รายงานหลังการเขารวมประชุม / อบรม / สัมมนา
ชื่อ หลักสูตรการประชุม / อบรม / สัมมนา การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Complementary
therapy and Holistic care on Symptom management”
จัดโดย ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบําบัดทางเลือกแหงประเทศไทยรวมกับสมาคมศิษย
เกา พยาบาลรามาธิบดี และ สํานักการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข วันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
สถานที่ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
๑. การบรรยายเรื่อง นโยบายการใชการแพทยแบบผสมผสานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดย
นายแพทยเทวัญ ธานีรัตน
สาระสําคัญ
การจัดบริการแบบผสมผสาน หมายถึง การดูแลสุขภาพผูปวยโดยใชศาสตรการแพทยตางๆ รวมกัน
ทั้งการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก โดยวิธีการจัดบริการ
เนนการดูแลสุขภาพแบบองครวมทั้ง ๕ ดาน คือ รางกาย จิตใจและอารมณ ปญญา สังคม และสิ่งแวดลอม
การแพทยแผนไทย
(Thai Traditional Medicine) หมายถึง กระบวนการทางการแพทยเกี่ยวกับ
การตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษาและปองกันโรค หรือการสงเสริมฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว การผดุงครรภ
การนวดไทย และรวมถึงการเตรียม การผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย
ทั้งนี้โดยอาศัยความรูหรือตําราที่ไดถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา (พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ )
การแพทยพื้นบานไทย (
Thai Indigenous Medicine) หมายถึง การดูแลรักษาสุขภาพ โดยใชความรู
ที่สืบทอดกันมาในชุมชนทองถิ่น ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่สอดคลองกับ ความคิด ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรของทองถิ่นนั้นๆ (ประกาศคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทยแผนไทย ฉบับที่ ๑ ตามกฎหมาย
การประกอบโรคศิลปะ)
การแพทยทางเลือก (Alternative Medicine) หมายถึง เปนกระบวนการทางการแพทยที่ไมไดจัดอยูใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ประเภทของการแพทยทางเลือก
๑. Complementary Medicine คือ การแพทยหางเลือกที่นําไปใชเสริมหรือใชรวมกับการแพทยแผน
ปจจุบัน
๒. Alternative Medicine คือ การแพทยทางเลือกที่สามารถนําไปใชทดแทนการแพทยแผนปจจุบัน
ไดโดยไมตองอาศัยการแพทยแผนปจจุบัน
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข “สงเสริมการใชการแพทยแผนไทย และการแพทย
ทางเลือกในระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ ” เพื่อการเตรียมความพรอมเขาสูประชากรเศรษฐกิจอาเซียนและ
เปนผูนําดานการแพทยดั้งเดิมในภูมิภาคป ๒๐๑๕
การพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่สําคัญในป ๒๕๕๕
๑. การพัฒนาศูนยยาไทยและสมุนไพร
๒. การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบาน
๓. โรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบ
๔. การพัฒนาแพทยแผนไทยดั้งเดิมในกรอบอาเซียน

การสนับสนุนที่สําคัญ ป๒๕๕๕
๑. ดานงบประมาณ ( กองทุนภูมิปญญา)
- การบริหารจัดการนายทะเบียนจังหวัด
- การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบาน
- การประชาสัมพันธเครือขายภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
๒. ดานวิชาการ
- จัดทําราคากลาง/ราคาอางอิงยาแผนไทยสําหรับสถานบริการสาธารณสุข
- จัดทํารายการยาสมุนไพร ๒๐ รายการที่ใชในสถานบริการสาธารณสุข
- พัฒนาแนวทางการเบิกคารักษาพยาบาลผูปวยในสําหรับโรงพยาบาลแพทยแผนไทย
- อบรมความรูการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ
๓. ดาน Infrastructure
- จัดตั้งสวนสมุนไพรเพื่อการอางอิงยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ
- พัฒนาโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบ
- พัฒนาหนวยผลิตยาสมุนไพรมาตรฐาน GMP
๒. การบรรยายเรื่อง บวมน้ําเหลืองสามารถบําบัดจัดการไดยั่งยืนกวา ถาจํากัดบทบาทของอาหารแสลง
โดย
นายแพทย ดร. วิชัย เอกทักษิณ
สาระสําคัญ
โรคบวมน้ําเหลือง คือภาวะที่มีน้ําเหลืองอั้น น้ําเนื้อเยื่อคั่ง ซึ่งจะปรากฏรวมกับการขยายและการเพิ่มตัว
หลอดน้ําเหลืองฝอย พบบอยที่ขา แขน มือ เทา สะโพก หนาทอง ถุงอัณฑะ แคมอวัยวะเพศ ฯลฯ โรคนี้
มักถูกมองวามีการตีบที่ทอ ตันที่ตอมน้ําเหลือง จึงเชื่อกันไปวารักษาไมได วิวัฒนาการในศาสตรปุพโพวิทยา
ไดเจาะประเด็นขยายตัวและการแพรพันธุของระบบกอน้ําเหลือง ดวยการเหนี่ยวนําการแฟบและฝอของหลอด
น้ําเหลืองอยางตอเนื่อง
การจําแนกประเภท
๑. บวมน้ําเหลืองปฐมภูมิ (Primary lymphedema)
- บวมน้ําเหลืองแตกําเนิด
- ปานแดงรยางคโตหลอดเลือดขอด
- บวมน้ําเหลืองพันธุกรรม
- ดีซานบวมน้ําเหลือง
- บวมน้ําเหลืองวัยตน
- แสลงนมขวด อาหาร มักมีบาดเจ็บเล็กนอยนํามากอน เชน แมลงกัด เทาแพลง
๒. บวมน้ําเหลืองทุติยภูมิ (Secondary lymphedema)
หลังศัลยกรรมหรือทํารังสีบําบัด เชนในมะเร็งเตานม มะเร็งมดลูก ซึ่งเกิดแทบทุกรายหลังผาตัด
ตอมน้ําเหลือง โรคเทาชาง
๓. บวมน้ําเหลืองระนาดลึก (Lymphedema profunda)
มองภายนอกอาจไมรูเลยวาบวมแตผูปวยรูสึกเอง คลายขาบวมผิดสัดสวน มักมีน้ําหนักขึ้นลงไว
หรือมีการแสลง เชนไก นม จะพบมีจุดกดเจ็บตามแนวน้ําเหลืองที่ขา
โรคบวมน้ําเหลืองบางครั้งพบรวมกับ
ความผิดปกติขององคประกอบอื่น เชน เนื้องอกหลอดเลือด หลอดเลือดดําขอด โรค
SLE โรคเกาท
เบาหวานลงเทา

การดําเนินโรค
ระยะโรค (Staging)
ระยะ ๐ หลอดน้ําเหลืองมีความเสียหาย แตไมสําแดงอาการ
ระยะ
๑ บวมชั่วคืน แบบมีกดบุมบาง เชามาก็หายบวม
ระยะ
๒ บวมตลอด กดบุมชัดเปนแองอยูนานเพราะมีวุนตะกอนเปนชั้นใตผิว (แสลงหมู ปลา)
หนังจะคอยๆแข็งดวยพังผืดหนาตัว
ระยะ
๓ บวมเทาชาง แข็ง ตะปุมตะปา
ระดับความรุนแรง (Severity)
ระดับ ๑ วัดเสนรอบวงไดโตกวาขางที่ปกติ ภายใน ๔ ซม.
ระดับ
๒ เสนรอบวงโตขึ้นกวา ๔ ซม. แตไมเกิน ๖ ซม.
ระดับ
๓ ก เสนรอบวงใหญกวาอีกขางเกิน ๖ ซม. อักเสบบอย ผิวหนังเสื่อม นิ้วอวน
น้ําเหลืองซึมตามรองนิ้ว
ระดับ
๓ ข รุนแรงแบบ ๓ ก แตบวมลามไปยังขาอีกขาง
ระดับ
๔ ระดับความรุนแรงสูงสุด แบบโรคเทาชาง บวมเปนมัด ผิวสีคล้ําจนดูสกปรก
หนังแข็งและสาก ขึ้นหูดชุดเปนหนังกระเบน หนามขนุน มีน้ําเหลืองเยิ้ม
การรักษา
แพทยตองซักประวัติ ประเมินความบวม และวินิจฉัยดวยการสรางภาพแมเหล็กกําธร MRI ที่ยัง
อาจเผยการลุกลามของหลอดน้ําเหลืองไปยังหนาเปา รอบพุง สะโพก เอว หลัง สีขาง
ภูษาบําบัดขันชะเนาะลดบวม (Twisting Tourniquet Decongestive Therapy)
ชะเนาะ (Schnogh) เปนเทคโนโลยีการเปลี่ยนแรงขันเกลียวใหเปนแรงโอบแนวรอบวง
ลูกชะเนาะถูกประดิษฐขึ้นใหมือสามารถปรับแรงบีบที่แปรไดทุกระดับตามรอบที่ขึ้นเกลียว ถือเปน
ประสิทธิภาพสูงสุดในการสรางแรงวัด ดวยการจัดใหชะเนาะเขาชุด ลดหลั่นความดันชวง ๘๐ ลงสู
๕๐ มม.ปรอท จากปลายขาแขนมาหาโคน ไลน้ําเหลืองไตระดับ ขึ้นเกลียว ๑๕ นาที คลายเกลียว
๕ นาที ทําวันละ ๑๐ - ๒๐ รอบ รวมกับการประคบเย็น บําบัดตอกัน ๕ วัน ก็จะลดบวมได
๔๐ – ๕๐ % หรือกวา ชวงทําภูษาบําบัด ๓ - ๖ เดือน ถือเปนการชวยรางกายใหเปลี่ยนถายน้ําเหลือง
LymphDetox โดยจะตองรับประทานอาหารมังสวิรัติ ไมนมไมไข หลีกเลี่ยงอาหารสิบ ไดแก เนื้อสัตว
เครื่องในสัตว กระดูก หนัง เอ็น เลือด กะป น้ําปลา ไข นม
๓. การบรรยายเรื่อง หัตถบําบัด : พยาบาลกับการนวดแบบ Lymphatic Massage เพื่อลดอาการแขนบวม
โดย
ผศ.ดร.ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ นิชโรจน
สาระสําคัญ
ประวัติความเปนมาของการนวด มนุษยเรารูจักการนวดในการดูแลสุขภาพมาเปนพันๆ ป
จากการคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร พบวาการนวดอยางมีแบบแผนเริ่มมีบันทึกไวเมื่อ ๕,๐๐๐ กวาปมาแลว
ในตําราการแพทยแผนจีน สมัยจักรพรรดิ์ฮวงตี่ สําหรับการนวดไทยมีตนกําเนิดมาจาก วิชาแพทยของทาน
ชีวกโกมารภัจจ แพทยหลวงของพระเจาพิมพิสาร ในสมัยพุทธกาลและถือเปนบรมครูของแพทยแผนโบราณ
มาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นอาจกลาวไดวา การถายทอดวิชานี้นาจะมาจากอินเดียพรอมกับพระพุทธศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณีบางอยางที่เขาสูสังคมไทย ตลอดหลายรอยปที่ผานมาการนวดไทยไดมีการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการนวดมาเรื่อยๆ มีการถายทอดศิลปวิทยาอันมีคานี้สืบมาจนเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของไทย การนวด

ไดรูจักอยางแพรหลายในแผนดินสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ - ๖
นวดกระตุนระบบน้ําเหลือง (Lymphatic massage)
เปนการนวดเพื่อกระตุนการไหลเวียนเลือดและระบบน้ําเหลือง สรางภูมิคุมกัน เปนการนวดที่ออนโยน
ไมรุนแรง นวดกระตุนระบบน้ําเหลือง ไดถูกพัฒนาขึ้นโดย Dr. Emil Vodder และภรรยาที่ชื่อ Astrid ในป
คศ.๑๙๓๒ ไดพัฒนาเทคนิคในการนวดระบบน้ําเหลืองและนํามาทดลองปฏิบัติใชกับผูปวยที่มีปญหาของตอม
น้ําเหลืองที่คอโต พบวาผูปวยหายจากการเจ็บปวยเร็วขึ้น โดยปกติแลวเมื่อตอมน้ําเหลืองโตถือเปนขอหามของ
การนวด หากถาเรามีความรูในการนวด กลับเปนการกระตุนการไหลเวียนของระบบภูมิคุมกัน
ภาวะแขนบวมหลังการรักษามะเร็งเตานม (Lymphedema and Breast Cancer) คือ ภาวะที่มีการคั่ง
ของน้ําเหลือง ซึ่งสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ พันธุกรรมหรือหลังการผาตัดเอาตอมเหลืองออกไปในบริเวณนั้นๆ
ภาวะนี้ยังถือเปนภาวะแทรกซอนที่เปนปญหาหลังการรักษามะเร็งเตานม
การนวดเพื่อกระตุนการไหลเวียนของระบบน้ําเหลือง
ทาที่ ๑
เหยียดแขนตรงในทาหงายแขน
- นวดจากปลายแขนขึ้นบน เพื่อกระตุนการไหลเวียนเลือดและน้ําเหลืองสูหัวใจ ทําทั้งแขนซาย
และขวา
- ประโยชนทานี้กระตุน
Heart Meridian
ทาที่ ๒
- คว่ําแขนลง นวดบริเวณหลังแขนจากมือไปไหล
- นวดแขนในแนวขึ้นหาหัวไหลตามทิศทางของพลังบําบัด
- ทําเชนนี้ 3 ครั้ง
- เทคนิคนี้เปนการกระตุน
Intestinal Meridian
ทาที่ ๓
- นวดดานขางของแขน นวดแบบบีบและดันขึ้นเขาหาหัวไหล
- นวดขึ้น เปนการกระตุนการไหลเวียนเลือดและระบบน้ําเหลืองเขาสูหัวใจ
๔. การบรรยายเรื่อง
Homeopathy กับการดูแลสุขภาพทางเลือก
โดย
นายแพทย เทวัญ ธานีรัตน
สาระสําคัญ
 Complementary Medicine คือ การแพทยทางเลือกที่นําไปใชเสริมหรือใชรวมกับการแพทยแผน
ปจจุบัน
 Alternative Medicine คือ การแพทยทางเลือกที่สามารถนําไปใชทดแทนการแพทยแผนปจจุบันได โดย
ไมตองอาศัยการแพทยแผนปจจุบัน
 การแพทยทางเลือก คือ กระบวนทางการแพทยที่ไมไดจัดไวในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 หลักในการพิจารณาการแพทยทางเลือกในประเทศไทย
 ๑. ประสิทธิผล (Efficacy)

- มีขอพิสูจน ใชไดจริง

- คนจํานวนมากใชมาเปนเวลานาน

- ใชศึกษาวิจัยหลากหลายวิธีการ

 ๒. ปลอดภัย (Safety)

- ผลตอสุขภาพ

- พิษแบบเฉียบพลัน พิษเรื้อรัง

- อันตรายระยะยาว

- อันตรายจากวิธีการรักษา
 ๓. ความคุมคา (Cost Benefit Effectiveness)

- มีประสิทธิผลสมราคา เมื่อเทียบกับฐานะทางเศรษฐกิจของผูปวย
 ๔. ความนาเชื่อถือ (Rational)

- ทฤษฎีและกลไกการบําบัดรักษา

- เรื่องราวและวิธีวิทยาของการบําบัด
 Homeopathy หมายถึง การบําบัดรักษาโดยใชสิ่งที่กอใหเกิดผลที่คลายคลึงกับอาการทุกขทรมานที่
เปนอยู
 ความหมายสุขภาพ ในมิติของการแพทยโฮมีโอพาธีย
 - สิ่งที่ขับเคลื่อนรางกาย คือพลังชีวิตหรือชี่หรือปราณ: รักษาสภาวะสุขภาพในภาวะที่รางกายและจิตใจ
สมบูรณ แตในภาวะที่พลังชีวิตออนแอหรือมีความบกพรองก็จะสะทอนออกมาเปนความไมสบายตาง ๆ
 - คนที่มีสุขภาพดีหรืออยูในสุขภาวะ หมายถึง กายสมประกอบและทํางานได คนที่มีความสมบูรณพรอม
ทั้งกาย ใจ รูสึกไดถึงความเปนหนึ่งเดียวกันในชีวิตตอหนาที่การงาน ครอบครัวและสังคม
 - คนปวย หมายถึง กายเจ็บปวย ความรูสึกไมสมดุลของชีวิต ความรูสึกที่ไมเปนหนึ่งเดียวกัน
 ปรัชญาพื้นฐานของโฮมีโอพาธียมี ๓ ประการ ไดแก
 ๑. พลังชีวิต (Vital Force)
 ๒. ความเปนปจเจกของแตละบุคคล (Individualization)
 ๓. การรักษาเยียวยาดวยตัวของรางกายเอง (Self mechanism-Natural healing process)
 ๔. กฎความเรียบงาย (Law of simplex): ใชยาเพียงตํารับเดียวเทานั้นตอหนึ่งครั้งของการรักษา
 ๕. ความจําเพาะของบุคคล (Individualization): มนุษยทุกคนแตกตางกันแมวาจะปวยดวยโรค เดียวกัน
 ๖. ทฤษฎีโรคเรื้อรัง (Chronic Disease Theory): การรักษาโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลันแตกตางกัน
 โรคเรื้อรังถารักษาไมเหมาะสมจะไมหายและติดตอไปถึงลูกหลาน
 แหลงที่มาของยาโฮมีโอพาธีย
 สมุนไพร หมายความวา พืช สัตว จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืช หรือสัตวที่ใชหรือแปรสภาพ
หรือผสมหรือปรุงเปนยาหรืออาหาร เพื่อการตรวจวินิจฉัย บําบัด รักษา หรือปองกันโรค หรือสงเสริมสุขภาพ
รางกายของมนุษยหรือสัตว และใหหมายความรวมถึงถิ่นกําเนิดหรือถิ่นที่อยูของสิ่งดังกลาว โดยมีหลักการเตรียม
ยาโฮมีโอพาธีย คือการเจือจาง (Serial dilution) และ การกระแทก (Shaking)
 รูปแบบของยาโฮมีโอพาธีย ไดแก

- เม็ด (น้ําตาล)

- เจล

- ขี้ผึ้ง

- ฉีด

๕. การบรรยายเรื่อง
การนวยทุยนากับการเดินพลังลมปราณ
โดย
นายแพทย เชวงศักดิ์ ดิสถาพร
สาระสําคัญ
การนวดจีน เปนศาสตรที่สําคัญอยางหนึ่งของการแพทยแผนจีน ในชวงกอนราชวงศ จิ๋น หรือ
เมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ กวาปมาแลวการนวดจีนไดมีการปฏิบัติรักษากันอยางแพรหลาย ไดมีการบันทึกถึงการ
พัฒนาการของการนวดจีนโดยวิธี โกโม ซึ่งเปนการปายขี้ผึ้งสมุนไพรขณะทําการนวดโดย ปราชญชาวจีน นามวา
จาง เสาจิน หลังจากนั้นอีกประมาณ ๕๐๐ ป ในสมัยราชวงศสุย เหลาแพทยจีนไดจัดตงสํานัก การนวดจีน นามวา
จาง เสาจิน หลังจากนั้นอีกประมาณ ๕๐๐ ป ในสมัยราชวงษสุย เหลาแพทยจีนไดจัดตั้งสํานัก การนวดจีน และได
ถือเปนหนึ่งในศาสตรการบําบัดของการแพทยแผนจีน การนวดจีนประกอบกันดวย ๙ สํานักสาขา
๑. การนวดทุยนา เปนการนวดบําบัดตามแนวเสนลมปราณ และจุดสําคัญของรางกานที่เราอาจจะ
รูจักกันในชื่อของจุดฝงเข็ม ซึ่งการนวดนี้ใชในการบําบัดอาการความผิดปกติของอวัยวะภายใน
๒. การนวดจัดกระดูก เปนการนวดที่มุงเนนในการจัดปรับโครงสรางกระดูก และเสนเอ็นของรางกาย
ตลอดจนการเคลื่อนไหวของจอที่ผิดปกติ ในชวงขณะการเกิดสงคราม การนวดจัดกระดูกถือเปน
หัวใจสําคัญของแพทยแผนจีนประจํากองทับในการบําบัดและระงับปวด
๓. การนวดในเด็ก (ต่ํากวา ๖ ป) โดยใหการนวดทวี่เบาๆ ตามจุดหรือเสนลมปราณ
๔. การนวดชี่กง เปนการนวดโดยผูฝกฝนชี่กงที่มีความชํานาญมากเพื่อเปนการสงตอพลังงานในการ
บําบัดให
๕. การนวดแบบคุกคาม เปนการนวดโดยอวัยวะอื่นๆ ที่ไมใชมือ มักใชในการบําบัดอาการหลังและ
ขา
๖. การนวดเทา การนวดจุดสะทอนบริเวณฝาเทา
๗. การนวดดวยไมพลอง เปนการนวดโดยใชไมพลองทาตามแนวของเสนลมปราณที่ไดจากการ
วินิจฉัยแลวทําการบิด ดัด ตามทาทางจากผูชํานาญ มักใชในการบําบัดอาการของกระดูกสันหลัง
และแขน ขา
๘. การนวดในนักกีฬา เปนการนวดสงเสริมการคลายตัวของกลามเนื้อ และความคลองตัวของขอ
นอกจากนั้นยังชวยลดความตึงเครียดในขณะชวงการแขงขัน
๙. การนวดตัวเองเพื่อสุขภาพ เปนแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองในลัทธิเตา ตามบริเวณตางๆของ
รางกาย
การนวดทุยนา
ถือเปนการบําบัดเพื่อสงเสริมการไหลเวียนของพลังงาน ชี ที่มีหนาที่สงเสริมการทํางาน
และซอมแซมอวัยวะตางๆ และการไหลเวียนของเลือด ของเหลวในรางกาย ผานเสนลมปราณ
หลักทั้ง ๑๔ เสน และทางเชื่อมตอยอยตางๆ
การนวดทุยนา คือ การนวดตามแนวของเสนลมปราณ หรือ จุดเฉพาะที่มีหนาที่
เกี่ยวเนื่องกับเสน
ลมปราณและอวัยวะนั้นที่ทราบจากการวินิจฉัยและทําการนวดเพื่อสงเสริมการ
โคจรของพลังงานชี เลือด สารหลอเลี้ยง ลดการอุดตัน สงเสริมการเคลื่อนไหวและลดการเกร็งตัว
ของกลามเนี้อ
• การกดโดยฝามือ ปลายนิ้วโปง ขอนิ้ว ขอศอก
• การวนเปนจังหวะ
• การถู
• การสั่น

การเคาะ
• การดัด
อาการปวดหลัง เกิดเนื่องจาก
• กลามเนื้อเอ็นและพังผืดมีอาการเกร็งตัว
• อาการอุดตันเสนลมปราณกระเพาะปสสาวะ
• การนวดและกดจุดเพื่อสงเสริมการไหลเวียน ลมปราณ เลือด น้ําเหลือง
สตรีวัยทอง เกิดเนื่องจาก
• การทํางานของรังไขลดลง
• ฮอรโมนเอสโตรเจนลดลงแบบไมสม่ําเสมอ
• การลดลงของหยินไมสมดุลตอหยาง
• ลมปราณเดินไมสมดุล
หลักของหยินและหยาง
เปนกฎพื้นฐานในธรรมชาติแหงเตา กฎแหงการมีขั้วที่ควบคุม ตอตาน เปนเอกภาพแก
กันและตองอาศัยซึ่งกันและกัน
๑. หยิน หยาง เปนขั้วพื้นฐานรางกาย
๒. หยิน หยาง อาศัยซึ่งกันและกัน และแบงแยกกันไมได
๓. หยิน หยาง มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันในสมดุล
พลังงาน ชี (ปราณ)
พลังงาน ชี (ปราณ)
จะถูกแจกจายไปตามอวัยวะตางๆ ผานทาง เสนลมปราณ ทั้ง
๑๒ เสน ใน ๑๒ อวัยวะ นอกจากนี้ยังมีเสนลมปราณกลางลําตัว ๒ เสน ดานหนาและดานหลัง
เปนตัวเชื่อมโยง ประสานพลังงานใหสมดุล อาการของรางกายตางๆ มักเกิดจากความบกพรอง
ของการไหลเวียนของกระแสลมปราณภายในเสนลมปราณที่อาจเกิดจากการอุดตัน ทําใหการ
ทํางานของเสนลมปราณหรืออวัยวะนั้นๆ มีการทํางานที่ผิดปกติไป
•

๖. การบรรยายเรื่อง
Energy Healing and Chakra connection
โดย
ผศ. ดร. ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ นิชโรจน
สาระสําคัญ
พลังชีวิต Vital Energy รางกายของมนุษยประกอบดวย ๒ สวน ดังนี้
๑. กายสวนที่เปนกายภาพที่สามารถมองเห็นได (กายเนื้อ Physical Body)
๒. กายสวนที่เปนพลังที่ไมสามารถมองเห็นได (กายทิพย Bioplasmic Body)
การบําบัดดวยลมปราณ มีชื่อเรียกหลายอยาง ดังนี้
• Energy Healing
• Energetic Touch Healing
• Vitalic Healing (บําบัดดวยพลังชีวิต)
• Magnetic Healing
• Manual Healing
• Healing Touch, Therapeutic touch
• การบําบัดโรคดวยลมปราณ (Pranic Healing)
กายทิพย (Bioplsmic Body)

Bia = ชีวิต
• Plasma = สสาร
กายทิพย หมายถึง กายสวนที่เปนพลังชีวิต ประกอบดวยสสารที่ละเอียดออนจนมองดวยตา
เปลาไมเห็นเรียกวารางทิพย
พลังงาน
• ภาษาจีน เรียกวา พลังชีวิตวา ชี (Chi)
• ภาษากรีก เรียกพลังงวา Pneuma ซึ่งหมายถึง ลมหายใจแหงชีวิต
• ภาษาโปลีเนเชียน เรียกวา มนะ (Mana)
• ภาษาฮิบบรู เรียกปราณวา รูอา (Ruah) ซึ่งหมายถึงการบําบัดรักษาแบบมหัศจรรย
ลมปราณ มีอยู ๓ แหลง
๑. สุริยะปราณ (Solar Prana)
๒. อากาศปราณ (Air Prana)
๓. ปฐพีปราณ (Ground Prana)
•

สุริยปราณ (Solar Prana)
ปราณที่เกิดจากแสงอาทิตย สุริยปราณนี้จะทําหนาที่ชวยเสริมความแข็งแกรงใหแกรางกายทุก
สวนและชวยสงเสริมใหมีสุขภาพที่ดี สุริยปราณไดมาจากการรับแสงแดดหรือการอาบแดดหรือการดื่มน้ํา
ในที่ที่แสงแดดสองถึง แตการอาบแดดเปนเวลานานเกินไป อาจกอใหเกิดอันตรายตอกายเนื้อได เนื่องจาก
สุริยปราณมีพลังมาก
อากาศปราณ
สายพลังอากาศ ปอดจะทําหนาที่ดูดซับอากาศปราณเขาไปโดยการหายใจ ศูนยพลังของกาย
ภายในก็ดูดซับอากาศเขาไปโดยตรง ศูนยพลังเหลานี้ เรียกวา จักระ (Chalra) นอกจากนี้อากาศปราณยัง
สามารถดูดซับไดทางรูขุมขน
ปฐพีปราณ
สามารถดูดซับโดยสันเทา การเดินดวยเทาเปลามีสวนชวยเพิ่มปฐพีปราณเพื่อเพิ่มพลังชีวิต
ความสามารถในการทํางาน ความสามารถในการคิดที่ชัดเจน โดยอาศัยความตั้งใจของเรา
การดูดซับพลังจากพื้นดินเขาสูรางกาย
ที่เทาแตละขางจะมีจักระขนาดเล็กอยูจักระหนึ่งคือ จักระมูลฐานใหเพงที่จักระนี้ และหายใจดวย
ลมปราณพรอมๆกันไป คุณจะสามารถเพิ่มปฐพีปราณที่ดูดซับจากสนเทาไดจํานวนมาก
๗. การบรรยายเรื่อง
การทําสมาธิดวยพลังจิตรวมกับพลังพีระมิด
โดย
รศ. สิริรัตน จันทรมะโน
สาระสําคัญ
การทําสมาธิดวยพลังจิตรวมกับพลังพีระมิด เปนการทําสมาธิตามแนวพระอาจารยรัตน รตนญาโณ
เจาอาวาสวัดดอยเกิ้ง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน โดยสืบเนื่องจาก พ.ศ. ๒๕๔๒ ทานทราบวาพระลูกวัด
รูปหนึ่ง ซึ่งติดเชื้อเอชไอวีมากอนอุปสมบท ขณะนี้มีอาการทรุดหนักมาก ไมสามารถปฏิบัติไดเชนเคยปฏิบัติทุกวัน
อาจถึงแกชีวิตได ทานก็ไดคําตอบจากญาณทัสสนะวา การชวยผูที่ไมสามารถทําสมาธิไดนั้นจะตองสรางอุปกรณ
เสริมในการชวยการปฏิบัติสมาธิ คือ พีระมิด โดยการสรางวัตถุรูปทรงพีระมิด ซึ่งตองนําแรธาตุที่อยูในถ้ําของวัด
ดอยเกิ้งมาเปนสวนประกอบของการทําพีระมิดนั้น จะชวยชีวิตพระรูปนั้นได พระอาจารยรัตน รตนญาโณ พูดย้ํา

เสมอวา พีระมิดมิใชคําสอนของศาสนาพุทธ เพราะไมใชการพนทุกขอยางถาวร พลังพีระมิด คือ ศักยภาพของ
วิทยาศาสตรทางจิตที่สามารถถายทอดใหผูอื่นรูและสัมผัสไดจริงในพลังของพีระมิด แตนํามาประกอบเสริมในการ
ปฏิบัติสมาธิเพื่อใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ขั้นตอนสําหรับการสรางพีรมิดของ พระอาจารยรัตน รตนญาโณ
๑. สรางตนแบบของพีระมิดหลอดวยปูนพลาสเตอร
๒. นําพีระมิดตนแบบมาสรางแมพิมพ ทําดวยยางซิลิโคน
๓. นําผงแรธาตุที่เปนสวนผสมของการทําพีระมิดมาบดใหละเอียด
๔. นําแรธาตุที่ไดจากขอ ๓. มาผสมกับเรซีน คนใหเขากันดีจนเปนเนื้อเดียวกัน
๕. เทสวนผสมที่ไดจากขอ ๔. ลงในแมพิมพทิ้งไวใหแหง และแข็งตัวดี ๑ – ๒ วัน
๖. แกแมพิมพออกจะไดวัตถุรูปทรงพีระมิด ตรวจสอบความสมบูรณของพีระมิด นําไปแชน้ํา
ประมาณ ๓๐ นาที เพื่อดับกลิ่นของเรซิน เสร็จแลวนํามาผึ่งแดดหรือผึ่งลมใหแหง
๗. ไดวัตถุรูปทรงพีระมิด คือ วัตถุรูปทรงเรขาคณิต ๓ มิติ ลักษณะเปนรูปทรงกรวยเหลี่ยม ดาน
ประกอบเปนสามเหลี่ยมดานเทาและมีฐานเปนสี่เหลี่ยมจตุรัส
การทดสอบพลังพีระมิด
สถานที่ควรเปนหองที่มีอากาศถายเทสะดวก ไมควรเปนหองปรับอากาศหรือสถานที่โลงแจง
ผลการทดสอบอาจคลาดเคลื่อนได
การทดสอบ โดยใชพีระมิด ๑ กอน มี ๒ วิธี ดังนี้ คือ
วิธีที่ ๑ ปฏิบัติดังนี้
๑. นําพีระมิดที่ตองการทดสอบ วางลงบนโตะที่เรียบ โดยใหดานหนาตัด (ปาน) ดานใดดาน
หนึ่งหันตั้งฉากกับทิศเหนือ
๒. วางฝามือเหนือยอดแหลมของพีระมิดหางประมาณ ๑ นิ้ว (๒.๕ เซนติเมตร) ใหยอดแหลม
ของพีระมิดอยูตําแหนงตรงกลางฝามือของผูทดสอบ
๓. สังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบริเวณฝามือของผูทดสอบได
คําตอบ จะรูสึกไดถึงความอบอุน หรือความเย็นแผวๆ เปนจุดที่กลางฝามือ
วิธีที่ ๒ ปฏิบัติดังนี้
๑. นั่งในทาที่ผอนคลายมากที่สุด แลวสูดหายใจเขาใหเต็มที่ สังเกตการหายใจของตนเองวาเปน
อยางไร
๒. นั่งในทาที่ผอนคลายมากที่สุดเหมือนทาที่ ๑ แตใหกําพีระมิดไวในมือทั้งสองขาง แลวหลับตา
เบาๆ จากนั้นสูดหายใจเขาใหเต็มที่ สังเกตการหายใจของตนเองวาเปนอยางไร
๓. เปรียบเทียบการสืบลมหายใจในขอ ๑. และขอ ๒.
คําตอบ จะพบวาการสืบลมในขอที่ ๒ หายใจจะลึกกวาขอที่ ๑. และรูสึกโปรงโลงสบายเหมือน
ไดรับอากาศบริสุทธิ์ที่มีออกซิเจนมาก ที่เรียกวา “อากาศโอโซน”
วัตถุรูปทรงพีระมิดแฝงความพิสดารของการใชงานไวอยางมากมาย โดยคุณสมบัติที่เกิดตาม
ธรรมชาติของรูปทรง คือ
๑. สามารถหักเหเสนทางการเคลื่อนที่ของเสนแรงแมเหล็กได
๒. สามารถจัดระเบียบหรือจัดการเรียงตัวของเสนแรงแมเหล็กใหเปนระเบียบได
๓. สามารถเหนี่ยวนําพลังลมปราณใหมารวมตัวกันภายในรูปทรงและบริเวณใกลเคียงไดดี
การรักษาโรคโดยอาศัยพลังพีระมิด

พลังลึกลับของพีระมิดสามารถรักษาโรคไดหลายโรค ซึ่งมีผูทดลองรักษากับตนเองและไดผลการรักษาเชน
๑. อาการปวดศีรษะ
๒. อาการปวดจากสาเหตุตางๆ
๓. โรคไขขออักเสบ
๔. โรคกระดูกเคลื่อน
๕. การหามเลือด
๖. อาการเครียดจากความวิตกกังวล
๗. โรคความดันจากความวิตกกังวล
๘. อาการปวดหลัง
พลังจิต มนุษยลวนมีพลังจิตดวยกันทุกคน เพียงแตจะมากหรือนอยเทานั้น ผูที่ผานการฝกจิตมามาก
ยอมมีพลังจิตมาก จนสามารถนําพลังจิตมาใชงานตาง ๆ ได เชน การนําพลังจิตมารักษารางกายในยามเจ็บปวย
การบํารุงรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ เปนตน ซึ่งผูไมเคยเรียนและฝกจิตมากอน ก็ยอมไมสามารถนําพลังจิตมาใช
ประโยชนแกรางกายได
พลังพีระมิด คือ พลังที่สามารถนํามาใชเพื่อเพิ่มพลังจิตแกมนุษย เพื่อชวยผูที่ไมเคยผานการฝกจิตให
สามารถมีพลังจิตเพื่อรักษาโรคที่ตนเองปวยอยูได และชวยเพิ่มพลังจิตแกผูผานการฝกจิตมาใหมีพลังจิตเพิ่มขึ้น
๘. การบรรยายเรื่อง
ชี่กง MDL กับการดูแลสุขภาพองครวม (เบาหวาน)
โดย
ผศ.สมร อริยานุชิตกุล
สาระสําคัญ
สุขภาพแบบองครวม
( Holistic health)
รางกาย จิตใจ อารมณสังคมและจิตวิญญาณ
สุขภาวะ ( well-being)
สุขภาพแบบองครวมเปนปรัชญาของการมีสภาวะที่ดีโดยดูทั้ง ๔ องคประกอบและความสัมพันธ ตอง
สมดุลเพื่อใหเกิดสุขภาวะดีที่สุด
สุขภาพแบบองครวม
การผสมกลมเกลือนของรางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดลอม
- การไมแยกสวนของทุกๆ สิ่ง การดําเนินชีวิตสอดคลองกับกฎเกณฑธรรมชาติ
- จิตเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษยที่มีสมองเปนตัวสั่งการใหอวัยวะตางๆทํางาน
ความหมายชี่กง MDL
ชี่กงเปนการแพทยจีนโบราณ (Traditonal Chinese Medictne แขนงหนึ่ง อยูในวิถีการ
ดํารงชีวิตของชาวจีน -ในที่นี้เปนการประยุกตวิชา “พลังจิตตามแบบอาจารยวิชิต วิสิทธวงศ” ผสมผสาน
เขากับวิชาชี่กง จึงเรียกวา ชี่กงแบบพัฒนาจิตใจและรางกายใหไดดุลยภาพ (
Mental and Physical
Development by Chigong) หรือ ชี่กงแบบ MDC เพื่อใหเกิดความสุขในชีวิต
ความสัมพันธระหวางชี่กง
: MDC กับสุขภาพ เปนวิธีการหนึ่งของการดูแลสุขภาพตนเองอยาง
สอดคลองกับธรรมชาติภายในรางกาย ผานการฝกบริการรางกาย
(ภายใน) ลมหายใจและจิต ทําให
พลังงานของชีวิตสมบูรณแบบ ปญหาสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจก็จะถูกเยียวยาดวยตนเองตามธรรมชาติ
ผูที่ฝกอยางสม่ําเสมอ นอกจากเปนผูที่มีสุขภาพรางกายดีแลว สุขภาพจิตใจ (ความคิด) ก็ดีดวย สงผลตอ
การอยูรวมกับคนรอบขางไดราบรื่นขึ้น ผลพวงสุดทายคือเกิดความสุขทั้งตนเองและผูอื่น ประเทศชาติก็จะ
พัฒนาเพราะจิตใจเปนกุศลก็คือ คิดดี ทําดี

ชี่กง MDC กับสุขภาพ
ใจเปนนาย กายเปนบาว
- ดุลยภาพระหวางรางกาย และ จิตใจ
- จิตสั่งสมอง สมองคลั่งระบบ อวัยวะใหทํางาน
- จิตมีอิทธิพลตอสุขภาพและการดําเนินชีวิตของมนุษย
วิธีการ
-

-

- ขั้นเตรียม : เตรียมตัว – เตรียมใจ – เตรียมสถานที่ – เตรียมเวลา
- ขั้นปฏิบัติ : ลีลา – ทาทาง – จิตใจ - ลมหายใจ
ขั้นยุติ : ทาที่เฉพาะ
- ฝกตามอิริยาบล : ยืน นอน นั่ง เดิน
- สถานที่โลง โปรง สะอาด สบายๆ
- เวลาใดก็ไดที่ทานพรอม
- อยาฝกใตพัดลม หรือหองปรับอากาศ หองอับชื้น ไมหิว หรืออิ่มเกินไป
ไมเปนโรคจิต หรือเกี่ยวกับการรับรู

๙. การบรรยายเรื่อง
การนวดตา ภูมิปญญาไทยยุคใหม
โดย
นพ. สมเกียรติ อธิคมกุลชัย
สาระสําคัญ
การนวดแผนไทยเปนทั้งศาสตรและศิลป ซึ่งสั่งสมภูมิปญญาพื้นบานมาชานาน มีจุดประสงคเพื่อการรักษา
โรค ฟนฟูและสงเสริมสุขภาพ สวนใหญจะเปนการนวดเพื่อบําบัดโรคในระบบกลามเนื้อ เสนเอ็น กระดูกและขอ
ในปจจุบันมีการพัฒนาใหมีการนวดเพื่อการผอนคลายความตึงเครียดทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
การพัฒนาการนวดเพื่อนํามาใชรักษาโรคทางตายังมีนอยเนื่องจากตาเปนอวัยวะที่มีขนาดเล็ก
ละเอียดออนและสลับซับซอน เกินกวาภูมิปญญาชาวบานที่จะลองผิดลองถูกในขั้นตอนของการพัฒนาในอดีตที่จะ
กระทําได แตดวยหลักการของการนวดแผนไทยที่สามารถสงเสริมระบบไหลเวียนโลหิตของรางกายจึงเปนที่มาของ
การพัฒนาการนวดตาเพื่อชวยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเขาไปภายในลูกตาซึ่งการแพทยแผนปจจุบันทุกวันนี้ยังไม
สามารถพัฒนาตัวยาหรือวิธีการใดๆที่จะชวยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตดังกลาวได ดังนั้น จากการคนควาและคิดคน
ตอยอดบนพื้นฐานความรูดานจักษุวิทยา จึงเปนที่มาของการนวดตาเพื่อรักษาโรคทางตาที่มีสาเหตุจากความ
บกพรองของระบบไหลเวียนภายในลูกตา และยังชวยฟนฟู สงเสริมสุขภาพของดวงตาโดยรวมไดอีกดวย
ในการผาตัดลอกตอกระจกจักษุแพทยบางทานเมื่อฉีดยาชา
Retrobulbar block ใหกับผูปวยแลวก็จะ
ลดความดันลูกตาใหต่ําลงดวยการกดลูกตาเอาไวนิ่งๆดวยมือของจักษุแพทยเองหรือใชลูกบอลพรอมสายรัดยางยืด
เพื่อวาในขณะผาตัดเปดแผลที่ขอบกระจกตาแลวมานตาจะไดไมทะลักออกมารบกวนการผาตัด
เมื่อนํามาใหผูปวยโรคตอหินเรื้อรังปฏิบัติปรากฏวาสามารถลดความดันลูกตาไดตามความคาดหมายและสามารถ
ถอนยาลดความดันลูกตาที่ผูปวยเคยใชอยูไดอยางตอเนื่องโดยที่ยังคงควบคุมความดันลูกตาเอาไวใหอยูในเกณฑ
ปกติไดคือไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตรปรอท
จากจุดเริ่มตนดังกลาว ทําใหมีการคนพบลงลึกอยางตอเนื่อง ไดแก
๑. คนพบวาสาเหตุหลักของโรคตอหินเรื้อรัง เกิดจากความบกพรองของระบบไหลเวียนของเสนใย
ประสาทตาและระบบไหลเวียนเลือดภายในลูกตา และความดันลูกตาเปนเพียงสาเหตุรองหรือสาเหตุ
ยอย เชนเดียวกับภาวะสายตาสั้นและโรคเบาหวาน

๒. คนพบวาความยืดหยุนของแผน Lamina cribrosa ที่ปดอยูดานหลังของขั้วประสาทตาคือกลไกสําคัญ
ที่ควบคุมระบบไหลเวียนของเสนใยประสาทตาและระบบไหลเวียนเลือดภายในลูกตาและกลไกนี้
ควบคุมโดยพันธุกรรม
๓. คนพบวา ถาความสัมพันธของโครงสราง ทั้งสาม อันไดแก Lamina cribrosa, Central retinal
artery และ central retinal vein หากเสียความสมดุลดวยเหตุใดๆ จะทําใหเกิดโรคของจอประสาท
ตาหลายๆโรค ที่วงการจักษุวิทยายังไมทราบสาเหตุและไมทราบวิธีรักษาใหหายขาดไดเชน Retinitis
pigmentosa, Age-ed related macular degeneration, Central serous chorioretinopathy,
Central and branched retinal vein occlusion เปนตน
๔. คนพบวาจองจอคอมพิวเตอรนานๆอยางตอเนื่องเปนประจําอาจจะทําลายเซลลและเสนใยประสาทตา
จนทําใหสูญเสียการมองเห็นอยางถาวรไดโดยมีกลไกจากแสงของจอคอมพิวเตอรสองผานเลนสนูน
ของดวงตาไปโฟกัสที่จอประสาทตาเกิดความรอนสะสมที่จอประสาทตา เฉกเชนเดียวกับกรณี
แสงอาทิตยสองผานเลนสนูนไปโฟกัสที่กระดาษเกิดความรอนสะสมจนกระดาษไหมได
๕. คนพบวาโรคไมเกรนมีความเกี่ยวพันกับโรคตอหินเรื้อรังอยางใกลชิดและตนตอของอาการปวดศีรษะ
เกิดจากการขยายตัวของเสนเลือดในเบาตาของศีรษะขางนั้นไมใชเสนเลือดในกระโหลกศีรษะทําให
สามารถอธิบายไดแลววาทําไมโรคไมเกรนจึงปวดศีรษะขางเดียว
๖. คนพบวา โรคใบหนากระตุกครึ่งซีก (Hemifacial spasm) มีตนตอมาจากการกระตุกของกลามเนื้อ
รอบเบาตากอน (myokymia) แลวจึงจะคอยๆลามลงมากระตุกที่มุมปากเทคนิคการนวดตาสามารถ
ควบคุมการกระตุกใหลดความรุนแรงลงเกิดหางขึ้น จนกระทั่งหายขาดได
เทคนิคการนวดตา
หลับตา คว่ํามือใชสันมือสวนที่อูมฝงนิ้วกอย กดเบาตาแรงพอเห็นแสงแลวใชแรงขนาดนั้น
กดนิ่งๆ ไว จนแสงหายไป ในคนปกติใชเวลาประมาณ ๒ ๑/๒ นาที ตอครั้ง ทําไดวันละ๔ - ๖ ครั้ง
แตถาเปนผูปวยโรคตา หรือหลังรับการผาตัดตา ตองใหแพทยเปนผูพิจารณาเริ่มการนวดไดเมื่อใด
(เชนหลัง
ผาตัดตอกระจก ประมาณ๓เดือน จึงนวดได) นวดวันละกี่ครั้งเวลาที่ใชตอครั้ง
เทคนิคการนวดตาที่คิดคนขึ้นใหมนี้ คือการปรับสมดุลของระบบไหลเวียนของเสนใยประสาทตา
ระบบไหลเวียนเลือดทั้งภายในลูกตาและรอบๆ เบาตา และชวยปรับสมดุล ของความดันภายในลูกตา ทําใหการ
ทํางานของดวงตาเปนไปอยางราบรื่น ปกติสุข และปราศจากโรคภัยที่จะมาเบียดเบียน
๑๐. การบรรยายเรื่อง การนวดแบบราชสํานัก
โดย อาจารยอภิชาติ ลิมติยะโยธิน
สาระสําคัญ
การนวดไทยหมายความวา การตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบําบัด การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ
และการฟนฟูสุขภาพดวยวิธีการกด คลึง การบีบ การจับ การดึง การดัด การประคบ การอบ หรือวิธีการอื่นตาม
ศิลปะการนวดไทยหรือการใชยาตามกฎหมายวาดวยยา ทั้งนี้ดวยกรรมวิธีการแพทยแผนไทย
การนวดแบบราชสํานัก เปนศาสตรและศิลปะการนวดดวยมือและนิ้วมือที่มีความสวยงามสุภาพ โดยมี
การเรียนถายทอดพัฒนาสืบๆ ตอกันมาจากแพทยแผนไทยที่เคยปฏิบัติงานอยูในราชสํานัก ซึ่งใชหลักองคความรูที่
ปลอดภัย กระทําตอรางกายมนุษยเกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบําบัด การปองกันโรค การสงเสริม
สุขภาพ
องคความรูของหมอนวดไทยสายราชสํานัก มีการเรียนการสอน ๔ ขั้นตอน คือ
๑. เสนพื้นฐาน

๒. จุดสัญญาณ
๓. ทฤษฎีโรคและการเปนหมอฝกหัด
๔. เทคนิค
การนวดแบบราชสํานัก ใชเสนประธานสิบเปนหลักในการนวด
๑๑. การบรรยายเรื่อง
กอด พลังรักจากใจพยาบาล
โดย
คุณ พรวรินทร นุตราวงศ
สาระสําคัญ
ผูปวยที่ถึงเวลาสุดทายของชีวิตไมสามารถหลีกหนีจากความตายไปได แตถาหากกอนตายเขาไดทํา
ความหวังสุดทายของตัวเองใหสําเร็จ คงจะเปนความสบายใจอยางที่สุดเมื่อไดลาจากโลกนี้ โดยไมมีอะไรติดคางให
ตองเปนกังวลอีกตอไป แตวาสําหรับบางคนอาจไมมีโอกาสไดทําในสิ่งที่หวัง เนื่องจากถูกโรคภัยรายคุกคามเเสีย
กอนในชวงสุดทายของชีวิต เราในฐานะบุคลากรทางการแพทยสามารถทําใหเขาเกิดความสุขครั้งสุดทายกอนที่
คนไขจะจากไป หรือ “ทําความหวังสุดทายของคนไขใหสําเร็จกอนจะจากไป”
เวลามีคนปวยหนึ่งคนเกิดขึ้นในบาน ไมใชคนๆ เดียวที่ปวย แตเหมือนเจ็บปวยทั้งบาน ยิ่งถาตองอยู
โรงพยาบาลยิ่งกระทบไปหมด ดังนั้น กําลังใจจากคนใกลชิดเปนสิ่งสําคัญที่สุด ถามีคนปวยที่บานอยางแรก ชีวิตเขา
จะลมกอน แตลมแลวตองรีบลุกใหได ตองเพิ่มพลังในคนใกลชิด ไดแก ลูกๆ สามี หรือภรรยา โดยตองชวยกัน
ประคับประคองกันไปใหได ในขาวรายที่จะไดรับคือการสูญเสียบุคคลในครอบครัว เริ่มจากการเตรียมใจใหพรอม
ตองคิดถึงเสมอวายังมีคนที่แยกวาเราอีกเยอะ (อาจยกตัวอยางเหตุการณสึนามิสิ คนที่ตายเขาไมไดปวยนะ เขายังมี
ความสุขอยูดวยซ้ํายังตายเลย หรือคนที่ถูกรถชนตายกอนคุณก็ได) นั่นคือ “ทุกคนหนีความตายไมพน เพียงแตเรา
ไมรูวาจะตายเมื่อไหร ที่ไหนเทานั้นเอง ฉะนั้นเวลาที่เหลืออยูควรทําใหดีที่สุด อยากทําอะไรใหรีบทํา อยารอเพราะ
ถารอ คุณอาจไมไดทํามันก็ได ”
บางครั้งผูปวยที่เรามองวาเหมือนผักเหมือนปลาจริงๆ แลวการรับรูของสติยังมีอยู การสรางความมั่นใจ
ใหแกญาติหรือผูปวยในการที่จะพาผูปวยที่อยูโรงพยาบาลนานๆ กลับไปอยูบานเปนเรื่องสําคั ญเพราะถาคนใกลชิด
ไมเกิดความมั่นใจและไมพรอมที่จะดูแลผูปวยที่บาน การนําผูปวยกลับบานจะเปนความทุกขอยางยิ่ง
การกอดสามารถสรางกําลังใจและทําใหเอาชนะความกลัวได ซึ่งเปนประตูเปนไปสูความรูสึกอื่น ๆ
เชน สรางความภาคภูมิใจ ชวยลดความตึงเครียด ชวยใหตอสูกับอาการนอนไมหลับ เปนการสรางกําลังใจใหแกกัน
ในครอบครัว หรือระหวางผูกอดกับผูถูกกอด บางคนไมเคยกอดญาติมากอนเลย เราสามารถสอนใหเขากอดกันได
โดยกอดดวยใจดวยความรัก โดยที่ญาติ ไมวาจะเปนสามี ภรรยา ลูก ฯลฯ ถายทอดความรักไปสูคนที่เรากําลังกอด
เขาจะสัมผัสได และสามารถผานพนความเจ็บปวด ความทุกขทรมานและสามารถจากไปอยางสงบ เพราะสิ่งที่ทํา
คือความเปนตัวตนของคนในครอบครัวที่มีความรักและความปรารถนาดีใหแกกัน เมื่อเขายิ่งกอดกันทุกวัน เขาจะ
รูสึกตัวเองวายิ่งทํายิ่งมีพลัง บางครั้งอาจจะเหนื่อยหรือมีแรงเสียดทาน แตสิ่งเหลานั้นทําอะไรเราไมได ถาเรามี
ความมุงมั่น และสิ่งที่ผานมาก็เปนพลังใหเราทําตอไปไดอยางมีความสุข
๑๒. การบรรยายเรื่อง
การปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ตามหลักการแพทยวิถีธรรม
โดย
หมอเขียว : .ใจเพชร กลาจน
สาระสําคัญ
ธรรมชาติบําบัดแนวสมดุลรอน-เย็น
เ
ปนวิธีการดูแลสุขภาพ ธรรมชาติบําบัด ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง ที่ใชหลักการดูแลสุขภาพ ๘ อ. คือ
อิทธิบาท, อารมณ, อาหาร, อากาศ, ออกกําลังกาย, อิริยาบถ-เอนกาย , เอาพิษออก และอาชีพอันถูกตรง โดยเนน

การพึ่งตนเองเปนหลัก นั่นคือ “หมอที่เกงที่สุดก็คือ ตัวเรา และเครื่องมือที่แทจริงในการบําบัดรักษาโรคคือ
รางกายของเราเอง”
เรื่องกินของมนุษยเรานั้นมีรูปแบบเดิม ๆ มานานเปนรอยป คือกินอาหาร 3 มื้อ กินขาวแลวกินผลไมเปน
การปดทาย แตในมุมมองของแพทยทางเลือก หมอเขียว ใจเพชร กลาจน ไดใหหลักปฏิบัติในการรับประทาน
อาหารไวดังนี้
ลําดับที่ ๑ ดื่มน้ําสมุนไพรปรับสมดุล คือการดื่มน้ําสมุนไพรฤทธิ์เย็น น้ํายานางซึ่งก็คือคลอโรฟลสดจาก
ธรรมชาตินั่นเอง
ลําดับที่ ๒ รับประทานผลไมฤทธิ์เย็น เชน กลวยน้ําวา แกวมังกร กระทอน สับปะรด สมโอ ชมพู มังคุด
แตงโม แตงไทย แคนตาลูป มะมวงดิบ มะขามดิบ มะละกอดิบ โดยรับประทานเทาที่รูสึกสดชื่น พออิ่ม
ลําดับที่ ๓ รับประทานผักฤทธิ์เย็นสด ออมแซบ (เบญจรงค) ผักบุง แตง กวางตุง สายบัว ผักกาดฮองเต
ผักกาดขาว ผักกาดหอม ถั่งงอก บัวบก มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือเทศ โดยอาจกินกับน้ําสลัด เปนสลัดผักสด
หรือจะปรุงรสกับน้ํามะขาม น้ํามะนาว น้ําปลาเปน สมตํา แตควรงดใสพริกนะ กินกับน้ําพริกที่รสไมจัดมาก
ลําดับที่ ๔ รับประทานขาวจาวพรอมกับขาว เลือกขาวกลองหรือขาวซอมมือยิ่งดีที่สุด ควรงดขาวขาวและ
คารโบไฮเดรทที่มีฤทธิ์รอนมาก เชน ขาวเหนียว ขาวแดง ขาวดํา ขาวอารซี ขาวสาลี ขาวบาเลย เผือก มัน กลอย
เมื่อเลือกขาวไดแลว กับขาวควรใชผักฤทธิ์เย็นเปนหลักในการปรุง เชน ผัดบวบในน้ํา แกงจืดยอดตําลึงใสผักหวาน
ขาวโพด หรืออาจปรุงเปนยําผัก กอยผัก แกงจืด แกงออม ยําเห็ด เตาหูผัด เปนตน หรือเมนูอาหารอื่นๆ ที่มีทั่วไป
เพียงแตใชผักฤทธิ์เย็นเปนหลักในการปรุง ลดการปรุงอาหารที่กระบวนการทําเกิดความรอนมาก เชน เผา ปง ยาง
อบ ผัดดวยน้ํามัน ปรุงรสจัด อยาตั้งไฟนานเกินไป และอยาอุนอาหารซ้ําแลวซ้ําอีกนะคะ
ลําดับที่ 5 รับประทานตมถั่วหรือธัญพืชฤทธิ์เย็น ถั่วประเภทตาง ๆ เชน ถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่ว
ลันเตา ลูกเดือย โดยหมุนเวียนชนิดในแตละวัน
สรุปรายงานหลังการเขารวมประชุมโดย
๑. นางวรรณา ตรีสัมพันธ
๒. นางสมคิด พิพัฒนปญญานุกุล
๓. นางทัศนียา อุมัษเฐียร
๔. นาง กรรณิกา
บริสุทธิ์
๕. นางวลัยพร ทรงสกุล
๖. นางอรวรรณ
มุสิกมาศ
๗. นางพริมลักษณ
เดชนันทรัตน
๘. นางภัทรียา ใจผอง
๙. นางอัญชลี เอี่ยมละออ
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