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 โรงพยำบำลส่วนใหญ่มัก “ตั้งรับ” กับควำมเจ็บป่วยของประชำชน แต่ส�ำหรับ 
โรงพยำบำลโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี ที่นี่ท�ำงำน “เชิงรุก” เพื่อแบ่งปันควำมรู้ในกำร
ดูแลสุขภำพในแนวทำงกำรแพทย์ผสมผสำนให้กับชำวบ้ำนในพื้นท่ี และจังหวัดใกล้เคียง  
รวมไปถึงเดินทำงไปให้ควำมช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอีกด้วย

จิตอำสำนอกรั้วโรงพยำบำล

	 จุดตั้งต้นของ	 “จิตอาสา”	 ที่นี่มาจาก
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล	ทั้งแพทย์	พยาบาล	
เจ้าหน้าที่	และยังขยายผลของความดี	ท�าให้
ชาวบ้านคนธรรมดาๆ	 ในหลากหลายอาชีพ
ที่สนใจการแพทย์แบบผสมผสานเข้ามาเป็น 
จิตอาสาอีกด้วย	
	 ความเป็นมาจติอาสานอกรัว้โรงพยาบาล	 
และสิ่งที่ท�าให้งานจิตอาสาในคร้ังน้ีประสบ
ความส�าเร็จเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียว	

จุดตั้งต้น ของจิตอำสำ 
 คุณภาณุ นาคงาม	 พยาบาลวิชาชีพ 
เล่าว่าจดุตัง้ต้นของความด	ีเกดิขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	
2545	ได้มีกลุ่มคนในโรงพยาบาลลุกขึ้นตอบ
ค�าถามของกลุ่มที่ว่า	“การที่เราปฏิบัติหน้าที่ 
ช่วยเหลือประชาชนในเขตต�าบลโพธาราม

ศูนย์ธรรมชำติบ�ำบัดวิถีธรรม 
โรงพยำบำลโพธำรำม

โดยวิธีการทางการสาธารณสุขนั้น ไม่ได ้
ตอบโจทย์ปัญหาชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม กับบุคคลเหล่านั้นได้” 
ด้วยการชวนกันออกไปช่วยเหลือชาวบ้าน	
โดยการน�าของคุณธนวรรณ สินประเสริฐ 
พยาบาลวชิาชพีช�านาญการ	แผนกจกัษวุทิยา	
พร้อมด้วยสมาชิกแพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร	
สมาชกิในโรงพยาบาลหลายแผนก	รวม	20	คน	 
เริ่มออกให้บริการในวันหยุดราชการในพื้นท่ี
ใกล้เคยีงโรงพยาบาลเพือ่ตรวจรกัษา	ส่งเสรมิ	
ป้องกัน	ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชาวบ้าน
	 หลังจากออกพื้นที่บ ่อยครั้ งอย ่าง 
ต่อเนือ่ง	กช่็วยกระตุน้จติส�านกึของสมาชกิใน
โรงพยาบาลให้มจีติอาสาเพิม่ข้ึน	เครอืข่ายเริม่
เติบโตขึน้มาเป็นประมาณ	40-50	คน	ทมีกลุม่
จิตอาสาเริ่มท�ากิจกรรมเป็นมาตรฐานและมี
ระบบมากขึ้น	 มีการรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกทุกคน	 รวมท้ังตั้งเป็น	“ชมรมอาสา
อุ้มรักษ์” 
	 จน	 พ.ศ.	 2549	 ปีท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 เสด็จเถลิงถวัลย
ราชสมบัติครบ	60	ปี	อาสาสมัครจิตอาสาใน
ทีมชมรมอาสาอุ้มรักษ์	ได้ออกช่วยเหลือดูแล



283องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

ด้านสุขภาพประชาชนที่บริเวณพระบรมรูป 
ทรงม้า	 หลังเสร็จงาน	 ทุกคนมีความสุข	 
อิ่มเอมใจ	 และจับมือปฏิญาณตนขอเป็น 
ส่วนหน่ึงของจติอาสาน้อยนดิของประเทศไทย	 
จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกครั้ง	เท่าที่จะท�าได้อย่าง
เตม็ความสามารถ	ในทกุพืน้ที	่“ขอเป็นข้ารอง
พระบาททุกชาติไป”
	 หลังจากเหตุการณ์นั้น	 กลุ่มมีการออก
ช่วยเหลือเหตุการณ์ภัยพิบัติทั่วประเทศไทย	
เช่น	จังหวัดอยุธยา	อ่างทอง	สิงห์บุรี	ลพบุรี	
นครราชสีมา	 ปราจีนบุรี	 นครศรีธรรมราช	
กรุงเทพฯ	 เป็นต้น	 และยังคงออกช่วยเหลือ
ในพื้นที่	ตามงานส�าคัญต่างๆ	ทั้งภายในและ 
ภายนอกพ้ืนที่ 	 โดยปฏิบัติการนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการเช่นเดิม	

ก�ำเนิด “ศูนย์ธรรมชำติบ�ำบัดวิธีธรรม”
	 ต ่อมานายแพทย์วัชระ ก้อนแก้ว  
นายแพทย์ช�านาญการด้านโรคหัวใจ	 ได้
มีโอกาสไปศึกษา	 “การแพทย์วิถีธรรม”	 
ตามแนวทางของหมอเขียว-ใจเพชร กล้าจน  
ซึ่งน�ากระบวนการทางพระพุทธศาสนา	
มาผนวกกับการแพทย ์ผสมผสานแบบ 
พึ่งตนเอง	ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่9	 
นายแพทย์วัชระจึงน�ามาปรับใช้ในพื้นที่
อ�าเภอโพธาราม	ผลจากการด�าเนินโครงการ
พบว่าเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมาก	 จากการ

วิจัยเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
โพธาราม	 พบว่ามีการลดการใช้ยาแผน
ปัจจุบัน	และชาวบ้านมีสุขภาพที่ดีขึ้น
	 จนปี	2555	นายแพทย์สุภัค ปิติภากร 
ได้ย้ายจากจังหวัดเชียงราย	มาด�ารงต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโพธาราม	 ท่านมี
ความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา	 และมี
ความสนใจในแนวทางการแพทย์วิถีธรรม	 ท่ี
นายแพทย์วัชระน�ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ท�างาน	 ประกอบกับลุงละอองและป้ามาลี	
ชาวโพธาราม	มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ	ถวาย
ที่ดินจ�านวน	 38	 ไร่	 แด่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 สมเด็จพระ
เทพรัตนฯ	ทรงรับพื้นที่	และพระราชทานให้ 
โรงพยาบาลโพธารามดูแลเพื่อความยั่งยืน	 
ในที่สุดนายแพทย์สุภัคจึงน�าพื้นที่นั้นมา 
จดัสร้างอาคาร	“ศูนย์ธรรมชาติบ�าบดัวถิธีรรม  
โรงพยาบาลโพธาราม”	 โดยใช้งบประมาณ
จากผู้มีจิตอาสาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์	
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แนวทำงกำรท�ำงำนของจิตอำสำ 
	 คุณภาณุเล่าว่า	 กระบวนการท�างาน
ของจิตอาสา“ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัดวิถีธรรม	
โรงพยาบาลโพธาราม”	เป็นไปอย่างสมัครใจ	 
และท�างานบนพื้นฐานของความสุขใจใน
การเป็นผู ้ให้	 แรกเริ่มของการท�ากิจกรรม	 
มีอุปสรรคปัญหาที่ส�าคัญคือเรื่องความรู  ้
ความเข้าใจเกีย่วกบัการแพทย์วถิธีรรม	ทีอ่าสา
สมัครแต่ละคนอาจจะมีความรู ้ไม่มากนัก	 
แต่เมื่อค่อยๆ	 สั่งสมจากการเรียนรู้ร่วมกัน	
จากการไปลงมือปฏิบัติ	ปัญหานี้ก็หมดไป
	 โดยปกติทั่วไป	 การออกไปให้ความ
รู ้แก ่ชาวบ้านของเจ ้าหน้าที่สาธารณสุข	 
มักเป็นลักษณะการน�าความรู้ไปให้ชาวบ้าน	 
แต ่ ก า รท� า ง า น ขอ ง อ า ส า สมั ค ร ข อ ง 
ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัดวิถีธรรม	 เป็นไปใน
ลักษณะของการแบ่งปันความรู้	 และพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน	 และ
ใช้การสังเกตว่าชาวบ้านในแต่ละพื้นที่สนใจ
เรือ่งใด	กจ็ะขยายความรู้เร่ืองน้ัน	ส่วนรปูแบบ
การท�างานจะยดึหลกั	“ทีไ่หนมีการรวมกลุม่ 
ก็ไปทีน่ัน่”	เช่น	หากมกีารประชมุของหมูบ้่าน	
หรือตามงานบุญ	 งานวัด	 อาสาสมัครของ
ศูนย์ฯ	 ก็จะขอร่วมกลุ่มพูดคุยในวันนั้นด้วย	
และแบ่งปันความรู้ของตนเองเกี่ยวกับการ
แพทย์บ�าบัดวิถีธรรม	 แนะน�าชักชวนให้หัน

มาดูแลสุขภาพก่อนการเจ็บป่วย	 ตั้งแต่การ
ปลูกผักปลอดสารพิษ	 การดูแลสุขภาพตาม
แนวทางของหมอเขียว	 เช่น	 การปรับสมดุล
ร้อนเย็นของร่างกาย	 ด้วยการรับประทาน
อาหารและน�้าสมุนไพร	 วิธีกัวซาขูดสารพิษ	
การพอกสมุนไพรดูดสารพิษ	 สนับสนุนให ้
ชาวบ้านปลูกสมุนไพรที่ช ่วยปรับสมดุล
ร่างกาย	เช่น	ต้นย่านาง	อ่อมแซบ	หญ้าหวาน	
ใบเตย	ฯลฯ	
	 ขณะเดียวกัน	 การที่อาสาสมัครของ
ศูนย์ฯ	 เปิดรับฟังความรู้ความคิดเห็นของ 
ชาวบ้าน	 ขณะที่ไปให้ความรู้	 ก็ท�าให้อาสา
สมัครได้รับความรู้ในการดุแลสุขภาพแบบ 
พื้นบ้านจากชาวบ้านกลับมาด้วย
	 คณุภาณเุล่าว่าการออกเผยแพร่ความรู้ 
ในชุมชนต่างๆ	 นอกจากอาสาสมัครซ่ึงเป็น 
เจ ้าหน ้า ท่ีของโรงพยาบาลแล ้ว	 ก็ยังม ี
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อาสาสมัครที่เป็นชาวบ้านทั่วไปที่มีความ
สนใจมาร่วมด้วย	 ยิ่งไปกว่านั้น	 เมื่อมีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แล้ว	 ชาวบ้านที่มีความ
สนใจยังกลายเป ็นผู ้รู ้หรือวิทยากรของ 
ชมุชนน้ันๆ	ท�าให้เกดิความยัง่ยนืในการน�าไป
ปฏิบัติ	ยิ่งเมื่อเห็นผลดีต่อสุขภาพก็ยิ่งเชื่อมั่น
ในแนวทางทีว่่า	“ทุกคนคอืหมอรกัษาตวัเอง
ที่ดีที่สุด”	 ท�าให้เวลาเจ็บป่วยเล็กน้อย	 เช่น	
เป็นหวัด	แทนที่จะต้องไปหาหมอ	ก็สามารถ
น�าสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้	ที่ส�าคัญการน�า
แนวทางแพทย์วิถีธรรมของหมอเขียวมาใช	้
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ท�างานวิจัยไป
พร้อมๆ	 กัน	 เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของ
สมุนไพรที่น�าไปใช้	 และเพ่ือยืนยันถึงความ
ปลอดภัยอีกด้วย
  
	 ทางกลุ ่มไม่เพียงเข้าไปเป็นจิตอาสา
เฉพาะในหมู ่บ้านเท่านั้น	 แต่ยังเข้าไปใน
โรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียงด้วย	 เพราะ
ส่วนใหญ่คนที่ท�างานลักษณะนี้มักมีความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ	ทางอาสาสมัครก็จะเข้าไป
แนะน�าเกี่ยวกับการดูแลตนเองตามแนว
แพทย์วิถธีรรม	เพือ่เป็นการช่วยป้องกนัความ
เจ็บป่วยจากสารพิษต่างๆ	
	 นอกจากนี	้ทมีอาสาสมคัรของศูนย์ฯ	ยงั
ออกช่วยเหลอืในยามเกดิภยัพบิติั	เช่น	ในช่วง

ที่ผ่านมา	เกิดน�้าท่วมที่จังหวัดสกลนคร	ก็ได้
เดินทางไปให้ความช่วยเหลือ	 น�าน�้ามันเขียว
ไปมอบให้ชาวบ้านเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ	
สอนวธิกีารนวดกดจดุแก้อาการปวดเข่า	และ
แนะน�าเกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ	
เพื่อใช้บ�าบัดอาการป่วย	
 
	 ทีมอาสาสมัครทุกคนทราบดีว่า	 การ
เกิดข้ึนของศูนย์ฯและการท�างานท่ีส�าเร็จ 
ราบรืน่นัน้มาจากความร่วมแรงร่วมใจของคน
ทุกฝ่าย	ท้ังผูอ้�านวยการโรงพยาบาลโพธาราม
ทุกๆ	ท่าน	นับจากอดีตจนปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาล	หน่วยงานต่างๆ	 ในอ�าเภอ
โพธาราม	 รวมถึงชาวโพธารามทุกคนท่ีมีจิต
อาสา	 เห็นความส�าคัญของการสร้างสังคมที่
มคีวามสขุร่วมกนั	โดยยดึแนวทางการท�างาน
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที	่9	
ที่มีความเสียสละเพื่อผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
	 วันนี้	 แม้ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัดวิถีธรรม	
โรงพยาบาลโพธารามจะไม่ได้มอีาคารทีโ่อ่อ่า	
เครื่องอ�านวยความสะดวกครบสมบูรณ์	 แต่
การท�างานของเหล่าอาสาสมัครท่ีขับเคลื่อน
ด้วยใจ	 เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มาโดย
ตลอดได้แผ่ชื่อเสียงขจรขยายไปไกล	เหมือน
กลิ่นหอมของความดี	 ที่ผู ้คนต่างก็ยกย่อง
ชื่นชมนั่นเอง




