ทีม่ าของแพทย์วถิ ธี รรม

“หมอเขียว” ใจเพชร กล้าจน เป็นผู้บูรณาการองค์ความรู้
หลักแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสาเหตุมาจาก
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประเทศไทย ๓ ประการหลัก ได้แก่
๑. ปริ ม าณผู ้ ป ่ ว ย ชนิ ด ของความเจ็ บ ป่ ว ย และความรุ น แรงของ
การเจ็บป่วยโดยรวมเพิ่มมากขึ้น
๒. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น
๓. ยิ่งนับวันประชาชนก็ยิ่งมีศักยภาพที่น้อยลงในการดูแลแก้ไขปัญหา
สุขภาพด้วยตนเอง ( พึ่งตนเองไม่ได้หรือพึ่งตนเองได้น้อย )
หลั ก แพทย์ วิ ถี ธ รรมตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น การดู แ ล
สุขภาพแบบพึ่ ง ตนที่ น� ำ เอาจุ ด ดี ข องวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ แผนปั จ จุ บั น
แผนไทย แผนทางเลือก และแผนพื้นบ้าน รวมถึงหลัก ๘ อ.เพื่อสุขภาพ
ที่ ดี ข องสถาบั น บุ ญ นิ ย ม มาบริ ห ารจั ด การ องค์ ค วามรู ้ ประยุ ก ต์
ผสมผสาน บู ร ณาการด้ ว ยพุ ท ธธรรม และปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โดยให้เหมาะสมและสามารถแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ณ สภาพ
สังคม สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน น�ำไปสู่การปฏิบัติที่ ประหยัด ปลอดภัย เรียบ
ง่าย ได้ผลเร็ว แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ พึง่ ตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิน่ เป็นหลัก
และมีความยัง่ ยืน

ตัวชี้วัดการมีสุขภาพที่ดีฉบับย่อของหมอเขียว
คือ สบาย เบากาย มีก�ำลัง เป็นอยู่ผาสุก
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เป้าหมายของการจัดอบรม

๑. เรียนรูก้ ลไก การเกิด และการหายของโรคต่างๆ โรคเหล่านีไ้ ม่นา่ กลัว
อย่างที่คิด บรรเทา หรือหายได้ด้วยการปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจ
๒. เรียนรูว้ ธิ ปี ฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันโรค ควบคุมโรค ส่งเสริม และฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
ด้วยเทคนิค ๙ ข้อ ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ เช่น มะเร็ง
เนื้องอก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคหัวใจ หอบหืด ไตเสื่อม
ภูมิแพ้ ปวดตามข้อ ปวดเมื่อย บวม แดง ร้อนตามร่างกาย และผู้ป่วยที่มี
ภูมิต้านทานน้อย เป็นต้น
๓. เรี ย นรู ้ เ ทคนิ ค การรั บ ประทานอาหาร ตามล� ำ ดั บ การย่ อ ยง่ า ย
คุ้มครองเซลล์ และมารู้จักอาหารปรับสมดุล
๔. มารู้จัก ผัก ผลไม้ สมุนไพร และกลุ่มอาหารฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น
๕. เรียนรูก้ ารท�ำนาํ้ สมุนไพร และการปรุงอาหารเพือ่ ปรับสมดุลร้อน-เย็น
๖. เรียนรู้กายบริหาร โยคะ กดจุดลมปราณ ตามอวัยวะต่างๆ เพื่อช่วย
ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ
๗. เรียนรูก้ ารระบายพิษออกจากร่างกาย ด้วยวิธตี า่ งๆ ตามหลักแพทย์วถิ ธี รรม
๘. เรียนรู้วิธีดับโลก ( โรค ) ร้อน ด้วยวิถีแห่งพรหม
๙. เพื่อให้ทุกท่านมาเป็นหมอดูแลและบ�ำบัดสุขภาพตนเอง โดยไม่ต้อง
พึ่งยา หรือลดการใช้ยา

หมอที่ดีที่สุดในโลก คือตัวคุณเอง
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๑. ฝึกลดหรืองดการรับประทานเนือ้ สัตว์ และลดการปรุงแต่งรสอาหาร
จากเดิมให้จดื ลง ประมาณ ๑-๒ สัปดาห์
๒. เตรียมของใช้สว่ นตัวทีจ่ ำ� เป็น ( มุง้ ผ้าห่ม เสือ่ จาน ชาม แก้วนาํ้ มีให้ยืมใช้)
๓. เตรียมเสือ้ ผ้าสวมใส่สบาย แต่งกายสุภาพ ( ห้ า มสวมเสื้ อ ผ้ า รั ด รู ป
คอลึก ขาสัน้ แขนกุด ) และน�ำเสือ้ มีกระดุมหน้ามา ๑ ตัว ส�ำหรับสวมขณะท�ำ
กัวซา
๔. ควรมาถึงค่ายก่อนวันอบรม ๑ วันเท่านัน้ และไม่ควรเกิน ๑๘.๐๐ น.
ของวันนัน้ และอบรมจนครบตามก�ำหนด เพือ่ ผลต่อสุขภาพของท่านเอง
๕. เตรียมเงินมาพอสมควร เผื่อว่าท่านต้องการซื้อต�ำรา สื่อการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึง่ ทางศูนย์มไี ว้บริการ
๖. เอกสารที่ต้องน�ำมา บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
เพือ่ แสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีข่ ณะลงทะเบียนเข้าค่าย
**หมายเหตุ : อาหารในค่ายสุขภาพเป็นอาหารปรับสมดุล รสชาติคอ่ นข้างจืด
ไม่มสี ว่ นประกอบของ เนือ้ สัตว์ นม ไข่ และนาํ้ มัน เพือ่ ให้เกิดผลดีตอ่ สุขภาพ
ควรรับประทานอาหารทีจ่ ดั ให้ หากน�ำอาหารติดตัวมา ต้องไม่มเี นือ้ สัตว์
		
ทางศูนย์ฯ ไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยในการอบรม

ท�ำความผาสุกที่ตน สอนคนที่ศรัทธา
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ข้อควรทราบและปฏิบตั เิ มือ่ มาเข้าค่ายสุขภาพ

๑. ลงทะเบียนพร้อมยืน่ บัตรประชาชน รับป้ายชือ่ ติดหน้าอก
๒. ยืมเครือ่ งนอน เครือ่ งใช้ในการรับประทานอาหาร ( ถ้าไม่ได้เตรียมมา )
๓. ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนเอง มิใช่สถานที่รักษาพยาบาล
จะรับผูอ้ บรมเฉพาะช่วงเวลาจัดค่ายเท่านัน้
๔. ผูป้ ว่ ยทีช่ ว่ ยตัวเองไม่ได้ ต้องมีญาติมาดูแลด้วย
๕. ผูป้ ว่ ยหนัก หรือผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคติดต่อ ขอให้สง่ ญาติมาอบรมแทน
๖. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเวลาอยูใ่ นค่าย งดสวมกระโปรง หรือกางเกง
ทีส่ นั้ มาก เสือ้ สายเดีย่ ว หรือเสือ้ ผ้ารัดรูป เตรียมกางเกงทีส่ วมสบายส�ำหรับฝึกโยคะ
๗. ห้ามสูบบุหรีแ่ ละสิง่ เสพติดในศูนย์ฯ เด็ดขาด
๘. กรุณาอย่าน�ำเนือ้ สัตว์ เข้ามารับประทานในศูนย์ฯ
๙. ช่วงเข้าค่ายควรรับประทานอาหารตามทีศ่ นู ย์ฯ จัดให้
๑๐. กรุณาช่วยกันประหยัดการใช้นาํ้ -ไฟฟ้า
๑๑. รักษาความสะอาดภายในศูนย์ฯ และห้ามน�ำสัตว์ทกุ ชนิดเข้ามาภายในศูนย์ฯ
๑๒. ทิง้ ขยะให้ถกู ที่ แยกขยะสด ขยะแห้ง ( ขยะสดจะน�ำไปท�ำปุย๋ เพือ่ ปลูกผัก )
๑๓. ห้ามประกอบธุรกิจทีห่ ารายได้กบั ผูป้ ว่ ยในศูนย์ฯ ขอให้มนี ำ�้ ใจ เกือ้ กูล
แบ่งปัน ดูแลกันโดยไม่คดิ ค่าตอบแทน
๑๔. ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสุขภาพพืน้ ฐาน ได้แก่ การชัง่ นาํ้ หนัก
วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต (ฟรี)
กรณีทตี่ อ้ งการตรวจพิเศษ ได้แก่ ไขมันในเลือด ค่าการท�ำงานของตับ
ไต หรือไทรอยด์ ทางโรงพยาบาลอ�ำนาจเจริญได้จดั บริการไว้ โดยคิดค่าบริการ
ตามรายการทีต่ รวจ ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบราชการ
๑๕. กรอกข้อมูลลงในใบประเมินผลการเข้าค่าย ส่งให้เจ้าหน้าทีห่ ลังจบค่าย
หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน
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ตารางกิจกรรมเข้าค่ายสุขภาพหลักสูตรอบรม ๗-๑๐วัน
เวลา

กิจกรรม

๐๓.๔๕ น.
ตื่นนอน ปลุกด้วยเสียงธรรมะ เสียงเพลง
๐๔.๓๐-๐๕.๓๐ น. สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม
๐๕.๓๐-๐๖.๐๐ น. เดินเร็ว / เริ่มบ�ำเพ็ญบุญฐานครัว และฐานคลอโรฟิลล์
๐๖.๐๐-๐๗.๑๕ น. ฝึกโยคะ กดจุดลมปราณ
๐๗.๑๕-๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารปรับสมดุล
๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. ดูแลตนเอง หรือบ�ำเพ็ญบุญตามฐานงานต่างๆ
๑๐.๐๐ -๑๑.๓๐ น. การบรรยายแพทย์วถิ ธี รรม หรือการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารปรับสมดุล ตามล�ำดับการย่อย
นํ้าสมุนไพร ผลไม้ ผักสด(รับประทานกับส้มต�ำหรือผัก)
ข้าวและกับข้าว ถั่วต้มและนํา้ แกงจืด
๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. การบรรยายแพทย์วถิ ธี รรม หรือการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารปรับสมดุล
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. กิจกรรมดูแลตนเอง / แลกเปลีย่ นเรียนรู้ / ดูแลสุขภาพ
๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. เตรียมตัวเข้านอน
๒๑.๐๐ น.
ปิดไฟ งดการใช้เสียง แล้วเข้านอน

หมายเหตุ
๑. วันแรกของการอบรม : เริม่ ปฐมนิเทศ ๐๙.๐๐ น.
๒. วันที่ ๒ และวันรองสุดท้ายของค่าย มีการตรวจสุขภาพ
๓. วันสุดท้ายของการอบรม : แลกเปลีย่ นประสบการณ์การดูแลสุขภาพ
ตอบแหลกก่อนแหกค่าย รับประทานอาหาร กลับบ้าน ๑๓.๐๐ น.
๔. ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ณ เวลานั้นๆ
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