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3.110 พตัสา แยม้ศรวล – ไทรอยด ์ถุงนํSาในตบั ไขมนัเกิน……………………....... 1506 

3.111 กรรณิการ์ ชยัชมภู – ภูมิแพเ้รืS อรัง ปวดตน้ คอ บ่า ไหล่.……………………. 1506 

3.112 ธนพร ปัญญพนต ์– ไมเกรน อาการร้อนเกิน…………………………….….. 1506 

3.113 ณฤดี กิตติภคัวงษ ์– ทอนซิลอกัเสบ มดลูกตํ�า….…...…………………….… 1507 
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3.114 นายคาํกอ้น เตม็ไทยสงค ์– หูไม่ไดย้นิ……………………………….……... 1507 

3.115 นางยคุล สินเจิมศิริ – หอบหืด มะเร็ง ลามจากปอด.….………………...…… 1508 

3.116 คาํนอ้ย ภาวนา – รูมาตอยด์……………………………………………….… 1508 

3.117 นางอรอุมา ทองคาํ – ปวดหวั ปวดบ่า ชาลงแขน.…………………...……… 1508 

3.118 ร.ต.ต. สมชาย กนิมลกัษณ์ – ปวดเข่าซา้ย เนืSองอกในสมอง……...………… 1509 

3.119 นางสมควร ขุ่ยอาภยั – ปวดเอว ขาขา้งขวา…….…………………………… 1509 

3.120 นายสมบูรณ์ กลดักลิ�น–ต่อมลูกหมากโต ไขมนัพอกตบั……..…..…………. 1510 

3.121 กิตติพงษ ์สกุลวรกิจ – นิ�วในถุงนํSาดี….…………………...….…………….. 1510 

3.122 ฉนั แซ่ลิSม – ปวดบวมขอ้เทา้ซา้ยร้อนเกิน………………………………..…. 1510 

3.123 ณฐัยาน์ ช่วยธานี – ปวดเมื�อยตามตวั อาการตึงแขง็.…………..…………..… 1511 

3.124 ดุลงฤทธิE  ศรีมูล – หวดั ปวดหวั อาเจียน หมดแรง………………………..…. 1511 

3.125 แดงนอ้ย วรนาวนิ - หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ………….………..…………..…… 1511 

3.126 ทตั พิทยาสาร – เจบ็ไหล่.……………………...………………...…..……… 1512 

3.127 นริยา ตนัธนกิจ – ขอ้เสื�อม กลา้มเนืSออ่อนแรง..……….……………….…… 1512 

3.128 นวลนิตย ์ชุนตระกลู – ริดสีดวง ปวดหลงั…..………………...…………..… 1513 

3.129 บุญ พรมมา – ปลายประสาทอกัเสบ.………………………..……...….…… 1513 

3.130 อุดมทรัพย ์– โรคภูมิแพ ้(คนัตามผวิหนงั)………...……..………….……… 1513 

3.131 ปิยนุช นาครภฏั – หอบ ไมเกรน ……………...……………………….…… 1514 

3.132 ผอ่งพรรณ ตรัยมงคล – ปวดศีรษะ ไมเกรน….……..…………………….… 1514 

3.133 พระพชรภทัร ชนาภิรโต – ปวดเสียด หวัใจซา้ย เหนื�อยง่าย………………… 1514 

3.134 ภารดี ทองคิก– เบาหวาน เลือดจาง ไฮโปไทรรอยด์……...…….…………… 1515 

3.135 ม.ล.วชิรนนัท สุขสวสัดิE  – ภูมิแพฝุ้่ น ปวดขอ้กระดูก…..…………………… 1515 

3.136 มุง้ ทองเลือง – ความดนัสูง ไขมนัในเลือดสูง...………...………..……….… 1515 

3.137 แม่ชีพิณพรรณ เนียนมณี – นิ�วในไต….……...……...………….…….….…. 1516 

3.138 รัตนาภรณ์ นทีทิพย ์– ไทรอยด ์ตาแหง้….……......…………….……..……. 1516 

3.139 ลีลุตา ฐยพลพง- ปวดไหล่ ปวดคอ เข่า....………………………..……......… 1517 
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3.140 วนิศา กนัคาํ– ภูมิแพ.้..…………………………………………………..…. 1517 

3.141 วลยัพรรณ วรหา – ตาแหง้………………………………….………………. 1517 

3.142 วฒันา อาทิตยเ์ที�ยง – นํSาในหูไม่เท่ากนั………..……………….…….….….. 1518 

3.143 วมิล นนทจิตร – ความดนัโลหิตสูง ปวดเข่า…...…………….….….………. 1518 

3.144 ศรินรัตน์ อรหาญ–ภูมิแพ ้คดัจมูก……………...……………..…...……..…. 1519 

3.145 ศุลีพร พุม่นิล – ความดนัสูง ไขมนัสูง ภูมิแพ…้.……………………..……... 1519 

3.146 สุวรรณาเผื�อนกระโพก–ริดสีดวงทาวร ปวด บ่า ไหล่………...……………... 1519 

3.147 แสงจนัทร์ ศรีเจริญ– โรคมะเร็งเตา้นม….……...………………………..….. 1520 

3.148 เหมปลา – ปวดไหล่ ปวดเข่า………………………………………….…... 1520 

3.149 อากร จรินทร์ – ปวดไหล่ ปวดเข่า…………………………………….…... 1521 

3.150 อาํไพ ทาศกัดิE  – ปวดเข่า…………………………………...…………….….. 1521 

3.151 อุไรวรรณ สิงคารวานิช– กรดไหลยอ้น ภูมิแพผ้วิหนงั………..…………... 1521 

3.152 นางสาวสาวตีิ หาญชยั – ปวดหลงั คอ สะบกั ปวดหวั…….…………….… 1522 

3.153 นางเขมจิรา หลีกุล– ปวดทอ้ง………………………………….…….……. 1522 

3.154 นายสุพจน์ เรียมจารีกุล – โรคหวัใจ ผา่ตดับอลลูน.………………………. 1523 

3.155 นางสุนีย ์จนัทร์จืด – นิ�วในท่อไต………………………………….………... 1523 

3.156 นางสุคนั ชะมาลา – ไขมนัในเลือดสูง อมัพฤกษ…์.…………..……………. 1523 

3.157 นางสาว ฤทยัทิพย–์ เนืSองอก ปีกมดลูก.………………...………...………… 1524 

3.158 นายอณติั นิลกาํแพง – เส้นเลือดหวัใจอุดตนั…………...………….…..……. 1524 

3.159 นายสรสิทธิE  ดูคู่หมื�นวยั – ภูมิแพ ้ไขมนัเส้นเลือดสูง……………….……….. 1524 

3.160 นางณฐัชนก แก่งพินแกว้ – โรค SLE….….……………..……….………… 1525 

3.161 นางหอม พาวรรณ – แผลในกระเพาะ.………………...…………….……… 1525 

3.162 นางสุคร สุนนาค – กรดไหลยอ้น ลาํไส้อกัเสบ.………...………….…….…. 1525 

3.163 นางสาวเจนจิรา จินตนา–โรคมะเร็งปากมดลูก ทอ้งผกู..….……………….. 1526 

3.164 เด็กชายทรัพยสิ์ทธิE –อุบติัเหตุแผลสด ที�คอ เชือกบาด.……...……………… 1526 

3.165 นางเอมอร สุทธิประภา– โรคมะเร็งเตา้นม………...……………………..… 1526 
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3.166 นางลภทัรชญา สายรอด– ภูมิคุม้กนัทาํลายตวัเองที�ไขสันหลงั………..…….. 1527 

3.167 นางองัคณา อ่านพาณิชย ์- มดลูกคว ํ�า ทอ้งผกู เริม งูสงดั..………………...….. 1527 

3.168 นางสาวศรีไพศรีสงคราม – สะเก็ดเงิน….………......……………………… 1527 

3.169 นางสาวสกาว อุดล – ผื�นบวม คนัที�คอ……………...……………………...... 1528 

3.170 นายจงจิตต ์ดีปู– หมอนรองกระดูกมีปัญหา……...…………………………. 1528 

3.171 นางพรเพญ็วงศกิ์จมโนชยั– เนืSองอกมดลูก……………………………...….. 1529 

3.172 นางศิริรักษ ์เกียรติกอ้งไกล – ตบัอ่อนอกัเสบ อาการร้อนเกิน..…………….... 1529 

3.173 นางอารียา ปิ� นนาค – นิ�วในถุงนํSาดี ไขมนัพอกตบั……...………………….... 1529 

7. จิตอาสา: นายสมใจคาํมุงคุล จงัหวดัอุบลราชธานี………………………….… 1530 

3.174 ถั�วเขียว นามสมมติ – ติดเชืSอ HIV 9 ปี..…………………………………….... 1530 

3.175 ถั�วงอก นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 9 ปี..…………………………………….... 1531 

3.176 ถั�วฝักยาว นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 14 ปี..………………………………….. 1531 

3.177 ถั�วพลู นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 11 ปี..…………………………………….... 1532 

3.178 ถั�วลนัเตา นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 15 ปี..………………………………....... 1532 

3.179 มะเฟือง นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 15 ปี..……………………………………. 1533 

3.180 มะไฟ นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 14 ปี..…………………………………….... 1533 

3.181 มะยม นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV10 ปี..……………………………………...... 1534 

3.182 มะม่วง นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 12 ปี..……………………………………... 1535 

3.183 ถั�วเหลือง นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 3 ปี..……………………………………. 1535 

3.184 ถั�วแดง นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 10 ปี..……………………………………... 1536 

3.185 มะละกอ นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 15 ปี..………………………………….... 1536 

3.186 นํSาเตา้ นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 11 ปี..…………………………………........ 1537 

3.187 มงัคุด นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 9 ปี...…………………………………......… 1537 

3.188 บรอคโคลี นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 9 ปี..………………………………….... 1538 

3.189 มะยงชิด นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 5 ปี….………………………………….... 1538 

3.190 ระกาํ นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 8 ปี……..………………………………….... 1539 
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3.191 แรสเบอร์รี�  นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 15 ปี..……………………………….... 1540 

3.192 ลองกอง นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 10 ปี..…………………………………… 1540 

3.193 ผกักระเฉด นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 8 ปี..………………………………….. 1541 

3.194 มะพร้าว นามสมมติ– ติดเชืSอ HIV 11 ปี..……………………….…………... 1541 

8. จิตอาสา: คุณสุวมิล มณีโชติ จงัหวดัตรัง……………….….......……………… 1542 

3.195 ฟักทองนามสมมติ – เตา้นมโตในผูช้าย………………………..…………… 1542 

3.196 เดหลี นามสมมติ - เบาหวานขณะตัSงครรภ…์…..…..…….….……………… 1542 

3.197 ขจร นามสมมติ– ปวดศีรษะ………………...……………………………… 1543 

3.198 มะกอก นามสมมติ– โรคชิคุนกุนยา มีไขป้วดขอ้ร่วม…………...…………. 1543 

3.199 สลิด นามสมมติ– เซลลผ์ดิปกติบริเวณปากมดลูก…..……………………… 1543 

3.210 ปีS ป นามสมมติ – ปวดบวมแดง บริเวณหวัแม่มือ…………………………… 1544 

3.211 กาสะลอง นามสมมติ – ขอ้เทา้แพลงเดินตกบนัได…………………….…… 1544 

3.212 ชงโค นามสมมติ – เป็นตาแดง………...…………………...…………..…… 1544 

3.213 แสลงพนั นามสมมติ – สิวบริเวณใบหนา้…………………...…………....… 1545 

3.214 มะเขือเทศ นามสมมติ – มีเหงื�อมากทัSงกลางวนั กลางคืน…………………… 1545 

3.215 โสก นามสมมติ– ปวดคอ บ่า ไหล่….……………………...…………….… 1545 

3.216 อโศก นามสมมติ– มีกลิ�นปาก..………………………….……………….… 1545 

3.217 จอก นามสมมติ – อาการปัสสาวะแสบขดัถ่ายเป็นเลือด…..…...…………… 1546 

9. จิตอาสา: คุณสุวรรณา พลอยสุทธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา...….…………………… 1546 

3.218 นางสาวอิสรีย ์รวเีบญจวทิย ์– โรคมะเร็งเตา้นม….……………………….… 1546 

 3.219 นายกิตติพงษ ์อมตกุลสิง – ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ…………...…….....………..… 1546 

3.220 คุณบุษบา ทรัพยสิ์น– เคยเป็นผูป่้วยอมัพฤกษ ์ครึ� ง ซีก 5 ปีที�แลว้......…..….. 1547 

3.221 คุณกลัยา ปักเยา– ผวิหนงัลอก……………………………………...……… 1547 

3.222 ป้าบุญส่ง อุตมะ- ความดนัโลหิตสูง ไทรอยด์ .....…………...…………..… 1548 

3.223 มณฑา แกลว้กสิกิจ- ไทรอยด์………………………...……….…………… 1548 

3.224 คุณอ๋า – แผลที�น่อง.………………………….……………..…………….… 1548 
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3.225 พี�เอ– ซีสตบ์ริเวณเตา้นม…..………………………………..……………… 1549 

3.226 นางสาวสุวรรณา พลอยสุทธิ– นํSามูกไหลและเจบ็คอ..……..……………… 1549 

3.227 คุณวโิรจน์ พลอยสุทธิ – ปวดแขนขวา..………….………………………… 1550 

3.228 คุณปณิตา พลอยสุทธิ– บ่า ไหล่ ตึง.…………..………...………….……… 1550 

3.229 คุณณฐัฎพชัร์ พลอยสุทธิ– บ่า ไหล่ ตึง.……….…………………………… 1550 

3.230 คุณป้าบุญส่ง – ปากเปื� อย…..…………………………..…………………… 1551 

3.231 คุณแม่ของสุวรรณา พลอยสุทธิ – ปวดศีรษะ………...…...………………… 1551 

3.232 คุณรัสนากร อมรพงศ ์– สะเก็ดเงิน………………………..…..…….……… 1551 

3.233 คุณจิราพร โพธิE งาม – ตกขาว คนัในช่องคลอด……….…………….……… 1552 

3.234 คุณสมบติั ศรีสุข – หวัใจโต กระดูกทบัเส้น….………….…………….…… 1552 

3.235 คุณศิริรัตน์ ธนพรไพศาล – คนัผวิหนา้ ทั�วตวั……………………….……… 1552 

3.236 นายพิเชษฐ ์โรจน์วนาการ– อมัพฤษซี์กซา้ย 3 ปีลิSนแขง็………...………… 1553 

3.237 คุณจินตนา พลอยสุทธิ– ตุ่มนํSาบริเวณหลงัหู คนัรอบเอว...……...………… 1553 

3.238 คุณวนัชยั– แผลที�หนา้แขง้หนองพุพอง……………….……..………..…… 1553 

10. จิตอาสา: คุณแกว้เกืSอกลู สุภิวงค ์จงัหวดัมุกดาหาร …….…………………… 1554 

3.239 นายพีช – ติดยาเสพติดกญัชา…..………………………...……………….… 1554 

3.240 นางเพญ็พรรณงาม อรุณสงบ – ตาเป็นตอ้กระจก………...……….……..….. 1554 

3.241 นางสาวเสาวนิตย ์ช่วยมี– ปวดเมื�อย ชาซีกขวา……….……………………. 1555 

3.242 นางโสภาวดี ตน้วาริน – เสียงแหบ…………………….….…...……….…… 1556 

3.243 นางประจวบจิตต ์บุญยงั – ไขมนัในเลือด ความดนัสูง เบาหวาน…………… 1557 

3.244 นางสุภาพร แสงสุวรรณโณ– ผื�นคนับริเวณ หนา้ทอ้ง กน้ ขาหนีบ………… 1557 

3.245 เด็กหญิงชลธิชา แสงสุวรรณโณ– ทอ้งเสีย………………..….……….….… 1558 

3.246 นายเกริกวทิย ์ธิติวรณะ– ริดสีดวงทวาร 5 ปี…………...………….…..…… 1559 

3.247 นายเสนอ สิงคมาศ– กรดไหลยอ้น…………………………………………. 1559 

3.248 นางสาวกชกร แซ่ตัSง – ทอ้งผกู……………………………………………… 1560 

3.249 เด็กชายโชติวฒันา กนัทะมูล – แผลที�หวั………………...…………………. 1561 
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3.250 นางสาวทอฝัน กนัทะมูล– ปวดแขนขา…………………………………….. 1562 

3.251 นางสาวรมลทิพย ์บวรวชิบพ์รธนา– มีดบาดมือ………………….………… 1562 

3.252 นางละเอียด ชูช่วย – เมื�อยเนืSอ เมื�อยตวั……………………………………... 1563 

3.253 นางสาวจาริยา จนัทร์ภกัดี– กระดูกเลื�อนทบัประสาทดา้นหลงัขา้งซา้ย….… 1563 

3.254 นางสาวชาลี มากแกว้ – แพอ้าหารทะเล ผื�นทั�วทัSงตวั………………….……. 1564 

3.255 นางสุพาภรณ์ บุญมี – ไมเกรน ปวดหวัขา้งเดียว………………………….… 1564 

3.256 นายอุดม แสงวไิล – ความดนัโลหิตสูง ไขมนัในเลือดสูง เบาหวาน…….….. 1565 

3.257 นางสาวสุชาดา แซ่เง่า -ภูมิแพผ้วิหนงั……………………………...………. 1566 

3.258 เด็กหญิงณธิดา โพธิบณัฑิตอีS  – ภูมิแพผ้วิหนงัระยะเวลา 2………………….. 1567 

3.259 นางเกลื�อม ขวญัทองยิSม – ความดนัโลหิตสูง……………………………….. 1567 

3.260 นางสาวเดวินา ลาหมึด – ปวดเมื�อย……………………………………......... 1568 

3.261 นางบุญสม ชยัมงัคโล – รูมาตอยด์………………………………..………… 1569 

3.262 เด็กชายก่อขวญั เกตุชู– หวดั……………………………………..………… 1569 

3.263 นางภาคิน ชเตเฮลี� – ไขสู้ง ลมในลาํไส้……………………………………... 1570 

3.264 นางชลนิภา บุญยงั – อาหารเป็นพิษ………………………………………… 1570 

3.265 นางสาวดาวไสว ศิริวุฒิ– ภูมิแพ ้อากาศ ฝุ่ น โลหะ…………………….…… 1571 

3.266 นางสาวธิดารัตน์ รัดไว–้ ปวดหวัจากประสบอุบติัเหตุ……………………… 1571 

3.267 นายภคัธร คุม้กิตติพร – ผื�นคนัที�ผวิหนงั……………………………………. 1572 

3.268 เด็กหญิงทิพากร ชอบแต่ง – ปวดฟัน………………………………...……… 1572 

3.269 นายไข่ – ริดสีดวงทวาร……………………………………………………... 1573 

3.270 นายสัมพนัธ์ จนัทรเสถียร–อาการอยากเสพยาเสพติด……………………... 1573 

3.271 นางบาํเพญ็ วงศป์ระชุม – นิSวล็อกทัSง 2 ขา้ง………………………....……… 1574 

3.272 นางระว ิเพียรเจริญ– ไขมนัในเลือดสูง……………………………….....….. 1575 

3.273 นางพนิดา ธานีรัตน์ – ไข ้ตวัร้อน ครั�นเนืSอครั�นตวั…………………………. 1575 

3.274 นางสาํรวย นาคะนนท ์– เหนื�อยเพลีย ชีพจรเตน้เบา………………………... 1576 

3.275 นางสาวเพญ็ศรี จิรันดร – ปวดหลงั ปวดเอว………………………………... 1577 
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3.276 นางตอ้ย เทศรอด- ไทรอยดที์�คอเกือบ 10 ปี……………………….……….. 1577 

3.277 นางสาคร รอดรัก - ปวดเมื�อยตามร่างกาย…………….…….……….……… 1578 

3.278 นางสวสัดี สุขสวสัดิE  – ทอ้งอืด ความดนัโลหิตสูง ตาพร่า……….………….. 1579 

3.279 นายภิญโญ หมื�นจร – หวดั เครียด…………………………………………... 1580 

3.280 นายโชค ภิรมยรั์กษ ์- ความดนัโลหิตสูง ปวดเข่า………….………………... 1580 

3.281 นาวาโทจตุพร เมืองพรหม - ปวดเอวมากจากความดนัโลหิตสูง……….…… 1580 

3.282 นางไพรเยน็ จิตมโน– ปวดขา ปวดเมื�อย ลมออกหู………………………… 1581 

3.283 นางจาํรัส วงศภ์กัดี– ความดนัโลหิตสูง…………………………………….. 1582 

3.284 นายภิณโญ หมื�นจร – กรดไหลยอ้น กระเพาะ แน่นหนา้อก……………….. 1582 

3.285 นางศิริประภา แกว้ทอง – กรดไหลยอ้น ปวดเมื�อย………………………….. 1582 

3.286 นายมงคลวฒัน์ รัตนชล - ความดนัโลหิตสูง ปวดบ่าไหล่………………….. 1583 

3.287 นางยพุิน จนัทร์เสถียร– ปวดหวั ความดนัโลหิตสูง ไซนสั……….………… 1584 

3.288 นายแดง – ริดสีดวงทวาร ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน ภูมิแพ.้……………... 1585 

3.289 นายมุ– ปวดไหล่ ปวดขา ถ่ายมีเลือด ทอ้งอืด….…………………………… 1585 

3.290 นางภสัราวรรณอภิรมยก์ุลไกร – ปวดทอ้ง จุกเสียด…………….………….. 1586 

3.291 นายสนั�น สายหยดุ – ริดสีดวงทวาร……………………….………………... 1587 

3.292 นายพิเชษฐ ์สุดประเสริฐ – นอนไม่หลบั……………….…………………… 1587 

3.293 นางสาวทิษฏยา โภชนา– ภูมิแพ ้ผวิหนงั……………….…………………... 1588 

3.294 นางประไพ – แขง็แรง………………………………………………………. 1589 

3.295 นางยกกีS– ทอ้งผกู…………………………………………………………... 1589 

3.296 นางสมใจ – อว้น นํSาหนกัเกิน……………………………………………….. 1590 

3.297 นางปรีดา บุญชูวงศ ์– อมัพฤกษ ์10 ปี………………………………………. 1590 

3.298 เด็กชายร่มธรรม จงจิตร – ไข ้ทอ้งเสีย……………………………………… 1591 

3.299 นางสาวอารมณ์ ผอ่งสุวรรณ – กรดไหลยอ้น……………………………….. 1591 

3.300 นางสาววนัเพญ็ เวชภณัฑ ์– อาการทางสมองหลงัผา่ตดั…………………….. 1592 

3.301 นางสุรางค ์สมววิฒันกุล– แขง็แรง…………………………………..……... 1592 
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3.302 นางสาวไอซ์ – ทอ้งเสีย……………………………………………………… 1592 

3.303 นางสาวศุลีพร เวชภณัฑ ์– มึนหวั ปวดเมื�อย…………………………..…….. 1593 

3.304 กระชาย นามสมมติ – อาเจียน เพลีย………………………………………… 1593 

3.305 นางประทุม ปรีชายทุธิE  – ไม่ถ่าย เจบ็ไปทัSงตวั………….…………………… 1593 

3.306 นางออน – ทานอาหารมีสารปนเปืS อนอาเจียน……………………………… 1594 

3.307 นายใจ – ชาตามขา……….…………………………………………..……… 1594 

3.308 นางอารมณ์ ผอ่นสุวรรณ – ทอ้งอืด…………………………….…………… 1595 

3.309 นายขิน มากแกว้– เริมที�สะบกัซา้ย………….…...…………………………. 1595 

3.310 นางสาวอาทิตยา คงทอง – ริดสีดวงทวาร………..………………………….. 1595 

3.311 นายมาโนช แกว้ลอย – ทอ้งผกู ทอ้งอืด…………….……………………….. 1596 

3.312 นางสาวกิตติมา พรมเล็ก – ภูมิแพ ้เป็นหวดัง่าย……………………………... 1597 

3.313 นางปราณี วีระวงค–์ ภูมิแพ ้ฝุ่ น…………………………………………...... 1597 

3.314 นางสาวธิดารัตน์ โอภาบูรณะกุล – กระเพาะ ความดนัโลหิตสูง……………. 1598 

3.315 นางสาวศิริยา แสงเกืSอหนุน – ไต……………………………………………. 1599 

3.316 นางสุดใจ– ภูมิแพ ้มะเร็งเตา้นม….…………………………………………. 1599 

3.317 นายเอม็ – ตวับวม ไตวายเฉียบพลนั……………………………………….. 1600 

3.318 พระภิกษุผกัชี นามสมมติ – ตวับวม นํSาหนกัเกินไม่สามารถเดินได…้……… 1600 

3.319 นางสาวกรรณิการ์ ถนอมพล – ปวดหลงั ปวดสะบกั………...…...……….... 1600 

3.320 นางกมลวรรณ หนูสังฆ ์– พงัผดืยดึที�ขอ้มือ………………………….……… 1601 

3.321 นางสาวปานตา สงคสุดา– เป็นไข…้…….…………………………………. 1601 

3.322 นายตัSม – อว้น.………………………………………………………………. 1602 

3.323 เด็กหญิงนาริกา เดชรัตนวชิยั – ไข…้…………….……..…………………… 1602 

3.324 เด็กหญิงณทันารี เดชรัตนวชิยั– ไขต้วัร้อน…………………..……………... 1602 

3.325 เด็กชายอนุพทัธ์ เดชรัตนวชิยั - ไขต้วัร้อน…….…………………………….. 1603 

3.326 นายธนธรณ์ เตง็รัง – มะเร็งกระดูกขา มะเร็งปอด ไอ…………………….…. 1603 

3.327 ศรีตรัง นามสมมติ - ปวดเมื�อย กลา้มเนืSอ……………………………….….. 1604 
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3.328 พุทธรักษา นามสมมติ - มะเร็งเตา้นม……………….…...……...…………... 1604 

3.329 นางพชัราภรณ์ มีแถม – แพฝุ้่ น มีอาการไอ….……………………..……..… 1604 

3.330 นางสาวรุจาธร กิตติศรีไสว – ทอ้งผกู….……………………………….…… 1605 

3.331 นายดงดิน ชาวแดนเหนือ – ปวดเมื�อยตามร่างกาย….…………………….… 1605 

3.332 นางทศันนัท ์ดวงเกา้– ปวดแขนยกแขนไม่สุด……….……………….…….. 1605 

3.333 นายลิขิต หนูแกว้–ปวดเอวลงขาและเทา้………….…………………….….. 1606 

3.334 นางเนิม ศรีวงแวว – ปวดเข่า ปวดเมื�อย……………………………………... 1606 

3.335 นางพชัรีย ์พรหมทอง – ไขเ้ลือดออก…...…………………………………... 1607 

3.336 นางสุนีย ์บุญนวน – ทอ้งอืด แน่นทอ้ง……………………………………… 1607 

3.337 นางจารุณีย ์เม่งเอียด – แทง้ เด็กอายคุรรภ ์5 เดือน……...…………………… 1607 

3.338 เด็กชายภาวฒัน์ รอดรัตน์ – ตวัร้อนเป็นไข…้……………………………….. 1608 

3.339 นางพริSม มีฤทธิE  - กระดูกพรุน………………………………………………. 1608 

3.340 นางสมปอง คงเอียง – ปวดตามขอ้…………...……………………………... 1609 

3.341 นางสาวสมพร ฉาโยทยั – ปวดเมื�อย………...………………………………. 1609 

3.342 นางสาวอรอุมา ภูบงัดาว-ปวดทอ้ง…………………………………………. 1609 

3.343 นางสาวสุวรา บุญมี– แผลสด…………………………………...………….. 1610 

3.344 นางสาวจนัทนี เทพสุววรณ – ซีสต ์5.8 เซนติเมตร...………………….…..... 1610 

3.345 นางสาวพวงพรรณ เทพสุววรณ – คิSวแตกเป็นแผล…………………………. 1611 

3.346 นางศิริวรรณ นาบาํรุง– มะเร็งต่อมนํSาลาย 5 ปี……………………………… 1611 

3.347 นางสาวเพญ็ศรี สงดว้ง – ปวดเมื�อย…………………………………………. 1611 

3.348 นางสาวพิมพเ์พชรบุญ เชืSอสุววรณ– ปวดเมื�อยตามตวั……………………... 1612 

3.349 นายวชัระ เกษชู – เส้นเลือดแดงทางเดินอาหารแตก………………………… 1612 

3.350 นางศิริพร เอียดแกว้ – ทอ้งผกู ……………………………………………… 1612 

3.351 นางชูศรี จาํปา– ทอ้งผกู……………………………………………….......... 1613 

3.352 นางชยาภรณ์ อนงค ์– ปวดทอ้ง ถ่ายอุจจาระแขง็……………………............ 1613 

3.353 นางสาวอมัพิกา กรดมาก – แน่นทอ้ง ทอ้งอืด อึดอดัในทอ้ง…………….….. 1614 
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3.354 นายอรุณ โฉมศรี– มึนหวั งง…………………………………………….…. 1614 

3.355 นางสาวอุไรวรรณ จนัทร์ศรีนาด – ภูมิแพ ้คนัหู…………………………….. 1615 

3.356 นางจิรวรรณ วฒันะสิน – มึนหวั ปวดหวั กอ้นเนืSอเตา้นม…….…………….. 1615 

3.357 นายสันทดั อรุณสงบ – โรคเบาหวาน……………………………………….. 1616 

3.358 นางสาวปิยะวรรณ จนัทร์แกว้ – หมอนกระดูกคอทบัเส้นประสาท…….…… 1616 

3.359 นางสมบูรณ์ ลั�นซา้ย – ตาตอ้กระจกขา้งขวา ตอ้เนืSอขา้งซา้ย ตามวั…....….… 1616 

3.360 นางสาวลลิสา พลายชุม – ทอ้งผกู…………………………………………... 1617 

3.361 เด็กชายสุทธิภทัธ คุม้กิตติพร – ผื�นคนัแดงคลา้ยลมพิษ…………....………… 1617 

3.362 นางสาวศรีวรรณ แกว้ปลง – โรคมะเร็งปากมดลูก………………...………… 1618 

3.363 นางสาวธมัมิกา สีม่วง – โรคซึมเศร้า…………………………………..…….. 1618 

3.364 นายสัญชยั หะยตีะ๊ - ถ่ายเป็นเลือด ทอ้งเสีย………….………………………. 1618 

3.365 นายวราวธุ เตง็รัง – ปวดสะบกัซา้ยดา้นหลงั ปวดร้าวถึงนิSว…………………. 1619 

3.366 เด็กชายกรกนก ดวงแกว้ – ไขต้วัร้อน……………………………..…………. 1619 

3.367 เด็กชายภูเบศ ดวงแกว้ – เรอตลอดเวลา………………………...……..……… 1619 

3.368 นายเลี�ยม สอนเดช – ทอ้งผกู……………………………...………………….. 1620 

3.369 นางยกเหง้ เวชภณัฑ ์– ความดนัโลหิตสูง……………………………….……. 1620 

3.370 นางสาวสาํรวย แกว้เกมจนัทร์ – ตึงแขง็ หนกัตวั ปวดเมื�อย………………….. 1620 

3.371 นางสาวสาวนุย้ – นิSวบวมจากเกา้อืSหล่นใส่…………………………………... 1621 

3.372 นางสาวสมเพียร ลิSมตระกลู - ปวดเมื�อย มึน ๆ ตืSอ ๆ………………….……… 1621 

3.373 นางฉิม ขวญัคีรี – คนัตา ตาเป็นตอ้………...…………………………….…... 1622 

3.374 นายธงฉตัร คีนตกั - ปวดเมื�อย……..…………………….……...…….……… 1622 

11. จิตอาสา: คุณวรวตัร ขาํเจริญจงัหวดัราชบุรี……...…...………...….………… 1623 

3.375 นางสมยั ขาํเจริญ – วงิเวยีนศีรษะ……………………………………....…..... 1623 

12. จิตอาสา: นายคมเวช หงส์เชิดชยั จงัหวดักรุงเทพมหานคร.....……...………..… 1623 

3.376 คุณแม่หงส์ แซ่ลิSม – ไขสู้งตวัร้อนมากแขนขาอ่อนแรง…..…………...…...… 1623 

3.377 คุณแม่อนงค ์สุวรรณมาลี – นอนไม่หลบั อาการร้อนเป็นไข…้.………...…… 1624 
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3.378 นายสมชาย ทวคีงศกัดิE –ความดนัสูง ไขมนั เบาหวาน สูง 208……………......… 1624 

3.379 นางวนัทอง พฤกษาวนั – ความดนัสูง ไขมนั เบาหวาน สูง 208……...…….…… 1625 

3.380 คุณนิดล โด่งดงั – ความดนัโลหิตสูง 200 -210 แพฝุ้่ น………….………………. 1625 

3.381 นางสาวสุวรรณ แซ่จอง – เป็นแผลมีหนองในปาก…………………………....... 1625 

3.382 นางสาวนงลกัษณ์ ยงพานิช – ภุมิแพ ้มีนํSามูกใส…………………….....…..…… 1626 

13. จิตอาสา: คุณพรทิพย ์โพธิคามบาํรุงรัฐซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกา...... 1626 

3.383 คุณไฮลานิ วลัเล่ (Hailani Valle)- ขอ้เทา้ซา้ยหกั เนื�องจากหกลม้…………......... 1626 

3.384 คุณมาริโอ อคัคนัเจลิส (Mario Arcangeles) – เข่าขวาเสื�อม ปวดและมึนชา….… 1628 

3.385 คุณรีน่า อุ่นวงศ ์(Rena Ounvong)- ปวดศีรษะและปวดลูกตาอยา่งรุนแรง……… 1628 
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ประสบการณ์ของเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ (ธ.ก.ส.))……………...……………..…………… 1650 

3.2.1. ธ.ก.ส. กบัการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก “สร้างนาํซ่อม” 7 ปี…………..……….. 1650 

3.418 นายอดุงวทิย–์ โรคมะเร็งต่อมนํSาเหลือง………………………………………... 1651 

3.419 ใกลรุ่้ง หวงักัSนกลาง – ไซนสั ภูมิแพ ้ไมเกรน………………………………….. 1651 

3.420 นายภาณุเดชา พรบ่อนอ้ย – ไขมนัพอกตบั……………………..…………….… 1652 

3.421 นายคาํรณ สังขเ์มือง– ภูมิแพ ้ระบบทางเดินอาหาร……………….……….…… 1652 



866 

 

 สารบัญ (ต่อ)  

หนา้ 

3.422 กรสิริ สังขข์าว – อว้น คลอเลสเตอรอลสูง…………………………………..…. 1653 

3.423 อโณทยั ชูสุวรรณ – ไขมนัในเลือดสูง…………………………………….….… 1653 

3.424 อาํนวยแสนเป็ง – กระเพาะอาหาร ไขมนัในเลือดสูง…………………………... 1654 

3.425 พิสิษฐศกัดิE  ศรีถาพร– ภูมิแพอ้ากาศ……………………………………………. 1654 

3.426 ดาํรงชยั เดชาธิคม – แขง็แรง…………………………………………………… 1655 
3.2.2. กรณีศึกษาที�แนะนาํโดยหน่วยงานแพทยว์ถีิธรรม โรงพยาบาลโพธาราม 
อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี (ประเภทประเภทฐานขอ้มูลที� 16).……………...…… 1656 

3.427 นายสุริยนต ์แพงแกว้ – ไขสู้ง…………………………………………………... 1656 

3.428 นางใหม่ นามสมมติ – เบาหวาน 10 ปี………………………………………….. 1656 

3.429 นายประพนัธ์ อน้โชติ – ต่อหวัเสือต่อย………………………………………… 1657 

3.430 นางทองพิมพ ์แสงงาม – เบาหวาน 10 ปี……………………………………….. 1658 

3.431 นางเรืองเพชรสามเมือง – เบาหวาน………………………………...………….. 1658 
3.2.3. บนัทึกกลุ่มตวัอยา่งจากแบบบนัทึกกรณีศึกษาผูดู้แลสุขภาพตามแนวทาง 
แพทยว์ถีิพุทธ.…………………………………………………....…………………… 1659 

3.432 นายพายพั -โรคภูมิแพ…้………….……………………………………………. 1659 

3.433 เบญจาวรรณ ทพัผดุง – เบาหวาน………………………………………………. 1659 

3.434 เชิงศกัดิE  – โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน………………………………….…. 1659 

3.435 นางนนัทา ทิพยด์ว้ง – คอเสื�อม ปวดไต……………………………………..….. 1659 

3.436 นางสาวดารณีปั�นนพศรี– เข่าเสื�อม…………………………………………… 1659 

3.437 นางอุทุมพร สีสา – มึน ปวดหวั นํSาตาลในเลือดสูง………………………….…. 1659 

3.438 นางบุญสนอง เอืSอจินดาพงษ ์– เบาหวาน………………………………….…… 1659 

3.439 นางชวนทิพย ์วนัมา– วยัทอง มึนศีรษะ นํSาตาลในเลือดสูง…………………..… 1660 

3.440 นายชิน วนัมา– โรคความดนัโลหิตสูง ไขมนัสูง………………………………. 1660 

3.441 นางเกษกานดา วงษสี์สุข– ใกล ้ตาย……………………………………………. 1660 

3.442 นางพวงสุดา พุกประยรู– อมัพฤกษเ์ดินไม่ได…้……………………………….. 1660 

3.443 คุณอุบนัเทิง ฉายา– ความดนัขึSน เดินทรมาน…………………………………... 1660 



867 

 

 สารบัญ (ต่อ)  

หนา้ 

3.444 นางอาํยวง แกว้หู–โรคความดนัโลหิตสูง ปวดตวั…………………………….. 1660 

3.445 นางศิริรัตน์ศรีลี – ไมเกรน กรดไหลยอ้น……………………………………… 1660 

3.446 นางบงัโรย คาํเสน – เหน็บชา ปวดทัSงตวั ยกแขนไม่ขึSน……………………….. 1661 

3.447 นางสุรินทร์ อินตาจอน – เบาหวาน……………………………………....…….. 1661 

3.448 นางกลั�นคาํแสน – ต่อมลูกหมากโต เกาต…์………………………………....… 1661 

3.449 นายวงแกว้กุล– โรคความดนัโลหิตสูง…………………………………….….. 1661 

3.450 นางมาย ประวติักลา้ – โรคความดนัโลหิตสูง………………………….……….. 1661 

3.451 นางกอบแกว้ มะตนั – ตอ้ตา……………………………………………….….... 1661 

3.452 นายสุทนัลุยอน้– โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง……………………………. 1661 

3.453 นายจาํรัส เพง็กนัชา– โรคเบาหวาน……………………………………………. 1662 

3.454 นายแหวงทตัดา– โรคเกาท ์ปวดขา……………………………………………. 1662 

3.455 นางสอด คนัผา – โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน…………………………….. 1662 

3.456 สมบติั เสริญไทสง – โดดเดี�ยว เดินทางลาํบาก…………………………………. 1662 

3.457 พดู สระรัมย ์– โรคกงัวล……………………………………………………….. 1662 

3.458 เขียว โขงรัมย–์ บวมแดง……………………………………………………….. 1662 

3.459 เจริญ – โรคกงัวล……………………………………………………………….. 1662 

3.460 อุก๊ – โรคกงัวล………………………………………………………….……… 1663 

3.461 เปน โขงรัมย ์– บวมแดง……………………………………………………….. 1663 

3.462 สมพงษโ์ขงรัมย–์บวมเป็นไข…้……………………………………………… 1663 

3.463 กวา้ง แสงชยั – โรคความดนัโลหิตสูง อมัพฤกษซี์กซา้ย เครียด………………... 1663 

3.464 แดง โทกุล – โรคเบาหวาน……………………………………………………... 1663 

3.465 นายขนัธ์ ตาสวา่ง– โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน…………………………... 1664 

3.466 นายลองแกว้กอง– ปวดขา ปวดเอว…………………………………………… 1664 

3.467 นายสายณัห์ ราชสะอาด– ปวดทอ้ง ไอบ่อย…………………………………… 1664 

3.468 นางหวานราชสะอาด–โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน อารมณ์เป็นพิษ……… 1664 

3.469 นางเพง็จนัแดง– โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน…………………………….. 1664 



868 

 

สารบัญ (ต่อ) 

หนา้ 

3.470 เหรียญทองมุมอภยั – ริดสีดวงทวาร ไอ……………...………………………… 1664 

3.471 นางพวัลยั ประเสริฐสังข ์– ผื�นคนัที�มือ แขนขาแพส้ารเคมี…………………….. 1664 

3.472 นางผา ดวงอร่าม – โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน………..……………….… 1664 

3.473 นางนงนุช สงวนนาม – ปวดขา…………………………………...……………. 1665 

3.474 นายธานีหงส์ศรีลา – ปวดหลงั………………………………………...……….. 1665 

3.475 นางสาวพรรณประภาชยั ราชชยั - โรคภูมิแพ…้…………….……..…………… 1665 

3.476 นางเพียงราชชยั -เบาหวาน…………………………………………………....... 1665 

3.477 นางนางแกว้กอง – โรคภูมิแพ ้ปวดขา………………………………..………… 1665 

3.478 นางสาวนริสราทร ดว้งโคตร– ปวดขา…………………………………….....… 1665 

3.479 นางสมยั สมนอ้ย – ปวดทอ้ง ปวดเอว เวยีนหวั……………………...……….… 1666 

3.480 นางสนนัสีหาญ– โรคเบาหวาน……………..…………………………………. 1666 

3.481 นายจรูลรัตน์ เหลืองอ่อน – ปวดทอ้ง ปัสสาวะขดั…………………………..…. 1666 

3.482 นายเสงี�ยมเหลืองอ่อน– ปวดทอ้ง ปวดขา……………………………………..... 1666 

3.483 นางจาํพีประทุมสาร – ทอ้งอืด อาหารไม่ยอ่ย……………………………….….. 1666 

3.484 นางคาํตาทิพยโ์ชติ – โรคเบาหวาน ปวดขา………………………………….…. 1666 

3.485 นายสวสัดิE  สร้างโศก – ปวดขา เกร็งขา เป็นตะคริว…………………………..… 1666 

3.486 นางสาวจารุวรรณ พงษป์ระเสริฐ– เครียด…………………………………….… 1667 

3.487 นายประคอง อุปชยั – เพลียลา้………………………………………………….. 1667 

3.488 นางยอดศรีหลา้ – วงิเวยีนศีรษะบ่อย……………………………………….…... 1667 

3.489 นายณรงค ์จนัทชาติ–ปวดมึน ชาที�ขา………………………………………..…. 1667 

3.490 นางเคี�ยมโยริบุตร – ผื�นคนั………………………………………………….….. 1667 

3.491 เด็กชายพลวตัร พรรณรังสี –ไอ เป็นไขห้วดั……………………………………. 1668 

3.492 นายคาํพนัธ์ พรรณรังสี – ปวดหลงั ปวดไหล่ โรคความดนัโลหิตสูง…………... 1668 

3.493 นางกนกจนัทร์ จนัทชาติ – ปวดขา ปวดแขน เวยีนศีรษะบ่อย……………….…. 1668 

3.494 นางสาวกนกวรรณ จนัทชาติ– ปวดหวั แสบตา ตาแหง้……………………..….. 1668 

3.495 นายเอกชยั แสนสุวรรณ– แพอ้ากาศ เลือดกาํเดาไหล ปวดหวั………………..… 1668 



869 

 

 สารบัญ (ต่อ)  

หนา้ 

3.496 นางกรณี ดวงแกว้– ร้อนง่าย หงุดหงิด หิวบ่อย กินเยอะ………………………. 1668 

3.497 นางรักบุญ อโศกตระกูล– พงัผดื ใตผ้วิหนงั เลือดลมไม่สะดวก………………. 1668 

3.498 นางสาวมาลี เลีSยงศิริ – นอนกรน……………………………………………….. 1669 

3.499 นางสาวเยาวรัตน์ เหล่าสินชยั – เจบ็แผลที�เตา้นม เหน็บชา…………………….. 1669 

3.500 นายตวัละมูล– ปวดตน้ขา…………………..…………………………………. 1669 

3.501 นางจินดา ตวัละมูล– ปวดหวั วงิเวยีนศีรษะ…………………………………… 1669 

3.502 นายถวลิ มิ�งสมร – ปวดเมื�อยหลงั………………………………………………. 1669 

3.503 นายฮ่อนชุ่มเยน็ – ปวดหวัเข่า………………………………………….………. 1670 

3.504 นายกมัปนาท กายรัตนา- ปวดเอว………………….……………………….….. 1670 

3.505 ผกัโขมนามสมมติ– ปวดหวัไหล่……………………………………………… 1670 

3.506 นายสมหวงั เล่ห์ดี– ปวดน่อง……………………………………………….….. 1670 

3.507 นายสมชาติ เล่ห์ดี – เจ็บส้นเทา้…………………………………………….…… 1670 

3.508 นายสุชาติ เจริญวงศ–์ ผื�นคนั ตามตวั…………………………………….…….. 1670 

3.509 นายอินทรสีเหลือง – ปวดเอว…………………………………………….……. 1670 

3.510 นางดุจดาว แสงสุวรรณ - ปวดตน้ขา……………………………...…...……….. 1670 

3.511 นายสุเทพ ราอินทร์ – โรคเบาหวาน………………………………………....…. 1671 

3.512 นายอุดม ใจเมือง – ไมเกรน……………………………………………..…..….. 1671 

3.513 นางสาวประภาพร เหล่าเขตกิจ – ปวดทอ้งรุนแรง…………………………..….. 1671 

3.514 นายนิพนธ์ใจวงัโลก – ตุ่มขึSนตามตวัและคนั………………………………..…. 1671 

3.515 นางธนภทัร ศรีดอกจนัทร์ – ปวดหวัมีไขอ่้อน ๆ เพลียไม่มีแรง…………….….. 1671 

3.516 นายประสิทธิ แสงหลา้–รูมาตอยด์…………………………………………...... 1671 

3.517 หิรัญญิการ์ นามสมมติ – ไมเกรน…………………………………………….… 1671 

3.518 นางภาษิต ลึกแลบ - ขอ้เทา้พลิก………………………………………………... 1672 

3.519 นางสุรียพ์ร จนัทขนัธ์– ปวดหวัไหล่มานาน…………………………………… 1672 

3.520 นางดวงกมล ธรรมสาย – ปวดศีรษะมาก เวลาอากาศร้อน………………….….. 1672 

3.521 นายอุดมกอนแกว้ – ขอ้เทา้พลิก……………………………………..………… 1672 
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3.522 นายสมศกัดิE  มานะมาก–ปวดเอวและหลงัเวลาขบัรถไกล ๆ……………….….. 1672 

3.523 นายสมพลวิ�งเร็ว – ปวดเอว………………………………….……..………..…. 1672 

3.524 นางสุทธิดา วรรณทอง – ปวดศีรษะ…………….……..……….…………….… 1672 

3.525 นางประยงค ์ตาใย – ปวดเอว ไมเกรน…………………………….….………… 1673 

3.526 เรไร ท่าผา – ปวดศีรษะ คอ บ่า ไหล่ หลงั……………………………………… 1673 

3.527 แสงดาว มโนรมย ์– ปวดศีรษะ คอ บ่าไหล่ แขน ขา………………………….… 1673 

3.528 ต๋าแยะยอดฉตัรมิ�งมูล – ตาแฉะ ปวดตึง บ่า ไหล่ หลงั…………………….….… 1673 

3.529 เด็กหญิงณฐันนัท ์ปัญญะ– ทอ้งผกู ไม่ค่อยถ่าย นํSาเหลืองไม่ดี………….…....… 1673 

3.530 พะนอรา ดิแฮ– ร้อนเกิน แพอ้าหารทะเล……………………………....….……. 1674 

3.531 นางนุชรัตน์ สงบสกุล – ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ตน้คอแขง็เกร็ง..…………. 1674 

3.532 เด็กชายคาบิว– อากาศร้อนมีผื�นขึSนที�คอ หลงั ตามตวั……………..……………. 1674 

3.533 เด็กหญิงเอิร์น สงบสกลุ –ทอ้งผกูเป็นประจาํ รูปร่างเล็ก…………..….………... 1674 

3.534 ประพิน ไหวดี – มกัเป็นตะคริว เวลาอากาศเยน็………………………...……… 1674 

3.535 นางสาวสุชนา ทิวถนอม– อ่อนเพลีย อาหารไม่ยอ่ย ถ่ายเองไม่ได.้……..……… 1675 

3.536 นางมิ�งขวญัโตชาติ–เนืSองอกหนา้อกขา้งขวา 4 เซนต…์………………………… 1675 

3.537 นายกริชปลดัสงคราม – ปวดเสียดทอ้ง จุกทอ้งมากหลงักินขา้วเสร็จ……….…. 1675 

3.538 นายวนัชยั – ปวดฟันมาก……………………………………………………….. 1675 

3.539 นางปราณี สุวรรณศรีสาคร– ปวดและเสียวที�เข่า…………………….…………. 1675 

3.540 เด็กชายพนัธ์วสุ สุวรรณศรีสาคร – ไขสู้ง เพอ้………………………………….. 1676 

3.541 นางสาวสดศรี สุวรรณศรีสาคร – เป็นผื�นคนั ที�ฝ่าเทา้ทัSง 2 ขา้ง………………… 1676 

3.542 นางฐนิตนนัท ์บุญเรืองณรงค–์ ปวดศีรษะ ตาลาย……….……………………... 1676 

3.543 นายวชัรพงษ ์ปานมา – อมัพฤกษซี์กขวา……………………………………….. 1676 

3.544 นายอภิชยั เหลานุศน – ทอ้งเสียเป็นประจาํ…………………………………….. 1676 

3.545 นางพชัรี พรหมทอง – ปวดกระบอกตา ตวัร้อนมาก ปวดเมื�อยตามตวั………… 1676 

3.546 นายพิศาล ภู่เทศ – ไขมนัเกาะตบั 10 ปี……………………………………….… 1677 

3.547 นางดวงใจ ภู่เทศ – โรคภูมิแพ ้หอบหืด………………………………………… 1677 
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3.548 นางสาวแกว้ใจเพชรกลา้จน – เป็นไข…้……………………………………….. 1677 

3.549 นายศรีวนัมีลาภ – เจบ็เข่าตน้ขาขวา…………………………………………..... 1677 

3.550 นางเพียววรสาร– ร่างกายอ่อนเพลีย มีไขอ่้อน ๆ……………………………….. 1677 

3.551 นางสนทยา ศรีปัญญา– ปวดเอว และหวัไหล่ ………………………………...... 1677 

3.552 นายทิพย ์คิดสาบ– ผื�นคนัเตม็ตวั………………...……………………………... 1678 

3.553 นายโกวทิคะยอมดอก– ผื�นคนัทั�วตวั มีไขอ่้อน ๆ……………………….……… 1678 

3.554 นางศรี ใจสืบ – รูมาตอยด ์ปวดตามขอ้………………………………….……… 1678 

3.555 นางสมหวงั รูปงาม – ผื�นคนัที�แขน…………………………………………….. 1678 

3.556 นายฉตัรชยั ไชยเลิศ– ปวดทอ้งอยา่งรุนแรง………………………………..…... 1678 

3.557 นางสาวพิมพใ์จวงัคีรี – เจบ็ส้นเทา้……………………………………………... 1678 

3.558 นางสาวสุรีรัตน์ มานมาก – ปวดหวั ไมเกรนมากกวา่ 2 ปี……………………… 1678 

3.559 นางภาวณีิ มีลาภ – ปวดเป็นตะคริวเวลาอากาศเยน็………………………...…... 1678 

3.560 นายอดุลย ์ศรีปัญญา– เบาหวาน กินยามากวา่ 4 ปี เหนื�อยง่าย………………….. 1679 

3.561 นางสมคิด มีลาภ – นํSาหนกัเกิน ปวดหวัเข่า……………………...………….….. 1679 

3.562 นายพิมพว์รสาร - หกลม้ปวดตัSงแต่เอวลงมาจนถึงตน้ขา….……………………. 1679 

3.563 นางสาวณฐันรี มีลาภ– ปวดทอ้งดว้ยโรคกระเพาะ…………………...………… 1679 

3.564 นายชยัยงค ์โคตรชยั – ปวดหวัไหล่ขวา 3 ปี……………………………………. 1679 

3.565 นายวชัรพลมีลาภ – ปวดขอ้เทา้ เดินแทบไม่ไหว……………………………….. 1680 

3.566 นางรัศมีทิพยส์าย– ทอ้งเสีย ปวดทอ้ง…………………………………………... 1680 

3.567 นางสาวอรอิริยา ตาคม – ปวดหวัมีไข…้……………………………………….. 1680 

3.568 นายวนัชยั วรรณทอง – ปวดเอวเรืSอรัง………………………………………….. 1680 

3.569 นายคณิตจิตไว- โรคไต และนํSาหนกัตวั…………….…………………………... 1680 

3.570 นางวรรณคาํมีลาภ – ปวดหวั อ่อนเพลีย ฟุ่งซ่าน……………………………….. 1680 

3.571 นายฮ่อนชุมเยน็ – ปวดทอ้งอยา่งรุนแรง ปวดไหล่ร่วมดว้ย……….……………. 1680 

3.572 นางทอง จิตเร็ว – ปวดหวัไหล่ มีรอยชํSาเป็นจํSา ๆ…………..……….………….. 1681 

3.573 นางเกษร ตวัละมุน – อมัพาตครึ� งซีก……………………………….………..…. 1681 
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3.574 นายประโยชน์ ไหวดี – ร้อนเกิน ไอมีเสมหะมาก กลา้มเนืSอขาอ่อน……………. 1681 

3.575 นายพะนอรา ดิแฮ– ร้อนเกิน แพอ้าหารทะเล…………………………………... 1681 

3.576 นายทรงพล บงกชกุสุมาลย-์ ร้อนเกิน ทานอาหารรสจดั………………………... 1682 

3.577 นายประโยชน์ ไหวดี – ร้อนเกิน ไอมีเสมหะมาก………………………………. 1682 

3.578 นางประทิน ไหวดี– ตะคริว เวลาอากาศเยน็……………………………………. 1682 

3.579 นายสมชาย เลิศสัมฤทธิE - ร้อนเกิน ทานอาหารรสจดั…………………...…..….. 1682 

3.580 นายประหยดั สารพดัประดิษฐ์ – ซีด เวยีนศีรษะเวลาร้อน……………………… 1683 

3.581 นายเพลินริยะกาศ – ขอ้เทา้พลิก………………………………………………... 1683 

3.582 นางสมจิต จนัทรรัตน์ – ปวดเข่า ไขมนัมาก………………………...………….. 1683  

3.583 นางสาววฒันา กววีฒัน์ – ไขมนัมาก ปวดเข่า โรคความดนัโลหิตสูง…………... 1683  

3.584 นายสายณัห์ กลิ�นเมือง – โรคความดนัโลหิตสูง ริดสีดวงทวาร……..………….. 1684 

3.585 นางสมบูรณ์ จารุมณี– โรคอว้น ปวดเข่า ความดนัโลหิตสูง…………………..... 1684 

3.586 นางวมิลมูลฟอง– โรคอว้น ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน หวัใจ...………...…….. 1684 

3.587 นายจนัทร์ นวลแกว้ – ร้อนเยน็พนักนั ปวดเข่า ความดนัโลหิตสูง……………... 1684 

3.588 นายเชิดพงษกิ์ติพนัธ์–ร้อนเกินจากอาหารรสจดั………………………………... 1684 

3.589 นางอุบลวรรณ ปัญญากาศ– โรคมะเร็งเตา้นมรอบ 2…………………………… 1685 

3.590 นายเพียร แกว้หนูนวล– โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน นิ�วในไต……………. 1685 

3.591 นางสาวอมัพิกา สุดแกว้– ร้อนเกินจากอาหารรสจดั………………………...….. 1685 

3.592 นางอารี จนัทร์แยม้–ปวดศีรษะ บ่า ไหล่……………...………………………… 1686 

3.593 นางสาวรัชนีวรรณ เฉียวกุล–ทอ้งผกู หายใจ ไม่อิ�ม ปวดบ่า สะบกัหลงั………... 1686 

3.594 นางสาวสุพจนีย ์สกุลณา– หูดบั ปวดตึงกลา้มเนืSอ ทอ้งผกู เครียด…………….... 1686 

3.595 นางสาวศิริพร รัตนพานิช – ปวดศีรษะ ตาคลํSา ทอ้งผกู ปวดตึง บ่าไหล่ เครียด… 1686 

3.596 นางสุวรี ศรีเพชร– โรคความดนัโลหิตสูง…………………...………………….. 1687 

3.597 นางสาววภิารัตน์ วงคว์รรณะดิลก– โรคมะเร็งรังไข่ระยะที� 1…………….…….. 1687 

3.598 นางวนัดี กอ้นคุม้ – ปวดหลงัขาขา้งซา้ย………………………………….…….. 1687 

3.599 นายคะนึง สุนทรวเิศษ– โรคภูมิแพ ้ไอจาม ไขห้วดั……………………….……. 1688 
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3.600 นางสมผลสมสนิท– แน่นหนา้อกเจบ็ ไม่มีแรง………………………..……….. 1688 

3.601 นางธวลัรัตน์ ปานอินทร์ - โรคความดนั หวัใจ ไขมนัในเส้นเลือด…………...… 1688 

3.602 นายบุญเกิด นวลแกว้ – ร้อนเกินจากอาหารรสจดั ไขมนัมากเกิน………..……... 1688 

3.603 นางอมราพร ปัญญะ – โรคภูมิแพ ้แพอ้ากาศเยน็ เหนื�อยง่าย…………………… 1689 

3.604 นางอนงค ์อู่รอด– ถูกพิษแมลงต่อต่อยตามตวัหลงั ศีรษะ……………..…..…… 1689 

3.605 นางศุภนุช ช่วยศรี -โรคภูมิแพ ้ไซนสั………………………………………..…. 1690 

3.606 นายอภิศร เชาวท์ตั – เส้นเลือดสมองตีบ…………………………………….….. 1690 

3.607 นายทว ีแจง้สวะ– ไขมนัในเส้นเลือด……………......……………………..….... 1690 

3.608 นายสมคิด บวัทอง -โรคมะเร็งลาํไส้……………..…...………………………... 1691 

3.609 นายสมาน คํSาชู – ปวดเข่า………………………………………………………. 1691 

3.610 นายสุริยา ปานโปร่ง – ไขมนัในเส้นเลือดสูง…………………...…………….… 1691 

3.611 นางสาวสมร มณีแถม – ทอ้งเสีย อาเจียน……………………...………….……. 1692 

3.612 นางพิไลลกัษณ์ พรมงาม – โรคเบาหวาน………………………………………. 1692 

3.613 นายธนูดิษฐขาํ– โรคกระเพาะ………………………………………………….. 1692 

3.614 นายคาํ แสนคุนา– ปวดเข่า………………..……………………………………. 1692 

3.615 นางประทุม ปภรณ์ธาดา– โรคความดนัโลหิตสูง เส้นเลือดตีบ……………….... 1693 

3.616 นายสุบิน จนัทรา – โรคกระเพาะ………………………………………...…….. 1693 

3.617 นางสมพรธนสังข ์– โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง………………………….. 1693 

3.618 นายสมศกัดิE  สุขมี– แพส้ารพิษจากยาฆ่าแมลง………………………………….. 1693 

3.619 นางนภรณ์พรรณ ไรเปีย – ไทรอยด์…………………………………………….. 1694 

3.620 นางนฤมลสิตไทย – ปวดบ่า คอ ศีรษะเป็นประจาํ..……………………....…….. 1694 

3.621 นายบุญเกิด เกียรติมโนชญ ์– ปวดทอ้ง ทอ้งอืด ลมในทอ้งมากเสียด เรอตลอด... 1695 

3.622 นางวภิารัตน์ คาํสอน – แขง็แรง………………………………………………… 1695 

3.623 นางสาวประภสัสร ชาญชยัชูจิตร – นํSามนักระเด็นใส่มือ……………………….. 1696 

3.624 นายวรีะบวัแกว้– เนืSองอกในลาํไส้ใหญ่ส่วนปลาย………………………….….. 1696 

3.625 นางสมคิด –โรคเบาหวาน……………………………………………..……….. 1697 
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3.626 นางฐิติรัตน์ ตึกขาว – คนัหู เสียการทรงตวั……………………………….…….. 1697 

3.627 นางฐิติรัตน์ ตึกขาว – บวมฝีที�แกม้...………………………….………….…….. 1697 

3.628 เด็กหญิงละมุด นามสมมติ – แมลงกลางคืนบินเขา้ตาปวด แสบ………....…….. 1697 

3.629 นายมีดี บวัแกว้ – โรคความดนัโลหิตสูง………………………………….……. 1697 

3.630 นางอารี ปันเกตุ – เครียด วติกกงัวล………………………………………….…. 1698 

3.631 นายสัมพนัธ์ แพง่เกียรติ– จุกเสียด ทอ้งเสียด…………………………….…….. 1698 

3.632 สมร บา้นหมู่– เหนื�อยง่าย ปวดจุก แน่นทอ้ง ความดนัโลหิตสูง……………….. 1698 

3.633 นางตอ้ย เทศรอด– ปวดเทา้จากการเดินมาก…………………………..……….. 1698 

3.634 เสมอแข พวัภูมิเจริญ-นิSวล็อค………………………...………………………… 1698 

3.635 นางรัตน์– ปวดฟัน………………………………………………………….…... 1699 

3.636 นางอโณทยั สุวรรณศรีสาคร– ผื�นคนัที�แขน นํSาเหลืองไหล……………………. 1699 

3.637 สมพงษโ์ขงรัมย ์–โรคความดนัโลหิตตํ�า …………………………………...….. 1699 

3.638 นางประพิมพรรณ พรหมพิทกัษ ์–ไขมนัในเลือดสูง กรดยริูกสูง……………..... 1699 

3.639 นางสิริมา คงสุวรรณ – มึนศีรษะ อยากอาเจียน…………………...……………. 1700 

3.640 ลางสาดนามสมมติ – เจบ็นิSวชีS………………………………………………….. 1700 

3.641 นางนา – ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย…………………………………………………….. 1700 

3.642 นางสาวแกว้ใจเพชร กลา้จน -ไขห้นาว ตวัร้อน……………..……………..…… 1700 

3.643 นายปานิแกว้เภตรา– โรคความดนัโลหิตสูง ไขมนัในเลือดสูง…………………. 1700 

3.644 นางพิมลศา สุนทรวฒัน์– โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน กระดูกทบัเส้น…...... 1700 

3.645 นายธนพล ตน้วาริน – ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย……………..………..………………. 1700 

3.646 นายธนพล ตว้าริน -มอเตอร์ไซคล์ม้………………………….……....………... 1701 

3.647 นายชินตนัวาริน–ปวดหลงัช่วงเอวมาก………………………………..………... 1701 

3.648 นางสาวสดศรี สุวรรณศรีสาคร –ผื�นคนัใตฝ่้าเทา้ 2 ขา้ง 20 ปี…………………... 1701 

3.649 นางสดศรีศิริรัตน์ –ปวดเข่า 2 ขา้ง…………………………...….……………… 1701 

3.650 นางสาวนภาภรณ์ จีระพนัธ์– ร้อนเยน็ไม่สมดุล ภูมิแพ ้ไซนสั…………………. 1701 

3.651 นางอรทยั จนัทร์สุวรรณ – โรคอว้น ความดนัโลหิตสูง………………………… 1702 
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3.652 นางสวา่งวเิศษสิงห์ -โรคความดนัโลหิตสูง มะเร็งเตา้นม………….…………… 1702 

   3.653 นนัตชยั แสงเทียน – ปวดหวับ่อย ภูมิแพ…้……………...…..………….…….... 1702 

3.654 วสันต ์สมอ– โรคไต ความดนัโลหิตสูง………………………………………... 1702 

3.655 พงศศิ์ริ แสนสุข – เนืSองอกในลาํไส้………………..…………………………... 1703 

3.656 รัตติพร จาํนง – ตุ่มคนั………………………………………………..………… 1703 

3.657 พิศาล ภู่เทศ–ไขมนัเกาะตบั 10 ปี…………………………………….…………. 1703 

3.658 จุฑามาศ จิตรักษ ์– ปวดศีรษะ…………..…………………………….………... 1703 

   3.659 สัมฤทธิE  คาํโทพล – โรคภูมิแพ ้หอบหืด…………………...………………...…. 1703 

3.660 นางสาวพิชสนีย ์หวงัวฒันากลู – คนัทัSงตวั เป็นตุ่มใส ๆ ………………………. 1703 

3.661 ดวงพร ชาวชยัยา – โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน ………………..………… 1704 

3.662 สุทธิดา ออง – ปวดสะโพก ไหล่ ตึงแขง็……………………………………….. 1704 

3.663 นายสุเมธ พรหมรักษา –โรคกระเพาะ อาเจียนเป็นเลือด………………...……... 1704 

3.664 สุกานดา แกว้ดี – ปวดเอว ปวดหลงั……………………………………………. 1704 

3.665 นางสาวณฐัธยานี มุขพรหม – โรคกรดไหลยอ้น ภูมิแพอ้ากาศ………………… 1704 

3.666 นายกลา้ให ้กลา้จน – โรคกระเพาะอาหาร โรคผวิหนงั………………………… 1705 

3.667 นางสาวพนาวรรณ ระวโิรจน์– ปวดฟัน หนา้บวม……………………………... 1705 

3.668 นางทศับูรณ์ พรหมรักษา – กระดูกคอ, แขนงอก ปวดหวั…………………….... 1705 

3.669 นางสาวฉลอง พุม่ศิริ – โรคไขมนัสูง………………………...…………………. 1705 

3.670 นางเรวดี อามาตยเ์สนา – ไอ……………………...…………………………….. 1705 

3.671 นางสาวสกาว อุดล – โรคความดนัโลหิตสูง เนืSองอกที�หนา้อก………………… 1706 

3.672 นางสาวอรุณรัตน์ ไกรลาศศิริ– กรดไหลยอ้น สิว…………………………….… 1706 

3.673 นายนิรัตน์ ช่วยสงค–์ โรคปอด ไอเป็นเลือด หายใจหอบเหนื�อย……………….. 1706 

3.674 นายรวม เกตุกลม – กระดูกสันหลงัซี�3 บิ�น เจบ็หนา้อก……………..………..... 1706 

3.675 นางสุภาพ แสงสุวรรณโณ – ปวดศีรษะ ปวดตา ปวดฟัน………………………. 1706 

3.676 นางสาวจุไลวรรณ วงศอ์รุณ – คนั เปื� อยพุพอง ขาเทา้บวม………………….….. 1707 

   3.677 เด็กชายธีรวฒัน์ จตุภทัร์ – ไอมากในเวลากลางคืน มีอการหอบหืด…...…….….. 1707 
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3.678 นายมงคลวตัน์ รัตนชล – ปวดเอว นอนกรน…………………………………… 1707 

3.679 นางโสภา สมเขาใหญ่ – เจบ็ทั�วร่างกาย………………………………………… 1707 

3.680 นางยพุิน ช่วยสงค ์– ปวดบวมบาดเจบ็จากลวดเกี�ยวที�ขอ้ศอก………………….. 1707 

3.681 นางจงกช สุทธิโอสถ – ไทรอยด ์เนืSองอกในมดลูก……………...……………... 1708 

3.682 แตง – โรคหวดั มีนํSามูก ไอ…………………………………………………….. 1708 

3.683 นางสาวศิริวรรณ สมเขาใหญ่ – ผา่ฟันคุด หนา้มืด ปวดบวม…………………… 1708 

3.684 เด็กชายโตโมวายเุวช – ทอ้งอืด ปวดทอ้ง……………………………………….. 1708 

   3.685 เอียด ร้านอรุณรัตน์ – ปวดเอวมาก………………...……………………………. 1708 

3.686 วทนัยา ชูลขนัธ์ – ตบัแขง็ ………………………...……………………………. 1708 

3.687 นายวชิยั จตุภทัร์ - ปวดเมื�อยไหล่…………………………………………...….. 1709 

3.688 นายชะลอ สมบติัเพิ�ม – เมื�อยคอ หลงัจากการเดินทาง………………………….. 1709 

3.689 ติ�ม– เครียด ภูมิแพ ้กรวยไตอกัเสบ….………………………………….………. 1709 

3.690 เอกศิริ– โรคความดนัโลหิตสูง…………………………………………………. 1709 

3.691 เสาวภาค – โรคมะเร็งเตา้นม……………………………………………….…… 1709 

3.692 วมิล– กรดไหลยอ้น ปวดหลงั ไซนสัอกัเสบ……………………………….…... 1710 

3.693 อว้น– คนัตามร่างกาย แขน ขา ลาํตวั………………………………………….... 1710 

3.694 นายแจ ช่วยสงค–์ ไอ เหนื�อยหอบ โรคปอด………………...………………….. 1710 

3.695 นางโสภา ญาณสูตร – อุบติัเหตุจกัรยานยนตล์ม้ ปวดบวมที�แผล………………. 1710 

3.696 นางสุภาพร แสงสุวรรณโณ–แสบตา จมูก จากโดนแก๊สนํSาตา………………..... 1710 

3.697 นางหนูตรึก สมเขาใหญ่ – ปวดทอ้ง ทอ้งอืด…………………………………… 1711 

3.698 จนัทมณี จนัทรชิต – ทอ้งผกู……………………………………………………. 1711 

3.699 ทิพยา แสวงสุข– ตาเจ็บ ปวดบ่า หลงั ตบัอกัเสบ……………………….………. 1711 

3.700 นางสุภาพร แสงสุวรรณโณ – ส้นเทา้แตก ……………………………………... 1711 

3.701 นายพีระยรูสมเขาใหญ่ – เป็นหวดั ปวดหวั ไอ………………………………… 1711 

3.702 นางสมใจ เพชรประดบั– ปวดเมื�อย เบาหวาน ปวดหวั………………..…..…… 1711 

3.703 นางสุวรรณี จิตมงักรณ์ – ปวดหวั ปวดทอ้ง…………………………..………… 1712 
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3.704 นายสุธรรม จิตมงักรณ์– เจบ็จากเล็บมือกุด สัSน…………….…………………... 1712 

3.705 แม่ชีจิณพศั ทิพยศกัดิE  – ไหล่ติด เจบ็ร้าวหวัใจลงไหล่ซา้ย……………………… 1712 

3.706 อรุณี ศรีกลูลกัษณ์ – โรคเบาหวาน…...…………………………………..….…. 1712 

3.707 นางสมพร้อม พิสิษฐเ์กษม – ไขมนัสูงเกิน………………………………..……. 1712 

3.708 นางวนัเพญ็ บุญมานพ – โรคความดนัโลหิตสูง มะเร็งปอดระยะที� 2…………... 1713 

3.709 นงนุชเกษประทุม– โรคภูมิแพ ้10 ปี ไวรัส20 ปี โรคหอบหืด…………..……… 1713 

3.710 นางณฐัฐา พงศเ์ล็ก – ทาลสัซีเมีย 23 ปี……………………………………….… 1713 

3.711 กมลทิพย ์เถื�อนสุขี- ไทรอยด ์ปวดขอ้ หลงัแขง็………………………….…...… 1713 

3.712 นรินทร์กุลสันติพงษ-์ ปวด บ่า ไหล่ แขน…………………………...…..……… 1714 

3.713 นางสาวพีระวรรณ สุนทรสุข – โรคมะเร็งต่อมนํSาเหลือง กระดูกพรุน…………. 1714 

3.714 นางสาวนภสัสิริ โอเวน – ปวดหลงั เครียด โรคกระเพาะ…………….………… 1714 

3.715 นางสาวณิชาพฒัน์ พงษฝ์าพงษ ์– โรคความดนัโลหิตสูง โรคอว้น ไขมนัอุดตนั.. 1714 

3.716 นางสาวกญัญา นิ�มนวล– ร้อนใน เจบ็คอ คอแหง้ นํS าลายเหนียว……..………… 1714 

3.717 นายปรมินทร์ สุนทรบูรณะ- โรคริดสีดวงทวาร คออกัเสบ……………………. 1715 

3.718 นายธีระพล มุ่งชมกลาง– ร้อนเยน็ไม่สมดุล …………………………………… 1715 

3.719 นายธานินทร์มุ่งชมกลาง– ร่างกายไม่สมดุล คอเคล็ด…………………………. 1715 

3.720 นางระเบียบ มุ่งชมกลาง – ตาบวม ไขห้วดั ปวดหลงับริเวณสะโพก…………… 1716 

3.721 ลาํไยนามสมมติ – โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน…………………………… 1716 

3.722 นายนรินทร์ธีระเมฆานนั – ปวดไหล่คอ คอแขง็หนัคอไม่ได…้……………….. 1716 

3.723 สวงิเบอร์รี�  นามสมมติ – ตุ่มผื�นคนั……………………………………………... 1716 

3.724 นางกอบแกว้ ภูพวง –โรคความดนัโลหิตสูง ปวดขา …………………….…….. 1717 

3.725 ลิSนจี� นามสมมติ – โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน……………………………. 1717 

3.726 สตรอเบอร์รี นามสมมติ -ร้อนเยน็ไม่สมดุล……………………………………. 1718 

3.727 ผกัชีนามสมมติ – ไอมาก………………………………………………………. 1718 

3.728 นายวนัชยั เบญจพรชยั – แผลที�ขาขวา………………………………………….. 1718 

3.729 ชาย – ปวดเมื�อยตึงแข็งที�ขา…………………………………………………….. 1718 
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3.730 ส้มเชง้นามสมมติ – มึนชาตามตวัและกลา้มเนืSอ…………………………….…. 1718 

3.731 ส้มโอ นามสมมติ - ไอ………………..………………………….…………….. 1718 

3.732 สับปะรด นามสมมติ – มึนหวั………………………………………………….. 1718 

3.733 เสาวรส นามสมมติ – มึนหวั………………………………………………….… 1718 

3.734 อารวม – ร้อนเกิน………………………………………………………….…… 1719 

3.735 ฐนิตนนัท ์– มึนศีรษะ ร้อนเกิน…………………………………………………. 1719 

3.736 มินนี� - ปวดเมื�อย กลา้มเนืSอตึง…………………..…………………....………… 1719 

3.737 มยรีุศรี บาํรุงเกียรติ – ปวดศีรษะขา้งเดียวปวดตึง ตน้คอ บ่า ไหล่…..………….. 1719 

3.738 นายธานินทร์ – ปวดเมื�อย กลา้มเนืSอตึง…………………………………………. 1719 

3.739 ผดักาดหอม นามสมมติ – ปวดบริเวณเอว……………………………………… 1719 

3.740 นายกรีเทพ ยงูสูงเนิน – โรคมะเร็งต่อมนํSาเหลือง…………………………….… 1720 

3.741 นายกษิตา กุฌาวราวุฒิ – ทอ้งผกู ภูมิแพ ้10 ปี นอนไม่หลบั………….………… 1720 

3.742 นางพรรณี สุนทรสุข – ปวดเข่า ทอ้งผกูเรืS อรัง……………………………….…. 1720 

3.743 เด็กสัมมาสิกขา – ตวัร้อนจากพิษไข…้…………………...………….…....……. 1720 

3.744 นางสาวศรีไพร สีสงคราม – สะเก็ด ที�ใบหนา้ ศีรษะตามตวั แขน ขา…..…...….. 1720 

3.745 ส.อ. บุญเลิศ โพธิE ตุ่น – โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก……………..………………… 1721 

3.746 นางสุรีวรรณ สงวนสุข – ขอ้เข่าอกัเสบ……………………...……….………… 1721 

3.747 ส.อ.บุญเลิศ โพธิE ตุ่น – โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก……..…...…………….………. 1722 

3.748 กรกนก สุวรรณหตัย ์– ไมเกรน เส้นเลือดตีบ 2 เส้น ซีสตปี์กมดลูก……………. 1722 

3.749 นางยวุดี จนัทร์ศิริ – โรคมะเร็งปีกมดลูก……………………………….………. 1722 

3.750 นายรุจศิษฐ ์เลิศชยัคณา – ปวดเอวและปวดหลงั……………………………...… 1722 

3.751 นายไพฑูรย ์ยานะพนัธ์ – ลมชกัมีอาการวบู……………………………….……. 1722 

3.752 สุกญัญา สุขสาํราญ – โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ปวดเข่า…………….….. 1722 

3.753 นางรุ่งอรุณ มณีนอ้ย – โรคมะเร็ง……..…………………………..………...….. 1722 

3.754 นางจิตตนนัท ์ศรีนุเคราะห์ – แขง็แรง…………………………..……………… 1722 

3.755 นางเฉลียว จนัทร์อินทร์ – ปวดเอว ปวดหลงั ทอ้งผกู……………………….….. 1723 
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3.756 นางชื�นชม สมสถาน – ไทรอยด ์โรคความดนัโลหิตสูง……...…………….…... 1723 

3.757 วสิา เบญจพลชยั – สิว……………………………………….…………………. 1723 

3.758 กฤต เบญจพลชยั– สิวหนา้เป็นหลุม………………………………….………… 1723 

3.759 นายวนัชยั เบญจพรชยั – แผลที�หนา้แขง้ขวา…………………………………… 1723 

3.760 อินสอน สิงห์คาํ – ปวดเอว ไม่ถ่าย……………………………….…………….. 1723 

3.761 วชัรพงษ ์ปานมา – อมัพฤกษซี์กขวา…………………………………………… 1723 

3.762 ผอ่ง เซ่งกิ�ง – ไอเรืS อรัง ปวดตึง แขน บ่า ไหล่……………………………….….. 1724 

3.763 ณฐันิชชา คาํปาละ – ปวดไหล่ ปวดศีรษะ……………………………………… 1724 

3.764 อธิชยั เหลานุศิน – ทอ้งเสีย จุดเสียด แน่นทอ้ง…………………………………. 1724 

3.765 ลดัดาวลัย ์ณ น่าน – เนืSองอกมดลูก ร้อนถึงปลายนิSวเทา้………………………... 1724 

3.766 ศิริพร จิระสถาวร – ปวดหวั………………………………………...…………... 1724 

3.767 สุธี คาํศรี – โพรงจมูกอกัเสบ ปวดคิSวถึงศีรษะ…………………………………. 1724 

3.768 พิศาล ภู่เทศ – โรคภูมิแพ ้หอบหืด……………………………………………… 1725 

3.769 สกาว อุดร - ปวดหวั มึน………………………………………...……………… 1725 

3.770 สมศรี รัศมีวงค ์– ปวดทอ้ง ไขท้บัฤดู…………………………………………... 1725 

3.771 นกับวช – โรคมะเร็งตบั เทา้มีแผลพุพอง นํSาเหลืองไหล……………………….. 1725 

3.772 สุพิน สิงห์คาํ – หวัไหล่ติด ปวดเอว…………………………………………….. 1725 

3.773 บุญส่ง เรืองรินทร์ - โรคภูมิแพ ้ระบบทางเดินหายใจ…………………………... 1725 

3.774 จามจุรี นามสมมติ– โรคมะเร็งตบั ระยะสุดทา้ย ทอ้งพอง……………….……... 1725 

3.775 สัมฤทธิE  คาํนทัมล– ขดูมดลูก ประจาํเดือนมามาก……………………….……... 1726 

3.776 ฐนิตนนัท ์– แผลคลา้ยฝี…………………………………………………..…….. 1726 
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4.83 Tiprat Hiriwattanawong4 – มีกอ้นหินปูนที�เตา้นมขา้งซา้ย……………….…….. 1797 

4.84 Manee Charoen – เป็นหวดัมีนํSามูกใส เจบ็คอ…………………………………… 1797 

4.85 Intira Ple – เป็นกอ้นเนืSอที�เตา้นม………………………………………………... 1797 

4.86 Wongjun Sakuldetana – วยัทอง…………………………………………………. 1798 

4.87 Sam Bunyasap – โรคภูมิแพ ้โรคเบาหวาน……………………………………… 1799 

4.88 ประสิทธิE  กา้นหอม – ไอ มีเสลด เหงือกบวม …………………………….……… 1799 

4.89 Tiprat Hiriwattanawong 5 – แกว้บาดนิSวกลางมือซา้ย……………………….…... 1799 

4.90 Usanee Junyasri – ไอ ผิวหนา้เป็นสิวหิน…………………………………….….. 1800 

4.91 Urai Joostens – ไมเกรน ภูมิแพ ้ไขมนั ปวดทอ้ง ทอมซิลอกัเสบ……………...… 1800 

4.92 Phonlawat Noom……………………………………….………..…………….… 1801 

4.93 PATA – โรคเบาหวาน เหงือกอกัเสบ ผวิแหง้…………………………………… 1802 

4.94 อณติันิล กาํแหง………………………………………..……………..….…….… 1804 

4.95 May Jaijing – อาการปวดเมื�อย…………………………………………………... 1804 

4.96 ศิณี พนัธ์โทยา – ร่างกายอ่อนเพลีย.……………………………………………… 1805 

4.97 Tharnthip Talbot – ผื�นคนั ปลายนิSวกอ้ย สิวบริเวณคอ………………………….. 1805 

4.98 S-Nam Nam – นิSวเทา้เป็นเชืSอรา ปวดประจาํเดือน ปวดเข่า เบาหวาน ภูมิแพ…้… 1806 

4.99 คุณพอ่คุณประภาศรี เจริญสวสัดิE  – ผื�นแดงทัSงตวั………………………………... 1806 
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4.100 Mam Wannee – ฉี�ไม่ออก ติดขดั……………………………………….…….… 1807 

4.101 Tiprat Hiriwattanawong 6 – ตามวั ฝ้าฟาง……………………...………….....… 1807 

4.102 Ying Love King – อาการตาพร่ามวั  มีลมออกหู…………………….…………. 1808 

4.103 อภิชาต ภูมิภานุ – อาการตาแดง………………………………………………… 1808 

4.104 Ketwadee Hirunyadeol – ปัญหาเกี�ยวกบัเลือด…………………………………. 1808 

4.105 กิติมา แซ่ตัSง–คอแหง้ – คอแหง้……………………………………………….... 1809 

4.106 คุณชินเวศ ตุลาพิทกัษ ์– เส้นเลือดหวัใจตีบ 3 เส้น……………………………… 1809 

4.107 คุณ Dusit Kasornsit – ไอ มีเสมหะ………………………………….………….. 1810 

4.108 คุณสุดที�รักติยพัเสน – เป็นหนองใตผ้วิหนงั……………………………………. 1810 

4.109 คุณ Nirachorn Chachao – กินอาหารเป็นพิษ…………………………………… 1811 

4.110 คุณ Komek BoonKun - ปัสสาวะติดขดั…………………………….………….. 1811 

4.111 คุณกาลครัS งหนึ�ง ดีที�สุดเสมอ – ไขห้วดัใหญ่……………………...….………… 1812 

4.112 แกว้ยรรยง - โรคเกาต…์………………..………………………………………. 1812 

4.113 คุณ Jdai Jaidee - โรคมะเร็งต่อมนํSาเหลือง…………………..………………..... 1813 

4.114 คุณ Princess Romantix – หวดั ทอมซิลอกัเสบ ปวดหลงั ขบัถ่ายไม่คล่อง……... 1813 

4.115 คุณ Soodjai Poonthong – โรคภูมิแพ…้………………………………………… 1814 

4.116 คุณดวงพร เกษตรพอเพียง.คอม – ไทรอยด์เป็นพิษ ไมเกรน ภูมิแพ ้เครียด…...... 1814 

4.117 คุณ Sombat Suttayakorn - ไมเกรน…………………………………………….. 1815 

4.118 คุณพงารัตน์ ทองเจริญ - เทา้บวม………………………………………………. 1815 

4.119 ธุ๊จา้ ดีจา้ – เบาหวาน ความดนัสูง ไต เกาท ์ไขมนัในเลือด………………….….. 1815 

4.120 คุณฺสังขยา คุณแม่เชียงคาน – โรคหอบหืด เสี�ยงโรคหวัใจโต……………….….. 1816 

4.121 คุณ pui_uraiwan – กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ…………………………….…….. 1816 

4.122 คุณ Mon Kamol – อาหารเป็นพิษ………………………………………………. 1819 

4.123 คุณ Thunya Yok Yoga – ดูแลสุขภาพ………………………………………….. 1819 

4.124 Boonchai Malsukum – โรคความดนัโลหิต.....…………………………………. 1820 

4.125 คุณพรเพญ็ ลิขิตวเิศษกุล – ซีสตใ์นช่องทอ้งนอ้ย………………………………. 1820 
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4.126 คุณ Angel Eagle – แบ่งปันแชร์ประสบการณ์ที�ไดรั้บจากการเขา้ค่าย………….. 1820 

4.127 คุณ Lekprasomwong Prapawan - ลดนํSาหนกั………………………….……….. 1821 

4.128 คุณ Panmaha Mam Srithangtong – แบ่งปันประสบการณ์การเขา้ค่าย….……… 1821 

4.129 คุณSurindhorn Ayusanil – เนืSองอกท่อรังไข่ทัSงสองขา้ง………………..……… 1822 

4.130 คุณณฐัจรินทร์ พฤกษถานนทก์ุล – ภูมิแพต้วัเองกินไขขอ้กระดูก……….……... 1822 

4.131 คุณSunee Jaw – แบ่งปันประสบการณ์การเขา้ค่าย……………………………... 1823 

4.132 คุณ Ying Love King – แบ่งปันประสบการณ์การเขา้ค่าย………….…………… 1823 

4.133 คุณ Joyya – เนืSองอกที�เตา้นมและซีสต…์………………………………………. 1824 

4.134 คุณ Bummy Pimpron – แบ่งปันประสบการณ์การเขา้ค่าย………….………….. 1824 

4.135 คุณ Pon Pon – แบ่งปันประสบการณ์การเขา้ค่าย……………………………….. 1824 

4.136 คุณ Yuwadee Sbyedee – อตัตาสูง……………………………………………… 1825 

4.137 คุณ Nutpasorn Srileaud – ตาปลาที�เทา้ เบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง…….… 1825 

4.138 คุณนารินรักษสุขภาพ – โรคมะเร็ง…………………………………………..…. 1826 

4.139 คุณนิSงหน่อง – แบ่งปันประสบการณ์กการเขา้ค่าย……………………………... 1826 

4.140 คุณThosaporn Taewprasert – ปวดเมื�อย……………………………………....... 1826 

4.141 คุณ Ochin Falook – ปวดตน้คอ ไหล่ ปวดหลงั…………………………...……. 1827 

4.142 คุณ Nach-mom Nithinan – ปวดไหล่ซา้ย………………………………………. 1827 

4.143 คุณMorakhot Kumut – ปวดตน้ขา……………………………………………... 1828 

4.144 คุณ Tanarat Trachewin – ไมเกรน……………………………………………… 1828 

4.145 สามีคุณ Naii รักในหลวง Methakunvudh – โรคภูมิแพ…้……………………… 1828 

4.146 คุณแม่คุณรัตนา พรมมา – โรคไตบวม…………………………………....……. 1829 
5.บนัทึกกลุ่มตวัอยา่งจากหนงัสือ “แพทยว์ถีิธรรมกบัการสร้างสุขภาวะในเรือนจาํ” 

(ประเภทฐานขอ้มูลที� 4)…………………………………...………………………………… 1829 

5.1 องุ่น นามสมมติ - ไมเกรน……………………...…………………………………. 1829 

5.2 อินทผลมั นามสมมติ – โรคไทรอยด ์ผื�นคนั เจบ็กระดูก ใจสั�น เหนื�อยง่าย……….. 1830 

5.3 แอปเปิล นามสมมติ – โรคริดสีดวงทวาร โรคกรดไหลยอ้น……………………… 1831 



888 

 

 สารบัญ (ต่อ)  

หนา้ 

5.4 อาโวคาโด นามสมมติ – ลมพิษ คนั…………………………………………….…. 1831 

5.5 ซ่อนกลิ�น นามสมมติ – ปวดมดลูก…………………………………………...…… 1831 

5.6 พลบัพลึง นามสมมติ – ปวดเข่า เดินไม่สะดวก…………………………………… 1833 

5.7 การะเวก นามสมมติ – ทอ้งผกู ปวดมดลูก………………………………………... 1834 

5.8 จาํปูน นามสมมติ – โรคหวัใจ……………………………………………….……. 1834 

5.9 บุหงา นามสมมติ – ปวดหวั………………………………………………..……… 1835 

5.10 ลาํดวน นามสมมติ – โรคหอบหืด โรคกระเพาะอาหาร…………………………. 1836 

5.11 หอมนวล นามสมมติ – โรคความดนัโลหิตสูง…………………………………... 1837 

5.12 สายหยดุ นามสมมติ – ปวดเมื�อย อารมณ์ฉุนเฉียวจากเสพยา……………………. 1838 

5.13 กุมาริกา นามสมมติ – ความหลงผดิทาํใหทุ้กข.์..…………………………….…... 1839 

5.14 ชาํมะนาด นามสมมติ – ตาอกัเสบ……………………………………………….. 1840 

5.15 ชมนาด นามสมมติ – ปวดทอ้ง โรคกระเพาะอาหาร ปวดหลงั ปวดเอว…………. 1841 

5.16 ดอกขา้วใหม่ นามสมมติ – ผื�นคนั…………………………………..…………… 1842 

5.17 อม้ส้าย นามสมมติ– ปวดเมื�อยเนืSอตวั ทอ้งอืด ถ่ายยาก ปวดหวั…….…………… 1844 

5.18 บานบุรี นามสมมติ – นอนไม่หลบั ทอ้งผกู……………………………………… 1845 

5.19 พุดจีบ นามสมมติ – ตกขาว มดลูกอกัเสบ โรคริดสีดวงทวาร…………………… 1846 

5.20 พุดซอ้น นามสมมติ – ศีรษะเป็นเชืSอรา รังแค……………………………………. 1847 

5.21 พุดป่า นามสมมติ – โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง หงุดหงิดง่าย……………… 1849 

5.22 พุดสวน นามสมมติ – เครียดมาก………………………………………………… 1850 

5.23 พุดสา นามสมมติ – ตกขาว หนา้มืด อารมณ์รุนแรง……………………………... 1850 

5.24 พุดฝรั�ง นามสมมติ – โรคหวัใจโต ไวรัสอกัเสบ เส้นเลือดหวัใจตีบ ปวดเข่า……. 1851 

5.25 พุดตูม นามสมมติ – ตุ่มขึSนตามตวั เครียด………………………………………... 1852 

5.26 พุทธชาด นามสมมติ –ไตอกัเสบ มือสั�น…………………………………………. 1852 

5.27 โมก นามสมมติ– ปวดเข่า ตกขาว………………………………….…………….. 1853 

5.28 ยี�โถ นามสมมติ– ไอ และตุ่มที�ในคอ……………………………….……………. 1853 

5.29 ลั�นทม นามสมมติ – ปวดหมอนรองกระดูก……………………………………... 1854 
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5.30 เอ นามสมมติ– ติดเชืSอเอชไอวี……………………………………….……..…... 1855 

5.31 เจเจ นามสมมติ–เบาหวาน........................……………………………...………. 1855 

5.32 เอเฮช นามสมมติ – แสบร้อนทอ้ง.............……………………….…………….. 1858 

5.33 เอเค นามสมมติ – เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ปวดหลงั..……….…………...... 1859 

5.34 เอแอล นามสมมติ – ปวดศีรษะ.................……………………………………... 1860 

5.35 เอเอม็ นามสมมติ – ทอ้งผกู ปวดกลา้มเนืSอ ผิวเป็นด่างขาว...…………………... 1860 

5.36 เอเอน็ นามสมมติ – ทอ้งผกู.......................……………………………………... 1861 

5.37 เอโอ นามสมมติ – ปวดขา.........................……………………………………... 1862 

5.38 เอที นามสมมติ – ติดเชืSอเอชไอว.ี..............……………………………………... 1863 

5.39 เอว ีนามสมมติ – เครียด.............................……………………………………... 1864 
6. บนัทึกการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 39 ราย จากงานหนงัสือวิทยานิพนธ์ “ความเจ็บป่วย

กบัการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัการแพทยท์างเลือกวิถีพุทธ ของศูนย์
เรียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจสวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร”) 
จากประชากร พ.ศ. 2538–2553 จาํนวน 16,252 คน (ประเภทฐานขอ้มูลที� 3)...…………..…. 1865 

6.1 อโศกนํSา นามสมมติ– เยื�อกระจกตาอกัเสบ เป็นแผลพุพองขอ้พบั……….………... 1865 

6.2 ชุมแสงนํSา นามสมมติ- โรคกระเพาะอาหาร ตบัอ่อนอกัเสบ ไขมนัพอกตบั..…….. 1879 

6.3 สายนํSาผึSง นามสมมติ – ตบัแขง็…………………………………………………… 1884 

6.4 มะกรูด นามสมมติ -โรคปอด โรคเกาต…์……………………………………….... 1884 

6.5 ใบมะกรูด นามสมมติ – มะเร็งเตา้นมขวา…………………………………………. 1885 

6.6 อุนากรรณ นามสมมติ– ความดนัโลหิตสูง หวัใจ ไขมนัในเส้นเลือดสูง……..……. 1888 

6.7 เล็บมือนาง นามสมมติ –ปวดเข่า………………………………...…….…….……. 1889 

6.8 คะนา้นามสมมติ – ไม่มีกาํลงัทาํงาน………………………………………….…… 1889 

6.9 มะขามหวาน นามสมมติ – โรคกระเพาะ…………………………………….…… 1890 

6.10 ลดาวลัย ์นามสมมติ – โรคมะเร็งเตา้นมระยะที� 3………………………..…...….. 1891 

6.11 ผกับุง้นามสมมติ– โรคมะเร็ง…………………………………………..…......….. 1893 

6.12 ดาหลาแดง นามสมมติ– ปวดทอ้งประจาํเดือนมาก……………………….….….. 1893 
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6.13 ดาหลาชมพ ูนามสมมติ – โรคมะเร็งเตา้นม รังไข่ ตบั ปอด นิ�วในถุงนํSาดี…….…. 1896 

6.14 กุหลาบขาว นามสมมติ - โรคเบาหวาน มะเร็งเตา้นมระยะ 2 นํSาท่วมปอด……..... 1900 

6.15 กุหลาบแดง นามสมมติ – โรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่ระยะที� 4……….……………….. 1903 

6.16 กุหลาบชมพ ูนามสมมติ – โรค SLE โรคไต…………………...………………… 1906 

6.17 กุหลาบเหลือง นามสมมติ – โรคมะเร็งเตา้นม…………………….……………... 1915 

6.18 ดอกรัก นามสมมติ – ครอบครัวคนในบา้นไม่สบาย………………………….…. 1919 

6.19 บวัหลวง นามสมมติ - ไขมนัในเลือดสูง…………………….………..……….…. 1921 

6.20 มนัเทศ นามสมมติ – แคลเซียมเกาะปอด ……………………………….……...... 1922 

6.21 มนัฝรั�ง นามสมมติ – โรคมะเร็งลาํไส้ส่วนปลาย………………………………… 1924 

6.22 วอลนทั นามสมมติ - โรคความดนัโลหิตสูง 9 ปี………………………………… 1931 

6.23 บงกช นามสมมติ – เนืSองอกในสมอง ………………………………….………... 1937 

6.24 หน่อไม ้นามสมมติ – โรคมะเร็งต่อมนํSาเหลือง………………………………….. 1940 

6.25 นิลุบล นามสมมติ – โรคตบัแขง็…………………………………….…………… 1941 

6.26 ปทุม นามสมมติ – กระเพาะอาหารอกัเสบ………………………………………. 1951 

6.27 หน่อไมฝ้รั�ง นามสมมติ – โรคไขมนัสูง เบาหวาน………………………………. 1953 

6.28 สาโรช นามสมมติ – โรคไขมนัสูง กวา่ 20 ปี……………………………………. 1954 

6.29 ปัทมา นามสมมติ – ติดเชืSอในปอด ลิSนหวัใจรั�ว ไตวาย………………………….. 1955 

6.30 สโรชา นามสมมติ – โรค SLE ………………………………...………………… 1956 

   6.31 หวัหอมใหญ่ นามสมมติ – โรคความดนัโลหิตสูง เบาหวาน ต่อมลูกหมากโต....... 1957 

6.32 บุษกร นามสมมติ – นิ�วในถุงนํSาดี………………………………………………... 1958 

6.33 บวั นามสมมติ – โรคเบาหวาน……………………………….………………….. 1958 

6.34 ชมพ ูนามสมมติ – โรคความดนัโลหิตตํ�า วงิเวยีนศีรษะ…………………………. 1959 

6.35 ขาว นามสมมติ - โรคมะเร็ง……………………………………….…………….. 1961 

6.36 ราชินี นามสมมติ – ไวรัส C ตบัแขง็……………………………………………... 1967 

6.37 เห็ดขาว นามสมมติ – ไขเ้ลือดออก……………...…………………….…………. 1970 

6.38 สัตตบงกช นามสมมติ – เส้นเลือดในสมองตีบ………………………………….. 1971 
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    6.39 พิศิษฐ ์วงศเ์มืองแสง – ปวดตึงตามกลา้มเนืSอ……..…………...………………… 1975 
7. บนัทึกการสอบสัมภาษณ์เขา้ศึกษาเป็นนกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรม ในค่ายพระไตรปิฎก 
วนัที� 17-23 เมษายน 2558 ณ สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร……….. 1982 

7.1 บนัทึกการสอบสัมภาษณ์เขา้เป็นนกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรมใหม่ ชัSนปีที� 1…………….. 1982 

7.01 นาง Khan Noonj– ธรรมะและสุขภาพ……………………………………….….. 1982 

7.02 นางสาวกนกวรรณ อุดมทรัพย ์– โรคภูมิแพม้า 23 ปี………………….…………. 1983 

7.03 นายเกรียงศกัดิE  ดิลกปุละพงษ ์– ป่วยหนกั……………………………………….. 1984 

7.04 นางกลัยา โพธิE พร้อม– โรคมะเร็งที�ปีกมดลูก……………………………….……. 1985 

7.05 นายคาํนึง ไชยชนะ– แข็งแรง………………………………………………….… 1986 

7.06 นายคาํพนัธ์ เหล่าประเสริฐ – โรคความดนัโลหิตสูง…………………………….. 1987 

7.07 นายจิรศกัดิE  สิระสา – มาศึกษาแพทยว์ถีิธรรมเพื�อดูแลแม่……………………….. 1988 

7.08 นายชยัภทัร ชุติคามี – เจอความหมายของชีวติจากการฟังธรรม..………………... 1988 

7.09 นายชยัรัตน์ ปัญญามี – สุขภาพพึ�งตนเองดว้ยการใชแ้พทยว์ถีิธรรม......…………. 1989 

7.10 นายณพกร แช่มบาง – โรคเบาหวานความดนั โรคไต….…………………….….. 1990 

7.11 นางสาวณฐัธยาน์ มุขพรหม– ฟังธรรมะแลว้ปฏิบติัทาํใหนิ้สัยดีขึSนใจเยน็ลง…..... 1991 

7.12 นางณฐัพร คงประเสริฐ – เห็นผลวบิากดีจากการบาํเพญ็………………………… 1992 

7.13 นายทองใบ โพธิE เนียม– ตัSงใจมาศึกษาในสิ�งที�ไม่รู้ คือ ธรรมะ….………….….… 1993 

7.14 นายทิวากร ชุมจีด –ไดช่้วยผูอื้�น ทาํใหไ้ดป้ระโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน…....... 1993 

    7.15 นายธานินทร์ มุ่งชมกลาง– ตอ้งการช่วยเหลือสังคมและคนที�ตกทุกขไ์ดย้าก….... 1994 

7.16 นางสาวนลิน สุขโยธิน – มะเร็งต่อมนํSาเหลืองและเตา้นม.......………….……….. 1995 

7.17 นายใบ สิงห์นาทอง– ฟังธรรมแลว้เมตตา และอภยัไดม้ากขึSน…..………..….…... 1996 

7.18 นางประกายทิพย ์มิวนัเปีS ย– โรคภูมิแพ…้……………………………………….. 1997 

7.19 นางสาวประภสัสร วารี – ตัSงใจมาศึกษาธรรมะ…...……………………….…..… 1998 

7.20 นายประมวล คาลพฒัน์ – แพทยว์ถีิธรรมตอบโจทยใ์นการดูแลสุขภาพ…......…... 1999 

7.21 นายประสิทธิE  ศรีปัญญา – ตัSงใจดูแลสุขภาพตนเอง ผูอื้�น ดว้ยแพทยว์ถีิธรรม..….. 2000 

7.22 นายประเวช ปัญญา – ไดศึ้กษาธรรมะรวมทัSงไดช่้วยเหลือผูค้น……………...….. 2000 
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7.23 นางสาวฝนพราวไพร บุญรวม – ไดส้ัมมาทิฐฐิ และชดัเจนในเรื�องของศีลขึSน.….. 2001 

7.24 นางพจพรรณ – ไดฝึ้กขดัเกลาลา้งความชิงชงัรังเกียจ …..………….………….… 2002 

7.25 พิมพใ์จชาตะสิริ – ฝึกฝนการลดละกิเลสตน….…………….…………………..... 2002 

7.26 นางพนิตตา อธิชลินทร – ตัSงใจมาลดกิเลส…..…………………………………... 2003 

7.27 นางสาวพาฝัน บุญเกลีSยง – ดูแลสุขภาพตนเอง และปฏิบติัธรรม…...……..…….. 2003 

7.28 พชันี สุรินทร – เรียนรู้สุขภาพเพื�อดูแลคุณแม่……………………………..…..… 2004 

7.29 ภครวรรณลี กีรติบุญยรัตน์– โรคมะเร็งเตา้นม..…………….…………………..... 2005 

7.30 นางภทัรานิสฐ ์เสียงสมบูรณ์ –กระแสไฟฟ้ารั�วในสมอง กระเพาะ กรดไหลยอ้น.. 2007 

7.31 นางภาณิศา สิทธิวงค–์ โรคมะเร็งตบั...………………………….……………….. 2008 

7.32 นางสาวมนทิณี กมลธรรม – อยากศึกษาธรรมะ…...…………………………...... 2008 

7.33 นางมาริสา อินลี– ความเมตตาคือยารักษาโรค………………….………………... 2009 

7.34 เมธทิพา ศุภผลศิริ – ลดกิเลส รักษาโรคกรดไหลยอ้น….………………….…….. 2010 

7.35 นายมุง้ (ตา้) – เรียนรู้การดูแลสุขภาพตนเองเพื�อดูแลตนเองและผูอื้�น………….... 2010 

7.36 เยน็จิต ลกัขณธิน – ศึกษาเพื�อใหเ้ขา้ใจโลก เขา้ใจชีวิตและเขา้ใจตนเอง……..…... 2011 

7.37 นายรุ่งเจริญ ปันดี – พฒันาชุมชนดว้ยแพทยว์ถีิธรรม….…………………….…... 2011 

7.38 นางสาวรสจรินทร์ สีระสา – ช่วยคุณแม่ดูแลช่วยเหลือผูป่้วย…………..…....…... 2012 

7.39นางวนิดา กุลแกว้ – ความดนัตํ�า เลือดจาง ภูมิแพ…้………………………......….. 2013 

   7.40 นางวราพร กรสมบติั – ตัSงใจมาเป็นจิตอาสาและมาบาํเพญ็.………………….….. 2013 

7.41 นางสาววนัทนีย ์ตรีสิงห์ – ตัSงใจเปลี�ยนแปลงตนเอง ……………….…..……….. 2014 

7.42 นางศรีรวม มั�งมา– ตอ้งการพฒันาจิตวิญญาณตนเอง และช่วยเหลือผูอื้�น……...… 2014 

7.43 นางสาวศศิธร ชยัอนิรุทธ์– ตัSงใจศึกษาธรรมะเพื�อลดละกิเลสเป็นคนดี..……..….. 2015 

7.44 นางศุลีพร ชิณศิริ– ตอ้งการพน้ทุกข…์..………………….……………...…….… 2016 

7.45 นางสนทยา กนัทะมูล – แพทยว์ถีิธรรมคือคาํตอบของมวลมนุษยช์าติ…….…….. 2017 

7.46 นายสมชัชา พลเขต– แพทยว์ถีิธรรมสอนใหไ้ม่เบียดเบียน.………………...….… 2018 

7.47 นางสาวกิา บวัแกว้– มีความสุขที�ไดช่้วยเหลือคน………...………………….…... 2019 

7.48 นางสาวสันทนา ประวงศ ์– อยากจะพฒันาจิตวญิญาณของตนใหเ้จริญ………..... 2020 
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7.49 นางสุกญัญาฮอค Hauke – โรคกระดูกพรุนระดบัรุนแรง………………………... 2020 

7.50 สุพรรณี สีเจริญ – ไดเ้จอทางสวา่งไม่วา่จะเป็นเรื�องธรรมะหรือสุขภาพ.…….….. 2021 

7.51 นางสุภาภรณ์ ทองแผน่ – โรคมะเร็งเตา้นม ตอ้งการพน้ทุกข…์…..………….….. 2022 

7.52 นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุล – เนืSองอกที�มดลูกและรังไข่……………………….. 2022 

7.53 พระภิกษุสุรศกัดิE  ศิริมงักโล – มาฝึกเพื�อจะเป็นบุคคลผูสิ้Sนความหวงั…...……….. 2023 

7.54 พระภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร – เขา้ค่ายไดท้ัSงสุขภาพและธรรมะ..…………….….. 2024 

7.55 สายสิญจน์ อู่ไทย – แพทยว์ถีิธรรมทาํใหเ้ปลี�ยนแปลงทัSงสุขภาพกาย และใจ.…... 2024 

7.56 นายสร้างบุญ บูรพากลา้จน – พิสูจน์ตวัเองวา่จะอยูไ่ดไ้หม….……………….….. 2025 

7.57 นางสุภาภรณ์ สุวรรวฒิุชยั– ใจเยน็ มีสติ เลิกทานเนืSอสัตว…์………………….…. 2026 

7.58 นายอภิวฒัน์ แกว้อุ่นเรือน – ห่างหมู่ ไม่มีพลงั…………………………………… 2027 

7.59 นายอสัรา วไิชยคาํมาตย ์– ยา 9 เมด็ ทาํก็รู้สึกวา่ดีขึSน……………………….…… 2028 

7.60 นางอาพรสี บุบผาดี – ความโชคดีจากความเจบ็ป่วยของตนเอง…………………. 2029 

7.61 นางอุดมทรัพยบุ์ญเขต – สามีหายจากโรคหมอนรองกระดูก………………….…. 2029 

7.62 นางอุไร แจะจนัทร์ – ศึกษาหาทางสู่ความพน้ทุกข…์..………………………….. 2030 

7.63 นางสาวอุษา อร่ามศรี - เสียดายเวลาที�ยอ้นคืนไม่ได…้…………………………... 2031 

7.64 นางสาวอาํภาวรรณ สุวรรณงั – ชีวติไม่ตอ้งสร้างเงื�อนไขใหใ้จเป็นทุกข…์….….. 2031 

7.2 บนัทึกการสอบสัมภาษณ์เลื�อนชัSนปีของนกัศึกษาแพทยว์ถีิพุทธชัSนปีที� 1-4...….…..… 2032 

7.65 นางสาวกมลชนก ทุมวงษ ์– ลดการแต่งตวั ฝึกไม่ใส่รองเทา้…………………….. 2032 

7.66 นางกมลพรรณ ฮอฟแมน – ทาํความดีหลงัจากชดใชว้บิากคนคู่…………………. 2033 

7.67 นางกิ�งแกว้ ฉตัรมณีวฒันา – ไดป้ฏิบติัตามอาจารยห์มอเขียว ชีวิตมีเงินก็ซืSอไม่ได ้ 2034 

7.68 นางเกืSอกุศล บูรพากลา้จน – เขา้ใจชีวิตแบบเรียบง่ายและพอเพียง………………. 2035 

7.69 นางสาวแกว้เกืSอกลู สุภิวงค ์– วบิากจากการกินนอกมืSอ…………………………. 2036 

7.70 นางสาวแกว้ใจเพชร กลา้จน – เห็นกิเลสเร็วขึSน แต่ยงัประมาท………………….. 2037 

7.71 นางสาวแก่นเกืSอ นาวาบุญนิยม – โทษภยัของการอยูบ่า้นทาํใหเ้สื�อม………….... 2038 

7.72 นายแก่นศีล กลา้จน – ยอมเผชิญหนา้ถา้ความจริงคือปัญญา…………………...... 2039 
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7.73 นางเครือแกว้ คุณะวฒันา – เพง่เพียรพิจารณาที�ตน……………………………… 2040 

7.74 นางจงกช สุทธิโอสถ - พบสัตบุรุษ จึงไดฟั้งสัจธรรม………………………….... 2041 

7.75 นางจิตรา พรหมโคตร – ถา้ใครไม่เขา้ใจเรื�องกรรม ไม่บรรลุธรรม……………… 2043 

7.76 นางจิรนนัท ์ทบัเนียม– งานสาํเร็จ ใจไม่สาํเร็จก็ไม่ใช่ อยา่ยดึดี ใหว้างดี….……... 2043 

7.77 นางสาวจิราพร ตนัใจเพชร– ปฏิบติัธรรมใหต้รงและถูกทางเท่านัSน……….…….. 2045 

7.78 นางสาวจาริณี กวิววิธิชยั -อตัตาคือปีศาจที�อยูใ่นตวั……………………………... 2046 

7.79 นางสาวจนัทรา วสุิทธิเมธากลู - ลดสัตวสี์� เทา้ได ้ดว้ยความสงสาร ………….….. 2048 

    7.80 นางสาวเจน หลั�งเจริญ– หมู่กลุ่มมีพลงัใหเ้ราฆ่ากิเลสได…้……………….…….. 2048 

7.81 นายชิณพงษ ์กิจพงษเ์จริญ – ร่างกายจะแขง็แรงขึSนกบัความดีความชั�วที�เราทาํ….. 2049 

7.82 ชนิตา เลิศศิริลกัษณ์ –อารมณ์ดีขึSน เมื�อก่อน ใจร้อน ขีSโมโห…………………….. 2050 

7.83 นายชุมพล ยอดสะเทิน – ชดัเจนวา่เนืSอสัตวย์งัไม่ขาด มนักดข่มมนัยงัไม่ถึงในใจ. 2052 

7.84 นายณรงค ์ศรีเมือง – เลิกกินเหลา้ เลิกสูบบุหรี�  เลิกสิ�งไม่ดี………………………. 2053 

7.85 นางฌชัชา อุ่นวเิศษ – สุขที�สุดที�ไดพ้าแม่มาฟังธรรมะหมอเขียว…………...……. 2054 

7.86 นางสาวณฐันิชา คาํปาละ 3 พยายามที�เรียนและก็นาํไปใช ้ส่วนของตวัเอง…........ 2055 

7.87 นางสาวทาริกาณ์ แชมโคกกรวด– มีโคตรพอ่ โคตรแม่ อตัตา ตอ้งไดด้ั�งใจ…...… 2056 

7.88 นายธรรมพล วรรณคาํ – หมู่มิตรดี สหายดีช่วยเกืSอกลู ดา้นความคิด…………….. 2058 

7.89 นางสาวธนิดา อิงนิวตัน์ – ความดีความชั�วมนัอยูแ่ค่เอืSอม ชีวิตคือการเรียนรู้……. 2058 

   7.90 นางฐนิตนนัท ์บุญเรือนณรงค–์กินมืSอเดียวได ้ตื�นนอนตี 3 ได…้...…………...…. 2060 

7.91 นายธีระพล มุ่งชมกลาง – พฒันาตวัเองจากเจเขี�ย ลดเนืSอสัตว ์ลดละเลิกอบายมุข.. 2060 

7.92 นางสาวธญัญารัตน์ ศรีพิมพ–์ เป็นคนติดดี เพง่โทษ ลาํเอียง  เขา้ใจกรรมมากขึSน.. 2062 

7.93 นางนิสรา อศัวภาคย–์ ตัSงกินอาหารวนัละมืSอ ละเนืSอสัตว ์เวน้คนคู่…………….... 2063 

7.94 นางนยันา เดชเพชร – มีปิติในการมาพบกลัยณมิตรที�สวนป่านาบุญ…………….. 2064 

7.95 นางบานเยน็ สิงห์นาทอง – พยายามลด ละ เลิกกาแฟอยู…่……………………… 2065 

7.96 นางสาวบุญธรรม พรประสิทธิE  – ปฏิบติัธรรมฝึกลดละกิเลส..…………………... 2066 

7.97 นางสาวบณัฑิตา สังขสุ์วรรณ– การรักษายา 9 เมด็ คือคนตอ้งรักษาศีล………….. 2066 

7.98 นายปณชยั คุรุธชั – เลิกทานเนืSอสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตวไ์ด ้ทาํงานฟรี............ 2068 
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7.99 นางสาวป่านแกว้ ศรีไกรสิทธิE  – จะไม่กินไข่และส่วนผสมที�มีไข่…………..…… 2069 

7.100 นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย ์– อ่านใจตนเองใหท้นั ชดัเจนเรื�องกรรมขึSน……. 2070 

7.101 นางประภารัตน์ ตนัสิริวฒันกุล – พยายามกินมืSอเดียว…………………….……. 2071 

7.102 นางประภาวลัย ์เล็กประสมวงค ์– เป็นคนดืSอ แต่ก็ยอมใหห้มู่กลุ่มขดักลา.…….. 2072 

7.103 นางสาวประภสัสร ชาญชยัชูจิต - ลดอตัตาได ้รู้สึกวา่ชีวติเราดีขึSน……………... 2073 

7.104 นางสาวปริมปภสัร์ สุภานิดาพีรบูรณ์ – ตัSงใจมาศึกษาเพื�อนาํไปปฎิบติั..……….. 2075 

7.105 นางสาวปัทมาลีละหาวงศ ์- ฝึกตายทุกวนั ควรจะทาํประโยชน์เมื�อมีลมหายใจ... 2075 

    7.106 นางสาวผสุดี เจริญไวยเจตน์ - ปฏิบติัธรรมมุ่งสู่ความประหยดัเรียบง่าย……...... 2076 

7.107 นางสาวพวงเพชร ช่างซอ – ประทบัใจการทาํงานแบบหมู่กลุ่มของจิตอาสา…... 2078 

7.108 นางสาวพนาวรรณ ระวโิรจน์ – เชื�อกรรมและผลของกรรมจากการบาํเพญ็……. 2079 

7.109 นางพิมพน์ภสั ทบัทิม – การปรับสมดุลร้อน เยน็ ……………………………… 2081 

7.110 นางพิมพเ์พชรบุญ เชืSอสุวรรณ์ - ตอ้งซื�อสัตยก์บัตนเองและผูอื้�น………………. 2083 

7.111 นางพิมลพร สุนทรกะลมัพ ์–  จิตสาํนึกที�ดี ทาํใหเ้ราเจริญในธรรม………….…. 2085 

7.112 นางสาวพนัทิพา นุชทิม –  จิตที�เกืSอกลูกนันาํความผาสุกใหเ้ราและผูอื้�น……….. 2086 

7.113 นางสาวเพลินพิศ สังขบุ์ญลือ – การปฏิบติัที�ถูกตรง ทาํใหทุ้กขใ์จนอ้ยลง……… 2088 

7.114 นายไพโรจน์ โกสุขขจรเกียรติ – อานิสงส์การกินมงัสวรัิติ…………………….. 2089 

7.115 นางสาวฟ้าปลืSม ศรีจนัทร์ - การติดดี ยดึดี สุดโต่งทาํใหเ้จบ็ป่วย…………...…... 2091 

   7.116 นายภาสกร วฒันพฤกษ ์– กินอาหารมืSอเดียว ลดกาม ปฏิบติัอธิศีล……………... 2092 

7.117 นางสาวภูเพียรธรรม กลา้จน – ตัSงจิตปวารณาลดโทสะ การยดึดี ถือดี…………. 2093 

7.118 นายภคัธร คุม้กิตติพร – การปฏิบติัธรรมเพิ�มอธิศีล จึงพบความสุขยิ�ง………….. 2095 

7.119 นางสาวมณี เสือเล็ก – การเปิดเผย ซื�อตรง จะไดรั้บคาํแนะนาํที�ดีจากหมู่กลุ่ม…. 2097 

7.120 นางมาลิน จุย้ทรัพยเ์ปี� ยม – ความคิดที�เป็นทุกข ์จิตจะตก ไม่มีพลงั…………….. 2099 

7.121 นางมาลี จาํปาทอง – ลดโชว ์ลดอวด ลดการหาเงิน ทาํงาน 0 บาท……....…..… 2100 

7.122 นางสาวรมลทิพย ์บวรวชิญพ์รธนา – ตัSงสัจจะวา่จะไม่ทานเนืSอสัตว…์………… 2101 

7.123 นายรวม เกตุกลม– กินมืSอเดียว เบาสบายมีกาํลงั ……………………………….. 2102 

7.124 นางสาวรววิรรณ ปุณณาภิรมย–์ ฟังธรรมะหมอเขียวคือการปลูกจิตสาํนึกเรา.…. 2102 
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7.125 นายวรวฒัน์ ขาํเจริญ – มิตรดี สหายดี เป็นเครื�องขดัเกลากิเลสที�มีค่าที�สุด……... 2104 

7.126 นางวนิชชา จนัทร์จรัสวฒันา– การประกอบสัมมาอาชีพ ทาํใหสุ้ขภาพดี…….… 2105 

7.127 นายวจิิตร ตนัเดชานุรักษ ์– เมื�อมีธรรมะครอบครัวเป็นสุขมากขึSน ถือสานอ้ยลง. 2106 

7.128 นางสาววภิาพร ทองใหญ่ – ความดีร้อยอยา่ง ความกตญั�ูมาเป็นอนัดบัหนึ�ง….. 2107 

7.129 นางวภิาวลัย ์ถนดัธรรมกุล – ความละเอียดของศีลทาํใหส้ภาวะจิตเปลี�ยนไป….. 2109 

7.130 นายวริิยะ ลิ�มมั�น – อุปสรรค เป็นโจทยข์องนกับาํเพญ็ความงาม ความดี……….. 2110 

7.131 นางสาววนีา เหลืองอ่อน– จิตอาสานี�แหละคือ ทาํความดี ลดละกิเลส………….. 2111 

   7.132 นายวนัชยั เบญจพรชยั– การเป็นอยูที่�เรียบง่าย สุขภาพก็แขง็แรง………………. 2112 

7.133 นางวนัมาฆะ ศรีเมือง – การปฏิบติัธรรมได ้ลดการตกแต่งประดบัประดาได…้.. 2113 

7.134 นางศิริกานต ์รังคะวภิา – อาหารที�เป็นมากกวา่ยารักษากายและใจไปดว้ยกนั….. 2115 

7.135 นางสาวศิริภา กาญจนพนัธ์– เราช่วยคนอื�นก่อน จะทาํใหเ้ราโชคดี…………….. 2116 

7.136 นางศิริพร จิระสถาวร– ลดความโมโหง่ายไดค้่อนขา้งเยอะค่ะ………………..... 2118 

7.137 นายศกัดิพฒัน์ เดชกาํเนิด – เราช่วยทาํทุกอยา่ง เราก็ไดเ้รียนรู้ทุกอยา่ง……..…... 2118 

7.138 นางสมนึก – การใชย้า 9 เมด็ กบัผูป่้วยระยะสุดทา้ย ลดความทรมานไดม้าก…... 2120 

7.139 นายสมพงษ ์โขงรัมย–์ศึกษาธรรม ดั�งพระพุทธเจา้วา่ลองทา้ใหม้าพิสูจน์ได…้… 2121 

7.140 นางสาวสมพิศ พรพิศวรกุล – การทานเนืSอสัตวเ์ป็นเรื�องไม่ดีที�ตนเองรู้สึกได…้. 2122 

7.141 นางสาวสมฤทยั รุจิราวโรดม – จะพยายามลดเนืSอสัตวใ์หไ้ด…้………………... 2123 

   7.142 นางสาวสมศรี วณิชาสกุลบุษ– อุตสาหกรรมอาหาร ไม่ปลอดภยัมากยิ�งขึSน….... 2124 

7.143 นายสรณะ ลีลาสันติธรรม – ธรรมะทาํใหรู้้จกั สิ�งที�ถูกตอ้ง…………………….. 2126 

7.144 นางสวนฟ้า พุม่จีน – ยดึอยากเป็นคนดี ก็เลยป่วย………………………………. 2127 

7.145 นางสาวสิริรัตน์ ธนพรไพศาล-ตัSงใจลดละการกินสัตวใ์หญ่ก่อน………………. 2129 

7.146 นายสุทธิศกัดิE  แกว้แกมจนัทร์- การเห็นชดัโทษของกิเลส ทาํใหต้ัSงใจปฏิบติั…… 2130 

7.147 นางสุภารัตน์ องคพ์ฒันาวฒิุคุณ– เลิกกินเนืSอววั หมู ไก่ อยา่งเด็ดขาด………….. 2132 

7.148 นางสาวสุชนา ทิวถนอม– โรคไฮเปอร์ไทรอยด์……………………….……….. 2133 

7.149 นางสุดากาญจน์แกว้ดี– ตัSงจิตแสวงหาธรรมมาตลอด จึงไดเ้จอธรรมะแท…้…... 2134 

7.150 นางสุภาพร แสงสุวรรณโณ– การทาํความดี เป็นการสะสมแตม้ไปเรื�อย ๆ…….. 2135 
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7.151 นางสาวสุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ – อธิศีลที�สูงขึSนคือการไม่เบียดเบียน…………….. 2136 

7.152 นายสุเมธ พรมรักษา – การลดกิเลสใหดี้เป็นสิ�งสาํคญัอนัดบั1...………….……. 2137 

7.153 นายสู่แสงสูญ มีมา – สาํนึก ขอขมาในสิ�งผดิพลาด เป็นการลดอตัตา…….…….. 2138 

7.154 นางสาวสาํรวย เดชดี – คนโชคดี มีบุญที�สุด คือคนที�ไดฟั้งธรรม ทบทวนธรรมะ 2140 

7.155 นางสาวเสาวรส วรประคอง - การตัSงจิตแลว้ไม่ไดท้าํตาม นาํโทษมาใหแ้น่ ๆ … 2141 

7.156 นางสาวหมายขวญัพุทธ สุขโสด – เราตอ้งทาํตวัเป็นนกัล่ากิเลส……………….. 2141 

7.157 นางสาวอรวรรณ ปลืSมสามเณร - จะตัSงใจลดนํSาหนกัลง……..…………………. 2144 

   7.158 อารีรัตน์ เอียประสิทธิE  – ลดกิเลสได ้คือ ลดกาแฟได…้…………………..…….. 2145 

7.159 นางสาวอิศรา อศัวภาค – ตอ้งใชปั้ญญาในการชนะกิเลส…………………….… 2146 

7.160 นางอุไรวรรณ วิเศษศกัดิE สันติ – สู้กบักิเลสถา้ปัญญาไม่คม ไม่ชนะ………….… 2147 

7.161 เอมอรแซ่ลิSม (ขวญัดินไพร) – พยายามฝึกต่อสู้กบัตวัขีS เกียจ…………….…….... 2149 

7.162 นายอาํนวย คลี�ใบ – ทุกสิ�งทุกอยา่งไม่มีอะไรแน่นอน………………………..… 2151 
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