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บทนํา 

ในปัจจุบันโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease, CKD) เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก 
รวมท้ังในประเทศไทยด้วย สถานการณ์โรคไตในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายในการบําบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทางช่องท้องหรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
เฉลี่ยประมาณ 240,000 บาท/คน/ปี ซึ่งค่าใช้จ่ายน้ียังไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายทางอ้อมอ่ืนๆ  

ในวงการสุขภาพกระแสหลัก โรคไตเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาด และไม่สามารถฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของไตให้ดีขึ้นได้ ส่งผลให้สังคมและครอบครัวต้องรับภาระดูแลผู้ป่วย คุณภาพชีวิตแย่ลง 
ถ้าการดูแลผู้ป่วยใช้เวลายาวนานจะทําให้สูญเสียทั้งทรัพยากรบุคคลและส่งผลต่อเศรษฐกิจโดย
ภาพรวม  

การแพทย์วิถีธรรมถือเป็นการแพทย์ทางเลือกที่มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการจัดการตนเอง
ด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเป็นการแพทย์ที่บูรณาการองค์ความรู้โดยเอาจุดดีของ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์
พ้ืนบ้าน รวมถึงหลัก 8 อ. เพ่ือสุขภาพดีของสถาบันบุญนิยม มาบริหารจัดการองค์ความรู้ ประยุกต์ 
ผสมผสาน บูรณาการด้วยพุทธะธรรมะ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสม ทําให้สามารถ
แก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพ ณ สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก
ในการดูแลสุขภาพ จึงเป็นวิธีที่ประหยัด เรียบง่าย พ่ึงตนเองได้ โดยเรียกเทคนิคปฏิบัติตามหลักการ
แพทย์วิถีธรรมว่า “เทคนิค 9 ข้อหรือยา 9 เม็ด” (ใจเพชร กล้าจน. 2558 : 22) 
 

กลไกการเกิดการหายของโรค 
การเป็นไตวาย เกิดจากการมีพิษร้อนเย็นไม่สมดุล อาจเป็นพิษของสารหรือพลังงานท่ีมีฤทธ์ิ

ร้อนเกิน หรือร้อนเย็นพันกัน หรือเย็นเกินก็ได้ ตกค้างอยู่ที่บริเวณไต เมื่อพิษมีมากเกินจนทําให้ 
กล้ามเน้ือไตเกิดการเกร็งตัวค้างและผลิตพลังงานมาดันพิษออก ทําให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก 
และเน้ือเย่ือของไตผิดโครงสร้างโครงรูป ผิดอุณหภูมิ ส่งผลให้ไตเสียหน้าที่ ไตเสื่อม ไตวาย ดังน้ัน  
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ถ้าเรามีวิธีการระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลน้ันออก ใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไป ไม่เพ่ิมพิษร้อนเย็นไม่
สมดุลเข้าไป กล้ามเน้ือไตก็จะคลายตัว เพราะไม่ต้องผลิตพลังงานมาผลักดันและเกร็งตัวขับพิษออก 
ทําให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก พลังชีวิตจะดูดสารและพลังงานท่ีสมดุลร้อนเย็นไปดับพิษที่ไตและหล่อ
เลี้ยงไต ไตก็จะฟ้ืนกลับมาทํางานได้ดีขึ้นจนเข้าสู่ปกติได้เป็นลําดับ ตามประสิทธิภาพของสมดุลร้อน
เย็นและพลังชีวิต (ใจเพชร กล้าจน. 2558 : 292) 
 

การดับทุกข์ (โรคหรือปัญหา) ต้องดับท่ีต้นเหตุแห่งทุกข์ (โรคหรือปัญหา) 
ปัจจุบันน้ีมีผู้ป่วยไตวายจํานวนมากที่แพทย์แผนปัจจุบันทั่วโลกบอกว่าไม่มีทางรักษาให้หาย

ได้ เพราะไม่รู้ต้นเหตุที่แท้จริงของไตวายและไม่ได้ดับที่ต้นเหตุ และที่สําคัญในการรักษายังห้ามผู้ป่วย
ไม่ให้กินสิ่งที่จะที่รักษาโรคได้ (ผัก ผลไม้ สมุนไพร) แต่มีผู้ป่วยไตวายจํานวนมากที่มารักษาด้วยแพทย์
วิถีธรรมแล้วไม่ต้องฟอกไต และมีค่าอัตราการกรองของไต (GFR) ดีขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากการแพทย์วิถี
ธรรมรู้ว่าโรคไตวายเกิดจากภาวะร่างกายที่ร้อนมาก ๆ แล้วร่างกายระบายพิษร้อนไปที่ไต สังเกตง่ายๆ 
ว่าปัสสาวะออกมาจะร้อนมาก คนที่มีภาวะร้อนมาก ไตก็จะร้อน เมื่อไตร้อน ความร้อนก็จะเผาไตให้
เสียสภาพ เซลล์ผิดรูป ไม่ทํางาน ไตก็วาย วิธีแก้ภาวะไตวาย ก็คือ ทําให้ไตที่ร้อนน้ันเย็นลง ด้วย
วิธีการรับประทานผัก ผลไม้ และสมุนไพรฤทธ์ิเย็น อาหารฤทธ์ิเย็นต่าง ๆ รวมถึงผักใบเขียว สิ่งที่มี
ฤทธ์ิเย็นเหล่าน้ีจะเข้าไปซ่อมสร้างไตให้ฟ้ืนขึ้นมาทํางานตามปกติ ตามหลักพุทธศาสตร์ที่ว่า ชีวิต 
กอร์ปก่อมาด้วยสมดุลร้อนเย็น การระบายร้อนออก แล้วใส่เย็นเข้าไป ร่างกายก็จะดูดเข้าไปเพ่ือซ่อม
สร้างไต ไตก็จะสามารถฟ้ืนฟูตนเองจนกลับมาแข็งแรงและทําหน้าที่ได้ตามปกติ หลักการง่าย ๆ ก็มี
เพียงเท่าน้ี อย่างไรก็ดี สิ่งที่ผู้ป่วยไตวายหรือโรคไตเรื้อรังต้องระวังมี 2 อย่างคือ  

 1. หากร่างกายมีภาวะแบบร้อนเกินอย่างเดียว ให้แก้ด้วยการใส่สิ่งที่มีฤทธ์ิเย็นอย่าง
เดียวเข้าไปแก้ ไตก็จะฟ้ืน 

 2. บางคร้ังผู้ป่วยโรคไตมีภาวะร่างกายร้อน ๆ หนาว ๆ ก็มี ถ้าร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อม
กันอย่างน้ี ให้ใช้สิ่งที่มีฤทธ์ิร้อนและเย็นผสมกันในการแก้ไขอาการ 

แต่แพทย์แผนปัจจุบันมักจะบอกว่า “ห้ามกินผัก ผลไม้ โดยเฉพาะผักใบเขียว เพราะมี
โพแทสเซียมสูง” ซึ่งน่ันหมายความว่า แพทย์ห้ามคนไข้โรคไตไม่ให้กินยารักษาโรคไต จึงรักษาโรคไต
ไม่ได้ เพราะตัวที่รักษาได้แท้จริงคือ ผักและผลไม้ ทั้งน้ีในผักและผลไม้น้ัน  ถ้ากินผักและผลไม้ฤทธ์ิ
ร้อน ก็จะมีโพแทสเซียมร้อน ถ้ากินผักและผลไม้ฤทธ์ิเย็นก็จะมีโพแทสเซียมเย็น ผักผลไม้มีทั้งชนิดที่
กินได้ และกินไม่ได้ ดังน้ี 

 1. ผักและผลไม้ฤทธ์ิร้อน มีโพแทสเซียมร้อน ไตจะวายหนักเร็ว และตายเร็วย่ิง
กว่าเดิม  

 2. ผักและผลไม้ฤทธ์ิเย็น มีโพแทสเซียมเย็น กินเข้าไปแล้วไตก็จะดีขึ้น  
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คุณหมอแผนปัจจุบันจะเห็นแต่ว่าผู้ป่วยส่วนมากกินผักผลไม้แล้วอาการแย่ลง โดยไม่ดูว่า

เป็นผักผลไม้น้ันมีฤทธ์ิร้อนหรือฤทธ์ิเย็น ท่านรู้แต่ว่ากินผักและผลไม้แล้วมันแย่ ท่านจะเลยห้ามไม่ให้
กินทั้งหมดเลย เพราะว่าผักและผลไม้มีโพแทสเซียมสูง ในความเป็นจริงแล้ว ร่างกายคนเราต้องการ
โพแทสเซียมตลอดเวลา แต่ควรจะเป็นโพแทสเซียมเย็น แต่สิ่งที่ล้นเกินและเกิดผลเสียคือโพแทสเซียม
ร้อน เพราะฉะน้ันคนไข้ไตห้ามกินผักและผลไม้ฤทธ์ิร้อน  

ผักและผลไม้ฤทธ์ิเย็นกินได้ เพราะมีคนกินมาแล้ว และหายมาแล้วจํานวนมาก ที่ต้องกินผัก
และผลไม้ฤทธ์ิเย็น เพราะร่างกายคนเราต้องการโพแทสเซียมไปช่วยในกระบวนการโซเดียม 
โพแทสเซียมป้ัมของหัวใจ รวมทั้งเซลล์อ่ืน ๆ ก็ต้องใช้โพแทสเซียมทั้งน้ัน ร่างกายในขณะที่ร้อน จะ
ต้องการโพแทสเซียมเย็น พอใส่โพแทสเซียมเย็นเข้าไป เด๋ียวเขาจะขับโพแทสเซียมร้อนออกไปเอง 
เพราะมันจะไปดับพิษกันเอง ไปทําความสมดุลมให้ไตเอง แต่ด้วยความไม่รู้ความสําคัญของสมดุลร้อน
เย็น จึงห้ามกินผักและผลไม้ ซึ่งมันรักษาโรคไตได้  

เช่ือไหมว่ามีมีคนไข้ไตวายอายุ 90 กว่าปี มีอาการบวมใหญ่มากแล้ว คุณหมอบอกรักษา
ไม่ได้แล้ว บอกคนไข้ว่าต้องตายแน่นอน เพราะอายุมาก และไตวายหมดแล้ว (ปัสสาวะขุ่นมาก และไม่
ค่อยถ่ายปัสสาวะ) คุณหมอจึงให้เลือกว่าจะตายที่โรงพยาบาลหรือจะกลับไปตายที่บ้าน ญาติก็เลย
ตัดสินใจว่าให้อยู่โรงพยาบาลก่อน เพราะกลับบ้านก็ยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร ระหว่างน้ันก็ได้อ่านเจอ
หนังสือยา 9 เม็ดของแพทย์วิถีธรรม และเริ่มด่ืมนํ้าสกัดสมุนไพรฤทธ์ิเย็น กินแค่วันเดียวเขาก็ยุบบวม 
ปัสสาวะได้ และปัสสาวะใส ภายในวันเดียวคนไข้ก็สบายขึ้นและสามารถกลับบ้านได้ ซึ่งคนไข้รีบโทร
มาขอบคุณ และแจ้งข่าวให้ทราบว่าเขารู้สึกมหัศจรรย์กับตัวเองเป็นอย่างมากว่าด่ืมนํ้าสกัดแล้วดีขึ้น
ภายในวันเดียว   

นอกจากน้ัน ในประเด็นของโปรตีน การแพทย์วิถีธรรมจะแนะนําผู้ป่วยโรคไตว่าให้
รับประทานโปรตีนจากถ่ัว โดยเฉพาะถ่ัวที่มีฤทธ์ิเย็น ไม่จําเป็นต้องกินไข่ขาว ที่แม้จะดีกว่าโปรตีนอ่ืน 
ๆ หรือเช่ือว่าไข่ขาวจะสามารถลดบวมได้ แต่ไข่ขาวก็ยังเป็นโปรตีนที่มีฤทธ์ิร้อน ดังน้ัน จึงแนะนําให้
กินโปรตีนฤทธ์ิเย็นจากถั่ว เหตุที่ร่างกายผู้ป่วยไตร่ัว ไม่เก็บโปรตีน ก็เพราะร่างกายของผู้ป่วยโรคร้อน
มาก เมื่อร่างกายร้อนเขาจะไม่ย่อยโปรตีน เพราะจะย่ิงทําให้ร่างกายร้อนมากขึ้น เพราะกระบวนการ
ย่อยสลายโปรตีนจะเกิดกรดและความร้อนสูงมาก โปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่ ถ้าคนไข้
กินโปรตีนเข้าไปร่างกายก็จะไม่รับ เพราะของเดิมก็ร้อนมากอยู่แล้ว ร่างกายจึงดันออกมาทางไต 
เพราะไม่ต้องการไปย่อยสลายอีก จึงมีเกิดภาวะไตรั่วขึ้น ไม่ว่าจะอัดโปรตีนเข้าไปมากเท่าไหร่ ร่างกาย
ก็ไม่รับ เข้าไปปุ๊บก็ถูกดันออก ๆ ก็ยังเกิดภาวะไตรั่วอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากไม่ทราบต้นเหตุที่แท้จริง 
เพราะไม่เข้าใจความจริงของวิญญาณ ก็เลยพยายามอัดโปรตีนเข้าไปมาก ๆ ร่างกายก็ขาดโปรตีน 
เพราะร่างกายไม่รับโปรตีนร้อน  ดังน้ัน ตอนที่ร่างกายร้อนจึงต้องงดโปรตีนกลุ่มร้อน แต่ให้โปรตีน
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ฤทธ์ิเย็นได้ เช่น โปรตีนจากถั่วเขียว ถั่วขาว ถั่วเหลือง ลูกเดือย เป็นต้น แต่การใส่โปรตีนที่ถูกกันก็ยัง
ต้องดูด้วยว่า หากมีภาวะโปรตีนล้นเกิน  แม้แต่โปรตีนฤทธ์ิเย็นก็ไม่ควรทาน แต่ควรระบายพิษร้อน
ออกก่อน เมื่อร่างกายดีขึ้นร่ากายก็จะรับโปรตีนเอง ตอนน้ันจึงจะให้โปรตีนฤทธ์ิเย็นในปริมาณที่
เหมาะสมต่อไป 

วิธีตรวจดูว่าตอนน้ันร่างกายรับโปรตีนไหม สามารถพิสูจน์ด้วยตนเองได้ โดยการทดลองใช้
ถั่วเขียว (มีฤทธ์ิเย็น) ที่ต้มแบบไม่ใส่นํ้าตาล นํามาใส่แก้วแล้วใช้มือหน่ึงจับไว้ จากน้ันให้นําก้อนหิน 
ใส่ถุง (ไม่จับก้อนหินโดยตรง เพราะก้อนหินมีฤทธ์ิเย็น) หรือวัตถุอะไรก็ได้ที่หนักนิดหน่ึงมาใส่ถุง แล้ว
ใช้อีกมือหน่ึงห้ิวถุงไว้ แล้วให้ดูว่าถ้าร่างกายแข็งแรง มีพลังหรือไม่ ถ้าร่างกายต้องการรับต้มถั่วเขียว 
ร่างกายก็จะมีพลังยกถุงที่ใส่หินได้ แสดงว่ากินโปรตีนฤทธ์ิเย็นได้ แต่ถ้าคนไข้ไม่มีพลังยกถุงหิน เราก็
สามารถพิสูจน์ได้ โดยให้นําต้มถั่วเขียวไปวางไว้บนร่างกายคนไข้ แล้วญาติเป็นคนยกถุงหินเอง เพ่ือดู
ว่าญาติมีแรงหรือไม่ ถ้าญาติมีพลังยกถุงหิน ก็แสดงว่าสามารถให้คนไข้กินต้มถั่วเขียวได้ ถ้าญาติไม่มี
พลัง ก็อย่าให้กิน อย่างน้ีก็จะรักษาโรคไตวายได้ ดังน้ี ผู้ป่วยไตวายบางจังหวะก็ต้องกินโปรตีน บาง
จังหวะก็ต้องหยุดโปรตีนต้องดูว่าตอนน้ันร่างกายต้องการหรือไม่ต้องการ ขึ้นอยู่กับอาการ ณ เวลาน้ัน 
ๆ เพราะหมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง เราจะต้องพิจารณา สังเกตอาการ และเลือกใช้อาหารให้
เป็นยารักษาโรค ให้เหมาะสมกับตนเอง ณ เวลาน้ัน ๆ (ใจเพชร กล้าจน. 2555, กันยายน 5) 
 

งานวิจัย และกรณีศึกษา ผลการปฏิบัติดูแลสุขภาพด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม 
(เทคนิค 9 ข้อ) 
 

กรณีศึกษา/ 
กลุ่มผู้ศึกษา/ 

ผู้ปฏิบัติ 

 
ผลการปฏิบัติหลักการแพทย์วิถีธรรม 

 
ข้อมูลอ้างอิง 

งานวิจัย 

1. นายวงศ์ประสิทธ์ิ 
มะลิรส เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ชํานาญงาน, 
นางบุญทัน มะลิรส 
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญ
การ, นางนิตยา   
ยานสิทธ์ิ นักวิชาการ

ผลลัพธ์การฟ้ืนฟูไตผู้ป่วยบาหวานชนิดที่ 2 
ที่มีภาวะแทรกช้อนทางไต ตําบลบึงวิชัย 
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ภาคผนวก 1.1 
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กรณีศึกษา/ 
กลุ่มผู้ศึกษา/ 

ผู้ปฏิบัติ 

 
ผลการปฏิบัติหลักการแพทย์วิถีธรรม 

 
ข้อมูลอ้างอิง 

สาธารณสุข ชํานาญการ, 
นางสุวคนธ์  บุญเริ่ม
พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญ
การ 
2. บุญทัน มะลิรส 
(พยาบาลศาสตร์) และ
คณะ 

ผลลัพธ์การจัดการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือ
ฟ้ืนฟูไต ในผู้ป่วยไตรื้อรังระยะ 3 อําเภอ
เมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

ภาคผนวก 1.2 
http://203.157.186.16/kmblog
/page_research_detail.php?Re
sID=390 

3. นางชลิดา  
ทองประสม 

ผลลัพธ์การฟ้ืนฟูไตผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่2 
ที่มีภาวะแทรกช้อนทางไต โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองเสือ อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

 

ภาคผนวก 1.3 
mkho.moph.go.th/research20
18/showdata2.php?id=142 

4. เอม จันทรแ์สน,  
สุธีรา อินทเจรญิศานต์,  
และ รสรินทร ์ฉัตรทอง
พิศุทธ์ิ 

การประยุกต์ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรม
ร่วมกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน สําหรับ
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

ภาคผนวก 1.4 
http://srruir.srru.ac.th:8080/xm
lui/handle/123456789/962 

5. พญ.อุษนา  เซียน
มงคล อายุรแพทย์ (จิต
อาสา), นางเมตตา วงศ์
พันธ์ พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ, นางทิพย์
สุคนธ์  เนินทราย  
พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การ, และนางสาวภาณุ
วรรณ ลาดหนองขุ่น 
พนักงานช่วยการ

การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะไตเสื่อม
ในผู้ป่วยโรคเรือ้รัง(เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง)คลินิกหมอครอบครัวบ้านท่าศรี
ธรรม ปี 2557-2561 

ภาคผนวก 1.5 
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กรณีศึกษา/ 
กลุ่มผู้ศึกษา/ 

ผู้ปฏิบัติ 

 
ผลการปฏิบัติหลักการแพทย์วิถีธรรม 

 
ข้อมูลอ้างอิง 

พยาบาล 

กรณีศึกษา 

2.1 แม่โกฏ  
อายุ 80 ปี จังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

ภาคผนวก 1.1 
แบบอย่างของการดูแลสุขภาพด้วยดูแล
ตนเองด้วยการแพทย์วิถีธรรม (เทคนิค  
9 ข้อ) ของแม่โกฏ เป็นไตวายระยะสุดท้าย 
ปัจจุบันได้ปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตและเป็น
แบบอย่างในการดูแลสุขภาพด้วยสิ่ง
ประหยัด เรียบง่าย พ่ึงตน แก้ปัญหาที่
ต้นเหตุ ปัจจุบันเป็นจิตอาสาจังหวัด
กาฬสินธ์ุและมาช่วยบําเพ็ญที่ค่ายสวนป่า
นาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร พร้อม
ด้วยครอบครัวเสมอ ๆ 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=2P22fBDhvQ8&t=58s 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=2P22fBDhvQ8 
 
https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=36263885409
5541&id=302781186747975 
 

2.2 นางเพ่ิมสุข สังคม
ศิลป์ ข้าราชการบํานาญ 
อายุ 63 ปี จังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

ภาคผนวก 2.2 https://youtu.be/b04k3zh4Mg
M 

2.3 นางจรูญ อายุ 56 ปี 
อาชีพช่างภาพอิสระ 

ภาคผนวก 2.3 https://youtu.be/5Hhi4on-mkE 
 

2.4 นางวิรัสนีย์ มณีโรจ 
อายุ 42 ปี จังหวัดกระบ่ี 

ภาคผนวก 2.4 https://youtu.be/KUGJ7v2qyJ
Q 

2.5 นายพรชัย  
จันทร์ธิบุญ อายุ 46 ปี 
อาชีพรับจ้าง 

ภาคผนวก 2.5  

2.6 นางณัฐนันท์ บัว
แก้ว อายุ 72 ปี (ละขันธ์
เมื่ออายุ 72 ปี วันที่ 20 
กรกฎาคม 61) 

ภาคผนวก 2.6  
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กรณีศึกษา/ 
กลุ่มผู้ศึกษา/ 

ผู้ปฏิบัติ 

 
ผลการปฏิบัติหลักการแพทย์วิถีธรรม 

 
ข้อมูลอ้างอิง 

2.7 หญิงวัยกลางคน 
เป็นไตเสื่อมระดับ 5 

ภาคผนวก 2.7  

2.8 หญิงไทย อายุ 49 ปี 
จังหวัด สระแก้ว อาชีพ 
เกษตรกร 

ภาคผนวก 2.8  

2.9 หญิงไทย อายุ 38 ปี 
จังหวัดกําแพงเพชร 

ภาคผนวก 2.9  

2.10 คุณต้ัม นักวิชาการ
ปฏิบัติงาน รพ ใน  
อ.นาเชือก มหาสารคาม 
 อายุ 31 ปี 

ภาคผนวก 2.10  

2.11 นายสิทธิพร วัฒทา 
อายุ 44 ปี  อาชีพ
ค้าขาย 

ภาคผนวก 2.11  

2.12. นายแพทย์ชัยรัตน์ 
เจริญสุข ผอ. รพ.เพ็ญ 
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 

ภาคผนวก 2.12 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=633ToZFG22w 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=SqtqMk3GCWw 
 

2.13 นางสาวเตือนใจ 
จันทะ อายุ 43 ปี 
จังหวัดมหาสารคาม 

ภาคผนวก 2.13 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=DQ-586osARg 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=8ijiwzd58SQ 

 
สรุปอภิปรายผล 

จะเห็นว่า ผลการปฏิบัติหลักการแพทย์วิถีธรรม (เทคนิค 9 ข้อ) กับการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วยอาการโรคไตเสื่อมและไตวาย จากกรณีศึกษาต่าง ๆ ข้างต้น เป็นไปตามกระบวนการรักษา
สุขภาพด้วย “การดับทุกข์ดับที่เหตุแห่งทุกข์” และ “ละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง” คือ การ
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ดับโรคท่ีต้นเหตุแห่งโรค ซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์ในการใช้การแพทย์วิถีธรรมในชีวิตประจําวัน 
และการขับเคลื่อนงานด้านการดูแลสุขภาพของประชนชนในจังหวัดกาฬสินธ์ุของ ดร.สม นาสอ้าน 
(สัมภาษณ์. 20 มีนาคม 2562) พบว่า ข้อมูลในการตีความบทเรียนการแพทย์วิถีธรรมมีหลักการที่
สําคัญ คือ การลดภาระการขับพิษของตับไตและลําไส้ โดยใช้ “การสวนล้างลําไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่
ถูกกัน” (หรือดีท็อกซ์ - เทคนิคข้อ 3) อาหารปรับสมดุลหรืออาหารที่ไม่ปรุงแต่ง (ใช้เกลืออย่างเดียว
เพียงเล็กน้อย) (เทคนิคข้อ 7) โดยเฉพาะการเลิกกินผงชูรสซึ่งมีเกลือโซเดียมสูงได้ โปรตีนจากถั่วที่มี
ฤทธ์ิเย็น เช่น ถั่วเขียว จึงไม่เกิดพิษจากโปรตีนที่ได้จากเน้ือสัตว์ ค่า creatinine จะสูง รวมท้ังนํ้า
สมุนไพรฤทธ์ิเย็นจะถูกกับไตร้อน เขาจะชอบฤทธ์ิเย็น และจะมีสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผัก ทําให้
ลดพิษและภาวะกรดในเลือดได้ดี  นอกจากน้ันยาเม็ดที่สําคัญที่สุดของการแพทย์วิถีธรรม คือ “การรู้
พักรู้เพียร” (เทคนิคข้อ 9) และ “การใช้ธรรมะ ละบาป บําเพ็ญบุญกุศล ทําจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี 
และสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี” (เทคนิคข้อ 8) ทําให้ปล่อยวางไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน มีจิตเป็น
กุศล เซลล์ต่าง ๆ ก็ทํางานมีประสิทธิภาพสูง เกิดภูมิต้านทาน มีพลังขับพิษได้ดี  จึงสามารถฟ้ืนฟูเซลล์
ให้ทํางานปกติได้  

สอดคล้องกับ “สิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกคือการดับทุกข์ได้สําเร็จ” ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ใน
พระไตรปิฎก เล่ม 13 ข้อ 152 ดูกรมาลุงกยบุตรเพราะเหตุน้ันแลเธอทั้งหลายจงทรงจําปัญหาที่เราไม่
พยากรณ์ (ไม่อธิบาย)โดยความเป็นปัญหาที่เราไม่พยากรณ์และจงทรงจําปัญหาที่เราพยากรณ์ 
(อธิบาย) โดยความเป็นปัญหาที่เราพยากรณ์เถิด. 

“ดูกรมาลุงกยบุตร อะไรเล่าที่เราไม่พยากรณ์ ดูกรมาลุงกยบุตรทิฏฐิว่า โลกเที่ยง โลก 
ไม่เที่ยง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ชีพอันน้ันสรีระก็อันน้ัน ชีพอย่างหน่ึงสรีระอย่างหน่ึง สัตว์เบ้ืองหน้า
แต่ตายไปมีอยู่ สัตว์เบ้ืองหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ สัตว์เบ้ืองหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มี ไม่มีอยู่ก็มี สัตว์เบ้ือง
หน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็หามิได้ ไม่มีอยู่ก็หามิได้ ดังน้ีเราไม่พยากรณ์. 

ดูกรมาลุงกยบุตรก็เพราะเหตุไร ข้อน้ันเราจึงไม่พยากรณ์เพราะข้อน้ันไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์ไม่เป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพ่ือความหน่ายเพ่ือความคลายกําหนัดเพ่ือความ
ดับเพ่ือความสงบเพ่ือความรู้ย่ิงเพ่ือความตรัสรู้เพ่ือนิพพานเหตุน้ันเราจึงไม่พยากรณ์ข้อน้ัน. 
 ดูกรมาลุงกยบุตรอะไรเล่าที่เราพยากรณ์ ดูกรมาลุงกยบุตร ความเห็นว่าน้ีทุกข์ น้ีเหตุให้เกิด
ทุกข์น้ี ความดับทุกข์น้ีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังน้ีเราพยากรณ์. ก็เพราะเหตุไรเราจึงพยากรณ์ข้อ
น้ัน เพราะข้อน้ันประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบ้ืองต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไปเพ่ือความหน่าย เพ่ือ
ความคลายกําหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพานเหตุน้ัน
เราจึงพยากรณ์ข้อน้ัน. เพราะเหตุน้ันแหละ เธอทั้งหลายจงทรงจําปัญหาท่ีเราไม่พยากรณ์โดยความ
เป็นปัญหาที่เราไม่พยากรณ์ และจงทรงจําปัญหาที่เราพยากรณ์โดยความเป็นปัญหาที่เราพยากรณ์
เถิด.” 
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พระไตรปิฎก เล่ม 19 ข้อ 1717 พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า  
“ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วจะควรกระทําอย่างไร?  ภิกษุทั้งหลาย

กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้วควรจะกระทําความพอใจความ
พยายามความอุตสาหะความไม่ย่นย่อความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพ่ือดับผ้าหรือ
ศีรษะนั้น. 

พระพุทธเจ้าตรัสดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลพึงวางเฉยไม่ใส่ใจถึงผ้าหรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้แล้ว
พึงกระทําความพอใจความพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นย่อความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะ
อย่างแรงกล้า เพ่ือตรัสรู้อริยสัจ 4 ที่ยังไม่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงอริยสัจ4เป็นไฉน?  คือทุกขอริยสัจ
สมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ
เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียร เพ่ือรู้ตามความเป็นจริงว่าน้ีทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธริย
สัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 

พระไตรปิฎกเล่ม 4 ข้อ 14 ดูกรภิกษุทั้งหลายข้อน้ีแลเป็นทุกขอริยสัจคือความเกิดก็เป็น
ทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็น 
ที่รักก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาส่ิงใดไม่ได้สิ่งน้ันก็เป็นทุกข์ โดย
ย่นย่ออุปาทานขันธ์ 5 เป็นทุกข์ 

“ดูกรภิกษุทั้งหลายข้อน้ีแลเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ตัณหา อันทําให้เกิดอีกประกอบด้วย
ความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์น้ันๆคือกามตัณหาภวตัณหา
วิภวตัณหา. 

ดูกรภิกษุทั้งหลายข้อน้ีแลเป็นทุกขนิโรธอริยสัจคือตัณหานั่นแลดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคคือ
วิราคะสละสละคืนปล่อยไปไม่พัวพัน. 

ดูกรภิกษุทั้งหลายข้อน้ีแลเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์8น้ีแหละ
คือปัญญาเห็นชอบ1ความคิดชอบ 1 วาจาชอบ 1 การกระทําชอบ 1 อาชีพชอบ 1 เพียรชอบ 1 สติ
ชอบ 1 ต้ังจิตชอบ1. 

จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าพบว่า ทุกข์ใจที่มีกับร่างกายหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นทุกข์
อริยสัจ อันมีต้นเหตุมาจากตัณหาคือความอยากตามที่ชอบชัง (ชอบก็อยากได้มา ชังก็อยากเอา
ออกไป) อยากได้สมใจ ยึดมั่นถือมั่นว่า ถ้าได้สมใจจึงจะสุขใจชอบใจ ถ้าไม่ได้สมใจก็จะทุกข์ใจไม่ชอบ
ใจ อันเป็นรากเหง้าของทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายทั้งมวล สภาพดับทุกข์คือตัณหาดับ เป็นสภาพ
ยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง ไม่ยึดมั่นถือมั่น (ยึดในสิ่งที่ควรยึด วางในสิ่งที่ควรวาง) ไม่กลัว ไม่กังวล ไม่
ระแวง ไม่หว่ันไหว วิธีดับทุกข์คือ อริยมรรคมีองค์ 8 (อริยศีล อริยสมาธิ อริยปัญญา) เมื่อดับทุกข์ใจได้ 
จะไม่ทําช่ัว จะทําแต่ดี ด้วยจิตใจที่ผ่องใส จึงทําให้ทุกข์กายหรือเรื่องร้ายจากพฤติกรรมใหม่ไม่เกิด 
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ทุกข์กายหรือเรื่องร้ายจากพฤติกรรมเก่าที่พลาดทํามาแล้วในชาติน้ีหรือชาติก่อน ๆ ก็จะลดลงเบาลง
ไปเรื่อยๆ 

พระพุทธเจ้ายืนยันว่า ทุกข์ใจเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก เป็นทุกข์ที่มีความแรงเปรียบเทียบ
เท่ากับดินทั้งแผ่นดินเมื่อเทียบกับทุกข์กายหรือเร่ืองร้ายมีความแรงเปรียบเทียบเท่ากับฝุ่นปลายเล็บ 
(พระไตรปิฎกเล่ม 16 ข้อ 311) 

สอดคล้องกับคําตรัสในพระไตรปิฎก เล่มที่ 11 สังคีติสูตร” ข้อที่ 293 กล่าวถึงที่ต้ังแห่ง
ความเพียร 5 อย่าง หน่ึงใน 5 ข้อน้ัน พระพุทธองค์ตรัสว่า “เป็นผู้มีโรคน้อย   มีทุกข์น้อย 
ประกอบด้วยเตโชธาตุ (ความร้อนในร่างกาย)  อันมีวิบาก (พลังสร้างผล) เสมอกันไม่เย็นนัก ไม่ร้อน
นัก เป็นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ความเพียร” 

จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าพบว่า การปรับสมดุลร้อน-เย็น จะทําให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย 
ส่งผลให้มีสภาพร่างกายพร้อมที่จะประกอบความเพียร ซึ่งก็คือร่างกายที่แข็งแรงน้ันเอง 
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บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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ภาคผนวก 
1. งานวิจัย  
 1.1 ชื่อเรื่อง : ผลลัพธ์การฟืน้ฟูไตผูป้่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกช้อนทางไต 
ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสนิธุ ์ 

ผู้วิจัย   
นายวงศ์ประสิทธ์ิ มะลิรส  เจา้พนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน รพ.สต.ท่าไคร้ 
นางบุญทัน มะลิรส  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ รพ.สต.ท่าไคร้ 
นางนิตยา  ยานสิทธ์ิ  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ รพ.สต.ท่าไคร้ 
นางสุวคนธ์  บุญเริ่ม  พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ รพ.สต.ท่าไคร้ 
1.1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา (ความสําคัญ จําเป็น แนวคิดทฤษฎี) 
สถานการณ์ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่าการชะลอไตเสื่อมมีอัตราลดลง  ปี พ.ศ.2558-

2560  พบว่าร้อยละ 68.45, 60.04 และ60.96   สถานการณ์ของอําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ พบว่าการ
ชะลอไตเสื่อมมีอัตราลดลง  ปี พ.ศ.2558-2560  พบว่าร้อยละ 68.43, 60.51 และ 59.89 และจาก
สถิติพบว่า  อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุในคลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูง ปี 2560 ได้รับการคัดกรอง 
3,887 คน มีผู้ป่วยไตเสื่อม จํานวน 1,717 คน พบภาวะไตเลื่อมระยะที่ 3 จํานวน 628 คน ซึ่งจํานวน
ผู้ที่ได้รับการคัดกรองมีภาวะไตเส่ือม คิดเป็นร้อยละ 44.17 ตําบลบึงวิชัย  มีผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะ
ไตเสื่อม ระยะที่ ๑ (ค่า eGFR <  90) จํานวน 2 ราย ระยะที่ 2 (ค่า eGFR = 60-89) จํานวน 39 ราย 
ระยะที่ 3  (ค่า  eGFR = 30-59) จํานวน 17 ราย ระยะที่ 4 (ค่า eGFR = 15-29) จํานวน 5 ราย 
ระยะที่ 5 (ค่า eGFR <  15)  ไม่มี โดยมีสาเหตุจาก การสูญเสียเลือดหรือนํ้าในร่างกายมากเกินไป  
ความดันโลหิต  โรคเบาหวาน อาการแพ้อย่างรุนแรง การทํางานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายล้มเหลว 
การติดเช้ือ ผลข้างเคียงจากการใช้ยา ปัญหาเก่ียวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะแทรกซ้อนของโรค
ต่าง ๆ และจากงานวิจัยของ ป่ินแก้วและกรัณฑรัตน์ ปี 2551 พบว่า การสอนทักษะควบคุมอาหาร 
การรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพ่ือชะลอไตดีกว่าก่อนหากทําในระยะไตเสื่อม
ระยะ2-3 สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ,ศันสนีย์ ปี 2552 ทัศนีย์ และคณะ 2556 พบว่าการ
นํากระบวนการการจัดการตนเองดีขึ้นผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้สําเร็จ, ทีมผู้วิจัย
สนใจศาสตร์แพทย์วิถีธรรม(ใจเพชร กล้าจน, 2555)กิจกรรม9อย่างมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยการเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม พบว่าสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลและภาวะแทรกช้อนของ
โรคไตได้ดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าไคร้ จึงได้เกิดแนวคิด ในการนําแพทย์วิถีธรรมมาใช้ใน
การฟ้ืนฟูไตผู้ป่วยเบาหวานโดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
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1.1.2 วัตถุประสงค ์
1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือฟ้ืนฟูไต ในผู้ป่วยเบาหวาน

ที่มีภาวะไตเร้ือรังระยะ 3 ตําบลบึงวิชัย อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
2 เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การจัดการดูแลตนเอง 

1.1.3 ระเบียบวิธีวิจัย  
 1.1.3.1 รูปแบบการวิจัย 

   ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาปัญหา
รูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง โดยการทบทวนเวชระเบียน จํานวน 17 ชุด และการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ผู้ป่วยโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 
3 จํานวน 17 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉล่ียร้อยละและวิเคราะห์เน้ือหาเชิงลึก 
โดยการวิจัยเชิงคุณภาพน้ีใช้ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการและผู้เก่ียวข้อง จํานวน 5 คน ร่วมกันวิพากษ์
รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ขึ้น 

   ระยะที่ 2 เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือประเมินผลการนํารูปแบบไปทดลอง
ใช้และติดตามประเมินผล(โดยการใช้แพทย์วิถีธรรม) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired simple  t-
test 

   1.1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยเบาหวานชนิด
ที่ 2 ที่มีภาวะแทรกช้อนทางไตจากภาวะไต ระยะที่ 3 จํานวน 17 คน 

 1.1.4 ผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 แสดงผลการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานในการนําแพทย์วิถีธรรมไป

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

หัวข้อ จํานวน(คน) ร้อยละ 
เม็ดที่ 1 รับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 7 00 
เม็ดที่ 2  กัวซา หรือ ขูดซา หรือ ขูดพิษ 1 4.71 
เม็ดที่ 3  สวนล้างลําไส้ใหญ ่(ดีทอกซ์) 3 6.47 
เม็ดที่ 4  แช่มอืแช่เท้าในนํ้าสมุนไพร 7 00 
เม็ดที่ 5  พอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร 5 8.24 
เม็ดที่ 6  ออกกําลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง 7 00 
เม็ดที่ 7  รับประทานอาหารปรับสมดุล 7 00 
เม็ดที่ 8  ใช้ธรรมะ ละบาป บําเพ็ญกุศล ทาํใจสบาย 2 0.59 
เม็ดที่ 9  รู้เพียรรู้พักให้พอดี 7 00 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปลี่ยนแปลงค่าไตของผู้ป่วยเบาหวาน 

ระดับ eGFR ก่อนใช้แพทย์วิถีธรรม 
(คน / ร้อยละ) 

หลังใช้แพทย์วิถีธรรม 
(คน / ร้อยละ) 

stage 1   
stage 2  2 คน / 11.76 
stage 3a 11 คน / 64.71 12 คน / 70.59 
stage 3b 6 คน / 35.29 3 คน 7 17.65 
stage 4   
stage 5   

รวม 17 คน 17 คน 
 จากตารางพบว่าผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเสี่ยงจากไตเส่ือมมีการเปล่ียนแปลงค่าของไตไป

ในทางที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 82.35 ส่วนที่มีค่าไตเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 17.65 และไม่

มีผู้ป่วยท่านใดที่มีค่าไตลดลง 

ตารางที่ 5   แสดงค่า eGFR ผู้สมัครใจเข้าร่วมวิจัย เปรียบเทียบก่อนและหลัง การปฏิบัติ

ยา 9 เม็ด(หมอเขียว) 

ที่ ชื่อ-สกุล ผู้เขา้ร่วมวิจัย 
อายุ 
(ปี) 

ค่า eGFR ก่อนใช ้ ค่า eGFR หลงัใช ้

1. นางเกสร  บุตรสารส 69 46 87 
2. นายคงเดช  ศรีวิจารณ์ 61 36 63 
3 นางบุญจันทร์  ภูจอมเดือน 55 30 50 
4. นางสมัย  มูลวิลัย 71 52 58 
5. นางเปลี่ยน  พิมพะนิตย์ 77 32 43 
6. นางจันทร์  ภูยาดวง 77 33 40 
7. นางเตียง  ภูสนธิ 70 50 55 
8. นางถาวร  คูณโน 60 50 54 
9. นางเสี่ยน  ภูมิทอง 63 39 49 
10. นางสมใจ  พลโคกก่อง 66 36 42 
11. นางเกน  พลโคกก่อง 66 50 56 
12. นางวิลัย  ภูจอมขํา 51 36 59 
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ที่ ชื่อ-สกุล ผู้เขา้ร่วมวิจัย 
อายุ 
(ปี) 

ค่า eGFR ก่อนใช ้ ค่า eGFR หลงัใช ้

13. นางอ่อน  ภูสมยันต์ 60 43 50 
14. นางทองสา  สังรวมใจ 64 40 50 
15. นางอุ่นใจ  อุบลเวช 68 40 49 
16. นางพรทิพย์  ฉันประเดิม 66 30 59 
17. นางบด  น้อยสมบัติ 75 45 54 

 

 1.1.5 สรุปผลการศึกษา 

  จากการศึกษา พบว่าผู้ป่วยเบาหวานเมื่อได้มีการพัฒนาการดูแลตนเองด้วยแพทย์วิถี

ธรรม (ยา 9 เม็ด) พบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อม ระยะที่ 3 จํานวน 17 คน มีการเปลี่ยนแปลงค่าของ

ไตมาอยู่ ระดับ 2 จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76  ส่วนที่เหลือมีการเปลี่ยนแปลงค่าไต โดย

แบ่งเป็น ระดับ 3a และ 3b (stage 3a ค่า eGFR = 30-44, stage 3b ค่า eGFR = 45-59) โดยจาก

ค่าไตที่ ระดับ 3b ทั้งหมด 6 คน เปลี่ยนมาเป็นค่าไต ระดับ 3a แนวโน้มดีขึ้นจํานวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 

 1.1.6 ปัญหาท่ีพบ 

  1. ผู้ป่วยบางคนขาดความตระหนักในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง เน่ืองจากยังไม่มีอาการ

แสดงที่ผิดปกติของไตเรื้อรัง ระยะที่ 3 

  2. การจัดรูปแบบการดูแลตนเองของผู้ป่วยเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนยังไม่เป็นรูปแบบ

เดียวกัน 

  3. ผู้ป่วยไตเรื้อรัง ระยะที่ 3 มีภาวะแทรกซ้อนหลายระบบ ทําให้ไม่สามารถดูแลตนเอง

ได้ 

 1.1.7 ข้อเสนอแนะ 

  1. หน่วยบริการควรมีการศึกษารูปแบบอย่างเข้มแข้งเพ่ือดูผลสําเร็จของการฟ้ืนฟูไต 

  2. การมีความรู้ตามความเป็นจริงขององค์ความรู้ที่ ถูกต้อง ถูกตรง  ในการแก้ไขปัญหา

หรือปรับสมดุลสุขภาพ ณ ยุคน้ันๆ  วันเวลาน้ันๆ บุคคลน้ันๆ  และสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมน้ันๆ  เป็น

เรื่องที่สําคัญย่ิง  แต่สิ่งที่มีความสําคัญย่ิงกว่าก็คือ  การทําให้ได้ตามท่ีรู้  ไม่ใช่แค่รู้แล้วจะมีสุขภาพที่ดี



15 
 

ได้  ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  เป็นเรื่องสําคัญที่สุด ที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง จนเป็นปกติใน

วิถีชีวิต น่ันคือ “ความสําเร็จของการดูแลสุขภาพ” 

  
1.2 ชื่อเรื่อง : ผลลัพธ์การจัดการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อฟื้นฟูไต ในผู้ป่วยไตรื้อรังระยะ 3 

อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ผู้วิจัย  

บุญทัน มะลิรส *  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 
ลัดดา อะโนศรี**  ปรด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
ปิยะนุช ปฏิภาณวัตร*** พ.บ.ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต) 
เนาวรัตน์ จุฑาสงฆ์**** นวก. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วงศ์ประสิทธ์ิ มะลิรส***** ปกศ. (วิชาการสาธารณสุข) 
กันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล****** ปรด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการดูแล
สุขภาพตนเองเพ่ือฟ้ืนฟูไต ในผู้ป่วยไตเร้ือรังระยะ 3 อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2) ศึกษา
ผลลัพธ์การจัดการดูแลตนเอง ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ การดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง โดยการ
ทบทวนเวชระเบียน จํานวน 480 ชุด และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เก่ียวข้องในการดูแลผู้ป่วยโดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ  จํานวน 25 คน และ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จํานวน 120 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยร้อยละและ
วิเคราะห์เน้ือหาเชิงลึก ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพตนเอง
เพ่ือฟ้ืนฟูไต ในผู้ป่วยไตเร้ือรังระยะ 3 โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการและผู้เก่ียวข้อง จํานวน 15 คน 
ร่วมกันวิพากษ์รูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบให้มีความ
สมบูรณ์ขึ้น ระยะที่ 3 เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือประเมินผลการนํารูปแบบไปทดลองใช้และติดตาม
ประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Paired simple  t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาในการ
จัดการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือฟ้ืนฟูไตเสื่อม ในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 3 คือ ผู้ป่วยขาดความตระในการ
ดูแลตนเองท่ีถูกต้อง เน่ืองจากยังไม่มีอาการแสดงท่ีผิดปกติของไตเรื้อรังระยะ 3 ขาดโอกาสการเข้า
ร่วมในการวางการรักษาและการจัดรูปแบบการดูแลตนเอง รูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ระบบสารสนเทศของผู้ป่วยโรคเร้ือรังและภาวะแทรกซ้อน
ยังไม่เป็นระบบและไม่มีการส่งคืนข้อมูลกลับสู่พ้ืนที่อย่างเป็นระบบ และไม่ต่อเน่ือง ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ระยะ 3 ยังมีรูปแบบการดูแลตนเองไม่เหมาะสม มีภาวะแทรกซ้อนหลายระบบ พยาบาลขาดความรู้
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และทักษะในการจัดการดูแลผู้ป่วยเพ่ือชะลอไตเสื่อม 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพ
ตนเองเพ่ือฟ้ืนฟูไต ในผู้ป่วยไตเร้ือรังระยะ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 8 กิจกรรม 3) ผลการทดลองใช้รูปแบบ
การจัดการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือฟ้ืนฟูไต พบว่า ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลสุขภาพ
ตนเอง  ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการนํารูปแบบไปใช้ อยู่ในระดับสูง และการจัดการดูแลโดย
พยาบาลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นจากก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 การนําผลงานไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยได้นําผลการวิจัยเสนอต่อผู้บริหารระดับจังหวัด และได้รับการ
สนับสนุนให้เผยแพร่รูปแบบที่พัฒนาขึ้น นําสู่แผนปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 
Service plan สาขาไต ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ  
 
คําสําคัญ แบบมีส่วนร่วม ฟ้ืนฟูไต ไตวายเรื้อรังระยะ 3   

  
1.3 ชื่อเรื่อง : ผลลัพธ์การฟืน้ฟูไตผูป้่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะแทรกช้อนทางไต 

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตําบลเมืองเสอื อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
ผู้วิจัย : นางชลิดา ทองประสม 
ผู้นําเสนอ : นางชลิดา ทองประสม 
บทคัดย่อ 
ภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานนับมีปริมาณผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นทุกปีและสภาวะปัญหา

สุขภาพมีความรุนแรงแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ต้องใช้งบประมาณในการแก้ปัญหาเป็นจํานวนมาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือฟ้ืนฟูไตของผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะไตเสื่อมระยะ 3 ตําบลเมืองเสือ อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

รูปแบบวิจัย ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ระยะที่ 2 เป็นวิจัยเชิง
ก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ การสัมภาษณ์ ทบทวนเวช
ระเบียน ระยะที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีการใช้การสอนสาธิต และฝึกปฏิบัติ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบบันทึกพฤติกรรม และค่า GFR ขั้นตอนการดําเนินงานสํารวจกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะ 
ไตเส่ือม ระยะที่ 3 เพ่ือหาข้อมูลในการศึกษาจากเวชระเบียนสํารวจความสมัครใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมและเก็บผลตรวจค่าไตก่อนเข้าร่วมโครงการ ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยประวัติการรักษาจากเวช
ระเบียนให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายในการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม สาธิตและฝีกปฏิบัติการดูแล
สุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม 1 ครั้งออกติดตามกลุ่มเป้าหมายในการดูแลสุขภาพที่บ้าน 5 ครั้ง และ
คลินิกเบาหวาน 5 ครั้ง โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม ตรวจค่าไตหลังการเข้าร่วมโครงการ ประเมินผล
การดูแลผู้ป่วยเพ่ือฟ้ืนฟูไตด้วยแพทย์วิถีธรรม และรายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ค่าเฉล่ียร้อยละ ค่า SD ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยที่มีภาวะไตเรื้อรัง ระยะที่ 3 จํานวน 17 คน มีการ
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เปลี่ยนแปลงค่าของไตมาอยู่ ระดับ 2 จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 ส่วนที่เหลือมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าไต โดยแบ่งเป็น ระดับ 3a และ 3b (stage 3a ค่าeGFR = 45-59 stage 3b ค่า 
eGFR = 30-44) โดยจากค่าไตที่ ระดับ 3b ทั้งหมด 6 คน เปลี่ยนมาเป็นค่าไต ระดับ 3a แนวโน้มดี
ขึ้น จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีภาวะเสี่ยงจากไตเรื้อรังมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าของไตไปในทางที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 82.35 ส่วนที่มีค่าไตเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 
17.65 และไม่มีผู้ป่วยท่านใดที่มีค่าไตลดลงการแพทย์วิถีธรรม มีจุดเด่นคือประหยัดเรียบง่าย 
ปลอดภัยได้ผล แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ พ่ึงตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลักและสามารถ
ประยุกต์เข้ากับชีวิตได้อย่างย่ังยืนซึ่งเป็นทางเลือก หน่ึงในการแก้ปัญหาผู้ป่วยเบาหวานท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตได้  
 
คําสําคัญ: ฟ้ืนฟูไต, ไตเรื้อรังระยะที่ 3 , แพทย์วิถีธรรม 
 

1.4 ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมร่วมกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน
สําหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จังหวัดกาฬสินธุ์  

ผู้วิจัย : เอม จันทร์แสน, สุธีรา อินทเจริญศานต์, รัสรินทร์ ฉัตรทองพิศุทธ์ิ) 
บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Analytic 

Studies) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการตนเองภาวะสุขภาพและค่า eGFR ของ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จากการประยุกต์ใช้หลักการแพทย์วิถีร่วมกับหลักการแพทย์แผนปัจจุบันสาหรับ
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในจังหวัด
กาฬสินธ์ุ ช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2560 จํานวน 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 
76 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (1) กลุ่มที่ใช้แนวทางร่วมคัดเลือกแบบเจาะจง
ตามคุณสมบัติที่กําหนด 5 ข้อ จานวน 38 คน แล้วเลือกกลุ่มที่ใช้แนวทางเดียวกันด้วยการจับคู่ 
(Match Pair) อีก 38 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามพฤติกรรมการ
จัดการตนเอง แบบสอบถามภาวะสุขภาพด้านกายและสังคม ส่วนภาวะสุขภาพด้านจิตใจใช้ของกรม
สุขภาพจิต (2558) วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา และเปรียบเทียบด้วยสถิติ Independent 
Sample t-test ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองของกลุ่มที่รักษา
โดยแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับแพทย์วิถีธรรมสูงกว่ากลุ่มที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับภาวะสุขภาพพบว่ากลุ่มที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับ
แพทย์วิถีธรรม มีภาวะสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับสูงกว่ากลุ่มที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันเพียง
อย่างเดียว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ค่า eGFR ก่อนทาการศึกษาทั้งสองกลุ่มมีค่า
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ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังทําการศึกษากลุ่มที่รักษาโดยแพทย์แผน
ปัจจุบันร่วมกับแพทย์วิถีธรรมมีค่า eGFR สูงกว่ากลุ่มที่รักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสรุป การประยุกต์ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมร่วมกับหลักการแพทย์แผน
ปัจจุบันในการดูแลรักษาผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง ช่วยให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการจัดการตนเองและมีภาวะ
สุขภาพดีกว่าการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ควรนําแนวทางการดูแลสุขภาพ
ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมไปประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวทางของแพทย์แผนปัจจุบันในการส่งเสริม
สุขภาพและดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะยาวต่อไป 
 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการจัดการตนเอง, ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง, การแพทย์วิถีธรรม 

 

1.5 ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
(เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง)คลินิกหมอครอบครัวบ้านท่าศรีธรรม ปี 2557-2561 

คําสําคัญ : การเฝ้าระวังภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ผลการดําเนินงาน : จากพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ทําให้

ค่าการทํางานของไตในภาพรวมดีขึ้น สามารถชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ 
ชื่อและที่อยู่ขององค์กร :  คลินิกหมอครอบครัวบ้านท่าศรีธรรม ถนนวิทยะธํารง ตําบลใน

เมือง อําเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 
สมาชิกทีม :  
1.  พญ.อุษนา  เซียนมงคล                       อายุรแพทย์(จิตอาสา) 
2.  นางเมตตา วงศ์พันธ์    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
3.  นางทิพย์สุคนธ์  เนินทราย             พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
4.  นางสาวภาณุวรรณ ลาดหนองขุ่น            พนักงานช่วยการพยาบาล 
เป้าหมาย :  เพ่ือลดอัตราไตเสื่อมระยะ 3 ลงอย่างน้อยร้อยละ 20 ภายในเวลา 5 ปี 

(2557-2561) 
ปัญหาและสาเหตุ :  
 ภาวะไตเส่ือมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง หากไม่มีระบบการเฝ้าระวังที่ดี

จะนําไปสู่ภาวะไตวายได้ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยซึ่งคุกคามต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
โดยตรง และสิ้นเปลืองงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ยาวนานตลอดชีวิต ดังน้ันจึงต้องมีระบบ
การเฝ้าระวังที่ดีจึงจะสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ 

การเปลี่ยนแปลง : มีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะไตเสื่อมดังนี้ 
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2. กรณีศึกษา ไตวาย 
2.1 ยายโกฏิ มะลิรส อายุ 79 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์  

เป็นไตวายระยะสุดท้าย วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เริ่มป่วย เหน่ือยมาก ทานข้าวก็
อาเจียนออก มีลูกชายกับสะใภ้เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพยาบาลที่ช่วยดูแล โดยใช้เทคนิค/ยา  
9 ข้อ/เม็ด ตามอาจารย์หมอเขียว รักษา 100% วัดไข้ ได้อุณหภูมิ 43 องศา สูงมาก เน่ืองจากกินข้าว
ไม่ได้จึงให้กินนํ้าข้าวแทน นํ้าต้มถั่วขาวด้วย ถอนพิษตลอด ค่าไต 5% ค่า Creatinine 6.8% โคม่า
เพราะค่าน้ีปกติไม่เกิน 1.3 ค่า BUN 113 ปกติค่าน้ีไม่เกิน 18 คนไข้หายใจเบา อ่อนแรงมาก ตัวบวม 
หน้าเศร้าหมอง เหมือนจะตาย  ใช้ผักพ้ืนบ้านทําอาหารให้กิน ใช้ปัสสาวะเป็นหลัก ทั้งด่ืม เช็ดตัว ทา 
ด่ืมนํ้าย่านาง พอก ทา ประคบ อบ อาบ เช็ดตัวด้วยผ้าขนหนูแรง ๆ เป็นการกัวซาในตัว เปิดธรรมะ
อาจารย์หมอเขียวให้ฟังตลอด  ไม่เร่งผล ไม่กังวล หายก็ได้ ไม่หายก็ได้ 10 วันผ่านไป เริ่มฟ้ืน อัศจรรย์
มาก แม่เริ่มพ่ึงตนได้ จึงทําโยคะเอง เริ่มเดินเอง ดีขึ้นเป็นลําดับ ปัจจุบันน้ีหายแล้ว แข็งแรงมากค่ะ 

2.2 นางเพิ่มสุข สังคมศิลป์ ข้าราชการบํานาญ อายุ 63 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตอนแรกเป็นแผลที่เท้า ไม่ยอมกินยา ผ่านไป 1 เดือน ก็เริ่มติดเช้ือในกระแสเลือด 

ระบบหายใจล้มเหลว ไตวาย ช็อค สมองติดเช้ือ เป็นไข้สูง เริ่มเป็นแผลกดทับ ใส่ท่อช่วยหายใจ  
ใส่สายให้อาหาร อยู่ห้อง ICU นายแพทย์บอกโอกาสรอดเพียง 20% ลูกที่ดูแลจึงขออนุญาตใช้ศาสตร์
รักษาหมอเขียวด้วย จึงใช้ปัสสาวะนาโน ฟังธรรมมะหมอเขียว ตอนน้ันป่วย 17 วัน ผมร่วง หนังลอก 
เส้นเลือดสมองตีบ ไหล่ติด ชาที่หน้าอก จึงนึกได้ว่าสภาพเดียวกันเลยกับตอนฆ่ากบ เขียด ต่อมา
อาการเริ่มดีขึ้น แต่ยังเหน่ือยมาก ทํากายภาพบําบัดด้วย ลูกเร่ิมป้อนข้าว สามีช่วยทําดีท็อกซ์ ใช้นํ้า
ปัสสาวะอย่างเป็นล่ําเป็นสันเลย ผ่านไป 2 สัปดาห์ ไตวายจาก 34% เพิ่มเป็น 82% ต่อมาเพิ่ม 
87% เม็ดเลือดขาวจาก 3,900 เป็น 7,800 จึงหยุดใช้ยาแผนปัจจุบันทุกอย่าง ใช้เพียงยาหมอเขียว 
หมอกายภาพบําบัดบอกว่า ร่างกายจะกลับมาปกติได้รอ 6 เดือน แต่ดิฉันทําโยคะหมอเขียว เพียง 4 
เดือนร่างก็ปกติ ทําจริง ได้จริงค่ะ 

2.3 นางจรูญ อายุ 56 ปี อาชีพช่างภาพอิสระ  
อยู่ในครอบครัวที่เครียดและก้าวร้าว พ่อแม่เลิกกันต้ังแต่อยู่ในท้องได้ 3 เดือน จึง

เครียดมาตลอดเลย เป็นไทรอยด์เป็นพิษตอนอายุ 33 ปี ต่อมาเป็นความดัน ไต และไตวาย เคยเป็น
โรคฉี่หนู  อ้ันปัสสาวะไม่ได้ ไหลตลอดเลย ปัสสาวะเหม็นมาก ต่อมาก็เป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ ดิฉันเช่ือ
เรื่องบุญกรรม เคยผ่าท้องงูกับคางคกมา ดังน้ันจึงมาถูกผ่าท้อง ในระหว่างรักษาก็ปวดแผลมาก จึง 
กัวซาแล้วรู้สึกดีมาก ความดันขึ้นก็กัวซา นายแพทย์สงสัยว่าทําไมร่างกายดีขึ้นมาก ดิฉันทําดีท็อกซ์
ทานปัสสาวะ และทําอาหารสูตรหมอเขียวทานเอง แต่ยังทานไข่บ้าง ตอนน้ีสบายดี ทํางานได้ปกติ 
เพ่ือนถามว่า เป็นมะเร็งจริงรึเปล่า ตอนน้ีก็ยังไปพบแพทย์ปกติที่ท่านนัด คุณหมอสงสัยว่าผลเลือดดี
ขึ้นมาก จึงบอกว่าทําดีท็อกซ์ ทานอาหารสูตรหมอเขียวค่ะ 
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2.4 นางวิรัสนีย์ มณีโรจ อายุ 42 ปี จังหวัดกระบี่  
ป่วยเป็นไตอักเสบ และครรภ์เป็นพิษ ทานยาเรื่อยมาจนเป็นไตเสื่อม และเป็นไตวาย

ระยะ 5 เป็นอัมพฤตด้วย ผมร่วง เดินไม่ได้ เล็บดํา ช่วยตัวเองไม่ได้ นอนติดเตียง คล้ายคนจะตายแล้ว 
ทีน้ีมีเพ่ือนมาเข้าค่ายหมอเขียวแล้วไปแนะนําให้ด่ืมนํ้าย่านาง ก็ทําตาม ปรากฏว่าเริ่มกระดิกขาได้ 
ต่อมาก็เดินได้ เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้ 21 ปีก่อนน้ี ทานยาหมอมาตลอด หมดเงินรักษาตัวเองเกือบ
ล้าน ก็ยังไม่หาย  แต่พอมาทานนํ้าย่านางกลับดีขึ้น จึงตามมาเข้าค่ายหมอเขียว หนีคุณหมอมาเพราะ
ท่านจะให้ฟอกไต แต่ดิฉันมั่นใจ ไม่ฟอกแล้ว วันแรกมา ก็เดินกระเผลก ๆ เหน่ือยมาก เริ่มทําทุกอย่าง
ที่อาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาสอน วันแรกก็เริ่มเดินขาตรงได้ ไม่กระเผลกแล้ว วันที่ 3 ก็ไปคั้น
ย่านางให้ผู้เข้าค่ายด่ืม แฟนไม่ต้องพยุงแล้ว ดิฉันทําทุกอย่าง ทั้งดีท็อกซ์ ด่ืมฉี่ กัวซา พอก อบ อาบ 
หยอด ได้ผลน่าอัศจรรย์มาก อยากบอกทุกท่านว่าไม่ต้องรอ รีบทําตามเลยที่อาจารย์หมอเขียวสอน 
โอกาสดีมาถึงแล้วค่ะ 

2.5 นายพรชัย จันทร์ธิบุญ อายุ 46 ปี อาชีพรับจ้าง 
การศึกษามัธยมต้น สถานภาพ โสด ระยะเป็นโรคไตก่อนพบแพทย์วิถีธรรม 8 เดือน 

เข้าค่ายคร้ังแรก พ.ศ.2561 เข้าค่ายใหญ่มา 1 ครั้ง ค่ายย่อย 1 ครั้ง 
ค่าไตก่อนรักษา Cr.2.5 eGFR29% 
ค่าใช้จ่ายในการรักษา สิทธ์ิบัตรทอง 30บาท 
ค่าไตรักษากับ ทางโรงพยาบาลไม่ดีเลยขึ้นเรื่อย ๆ มีแต่ทรงกับทรุด มารักษากับ 

แพทย์วิถีธรรม ยา 9 เม็ด หลังออกจากค่ายได้ 12 วัน หมอนัดตรวจพอดีปรากฏผลตรวจออกมาดีมาก
จนหมองงว่ามันเป็นไปได้ไง หมอไม่เช่ือจนต้องส่งไปตรวจในตัวจังหวัดผลออกมาดีกว่า รพ.ในอําเภอ 
ค่าไตที่วัดตอนน้ัน Cr.1.5 eGFR 59% 

ตอนน้ีสุขภาพทางกาย 80% ทางใจ90% 
ประโยชน์ของยา 9 เม็ด ถึงแม้ทําไม่ครบทั้ง 9 เม็ด แต่สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ ยังคงยึดมั่น

ยา 9 เม็ด ทําอยู่ตลอดจะปฏิบัติให้ถึงที่สุด ยังยึดคําสอนของอาจารย์หมอเขียวคือทําจริงได้จริง  
ทําเล่นได้เล่นครับ เจริญธรรมครับ 

2.6 นางณัฐนันท์ บัวแก้ว อายุ 72 ปี (ละขันธ์เมื่ออายุ 72 ปี วันที่ 20 กรกฎาคม 61)  
อาชีพ ค้าขาย เคยเข้าค่าย 1 ครั้ง ที่ ศูนย์ธรรมขาติบําบัด โรงพยาบาลโพธาราม เมื่อ 

เดือน ธันวาคม 4 ปีที่แล้ว ประเภท พักค้าง  
โรคประจําตัว : เบาหวาน ความดัน 
เป็นไตวายฉับพลันช่วงเดือนพฤษภาคม ทําให้ต้องฟอกไตฉุกเฉินเป็นเวลา 3 เดือนจน

ละขันธ์ที่บ้าน 
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ก่อนหน้าน้ีหลังจากที่แม่ไปค่าย แม่กลับมา พยายามใช้ยา 9 เม็ด ดีท็อกซ์ พอก 
ประคบ อาบ แช่มือเท้า ด่ืมนํ้าสมุนไพร ทานอาหารตามลําดับ ปรับสมดุลอาหาร โยคะและกัวซาเป็น
ครั้งคราวแต่ด่ืมฉี่ตลอด และทําดีท็อกซ์ทุกวันคะ แม่กินอาหารพุทธะสูตร 1 เป็นเวลา 1 ปีเต็ม ซึ่งก่อน
หน้าน้ีจะมีบางช่วงที่แอบกินเน้ือสัตว์ ทําให้ขาบวม ติดเช้ือ แต่ก็รักษาปัจจุบันคู่กับแพทย์วิถีธรรมมา
ตลอด แล้วก็ผ่านวิกฤตมาได้ 

ก่อนที่จะเกิดไตวาย แม่มีอาการหน้ามืด ลมป่วง แม่ไอมาก เสลดเยอะมาก ไม่ได้นอน
หลายคืนติดกัน เช้า ๆ ตัวบวม อยู่ดี ๆ แม่ไม่ฉี่ แม่บอกขอหาหมอดีกว่า (ปกติแม่จะไม่ไปคะ พวกเรา
จะดูแลกันด้วยยา 9 เม็ดตลอด) หมอแจ้งแม่ต้องฟอกไต เราพยายามย้ือเพ่ือใช้ยา 9 เม็ดให้นานสุด แต่
ก็ไม่อาจหนีวิบากที่ไล่ล่าได้ แม่ต้องฟอกไตด้วยเครื่อง เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม ก่อนกลับมาละขันธ์ที่บ้าน 
ระหว่างฟอก แม่เหน่ือย พูดน้อยลง หัวใจทํางานหนักขึ้น หมอให้ยาอะไรมา เราศึกษาหมด แล้วเอา
ผักพืชผลไม้มาทดแทน ส่วนยาและยาบํารุง เราทิ้งหมด แม่โยนท้ิงเลยคะ แม่ได้รับความเมตตาจาก
อาจารย์หมอให้ธรรมะทางโทรศัพท์เรื่องการอยู่กับความเจ็บป่วยและการยอมรับในวิบาก  

ทุกวันที่แม่ป่วย แม่ไม่เคยทิ้งยา 9 เม็ดเลย เราทํากันตลอด จนแม่เลือกที่จะไปเอง
เพราะท่านบอกว่าไม่ห่วงและไม่เอาอะไร ท่านไม่อยากเบียดเบียนตัวเองกับคนอ่ืน 

บีเริ่มวางขันธ์ให้แม่บ่อยเพราะระลึกถึงคําสอนของอาจารย์หมอเขียวว่า เราพูดบ่อย ๆ 
ถึงเวลา ถึงรอบบุญเขาจะหยิบไปใช้เอง ซึ่งเป็นจริงค่ะ แม่ไปด้วยใบหน้าย้ิม หน้าผิวพรรณชมพูเหมือน
แต่งหน้าเลย ไปกับเสียงสวดมนต์ด้วย ใครมาก็บอกว่าแปลกดี แม่ไม่ทรมาน ไม่ดําคล้ํา ไม่ใช่วิสัยปกติ
ของคนที่กินยาเยอะเป็น 20 ปีแถมฟอกไตอีก 

สรุปสภาพกายขันธ์ แม้จะละขันธ์แต่ท่านไปแบบเย็น สบาย เพราะท่านเตรียมตัวเอง
เน่ิน ๆ แล้ว 

สภาพจิตใจ ท่านไปสงบ เพราะกายที่เย็นสบายไม่รบกวนจิตของท่านเลยค่ะ 
2.7 หญิงวัยกลางคน เป็นไตเสื่อมระดับ 5  

อาการเหน่ือย อ่อนเพลีย พอรับรู้เครียด ไม่ออกจากบ้าน  ลูกบอกไปค่ายหมอเขียว จึง
ไปค่ายแล้วทําตามในค่าย โดยทําได้ไม่มาก ด่ืมนํ้าปัสสาวะ สวดมนต์ไหว้พระ โยคะ  คิดว่าช่างมัน
เถอะ สบายๆ  

ตอนไปเจอหมอ (แผนปัจจุบัน) หมอบอกต้องฟอกไม่ง้ันตายนะ  เครียด พอมาทางนี้ แพทย์
วิถีธรรม วางใจ ตายก็ตาย ขอบคุณโรคไตที่ทําให้มาพบเพ่ือนดี ๆ โรคไตเหรอ สบายแล้ว ไม่กลัว 

2.8 หญิงไทย อายุ 49 ปี จังหวัด สระแก้ว อาชีพ เกษตรกร 
 เป็นโรค SLE กับเป็นโรคไตวาย ไตวาย มีอาการปวดตัว เดินแทบไม่ได้ เหมือน

เครื่องยนต์มีสนิมไม่ได้ใส่จาระบี มันจะขยับไม่ได้ เป็นมาเร่ือย ๆ  ปวดไต ปวดหลัง ไข่ขาวจะออกมา
กับปัสสาวะเยอะ                                                                                             
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เข้าค่ายสุขภาพคร้ังแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 วันแรกก็ยังเป็นไข้อยู่เหมือนเดิม 
พอกินนํ้าสมุนไพรฤทธ์ิเย็นเข้าไป เสร็จแล้วก็กัวซา ที่เดินไม่ได้ที่มันหล่อย (อ่อนแรง) ไปหมด กัวซา
ทั้งตัวรู้สึกดีขึ้น มีแรง กําลังดีขึ้น  จากท่ีเราเดินไม่ได้ มันเหมือนเชือกที่มัดที่ไม่ได้ดึง  เดินดีขึ้นจากเรา
เดินไม่ได้  เหมือนจะหลุด พอโดนกัวซาเข้าไปมันมีแรง แล้วเหมือนกระชุ่มกระชวยขึ้น แค่กัวซานะ 
พอเช้ามามันไม่จับไข้ ธรรมดา    ตี 3 จะจับไข้  รู้สึกดี โดยที่ลุกขึ้นมาเองได้ จากที่ลุกไม่ไหวต้องถ่าย
บนที่นอนฉี่บนที่นอน แล้วลุกเดินได้ ก็ดีใจ ฉันนึกในใจรอดตายแล้ว  พอวันที่ 4 กัวซาอีก ก็รู้สึกเบา
ขึ้นมาอีก กัวซา 2 ครั้ง  ก็หายไม่ได้กินยาอะไรอีกเลย จาก 11 ปีน้ีทานยามาตลอดเลย ตอนที่เป็นมาก
เช้ามื้อเดียว 30 กว่าเม็ด 

กลับบ้านไปก็ปฏิบัติตัวเคร่งครัดเหมือนในค่ายสุขภาพ แล้วไปตรวจตามท่ีหมอนัด 
หมอพูดว่าเอ้าทําไมมันดีขึ้น ค่ามันดีขึ้น  ไตมันกลับมาทํางานดีขึ้น จริง ๆ ดีขึ้นต้ังแต่วันที่ 3 ที่ 4 ที่เข้า
ค่ายแล้ว หลังออกจากค่ายมาก็เริ่มทํางาน  มันเดินได้ ขับรถได้  

 หลัก ๆ เลยคือเน้นอาหารปรับสมดุลคือผักบุ้งต้มจิ้มเกลือ ด่ืมนํ้าสมุนไพรปรับสมดุล 
กัวซา ทําดีท็อกซ์ด้วยนํ้าย่านางวันละ 2 ครั้ง พอกในจุดที่ไม่สบายด้วยกากหญ้านาง  

 ค่าใช้จ่ายในการมารับการรักษาแบบแผนทางเลือกแทบไม่ได้ใช้เลย แต่เราต้องปฏิบัติ
ตัวเราให้สม่ําเสมอ ให้รักตัวเอง ทําตามที่คุณหมอสอน ช่วงน้ันฉันคิดว่าฉันต้องตายแน่ ถ้าไม่เจอหมอ 
ถ้าไม่ได้เจอไม้กัวซาก็เดินไม่ได้ แต่ก็เหมือนได้ชีวิตใหม่ คุณหมอสอนธรรมะ สอนให้รู้และกินผักร้อน
ผักเย็นเป็น มาคลายเพราะฟังธรรมะ และเรื่องอาหารการกิน สองอันคู่กัน มันก็คลายออก ส่วน
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของการรักษาแบบแผนปัจจุบัน 3 ปี หมดปีละแสนกว่าบาท  

(ใจเพชร กล้าจน. (2553 :  211-219)) 
2.9 หญิงไทย อายุ 38 ปี จังหวัดกําแพงเพชร 

เริ่มแรกเป็นแผลในกระเพาะแบบเร้ือรัง แต่ไม่ทะลุ มีอาการปวดท้อง อืดท้อง แสบ
มาก แน่น แค่ด่ืมนํ้าก็จะแสบ ปวดหลัง รักษาด้วยวิธีการแผนปัจจุบัน พออยู่ได้ แต่ก็ไม่หาย แต่พอเร่ิม
เข้าปีที่ 2 อาการก็เริ่มมากขึ้น ๆ เข้าปีที่  3 อาการก็มากขึ้น คือเริ่มมีไข้หนาวสั่นและปวดหลัง เป็นอยู่
เรื่อย ๆ และมีปัสสาวะติดขัด  คุณหมอก็บอกว่าเป็น โรคไตอักเสบ และอักเสบไปเรื่อย ๆ ไม่ได้หายไป 
และได้รับยาเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นโรคไขมันพอกตับ ในปีที่ 4 และปีที่ 5 ไตบวม ทรมานมาก 

 พอดีที่เราดูรายการทีวี ได้เจอเร่ืองของคุณหมอเขียวเข้าโดยบังเอิญ และมีคนแนะนําให้กิน
ใบย่านาง ตอนแรกเราก็ลองทานก็อาเจียนเพราะกินข้นเกินไป จนได้มีโอกาสฟังบรรยายของคุณหมอ
เขียว ก็สนใจ จึงทําให้เกิดความหวังขึ้นมา  

 และได้มีการจองคิวในการเข้าค่ายสุขภาพหมอเขียววันที่ 24 มิถุนายน ปี 2552 พอมาถึง
ค่ายก็ได้ทานข้าวต้ม ตอนน้ันรู้สึกดีมากเพราะเมื่อทานเข้าไปไม่มีอาการระคายท้องเลย ฟังการ
บรรยายไปเร่ือย ๆ และได้ยินคุณหมอบอกว่าจะทานยาหรือไม่ทานยาก็ได้นะ ตอนน้ันต้องทานยา
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ประมาณ 25 เม็ด ก็ลดลงเหลือแค่ 3 เม็ด ได้ทํากัวซา Detox ทําให้อาการต่าง ๆ เริ่มดีขึ้น และอาการ
ต่าง  ๆ  ทุกอย่างดีขึ้นมาก  เริ่ มทํางานได้แต่ก็ไม่ เยอะ  สามารถดูแลตัวเองได้  โดยการทํา 
ดีท็อกซ์ กัวซา ด่ืมนํ้าคลอโรฟิลล์ โยคะ แช่มือแช่เท้า อบสมุนไพรด้วยใบเตย  ทานอาหารฤทธ์ิเย็น 
พอกทาสมุนไพร จนอาการต่าง ๆ เริ่มหายไป  

 ด้านจิตใจจากที่เคยใจร้อน ก็เริ่มวางใจได้ และฟังคุณหมอเขียวสอนจึงคิดได้ว่า สิ่งต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดี หรือสิ่งไม่ดี มันเป็นสิ่งที่เราทํามาทั้งสิ้น ทําให้เราทําใจยอมรับได้ดีขึ้น 

 หลังจากเข้าค่ายคร้ังแรกจนถึงตอนน้ีเป็นเวลาร่วม 10 เดือนแล้ว และอาการป่วยก็นับว่า
เกือบหายดีแล้ว และเข็งแรงมากข้ึนด้วย 

 ค่าใช้จ่ายในการมารับการรักษาแบบแผนทางเลือก ไม่ได้เสียอะไรเลยเพราะคุณหมอไม่ได้
คิดเงิน และมีประสิทธิภาพในการรักษาสูงมากโดยไม่ต้องทานยาเลย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ของการรักษาแบบแผนปัจจุบัน ใช้ไปประมาณร่วมๆ สองแสนกว่าบาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และไม่รวมค่าทํา MRI 

(ใจเพชร กล้าจน. (2553 : 185-189)) 
2.10 คุณต้ัม นักวิชาการปฏิบัติงาน รพ ใน อ.นาเชือก มหาสารคาม อายุ 31 ปี  
เป็นโรคไตวาย อัตรากรองไตเหลือ 3% ไม่อยากฟอกไต ได้ไปเข้าค่ายฟ้ืนฟูไตที่ รพ.สต.ท่า

ไคร้ อ.เมือง จ. กาฬสินธ์ุ 2 ครั้ง ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมที่ อ.ชุมแพ 1 ครั้ง และได้มีโอกาสพบ
อาจารย์หมอเขียวด้วยในค่ายน้ี  

วันหน่ึงในขณะที่กําลังสวดมนต์ไหว้พระตามเสียงอาจารย์ ถึงบท พุทธังสรณัง คัจฉามิ ตอน
น้ันตนหยุดหายใจ  ภรรยาได้ช่วยป๊ัมหัวใจนาน 30 นาที รถโรงพยาบาลมารับ แล้วป๊ัมหัวใจต่ออีก 30 
นาที คุณหมอบอกว่าเสียชีวิตแล้ว ตอนน้ันมาถึงหัวหน้าห้องฉุกเฉินพอดี บอกว่าขอช่วยเหลือต่อ ถ้า
ตายขอให้ตายในมือ ป๊ัมอยู่ 5 นาทีจึงมีสัญญาณชีพ จึงได้ส่งต่อ รพ.มหาสารคาม อยู่ icu 6 วัน อาการ
ดีขึ้น ก็ออกมาอยู่ห้องธรรมดา 

 ขณะหยุดหายใจ ได้นึกถึงบททบทวนธรรมที่อาจารย์หมอเขียวสอนว่า ตายก็จะไป
เกิดใหม่ ทําความดีต่อ อยู่ก็ทําความดีต่อ หลังจากน้ันได้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน ถ่ายอุจจาระไม่ออก 
กินยาระบายก็ไม่ถ่าย จึงได้ให้แม่คั้นนํ้าย่านางมาผสมทํา detox ปัจจุบันใช้เทคนิคยา 9 เม็ด ไม่กิน
เน้ือสัตว์ ควบคู่กันกับการไปฟอกไตสัปดาห์ละ 2 ครั้ง อัตราการกรองไตเพ่ิมขึ้น  

2.11 นายสิทธิพร วัฒทา อายุ 44 ปี  อาชีพค้าขาย 
การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6  สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่ป่วย เป็นความดันสูงมา 

17 ปีและไตวาย 1 ปี 4 เดือนขั้นสุดท้าย เข้าค่ายคร้ังแรกวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 ณ ศาลีอโศก 
ค่าไตก่อนฟอกเลือดตํ่ากว่า 10 ทําเส้นที่คอ 3 เดือนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1 เดือนและ

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง 2 เดือนค่าใช้จ่ายครั้งละ 2,000 บาทปัจจุบันล้าง ช่องท้องทางหน้าท้องด้วยตนเอง
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วันละ 4 เวลาเวลาละ 2,000 CC เมื่อถ่ายปัสสาวะออกต้องตวงและจดปริมาณไปรายงานให้แพทย์
ทราบการปฏิบัติยา 9 เม็ดด้วยการด่ืมนํ้าสมุนไพรปรับสมดุลในขณะเข้าค่าย 3 วันนํ้าหนักตัวลดลง 2 
กิโลกรัมและขาที่บวมตึงลดอาการบวมตึงอาการแข็ง ขาแข็งลดลง กัวซาได้ทํากัวซาที่หลังพิษออกมาก
เป็นสีแดงเข้มเป็นจ้ําๆ กลับไปบ้านทําดีท็อกซ์ วันละ 2 เวลา ถ่ายเองวันละ 3 ครั้งทําพอกทาและเช็ด
ตัวด้วยนํ้าสมุนไพร ด่ืมนํ้าปัสสาวะเลิกเน้ือสัตว์ทันทีปรับอาหารเป็นข้าวผัดถั่ว ด้วยความต้ังใจจริง 
อาการทางร่างกายดีขึ้น 50-60 เปอร์เซ็นต์ จิตใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ มีความเบิกบาน ยาเม็ดที่ 6 ทํา
โยคะได้อย่างมีฉันทะ ตามสภาพขาที่บวมมาก ขณะเข้าค่าย ได้ 3 วัน ได้หยุดยาไม่รับประทานยาและ
มีความยินดีเบิกบานตลอดการเข้าค่าย ข้างๆจัดมุมให้ล้าง ไตทางช่องท้อง สะดวกทุกอย่าง ได้รับ
ประโยชน์จากยา 9 เม็ด เพราะ ปฏิบัติแล้วร่างกายสบายเบากายมีกําลัง เป็นอยู่ผาสุขไร้กังวลจึง
ต้องการจะไปพบอาจารย์หมอเขียวที่ค่ายภาคเหนือข้อมูลอโศกต่อไปเพราะบ้านอยู่กําแพงเพชรมี
ความโปร่งโล่งใจที่ได้พบทางแก้ไขโรคไตที่ได้ผลรวดเร็วเพียง 3 วันก็สบายขึ้นมาก ถ้าปฏิบัติเทคนิคยา
เก้าเม็ดไปอีกคาดว่าผลเลือดครั้งต่อไปคงดีขึ้นตามลําดับเพราะสังเกตจากปัจจุบันน้ีเบากายมีกําลัง 
และมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความมั่นใจในยา 9 เม็ด ด้วยใจจริงครับผม 

2.12 นายแพทย์ชัยรัตน์ เจิญสุข ผู้อํานวยการโรงพยาบาลเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 
 สิ่งเหล่าน้ีเกิดขึ้นมาเพราะว่าท่านอาจารย์หมอเขียว ที่ค้นคว้าและเสียสละในการ

รวบรวมข้อมูลบูรณาการข้ึนมาให้เราได้สัมผัสยา 9 เม็ด หรือหลักการแพทย์วิถีธรรม 9 แนวทาง ไม่ว่า
จะเป็นการใช้นํ้าสมุนไพร การกัวซา ดีท็อกซ์ การแช่มือแช่เท้า การเหยียดยืดโยคะ การใช้อาหารปรับ
สมดุล การทําจิตใจให้ผ่องใส ลดบาปบําเพ็ญบุญ สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นหลักการที่พ่วงกับศาสนา ซึ่งทํา
ให้คนเรามีสุขภาพดีขึ้นได้จริง ๆ สิ่งที่ผมได้มาดูได้มาสัมผัสต้ังแต่ครั้งแรกเมื่อประมาณปี 2555 ก็คือ 
คนไข้เบาหวาน ความดันโรค ตับโรคไต โรคหัวใจสารพัด แม้กระท่ังมะเร็งที่ปรากฏว่าวันแรกกับวัน
สุดท้ายของค่าย เป็นหนังคนละม้วน หนังคนละม้วนจริง ๆ ครับ เพราะอะไรครับ ตรวจนํ้าตาลใน
เลือดกินยาเป็น 10 เม็ดต่อวัน ตอนมาตรวจคร้ังแรกก่อนเข้าค่าย ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติเบาหวานก็อยู่ที่ 
200 กว่า 300 น่ีขนาดกินยาเป็น 10 เม็ดนะ แต่หลังจากเข้าค่ายมากินอาหารปรับสมดุล เอาพิษออก
จากร่างกาย กัวซา ดีท็อกซ์ แช่มือแช่เท้า เหยียดยืดกดจุดลมปราณต่าง ๆ ปรากฏว่านํ้าตาลเหลืออยู่
ประมาณร้อยต้นๆ หรือ 100 กว่าแล้วแต่บางท่าน ท่านที่คุมนํ้าตาลได้ดีนํ้าตาลก็ลดลงไปมากคน ท่าน
ที่คุมได้น้อยก็นํ้าตาลก็ลดลงได้น้อย บางรายลดยาลงคร่ึงหน่ึง บางรายไม่กินยาเลยก็มี  

 ตอนน้ันผมมาแบบไม่ได้บอกใครนะ แต่มีโอกาสได้ไปเป็นจิตอาสาช่วยอ่านผลแลป
เปรียบเทียบก่อนหลังเข้าค่าย จึงได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย สําหรับตัวผมเองขอพูดตรง ๆ 
ว่า “ผมขนลุก” เพราะว่าเราสู้ด้วยยามาตลอด แต่ไม่สามารถควบคุมโรคได้เลย แต่พอมาปรับอาหาร 
แค่ปรับอาหารนะ ลดความเข้มข้นของอาหาร ลดรสของอาหาร กินจืดลง รวมถึงเอาพิษออกจาก
ร่างกายเท่าน้ีเอง ก็ทําให้โรคภัยไข้เจ็บลดลงไปได้แล้ว ไม่เฉพาะเรื่องของเบาหวาน เรื่องของโรคไต
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เสื่อม บางท่านเป็นเบาหวานด้วยไตเส่ือมด้วย เพราะกินยามานาน ปรากฏว่าค่าไตเสื่อมจากระดับ 3 
ระดับ 4 ลงมาอยู่ระดับ 2 ได้ เป็นไปได้อย่างไม่น่าเช่ือ มหัศจรรย์สําหรับผมที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบัน
มาก เป็นไปได้อย่างไร เท่าน้ันยังไม่พอขนาดไตว่าฟ้ืนฟูสภาพได้ ความดันก็ลง คนที่มาปรับอาหารบาง
คนลดยาความดันลง บางคนไม่กินเลยแล้วแต่สภาพร่างกาย โรคตับอักเสบเยอะ ๆ ปรากฏว่าค่าตับดี
ขึ้นอย่างมากเลย เราเห็นตัวเลขแล้วตะลึง เป็นไปได้อย่างไรค่าตับอักเสบ sgot sgpt 200-300 ลดลง
มาอยู่ที่ประมาณร้อยต้น ๆ เป็นไปได้อย่างไร อ้ึงไปเลย ค่าไทรอยด์อักเสบอีก บางคนกินยามาเป็นปี ๆ 
แล้วยังไม่ลง หรือลงก็ไม่เท่าไหร่ พอปรับอาหารลงมาอยู่ในระดับใกล้เคียงปกติ ในขณะที่บางคนแทบ
ไม่กินยาเลย เพราะบางคนเช่ือมั่น และเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ ผมจึงเช่ือว่าถ้าทําแบบเล่น ๆ ก็จะ
ได้เล่น ๆ ถ้าทําถ้าทําแบบจริงจัง ก็คงได้ผลแบบจริงจังครับ ผมประทับใจมาก พอเห็นผลอย่างน้ัน
 นอกจากน้ันยังไม่พอ โรคมะเร็งที่ผมเห็นกับตา พ่ีผดุงวิทย์ เป็นเจ้าหน้าที่ ธกส. จากขอนแก่น  
เป็น lymphoma ใหญ่ ๆ ก้อนเท่าลูกมะพร้าวอ่อน จําได้ว่าก้อนใหญ่มาก แต่วันที่ท่านกลับ คือยังไม่
จบค่าย ท่านอยู่ได้แค่ 3-4 วัน ผมสังเกตเห็นว่ามันยุบลงไปคร่ึงหน่ึง มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองอันน้ีผมสุดจะ
บรรยายครับ และทราบข่าวว่าว่าตอนน้ีเขาหายแล้ว (12 ธันวาคม 2558) มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองก้อน
เท่าลูกมะพร้าวอ่อน แล้วอยู่ในค่ายแค่ 3-4 วันเท่าน้ันเองก็ยุบลงไปต้ังครึ่งหน่ึง อันน้ีผมไม่สามารถ
บรรยายทางแพทย์สมัยใหม่ได้เลย มันยุบได้อย่างไร เป็นอะไรท่ีประทับใจมาก ๆ จึงอยากจะเชิญชวน
แพทย์ทุกคนมาดูด้วยกันครับ แต่ว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้ ก็เอาเป็นว่าท่านใดที่มีบุญมีจิตกุศลทางน้ี ก็
เชิญชวนมาร่วมรับฟังและร่วมศึกษาด้วยกัน ผมก็เล่าในส่วนที่ผมเห็นและประทับใจ และผมมีความ
เช่ือมั่นส่วนตัวผมเอง ผมก็ไม่คิดว่าตัวเองป่วย ผมแค่อยากมาเอาความรู้ไปช่วยคนครับ 

2.13. นางสาวเตือนใจ จันทะ อายุ 43 ปี จังหวัดมหาสารคาม 
ตอนที่หมอบอกว่า ไตวายระยะสุดท้ายแล้วนะ คุณมีเงินถึงล้านไหม ผมก็ว่าผมไม่มี

หรอกครับ ถ้าไม่ขายที่นา ขายท่ีนาก็อาจจะได้อยู่ ถึงจะมีถึงล้านหน่ึงคุณก็ยังจะไม่พอนะ พยาบาลอยู่
น่ันก็บอกว่าเห็นใจจริง ๆ ก็ไม่รู้จะว่ายังไงคือว่าค่ารักษามันสิ้นเปลืองมาก ฟอกคร้ังหน่ึงก็ทีละ 2,000 
บาท 2 วันฟอก ช่วงน้ัน 2 วันฟอก 2 วันฟอก แล้วค่าอยู่ค่ากินเรา ค่ารถเดินทางมาอีก แล้วมันจะได้
ทําอะไรกัน แล้วก็มีน้องจิตอาสามาแนะนําว่าเขาก็อยู่ในห้องไอซียูมาได้ต้ัง 50 วัน เขาไม่ตายหรอก 
แสดงว่าเขารอฟ้ืนตัว พ่ีพลทําอะไรอยู่ เห็นไหมอกุศลนะ มันดลให้ผมคิดไม่ถึงว่าเราก็เรียนรู้เรื่องน้ีมา 
นํ้าย่านางทําไมไม่ให้เขากินนะ ผมก็ให้ ให้เป็นนํ้าสกัดฤทธ์ิเย็น ได้มาจากจิตอาสาซึ่งเขาทํามาจากราก
หญ้าคา ก็ช่วยบํารุงไต อันน้ันก็ช่วยได้ส่วนหน่ึง แต่ว่ามันไม่มีพลังชีวิตเหมือนนํ้าสมุนไพรฤทธ์ิเย็นสด
สด แล้วก็ได้ความเมตตาจากแม่ครั่งช่วยเก็บผัก ผมก็มาจดดู มีใบอ่อมแซ่บ ใบมะยม ใบเตย หญ้าม้า มี
อะไรเยอะแยะ 16 ชนิด และคั้นนํ้าเสร็จ ผมก็รีบเอาไปให้เขากิน 1 แก้วหลังจากกินไปไม่นาน ถ่าย
ออกมา 3 ครั้งรวดเลย ถ่ายออกมาใส่ผ้าแพมเพิร์สนะเต็มเลย คล้าย ๆ กับว่ามันขับของเสียออกมา
ครับ แล้วทีน้ีปัสสาวะออกมาเป็นกิโลเลยครับ ฤทธ์ิของสมุนไพรฤทธ์ิเย็น 
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ตอนน้ี ณ วันที่สัมภาษณ์ ภรรยามาพักฟ้ืนอยู่ข้างหลังน่ีครับ ผอม ๆ มองไปเห็นอยู่
ตอนน้ีไม่ได้ใช้ออกซิเจนแล้วครับ หายใจได้เอง แล้วก็กําลังกินข้าวเยอะ กินข้าวเป็นหม้อเลย ร่างกาย
เขากําลังจะฟ้ืนตัว มีแต่กิน มีแต่อยากกินอย่างเดียวเลย แล้วอาการของโรคไต ที่ว่าไตวาย ที่ว่าเป็น
ระยะสุดท้ายแล้ว คุณหมอแผนปัจจุบันบอกว่าเขาหายจากไตวายแล้ว ก็คือให้ทําแบบที่ภรรยาผมทําน่ี
แหละ มันสามารถหายได้ครับทุกโรคหายได้จริง ๆ  

ตอนน้ีไม่ต้องฟอกไตแล้วครับ ตอนน้ีท้องหายบวมแล้ว ยุบลงหมดเลยตอนน้ีเป็น
ปกติ สามารถขับถ่ายได้ปกติด้วย เริ่มดีท็อกซ์ได้ 2-3 วันแล้วครับ นอนโรงพยาบาลมาทั้งหมดเกือบ 4 
เดือน ขนาดใช้บัตร 30 บาทไม่ได้เสียเงิน ไม่ได้มีค่ายาอะไรนะ แต่ว่าค่าใช้จ่ายเป็นแสนสองแสนอยู่
ครับ มันเป็นค่านํ้ามันในการเดินทาง 

ภรรยาของผมที่หายได้ ก็วิธีน้ีแหละครับ ของคุณหมอเขียวน่ีแหละครับ ก็การรักษา
สมดุลร้อนเย็น ปรับร้อนปรับเย็นน่ีแหละครับ 

(ผู้ให้ข้อมูล คือ พ่อบ้านผู้ป่วย สัมภาษณ์ วันที่ 21 ธันวาคม 2557) 


