันเกิดจำกโควิด ดังนี้
ศูนย์หรื อชุมชนที่ปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์ การบูรณาการองค์ความรู ้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิ จ
พอเพียง และวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิด ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ คื อ ล็อกดาวน์ สวมแมส เว้นระยะห่ าง ล้างมื อ ถื ออาริ ยศี ล ทาสมดุ ลร้ อนเย็น
ทากสิ กรรมไร้สารพิษ เน้นการดารงชี วิตให้สมดุล ด้วยสิ่ งที่สาคัญจาเป็ น ประหยัด เรี ยบง่าย
พึ่งตนเองได้เป็ นหลัก พึ่งคนอื่นหรื อสิ่ งที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็ นรอง (เมื่อจาเป็ น) สิ่ งใดที่เกินกาลัง
ความสามารถ ก็เกื้ อกูลช่ วยเหลือกัน และบูรณาการผสมผสานข้อ ดี ของการดูแลสุ ขภาพแผน
ต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิต
โดยปฏิบตั ิอย่างเข้มข้น เป็ นระยะเวลาต่อเนื่ องกัน 1 ปี 5 เดือน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2563
ถึงเดือนสิ งหาคม 2564 ได้แก่ ศูนย์หรื อชุมชนขององค์กรอโศกและแพทย์วิถีธรรม ซึ่ งดารงชีวิต
ด้วยหลักสาราณี ยธรรม 6 พุทธพจน์ 7 อปริ หานิ ยธรรม 7 วรรณะ 9 และเศรษฐกิจพอเพียง ผล
ปรากกฎว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอันเกิ ดจากโควิด ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นด้านร่ างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
จากการให้องค์ความรู ้เทคนิคการใช้สุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพียงกับผูท้ ี่มีอาการไม่สบายจากการติดเชื้ อโควิด อาการคล้ายโควิด และอาการ
ข้างเคียงจากการรับวัคซี นป้องกันโควิด เมื่อนาไปปฏิบตั ิดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง ในกลุ่มตัวอย่าง
ผูท้ ี่ติดเชื้อโควิด จานวน 32 คน ผูม้ ีอาการคล้ายโควิด จานวน 6 คน และผูม้ ีอาการข้างเคียงจาก
การรั บ วัค ซี น ป้ อ งกัน โควิ ด จานวน 143 คน ทั้ง หมดสามารถใช้เ ทคนิ ค สุ ข ภาพพึ่ ง ตนด้ว ย
หลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ลดอาการไม่สบายกาย ความกังวลใจ ปั ญหา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมให้เหลือน้อยหรื อหมดไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ยงั
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การแพทย์วิถีธรรมปรับสมดุลเตรี ยมตัวก่อนฉี ดวัคซี น จานวน 124 คน
หลังฉี ดวัคซี น พบว่า ผูไ้ ม่มีอาการข้างเคียง จานวน 10 คน พบว่า ผูม้ ีอาการข้างเคียงไม่รุนแรง
สามารถแก้ไขอาการให้หายภายในเวลาน้อยกว่า 2 สัปดาห์ จานวน 110 คน ผูม้ ีอาการข้างเคียง
ไม่รุนแรง ใช้เวลาแก้ไขอาการให้หายตั้งแต่ 2 สัปดาห์ข้ ึนไป จานวน 2 คน ผูม้ ีอาการข้างเคียง
รุ นแรง สามารถแก้ไขอาการให้หายภายในเวลาน้อยกว่า 2 สัปดาห์ จานวน 2 คน สาหรับกลุ่ม
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ตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้การแพทย์วิถีธรรมปรับสมดุลเพื่อเตรี ยมตัวก่อนฉี ดวัคซี น จานวน 19 คน
พบว่า หลังฉี ดวัคซี น ผูม้ ีอาการข้างเคียง จานวน 19 คน สามารถใช้การแพทย์วิถีธรรมให้ทุเลา
หรื อหายจากอาการข้างเคียงได้ จานวน 19 คน แสดงว่า การแพทย์วิถีธรรมสามารถใช้พ่ ึงตนใน
การป้องกันและแก้ปัญหาจากการฉี ดวัคซี นป้องกันโควิดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และผลการบูร
ณาการใช้ขอ้ ดีของการพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงร่ วมกับข้อดี
ของการดู แ ลสุ ขภาพ แต่ ล ะแผนตามความเหมาะสม ของแต่ ล ะชี วิ ต ในการรั ก ษา
หรื อบรรเทาอาการติดเชื้ อโควิด สามารถลดอาการไม่สบายกายในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 8 คน
ให้เหลือน้อยหรื อหมดไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ตัวอย่ำงของกำรใช้ กำรแพทย์วิถีธรรมในกำรป้องกันและแก้ปัญหำอันเกิดจำกโควิด
1.

กลุ่มผู้ที่มีอำกำรติดเชื้อโรคโควิด 19
1.1 หญิง อำยุ 57 ปี อำชีพ ค้ำขำย จังหวัดเลย

ติดเชื้อโควิด รักษาตัวในโรงพยาบาล 14 วัน อยูร่ ่ วมกับเพื่อนร่ วมห้องอีก 1 คน มี
ครอบครัวที่ติดเชื้ อโควิดด้วย รวม 7 คน ได้ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมที่ได้เรี ยนรู ้มา เข้าค่าย
มากกว่า 30 ครั้ ง และปฏิ บตั ิ ตามตลอดเวลามา 5-6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 ใช้ดูแลคนในครอบครัว
โรคโควิด หายได้ทนั การณ์ 5 คน ด้วยพบเชื้อได้เร็ ว ส่ วนอีก 2 คนยังไม่หายดี ณ 7 กรกฎาคม
2564 ด้วยพบเชื้อช้า และได้แบ่งปันเพื่อนร่ วมห้องที่รักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยกัน อีก 1 คน
การรักษาดูแลครอบครัว ด้านจิตใจ บอกให้ทุกคนให้ทาใจไม่กลัว ติดได้ก็หายได้
ไม่เครี ยด ก็ไม่ทุกข์ ส่ วนด้านร่ างกาย ก็ใช้การแพทย์วิถีธรรม ควบคู่กบั แผนปั จจุบนั ดูแลตนเอง
และครอบครัว รวมถึงบอกเพื่อนร่ วมห้อง คือ ฟังธรรมอาจารย์หมอเขียว
ด้านร่ างกาย ทากายบริ หารโยคะ ออกกาลังกายมาร์ ชชิ่ง (แกว่งแขน ขยับขาสู ง)
อบสมุนไพร ใช้ยาพระพุทธเจ้า คือ น้ าปัสสาวะ
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ช่วงที่อยูก่ กั ตัวในห้องที่รักษาตัว ที่ได้รับเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาล ตลอด 14 วัน
ได้ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรม จากการเรี ยนรู ้ มาเป็ นหมอดู แลตัวเอง “หมอที่ ดีที่สุดโลก คื อ
ตัวเราเอง”
ด้านจิตใจ ละบาป คือ เลิกเบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น บาเพ็ญบุญ คือ การลด กิเลส
โลภ โกรธ หลง สร้างกุศล คือการช่วยเหลือผูอ้ ื่น แบ่งปั นสิ่ งดีดีที่เรี ยนรู ้มา ใช้เทคนิ คทาใจให้
หายโรคเร็ ว โม่โกรธ ไม่กลัวตาย ไม่กลัวเป็ น ไม่กลัวโรค ไม่เร่ งผล ไม่กงั วล ตื่นเช้า สวดมนต์
ไหว้พระ ทาโยคะกดจุดลมปราณ ออกกาลังกายมาร์ ชชิ่ง เสร็ จ ดื่มสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า ดื่ม
สมุนไพรคลอโรฟิ ลล์ หรื อน้ าสกัดฤทธิ์ เย็น เท่าที่มี อาบน้ า สวนล้างลาไส้ใหญ่ พักผ่อน รู ้เพียร
รู ้พกั และดื่มน้ ามาก ๆ
เพราะใช้หลักการของแพทย์วิถีธรรม บางคนไม่มีอาการของไวรัสเลย ตั้งแต่รับ
เชื้อมาและบางคนก็มีอาการ แต่มีแค่เล็กน้อย ไม่รุนแรง ซึ่ งปั จจุบนั ได้ออกจากโรงพยาบาล มา
แล้ว 5 คน
(7 กรกฎาคม 2564 - 3 สิ งหาคม 2564)
ส่ วน 2 คนที่พบเชื้อช้า จึงหายช้า คือ ลูกเขยและลูกสะใภ้ สถานการณ์ ณ วันที่ 8
สิ งหาคม 2564 คือ ลูกเขยออกจากโรงพยาบาลมากักตัวที่บา้ นได้หลายวันและไม่มีอาการไอแล้ว
แต่เสี ยงยังแห้ง ๆ อยู่ เขาแข็งแรงดี เพราะได้อบสมุนไพร และกินฟ้าทลายโจร ช่วงรอเตียง อีกทั้ง
ได้กินน้ าสกัดย่านางที่ทาไว้ดว้ ยค่ะ
ส่ วนลูกสะใภ้ ที่หายช้า ณ 8 สิ งหาคม 2564 ดี ข้ ึนมากแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ออกจาก
โรงพยาบาล เพราะปอดอักเสบ คาดว่าจะออกได้ในอีกไม่กี่วนั วันนี้คุยได้นาน อาการหายเหนื่อย
แล้ว คุณหมอได้ตรวจพบ ว่าเป็ นเบาหวาน เพราะเธออ้วน มีน้ าหนักเกิน กว่า 80 กิโลกรัม ช่วงอยู่
โรงพยาบาล เธอไม่ได้กินและอบยาสมุนไพร ด้วยคุณหมอไม่ให้ใช้สมุนไพร เนื่ องจากอยู่ห้อง
รวม 7-8 คน เพราะมี อาการหนักกว่าคนอื่นในครอบครัว คุณ หมอจึงให้อยู่ห้องรวม เพื่อดูแล
อย่างใกล้ชิด
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ณ วันที่ 9 สิ งหาคม 2564 หายเป็ นปกติท้ งั 6 คน ทุกคนสบายดีท้งั ร่ างกายและจิตใจ เหลือ
ลูกสะใภ้ อีกประมาณ 1-2 วันนี้คงได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ครอบครัวได้ช่วยกันเปิ ดร้านขายของได้ 3 วันแล้ว เพราะครบกาหนดกักตัวแล้ว แข็งแรง
ดีทุกคนค่ะ ได้ทาน้ าสมุนไพร (คลอโรฟิ ลล์สด) น้ าผักผลไม้ ทาอาหารมังสวิรัติ รับประทานกัน
ทุกคน ทั้งลูกหลานค่ะ
ปรกติ ลูกๆ เขายัง รั บประทานอาหารทัว่ ๆ ไปอยู่ แต่พอออกจากโรงพยาบาล เขาขอ
รับประทานมังสวิรัติดว้ ยกับแม่ ก็ทาให้เขารับประทานกัน แต่ตวั เองตั้งศีลทานมื้อเดียว ไม่ปรุ ง 5
วัน ขอปรุ งบ้าง 2 วัน สุ ขภาพก็แข็งแรงดีค่ะ
ส่ วนมากผักที่ใช้ปรุ งอาหารก็จะปลูกเอง ทาปุ๋ ยจากเศษอาหาร ใช้จุลินทรี ยพ์ ลังศีล เพอร์
มาเคาเจอร์ ตามที่อาจารย์สอนมาค่ะ มีผกั เกือบจะทุกอย่างในสวนหลังร้านค้า ฟักหอมพึ่งเก็บมา
ชัง่ ได้น้ าหนักลูกละ 5 กิโลกรัมกว่าค่ะ ช่วงหน้าหนาวก็จะมีผกั กะหล่าปลีไร้สารทานกันค่ะ
(9 สิ งหาคม 2564)

1.2 ผู้ป่วยโควิด เพศหญิง อำยุ 41 ปี จ.นครรำชสี มำ
เรี ยนรู ้การเป็ น “หมอดูแลตนเอง” ที่บา้ น (Home Quarantine)
เริ่ มมีอาการเมื่อ 25 กรกฎาคม 2564 เช่าห้องอยู่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนข้างห้องเป็ น
โควิด
อาการเด่นทางกาย ช่วง 25 -30 กรกฎาคม 64 ไอแห้ง ไอตอนกลางคืน อ่อนเพลีย ไม่มี
แรง ร้อน ๆ หนาว ๆ ในเวลาเดียวกัน ปวดก้นเล็กน้อย ร้อนออกทางแขน ขา ปวดศีรษะ ทาน
อาหารได้นอ้ ย ปัสสาวะน้อย ไม่ถ่าย ต่อมาอีก 5 วัน จมูกเริ่ มไม่ได้กลิ่น นอนไม่หลับ
อาการเด่นทางใจ กังวล เมื่อจมูกไม่ได้กลิ่น เริ่ มจิตตก คิดมาก
การรักษา
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ด้านร่ างกาย กดจุดต่าง ๆ ดื่มสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า ทั้งวัน ตั้งแต่เริ่ มมีอาการ ล้างจมูก
ด้วยสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า และนาสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า ทาทัว่ ตัว กินฟ้าทะลายโจร ต้ม
สมุนไพรเท่าที่หาได้ ผสมสมุนไพรยาพระพุทธเจ้าและน้ ามันเขียวสู ดดม และต้มอีกหม้อไว้ดื่ม
ระหว่างนั้นก็หยอดจมูกด้วยสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า
อาหาร รับประทานอาหารไม่ได้ช่วงเป็ น 5 วันแรก รับประทานทานมังคุด ข้าวต้มใส่
เกลือ แต่ก็ทานได้นอ้ ย พอวันที่ 5 เริ่ มหิวข้าว
การรักษาด้านจิตใจ ได้ส่งข้อความหามิตรดี มิตรดีบอกว่า สู ้ ๆ อย่ากลัว อย่ากังวล ให้เรา
ปฏิบตั ิตามยา 9 เม็ด เราจะได้เรี ยนรู ้ ประโยคนี้สาคัญมาก เพิ่มพลังศีลทันที สบายใจได้เรี ยนรู ้ไป
อีก ฟังธรรมจากอาจารย์หมอเขียว พาสวดมนต์ ได้พลังเพิ่มไปอีก จิตใจเริ่ มดีข้ ึน ถูกญาติกดดัน
ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลจึงไปตรวจ RT PCR ผล positive ได้พิจารณาเรื่ องกรรม เราทามาเยอะ
ทาใจยอมรับทุกอย่าง ไม่ด้ือ เพราะทามามากจริ ง ๆ ใจก็เบาสบายขึ้น ตั้งมัน่
อาการล่าสุ ด วันจันทร์ ที่ 2 สิ งหาคม 2564 ไม่เพลีย ไม่มีไข้ ปั สสาวะและอุจจาระปกติ
ไอแห้ง แต่มีเสลดบ้าง จมูกเริ่ มได้กลิ่นแล้ว ครบ 1 สัปดาห์ หลังการป่ วย
วันอังคารที่ 3 สิ งหาคม 2564 ปวดซี่ โครงซ้ายนิด ๆ ไม่มีไอ ตอนเช้าปวดหลัง กัวซาไปดี
ขึ้น ตอนนี้ ร้อน ๆ เพราะตื่นเต้นกับผลตรวจ หายใจก็โล่ง มีตอนเย็นไม่ค่อยโล่งเท่าไร แน่น ๆ
หน้าอก
วันที่ 8 สิ งหาคม 2564 อาการปกติ สบาย ๆ ไม่เวียนหัว ไม่หนักหัว ใจหนักแน่นดี จิตตั้ง
มัน่ ดีค่ะ แต่เนื่องจากไม่อยากอยูก่ รุ งเทพ จึงกลับบ้าน ประสานโรงพยาบาลพิมาย จากนั้นจึงได้
ไปอยูโ่ งพยาบาลสนาม อาการปกติดีทุกอย่าง ดื่มสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า ทุกวัน

1.3 ชำย อำยุ 39 ปี ตำบลกระนวน อำเภอซำสู ง จังหวัดขอนแก่น
อาชีพพนักงานบริ ษทั ทางานในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ได้รั บ การแนะน าจากจิ ต อาสาแพทย์วิ ถี ธ รรม ช่ ว ง 4-5 วัน ก่ อ นที่ จ ะได้เ ข้า
โรงพยาบาลสนาม ได้ทาตามข้อที่พอทาได้ จากการที่ได้แนะนาทางไลน์ ตอนนี้อาการปกติแล้ว
เคยเป็ นทหาร ไม่รังเกียจใช้พุทธโอสถ น้ าสมุนไพรพระพุทธเจ้า เป็ นยามาทุกวัน
เริ่ มมีอาการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
อาการเด่นด้านร่ างกาย ตัวร้อนตอนกลางคืน เจ็บคอ เวียนศีรษะ ไม่มีอาการไข้
นอนไม่หลับ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มีอาการหนักที่สุด ปวดขานอนไม่หลับ ถ่ายอุจจาระเป็ น
น้ าหลายครั้ง
การรักษา เริ่ มรับประทานยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ครั้งละ 3 เม็ด หลังอาหาร 3 เวลา
เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน และต้มน้ าขิงดื่ม ดื่มน้ าสมุนไพร พุทธโอสถ
เดิ นทางกลับ จากจังหวัดฉะเชิ งเทรา ขึ้ นมาถึ งบ้านตอนดึ ก วันที่ 23 กรกฎาคม
2564 กลางคืนไม่มีอาการปวดขา ตอนนี้ นอนอยูเ่ ถียงนา น้ ามูกแห้ง มีน้ ามูกข้างที่หมอแหย่ เอา
ไปตรวจหาเชื้อ ต้มน้ าขิงดื่ม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เริ่ มทานฟ้าทะลายโจรครั้งละสี่ เม็ด เช้า กลางวัน เย็นและก่อน
นอน ดื่มน้ าขิงเรื่ อย ๆ ดื่มแทนน้ า วันนี้มีอาการเวียนศีรษะ และคัดจมูก ไม่มีไข้ ได้ข่าวว่า เพื่อน
ที่ผลตรวจออกมาว่าติดเชื้อเสี ยชีวิต วันนี้ เริ่ มลดสู บบุหรี่ ลง ยังคงดื่มพุทธโอสถ วันละครั้งตอน
เย็น ตอนเย็นต้มสมุนไพร สู ดดม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ไปรักษาที่ โรงเพยาบาลซาสู ง ได้ทานยาแก้แพ้ และยาแก้ไอ มี
อาการง่วงนอนตลอด หลังทานยา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีเพียงอาการ เวียนศีรษะ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 อาการปกติ ย้ายจาก โรงเพยาบาลซาสู ง ไปอยู่ โรงเพยาบาล
สนาม ที่พุทธมณฑลขอนแก่น
วันที่ 29 กรกฎาคม 64 ไม่มีน้ ามูก อาการปกติ
วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิ งหาคม 2564 อาการปกติ
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ปั จจุบนั 8 สิ งหาคม 2564 ออกจาก โรงเพยาบาลสนาม มากักตัวอยูท่ ี่บา้ นแล้ว ตอนนี้กกั
ตัวอยูเ่ ถียงนา

1.4 หญิง อำยุ 58 ปี
อาศัยอยูท่ ี่ : เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริ กา
12 มีนาคม 2564 (2021) : มีอาการ
19 มีนาคม 2564 (2021) : ตรวจพบเชื้อ ดูแลตนเองตามแพทย์วิถีธรรม/ทางเลือก
22 มีนาคม 2564 (2021) : รับ Antibody จากโรงพยาบาล
29 มีนาคม 2564 (2021) : ตรวจซ้ า ที่คลิกนิคแพทย์ ยังพบเชื้อ
08 เมษายน 2564 (2021) : มีอาการเหมือนตอนแรก รักษาตามแพทย์วิถีธรรม
30 เมษายน 2564 (2021) : ตรวจซ้ ารอบสองที่โรงพยาบาล ไม่พบเชื้อ
อาการเด่นทางร่ างกาย เริ่ มจากไม่มีไข้ ไอแห้ง น้ ามูกก็ยงั ไม่มี แค่ปวดหัว เจ็บชายโครง
ปวดหัวมาก กล้ามเนื้อหนังศีรษะมันขันเป็ นเกลียว รัดกะโหลกแน่น ปวดศีรษะมากอยูอ่ ย่างน้อย
สี่ วนั เต็ม ๆ แสบตา มีอาการข้างเคียงด้วย ติดเชื้อแบคทีเรี ย เป็ นไซนัสอักเสบ เจ็บคอมาก คอแห้ง
ในช่องปากและลิ้น เป็ นแผล กลืนไม่ได้ ปวดกราม อ้าปากไม่ได้ เคี้ยวไม่ได้ ฟันปลอมใส่ ไม่ได้
ปวดร้าวไปหมด เหมือนกระดูกจะละลายถ้าเคี้ยวอะไร
การรักษา ด้านร่ างกาย อมน้ าเกลือ อมน้ าสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า กลั้วคอ วันละสี่ เวลา
ตั้งแต่ตื่นนอนอมไว้ 15 นาที ค่อยบ้วนออก อมน้ าสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า จะเย็นสดชื่น ใช้ผา้
ชุบน้ าสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า กวาดลิ้นเหมือนเด็กๆ กินอาหารปั่ นอยู่ 4 วัน เพราะเคี้ยวไม่ได้
พอดีข้ ึนทานอาหารอ่อนได้ แต่ใส่ ฟันปลอมไม่ได้ สองอาทิตย์ กินยาแก้ปวดหนึ่ งหรื อสองครั้ง
กัวซาลาคอ อก และหลัง ช่ วยปอดระบายพิษทางผิวหนัง เช้า ตื่นมาบ้วนปาก ล้างจมูก ล้างตา
รับประทานอาหาร เดินออกแดดออกกาลังกาย พักผ่อน กินยา สวนล้างลาไส้ใหญ่ ระบายพิษ
ออกจากลาไส้ใหญ่และตับ ทา 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็นในสามวันแรก น้ าหนักหายไป 6 ปอนด์
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หลังจากนั้นเช้าเย็น และ ก็วนั ละครั้ง ใช้น้ าสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า ผสมน้ าเปล่าให้สีจาง ๆ แล้ว
สวนทางทวาร ท้อ งที่ บวม ๆ อึ ด อัด เหมื อ นจะหายใจไม่ อ อก ก็ ค่ อ ยทุ เ ลา ช่ ว ยเอาพิ ษ ออก
กล้ามเนื้อก็ไม่รัดตัวมากให้เจ็บชายโครง
อาการเด่น ทางจิตใจ ผิดศีล ไม่รู้เพียรไม่รู้พกั หนึ่งปี เต็ม ๆ ที่นอนดึก หรื อ นอนเช้า ก็ทา
ให้ภูมิตา้ นทานต่า ประกอบกับมีโรคประจาตัว คือ เพิ่งรักษาวัณโรคหาย ปอดก็แย่อยูแ่ ล้ว ได้ยา
ขยายหลอดลมที่เป็ นสเตียรอยด์ ก็เลยกดภูมิคุม้ กันด้วย
การรักษา ด้านร่ างกาย กัวซา นวดศีรษะ ผ้าชุบฉี่ ระบายพิษร้อนที่หัว อาบน้ าอุ่น ช่วยให้
ผิวหนังระบายพิษเขาออก เพิ่มความสุ ขสบาย เช็คว่ามีไข้ไหม และก็ทานยา ฟ้าทะลายโจร สี่ เม็ด
สี่ เวลา กินอยู่ 3 วัน ก็หยุด เพราะดิฉันมีปัญหาเรื่ องตับ ดื่ม น้ ามาก ๆ ช่วยระบายพิษร้อน ทาให้
ร่ างกายเราเย็นมีภาวะเป็ นด่าง ตัวปรับสมดุลได้ดี คือ น้ าสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า
แสบตา ล้างตาด้วยน้ าเกลือ ไม่ดีข้ ึน เปลี่ยนมาใช้น้ าสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า ค่อยดีข้ ึน
ไม่แสบแต่กลับเย็น กินยาน้ าสามพลังพุทธ คือ น้ าสมุนไพรพระพุทธเจ้า กับผงถ่าน ไม่มีย่านาง
สด ก็ใช้น้ าสกัดย่านาง ถ้าไม่มีดื่ม น้ าปัสสาวะอย่างเดียว
ล้างจมูกด้วยน้ าเกลือ เนื่ องจากดิฉันมีน้ ามูกสามวันหลังจากติดเชื้อ หลังจากนั้นติดเชื้อ
แบคที เรี ย คื อเป็ นไซนัสอักเสบ หมอให้ยาพ่นจมูกมาด้วยเพราะว่าเริ่ มคัดจมูกแล้วเสมหะสี
เหลือง แต่ไม่ไอ จะบอกว่าแสบจมูกมาก น้ าตาไหลเลย แสบและเจ็บยิง่ กว่าตอนเขาตรวจ นี่ก็เป็ น
หนัก เป็ นอาทิตย์ ยาพ่นจมูกช่วยละลายเสมหะช่วยขับเสมหะได้ดีมากแม้จะแสบก็ตาม ดิฉนั ก็ใช้
วิธีน้ าสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า ช่วยตามหลังค่อยลดอาการแสบจมูกลงหน่อย รับประทานยาให้
ครบทั้ง 5 วันอาการดีข้ ึน
การรักษา ด้านจิตใจ พึ่งตนเองด้วยอยูต่ ่างประเทศ โชคดีที่ศึกษาการแพทย์วิถีธรรมมา 7
ปี แล้ว แต่ก็ยงั ต้องเรี ยนรู ้เรื่ องการปรับสมดุลเรื่ อย ๆ ตามเหตุปัจจัย โทรปรึ กษาพี่ ๆที่รัฐต่าง ๆ
ใครรั บโทรศัพ ท์ดิ ฉันแสดงว่าคนนั้นจะเป็ นที่ ปรึ กษาช่ ว ยช่ ว งเราช่ ว งป่ วยในเรื่ อ งสมุ น ไพร
เพราะเตรี ยมตัวกลับประเทศไทย จึงได้บริ จาคของที่เคยใช้ให้คนอื่นไปเกือบหมดแล้ว จึงต้อง
ขอพี่ ๆ ให้ ช่ ว ยส่ ง ของให้ และขอค าแนะน าจากผู ้ที่ มี ป ระสบการณ์ ช่ ว ยเหลื อ คนติ ด เชื้ อ ที่
สหรัฐอเมริ กาด้วย
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มีครู บาอาจารย์และหมู่มิตรดี ช่วยด้วย เพราะคนที่เห็นความผิดของเราดีที่สุดคือเพื่อน
และหมู่มิตรดี มีความทุกข์ในใจเราที่มนั สะสม ไปกดภูมิคุม้ กันเราให้ติดเชื้อโควิดเล่นงานเราได้
หรื อเราการ์ ดตก เพราะเราผิดศีลเบียดเบียนตนเอง ใจร้อน (มีผลต่อหัวใจ) อยากกลับไทย อยาก
กลับมาเรี ยนที่มหาวิทยาลัยเหมือนเพื่อนๆ (ทั้งที่เหตุการณ์มนั เป็ นจริ งไม่ได้) อันนี้มีผลต่อสมอง
และปอด พลังงานเราถูกบัน่ ทอนเรื่ อย ๆ สะสมเรื่ อย ๆ มี ผลต่อตับ มี ความกลัวจะติ ดโควิด
เสี ยใจที่พ่อเสี ยชีวิต หงุดหงิด ราคาญใจ คนใกล้ตวั จนมีการทะเลาะเบาะแว้ง ในบางเหตุการณ์
ได้
มีอาการไซนัส ได้ทาเรื่ องนัดพบหมอประจาบ้านเพื่อขอยา เพราะว่ามันเสี่ ยงต่อระบบ
หายใจ ขั้นตอนพบหมอต้องออนไลน์ วิดีโอเท่านั้น โทรศัพท์อย่างเดียวไม่ได้ วิบากเล่นงานกว่า
จะนัดได้กว่าจะติดต่อได้ ติดต่อได้แล้ว คุยกันไม่ได้ยิน สุ ดท้ายวางใจ ตายก็ตาย ถ้าไม่ให้พูด
โทรศัพท์ก็ไม่รู้จะทาอย่างไรแล้ว กฎเป็ นกฎ แต่สุดท้ายเขาก็เห็นใจเราบอกว่าโอเคโทรก็ได้ เราก็
เลยได้ไปรับยาแก้อกั เสบกินอยู่ 5 วัน เราก็แพ้ยาทั้งซัลฟา และ ก็เพนนิ ซิลลิน ดวงไม่ให้กบั ยา
แผนปั จจุบนั เขาก็เลือกตัวที่ไม่แพ้ให้เรา นี่ น่าจะเป็ น่สวนหนึ่ งที่เราได้รับยาแก้อกั เสบทันการ
ก่อนที่เชื้อจะลงปอดแต่ก็ไม่ประมาท เรามียาพ่น ก็ช่วยปอดอีกแรง ด้วยพ่นไปเถอะ เฉพาะช่วง
ฉุกเฉิน ปกติจะไม่พ่น เพราะมีเสตียรอยด์
ดิฉนั มีอาการรอบสองคือ วันที่ 8 – 29 เมษายน 2564
อาการทางร่ างกาย มีผื่นขึ้นด้วย แต่ไม่คนั ปวดแขนมาก
การรักษา ทางร่ างกาย กัวซา ออกกาลังกาย กดจุด โยคะ ก็ยงั ไม่หาย แต่อาการอื่นดีหมด
นี่คืออาการทางกายที่เราจับเวทนาได้
ดิฉันว่าดีมากเลยที่เขาไม่ตอ้ งบังคับนอนโรงพยาบาลเพราะไม่รู้จะหาอากาศบริ สุทธิ์ ได้
เหมือนบ้านหรื อเปล่า ที่สหรัฐอเมริ กา ประชากรเขาน้อย บ้านก็จะอยู่ห่างกันอยู่ ยิ่งเป็ นชนบท
อากาศดี
การรักษา ด้านจิตใจ ฟั งธรรมะ วันละสามสี่ รายการ เข้าซู มพบหมู่มิตรดี ทบทวนธรรม
เป็ นบทพิสูจน์ว่า ปั ญหาทุกอย่างในโลก เกิดจากคนโง่กว่ากิเลส การทบทวนธรรมกับหมู่มิตรดี
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คือ ยาเม็ดเลิศ เจ็ดสิ บเปอร์ เซ็นต์ที่ทาให้ดิฉันหายจากโควิด เป็ นอาหารใจ เป็ นยาใจที่มีฤทธิ์ แรง
ที่สุด วิบากดีจะมาล้างวิบากร้ายที่เรากาลังเผชิญได้อย่างดี นัน่ คือการปฏิบตั ิศีล พิจารณาค้นหา
ความชัว่ ในตัวเราว่ายังเบียดเบียนอยูไ่ หม คนกินเนื้อโควิดชอบ แต่ดิฉนั ไม่กินเนื้อมา 34 ปี ยังติด
เลย ถ้ายังกิน ก็ผิดศีลข้อหนึ่ง ยังโกรธ ไม่พอใจ พูดไม่ดี ทะเลาะอยูไ่ หม ก็ทาให้ปอดแย่ลงไปอีก
ผิดศีลข้อ 4 ยังไม่อภัยใครอยู่ไหม ก็ลงไต ผิดศีลข้อหนึ่ ง ยังประมาทอยู่ไหม การ์ ดตกก็ผิดศีล
ข้อ 5 อาหารใจง่ายๆ แต่ตอ้ งฝึ กฝน ทาทุกวัน ทาตลอดชีวิตก็วา่ ได้ เพราะลีลาความอยากในใจเรา
มันมีมาก เราไม่เก่ง ก็ตอ้ งหาตัวช่วย เพื่อให้รู้เท่าทันมัน มัน่ คงในศีล ทาให้แคล้วคลาดปลอดภัย
2. กลุ่มผู้มีอำกำรคล้ำยติดเชื้อโควิด โดยกำรสั มผัสตรงกับผู้ติดเชื้อ แต่ ไม่ ได้ ตรวจเชื้อ
2.1 ชำย อำยุ 57 ปี เมือง Zaandijk ประเทศเนเธอร์ แลนด์ พ่ อบ้ ำนของจิตอำสำ
แพทย์วิถีธรรม สวนป่ ำนำบุญ 6 ต่ ำงประเทศ
อาการ วันที่ 1 เป็ นไข้ เจ็บคอและปวดเมื่อยเนื้ อตัว หยิบยาพาราเซทตามอลมากิน ปวด
นอนตลอด
เช้าวันที่สอง ตื่นมาพร้อมอาการอ่อนเพลียหนักกว่าเดิม นั่งตรง ๆ แทบไม่ได้ ไม่มีแรง
หน้าซีด ดูท่าจะตกใจกังวล
เช้าวันที่สาม อาการดีข้ ึน แทบไม่มีไข้ อาการเจ็บคอก็ดีข้ ึนกว่าเดิม อาการไอแทบจะไม่มี
แข็งแรงขึ้นมาก เกือบหายก็ว่าได้ แม้จะมีไข้อยู่บา้ ง คือไม่ฟิต แต่ก็ไม่รู้สึกว่าป่ วย เขารู ้สึกอย่าง
นั้น
เช้า วัน ที่ สี่ อาการดี ก ว่า เมื่ อ วาน สดชื่ น ไข้ล ดเกื อ บหมดแล้ว อาการอื่ น ๆ ไม่ มี แ ล้ว
นอกจากไอ นาน ๆ ที คอยังระคายอยู่ แต่แทบจะไม่รู้สึก
ดูแลสุ ขภาพ ทากัวซา คอ บ่า ไหล่ ดื่มน้ าส้มคั้นซันควิด งดอาหารค่า 3 วัน พักผ่อนและ
ดื่มน้ า มากๆ เข้านอนแต่หัวค่า วันที่ 2 มีอาการตกใจ หน้าซี ด แก้อาการด้วยการกดจุดลมปราณ
รับประทานข้าวต้มถอนพิษ แช่ น้ าที่ผสมน้ าต้มสมุนไพร อาบน้ า อบตัวด้วยสมุนไพร วันที่ 4
อาการ ดีข้ ึนมาก สดชื่น กลั้วคอด้วยน้ าเกลือและมะนาวอุ่นๆ ล้างจมูก
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วันที่ 1. แม่บา้ นทาการกัวซา ศีรษะ คอ บ่า ไหล่และใบหน้าให้พ่อบ้าน โดยใช้หินกัวซา
สองสามก้อนสลับกัน เพื่อดู ดพิษไข้ออก เน้นจุ ดที่ เกี่ ยวกับระบบทางเดิ นหายใจด้วยแล้วให้
พักผ่อน โดยแนะนาให้ดื่มน้ าให้มาก ๆ และนอนให้มาก กิ นน้ าส้มซันควิด มื้ อค่ า งดอาหาร
เพราะไม่หิว
วัน ที่ 2. กดจุ ด ให้ เ พื่ อ ฟื้ นฟู ก าลัง โดยกดจุ ด (เทคนิ ค ข้อ 6 กายบริ ห ารโยคะกดจุ ด
ลมปราณ) ที่แขนทุกจุดที่แขนทั้งสองข้าง ทั้งแบบทีละจุด และแบบตามแนวเส้นลมปราณตลอด
แนว รับประทานข้าวต้มถอนพิษ (ข้าวต้มขาว+ซุบผักสาหรับใส่ ขา้ วต้ม) ได้ทาแยกข้าวขาว กับ
ซุ บ เพราะหากร่ างกายไม่ตอ้ งการอาหารยามป่ วย การกิ นข้าวต้มขาว ข้าวต้มเปล่า ๆ กับเกลือ
หลังจากรับประทานข้าวต้ม พ่อบ้านสดชื่ นขึ้นกว่าเดิ มอีกและบอกว่าอาการเจ็บคอ ระคายคอ
หายไปแล้วเกื อบร้อยเปอร์ เซ็นต์ หลังจากนั้นพ่อบ้านก็พกั ผ่อน งดอาหาร (ทานมื้อเดียว) และ
แช่ น้ าผสมน้ าต้มสมุนไพรในอ่างอาบน้ า สมุนไพรฤทธิ์ เย็นมี ใบย่างนาง ใบเตย ผักเป็ ด ว่าน
กาบหอย เปลือกมะนาวเขียว
วันที่ 3. ทานข้าวต้มและดื่มน้ าส้มคั้นสด ๆ ตอนบ่าย ๆ แก้วเดียว และนอนกลางวัน อด
อาหารเย็น
วันที่ 4 แช่ มือแช่ เท้า พอกหน้า และกัวซาบริ เวณ คอ บ่า ไหล่ ใบหน้า ศี รษะ บางจุ ด
เฉพาะจุดที่รู้สึกว่าไม่โปร่ งไม่โล่ง ค่า อบตัวด้วยสมุนไพรชุดเดิมที่ใช้แช่ตวั แต่คราวนี้ใช้วิธีอบ
ตัว กลั้วคอ ด้วยน้ ากลั้วคอ สู ตรคือเกลือครึ่ งช้อนซาละลายน้ าอุ่นหนึ่งช้อนกินข้าว บีบน้ ามะนาว
ครึ่ งลูกลงไป แล้วเติมน้ าให้เต็มแก้ว ใช้กลั้วคอ ครึ่ งแก้ว (สาหรับคนที่จะล้างจมูกให้เติมน้ าเข้า
ไปให้เต็มแก้วอีกครั้งแล้วใช้ลา้ งจมูกได้) อาการไอและระคายคอก็หาย อบหน้าเพื่อบารุ งปอด
โดยใช้หญ้าเอ็นยืดใบยาว เปลือกมะนาวเขียว มิ้นท์ (สะระแหน่) น้ าสกัดฤทธิ์ เย็นย่านางใบเตย
น้ ามัน tree tree oil (เทคนิคข้อ 5 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบด้วยน้ าสมุนไพรที่ถูกกัน)
รับประทานข้าวต้มและน้ าส้มคั้นหนึ่ งแก้ว เป็ นอาหารเช้า ช่วงกลางวันไข้ลดลงหายเป็ นปรกติ
แล้ว (วัดไข้ เช้า กลางวัน เย็น กันเลย)
ตอนบ่ายทางหน่ วยงานที่ ตรวจหาเชื้ อโทรมาแจ้งว่า “คุณติดโควิด” ตอบเจ้าหน้า ที่ ว่า
ขอบคุณและวางสายไป บอกตัวเองอย่างสบาย ว่า “ผมเป็ นโควิดและผมหายแล้วครับ”
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2.2

หญิง อำยุ 39 ปี จิตอำสำแพทย์วิถีธรรม อำศัยอยู่ประเทศมำเลเซียและอินโดนีเซีย

อาการ - ไข้ต่า ๆ วันที่ 4 เมษายน 2563 มีไข้ 3 วัน ปากไม่รู้รส ไอแห้ง ๆ เจ็บคอ ปวดหัว
รุ นแรง 1
วันที่ 11 เมษายน 2563 อาการเริ่ มปกติ แต่ก็ยงั รู ้สึกร้อนง่ายกว่าปกติมาก ต้องใส่ แต่เสื้ อ
กล้ามหรื อแขนกุดตลอด กินขนม หรื อ ถัว่ ฤทธิ์ร้อน 3 ครั้ง หูอกั เสบและหูด้ บั 3 ครั้งเลยค่ะ
สาเหตุ ผ่านจุดเสี่ ยงมา และทาผิดศีล เสพกิ เลส นอนดึ ก จากดูหนังดึ ก ติดต่อกันเกื อบ
เดือน
การดูแล
จิตใจ - วางใจ ประมาณคืนที่สาม เข้าวันที่สี่ ปวดมาก นอนไม่ได้ ถึงขั้นคิดว่าตายหรื อ
เปล่าก็ไม่รู้นะ อาจจะตายได้ คือ วางใจถึงขั้นนั้นเลย คือมันนอนไม่ได้ มันทรมานมาก มันปวด ๆ
ปวดขึ้นมาเลย แล้วก็ใช้การกัวซาที่หัว นวด ๆ แล้วก็กวั ซา ๆ ทีนี่ ตรงนี้มนั ดีข้ ึน มันก็ขยับไปเป็ น
ตรงนี้ ๆ ขยับ ๆ มาจนสุ ดท้ายมันเหมือนกับหนังชั้นสุ ดท้ายของศีรษะที่มนั ปวดมาก ก็เลยวางใจ
นอนราบก็ไม่ได้ เลยต้องพิงกับผนังแล้วก็หายใจลึก ๆ ๆ แล้วก็วางใจว่า เออ..ตายก็ได้ไม่เป็ นไร
ไป ตายก็ตาย อะไรประมาณนี้ ปรากฏว่า ตื่นขึ้นมาหายเฉยเลย ใจไร้ทุกข์ของเรานี่แหละ ใจเรา
ยอมรับว่าเราทามา อันนี้ ที่เราป่ วยครั้งนี้ ไม่ตอ้ งชาติก่อนนะ ชาติน้ ี เราก็เห็น ๆ อยู่แล้ว เราไปทา
เหตุน้ นั มาเองค่ะ มันจะเป็ นอะไรก็ตอ้ งยินดียอมรับ เราทาใจได้เลยว่า เราทามาเองทุกอย่างเลยไม่
มีใครทาให้ เราสรรหามาใส่ ตวั เอง เราก็เลยไม่ทุกข์ใจค่ะ
ทาใจยอมรับแล้วก็ทาให้ดีที่สุด หายก็ดี ตายก็ไม่เป็ นไร ทาใจได้ถึงขั้นนั้น อาการของปิ่ น
ก็เลยผ่านไปด้วยดีนะคะ แล้วก็ได้มีโอกาสได้ปรึ กษาปรึ กษาอาจารย์หมอด้วย อาจารย์พยาบาล
ด้วย
ร่ างกาย - ดื่มน้ าสมุนไพรปรับสมดุล ย่านาง ทานอาหารสู ตรแพทย์วิถีธรรม น้ าผักปั่ น
ออกกาลังกายด้วย มาร์ชชิ่ง พวธ. ต่อเนื่องอีก 15 วัน ค่ะ
ดื่มสมุนไพรในตัว สวนล้างลาไส้ใหญ่ กัวซา ล้างจมูกด้วยสมุนไพรในตัว ใช้สมุนไพร
ในตัว ตลอดเวลา ตากแดด 5-6 วัน
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2.3 ชาย อายุ 72 ปี จาก Dallas Texas, USA จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สวนป่ านาบุญ 6 ยูเอส
เอ ใกล้ชิดกับผูท้ ี่มีเชื้อโควิด โดยที่เราไม่รู้ว่าผูน้ ้ ันมีเชื้อดังกล่าว อาการ 1. หายใจลาบาก แน่น
จมูก 2.ปาก ลิ้น คอ รับรู ้รสชาติ กลืนน้ าลายง่ายหรื อไม่ คล้ายเจ็บคอ กลืนน้ าลายและอาหาร
ลาบาก 3.ร่ างกายเริ่ มมีความรู ้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว เมื่อยล้า 4.มีอาการคล้ายจะเป็ นไข้หรื อไม่ แต่
ไม่ถึงกับมีไข้ 5.มีความรู ้สึกอยากจะนอนตลอดเวลา ขี้เกี ยจลุกออกจากที่นอน เนื่ องจากเริ่ มมี
อาการเมื่อยในส่ วนต่างๆของร่ างกาย
การดูแลด้านจิตใจ ข้อสาคัญที่สุดคือ ยาเม็ดที่ 8 ประคองใจอย่า หวัน่ ไหว หวัน่ วิตก กังวล
ใจ กลัวเป็ นโรค กลัวตาย เปิ ดวีดีโอบททบทวนธรรมฟั งตลอดเวลา เพื่อกล่อมเกลา ความรู ้สึก
นึกคิด กายใจ สานึกผิด ยอมรับผิด ขอโทษ ยินดีรับโทษ ขออโหสิ กรรม คนอื่นๆ ผูอ้ ื่น สัตว์อื่น
ที่ได้ล่วงเกิน สร้างวิบากร้ายให้
การดูแลด้านร่ างกาย ใช้น้ าสาหรับสวนล้างโพรงจมูก
1.น้ าดื่ม 2.น้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็น หรื อ น้ าสกัดสมุนไพรฤทธิ์ เย็น สองอย่างนั้นในปริ มาณ
1:1
*น้ าสาหรับ กลั้วในลาคอ ล้างปาก และ จิบ (5x100) (4x100 จะไม่มีเกลือ)
1.น้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็น หรื อ น้ าสกัดสมุนไพรฤทธิ์ เย็น 2.ผงถ่าน 3.น้ ามันเขียว 4. น้ า
สมุนไพรยาพระพุทธเจ้าเก่าหมักเปลือกมังคุด 5.เกลือ สาหรับอัตราส่ วนผสมนั้น เอาตามความ
เหมาะสมของตัวเอง
หากออกนอกบ้านและหลังจากเข้าบ้านแล้ว ให้ทาความสะอาดเนื้ อตัว สวนล้างโพรง
จมูก กลั้วคอ ทันที
มีพิเศษที่เพิ่มขึ้นก็เพียง หากอยู่ในช่ วงป่ วย ก็ดื่มน้ า ปั สสาวะทุกครั้ งที่ ฉี่ออกมา (โดย
ส่ วนตัว กักตัวอยูใ่ นห้องนอน จะฉี่ เก็บไว้ในชวด ใช้ดื่มแทนน้ าดื่ม) และเพิ่ม ปั สสาวะ เข้าไปใน
ส่ วนผสม ทุกอย่างที่ กล่าวมา หากมีอาการไข้ก็ทาดีท๊อกซ์ ส่ วนหลักการข้ออื่นๆ หากทาได้ก็จะ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะของผูป้ ่ วยเท่าที่จะทาได้
เครื่ องนุ่งห่มต้องให้ความอบอุ่นต่อร่ างกาย เพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดอาการสั่นสะท้าน
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หากมีอาการปวดร้าวที่ร่างกาย ก็พยายามใช้ผา้ ขนหนูชุบน้ าเย็นอุณหภูมิปกติ เช็ด กัวซา
ร่ างกาย เพื่อปฏิบตั ิตามข้อ 9 เป็ นการรู ้เพียร รู ้พกั ไปในตัว และไม่ให้ร่างกายสั่นสะท้าน
ส่ วนอาหาร หากเกิดอาการไม่อยากกิน กลืนกินลาบาก ก็ใช้วิธีดื่มน้ าข้าวผสมเกลือ หรื อ
โจ๊กน้ ามากๆ หน่อย ต้องฝื นกินให้ได้ เพื่อร่ างกายจะได้มีพลังต่อสู ้กบั โควิด 19
มาตรการในการดูแล ป้องกัน ตัวเอง
กักตัวเอง สวมหน้ากาก เว้นระยะห่ าง -ล้างมือ -ถือศีล (อย่างเคร่ งครัด) ดูแลตัวเอง อยู่
อย่างเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรี ยไ์ ร้สารพิษ
2.4 หญิง อำยุ 43 ปี จิตอำสำคบคุ้นแพทย์วิถีธรรม อยู่ที่ ภูเก็ต รำไวย์ จำก French ติด
โควิดทำงำนที่โรงเรียนที่ภูเก็ต
อาการ - 5 วันแรกมีอาการอ่อนแรงนิดหน่อย วันต่อมาเจ็บคอปวดหัวปวดกล้ามเนื้ อ วัน
ถัดไปเริ่ มหนักแล้ว ปวดที่หัวใจหายใจลาบาก รู ้สึกได้ว่าชีวิตไม่ปลอดภัยแล้ว และเข้าใจว่าถ้า
ไม่ได้เป็ นคนวางใจไม่กลัวตายจะกลัวมากๆ เพราะเป็ นอาการที่ปวดน้อยแทบไม่ทรมาน
อาการหนักที่สุด 24 ชัว่ โมง หายใจไม่เข้าไม่ออก 7-8 ครั้ง
การดูแล
จิตใจ - ละบาปบาเพ็ญกุศล ทาใจไร้กงั วล อาการหนักที่สุด 24 ชัว่ โมง หายใจไม่เข้าไม่
ออก 7-8 ครั้ง ไปนอนตาย ถึงท่านอนเป็ นท่าหายใจลาบากที่สุด หมดแรง ยอมนอน ยอมตายตาม
ความสบาย ใจสงบนิ่ ง ไม่ คิ ด ถึ ง ใครไม่ เ สี ย ดายอะไร ไปนอนตายเหมื อ นตอนไปนอนหลับ
สุ ดท้ายฟื้ นมาทุกครั้งและแปลกใจทุกครั้งว่ายังไม่ตาย ใจที่เบิกบาน ไม่ให้ใครเชื่อว่าไม่สบาย
หนัก สนุ กดี เพราะมะลิ ไม่ได้บอกใครว่าเป็ นหนักจนหาย รั กษาใจคนดู แลให้มากที่ สุด ดู แล
ตัวเองอย่างสบาย ๆ สนุ กกับธรรมะ เพิ่มศีล กินอาหารตามหลักแพทย์วิถีธรรม สู ตร 1 ทาตาม
กาลัง ไม่กงั วล รู ้เพียรรู ้พกั เมื่อวางใจ ว่าหายก็ได้ ไม่หายก็ได้ รู ้สึกไม่ทรมาน สบาย ๆ
ร่ างกาย – กิ นอาหารตามหลักแพทย์วิถีธรรม สู ตร 1 เมื่อเริ่ มหายใจลาบาก ปวดหัวใจ
ทากัวซาปอด หัวใจ กระดูกสันหลัง ไหล่ เท่าที่ทาได้ ขึ้นผื่นสี แดงเข้ม ทาทุกวัน จนสี แดงเข้ม
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อ่อนลง พอกหน้าด้วยดินสอพอง วันที่หายใจลาบาก เป็ นไข้ ผล 2 ชัว่ โมง หายเป็ นไข้ 3 วันที่มี
อาการหนัก ตอบบ่าย กดจุดลมปรารณทุกวัน แช่ มือแช่ เท้า ใช้น้ าปั สสาวะเก่าและใหม่ ผสม
น้ าอุ่น น้ าธรรมดา ตามอากาศข้างนอก
3. กลุ่มผู้มีอำกำรข้ ำงเคียงจำกกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19
3.1 หญิง อำยุ 46 ปี จังหวัดตรัง จิตอำสำแพทย์วิถีธรรม สวนป่ ำนำบุญ 2 เป็ นพยำบำล
วิชำชีพ
อาการและการปฏิบตั ิตนหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม ฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด เข็มที่ 1
อาการทางร่ างกาย
1. ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เป็ นเพราะร่ างกายต้องใช้พลังงานทั้งหมดที่มีไปทาความ
รู ้จกั กับเจ้าเชื้อแปลกใหม่ที่เข้าไป จึงไม่มีแรง
การดูแล
1. ตรวจใจ ว่าทุกข์กบั อาการไม่มีแรงไหม ถ้าทุกข์ ให้เราสานึกว่า เวลาเรากินสัตว์ เมื่อเขา
ต้องตาย เขาก็กลัวจนหมดแรง แล้วตั้งจิตลดละเลิกการกินสัตว์ เต็มใจรับวิบากนี้ดว้ ยความยินดี
เต็มใจ เมื่อใจไม่ทุกข์ก็จะมีพลังขึ้นมา จากนั้น ถ้าไม่ไหวก็นอนพักผ่อนเท่าที่สบาย ของตนเอง
นอนมากไปก็ไม่มีแรง ก็ไปออกแรงด้วยการถอนหญ้าเล็ก ๆ
น้อย ๆ สลับกันไปมา
2. ทางร่ างกาย ดูแลด้วยเทคนิคข้อ 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล เทคนิคข้อ 1 การ
รับประทานสมุนไพรปรับสมดุล ดื่มน้ าสมุนไพรในตัวนอกตัว ผสมน้ าร้อนบ้างทานพืชผัก
ผลไม้ ถัว่ ข้าว น้ าต้มข้าวใส่ เกลือ น้ าผักปั่น ที่ถูกกัน เท่าที่สบาย เทคนิคข้อ 3 การสวนล้างลาไส้
ใหญ่ (Detox) ด้วยสมุนไพรในตัว เท่าที่สบาย จะฟื้ นเร็ วหรื อช้า ขึ้นอยูก่ บั ใจ และร่ างกายแต่ละ
คน สาหรับขวัญ ใช้เวลาฟื้ นประมาณ 2-3 วัน
2. อาการปวดแขนบริ เวณที่ฉีด ชาเล็กน้อย เพราะร่ างกายต้องเทพลังงานไปจัดการกับตรงที่ฉีด
เพื่อดันสิ่ งแปลกปลอมออกไป แต่ดนั ออกไม่ทนั จึงเกร็ งปวดค้าง อยูบ่ ริ เวณฉี ด
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การดูแล
1. ตรวจใจ ว่าทุกข์ไหม กับอาการปวดและชานั้น สาหรับขวัญ ไม่ทุกข์ใจเพราะ กินแขน
ขา สัตว์มาเยอะ โดยเฉพาะปี กไก่ จึงยินดีรับ จากนั้น ก็งดการเคลื่อนไหวแขนข้างนั้นแบบแรงๆ
2. ทางร่ างกาย ดูแลโดยใช้เทคนิคข้อ 2 การกัวซา ขูดพิษ ขูดลม กัวซาบริ เวณแขนอีกข้าง
ตัว หน้า หลัง เพื่อกระจายพิษที่ไม่สมดุลออกทางอื่น เทคนิคข้อ 4 แช่มือแช่เท้าด้วยสมุนไพรที่
ถูกกัน เทคนิ คข้อ 1 ดื่ มน้ าสมุนไพรปรับสมดุล โดยการต้มไมยราบ สาบเสื อ ดื่ ม เท่าที่สบาย
อาการปวดต้นแขน และชาที่ฉีด ใช้เวลา 1 เดือน กว่าจะหายขาด
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 2 : อาการข้อที่ 1 และ 2 ยังมีเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ
3. หัวใจบีบตัวเร็ วและแรง เพราะร่ างกายต้องทางานหอย่างหนักต่อการจัดการเจ้า สิ่ ง
แปลกปลอมที่เข้ามารอบสอง เรี ยกว่ารวมพลทุกหน่วยเพื่อช่วยจัดการเจ้าเชื้อโรคตัวนี้ ทีเดียวค่ะ
หัวใจจึงบีบตัวเร็ วและแรง
การดูแล
1. ตรวจใจ ว่ามีความกังวล กลัว หวัน่ ไหวไหม ชังไหม ตรวจแล้วผลพบว่า ไม่มี มีแต่
ปัญญาผุดขึ้นมาว่า เรากินสัตว์มาเยอะ เวลาเขาจะตาย หัวใจเขาย่อมเต้นเร็ วและแรง ใจสั่น เช่นที่
เราได้รับนี้ และเขาผ่อนให้เรามากแล้ว จึงยินดีรับ เต็มใจรับ แบบไม่มีเงื่อนไขให้ใจทุกข์เลย
ต่อมาก็แก้สถานการณ์ เนื่องจากอยูโ่ รงพยาบาลสนาม จึงทาเท่าที่ทาได้ คือ ดื่มสมุนไพรในตัว
ผสมน้ าอุ่นตลอดทั้งวัน เท่าที่สบาย Detox เท่าที่สบาย นอนพัก เท่าที่สบาย ใช้น้ ามันเขียวทาเท่าที่
สบาย กัวซาแขนขา หน้าอก เท่าที่สบาย
2. ทางร่ างกาย ดูแลด้วยเทคนิคข้อ 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล มีแค่ขา้ ว ผักไม่มี
เลย ก็ทานข้าวกับเกลือ และเท่าที่มีค่ะ ตามสถาณการณ์ เทคนิคข้อ 6 กดจุดลมปราณ แขนขา ฝึ ก
ลมหายใจ ขวัญใช้เวลาประมาณ 4-7 วัน กว่าจะฟื้ นเนื่องจากหลังฉีด เข็ม 2 ทางานต่อเนื่องจนถึง
2 ทุ่มติดกัน จึงฟื้ นช้ากว่าปกติ อาการค่อย ๆ ดีข้ ึนตามลาดับ
4. นอนไม่ ห ลับ เนื่ อ งจากมี ภ าวะร้ อ นเกิ น หัว ใจเต้น เร็ ว จึ ง เกิ ด อาการนอนไม่ ห ลับ
ประมาณ 2 คืน
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การดูแล
1. ตรวจใจอีกว่า ชังไหมที่นอนไม่หลับ พบว่าไม่ เพราะสัตว์ที่เรากินเวลาเขาจะถูกฆ่า เขา
จะนอนไม่หลับ นอนไม่หลับก็ดี จะได้ทบทวนธรรม ทบทวนสิ่ งที่เราเคยพลาดทาชัว่ มา ทาผิด
ศีลมา ก็เลยยิ้ม ยินดี ที่นอนไม่หลับ แบบสบายๆ ฟั งธรรม ไปค่ะ ยินดี ที่ได้ใช้วิบาก ยินดี ที่ได้
เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านค่ะ หากท่านมีความกลัวกังวลซ้ าซ้อนลงไป
อีก อาการที่เป็ นจะฟื้ นช้า หรื อเปลี่ยนแปลงได้เร็ วตลอดเวลา ดังนั้น นาวิธีคิดตามแนวทางนี้ ไป
ใช้ได้ค่ะ

3.2 หญิง อำยุ 46 ปี จิตอำสำแพทย์วิถีธรรม สวนป่ ำนำบุญ 7 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การฉีดวัคซีนเข็มแรก
ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด อย่างที่มโนไว้ อาการเจ็บตอนฉี ดและเดินยาน้อยกว่าการฉี ด
บาดทะยัก พอฉี ดเสร็ จ นั่งรอดูอาการ 30 นาที หลังจากนั้นไปทาธุ ระต่อ แดดก็ร้อน ผจญภัยใน
กรุ งเทพฯ กว่าจะถึงบ้านก็เกือบบ่าย พอถึงบ้านก็รีบดื่มน้ าปั สสาวะไปเบื้องต้นก่อนเลย อาการ
ยังไม่ออกเท่าไหร่ ตกกลางคืน มีอาการไข้ข้ ึนสู ง ตัวร้อน หนาวสั่นเหมือนไข้จบั สั่น ปวดเมื่อย
ตามตัว ช่ วงที่มีไข้ข้ ึนสู ง ไม่ได้คิดว่าจะต้องกิ นยาลดไข้หรื อฟ้ าทะลายโจร แต่ตดั สิ นใจใช้น้ า
สมุนไพรยาพระพุทธเจ้า ในการดี ท็อกซ์ (ยาเม็ดที่ 1 และ 3 ) เพื่อให้เม็ดเลื อดขาวในร่ างกาย
ทางานอย่างเต็มที่ ตัดสิ นใจดี ท็อกซ์ดว้ ยน้ าปั สสาวะ 1 ขวดครึ่ ง ดี ท็อกซ์เสร็ จ อาการตัวร้อนก็
หายไปสักพัก แล้วก็กลับมาเป็ นอีก แต่ใจก็ไม่ได้กงั วล จะหายตัวร้อนหรื อไม่ ก็ไม่เป็ นไร ถือว่า
เราได้ทาแล้ว รี บตัดสิ นใจนอน ก่อนนอน ดื่มน้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็นแล้วเข้านอนประมาณ 3 ทุ่ม
ระหว่างนอนใช้ถุงประคบใส่ น้ าเย็น ประคบบริ เวณใบหน้าที่ร้อนและบริ เวณที่ปวดเมื่อยตามตัว
(ยาเม็ดที่ 5) ต่อมาตอน 5 ทุ่มตื่นมา ยังคงมีอาการตัวร้อนหนาวสั่นอยู่ ดื่มน้ าสมุนไพรฤทธิ์ เย็น
แล้วนอนต่อ จนกระทัง่ ตื่นมาตอนเช้าประมาณ 6 โมงเช้าอาการตัวร้อนก็หายไป แต่มีอาการปวด
หลังอย่างมาก บริ เวณสะโพก กระเบนเหน็บ เลยใช้วิธีกวั ซา เหยาะน้ ามันเขียวและกัวซาบริ เวณ
นั้น พร้อมกับโยคะและบริ หารท่าปลาวาฬ คือนอนหงาย ยกขาขึ้นชี้ ฟ้า เอามือรองบริ เวณใต้
สะโพก-ก้ น กบ หายใจเข้า และหายใจออก ค่ อ ย ๆ เอาขาลง เกร็ ง หน้ า ท้อ ง ท าสลับ กัน
ไป ประมาณ 5-6 ครั้ง อาการปวดเอวและสะโพกดีข้ ึน จนกระทัง่ หายสนิท
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ผลของกำรดูแลด้ วยหลักกำรแพทย์วิถีธรรม
เพี ย งแค่ 1 วัน อาการดี ข้ ึ น ด้ว ยวิ ธี ก ารปรั บ สมดุ ล ร้ อ นเย็น ตามหลัก แพทย์วิ ถี ธ รรม
ตื่นขึ้นมา มีอาการเหมือนสร่ างไข้ ปากขม อยากกินอะไรหวาน ๆ
สภำวธรรม
กิระดังได้ยินมา ข่าวสารการฉี ดวัคซี นมีสารพัด จิตก็ปรุ งไปก่อนจะไปฉี ด แต่สุดท้ายก็
ต้องเชื่อชัดเรื่ องกรรม ถ้าจะเป็ นอะไร ก็ให้เชื่อชัดเรื่ องกรรม พอคิดแค่น้ ี ก็คลายใจ ยอมรับและ
ตัดสิ นใจฉี ดแต่โดยดี ตอนฉี ดก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดหรื อมโนไว้ จิตวิญญาณเป็ นประธานสิ่ งทั้ง
ปวง ถ้าเราไม่กลัว ก็จะไม่เป็ นอะไร
(3 กรกฎาคม 2564)
3.3 หญิง อำยุ 46 ปี อำชีพ : แม่ บ้ำน/พนักงำนนวดคลินิกกำยภำพบำบัด/จิตอำสำแพทย์
วิถีธรรม สวนป่ ำนำบุญ 6
อาศัยอยู่ : เมืองลิชเท่นเนา รัฐ บาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ ก ประเทศ เยอรมนี
การดูแลสุ ขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม ก่อนและหลังได้รับวัคซีนป้องกันไวรัส
โควิด -19
กราบคารวะท่ า นอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้า จน (อาจารย์ห มอเขี ย ว) วิ ช ชาธิ ก ารบดี
(อธิการบดี) สถาบันวิชชาราม และประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง บิดาแห่งศาสตร์การแพทย์
เพื่อมวลมนุษยชาติ ข้าพเจ้ามีความเคารพและศรัทธาอันแรงกล้าในการน้อมนามาปฏิบตั ิตาม ได้
พิสูจน์ตาม และได้เห็นผลว่าเป็ นศาสตร์การแพทย์แบบองค์รวมที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก
สรุ ปจากประสบการณ์ตรง คือ สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง สุ ขภาพใจเข้มแข็ง ใจเย็น เป็ น
มิตรไมตรี กบั ทุกคน เบิกบาน และผาสุ กมาเป็ นลาดับ ๆ อย่างต่อเนื่องมาเป็ นระยะเวลา 8 ปี
เมื่อเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ขึ้นมา ข้าพเจ้าไม่ได้ รู ้สึกกลัว กังวลและตื่นตระหนก
แต่อย่างใด มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิตวั ตามหลักแพทย์วิถีธรรมและยังรู ้สึกว่าตัวเองโชคดีคน
หนึ่ง ที่ได้รู้จกั และเรี ยนรู ้แพทย์วิถีธรรมไว้ก่อน เหมือนมีภูมิคุม้ กันทั้งกายและใจไว้เรี ยบร้อยแล้ว
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โดยเฉพาะการปฏิบตั ิศีล และแนวทางการปฏิบตั ิอริ ยสัจสี่ ที่ถูกต้อง ถูกตรง ตามคาตรัสสอนของ
พระพุทธองค์ ที่ท่านอาจารย์หมอเขียว ท่านพ่อครู และครู บาอาจารย์ท่านอื่น ๆ ได้เมตตาถ่ายทอด
สอนไว้ โดยเฉพาะการเข้าใจลึกซึ้ งเรื่ องวิบากกรรม เข้าใจโลก (โรค) และเข้าใจตนเอง ท่าน
อาจารย์ ห มอเขี ย วกล่ า วว่ า "การปฏิ บ ั ติ ศี ล ที่ ถู ก ตรงให้ ไ ด้ ใ นระดั บ จิ ต วิ ญ ญาณ (ใจ
ไร้ทุกข์ ใจดีงาม) เหมือนได้มีเกราะคุม้ ครองจิตวิญญาณที่ดีที่สุดในโลก และเปรี ยบเสมือนเรามี
วัคซี นแล้ว (วัคศีล) ซึ่ งข้าพเจ้าซาบซึ้ งใจและน้อมจิตปฏิบตั ิตามที่ท่านอาจารย์กล่าวสอนไว้ ทา
ให้มีพลัง มีกาลังใจ แกล้วกล้าอาจหาญ ยิง่ ๆ ขึ้นไป
เมื่อระเบียบปฏิบตั ิของหน่วยงานสาธารณสุ ขสหพันธรัฐเยอรมนี ประกาศให้ประชาชน
ผูส้ ู งอายุและผูท้ างานที่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อไวรัส เช่น เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและคลินิกต่าง ๆ ที่
ทางานสัมผัสกับคน ให้โอกาสลงทะเบียนได้รับวัคซี นก่อนประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ข้าพเจ้าก็มี
ความรู ้ สึกยินดี เต็มใจ และรู ้ สึกว่า นี่ คือภารกิ จบาเพ็ญอี กกิ จหนึ่ ง จึ งสมัครใจที่ จะติ ดต่ อ กับ
เจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนนัดหมายรับวัคซีนและยินดีรับวัคซี นจากบริ ษทั อะไรก็ได้ ทาให้ขา้ พเจ้า
ได้รับนัดหมายการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ ว (วัคซีนที่ขา้ พเจ้าได้รับ mRNA -Moderna)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:30 น.ข้าพเจ้าได้รับวัคซี นไวรัสป้องโควิด-19 เข็มที่ 1
หลัง ฉี ด ต้อ งรอดู อ าการ 30 นาที มี อ าการปกติ เมื่ อ กลับ ถึ ง บ้า น ข้า พเจ้า ดื่ ม น้ า สมุ น ไพรยา
พระพุทธเจ้า และรี บเข้านอน นอนหลับสบายดี ในวันรุ่ งขึ้นมีเพียงอาการปวดต้นแขนข้างที่ฉีด
วัคซีนเพียงเล็กน้อย ก็รู้ได้ทนั ทีวา่ เป็ นปกติธรรมดา และได้ใช้น้ ามันเขียวหญ้าเอ็นยืด ทาและคลึง
เบา รอบ ๆ อาการปวดค่อย ๆ ทุเลา มีอาการอยู่ 1-2 วัน ก็หายไป
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:30 น. ข้าพเจ้าได้รับวัคซี นเข็มที่ 2 ครั้ งนี้ แพทย์แจ้งว่า
จานวนวัคซีนมากกว่าครั้งที่ 1 อาจจะมีอาการ คลื่นไส้ ปวดศีรษะและเป็ นไข้ได้ ข้าพเจ้ารับทราบ
และไม่ได้รู้สึกกังวลหวัน่ ไหวใด ๆ หลังฉี ด 30 นาที มีอาการปวดต้นแขนขึ้นมาทันที ตรวจใจก็
ปกติดี ข้าพเจ้าได้นาน้ ามันเขียวหญ้าเอ็นยืดไปด้วยจึงทาและนวดเบา ๆ ทันที อาการปวดทุเลาลง
กลับถึงบ้าน ดื่มน้ าสมุนไพรยาพระพุทธเจ้า เช็ดเนื้ อเช็ดตัวด้วยน้ าธรรมดาผสมน้ าสมุนไพรยา
พระพุทธเจ้า รับประทานอาหารปรับสมดุล สาหรับวันนี้ เน้นผลไม้และผักฤทธิ์ เย็นอย่างเดี ยว
(แอปเปิ ล, สลัดหัวใจ บร็ อคโคลี่ บวบซูกินี ) ช่วงเย็นมีอาการร้อน ๆ หนาว ๆ เล็กน้อย ข้าพเจ้ามี
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ฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชันในรู ปแคปซูล จึงนามารับประทานและดื่มน้ าตามมาก ๆ นอกจากนั้น
ยังได้เด็ดหญ้าปั กกิ่ งและว่านกาบหอยมาเคี้ ยวแล้วดื่ มน้ าตาม มาก ๆ 15 นาที ผ่านไป รู ้ สึกมี
เสมหะในคอเล็กน้อยและสามารถไอขับออกมาได้ หลังจากนั้นรู ้สึกเบาเนื้ อเบาตัว สบาย ตอน
กลางคืนข้าพเจ้านอนหลับสบายดี ตื่ นเช้าเป็ นปกติ (4:30น.) อาการปวดแขนทุเลาเกือบหายเป็ น
ปกติ
กิจวัตรประจาวันข้าพเจ้า ตื่นเช้ามา ออกกาลังกาย ด้วยมาร์ชชิ่ง เพลงมาร์ช พวธ. โยคะ
กดจุด กัวซา รับประทานอาหารตามลาดับปรับสมดุลร้อนเย็น ช่วงเย็น เจริ ญสมาธิวิปัสสนา 1530 นาที และประชุม
อปริ หานิยธรรมแลกเปลี่ยนสภาวธรรมออนไลน์กบั พี่นอ้ งหมู่กลุ่มพลังศีล
สรุ ปผลปัจจุบนั (ณ 3 สิ งหาคม 2564) หลังจากที่ขา้ พเจ้าได้รับวัคซีนครบสองเข็มเป็ น
เวลาสามสัปดาห์แล้ว สุ ขภาพแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ตั้งจิตมัน่ ในการปฏิบตั ิตนตามศาสตร์
การแพทย์วิถีธรรมด้วยความเคารพและศรัทธา ยิง่ ๆ ขึ้นไป
น้อมกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (อจ.หมอเขียว) ที่เมตตา กรุ ณา
ถ่ายทอดองค์ความรู ้น้ ี ทาให้ประชาชนคนธรรมดาอย่างข้าพเจ้าเข้าถึงได้
(4 สิ งหาคม 2564)
สรุป
การบูรณาการองค์ความรู ้พุทธศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง และวิทยาศาสตร์ สุขภาพแผน
ต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากโควิด ที่มีประสิ ทธิภาพ คือ ล็อกดาวน์ สวมแมส
เว้นระยะห่ าง ล้างมือ ถืออาริ ยศีล ทาสมดุลร้อนเย็น ทากสิ กรรมไร้สารพิษ เน้นการดารงชีวิตให้
สมดุล ด้วยสิ่ งที่สาคัญจาเป็ น ประหยัด เรี ยบง่าย พึ่งตนเองได้เป็ นหลัก พึ่งคนอื่นหรื อสิ่ งที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนเป็ นรอง (เมื่อจาเป็ น) สิ่ งใดที่เกินกาลังความสามารถ ก็เกื้อกูลช่วยเหลือกัน และบูรณา
การผสมผสานข้อดีของการดูแลสุ ขภาพแผนต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชีวิต ในการ
รักษาหรื อบรรเทาอาการติดเชื้อโควิด
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