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สรุปผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 
คณะทํางานภาคประชาชน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ศูนย$ธรรมชาติบําบัด โรงพยาบาลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

 การศึกษาดูงาน ณ ศูนย�ธรรมชาติบําบัด โรงพยาบาลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค�เพ่ือให/คณะทํางานภาคประชาชน และ
เครือข2ายของคณะทํางานภาคประชาชน ทราบแนวทางการบริหารจัดการการดําเนินงานเก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด/วยหลักการแพทย�วิถีธรรม รู/จักสร/างความเข/าใจ 
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ รู/จักการบริหารจัดการ 
การดําเนินงานการดูแลสุขภาพและเรียนรู/ป7จจัยท่ีนําไปสู2ความสําเร็จในการดูแลสุขภาพแบบ
พ่ึงตนเอง ห2างไกลจากโรคไม2ติดต2อเร้ือรัง ทําให/มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น การศึกษาดูงานสรุปผลเป;น 
๓ ส2วน ดังน้ี 

 

ส-วนที่ ๑ ผู0เข0าร-วมอบรม 
 ผู/เข/าร2วมศึกษาดูงาน ประกอบด/วย คณะทํางานภาคประชาชน เครือข2ายคณะทํางานฯ 
คณะทํางานพัฒนาการมีส2วนร2วมของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และเจ/าหน/าท่ีกองพัฒนาศักยภาพผู/บริโภค จํานวน ๓๙ คน แยกเป;น 

- คณะทํางานภาคประชาชน จํานวน ๒๑ คน จาก สภาอุตสาหกรรมแห2งประเทศไทย 
เครือข2ายวิสาหกิจชุมชนภาค ๘ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนป7จจุบัน สมาคม
ตลาดสดไทย สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข ชมรมสาธารณสุขแห2งประเทศไทย เขตท่ี ๔ 
เครือข2ายคุ/มครองผู/บริโภคสํานักงานสาธารณสุข สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน�แห2ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ� สมาคมหนังสือพิมพ�แห2งประเทศไทยในพระบรม



 ๒

ราชูปถัมภ� โรงเรียนสตรีนนทบุรี กรมประชาสัมพันธ� สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห2งชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห2งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 

- บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน ๑๘ คน 

ส-วนที ่๒ กิจกรรมการศึกษาดูงาน 
 กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ ศูนย�ธรรมชาติบําบัด โรงพยาบาลโพธาราม อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ศูนย�ธรรมชาติบําบัด โรงพยาบาลโพธาราม เป;นศูนย�ของโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
เพ่ือทําโครงการธรรมชาติบําบัด โดยการนําผู/ปBวย กลุ2มเส่ียง หรือครอบครัวผู/ปBวย เข/าอบรมเพ่ือ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางของ “การแพทย�วิถีธรรม” หลักการแพทย�วิถีธรรมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง เป;นการดูแลสุขภาพแบบพ่ึงตนท่ีนําเอาจุดดีของวิทยาศาสตร�สุขภาพแผน
ป7จจุบัน แผนไทย แผนทางเลือก และแผนพ้ืนบ/าน มาบริหารจัดการ องค�ความรู/ ประยุกต� ผสมผสาน 
บูรณาการด/วยพุทธธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให/เหมาะสมและสามารถแก/ไขหรือลดป7ญหา
สุขภาพท่ีต/นเหตุ ณ สภาพสังคม ส่ิงแวดล/อมในป7จจุบัน นําไปสู2การปฏิบัติท่ีประหยัด ปลอดภัย เรียบ
ง2าย และได/ผลเร็ว แก/ป7ญหาท่ีต/นเหตุ พ่ึงตนเองได/ ใช/ทรัพยากรในท/องถิ่นเป;นหลัก และมีความย่ังยืน   

สถานการณ�ป7จจุ บัน พบว2า มีคนเจ็บปBวยมากขึ้น ประชาชนพ่ึงตนเองได/น/อยลง 
ภาวะแทรกซ/อนจากโรคเร้ือรังมากขึ้น รวมท้ังค2าใช/จ2ายในการรักษามากขึ้น โดยแนวทางการรักษาโรค
ท่ีผ2านมา จะรักษาด/วยแพทย�แผนป7จจุบัน ซึ่งเป;นทางท่ีคนส2วนใหญ2ใช/กัน ท้ังน้ี ได/มีแนวทางใหม2หรือ
ทางอ่ืนท่ีจะเลือกใช/ คือ การแพทย�ทางเลือก  

แพทย�ทางเลือก แพทย�วิถีธรรม เป;นการผสมผสานบูรณาการองค�ความรู/ ได/แก2 พุทธธรรมะ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนทางเลือก แผนพ้ืนบ/าน แผนไทย แผนป7จจุบัน และหลัก ๘ อ.เพ่ือ
สุขภาพท่ีดีของสถาบันบุญนิยม  

เทคนิคการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการแพทย�วิถีธรรม 
สาเหตุของความเจ็บปBวย จากร/อน – เย็น ไม2สมดุล 
๑. อารมณ�เป;นพิษ 
๒. อาหารเป;นพิษ ได/แก2 พิษจาก อาหารท่ีมีสารพิษ มีเน้ือสัตว�มากเกิน ปรุงรสจัดเกินไป 

ชนิดของอาหารท่ีไม2สมดุล ของเสียและความร/อนจากขบวนการย2อย การสันดาปหรือการ
เผาผลาญอาหาร การไม2รู/เทคนิคในการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพอย2างผาสุก 

๓. พิษจากการไม2ออกกําลังกาย 
๔. มลพิษต2าง ๆ ในโลกเพ่ิมมากขึ้น 
๕. พิษจากการสัมผัสเคร่ืองยนต� เคร่ืองใช/ไฟฟKา เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส� มากเกินไป 
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เทคนิคการดูแลสุขภาพ โดยใช/หลัก ๙ ข/อ หรือยา ๙ เม็ด 
แนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย�ทางเลือกวิถีธรรม เพ่ือควบคุมปKองกันโรค บําบัด

บรรเทาโรค และฟLMนฟูสุขภาพ 
๑. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 
๒. กัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม 
๓. การสวนล/างลําไส/ใหญ2 (ดีทอกซ�) 
๔. การแช2มือแช2เท/า ในนํ้าสมุนไพร 
๕. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด/วยสมุนไพรท่ีถูกกัน คือเม่ือใช/แล/วรู/สึกสบาย 
๖. การออกกําลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ท่ีถูกต/อง 
๗. การรับประทานอาหาร ปรับสมดุลร2างกาย 
๘. ใช/ธรรมะ ทําใจให/สบาย ผ2อนคลายความเครียด 
๙. รู/เพียรรู/พักให/พอดี 

 

 

 
 

ท้ังน้ี โรงพยาบาลโพธาราม ได/มีการดําเนินงานตามหลักแพทย�วิถีธรรม โดยมีผู/เข/าร2วม
กิจกรรมท้ังหมด ๒๕ คน และทําการติดตามหลังเข/าร2วมกิจกรรม เป;นเวลา ๑ ปR ตั้งแต2 เมษายน 
๒๕๕๖ – สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลการดูแลสุขภาพโรคเบาหวาน โดยการแพทย�วิถีธรรม ดังน้ี  
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๑. การดูแลผสมผสานแพทย�วิถีธรรมกับการแพทย�แผนป7จจุบัน มีแนวโน/มทําให/การ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดและความดันโลหิต ของผู/ปBวยดีขึ้น 

๒. ความต2อเน่ืองของการปฏิบัติตามหลัก ยา ๙ เม็ด โดยเฉพาะจํานวนข/อของการปฏิบัติ
และความถี่ของการปฏิบัติมีผลต2อการควบคุมโรค โดยท่ีเม่ือปฏิบัติมาก จะสามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดและความดันโลหิต ได/ดีกว2าปฏิบัติน/อย 

๓. การดูแลผสมผสานการแพทย�วิถีธรรมกับการแพทย�แผนป7จจุบัน สามารถลดค2าใช/จ2าย
ในการดูแลรักษาได/จริง 

และพบว2า ผู/ปBวย ๘ ราย ลดการใช/ยารักษาโรคเบาหวาน มูลค2า = ๔,๙๒๗ บาท/ปR และผู/ปBวย ๘ 
ราย ลดการใช/ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง มูลค2า = ๑๔,๐๕๒.๕๐ บาท/ปR 
 ท้ังน้ี แพทย�ทางเลือก แพทย�วิถีธรรม เป;นแนวทางซึ่งมีเปKาหมายไปสู2การปฏิบัติ คือ 
ประหยัด เรียบง2าย ได/ผลเร็ว แก/ป7ญหาท่ีต/นเหตุ พ่ึงตนเองได/ ใช/ทรัพยากรในท/องถิ่นเป;นหลัก 
ส2งผลให/ ประชาชนพ่ึงตนเองได/ การเจ็บปBวยลดลง เศรษฐกิจในครอบครัวดีขึ้น จํานวนผู/ปBวยใน
โรงพยาบาลลดลง เศรษฐกิจของโรงพยาบาล ของประเทศ ดีขึ้น และส่ิงแวดล/อมดีขึ้น  

ส-วนที่ ๓ การประเมินผลการจัดอบรม มีผู/ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๒๕ ราย คิดเป;นร/อยละ 
๖๔.๑๐ ประกอบด/วย 

ความคิดเห็นต2อการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
ผู/ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต2อการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี โดยร/อยละ ๑๐๐  เห็นว2า 

รูปแบบการจัดงานโดยรวม และความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดเย่ียมชม ดูงาน  อยู2ในเกณฑ�ดี
ถึงดีมาก ร/อยละ ๙๒ เห็นว2า การประสานงาน/การบริการของเจ/าหน/าท่ี และพาหนะในการ
เดินทาง อยู2ในเกณฑ�ดีถึงดีมาก ร/อยละ ๘๘ เห็นว2า อาหาร/อาหารว2างและเคร่ืองดื่ม อยู2ในเกณฑ�ดี
ถึงดีมาก ร/อยละ ๘๔ ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดงาน อยู2ในเกณฑ�ดีถึงดีมาก  

ข/อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นเพ่ิมเติม ในการจัดกิจกรรมคร้ังต2อไป 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานเป;นกิจกรรมท่ีสามารถนําไปใช/ประโยชน�ได/ ท้ังกับตัวเอง 

ครอบครัว และสังคม 
- ระยะเวลาการจัดงานน/อยไป ทําให/ได/รับรู/ไม2เต็มท่ี และไม2เพียงพอ 
- ควรมีกิจกรรมประเภทน้ี ปRละ ๒ คร้ัง และควรจัดทําเป;นวิดีโอเพ่ือเผยแพร2กิจกรรม

ของคณะทํางานฯ 
 

� � � � � � 

 



 ๕

 

 

 



 ๖

 

 

 

 


