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เรามาดูแลสุขภาพตามหลักธรรมชาติกันเถอะ

         รศ.นฤมล สินสุพรรณ พท.บ.*

“ยาดีมีทวมทนเมืองไทย  บอาจจักแกใจปวยได

 ธรรมะแหงจอมตรัย  แกเกงชงัดนา

 ใครดื่มกินแลวไซร  ดับรอนเย็นสบาย”

(หลวงพอชา สุภฺทโธ วัดหนองปาพง อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี) 

* อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 ในโลกนีไ้มมอีะไรใหม เวนแตนาํมาพดูกนัใหมทาํ

กันใหมเทานั้น

 เร่ืองสุขภาพเปนเสมือนเร่ืองเรนลับกันมานาน 

“เปนอะไรตองไปหาหมออยาไปรักษาตัวเองอยางผิดๆ” 

นับเปนสิ่งที่เราไดยินมานาน แลวเราก็ไมกลาทําอะไรกับ

ตัวเรา มีอะไรก็ตองวิ่งไปหาหมอ แรกๆคนไขนอย หมอ 

พยาบาล บุคลากรอ่ืนๆ ทางการแพทยอาจจะพูดกับเรา

ด ีบริการใหความชวยเหลอืเราดทีกุอยาง แตพอคนไขมาก

ขึ้นๆ จนลนโรงพยาบาล หมอ พยาบาล บุคลากรอื่นๆ ก็

หมดแรง ในที่สุดทั้งคนไข หมอ พยาบาล และ บุคลากร

ทุกระดับก็ปวยและตายหมด อายุไขเฉลี่ยของหมอทาน
ลองไปดูสถิติเถอะนอยกวาคนทั่วไปอีก

 ทกุวนันีเ้ปนทีป่ระจกัษแลววา การวิง่ตามฝรัง่เปน
อยางไร สงครามเวียตนาม เปนการรบระหวางอเมริกา

ซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจ มีทั้งรถบรรทุก รถถัง เครื่อง
บิน ไปทิ้งระเบิดที่ประเทศเวียตนาม ยังแพเวียตนาม ศพ

ทหารอเมริกนัถกูสงกลับไปชําแหละเพ่ือพิสจูนศพ ปรากฏ

วา ทหารอเมรกินัตวัใหญกจ็รงิแตไมแขง็แรง ศพแตละศพ

อวัยวะภายในมีแตไขมันจุกเต็มไปหมด เพราะกินแตนม 
เนย ไข เนื้อสัตวและอาหารสําเร็จรูป ทางการไดสงนัก

มานุษยวิทยาทางการแพทยมาศึกษาโดยเลือกประเทศ

ที่มีพื้นที่ใกลเคียงกับประเทศเวียตนาม คือ ประเทศไทย

นี่เอง ไดเลือกพ้ืนที่ทางภาคอีสานท่ีถนน นํ้าไฟไปไมถึง 

พบวา ชาวอีสานท่ีอยูชนบทหางไกล มีสุขภาพดี อายุยืน 

ทํานาเอง กินขาวไมขัดสี ใชครกกระเด่ือง กินผักพื้นบาน

กนิปลา กนิสตัวพืน้บานทีเ่ลีย้งเอง เชน เปด ไก หรอื สตัวปา

ที่หามาได ไมมีคนอวน คนอีสานถึงตัวเล็กแตแข็งแรง 

จึงไดคําตอบวา คนเวียตนามทําไมตัวเล็ก แตแข็งแรง เกง 

และฉลาดปราดเปรียว 

 ตั้งแตนั้นมา (หลัง พ.ศ. 2509) ชาวอเมริกัน เร่ิม

หนัมาสนใจอาหารธรรมชาติใชชวีติแบบธรรมชาติมากข้ึน

 ผูเขียนเรียนพยาบาลท่ีโรงพยาบาลหญิง จบเม่ือ

ป พ.ศ.2514 ทาํงานทีต่กึอายรุกรรมบน โรงพยาบาลหญงิ 

หรือโรงพยาบาลราชวิถีในปจจุบัน วันหนึ่งหลังจากเลิก

งานตอนเชา พอเดินกลบัหอพักมีเด็กหนุมยนืแจกหนงัสอื

เลมเล็กๆ ผูเขยีนรับมาใสกระเปา ฟอรมพยาบาล พอถึงที่
พักหยิบมาอาน พบวา เปนการแนะนําการฝกสมาธิอยาง
งายๆของหลวงพอเกษม เขมฺโก แหงจังหวัดลําปาง อาน

แลวปรากฏวางายจรงิๆ ใหทองนโม 3 จบ สวดมนต อรหัง 
สัมมา สัมพุทโธ ฯลฯ แลวใหกําหนดจิตทําสมาธิ 5,10, 

15, 20 ........นาที แลวแตจะกําหนด ใหมๆทานแนะนํา

ใหใชเวลา 5 นาที พอผูเขียนอาบนํ้าเสร็จทําทันทีเพราะ
อยากรูวาทําแลวเปนอยางไร พอสวดมนตเสร็จก็กําหนด

จติทําสมาธิ 5 นาที หายใจเขา นกึถึงพทุธ พรอมๆกับการ

หายใจเขา พอหายใจออกนึกถึงโธ พรอมๆกับลมหายใจ
ออก แรกๆกร็ูสกึวาหายใจแรง ผูเขยีนกด็ไูปเรือ่ยๆ ปรากฏ
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วาลมหายใจเบาลงๆและในที่สุดเกิดความสวางไสว ไมมี

รางกาย ไมมีลมหายใจ มีแตความสวางวางเบา สักครูพอ

ครบ 5 นาที ก็กลับมาน่ังอยูเหมือนเดิม ผูเขียนพบวามี

ความสุขสงบอะไร เชนนี้ จึงไดทําทุกวัน

 วันหนึ่งผูเขียนมีอาการเปนไขหวัด ปวดศีรษะ 

ปวดเมื่อยท่ัวรางกาย นอนอยูหองพักคนเดียว พอนึกถึง

ความเจ็บปวยก็ยิ่งทุกขทรมาน เลยนอนเฉยๆหายใจเขา

นึกถึงพุทธ หายใจออกนึกถึงโธ สักครูเดียวปรากฏวา

รางกายสวางไสว อาการเจ็บปวยหายไปหมด นับเปน

ปรากฏการณที่ผูเขียนไดพบอีกแลว พอขึ้นไปปฏิบัติงาน

บนหอผูปวยไดพบผูปวยเปนหอบหืด นอนใหออกซิเจน

รองครวญครางอยูบนเตยีง ผูเขยีนไดแนะใหผูปวยหายใจ

เขานึกถึงพุทธ หายใจออกนึกถึงโธ ทําไปเรื่อยๆ ปรากฏ

วาสักครูผูปวยหายหอบ ขอบอกขอบใจผูเขียนอยาง

มาก ผูเขียนเปนผูมีโอกาสดีที่เปนพยาบาลไดใชกับผูปวย

เสมอ สามารถใชไดกับผูปวยทุกโรคใหบรรเทาอาการ

กระวนกระวาย นอนหลับผกัผอนได สงเสรมิกบัการรักษา

ของแพทยชวยใหผูปวยหายเจ็บปวยกลับบานไดอยาง

รวดเร็ว 

 ในป พ.ศ. 2531 ขณะที่ผูเขียนมาทํางานเปน

อาจารยอยูภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ทางมหาวิทยาลัยไดเปนเจาภาพ

จดัประชุมวชิาการของสมาคมจติวทิยานานาชาตทิีโ่รงแรม

แอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร เลขาธิการสมาคมได

มาหารือกับผูเขียน วาประเทศไทยถาจะไปแขงขันทาง

ดานเทคโนโลยีกบัตางประเทศไมมทีางสูเขาได มอียูอยาง

เดียวเทานั้นที่เหนือกวาประเทศอ่ืนๆ คือ “พระพุทธ
ศาสนา” ไดทาบทามใหผูเขยีนนาํเสนอผลงานทีผู่เขยีนทํา

กบัผูปวย ปรากฏวาเปนทีน่าสนใจของนกัจติวทิยาทัว่โลก

เปนอยางมาก พอผูเขยีนพดูเสรจ็ผูฟงกวา 300 คน ยกมอื
ขึ้นถามวาทําอยางไร คนไทยก็ขอใหพูดเปนภาษาไทยจะ

นาํไปใช ชาวตางประเทศกข็อใหพดูเปนภาษาองักฤษเพือ่

จะนําไปใชบาง ผูเขียนไดขอใหคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษ

เกงๆเปนลาม ก็มีอาจารยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง

สมัครเปนลามให พอลามแปลไมถูกก็ขอใหปรมาจารย

ทานอื่นๆชวย ปรากฏวาเกิดความสามัคคีในชาติอยาง

ฉบัพลนั ผูเขยีนไดรบัความชวยเหลอืเปนอยางดยีิง่ ในการ

ครั้งนี้ทําใหผูเขียนเกิดกําลังใจ

 ในป พ.ศ.2532 องคการนานาชาตเิพือ่รวมพฒันา

สาขาจังหวัดขอนแกนไดมาติดตอภาควิชาเวชศาสตร

ชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหจัด

หนวยแพทยเคลือ่นทีไ่ปตรวจสขุภาพประชาชนในหมูบาน 

จากประสบการณพานักศึกษาแพทยและนักศึกษาคณะ

ตางๆในศนูยวทิยาศาสตรสขุภาพ มหาวทิยาลยัขอนแกน

ฝกปฏิบัติงานในชุมชน พบวา พอมีหนวยแพทยเคลื่อนที่

ไปตรวจสุขภาพ เมื่อประชาชนไดรับยามาสวนใหญ

จะเหน็บไวที่ขางฝาบานไมไดใช การออกหนวยแพทย

เคลื่อนที่ในครั้งนี้จึงมีการประชุมเนน “การแจกปญญา

แจกยาใหนอยทีส่ดุเทาทีจ่าํเปน” ฉะนัน้การไปออกหนวย

แพทยเคล่ือนทีท่ีห่มูบานใดจะมกีารลงทะเบยีน ซกัประวตั ิ

ตรวจรางกาย โดยแพทยคนท่ี 1 ถาประชาชนเจ็บปวย

จําเปนตองตรวจละเอียดก็จะสงไปใหแพทยคนที่ 2 ภาย

หลงัตรวจเสร็จก็ไปรับยาจากเภสัชกร สาํหรับผูทีม่อีาการ

อื่นๆ โดยไมจําเปนตองใชยา แพทยคนที่ 1 จะสงมาให

ผูเขียน ซึ่งแตละครั้งสงมา 30 -40 คน ก็ไมยาก ผูเขียนได

ดูประวัติ อาการ หนาตาแลวใหแตละทานยืนเปนวงกลม

พาบรหิารรางกายใหกลามเนือ้ เสนเอน็ ขอตอตางๆหยอน
ลงแลวยืมเสื่อวัดปูพาสวดมนต ขอขมากรรม อโหสิกรรม 

ขอพร ทําสมาธิ ประมาณ 5 นาที แลวแผเมตตา จากการ
สงัเกตสหีนาแววตา ซกัถามปรากฏวา ทกุคนมหีนาตาเปน

ประกายแจมใส จากการซกัถามปรากฏวาผูทีเ่จบ็ปวยหาย

ปวยตามๆกนั ในการออกหนวยแพทยครัง้นีไ้ปทัง้หมด 16 

หมูบานในจังหวัดขอนแกน มีผูปวย 284 ราย สามารถ
แยกออกเปนทุกระบบ คือ 

 ระบบกลามเน้ือ เชน ปวดหลัง ปวดเอว ปวดแขน 

ปวดขา ปวดทองนอย เคืองตา
 ระบบประสาท เชน เวียนศีรษะ หนามืด เปนลม 

ตกใจงาย ใจสั่น ใจเตนแรง กังวลใจ นอนไมหลับ เหนื่อย

งาย
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 ระบบทางเดินทางอาหาร เชน ปวดทอง แนนจุก

เสียดในทอง

 ระบบทางเดินหายใจ เชน หอบ

 การปฏิบัติสมาธิสามารถบําบัดอาการดังกลาว 

ไดเปนอยางดี พอผูเขียนวิเคราะหขอมูล เขียน บทคัดยอ

เสร็จ ก็เปนโอกาสดีอีก คณบดีคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดสงหนังสือเชิญชวนเสนอผลงาน

ในการประชมุพฤติกรรมสขุภาพแหงชาต ิครัง้ที ่8 ทีเ่มอืง

ซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย ผูเขียนไดสงผลงานไปและได

รับเชิญนําเสนอผลงาน เรื่อง การบริหารกายและจิตเพื่อ

บําบัดอาการเจ็บปวย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทางประเทศ

ออสเตรเลยีไดเชญิ นพ.โรเบรดิ เบนสนัต ศลัยแพทย จาก

มหาวิทยาลัยจอหนฮอปกิน สหรัฐอเมริกามาบรรยาย

เร่ือง การใชสมาธิบาํบัดอาการเจบ็ปวยของผูปวยโรคหวัใจ 

เบาหวาน ความดนัโลหติสูง วาไดผลอยางดเีชนกนั เพราะ

ทานเปนศลัยแพทยไดทาํการผาตดัผูปวยโรคหวัใจมาเปน

จํานวนมาก ปรากฏวาลมเหลว จึงไดหันมาฝกสมาธิ เมื่อ

ป พ.ศ. 2514 และนําสมาธิมาใชกับผูปวย ซึ่งทานไดนํา

มาเสนอเปนภาคทฤษฎี สําหรับผูเขียนนําเสนอเปนภาค

ปฏบิตั ิ(ผลงานวจิยั) นบัวาไดรบัความสนใจเปนอยางมาก

ในป พ.ศ.2539 ผูเขียนมีโอกาสไดไปรวมประชุมวิชาการ

แพทยแผนไทยแหงชาติ ครั้งที่ 1 ที่หอประชุมสิริกิติ์ 

กรุงเทพมหานคร ไดเห็นวิวัฒนาการความเปนมาของ

การแพทยแผนไทย เห็นความอลังการยิ่งใหญ วาส่ิงที่เรา

ใช เรากินอยูทุกวัน เปนภูมิปญญาอันยิ่งใหญของแผนดิน 

ซึ่งเราไมเคยรูจักเลย ในการประชุมคร้ังนี้มีหมอพ้ืนบาน

กวาพันคนมารวมประชุม ภายหลังจากการประชุม 
ผูเขียนไดเชิญผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทยมา

บรรยาย เร่ือง การแพทยแผนไทยใหนกัศกึษาแพทยชัน้ป

ที่ 1 ฟง ภายหลังการบรรยายไดมีการประเมินผลปรากฏ
วานักศึกษาแพทยบอกวาสิ่งที่เราเห็นผิวเผินทุกวันไม

เคยคิดเลยวาจะมีอะไรดีเชนนี้ นาจะบรรจุในหลักสูตรให

นักศึกษาแพทยไดเรียนรูดวย ผูเขียนจึงไดบรรจุวิชาการ
แพทยแผนไทยไวในหลักสูตรของภาควิชาเวชศาสตร

ชุมชน สําหรับนักศึกษาแพทย ป 1 -5 คือ ในป 1 เรียน

รูจักทฤษฎีการแพทยแผนไทย ป 2 ไปเรียนรูจักสมุนไพร

และจัดนิทรรศการในชุมชน ป 3 จัดนิทรรศการและการ

นวดแกประชาชนในชุมชน ป 4 เรียนรูการจัดบริการการ

แพทยแผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน และป 5 ทําวิจัย 

จากการทําวิจัยของนักศึกษาแพทยป 5 เรื่องความสนใจ

ของอาจารยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตอ การแพทยแผนไทยและสมุนไพร ปรากฏวา อาจารย

กวา 80 % สนใจอยากเรียนรูเพื่อจะไดทําวิจัยได ผูเขียน

ไดแจงใหผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทยทราบ 

ซึง่ทางสถาบันไดขอเปดสอนท่ีสถาบันการแพทยแผนไทย

กอนและปรับหลักสูตรใหดี 1 ป แลว ทางมหาวิทยาลัย

ขอนแกนคอยเปด ซึ่งปตอมาผูเขียนก็ไดดําเนินการเปด

ศูนยศึกษาและพัฒนาการแพทยแผนไทย โดยเปนทั้ง

ประธาน คนงาน ภารโรง และผูเรียน หลังจากเปนผูเรียน

ก็เปนผูสอนนักศึกษาแพทย แพทยเวชศาสตรครอบครัว 

และรวมไปวิจัย เรื่องอาหารแม็คโครไบโอติก ที่บานเพิ่ม

บุญ ตําบลบานคอ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งที่นี่

มีเหตุการณดังนี้

 ทานสมณรปูหน่ึง เปนมะเรง็ทีข่ัว้ปอดขัน้สดุทาย

ที่ทางโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ไมรับรักษา ทานนอนรอ

คอยความตายอยูที่สันติอโศก จังหวัดนครปฐม ตอมามี

ชาวอิตาลีเปนชาย มีภรรยาเปนพยาบาลไทยไดมาศึกษา 

การทําเตาเจี้ยวที่สันติอโศก เพราะเตาเจี้ยวเขาวิจัยแลว

วามีนํ้ายอยสูง จึงไดเดินทางมาและพบทานสมณทานน้ี

จึงขอเปนกรณีศึกษาโดยสถานท่ีพักอาศัยตองอยูอยาง
ธรรมชาติ อาหารทีร่บัประทานตองเปนอาหารทีป่ลกูตาม

ธรรมชาติ คนไปเยี่ยมตองพูดใหกําลังใจกัน ผูเขียนไดไป

เรียนรูและปฏิบัติดวย พอครบ 3 ป ผูเขียนไดพาหัวหนา

หนวยปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีนครินทรไปเจาะเลือด 

ตรวจอุจจาระ ปสสาวะ เช็คเซลลมะเร็ง 3 ครั้ง ปรากฏ

วาไมพบ ผูเขียนจึงไดพาสมาชิกที่รวมเรียนรูและปฏิบัติ

ดวยกันหาสถานท่ีเปดราน ชื่อ จุดหนึ่งแม็คโครไบโอติก 

อยูติดมหาวิทยาลัยขอนแกน ทางไปวัดปามหาวิทยาลัย 
เปดใหบรกิารแกนกัศกึษา อาจารย บคุลากร มหาวิทยาลัย

ขอนแกนและบุคคลอื่นๆท่ีสนใจ ปรากฏวาผูที่เปนมะเร็ง 
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เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และอ่ืนๆ ไปใชบริการกัน

มาก ซึ่งผูเขียนไดพานักศึกษาแพทยป 5 ทําวิจัยเกี่ยวกับ

การรับประทานอาหารแม็คโครไบโอติกก็นับวาเปนผลดี

สําหรับผูปวยเร้ือรังที่เบื่อการรับประทานยา รานจุดหนึ่ง

แม็คโครไบโอติก เปดได 7 ป ก็ตองปดกิจการเพราะหมด

สัญญาเชา เปลี่ยนสถานที่ไปเปดที่จังหวัดเชียงใหม แตก็

ไมเปนไร เราทุกคนมีสมอง มีสองมือ มีปญญาจะตองไป

พึง่คนอืน่อยูตลอดไปไดอยางไร สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธ

เจาทรงสอนวา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน”

 จากการที่ผูเขียนไดศึกษาพระอภิธรรม ผูเขียน

ไดพบวาสุดยอดแหงสุขภาพอยูในพระอภิธรรม ในพระ

อภิธรรมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนวา “การ

เกิดของมนุษย เกิดจากกรรม จิต อุตุ อาหาร” 

 ดังนั้น สาเหตุ ของการเจ็บปวยของมนุษย คือ 

 1. กรรม

 2. จิต

 3. อุตุ

 4. อาหาร

 

 1. กรรม หมายถึง การกระทําของคนเรา เชน 

หวิ ไมกนิอาหาร กห็มดแรง ปวย เปนลม เปนโรคกระเพาะ

อาหาร กินอิ่มเกินไปก็แนนทอง ปวดปสสาวะกล้ันนาน

เกินไป ก็กระเพาะปสสาวะอักเสบ กล้ันอุจจาระไมถาย

ก็ปวดศีรษะ แนนอึดอัดในทอง ทํางานหนักไมไดพัก อด

หลับนอน กระหายนํ้าไมไดดื่ม เหลานี้เปนตน

 2. จิต คนเราทุกข เพราะคิด คิดมากๆ ซึม เซ็ง 

เศรา เบื่อ เครียด เปนโรคจิต
 3. อุตุ หมายถึง การปวยเพราะเสียสมดุล

ระหวางความรอนกับความเย็น เชน การเปลี่ยนฤดูจาก

ฤดรูอน เปนฤดฝูน ฤดฝูนเปนฤดหูนาว ฤดหูนาวเปนฤดรูอน 
คนปรับตัวไมไดก็ปวย หรือเดินทางกลับมาถึงบาน

เหนื่อยและรอน ไปอาบนํ้าตักนํ้าเย็นราดตัวทันทีรางกาย

ปรบัไมทนักป็วยเปนไข เปนหวัด หนาวส่ัน หรอื กนิอาหารรอนๆ

พอกินอาหารเสร็จ ดื่มนํ้าแข็ง กระเพาะอาหารปรับตัว

ไมทันก็ปวดทอง เปนตน

 4. อาหาร การกินอาหารท่ีขาดสมดุลทําใหปวย 

เชน ชอบกินแตขาวขาหมู สมองหมู หมูสามช้ัน นม เนย 

ของทอด ก็ทําใหอวน ความดันโลหิตสูง คนที่ชอบกินแต

เนือ้สัตวไมยอมกินผกั ผลไม กท็าํใหทองผูกเปนโรคภมูแิพ 

ผืน่คนั เปนหวดังาย ชอบกนิอะไรกนิแตอยางนัน้ซ้ําซากก็

เปนโรค เชน นั้น 

 วิธีการรักษา คือ 

 1. บริหารรางกาย

 2. บริหารจิตใจ

 3. คิดเชิงบวก

 4. กินอาหารใหสมดุล 

 แลวโรคภัยไขเจ็บไมมี ถึงแกก็แกอยาสงา ตายก็

ตายอยางสงบ

 1. การบริหารรางกาย ที่จริงแลวการบริหาร

รางกายไมจําเปนตองไปติดรูปแบบ การเดิน การว่ิง การ

ขยบัอวัยวะทํางานตางๆ เชน กวาดบาน ถบูาน ทาํอาหาร 

ขุดดิน ทําสวน ขึ้นลงบันได แกวงแขน แกวงขา ก็ถือวา

เปนการออกกาํลงักายแลวไดงานไมตองเสียเงนิคาฟตเนต็ 

การทํางานถือเปนการปฏิบัติธรรมอยางหนึ่ง ทําหนาที่

อะไรก็ทําหนาท่ีนั้นใหดีที่สุด 

 2. บริหารจิตใจ เมื่อทํางานท้ังวันเหนื่อยก็แบง

เวลามาบริหารจิตใจ วันละ 5,10,15,30 นาที เพื่อสวด

มนต ทําสมาธิแผเมตตา คนอยูในศาสนาคริสต ก็นึกถึง

พระเยซู พระแมมาเรีย คนอยูในศาสนาอิสลามก็ระลึก

ถึงพระอัลเลาะหและทําจิตสงบ จิตใจเราก็จะไดพักผอน 

สมองปลอดโปรง หนาตาแจมใส

 3. คิดเชิงบวก คือ คิดแตเรื่องดีดี ทุกคนเกิด
มาเปนคนมาไดกถ็อืวามบีญุมากแลว แตละบคุคลถาหยดุ

พจิารณาแตสวนดี กจ็ะมอีะไรดีดใีหเราเหน็มากมาย สิง่ไม

ดทีีเ่ขาทําเพราะเขาไมรู ถาเขารูแลวเขาคงไมทาํ เพราะทุก

คนก็ตองการเปนทีร่กัท่ีพอใจของคน มฉิะนัน้คงไมมคีลนิกิ

เสริมสวยเกิดขึ้นมากมาย
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 ทานอาจารยพุทธทาส สอนวา

 “เขามีสวนเลวบาง  ชั่งหัวเขา

  จงเลือกเอาสวนดี  ที่มีอยู

  มาประดับโลกบาง  ยังนาดู

  สวนที่ชั่วอยาไปรู  ของเขาเลย

  จะหาคนมีดี   แตถายเดียว

  อยามัวเที่ยวคนหาเลย  สหายเอย

 เหมือนเทียวหาหนวดเตา  ตายเปลาเลย

  ฝกใหเคยดูแตดี   มีคุณจริง”

  4.  กินอาหารใหสมดุล

 ผูเขยีนไดประมวลจากหลกัแม็คโครไบโอตกิและ

หลักการแพทยแผนไทย ดังนี้

 1. พจิารณาตามส ีของพชืผกั ผลไม ธญัพชื เชน 

ขาว ถั่ว งา ขาวโพด ฯลฯ 

  ขาว บํารุง ปอด เชน หัวใชเทา ผักกาดขาว 

สาลี่ งาขาว ฯลฯ

  เขียว บํารุง ตับ ตับออน เชน ตําลึง บัวบก 

ผักโขม ฯลฯ

  เหลือง บํารุง  กระเพาะอาหาร มาม เชน ขมิน้ 

ฟกทอง ขาวโพด ฯลฯ 

  แดง  บาํรงุ หวัใจ โลหติ เชน ถัว่แดง ขาวแดง 
กระเจ๊ียบ ฯลฯ

  ดํา บํารุง ไต เชน ถั่วดํา ขาวกํ่า สาหราย
ทะเล ฯลฯ

  หมายเหตุ : กินเพียง 1 กํามือของผูนั้น มาก
ไปแบงเปน 3 มื้อ อยากินซํ้าซาก

 2. พิจารณาตามรส รส ประธาน 3 รส 

  รสเย็น แกธาตุไฟ เชน เกสรบัว ดอกมะลิ 

ผักกาดขาว ตําลึง ผักบุง ฯลฯ
  รสรอน แกธาตุลม เชน พริกไทย กระเทียม 

ขิง ขา ตะไคร ฯลฯ

   รสสุขุม แกธาตุนํ้า เชน โกศ เทียน จนัทน 

ฯลฯ

 3. รสยา 9 รส รสของพืชผักสมุนไพรตางๆจะ

บงบอกถึงสรรพคุณของยา

  รสฝาด ฤทธิ์ทางสมาน

  รสหวาน ซึมซาบไปตามเน้ือ

  รสเมาเบ่ือ แกพิษ

  รสขม แกทางโลหิต และดี

  รสมัน แกเสนเอ็น

  รสหอมเย็น บํารุงหัวใจ

  รสเปรี้ยว กัดเสมหะ ขับอุจจาระ

  รสเผ็ดรอน แกทางลม

  รสเค็ม แกทางผิวหนัง

  รสจืด แกไข ขับปสสาวะ 

 ก็ลองหยุดพิจารณาดู รอบบานเรามี พืชผัก 

สมุนไพร อะไรท่ีมีรสดังกลาวขางตน

 4. รสท่ีแสลงกับโรค

 รส   แสลงกับโรค

 ฝาด - ทองผูก

 หวาน - เสมหะมาก บาดแผล เบาหวาน

 ขม - หัวใจพิการ

 หอมเย็น - ลม 

 เปรี้ยว - อุจจาระรวง

 หวาน มัน เค็ม เผ็ดรอน 

   - ไข ไอ เจบ็คอ ถายอจุจาระเปนเลอืด

 5. อาหารตามธาตุ

  1. ธาตุดิน ควรกินอาหาร รส ฝาด หวาน 
มนั เคม็ ไดแก มงัคดุ ฝรัง่ดิบ ฟกทอง เผอืก ถัว่ตางๆ เงาะ 

นํ้านม นํ้าออย ฯลฯ

   2. ธาตุนํ้า ควรรับประทานอาหารรส 

เปรี้ยว รสขม ไดแก มะนาว สับปะรด มะเขือเทศ มะระ 

สะเดา ฯลฯ
  3. ธาตุลม ควรรับประทานอาหารรสเผ็ด

รอน เชน ขิง ขา ตะไคร กระชาย พริกไทย กระเทียม 

กระเพรา สะระแหน ฯลฯ

  4. ธาตุไฟ ควรรับประทานอาหารรสขม 

เย็น จืด ไดแก ผักบุง ตําลึง แตงโม บัวบก ผักกาดขาว 
ผักกาดเขียว ผักปง ผักบุง ขี้เหล็ก ฯลฯ
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 ทาํอยางไรจึงจะรูวารางกายเราขาดธาตุอะไร กม็ี

วิธีคูณธาตุ

 6. วิธีคูณธาตุ โดยคํานวณวาธาตุใดในรางกาย 

ปกติ หยอน กําเริบ หรือพิการ 

  หยอน หมายถึง นอยไป 

  กําเริบ หมายถึง มากไป

  พิการ หมายถึง ปวย

 ถาหยอนกส็ามารถเพิม่อาหารตามรส ทีเ่หมาะสม

กับธาตุนั้นๆ ถากําเริบ ก็ลดอาหารตามธาตุนั้นๆท่ีมากไป 

หรอืพกิาร (ปวย) กน็าํอาหารทีเ่หมาะสมกบัธาตนุัน้มาแก

 ตัวอยางการคํานวณธาตุ
 ดิน นํ้า ลม ไฟ
ธาตุพื้นฐาน 21

+
 12

+
 6

+
 4+

+อายุ เชน 65 65 65 65
หาร 7 (อาทิตย จันทร อังคาร 7)71(10  7)86(12 7)77(11 7)69(9
พุธ พฤหัส ศุกร เสาร) 84- 77- 70- 63-

 2 0 1 6 

 เศษ 0 = ธาตุพิการ (ปวย)

 1- 3 = ธาตุหยอน (นอยไป)

 4 – 5 = ธาตุปกติ

 6 =ธาตุกําเริบ (มากไป)

 จากการคํานวณ
 ดนิ เศษ 2 = หยอนปานกลาง เพ่ิมอาหารรสฝาด 

หวาน มัน เค็ม
 นํา้ เศษ 0 = พกิาร(ปวย) ใหอาหารรสเปรีย้ว ขม

 ลม เศษ 1 = หยอนมาก ใหเพิม่อาหารรสเผ็ดรอน

 ไฟ เศษ 6 = กําเริบ ใหกินอาหารรสเย็น จืด

อาหารท่ีมีรสฝาด เชน กลวยดิบ ฝรั่งดิบ ลูกหวา
 รสหวาน เชน ออย นํ้าตาล นํ้าผึ้ง ผลไมตางๆท่ีมี

รสหวาน

 รสมัน เชน ไขมัน นม เนย ถั่วตางๆ งา เนื้อ
มะพราว กะทิ

 รสเค็ม เชน เกลือ ซีอิ้ว นํ้าปลา เตาเจี้ยว 

 รสเปร้ียว เชน สม มะนาว มะกอก มะดัน ผลไม

ตางๆที่มีรสเปร้ียว

 รสขม เชน สะเดา มะระ ดอกแค

 รสเผ็ดรอน เชน พรกิไทย กระเทียม ขงิ ขา ตะไคร 

กระเพรา สะระแหน โหระพา

 รสเย็น เชน ตําลึง ผักกาดขาว ผักกาดเขียว 

ผักบุง บัวบก ฟกเขียว นํ้าเตา หัวใชเทา แตง แตงโม ฯลฯ

 รสจืด เชน นํ้า 

 การปรุงอาหารใหไดหลากรส เชน แกงออม แกง

เลียง จับฉาย ผัดผักรวมมิตร เมี่ยงคํา นํ้าพริกปลาทู แจว 

ปนมผีกัเครือ่งเคยีงนานาชนดิ หรอืพดูงายๆ กนิขาว ปลา

เปนหลกั กินผัก ผลไมเปนพื้น แลวสุขภาพดี 

 สรุป สุดยอดแหงสุขภาพอยูในพระอภิธรรม คือ 

สาเหตุการเจ็บปวยเกิดจากกรรม คือ การกระทําของ

เรา จิต คือ การปรุงแตงความคิด อุตุ คือ การเสียสมดุล

ระหวางความรอนและความเย็น และอาหาร คือ การกิน

อาหารท่ีเสียสมดุล การดูแลรักษาหรือสงเสริมสุขภาพ
ของเราใหสมบูรณแข็งแรงอยูอยางมีความสุข เศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถพ่ึงพาตนเองได คือ เราตองรูจักบริหาร

รางกาย บริหารจิตใจ สวดมนตทําสมาธิ แผเมตตาทุกวัน 

คดิเชงิบวก คอื คดิแตเรือ่งดีด ีกนิอาหารใหสมดุล โดยกนิ

ขาวปลาเปนหลัก กนิผกัผลไมเปนพืน้ กนิอาหารใหหลาก

หลายไมกินอยางเดียวซํ้าซาก นี้คือกุญแจไขสูสุขภาพดี

ถวนหนาท่ีทุกคนทําได แลวเราก็จะแกอยางสงาและ
ตายอยางสงบ 

 เหตุอื่นๆท่ีทําใหหายจากโรค 1. หายเอง 2. หาย
เพราะพอใจผูรักษา 3. หายเพราะคิดวาเปนยา 4. หาย

เพราะการนวดสัมผัส 5. หายเพราะมีสมาธิ จิตใจท่ีดี 

6. หายเพราะการสนบัสนนุทางดานจติใจ ทาํใหเกดิพลงัใจมี

สขุภาพจติท่ีสมบรูณ สารเคมใีนรางกายกลบัสูภาวะสมดลุ

โดยธรรมชาติโรคภัยไขเจ็บยอมหายไปไดอยางมหัศจรรย

 สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา ทานชีวกโกมารภัจจ 
ทานฮิปโปรเครติส เตือนเสมอวา

 “ขอใหกินอาหารเปนยา อยากินยาเปนอาหาร 

กินยาเทาท่ีจําเปน เพราะยามีพิษขางเคียง”



14

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2556

บรรณานุกรม

1. จอรจ โอซาวา เขียน ชวนิต ศิวะเกื้อแปล กินเพื่อ

สุขภาพแบบเซน กรุงเทพฯ: เรือนแกวการพิมพ 

2539.

2. เฉก ธนะสิริ “ทําอยางไรจึงจะมีชีวิตยืนยาว และมี

ความสุข” กรุงเทพฯ: ครีเอทีฟพริ้นท 2526.

3. นฤมล สนิสพุรรณ “การทดลองใชสมาธบิาํบดัอาการ

เจบ็ปวย” งานวจิยัเสนอผลงานในการประชมุ Inter-

national Council of Psychologist ณ โรงแรม

แอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร 17- 18 สิงหาคม 

2531. 

4. นฤมล สินสุพรรณ และคณะ “บริหารกายและจิต 

เพื่อบําบัดอาการเจ็บปวย” งานวิจัยเสนอผลงานใน

การประชมุ 8 th Australian Behavioral Medicine 

Conference ทีป่ระเทศออสเตรเลยี 18 -20 ตลุาคม 

2532.

5. ประเวศ วะสี “การดํารงชีวิตอันไมประเสริฐตนเหตุ

ของการเจ็บปวยท่ีสําคัญที่สุด” บันทึกเวชกรรมไทย 

กรุงเทพฯ: หมอชาวบาน 2524 หนา 168-176.

6. ประเวศ วะส ี“ สาธารณสขุกบัพทุธธรรม” สาธารณสขุ

หรือสาธารณทุกข กรุงเทพฯ: หมอชาวบาน 2530. 

หนา 283 – 289 .
7. พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) การแพทยยุคใหมใน

พุทธทัศน กรุงเทพฯ: ธีรอรุณการพิมพ 2542.

8. เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ การแพทยแผนไทย การ

แพทยแบบองครวม กรุงเทพฯ: องคการสงเคราะห

ทหารผานศึก 2539.

9. ไพรชั เทพมงคล “มะเรง็ไมใชสิง่นากลวัถารูจกัปองกนั

และรกัษา” นติยสารหมอชาวบานปที ่10 ฉบบัที ่119 

มีนาคม 2532

10. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ “ลดความเห็นแกตัวเพ่ิม

พลังตานทานโรค” นิตยสารหมอชาวบาน ปที่10 

ฉบับที่110 มิถุนายน 2531 หนา 20- 25 


