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ทาํงานเอกสาร และงานออกแรงปานกลาง 
อาการไม่สบาย   หนงัตาทั�ง 2 ขา้งตกและตาแหง้ 
การใหค้าํแนะนาํกัวซาใบหน้าเน้นบริเวณหน้าผาก และหัวคิ�วทาํต่อเนื(องประมาณ  

1 เดือน หยอดตาด้วยนํ�าสกัดสมุนไพรฤทธิ. เย็น เช้า – เย็น 
ผลการปฏิบติั อาการหนงัตาตกดีขึ�นตาไม่แหง้แลว้ และทาํต่อเนื(องสมํ(าเสมอ 

 

 
กรณีศึกษาที( 
3.393 พุทรา นามสมมติ 
หญิงไทยอาย ุ49 ปี  
จงัหวดัชลบุรี 
 

ปกติทาํงานออกแรงปานกลางปกติ ไม่เคยทาํงานตดัหญา้ เมื(อใชเ้ครื(องตดัหญา้วนัละ
ประมาณ 2 ชั(วโมง อาการไม่สบาย นิ�วมือทั�งสองขา้งล็อก จบับิดกุญแจไม่ไดติ้ดตะขอเสื�อผา้ไม่ได ้

การใหค้าํแนะนาํ 1) แช่มือในนํ�าตม้ผกัอุ่น ๆ แช่ 3 นาที พกั 1นาที ครั� งละ 3 รอบ เชา้-เยน็  
2) กวัซาหลงัจากแช่มือแลว้แต่ละครั� ง เพราะหลงัการแช่กลา้มเนื�อจะคลายตวัทาํให้การระบายพิษ
ออกเป็นไดส้ะดวกขึ�น 3) กดเส้นลมปราณ – เส้นของแขนดา้นนอกทั�งสามเส้นร่วมดว้ย (เส้นลาํไส้ใหญ่ 
เส้นซานเจียว และเส้นลาํไส้เล็ก) 

 
ผลการปฏิบติั วนัแรกอาการดีขึ�นปานกลาง วนัที( 2 อาการดีขึ�นมาก วนัที( 5 อาการหาย

สนิท กาํแบมือไดต้ามปกติ 
 

 
กรณีศึกษาที( 
3.394 ตน้หอม นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ65 ปี 
กรุงเทพมหานคร 
 

ปรึกษาเมื(อ 2 มกราคม 2558 เป็นหวดัมีนํ�ามูกมาก 
อาการไม่สบาย แน่นจมูกหายใจไม่ออกตอนหวัคํ(า 
การให้คาํแนะนาํ หยอดจมูกดว้ยนํ� าปัสสาวะ หรือใชน้ํ� าอุ่น 1 แกว้ ผสมนํ�ามนัเขียวแลว้สูดดม 
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หลงัจากสูดดมนํ�าอุ่นผสมนํ�ามนัเขียว 
ผลการปฏิบติั อาการแน่นจมูกดีขึ�นบา้ง หลบัไดเ้ชา้ทาํต่อ 

 

 
กรณีศึกษาที( 
3.395 มะกอก นามสมมติ 
หญิงไทย อายุ 62 ปี  
จงัหวดัมุกดาหาร  
 

อาชีพเกษตรกร  ทาํงานหนกัปานกลาง 
อาการไม่สบาย   นอนไม่ค่อยหลบั เนื(องจากปวดบริเวณสะบกัซ้ายมาประมาณ 4 วนั เคย

ไดรั้บการปรับสมดุลโครงร่างกาย และการกวัซาแลว้  
การปฏิบติัช่วยเหลือ  นวดบริเวณ สะบกั หลงั สะโพก และนวดปลายเทา้ ก่อนนอน 2 วนั

วนัที( 2 เพิ(มท่าออกกาํลงักายเพื(อการคลายกลา้มเนื�อบริเวณไหล่โดยใชท้่าออกกาํลงักายของป้าบุญมี
คือท่าวา่ยนํ�าและกรรเชียง 

ผลการปฏิบติั คืนแรกนอนหลบัไดดี้อาการปวดลดลง วนัที(สองหลงัออกกาํลงักายเพิ(ม
ความยดืหยุน่ของกลา้มเนื�อบ่าไหล่ดีขึ�นนอนหลบัได ้กลบัมาทาํกิจการงานไดต้ามปกติ วนัที( 3 ท่าน
หยดุบริหารแลว้ 
 

 
กรณีศึกษาที( 
3.396 มะขาม นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ62 ปี 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์
 

ดูแลตวัเองตามหลกัการแพทยท์างเลือกวิถีธรรม 5 วนัก่อนถูกกระแทกไม่รุนแรงบริเวณ
ชายโครงขวา ดูแลตวัเองดว้ยการประคบเยน็ และนวด-ทาบา้งแลว้  

อาการไม่สบาย หายใจแลว้ รู้สึกเจบ็บริเวณชายโครง บางครั� งมีความรู้สึกเคล็ดยอกเล็กนอ้ย 
การให้คาํแนะนาํ  1) ใชใ้บพลบัพลึงลนไฟ หรือให้ร้อน แลว้นาํมานาบ ครั� งละ 1-3 ชั(วโมง 

วนัละ 2 ครั� ง  2) ฝึกคลายกลา้มเนื�อโดยการควบคุมการหายใจ โดยหายใจเขา้ ใชเ้วลา 5 วินาที อกขยาย – 
กลั�นไว ้10 วนิาที  ผอ่นหายใจออกชา้ ๆ 10 วนิาที แต่ละครั� งทาํเช่นนี�  5-10 รอบ วนัละ 2-3 ครั� ง 
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   ผลการปฏิบติัหลงัการนาบดว้ยพลบัพลึง 3 วนั (หลงัจากนั�นมีผื(นแดงขึ�น จึงทาบริเวณที(
เคล็ดยอกดว้ยขี�ผึ�งฤทธิ. ร้อน) ผสานการควบคุมหายใจบ่อย ๆ 6 วนั หลงัการปฏิบติั ท่านสามารถออก
เล่นกอลฟ์ได ้ไม่มีอาการปวดชายโครง 

 

 
กรณีศึกษาที( 
3.397 ตะไคร้ นามสมมติ 
ชายไทยอาย ุ60 ปี 
ภาคอีสาน  
 

เมื(อเดือนธนัวาคม 2557 ขณะที(บรรยากาศรอบนอกหนาวเยน็อุณหภูมิเฉลี(ย 14-20 องศา
เซลเซียล อาการไม่สบายร้อนภายในร่างกายแต่หนาวภายนอก และส่วนของปลายมือปลายเทา้ 

การให้คาํแนะนาํ  ปรับมากินอาหารสมุนไพรและอาหารฤทธ์เยน็ที(ปรุงผ่านความร้อน
หรือกดนํ�าร้อนใส่หลีกเลี(ยงการกินอาหารฤทธิ. ร้อน เพราะความร้อนจากอาหารจะสะสม ทาํให้ร้อน
ต่อไปไดอี้ก 

ผลการปฏิบติั ท่านสบายตวัขึ�นหลงัไดดื้(มสมุนไพรและกินอาหารฤทธิ. เยน็ 
  

 
กรณีศึกษาที( 
3.398 ตงัโอ๋ นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ40 ปี อาชีพเกษตรกร 
อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม  
 

อาการหรือโรค  สะอึกไม่หายเป็นมาประมาณ 2 สัปดาห์ 
แกไ้ขโดยการดื(มนํ�าเยน็ แกลง้ทาํใหต้กใจ การกลั�นหายใจแลว้อาการยงัไม่หาย 
อาการไม่สบาย อาการสะอึกต่อเนื(อง ตั�งแต่แรกลงทะเบียนเพื(อเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม  

1 วนั (ในช่วงเวลาตั�งแต่ 08.00 – 09.00 น.) 
การใหค้าํแนะนาํและใหป้ฏิบติัตาม 
ขั�นที( 1 หายใจ เขา้-ออก ยาว ๆ ประมาณ 10 รอบ (เพื(อเป็นการประเมินวา่ผูที้(มีอาการจะ

หายใจไดส้ั�นหรือยาว เพียงใด) 
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ขั�นที( 2 หายใจเขา้ทอ้งผอ่นคลาย – กลั�นหายใจ (นานเท่าที(ทาํได)้ – หายใจออกยาว (ช้า
ที(สุดเท่าที(ทาํได)้ ทาํประมาณ 10 รอบ 

ผลการปฏิบติั อาการสะอึกหาย แต่หลงักินอาหารกลางวนัเสร็จประมาณ 20 นาที (12.30 น.) 
เขามีอาการสะอึกอีก จึงไดส้รุปให้ทราบถึงสาเหตุของอาการสะอึกอาจเนื(องจากการเคี�ยวอาหารเร็ว
เกินไป และจากผลของความร้อนจากการรับประทานอาหารในครั� งนั�น จึงไดแ้นะนาํย ํ�าถึงหลกัการ
กินอาหารที(เหมาะสม 

 

 

กรณีศึกษาที( 
3.399 มะขวดิ นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ50 ปี  
จงัหวดัมุกดาหาร 
 

ทาํงานออกแรงปานกลาง มกัเป็นตะคริวเมื(อกระทบเยน็ 
อาการไม่สบาย  อาการตะคริวแบบเยน็นิ�วเทา้ และน่องเกร็ง 
การให้คาํแนะนํา 1) ตั� งสติ หายใจอย่างผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื�อ ขา น่อง เท้า 

(อาการเกร็งทุเลาลงบา้ง) 2) ดดันิ�วเทา้ ใหดึ้งปลายเทา้เพื(อกระดกขอ้เทา้เขา้หาตวัเอง  เพื(อเป็นการยืด
กลา้มเนื�อน่อง 3) ดื(มนํ�าอุ่น และประคบอุ่นดว้ยการวางกระเป๋านํ�าร้อน 

ผลการปฏิบติั  ประมาณ 10 นาที อาการตะคริวหายสนิท 

 
กรณีศึกษาที( 
3.400 แตงกวา นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ52 ปี  
 

ทาํงานออกแรงปานกลางขบัรถเดินทางระยะไกลบ่อย 
อาการไม่สบาย  ถุงอณัฑะซ้ายบวมและปวดหน่วง ซักประวิติเพิ(มเติมขาหนีบซ้ายบวม

เล็กนอ้ยบริเวณตน้คอ หลงัใบหูซา้ยมีอาการบวมเล็กนอ้ย (อาจเป็นแนวเส้นลมปราณซานเจียว) 
การใหค้าํแนะนาํ 
1.ใหเ้ดินทางนอ้ยลง หรือลดการนั(งนาน ๆ  ลง 
2. กวัซาบริเวณ ทอ้งนอ้ย ขาหนีบ ดว้ยผา้ขนหนู หลงั สะโพก ลงออกทางรูทวาร  
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3. พอกและประคบเยน็ในช่วงแรก  
4. แช่สะโพกดว้ยนํ� าอุ่น สลบักบัการแช่นํ� าสมุนไพรฤทธิ. เยน็อุณหภูมิปกติ แนะนาํให้ผูที้(

ไม่สบายเลือกพิจารณาตามความรู้สึกสบายของร่างกายและบริเวณถุงอณัฑะ 
ผลการปฏิบติั  เขารู้สึกอาการทุเลาบา้งอาการบวมยุบ แต่ไม่ปกติ ไม่หายสนิท อาการปวด

หน่วงนอ้ยลง จากการสังเกตถา้ตอ้งเดินทางจะมีการบวมไดอี้ก 
 

 
กรณีศึกษาที( 
3.401 ถั(ว นามสมมติ 
ชายไทย 50 ปีเศษ 

รัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา 
 

ทาํงานเกี(ยวกบัดา้นคอมพิวเตอร์ 
อาการไม่สบาย ไหล่ขวาติดไม่สามารถยกแขนขวาตรงและแนบใบหูได ้หากนาํแขนขวา

ออ้มไปดา้นหลงัชูปลายมือขึ�นไปทางศีรษะ ส่วนแขนซ้ายยกขึ�นดา้นบนปลายมือชี� ฟ้าแลว้พบัศอก
ลงนาํมือซา้ยมาจบัมือขวาเขาไม่สามารถเอื�อมมือมาสัมผสักนัได ้

การใหค้าํแนะนาํ  สาธิตและให้ปฏิบติัตามใชห้ลกัการยืดเหยียดกลา้มเนื�อบริเวณคอบ่าไหล่
และสะบกัทั�ง 2 ดา้น แต่ยดืขา้งขวานานกวา่ และจาํนวนครั� งมากกวา่ ในขณะปฏิบติัการเคลื(อนไหว
ทาํผสานกบัการหายใจเขา้และออก ใชเ้วลาปฏิบติัขา้งละประมาณ 10 นาที 

ผลการปฏิบติั เขาสามารถนาํมือทั�งสองมาสัมผสักนัไดใ้นท่าที(ทาํการประเมิน ก่อนเริ(ม
ปฏิบติั 

 
กรณีศึกษาที( 
3.402 มะตูม นามสมมติ 
หญิงไทย  อาย ุ50 ปีเศษ  
จงัหวดัระยอง  
 

รูปร่างค่อนขา้งทว้ม ทาํงานออกแรงปานกลางและตอ้งยนืนาน  
อาการไม่สบาย  เส้นเลือดขอด ปวดขาขวา รู้สึกหนกัขามากหลงัไดรั้บคาํแนะนาํให้กวัซา

บนเส้นเลือดขอดแลว้รู้สึกไม่ดีขึ�น 
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การใหค้าํแนะนาํ 
1. ดื(มสมุนไพรปรับสมดุล และกินอาหารปรับสมดุลค่อนขา้งมาทางฤทธิ. เยน็ และกิน

อาหารตามลาํดบั เพื(อให้ร่างกายไดรั้บเอ็นไซม์ วิตามินต่าง ๆ  ที(จะซ่อมสร้างความแข็งแรงของ 
ผนงัหลอดเลือด เสริมใหห้ลอดเลือดมีความยดืหยุน่ 

2. การกัวซาให้เปลี(ยนมาทาํตามแนวร่องกล้ามเนื�อ หรือข้างเส้นเอ็น แทนการทาํบน 
เส้นเลือดขอด 

3. เกี(ยวกบัอิริยาบทลดการยืนนาน ๆ ควรตอ้งยืนสลบัเดิน เพื(อให้เลือดสูบฉีด แทนการที(
เลือดจะไปคั(งอยู่ที(ใดที(หนึ( ง ขณะนั(งไม่ควรห้อยขานาน ควรวางพาดสิ(งใดสิ(งหนึ( งให้ขาสูงระดบั
เดียวกบัตน้ขา หลงัเลิกงาน นอนยกขาสูงกวา่ระดบัหนา้อกเล็กนอ้ยโดยใชห้มอนรองใตข้า ทั�งนี� เพื(อ
ส่งเสริมใหเ้ลือดไหลกลบัไดดี้ขึ�น 

 4. หลงัการยืนหรือเดินนาน ๆ ควรนวดขา โดยการนวดขึ�นหาโคนขา หากทาํแลว้รู้สึก
สบาย 

5. ลองใชผ้า้ยดืมว้น (Elastic Bandage) พนัขาเพื(อส่งเสริมใหเ้ลือดไหลกลบัไดดี้มากขึ�น 
ผลการปฏิบติั หลังการปฏิบติั 2 วนั เธอรู้สึกอาการทุเลาลงจึงได้แนะนําเรื( องการ 

สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ต่อ 
 

 
กรณีศึกษาที( 
3.403 มะปราง นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ50 ปี  
 

รูปร่างบาง  ผวิขาวอยูก่รุงเทพมหานครทาํงานที(ออกแรงค่อนขา้งนอ้ย  ทอ้งผกูบ่อย 
หลายครั� งที(ถ่ายอุจจาระออกมาเป็นกอ้นแขง็สีดาํ จากการตรวจร่างกายทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
ไม่พบสิ(งผดิปกติใดแต่เธอมกัพดูถึงเรื(องการการแปรปรวนเกี(ยวกบัระบบขบัถ่ายบ่อย  

อาการไม่สบาย   เกิดในช่วงที(เขา้ค่ายแฟนพนัธ์ุแทว้นัที( 2 เริ(มช่วงบ่าย มีอาการปัสสาวะ
ไม่ออก เหนื(อยเพลียมีลมในทอ้ง 

การใหค้าํแนะนาํและการช่วยเหลือ  
1.ไดรั้บการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย คอ แขน เอว แลว้ ประมาณ 13.00 น.อาการ 

ยงัไม่ดีขึ�น 
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2.ช่วงเยน็ไดรั้บการกดจุดลมปราณ ผสมถ่าน นํ�าสกดั และนํ�ามนัเขียวใหดื้(ม ช่วยขบัลม 
ไดบ้า้ง ยงัรูสึกไม่ค่อยสบายตวั ปัสสาวะไม่ค่อยออก ปากแหง้ 

3. ไดรั้บการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายซํ� า (โดย อาจารยใ์จเพชร กลา้จน) 
4. ใหแ้ช่สะโพกในนํ�าอุ่น 
ผลการปฏิบติั เธอปัสสาวะไดต้อนคํ(า อาการดีขึ�นบา้ง ช่วงกลางคืนมีอาการแน่น และ

เหนื(อยอีก เพื(อน ๆ ช่วยกนัดูแลเพื(อบรรเทาอาการ เชา้เธอตดัสินใจไปรับการตรวจรักษาที( 
ในโรงพยาบาล ไดรั้บนํ�าเกลือทางหลอดเลือด และไดรั้บการตรวจวิเคราะห์เพิ(มเติม 
  

 
กรณีศึกษาที( 
3.404 บว๊ย นามสมมติ 
หญิงลาว อาย ุ52 ปี  
 

อาศยัอยู่เมืองแคนเบอรร่า ประเทศออสเตรเลีย อาชีพพนักงานทาํความสะอาดในตึก
บาํบดัผูป่้วยมะเร็งของโรงพยาบาลแห่งหนึ( งในเมืองแคนเบอรร่า (ขอ้มูลนี� ไดจ้ากการให้สัมภาษณ์
ทางโทรศพัทข์องเธอเองซึ( งปรารถนาที(จะใหป็้นวทิยาทาน) 

ประวติัความเจ็บป่วยเมื(อ เมษายน 2557 มีก้อนที(เตา้นมซ้าย ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
มะเร็งระยะที( 1ไดรั้บการผา่ตดั เพื(อเอากอ้นเนื�อออกต่อมา พฤษภาคม 2557 กลบัมีกอ้นขึ�นใหม่อีก 
ไดรั้บการผา่ตดัครั� งที( 2 หลงัจากนั�นแพทยเ์ห็นควรใหรั้งสีรักษา เธอไดรั้บการฉายรังสีรักษา 30 ครั� ง 
ครบเมื(อ เดือนกนัยายน 2557 

อาการไม่สบาย 
1. ก่อนการฉายรังสีมีอาการปวดแสบ ร้อนท้อง รู้สึกว่าในท้องร้อนผุด ๆ ต้องกิน 

ยาลดกรดชนิดที(ดีใหม่ล่าสุดที(โรงพยาบาลมี มาประมาณ 3 ปี 
2. มีกอ้นนูนแขง็ ที(ขา้งกระดูกสันหลงัระดบัเอวดา้นซา้ย 2 ปี ทายามา 2 เดือน ตั�งแต่ไดรั้บ

การฉายรังสีรักษา 
3. หลงัการฉายรังสีรู้ร้อนในตวัมาก ไม่สบายตวั รู้สึกตึงแขง็ตามตวั ขา และแขนซา้ย  
การปฏิบติัในการดูแลตนเอง (ตามลาํดบัความสาํคญัที(รู้สึกวา่ทาํใหส้บายตวั) 
1. การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ดว้ยส่วนผสมหลกัคือนํ� าปัสสาวะนาโนผสมผงถ่านประมาณ  

1 ชอ้นแกง นํ� าแช่ผงถ่านนํ� าสมุนไพรฤทธิ. เยน็ และนํ� าเปล่า (หรือบางครั� งไม่ไดใ้ชน้ํ� าเปล่าเลย) จน
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ระยะหลงัเมื(อทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่มาประมาณ 2 เดือน ผงถ่านจะไม่ไหลเขา้ไปในลาํไส้แลว้จึง
งดใชผ้งถ่าน 

2. การดื(มปัสสาวะนาโนในช่วงแรกดื(มต่อเนื(องประมาณ 2-3 วนั แล้วเปลี(ยนไปดื(ม
ปัสสาวะธรรมดา เนื(องจากการตอบสนองของร่างกายทาํให้เพลีย จึงดื(มแบบเป็นพกั ๆ  ในการดื(มแต่ละครั� ง 
ครั� งละประมาณ 3 ชอ้นแกง ผสมนํ�าสมุนไพรฤทธิ. เยน็ และนํ�าผงถ่าน 1 แกว้ วนัละประมาณ 3 ครั� ง 

3. การระบายความร้อนจากร่างกายก่อนนอนวางขวดนํ� าซี(งบรรจุนํ� าปัสสาวะนาโน แนบ
ไวบ้ริเวณทรวงอกเพื(อช่วยซบัพิษร้อนจากรังสีรักษาที(อยูใ่นตวัเธอ 

4. ผสมนํ� าปัสสาวะนาโนในนํ� าที(จะอาบในกระป๋อง (นํ� าปัสสาวะ 2 ลิตร นํ� าเปล่า 8 ลิตร)
แทนการอาบนํ� าฝักบวั เพราะนํ� าฝักบวัจะร้อนและทาํให้ร่างกายร้อนมากขึ�น เธอใช้นํ� าดงักล่าว
อาบนํ�า สระผม ไม่ใชส้บู่ นาน ๆ ใชแ้ชมพสูระผมครั� งหนึ(ง 

5. การโยคะ กดจุดลมปราณตาม DVD โยคะ 
6. การกวัซาบริเวณแผน่หลงั และบริเวณที(ไม่สบาย 
7. กรณีปัญหาเรื(องกรดในกระเพาะอาหาร กินกลว้ยนํ�าหวา้ดิบครั� งละ 1-3 ลูก ก่อนอาหาร  
ผลการปฏิบติั 
1. รู้สึกร่างกายเบา สบาย มีพลงั ไม่ร้อนทรมานเหมือนก่อน 
2. กอ้นนูนแขง็ ที(ขา้งกระดูกสันหลงัระดบัเอวดา้นซา้ยหายไป จนผวิเรียบเป็นปกติ 
3. อาการกรดในกระเพาะอาหารทุเลาลงในวนัแรกที(กินกลว้ยดิบวนัที( 3 อาการดีขี�นมาก 

ครบ 2 สัปดาห์อาการหายสนิท 
หมายเหตุปฏิบติักร ท่านนี� รู้จกัหลกัการแพทยว์ถีิธรรมจากคนรู้จกั และศึกษาจาก youtube 

แลว้ปฏิบติัดว้ยตนเอง ทั�งปรับสมดุลและสังเกตความพอเหมาะ ความลงตวัดว้ยตวัเองอยา่งเฉพาะตน 
1. มีความเป็นอยูผ่าสุก ค่าใชจ่้ายในการดูแลตนเองน้อยมาก และสามารถแนะนาํผูอื้(นซึ( ง

ไม่สุขสบายไดด้ว้ยความอุเบกขา 
2. บุตรชายและสามีปฏิบติัตามบางวธีิการแลว้สุขภาพดีขึ�น 
3. ปฏิบติักรมีความเขา้โรค เขา้ใจชีวิต เขา้ถึงเรื(องกรรมและผลของกรรม เปลี(ยนเป็นคน 

ที(ใจเยน็ลง เมตตาคนอื(นมากขึ�น ไดเ้รียนรู้ธรรมะไปพร้อม ๆ กบัการเรียนรู้เรื(องสุขภาพ 
 

 

กรณีศึกษาที( 
3.405 ฝรั(ง นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ40 ปี  
กรุงเทพมหานคร 
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ประวติัและสาเหตุความเจ็บป่วย หรือไม่สบายเหตุเกิด ณ ป่าไผใ่นค่ายสุขภาพที( จงัหวดั 

ราชบุรี คืนวนัที( 10 ธนัวาคม 2557 เนื(องจากถูกแมลงที(มีเหล็กไนชนิดหนึ(งต่อยที(บริเวณหลงัมือซ้าย
ระหวา่งนิ�วโป้งและนิ�วชี�  คืนแรกง่วงหลบัไปไม่ไดไ้ม่ไดท้าํการบาํบดัแต่อยา่งใดเชา้วนัรุ่งขึ�นมีอาการปวด
บวม ขณะที(พอก บวมตรงตาํแหน่งที(ถูกต่อย ไดดู้แลตวัเองตามเทคนิคแพทยว์ิถีธรรมโดยการสวน
ลา้งลาํไส้ใหญ่ การดื(มนํ� าปัสสาวะ และการพอกเยน็ดว้ยใบเสลดพงัพอน ขณะพอกรู้สึสบายดีแต่ 
อีกครู่จะมีอาการบวมและปวดอีก ใชขี้�ผึ�งเยน็ทาสบายดี รับคาํปรึกษาเมื(อ 12 ธนัวาคม 2557 ยงัคงมี
อาการบวมและปวดบวมตรงตาํแหน่งที(ถูกต่อย รู้สึกเหมือนวา่พิษยงัวิ(งขึ�นไปที(ศอก การให้คาํแนะนาํ
หลงัจากที(ทราบวา่ทาํสิ(งใดไปแลว้บา้งจึงใหค้าํแนะนาํเพิ(มเติมวา่ ให้ฝานผลมะนาวออกแลว้นาํส่วน
ของเนื�อมะนาวมาถูบริเวณที(ถูกต่อต่อย  

ผลการปฏิบติั หลงัจากผูที้(ขอคาํปรึกษาปฏิบติัในคํ(าวนันั�นแล้วมีความรู้สึกร้อนผ่าว ๆ  
ทั(วบริเวณที(ถูกต่อย คลา้ยกบัการกวัซา รูขุมขนของบริเวณที(บวมก็ขยายออก และอีกประมาณ 15 นาที 
อาการบวมใหม่และบวมเก่าก็ยุบลงจนเกือบเท่าปกติ  เธอเล่าวา่แตกต่างจากการใชเ้สลดพงัพอนพอก
รู้สึกเยน็เหมือนกบัวา่ความเยน็ซบัหรือกกัพิษไว ้ หลงัพอกเสร็จก็จะบวมอีก 13 ธนัวาคม 2557 ตื(นเชา้
มามีเพียงอาการเจบ็ ๆ คนั ๆ ที(แผลจึงนาํมะนาวมาทาที(ผวิซํ� า อาการคนัก็หาย อาการบวมลดลง 
 

 
กรณีศึกษาที( 
3.406 พลมั นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ50 ปี  
จงัหวดัมุกดาหาร  
 

อาการไม่สบาย   เมื(อตน้เดือนธันวาคม อากาศที(หนาวเย็น ความชื�นสัมพทัธ์ตํ(า ทาํให้มี
อาการเทา้แตกแห้ง บริเวณมุมของนิ�วหัวแม่เทา้มีรอยแยก เลือดเก่าแห้งคา้งผิวหนังโดยเฉพาะที( 
ขาแตก 

การใหค้าํแนะนาํและการช่วยเหลือ  แช่เทา้ในนํ�าปัสสาวะของตนเอง นาํนํ�าปัสสาวะทาผิว
บริเวณที(แตกแหง้ส่วนที(แตกเป็นและมีเลือดออกทาดว้ยปัสสาวะซึ(งหมกั 

ผลการปฏิบติั วนัที( 1 หลงัทาํ ผิวบริเวณที(แตกแห้งมีความชุ่มชื�นมากขึ�น มุมของนิ�วเทา้ 
ที(แผลเริ(มเขา้มาแนบกนั อาการเจบ็หาย  
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กรณีศึกษาที( 
3.407 นายร้อย นามสมมติ 
อาย ุ50 ปี (ขอ้มูลเมื(อ ปี 2552) 
สุราษฎร์ธานี  
 

โรคไขซิ้กุนคุนยาระบาดไปทั(ว คุณหมอระบุว่าผมก็ติดเชื�อดงักล่าวดว้ย มีอาการเป็นไข ้
ปวดตามขอ้ตามเนื�อตวั ผมใชห้ลกัแพทยว์ถีิพุทธ เทคนิค 9 ขอ้ สูตรเยน็ ภายใน 3 วนั อาการดงักล่าว
หายไป เพื(อนของผมที(ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธไม่ตํ(ากวา่ 5 คน ที(อาการดงักล่าวหายภายใน 3 ถึง 7 วนั 
ในขณะที(คนอื(นที(ติดเชื�อดงักล่าว ที(รับประทานยาแผนปัจจุบนั ส่วนใหญ่ใชเ้วลา 1-3 เดือน อาการ
จึงจะทุเลา ขอขอบคุณอาจารยห์มอเขียวที(ถ่ายทอดวิชาการแพทยว์ิถีพุทธให้พวกเราใชใ้นการดูแล
สุขภาพครับ 
 

 
กรณีศึกษาที( 
3.408 ลูกสาวคุณดอกรัก นามสมมติ 
 

ส่วนลูกสาวอายุ 13 ปีที(เป็นไมเกรน มีอาการเป็นเมื(อไหร่ก็คลานไปโรงเรียนหรือไม่ได้
ไปเลย บางครั� งมีอาการอาเจียนร่วมดว้ย ปรากฏวา่กินนํ� าเขียวแลว้ถูกกนั ผลที(ไดคื้อ ขณะนี� ไม่ปวด
หวัแลว้ เขาดีใจมาก มาขอบคุณหมอเขียว 

 (ดอกรัก นามสมมติ. สัมภาษณ์. 2552, เมษายน 21-30) 
 

      
กรณีศึกษาที( 
3.409 คุณพอ่คุณดอกรัก นามสมมติ 

 
โดยส่วนตวั คุณพ่อและคุณแม่จะเป็นหลายโรค อายุประมาณ 80 ปี เป็นเบาหวาน ความดนั 

ไขมนั พ่อก็จะเป็นเก๊าท์ เดินไม่ได้ เพราะ ชอบกินมาก ได้ให้พ่อทานนํ� าสมุนไพรฤทธิ. เย็นสด 
ปรากฏวา่ภายใน 10 วนั เข่าที(บวมเดินไม่ได ้สามารถเดินได ้ทุกวนันี� เขา้สวนได ้เดินได ้ปลูกตน้ไม้
ได ้ซึ( งแต่ก่อนอาหารไม่ดี ส่วนปัจจุบนัไม่ปวดเก๊าทไ์ปโรงพยาบาลเช็คขอ้มูลก็ลดลง ส่วนลูกชาย
เป็นโรคทอ้งผกูก็ใหท้านสมุนไพรฤทธิ. เยน็สดรสอ่อน ๆ ก็ช่วยได ้ตอนนี�ก็ถ่ายคล่องระบายไดดี้ทุกคน 

 (ดอกรัก นามสมมติ. สัมภาษณ์. 2552, เมษายน 21-30) 
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กรณีศึกษาที( 
3.410 ลูกชายคุณดอกรัก นามสมมติ  
 

ส่วนลูกชายเป็นโรคทอ้งผกู ก็ให้ทานสมุนไพรฤทธิ. เยน็สดรสอ่อน ๆ  ก็ช่วยได ้ตอนนี� ก็
ถ่ายคล่องระบายไดดี้ทุกคน 

 (ดอกรัก นามสมมติ. สัมภาษณ์. 2552, เมษายน 21-30) 
 

 
กรณีศึกษาที( 
3.411 เพื(อนร่วมงาน คุณดอกรัก นามสมมติ 
 

เขาบอกวา่ ขอโทษดว้ยที(เขาไม่ไดกิ้นอาหารฤทธิ. เยน็เลยแต่เขาบริโภคนํ� าเขียวอยา่งยิ(ง เชา้ 
กลางวนั เยน็ ทาํเอง หาง่าย เพราะอยูต่่างจงัหวดัเขาบอกวา่ไขมนัในเลือดลง ตอนเจอกนัก็ไดซ้กัถาม
ส่วนตวั เขาบอกว่าในกรณีของคนช่วงตน้ ๆ จะทาํ 100% เลยมนัอาจจะยาก อยากบอกวา่หลายคน
ใน 50 คนที(ทานนํ�าเขียวแลว้ไขมนัในเลือดลดลง 

(ดอกรัก นามสมมติ. สัมภาษณ์, 2552 เมษายน 21-30) 
 

 
กรณีศึกษาที( 
3.412 เพื(อนร่วมงาน 2 คุณดอกรัก นามสมมติ 

 
อีก 2 คนเป็นเบาหวาน อว้นมาก แลว้เป็นมะเร็งต่อมนํ� าเหลือง พี(เขาจะกินนํ� าเขียวทั�งวนั 

เพราะเป็นเยอะแลว้ เขาจะหิ�วมาแลว้ไปแช่ตูเ้ยน็ไว ้แลว้ก็กินทั�งวนั กิน เชา้ กลางวนั เยน็ และก่อน
กลบับา้นก็อีกครั� ง ตื(นเช้าก่อนแปรงฟันอนัดบัแรกก็ดื(ม 2 แกว้ ช่วงนั�นทอ้งว่างก็ดีที(สุด แล้วทาน
ก่อนทานขา้ว ประมาณ 1 ชั(วโมง ก่อนทานขา้วเช้าขา้วเที(ยง ขา้วเยน็ และ 1 ชั(วโมงก่อนกลบับา้น 
สรุปก็คือทั�งวนั มนัจะไดผ้ลมาก เราก็ดีใจดว้ย ที(ร่างกายเขาดีขึ�นมาก จนสุดทา้ยตรวจที(โรงพยาบาล
ไม่พบเซลลม์ะเร็ง 

 (ดอกรัก นามสมมติ. สัมภาษณ์. 2552, เมษายน 21-30) 
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กรณีศึกษาที( 
3.413 นางสาวกราบ นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ27 ปี ขอ้มูลเมื(อ ปี 2553 
กรุงเทพมหานคร 

 
ดิฉนัเป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนั รับราชการที(โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ(ง เป็นไทรอยด์เป็นพิษ 

รับประทานยากดฮอร์โมนไทรอยด์ ก็ไม่สามารถลดฮอร์โมนไทรอยด์ได ้จนถึงขั�นตอ้งกลืนแร่ ก็ยงั
ไม่สามารถทาํให้ต่อมไทรอยด์หยุดการทาํงานได ้มีอาการใจสั(น มือสั(น อ่อนเพลีย ผอม ปวดแสบตา 
ตาแห้งตาโปนหยอดนํ� าตา เทียมก็ไม่ทุเลา  ในระหว ่างรอผ ่าตดัต่อมไทรอยด์ได ้มาพบ
การแพทยว์ิถีพุทธที(สวนป่านาบุญ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จงัหวดัมุกดาหารใช้นํ� าสกดัสมุนไพร
ฤทธิ. เยน็หยอดตาแกอ้าการปวดแสบตา ตาแห้งไดดี้กวา่นํ� าตาเทียม ซึ( งอาการที(ดิฉนัเป็นหยอดนํ� าตา
เทียมแทบไม่มีผลอะไรเลย ปฏิบติัรับประทานสมุนไพรและอาหารฤทธิ. เย็น ติดต่อกนั 3 เดือน 
สภาพร่างกายเป็นปกติ ไม่มีอาการไทรอยดเ์ป็นพิษ ผลการตรวจเลือดไม่พบไทรอยดเ์ป็นพิษ 
 

 
กรณีศึกษาที( 
3.414 นางสาวรอยพุทธ นามสมมติ 
อาย ุ58 ปี ขอ้มูลเมื(อ ปี 2555 
อุบลราชธานี  

มีอาการบวมคนัตามร่างกาย มาเขา้ค่ายสุขภาพหมอเขียวที(ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี จากการฟังบรรยายพบว่าเกิดจากภาวะร้อนเกินจึงใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทย์
วิถีพุทธ โดยสูตรเยน็อาการเริ(มทุเลาเป็นลาํดบั จนได ้2 สัปดาห์ อาการบวมคนัก็หายไป ไดใ้ชสู้ตร
เยน็ต่อเนื(องไปเรื(อย ๆ ประมาณ 1 เดือนกวา่ ๆ กลบัมาบวมคนัอีกครั� ง ยิ(งใชฤ้ทธิ. เยน็ยิ(งบวมยิ(งคนั 
แต่พอใชฤ้ทธิ. ร้อนในเทคนิค 9 ขอ้ อาการบวมคนัก็ลดลงและหายไป อาจารยห์มอเขียวอธิบายว่า 
อาการบวมคนัครั� งแรกเกิดจากร้อนเกิน ใช้สูตรเย็นจึงดีขึ�น ส่วนอาการบวมคนัครั� งหลงัเกิดจาก
สาเหตุเยน็เกินตีกลบัเป็นอาการร้อนหรือร้อนหลอก ใชสู้ตรร้อนจึงดีขึ�น 
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กรณีศึกษาที( 
3.415 นางแก่นธรรม นามสมมติ 
อาย ุ58 ปี ขอ้มูลเมื(อ ปี 2550 
จงัหวดัขอนแก่น  
 

เป็นเจา้หน้าที(ของโรงพยาบาลแห่งหนึ( ง อยู่ในภาวะวยัทอง รับประทานแคลเซียมและ
เอสโตรเจนที(แพทยจ่์ายให้ต่อเนื(องหลายปี อาการวยัทองนอกจากจะไม่ทุเลาแลว้ซํ� ายงัรุนแรงยิ(งขึ�น 
และมีโรคแทรกซ้อน ดิฉนัไดข้อคาํแนะนาํจากคุณหมอเขียว คุณหมอเขียวบอกวา่วยัทองเป็นภาวะ
ร้อนเกินแคลเซียมสังเคราะห์ที(แพทยจ่์ายมีฤทธิ. ร้อน ส่วนเอสโตรเจนสังเคราะห์นั�น การรับประทาน
ปริมาณคงที(ทุกวนั ทาํให้ไม่สมดุลกบัร่างกายที(มีการแปรปรวนของภาวะร้อนเยน็ตลอดเวลา จึงให้
ดื(มนํ� าสมุนไพรฤทธิ. เย็นสดจากย่านาง ใบเตย บัวบก หรือสมุนไพรฤทธิ. เย็นชนิดต่าง ๆ ซึ( งมี
แคลเซียมฤทธิ. เยน็ โดยผสมกบันํ� ามะพร้าวอ่อนสด ซึ( งมีเอสโตรเจนธรรมชาติ แทนแคลเซียมและ
เอสโตรเจนสังเคราะห์ โดยดื(มในปริมาณและความเขม้ขน้ที(รู้สึกสบาย เมื(อปฏิบติัได ้1 สัปดาห์ เกิด
ความมหศัจรรยคื์ออาการวยัทองหายไป 
 

 
กรณีศึกษาที( 
3.416 นางสาวตรัง นามสมมติ 
อาย ุ35 ปี ขอ้มูลเมื(อ ปี 2552 
กรุงเทพมหานคร 

 
ดิฉนัมีอาการปวดเอว สะโพก และขา แพทยแ์ผนปัจจุบนัระบุวา่เป็นกระดูกพรุนอยา่งมาก 

รับประทานแคลเซียมที(แพทยจ่์ายให้ก็ไม่ดีขึ�น แพทยบ์อกวา่ ไม่มีทางรักษาแลว้ ดิฉันไดม้าเขา้ค่าย
หมอเขียวที(จงัหวดัตรัง ไดรั้บคาํแนะนาํจากคุณหมอเขียววา่ กระดูกพรุนเกิดจากภาวะร้อนเกิน หรือ
เย็นเกิน หรือร้อนเย็นพนักันก็ได้ สําหรับดิฉันนั�นเป็นกระดูกพรุนจากภาวะร้อนเกิน ให้หยุด
แคลเซียมร้อน แลว้มากินแคลเซียมเยน็จากสมุนไพร ผกั ผลไม ้อาหารฤทธิ. เยน็แทน ทาํร่วมกบัการ
กดเส้นลมปราณ โยคะ กายบริหารเมื(อปฏิบติัต่อเนื(องได ้5 เดือน อาการปวดเอว สะโพก และขา 
หายไป ไปตรวจกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัระบุวา่ มวลกระดูกเพิ(มขึ�นจนเป็นปกติแลว้  
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กรณีศึกษาที( 
3.417 คุณสนธิศกัดิ.  ปักกาสารและภรรยา (คุณรุ่ง) 
 

ป่วยเป็นโรคไตวายแพทยแ์นะนาํฟอกไตนดัเขา้ทาํการรักษาผูป่้วยภรรยาปฏิเสธการรักษา 
แต่ไปเขา้ค่ายดูสุขภาพของหมอเขียว กลบัมาไดป้ฎิบตัรตวัตาม ดื(มนํ� าสมุนไพรฤทธิ. เยน็สดทุกวนั 
แต่ก็ไปตรวจตามแพทยน์ดั ผลปรากฏค่าการทาํงานของไตดีขึ�นเป็นลาํดบัจนเป็นปกติ แพทยย์ติุการนดั 
 

วนัเดือนปี BUN Cr 
23 กนัยายน 54 84 18.4 
25 กนัยายน 54 89 19.8 

26 กนัยายน 54 7.20 น. 85 18.1 
วนัเดือนปี BUN Cr 

26 กนัยายน 54 10.00 น. 85 18.3 
28 กนัยายน 54 69 10.7 
2 มีนาคม 2554 79 6.5 

9 มิถุนายน 2554 19 1.4 
1 กรกฎาคม 2554 15 1.3 

12 กรกฎาคม 2554 22 1.3 
 

3.2 บันทกึกลุ่มตัวอย่างจาก กรณีศึกษาผู้ใช้การแพทย์วิถีธรรม ที&แนะนําและเก็บบันทึกโดยจิตอาสา

แพทยว์ิถีธรรม เครือข่ายแพทยว์ิถีธรรม นักศึกษาแพทยว์ิถีธรรมและประชาชนผูที้(ใช้การแพทย ์
วิถีธรรม ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2558 (ประเภทขอ้มูลที( 14 แบบบนัทึกประสบการณ์ของเครือข่าย
แพทยว์ถีิธรรม (ธ.ก.ส.)) 
 
3.2.1. ธ.ก.ส. กบัการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก “สร้าง.. นาํซ่อม” 7 ปี 

(ที(มา : บทความวารสารของธนาคารเพื(อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)) 
 

จากจุดเล็ก ๆ ของชาวธ.ก.ส. ที(เจบ็ป่วยไม่สบายดว้ยโรคต่าง ๆ เบาหวาน ความดนั ไขมนั 
มะเร็ง เก๊าท ์ฯลฯ แลว้เป็นผูบุ้กเบิกหนทางมาเป็น หมอดูแลตวัเองกนัเถอะ ค่อยเป็น ค่อยไป จากปี
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บญัชี 2551 - 2557 มีชาว ธ.ก.ส. ทั�งระดบัพนกังานและผูบ้ริหาร เขา้เรียนรู้และปรับพฤติกรรมการ
สร้างเสริมสุขภาพไปแลว้กว่า 400 คน และเหนือสิ(งอื(นใด คนป่วยที(ชนะโรค แลว้มีจิตกุศลอยาก
แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ สิ(งดี ๆ ใหก้นั ยงัรวมตวักนัเป็นแม่งานจงัหวดัละ 2 - 6 คน ร่วมมือกนั
จดัขยายผลค่ายสุขภาพหลกัสูตร 1 วนั สนจ.จงัหวดัละประมาณ 100 คน จากปี 2554 - 2557 จดัไป
แลว้ 34 สนจ. รวมแลว้แบ่งปันไปสามพนักวา่คนแลว้ 

 
กรณีศึกษาที( 
3.418 นายอดุงวทิย ์
โรคมะเร็งต่อมนํ�าเหลือง 
  
 

 
ผูป่้วยมะเร็งต่อมนํ� าเหลือง คุณอดุงวิทย ์มีต่อมนํ� าเหลืองที(คอมีอาการบวม 6 เซ็นติเมตร 

เป็นมาประมาณ 4–5 ปี หมอสันนิษฐานว่าเป็นอาการคล้ายมะเร็งระยะที( 1–2 ไม่รับการรักษาที(
โรงพยาบาล ขอรักษาตนเองดว้ยการปฏิบติัตามแนวทางค่ายสุขภาพแพทยท์างเลือกวถีิพุทธ โดยการ
รับประทานอาหารฤทธิ. เยน็ ดื(มนํ�ายา่นาง ปรากฏวา่เดือนตุลาคม 2551 อาการบวมที(คอยุบลงเหลือ 4 
เซ็นติเมตร และในวนัที( 19 มกราคม 2552 อาการบวมยบุลงหมดแลว้หมอแผนปัจจุบนั โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ จงัหวดัขอนแก่น แปลกใจมาก จึงขอให้ คุณอดุงวิทย ์บนัทึกรายละเอียดทุกอย่างให้
ดว้ย เพื(อเอาไปเป็นกรณีศึกษา 

การแกไ้ข  รับประทานอาหารฤทธิ. เยน็ ดื(มนํ�ายา่นาง 
ผลหลงัการรักษา   อาการบวมยบุลงหมดแลว้ 

 

 
กรณีศึกษาที( 
3.419 ใกลรุ่้ง หวงักั�นกลาง 
หญิงไทย พนกังานบริหารเงินทุน 9 
สนจ.สระบุรี  
โรคไซนสั ภูมิแพ ้และปวดหวัไมเกรน  

 
อาการและโรค ไซนสั ภูมิแพ ้และปวดหวัไมเกรน 
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หลงัจากเขา้ร่วมโครงการ
ลดความรุนแรงลง และเป็นนาน ๆ 
ผา่นมาไม่เจ็บป่วยเลยแมแ้ต่หวดัที(เค
ดว้ย นํ� าหนกัตวัที(เคยหนกัถึง 72 กิโ
หลงัปวดเข่าที(เป็นบ่อย ๆ ก็หายไป 
 

 
กรณีศึกษาที( 
3.420 นายภาณุเดชา พรบ่อนอ้ย 
ชายไทย พนกังานบริหารเงินทุน 9
สนจ.สระบุรี  
โรคไขมนัพอกตบั 
 

อาการและโรค ไขมนัพอก
จากการตรวจสุขภาพประจ

ยาลดไขมนัในเลือดมา 10 กว่าปี) 
วนัและตามด้วยหลอดลมอกัเสบต
“Focus Group” ที(ธนาคารจดัขึ�นเมื(อ
ปัจจุบนัหยุดทานยาลดไขมนัในเลื
ปัจจุบนัไม่เป็นหวดัอีกเลย 
 

 
กรณีศึกษาที( 
3.421 นายคาํรณ สังขเ์มือง 
พนกังานพฒันาธุรกิจ 7 เพชรบูรณ์
โรคภูมิแพ ้ระบบทางเดินอาหาร 
 

อาการและโรค โรคภูมิแพ
ป่วยเป็นโรคภูมิแพ ้ระบบ

รูจมูกหายใจไดท้ั�ง 2 ขา้งแลว้ ระบบทาง

งการ “Focus Group” อาการไซนสั ภูมิแพ ้และปวด
ๆ ครั� ง โดยไม่ตอ้งพึ(งยาแมแ้ต่เมด็เดียว ในรอบระยะเวล

ดัที(เคยเป็นประจาํ และตอ้งหาหมอฉีดยาทุกครั� งถึงจะทุเ
กิโลกรัมก็ลดลง ปัจจุบนันํ� าหนกัตวัอยูที่( 62 กิโลกรัม 

ไป  

 

พอกตบั 
ประจาํปี คุณหมอผูต้รวจแจง้ให้ทราบวา่เริ(มมีไขมนัพอก

) และทุกปีจะตอ้งป่วยเป็นไขห้วดั โดยจะมีอาการไอรุ
บตอ้งทานยาแก้อกัเสบทุกครั� ง หลงัจากเข้าร่วมอบร

ึ�นเมื(อ ปี 2554 จึงไดห้นัมาดูแลสุขภาพตามหลกัการแพท
นเลือดและไม่พบไขมนัพอกตบัแล้วไขห้วดัพร้อมกบั

ณ์ 

ูมิแพ ้ระบบทางเดินอาหาร คลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอไร
ะบบทางเดินอาหาร คลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด

บทางเดินอาหารดีขึ�นทาํให้การขบัถ่ายกลบัมาเป็นปกติคลอเ

ปวดหัวไมเกรน  
ะเวลา 6 เดือน ที(
ะทุเลาก็หายไป

กรัม อาการปวด

พอกตบั (ผมกิน
ไอรุนแรงหลาย
อบรมโครงการ
รแพทยว์ิถีธรรม
มกบัไอรุนแรง

ซอไรดสู์ง 
ไรด์สูง ปัจจุบนั 
คลอเรสเตอรอล 



 

ไตกลีเซอไรด์ลดลง อาการ
อาการอีก เวลานอนขา้พเจา้น
 

 
กรณีศึกษาที( 
3.422 กรสิริ สังขข์าว 
หญิงไทย พนกังานบริหารท
สนจ.สตูล  
โรคอว้น คลอเลสเตอรอล
 

อาการและโรค 
ดิฉนัเคยไดย้ินลูก

เปิดรับสมคัรดิฉันสมคัรเขา้
ไดข้่าววา่กินนํ�าฉี( กินแต่ผกั อ
ได ้หลงัจากเขา้ร่วมโครงกา
วบู วงิเวยีนศีรษะบ่อย หนาว
  

 
กรณีศึกษาที( 
3.423 อโณทยั ชูสุวรรณ 
พนกังานพฒันาลูกคา้ 9  
ธ.ก.ส.กาํแพงเพชร 

โรคไขมนัในเลือดสูง 
อาการและโรค 
หลงัจากการเขา้ร่

จนเห็นผลภายใน 2 – 3 
ให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบ
วิชาหมอเขียวมีประโยชน์ 
สนจ.อื(น ๆ รวมไปถึงลูกคา้ข
  

าการเลือดไปเลี� ยงสมองไม่พอและมีอาการปวดศีรษะ
เจา้นอนหลบัสนิทแลว้ ดีใจมากครับ 

ารทั(วไป 8  
 

อลสูง วบู วงิเวยีนศีรษะบ่อย 

 อว้น คลอเลสเตอรอลสูง วบู วงิเวยีนศีรษะบ่อย 

ินลูกคา้พูดเกี(ยวกบัการดูแลสุขภาพของคุณหมอเขียวมา
รเขา้ร่วมโครงการดว้ยความเต็มใจ  แต่รู้สึกกงัวลว่าเข
่ผกั อาหารไม่มีรสเปรี� ยว หวาน มนั เค็ม แต่ในใจลึก ๆ

รงการ “Focus Group” นํ� าหนกัตวั และระดบัคลอเลสเต
นาว ๆ ร้อน ๆ หายไป 

 ไขมนัในเลือดสูง 
เขา้ร่วมโครงการ“Focus Group” ไดก้ลบัมาปฏิบติัตนอ

3 เดือน ระดบัไขมนัในเลือดลดลงเป็นปกติและได้น
ปฏิบติัตามจนถึงปัจจุบนัทาํให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคน ไม
ชน์ จึงได้จดัอบรมให้ความรู้แก่เพื(อนพนักงานในสังก
ูกคา้ของธนาคาร 

1653 

ีรษะลดลง จนแทบไม่มี

วมาตลอด เมื(อมีหนงัสือ
ว่าเขาจะให้ทาํอะไรบา้ง  

ๆ คิดวา่เราตอ้งปรับตวั
ลสเตอรอล ลดลง อาการ

ิตนอยา่งจริงจงั เคร่งครัด  
ได้นาํความรู้มาถ่ายทอด 
น ไม่เจ็บ ไม่ป่วย เห็นว่า
สังกดั สนจ.พิจิตร และ
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กรณีศึกษาที( 
3.424 อาํนวย แสนเป็ง 
ชายไทย ผูจ้ดัการสาขา สาขาตากฟ้า 

จงัหวดันครสวรรค ์

โรคกระเพาะอาหาร ไขมนัในเลือดสูง  

  

ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหาร ไขมนัในเลือดสูง มีอาการของโรค 12 ปี จากผลการตรวจ
สุขภาพประจาํปีพบว่ามีไขมนัในเส้นเลือดสูง เมื(อรับประทานอาหารรสจดัจะมีอาการปวดท้อง  
จึงตอ้งทานยาประจาํ หลงัจากที(เขา้ร่วมโครงการและไดน้าํความรู้กลบัมาปฏิบติัเอง ปัจจุบนัพบว่า
สุขภาพโดยรวมดีขึ�น หายจากโรคกระเพาะ ไขมนัในเส้นเลือดลดลง นอกจากนี� ยงัเผยแพร่ความรู้
ใหก้บับุคคลในครอบครัว เพื(อนร่วมงานและลูกคา้ของธนาคาร 
  

 

กรณีศึกษาที( 
3.425 พิสิษฐศกัดิ.  ศรีถาพร 
ชายไทย ผูจ้ดัการสาขาปราจีนบุรี 
แพอ้ากาศหอบ ปวดเมื(อย  
 

หลงัจากเขา้ร่วมโครงการ“Focus Group”ที(ผา่นมา ผมไดท้ดลองปฏิบติัตวัอยา่งจริงจงัและ
ต่อเนื(อง แมจ้ะทาํไดไ้ม่ครบทุกขอ้ และพยายามจะไม่ฝืนตวัเองพยายามจะเลือกทาํในสิ(งที(ตวัเองคิด
วา่ทาํได ้ผมแทบจะไม่แพอ้ากาศและไม่ป่วยเป็นไขเ้ลย หรือมีอาการเหมือนจะป่วยก็หายไปไม่ทนั
ขา้มวนัหรือไม่เกินหนึ( งวนั เมื(อก่อนผมจะมีไขอ้ยู่หลายวนัหรือเป็นอาทิตย ์ตอ้งทานยาหรือฉีดยา
เป็นประจาํปัจจุบนัผมหยดุทานยา ผมปรับปรุงเรื(องการรับประทานอาหาร เช่น ฤทธิ. ร้อน - ฤทธิ. เยน็ 
ตามที(ไดเ้รียนรู้มา ประกอบกบัการทาํกวัซา ดีท็อกซ์ โยคะ ที(สําคญัออกกาํลงักายอย่างสมํ(าเสมอ
ควบคู่ไปกบัการรับประทานอาหารใหพ้อดีและถูกหลกัการรับประทานมากขึ�น นํ� าหนกัและรอบพุง
ลดลง อาการปวดเมื(อยตามเนื�อตวัและอาการหอบไดห้ายไป 
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กรณีศึกษาที( 
3.426 ดาํรงชยั เดชาธิคม 
ชายไทย  
ผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการสาขา ภาคกลาง 
 

หลงัจากที(มีโอกาสไดเ้ขา้ค่ายสุขภาพ เมื(อปี 2556 ทาํใหมี้ความเขา้ใจ เชื(อมั(นวา่ การดูแล
สุขภาพที(ดีที(สุด สามารถพึ(งตนเองไดจ้ริง และตนเองเป็นหมอที(ดีที(สุด โดยมีหลกัการที(สาํคญัคือ 
การปรับสมดุลร้อนเยน็ ทั�ง กายและใจ  

ผมมกัจะทราบข่าวการเจบ็ป่วยของผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบั รวมทั�งเกษตรกรลูกคา้
และบุคคลทั(วไป วา่จะเจบ็ป่วยกนัมากเป็นโรคที(ร้ายแรงบ่อย ๆ  เช่น เนื�องอก และมะเร็งเป็นตน้ มี
ความเป็นห่วงสุขภาพทุกท่านจึงไดเ้ผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพ ตามแนวแพทยว์ถีิพุทธ ดว้ยการ
สนบัสนุนกิจกรรมของฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องธนาคาร โดยมอบคู่มือค่ายสุขภาพวถีิพุทธ หนงัสือ
ต่าง ๆ ที(เกี(ยวขอ้ง รวมทั�งการบอกกล่าว เล่าเรื(อง ชกัชวนใหม้าเรียนรู้ ลองปฏิบติัตามแนวทางนี�กนั 
เพื(อพิสูจน์ดว้ยตนเองวา่เป็นแนวทางที(จะดูแลสุขภาพตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง และเป็นการดูแลรักษา
ที(ตน้เหตุ เพื(อใหผู้บ้ริหาร พนกังาน และคนทั(วไป มีสุขภาพที(ดี ลดจากการเจบ็ป่วยแมโ้รคที(แพทย์
แผนปัจจุบนัมกับอกวา่ไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้ คงตอ้งร่วมกนัทุกฝ่ายร่วมกนัรณรงคก์ารดูแล
สุขภาพตามแนวทางนี� ให้เป็นทางเลือกและส่งเสริมให้หลาย ๆ คน ไดเ้รียนรู้ทดลองปฏิบติักนัในโอกาส
ต่าง ๆ ที(มีกนัต่อไป 

            
 
 

  
 

แนะนาํเทคนิคสร้างสุขภาพดี 9 วธีิการ กบัคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพวสิาหกิจ ดูงานพฒันา
ชุมชน บา้นดอนหม ูอุบลราชธานี ธนัวาคม 2556 

 

วทิยากรโครงการขยายผลค่ายสุขภาพ (หลกัสูตร 1 วนั)  ธ.ก.ส.  สาํนกังานใหญ่อาคารบางเขน ตุลาคม 2556 
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3.2.2. กรณีศึกษาที(แนะนาํโดยหน่วยงานแพทยว์ถีิธรรม โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จงัหวดั
ราชบุรี 

 

กรณีศึกษาที( 
3.427 นายสุริยนต ์แพงแกว้ 
ชายไทย อาย ุ57 ปี เชื�อชาติไทย สัญชาติไทย  
จงัหวดัราชบุรี 
อาชีพ รับราชการการศึกษา ปริญญาตรี 

 

อาการและโรค  ไขสู้ง 4 วนั ก่อนมาโรงพยาบาล เขา้รับการรักษาที(โรงพยาบาลโพธาราม 
ไดย้าปฏิชีวนะ 1 เดือน ไขไ้ม่ลดลง 

การรักษาแบบแพทยว์ถีิธรรมตั�งแต่วนัที( 2 กุมภาพนัธ์ - 1 มีนาคม 2558 
2 มีนาคม 2558 - ดูแลใหดื้(มนํ�าสมุนไพรฤทธิ. เยน็สดสด 

           - สั(งอาหารฤทธิ. เยน็ งดเนื�อสัตว ์มาใหรั้บประทาน 
           - กวัซาหลงัและสอนญาติกวัซา 
           -  ใหดี้ทอ็กซ์ดว้ยผงถ่าน ผสม คอลโรฟิลลส์ด  
           - ใหอ้าบนํ�าสระผม ทุกวนั ในช่วงที(ไม่มีไข ้(ผูป่้วยไม่กลา้อาบนํ�า 1 เดือน) 

3 มีนาคม 2558 - ไขล้ดลง (และไม่มีไขอี้กเลย) 
              - ใหป้ฎิบติั เรื(องอาหาร สมุนไพรฤทธิ. เยน็สดสด กวัซา ดีทอ็กซ์ต่อเนื(อง 

6 มีนาคม 2558 - แพทยใ์หก้ลบับา้นได ้
- ค่าใชจ่้ายในการนอน รพ ทั�งสิ�น 88,593 บาท 

                                                                      ใชอุ้ปกรณ์ ในการรักษาแบบแพทยว์ถีิธรรม 135 บาท 

 
กรณีศึกษาที( 
3.428 นางใหม่ นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ67 ปี เชื�อชาติไทย สัญชาติไทย 
จงัหวดัราชบุรี 
อาชีพ แม่บา้นระดบัการศึกษา ป. 4 

 

อาการและโรค โรคเบาหวาน 10 กวา่ปี 
มาโรงพยาบาลโพธาราม ดว้ยนิ�วเทา้ 3 นิ�ว บวมอกัเสบ (นิ�วชี�  นิ�วกลาง นิ�วนาง นิ�วกอ้ย) 
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การรักษาแบบแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
- ทาํแผลที(หอ้งฉุกเฉินทุกวนั ประมาณ 2 เดือน ไม่ทุเลา นื�วเริ(มดาํแหง้มากขึ�น ๆ  
- แพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นเนื�อตายตอ้งตดันิ�วทั�ง 3 ออก  
- ผูป่้วยปฏิเสธการผา่ตดั ขอยา้ยไปทาํแผลที(ศูนยสุ์ขภาพชุมชนเมืองโพธาราม 
การรักษาแบบแพทยว์ถีิพุทธ 
- พยาบาลวิชาชีพผูที้(ทาํแผลให้เป็นจิตอาสาแพยว์ิถีพุทธ จึงใช้วิธีการกวัซาผิวหนัง

ดา้นบนเหนือบาดแผลตั�งแต่ใตเ้ข่าถึงหลงัเทา้ ด้วยผา้ก๊อซชุบนํ� ายา Hibiscrub ฟอก scrub กระตุน้
การไหลเวยีน 

- ประมาณ 1 เดือน นิ�วทั�ง 3 กลบัมาสีชมพ ูดงัเดิม ไม่ตอ้งตดันิ�วออก 
- ค่าใชจ่้ายลดการทาํผา่ตดัและทาํแผลต่อเนื(อง ประมาณ 20,000 บาท 
- ผูป่้วย ไม่ถูกตดัอวัยวะ 

 

 
กรณีศึกษาที( 
3.429นายประพนัธ์ อน้โชติ 
ชายไทย อาย ุ44 ปี เชื�อชาติไทย สัญชาติไทย  
จงัหวดัราชบุรี 
ระดบัการศึกษา ป. 6 อาชีพรับจา้ง 
 

อาการและโรค 15 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล ถูกต่อหัวเสือต่อย บริเวณศีรษะ 10 แห่ง 
ลาํตวั แขนขา 10 แห่ง ปวดมาก 

การรักษาแบบแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
- แพทยใ์หน้อนโรงพยาบาล และใหน้ํ�าเกลือ ฉีดยาแกป้วดและยาแกแ้พท้างหลอดเลือด

ดาํ และใหอ้อกซิเจน canular 3 lit และ min 
- 2 ชั(วโมงต่อมา ผูป่้วยปวดมากไม่ทุเลาลง กระสับกระส่ายมาก  
การรักษาแบบแพทยว์ถีิธรรม 
- ทีมแพทยว์ถีิธรรมเขา้ไปดูแล 
- ใชน้ํ�ามนัเขียว ทาบริเวณที(ถูกต่อต่อย 
- กวัซาหลงั 
- ใหดื้(มนํ�าสมุนไพรฤทธิ. เยน็สด ๆ 
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- หลงัดูแล ผูป่้วยมีอาการปวดลดลงทนัที 
- 1 ชั(วโมงต่อมา ผูป่้วย หายปวด แพทยใ์หเ้อาออกซิเจนออกได ้
- วนัรุ่งขึ�น แพทยใ์หก้ลบับา้นได ้
- ค่าใชจ่้าย ในการนอนโรงพยาบาล. 3,000 บาท 

 

 
กรณีศึกษาที( 
3.430 นางทองพิมพ ์แสงงาม 
หญิงไทย อาย ุ65 ปี เชื�อชาติไทย สัญชาติไทย 
จงัหวดัราชบุรี 
จบการศึกษา ป.4 อาชีพ แม่บา้น 
 

อาการและโรค เป็นเบาหวาน 10 ปี รักษาต่อเนื(องที(โรงพยาบาลโพธาราม 
เขา้โครงการปรับเปลี(ยนพฤติกรรมสุขภาพในผูป่้วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลโพธาราม 

ไดป้ฏิบติัยา 9 เมด็ เป็นระยะเวลา 1 ปี พบวา่ ผลการตรวจเลือด ค่า DTX, FBS, HbA1C และค่า GFR 
อยูใ่นเกณฑดี์ และเป็นปกติ แพทยจึ์งใหห้ยดุยาเบาหวานได ้

ค่ารักษา ลดการใชย้าเบาหวาน ในราคา 600 บาทต่อปี 
  

 
กรณีศึกษาที( 
3.431 นางเรืองเพชร สามเมือง 
หญิงไทย อาย ุ57 ปี เชื�อชาติไทย สัญชาติไทย 
จงัหวดัราชบุรี 
จบการศึกษา ปวช. อาชีพ รับราชการ 
 

อาการและโรค เป็นเบาหวาน 3 ปี รักษาต่อเนื(องที(โรงพยาบาลโพธาราม เขา้อบรม
โครงการปรับเปลี(ยนพฤติกรรมสุขภาพในผูป่้วยเรื�อรังไม่ติดต่อ (NCD) (ค่ายสุขภาพ 1 วนั) ที(ศูนย์
ธรรมชาติบาํบดั โรงพยาบาลโพธาราม เมื(อเดือนสิงหาคม 2557 ไดป้ฏิบติัยา 9 เมด็ เป็นระยะเวลา 
3 เดือน ผลการตรวจเลือด ค่า DTX, FBS, HbA1C และค่า GFR อยูใ่นเกณฑดี์และเป็นปกติ แพทย์
จึงใหห้ยดุยาเบาหวานได ้ค่ารักษาลดการใชย้าเบาหวาน ในราคา 1,200 บาทต่อปี 



 
 

 


