


 

 

คูมือสุขภาพพ่ึงตน  

แพทยวิถีธรรม ฝาวิกฤติโควิด 19 (ฉบับยอ) 

 

 

 

 

จัดทําโดย  

ดร.ใจเพชร กลาจน (หมอเขียว)  และคณะจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 

สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทยวิถีธรรมแหงประเทศไทย 
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หมวดสุขภาพ 

คูมือสุขภาพพ่ึงตน แพทยวิถีธรรม ฝาวิกฤติโควิด 19 (ฉบับยอ) 

ลิขสิทธิ์ มูลนิธิแพทยวิถีธรรมแหงประเทศไทย 

พิมพครั้งท่ี 1 สิงหาคม 2564 

เขียน ดร.ใจเพชร กลาจน (หมอเขียว)  และคณะจิตอาสาแพทยวิถี

ธรรม 

ผูเชี่ยวชาญดานการแพทยวิถีธรรม  

       กองการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

____________________ 

ขอมูลทางบรรณานุกรม 

ใจเพชร กลาจน (หมอเขียว)  และคณะจิตอาสาแพทยวิถีธรรม.  

(2564). คูมือสุขภาพพึ่งตน แพทยวิถีธรรม ฝาวิกฤติโควิด 19 (ฉบับยอ). 

เชียงใหม : มูลนิธิแพทยวิถีธรรมแหงประเทศไทย.  

____________________ 

จัดพิมพ  มูลนิธิแพทยวิถีธรรมแหงประเทศไทย 

เว็บไซต  www.morkeaw.net 

เฟสบุก  https://www.facebook.com/morkeawfansclub 

โรงพิมพ   บริษัท พิมพดี จํากัด โทร 02-401-9401 

เผยแพร ศูนยเรียนรูสุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนปานา

บุญและเครือขายกิจกรรมแพทยวิถีธรรม ดูรายละเอียดไดท่ี 

https://morkeaw.net/contact-us/ 

http://www.morkeaw.net/
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คาํนํา 
     คูมือสุขภาพพ่ึงตน แพทยวิถีธรรม ฝาวิกฤติโควิด 19 เลมนี้

เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ดร.ใจเพชร กลาจน และ

คณะ เรื่องสุขภาพพ่ึงตนดวยหลักการแพทยวิถีธรรมตามแนวศรษฐ

กิจพอเพียงกับการปองกันและลดปญหาตางๆ อันเกิดจากโควิด 19 

ผลการวิจัยพบวา วิธีการดังกลาวมีประสิทธิภาพในการปองกัน และ

แกไขปญหาตาง ๆ อันเกิดจากโควิดไดดี 

เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการชวยปองกันและแกไขปญหาอันเกิดจาก

เชื้อไวรัสโควิด ท่ีระบาดท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย ซ่ึงทําใหเกิด

อาการเจ็บปวยกับคนจํานวนมากและบางสวนเสียชีวิต เกิดสภาพ

ผูปวยลนเตียง ลนโรงพยาบาล ผูปวยจํานวนมากท่ีไมสามารถเขาถึง

บริการสุขภาพได สงผลกระทบใหเกิดความเสียหาย เดือดรอนดาน

ตางๆ สืบเนื่องตามมา ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ฯลฯ 

การปองกันและแกปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด มีประสิทธิภาพท่ีสุด ท่ี

พระพุทธเจาตรัสไว คือ “ตนเปนท่ีพ่ึงของตน” การพ่ึงตนในการ

ดํารงชีวิตท่ีประหยัด เรียบงาย รวมถึงการพ่ึงตนในการทําสิ่งท่ีจําเปน

สําคัญตอชีวิตในทุกๆดาน ท่ีตนสามารถทําได ท้ังดานการดูแลสุขภาพ 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ฯลฯ  จึงเปนสิ่งท่ีจําเปนสําคัญอยางยิ่ง

ท่ีตองทําควบคูกับการแกปญหาท่ีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
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ประชาชน กําลังดําเนินการอยู จึงจะทําใหชีวิตอยูรอดปลอดภัย อยู

เย็นเปนสุข และชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืนสืบเนื่องตอไปได 

     คูมือสุขภาพพ่ึงตน แพทยวิถีธรรม ฝาวิกฤติโควิด เลมนี้ จึง

นําเสนอเทคนิคการพ่ึงตนดวยหลักการแพทยวิถีธรรมตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง (การแพทยวิถีพุทธหรือการแพทยพุทธศาสตร) ใน

การปองกันการติดเชื้อโควิด การรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโค

วิด หรืออาการคลายติดเชื้อโควิด อาการขางเคียงแทรกซอนจากการ

รับวัคซีนปองกันโควิด และการลดปญหาตางๆ อันเกิดสืบเนื่องจากโค

วิด  ถาผูใดสามารถพ่ึงตัวเองไดจนหายจากโรคหรือทุเลาไดมาก ก็

ชวยแบงเบาภาระของสังคม ภาครัฐ หรือเจาหนาท่ีสุขภาพ แตถามี

อาการหนักท่ีไมสามารถแกไขดวยตนเองได จึงจะอาศัยเจาหนาท่ี

สุขภาพ   

การท่ีผูปวยหรือประชาชนสามารถพ่ึงตนเองไดมาก จะทําให

เจาหนาท่ีสุขภาพไมตองแบกรับภาระท่ีมากเกินไป และสามารถดูแล

ผูปวยท่ีอาการหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนผลดีตอผูปวย 

เจาหนาท่ีสุขภาพ และระบบสุขภาพโดยรวม ซ่ึงการแพทยวิถีธรรม

นั้นสามารถพ่ึงตนหรือบูรณาการรวมกับการดูแลสุขภาพแตละแผนได

ตามความเหมาะสม  
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เจริญธรรม สํานึกดี มีใจไรทุกข 

ดร.ใจเพชร กลาจน (หมอเขียว) 

 และคณะจิตอาสาแพทยวิถีธรรม 
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สารบัญ

 

การปองกันโควิด ดวยเทคนิคการแพทยวิถีธรรม 7 

หลักการสรางภูมิตานทานเพ่ือกําจัดโควิด ตามหลักการแพทยวิถีธรรม 7 

ภาวะรอนเย็นไมสมดุลจากการติดเช้ือโควิด 10 

5 วิธีแรกที่มีประสิทธิภาพสูงในการปรับสมดุลรอนเย็นสูภัยโควิด 12 

1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 13 

หลักการเลือกใชสมุนไพรดวยทฤษฎีน้ํา 12 แกว 15 

ตัวอยางน้ําสกัด (กลั่น) สมุนไพรฤทธิ์รอนเย็นปรับสมดุล 16 

ตัวอยางน้ํา 3 พลังพุทธ 17 

2 การสูดดมสมุนไพร อบ อาบ เช็ดสมุนไพร หยอดจมูกหรือลางจมกู 19 

3 การออกกําลังกาย กดจุด ลมปราณ ฝกลมหายใจ 21 

การกดจุดลมปราณ 22 

การฝกลมหายใจ 27 

4 การรับประทานอาหารท่ีดีตอสุขภาพคือ พืช จืด สบาย 28 

อาหาร พืช จืด สบาย 29 

ตัวอยางอาหารแยกตามฤทธ์ิเย็น ฤทธ์ิรอนเย็นผสมกัน ฤทธ์ิรอน 32 
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5 ธรรมะ มีศีล (ใจไรทุกข ใจดีงาม เปนลําดับ) คือ ละบาป  

บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจใหผองใส เปนลําดับ คบมิตรดี สหายดี  

สรางสังคมสิ่งแวดลอมท่ีดี 34 

วิธีเสริมประสิทธิภาพในการปรับสมดุลรอนเย็น 

ในการสูภัยโควิด 38 

กัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม 38 

การสวนลางพิษออกจากลาํไสใหญดวยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ) 39 

การแชมือแชเทาหรือสวนท่ีไมสบายในน้ําสมุนไพร 40 

การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดวยสมุนไพร ตาม

ภาวะรอนเย็นของรางกาย 41 

บรรณานุกรม 43 
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 การปองกันโควิด ดวยเทคนิคการแพทยวิถีธรรม 

ลอ็กดาวน สวมแมส เวนระยะหาง ลางมือ ถือศีล ทําสมดุลรอน

เย็น ทํากสิกรรมไรสารพิษ ทําเศรษฐกิจพอเพียง และเก้ือกูล

ชวยเหลือกัน  

 หลักการสรางภูมิตานทานเพ่ือกําจัดโควิด ตาม

หลักการแพทยวิถีธรรม 

  

คําตรัสของพระพุทธเจาในพระไตรปฎกเลม 11 “สังคีติสูตร” 

ขอ 293 องคเปนท่ีตั้งแหงความเพียร 5 อยาง หนึ่งในนั้นคือ     

 เปนผูมีอาพาธนอย มีทุกขนอย ประกอบดวยเตโชธาตุ  

(ความรอนในรางกาย) อันมีวิบาก (พลังสรางผล) เสมอกัน ไมเย็นนัก 

ไมรอนนัก เปนอยางกลางๆ ควรแกความเพียรฯ 

จะเห็นไดวา พระพุทธเจาพบวา การปรับเตโชธาตุ คือ ความ

รอนในรางกายใหสมดุล ไมเย็นเกิน ไมรอนเกิน จะเปนพลังสรางผล

ใหมีโรคนอย มีทุกขนอย สงผลใหมีสภาพรางกายพรอมท่ีจะประกอบ

ความเพียร ซ่ึงก็คือรางกายท่ีแข็งแรงนั่นเอง ซ่ึงการทําสมดุลรอนเย็น

ใหกับชีวิตนั้น มีท้ังดานรูปธรรม (การใชสารหรือพลังงานท่ีเปน

รูปธรรมปรับสมดุลรอนเย็น)  และดานนามธรรม (การปฏิบัติอาริยสัจ 

4 สูสภาพใจไรทุกข ใจดีงาม)  
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พระพุทธเจาตรัสในพระไตรปฎก เลม 20 “คิลานสูตร” ขอ 

461  ...ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาคนไข 3 จําพวกนั้น เพราะอาศัย

คนไขผูท่ีไดโภชนะ (อาหาร) ท่ีสบายจึงหายจากอาพาธนั้น เม่ือไมได

ยอมไมหาย ไดเภสัช (ยาหรือวิธีการ) ท่ีสบายจึงหายจากอาพาธนั้น 

เม่ือไมไดยอมไมหาย...  

พระไตรปฎก เลม 22 “อุปฎฐากสูตร” ขอ 123-124 

พระพุทธเจากลาวถึง การรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพดีนั้น ตอง

เปนผูทําความสบายใหแกตน ประมาณในสิ่งท่ีสบาย และสมาทาน 

อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา (คําพูด หรือเนื้อหาสาระท่ีเปนธรรมะ

ท่ีทําใหราเริง เบิกบาน แจมใส ไรกังวล แกลวกลา อาจหาญในการ

เผชิญกับโรคภัยไขเจ็บหรือปญหาตาง ๆ) โดยกาลอันสมควร และ

พระไตรปฎก เลมท่ี 22 “อนายุสสสูตร” ขอ 125-126 พระพุทธเจา

กลาวถึง ขอปฏิบัติท่ีทําใหอายุยืน 1.เปนผูทําความสบายใหแกตน 2.

ประมาณในสิ่งท่ีสบาย 3.บริโภคสิ่งท่ียอยงาย 4. เท่ียวไปในกาลอัน

สมควร 5. ประพฤติเพียงดั่งพรหม  ( เมตตา  กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 

6. เปนผูมีศีล และ 7. คบมิตรท่ีดีงาม 

จะเห็นไดวาการใชวิธีการใด ๆ ท่ีทําใหเกิดความรูสึกสบายใจ 

สบายกาย มีศีล (ใจไรทุกข ใจดีงาม เปนลําดับ) คือละบาป บําเพ็ญ

กุศล ทําจิตใจใหผองใส เปนลําดับ จะทําใหหายหรือทุเลาจากโรค ทํา

ใหมีโรคนอย และอายุยืน  
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หลักพุทธศาสตรนั้นสอดคลองกับหลักวิทยาศาสตร คือ การ

กําจัดเชื้อไวรัสโควิด โดยภูมิคุมกันของรางกายท่ีสําคัญโดดเดนท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด คือ เม็ดเลือดขาวและสารอินเตอรเฟอรอน ซ่ึงจะ

ทําหนาท่ีกําจัดเชื้อไวรัสโควิด เชื้อโรคอ่ืนๆ รวมถึงโรคไมติดเชื้ออ่ืนๆ 

เชน มะเร็ง เนื้องอก ฯลฯ 

โดยรางกายจะสามารถผลิตเม็ดเลือดขาวและสารอินเตอร

เฟอรอนไดดีท่ีสุด มีประสิทธิภาพท่ีสุด เม่ือเซลลรางกายแข็งแรง มี

โครงสราง โครงรูปปกติ 

การจะไดเซลลรางกายท่ีแข็งแรง มีโครงสราง โครงรูปปกติ ตาม

หลักการแพทยวิถีธรรม ดานนามธรรมจะตองปฏิบัติอาริยศีล (อาริย

สัจ 4) ท่ีถูกตรง จนเกิดสภาพใจไรทุกข ใจดีงาม เปนลําดับ สภาพ

ดังกลาวจะทําใหสารเอ็นโดรฟนหลั่งออกมาจากตอมพิทูอิทารี่ มีผล

ทําใหเซลลท่ัวรางกายแข็งแรง มีโครงสราง โครงรูปปกติ ซ่ึงดาน

นามธรรมนั้นจะมีผลถึงประมาณ 70 เปอรเซ็นต บวกเกินรอย

เปอรเซ็นต 

โดยทําควบคูไปกับดานรูปธรรม คือการรับสารหรือพลังงาน

ดานรูปธรรมท่ีสมดุลรอนเย็นกับชีวิต ณ เวลานั้น เชน อาหารหรือ

สมุนไพร ฯลฯ ท่ีใชหรือสัมผัสแลวรูสึกสบาย เบากาย มีกําลัง เปนอยู

ผาสุก และระบายสารหรือพลังงานท่ีไมสมดุลรอนเย็นออกจากชีวิต 

ดวยวิธีการตางๆ ซ่ึงวิธีการรับหรือระบายสารหรือพลังงานท่ีเปน
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รูปธรรมดังกลาว จะมีผลประมาณ 30 เปอรเซ็นต บวกลบ ในการทํา

ใหเซลลรางกายแข็งแรง โครงสราง โครงรูปปกติ 

เซลลรางกายแข็งแรง โครงสราง โครงรูปปกติ จะสามารถผลิต

เม็ดเลือดขาวและสารอินเตอรเฟอรอนไดดีท่ีสุด มีประสิทธิภาพท่ีสุด 

ทําใหสามารถกําจัดเชื้อไวรัสโควิด เชื้อโรคอ่ืนๆ รวมถึงโรคไมติดเชื้อ

อ่ืนๆ เชน มะเร็ง เนื้องอก ฯลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด  

 ภาวะรอนเย็นไมสมดุลจากการติดเช้ือโควิด 

เม่ือติดเชื้อโควิด ทําใหโครงสราง โครงรูปของเซลลผิดปกติ เสีย

หนาท่ี เกิดภาวะรอนเย็นไมสมดุล ดังนี ้

1. ภาวะไมสมดุลแบบรอนเกิน (กระทบอากาศ อาหาร 

สมุนไพร หรือสิ่งท่ีมีฤทธิ์รอนแลวรูสึกไมสบาย กระทบสิ่งท่ีมีฤทธิ์เย็น

รูสึกสบาย) จากรางกายผลิตพลังงานมาตอสูกับเชื้อโควิด ตามหลัก

วิทยาศาสตร การทํางานของรางกายจะเกิดกรดและความรอนท่ีเปน

ของเสีย เปนพิษตอรางกายข้ึน แกไขดวยการใชสิ่งท่ีมีฤทธิ์เย็น ลด

หรืองดสิ่งท่ีมีฤทธิ์รอน เทาท่ีรูสึกสุขสบาย เบากาย มีกําลัง หรือ 

ไมสบายแตเบากาย มีกําลัง 

2. ภาวะไมสมดุลแบบรอนเย็นเกิดข้ึนพรอมกัน (รอนเย็นพัน

กัน) (กระทบอากาศ อาหาร สมุนไพร หรือสิ่งท่ีมีฤทธิ์รอนอยางเดียว

แลวรูสึกไมสบาย กระทบสิ่งท่ีมีฤทธิ์เย็นอยางเดียวก็รูสึกไมสบาย แต

เม่ือกระทบท้ังสิ่งท่ีมีฤทธิ์รอนและเย็นผสมกันแลวรูสึกสบาย) จาก
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กลไกท่ีรางกายเกร็งตัว  (รีเฟล็กซ) บีบเอาพิษโควิด พิษกรดและความ

รอนออก จุดท่ีผลิตพลังงานข้ึนมาเกร็งตัวบีบพิษจะเกิดภาวะรอนเกิน 

สวนจุดท่ีเลือดลมไหลเวียนไปเลี้ยงไมไดและจุดท่ีหมดพลังงานจะเกิด

ภาวะเย็นเกิน จึงเกิดภาวะไมสมดุลแบบรอนเย็นเกิดข้ึนพรอมกัน  

แกไขดวยการใชสิ่งท่ีมีฤทธิ์รอนและเย็นผสมกัน เทาท่ีรูสึกสุขสบาย 

เบากาย มีกําลัง หรือไมสบายแตเบากาย มีกําลัง 

3. ภาวะไมสมดุลแบบเย็นเกิน (กระทบอากาศ อาหาร 

สมุนไพร หรือสิ่งท่ีมีฤทธิ์เย็นแลวรูสึกไมสบาย กระทบสิ่งท่ีมีฤทธิ์รอน

รูสึกสบาย)  จากกลไกท่ีรางกายผลิตพลังงานมาตอสูกับเชื้อโควิด 

รวมท้ังเกร็งตัว  (รีเฟล็กซ) บีบเอาพิษโควิด พิษกรดและความรอน

ออก ตอเนื่องเปนเวลานาน เลือดลมไหลเวียนไปเลี้ยงรางกายไมได

และหมดพลังงานจนเกิดภาวะเย็นเกิน แกไขดวยการใชสิ่งท่ีมีฤทธิ์

รอน ลดหรืองดสิ่งท่ีมีฤทธิ์เย็น เทาท่ีรูสึกสุขสบาย เบากาย มีกําลัง 

หรือไมสบายแตเบากาย มีกําลัง 

ตองวินิจฉัยตรวจสอบวา ณ เวลานั้นมีภาวะรอนเย็นไมสมดุล

แบบใด เพ่ือนําไปสูการปรับสมดุลรอนเย็นไดถูกตอง ซ่ึงจะทําให 

โครงสราง โครงรูปของเซลลปกติ ทําหนาท่ีไดตามปกติ สามารถสราง

เม็ดเลือดขาว และสารอินเทอรโฟรอนมากําจัดเชื้อไวรัสโควิด ได 
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 5 วิธีแรกที่มปีระสิทธิภาพสูงในการปรับสมดุลรอน

เย็น 

สูภัยโควิด 

5 วิธีแรกท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการปรับสมดุลรอนเย็นดวย

หลักการแพทยวิถีธรรมเพ่ือการพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใน

การแกไขหรือบรรเทาอาการไมสบายจากการติดเชื้อโควิด หรืออาการ

คลายโควิด หรืออาการขางเคียงจากการรับวัคซีนปองกันโควิด  

 

5 วิธีดังกลาวนั้นจะชวยลดไข แกไอ ขับเสมหะ แกคัดจมูก 

น้ํามูกไหล หายใจลําบาก คันตามสวนตางๆ ของรางกาย ขับ

ปสสาวะ  แกทองเสีย ขับพิษในรางกาย ปรับสมดุลรอน-เย็น ลด

อาการไมสบายอ่ืน ๆ และเพ่ิมภูมิตานทาน  

 

 ขอควรตระหนักท่ีสําคัญย่ิงในการรักษาโรค หรือดูแลแกไข

ปญหาสุขภาพ คือ การเพ่ิมศีล จะทําใหทุกวิธีในการรักษามี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สวนการผิดศีล จะทําใหทุกวิธีในการรักษามี

ประสิทธิภาพลดลง และประเด็นท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ

พระพุทธเจาและการแพทยทุกแผนพบวา แตละคนมีองคประกอบ

ของชีวิตแตกตางกัน จึงถูกกับวิธีการ หรือสิ่งท่ีใชในการรักษาแตกตาง

กันไป ซ่ึงเปนท่ีมาของคํากลาวท่ีวา  “ลางเนื้อชอบลางยา” คือแตละ
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คน ถูกกับแตละสิ่งแตละอยางไมเหมือนกัน ดังนั้น พระพุทธเจาและ

หลักการพยาบาลจึงยืนยันวา สิ่งท่ีทําใหหายหรือทุเลาจากโรค ทําให

มีโรคนอย แข็งแรง อายุยืน คือ  ใหเลือกใชวิธีท่ีผูนั้นรูสึกสุขสบาย 

เบากาย มีกําลัง เปนอยูผาสุก 

5 วิธีดังกลาว มีรายละเอียดดังนี ้ 

1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 

กรณีมีภาวะรอนเกินดื่มน้ําสมุนไพรฤทธิ์เย็นสดจากธรรมชาต ิ

วิธีทํา ใชสมุนไพรฤทธิ์เย็น เชน ใบขาว ครึ่ง-1 กํามือ ใบยานาง

เขียว 5-20 ใบ ใบเตย 1-3 ใบ บวับก ครึ่ง-1 กํามือ หญาปกก่ิง 1-5 

ตน ใบออมแซบ (เบญจรงค) ครึ่ง-1 กํามือ ผักบุง ครึ่ง-1 กํามือ ใบ

เสลดพังพอน ครึ่ง-1 กํามือ หยวกกลวย ครึ่ง-1 คืบ และวานกาบหอย 

3-5 ใบ เปนตน จะใชอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันก็ได 

โขลกใหละเอียดหรือขยี้หรือปน ผสมกับน้ําเปลา 1-3 แกว (200-600 

ซีซี) กรองผานกระชอน เอาน้ําท่ีไดมาดื่ม ครั้งละประมาณ ครึ่ง-1 

แกว วันละ 1-3 ครั้ง กอนอาหารหรือตอนทองวางหรือดื่มเม่ือรูสึกไม

สบาย ปริมาณการดื่มและความเขมขนของสมุนไพรอาจมากหรือนอย

กวานี้ก็ได ตามความรูสึกสุขสบาย เบากาย มีกําลัง  

กรณีมีภาวะรอนเกินและเย็นเกินเกิดข้ึนพรอมกัน ใหกดน้ํา

รอนใสน้ําสมุนไพรฤทธิ์เย็น หรือนําไปตมใหเดือดกอนดื่ม หรืออาจนํา

สมุนไพรฤทธิ์รอนมาผสมในสัดสวนใกลเคียงกันกอนดื่มก็ได เชน ผสม
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น้ําตมขม้ิน ขิง ขา ตะไคร กะเพรา โหระพา กระเทียม กระชาย 

มะตูม เปนตน  

กรณีมีภาวะเย็นเกิน ตมน้ําสมุนไพรฤทธิ์เย็นจนน้ําสมุนไพร

ลดลงครึ่งหนึ่งหรือนอยกวาครึ่ง หรือผสมสมุนไพรฤทธิ์รอนในสัดสวน

ท่ีสมุนไพรฤทธิ์รอนมากกวา (ปริมาณสมุนไพรฤทธิ์รอนท่ีเหมาะสม

เฉลี่ยประมาณ 1-3 ขอนิ้วมือตอครั้ง อาจปรับปริมาณมากหรือนอย

กวานี้ได ตามความรูสึกสุขสบาย เบากาย มีกําลังของแตละคน) 

ตัวอยางสมุนไพรฤทธิ์เย็น ตนขาว ยานาง ใบเตย ผักบุง เบญจ

รงค (ออมแซบ) บัวบก ตนกลวย (ทุกสวน) หญาปกก่ิง หญามา หญา

ปราบใบมน หญาปราบใบแหลม วานกาบหอย วานหางจระเข วานฮง็

อก วานมหากาฬ สะระแหน สายบัว เสลดพังพอนตัวเมีย ผักสลัด 

น้ํานมราชสีห ผักเปด น้ํามะกรูด น้ํามะนาว รางจืด ตนข้ีกา (ท้ัง 5)  

รากและตนหญาคา รากหญาขัดมอญ หญาเอ็นยืด หญาถอดปลอง 

ฟาทะลายโจร บอระเพ็ด ลูกใตใบ ตูตี้ เปนตน 

 สมุนไพรฤทธิ์รอนเย็นผสมกัน เชน ผักกาดนา (ชวยชาติ) ปน

นกไส (ชวยชีพ) เพ่ือนพริก (ชูพริก) เปลือก/ใบมะกรูด เปลือก/ใบ

มะนาว โคคลาน (โคคลานมีรสขม (ฤทธิ์เย็น) และเบื่อเมา (ฤทธิ์รอน)) 

สาบเสือ ไมยราบยักษ ไมยราบเล็ก โกฐจุฬาลัมพา ใบหนาด  เปนตน 

ตัวอยางสมุนไพรฤทธิ์รอน พริก ตะไคร ขม้ิน ขิง ขา กะเพรา 

โหระพา กระเทียม  กระชาย พริกไทย หอมแดง ผักกาดไร ลูกยอ 
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รากถ่ัวพู  ยูคาลิปตัส การบรู (โสมจีน โสมเกาหลี ชา เหมาะสําหรับ

เมืองท่ีสมุนไพรเหลานี้เกิดไดงาย)  เปนตน 

ตัวอยางสมุนไพรหอมระเหย ใบเตย สะระแหน เปลือก/ใบ

มะกรูด เปลือก/ใบมะนาว สาบเสือ โกฐจุฬาลัมพา ใบหนาด ตะไคร 

ขม้ิน ขิง ขา กะเพรา โหระพา กระเทียม  กระชาย พริกไทย หอมแดง 

ผักกาดไร  ยูคาลิปตัส การบรู  

ใชเ้มือ่ไม่สบาย  หยุดใชเ้มือ่ใชแ้ลว้เทา่เดมิ หรอืแย่ลง 

 หลักการเลือกใชสมุนไพรดวยทฤษฎีน้ํา 12 แกว 

เตรียม สมุนไพร  12   แกว (แบบ)   ประกอบดวย 1)  

น้ําเปลา 2) น้ําอุน 3) น้ํารอน 4) สมุนไพรฤทธิ์เย็นในน้ําเปลา 5)  

สมุนไพรฤทธิ์เย็นในอุน 6) สมุนไพรฤทธิ์เย็นในน้ํารอน 7)   สมุนไพร

ฤทธิ์รอนเย็นผสมกันในน้ําเปลา 8)  สมุนไพรฤทธิ์รอนเย็นผสมกันใน

อุน 9) สมุนไพรฤทธิ์ฤทธิ์รอนเย็นผสมกันในน้ํารอน 10)  สมุนไพร

ฤทธิ์รอนในน้ําเปลา 11)  สมุนไพรฤทธิ์รอนในอุน 12) สมุนไพรฤทธิ์

รอนในน้ํารอน  

จากนั้นทดลองน้ําสมุนไพรทีละอยาง เอามาดม ทา หรือดื่ม    

แลวดูผลภายใน 10-20 นาทีวาสัมผัสอะไรแลวรูสึกสบายหรือไม

สบาย แลวเลือกใชตัวท่ีรูสึกสบายแสดงวาตัวนั้นถูกกันกับเรา ใชใน

ปริมาณท่ีรูสึกสบาย  ใหใชไปเรื่อย ๆ เทาท่ีรูสึกสบาย จนกวาจะรูสึก
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วาอาการเทาเดิม หรือแยลง แสดงวาสมุนไพรท่ีใชมากเกินพอดี เกิน

สมดุลแลว ใหหยุดใช 

เม่ือเพ่ิมศีล จะทําใหระบบประสาทดี การวินิจฉัยโรคแมนยํา 

และการรักษามีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สวนการผิดศีล จะทําใหระบบ

ประสาทไมดี การวินิจฉัยผิดพลาด และการรักษามีประสิทธิภาพ

ลดลง 

ตัวอยางน้ําสกัด (กล่ัน) สมุนไพรฤทธิ์รอนเย็นปรับสมดุล 

น้ําสกัดสมุนไพร สามารถเก็บไวไดนาน 1-3 ป หรือจนกวากลิ่น

หรือรสเปลี่ยนจากเดิม  เปนวิธีท่ีทําใหสมุนไพรมีฤทธิ์เร็วและแรง ทํา

ใหเหมาะสมกับการใชในชวงท่ีหาสมุนไพรสดไมได  หรือมีอาการปวย

ท่ีตองการความรวดเร็วและแรงในการรักษา  

1. กรณีเปนภาวะรอนเกิน ใชน้ําสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นประมาณ 

1-3 ชอนแกง ผสมกับน้ําเปลาหรือน้ําสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด ประมาณ 

1 แกว (ประมาณ 200 ซีซี) แลวดื่มกอนอาหาร หรือตอนทองวาง 

หรือตอนรูสึกไมสบาย ดื่มประมาณ  ครั้งละครึ่ง  - 1 แกว สามารถ

ปรับปริมาณการดื่มและความเขมขนของสมุนไพรตามความตองการ

ของรางกาย คือดื่มเทาท่ีรูสึก สบาย เบากาย มีกําลัง 

2. กรณีเปนภาวะรอนเย็นเกิดข้ึนพรอมกัน ใชน้ําสกัดสมุนไพร

ฤทธิ์เย็น ประมาณ 1-3 ชอนแกง ผสมน้ําอุนหรือน้ํารอน หรือน้ํา

สมุนไพรฤทธิ์รอน ประมาณ 1 แกว (ประมาณ 200 ซีซี) แลวดื่มกอน
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อาหาร หรือตอนทองวาง หรือตอนรูสึกไมสบาย ดื่มประมาณ  ครั้งละ

ครึ่ง  - 1 แกว หรือใชน้ําสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นผสมน้ําสกัดสมุนไพร

ฤทธิ์รอน อยางละประมาณ 1-3 ชอนแกง แลวดื่มกอนอาหาร หรือ

ตอนทองวาง หรือตอนรูสึกไมสบาย สามารถปรับปริมาณการดื่มและ

ความเขมขนของสมุนไพรตามความตองการของรางกาย คือดื่มเทาท่ี

รูสึก สบาย เบากาย มีกําลัง 

3. กรณีเปนภาวะเย็นเกิน ใชน้ําสกัดสมุนไพรฤทธิ์รอนประมาณ 

1-3 ชอนแกง ผสมน้าํรอน หรือน้าํสมุนไพรฤทธิ์รอน ประมาณ 1 แกว 

(ประมาณ 200 ซีซี) แลวดื่มกอนอาหาร หรือตอนทองวาง หรือตอน

รูสึกไมสบาย ดื่มประมาณ  ครั้งละครึ่ง  - 1 แกว สามารถปรับ

ปริมาณการดื่มและความเขมขนของสมุนไพรตามความตองการของ

รางกาย คือดื่มเทาท่ีรูสึก สบาย เบากาย มีกําลัง 

ใชเ้มือ่ไม่สบาย  หยุดใชเ้มือ่ใชแ้ลว้เทา่เดมิ หรอืแย่ลง   
 

ตัวอยางน้ํา 3 พลังพุทธ 

 ลดไข แกไอ ขับเสมหะ แกคัดจมูก น้ํามูกไหล  ขับปสสาวะ  

แกทองเสีย ขับพิษในรางกาย ปรับสมดุลรอน-เย็น เพ่ิมภูมิตานทาน 

ใชในกรณีมีอาการไมสบายรุนแรง หรือฉุกเฉิน 

สวนผสม  

สูตรท่ี 1   
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1). น้ําสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็น 1-3 ชอนแกง  2). ผงถาน 1 ชอน

ชา  3). น้ําสกัดสมุนไพรท่ีมีน้ํามันหอมระเหย 1-5 หยด หรือน้ํามัน

เขียว 1-3 หยด (เลือกใชท่ีรูสึกสบาย) 

สูตรท่ี 2   

1). น้ําสกัดสมุนไพร 1-3 ชอนแกง (ใชน้ําสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็น

หรือฤทธิ์รอนเย็นผสมกัน 7 สวน ผสมกับสมุนไพรฤทธิ์รอน 3 สวน 

สามารถปรับสัดสวนไดเทาท่ีรูสึกสบาย)  2). ผงถาน 1 ชอนชา  3). 

น้ําสกัดสมุนไพรท่ีมีน้ํามันหอมระเหย 1-5 หยด หรือน้ํามันเขียว 1-3 

หยด (เลือกใชท่ีรูสึกสบาย) 

โดยเลือกใชสูตรท่ี 1 หรือ สูตรท่ี 2 ตามท่ีเม่ือใชแลวรูสึกสบาย 

และสามารถปรับปริมาณของสวนผสมในแตละขอแตละชนิดของสูตร

ท่ี 1 หรือ สูตรท่ี 2 ไดตามท่ีเม่ือใชแลวรูสึกสบาย 

 

วิธีใช  

 

1. กรณีเปนภาวะรอนเกิน ใชน้ํา 3 พลังพุทธประมาณ 1-3 

ชอนแกง ผสมกับน้ําเปลาหรือน้ําสมุนไพรฤทธิ์เย็นสด ประมาณ 1 

แกว (ประมาณ 200 ซีซี) แลวดื่มกอนอาหาร หรือตอนทองวาง หรือ

ตอนรูสึกไมสบาย ดื่มประมาณ  ครั้งละครึ่ง  - 1 แกว สามารถปรับ

ปริมาณการดื่มและความเขมขนของสมุนไพรตามความตองการของ

รางกาย คือดื่มเทาท่ีรูสึก สบาย เบากาย มีกําลัง 
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2. กรณีเปนภาวะรอนเย็นเกดิข้ึนพรอมกัน ใชน้ํา 3 พลังพุทธ 

ประมาณ 1-3 ชอนแกง ผสมน้ําอุน หรือน้ําสมุนไพรฤทธิ์รอนเจือจาง 

ประมาณ 1 แกว (ประมาณ 200 ซีซี) แลวดื่มกอนอาหาร หรือตอน

ทองวาง หรือตอนรูสึกไมสบาย ดื่มประมาณ  ครั้งละครึ่ง  - 1 แกว 

สามารถปรับปริมาณการดื่มและความเขมขนของสมุนไพรตามความ

ตองการของรางกาย คือดื่มเทาท่ีรูสึก สบาย เบากาย มีกําลัง 

3. กรณีเปนภาวะเย็นเกิน ใชน้ํา 3 พลังพุทธประมาณ 1-3 

ชอนแกง ผสมน้ํารอน หรือน้ําสมุนไพรฤทธิ์รอนเขมขนประมาณ 1 

แกว (ประมาณ 200 ซีซี) แลวดื่มกอนอาหาร หรือตอนทองวาง หรือ

ตอนรูสึกไมสบาย ดื่มประมาณ  ครั้งละครึ่ง  - 1 แกว สามารถปรับ

ปริมาณการดื่มและความเขมขนของสมุนไพรตามความตองการของ

รางกาย คือดื่มเทาท่ีรูสึก สบาย เบากาย มีกําลัง 

ใชเม่ือไมสบาย  หยุดใชเม่ือใชแลวเทาเดิม หรือแยลง 

เม่ือเพ่ิมศีล การรักษามีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สวนการผิดศีล 

การรักษามีประสิทธิภาพลดลง 

 

2 การสูดดมสมุนไพร อบ อาบ เช็ดสมุนไพร หยอดจมูกหรือลาง

จมูก 

เพ่ือลดอาการไข ไอ คัดจมูก น้ํามูกไหล หายใจลําบาก ชวยขับ

เสมหะ 
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วิธีใช 

วิธีท่ี 1 เลือกสมุนไพรฤทธิ์รอนเย็นท่ีถูกกัน (เม่ือสูดดมหรือ

สัมผัสแลวรูสึกสบาย) สมุนไพรสดหรือแหง ประมาณ ครึ่ง-1 กํามือ 

หรือสมุนไพรสกัด (กลั่น) ประมาณ 1-3 ชอนแกง นําไปตมกับ

น้ําเปลาประมาณ 1-3 แกว เดือดประมาณ 3-5 นาที ยกลงจากเตา 

ใชผาคลุมศีรษะสูดไอระเหย เทาท่ีรูสึกสบาย  

วิธีท่ี 2 เลือกสมุนไพรฤทธิ์รอนเย็นท่ีถูกกัน (เม่ือสูดดมหรือ

สัมผัสแลวรูสึกสบาย) สมุนไพรสดหรือแหง ประมาณ 1-3 กํามือ หรือ

สมุนไพรสกัด (กลั่น) ประมาณ 1-3 ชอนแกง หรือน้ํามันเขียว 1-3 

หยด นําไปตมกับน้ําเปลาประมาณ 1-3 ขัน (ลิตร) โดยใสหมอหุงขาว

ไฟฟา หรือกระทะไฟฟา หรือตมโดยเชื้อเพลิงหรือความรอนอ่ืนๆให

เดือด แลวยกลงจากเตา ใชเกาอ้ีครอมหมอสมุนไพร ใชผาหมคลุมตัว

หรือคลุมศีรษะ หรือทํากระโจมแบบงายๆ อบครั้งละประมาณ 5-15 

นาที  หรือเทาท่ีรูสึกสบาย พัก 1-3 นาที อบ 1-3 รอบ หรือเทาท่ีรูสึก

สบาย 

วิธีท่ี 3 นําสมุนไพรท่ีใชอบในวิธีท่ี 2 ท่ีถูกกันคือสัมผัสแลวรูสึก

สบาย  ผสมน้ําเปลาใหอุนสบายนํามาอาบเทาท่ีรูสึกสบาย 

วิธีท่ี 4 เลือกสมุนไพรฤทธิ์รอนเย็นท่ีถูกกัน (เม่ือสูดดมหรือ

สัมผสัแลวรูสึกสบาย) สมุนไพรสดหรือแหง ประมาณ 1-3 กํามือ หรือ

สมุนไพรสกัด (กลั่น) ประมาณ 1-3 ชอนแกง หรือน้ํามันเขียว 1-3 

หยดผสมน้ําเปลา 1-3 ขัน (ลิตร)  หรือใสน้ํารอน 1-3 ขัน (ลิตร) แลว
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นําน้ําดังกลาวมาผสมน้ําใหอุน นํามาเช็ดตัวเทาท่ีรูสึกสบาย โดยเนน

บริเวณ หนาอก บา หลัง แขน 

วิธีท่ี 5 ใชน้ําสกัดสมุนไพรท่ีถูกกัน 1-5 หยดหยอดจมูก1 

วิธีท่ี 6 ใชน้ําสกัดสมุนไพรท่ีถูกกัน 1-3 ซีซี ใสเครื่องพนจมูก  

วิธีท่ี 7 ใชน้ําสกัดสมุนไพรท่ีถูกกัน 1-5 หยด หรือเกลือ 

ประมาณ 1-3 เมล็ดถ่ัวเขียว ผสมน้ําเปลาหรือน้ําอุนเล็กนอย 

ประมาณ ครึ่ง - 1 แกว สูดเขาจมูกแลวสั่งออก เทาท่ีรูสึกสบาย 

เม่ือเกิดอาการไข ไอ คัดจมูก น้ํามูกไหล หายใจไมสะดวก มี

เสมหะ  เลือกใชตามความเหมาะสมวารูสึกสบายกับวิธีใด  หยุดใช

เม่ือใชแลวเทาเดิม หรือแยลง 

 

3 การออกกําลังกาย กดจุด ลมปราณ ฝกลมหายใจ 

การออกกําลังกายท่ีพอเหมาะ คือการเคลื่อนไหวรางกายเร็วใน

ขณะท่ีรูสึกกระปรี้กระเปราท่ีสุดตอเนื่องกัน เทาท่ีเริ่มรูสึกทนไดยาก

ไดลําบากเกินแลวผอนลง ทําควบคูกับการกดจุดลมปราณ การดัด

                                           
1
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กลามเนื้อเสนเอ็นใหยืดหยุน และดัดใหกลามเนื้อกระดูกเสนเอ็นเขาท่ี

ตามสภาพปกติ โดยทําเทาท่ีรูสึกสุขสบาย เบากาย มีกําลัง 

การกดจุดลมปราณ 

การเลือกวิธีออกกําลังกายใหพอเหมาะท่ีจะสูกับโควิด เนนการ

เพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อปอด หัวใจ เชน มารชชิ่ง (ยืนแกวง

แขน ยกขาสูง) เดินเร็ว ปนจักรยาน วายน้ํา เปนตน สําหรับการกด

จุดลมปราณโยคะนั้นจะทําใหเสนลมปราณทะลุทะลวงดี ซ่ึงจุด

ลมปราณ เปนบริเวณท่ีพลังของชีวิตดูดดึงเอาพลังงานท่ีสมดุลรอน

เย็นเปนประโยชนท้ังในและนอกตัวมาเลี้ยงชีวิตมากท่ีสุด และผลักดัน

เอาพลังงานพิษท่ีไมสมดุลรอนเย็นออกจากชีวิตมากท่ีสุด ซ่ึงเสน

ลมปราณหลักนั้นจะอยูท่ีขางกระดูก ขางเสนเอ็น ขางเสนประสาท 

และรองกลามเนื้อ   

วิธีกดจุดลมปราณ กดท่ีจุดตามรูปประมาณ 1-3 วินาที แลว

ผอนประมาณ 1 วินาที แลวก็กดลงไปอีก ทําอยางนี้ไปเรื่อย ๆ เทาท่ี

รูสึกสบาย  การกดเสนลมปราณ และหรือกดจุดลมปราณ ใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด คือกดจุดบริเวณตามรูปขางตน ถาไมแนใจวากด

ถูกจุดหรือถูกเสนหรือไม ใหใชหลักของพระพุทธเจาท่ีตรัสไวใน

พระไตรปฎก "อนายุสสสูตร" วาดวยหลักการทําใหแข็งแรงอายุยืนขอ

ท่ี 1 คือ เปนผูรูจักทําความสบายแกตนเอง ดังนั้นใหเรากดลงไปในจุด

หรือเสนท่ีเรารูสึกสบายและมีกําลังท่ีสุด ลงน้ําหนักของความแรง  
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ความนานในแตละครั้ง ทิศทางการกด และจํานวนครั้งท่ีเรารูสึกสบาย

และมีกําลังท่ีสุด ณ เวลานั้น  การทําใหเกิดสภาพดังกลาวจะทําให

เกิดความสมดุล บําบัดรักษาโรคและสรางพลังชีวิตทันที 

 

 

ภาพ 6 เสนลมปราณแขน 

ปอด เปนอวัยวะแรกๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด และทาง

การแพทยแผนจีนพบวา ปอดกับลําไสใหญสัมพันธกัน และกลไกใน

การขับพิษโควิด หัวใจจะทํางานหนัก ดังนั้นหากฉุกเฉินเสนลมปราณ

ลําไสใหญ ปอด หัวใจ เยื่อหุมหัวใจคือเสนท่ีควรเนน และหากไมมี
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เวลาใหเนนท่ีจุดลมปราณลําไสใหญ (เหอกู) จุดลมปราณปอด (จุดฉ่ื

อเจอ จุดจงฝู) จุดลมปราณเยื่อหุมหายใจ (จุดเนยกวาน) จุดลมปราณ

หัวใจ (หลิงตาว) 

เสนลมปราณลําไสใหญ 

เชื่อมโยงลําไสใหญและปอด  

เริ่มกดจากจุดเจียนอว่ี บริเวณรองบุมใตกระดูกหัวไหลตรง

กลางแขนดานนอก กดตรงลงมาเรื่อย 

ๆ พอถึงขอศอกสามารถงอแขนเพ่ือให

กดงาย แลวใชนิ้วโปงกดกลางแขนดาน

นอกมาเรื่อย ๆ จนถึงขอมือ กดเข่ีย

ระบายพิษท่ีขอมือสักพัก  

แลวเลื่อนมาท่ีจุดเหอกู ซ่ึงอยู
ระหวางนิ้วโปงกับนิ้วชี้ วัดเขามา
ดานหลังมือ  1 ขอนิ้วโปงชิดกับ
กระดูกนิ้วชี้ จากนั้นกรีดออกไปทาง
นิ้วชี้  แลวหายใจเขาจมูกผอนออก 3 
ครั้ง (กรณีท่ีไมมีเวลา สามารถกดจุด
เจียนอวี่หรือจุดเหอกู หรือกดท้ังสอง
จุดแทนเสนลมปราณลําไสใหญท้ังเสน
ได) 
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เสนลมปราณปอด 

เชื่อมโยงลําไสใหญและปอด 

เริ่มจากขอมือดานใน บริเวณก่ึงกลางระหวางนิ้วโปงกับนิ้วชี้

ตรงรองท่ีชิดกับเสนเอ็นกลางแขนดานในมาทางนิ้วโปง กดมาเรื่อย ๆ 

ตามจุดท่ีรูสึกวาเปนรองกลามเนื้อจนถึงจุดขอพับบริเวณศอกเรียกวา 

จุดฉื่อเจอ 

จากนั้น กดเขารองกลามเนื้อ มัดหนาดานนอกจนสุดกระดูก

หัวไหล แลวกดเลาะออมขางกระดูกระหวางหัวไหลกับหนาอกบริเวณ

ก่ึงกลางระหวางกระดูกไหปลารากับรักแร เรียกวา จุดจงฝู  

จากนั้นหายใจเขาจมูก ผอนออกปาก 3 ครั้ง (กรณีท่ีไมมีเวลา 

สามารถกดจุดฉ่ือเจอหรือจุดจงฝูหรือกดท้ังสองจุดแทนเสนลมปราณ

ปอดท้ังเสนได)  
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เสนลมปราณเย่ือหุมหัวใจ  

เชื่อมโยงเยื่อหุมหัวใจและซาน

เจียว  

เริ่มจากจุดเนยกวาน  วัดหางจาก

ขอมือ โดยใชสองนิ้วมือวางเรียงชิดกัน

กลางขอมือดานใน ตรงรองท่ีชิดกับกับ

เสนเอ็นกลางแขนดานในมาทางนิ้วกอย 

ใชนิ้วหัวแมมือกดข้ึนมาทางรักแรเรื่อย ๆ 

ตามรองของกลามเนื้อ จนถึงขอพับ แลว

กดตามรองกลามเนื้อมัดหนาดานใน ตรงข้ึนมาจนถึงรักแร จากนั้น

หายใจเขาจมูก ผอนออกปาก 3 ครั้ง (ในกรณีท่ีไมมีเวลา สามารถกด

จุดเนยกวานแทนการกดเสนลมปราณเยื่อหุมหัวใจท้ังเสนได) 

 

เสนลมปราณหัวใจ  

เชื่อมโยงหัวใจและลําไสเล็ก  

จุดหลิงตาว  วัดหางจากขอมือ 

โดยใชสองนิ้วมือวางเรียงชิดกันตรงขอมือ

ดานใน บริเวณรองท่ีตรงกับดานหนาของ

นิ้วกอย ใชนิ้วหัวแมมือกดข้ึนมาทาง

รักแรเรื่อย ๆ ตามรองของกลามเนื้อ 
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จนถึงขอพับ แลวกดตามรองกลามเนื้อมัดลางดานใน ตรงข้ึนมาจนถึง

รักแร จากนั้นหายใจเขาจมูก ผอนออกปาก 3 ครั้ง (ในกรณีท่ีไมมี

เวลา สามารถกดจุดหลิงตาวแทนการกดเสนลมปราณหัวใจท้ังเสนได) 

ขอสังเกต เสนและจุดลมปราณท่ีทํางานหนักเพ่ือสูภัยโควิด 

ลวนเปนเสนลมปราณท่ีแขน หากเรงดวนและจําเสนหรือจุดลมปราณ

ไมได การบีบนวดแขน หรือการกัวซาแขนดวยผาขนหนู หรือเช็ดแขน

ดวยผาชุบน้ําสมุนไพรท่ีถูกกันเทาท่ีรูสึกสบาย ก็จะชวยใหลมปราณ

ทะลุทะลวงได 

การฝกลมหายใจ 

 เม่ือเชื้อโควิด ลงปอด อากาศดี (ออกซิเจน) จะเขาสูรางกาย

ไดนอย อากาศเสีย (คารบอนไดออกไซด) จะออกจากรางกายไดยาก 

เพราะวากลามเนื้อเกร็งคาง การหายใจงาย ๆ ท่ีเปนประโยชน คือ

พยายามหายใจเขาไปใหลึกและผอนออกทางปาก    ชีวิตคนเรา

ตองการออกซิเจน   การท่ีเราหายใจเขายาว ๆ จะไดออกซิเจนเขาไป

ไดมาก การหายใจออกทางปากจะชวยระบายคารบอนไดออกไซด

ออกมาไดมาก 

 

การฝกลมหายใจเมื่อเกิดอาการไมสบาย  

มี 4 แบบ เรียงลําดับตามกําลังแรงของผูนั้น ทําแบบไหนสบาย

ก็ทําแบบนั้น  
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1. กรณีท่ีเรามีแรงมากอยู ใหหายใจเขาทางจมูกเต็มท่ี ยาวๆ 

แลวปลอยออกทางปากเต็มท่ี (เสียง “ฮา”)  การปลอยออกแบบนี้ ทํา

ใหคารบอนไดออกไซดซ่ึงเปนสิ่งท่ีชีวิตไมตองการ จะระบายออกมา

ไดมาก ทําไปเรื่อยๆ เทาท่ีเรารูสึกสบายอยู จนกวาเราจะรูสึกวา

อาการเทาเดิมหรือแยลง ก็ใหหยุด แลวหายใจตามปกติธรรมดา 

2 กรณีท่ีเรามีแรงนอยลงกวากรณีท่ี 1 ใหหายใจเขาทางจมูก

เต็มท่ี ยาวๆ แลวคอยๆ ผอนออกทางปากชาๆ  ทําไปเรื่อยๆ เทาท่ีเรา

รูสึกสบายอยู จนกวาเราจะรูสึกวาอาการเทาเดิมหรือแยลง ก็ใหหยุด 

แลวหายใจตามปกติธรรมดา 

3 กรณีท่ีเรามีแรงนอยลงกวากรณีท่ี 2 ใหหายใจเขาทางจมูก

เต็มท่ี ผอนออกทางจมูกแบบสบาย ๆ  ทําไปเรื่อย ๆ จนเรารูสึกสบาย

แลวก็พอ หรือทําไปจนถึงขีดท่ีเรารูสึกเทาเดิมหรือแยลง ก็ใหหยุด 

แลวหายใจตามปกติธรรมดา 

4. กรณีท่ีเรามีแรงนอยลงกวากรณีท่ี 3 ใหหายใจเขาออกปกติ

ธรรมดาแบบสบาย ๆ ทําใจใหสบาย  

4 การรับประทานอาหารท่ีดีตอสุขภาพคือ พืช จืด สบาย 

อาหารท่ีดีตอสุขภาพ จะทําใหรางกายแข็งแรง สามารถสราง

ภูมิตานทานมากําจัดโรคโควิด หรือโรคอ่ืน ๆ ไดดี มีลักษณะ 3 

ประการ คือ พืช จืด สบาย 
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อาหาร พืช จืด สบาย 

พืช 

พืช คือ รับประทานพืชเปนหลัก ลด ละ เลิกเนื้อสัตวและ

ผลิตภัณฑจากสัตวเทาท่ีจะทําได เพราะวาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจาก

สัตวนั้น ทางดานวิทยาศาสตรพบวาจะมีกรด และความรอนมากเม่ือ

รับประทานเขาไปจะทําใหเซลลของรางกายจะเกร็งตัว (รีเฟล็กซ) 

เพ่ือบีบและผลักดันเอาพิษออกทําใหเซลลผิดโครงสราง โครงรูปและ

เสียหนาท่ี เสียภูมิตานทานทําใหเสี่ยงตอการติดเชื้อโควิด ไดงาย และ

เสี่ยงตอการมีอาการท่ีรุนแรง เพราะกอนท่ีสัตวจะตาย สัตวจะกลัว

ตาย เขาไมอยากตายเขาจะผลิตพลังงานข้ึนมาผลักดันความกลัวตาย

ออก ฉะนั้น อะดรีนาลีน (Adrenaline) จะกระตุนใหเกิดการผลิต

พลังงาน เกิดของเสียท่ีเปนพิษตอรางกายเชน กรดแลคติก (Lactic 

acid) กรดยูริค (Uric acid) คารบอนไดออกไซด ฯลฯ เซลลเรา

ทํางานตลอดเวลาจะมีกรดและความรอนท่ีเปนของเสียท่ีเปนพิษตอ

รางกายอยูแลว การเติมกรดเติมความรอนจากเนื้อสัตวเขาไปอีกยิ่งทํา

ใหพิษและของเสียเพ่ิมข้ึนไปอีก ดังตัวอยางในข้ัวโลกเหนือชาวเอสกิ

โมกินเนื้อสัตวมาก เพราะพ้ืนท่ีเต็มไปดวยน้ําแข็ง พืชเกิดไดยากจึง

ขาดแคลนพืช ทําใหตองกินเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวเปนหลัก 

ผลคือทําใหมีโรคมากและอายุสั้น อายุเฉลี่ย 27 ปครึ่ง ตรงกับท่ี
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พระพุทธเจาตรัสไวใน จูฬกัมมวิภังคสูตร วาการเบียดเบียนทําใหโรค

มากและอายุสั้น  

สวนชนเผาฮันซา ประเทศปากีสถาน กินพืชพันธุธัญญาหาร

เปนหลัก ไมกินเนื้อสัตว อายุเฉลี่ย 110 ป มีโรคนอยท่ีสุด จะเห็นได

วา ตรงกับท่ีพระพุทธเจาตรัสไวใน ในจูฬกัมมวิภังคสูตร การไม

เบียดเบียนทําใหมีโรคนอยและอายุยืน สวนเมืองไทยนั้น สวนใหญกิน

เนื้อสัตวบาง กินพืชบาง เบียดเบียนครึ่ง ไมเบียดเบียนครึ่ง อายุเฉลี่ย

ประมาณ 70 ป บวกลบ ตอนนี้ไมคอยจะถึง ยิ่งโควิด มายิ่งเสียชีวิต

เร็ว เปนตน 

คนท่ีมาเขาคายหรือเรียนรูสุขภาพแพทยวิถีธรรม กวาสามแสน

คนมีท้ังเปนโรคติดเชื้อและไมติดเชื้อ พบวา 90 เปอรเซ็นตมีสุขภาพท่ี

ดีข้ึน ซ่ึงในคายสุขภาพแพทยวิถีธรรมนั้นรับประทานพืชเปนหลัก ไม

รับประทานเนื้อสัตว สวนเม่ือกลับบานไป แตละคนก็ลดละเลิกเทาท่ี

ทําได นี่คือขอมูลท่ีชัดเจน วาการลดละเลิกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ

จากสัตวนั้น ทําใหมีสุขภาพท่ีดีข้ึนจริง  

การรับประทานพืชอยางครบสารอาหาร 5 หมูไดแก 1) ผัก 2) 

ผลไม 3) ขาว แปง เผือก มัน 4) เมล็ดถ่ัวหลากหลายชนิด 5) ไขมัน

จากพืชตางๆ 
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จืด 

จืด คือ รับประทานรสจดื ไมรับประทานรสจัด ถารับประทาน

อาหารรสจัด ไมวารสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ขม เผ็ดเกินไป จาก

งานวิจัยของการแพทยทุกแผนยืนยันวาเปนตนเหตุหลักในการกอโรค

ทุกโรค เพราะฉะนั้น การลดความจัดลงมารับประทานรสจืดเทาท่ีทํา

ได ปรุงรสดวยเกลือเปนหลักหรืออาจใสเครื่องปรุงอยางอ่ืนเสริม

เล็กนอย เชน ซีอ๊ิว เตาเจี้ยว เปนตน เทาท่ีเม่ือรับประทานแลวรูสึก 

เบาทอง สบาย เบากาย มีกําลัง อ่ิมนาน 

สบาย 

สบาย คือ เลือกใชชนิดของพืชท่ีสมดุลรอนเย็นกับชีวิต คือ เม่ือ

รับประทานแลวรูสึกเบาทอง สบาย เบากาย มีกําลัง อ่ิมนาน ดังท่ี

พระพุทธเจาตรัสวา เปนผูทําความสบายใหแกตน บริโภคสิ่งท่ียอย

งาย จะทําใหมีโรคนอย แข็งแรง อายุยืน 

นี้คือหลักการรับประทานอาหารพืช จืด สบาย เพ่ือใหรางกาย

แข็งแรงสามารถกําจัดโรคโควิด โรคติดเชื้อและโรคไมติดเชื้ออ่ืน ๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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ตัวอยางอาหารแยกตามฤทธิ์เย็น ฤทธิ์รอนเย็นผสมกัน 

ฤทธิ์รอน 

ตัวอยางอาหารฤทธิ์เย็น  

กลุมผลไม กลวยน้ําวา กลวยหักมุก ลูกหยี เชอรี่ สมอไทย สม

เชง มะมวงดิบ มะขามดิบ มะละกอดิบ มะละกอหาม มะยม มะดัน 

มะขวิด แอปเปล สาลี่ ทับทิมขาว สตรอวเบอรรี่ ลูกพลับ แตงไทย 

แกวมังกร กระทอน ชมพู สับปะรด สมโอ พุทรา แคนตาลูป แตงโม 

มังคุด ลางสาด ฯลฯ 

กลุมผัก ผักบุง ผักกาดหอม ออมแซบ(เบญจรงค) สะระแหน 

ผักกาดขาว บวบ แตงกวา ผักกาดหอม(สลัด)  หัวไชเทา กวางตุง 

บัวบก สายบัว วอเตอรเครส (ผักเปด) ถ่ัวงอก ผักหวาน ตําลึง แค 

มะเขือเปราะ มะเขือยาว ยอดมะระหวาน มังกรหยก ผักกาดนก 

มะเขือเทศ กานตรง ผักติ้ว ใบมะขาม ใบมะกอก ใบชะมวง ดอกชม

จันทร ดอกขจร ยอดมะมวง หยวกกลวย ฟกทองออน ยอด/ ดอก

ฟกทอง บวบ ฟก แฟง แตงตางๆ  กะหล่ําดอก บรอกโคลี ใบมะยม 

ใบสมกบ ใบสมบุญ หญาปกก่ิง หญาปราบใบมน หญาปราบใบแหลม 

วานกาบหอย วานหางจระเข วานฮง็อก วานมหากาฬ   เสลดพังพอน

ตัวเมีย น้ํานมราชสีห น้ํามะกรูด น้ํามะนาว หญาเอ็นยืด  

กลุมคารโบไฮเดรต วุนเสน เสนขาว (ใสเคมีเปนพิษ           

ไมใสเคมีเปนฤทธิ์เย็น) ขาวจาวขาว ขาวจาวซอมมือ ขาวจาวกลอง           
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(ขาวสีเหลือง) 

  กลุมโปรตีน ถ่ัวขาว เขียว เหลือง ลันเตา โซเลยขาว ลูก

เดือย เห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็ดหูหนู เห็ดขอนขาว เห็ดลม 

 ตัวอยางอาหารฤทธิ์รอนเย็นผสมกัน 

กลุมผัก เชน ผักกาดนา (ชวยชาติ) ปนนกไส (ชวยชีพ) เพ่ือน

พริก (ชูพริก) แปะตําปง เปลือก/ใบมะกรูด เปลือก/ใบมะนาว 

สาบเสือ ไมยราบยักษ ไมยราบเล็ก เปนตน 

ตัวอยางอาหารฤทธิ์รอน 

กลุมผลไม ทุเรียน ขนุน เงาะ ลําไย สมเขียวหวาน ฝรั่ง  ลําไย 

มะไฟ มะแงว มะเฟอง มะปราง มะตูม สมเขียวหวาน สมอภิเภก 

สละ องุน นอยหนา ละมุด ลูกลําดวน ลูกยาง ทับทิมแดง ระกํา 

มะละกอสุก มะขามหวานสกุ    กลวยหอม   กลวยไข ลองกอง 

เสาวรส เปนตน 

กลุมผัก ผักรสเผ็ดทุกชนิด เชน พริก ตะไคร ขม้ิน  ขิง ขา  ไพล  

กระเทียม กระชาย กะเพรา ผักโขม ยี่หรา  แมงลัก พริกไทย (รอน

มาก)  ขาแก (รอนมาก)   กุยชาย (ผักแปน รอนมาก) ผักกาดไร  

คราดหัวแหวน ตนหอม ผักชีหอม หอมหยัก หอมแดง หอมหัวใหญ 

เครื่องเทศ เปนตน 
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 และพืชท่ีไมมีรสเผ็ดแตมีฤทธิ์รอน เชน ชะอม คะนา 

กะหล่ําปลี แครอท บีทรูด ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวพู สะตอ ลูกเหนียง ลูกตําลึง 

กระเฉด กระถิน หนอไม ผักกาดเขียวปลี ใบยอ ใบปอ ผักแขยง ยอด

เสาวรส เม็ดบัว ฟกทองแก หนอไม สาหราย ไขน้ํา รากบัว ไหลบัว 

แพงพวยแดง และพืชกลิ่นฉุนทุกชนิด เปนตน  

กลุมคารโบไฮเดรต ขาวเหนียว ขาวสีแดง ขาวสีดํา เผือก มัน 

กลอย ขาวอารซี  ขาวสาลี ขาวบารเลย สิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง (พิษรอน) 

ไดแก ขนมปง ขนมกรุปกรอบ บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป ผงชูรส ชา กาแฟ 

โอวัลติน ไมโล โกโก น้ําอัดลม เครื่องดื่มชูกําลัง อาหารและเครื่องดื่ม

จากโรงงานอุตสาหกรรม  

กลุมโปรตีน ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง ถ่ัวลิสง เนื้อ นม ไข (เนื้อ นม ไขเปน

พิษรอน) เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดโคน เห็ดกอ เห็ดไค เห็ดผึ้ง 

กลุมไขมัน เมล็ดธัญพืช สกัดเย็น สกัดรอน ทอดซํ้า (พิษรอน) 

5 ธรรมะ มีศีล (ใจไรทุกข ใจดีงาม เปนลําดับ) คือ ละบาป 

บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจใหผองใส เปนลําดับ คบมิตรดี สหายดี  

สรางสังคมส่ิงแวดลอมท่ีดี 

 

 เม่ือเพ่ิมศีล จะทําใหทุกวิธีในการรักษามีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน สวนการผิดศีล จะทําใหทุกวิธีในการรักษามีประสิทธิภาพ

ลดลง 



35 

 

 

สภาพใจไรทุกข ใจดีงาม เปนลําดับ จะทําใหสารเอ็นโดรฟน

หลั่งออกมาจากตอมพิทูอิทารี่ มีผลทําใหเซลลท่ัวรางกายแข็งแรง มี

โครงสราง โครงรูปปกติ การปฏิบัติดานนามธรรมนี้จะมีผลถึง

ประมาณ 70 เปอรเซ็นต บวกเกินรอยเปอรเซ็นต 

 

เทคนิคทําใจใหหายโรคเร็ว คือ อยาโกรธ อยากลัวเปน 

อยากลัวตาย อยากลัวโรค อยาเรงผล อยากังวล 

 

อยาโกรธ คือ พิจารณาวา เราหรือใครไดรับอะไรท่ีไมดี ผูนั้น 

ทํามา สงเสริมมา เพงโทษ ถือสา ดูถูก ชิงชัง หรือ ไมใหอภัย สิ่งนั้น

มา เราหรือใครทําอะไร ผูนั้นตองไปรับผล จากการกระทํานั้น ทุกคน

ลวนอยากสุข อยากสมบูรณ ไมมีใครอยากทุกข อยากพรอง ท่ียังทุกข 

ยังพรอง เพราะไมรู หรือรูแตยังทําไมไดไมรู เพราะมีวิบากรายก้ันอยู 

หรือรู แตยังทําไมได  หรือ เพียรเต็มท่ีแลว แตยังมีวิบากรายก้ันอยู 

เราทําดีสุดแลว พอใจทุกเรื่องใหได แลวเพียรทําดีตอไป ดวยใจไร

ทุกข 

 

อยากลัวเปน อยากลัวตาย คือ พิจารณาวา ตาย...ก็ไปเกิดใหม 

จะทําดีตอ อยู...ก็ทําหนาท่ีตอไป จะทําดีตอ 
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อยากลัวโรค คือ พิจารณาวา โรคไมหายตอนเปน ก็หายตอน

ตาย เราสูกับโรค เรามีแตชนะกับเสมอเทานั้น โรคหาย เราก็ชนะ  ถา

โรคไมหาย เราตาย โรคก็ตาย ก็เสมอกัน! ! ! 

สูตรแกโรค คือใจไรทุกข ใจดีงาม รูเพียรรูพัก สมดุลรอนเย็น 

หรือใชสิ่งท่ีรูสึกสบาย 

อยาเรงผล คือ พิจารณาวา หายเร็วก็ได  หายชาก็ได หายตอน

เปนก็ได หายตอนตายก็ได  หายตอนไหน  ชางหัวมัน 

อยากังวล คือ พิจารณาวา ทําดีท่ีทําได ไมวิวาท อยางรูเพียรรู

พัก ใหดีท่ีสุด ลางความยึดม่ันถือม่ัน ใหถึงท่ีสุด สุขสบายใจไรกังวล

ท่ีสุด  

ดีท่ีทําได ไมวิวาท คือเสนทางทําดีนั้น ไมปดก้ันเกิน ไมฝดฝน

เกิน ไมลําบากเกิน ไมทรมานเกิน  ไมเสียหายเกิน  ไมแตกราวเกิน ไม

เสี่ยงเกิน 

ความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว ทําใหเปนโรคไดทุกโรคอยาง

เร็วและแรงท่ีสุด สวนใจไรทุกข ใจดีงาม เปนสิ่งท่ีมีฤทธิ์มากท่ีสุด ท่ีทํา

ใหหายหรือทุเลาจากโรค เปนยารักษาโรคท่ีมีฤทธิ์เร็วและแรงท่ีสุดใน

โลก 

การพิจารณาเพ่ือปราบมาร คือ ความกลัว เวลาเจ็บปวย หรือ 

พบเรื่องราย จะทําใหดับทุกขใจ ทุกขกาย และเรื่องราย ไดดีท่ีสุด คือ 

ทําใจวาโชคดีอีกแลว รายหมดอีกแลว  
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รับเต็ม ๆ  หมดเต็ม ๆ เจ็บ...ก็ใหมันเจ็บ ปวด…ก็ใหมันปวด 

ทรมาน...ก็ใหมันทรมาน ตาย...ก็ใหมันตาย เปนไงเปนกัน รับเทาไหร 

หมดเทานั้น  

เรา...แสบ...สุดๆ มัน...ก็ตองรับ...สุดๆ มัน...จะไดหมดไป...สุดๆ 

เรา...จะไดเปนสุข...สุดๆ เพราะสุดทายทุกอยางก็ดับไป ไมมีอะไรเปน

ของใคร จะทุกขใจไปทําไม  ไมมีอะไรตองทุกขใจ “เบิกบาน แจมใส 

ดีกวา” 

 

วิธีการ 5 ขอ ในการแกปญหาทุกปญหาในโลก คือ  

1) คบและเคารพมิตรดี   

 2) มีอริยศีล    

3) ทําสมดุลรอนเย็น    

4) พ่ึงตน    

5) แบงปนดวยใจท่ีบริสุทธิ ์

 

ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในโลก คือ คบและเคารพมิตรดี ไมโทษใคร ใจไร

ทุกข ทําดีเรื่อยไป ใจเย็นขามชาต ิ
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 วิธีเสริมประสิทธิภาพในการปรับสมดุลรอนเย็น 

ในการสูภัยโควิด 

นอกจาก 5 วิธีการแรกปรับสมดุลรอนเย็นในการสูภัยโควิด ท่ี

นําเสนอขางตนแลว ยังมีเทคนิคเสริมท่ีใชแลวมีประสิทธิภาพในการ

ปรับสมดุลรอนเย็นสูภัยโควิด  ซ่ึงทานสามารถเลือกใชในเทคนิคท่ีทํา

ใหทานรูสึกสบาย เบากาย มีกําลัง เทคนิคเสริมเพ่ิมเติมมีดังนี ้

กัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม 

กรณีท่ีมีภาวะรอนเกินใชน้ํามันกัวซาฤทธิ์เย็น น้ําสมุนไพรฤทธิ์

เย็นหรือน้ําเปลา อยางใดอยางหนึ่งทาบนผิวหนังกอนขูดซา ใน

บริเวณท่ีรูสึกไมสบายหรือบริเวณท่ีใชงานมากหรือบริเวณท่ีถอนพิษ

จากรางกายไดดี เชน บริเวณหลัง แขน ขา เปนตน จุดท่ีหามขูดคือ 

จุดท่ีเปนแผล ฝ หนอง สิว จุดท่ีขูดแลวรูสึกไมสบาย อวัยวะเนื้อเยื่อ

ออนนิ่ม เชน นัยยตา อวัยวะเพศ เปนตน ถามีภาวะเย็นเกินก็ทาดวย

สมุนไพรฤทธิ์รอน ถาภาวะท้ังรอนเกินและเย็นเกินเกิดข้ึนพรอมกัน 

ใชสมุนไพรท้ังรอนและเย็นผสมกันทากอนขูดซา (การขูดซา แมไมมี

สมุนไพรใด ๆ ทา ก็สามารถขูดซาไดเลย โดยท่ีไมตองทาอะไร ก็ชวย

ถอนพิษได) ใชอุปกรณเรียบงาย เชน ชอน ชาม เหรียญ ไมหรือวัสดุ

ขอบเรียบตาง ๆ ขูดไดท้ังท่ีผิวหนังตรง ๆ หรือจะขูดผานเสื้อผาก็ได 
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ลงน้ําหนักแรงเทาท่ีรูสึกสุขสบาย ขูดจุดละประมาณ 10-50 ครั้ง อาจ

ขูดมากหรือนอยกวานี้ก็ได เทาท่ีรูสึกสุขสบาย เบากาย มีกําลัง 

 การสวนลางพิษออกจากลําไสใหญดวยสมุนไพรท่ีถูกกัน  

(ดีท็อกซ) 

โดยท่ัวไปผูปวยท่ีอาการหนัก อาจทําดีท็อกซวันละ 1-2 ครั้ง 

อาจมากหรือนอยกวา ตามสภาพของรางกาย คือ ทําเทาท่ีรูสึกสุข

สบาย สวนคนท่ัวไป ทําดีท็อกซตามสภาพรางกาย คือ ทําเม่ือรูสึกไม

สบาย ทําเทาท่ีรูสึกสุขสบาย  

วิธีทํา เลือกสมุนไพรท่ีเหมาะสม คือ เม่ือใชทําดีท็อกซแลวรูสึก

สดชื่นโปรงโลงเบาสบาย ตามภาวะรอนเย็นของรางกาย ใชน้ําเปลา 

หรือน้ําอุนเล็กนอย  (อาจผสมน้ํากลั่นสมุนไพรฤทธิ์รอนเย็นท่ีถูกกัน 

ประมาณ 1 ชอนชา) หรือน้ําเปลาผสมน้ําสมุนไพรฤทธิ์เย็น หรือฤทธิ์

รอน หรือฤทธิ์รอนเย็นผสมกัน  แบบสดหรือแบบตม (ใหอนเล็กนอย) 

โดยใชอยางเจือจาง  ท่ีใชแลวรูสึกสบาย  นําน้ําท่ีได ไปใสขวดหรือถุง 

ท่ีเปนชุดสวนลางลําไส โดยท่ัวไปใชน้ําเปลาหรือน้ําสมุนไพรประมาณ 

500-1,500 ซีซี เปดน้ําใหวิ่งตามสายเพ่ือไลอากาศออกจากสาย แลว

ขันใหแนนไว จากนั้นนําเจลหรือวาสลีนหรือน้ํามันพืชหรือวานหาง

จระเขทาท่ีปลายสายสวน ประมาณ 1 เซนติเมตร เพ่ือหลอลื่น หรือ

อาจใชปลายสายสวนจุมในน้ําก็ได ตอจากนั้น คอย ๆ สอดปลายสาย

สวนเขาไปท่ีรูทวารหนัก สอดใหลึกเขาไป ประมาณเทานิ้วมือเรา 
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(ประมาณ 3-5 นิ้วฟุต) ยกหรือแขวนขวดสมุนไพรสูงจากทวาร

ประมาณ 2 ศอก คอย ๆ ปลอยน้ําสมุนไพรใหไหลเขาไปในลําไสใหญ

ของเรา ใสปริมาณน้ําเทาท่ีรางกายเรารูสึกทนไดโดยไมยากไมลําบาก

เกินไป แลวใชมือนวดคลึงท่ีทอง กลั้นไวประมาณ 10-20 นาที หรือ

อาจไมถึงก็ได คือเม่ือทนไดยากลําบากก็ไประบายถายออก  

 การแชมือแชเทาหรือสวนท่ีไมสบายในน้ําสมุนไพร 

กรณีท่ีมีภาวะรอนเกิน ใหใชสมุนไพรฤทธิ์เย็น ประมาณ ครึ่ง-1 

กํามือ จะใชสมุนไพรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกันก็ได ตม

กับน้ํา 1-3 ขัน (ประมาณ 1-3 ลิตร) เดือด ประมาณ 5-10 นาที แลว

ผสมน้ําธรรมดาใหอุนแคพอรูสึกสบาย จากนั้นแชมือแชเทา แคพอ

ทวมขอมือขอเทาประมาณ 3 นาที แลวยกข้ึนจากน้ําอุน 1 นาที 

ทําซํ้าจนครบ 3 รอบ ถาใชน้ําอุนแลวรูสึกไมสบาย ใหใชน้ําธรรมดา

หรือน้ําเย็น อาจใชน้ําเปลาหรือผสมสมุนไพรสด เทาท่ีรูสึกสบาย 

กรณีท่ีมีภาวะเย็นเกิน ใหใชสมุนไพรฤทธิ์รอน แชมือแชเทาได

นานเทาท่ีรูสึกสบาย กรณีท่ีมีท้ังรอนเกินและเย็นเกินเกิดข้ึนพรอมกัน 

ใชสมุนไพรฤทธิ์เย็นตม หรืออาจใชสมุนไพรท้ังรอนและเย็นผสมกันก็

ได 
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การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดวยสมุนไพร ตามภาวะ

รอนเย็นของรางกาย 

ตัวอยางการพอกดวยกากสมุนไพรฤทธิ์เย็น หรือพอกทาดวยผง

ถานท่ีใชกอไฟท่ัวไป ผสมกับน้ําสมุนไพรฤทธิ์เย็น (อาจผสมดินสอพอง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการถอนพิษไดดียิ่งข้ึน) โดยพอกทาคางไว

เทาท่ีรูสึกสบาย เม่ือรูสึกเทาเดิมหรือแยลง ใหหยุด ถาใชสมุนไพรฤทธิ์

เย็นแลวรูสึกไมสบายก็ปรับใชสมุนไพรฤทธิ์เย็นผสมฤทธิ์รอน หรือ ใช

สมุนไพรฤทธิ์รอน ถารูสึกสบายกวา 

เทคนิคการพ่ึงตนดวยหลักการแพทยวิถีธรรมตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง (การแพทยวิถีพุทธหรือการแพทยพุทธศาสตร) ใน

การปองกันการติดเชื้อโควิด การรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อโค

วิด หรืออาการคลายติดเชื้อโควิด และอาการขางเคียงแทรกซอนจาก

การรับวัคซีนปองกันโควิด รวมถึงการฟนฟูสุขภาพจากปญหาโควิด 

ถาผูใดสามารถพ่ึงตัวเองไดจนโรคหายหรือทุเลาไดมาก ก็ชวยแบงเบา

ภาระของสังคม ภาครัฐ หรือเจาหนาท่ีสุขภาพ แตถามีอาการหนักท่ี

ไมสามารถแกไขดวยตนเองได จึงจะอาศัยเจาหนาท่ีสุขภาพ   

การท่ีผูปวยหรือประชาชนสามารถพ่ึงตนเองไดมาก จะทําให

เจาหนาท่ีสุขภาพไมตองแบกรับภาระท่ีมากเกินไป และสามารถดูแล

ผูปวยท่ีอาการหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนผลดีตอผูปวย 

เจาหนาท่ีสุขภาพ และระบบสุขภาพโดยรวม ซ่ึงการแพทยวิถีธรรม
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นั้นสามารถพ่ึงตนหรือบูรณาการรวมกับการดูแลสุขภาพแตละแผนได

ตามความเหมาะสม  

ทายนี้ ผูเขียนและคณะขอสงกําลังใจใหทุกทานประสบ

ความสําเร็จในการพ่ึงตนและชวยคนใหพนทุกข อันเปนความผาสุกท่ี

แทจริงของชีวิตทุกทาน 

เจริญธรรม สํานึกดี มีใจไรทุกข 
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