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การแพทยว์ถีิพุทธ 
 

แหล่งที�มา 
จํานวน

กรณีศึกษา 

1. บนัทึกการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจากผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธสาํหรับผูที้�มาเขา้
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2. บนัทึกกลุ่มตวัอยา่งจากผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธที�เป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ
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3. บันทึกก ลุ่มตัวอย่างจาก กรณีศึกษาผู ้ใช้การแพท ย์วิ ถีพุทธ  ที� แนะนาํ
และเก็บบนัทึกโดยจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 

3.1  จากจิตอาสาแพยว์ถีิพุทธระดบับุคคล 417 

3.2  จากเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธในประเทศไทย 14 

3.3  จากบนัทึกกรณีศึกษาผูดู้แลสุขภาพตามแนวทางแพทยว์ถีิพุทธ 419 
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7. บนัทึกการสอบนกัศึกษาแพทยว์ถีิพุทธ ในค่ายพระไตรปิฎก วนัที� 17-23 เมษายน 
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ตารางสรุปโรคและอาการของผูที้�ใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ ตามปัญหาความเจบ็ป่วยดา้นร่างกายแยก
ตามโรคอาการและอาการแสดงตาม ICD 10 

ลาํดับ กลุ่มโรคและอาการ 
จํานวน

ทั"งหมด 
ร้อยละ 

1 โรคติดเชืKอและโรคปรสิตบางโรค  68  2.94 

2 เนืKองอก  158  6.82 

3 
โรคของเลือดและอวยัวะสร้างเลือดและความผดิปกติบางอยา่ง
ของกลไกภูมิคุม้กนั 

 16  0.69 

4 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม  205  8.85 

5 ความผดิปกติทางจิตและพฤติกรรม  6  0.26 

6 โรคของระบบประสาท  134  5.79 

7 โรคของตาและอวยัวะเคียงลูกตา  50  2.16 

8 โรคของหูและปุ่มกระดูกกกหู  8  0.35 

9 โรคของระบบไหลเวยีนโลหิต  181  7.82 

10 โรคของระบบหายใจ  114  4.92 

11 โรคของระบบยอ่ยอาหาร  166  7.17 

12 โรคของผวิหนงัและเนืKอเยื�อใตผ้วิหนงั  133  5.74 

13 โรคของระบบกลา้มเนืKอโครงร่าง และเนืKอเยื�อเกี�ยวพนั  263  11.36 

14 โรคของระบบสืบพนัธ์ุและระบบปัสสาวะ  116  5.00 

15 
อาการ อาการแสดงและความผดิปกติที�พบจากการตรวจทาง
คลินิกและทางหอ้งปฏิบติัการ มิไดจ้าํแนกไวที้�ใด 

 532  22.96 

16 
การบาดเจบ็ การเป็นพิษ และผลสืบเนื�องบางอยา่งจากสาเหตุ
ภายนอก 

 91  3.93 

 
รวมผูมี้โรค/อาการไม่สบาย  2,241  96.76 

17 ดูแลสุขภาพ  75  3.24 

 
รวมทั"งหมด  2,316  100.00 
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บันทกึการสัมภาษณ์กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่าง ผลสุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วถิีพุทธ 

 

1.  บันทกึการสัมภาษณ์กรณีศึกษากลุ่มตัวอย่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วิถีพุทธสําหรับผู้ที�มา

เข้าอบรมค่ายสุขภาพ แพทยว์ถีิพุทธ 5-7 วนั ณ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร และเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธทั�วโลก ระหว่างปี 
พ.ศ. 2552 – 2558 (ประเภทขอ้มูลที� 7 การแลกเปลี�ยนประสบการณ์การใชแ้พทยว์ิถีพุทธ ผา่นสื�อ
ออนไลน์ – ยทููป ประเภทขอ้มูลที� 9 แบบบนัทึกสัมภาษณ์แลกเปลี�ยนประสบการณ์การใชแ้พทยว์ิถีพุทธ 
และ ประเภทขอ้มูลที� 12 แบบสอบถามประสบการณ์การใชแ้พทยว์ถีิพุทธ เทคนิค 9 ขอ้) 
 

1. โรคภูมิแพ้  

1.1 โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ  

 
กรณีศึกษาที� 
1.1 โสภา บริสุทธิQ  
หญิงไทย จงัหวดัชลบุรี 
โรคภูมิแพไ้ซนสั 
อาการ – อากาศเยน็จะเป็นหวดั มีนํKามูก 
ปฏิบติั – ดื�มนํKาปัสสาวะ   

 
สวดัดีทุกท่านค่ะ โสภา บริสุทธิQ ค่ะ มาจากชลบุรีแบบไม่ไดต้ัKงใจมาที�นี� ไม่ไดถู้กบงัคบัค่ะ

สมคัรมาค่ะ กลวัจะไม่ไดม้าดว้ยซํK ากลวัวา่คนจะเตม็นะคะ มาที�นี�ทุกคนน่ารักมาก มาวนัแรกไม่กลา้
พดูกบัใครเลย แต่พอวนัสุดทา้ยจะจากไปโหยหาคิดถึงนะ ให้กาํลงัใจกนัจริง ๆ แลว้ดีมาก ๆ นะคะ 
แลว้ตัKงใจว่าเรากลบัไปเราก็จะเอาไปทาํไปรวมกลุ่มกนั เพราะว่าชลบุรีก็มาหลายคนค่ะตอนนีK เราก็
ตัKงกลุ่มไลน์กนัไป 

เนื�องจากว่าเรามีสุขภาพตวัเองเป็นภูมิแพม้าก ๆ เลยเป็นภูมิแพม้า 15 ปี กินยามาตลอดแล้ว 
ผลจากภูมิแพก้็คือว่าทาํให้เราเป็นไซนสั เนื�องจากเมื�อพออากาศเยน็ปุ๊บ เราเป็นหวดั ๆ มีนํK ามูกอยู่
ตลอดก็กลายเป็นไซนสั กินยาเยอะมาก กินแลว้ก็บีบหัวใจ แต่เราก็กินนะ กินจนเบื�อทัKงกินทัKงพ่น 
พ่นก็เบื�อ บอกคุณหมอว่าเบื�อมาก ๆ เลย เราไม่อยากกินยาแลว้นะ ไม่อยากกินจริง ๆ เพราะว่ากิน
แลว้ใจสั�น นอนไม่หลบั มีวิธีหายไหม หมอก็บอกหาย ให้ผา่เราก็ไปผ่า เพราะว่าเราคิดว่าถา้เราผ่า
แลว้เราคงจะหาย ก็ไปผา่ ตอนนัKนหมดค่าใชจ่้ายไปแปดหมื�นกวา่บาท ผา่ไซนสัที�จมูก พอหลงัจาก
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ผา่แลว้ ก็ยงัเป็นนะ แต่กวา่ที�จะเป็น จะขึKนหนา้ขึKนตามนัก็ใชเ้วลานานหน่อย แต่ก็ยงัเป็น แต่ผลของ
การผา่ทาํใหต้าของเรานี�นะค่ะ ต่อมนํK าตาอุดตนัเนื�องจากผา่ตามนุษยนี์�มนัจะมีนํK าตาไหลตลอดเวลา 
ไหลทางขา้งบนแลว้ลงทางช่องขา้งล่าง แต่ของเรามนัไม่ลงนํK าตาก็เยิKมอยูต่ลอดเวลา แลว้ทาํยงัไงก็
ตอ้งไปผา่อีกหลงัผา่จมูกเสร็จไดเ้กือบปี เราก็ตอ้งไปผา่ตา ผา่ขา้งซ้ายก่อนเพราะวา่มนัเป็นทัKง 2 ขา้ง
ขา้งซ้ายนี� เป็นเยอะก็เลยต้องไปผ่าก่อน เพราะหมอบอกว่าถ้าคุณไม่ผ่า ตาคุณจะบอดแน่ ๆ เลย
เพราะว่ามนัจะติดเชืKอหมกัหมม ติดเชืKอเราก็โอเคไปผ่าไปผ่าตาหมดไป 6 หมื�นกวา่บาท - 7 หมื�น 
พอผ่าตาได้ชักประมาณเกือบปี เอาอีกหล่ะขา้งขวาเป็นอีก นํK าตาก็จะเยิKมอีก ก่อนจะมาก็เยิKมอยู่ 
แต่มานี�มนัหายไปนะ 

ก็ใช้นํK ายาหยอดตาค่ะ แต่ก็ไม่ไดใ้ชทุ้กวนันะ ไม่ไดใ้ชทุ้กวนัก็ไม่ไดส้ังเกต พอดีมีพี�สามี
มาด้วย เขาก็บอกทาํไมไม่มีนํK าตาไหล เราก็ใช่ ๆ เราไม่มีนํK าตาไหล ใช่ทุกวนันีK ไม่มีนํK าตาไหล 
คงไม่ตอ้งไปใหห้มอผา่แลว้มัKงเพราะวา่ผา่ตานะเจบ็มาก ๆ ไม่อยากจะบอก เพราะวา่ตอนผา่จมูกนี�ก็
เจ็บมาก ๆ แลว้นะ เจ็บตอนนัKนงานเรายุ่งดว้ย เขาบอกว่าผา่แลว้ให้พกัหนึ�งอาทิตย ์เราไม่ไดพ้กัพอ
เราไม่ไดพ้กันี�มนัก็ส่งผลต่อตา พอไปหมอก็ดุเราว่า นี�เป็นผลของคุณไม่พกั พอผ่าเสร็จคุณไม่พกั 
คุณก็เป็นแบบนีK  จริง ๆ มนัเชื�อมกนันะ พอไปผา่แลว้ก็โดน แต่คิดวา่วนัแรก ๆ นะ เขาให้เราทาํอะไร
เราก็กลวันะ กินฉี�เราเคยไดย้ินมาตัKงนานแลว้นะ เรากลวั ก่อนมานะ เพื�อนบอกตอ้งไปกินฉี�แน่ ๆ 
เลย เราบอกเขาไม่บงัคบัหรอก เราไม่กิน 

แต่ไดท้านไปแลว้ค่ะ รสชาติเปรีK ยว ๆ ฝาด ๆ เค็ม ๆ บา้งนะในบางวนัแรก ๆ พอหลายวนั
เขา้ก็เริ�มจืดลงจืดลง ๆ ตอนนีKก็อาบบา้ง ลา้งหนา้บา้ง กินบา้ง หมดค่ะ (หวัเราะ) 
จิตอาสา:ไม่ทราบวา่แอบไปทานอยา่งอื�น ไม่ใช่อาหารของที�นี� มีเอาอะไรพิเศษมา 
โสภา: ไม่มีค่ะ มีแต่ถั�วลิสง แต่ก็ไม่ไดกิ้นเยอะ มีถั�วลิสงนิดหน่อยวนันัKนค่ะ นอกนัKนก็กินอาหาร
ที�นี� แต่เป็นคนกินผกัอยูแ่ลว้ แลว้เรากินง่ายค่ะ ฉะนัKน พอมาที�นี�อาหารอร่อยค่ะ ไม่ไดเ้ป็นปัญหาค่ะ 
จิตอาสา: มีอะไรจะเสนอแนะพี�นอ้งของเราร่วมกนัไหมค่ะ 
โสภา: ถา้เราอยากจะอยูถึ่ง 220 ปี เขาบอกวา่อายุของมนุษยนี์�จริง ๆ 220 ปีนะ แต่ทุกวนันีKพอ  
60 -70 ก็ตายกนัไปหมด เนื�องจากวา่เราเอาชีวิตอนาคตมาใชก่้อน ตอนนีK เราก็ใชไ้ปตามอายุจริง ๆ 
ตามอายจุริง ๆ จะไดอ้ยู ่220 ปี เป็นเพื�อนกนันะคะ แต่ถา้จะเป็นเพื�อนกนัอยา่งนัKนได ้มนัก็จะตอ้งเอา
หลกัสูตรนีK ไปปรับใชน้ะคะ คิดวา่อีก 10 ปี 20 ปี ขา้งหนา้เราจะไดม้าเจอกนัในค่ายที�จะช่วยเหลือ
ผูอื้�นนะคะ ขอบคุณค่ะ 

(โสภา บริสุทธิQ . สัมภาษณ์ 2557, สิงหาคม 9) 
      

 



 

1.2 โรคภูมิแพ้ผวิ

 
กรณีศึกษาที� 
1.2 นิตยา สิทธิประเสริฐ 
หญิงไทย อาย ุ55 ปี 
จงัหวดัยโสธร 
อาชีพ ทาํธุรกิจส่วนตวั 
โรคผิวหนงั – สะเก็ดเงิน (
อาการ – มีแผลตามลาํตวั หน
ปฏิบติั – ปฏิบติัตามเทคนิค

 
ดิฉนัป่วยเป็นโรค

บอกวา่ไม่สามารถรักษาให
บาทแลว้ค่ะ จากโรคที�เป็นท
พอดีลูกสาวช่วยคน้หาขอ้ม
แนะนาํใหดิ้ฉนัมาลองรักษา

ช่วงที�มาเขา้ค่าย 
ไม่น่าจะทานได ้เพราะปกต
กงัวลวา่จะอยูไ่หวหรือไม่ แ
แลว้ไดพ้ี� ๆ จิตอาสาแนะนาํห
ทานก็ทานได ้เลยทาํไดทุ้กเม

อาการของโรคสะ
แลว้ค่อยขยายโตขึKน จะแดง
การทานยาแผนปัจจุบนัเป็น
ไม่สามารถใส่เสืKอแขนสัKนได
ช่วงที�ทุกขท์รมานจิตใจมาก

โรคนีK เป็นโรคเกี�
ของเราไม่แขง็แรงก็จะมีอาก
เครียด อาการที�หายไปแล
คุณหมอแผนปัจจุบนัเองก

พ้ผวิหนังต่าง ๆ  

(เป็นมา 30 ปี) 
วั หนา้ผาก แขน ทอ้งและหลงั 
นิค 9 ขอ้ ครบทุกขอ้, ธรรมะมีผลกบัจิตใจมาก  

โรคสะเก็ดเงิน เป็นมาประมาณ 30 ปีแลว้ค่ะ ซึ� งแพทยท์
าให้หายขาดได ้ตอ้งทานยาตลอดชีวิต เสียค่าใชจ่้ายในก

ี�เป็นทาํให้ดิฉันมีแผลตามลาํตวั โดยเฉพาะที�หนา้ผาก แข
ขอ้มูลวิธีการรักษาจนพบแนวทางการดูแลสุขภาพของ
ักษาดูค่ะ 
่าย 2-3 วนัแรก ๆ คิดตลอดค่ะ วา่เราจะปฏิบติัตามไดห้ร
ปกติอยากทานอะไรก็ทาน และเป็นคนชอบทานอาหาร

ไม่ แต่ก็สามารถอยูไ่ดจ้นครบ 5 วนัในค่ายแรกเมื�อวนัที� 
ะนาํหลายอยา่งค่ะ ทัKงเรื�องการทาํดีท็อกซ์ กวัซา ส่วนอา
ทุ้กเมด็ที�เป็นยา 9 เมด็ เมื�อกลบัไปบา้นแลว้ก็ยงัปฏิบติัต่อ
คสะเก็ดเงินหรือที�เรียกวา่โรคเรืK อนกวางนีK  ตอนแรก ๆ จะ
แดง ๆ ขยุ ๆ ลอก ๆ ขณะที�รักษากบัหมอแผนปัจจุบนัอา
เป็นเพียงการกดอาการไว ้พอเราหยุดยาอาการก็จะแส

สัKนได ้ตอ้งใส่แต่เสืKอแขนยาวตลอด เนื�องจากกลวัคนที�ไม
มากเลยค่ะ 
คเกี�ยวกบัระบบภูมิตา้นทานด้วยค่ะ หากเม็ดเลือดแด
ีอาการ จะสังเกตไดว้า่หากพอเราพกัผอ่นไม่เพียงพอหร

ปแล้ว ก็จะเป็นขึKนมาซํK าอีก ซึ� งที�ผ่านมาก็จะเป็น ๆ 
องก็ไม่ได้ให้คาํแนะนาํที�ละเอียด คุณหมอบอกแต่เพีย
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ทยที์�สถาบนัโรคผิวหนงั
ยในการรักษาไปนบัลา้น
ก แขน ทอ้งและหลงัค่ะ 
ของคุณหมอเขียวจึงได้

ดห้รือไม่ อาหารก็คิดว่า
าหารรสจดั เลยเกิดความ
นัที� 20-24 เมษายน 2557 
นอาหารสุขภาพ พอลอง
ติัต่อมาเรื�อย ๆ ค่ะ 

จะเริ�มจากเป็นจุดเล็ก ๆ 
นัอาการจะเป็น ๆ หาย ๆ 
ะแสดงออกมาอีก ทาํให ้
ที�ไม่รู้จกัจะรังเกียจ เป็น

ดแดงหรือเม็ดเลือดขาว
อหรืออ่อนเพลีย มีภาวะ
ๆ หาย ๆ แบบนีK ตลอด 
ต่เพียงว่าให้พกัผ่อนให้
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เยอะ ๆ อย่าทานอาหารรสจดัและของหมกัดองแค่นีK ค่ะ พอเป็น ๆ หาย ๆ เราก็มีภาวะเครียด 
อาการเลยวนเวียนอยูแ่บบนีK  ตอนที�เป็นเยอะ ๆ ก็มีถ่ายภาพเก็บไวน้ะคะ แต่ไม่ค่อยไดเ้ปิดให้ใครดู 
กลวัเขาจะรังเกียจเราค่ะ 

แต่พอมาเขา้ค่ายสุขภาพของคุณหมอเขียวครัK งแรก เมื�อทานอาหารแล้วรู้สึกเบา สบาย 
จึงนาํกลบัไปปฏิบติัต่อที�บา้นค่ะ แต่ว่าในบางครัK งก็มีอยากทานเนืKอปลาบา้ง ซึ� งก็ไม่บ่อยครัK งนัก 
มีจดบนัทึกไวค้่ะ วา่เราทานไปกี�ครัK ง เพื�อใชต้รวจสอบวา่มีผลต่อร่างกายอย่างไรบา้ง ที�ร่างกายของ
เราเป็นแบบนีKก็เพราะวา่เราทานอาหารที�รสจดั ของผดั ของทอด ซึ� งการทานอาหารที�ผิดไปนิดเดียว
เราจะรู้ตวัเลยค่ะ จะมีผื�นขึKนทนัที ส่วนยาเม็ดอื�น ๆ ก็ทาํร่วมดว้ยนะคะ ทัKง 9 เม็ดเลยค่ะ เช่น แช่มือ
แช่เทา้ ดีท็อกซ์ กวัซา ซึ� งกวัซานีK ก็แอบทาํนอกกฎของคุณหมอเขียวไปบา้ง คือจะกวัซาหมดทัKงตวั 
บริเวณแผลสะเก็ดเงินก็กวัซาเพียงแต่ไม่ลงหนกัเอาแค่พอสบายตวั เพราะมนัคนัค่ะ ในส่วนของยา
เม็ดที�ใช้ธรรมะจะเปิดเทปของคุณหมอเขียวฟังตลอดค่ะ ฟังทัKงเทปที�บรรยายค่ายสุขภาพ และเทป
บรรยายค่ายพระไตรปิฎก ฟังตัKงแต่เขา้ค่ายจนถึงทุกวนันีK เลยค่ะ เหมือนยงันั�งฟังอยูใ่นค่าย แมก้ระทั�ง
ในรถก็เปิดเทปเพลงของคุณหมอเขียวค่ะ รู้สึกไดเ้ลยวา่มีพลงัขึKน แผลสะเก็ดเงินตามที�ต่าง ๆ ดีขึKน
มาก สีผวิเกือบจะเป็นสีเดียวกนัแลว้ เป็นเรื�องที�อศัจรรยม์ากรู้สึกไดเ้ลยค่ะวา่จิตใจเป็นเรื�องที�สําคญั
มาก ตอ้งมีกาํลงัใจ อย่าทอ้แท ้กาํลงัใจเป็นสิ�งที�ดีที�สุด มนัคือพลงั และที�มาในวนันีK คือจะมากราบ
คารวะขอบคุณคุณหมอและเยี�ยมพี� ๆ จิตอาสาทุกท่านค่ะ รู้สึกสํานึกในบุญคุณอย่างหาที�สุดมิได ้
เพราะท่านไดใ้หท้ัKงความรู้และคาํแนะนาํจนพร้อมไปปฏิบติัต่อไดเ้ลยค่ะ 

เป็นบทพิสูจน์เลยค่ะวา่สุขภาพดีไม่มีขาย ตอ้งทาํเอาเอง หากรู้แต่ไม่ทาํ ก็ไม่หายค่ะ และ
จะตอ้งเลือกปฏิบติัในทางที�ถูกตอ้งดว้ยนะคะ ทา้ยสุดนีKขอฝากบอกพี�นอ้งผูรั้กสุขภาพทุก ๆ ท่านค่ะ
วา่ ขอใหมี้กาํลงัใจในการดูแลตวัเองใหม้าก ๆ จะทานอะไรก็ตอ้งพิจารณาถึงประโยชน์และโทษให้
ถี�ถว้น มิเช่นนัKนโรคต่าง ๆ ที�บอกวา่รักษาไม่หายก็จะมารุมเร้าเรา ไม่มีใครรักเราเท่ากบัเรารักตวัของ
เราเอง กาํลงัใจเป็นสิ�งที�สําคญัมาก แลว้ที�ดิฉันหายจากโรคไดถึ้งอย่างนีK  ก็ยงัสํานึกในบุญคุณของ
หมอเขียวและเพื�อนจิตอาสาทุกท่านที�ให้กาํลงัใจให้ความเมตตาในการดูแลสุขภาพ ที�ปฏิบติัตนเอง
มาไดถึ้งขนาดนีK  มนัขึKนอยู่ที�กาํลงัใจของเราดว้ย วิบากกรรมที�เราเคยทาํมาตัKงแต่อดีตที�ผ่านมาเราก็
ไดรั้บใชเ้ขาไปแลว้ เรามาอยูโ่ลกใหม่ โลกของปัจจุบนันีK คือโลกใหม่ที�ดิฉนัไดส้ัมผสัตรงนีK  ทาํให้เรา
มีความสุข แลว้ก็สุขสบาย เบากาย มีกาํลงั มีพลงัเหมือนที�คุณหมอเขียวเรียกวา่ “พลงัชีวิต” ทาํให้ตวั
เรามีกาํลงั รู้สึกตืKนตนัใจ จนพดูไม่ออก ถา้ไม่ไดม้าค่ายนีK  คงจะอยูก่บัแพทยแ์ผนปัจจุบนั เราตอ้งตาย
ไปกบัโรคนีK  ตายไปกบัโรคนีKคงไม่เกิดมาเป็นคนใหม่ ณ ปัจจุบนันีKนะคะ ขอขอบคุณมากค่ะ  

 
 



 

รูปภาพแผลสะเก็ดเ
2 เดือนหลงัเขา้ค่ายสุขภาพแ

 

 
ลกัษณะแผล จาก

และหายปวดภายในกระดูก
 

ะเก็ดเงินที�กลางแผน่หลงัและสะโพกที�ไดรั้บการบาํบดัตามหล
าพแพทยว์ถีิธรรม มีดงันีK  

 

 จากแผลที�แฉะ ๆ ทั�วตวันัKน กลบัแห้งและสะอาดสีของ
ะดูก 
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ามหลกัการแพทยว์ิถีธรรม 

ีของแผลลดความเขม้ลง 

แขน 

ขา 
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ลกัษณะแผล แผลที�หนา้และที�แขน แหง้และสะอาด  สีของแผลลดความเขม้ลง หลงัจากได้

ผา่นการเขา้อบรมและปฏิบติัต่อเนื�องกนั 4 เดือน  

 
 

ผูว้จิยัไดถ่้ายภาพร่วมกบัคุณนิตยาในค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรมเมื�อเดือนเมษายน 2557 
 (นิตยา สิทธิประเสริฐ. สัมภาษณ์ 2557 : สิงหาคม 24) 

  

 
กรณีศึกษาที� 
1.3 รักบุญ อโศกตระกลู 
หญิงไทย อาย ุ63 ปี  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
โรคผิวหนงั – หนงัแขง็ สเคลอโรเดอร์ (Scleroderma) 
อาการ – หนังแข็งเกิดจากมีพงัผืดใต้ผิวหนังเยอะ ที�มือ ขอ้มือ ลาํคอ หัวใจ ทุกอณูทุกเซลล์ของ
ผวิหนงั และเป็นโรคอีก 15 โรค 
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ปฏิบติั – ทานอาหารมงัสวรัิติ (ไม่มีเนืKอสัตว)์ เป็นหลกั และปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม เทคนิค 9 
ขอ้ เชื�อในวบิากกรรม 

 
ขอกราบนมสัการนกับวชทุกฐานะ กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมสํานึกดี

ค่ะเพื�อนร่วมโลกที�รักทุกท่านค่ะ 
คิดวา่หลาย ๆ คนคงจะเป็นเหมือนดิฉนันะคะ เด̀ียวจะบอกวา่มีโรคอะไรบา้ง โปรดติดตามวา่

รักษาอย่างไร และเป็นอะไรกันมากมายถึงขนาดนัK น แล้วทาํไมยงัมายืนอยู่ตรงนีK ได้ จะบอก
ตามลาํดบั โรคที�เป็นพระเอกที�เป็นหนัก ๆ ก็คือโรคหนงัแข็ง อนันีK รู้สึกว่าเขาจะเป็นหัวหน้าคณะ
แลว้เขาก็จะพาลูกนอ้งเขา้มาอีกตัKง 15 โรคมนัจะเป็นผลพลอยไดพ้ว่งมาค่ะ 

เคยเป็นอาจารย ์เป็นครูสอนโรงเรียนมธัยมมา 28 ปีค่ะ แลว้ก็หลงัจากนัKนก็ศึกษาธรรมะ
มาอยู่ในช่วงรู้จกัธรรมะของชาวอโศกตัKงแต่ปี พ.ศ. 2528 แลว้ก็พอปี พ.ศ. 2540 ก็ลาออก ลาออก
แลว้ก็ไปปฏิบติัธรรมจนปัจจุบนันีKค่ะ การรับราชการเป็นครูก็จะเป็นสาเหตุหนึ�งที�มนัก็มีส่วนทาํให้
เกิดโรคต่าง ๆ พวกนีK ค่ะ จะเริ�มที�ตรงนีK เลยนะคะวา่โรคหนงัแข็งมนัเป็นยงัไง แลว้ที�มาที�ไปมนัจะ
เป็นอยา่งไรบา้ง แลว้มนัมีอะไรที�ตามมาอีก ก็คือเป็นโรคภูมิแพ ้แพต้วัเอง เหมือนกบัที�พุ่มพวงเป็น 
แต่มนัคนละอาการ ของพุม่พวงเขาจะเป็น SLE แต่อนันีK เขา มนัเป็นภูมิแพ ้เป็นพนัธุกรรมค่ะ มาจาก 
ไปตรวจกบัคุณหมอที�โรงพยาบาลมงกุฎที�กรุงเทพ เขากรีดหนังไปพิสูจน์ผิวหนัง เขาจะกรีด
เอาตรงนีK  (พูดพร้อมเอามือจบัตน้คอด้านหลงั) มีดคม ๆ ค่ะ กรีด ๆ แล้วก็ดึงออกมา พอเขา้ไปดู
กล้อง คุณหมอก็บอก อ๋อ โรคสเคลอแน่นอน สเคลอภาษาเต็ม ๆ ของหมอคือ สเคลอโรเดอร์มา 
(Scleroderma) แปลว่า ผิวหนงัแข็ง มนัเป็นยงัไงมนัถึงแข็ง มนัเกิดจากสาเหตุที�วา่ เป็นโรคเกี�ยวกบั
พนัธุกรรมถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ค่ะ หมอเขาก็ถามว่า พ่อแม่เป็นไหม แม่หน้าตาเป็นยงัไง เป็น
อย่างนีK หรือเปล่า ก็ไม่มีนะ พ่อก็ไม่เป็น ตายายเป็นไหม ไม่เป็นปู่ ย่าเป็นไหม ญาติพี�น้องหลาย
ตระกูลไม่มีใครเคยเป็นแบบนีK  ก็แล้วทาํไมถึงเป็นล่ะค่ะ หมอเขาก็ถามว่าในที�เรามองเห็นรุ่นนีK
อาจจะไม่มี แต่วา่มนัอาจจะขา้มรุ่นมาหลายคน วา่หนึ�งในลา้นถึงจะมีสักคนหนึ�ง อนันีKก็เหมือนกนั 
หมอเขาก็เคยบอกนะว่า เอ๊ะไม่เคยเจอนะโรคแบบนีK  พ่อแม่ปู่ ย่าตายายไม่เป็น แต่วา่ โอโ้ห หนึ� งใน
ลา้น บงัเอิญเราเป็นคนโชคดีคนนัKน (หวัเราะ) โชคดีนะคะที�เป็นโรคนีK  หนึ�งในลา้นก็คือเรากลายเป็น
โรคหนังแข็ง อาการมนัเป็นอย่างไร คือ มนัจะเกิดจากพงัผืดใตผ้ิวหนังเยอะ ไม่ได้เป็นแค่มือ 
ไม่ไดเ้ป็นแค่ขอ้มือ ไม่ไดเ้ป็นแค่ลาํคอ หวัใจหรือวา่เป็นที�อื�น เป็นหมดทัKงตวัไปทุกอณูทุกเซลล์ของ
ผวิหนงัในตวัเรา เพราะมนัเกิดมาจากเลือดจากยีนตัKงแต่แรกเกิดมาเลย และมนัจะเจริญเติบโตเต็มที�
ตอนอายุ 35 ปี มนัจะส่ออาการคือ ผิวหนงัมนัจะแข็งเพราะว่าพงัผืดมนัจะสานไปรัดหลอดเลือด 
เลือดไปเลีKยงปลายนิKวก็ไม่ได ้แลว้หนงัมนัก็จะแขง็เขา้มนัจะเป็นสีดาํ ดาํเหมือนปีกแมลงภู่เลยแหละ 
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ดาํมนัเลย หยิบก็ไม่ติดไม่ขึKนเลย แข็งมาก แล้วหน้าตาก็จะตอบผอมเขา้ ริมฝีปากก็เหลือนิดนึง 
มนัหด แลว้ตาก็จะลึกโบ๋เหมือนผปีอบเลยค่ะ เด็ก ๆ ผา่นไปเด็กบอก อ๊าย ผีปอบ ตวัเองก็กลวัตวัเอง
เหมือนกนัค่ะ เป็นขนาดนัKนเลยนะ    ไม่อยากจะส่องกระจกเลยค่ะ ตอนนัKนยงัทาํงานอยู่ด้วย 
ยงัทาํงานอยู่ดว้ยเลย เด็ก ๆ บางทีเขาก็พูด แซวอยู่ แต่ว่าก็ยอมรับนะค่ะว่าเป็นยงัไง ก็เป็นจุดอ่อน
เป็นปมดอ้ยตวัเองเหมือนกนั อาการที�ตามมาก็คือ เป็นเมื�อมนัสานไปรัด หมอเขาบอกวา่มนัไปรัดที�
หลอดอาหาร มนัไปอยู่ในเนืKอเยื�อกระเพาะ ทาํให้กระเพาะย่อยอาหารไม่ได้ดี จะเกิดกรดคั�งคา้ง
เพราะวา่มนัระบายไม่ได ้มนัจะยดืหดไม่ไดเ้ตม็ที� มนัยอ่ยก็ไม่ไดอ้ะไรก็ไม่ได ้ดูดซึมไปเลีKยงร่างกาย
ก็ไม่ได้ มนัจะเกิดอาหารตกคา้ง มนัจะมีพิษตกคา้งทัKงตวั มนัก็เลยกลายเป็นกรดไหลยอ้นขึKนมา 
แสบ เป็นลมร้อนคอขึKนมาเลยค่ะ บางทีก็กินขา้วไป หลงักินขา้ว 3 ชั�วโมง มนัจะมีอาการอ๊อกขึKนมา 
จะเป็นรสเปรีK ยว ๆ เค็ม ๆ เผ็ด ๆ หวาน ๆ โอ๊ย อะไรก็ไม่รู้กินเขา้ไปแล้วมนัก็จะออกมาแถวนีK  
นั�นคืออาการกรดไหลยอ้นที�เป็นต่อจากโรคหนังแข็งค่ะ บางทีกลืนขา้วไม่ลง มนัจะติดอยู่ตรงนีK  
(เอามือจบัที�คอหอย) จะอว้กก็ไม่อว้ก จะลงก็ไม่ลง โอโ้ห ทรมานมากเลย เวลาไปหาหมอเขาก็รักษา
ตามอาการ ถ้าอาหารไม่ย่อย เขาก็ให้ยาพวกอะลมั มิลล์พวกที�เป็นแบบเหมือนยาธาตุนํK าขาวค่ะ 
อยา่งนัKนค่ะ เขาเอามาให้ช่วยยอ่ย กินมากไปมนัก็เลี�ยน เบื�อจงัเลยกินยาพวกนีK  แลว้ทีนีK  อาการที�เส้น
เลือดตีบที�มนัไปรัด เขาก็ใหย้าขยายหลอดเลือด ใหย้ามาตัKงเกือบสิบชนิด เราก็กินยาอยูป่ระมาณ 7 ปี 
7 ปีนี�กินทุกวนั วนัละเกือบสิบเมด็ ทีนีKอาการที�ตามมา ตาก็จะบอด ตาพร่ามวั ประสาทก็จะเริ�มเสื�อม 
เพราะวา่เขาบอกวา่มนัจะเกิดจากอะลมัมิลล์นี� มนัจะมีตวัหนึ�งที�ไปทาํลายสมองนะ คนที�กินยาธาตุ
นํK าขาวยาธาตุนํK าแดงนี�มนัจะมีส่วนเลยนะคะ มนัจะทาํลายสมอง ยาแอสไพรินขยายหลอดเลือดมนั
จะไปกดักระเพาะ แสบ ตื�นเชา้มาก็แสบทอ้ง นี�คืออาการที�ตามมาจากการกินยาของหมอ 

ก็มีอยู่วนัหนึ� ง ก็เอ๊ะเราจะกินยาไปถึงไหนนี�ก็เลยถามอาจารยห์มอ เขาเป็นคนตรวจเป็น
เจา้ของไขเ้อง อาจารยม์ะลิตวัเล็ก ๆ ถามเขาวา่ อาจารยจ์ะให้ป้ากินยาไปถึงไหน ตอ้งกินตลอดชีวิต
อา้วแลว้มนัจะตายไหมเนี�ย ตายก่อนไหมเนี�ย ตลอดชีวิตไดย้งัไง แลว้ทีนีK มือเราก็มนัปลายนิKวนี�มนั 
เลือดไปเลีK ยงไม่ได ้มนัก็จะมีอาการหด อาการหดแลว้เล็บก็จะกุด แลว้ดูเหมือนคนเป็นโรคเรืK อน 
เหมือนคนเป็นโรคอะไรที�สังคมรังเกียจ แต่ที�จริงก็ไม่ใช่ค่ะถามหมอแลว้หมอบอกวา่ ไม่ไดเ้ป็นหรอก 
มนัเป็นอาการของโรคหนังแข็งนี�แหละ ใครเขาจะรังเกียจก็ไม่เป็นไรหรอก ทน ๆ เอาหน่อย 
มนัไม่เป็นอนัตรายหรอก เขาก็รักษาตามอาการ ทีนีKก็รักษามาตัKง 7 ปี มนัก็ไม่หาย ก็เลยถามหมอวา่ 
อาจารย ์อาจารยรั์กษาคนไขแ้บบนีK มากี�คนแลว้ โอ๊ย นบัไม่ได ้เป็นพนัเป็นหมื�นแลว้ล่ะ ไปสัมมนา
เมืองนอกทุกปี ไปสัมมนาเรื�องโรคหนงัแขง็นี� ไปแลว้ก็ไม่ไดค้าํตอบ ก็รักษาไปอยา่งนีK  คุณกลืนขา้ว
ไม่ลงก็หาวิธีการให้ระบายคลายให้ แก้ลดกรดลดอะไรไปเรื�อย ๆ ไม่มีใครหายเลยเหรอหมอ 
หมอตอบว่าหาย แต่หายไปจากโลกนีK  อา้ว อย่างนีK แลว้จะกินไปทาํไมละนี� ไม่เอาดีกว่า อย่างนัKน
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แสดงวา่ตายใช่ไหมนี�ถา้ไม่กิน มนัตอ้งกินนะป้า กินไปตลอดเลยนะ ก็เลย เออ ๆ อาํเขาอยูเ่อาไวใ้น
ใจวา่ เออฉนัไม่กินแลว้ล่ะ ตดัสินตัKงแต่วนันัKน ตดัสินใจแลว้ไม่กินแน่ ๆ กลบัมาบา้นพอรู้มนัไม่หาย
ก็ทิKงยาไปหมดเลย ที�จริงตอนนัKนก็กินมงัสวิรัติแลว้นะ ปฏิบติัธรรมแลว้ หลายคนก็วิเคราะห์วา่เห็น
ไหมล่ะอาจารยกิ์นเจเด̀ียวก็ตายหรอก เห็นไหมก็เป็นโรคอยา่งนัKนอยา่งนีK  เด̀ียวก็กลายเป็นผีไปจริง ๆ 
หรอก ตอนนีKยงักบัผเีดินได ้ต่อไปจะกลายเป็นผจีริง ๆ นะ คอยดู ไอเ้ราก็มั�นใจวา่ เออ กินมงัสวิรัตินี�
แหละ แต่ก่อนที�จะเลิกจริง ๆ ก็บอกหมออีกคนหนึ� งนะ วนัหลงัมา คราวต่อไปก็มีหมอใหม่ ๆ ค่ะ 
มาก็เลยถามว่า คุณหมอคะ กินมงัสวิรัติไปเรื� อย ๆ นี�มนัจะเป็นยงัไงไหม โอ๊ย มนัก็ดีล่ะสิคุณป้า 
ฉนัก็กิน หมอเองก็กินอยูน่ะ กินไปเลย มนัจะช่วยโรคนีK ไดเ้ยอะ คนที�กินเนืKออยูนี่�มนัจะเป็นอาหาร
ของพงัผดื คนที�กินเนืKออยูนี่�มนัจะทาํให้พงัผืดขยายพรึบพรับพรึบพรับเร็วขึKน เมื�อมีอาการเป็นหนงัแข็ง 
หนา้ผอม ตวัตอบไปหมดแลว้นี�ประมาณ 4 เดือน มนัก็จะตายเลย ตายจากอะไร ตายจากที�พงัผืดไป
รัดมดลูก รัดหลอดอาหาร รัดหวัใจ รัดตบั รัดปอด รัดไป รัดไป หายใจไม่ออกนั�นก็คือตาย ที�ดิฉัน
ไม่เป็นอย่างนัKน ไม่ตายไวเหมือนพวกนัKนก็เพราะทานอาหารมงัสวิรัติ แลว้ก็ปฏิบติัธรรมส่วนหนึ� ง 
ก็จิตใจก็ผอ่นคลาย มนัไม่ยึด เส้นมนัก็เลยไม่ยึดมาก อนันีKก็มีส่วนนะคะ แลว้ทีนีKก็เลยมั�นใจว่า เออ 
ไม่ตอ้งกินยาหมอล่ะ กลบัมากินมงัสวิรัติคือไม่กินเนืKอสัตวค์่ะ หมายถึงวา่กินอนันีKมาเรื�อย ๆ จนมา
หลายปี ก็กลบัไปตรวจใหม่ หมอนดั ปีหนึ�งเขาจะนดัทีหนึ�ง เขาก็วา่ โอ ้ดีจงัเลย ดีขึKน ยงักินยาอยูใ่ช่
ไหมนี� อุ๊ย เป็นคนไขที้�ดีจงัเลยค่ะ ค่ะ ก็กลายเป็นพูดปดไปค่ะ โกหกหมอ ที�แท ้ไม่ไดห้ายเพราะยา
หมอหรอก ไม่ได ้ดีขึKนเพราะยาหมอแผนปัจจุบนั ที�แทก้็ทิ KงยาไปตัKงนานแล้ว หมอก็เรียก
นักศึกษามาดูค่ะ นกัศึกษาฝรั�งตัKง 4-5 คน เขาสนใจนะโรคนีK  เป็นโรคที�ดงัมากเลย เขาจะให้นิสิตที�
เป็นฝรั�งนกัศึกษาฝรั�งมาเรียน แลว้ดิฉนัก็พอพูดฝรั�งไดบ้า้ง ก็อธิบายไห้เขาฟังวา่เป็นอยา่งนีK  ๆ เขาก็
สนใจมากเลย แต่พอไปตอนหลงัปีต่อมา ก็เลยอดไม่ไดก้็เลยบอกเขาวา่ ยาเลิกกินไปนานแลว้ ที�หาย
เพราะทานมงัสวิรัติเขาก็เลยสนใจเขาก็บอกวา่ เออ วนัหลงัจะให้มาเป็นวิทยากรบา้ง มาบอกพวกที�
นั�งอยู่แถวนีK หน่อยสิ เวลาคนไปหมอนัดนี�นะ นั�งเป็นแถว 20-30 คน จะหน้าเหมือนกนัเลย 
หน้าเหมือนกนัเหมือนพี�เหมือนน้องเลย หน้าจะอว้นมาจากไหนก็ตาม ถา้เป็นโรคนีK มนัจะผอม 
ริมฝีปากจะเหลือนิดหนึ� ง ผิวจะดาํระดบัเดียวกนัเลยค่ะ สแตนดาร์ดเลย โรคแบบนีK มนัเหมือนกบั 
เคยเห็นไหมเด็กเป็นโรคเอ๋อ เด็กบา้นนอกก็ตาม จะมากลายเป็นแบบตาตีบ ๆ ตาแบบอืม ปากบาน ๆ 
เป็นอย่างนัKน โรคเอ๋อ โรคดาวน์ซินโดรม จะเป็นเหมือนกนัหมดเลย โรคนีK ก็เหมือนกนั ไปนั�งเรียงกนั 
รอหมอ 20-30 คน หนา้ตาเหมือนกนั น่าสงสารมากเลยนะคะมีตอนหลงั ๆ มามีดิฉันสวยที�สุดใน
บรรดานัKน (หัวเราะ) หมอก็เลยบอก โอนี้� เป็นตวัอย่างเลยนะ หมอก็เอาเขา้ไปในห้องเล็ก ๆ 
หอ้งคลินิก ก็เลยเล่าใหพ้วกพี�นอ้งทัKงหลายฟัง ก็มีประโยชน์นะคะ อนันีK คือรักษาแบบนัKน 
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จะบอกว่ามนัเป็นโรคอะไรตามมาอีก ที�บอกว่ามนัหลายโรค ดิฉันมีต่อไปนีK  เป็นภูมิแพ ้
นํKาเหลืองเสีย ฝีหนอง พุพอง เวยีนหวัหนา้มืด ความดนัตํ�าขึKน ๆ ลง ๆ จะประมาณ 45 กบั 40 ตํ�ามาก
เลยนะคะ แต่ปัจจุบนันีK  110 กบั 90 แลว้ค่ะ มดลูกหยอ่น เป็นขีKกลากขีK เกลืKอน ติดเชืKอง่ายไปเหยียบที�
เฉอะแฉะนี�ไม่ถึง 2-3 ชั�วโมง จะเปื� อยเป็นนํK ากดัเทา้ เป็นแผลแดง ๆ ลึกลงไปเลยค่ะทุกง่ามนิKว 
เป็นง่ายมากเลย สายตายาว สายตาทัKงสัKนทัKงยาว หูตึง ฟันผุ โลหิตจาง มนัก็เป็นไปเรื�อย เพราะไปหา
หมอ เงินหมดไปไม่รู้กี�แสน แลว้ก็โรคซึมเศร้า โรคเครียด สุดทา้ย โรคหวัใจ หมอตรวจพบวา่เป็น
กลา้มเนืKอหัวใจตาย เป็นแผลเป็น หัวใจเตน้ไม่ค่อยปกติเลยค่ะ จนถึงปัจจุบนันีK  แต่ก็ดีขึKนเกือบจะ
หายเป็นปกติแลว้ เห็นไหมคะมนัลากเอาญาติมนัมาเยอะแยะมากมายเลยจากโรคหนงัแข็ง ทาํแสบ
มากเลยค่ะ ตัKงแต่หัวจรดเทา้เลยค่ะ อยากจะตัKงชื�อคณะเหมือนคณะวงดนตรีว่าคณะแสบทรวง 
มนัแสบจริง ๆ เลยนะ แสบตัKงแต่หัวเลยนะ เจ็บเวียนหัว มนัจะหน้ามืดแล้วก็มนัจะแสบจีdด ๆ 
ไปที�หัว แสบหูแสบตา แสบปาก ปากพอง ร้อนใน แสบคอ เห็นไหม มนัจะไล่มาเรื� อย ๆ เลย 
แสบหน้าอก จุก แน่น กลืนขา้วไม่ลง แสบทอ้ง แสบเป็นเริมเป็นโรคงูสวดัใตส้ะดือ ใตล้งไปจาก
ตรงนัKนก็เป็นค่ะ เป็นคนัจนไม่กลา้จะเกาเลยค่ะ มนัน่าอายมากเลย คนัแถวช่องคลอดแถวตรงนัKนค่ะ 
มนัจะคนัมากเลยมนัแพอ้ะไรก็ไม่รู้ มนัแพม้าก ๆ เลย คนัแลว้ก็เจ็บไปตามน่อง เจ็บตามหวัเข่า เห็น
ไหมมนัไล่มาหมดเลย แสบมากเลย ไปจนถึงปลายนิKว เหมือนกบัมีเข็มแทง จีdด ๆ แลว้ก็มีอยูปี่หนึ� งที�มนั
เป็นฝีที�นิKวมือ เป็นฝีมนัจะปวด ปวดมากเลย นอนร้องไห้เลยนะ คนแก่อายุ 40-50 ปี มาร้องไห้
เพราะปวดนี� มนั  ไม่ค่อยมีนะ แต่มนัปวดมาก มนัก็จะอยา่งนัKนค่ะ มนัตอ้งร้อง ตอ้งโอดโอย วา่โอ๊ย
โอย แล้วมนัก็ค่อยบรรเทาหน่อย แต่มนัก็ไม่หายหรอก ขอให้ได้ร้องร้องให้คนขา้ง ๆ เห็นใจค่ะ 
แต่เขาก็ช่วยอะไรไม่ไดเ้พราะวา่มนักรรมของเราเอง มนัจะเป็นฝี ภาษาชาวบา้นเขาเรียกวา่ฝีร้อยหวั 
อีสานเขาเรียกว่าเป็นผ ํ�าค่ะเป็นผ ํ�านี�ปวดมากกว่าฝีธรรมดา มนัจะปวดที�ปลายนิKวและมนัจะเป็น
หนอง เป็นหนองออกมา มนัก็แบบ คนแก่เขาบอกใหรั้กษาแบบโบราณ เขาจะเอาตน้กวาวเครือหรือ
อะไรนี�แหละมาตาํพอก บางทีก็ใชใ้บมะลิ ดอกมะลิกบัขา้วสาร มาตาํแลว้ก็มาพอก แลว้ก็หาอะไรมา
พนั ๆ เขา้ มนัก็ช่วยไดบ้า้งแต่มนัก็คงจะวิบากเรามนัหนกัหนาค่ะ มนัก็แค่นีK  มนัก็คงไม่ระคายเคือง 
เพราะวา่เขาเป็นตวัแสบมาก เขาก็เลยร่ายบทต่อไป เป็นต่อไปอีก นิKวสองสามนิKวที�เห็นกุด ๆ อยูต่รง
นีK มนัคือเกิดจากฝีพุพอง ขา้งในมนัร้อนมากนิKวเทา้ก็เหมือนกนัค่ะ เป็นอยู่แต่ว่าไม่มากเท่านิKวมือ 
นิKวมือนี�มนัจะเป็นจนเล็บหลุด เล็บหลุดเกิดจากฝี เป็นหนองแลว้ก็มนัจะหลุดไปอนันีK  เหตุการณ์
ทัKงหลายทัKงหมดนีKมนัจะเป็นอยูเ่กือบ 25 ปี แลว้เริ�มรักษาอยา่งไรนะคะ มาดูประเด็นต่อไป  

เรารักษามาเรื�อย ๆ ตามวิธีการของหมอแผนปัจุบนั อนันัKนก็ตดัรอบไปวา่เลิกแลว้ 7 ปีก็
เลิกรักษาตามวธีิการของหมอแผนปัจุบนั ก็มาทานมงัสวิรัติ เลิกเนืKอสัตวทุ์กประเภท เราจะกินเจกิน
มงัสวิรัติมาประมาณ 28 ปีแล้วค่ะ หลงัจากได้พบอาจารยห์มอเขียวนะคะ ตอนหลงั ๆ มาก็ไป
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รู้จกัท่าน ก็ไปปฏิบติัธรรมดว้ยกนั แลว้ก็ทาํตามขัKนตอนที�ท่านแนะนาํค่ะ ทาํมา 5 ปี ก่อนที�จะมาอยู่
ที�นี�ค่ะ ก็อยูว่ดั ก็ปฏิบติัธรรมไปเรื�อย ๆ ก็ทานอาหารตามลาํดบัแบบที�อาจารยห์มอบอก คือ จะเริ�มที�
ผลไม ้ผกั กินอาหารจืด ๆ อะไรพวกนีK  ทาํมา 5 ปีแลว้ค่ะ อาการต่าง ๆ จาก 15 โรคก็ค่อย ๆ ดีขึKน ดีขึKน
จริง ๆ เลยนะ จากสายตาที�มนัไม่ค่อยปกติ มนัก็อ่านหนงัสือได ้กลางคืนตวัเล็ก ๆ ก็อ่านไดห้มดเลย 
อายุขนาดนีK แล้ว อ่านหนังสือไม่ตอ้งใส่แว่นแล้วค่ะ มนักลบัได้อย่างดีเลยนะ สายตากลบัไปเลย 
น่าอศัจรรยม์ากเลย ภูมิแพที้�มนัเป็นนํK ากดัเทา้ก็ไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะ ตอนนีK ที�ลุกขึKนแล้วเวียนหัว 
หนา้มืด แสบตามหัวตามอะไรนี�ไม่มี ตื�นขึKนก็สดชื�น เดิน ทาํอะไรก็ไดเ้ลย ฝีหนองพุพอง 2 เดือน
สุดทา้ยนี� มนัทาํท่าจะเป็น ก็เลยเอายาเขียวเหยาะ ๆ แลว้ โรคเขาก็กลวั เขาก็หลบไปแลว้ ไม่มีแลว้ค่ะ 
โรคความดนัตํ�า ปรากฏว่าปีที�แลว้ตรวจล่าสุดที� โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ก็เป็น 90 กบั 85 
ประมาณนีKค่ะมนัจะดีขึKนอยา่งมากเลย จาก 45 กบั 40 ตํ�า ๆ ขึKน ๆ สูง ๆ ลงตํ�า ๆ มนัก็ดีขึKนแลว้ตอนนีK  
เป็นปกติทุกอยา่ง มดลูกก็กระชบัขึKน มนัจะไม่หยอ่น คืออาการพวกนีKมนัจะเกิดจากสรีระเราผิดปกติ 
เราอายมุากแลว้ เราคลอดลูกตัKง 4 คน มนัก็เบ่งคลอดลูกนะ กลา้มเนืKอมนัก็หยอ่นยาน ทราบไหมคะ
วา่ตอนนีKมนักระชบัขึKนแลว้ มดลูกมนัจะไม่โผล่ออกมาเลย เพราะวา่ทาํท่าผีเสืKอขยบัปีก ทาํเถอะค่ะ 
ทาํทุกวนั ผูห้ญิงนี�มนัจะช่วยไดเ้ยอะมาก มดลูกท่านจะดี แลว้ก็มนัจะแข็งแรงมนัจะกระชบัขึKนมาก 
โรคขีKกลากขีK เกลืKอนนี�มนัหายไปตัKงนานหลายสิบปีแล้วค่ะ แล้วก็สายตาก็ดีขึKน หูก็ดีขึKนไม่ตึงคือ
ไดย้ินชดัขึKนจากการหยอดหูดว้ยยานํK าสกดัยา่นาง ฟันผุก็ใชย้าสีฟันผงถ่านกบัดินสอพอง ที�เราทาํนีK  
เด̀ียวนีK ฟันดีขึKนแลว้ค่ะ เคีKยวอาหารไดส้บาย ๆ  

ถา้ใครที�ยงัมีฟันเตม็ปากอยูก่็โปรดรักษาไวเ้ท่าชีวิตเลยนะคะ พยายามอยา่ถอน ไปหาหมอนี�
หมอเขาจะมกัง่ายค่ะ เขาไม่ค่อยรักษาหรอก ปวดฟันเหรอ มา ถอนหมดปากก็ได้ไม่มีปัญหา 
ท่านอยากเป็นคนอยา่งนัKนหรือเปล่า ไม่ดีนะคะ ให้พยายามรักษา เพราะฉะนัKนทาํยาสีฟันอนันีK ไป
ใชไ้ดเ้ลย (ส่วนผสมคือ ดินสอพอง ผงถ่านและเกลือ) แลว้ฟันท่านจะอยู่ยงคงกระพนัจนวนัตายค่ะ 
ตายถึงไหนก็ถึงนัKนล่ะค่ะ ฟันท่านจะไม่ร่วงมนัจะยืดอายุไปไดถึ้งวนัตาย ฟันก็ดีขึKน จากการตรวจ
เลือดก็โลหิตจางก็กลบัขึKนมาเป็นสภาพปกติ ค่าของเลือดก็ดีขึKนแลว้ เกล็ดเลือดก็สูงขึKน แลว้ก็แถม
อีกนิดหนึ�ง ที�บอกเป็นเรื�องทรัพยจ์าง (หวัเราะ) ไม่ไดเ้กี�ยวกบัเรื�องเงินทองหรอกคะ ไปอยูที่�ไหนก็
ทาํงานศูนยบ์าท อยูใ่นวดัก็ไม่มีเงินเดือน ลาออกก็ไม่เอาบาํเหน็จบาํนาญเลย คือปกติเขาจะมีบาํนาญ
อยูป่ระมาณเดือนละสองสามหมื�น ดิฉันก็ตดัสินใจวา่ไม่รับ ไม่อยากได ้คือไม่ทาํงานแลว้ ก็ไปเอา
ของเขาทาํไม ก็ออกมาโดยไม่มีอะไรเลยสักบาทเดียว เด̀ียวนีKก็ไม่ตอ้งใชเ้งินอะไรมาก ก็เก็บผกัเก็บ
อะไรกิน ปลูกกนักินแถวนีKค่ะ อยูว่ดัก็กินกบัส่วนกลางแลว้ปฏิบติัธรรม ก็ไม่ตอ้งใช้เงิน ภูมิใจมาก
กบัความจนที�เงินเดือนศูนยบ์าท จากเงินเดือนครัK งสุดทา้ยสองหมื�นแปดพนักว่าบาท ไม่ได้
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เสียดายเลย ไม่เสียใจเลยที�ลาออก เพราะว่าขา้งนอกนัKนเป็นชีวิตที�มนัศูนยเ์ปล่า เสียเวลา หลง
ทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคตอนันัKนคือลอกแบบมาจากขา้งนอกเขานะคะ  

แต่อนันีK เรามาถูกทางแลว้คิดวา่อนันีK คือแค่ประเด็นแรกคือปัญหาเรื�องพนัธุกรรมแต่ที�เป็น
หลาย ๆ โรคนีK  มนัมีสาเหตุมากกว่านัKนอีกค่ะ ขอเล่าต่ออีกนิดหนึ� งนะคะ สาเหตุจริง ๆ มนัจะ
มีอยู่ 3 อยา่ง คือหนึ�งพนัธุกรรม เราก็ยอมรับล่ะวา่พ่อแม่เราพาเป็นอยา่งนัKน แลว้เราก็เป็นคนโชคดี
ของหนึ� งล้านนัK น ก็รับมา เราไม่ถือว่าโชคร้าย เราไม่น้อยใจเลย ทีนีK สาเหตุอันที�สองเกิดจาก 
พฤติกรรม นิสัยอนัเลว ๆ ของเรา ดูนะคะว่าจะมีอะไรบา้ง ที�นิสัยที�ไม่ค่อยดีของเรา หนึ� งชอบอัKน
อุจจาระอัKนปัสสาวะ ไม่หรอกนะ เวลาเดินทางนี� ทัKงวนัทัKงคืนไม่เขา้ห้องนํK าหรอก ไม่ปวดไม่อะไร 
เขาจอดให้ก็ไม่เขา้ รังเกียจ ไม่อยากจะไปใช้อะไรกบัหลาย ๆ คน อัKน อดทนเอา มนัก็มีส่วนทาํให้
เราเป็นออกมาอย่างนีK ค่ะ ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ� งที�ว่ามนัเป็นนิสัยเสีย ตอนเป็นเด็กก็ชอบเล่น 
เล่นกีฬาเล่นทัKงวนัทัKงคืน ชอบเป็นนกักีฬาของโรงเรียน เล่นมากแลว้นํKาท่าก็ไม่ค่อยจะดื�ม ดื�มนํK านอ้ย 
ทอ้งผูกถ่ายไม่ค่อยออก บางทีอาทิตยห์นึ� งถึงจะถ่ายครัK งหนึ� ง ตอ้งใช้ไมต้อ้งใช้อะไรจิKมออกเอา 
เอ า มือก ด ออ ก ก็โอ๊ย ท ร ม า น ม า ก  แต่ก็ไ ม่ เข็ดน ะ  ไ ม่มี ใ ค ร บ อ ก ไ ม่มี ใ ค ร ส อ น  เ อา แ ต่
เ ล่นเอาแต่เที� ยว ไม่ค่อยดื�มนํKา ไม่ค่อยจะเขา้ห้องนํKาห้องท่าเป็นปกติ เพราะฉะนัKนก็เรื� องนีK เป็น
เรื� องสําคญัมากนะคะ หมอปัจจุบนันีK เขาจะเน้นเลยอนัดบัแรกตอ้งเขา้ห้องนํK าให้ไดก่้อน ไปถ่าย
ออกก่อน ไปถ่ายแล้วก็ดีท็อกซ์ด้วยนะคะ อนันีK ก็อย่าลืม ถ้าถ่ายแล้วมนัจะโล่งสมองก็จะโปร่ง 
โรคอื�น ๆ ก็จะไม่ตามมาอนันีKขอฝากนะคะพฤติกรรมอีกอนัหนึ� งคือนอนดึก นอนดึกนี�เป็นปัญหา
มาก ๆ เลย แต่วา่มนัก็จาํเป็นค่ะคือเป็นนิสัยที�แบบวา่ชอบทาํงาน อะไรไม่เสร็จไม่ยอม แกปั้ญหาไม่ไดก้็
ไม่นอน เป็นมาตัKงแต่เด็ก ๆ แลว้ เป็นคนจริงจงั เป็นคน Strict ตอ้งดี ตอ้งเก่ง ทาํการบา้นไม่เสร็จจน
ตีหนึ�ง แกส้มการออก โอ ้ดีใจมากเลย แลว้ก็นอนหลบั แลว้ตื�นเชา้ก็ไปส่งครู ก็ไดห้นา้ไดต้าเป็นคน
รักหนา้ รักดี นี�ล่ะโรคหนึ�งของคน มนัจะตายเอารักหน้ารักดีจนกระทั�งมาเป็นครู เวลา ผอ. หรือว่า
ใครสั�งงานนี�ก็ตอ้งรีบส่ง แผนการสอนตอ้งส่ง ทุกอย่างตอ้งเรียบร้อยสอนหนังสือแปดห้อง 
สอนเด็กสอนภาษาองักฤษแปดห้อง มนัตอ้งรีบตรวจการบา้น ตรวจเสร็จวนัหนึ� งได้แค่สี�ห้อง 
อีกสี�หอ้งเอาไปตัKงที�บา้น หอบใส่เป้ใส่กระเป๋า หนา้รถมอเตอร์ไซคห์ลงัรถมอเตอร์ไซครั์ดไปอยา่งดี 
หอบอีรุงตุงนงักลบัไปตอ้งตรวจการบา้นเด็กใหเ้สร็จ มนัมีความสุขนะ มนัเพลินนะเพลินมากเลยนะ 
ตรวจการบา้นเด็กใหเ้สร็จ เป็นตัKง ๆ ตอนเชา้ก็หอบไปส่งเขาเออ ชอบใจเด็กก็ชอบเราก็ชอบชื�นใจที�
งานสาํเร็จดีใจนะคะ แต่วา่ผลขา้งในก็คือเราก็โทรมเหมือนกนั แต่วา่ก็มีความสุขคือแบบเอาหนา้ไว้
ก่อนเป็นคนดี เป็นครูดีเด่นประมาณนีK นี�แหละคือโลกธรรมอนัหนึ� งที�ดิฉันอยากจะบอกพวกเรา
ไม่นึกถึงตวัเองเลย แลว้อีกอยา่งหนึ�งก็คือเป็นคนที�ทาํอะไรก็ตอ้งดีแบบนีK มนัก็เลย ยึดดี ยึดมากเลย 
มนัตอ้งดีตอ้งเด่นตอ้งให้เรียบร้อยทุกอย่างค่ะ แมก้ระทั�งงานในบา้น ไม่ค่อยให้ลูกเตา้ทาํหรอก 
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ไม่ถูกใจทาํกบัขา้วก็เหมือนกนัอะไรก็เหมือนกนัตอ้งทาํเองหมดเป็นคนนิสัยเสีย เป็นคนชอบรับใช ้
จนสามีบอกวา่ โอ ้นิสัยขีKขา้คนเนาะ เป็นคนที�ชอบรับใช้คน แลว้ก็ทาํงานในบา้นตอ้งดี ตอ้งอะไร
อยา่งนีK เป็นนิสัยที�ไม่ดี นอนดึกแลว้ก็เป็นคนรักหนา้รักตาจริงจงั ตอ้งทาํอะไรตอ้งไม่เสร็จไม่เลิก 
อีกอย่างหนึ� งคือชอบอ่านหนงัสืออ่านนิยายตัKงแต่สองทุ่มจนตีสามก็เคยมี แอบไปหลบอยู่มุมมืด ๆ 
กลวัคนจะเห็นผลก็คือสายตาเสีย แลว้ต่อมาก็มาทาํอยา่งนีKก็ดีขึKนแลว้ค่ะ นั�นคือการแกปั้ญหาของเรา
พฤติกรรมที�สามที�ทาํให้เป็นโรคอย่างนีK  ทาํให้เล็บกุดมือดว้นอย่างนีK เพราะว่า เหตุการณ์ก็คือเป็น
วิบากกรรม พูดในเชิงธรรมะนะคะ อนันีK คือสาเหตุที�เป็นโรคทัKงหลายทัKงสิบห้าโรคนี�เพราะวิบาก
กรรม ดิฉนัจาํไดพ้อเล็บมนัจะกุดอยา่งนีK  ก็เลยนึกถึงทนัทีเลย แป๊บออกมาเลยวา่เป็นคนที�ทาํบาปขึKน
เหมือนอาจารยห์มอค่ะ เป็นเด็ก ๆ นี�ขยนั เป็นคนที�อยูใ่นบา้นแลว้ ชอบทาํมาหากินเวลาวา่งก็ไปขุด
หอย ไปชอ้นกุง้ ไปชอ้นตัdกแตน เวลาหนา้แลง้ตน้กลา้มนั แลว้ก็มีตัdกแตนมากินอยา่งนีK  ก็ไปเอาสวิง
ไปชอ้น ดึdด ๆ วิ�งไปแลว้ก็ วุบ้ คว ํ�าไป ก็โอ๊ ตัdกแตนก็จุ๊บจัdบ ๆ ดีใจเต็มสวิง แลว้ก็เอากลบัไปบา้น 
ไปหาเขียดหากบก็เก่งหากินหมาน บา้นเราเรียกวา่อยา่งนัKน เก่งนะ ชื�นชม พ่อแม่ก็ดีใจวา่ลูกหาเลีKยง 
ไปขดุหอยกลบัมาก็วิ�งเขา้ป่าไปเอาผกัติKวมาซุปใส่หอยอะไรอยา่งนีK  ไปชอ้นกุง้ก็ไดเ้ยอะ ไปอะไร ก็
โอ๊ย หากินเก่ง แลว้เป็นคนรับใช้ประจาํบา้นตอนเด็ก ๆ ก็ไปนากบัพ่อกบัแม่ แม่เป็นชาวนาแต่คุณ
พอ่เป็นครู พอ่ก็ตอนเชา้เขาก็ไปไถนาแลว้พอ่ก็เก็บปูเก็บเขียดใส่กระเป๋ากลบัมาบา้นมาเลีKยงลูกก็เลย
ไดนิ้สัยว่า เออ เราจะตอ้งทาํมาหากินช่วยพ่อช่วยแม่เป็นคนที�ขยนั เป็นคนชอบรับใช้ เป็นคนที�ว่า
ง่ายวา่นอนสอนง่ายค่ะ เวลาแม่ไปนาบางทีเขาก็ลืมกระติบขา้ว ไม่เอาขา้วไปเลย ถึงเวลาจะกินก็ อา้ว 
ลืมกระติบขา้ว ไปกลบัไปเอาให้หน่อยบา้นก็ไกลกบันานะ เราก็ตอ้งวิ�งเขา้บา้น ใชทุ้กวนัเลย ตอน
แรกก็ไม่บ่นหรอก มนัไป ๆ มา ๆ ก็พอไปพอมาอยู ่แม่ก็ลืมทุกวนัไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะ บางวนัก็
ลืมพริกบางวนัก็ลืมเกลือ บางวนัก็ลืมครกลืมสาก มีแต่สากไม่มีอะไรตาํ ก็ อา้ว วิ�งกลบัมาบา้นอะไร
ก็ไม่รู้ มนัเป็นบาป อ๊ะ แต่วา่มนัเป็นบุญเนาะ เป็นบุญถือว่าเป็นบุญก็แลว้กนั บางทีมนัก็บ่นหมือน
กนันะ เอ๊ะ พวกบา้นนีK  มนัไม่มีเราแล้วมนัจะได้กินขา้วไหมเนี�ย โมโหอยู่เหมือนกนันะ แต่ก็แว๊บ
เดียว ปกติจะเป็นคนใจดี ชอบรับใช้เป็นครูก็ใจดีกับเด็ก ๆ ค่ะ แล้วตรงนีK มนัก็ซ้อนเหมือนกัน 
เพราะว่ามนัมี เขาเรียกว่าเป็นโลกธรรมค่ะ ติดลาภยศสรรเสริญ ไม่ชอบให้ใครมาตาํหนิ ใครที�ว่า
เป็นอยา่งนัKนอย่างนีK จะไม่รับ รับไม่ไดฉ้ันตอ้งดี ฉันตอ้งสวย แต่ก่อนนีK ตอนเป็นสาวเป็นนกัเรียนก็
ไม่ไดมื้อแบบนีK นะคะ เป็นนกัเรียนก็เป็นนกัร้อง เป็นสาวสวยเสียงดีนะคะ ไม่ใช่ธรรมดานะเนี�ย 
แต่เด̀ียวนีK มนัหมดสภาพไปแลว้ เพราะวา่โรคอนันีK มนัรุมลอ้ม มนัมาพร้อมคณะนี�ล่ะค่ะ มนัก็มาทาํ
ร้ายเรา แต่ตอนนีKพวกหางเครื�องทัKงหลายมนัก็ถอยไปหมดแลว้ อาการล่าสุดนีKก็คือก็ยงัมีอาการร้อน
เยน็พนักนัอยู ่เหลืออนันีK เท่านัKน อนัอื�นอาการทัKงหมดที�พูดมานี� มนัไม่มีแลว้ค่ะ แลว้ก็ถามว่ารักษา
อยา่งไรอืม หลงัจากที�มาอยูก่บัรู้จกักบัอาจารยห์มอเขียวก็รักษาโดยวิธีตามนีK ล่ะค่ะคือ ดื�มนํK าสมุนไพร
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ฤทธิQ เยน็สด แต่วา่จากที�ตวัเองเป็นโรคร้อนเกิน แลว้หมอวา่มนัร้อนเยน็พนักนั มนัตีกลบัเป็นเยน็ 
ตอนแรกก็งง ๆ พูดอะไรก็ไม่รู้หมอนี� มนัตีกลบัไดย้งัไง มนัตีลงักาเหรอหรือมนัเป็นยงัไงร้อนตี
กลบัเป็นเยน็ เยน็ตีกลบัเป็นร้อน ทาํไมมนัตอ้งตีกลบัดว้ยล่ะ ร้อนก็วา่ร้อนไปสิ ทาํไมตอ้งเป็นอยา่งนีK
ดว้ย ไม่เขา้ใจ วนอยู่ตัKง 4-5 ปี แลว้ก็เมื�อวานนีK ก็ยงัเป็นเลย น้องจิdบยงัไดช่้วยอยู่เลยตื�นเช้าขึKนมา
อากาศเย็นแล้วมือมนัจะเขียว เพราะว่าหลอดเลือดมนัจะตีบมนัจะไปรัด พงัผืดมนัก็ยงัมีอยู่นะ 
พดูไปแลว้มนัทรงตวัอยูไ่ดเ้พราะวา่เรากินอาหารแบบนีK  จริง ๆ แลว้นี�มนัจะยืดหยุน่มากขึKนเลย มนัก็
ไม่แข็งแลว้ ตรงนีK มนัจะหยิบขึKนแลว้ (เอามือขวาหยิบเนืKอที�แขนซ้าย) มนันิ�มแลว้ค่ะ มนัจะเหมือน
คนปกติ ท่านสังเกตเถอะ ถา้มีใครเป็นแบบนีK อยู่ที�บา้น บอกเขาเลยว่าให้ทาํแบบนีK  มีตวัอย่างแล้ว 
โรคหนังแข็งจะมีไม่เท่าไรหรอกค่ะ มีไม่เยอะเท่าไร ถ้ามีใครเป็นแบบนีK ก็แนะนําอย่างนีK ได้เลย 
เพราะวา่บอกเขาเลยวา่ให้ทานแบบนีKแลว้ก็ไม่ตอ้งทานเนืKอสัตว ์ถา้ทานเนืKอสัตวนี์�ไม่ถึง 5-6 เดือน 
เคยมีหลกัฐานยืนยนัเพราะว่าหลายคนมาทกัคนปฏิบติัธรรมดว้ยกนัอยู่กลุ่มเดียวกนันี� เขาบอกว่า 
โอ๊ย อาจารย ์อยู่บา้นฉันเป็น 4 เดือน เขาตายไปหมดแล้วเด้อ ผูน้ั�นก็ตาย ผูนี้�ก็ตาย ผูนี้�ก็ตายเอา้
อาจารยสิ์บ่ตายฮึ อา้ว อยากให้ฉันตายหรือไง ทาํไมตอ้งถามอย่างนีK บ่แม่นทาํไมถึงอยู่ได้ ทาํไม
ถึงไม่ตาย ก็เล่าใหเ้ขาฟังวา่เพราะวา่ฉนัไม่กินเนืKอสัตว ์ฉนัถือศีล ฉนัปฏิบติัธรรมที�สาํคญัคือ ขอ้หนึ�ง 
จาํไวน้ะคะ ขอ้หนึ�งนี�คือเราจะตอ้งไม่เบียดเบียนใคร ไม่เบียดเบียนสัตว ์ไม่เบียดเบียนแมก้ระทั�งคน
ขา้งเคียง เป็นแม่บา้นก็อย่าเบียดเบียนนํK าใจสามีเขาออกไปนอกบา้นก็อย่าไป ฮึ�ม ไปหาคนนัKนล่ะมัKงนี� 
มนัตอ้งนดักนัแน่ ๆ เลยแน่ ๆ เลย ตอ้งตามไปดูซะแลว้ คิดไปคิดมาพลงับาปพลงัที�เราคิดกบัเขาไม่ดี
นั�น มนัจะผลกัใหเ้ขาเป็นจริง ๆ นะ อยา่ไปคิดไม่ดีกบัเขาอยา่งนัKน เขาไปหาเงิน คิดอยา่งนีK  เขาไปทาํ
มาหากิน เขาไปช่วยหาเงินมาให้เรา ตอ้งคิดในแง่ที�ดีกลบัมาก็ไม่ตอ้งไปทะเลาะเบาะแวง้ ยิKมรับไป
เลย อยา่งนีKแลว้ครอบครัวก็จะเป็นสุข นี�คือการปฏิบติัธรรมมีส่วนช่วยในการรักษาโรคไดอ้ยา่งดี 
จากคาํพดูที�อาจารยห์มอบอกวา่ ปฏิบติัธรรมถือศีล ศีลก็จะนาํสุขมาให ้เพราะฉะนัKนมาในนีKแลว้ก็ได้
ทัKงอาหารกายอาหารใจ กลบัไปขอให้ท่านรีบทาํ ไปแลว้ก็ให้นาํประสบการณ์ที�ไดม้านี�กลบัไปทาํ 
ทอ ทอ ทอ คือทาํทนัที อย่าเพิ�งให้ขา้วหน้าเป็ด ก๋วยเต̀ียวเป็ดตุ๋น ก๋วยเต̀ียวเนืKอเปื� อย ส้มตาํ ตาํซั�ว 
กอ้ยเนืKอ ลาบววั วิ�งเขา้มาหา ถา้มนัลอยเขา้มาก็เตะมนักระเด็นออกไปเลย รีบเอามะละกอมาสับ ๆ ๆ 
หาเก็บอ่อมแซ่บมาอยากจะใหม้นัอร่อยรึ มีวธีิการเยอะแยะไปท่านพลิกแพลงเป็นอยูแ่ลว้ ยอดมะยม 
แลว้ก็อะไรบา้งที�เป็นอาหารฤทธิQ เยน็ผกัฤทธิQ เยน็ เก็บมาเลยเป็นกระจาดเลยมนักินยากนะนี� จะเคีKยว
ยงัไงไหว ตัKงถาดนึง ไม่เป็นไรหั�นฝอย ๆ หั�นยิบ ๆ เอานํK าจิKมมาราดประมาณสัก 30% ตามที�อาจารย์
สอนนะคะ ไม่ตอ้งเยอะ วุน้เส้นสักหน่อย เอาไวห้น่อยให้มนักินง่าย ๆ หน่อย ให้มนัเป็นยาํค่ะยาํผกั 
ผกัทุกอยา่งเอามาหมด สิบอยา่งก็เอามา วา่นกาบหอย ฮวา่นง็อกก็เอามา ยอดมะยมก็เอามา ทุกอยา่ง
ที�ท่านหาได้ในรอบบา้น เอามาแล้วก็หั�นมายาํ เอาใบเมี�ยงมาห่อปรุงให้แซ่บแซ่บตามประสา 
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ไม่ใช่แซ่บแบบ 100% ให้พอดีกินไดแ้ลว้ เอาใบเมี�ยงขาว ๆ ใบแป้งค่ะ เอามาห่อเท่ ๆ หน่อย ให้มนั
อยากกินหน่อย ถ้าจะให้กินเป็นยอดเป็นใบนี�  จ้างก็กินไม่ได้ กินไม่ลงแน่นอน เพราะฉะนัK น
ปรับปรุงดดัแปลงเลยค่ะ อยากกินแกงรึ ก็ทาํเป็นแกงส้ม ทาํท่าให้มนัเหมือนแบบตม้ยาํ ข่า ตะไคร้ 
ใบมะกรูดเอามาให้ครบเลย แต่มะขามเปียกก็ไม่ตอ้งใส่เป็นกาํนะคะ ใส่สักประมาณนิดนึงพอให้
ออกรสเปรีK ยว อยา่ใหเ้กินจากสูตรตรงนีK  พยายามเอาอนันีK เป็นมาตรฐาน ไปถึงก็พยายามต่อให้มนัติด 
อยา่เพิ�งใหอ้ะไรต่าง ๆ ลอยหนา้ลอยตาเขา้มา เด̀ียววงดนตรีคณะแสบทรวงสาขาสองจะมาเยี�ยมท่าน 
เพราะฉะนัKนอย่าเพิ�งให้มนัเขา้มาในชีวิต รีบทาํช่วงชิงไวเ้ลย ความชั�วจะเขา้มาก่อนรีบทาํดีให้
ต่อเนื�อง แลว้ความสุขนัKนจะพาให้ท่านหายโรค ความสุขจากการไดกิ้นอาหารแบบนีK  สุขทัKงกายทัKงใจ 
ศีลนั�นแหละจะคุม้ครองท่าน ศีลก็คือตัKงขอ้ห้ามสําหรับตวัเองก็ทาํตามให้ไดก้็แลว้กนั เพราะฉะนัKน
อยากจะขอฝากสุดทา้ยว่า การพึ�งตนค่ะ เป็นคาํตอบเป็นอะไรก็ตาม ไม่ตอ้งหาหมอหรอก 
หมอไม่สาํคญัสาํหรับฉนัเสียแลว้ เพราะฉนัเป็นหมอให้ตวัเองหมอที�เก่งที�สุดอยูนี่� ฉนันี�ตบอกเลย
นี�หมอ ไม่ตอ้งไปหาหมอที�ไหนเลย แกปั้ญหาเอง ถา้ยงัไม่ปวดเยี�ยวก็ไม่ตอ้งกินมนัล่ะเยี�ยวนี� หายใจเอา 
หายใจเอาก็ได้ ยกเวน้บางกรณี เพียงแค่บาง อย่างบางครัK งบางคนที�จะต้องอาศยัคุณหมอหรือ
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นหรือหยกูยา ถา้สถานการณ์เหมาะควรที�ตอ้งใชต้อ้งอาศยั  

(รักบุญ อโศกตระกลู. สัมภาษณ์ 2555, กนัยายน 15) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
1.4 สุนนัทา เพียวไพบูลย ์
หญิงไทย อาย ุ55 ปี 
อาชีพ คา้ขาย จงัหวดัสระแกว้ 
โรค – ภูมิแพผ้วิหนงั 
อาการ - คนัตรงขาบริเวณหนา้แขง้เป็นแผลเปื� อยตุ่มเมด็ขึKนเตม็ตวั และหนา้ก็บวม 
ปฏิบติั – ตามหลกัเแพทยว์ถีิธรรม เทคนิค 9 ขอ้ เชื�อในวิบากกรรม  

 
ดิฉันชื�อ นางสุนันทา เพียวไพบูลยม์ีอาชีพคา้ขายค่ะ ทาํให้เวลาทานหรือเวลานอน

ไม่ค่อยตรงเวลา และยงัดื�มกาแฟเป็นหลกัแทนขา้วเลยค่ะ ซึ� งในบางครัK งขายดีจนไม่ไดกิ้นขา้วเช้า 
รวมมาทานเป็นมืKอเที�ยงและมืKอเยน็ทีเดียวค่ะ และการคา้ขายมีเรื�องให้เครียดเป็นประจาํ เครียดทัKงวนัทัKง
เดือนและทัKงปีจนกลายเป็นความเครียดสะสม พอเหนื�อยจากงานก็ดื�มกาแฟช่วย ปวดหัวเป็นไขก้็
ทานยาแกป้วด ทาํแบบนีKตลอดเวลาที�ผา่นมาอยูห่ลายปี ถึงไดรู้้วา่เรากินกาแฟกบัยาแกป้วดกดอาการไวต้ลอด 
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เพื�อไม่ให้ตวัเองป่วยเพราะมีงานเยอะ จนเริ�มป่วยค่ะ ซึ� งเริ�มจากมีอาการคนัตรงขาบริเวณหนา้แขง้ 
เกาได้หน่อยเดียวมีเลือดออกซิบ ๆ แลว้ก็ปิดพลาสเตอร์ไวนึ้กว่าจะหาย พอตกเยน็แกะเปิดดูแผล
แผลได้ขยายใหญ่ขึKนเท่าแผ่นพลาสเตอร์ เป็นแผลเปื� อย ๆ ก็เลยไปพบคุณหมอ คุณหมอคนที� 1 
ไม่หาย ก็ไปพบคุณหมอคนที� 2 พอไม่หาย ก็เปลี�ยน ตระเวนรักษากบัคุณหมอตามคลินิกเป็นอยูเ่วลา 
3 เดือน จนพี�ที�รู้จกักนัมาเห็นแผลเขา้ ก็บอกว่าไม่ไหวแลว้น้องเอ๊ย ไม่น่าจะรักษากบัคุณหมอตาม
คลินิกต่อ บอกให้เราไปรักษากบัคุณหมอเขียวแทน คุณหมอเขียวตอ้งช่วยได ้ซึ� งตอนนัKนก็บอกพี�
ท่านนีK ไปวา่จะไปดีเหรอ เสียดายเงินเพราะงานกาํลงัเยอะ พี�ท่านนีKก็ถามขึKนวา่ เออ “น้องจะเอาเงิน
หรือเอาชีวติ” เพราะพี�เขากลวัวา่แผลเราจะเน่าแลว้ตอ้งตดัขาทิKง เลยตดัสินใจ ไปก็ไป 

พอเขา้ค่ายไดฟั้งคุณหมอเขียวบรรยายก็ทาํตามทุกอย่างทัKง 9 เม็ดที�คุณหมอสอน พอถึง
ก่อนวนัสุดทา้ยของค่าย (วนัที� 6 ของการเขา้ค่าย) ได้ทาํกวัซา พอเช้าวนัรุ่งขึKนมีตุ่มเม็ดขึKนเต็มตวั 
และหน้าก็บวม พี�แหงว (พี�จิตอาสา) ก็เลยพาไปพบคุณหมอเขียว คุณหมอเขียวเห็นแล้วก็ยิ Kม 
แลว้บอกกบัพี�วา่  

“คุณโชคดี”  
“มนัปะทุออกมาขา้งนอกใหเ้ราเห็นนี� จะรักษาง่าย ไม่เป็นไรหรอก” 
“คุณนะมีบุญนะถา้มนัไม่ปะทุออกมาใหเ้ราเห็น หลบอยูแ่ต่ขา้งใน มนัจะเอาคุณตายเลย” 
พอได้ยินคุณหมอพูดอย่างนีK  พี�หายกลวัเลยนะ ทีนีK พอกลบัไปถึงบา้นตุ่มเม็ดก็ยิ�งขึKน 

ขึKนจนทุกรูขุมขนทัKงตวัมีแต่ผื�นเต็มไปหมด ถึงจะตกใจนิด ๆ แต่พี�ก็ฟังคาํที�คุณหมอเขียวบอกกบัพี� 
ก็เชื�อมั�นและศรัทธาดว้ย ก็เลยบอกกบัตวัเองว่า เราตอ้งไม่เป็นอะไร แต่น้อง ๆ ที�บา้นนี�ซิ ทนเห็น
อาการพี�แบบนีKไม่ได ้พยายามจะพาพี�ไปโรงพยาบาล จนตอ้งหาอุบายที�จะบอกกบันอ้ง ๆ เพื�อไม่ให้พวก
เขาเสียใจ เพราะวา่เขาก็ห่วงเรา พี�บอกกบันอ้ง ๆ ว่า ขอเวลา 5 วนั ที�จะรักษาดว้ยสูตรของคุณหมอเขียว 
ถา้ไม่ยบุหรือไม่เบาลง ก็จะไปหาคุณหมอที�โรงพยาบาล แลว้พี�ก็ทาํยา 9 เม็ดเต็มที�เลย ทัKงแช่ตวั อบ 
เช็ด และใช้นํK าปัสสาวะทาตวัด้วย ที�หัวใช้ผา้ชุบนํK าย่านางโพกไว ้พอแห้งก็ชุบนํK ามาโพกใหม่ 
จน 5 วนั ยุบจริง ๆ จนนอ้งชายบอกวา่ “ไม่น่าเชื�อวา่ไม่ไดกิ้นยาสักเม็ดแลว้จะยุบได”้ เพราะอาการ
ของพี�เหมือนธาตุแตก เป็นเหมือนศพเดินไดเ้ลยค่ะเขาจึงคิดไม่ออกวา่จะหายไดย้งัไง หากไม่ไปรักษา
กบัคุณหมอที�โรงพยาบาล ตวัพี�เองจิตวิญญาณก็หว ั �นไหวบา้งเหมือนกนันะคะ เพียงแต่ได้
ธรรมะ ซึ� งเป็นยาเมด็ที� 8 ของคุณหมอเขียว จนตอ้งรวบรวมตัKงสติ รวมจิตวิญญาณทัKงหมด บอกกบั
ตวัเองว่า เราตอ้งกล้า เราจะไม่กลวัตาย แลว้ช่วงที�รักษาตวัพี�จะอยู่คนเดียวนะ เพราะน้อง ๆ งานยุ่งกนั 
พอไดเ้วลานอ้งถึงจะเอาอาหารมาให้ นอกนัKนพี�ก็จะทาํตามยา 9 เม็ด ช่วงไหนจะแช่เทา้ ช่วงไหนจะ
แช่ทัKงตวั พี�แหงวเห็นพี�เป็นเยอะ เลยแนะนาํให้พี�แช่ทัKงตวั ซึ� งพี�ก็ใช้ย่านาง ใบบวับก ใบเตย หรือ
อะไรที�หาไดเ้อามาให้นอ้งช่วยปั�นผสมกบันํK า แลว้ใส่ในอ่างเพื�อแช่ แช่เยน็แบบนีKอยู ่2 วนั อาการก็
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ไม่ดีขึKน ที�พี�ไม่ได้ตม้ เพราะพี�กลวัว่าความร้อนของนํKาจะมากระทบกบัความร้อนในตวัพี� แต่พอ
แช่เย็นแล้วไม่ดีขึKน เลยลองเอาไปตม้ดู ซึ� งน้องอีกคนก็หาเปลือกแค เปลือกหวา้ หรือเปลือกไม้
ฤทธิQ เยน็ที�มีสรรพคุณฝาดมาให้ มีใส่เถาใบย่านางลงไปตม้ดว้ยค่ะ ส่วนใบก็เอาไปทาํนํK าสมุนไพร
ฤทธิQ เย็นพี�ก็ตม้เองให้นํKาพออุ่น แค่วนัแรกที�ได้แช่ รู้สึกได้เลยค่ะว่าดี นํKาอุ่นพอกระทบถูกตวัเรา 
ก็เริ�มรู้สึกสบาย ร่างกายสบายขึKน แผลก็เริ�มแห้งลง พี�เลยตม้นํK าแช่ทุกวนั ตม้เอง รักษาเอง แล้วก็
พิจารณาดูตวัเองไป แค่ 5 วนัเท่านัKนแผลยุบ แห้ง เหมือนปาฏิหาริยเ์ลย พอแผลหายก็หยุดแช่แต่ยงั
ตม้นํKาสมุนไพรไวอ้าบอยู ่อาบนํKาสมุนไพรมาจนถึงปัจจุบนันีK เลยค่ะ 

พี�คิดวา่การที�พี�รอดตายมาได ้เพราะใจสั�งค่ะ ใจสั�งวา่เราตายไม่ได ้เพราะมีภาระเยอะ และ
ก็เชื�อเรื�องบุญกรรมว่าบุญกรรมมีจริง นึกถึงตอนที�มีอาการเยอะ ๆ วา่ ถา้หากเรากลวัเราคงไม่รอด
แน่ ๆ ก็จะบอกกบัตวัเองวา่ ถา้บุญกรรมมีจริง เราก็จะไม่ตาย หรือถา้ความตายมาอยูต่รงหนา้ เราก็จะ
ไม่กลวั ถา้มนัถึงเวลาตายก็ให้ตายไปเลย พี�มีขอกบัน้องชายไวด้้วยว่า หากไม่หายพี�จะขอตายแบบนีK
ดีกว่าไปตายกบัคุณหมอที�โรงพยาบาล แลว้ก่อนนอนพี�จะนึกถึงพ่อ นึกถึงพ่อท่าน นึกถึงคุณหมอเขียว 
ขอบารมีขอความดีที�ท่านมีช่วยใหเ้รามีชีวติอยู ่แลว้เราจะสร้างความดีเพิ�มขึKน จะไม่ประมาท จะดูแล
สุขภาพ แลว้ก็เขา้นอน พอตื�นเช้าขึKนมา ไม่รู้พลงัมาจากไหน ทาํให้เราดีขึKน ลุกเดินออกกาํลงักาย 
เหมือนไม่ไดเ้ป็นอะไรเลย ทัKง ๆ ที�ยงัมีแผลเต็มตวันะ เหมือนมีใครเอาพลงัมาเพิ�มให้ จากเมื�อวานที�
ยงัป่วยหนกั มาวนันีK เราไม่เหมือนคนป่วยแบบเมื�อวานนีK เลย ก็ตอนที�พี�ฟังคุณหมอเขียวสอน พี�เขา้ใจ
ทุกอยา่งเลย เขา้ใจวา่บุญกบักรรมดีนี� จะทาํใหเ้รามีชีวติรอดได ้5 อาทิตยนี์K  ทาํใหพ้ี�เปลี�ยนไปเลย 

สุดทา้ยนีK  อยากจะฝากถึงทุก ๆ คนว่า คนทุกคนรักเงินแลว้ก็หลงงาน แต่ตอ้งไม่ลืมดูแล
สุขภาพตวัเอง สุขภาพสําคญัที�สุด สําคญักว่าเงินนะคะ บุญกรรมก็มีจริง ขอให้ทุกคนอยา่ประมาท 
ตอ้งทาํบุญ ทาํจิตใจใหดี้ค่ะ”  

(สุนนัทา เพียวไพบูลย.์ สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 9) 
 

  
2.  โรคมะเร็ง 

  
กรณีศึกษาที�   

1.5 นางจรูญ  
หญิงไทย อาย ุ56 ปี จงัหวดันครราชสีมา 
โรค – มะเร็งลาํไส้ใหญ่ โรคไทรอยดเ์ป็นพิษ ความดนั ไตวาย 
อาการ – อัKนปัสสาวะไม่อยู ่ปัสสาวะหยดตลอด มีกลิ�นเหม็น  
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ดิฉนัชื�อ นางจรูญ ปัจจุบนัอายุ 56 ปีค่ะ ทาํงานรับจา้งเป็นช่างภาพอิสระค่ะ ดิฉนัมีชีวิตอยู่
ในครอบครัวที�กา้วร้าว พ่อกบัแม่เลิกกนัตัKงแต่อยูใ่นทอ้งได ้3 เดือน เลยมีภาวะเครียดตลอด พออายุ
ได ้33 ปี เริ�มมีอาการไทรอยด์เป็นพิษ รักษาตวัที�โรงพยาบาลค่ายนครราชสีมา อีกระยะต่อมาก็เป็น
ความดนั และไตวายดว้ยค่ะ ก็รักษามาเรื�อย ๆ โรคฉี�หนูก็เคยเป็น แลว้ต่อมาก็เป็นมะเร็งที�ลาํไส้ใหญ่ 
แต่ก่อนที�จะเป็นมะเร็ง มีอาการอัKนปัสสาวะไม่อยู ่ปัสสาวะจะหยดตลอด มีกลิ�นเหม็นมาก ตอ้งใช้
ผา้อนามยัตลอดเวลา ก่อนที�จะเขา้รับการผา่ตดั มีเพื�อนมาแนะนาํให้ดูแลสุขภาพแบบคุณหมอเขียว 
พอรับฟังแลว้ก็เชื�อเลย ก็ลองทาํตามดู แต่ก็ยงังง ๆ อยู่นะ เพราะวา่เรายงัไม่เคยไปเขา้ค่ายสุขภาพ แต่ก็
เปลี�ยนมาทานอาหารสูตรของคุณหมอเขียว ทัKง ๆ ที�ปกติดิฉนัเป็นคนที�ทานอาหารรสจดั และดิฉนัก็
เป็นคนเชื�อเรื�องบุญเรื�องกรรม ดิฉนัเคยสร้างกรรมกบังูและคางคก เลยตอ้งโดนผา่ทอ้งเหมือนกบัที�
เราเคยไปผ่าทอ้งคางคก ก็รู้เลยว่าตอ้งรับผลกรรมอนันีK  หลงัจากผ่าตดัแล้ว แผลที�ผ่าจะปวดมาก 
ต้องให้ลูกช่วยขูดกัวซาให้ตามแขน หลัง และตามตัว ขูดแล้วรู้สึกดีมาก แม้แต่คุณหมอที�
โรงพยาบาลยงับอกค่ะวา่ร่างกายเราดีมาก แมแ้ต่ช่วงที�ความดนัขึKนสูง ๆ ดิฉนัก็จะนอนเฉย ๆ ให้ลูก
ช่วยขดูกวัซาให ้ต่อมาดิฉนัเป็นมะเร็ง ก็ยงัไม่มีโอกาสไดม้าเขา้ค่ายสุขภาพนะคะ ไดแ้ต่อ่านหนงัสือ
ที�เพื�อนซืKอจากในค่ายสุขภาพไปให้ อ่านแล้วก็ทาํตาม พอรู้สึกมีอะไรเกิดขึKนกบัตวัเองก็จะใช้
วิธีดีทอ็กซ์ แลว้ก็ทานอาหารสูตรคุณหมอเขียว แต่เราหาพืชผกัไม่ไดอ้ยา่งในหนงัสือ ก็ทาํแค่ผกับุง้
คั�วกบันํKามนันิด ๆ ใส่ขา้วโพดลงไปหน่อย เพราะขา้วโพดจะให้หลายรสค่ะ และทานกบัขา้วตม้ 
ที�ตม้ไม่สุกมาก แต่ที�ดิฉนัยงัขาดไม่ไดคื้อไข่ เวลาเบื�อ ๆ จะทอดไข่กินเป็นประจาํ แต่ทานแลว้ก็รู้สึก
หนกัตวั อีกอยา่งที�ดื�มเป็นประจาํคือนํK าปัสสาวะค่ะ หลงัจากที�รู้วา่เป็นมะเร็งเพื�อน ๆ บอกวา่เราตอ้ง
ตายแน่นอน แต่ก็ยงัอยู่มาได้ 2 ปีแล้วจนถึงตอนนีK  เด̀ียวนีK เพื�อน ๆ กลบัถามว่า จริงหรือเปล่าที�
คุณหมอบอกวา่เราเป็นมะเร็ง ทาํไมยงัทาํงานไดต้ามปกติ จากที�วา่เพื�อน ๆ เตรียมหาวดัใหแ้ลว้ 

ทีนีK หลังจากผ่าตดัรักษามะเร็งแล้ว ในช่วงแรกคุณหมอจะนัดตรวจเช็คทุก 3 เดือน 
ก็ไม่ไดมี้ปัญหาอะไร ขยบัมาเป็นนดัตรวจเช็คทุก 6 เดือน แลว้ก็ขยบัมาเป็นนดัตรวจทุก 8-9 เดือน 
ถึงจะไปตรวจ คุณหมอก็ถามค่ะวา่ทาํไมเราถึงรักษาเลือดไดดี้ ดิฉนัก็บอกเลยวา่ดิฉนัทาํดีท็อกซ์มา 
แลว้ก็ทานอาหารสุขภาพตามสูตรของคุณหมอเขียว ซึ� งคุณหมอที�โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ก็รับฟังนะคะ ไม่ดุไม่ห้ามเหมือนเมื�อก่อน หากดิฉนัปวดทอ้งจากอาหารพิษร้อนที�ทานเขา้ไป ก็จะ
ทาํดีทอ็กซ์ แต่ก็กลวัวา่ตวัเองจะหมดแรงเกินไป ก็ไปขอยาคุณหมอที�โรงพยาบาล ก็ไดแ้ต่เกลือแร่มาทาน 
เพราะคุณหมอบอกวา่ร่างกายปกติดี ดิฉนัจึงอยากเชิญชวนให้พี�นอ้งทุกท่านที�อยู ่ณ ที�นีK วา่ เรามาถึง
ครูบาอาจารยแ์ลว้ ให้พี�น้องทุกท่านเชื�อฟังและปฏิบติัตาม แลว้ท่านจะไดผ้ลอย่างดิฉัน ดิฉันเองก็
ไม่ไดท้าํเต็มที� ทาํสะเปะสะปะดว้ย เพราะตอนนัKนเรายงัไม่ไดม้าเขา้ค่าย ยงัไม่ไดม้าเจอครูจริง ๆ แต่ก็
ถือวา่ไดผ้ลดีมาก 
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ดิฉนัขอนอกประเด็นหน่อยนะคะ คือดิฉนัจะเล่าว่าดิฉนัเคยทาํเลวมาก แฟนดิฉันรับราชการ
เป็นจ่า เราจะทะเลาะกนับ่อย ดิฉันเลยหาของมาใส่แฟน จนคนมีบุญคนหนึ� งมาทกัดิฉันว่า 
ดิฉันมีกรรม คนที�ทาํให้เขาสูบยาใบตองกบักระดาษ กลิ�นที�สูบบุหรี�ก็เหม็นมากใช่หรือไม่ ดิฉัน
ขนลุกเลยค่ะ วา่ทาํไมคนที�มาทกัถึงรู้ ดิฉนัเลยถามวา่จะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร เขาบอกให้ดิฉนัไปปฏิบติั
ธรรม เขายงับอกอีกวา่หากดิฉนัไม่ไปปฏิบติัธรรม วิญญาณตรงนัKนจะเขา้ เป็นผีปอบผีชะมกดิฉนัก็
เชื�อนะคะ สิ�งที�มองไม่เห็นแต่มีจริง ก็เลิกเลย เลิกคิดเรื� องพวกนีK อีกเลย แลว้ไปปฏิบติัธรรม 3 วนั 
หากใครมีแฟนไม่ดี ไม่ตอ้งไปหาของมาใส่นะ ให้ไปกราบขอพรพระ ใส่บาตรเอ่ยชื�อเขา แลว้แผ่
เมตตาขอให้เขามีความสุข เพียงเท่านีK เราก็จะไดรั้บความสุขมหาศาล ไม่ตอ้งตกนรกเหมือนอย่าง
ดิฉนั ที�วา่ตกนรกคือ ดิฉนันอนไม่หลบัเลย ตัKงแต่ไปหาหมอคนที�ทาํให้ เหมือนมียุงเป็นแสน ๆ ตวั
มาอยู่รอบ ๆ ตอ้งลุกขึKนมาตบยุงทุกคืน พยายามนอน ก็นอนไม่หลบั มนัเป็นเพราะอะไร อาจมี
วิญญาณหรืออะไรบางอย่างมารบกวนทาํให้เรานอนไม่หลบั หนา้นี�จะดาํมากเลย ดาํฝ้าดว้ย แต่พอ
เราไปปฏิบติัธรรมไดแ้ค่คืนถึงสองคืนเท่านัKน มนัหายเกลีKยงเลย ดิฉนัเลยขอบคุณที�ดิฉนัไดเ้คยทาํชั�ว
มาแลว้ ไดม้าเจอครูบาอาจารยดี์ ๆ ที�ช่วยให้ดิฉนัไดเ้ห็น เห็นอะไรที�ดี ๆ อยา่งที�คุณหมอเขียวจะพูด
เสมอ ๆ คะวา่ เราทุกคนมีกรรมเป็นของของตน เราจะไดก้รรมดีหรือกรรมชั�วขึKนอยูก่บัตวัเรา กรรม
จะให้ผลไม่ว่าในชาตินีK หรือชาติอื�น ๆ สืบไป ฉะนัK นจะทําอะไรก็ ขึK นอยู่กับตัวเราเท่านัK น 
ขอบพระคุณมากค่ะ 

(จรูญ. สัมภาษณ์ 2557, ตุลาคม 20) 
      

 
กรณีศึกษาที� 
1.6 ยวุดี นโมชยัยากร 
หญิงไทย อาย ุ53 ปี 
รัฐเทก็ซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โรค - มะเร็งในต่อมนํKาเหลือง 
อาการ - มีปัญหาทรมานมากในการกินเพราะโดนผา่ตดักระเพาะและมา้มทิKงหมด 
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ยุวดีค่ะ มาจาก เท็กซัส (Taxas) ก่อนที�จะมาเจอหมอเขียวนี�  ความจริงป่วยอยู่แล้ว 
เพราะวา่เป็นมะเร็งในต่อมนํKาเหลือง แลว้ก็ตอ้งโดนผา่ตดักระเพาะทิKงหมด ผา่ตดัมา้มทิKงหมด แลว้ก็
จะกลายเป็นคนที�มีปัญหาทรมานมากในการกิน เพราะว่าเวลากินทุกครัK งนี�จะปวดทรมานดิKนแบบ
พลาด ๆ เลยค่ะ แลว้ก็กินไม่ไดม้า 30 ปี ก่อนหนา้นีKจะผอมไปไหนนี�จะผอมตอบนะคะ แลว้ก็พอเริ�ม
เขา้ค่ายวนัแรกที�เราเริ�มกินขา้วตม้ เป็นครัK งแรกในชีวิตที�กินอาหารไดห้มดชาม 30 กวา่ปีทุก ๆ คน
ลองจินตนาการ (Imagine) ดูนะค่ะ กินไม่ไดม้า 30 ปี เพราะฉะนัKนตรงนัKนนี� ทาํให้เห็นวา่โอ.้.เรามา
ถูกทาง แต่ก็ยงัมีขอ้กงัขา เพราะว่าไปเจอเขาขยีKใบย่านางดว้ยมือนะคะ แลว้เราไม่มีมา้ม แพข้นาด
ที�ว่าคุณสามารถจามอยู่มุมโน้นน่ะนะ แต่คนนีK เขา้โรงพยาบาล เป็นขนาดนัKนนะคะ แลว้เวลากลบั
เมืองไทยนี� ไปเจอส้วมซึมที�เราตอ้งอา้ขาปัสสาวะแค่นัKนน่ะ คือมนัติดเชืKอง่ายขนาดนัKนน่ะ เราเขา้
ห้องนํK าฉี� เท่านัKนเอง นัKนก็เลยรู้ตวัมาตัKงแต่นัKนนะคะ ว่าติดเชืKอง่ายมากเพราะไม่มีมา้ม อะไรก็ตอ้ง
ระวงัมากมาย พอมาเห็นเขาขยีKย่านาง ตอนแรกเรากลวัไง แต่วา่พอเป็นไงเป็นกนั ในเมื�อตดัสินใจ
บินมาแลว้เอาไงเอากนั หมออยู่ตรงนีK อย่างเก่งหมอเขียวจดัการ ก็ไดค้วามศรัทธาจากสิ�งที�เราลอง
ของเราน่ะค่ะ มาเรื�อย ๆ  

มดไปผ่าตดัหัวใจ เพราะว่าเป็นวาล์วลิKนหัวใจรั�ว แต่มนัรั�วเยอะมาก จนกระทั�งมนับีบ
ทาํใหห้วัใจโต คราวนีKก็ตอ้งไปผา่ตดัหวัใจเมื�อปี 2555 พอเสร็จเขาก็ให้กินยา ยงัโชคดีค่ะเพราะตอน
แรกนี�เขาจะให้รีเฟส (Refresh) ด้วยเมคซีน (Machine) ด้วยเครื�อง เสร็จแล้วมดขอร้องคุณหมอ
ว่าขอลองใหคุ้ณหมอซ่อมก่อนไดม้ัKย ถา้ซ่อมได ้เขาก็ให้เราเลือกไดว้า่จะเอาลิKนหมูหรือจะเอาอะไร 
งีK เราก็เลือกปรากฏว่าซ่อมได้ แต่ก็มีปัญหาว่าเราจะเป็น AF (Atrialfibrillation) ก็คือหัวใจจะ
เตน้ไม่ปกติเขาจะให้ยาก็คือยา วอล์ฟารีน (Wafarin ยาละลายลิ�มเลือด) ยาพอมนัมีปัญหาก็คือพอ
เวลาทานนี� เราจะตอ้งไปเจาะเลือดตรวจตลอดเลยนะ คราวนีK โดนเจาะตลอดเลยนะค่ะ ตรวจก็เจาะ
ไปเรื�อย ๆ ตามที�หมอแพทยปั์จจุบนัเขาแนะนาํ พอดีโชคดีเป็นบุญนะบุญของมดจริง ๆ ก็มีค่าย
หมอเขียวที� USA แต่ค่ายแรกที�หมอเขียวมานี� มดไม่ไดร่้วมเพราะวา่ตอนนัKนเพิ�งผา่ 

แต่พอคุณหมอเขียวกลบัไปสักพกัทาง ดลัลสั (Dallas) เขาก็ยงัไฟแรงนะค่ะก็มีผูน้าํทีม
และอีกหลาย ๆ ท่านจดัค่ายขึK นมามดก็เข้าค่ายด้วย พอดีเข้าห้องนํK าปัสสาวะ แล้วเลือดมนัไหล
ออกมากะฉี� แต่มนัไม่ไดไ้หล สีฉี�นะมนัสีเลือดแบบขน้คลั�ก ๆ เลย เลือดขน้ดาํ แลว้ก็มดไม่ค่อยเชื�อ
คนนะคะ มดเป็นนกัทดลองค่ะ มดก็ฉี�แลว้ก็กรอกใส่ขวดเอาไว ้ มดเรียงขวดไวเ้ต็มเลย แลว้มดก็
ถ่ายรูปไว ้แลว้มดก็จดไวว้า่ขวดแรกฉี�อนันีK เกิดจากอะไรเวลาไหนอะไรค่ะ คราวนีKมดก็ไม่รู้ตวัหรอก 
ตอนแรกก็ตกใจนึกวา่ เราผา่ตดัฮีสเธอร์ริกโทมี� (Hysterectomy ตดัมดลูก) ไปแลว้นี� แลว้เราจะมามี
เมน (Mens) อะไรตอนนีK  ลืมบอกผา่ตดัฮีสเธอร์ริกโทมี� ดว้ยนะคะคือ มดลูก ปีกมดลูก ก็คือยกเครื�อง
ไปหมดเลยค่ะ คราวนีKพอเลือดไหลอยู ่ๆ ก็ เอะ๊ เรามามีเมนอะไรตอนนีK  มนัไม่มีอะไรให้มี ตอนแรก
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นึกวา่มีเมนแต่มนัไม่หยดุ มนัไหลเรื�อย ๆ พอออกมาจากห้องนํK าสิค่ะ ตอนจะเดินน่ะค่ะ มนัไม่มีแรง
เพราะเลือดมนัออกเยอะ ก็เกาะอยู่ สามีก็พาไปแผนกฉุกเฉิน (Emergency) ที�โรงพยาบาลที�ผ่าตดั
หัวใจ พอดีก็ไปเจอคุณหมอ หมอก็เห็นสีปัสสาวะ เราก็ติดขวดไปด้วยค่ะพอเขาเห็นสีขวดเลือด
นางพยาบาลเตรียมเลยว่าจะตอ้งให้เลือด แลว้ก็คุณหมอบอกหยุดไม่ให้กิน Wafarin จนกว่าเด̀ียว
ดูก่อน แต่ก็ไม่ไดท้าํอะไร ให้นํK าเกลือแลว้ก็ตกลงก็ไม่ไดใ้ห้เลือด แลว้ก็ปล่อยกลบับา้น พอปล่อย
กลบับา้นเสร็จ ลองนึกภาพทุกครัK งที�ฉี� เลือดมนัยงัออกเยอะมาก เอ๊ะแลว้จะทาํยงัไงมนัทรมาน รู้สึก
อึดอดัมนัขดัขอ้งใจมนั ๆ ไม่มีคาํตอบนะคะสามีเลยบอกวา่ งัKนกลบับา้นมัKย มดบอกเรื�องอะไรกลบั 
กลบักบัพี�มดก็ตายสิเพราะวา่กลบักบัเขา ๆ ผูช้ายน่ะค่ะ เราไม่มีขา้วกินแน่อยูก่บัค่ายอยา่งนอ้ย ยงัมี
อาหารสุขภาพทาน เรานึกอย่างนัKน แล้วก็พรรคพวกทุกคนพี� ๆ น้อง ๆ น่ารักมากก็คือว่าเรา ณ 
วนันัKนเรามีบุญพอที�จะเอาความป่วยของเรานี� ยกให้เป็นเครื�องพลีที�จะมาศึกษา เราก็จดัการกนัเลย
นะค่ะทุกคน กวัซาทาํอะไรก็ทาํไปแต่ยงัไม่หาย มนัก็ยงัฉี�ก็เลยไดคุ้ยกบัคุณหมอเขียวทาง Skype ค่ะ 
คุณหมอเขียวบอกอนัดบัแรกเลยนะพี�มดทาํยงัไงก็ไดใ้ห้เลือดมนัหยุดก่อน แลว้จะทาํยงัไงล่ะค่ะ 
บอกแช่ ๆ เพราะงัKนก็เอาสิ�งที�มาทาํ ก็คือนํK าสมุนไพรฤทธิQ เยน็สดที�เราทานนี� มนัจะมีกากใช่มัKยค่ะ 
เอากากนีK ค่ะใส่ในนํK าอุ่น ๆ แลว้ก็เราก็วิ�งไปชืKอกะละมงัใหญ่ ๆ มาพอที�จะให้ตวัมดทัKงตวัลงไปแช่
นะค่ะ แลว้แต่ไม่ใช่เท่านัKนเพราะวา่ร่างกายมนัยงัปรับสมดุลไม่ดี แลว้ทาํยงัไงต่อ เอาที�เราดื�มอนันีK  
เขา้ช่องแขง็เป็นสิบ ๆ ขวดเลยนะ ขณะที�แช่นี� เราเองจะเป็นหมอจริง ๆ คือพอเราแช่ปุ๊บเราจะรู้สึกวา่
มนัร้อนไปเยน็ไป เราก็เอานํKาขวดนํK าแข็งนี�ค่ะ นอ้งเขาจะใส่ลง 10-20 ขวดเลย พอใส่ 20 ขวดปุ๊บเรา
จะเป็นคนบอกวา่ เอ่อ อนันีKมนัเกินไปล่ะ เราก็จะหยิบออก หยิบขวดออกแลว้มนัก็จะอยูที่� เอ่อ รู้สึก
วา่กาํลงัสบาย พอสักพกัก็หยิบกลบัเขา้อยา่งงีK  หยิบเขา้หยิบออก เราจะปรับที�ตวัเรานะค่ะ ดว้ยกาก
สมุนไพรนี�นะค่ะ กากอยา่ทิKงนะค่ะมีประโยชน์เลย บา้นมดไม่เคยทิKงเลย ทาํไดทุ้กอยา่งอนันีKก็ไปแช่
มือแช่เท้าได้ด้วยค่ะ และก็พอทาํตรงนัKนเสร็จก็เริ�มรู้สึกดีขึKน ๆ แต่ต้องหยุดกินอาหารฤทธิQ ร้อน
เด็ดขาดเลยนะ เพราะวา่มดทดลองก็คือทดลองอยู ่3 จงัหวะ จงัหวะหนึ�ง พอหยุดฤทธิQ ร้อนกินอาหาร
ฤทธิQ เย็นแล้วก็มาแช่ฉี�ก็จะเปลี�ยนสีดีขึKน แต่ด้วยความไม่เชื�อ เหมือนกบัอะไร กบัชาร้อน อะไร
กนันกักนัหนาแค่นีK เองพรรคพวกก็ไปกินขา้วเที�ยงกนั ก็มี Chicken broth ซุปไก่ เราก็คิดวา่ก็กินแต่
นํK าซุป เราไม่กินไก่แค่บอส (นํK าซุป) คงไม่ใช่ธาตุร้อนอะไรนกัหนาหรอก กลบัมาเลือดกลบัมาขน้
อีก เราก็เป็นไปไดไ้ง มนัก็เป็นไปไดแ้ลว้นะ มนัก็เป็นไปแลว้หลกัฐานมนัโชวแ์ลว้ ก็โอเคก็กลบัมา
เป็นคนดีนี�ค่ะ นํK าสกดัฤทธิQ เยน็เขาบอกคนอื�นกินไม่ไดน้ะ เด̀ียวช็อคมดกินนํK าสมุนไพรฤทธิQ เยน็สด
ไม่รู้สึกดี กินนํKาสกดัเยน็โอดี้ขึKนมาเลย มีเท่าไหร่ขนมามดกิน นํK าสมุนไพรฤทธิQ เยน็สดไม่รู้สึกดี กิน
นํKาสกดัเยน็โอดี้ ลองใหม่อีกซืKอถั�วถั�วลิสงฤทธิQ ร้อน 2 เม็ด เสร็จแลว้เลือดที�มนัเริ�มจางนะค่ะ กลบัมา
ขน้อีก คือมดนี�เป็นคนดืKอ ใครจะมาบอกอย่างโน้นอย่างนีK มดไม่เชื�อ มดตอ้งพิสูจน์ด้วยตนเอง 
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แล้วมันจะศรัทธาด้วยความคลายสงสัย เรียกว่าศรัทธาครัK งนีK  สัมมาศรัทธาไม่ใช่มิจฉาศรัทธา 
เพราะวา่มนัผา่นการทดลองของตวัเองไม่ใช่แค่สักแต่ฟังแลว้หลงเชื�อ ยงัมีหนที� 3 นะค่ะ ผดัไทย มีคน
เขาผดัไทยมาให้เพื�อนเรา ก็ผดัไทย ก็กินเพราะเขาบอกวา่เจค่ะ แต่วา่เขาใส่ซีอิKวมา จะมีซีอิKวมีอะไร
พวกนีK  เพราะฉะนัKนมดก็เลยเชื�อมั�นในตรงนีK วา่ เขา้ใจล่ะ ถา้เราไม่เป็นอะไรมาก โอเคเราชีสบา้งได้
บา้งใส่อะไรได้ ตามโอเค แต่ถา้เมื�อไหร่เราเป็น ตอ้งเด็ดเดี�ยวและเด็ดขาด ถา้ไม่เด็ดเดี�ยวเด็ดขาด
เราน่ะ เราจะตายเพราะนี�ทดลอง 3 ครัK งเลยนะคะ ก็หวงัว่าการทดลองของมดจะเป็นประโยชน์
กบัพี� ๆ นอ้ง ๆ ตรงนีKจริง ๆ วา่มนัเป็นอยา่งงัKนจริง ๆ ค่ะ เป็นอยา่งงัKนจริง ๆ  

พอหลงัจากนัKนหนที� 3 ก็บอกวา่ ไม่เอาแลว้งวดนีK เชื�ออยา่งเดียวเลย ฤทธิQ เยน็ ๆ อยา่งเดียว
เราคิดวา่เราจะทาํไดก้็เปลี�ยนยาไปเรื�อยค่ะ มดก็วนันีK เราจะสัมผสัถึงซึ� งในคาํวา่ เรามาเป็นหมอรักษา
ตวัเองกนัเถอะ เพราะวา่จะไม่มีใครบอกเราไดเ้ลยวา่ ตอนนีKความรู้สึกของเราเป็นยงัไง เราจะรู้เลยวา่
ตอนนีK โป๊ะแลว้นี�  (เส้นเอ็นที�ขอ้มือขวาอกัเสบ) มดโป๊ะแล้วนี� มดจะรู้สึกเยน็ แต่บางวนันี�มดโป๊ะ
แลว้มดไม่เยน็ มดก็จะเอานํK ามนัเขียวนี�ช่วยนะค่ะ ก็คือเหยาะไป คือแกะออกแลว้ก็เหยาะแลว้ก็พนั
ง่าย ๆ ลูกทุ่ง ๆ วิชานีK ลูกทุ่ง แต่หายโรคจริงนะ หายโรคจริงและหายโรคแลว้ดว้ย แลว้ก็จบ  “การ
เป็นหมอของตนเอง” ตามที�หมอเขียวสอนจึงสาํคญัที�สุด 

(ยวุดี นโมชยัยากร. สัมภาษณ์ 2557,  กนัยายน 26) 
 

บันทกึการสัมภาษณ์คุณยุวดี เมื�อปี 2553 

จิตอาสา: ชื�ออะไรนะคะ 
คุณมด:  ชื�อยวุดี นโมชยัยากรชื�อเล่นชื�อมดค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ อายเุท่าไรคะ 
คุณมด:   ตอนนีK  50 แลว้ค่ะ  
จิตอาสา: อาชีพ 
คุณมด:  อาชีพ เป็นแม่บา้นค่ะ 
จิตอาสา: มาคุยเรื�องร่างกายเรากนัดีกวา่ค่ะ 
คุณมด:  ค่ะ  
จิตอาสา: ก่อนที�จะมาหาคุณหมอนี� คุณมดสรุปไดไ้หมคะ วา่มีกี�โรค บอกเรื�องโรควา่มีกี�โรค 
คุณมด:   คือตัKงแต่หัวจรดเทา้ ก็จะมีปัญหาหมดนะคะ แต่โรคที�จะรุนแรงที�สุดที�เวลาบอก
ใครแลว้ เขาจะบอกไม่น่าเชื�อวา่เป็นนี� ก็คือจะเป็นมะเร็งในต่อมนํK าเหลือง อนันีK เมื�อสัก 30 ปีที�แลว้
นะคะ แลว้หมอก็จะมาบอกวา่มีเวลาไม่เกิน 6 เดือน ก็เลยใหเ้ห็นน่ะวา่เรา 
จิตอาสา: กี�ปีที�แลว้นะคะ 
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คุณมด:  30 ปีค่ะ 
จิตอาสา: 30 ปี เขาบอกมีเวลาอยูไ่ม่เกิน 6 เดือน 
คุณมด:  ไม่เกิน 6 เดือน  
จิตอาสา: ในเมืองไทยหรือเมืองฝรั�งเขา 
คุณมด:  อนันีKอยูที่�อเมริกาค่ะ  
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณมด:   เพิ�งเขา้มหาวทิยาลยัปี 1 ไดเ้ทอม 1  
จิตอาสา: แลว้อยู่มาไดย้งัไงล่ะ แลว้มาพบหมอเขียวอย่างไร ทาํไมถึงรักษาที�โน่นอยู่ไดต้ัKง
หลายปี หรือวา่เจอหมอเขียวหลายปีแลว้นี�  
คุณมด:  คือคุณหมอเขียวนี� มีตัKงแต่ปี 48 มีเพื�อนมาพนัธมิตรนะคะ แลว้เขาก็กลบัไป ก็เอา
วซีีดีของหมอเขียวนี� มาก๊อปปีK แจกกนั แต่เนื�องจากเราอยูที่�อเมริกา เราไม่รู้จกัวา่ใคร แลว้เราก็มีวิธีที�
เราทาํของเราอยู่แล้ว คือจีKกง ไทเก็ก ก็ว่าไป ก็ไม่ไดส้นใจ ก็เลยเอาวีซีดีเก็บไวที้�ใดที�หนึ� งนี�ล่ะคะ 
ไม่ได้สนใจ จนกระทั�งเมื�อเดือนพฤษภาของปีที�แล้ว มีเพื�อนมาเขา้ค่ายหมอเขียว ซึ� งเป็นโรคไต 
มีปัญหาเรื�องไตอยา่งมาก เสียค่ารักษาหมดไปไม่รู้ตัKงเท่าไร แลว้ตดัสินใจมาเขา้ค่ายหมอเขียว พอเขา
กลบัไปอเมริกานี�เราตกใจเลยเพราะว่าหนา้ตาสดใส หุ่นดีมาก ก็เลยถามเขาวา่เป็นยงัไง รักษายงัไง
เนื�องจากเราเป็นเพื�อนที�คบกนัมานาน เขาจะรู้จกัดี เขาก็จะรีบบอกเลยว่า อยากให้พี�มดไปนะ
อยากใหพ้ี�มดไป เพราะวา่เพื�อน ๆ จะกลวัวา่มดจะตายเร็วนะคะ เพราะฉะนัKนก็มีอะไรของดี ๆ ก็จะ
เอามาบอกกัน ก็บอกให้พี�มดมา แล้วน้องคนนัK นก็จะจัดการทุกอย่างหมด จะเป็นคนโทร
ประสานงานเพราะวา่เขามาครัK งแรก เขาจะรู้จกัคน แต่เราไม่รู้ เขาก็จะประสานงานหมดค่ะ 
จิตอาสา: แลว้ทีนีKน้องมดไดม้าที�เมืองไทย ก่อนจะมานี� อาการที�มนัมาก ๆ อยู่ หรือวา่ที�มนั
ลาํบากนกักบัร่างกายเรานี�คืออะไร 
คุณมด:   มะเร็งที�มดเป็นนี�นะคะ ต่อมนํK าเหลืองเมื�อ 30 ปีที�แล้วนี�  มนัมีเหตุคือตอ้งตดั
กระเพาะ 
จิตอาสา: กระเพาะอาหาร 
คุณมด:  กระเพาะอาหารทัKงหมดนะคะ  
จิตอาสา: ไม่เหลือแมแ้ต่นิดเดียว 
คุณมด:  ไม่เหลือแมแ้ต่นิดเดียว บางคนเขาถามเขาไม่มั�นใจ เลยเอารูปไปให้หมอเลย 
หมอเขาเลยบอก แหม ถามหลายหนแล้ว เขาก็เลยขีดให้ดูว่าตรงไหนถึงตรงไหน ก็ไม่เหลือเลย 
แลว้เนื�องจากเป็นคนรัก เพื�อนเวลาไปนี� ไปชิKนเดียวไม่ไดก้็ตอ้งมีคู่ไปดว้ย ก็เลยมา้มก็ตอ้งไปเป็น
เพื�อนกระเพาะนะคะ เพราะฉะนัKนตอนนีK เป็นคนที�ไม่มีทัKงกระเพาะ แลว้ก็ไม่มีมา้ม 
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จิตอาสา: แลว้ต่อมา ต่อไปเป็นยงัไงอีก 
คุณมด:  ต่อมา เกี�ยวกบัตรงนีK  ตรงมะเร็งนี�ก่อนนะคะ 
จิตอาสา: ใช่ ใช่คะ 
คุณมด:  พอหลงัจากมนุษยเ์ราปกตินะคะ มนัตอ้งมีอวยัวะนะ พอมนัขาดหลวมหมดแลว้ค่ะ
พอมนัขาดไป 2 ส่วนนี�ร่างกายมนัไม่ปกติค่ะ ก็เนื�องจากกระเพาะอาหารตามที�หมอบอกนี� 
หนงักระเพาะอาหารมนัจะเป็นตวัผลิตไวตามิน บี 12 ในเมื�อมนัไม่ผลิต เราก็ตอ้งฉีดเองเพราะฉะนัKน
ก็จะตอ้งฉีดไวตามินเขา้ตวั ครัK งแรกทุก ๆ วนั แต่ที�ทรมานที�สุดคือตอ้งฉีดเขา้ไขมนั แลว้เราก็มองหา
ไขมนัในตวัเราวา่จะไปเอาพุงตรงไหนนี�นะคะ หาไขมนัก็ไม่เจอ แต่ก็ฉีดตรงพุงนี�ค่ะ ฉีดครัK งแรกเรา
ตอ้งฉีดทุกวนัจนแบบพุงเขียวหมดเลย สามีเวลาเดินมาดูเราฉีดจริง ๆ เขาจะไม่กลา้มอง เพราะวา่มนั
เขียวทุกจุด 
จิตอาสา: ฉีดดว้ยตวัเอง 
คุณมด:   ตอ้งฉีดด ้วยตวัเองค่ะ เพราะหมอเขาจะสอนครัK งแรก แล ้วก็ฉีดทุกวนัจน
ร่างกายดีขึKน ก็จะเปลี�ยนเป็นอาทิตยล์ะหน แลว้ก็ตอนนีK  2 อาทิตยห์น 3 อาทิตยห์น แต่พอดีร่างกาย
มนักลบัมาแย่ เขาก็เลยให้มาฉีดใหม่ทุก 2 อาทิตยค์่ะแล้วหลงัจากนัKนมนัก็จะมีอาการสารพดั 
เป็นทุกอย่างที�ใครเป็น ในนีK มดจะยกมือได้เกือบหมดเลย ก็คือจะเป็นเลือดจาง จะเป็นไมเกรน 
จะเป็นอะไรที�เป็นหลาย ๆ นี�ค่ะ แลว้ปี 2004 เขาก็เจอวา่มีเนืKองอกกอ้นใหญ่อยูใ่นมดลูก เนื�องจาก
เขาบอกวา่ประวติัเราไม่ค่อยดี เพราะฉะนัKนก็ขออยา่รอเลยนะ ตดัทิKงเถอะนะ ก็บอกโอเค ถา้ยงัไงก็
ทาํตามที�เห็นควร เขาก็เลยบอกวา่ไปทัKงยวงนะ ทัKงยวงก็โอเค ก็คือทัKงมดลูกทัKงรังไข่ แลว้ก็ปีกมดลูก 
ก็เป็นคนรักเพื�อนค่ะ 
จิตอาสา: ยกไปหมดแลว้  
คุณมด:  ตอ้งไปเป็นทีมค่ะ 
จิตอาสา: อนัที� 1 กระเพาะอาหารบวกมา้ม 
คุณมด:  กระเพาะอาหาร บวกมา้ม 
จิตอาสา: อนัที� 2 มดลูก บวก 
คุณมด:  มดลูก ปีกมดลูก รังไข่ค่ะ 
จิตอาสา: มดลูก ปีกมดลูก รังไข่ไปหมดเลย 
คุณมด:  ไปหมดเลยค่ะ 
จิตอาสา: แลว้ทีนีK  ไม่มีผดิปกติอะไรเลยเหรอ ไปอยา่งนีKแลว้ 
คุณมด:   ก็มีตลอด เพราะว่ามดลูกพอออกไปแลว้นี� ทาํให้มดกลายเป็นคนกระดูกผุ แลว้ก็
หมอฉีดยาตอนก่อนมานี�นะคะ เขามียาชนิดหนึ� งเรียกว่า รีครัส คือฉีดเขา้ไปใช้ไอวีแบบริKบบิKน
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ค่อย ๆ หยดน่ะค่ะ ตอ้งนอนให้หยดอยู่นาน แล้วมนัร้อนมากเลย ยงับอกเขาว่าเหมือนกบัมงักร
พ่นไฟไดเ้ลยนะ เพราะมนัร้อนเหมือนกบัตอนเราไปทาํคีโมเหมือนกนั แลว้ในนัKนนี�เราเพิ�งเห็นเขา
บอกเลยวา่ ก่อนจะมาใหย้านีK นี�ควรจะกินนํKาใหม้าก ๆ แต่เนื�องจากของเราไม่มีใครมาบอก เพิ�งมายื�น
ใบให้ตอนที�เรากาํลังจะฉีดค่ะ ก็ยงัไม่ได้ทานนํK ามา ก็ไหน ๆ ก็ฉีดแล้ว เราก็นั�งซัดนํK าหมดขวด
เหมือนกนันะคะ แลว้เขาบอกวา่ตวัรีครัสตวันีK ปีหนึ�งไปฉีดหนหนึ�ง คุณสมบติัคือจะดึงแคลเซียมจาก
เลือดเอามาแปะที�กระดูก เพราะฉะนัKนตอ้งให้มั�นใจวา่ คุณมีแคลเซียมเพียงพอ ถา้ไม่อยา่งนัKนมนัจะ
ดูดออกมาแล้ว รีครัสตวันีK จะมีไซด์เอฟเฟค (ผลขา้งเคียง) มากมายเหลือเกิน แต่เขาบอกว่า
อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได ้แต่ลิสตที์�เขาลิสตอ์อกมานี� ประมาณสัก 20-30 อยา่งนี� มดเป็นไปสัก 
25 อยา่ง คือเป็นเกือบหมดเลยค่ะวนัแรกที�เป็นนี�ดีไฮเดรต (Dehydration) คือจะเกิดอาการแห้งทัKงตวั 
แลว้มนัสแปซซึ�ม (Spasm) คือมนัเหมือนกบัตะคริวใครที�เคยเป็นตะคริวที�ขาค่ะ แลว้เวลาเราวา่ยนํK า
แลว้ตะคริวนี� เราจะไม่มีแรง นี�เป็นตะคริวทัKงตวั เด̀ียวก็เป็นตะคริวที�หน้าอก เดิน ๆ อยู่นี�ทาํอะไร
ไม่ได้เลย มนัเป็นตะคริวก็จะหาที�นั�งหรืออะไรสักอย่างค่ะก็ค่อนขา้งจะทรมาน แล้วที�สาํคญัคือ
ช่วงนีK จะมีอาการปวดหัว เป็นไมเกรนมาหลายปีแล้ว แล้วก็ปวดหัวจนหมอเองเขากลวัเพราะว่า
อาการมนัเหมือนกบัมะเร็งในเนืKองอกมาก 
จิตอาสา: ขณะนีKใช่ไหมคะ 
คุณมด:  ค่ะ 
จิตอาสา: ตอนที�ไปดอนตาลรอบที�แลว้นี� มีอาการนีKมากไหมคะ อาการแบบนีK  
คุณมด:   มีอยูห่นนึงค่ะ แต่ที�นี�นี� ตัKงแต่มานี�เป็นทุกวนั สงสัยเขาอยากจะให้รีบรักษาเขาค่ะ 
รีบมาแสดงใหเ้ห็นเสียก่อน ก็จะไดจ้ดัการเขานะ 
จิตอาสา: แลว้เป็นอาการที�ขนาดหนกั หรือขนาดกลาง ๆ หรือ พอไดเ้ล่าให ้
คุณมด:  งานนีK ถือว่าไม่น้อยค่ะ กลาง กลางพอสมควรทีเดียว ก็ คือช่วงเช้านี�  ตอน
ที�กายบริหารของหมอนี� บางครัK งมดทาํไปไดค้รึ� งหนึ�ง มดนอน แต่วา่พี�สาวจะห่วง ก็เลยบอกพี�สาว
วา่ง่วง เพราะมนัก็ง่วงนะ  
จิตอาสา: แล้วที�กลบัไปที�ดอนตาลนี� คือตอนที�ไปที�นั�น รู้สึกอาการเป็นยงัไงบา้งคะ ที�อยู่
ตรงนัKน 5 วนั 7 วนั น่ะค่ะ 
คุณมด:  เด̀ียวขอตอ้งเรียนนะคะว่า เนื�องจากมา้มนี�ไม่มี เพราะฉะนัKนจะกลายเป็นคนที�
ติดเชืKออะไรนี� ง่ายมาก เพราะมา้มนี�มนัเป็นอิมมูนซิสเต็ม (Immune system) ตวัหนึ� งใช่ไหมคะ 
จะติดเชืKอง่ายมาก มือตวัเองนี� เวลาจบัโทรศพัทห์รือจบัอะไรก็แลว้แต่นี� ถา้เกิดเอืKอมไปหยิบชิKนของ
แอปเปิK ลใส่ปากนี�นะคะ 99.99% จะทอ้งเสียทอ้งร่วง หรือถา้ใครจามคุย ๆ กบัเราแลว้ เขาจามนี� 
เขาอาจจะแค่จาม แต่เราเขา้โรงพยาบาล 3 วนั หรือเคยมีครัK งหนึ� ง มีคนเอาอาหารของพระมาให้ 
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บอกวา่นี�อาหารของครูบาอาจารย ์เรากินไปเราก็ไปนอนโรงพยาบาล 3 วนั เพราะฉะนัKนจะเป็นคนที�
ติดเชืKอง่ายมาก พอจะมาค่ายหมอเขียวครัK งแรก สิ�งที�กลุม้ใจที�สุด ปัญหาที�คิดหนกัที�สุดเลย ก็คือว่า
สมุนไพรฤทธิQ เยน็สด เขาไม่ไดต้ม้เดือดก่อนนะคะ เขาขยีKสด ๆ แลว้ใหกิ้นเลย ก็เลยคิดวา่ เขาก็คงขยีK
แบบล้างมือพาสเจอรไรซ์เรียบร้อยนะ แล้วก็ไปขยีK  ปรากฏว่าเราเขา้ไปช่วยในครัว เราก็เห็น
เขาขยีK  ก็คนนัKนหยิบหมอ้ วางหมอ้เสร็จ ก็มาขยีK  ขยีKไปก็คนันะ ก็เกา เกาเสร็จก็ขยีK  เราก็เอาละหว่า 
เราจะกินดีไหมนี�หว่า คือ ตอนนัKนบอกจริง ๆ ว่ามนัสู้กบัตวัเองมากว่าควรหรือไม่ควรเสี� ยงนะ 
เพราะส่วนใหญ่เรารู้ตวัวา่เราเขา้โรงพยาบาลแน่นอนไงคะ แต่นึกในใจวา่ เอา้ ไหน ๆ ก็มาแลว้  
จิตอาสา: อุตส่าห์บินขา้มนํKาขา้มท่ามาแลว้ 
คุณมด:   ไม่ไดบิ้นธรรมดาดว้ยนะคะ คือบินตรงมาเลยนะ มาถึงเมืองไทยตีหนึ�ง รอเชา้แลก
ตงัค ์3 โมงไปหมอชิต นั�งรถหมอชิตมาลงมุกดาหาร ต่อรถมุกดาหารไปดอนตาล คือตรงไปเลยนะคะ 
จิตอาสา: อยา่งนัKนเลยบินตรงเลย 
คุณมด:  บินตรงไปเลย 
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณมด:  คราวนีKก็เลยลาํบากใจมาก ๆ ค่ะ วา่ควรหรือไม่ควรทาน แต่คิดวา่ไหน ๆ  
จิตอาสา:  ในที�สุดเป็นยงัไงคะ 
คุณมด:   คือไหน ๆ เราก็มาแล้ว แล้วถ้าจะเป็นอะไรก็เป็นกนั หมอก็อยู่ตรงนีK กลวัอะไร 
ก็เลยเอาค่ะ ก็ดื�มใครเขาดื�ม ยงัไงก็ทาํตามเขา แต่เพื�อนจะชอบถามวา่ คุณมาคุณเป็นอะไรเหรอ เราก็
ไม่รู้จะบรรยายยงัไง ว่าเราเป็นอะไร ก็บอกว่า ก็เป็น เป็นน่ะค่ะ ก็จะตอบว่าเป็นน่ะค่ะ ไม่รู้จะเล่า
ยงัไง เพราะวา่มนัหลายอยา่ง แต่ตอนกินนํKาเขียวไปนี� วนัที� 2 ค่อนขา้งจะประหลาดใจนะ 
จิตอาสา: ประหลาดใจ เพราะอะไร 
คุณมด:   เพราะมนัไม่มีอาการที�มนัเคยเป็น มนัไม่มีอาการของการทอ้งร่วง มนัไม่มีอาการ
ของทอ้งบิดที�เราเคยทานอาหาร ที�แมก้ระทั�งมือเรานี�  ถ้าลืมล้างก่อนนี�นะคะ หยิบอะไรใส่ปาก
นี� ไม่เคยรอดสักที ถา้มือคนอื�นนี� ไม่ตอ้งพดูถึงเลยนะคะ บางคนใจดีนะ คุณมดเอาอนันีKมาให ้ 
จิตอาสา: ไม่รับก็เกรงใจ รับก็อึดอดั  
คุณมด:  ค่ะ แล้วจะอธิบายคนยากค่ะ เพราะเขาไม่เป็นอย่างเรา เขาจะเขา้ใจยาก บางทีก็
จะตอ้งขอบอกวา่ไดค้่ะ อิ�มแลว้ขอไวที้�มือไดไ้หม แลว้ก็เอาเก็บไปลา้ง แลว้ค่อยกินหรือไม่ก็ตอ้งทิKง 
เพราะว่าไม่อย่างนัKนไม่คุ ้มค่ะ ไม่คุ ้มจริง ๆ แต่พอทานนํK าเขียวแล้วไม่มีอาการ แล้วนอกจาก
ไม่มีอาการของการปวดท้องอย่างรุนแรงแล้ว ก็ท้องร่วงแล้ว นี�ธรรมดาของมด เนื�องจาก
ไม่มีกระเพาะอาหาร  
ผูฟั้ง:  เอะ๊ แลว้ทานอาหารยงัไง 
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คุณมด:   ทานอาหารอยา่งไรนะคะ ฟันยงัดีอยูค่่ะ ก็คืออาหารเขา้ปากก็เคีKยว แลว้นํK าลายเราก็
เป็นตวัยอ่ยอยา่งหนึ�ง พอกลืนเขา้ไปจากท่ออาหารก็จะไปเจอลาํไส้ใหญ่ที�เขาลา้ง ลา้งอยา่งดีแลว้ก็
เอาลาํไส้ใหญ่ส่วนหนึ� งมาวางแทนที�กระเพาะคือนั�น 30 ปีมาแล้วนะคะ หมอเขาก็คิดเอาเองว่า
คุณสมบติัพวกนีK  มันน่าจะยืดหยุ่นได้เพราะฉะนัKนพอกินไปเรื� อย ๆ มนัคงจะทาํให้ลําไส้ใหญ่
ยดืหยุน่เพียงพอที�จะเก็บอาหารไดบ้า้ง แต่วา่เขาสาํคญัผดิ นอกจากวา่มนัจะไม่ยืดหยุน่แลว้นี� เราเพิ�ม
แผลในร่างกายหลายจุด จุดหนึ�งตรงลาํไส้ใหญ่ก็ตอ้งมีแผลเป็นที�หนึ� งแลว้ ตรงระหวา่งขอ้ต่อแทนที�
จะมีอนัเดียว แต่เรามี 2 อนั ฉะนัKนแทนที�เรากินอาหารเขา้ไปแลว้แทนที�จะไปพกัที�กระเพาะใช่ไหม
คะ แลว้กระเพาะจะทาํหนา้ที�ปั�นอาหารก่อนจะส่งไปลาํไส้เล็กเพื�อดูดซึม ของเราจะลาํบากเพราะวา่
มนัไม่ใช่ทูเวยส์ตรีทแลว้ มนัจะเป็นแค่วนัเวยคื์อถา้กินอาหารเขา้ไปเมื�อไร แลว้ลมตีขึKน 2 อยา่งนี�ก็
จะปะทะกนัแลว้บิด พอเวลาบิดนี� มดก็จะบิดตามเขาไปดว้ยจงัหวะเดียวกนันะคะ หวัใจเตน้จงัหวะ
เดียวกนัก็จะบิดตามเขาไปดว้ย คือจะเป็นคนถา้ไม่สนิทจริง ๆ จะไม่ค่อยอยากไปกินขา้วดว้ยเพราะ
เรารู้วา่เราเป็นคนเรื�องมาก ก็จะปวดน่ะค่ะ ปวดมาก ถา้อยูบ่า้นนี�ก็คงนอนพืKนแลว้ ก็มนัเวลามนัปวด
นี� มนัปวดร้าวไปถึงหลงัทัKงแผน่เลยนะคะ อธิบายให้คนไม่เป็นฟังยาก คิดถึงเวลาเราปวดฟันแรง ๆ 
ค่ะ เป็นอยา่งนัKนน่ะค่ะ 
จิตอาสา: ทุกครัK งที�ทานเป็นเช่นนัKน 
คุณมด:  95% จะเป็นแลว้ก็เลย นั�นคือเรื�อง 2 เรื�องแลว้นะ เรื�องหนึ� งคือเรื�องที�เรากินอะไร
แลว้จะแพ ้พอมาปฏิบติัที�ค่ายนีK  ที�เคยจะมีอาการแพห้รือมีอาการทอ้งเสียทอ้งร่วงนี�นะคะ ก็ไม่เป็น 
อีกอาการหนึ�งก็คือปวดทอ้งมาก ๆ ทุกครัK งที�กิน ไปที�ค่ายนีKก็แทบไม่เป็นเลย แลว้กินนี� 2 คาํ 3 คาํ ได้
เป็นอยา่งมาก อยูที่�ค่ายนีKซดั 2 ชามค่ะ คือแบบยงังงตวัเองมากเลยนะ โอโ้ห ไม่เคยเลยในชีวิต ตัKงแต่
เป็นมะเร็งมา 30 ปีนี� ไม่เคยทานขา้วไดเ้ป็นชาม ๆ ได ้2 ชาม ก็ขอบคุณมาก ไม่ว่าจะบุญของใคร
หรืออะไรมารวมกนัทาํใหสิ้�งนีK เกิด ก็ขอบคุณ คุณหมอและทุก ๆ ท่านดว้ยค่ะ 

(ยวุดี นโมชยัยากร. สัมภาษณ์ 2553, มกราคม 5) 
 

 

กรณีศึกษาที� 
1.7 สามีคุณยวุดี นโมชยัยากร 
รัฐเทก็ซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อาการเจบ็รากฟัน   

 

 กรณีสามีดิฉันมีปัญหารากฟัน จะผ่าตดัก็ตอ้งเสียเงินมาก บอกเขานี�ผงถ่าน 12 ดอลล์ 
ไปแปรงฟันสักเดือนหนึ� ง แล้วกลบัมาใหม่ ก็ไม่ตอ้งจ่ายเงินเลย โอโ้ห่แจ๋วเลย แลว้ก็มีเทคนิคอีก
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อนัหนึ�ง แม่ชีที�เมืองไทยนะค่ะท่านมีกรณีที�ฟันท่านมีปัญหาเหมือนกนั แลว้ลูกศิษยท์่านมาเรียนวิชา
ค่ายหมอเขียวเขา้ค่ายพร้อมกบัมด แม่ชีท่านบอกวา่เรียนอะไรมา ๆ บอกแม่บา้ง ปรากฏวา่พอดีท่าน
ปวดฟัน แลว้ก็มีปัญหาเป็นหนองในฟัน แลว้ก็นดักบัคุณหมอฟัน แต่ว่าหมอยงัไม่วา่งให้เจอกนัอีก
อาทิตยต่์อไป ท่านก็บอกย่านางที�เราดื�ม ๆ กนันี� ท่านก่อนจะดื�มท่านใช้ประโยชน์สุดฤทธิQ เลยนะ 
ท่านอม ท่านบอกแม่อม เพราะเหงือกมนัร้อนใช่มัKยหนองมนัถึงประทุออกมา ท่านอม ๆ ไปเรื�อย ๆ 
อยา่งนีKค่ะ พอจะถึงวนัที�หมอนดั หมอบอกมาหาทาํไม ไม่มีปัญหาของเหงือกฟันแลว้ ท่านก็เอามา
เล่าบอก พากเราบางทีกลืนดื�มไปเฉย ๆ โดยไม่ไดผ้่านการอมนะ ผา่นการอมก่อนนะค่ะประโยชน์
อนัสูงสุด 

(ยวุดี นโมชยัยากร. สัมภาษณ์ 2557, กนัยายน 26) 
 

  
กรณีศึกษาที� 
1.8 คฑาวฒิุ  เอกตาแสง  
ชายไทย อาย ุ44ปี จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
โรค - มะเร็งลาํไส้ระยะที� 4 กระจายเขา้ต่อมนํKาเหลือง  
 

คฑาวฒิุ เอกตาแสงครับมาจากอาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ สาเหตุที�มา คือ มะเร็ง
ลาํไส้ระยะที� 4 ระยะสุดทา้ย ก่อนที�ผมจะเขา้ผา่ตดัมะเร็งลาํไส้ระยะที� 4 นีK  ผมคิดในใจเสมอวา่คนที�
เป็นมะเร็งนี� ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็ตาม คือรอวนัตายสถานเดียว พอผมเขา้ผ่าตดั หมอวินิจฉัย
ตอนแรกวา่ผมเป็นไส้ติ�งอกัเสบ แต่ผา่เขา้ไปแลว้ไส้ติ�งไม่เป็นอะไรเลยปกติดีทุกอยา่ง แต่บงัเอิญคุณหมอ
ไปพบลาํไส้ผมนัKนแตกกระจายในทอ้งครับไส้แตกอุจจาระเตม็ทอ้ง คุณหมอเลยทาํการตดัทิKงแลว้ส่ง
ชิKนเนืKอไปวินิจฉัยที�ศูนยม์ะเร็งจงัหวดัขอนแก่น พบว่าเป็นมะเร็งลาํไส้ระยะที� 4 กระจายเขา้ต่อม
นํKาเหลืองหมดแลว้  

มีพยาบาลท่านหนึ�งจากอาํเภอโพธิQ ชยั จงัหวดัร้อยเอ็ด ที�รู้จกักนันาํหนงัสือเล่มหนึ�งมาให้
ผมบอกวา่หนงัสือเล่มนีK  เขาไดจ้ากไปเขา้ค่ายสุขภาพของคุณหมอเขียวมา แต่ตอนนัKนผมยงัไม่รู้ครับ
ว่าหมอเขียวนี�เป็นใคร ทาํอะไร และมีจุดประสงค์อะไร ผมก็เลยรับหนังสือเล่มนัKนมาศึกษาแล้ว
ปฏิบติัตามหนงัสือเล่มนัKน หนงัสือเล่มนัKนก็คือ “มาเป็นหมอดูแลตวัเองกนัเถอะ” หนา้ปกหนงัสือจะ
มีรูปหมอ้ตม้ยา แลว้ก็มีรูปลูกประคบอยูข่า้ง ๆ หนงัสือเล่มนัKนเล่มละ 150 บาท แต่ผมไม่ไดซื้Kอสัก
บาทเดียว เพราะว่าเขาเอามาให้ผมก็ทาํตามในหนังสือหมดแทบจะทุกอย่าง ถ้าอนัไหนที�ทาํ
ไม่ไดจ้ริง ๆ เราพยายามทาํให้ไดเ้สียก่อน ถึงบอกว่าทาํไม่ได ้“ถา้ไม่พยายามอย่าบอกว่าทาํไม่ได ้
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ตอ้งพยายามทาํเสียก่อน ถา้ทาํไม่ไดจ้ริง ๆ คุณถึงบอกวา่คุณทาํไม่ได”้หลงั จากผา่ตดัเสร็จ คุณหมอก็
ส่งผมไปเขา้คีโม ทัKงหมด 6 เดือน เดือนละ 5 วนัรวมทัKงหมด 30 วนั 30 เข็ม แลว้ก็มีคนแนะนาํผม
บอกว่าทาํดีท็อกซ์ด้วยนะ กวัซาด้วยนะ อะไรด้วยนะ ผมก็พยายามทาํทุกขอ้ ยาทัKง 9 เม็ดของ
คุณหมอเขียว แต่ตอนนัKนผมยงัไม่กล้าทาํอยู่ก็คือดีท็อกซ์ เพราะว่าแผลการผ่าตดันี�ยงัไม่หายดี 
แลว้ผมไม่มั�นใจวา่มนัจะติดเชืKอหรือไม่ จนกระทั�งผา่นไป 6 เดือน ผมก็ยงัไม่กลา้ทาํ ก็เลยบอกวา่ให้
รออีกหน่อย ให้แผลมนัหายอีกหน่อยให้มนัมั�นใจกว่านีK ก่อน ถา้เราทาํไปด้วยเราทุกข์ไปดว้ย เรา
เครียดไปดว้ย มนัยิ�งจะเป็นผลเสียต่อเรา ผมก็เลยรอมาจนครบ 1 ปี หมอก็ไดส่้งผมไปเอ็กซเรยแ์ป้ง
ที�โรงพยาบาลจุรีเวช ร้อยเอ็ดปรากฏวา่โชคดีมากเชืKอในลาํไส้ไม่มีแลว้ นี�คือมะเร็งระยะสุดทา้ยนะครับ 
มะเร็งลาํไส้ระยะที� 4 ไม่มีแลว้ แต่ผมก็ไม่มั�นใจวา่ ต่อมนํKาเหลืองผมที�มนัไปหมดแลว้ ผมจะทาํยงัไง 
อนันีK ผมคิดในใจ ผมก็ปฏิบตัิตวัมาตลอดอาหารกบัขา้วแบบนีK  บางคนบอกว่ามาวนัแรกกลืน
แทบไม่ลงเลย ผมบอกวา่ “ผมสบายมากเพราะผมกินมาแลว้ 1 ปี กบั 4 เดือน กินตัKงแต่วนัที�ผมออก
จากโรงพยาบาล ที�ผมกินขา้วได้ กินอาหารถึงจะไม่ได้ถึงขนาดเหมือนในค่ายนีK  100% แต่ขอให้
ใกลเ้คียงใหม้ากที�สุดทาํใหดี้ที�สุด แลว้เราจะไดผ้ลดีที�สุดเขา้สู่ชีวติเรา” 

ตอนที�ผมออกจากหอ้งผา่ตดัมาสะลึมสะลือยาสลบยงัไม่ฟืK นอะไรมาก ผมมองหนา้ไปเจอ
ลูกชายผมคนเดียวนั�งอยูข่า้งเตียง คนอื�นยงัมาไม่ถึง หมอให้เซ็นใบรับรองการผ่าตดั ผมจดัการเอง
หมด คุณหมอเดินมาตบบ่าลูกชายผม บอกเธอเป็นลูกชายของเขาใช่ไหม ลูกชายผมบอกใช่ครับ 
หมอก็เลยบอกลูกชายผมว่า พ่อเธอไม่ไดเ้ป็นไส้ติ�งอกัเสบนะ พ่อเธอเป็นมะเร็งลาํไส้ระยะสุดทา้ย
ลูกชายผมร้องไหท้นัที แต่ผมนึกในใจวา่ “จะร้องไห้ทาํไม พ่อคุณยงัไม่ตาย ก็แค่มะเร็งระยะสุดทา้ย 
คุณจะไปกลวัทาํไม กระจอก” ผมวา่อยา่งนีK   

ผมคิดตลอดเวลาก่อนที�จะผา่ตดัวา่ มะเร็งนี�ตอ้งตายอยา่งเดียว แต่ตอนนัKนผมนึกขึKนมาได้
ยงัไง ว่ามนักระจอกมาก สุดทา้ยที�ผมนึกไดก้็คือว่าผมหายด้วยประการใด ทาํไมผมถึงว่าผมหาย 
เพราะผลการตรวจเลือดออกมาค่าสัมพนัธ์มะเร็งในลาํไส้ใหญ่และกระแสเลือด วนัที�โรงพยาบาล
อาํนาจเจริญมาตรวจให้นะ ผลปรากฏวา่ไม่มีเชืKอมะเร็งแลว้ค่าสัมพนัธ์มะเร็งในเลือดอยูใ่นขัKนปกติ
ทุกอยา่งไม่มีอะไรผิดปกติ ผมถึงอยากจะบอกวา่ “การที�เราปฏิบติั การที�เรากระทาํอะไรนี�ให้เราทาํ
จริง พยายามทาํเสียก่อนอยา่เพิ�งบอกวา่ โอ๊ย อนันีKฉนัทาํไม่ได ้โอ๊ย อนันีKฉนัไม่กลา้ทาํ คุณลงมือทาํ
หรือยงั คุณถึงบอกวา่คุณทาํไม่ได”้กบัขา้วก็เหมือนกนัครับอย่างนีK จะกินไดเ้หรอ คุณลองกินดูหรือ
ยงัครับ คุณถึงจะบอกวา่คุณกินไม่ได ้ 

ตอนที�ผมผา่ตดัออกมาแลว้ เพื�อน ๆ ญาติ ๆ พี�นอ้งหรือคนรู้จกัไปเยี�ยมผมที�โรงพยาบาลที�
บา้น เขาบอกไดเ้ลยวา่เตรียมตวัเผาไดเ้ลย ไม่รอดสภาพร่างกายตอนนัKนแยม่าก ๆ จากนํK าหนกัเกือบ 
80 กิโลกรัม เป็นคนตวัใหญ่เหลือนํK าหนกัแค่ 54 กิโลกรัม ลงมา 20 กวา่กิโลกรัม แลว้เขาไปดูคนตวั
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ใหญ่ ๆ แต่ผอม ๆ เหลือแค่ 54 มนัเหมือนกบัซาก เขาเลยบอกว่าเตรียมตวัเผาไดเ้ลย อย่าว่าแต่ 2 ปี
เลยเขาบอก 2 เดือนให้มนัผ่านเถอะ ไม่มีทาง ผมก็เลยนึกในใจ เด̀ียวจะทาํให้ดู เขาเลยเอาหนงัสือ
เล่มนัKน มาให้ผมอ่านเล่มที�ผมเคยกล่าวไปขา้งตน้ แลว้ผมก็ศึกษามาเรื�อย ๆ ทุกอย่าง ๆ เขาบอกว่า
มนัดีนะ แต่ตอนนัKนก็ยงัไม่รู้มาก ว่าอาหารฤทธิQ เย ็นฤทธิQ ร้อนมนัเป็นอย่างไร ก็ศึกษาตาม
หนังสือคุณหมอไป 

นํK าสมุนไพรนํK าย่านางผมกินมาไดเ้ป็นปีแลว้ ไม่ใช่ว่าเพิ�งมากินที�นี�แต่ดีท็อกซ์เพิ�งมาทาํ
ที�นี�เพราะวา่ให้มั�นใจเสียก่อนวา่ แผลผา่ตดัของเรามนัหายดี ประสบการณ์ชีวิตผมก็ไม่มีอะไรมาก ก็ขอ
ฝากให้ทุกท่านนะครับ “สิ�งสําคญัที�สุดคือรักษาสุขภาพของตวัเอง ตวัเราเองทาํ ตวัเราเองไดรั้บตวั
เราเองไม่ทาํ ตวัเราเองไม่ได้รับ โรคภยัไขเ้จ็บทุกอย่างที�เกิดกบัตวัเรา ตวัเราหาใส่ตวัเราทัKงนัKน 
ไม่มีใครมายดัเยียดให้เราได”้อย่างโรคมะเร็งที�ผมเป็นนี� ไม่มีใครจาม แลว้โรคมะเร็งกระเด็นมาใส่ผม 
ไม่ใช่ครับ ผมยดัเขา้ปากผมเองทัKงนัKนเพราะฉะนัKน “เราทาํอะไรเราไดอ้ยา่งนัKนอยา่งที�คุณหมอเขียว
พูดนะครับ” ขอฝากสัK น ๆ นะครับ กบัผูรั้กสุขภาพทุกท่านครับ ทาํจริงไดจ้ริง ทาํเล่นไดเ้ล่นครับ 
สวสัดีครับ เจริญธรรมสาํนึกดีครับผม  

 (คฑาวฒิุ เอกตาแสง. สัมภาษณ์ 2555, กนัยายน 19) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.9 ธนพร นพภาลี 
หญิงไทย อาย ุ26 ปี จงัหวดันครราชสีมา 
โรคมะเร็งต่อมนํKาเหลืองระยะ 4  
 
   

ธนพร นพภาลี อายุ 26 ปี อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา จบการศึกษา ปริญญาตรี 
วศิวกรรมเคมี จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ปัจจุบนัเป็นติวเตอร์คณิตศาสตร์ 

เป็นมะเร็งต่อมนํK าเหลืองระยะ 4 รับทราบเมื�อเดือนพฤศจิกายน 2554 รักษามาประมาณ
หนึ� งปีแล้วค่ะ ก่อนได้ไปเขา้อบรมค่ายสุขภาพของคุณหมอเขียวครัK งแรกที�สีมาอโศก เมื�อเดือน
มกราคม พ.ศ.2556 ตอนนัKนให้ยาเคมีบาํบดัแลว้ผมร่วงมีอาการ คือเหนื�อยง่าย ก่อนหนา้ที�จะเจอว่า
เป็นมะเร็ง ปกติจะวิ�งออกกาํลงักายได ้ประมาณ 3-4 กิโลเมตร แต่มีช่วงหนึ� งเราก็เดิน เดินออกกาํลงักาย 
แลว้ก็วิ�งดว้ยประมาณแค่ไม่กี�เมตร 100 -150 เมตร ก็เหนื�อย เราก็สงสัยวา่ เอ๊ะ ทาํไมเราเป็น แต่ตอน
นัKนก็คือคิดว่า เอ๊ะ สงสัยเราอาจจะไม่ค่อยได้ออกกาํลงักาย อาจจะหยุดวิ�งไประยะช่วงเวลาหนึ� ง
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ในช่วงที�เราเรียน แลว้ก่อนหน้าที�จะตรวจพบโรค เราก็ไปงานสัมมนากบัอาจารยเ์ดินทางไกลไป
ภาคใต ้ไปอยู ่7 วนัพอกลบัมาก็เกิดอาการไอ ไอแห้ง ๆ ไอตลอดระหวา่งทางก็ไปหาหมอไปตรวจ
หลายโรงพยาบาลมากเลยค่ะ ก็คิดว่าเราเป็นโรคหวัใจเพราะว่าพอเวลาหมอฟังเสียงนี� มนัจะไดย้ิน
เสียงฟู่  ๆ คิดวา่เป็นโรคหัวใจรั�ว แต่ทีนีK ไปอีกโรงพยาบาลหนึ�งเขาจบัเอ็กซเรย ์ก็ปรากฏวา่พบกอ้น
ตอนแรก 8x13 เซ็นติเมตร ตอนหลงัขยายมา ก่อนที�จะรักษาเป็น 9x14 เซ็นติเมตรค่ะ มนัเพิ�มขึKน
เรื�อย ๆ ภายในประมาณ 3 เดือนค่ะ แลว้ก็มีเป็นกอ้นใหญ่อยูใ่นช่องอก ระหวา่งหวัใจกบัปอด แลว้ก็
กระจายไปที�ไต แลว้ก็ปอดค่ะ ตอนตน้ปี 2555 กระจายไปแลว้ หมอก็ให้รักษาโดยแผนปัจจุบนัทาํ 
คีโม 8 ครัK งครบค่ะ 

ตอนเจออาจารยห์มอเขียว คือ หมอจะส่งไปรักษารอบสองที�เป็นรอบใหญ่ คือ ฉายแสง
อีก 24 ครัK ง อาการความรู้สึกที�ไดรั้บคีโม ก็มีอาเจียน ผมร่วง เม็ดเลือดขาวตํ�า ประมาณนีK  ก็เหมือน
ทั�ว ๆ ไป ความทรมานมี แต่เราก็ทนไหว ก็คือ ณ ก่อนหนา้นีK  เราเป็นคนที�ศึกษาธรรมะมา ก่อนที�จะ
ป่วยก็คือสรรหาแนว ๆ นีK  แล้วก็ศึกษามาหลายอนั แล้วก็ฟังอะไรอย่างนีK  เริ� มสนใจศึกษาธรรมะ 
ประมาณ ม. 6 นี� ก็เริ�มสนใจ ความทุกขเ์ลยนอ้ย เพราะวา่เราศึกษาธรรมะ  

แต่ตอนนัKน เราก็คือตอนแรกเราทุกขไ์หม ถามวา่ ทุกข ์เราก็ยงัไม่รู้คือช่วงนัKนเราเหมือน
จะดร็อป ๆ ดา้นธรรมะเหมือนกนันะ เราระแวงกงัวลอะไรอยา่งนีK  เพราะวา่เราแบบเจอปุ๊บเราก็เริ�ม
ตกใจ ในช่วงก่อนหน้านัKนเราก็ เอ๊ะ สงสัยเราเป็นมะเร็งแน่ ๆ เลย ดูจากการประเมินแลว้ก็อ่านใน
อินเตอร์เน็ตบา้งอะไรอย่างนีK  แต่หมอก็บอก เอ๊ะ ตอนนัKนยงัมีวิบากเยอะมัdง หมอก็ เอ๊ะ ไม่รู้จะเป็น
อะไร ใช่มะเร็งหรือเปล่าหรือเป็นเนืK องอก เป็นอะไรอย่างนีK อ่ะค่ะ คือบางครัK ง คือไปหลาย
โรงพยาบาลมาก ไปโรงพยาบาลหนึ�งคือเสียเวลาประมาณ 2-3 เดือน ก็ไม่ไดอ้ะไร แลว้เสร็จแลว้คือ 
หมอก็ตรวจ แต่หมอก็ไม่รู้ว่ามนัคืออะไรคือไม่รู้ว่าเป็นอะไร ใช่เป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือเป็นเนืKอ
งอกเฉย ๆ หมอแค่เจาะไปดู แต่ก็ไม่ทราบผล ก็งงมากก็ไม่ทราบแล้วก็จะขอเจาะอีก เจาะเนืKอไป
ตรวจ (จับตรงกลางหน้าอก) ตรงช่องอก ตอนนัK นก็  ก็ไม่ รู้ผล แต่ทีนีK พอดี รู้จักกับหมออีก
โรงพยาบาลหนึ�ง ซึ� งเป็นญาติกนั แลว้พอดีเป็นหมอพวกช่องอกหวัใจ กอ้นมนับวมขึKนมาค่ะ มนัดนั
กระดูกขึKนมา เพราะวา่มนัไม่ไดอ้ยูข่า้งนอกใช่ไหมคะ มนัอยูข่า้งใน มนัก็ดนัขึKนมา แลว้มนัก็โป่ง ๆ 
แลว้ก็เราก็เหนื�อยง่ายมาก คือแบบเหนื�อยไม่ไหวแลว้ หมอก็เลยตดัสินใจผา่ผา่แค่ชิKนเนืKอเล็ก ๆ ไปดู
เพราะวา่หมอบอกวา่ไม่สามารถผา่หมดได ้เพราะวา่มนัความเสี�ยงสูงเพราะวา่แค่หมอผา่เล็ก ๆ ไปดู
หมอก็แบบตกใจคือหมอออกมาจากห้องผ่าตดั หมอก็นกัศึกษาแพทยม์าเล่าให้ฟังว่านี�อยู่ในห้อง
ผา่ตดันะ หมอตกใจมากเลยเพราะวา่พอเวลาให้ยาสลบนี� กอ้นนีK มนัก็จะทบัหลอดลม ทาํให้คนไข้
อาจจะเสียชีวิตได ้หมอก็จะออกมาเล่ากนัหลายคน ให้เราฟังหมอ ก็เลยไดแ้ค่ไปประมาณหนึ� ง ได้
ไปตรวจรักษามา ตัKงแต่ตรวจมาเลย 4 โรงพยาบาล  
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หมดค่าใช้จ่ายไปประมาณเป็นล้านกว่าหมดเงินไปล้านกว่า เพราะว่าทัKงยาด้วย แล้วก็
ค่าห้อง การได้มาเขา้ค่ายที�สีมาอโศก ก็แม่เป็นคนที�สนใจเรื� องอาหารสุขภาพ คุณแม่พิสมยัชอบ
แพทยท์างเลือกมากกวา่ อยา่งอาหารอนัไหนบาํรุงเรา กินแลว้มนัดีไม่เป็นอนัตราย ตอนนัKนแม่ก็ดูแล
ตลอด แม่ก็ชอบอ่านหนังสือแนวนีK ดว้ย คุณแม่ก็ถูกแนะนาํกนัมาค่ะคือเวลาเราไปเขา้กลุ่มมะเร็ง
ดว้ยกนั จะไปฉายแสง ก็จะเจอกลุ่มกนัหลาย ๆ คน เขาก็แนะนาํ ยานีK ดี คนนีK ดี คนนัKนดี เขาก็แนะนาํ
วา่หมอเขียวนี� คนแนะนาํเขาก็ไม่รู้วา่เขาเคยไปหรือเปล่า เพราะวา่พวกคนกลุ่มที�เป็นมะเร็งที�รู้จกักนั
ไม่ว่าจะเป็นรักษาโรคเดียวกนัหรือว่าคนละโรค เขาก็ส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้ว แม่จะโทร
ถาม แม่เป็นคนอธัยาศยัดีคุยกบัคนนู้นคุยกบัคนนีK  ถามไปเรื�อย แล้วก็อา้ว ป้าคนนีK เสียชีวิตไป
แล้ว พี�คนนีK เสียชีวติไปแลว้ ก็เหลือกนัจริง ๆ ก็ไม่กี�คน แต่ถึงที�สุดแลว้หนูก็มาเมื�อเดือนมกรา 2556 
ที�สีมาอโศก ตอนนัKนเขา้ค่าย 5 วนัค่ะ  

ก่อนหนา้นีKก็ใชชี้วิตแบบนกัศึกษาทั�วไป คือ นอนดึก เพราะวา่ทาํงาน การบา้น ก็นอนดึก 
แลว้ก็กินกาแฟเยอะมาก เพราะเราตอ้งแบบเราตอ้งทาํงานให้ได ้เนืKอสัตวก์็คือเป็นคนที�ไม่ค่อยชอบ
ทานเนืKอสัตว ์กินก็จะแบบเขี�ย ๆ ทิKงอะไรอยา่งนีK  แต่วา่นอนดึก ดื�มกาแฟมาก เครียด เครียดแลว้อาจ
ดว้ยความก่อนหน้านีK เราไปทาํงานไปฝึกงาน แลว้วิศวะเคมีก็ตอ้งเจอสารเคมี แลว้มนัไม่ใช่เหมือนกบั
วทิยาศาสตร์เคมีที�เป็นปริมาณนอ้ย ๆ แต่วศิวะคืออยูก่บัปริมาณเยอะ ๆ หลายร้อยลิตรอยา่ง แลว้เราก็
อยู่กบัมนั เราก็รู้นะพอเวลาทาํแล็ป รู้ว่าสารตวันีK ก่อมะเร็ง แต่เราก็ดว้ยความที�แบบประมาท เราก็
แบบชิว ๆ ก็แค่สารเคมีแลว้ไง เราก็รู้ โอโ้ห เต็มเลยอนันีK  แต่เราก็แบบไม่กลวัอะไรอยา่งนีK  แต่ขนาด
วา่ตอนที�ฝึกงานนี�พี� ๆ ในกลุ่มที�ทาํงานเขาก็ยงัคุยกนัเล่น ๆ คือเวลาพกักินขา้ว นี�นะเราฝึกงานที�นี�
เสร็จนะเด̀ียวเราไปรักษาต่อขา้งหลงั คือขา้งหลงัที�ทาํงานที�ไปฝึกงานเป็นศูนยม์ะเร็งคือเรายงัคุยเล่น
กนัอยูข่าํ ๆ ก็ไม่มีใครกลวัอะไร 

หลงัจากที�ไดเ้ขา้ค่ายแลว้ ก็ไดท้าํตามแนวทางของคุณหมอเขียวคือยา 9 เม็ดอยา่งเคร่งครัด 
เลยประมาณ 4-5 เดือน แล้วก็ไปตรวจด้วยวิธีเพทสแกน คือเอานํK าตาลแล้วผสมใส่กับสาร
กมัมนัตภาพ รังสี แล้วฉีดเขา้ไปในกระแสเลือด แล้วก็ถ้าสมมติว่าเซลล์ไหนในร่างกายนี�มนักิน
นํKาตาล ก็จะเป็นมะเร็งค่ะ มนัก็จะปรากฏสีที�แตกต่างกนัค่ะ คือตอนนัKนเราก็ เอ๊ะจะเป็นอีกไหมหนอ 
จริง ๆ แลว้ที�ไปตรวจรอบนัKนคือจริง ๆ ตวัเองไม่อยากตรวจแบบร้องไห้เลยนะ ร้องไห้คือไม่ใช่ว่า
เรากลวัเป็นอีกรอบ แต่เราไม่อยากรักษา คือบอกพ่อแม่ว่าขอรักษาทางแพทยว์ิถีธรรมเถอะ เป็นก็
เป็น ขอตายอยา่งนีK ดีกวา่ แบบไม่อยากรักษาดว้ยคีโมมนัทรมานมาก เราไม่อยากเอา ไม่อยากไปคีโม
อีก มนัก็ไม่ไดต่้างอะไรกนั มนัทรมานเฉย ๆ แต่ทีนีKพ่อแม่ก็ดุ ก็ไปตรวจ แลว้ก็ผลก็ออกมาก็โอเค 
ไม่ได้เป็นซํK าอีกรอบเพราะว่ารอบนัK นหมอส่งไปเพื�อจะไปรักษาอีกรอบหนึ� ง เพราะว่าหมอมี
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แนวโน้มว่า คือ ด้วยความที�ว่าผลเลือดนี�โรคก็ยงัไม่สงบ ยงัมีเชืK ออยู่ หมอก็เลยจะส่งไปอีก
โรงพยาบาลหนึ�งเพื�อจะไปรักษาอีกครัK งค่ะ 

สุขภาพจิตก็ปกติ คือไม่มีความกงัวลอะไรมาก แต่สมยัก่อน เป็นคนขีKกงัวล แลว้เป็นคนที�
เครียด ทีนีKโชคดีที�เราป่วยมากกวา่ เราก็จะไดไ้ม่ตอ้งไปทาํในสิ�งที�อะไรก็ไม่รู้ ตอ้งหมกมุ่นกบังานที�
ทาํ หมกมุ่นกบัสิ�งที�เรียนอะไรอยา่งนีK  แลว้ก็ไดมี้เวลาศึกษาธรรมะเต็มที� การศึกษาธรรมะเต็มที�ก็เลย
ทาํใหพ้อประทงัชีวติใหโ้อเค ก็คือไม่ไดทุ้กข ์ไม่ไดเ้ครียด ไม่ไดก้งัวลอะไรมากคือแบบวา่อยา่งตอน
แรก เราก็มาก็มีช่วงดร็อปไปช่วงหนึ�งใช่ไหมคะ ที�เล่าใหฟั้งตอนแรกแลว้ก็กลบัมาฟืK นใหม่คือตอนที�
ใหย้าเคมี เราก็ชีวิตนีK  ก็คือ ไม่ แบบวา่สงสัยตายแน่ ๆ ตัKงใจวา่ยงัไงเราก็ตาย ไอสิ้�งที�มนัมีประโยชน์
ที�สุดสําหรับชีวิตเรา ที�เราไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์เพราะวา่พระพุทธเจา้ก็ตรัสว่า การไดเ้กิดเป็นมนุษย์
นัKนแสนยากเปรียบเหมือนเต่าตาบอดที�นอนอยู่ในมหาสมุทร แลว้ก็ 100 ปีก็จะโผล่ขึKนมาทีหนึ� ง 
แลว้มนัมีโอกาสมากนอ้ยเท่าไหนที�เต่าจะเอาหวัสอดเขา้ไปในแอ่งไมไ้ผ ่มนัก็ยากมาก การเกิดเป็น
มนุษยนี์�ก็ยาก การเจอพระพุทธเจา้ก็ยาก แลว้ก็การที�ไดรู้้จกักบัคาํสอนของพระพุทธเจา้ก็ยาก มนัก็
เป็นสิ� งที�ยากมาก ๆ เราก็ดีใจนะ เออ เราก็ได้เกิดมาเป็นมนุษยแ์ล้วแล้วก็สิ� งที�เราตอ้งทาํก็คือตอ้ง
ศึกษาธรรมะ แลว้ก็ทาํตวัเองให้รอดพน้ได ้รอดพน้ก็คือแบบ อาจจะไม่รู้วา่จะไดไ้ปอบายหรือเปล่า
อะไรอยา่งนีKก็ถือศีล 5 ค่ะ เนืKอสัตว ์ณ ปัจจุบนันีKก็ไม่ทานค่ะ ไม่ทานมานี� ก็ตัKงแต่เขา้คอร์สหมอเขียว
ก็เด็ดขาด เพราะวา่เราก็ไม่ค่อยชอบอยูแ่ลว้ 

ยาเม็ด 9 ขอ้ วา่แต่ละขอ้ ที�ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ถา้เป็นช่วง 4 เดือนแรกใช่ไหมคะ ที�บอก
ว่าเคร่งครัดนี� เราก็คือทานผกัผลไม ้นํK าสมุนไพรฤทธิQ เยน็สด ดื�มตามลาํดบั นํK าปั�นผกัผลไมค้่ะ จะ
เน้นพวกนีK โปรตีนงด งดเลย คือถั�วก็แทบไม่ทาน เห็ดก็แทบจะไม่ทาน คือในช่วงนัKนค่ะ ทานขา้ว
ซอ้มมือ  

อาการก็คือเรารู้สึกสบายตวัขึKน ก็เคยแต่แบบวา่ถา้ช่วงตอนถอนพิษค่อย ๆ คือเราบางครัK ง
เราถอนเราอาจจะส่วนใหญ่ก็จะใชน้ํK าปัสสาวะดว้ย ก็เป็นหลกัเหมือนกนัค่ะ ดื�มค่ะเป็นบางช่วงก็จะ
ดื�ม แลว้แต่วนัค่ะ แลว้แต่ช่วง บางช่วงก็จะดื�มทัKงวนั บางช่วงก็จะแลว้แต่สะดวก คือแลว้แต่วนัวา่วนั
ไหนเราตัKงใจจะล้างพิษนะ แล้วก็อนันีK เราก็จะดื�มทัKงวนั แต่ว่าโดยปกติที�ขาดไม่ได้ก็คือเช้าเย็น 
อาจจะวนัไหนพิเศษอาจจะดื�มทัKงวนั แต่วา่เคยทาํนาโน พอดีว่าทาํนาโนแลว้มนัรู้สึกมนัแรงไป คือ
เรา เราก็นั�งทาํ ทาํ ๆ เสร็จปุ๊บ แล้วก็เราแบบชอบของแรง ผสมกบันํK าปัสสาวะอีก แล้วก็ดื�ม
ทีเดียวไม่หมดค่ะ คือแบ่งมาตามที�อาจารยบ์อกวา่ใส่เท่านีK  แลว้ก็กบันํK าปัสสาวะของเรา ที�เราดื�มเป็น
ปกติอยู่แลว้ แลว้ทาํดื�มปุ๊บมนัแบบ มึน ๆ ร้อนวูบวาบ ๆ มนัไม่ไหวแลว้ ก็เลยไม่ไดท้าํ เลยไม่กลา้
เพราะวา่ถา้เกิดวา่เรา จูนเคยไดย้ินวา่ถา้เราถอนหรือระบายพิษไม่ทนันี� มนัจะทรมาน เราค่อย ๆ ทาํ
ไป อยา่งที�ฉายแสงเราก็เอามาพอกค่ะ ก็เอามาพอกบริเวณที�ฉายแสงถ่าน ดินสอพอง ที�พอกค่ะ แลว้
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ก็สมุนไพรฤทธิQ เยน็ แล้วก็พอกด้านหลงั ด้านหลงัก็จะเป็นกวัซาดว้ยค่ะ ก็ประมาณ ถ้าตอนนัKนก็
อาทิตยล์ะครัK ง หรือ 2 อาทิตยค์รัK ง ก็แลว้แต่มนัไม่ม่วงค่ะ ตอนนัKนมนัไม่มีแลว้เพราะเราฉายแสง คือ
วา่จริง ๆ แลว้คนที�ฉายแสงคือเจอหลาย ๆ คน เขาก็จะมีเอฟเฟคกนัเยอะมาก บางคนแบบเป็นปี แลว้
เขายงัรู้สึกทรมานมากเลย เพราะวา่ก็ไม่รู้เหมือนกนั แต่วา่โชคดีที�เราแบบยงัไดถ้อนพิษตลอดเราก็
ไม่ค่อยไดอ้ะไรมาก เราก็สดชื�นมีพลงักลบัมาดว้ยความรวดเร็ว 

ดีท็อกซ์ ก็แลว้แต่ ก็บางวนัก็นํK าสมุนไพรฤทธิQ เยน็สด นํK าด่าง นํK าปัสสาวะ บางวนัก็ผสม
กนัค่ะ ทาํทุกวนัค่ะมีช่วงแรกอาจจะทาํเชา้เยน็ ช่วงหลงัเรารู้สึกเริ�มสบายขึKน ก็เลยทาํแค่ตอนเชา้ทุก
วนั 

ออกกาํลงักายก็ใชอ้าศยัเดินเร็ว แบบที�คุณหมอแนะนาํนะ เดินเร็ว กดจุด โยคะ ลมปราณ 
แลว้คือทาํอยูบ่่อย ๆ ก็ทาํ ก็ถือวา่ร่างกายก็แขง็แรงขึKนค่ะ สามารถอยูไ่ดโ้ดยไม่ทรมานอะไร ปกติ 

ไดแ้ง่คิดอะไรจากเหตุการณ์ที�ผา่นมาบา้ง ก็ทาํใหเ้ราไม่ประมาทในชีวติค่ะ ตอนนีKก็เป็นวา่
เราก็คือพยายามไม่อยูใ่กลก้บัสารเคมี ก็คือเราจะไม่ไปหาในสิ�งที�เป็นสารเคมีดว้ยค่ะ เราก็ระวงัทุก
อย่าง แต่จริง ๆ ถามว่าในชีวิตประจาํวนัเรามีไหม ก็มี แต่ว่าเราไม่ตอ้งเขา้ไปแบบเหมือนเวลาเรา
ทาํแล็ปอยา่งนีK  เราตอ้งวิ�งไปหาสารนีKอะไรอยา่งนีK  คือตอนนีK เราไม่ เราก็ไม่เลือกทางนัKนแลว้ค่ะ ตอน
รู้ครัK งแรกนี�มีความกงัวลมากมากนะคะ วางความกงัวล คือตอนนัKนเราก็พยายามศึกษาธรรมะ ตอน
แรกมีดร็อปไปแลว้ ทีนีK คือก็ไดแ้นวคิดที�วา่คือเราคาดหวงัที�จะหายได ้แต่เราคือคาดหวงัที�จะหาย แต่
เราอยา่ไปยดึมั�นในสิ�งที�คาดหวงัวา่มนัจะตอ้งหายนะ คือจะหายก็ไดไ้ม่หายก็ได ้เหมือนกบัวา่เรามุ่ง
ทาํตามเหตุ คืออนันีK เหตุทาํใหเ้กิดผลนีK  ถา้เราไม่ทาํตามเหตุ ถา้เราทาํตามเหตุแลว้มนัก็จะไดผ้ลอยา่ง
นัKน แต่ว่าเราก็อย่าไปคาดหวงัผลว่าจะไดห้รือไม่ได้ เพราะว่ามนัก็แลว้แต่วิบากของแต่ละคนคือ
วบิากก็เป็นเรื�องสาํคญัค่ะ ก็คือเขา้ใจในเรื�องของวบิากกรรม  

ช่วงนัKนที�อ่านศึกษาคาํพระพุทธเจา้ ก็คิดว่าเรื� องกรรมนี� ถ้าเราเขา้ใจระบบของกรรมนี� 
มนัก็ทาํให้ใจเราสบายขึKนมากค่ะ แล้วมนัก็คิดว่าเรื� องกรรมนี�ถ้าสมมติว่าใครเขา้ใจแล้ว เราจะ
ไม่กงัวลเลย เราจะไม่ไปโทษใครเลยวา่ เอ๊ะ ทาํไมเราตอ้งเป็น เอ๊ะ ทาํไมเราเป็นอยา่งนีK  ทาํไมอะไร
อย่างนีK เพราะใครอะไรอย่างนีK  เพราะจริง ๆ แล้วมันเป็นวิบากของเราที� เราเคยทํา เพราะว่า
พระพุทธเจา้ท่านตรัสวา่วบิากของกรรมนี� ก็อาจจะไดผ้ลในปัจจุบนั หรือเวลาถดัมา  

(ธนพร นพภาลี. สัมภาษณ์ 2557,  มิถุนายน 8) 
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กรณีศึกษาที� 
1.10 มาฆะรส  สุขจาํลอง 
หญิงไทย  
มะเร็งปากมดลูก ระยะที� 3 ไทรอยด ์กรดไหลยอ้น ภูมิแพเ้ส้นเลือดดาํในมดลูกอกัเสบ  
 

ฉนัเป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะที� 3 ไทรอยด์ กรดไหลยอ้น ภูมิแพ ้เส้นเลือดดาํในมดลูก
อกัเสบ ทาํให้เลือดไหลตลอดเวลา เริ�มรักษาตามแนวแพทยว์ิถีธรรมตัKงแต่เขา้ค่ายคุณหมอเขียวเมื�อ
สิงหาคม 2554 โดยนาํความรู้เรื�องสมุนไพรฤทธิQ ร้อนเยน็ปรับสมดุลเพื�อสุขภาพ มีภาวะร้อนเกินจึง
เลือกสมุนไพรฤทธิQ เยน็มาใชใ้นการดื�มขบัพิษจากภายใน ใชส้วนลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ พอกทา 
แช่มือแช่เทา้ ตื�นเชา้ดื�มนํK าสมุนไพรฤทธิQ เยน็สด อีกครึ� งชั�วโมงทานกลว้ยนํK าวา้ 2 ผล กินอาหารตาม
แนวทางแพทยว์ิถีธรรม ปฏิบติัอยา่งนีKประมาณ 4 เดือน อาการต่าง ๆ ทุเลาลง สังเกตจากเลือดไหล
นอ้ยลง อาการปวดลดลง เป็นตน้ พอ 8 เดือนเศษ เลือดหยุดสนิท ผลตรวจสุขภาพ ผลเลือดดี เชืKอ
มะเร็งเหลือประมาณ 3% เมื�อเมษายน 2556 ไปตรวจกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั ผลมะเร็งเป็นลบ ผล
เลือดดีมาก 

(มาฆะรส สุขจาํลอง. สัมภาษณ์ 2556, พฤศจิกายน 29) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.11 เตือนใจ ศรีรัตนากร 
หญิงไทย อาย ุ69 ปี 
รัฐเทก็ซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โรคมะเร็ง โรคไตวาย เอสแอลอี (SLE) เจบ็หลงั   
 

เมื�อครัK งที�ไปเที�ยวฮาวาย สามีซึ� งเป็นแพทย์แผนปัจจุบนัมีอาการขาบวมจะเดินไม่ได ้
เพราะอาหารที�รับประทานเขา้ไปมีรสชาติเค็มและรสจดั พอกลบัถึงบา้นลูกสะใภท้าํนํK าสมุนไพร
ปรับสมดุลฤทธิQ เย็นให้ดื�ม รุ่งเช้าขาที�บวมหายเลยค่ะ ส่วนตวัดิฉันเองเป็นพยาบาล ก่อนที�จะมา
รับประทานอาหารตามสูตรคุณหมอเขียว ดิฉนัทานยาเป็นกาํ ๆ ค่ะ ใครแนะนาํวา่อะไรดีทานหมด 
ทัKงแคลเซียม สารพดัไวตามิน ไวตามินซี ไวตามินอี ทานหมดเลย ทานเป็นสิบ ๆ ปี จนถึงจุดหนึ� ง
เริ�มไม่อยากทาน เพราะรู้สึกเป็นภาระมาก จนไดไ้ปเขา้ค่ายของคุณหมอเขียว บอกตวัเองทนัทีว่า
ตัKงแต่วนันีKไป เราจะไม่ทานอะไรที�เป็นยาอีกแลว้ และก็ไม่ไดท้านอีกเลยนบัตัKงแต่นัKนมา แมก้ระทั�ง
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ยาลดคอเลสเตอรอลก็งดคือไม่ไดท้าน ตัKงใจเลยวา่จะกินอาหารเป็นยา แลว้ถา้จะตอ้งตายเพราะโรค
ก็พร้อมตายค่ะ ถือวา่มีกรรมเก่า 

หลงัจากเข้าค่ายของคุณหมอเขียว ดิฉันจะดื�มนํK าสมุนไพรฤทธิQ เย็นปรับสมดุลและทาํ
โยคะ 1 ชั�วโมง ตอนเชา้เกือบทุกเชา้ นอกจากจะมีธุระตอ้งไปไหนถึงจะไม่ไดท้าํโยคะค่ะ ทาํโยคะ
จนหากวนัไหนไม่ไดท้าํเหมือนรู้สึกขาดอะไรไปสักอยา่งค่ะ ขณะนีK ร่างกายแขง็แรงมาก เมื�อก่อนลุก
ขึK นไม่ค่อยได้จะเจ็บ เจ็บหลังด้วย แต่เด̀ียวนีK อาการเหล่านีK หายหมด โยคะช่วยได้มากเลยค่ะ 
กลา้มเนืKอและเส้นเอ็นยืดหยุ่นดีขึKน รู้สึกคล่องแคล่ว สามารถถอนวชัพืชที�ขึKนรอบ ๆ บา้นไดโ้ดย
ไม่มีอาการเจบ็อะไรเลย ส่วนสามีก็เห็นผลค่ะ นํKาหนกัลดไป 30 ปอนดเ์ลยค่ะ ซึ� งนอกจากนํKาหนกัจะ
ลดแลว้ ยงัแข็งแรงกวา่เมื�อก่อนอีกค่ะ สามีอายุ 73 ปีแลว้ค่ะ ในตอนแรกไม่ไดป้ฏิบติัตามนะคะ ซึ� ง
ดิฉันก็ไม่ชกัชวนหรือโน้มน้าวดว้ยค่ะ แต่ปฏิบติัให้เห็น จะสอนใครจะตอ้งทาํให้เขาดูค่ะ หากเขา
เห็นผลดีที�เราปฏิบติัเขาจะทาํตามเอง 

จากที�เห็นผล ทีนีK เลยบอกใครต่อใครเลยค่ะ เจอใครบอกหมด แม้กระทั�งคุณหมอที�
เกษียณอายุแลว้ ดิฉันก็เชิญชวนโนม้นา้วให้ลองดื�มนํK าสมุนไพรฤทธิQ เยน็ปรับสมดุล พอเขาดื�มแลว้
เห็นผล เขาถึงกบับอกเลยว่ามนัมหัศจรรยจ์ริง ๆ คนที�เป็นเบาหวาน พอดื�มแล้ว ก็พบว่าปริมาณ
นํKาตาลในเลือดลดลง ส่วนคนที�มีปัญหาตามวั หลงัจากดื�มแลว้รู้สึกตาสวา่งขึKนอยา่งน่าอศัจรรย ์ดิฉนั
เองยงัรู้สึกมหัศจรรยไ์ปดว้ยเลย ถึงขนาดช่วยซืKอใบย่างนาง ใบบวับก หรืออะไรก็ไดที้�สามารถหา
ซืKอไดใ้ห้เขาดว้ยค่ะ หากเขาไม่มีเวลาไปซืKอ เพราะตอ้งการให้เขาไดล้องดื�มดู สมุนไพรที�หาซืKอได้
ไม่ใช่แบบสดนะคะ เป็นแบบแช่แขง็ (Frozen) ก็ยงัใชไ้ดผ้ลดีค่ะ  

ส่วนของอาหาร ที�บา้นจะทานอาหารรสจืด และไม่ค่อยทานเนืKอสัตวอ์ยู ่แล ้วค่ะ 
เด̀ียวนีK ไม่รู้สึกอยากออกไปทานอาหารขา้งนอกแลว้ค่ะ เพราะพอทานกลบัมาแลว้จะมีอาการบวม
ตรงนัKน เจบ็ตรงนีK  ก็เลยทาํทานเองที�บา้นแบบง่าย ๆ จืด ๆ ค่ะ ทานแลว้ก็สบายดีค่ะ 

เรื�องโรคมะเร็ง ดิฉันเป็นตัKงแต่ปี 2534 ค่ะ ก็ประมาณ 20 กว่าปีแลว้ค่ะ แต่เริ�มไปเขา้ค่าย
คุณหมอเขียวเมื�อ 21-27 มกราคม 2554 ค่ะ ก็ปฏิบติัตามแนวทางของคุณหมอเขียวมาตลอด ทาํให้
รู้สึกแขง็แรงขึKน มีพลงั สุขภาพดีขึKน นํKาหนกัลดลง เดินไดค้ล่องแคล่ว จะลุกนั�งไม่มีเจ็บ ถอนวชัพืช
รอบ ๆ บา้นได้อย่างสบาย โดยที�ไม่เพลียด้วยคะ รวมทัKงมีคนบอกว่าดิฉันดูอ่อนเยาวขึ์K นค่ะ ซึ� ง
ปัจจุบนัดิฉนัอาย ุ69 ปีแลว้นะคะ  

ขณะนีK รู้สึกดีใจมากค่ะ ที�อเมริกากาํลงัดาํเนินการเตรียมเปิดค่ายสุขภาพขึKนค่ะ ซึ� งก็มีเพื�อน
ที� รู้จักที�จะเป็นผู ้ประสานงานการจัดค่ายไปเข้าค่ายสุขภาพที�ดอนตาลมา จึงสามารถพูดคุย
แลกเปลี�ยนประสบการณ์กนัไดค้่ะ และดิฉันก็ยินดีพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มความสามารถค่ะ 
ดิฉนัคิดวา่เราควรจะสานต่อ เพื�อช่วยใหค้นพน้ทุกขจ์ากการเจบ็ไขไ้ดป่้วยค่ะ เป็นการทาํบุญดว้ยค่ะ 
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(เตือนใจ  ศรีรัตนากร. สัมภาษณ์ 2556, มกราคม 29) 
 

 
กรณีศึกษาที�   
1.12 อุทิศ บุญฟอง 
ชายไทย อาย ุ68 ปี 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
มะเร็งที�ไต ไวรัสที�ตบับี โรคหวดั ไอกรน ความดนัสูง แผลในกระเพาะ
อาหาร อาการโรคหยดุหายใจเวลานอนหลบั  
 

 

ผมชื�อ นายอุทิศ บุญฟอง อาย ุ68 ปี บา้นอยูแ่ม่ฮ่องสอน เป็นขา้ราชการบาํนาญครูปัจจุบนั
ทาํธุรกิจส่วนตวัเกี�ยวกบัที�พกัโรงแรมและบา้นเช่า ขณะนีK ยงัพบอีกวา่ผมเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างราย
ใหญ่ รับเหมาก่อสร้างโรคครับ เพราะนบัโรคไดป้ระมาณ 8 โรค เริ�มตน้จาก ความดนัสูง พอระบบ
หนึ� งเสียจะพาลเสียไปทัKงหมดเลยจากความดนัสูง มาเป็นกระเพาะอาหาร เป็นหนกัจนมีแผลใน
กระเพาะ ตามดว้ยริดสีดวง ภูมิแพ ้หอบหืด โรคทัKงหมดนีK เป็นพร้อม ๆ กนัเลยนะครับ รวมทัKงโรคที�
ผมทรมานมาก ๆ คือ โรคหยุดหายใจเวลานอนหลบั ซึ� งผมสันนิษฐานว่าคนที�เป็นโรคไหลตาย
อาจจะมาจากโรคหยุดหายใจเวลานอนหลบันีK  แลว้โรคนีKคนก็เป็นกนัเยอะมาก เท่าที�ผมไดพ้บเจอที�
โรงพยาบาลที�ผมไปรักษา นอกจากนีKแลว้ ผมยงัเป็นมะเร็งที�ไต ไวรัสที�ตบั คือเป็นไวรัสบีดว้ย และ
ยงัมีโรคหวดั ไอกรนพ่วงตามมาอีก พอมารักษาตวั ถึงไดรู้้วา่ผมป่วยกระเสาะกระแสะมานานแลว้
ตัKงแต่เป็นหนุ่ม ๆ แต่ไม่รู้ตวั จนมาเป็นโรคหยุดหายใจเวลานอนหลบั ที�ภาษาองักฤษเรียกวา่ Sleep apnea 
โรคที�เหลือจึงไดพ้ร้อมใจกนัตามมาเช่น ความดนั เบาหวาน หัวใจ เกาต์ ไตวาย รูมาตอยด์พาร์กิน
สันอลัไซเมอร์ โดยมีสาเหตุมาจากเป็นโรคนีKโรคเดียว เพราะฉะนัKนโรคหยุดหายใจเวลานอนหลบันีK
อนัตรายมากครับ คนที�เป็นโรคนีKไม่มีโอกาสรู้ไดเ้ลย เราเองก็ไม่รู้วา่เรากรนเวลาหลบั หรือแมแ้ต่คน
ข้างเคียงก็อาจนึกว่าเป็นการกรนธรรมดา ๆ ใคร ๆ ก็กรน ซึ� งการกรนนีK มี 2 แบบ คือกรนดัง
สมํ�าเสมอ อนันีKไม่อนัตราย กบักรนแลว้หยดุหายใจ แบบนีKอนัตรายถึงตายไดค้รับ เป็นการตายอยา่ง
ไม่รู้ตวัดว้ย  

ผมมารู้ตวัว่าเป็นโรคนีK ตอนที�ไปเที�ยวลงแพสําราญที�เขื�อนภูมิพล งานเลีK ยงฉลองครบ
เกษียณกบัเพื�อน ๆ ประมาณช่วงเดือนตุลาคม เพราะอากาศเริ�มหนาวเยน็ ผมจะถูกอากาศเยน็ไม่ได ้
จะครั�นเนืKอครั�นตวัเป็นไขท้นัที ผมก็ขอตวัเขา้นอน ซึ� งก็นอนรวม ๆ กนัในแพ ตื�นเชา้มาเจอเพื�อน ๆ 
เป็นสิบบอกว่าผมนอนกรนเสียงดงันะ เหมือนพกโรงสีมาจากแม่ฮ่องสอนด้วย ซึ� งตอนนัKนผม
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ยงัไม่รู้สึกตวัวา่มนัอนัตราย จากนัKนมาอีกเป็นปี ความที�โดนเพื�อน ๆ ต่อวา่ ผมจึงจาํได ้แลว้มีอยูว่นั
หนึ�งดูรายการทีวพีดูเกี�ยวกบัการหยดุหายใจ กรนดงั มีสิทธิQ ตายไดง่้าย ๆ ผมจึงตัKงใจฟังเพราะตรงกบั
โรคที�ผมเป็นอยู ่ในรายการบอกวา่เราจะรู้ไดก้็ต่อเมื�อไปเขา้เครื�องสลีปเทสต ์(Sleep test) ซึ� งตอ้งไป
ทดสอบที�โรงพยาบาลที�เชียงใหม่ ผมก็ไป ซึ� งการทดสอบนีK ตอ้งนอนทัKงคืน มีสายระโยงระยาง จาํ
ไดว้า่มี 13 จุด เอามาดูดจิKมตามบริเวณศีรษะ ตรงชีพจร ตรงเส้นเลือดใหญ่ จะใส่เครื�องวดัลมหายใจ
ที�จมูก รัดสายที�หน้าทอ้ง หน้าอก เพื�อดูการกระเพื�อมของการหายใจ และที�นิKวมือก็มีเครื�องวดั
ปริมาณออกซิเจน พอรุ่งเชา้จะรายงานผลออกมาเป็นกราฟ กราฟจะออกมาเป็นสี ๆ บอกหมดเลยวา่
ในคืนหนึ� งเราหยุดหายใจไปกี�ครัK ง ครัK งละนานเท่าไหร่ ปรากฏว่าผมหยุดหายใจเกือบ 30 ครัK ง
ต่อ1 ชั�วโมง เหมือนกบัหลบัไป 1 นาทีแลว้ก็ตื�น 1 นาที ส่งผลใหน้อนไม่อิ�ม แสบตาเวลาตื�นนอนมา
ตอนเชา้ หนกัทา้ยทอย ไม่สดชื�นเหมือนโลกนีKไม่น่าอยูแ่ลว้ซึ� งเราอาจเช็คตวัเราเองในเบืKองตน้วา่เขา้
ข่ายเป็นโรคนีK ไดจ้ากอาการเหล่านีK  ซึ� งคุณหมอที�โรงพยาบาลอธิบายสาเหตุของโรคว่าที�เป็นเช่นนีK
เพราะวา่เวลาเรานอนหลบัลิKนจะตกไปปิดทางเดินของลมหายใจ กดทบัหลอดลม ซึ� งวิธีแกไ้ขคือ ให้
ใชเ้ครื�องช่วยหายใจเป่าลมเขา้ไปในลาํคอเพื�อยกลิKนขึKนมา เรียกเครื�องนีK วา่เครื�องซีแพพ (CPAP) จะ
ครอบเวลานอน ครอบแลว้กดสวิตซ์ เครื�องก็จะทาํงานโดยอตัโนมติั ราคาเครื�องก็มีตัKงแต่หลกัหมื�น
ถึงหลกัแสน เครื�องที�ผมซืKอมาประมาณ 3 หมื�นกว่าบาท ใช้แลว้ทรมานมาก คอแห้งหมด และอีก
สาเหตุหนึ� งที�ทาํให้ไม่ไดใ้ชเ้พราะว่า ที�แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองท่องเที�ยว เวลาคนไปเที�ยวกนัเยอะ ๆ 
จะใชไ้ฟกนัมาก ทาํใหไ้ฟติด ๆ ดบั ๆ อยูต่ลอดเวลา พอใชเ้ครื�องนีKไม่ได ้จึงไดรั้บการแนะนาํให้ไปจีK
ลิKน เขาวา่ผมเป็นคนลิKนหนา จีKไป 2 ครัK ง เจบ็มากเลยครับ แลว้ก็จีK เพดานอ่อน 2 ครัK ง จีKจมูก 3 ครัK ง ผม
รักษาโรคนีK ต่อเนื�องมาประมาณ 5 ปี นอกจากเสียเงิน เจ็บตวัเปล่าแลว้อาการยงัไม่ดีขึKนดว้ย จาํไดว้า่
มีอยู่ครัK งหนึ� ง วางยาสลบด้วยนะครับ แล้วก็เอาเครื�องมือไปจีKอยู่ในลาํคอ ฟืK นขึKนมาหายใจแทบ
ไม่ทนั เหมือนเอาปลาไปโยนบนบก หายใจเฮือก ๆ เลย พยาบาลก็ช่วยสูบเสลด เป่าลม ซึ� งทรมาน
มาก ๆ ตลอด 4-5 ปีที�ผมตระเวนรักษาตามโรงพยาบาล ที�เชียงใหม่นี� ที�ไหนดังไปมาหมดแล้ว 
ปรากฏว่าไม่ไดผ้ล ก็เขา้มารักษาที�กรุงเทพ ที�โรงพยาบาลศิริราช เกษมราษฎร์ บาํรุงราษฎร์ ที�แพง
ที�สุดก็ที�หวัใจกรุงเทพ ยนัฮีนี�ไป 2 ครัK ง และมาจบที�โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ ทัKงหมด 6 โรงพยาบาล 
ปรากฎวา่เจบ็ตวัฟรี ไม่มีอะไรดีขึKนเลย เสียทัKงเงินและเสียเวลาดว้ยครับ 

จนมาวนัหนึ�งผมไดดู้ทีวีรายการคนคน้คน ที�มีผูห้ญิง 2 คน คนหนึ�งเป็นโรค SLE ซึ� งคุณ
หมอที�โรงพยาบาลบอกว่ายงัไงก็ไม่รอด แลว้มีคนชวนให้มารักษาตามแนวทางของคุณหมอเขียว 
อีกคนเป็นโรคความดนัโลหิตสูง สูงถึง 200 กวา่ ถึงขนาดกินไม่ไดน้อนไม่หลบัแลว้ พอมาเขา้ค่ายรู้
วธีิรักษาแลว้ ก็ปฏิบติัต่อเนื�อง ปรากฏวา่ทัKง 2 คนนีKหาย พอผมไดย้นิอยา่งนีK  ก็ติดต่อขอสมคัรเขา้ค่าย
ทนัทีเลยครับ หลงัจากเขา้ค่ายผมก็ปฏิบติัต่อเนื�อง ปรากฏวา่อาการของโรคทัKงหลายเบาบางลง ที�ผม
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ปฏิบติั ก็มีดื�มนํK าสมุนไพรฤทธิQ เยน็ปรับสมดุล กวัซา แช่มือแช่เทา้ แต่พอกทานี�ไม่ค่อยไดท้าํ ผมมีที�
ปรึกษาเป็นจิตอาสา เป็นพยาบาลอยูที่�อุบลชื�อพี�เสาวนีย ์ซึ� งพี�เสาวนียจ์ะคอยให้กาํลงัใจ พร้อมกบั
แนะนาํว่าให้หมั�นคอยตรวจสอบว่าเราทาํยา 9 เม็ดครบถว้นหรือไม่ พยายามทาํอย่าให้ขาดเม็ดใด
เม็ดหนึ� ง พอผมตรวจเช็คดูปรากฏว่า ผมทาํได้เกือบครบ ที�ขาดคือยาเม็ดที� 6 การออกกาํลงักาย 
เพราะผมทาํรีสอร์ท มีลูกน้องช่วยทาํงาน วนั ๆ หนึ� งผมจึงไม่ได้ทาํอะไรเลย ที�ผมมกัจะทาํเป็น
ประจาํคือกินแลว้ก็นอน นอนดูข่าว พอไดอ้อกกาํลงักาย ปรากฏว่าอาการที�เคยเป็นหายดีวนัดีคืน 
นอนหลบัไดดี้ขึKน ตะคริวที�เคยเป็นเวลาที�เป็นมาก ๆ แลว้เจออากาศเยน็จดั ๆ ก็หาย ริมฝีปากที�แห้ง 
แตกเป็นขุย เพราะมีความร้อนอยูใ่นร่างกายมากเกินไป ก็ค่อย ๆ ดีขึKนทุกอยา่ง ปกติแลว้ผมเป็นคน
รักสุขภาพมาก ไม่ดื�มเหล้า ไม่ดื�มเบียร์ กาแฟก็ไม่ดื�มครับเพราะไปบีบหัวใจ แต่ที�ผมเป็นอย่างนีK
เพราะว่า ผมชอบของหวาน ชอบดื�มนม ชอบนํK าตาล ชอบดื�มโอวลัตินไมโล ที�เป็นเยอะเพราะกิน
นํK าตาลเยอะเกินไป แลว้นํK าตาลให้ความร้อนแก่ร่างกาย ขา้วก็แปรเปลี�ยนเป็นนํK าตาล ให้ความร้อน
สูงเหมือนกนั พอมาเขา้ค่าย ไดค้วามรู้เรื�องร้อนเยน็ บวกกบัไดอ้อกกาํลงักาย จึงทาํใหโ้รคต่าง ๆ ดีขึKน  

ตอนนีK ผลตรวจออกมาแลว้ว่ามะเร็งที�ไตฝ่อลง เดิมขนาดของมะเร็งที�ไตจะวดัเป็นปริมาตร
ครับ วดัไดก้วา้ง 6 เซ็นติเมตร ยาว 6.8 เซ็นติเมตร และหนา 5.3 เซ็นติเมตร ผมเทียบดูไดเ้ท่ากบับุหรี�
หนา 2 ซอง ขนาดประมาณครึ� งฝ่ามือ งอกติดอยูที่�ไตดา้นขวา ส่วนตอนนีKบวกลบคูณหารแลว้ลดลง
ไป 3.72 เซ็นติเมตร เพราะฉะนัKน ใครที�เป็นโรคนีKนะครับ ผมแนะนาํให้มารักษาดว้ยวิธีการของคุณ
หมอเขียวครับ ผมไดอ่้านหนงัสือโดยพิจารณาอ่านอยา่งถ่องแทแ้ลว้วา่ โรคต่าง ๆ เหล่านีK มีภาวะจาก
ร้อนทัKงนัKน พอมาปรับได้สมดุลนะ ความดนัของผมนี�หายได้เป็นปกติเลยครับ ส่วนยาของทาง
โรงพยาบาลผมก็ไม่ไดท้านยาอะไรอีกแลว้ ผมวา่เป็นบุญของผมนะ ที�ไดทิ้Kงยา คือผมไปรับยาครัK ง
สุดทา้ย หมดค่ายาไปประมาณ 10,600 บาทแพคใส่ถุงไวอ้ยา่งดี เพราะวา่คนที�เป็นโรคหยุดหายใจนีK
มกัขีK ลืม แต่พอวนัเดินทางจริง ลืมหยิบใส่กระเป๋าเดินทาง คืนแรกกระวนกระวายที�หายาไม่เจอ ผม
เลยมาคิดไดว้า่ผมอยูใ่นค่ายคงไม่เป็นอะไร  

นอกจากนีK  ผมดื�มนํKาปัสสาวะทุกวนั และใชล้า้งจมูกเวลาเป็นหวดัคดัจมูก เวลานอนหงาย
จะหายใจไม่ออกเลยทัKง 2 รูจมูก ตอ้งนอนตะแคง ก็จะหายใจได้เฉพาะรูจมูกบน รูจมูกล่าง
หายใจไม่ออก มนัทรมานมากครับ ผมเคยไปลา้งที�โรงพยาบาล ใชน้ํK าเกลือลา้งครับ ปรากฏวา่ไม่ดี 
มนัจะแสบร้อน ทาํให้จมูกแห้ง นาน ๆ ไปจะอกัเสบหรือยงัไงไม่รู้ จะมีนํK ามูกเกรอะเลย ตอ้งแคะ
ออก เจ็บ พอมาเข้าค่ายถึงรู้ว่าใช้นํK าปัสสาวะล้างจมูกได้ ผมจะใช้ไซริงค์ขนาด 10 ซีซี ดูดนํK า
ปัสสาวะอยา่งเดียวไม่ผสมอะไรเขา้ไปลา้งจมูก เพราะหากเราปฏิบติัตวัอยา่งนีK ได ้นํK าปัสสาวะจะใส 
ไม่มีฟองไม่มีกลิ�น วิธีการลา้งก็ใส่นํK าเขา้ไปในจมูกทีละขา้ง คลึง ๆ แลว้ก็สั�งออกมาแรง ๆ บางทีมี
ออกทางหูดว้ยผมขอเพิ�มเติมอีกนิดนะครับ โรคที�สําคญัอยา่งโรคไวรัสบีก็ยงัหายไปจากร่างกายเลย
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นะ ทัKง ๆ ที�ผมเป็น จนเป็นพาหะของโรคนีK  มนัน่าอศัจรรยม์ากครับ โรคหายไปจากร่างกายแลว้ยงั
สร้างภูมิตา้นทานมหาศาล เกินกว่าที�เขากาํหนดไว ้คือค่าปกติจะอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0-9.99 แต่ของ
ผมได ้63.33 ผมก็ตกใจเพราะมนัมากเกินไป ก็ไปสอบถามจากลูกศิษยที์�เป็นพยาบาลที�แม่ฮ่องสอน 
เขาบอกกบัผมวา่อิจฉาอาจารยเ์หลือเกิน พวกหนูตอ้งฉีดกระตุน้ทุกปีเพราะตอ้งคลุกคลีกบัคนไข ้แต่
บางทีฉีดแลว้ก็กระตุน้ไม่ขึKน ผมก็ยงัไม่ค่อยมั�นใจ เลยเดินทางเขา้เชียงใหม่ไปหาผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้น
นีK โดยตรง เขาก็ยืนยนักบัผมวา่ตวัเลขที�ไดถู้กตอ้ง หากเปรียบเป็นเศรษฐีนี�นะไม่ใช่เศรษฐีธรรมดา
นะ เป็นมหาเศรษฐีเลย ยิ�งมีมากเท่าไหร่ยิ�งดี และเขาก็สรุปง่าย ๆ วา่ ตลอดชาตินีKผมจะไม่เป็นโรคนีK
อีกต่อไป 

ช่วงนีK ร่างกายผมแข็งแรงดีมาก เดินไดค้ล่องเลย นอนหลบัไดดี้ขึKน แต่ก็ยงัตอ้งปฏิบติัตวั
ตามแนวทางของคุณหมอเขียวต่อไป อยา่ไปเร่งผล อยา่กงัวล อยา่กลวัโรค อยา่กลวัตาย มะเร็งนี�ผม
ไม่ให้ค่าความสําคญัอะไรกบัมนัเลยแมแ้ต่นิดเดียว ผมคิดว่าผมตอ้งพิชิตมนัได ้ไม่หายตอนเป็นก็
หายตอนตายก็แลว้กนั 

(อุทิศ บุญฟอง. สัมภาษณ์ 2555, สิงหาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.13 พิชญ ์สมพอง 
ชายไทย อาย ุ68 ปี 
จงัหวดัขอนแก่น 
โรคมะเร็งปอด 

 
ผมขอแนะนาํตวั ผมชื�อ พิชญ ์สมพอง ครับ อายุ 68 ปีตาํแหน่งก่อนที�จะมาถึงปัจจุบนันีK

นะครับ เคยเป็นรองศาสตราจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ตาํแหน่งรองอธิการบดี ตาํแหน่ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง อยู่รามคาํแหงมา 35 ปี แลว้ก็ปัจจุบนันีK  เป็น
พนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่งรองศาสตราจารยป์ระจาํวิทยาลยัการปกครองทอ้งถิ�น มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่นนะครับ เหตุของการมาค่ายสุขภาพก็คือวา่ ผมเล่าประวติัการเจ็บป่วยของผมเสียก่อนใน
ชีวติผมตัKงแต่เล็กจนกระทั�งอาย ุ65 หรือกระทั�ง 68 นี�ไม่เคยเจ็บป่วยถึงขัKนเขา้โรงพยาบาล อยา่งมาก
ก็เป็นไข้หวดันะครับหรือท้องเสียนะครับเหตุ ก็เพราะผมออกกาํลังกาย ในสมยัเป็นเด็กก็เป็น
นกักีฬาของโรงเรียนนะครับ ออกกาํลงักายมาตลอดแลว้ก็เมื�อไปรับราชการทาํงานก็ออกกาํลงักาย
เป็นสมาชิกของฟิตเนสเซ็นเตอร์นะครับ แลว้ก็ออกกาํลงักายเรียกวา่สุขภาพสมบูรณ์ในชีวิตราชการ
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ผมไม่เคยใชสิ้ทธิQ เบิกค่ารักษาพยาบาลเลยเพราะมนัไม่เจ็บป่วย นั�นก็คือขอ้ดีของราชการที�ไดก้าํไร
จากผมนะครับ  

แต่มาปีนีK ไม่ใช่ปีนีK หรอกปลายปี 2554 นะครับความจริงในอดีตนี�ผมก็ไม่รู้ล่ะผมสะสม
พิษ เมื�อมาเขา้ค่ายหมอเขียวผมถึงรู้ว่าเออ ผมสะสมสิ�งที�เป็นพิษเขา้ไปในร่างกายมาตลอดนะ
ครับทาํบาปหลายสิ�งเหมือนกนั โดยเฉพาะเรื�องปาณาติบาตนะ ศีลขอ้ 1 นะครับ สมยัเป็นเด็กผมก็
ประเภทนกัล่ากิKงก่า นกทัKงหลายเหมือนกนั เหมือนกบัหมอเขียว ท่านอาจารยห์มอเขียวที�เล่านะครับ
เอามาเป็นอาหารนะครับไม่ได้เอามาเป็นอย่างอื�นนะ แลว้ทีนีK ก็ในยุคที�ทาํงานนี�นะครับ ผมสอน
หนงัสือนะครับ ไปที�ไหนลูกศิษยเ์พื�อนพาไปนี�อาหารผมกินทุกอยา่งครับ ไปทางเหนือซกเล็กก็กิน
นะครับ มาอีสานลาบก้อย กินมันหมดทุกอย่างเขาว่าอะไรอร่อยกินได้หมด ไม่มีปฏิเสธเรานี�
ประเภทเหลา้ขาวเหลา้อะไรที�ว่ามนัดีกรีสูง ๆ นี�ผมกินไดห้มด ขึKนไปบนดอยชาวเขาเขาบอกเหลา้
เขามนัแรง ผมก็ซดักบัเขานะ ถา้หมอบอกวา่ผมเป็นเกี�ยวกบัมะเร็งทางตบั ผมจะไม่แปลกใจเลย แต่
ปรากฏวา่ในปลายปี 54 ผมไอนะครับ ไอมาก แลว้ก็นํK าหนกัก็ลดลงนะครับ กินขา้วไม่ได ้หรือเบื�อ
อาหาร ตอนนัKนนํK าท่วมกรุงเทพ ผมก็หลบจากกรุงเทพไปพกัที�มหาวิทยาลยัขอนแก่น ซึ� งผมทาํงาน
อยูก่็ถือโอกาสไปตรวจที�ขอนแก่นเขาบอกวา่ ไปตอนแรกไปคลินิกก่อนหมอคือไอนี�ก็ไปคลินิกโรค
หืดหอบใช่ไหมครับ ระบบอะไรทัKงหลาย เขาบอกวา่ไม่ไดต้อ้งไปเช็คที�เอกซเรยก่์อนคลินิกนี�ไม่ได ้
พอไปเอ็กซเรยน์ะครับปรากฏวา่เขาเจอวา่ในปอดผมนี�นํK ามนัเยอะนะครับ นํK ามนัเยอะเขาบอก พอ
ไปตรวจหมอก็นัด พอไปตรวจตอนเช้าหลงัจากเอกซเรยเ์สร็จหมอดูฟิล์มบอกว่านํK าในปอดเยอะ 
สงสัยวา่การไอนีKจะมาจากนํK าในปอดนะ ทีนีKนํK าในปอดนี�มีเชืKออะไรบา้งตอ้งเจาะดูผมก็ตกใจวา่เอ๊ะ 
เจาะปอดนี�ทาํยงัไงนะครับ เขาก็บอกว่าเอา้ ไปเจาะ ให้เซ็นอนันัKนไว ้ยินยอมพอผมอ่านผมก็ตกใจ
ผมตอนแรกผมลงัเลจะไม่เจาะ ทีนีKหมอก็บอกวา่ไม่เจาะไม่เป็นไรนะ สะดวกที�ไหนก็ไปเจาะ ยงัไงก็
ตอ้งเจาะนะครับในที�สุดผมก็เจาะ เจาะเข็มแรกเขาเอาเขา้ตรงนีK นะ(จบัที�สะบกัดา้นขวา)เอาออกมา
ไม่ได ้เอานํKาออกมาไม่ได ้เอาใหม่หน่อยนะลุง เอาอีกเข็มหนึ�งนะ เจ็บนิดเดียว ผมเจ็บแทบนํK าตาเล็ด
เขาบอกเจ็บนิดเดียวนะ ปรากฏว่าเอาออกมาไม่ได้อีก เขาบอกว่าถ้าอย่างนัKนเขายอมแล้วตอ้ง
ให้อลัตร้าซาวด์นะครับ เขาก็นดัวนัที� 1 ธนัวาคม 2554 ผมก็ไปตามหมอนดัปรากฏวา่หมอติดเคส
ผ่าตดัด่วนมาไม่ได ้ผมก็ถามเจา้หน้าที�รังสีว่าอลัตร้าซาวด์นี�มนัคืออะไร ผมรู้แต่ว่าใช้ระบบเสียง
ระบบอะไรเขา้ไปเจา้หนา้ที�เขาก็บอกวา่ อลัตร้าซาวด์นี�หมอผูน้ดัตอ้งมาดว้ย แลว้ก็ตอ้งเจาะตรงนัKน
เพื�อดูวา่ เขาจะชีK วา่เจาะตรงไหนจุดที�มนัจะเอานํK าออกมาได ้ผมก็เลยวา่ตายแลว้หลบมาวา่ไม่เจาะ 2 
ครัK งแลว้ ยงัมาเจอเจาะอีกเหรอ ถา้อย่างนัKนผมไม่เอาแล้ว ผมก็ปล่อยทิKงไว ้แต่นํK าหนกัมนัก็ลดลง
เรื�อย ๆ กินขา้วไมได ้จนกระทั�งว่ามาถึงเดือนพฤษภาคมปี 2555 คือปีนีK  มนันํK าหนกัลดลงมากนะ
ครับผมอ่อนเพลีย พูดก็นํK าเสียงก็เปลี�ยนไปนะครับ แล้วก็เดินก็ไม่ไหวมนัอ่อนล้าเพลียนะครับ 



942  
 

เรียกวา่ทีนีKมนัก็พอดีมีเพื�อนอาจารยบ์อกวา่ไปโรงพยาบาลไหม ลูกเขยเขาเป็นอาจารยห์มออยูที่�นี�เขา
จะดูแลให้ในที�สุดก็ไปนะครับ ไปเขาก็ให้ทาํขัKนตอนเดียวกนักบัที�ขอนแก่นแหละครับ เริ�มเจาะ 
ปรากฏวา่เขาก็ทาํขัKนตอนเดียวกบัที�ขอนแก่น เริ�มตัKงแต่เอกซเรยแ์ลว้ก็เจาะปอดเจาะที�นั�น จะเอานํK า
ออกมานี�ครัK งนีK ไม่ใช่ 2 ครัK ง เจาะ 3 ครัK ง ก็เอาออกมาไม่ไดข้นาดอลัตร้าซาวด์แลว้นะ ออกมาไม่ได้
ที�สุด เขาบอกวา่ตอ้งไปสแกนอีกทีหนึ�ง ใชก้ลอ้งแลว้ก็เจาะเขา้ขา้งหนา้ผมนี� (เอามือจบัอกขา้ซ้าย) 
11 เข็มครับ ถึงเอาออกมาไดเ้อาออกมาแลว้เขาเอาไปพิสูจน์ แมก้ระทั�งส่องกลอ้งเอาสายยางลงไป
ในรูจมูก ทางเดินหายใจ แลว้เขาก็เจอบอกวา่ในปอดนัKนมนัมีติ�งเนืKองอกออกมาขออนุญาตตดัติ�งเนืKอ
ออกมาพิสูจน์ด้วยนะครับ ก็โอเคนะครับ ตดัออกมา เขาก็ในที�สุด นัดไปฟังผลนะครับ เดือน
มิถุนายนไปฟังผลเขาบอกวา่มนัไม่ชดัเจน TB (Tuberculosis วณัโรค) ก็ไม่ใช่ อนัอื�นก็ไม่ปรากฏแต่
วา่ แต่เขาสงสัยสงสัยวา่จะเป็นเนืKอร้ายนะแต่ 50% เขาไม่ฟันธง เพราะฉะนัKนขอไปสแกนอีกทีหนึ�ง 
เขา้เครื�องใหญ่เบอ้เริ�มเลย ทีนีKสแกนออกมานะ เขาจะนดัไปฟังผลแต่เขาก็บอกวา่เขายงัสงสัยอยูว่่า
จะเป็นเนืKอร้ายนะครับ ก็ของที�นั�นก็พิสูจน์ยงัไม่ไดเ้ขาตอ้งมีทีมวิเคราะห์ชนัสูตรพร้อมกนัทัKงมหิดล
ทัKงธรรมศาสตร์ทัKงอะไรต่าง ๆ นะครับ ก็ยงัไม่ได้คาํตอบ แต่ผมก็ไม่รอแล้วเพราะหมอเขาแยม้
ออกมาบอกว่า ถา้เป็นเนืKอร้ายนะ ขัKนตอนผา่ตดัมนัเลยมาแลว้ ตอ้งรังสีอยา่งเดียวนะครับ ตอ้งเคมี
พอผมไดย้ินอยา่งนัKน ผมเดินทางกลบับา้นนะ บอกลูกบอกเมียวา่ถา้รังสีหรือเคมีนี�พ่อไม่ทาํนะ พ่อ
ยอมตายดีกว่ามนัจะเป็นยงัไงก็ขอให้ไม่เขา้ไม่ใช่รังสี แล้วพ่อขอใช้แพทยท์างเลือกลองดูสิว่ามี
แพทยท์างเลือกอะไรอีกบา้งนะครับ  

พอกลบัมาถึงบา้นผมก็ใหภ้รรยาเสิร์ชจากขอ้มูลในอินเตอร์เน็ตนะครับ ก็เจอหมอเขียวนะ
ครับ เจอหมอเขียวที�ดอนตาลนะครับ มุกดาหารทีนีK พอดีมีเพื�อนผมซึ� งเคยรับราชการที�มุกดาหารที�
อะไรต่าง ๆ เขาก็บอกว่าหมอเขียวนี�นะดี มีคุณภาพ เขาก็รับรองมาบอกว่าแต่ตอ้งเขม้นะ ตอ้งถือ
ปฏิบติัตามนัKนนะ ผมก็บอกไม่กลวันะเรื�องเขม้เรื� องอะไรกฎของระเบียบค่ายนี�ผมก็บอกลูกและ
ภรรยานะ บอกวา่สมคัรไปเลยโรงพยาบาลอาํนาจเจริญนะครับ สมคัรมาก็ผมเดินทางมาค่ายครัK งแรก
วนัที� 15 กรกฎาคม แต่ค่ายเปิดวนัที� 16 ครับมาถึงที�นี�พอวนัที� 16 ผมมานี�หิKวปีกมานะครับพี�นอ้ง มนั
เดินไม่ได้มันเพลียมาหิKวปีกมานะครับ ก็มาเปิดวนัแรกหมอเขียวก็พูดเรื� องจิตใจเรื� องจิต เรื� อง
วิญญาณ เรื�องอะไรต่าง ๆ ทาํให้ผมมีกาํลงัใจขึKนเยอะนะ ตอ้งปลง ตอ้งอะไรต่าง ๆ หลกัพุทธธรรม
ของหมอเขียวซึ� งเมื�อก่อนผมฟังพระเทศน์ฟังอะไรก็ไม่ไดใ้ส่ใจมาก แต่พอเรามามีสุขภาพอยา่งนีKมา
ฟังหมอเขียวบอกเราตอ้งทาํใจ เราตอ้งปลงนะครับนะ วิธีเอาชนะโรคซึ� งผมยึดหลกัหมอเขียว ก็คือ
ขอ้ที� 1 อาจารยห์มอเขียวบอกวา่ 1. อย่ากลวัตาย บอกทุกคนเกิดมาตายแน่ ๆ แต่ตายชา้ตายไวนะ
ครับ อย่ากลวัตาย ตอ้งทาํใจ อนัที� 2. อย่ากลวัโรคนะครับ ถา้กลวัโรคนี�โรคมนัยิ�งจะทาํจิตใจเรา
อ่อนแอ เรายิ�งจะแพม้นันะ ผมชอบใจอาจารยห์มอเขียวบอกว่า เราไม่มีทางแพโ้รค อย่างมะเร็งนี� 
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อย่างดีที�สุดเราก็เสมอกบัโรค การแพก้็คือทัKงโรคและตวัเราตายไปพร้อมกบัมนันะ ถา้เราหายจาก
โรคแสดงว่าเราชนะโรค ถ้าเราไม่หายนะครับหรือเราตายไปหมายความว่าเชืKอโรคมนัก็ตายไป
พร้อมกบัเรา เพราะฉะนัKนอย่ากลวัโรคนะครับ ผมก็เลยบอกว่า มะเร็งเฮงซวยกูไม่กลวัมึงแลว้ นะ
ครับ ตอ้งสู้นะครับ เป็นอะไรก็สู้ ผมก็มีกาํลงัใจหลกัขอ้ที� 3 เขาบอกวา่ อยา่งเร่งผล เพราะฉะนัKน ทัKง
ภรรยาและก็ผูดู้แลภรรยาผมเขาก็ดีอยา่งหนึ�ง แต่ก่อนคิดวา่เขาไม่รักเราหรอก แต่พอเราเจ็บป่วยเรา
ถึงรู้วา่รัก เขาหาผูช่้วยมาคนหนึ�งมาช่วยหิKวปีกนะครับ มาดูแลวนันีK เขาไม่อยู่ครับ เขาไปสอบเป็น
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ก็นั�นแหละก็เลยมาครัK งที� 1 นะครับ เชื�อไหมหมอเขียวพูดทุกท่านมีคู่มือ
แลว้นะครับยา 9 เม็ดนี�ทุกท่านมีแลว้ก็รู้แลว้นะ ไม่ตอ้งรอไปถามซืKอ อยูใ่นนีK ในหนงัสือหนา้ 9 ใน
คู่มือนะครับนะ ผมก็ทาํตามนีK นะครับ ทัKงอาหารจากขา้งนอกอะไรทัKงหลายนี� ทัKงผูช่้วยทัKงอะไร
ต่าง ๆ ก็ซืKอมาเสริมเขากลวัผมกินไม่ได ้ผมบอกผมไม่กิน จะกินตามระเบียบของค่าย เขามีอะไรจะ
กินดูสิ วนันัKนกินส้มตาํมืKอเที�ยง 16 กรกฎานะ อร่อยที�สุดนะครับ มนัตอ้งกิน กินไม่ไดม้นัก็ตอ้งฝืน
กินเพราะเราอยากหายจากโรคนี�ครับ นะครับกินอาหารตามนัKนเป๊ะนะครับ จดัอาหารให้ 3 มืKอ เรา
กินตามนัKนเป๊ะ ระบบปรับสมดุลดว้ยพืชสมุนไพรสีเขียวสมุนไพรฤทธิQ เยน็สด ก็กินตัKงแต่วนัแรกนะ
ครับ กวัซานะ ระบบขูดพิษทาํตัKงแต่วนัแรกนะครับ ทีนีK การล้างสารพิษดีท็อกซ์ลาํไส้ วนัแรกยงั
ไม่กลา้นะ แต่วา่เคยทาํมาก่อนแลว้นะ แต่ไม่ไดท้าํที�นี�ยงัไม่กลา้ แต่พอวนัที� 2 นี�เออ ไปลองทาํดูนะ
ครับ ลองทาํดูนะครับ แต่ยาอีกเมด็หนึ�งที�ทางทีมค่ายจิตอาสาแนะนาํ คือ โออิฉี�คือเยี�ยวนะครับนะ ฉี�
ของเรานี�นะครับหมอเขียว อาจารยห์มอเขียวท่านก็พดู บอกวา่มนัไม่มีพิษหรอกของเราเองกินเขา้ไป
มนัเป็นยานะครับ ผมยงัไม่กลา้นะครับ ยงัไม่กลา้ วนัที� 1 ฟังแลว้ก็มนัดูยงักลวัอยู่ยงัสะอิดสะเอียนอยู ่
วนัที� 2 ไอ ไอแลว้มนัมีเสลดดว้ยนะครับ เสลดออกมานี�ไอถี�ดว้ยนะครับ ทีนีK ไอยงัไงก็ไม่หยุด แต่วา่
อยา่งอื�นนีKมนัพอเริ�มมองเห็นอาการดีขึKนแลว้ พอวนัที� 3 นี�ผมบอกวา่ อา้ว ลองสิโออิฉี�นี�วา่เป็นยงัไง
นะครับ ก็ผูช่้วยผูดู้แลเขาก็ไปบอก เอา้ อาจารยฉี์�ใส่อนันีK นะ เสร็จแล้วอาจารยล์องกินดูสิออกมา
ประมาณครึ� งแกว้นะครับ ผมก็อม ๆ อมเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็กลืนลงไปนะครับพอเขาเผลอหน่อย 
อนัที� 2 ผมไปบว้น แอบไปบว้นทิKงตรงโนน้นะครับ ปรากฏวา่ เออ พออยูที่�ค่ายก็คิดวา่อยูที่�ค่ายก็กิน
เฉพาะอยูที่�ค่ายนะ กลบัไปที�พกั ก็ไม่กิน ทัKงอะไรทัKงหลาย ผูดู้แลทัKงอะไรก็บอกวา่อาจารยต์อ้งกิน
นะ ภรรยาบอกพี�ตอ้งกิน เราก็ไม่กลา้ แต่พอมาที�นี�ปัdบ กิน นะครับกิน แต่กลบัไปบา้นไม่กินไม่กิน 
ไอมนัก็ไม่หายสักทีนะ ท่านรู้ไหมวา่พอวนัที� 5 วนัที� 6 นี� ผมเริ�มกินได ้ฉี�วนัหนึ�งนี� 3 ครัK งผมกินทัKง 
3 ครัK งเลยนะครับ หลงัอาหารก็วา่ไดน้ะครับ ปรากฏว่าอาการไอนี�มนัหายไปนะครับไม่มีเสลดนะ
ครับ เพราะฉะนัKนพ่อแม่พี�นอ้งผูใ้ดที�มีอาการคลา้ยผมนี� ให้ลองดูนะครับ ตอนผมไปห้องนํK ามาค่าย
ครัK งที� 2 นี� มีเด็กหนุ่ม 2 คน มายกมือไหวผ้มแลว้บอกผม ตอ้งขอบคุณลุงนะที�แนะนาํบอกวา่ผมมีใจ
กลา้หาญที�ดื�มปัสสาวะของตนเองได ้เพราะแรงบนัดาลใจจากลุงวา่อยา่งนัKน ผมก็วา่เออขอกุศลผล
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บุญจงเป็นส่วนดีไปดว้ยนะครับ เพราะฉะนัKนท่านใดวนันีKวนัที� 3 แลว้นะครับ ท่านยงัไม่ไดดื้�มโออิฉี�
นี� จงทดลองเสีย ถา้ท่านไม่ทดลองท่านจะไม่เชื�อวา่มนัดีจริงหรือไม่นะครับ  

ส่วนยาเมด็ที� 4 เรียกวา่แช่มือแช่เทา้ ผมก็เบื�อมนัตอ้งคิวใช่ไหมครับ คิว ทัKงภรรยาทัKงอะไร
ก็บ่นวา่มาแลว้ คือมนัตอนนัKนอากาศมนัก็หนาวดว้ย ตอนนัKนฝนก็ตก แต่วา่ตอนหลงัมานี�การแช่มือ
แช่เทา้นี�มนัระบายพิษออกนะครับ คือหลงัจากฟังแลว้ก็อ่านดว้ยวา่ทัKง 9 เม็ดนี�นะครับ ลว้นแต่เป็น
การระบายพิษออกจากร่างกายทัKงสิKน ที�เราเจ็บป่วยทุกวนันีK นะตามหลกัแพทยว์ิถีธรรมที�อาจารย์
หมอเขียวท่านพูดแลว้ก็ใคร ๆ มาที�นี�ก็รู้ว่าท่านชีKทางให้เราเท่านัKนถา้เราไม่เดินเราไม่มีทางหายไป
จากโรคนะครับ ผมใชอ้ยูเ่มด็ที� 7 ที� 8 ที� 9 แลว้นะครับ แลว้ก็ติดตามมาครัK งนีK เป็นครัK งที� 3 ที�มาครัK งที� 
2 ก็บางทีมาครัK งแรกเราสุขภาพมนัก็อ่อนลา้ใช่ไหม ผมก็หลบัไปบา้งอะไรบา้งบางทีอาจารยห์มอ
เขียวพดูหรือวา่วทิยากรพดูเราก็ฟังไม่ทนับา้งหรือหลบัไปบา้ง พอมาครัK งที� 2 เราก็เก็บส่วนที�เราขาด
ตกบกพร่องไปนะครับ ครัK งนีKครัK งที� 3 นี�นะครับ แต่ก่อนนีK ภรรยาบอกให้หยอด หยอดตา หยอดหู 
หยอดจมูก มาหยอดทาํไม มนัไม่ใช่นั�นนี� เราไม่ไดต้าเจ็บมนัอยูที่�ปอดนะ แต่มาฟังเมื�อวานนีK  ท่านรู้
ไหมบอกวา่หยอดจมูกนี�มนัจะเขา้ไปในทาํใหเ้สลดทาํใหอ้ะไรอยูใ่นลาํคอของเรานี�ออกมาดว้ย ผมก็
ถึงบางอ้อ เห็นไหมกว่าจะรู้กว่าจะอะไรต่าง ๆ มันต้องอาศัยเวลาเหมือนกัน ต้องทาํนะครับ 
เพราะฉะนัKน ถา้ท่านไม่ทาํแลว้ ท่านจะไม่มีทางที�สุขภาพจะดีขึKนนะครับ เพราะอาจารยห์มอเขียวนี�
พร้อมกบัทีมงานสวนป่านาบุญนี� บอกวา่สอนใหพ้วกท่านพึ�งตนเอง หมอที�ดีที�สุดในโลกคือตวัท่าน
เอง ถา้ท่านฟังเฉย ๆ แลว้ท่านไม่ทาํนะ กลบัไปกี�ปีกี�ชาติก็ไม่มีทางหายจากโรค อย่าคิดว่าที�นี�เป็น
สถานที�รักษานะครับไม่ใช่ เป็นสถานชีK ทางให้เราพึ�งตนเองเท่านัKนครับ ถ้าผมเชื�อฟังหมอแผน
ปัจจุบนั แล้วก็ไปตามคาํชีK แนะของญาติพี�น้อง ญาติพี�น้องทุกคนก็หวงัดีนะครับ บอกไปโรคทุก
อยา่งปัจจุบนันีKหมอเขาเก่งรักษาหายได ้ผมบอกวา่ผมไม่เอาฉายแสงกบัเคมีนี�ไม่เอานะ เรื�องอะไรยิ�ง
มา มา 3 ครัK งนะครับครัK งนีK ยิ�งชดั ว่าการฉายรังสีเขา้ไปการเอาเคมีเขา้ไปนี� มะเร็งมนัไม่ไดห้ายนะ
ครับมนัตาย แต่วา่เมด็โลหิตขาวมนัสร้างอนันัKนขึKนมาปกป้องไม่ไดแ้ลว้ มนัก่อให้เกิดมะเร็งตวัใหม่ 
ยิ�งร้ายเหมือนยิ�งกวา่ปรมาณูรังสีนี�นะครับ ผมก็เห็นชดั ผมก็สังเกตทุกครัK งนะเวลาไปเอก็ซเรยนี์� ไม่มี
หมอคนไหนที�ยืนอยูก่บัคนไขเ้ลยเพราะรัศมีรังสี X นี�มนัเป็นอนัตรายนะพี�นอ้ง ฉายเขา้ไปในเรานี�
นะลว้นแต่เอาปรมาณูเขา้ไปทัKงสิKนนะครับ เพราะฉะนัKนจะมีเจา้หน้าที�ระดบัเด็ก ๆ ที�อยู่แล้วเขาก็
ใส่หน้ากากสวมอะไรต่าง ๆ แต่หมอไม่มีหรอกครับที�ยืนอยู่บริเวณนัKน แลว้ขา้งนอกก็ยงัเขียนไว้
นะครับ บริเวณรังสีอนัตรายห้ามเขา้ใกล ้แลว้ก็สตรีมีครรภ์อะไรทัKงหลาย เขาจะเขียนบอกไวห้มด
เลยครับ นั�นคืออนัตรายนะครับพี�นอ้งเห็นไหม เพราะฉะนัKนการฉายรังสีครับ มนัไม่ไดใ้ช่การรักษา
โรควถีิธรรมธรรมชาตินะครับ ตวัท่านเองนี�แหละคือทาํใหม้ะเร็งหายครับ ขอบคุณครับ  

(พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, สิงหาคม 20) 
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กรณีศึกษาที� 
1.14 อรรถวรรณ  หงอสุวรรณ 
หญิงไทย อาย ุ53ปี 
รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อาการ – เนืKองอกที�มดลูก ที�ตบั ซีสตที์�เตา้นม  
 

อยูที่�นิวยอร์คค่ะ ป่วยมากเลยนะคะ ตัKงแต่ก่อนทอ้งน่ะค่ะ จนกระทั�งไปตรวจวา่ทอ้งหมอ
ก็แนะนาํใหท้าํแทง้เพราะวา่มีทูเมอร์ (Tumor) อยูใ่นมดลูกใหญ่มาก ประมาณ 16.5 เซ็นติเมตร แลว้
ก็ที�อื�นที�เจ็บปวดมามาก ๆ ก็จะมีที�กระดูก เตา้นม เตา้นมจะมีซีสต์ 22-23 เม็ด แลว้ก็ที�รักแร้กบัขา
หนีบนี�ก็จะบวมเท่าลูกมะนาวค่ะ มะนาวบางทีก็มะนาวเขียวบางทีก็มะนาวเหลือง และมีเนืKองอกที�
ตบั แต่หมอเนี�ย ดว้ยกรรมมัKงคะ ทาํให้หมอเนี�ยพินิจพิเคราะห์โรคนีKอยูห่ลายปีก็ตีไม่ออกวา่มนัโรค
อะไร ทานยาจนป่วยจะตายอยูแ่ลว้ แลว้ก็ไปรักษา ไม่มีเครื�องมือแพทยช์นิดไหนที�ไม่เคยไปตรวจ
ในนิวยอร์คนะคะ เยอะมากตรวจทุกชนิดเลยจนกระทั�งเขาก็ให้หมอจิตวิทยามาคุยกบัเราทาํนองว่า
เราตอ้งทาํใจนะ ตอ้งอะไรนะ เราก็บอกวา่ทาํใจเรื�องอะไรเราเป็นมะเร็งใช่ไหม ไม่เห็นจะยากเลยง่าย 
ๆ เองแค่มะเร็งเองเขาก็บอกวา่เราเป็นโรคประสาทไปแลว้ ก็ให้หมอโรคทาง Nerve มาคุยกบัเราอีก 
หมอจิตวทิยาไปแลว้ก็หมอประสาทมาอีก เหมือนกบัวา่เราปวดเราเป็นจนเราประสาทไปแลว้อะไร
อยา่งนีK  เสร็จแลว้ก็จะให้รักษาทางนีK  ก็คือให้ไปเอาชิKนเนืKอออกมา ถา้ไม่งัKนก็คือผ่าตดัตรงนูน้ตรงนีK
อย่างนีK ก็บอกว่าไม่เอาไม่ทาํไม่ทาํสักอยา่งเลย ก็มานอนอยู่บา้น ก็นอนป่วยลุกขึKนมาแลว้ก็ป่วยลุก
ขึKนมาอยา่งนัKนเป็นปี ๆ ค่ะ 

เราไม่เชื�อวา่คีโมทาํให้คนหาย เพราะถา้หายคนคงไม่ตายมากขนาดนีK  แลว้เราก็ไม่อยาก
ทรมานเพราะเราเห็นคนที�เป็นมะเร็ง แลว้รักษาทางนีK ทรมานมากเลยแค่เขาเอากลอ้งส่องไปที�กน้ที�
ปากเรานี� เราก็ทรมาน ทรมานมาก ซึ� งเขาก็ช่วยเราเตม็ที�เอายาเบลอ ๆ มาให้เราดม แต่เราก็รู้สึกอยูว่า่
มนัทรมานเราก็บอกไม่เอาไม่เอาก็มานอนอยูบ่า้น เสร็จแลว้ปรากฏวา่ป่วยมากจนไม่รู้จะทาํยงัไง จน
ตอ้งอดขา้ว อดขา้วแลว้ก็อดขา้ว 2-3 วนัก็ลุกขึKนมาได ้เราก็สงสัยมนัคืออะไรกนัแน่ แต่เราตอ้งมีวิธี 
แต่ใจลึก ๆ นี� รู้เลยว่าในโลกใบนีK จะต้องมีหมอคนหนึ� งที�เก่งที�สุด แล้วพาเราไปรักษาทางที�มนั
ถูกต้องคือทางธรรมชาติ แล้วจะต้องมีแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร นึกอยู่อย่างนัK นมาหลายปีแล้วเสร็จ
จนกระทั�งคลอดลูกออกมา หมอดีใจมากเลย เพราะว่าสงสัยเขากินทูเมอร์ซะเรียบฉลาดแล้วก็
สมบูรณ์หมดเลย 

หลงัจากนัKน มีพระหลวงลุงโทรมาบอกวา่ ไดย้ินข่าวว่ามีหมอคนหนึ�งชื�อหมอเขียว อยู่ที�
มุกดาหาร รักษาโดยธรรมชาติก็มาบอกสามีให้พาไป พอไปปุ๊บ ก็หามกนัไปนะคะ ทีนีK ทอ้งมนัก็
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บวม ตอนลงเครื� องบินตอ้งหิKวลงเพราะว่ามนับวมมาก ลงไปก็ไปนอนพกันอนพกัแล้วก็รีบขึK น
เครื�องไปลงอุดรธานี เพื�อนก็เอารถมารอรับ ไปถึงก็สะโหรสะเหรหามไปเลยค่ะ หามไปแลว้ก็ไป
นอนอยูก่็เห็นคนเตม็เลย ไปนั�งนั�งดูนั�งก็ไม่ไหวก็นอน นอนดู นอนดูเสร็จแลว้ก็ฟังฟังไปเรื�อย ๆ ฟัง
ธรรมะหมอเขียวนี�ค่ะ ฟังไปแล้วก็พิจารณาตามไปเรื�อย ๆ จนเขา้ใจเลยจนเขา้ใจ แล้วก็เริ�มทาํ 
เพื�อน ๆ ที�ไปเขาก็ช่วยกวัซา ลงมือพอกทอ้ง ทาํอะไรกนัใหญ่เลยทัKง 9 อยา่งนี� ทาํกนัทัKงวนัเลย ทาํ
จนเราสบายไปเลย เด̀ียวก็หลบั หลบัไปเสร็จเขาก็ทาํอยูน่ั�นน่ะ พอเราตื�นมาเขาก็ยงัทาํอีกทาํอยูอ่ยา่ง
นัKนน่ะ 2 วนัพอวนัที� 3 เชา้มานี� เราเริ�มเดินบนหญา้ได ้เราก็ไปเดินบนหญา้ไปพกัที�รีสอร์ทใกล ้ๆ ค่ะ 
เดินที�รีสอร์ท เขาจะมีสนามหญา้ ก็ไปเดินตัKงแต่ตี 5 เดินเสร็จก็มาทาํการสวนล้างลาํไส้ใหญ่ 
(ดีท็อกซ์) ดว้ยปัสสาวะกบันํK ายา่นาง 2 ครัK ง วนัหนึ�งจะดีท็อกซ์ ประมาณ 3 ครัK ง 6 ขวดเชา้ กลางวนั 
เยน็ ครัK งละ 2 ขวด เสร็จแลว้ก็ไปเดิน เดินเสร็จมีความรู้สึกวา่ โอโ้ห มนัสดชื�นมากเลย  

เสร็จแลว้ก็ไปกดจุดค่ะไปกดจุด ในขณะที�กดเนี�ย กดไปดว้ย แลว้ก็ฟังไปดว้ยในขณะที�กด
แลว้ก็ฟังไปดว้ย มนัเหมือนกบัว่าตวัเรา มีอะไรบางอย่าง พลงัอะไรไม่รู้มหาศาลเลย มหาศาลมาก
เลย แบบเป็นคลื�นสวา่งไสวใส ๆ สวา่ง ๆ วิ�งเขา้มาที�ตวัเรานี� แลว้เหงื�อก็ออก เหงื�อเม็ดเท่านิKวโป้งนี�
ออกเตม็ตวัเราจนเปียกไปหมดเลยสักพกั สัก 2 ชั�วโมง พอกดจุดเสร็จ หายเลย หายเหมือนเราไม่เคย
เป็นอะไรมาก่อนอยา่งนัKนน่ะค่ะ มนัโล่งไปทัKงตวัเลยอยา่งนัKนน่ะ เขา้ใจหมดทุกอยา่งที�หมอเขียวพูด
มาสองสามวนันีKค่ะ เขา้ใจหมดเลย แลว้ก็มีความรู้สึกวา่ ถา้หากวา่ใจเราไดเ้ขา้ใจธรรมะอยา่งถ่องแท้
นะคะ หมายถึงเขา้ใจร่างกายของเราอยา่งถ่องแท ้เราก็จะสามารถที�จะทาํตาม 9 เม็ด โดยที�ไม่มีอะไร
ติดขดัเลยทาํไปเรื�อย ๆ เลยอย่างนัKนน่ะ ทัKงการพอก การอะไรนี� ดูดพิษดูดอะไรมนัดูดจริง ๆ พอ
พอกไปนี�มนัก็ดูดพิษ ดูดออกจริง ๆ ความรู้สึกมนัสัมผสัได้เลยว่ามนัดูดตุบ ๆ ตุบ ๆ ออกอย่าง
นีK  ดูด ๆ ๆ ออกเลย แลว้ก็การกดจุดก็เหมือนกนั มนัออกมาตามปลายนิKว ตามอะไรค่ะ มนัออกจริง ๆ 
กดจุดก็กดเขา้ไปในต่อมนํKาเหลืองนี�ก็ยบุไปเลยค่ะ  

วิธีที�ตวัเองไดรู้้วา่ยา 9 เม็ดนี�จะทาํให้เราหาย แลว้เราก็หายจริง ๆ เชื�อมั�นอยา่งนัKนจริง ๆ 
เราก็ตัKงใจวา่ถา้มีโอกาสจะบอกกบัใครก็ได ้ที�เป็นโรค กลบัมาถึงนิวยอร์คก็บอกคนเลยค่ะ 

(อรรถวรรณ  หงอสุวรรณ. สัมภาษณ์ 2557, กนัยายน 25) 
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กรณีศึกษาที� 
1.15 เตือนใจ จนัทะ 
หญิงไทยและครอบครัว อาย ุ43 ปี 
จงัหวดัมหาสารคาม 
โรคไตวาย เอสแอลอี (SLE)  
 
สัมภาษณ์: ชุมพล ยอดสะเทิน (พอ่บา้น) เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2556  

ผมอยู่อาํเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม ส่วนตวัผมแข็งแรงมาก แต่ภรรยาผมก็
ป่วยกระเสาะกระแสะตัKงแต่ตน้ปีครับ เป็นโรค SLE หรือโรคพุ่มพวงน่ะครับ ประมาณตน้ปี 2554 ก็
เทียวรักษามาเรื�อย แต่วา่ผมก็มารู้สัจจะจริง ๆ เมื�อเดือนสองเดือนที�แลว้ครับ วา่การรักษาโรคถึงแม้
เราจะปฏิบติัยาทัKง 9 เม็ด ตามหลกัการแพทยว์ิถีธรรม ทาํได้ดีแค่ไหน แต่ถ้าเขายงัมีวิบากกรรมที�
หนักมาก ก็เอาไม่อยู่ครับ เขาจะตอ้งใช้วิบากกรรมก่อน มนัจะมีเรื� องวิบากกรรมเขา้มาเกี�ยวด้วย 
จริง ๆ แลว้เขาก็ยงัพากเพียรไม่เท่าไหร่ กรรมมนัดลมนับงัให้เขาไม่สามารถที�จะทาํได ้จนเขามาเจ็บ
หนกัเมื�อค่ายครัK งที�แลว้  

ตอนนัKนไปรักษาอยู่มหาสารคาม ก็พอดีมีค่ายผมพามานั�งรถเก๋งจากมหาสารคามตอน
สี�ทุ่ม มาถึงนี�ตีสอง แต่วา่ตอนมาเขาอาการมนัหนกัมากแลว้ครับ หนกัมากจริง ๆ ขาเขาจะบวม ทอ้ง
โตเหมือนคนทอ้ง 9 เดือนเลย จิตอาสาก็ช่วยกนัอยูค่รับหลายคน อาจารยก์็มาบีบ กดจุดให้ ก็ดีขึKนมา
ระยะหนึ�ง สุดทา้ยไม่ไหว เขาใจจะขาด เขาหายใจไม่ออก เราก็ตอ้งไดก้ลบัไปใช้เทคนิคการแพทย์
สมยัใหม่ช่วย เพราะวา่แพทยว์ิถีธรรมก็ไม่มีออกซิเจนไม่มีอะไร ก็เลยพาไปประมาณสองทุ่มกวา่ ก็
ไปเขา้ไอซีย ู(ICU)ในมุกดาหาร 3 วนัแรกนี� ผมคิดวา่ยงัไงไม่รอดแน่เพราะวา่หนกั หนกัมากจริง ๆ 
ไปถึงทางทีมโรงพยาบาลก็ใช้เครื� องช่วยหายใจครับ แทงเข้าไปในปากทะลุลงไป ดูแล้วมนัน่า
สงสาร สงสารจริง ๆ ผมก็คิดอุทานในใจวา่ทาํไมเราตอ้งมาเจอทุกขเ์จอวิบากอะไรแบบนีK  สองปีผม
นี�ผมตะลอน ๆ รักษาภรรยานี� ไม่เป็นอนัทาํมาหากิน แลว้ก็อยู่ในห้องไอซียู (ICU) 2 เดือนเต็ม ๆ 
ครับ เด̀ียวสักพกัพยาบาลก็มาแทงโน่นแทงนี� วนัหนึ� งแทงเป็นสิบยี�สิบครัK ง คนป่วยเป็นโรคนีK  เส้น
เขามนัจะพงัหมดเลย มนัหาเส้นแทบไม่ได ้เวลาจะใหน้ํKาเกลือใหอ้ะไร แทงพรุนไปหมด 

SLE นีK  ตวัเม็ดเลือดขาวมนัทาํลายเราเอง แล้วทีนีK พอนานไป ๆ เราก็กินยาพวกกลุ่ม
ยาสเตียรอยด์ พวกนีK มนัจะมีผลไปทาํให้ตบัไตไส้พุงอวยัวะต่าง ๆ ของเรามนัพงัไปดว้ย สุดทา้ย
ไตวาย คุณหมอใหญ่ในโรงพยาบาลมุกดาหาร ก็บอกวา่หนกัอยูม่าก แสดงสีหนา้ยงัไงก็ไม่รอดนะ 
ทัKงปอดติดเชืKอรุนแรง ทัKงไตวายระยะสุดทา้ย ไตวายขนาดนีK  มนัไม่กลบัไปเหมือนเดิมแลว้นะ มนัจะ
เสียหนา้ที�การทาํงาน  
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ตอนที�หมอบอกวา่ ไตวายระยะสุดทา้ยแลว้นะ คุณมีเงินถึงลา้นไหม ผมก็วา่ผมไม่มีหรอก
ครับ ถา้ไม่ขายที�นา ขายที�นาก็อาจจะไดอ้ยู ่ถึงจะมีถึงลา้นหนึ�งคุณก็ยงัจะไม่พอนะ พยาบาลอยูน่ั�นก็
บอกว่าเห็นใจจริง ๆ ก็ไม่รู้จะว่ายงัไงคือว่าค่ารักษามนัสิKนเปลืองมาก ฟอกครัK งหนึ� งก็ทีละ 2,000 
บาท 2 วนัฟอก ช่วงนัKน 2 วนัฟอก 2 วนัฟอก แลว้ค่าอยูค่่ากินเรา ค่ารถเดินทางมาอีก แลว้มนัจะได้
ทาํอะไรกนั 

แลว้ก็มีน้องจิตอาสามาแนะนาํว่าเขาก็อยู่ในห้องไอซียูมาไดต้ัKง 50 วนั เขาไม่ตายหรอก 
แสดงว่าเขารอฟืK นตวั พี�พลทาํอะไรอยู่ เห็นไหมอกุศลน่ะ มนัดลให้ผมคิดไม่ถึงว่าเราก็เรียนรู้
เรื� องนีK มา นํK ายา่นางทาํไมไม่ให้เขากินนะ ผมก็ให้ ให้เป็นนํK าสกดัฤทธิQ เยน็ ไดม้าจากจิตอาสาซึ� งเขา
ทาํมาจากรากหญา้คา ก็ช่วยบาํรุงไต อนันัKนก็ช่วยได้ส่วนหนึ� ง แต่ว่ามนัไม่มีพลงัชีวิตเหมือนนํK า
สมุนไพรฤทธิQ เยน็สดสด แลว้ก็ไดค้วามเมตตาจากแม่ครั�งช่วยเก็บผกั ผมก็มาจดดู มีใบอ่อมแซ่บ 
ใบมะยม ใบเตย หญา้มา้ มีอะไรเยอะแยะ 16 ชนิด และคัKนนํK าเสร็จ ผมก็รีบเอาไปให้เขากิน 1 แกว้
หลงัจากกินไปไม่นาน ถ่ายออกมา 3 ครัK งรวดเลย ถ่ายออกมาใส่ผา้แพมเพิร์สนะเต็มเลย คลา้ย ๆ กบั
วา่มนัขบัของเสียออกมาครับ แลว้ทีนีK ปัสสาวะออกมาเป็นกิโลเลยครับ ฤทธิQ ของสมุนไพรฤทธิQ เยน็ 

ตอนนีK  ณ วนัที�สัมภาษณ์ ภรรยามาพกัฟืK นอยูข่า้งหลงันี�ครับ ผอม ๆ มองไปเห็นอยูต่อนนีK
ไม่ไดใ้ชอ้อกซิเจนแลว้ครับ หายใจไดเ้อง แลว้ก็กาํลงักินขา้วเยอะ กินขา้วเป็นหมอ้เลย ร่างกายเขา
กาํลงัจะฟืK นตวั มีแต่กิน มีแต่อยากกินอยา่งเดียวเลย แลว้อาการของโรคไต ที�วา่ไตวาย ที�วา่เป็นระยะ
สุดทา้ยแล้ว คุณหมอแผนปัจจุบนับอกว่าเขาหายจากไตวายแล้ว ก็คือให้ทาํแบบที�ภรรยาผมทาํนี�
แหละ มนัสามารถหายไดค้รับทุกโรคหายไดจ้ริง ๆ  

ตอนนีK ไม่ตอ้งฟอกไตแล้วครับ ตอนนีK ทอ้งหายบวมแลว้ ยุบลงหมดเลยตอนนีK เป็นปกติ 
สามารถขบัถ่ายได้ปกติด้วย เริ�มดีท็อกซ์ได้ 2-3 วนัแล้วครับ นอนโรงพยาบาลมาทัKงหมดเกือบ 
4 เดือน ขนาดใชบ้ตัร 30 บาทไม่ไดเ้สียเงิน ไม่ไดมี้ค่ายาอะไรนะ แต่วา่ค่าใชจ่้ายเป็นแสนสองแสน
อยูค่รับ มนัเป็นค่านํKามนัในการเดินทาง 

ภรรยาของผมที�หายได ้ก็วธีินีKแหละครับ ของคุณหมอเขียวนี�แหละครับ ก็การรักษาสมดุล
ร้อนเยน็ ปรับร้อนปรับเยน็นี�แหละครับ 

(ชุมพล ยอดสะเทิน. สัมภาษณ์ 2556, กรกฎาคม 5) 
  
สัมภาษณ์: เตือนใจ จนัทะ และชุมพล ยอดสะเทิน เมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 2557 
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คุณพล:  กราบท่านอาจารยห์มอเขียว ที�เคารพยิ�ง เจริญธรรมสํานึกดีคุณน้องจิตอาสาผูเ้สีย
เสียสละทุกท่านเจริญธรรมคุณพี�น้องชาวค่ายทุกท่านครับ ผมนาย ชุมพล ยอดกระเทิน อยู่อาํเภอ
พยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม 
คุณเตือน: กราบอาจารยห์มอเขียวและแม่ครั�งค่ะ ไม่รู้เป็นอะไรถา้ไดขึ้Kนเวที จะนํK าตาร่วงทุก
ครัK ง เพราะว่าอยู่นี�มนัซาบซึK งคือ ที�นี�ทาํให้ชีวิตของหนูเกิดใหม่เป็นชีวิตใหม่และมีครอบครัวที�
อบอุ่นดว้ยธรรมะค่ะ ตลอดเวลาที�เป็น เอสแอลอี กบัไตวาย ก็ไดม้าทาํยา 9 เมด็กบัอาจารยก์บัแม่ครั�ง 
แม่ครั�งคือผูใ้ห้ชีวิตใหม่ของหนู และสิ�งที�ภูมิใจคือตอนนีK คือไดป้ฏิบติัธรรมะ นี�คือชีวิตใหม่ที�เราได้
ทาํความดีไดท้าํกุศลอยูที่�นี� ตอนที�หนูป่วยเขาก็ไดเ้กิดมาช่วยหนู เป็นเอสแอลอี ระยะสุดทา้ยเป็นไต
วายดว้ย ตอนที�เป็นมีกอ้นอยูใ่นทอ้งดว้ย ตวัเองเป็นอะไรไม่รู้ไม่กลา้บอกสามีค่ะ เมื�อรู้วา่ทอ้ง ไดไ้ป
ตรวจกบันายแพทยที์�อาํเภอพยคัฆ์ เขาก็บอกว่า คุณทอ้งได ้3 เดือน คุณนายแพทยค์นนัKนก็บอกว่า
ทาํไมคุณทอ้ง ปกติคนเป็นเอสแอลอี เขาไม่ใหท้อ้ง และบอกวา่ ให้คุณไปทาํแทง้ให้เอาเด็กออก หนู
ก็กลบัมาบา้นก็มานอนร้องไห้ไม่กลา้ปรึกษาสามีว่าจะทาํอะไร ก็เลยลงมาจากห้องก็เลยบอกพ่อว่า 
พอ่ทอ้งได ้3 เดือน  
คุณพล:  ต่างคนก็กงัวลมากเพราะวา่ไหนจะดูแลภรรยาและเด็กจะเกิดมา และเขาจะมีปัญหา
เรื�องอะไรตามมาอีก ก็เลยมาปรึกษา ก็กลบัมาค่ายโทรมาหาอาจารย ์ๆ ก็แนะนาํ  
คุณเตือน: เราไปโรงพยาบาลแห่งหนึ� งซึ� งเขาจะดูแลเราเป็นพิเศษ ให้ยาเรากิน ยาสเตอรอยด์
ยาอะไร เราไม่กินเพราะวา่มนัจะทาํร้ายเด็ก และก็แอบไปเพื�อจะไปฝากครรภเ์พื�อให้เขาดูแลทางการ
แพทย ์แต่เรากลบัมาใชย้า 9 เม็ดค่ะ ยาทุกอยา่งเกี�ยวกบั เอสแอลอี ไม่ยอมกินเพื�อลูก แต่ก็อยูไ่ดค้่ะ 
คือจะทานยา 9 เม็ดและก็ดื�มนํK าพุทธเจา้ เยี�ยวกี�ครัK งหนูก็จะกิน เยี�ยว 10 ครัK งก็จะกิน คือว่าสิ�งที�ที�เรา
ฝันคือลูก เราจะทาํให้เขาออกมาให้แบบสมบูรณ์ให้ได ้ซึ� งอาจารยบ์อกมาวา่ ยาอะไรที�มนัจะทาํร้าย
ลูก หนูก็ไม่ยอมกิน คือหนูจะกินแต่ผกัและผลไม ้นมก็กินบา้งก็เพื�อว่า พวกป้าญาติเขาจะดูเรา
ไม่แขง็แรง แลว้ลูกออกมาจะไม่ปกตินะ เราตอ้งกินเราก็แอบกินบา้งไม่กินบา้งค่ะ นํK าที�สุดยอดก็คือ
นํKายา่นางและนํKาพระพุทธเจา้คือจะกินไม่ยอมทิKงเลยค่ะ เยี�ยวที�ไรจะกินใหห้มดเลย คือยาทุกอยา่งเรา
ทิKงหมด แต่หมอนัดเราไปเราไปตามนดั นัดทุกครัK งนดัเวลาไหนเราไปหมดไปตามใบนดัหมดค่ะ 
แล้วทอ้งได ้7 เดือน 7 เดือนนีK หนูรู้สึกว่าครรภ์มนัดิKน ทอ้งน้องดิKนแรงมากเจ็บก็เลยไปหาหมอที�
โรงพยาบาลแห่งหนึ� ง หมอก็พยายามฉีดยาเพื�อจะไม่ให้เด็กออกก่อนกาํหนด ที�โรงพยาบาลศรี
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นครินทร์ พยายามฉีด 4 ชั�วโมง มาฉีด ๆ ฉีด ๆ ตลอดเจ็บที�นี� เจ็บครรภ์ แสบร้อนไปหมดเลยค่ะ 
ทรมานมากเป็นคนเดียวในโรงพยาบาลที�ทนยาคุณหมอได้ค่ะ คุณหมอก็ถามคุณแม่ว่า จะเอาเด็ก
หรือจะเอาแม่ คุณแม่ก็ตอบว่า “โอย้จะให้ยายเลือกเด็กแล้วแม่ล่ะ แล้วให้ยายเลือกแม่แลว้เด็กล่ะ 
โอย้คุณหมออย่าเพิ�งถามยายนะ พอดีวนันัKนแฟนกลบับา้นมาธุระที�พยคัฆ์ “โอย้ ยายตดัสินใจ
ไม่ไดห้รอกค่ะ คุณหมอ” “เอาให้ยงังัKนก็ให้เซ็นชื�อไปก่อนนะ” พยาบาลบอก ยายก็ไม่รู้จะทาํยงัไง 
ไม่มีใครอยูด่ว้ยไม่มีวา่จะปรึกษาใครค่ะ ยายก็เซ็นก็เซ็น เขาไม่ให้ญาติไปเยี�ยม แม่ก็โผล่หนา้ดู เป็น
อะไรลูก เจ็บไหม บอกแม่วา่ “เจ็บแม่ เจ็บ ๆ ๆ ทรมานเหลือเกิน ทอ้งคนแรกไม่เห็นทรมานอยา่งนีK
เลยแม่ ยามนัแรงมาก แม่ก็วา่ อดทนนะลูก อดทน ๆ อดไม่ไหวแลว้ค่ะ คุณหมอหนูอดไม่ไหวแลว้
เหมือนเด็กจะออก อ้าวคุณหมอเลยมาตรวจดู อ้าวจริงด้วยเห็นหัวเด็ก อ้าวจะออกได้ไง 
เด็กกาํล ัง 7 เดือนเออ วนันัK นเหลือคนสุดท้ายในห้องคลอดค่ะ ก็เลยเข็นเข้าห้องคลอดค่ะ 
ยงัไม่เตรียมเครื�องมืออะไรเลยค่ะคุณหมอ ยงัไม่ทาํอะไรสักอย่าง คุณหมอบอกว่าอย่าเพิ�งเบ่ง 
หนูไม่ไดเ้บ่งค่ะ มนัจะออกเอง อา้ว ทาํยงัไงหล่ะ ทัKงแพทยท์ัKงพยาบาลวิ�งกนัมวัเลยค่ะ เกือบตวัเล็กนี�
เกือบตกใส่ถุงดาํ เกือบตก ขาดออกซิเจนไป 20 วินาทีค่ะ แม่กบัลูกก็อยู่คนละทาง หมอพยาบาลก็
ดูแลลูก แม่ก็ไปอีกทางไม่ไดดู้แลกนัเลยค่ะ พอดีบงัเอิญนึกถึงอาจารยนึ์กถึงคุณงามความดี นึกถึงพ่อครู 
นึกถึงคุณแม่ครั�ง และจิตอาสาทุกคนที�ดูแลเรา ก็เลยมีวนันีKก็เป็นบุญของลูก บุญธนัวาค่ะ เกิดวนัที� 5 
ธันวา โทรมาหาอาจารยห์มอ อาจารยห์มอ ก็ตัKงชื�อให้บุญธันวาค่ะ เกิดวนัที� 5 เลยเป็นชื�อทางธรรมค่ะ 
บุญธนัวา นอ้งนํKาหนาวค่ะ ก็เป็นบุญของเขาค่ะ ก็เป็นบุญของเขา พอมาพกัฟืK นอยูที่�บา้นก็ไม่มีเวลาดู
ตวัเองแลตวัเองกลบัมาก็เลีKยงลูก ลูกตวัเล็กมากค่ะ ออกมาได ้1,200 กรัม ค่ะตวัเล็กมาก ญาติคุณนอ้ง
ไปดู เขาไม่กลา้ดูเลยค่ะ เด็ก 1,200 กรัม เลีK ยงในตูไ้ด ้2 เดือนค่ะ คุณหมอก็ให้ออกมาเลีK ยงที�บา้น 
ตวัเล็กมากใครเห็นก็ว่า โอย้ เด็กมนัจะโตเหรอ เลีK ยงมาไดไ้ง เอามาไดไ้ง เอาจากหมอไดไ้ง ทาํไม
ไม่ใหห้มอเลีKยงเอา  
จิตอาสา: เด็ก 1,200 กรัม จริง ๆ เลีK ยงรอดยากเหมือนกนันะคะ เพราะปกติแล้ว กระทรวง
สาธารณสุข จะบอกว่าเด็กจะตอ้งนํK าหนกั 3,000 กรัม ขึKนไป จะเป็นเด็กที�สมบูรณ์ค่ะ นี�เขาไม่ถึง
ครึ� งหนึ�งของ 3,000 กรัมเลยนะคะ 
คุณพล:  1,230 กรัม 
จิตอาสา: 1,230 กรัม คุณพอ่เขาจาํได ้
คุณเตือน: ก็กลบัมาบา้นก็เป็นการดูแลอย่างถนุถนอมมากค่ะ ทอ้งก็ผกู อาหารไม่ยอ่ย แลว้ก็
ไม่รู้จะทาํอะไร ก็เลยโทรปรึกษาอาจารยห์มอ อาจารยห์มอก็บอกวา่ ดีท็อกซ์ เลย ญาติเขาก็บอกว่า 
อุ้ยจะทาํเหรอดีท็อกซ์ให้เด็ก เด็กตวัเท่านีK  เด็กเท่าแขนนี�  จะดีท็อกซ์ เป็นไข้แล้วจะไปดีท็อกซ์ 
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ตดัสินใจ แม่ก็หายนะ แม่ก็ดูแลสุขภาพในดา้นนีK ดว้ย อา้ว เอาเลยขวดดีท็อกซ์ ใส่นํK าปัสสาวะดว้ย
ปัสสาวะของพอ่ 
จิตอาสา: ตอนนัKนอายเุท่าไหร่ค่ะ 
คุณเตือน: 3 เดือน  
จิตอาสา: ออ้ 3 เดือน 
คุณเตือน: ใช่ค่ะ  
จิตอาสา: แลว้ใชน้ํKาเท่าไหร่คะ ใชน้ํKาเท่าไหร่แต่ละครัK ง 
คุณเตือน: ใชน้ํKานิดเดียวค่ะ ใชเ้ท่า ๆ ที�เขารับได ้คือเราจะไม่รู้วา่เขารับไดแ้ค่ไหน คือสอดเขา้
รูทวารเขา ก็ใหเ้ขาเอาออกมาเลยค่ะ  
จิตอาสา: คือเท่าที�รู้ คือนิดเดียว ๆ นะคะ 
คุณเตือน: นิดเดียว พอดีท็อกซ์เสร็จนอ้งเขาก็รู้สึกสบายเลยค่ะ ตอนนีKก็ยงัทาํอยู ่ 
จิตอาสา: ออ้ นี�น่าจะเป็นอายนุอ้ยที�สุด ที�เคยดีทอ็กซ์ 
คุณเตือน: ค่ะ ดีทอ็กซ์ไปแลว้ 
จิตอาสา: 2 เดือน 
คุณเตือน: และก็ดื�มนํKาพระพุทธเจา้ดว้ย (นํKาปัสสาวะ)  
จิตอาสา: หรือคะ 
คุณเตือน: รู้สึกวา่เป็นหวดัเป็นอะไร พ่อนีKแหละนํKาพระพุทธเจา้ นํKายา่นางดว้ยค่ะ 
คุณพล:  แลว้เขาก็กินติดดว้ยนะ เขาแยง่ ๆ นํKาผมเวลาผมเยี�ยวออกมา เขา ๆ ไม่อะไรเลย เขา
กินเป็นธรรมชาติเลย 
จิตอาสา: เขาจะคุน้มาก เพราะตอนที�แม่ไม่สบาย ก็คือตอนที�เขาอยู่ในทอ้งแม่ก็ดื�ม ๆ เป็น
ประจาํ 
คุณเตือน: ค่ะ อยูใ่นทอ้งแม่ก็ดื�ม มาเท่าไหร่แม่ก็พาดื�มเท่านัKนแหละ 
จิตอาสา: จริง ๆ แลว้นํKาปัสสาวะนีK  ถา้พดูถึงเรื�องนํKาปัสสาวะ เด็กที�อยูใ่นครรภม์ารดานีK จะได้
ดื�มนํK าปัสสาวะอยู่ตลอดนะคะ เพราะว่าพอเขาปัสสาวะออกมา อยู่ในทอ้งแม่ เขาก็จะอยู่ในนํK านัKน 
แลว้เขาก็จะกลืนนํK านัKนเขา้ไป แลว้เขาก็จะขบัถ่ายออกมา มีในหนงัสือของต่างประเทศพูดถึงเรื�อง
ความคุน้ชินกบัการดื�มนํK าปัสสาวะของคนเราว่า เราดื�มนํK าปัสสาวะตัKงแต่อยู่ในครรภ์อยู่แลว้ บุญ
ธนัวาเขาคุน้นะคะ และเขาก็อาจเป็นเด็กที�ดื�มนํKาปัสสาวะอายนุอ้ยที�สุดหลงัจากคลอดออกมานะคะ 
คุณพล:  พอดีเขาทอ้งเสียไม่สบายและก็เป็นไขต้วัร้อน ครับ 
จิตอาสา: คือพอ่แม่ ก็ใชว้ธีิของยา 9 เม็ด รักษาลูกตัKงแต่ยงัเล็ก ๆ เลยนะคะ 
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คุณพล:  ผมไม่อยากจะเชื�อว่าเขาจะพูดได้ดีขนาดนีK  สําหรับคนที�ว่าป่วยหนักชนิดที�ว่า 
ไม่น่าจะรอดเลย ถึงแมจ้ะรอดมา ผมก็ยงัอยู่คิดเสมอวา่ สติสัมปชญัญะนีK ยงัไงคงจะไม่เหมือนเดิม 
หรือเราจะไดเ้ลีK ยงลูกพิการทัKงแม่บา้นพิการ ปรากฏวา่ที�ผา่นมา ๆ นีK  ดูลกัษณะเขาก็เรียบร้อยถอ้ยคาํ
ชดัเจน ในสติปัญญาเขา ๆ ก็ไม่ไดเ้ป็นอยา่งที�คิด เขาพูดไดดี้มากนะ เพราะทุกครัK งก่อนที�ขึKนพูด เขา
ก็ไม่มีโอกาสไดขึ้Kนพดู อยา่งในรูปนีK เจาะคอมา 
คุณเตือน: ยงัไม่มีเสียง 
จิตอาสา: นี� ๆ ปีกวา่ 2556  
คุณพล:  ปี 2556 ครับ 
จิตอาสา: มีอาการบวมอยูน่ะคะ 
คุณพล:  ยงัหนา้บวมอยูน่ะ ตอนนีKประมาณ 49 กิโลกรัม แต่วา่ตอนที�บวมมาก ๆ นีK น่าจะสัก 
70 กว่ากิโล ที�บวมจนทอ้งโตเลย เพราะว่านํKาท่วมปอด ไต ๆ มนัวายแน่ ไตทาํหน้าที�ขบัของเสีย
ใช่ไหมล่ะครับ 
จิตอาสา: ปีไหนค่ะที�อาการเขา้ ไอ ซี ย ูนัKนปีไหนคะ อาการหนกัมาก 
คุณพล:  ตน้ปี 56  
จิตอาสา: ตน้ปี 56 ช่วงตอนนีKใช่ไหมคะ 
คุณพล:  ลูกสาวเขาที�เรียนอยู่บา้นราช อุบลราชธานี ไปเฝ้า ใช่ ๆ เดือนเมษายน เขาเล่น
สงกรานตปี์ 2556 
จิตอาสา: เมษายน ปี 2556 นะคะ ที�มีเป็นช่วงที�เป็นวฤิกติ ตอ้งเขา้ ไอซีย ูแลว้ดูแลกนัยงัไงคะ 
เขา้ไอซีย ูแลว้หมอวา่ยงัไง 
คุณพล:  ก็เป็นหนา้ที�ของคุณหมอเลยผมก็ไปนอนเฝ้า 
คุณเตือน: ตอนที�ป่วยหนกั ตอนอยูที่�มหาสารคาม เป็นไต บวมมากเลยค่ะ ที�นีK  แฟนเขานั�งฟัง
ซีดีอาจารย ์ก็นึกถึงอาจารย ์ไดย้ินเขาบ่นวา่ ภรรยาบ่นคิดถึงอาจารยว์า่อยากไปหาอาจารย ์ที�นีK ตอน
นัKนเดินไม่ไดน้ะคะ ตอนนัKนบวมมากเลยค่ะ ขาเท่าเสาบา้นนี�เดินไม่ได ้เขาก็มาพูดวา่ “คุณ จะพาไป
หาอาจารยห์มอเขียวไปไหม อาจารยก์าํลงัจะจดัค่าย” ดิฉันก็ตอบว่าไป ทัKง ๆ ที�ลุกไม่ได้นะคะ 
พอได้ยินชื�อของอาจารยค์่ะ ลุกขึKนเปลี�ยนเสืK อชุดของโรงพยาบาลออกมาเลย เดินออกมาได้
เป็นปฏิหาริยม์ากเลยค่ะ เดินทางมาประมาณ 3 ทุ่ม 3 – 4 ทุ่มนี� มานอนรออาจารย ์ยงัไงก็ไม่ไปปลุก
แม่ครั�งค่ะ เรามาเห็นสถานที�เราก็เป็นบุญแลว้ ก็นอนรออยู ่รอจนสวา่ง แม่ครั�งเดินมาเก็บอะไร เก็บ
ผกั ๆ ค่ะ “พล มาอะไรลูก” “มาหาแม่ครับแม่” “เตือนเป็นอะไรทาํไมมาตวัเหลือง” “เขาป่วยเป็นไต” 
โอย้ เด̀ียว ๆ อาจารยห์มออยู ่ๆ ก็เลยเออมานอนพกั ก็ดูแลดว้ยยา 9 เมด็ แต่อาการมนัก็โคม่ามากแลว้
อาจารยก์็มาดูแล ก็มานอนพกัที�กระท่อมหลงัสวนนี�แหละค่ะ บวมมากชนิดว่านอนไม่ได้เลยค่ะ 
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จะนอนลงง่วงนอนก็นอนไม่ได้ คือหายใจเขา้มนัจะหยุดเลย มนัจะหยุดช็อคเลย เราตอ้งนั�ง ที�นีK
ไม่ไหวแลว้อาจารย ์ๆ ก็มาดู อาจารยว์า่ไม่ไหวแลว้ เราก็ไปหาทางแพทยก์็เลยพากนัไปมุกดาหาร 
โรงพยาบาลมุกดาหาร ไปเกือบไม่ถึงทางค่ะ รถดนัมาดบัเครื�อง 
จิตอาสา: เครื�องดบัระหวา่งทาง 
คุณเตือน: ค่ะ เครื�องดบั ไม่มีบา้นไม่มีรถใครวิ�งผา่นสักคนัเลยค่ะ ที�นี�เมียก็จะช็อคตาย โอย้จะ
ทาํยงัไง ยกมือไหวเ้ลย บุญบารมีอะไรที�ทาํก็ส่งผลมาให้สตาร์ทติดเลยค่ะ จริงนะคะ เป็นปาฏิหาริย์
มากเลยค่ะ นึกถึงคุณงามความดีของอาจารย ์และพ่อครูสมณะโพธิรักษ ์กบัจิตอาสาพี� ๆ ให้กาํลงัใจ
เราค่ะ รถติดขึKนมาวิ�งไปเลยโรงพยาบาลมุกดาหาร ตอนนัKนสติก็ไม่ค่อยมีหรอก แฟนเขาพูดให้ฟังค่ะ 
ที�นีK ไป ๆ นอนห้องไอซีย ู2 เดือน ตอนบวมมาก ๆ ไดไ้ม่ถึงอาทิตย ์แฟนกบัแม่ก็เลยมาหาแม่ครั�ง ๆ 
ก็เลยทาํสมุนไพร 15 ตวัหรือพอ่  
คุณพล:  16 ตวั 
คุณเตือน: 16 ตวัตามรัK วเรานี�ล่ะค่ะ เอาไปใหท้านญาติก็ทาํไป หมอก็แอบมองเราก็แอบเอาเขา้ 
จิตอาสา: หมอไม่ใหดื้�มใช่ไหมคะ 
คุณเตือน: ใช่ค่ะ หมอไม่ใหกิ้นสมุนไพรอะไรค่ะ แฟนก็แอบ แม่ก็เอาแอบเขา้ไป ๆ กรอกใส่
ปากและนํKาพระพุทธเจา้ดว้ย อาทิตยเ์ดียวค่ะบวมยบุลงเลย จนนายแพทยที์�โรงพยาบาลรักษาเขาบอก
วา่ คุณไปทาํบุญอะไรมาภรรยาคุณถึงหาย เพราะโรคไตตอ้งฟอกตลอดชีวิต คุณจะมีเงินสักกี�ลา้น คุณมี
ปัญญาไหม คุณจะมีเงินไหม หรือว่าจะเอายงัไง ญาติอยู่ทางบา้นได้ยินว่าอาการโคม่าก็เตรียมรถ
เตรียมเสื�อเตรียมหมอนมาให้เรา อา้ว จะเอากลบัไปบา้นจะให้ไปตายที�บา้นเขาพูดกนัอย่างนีK  ที�นี�
แฟน ๆ ก็วา่ไม่เอา เพราะผมดูแล ๆ เขาดีที�สุดแลว้ ขอใหเ้ขาอยูก่บัหมออยูก่บัแพทยอ์ยูก่บัสิ�งที�เขารัก
คือ ถา้เป็นอะไรไปเราจะกลบัมา ๆ ที�สวนป่านาบุญค่ะ ก็คือว่าเราจะไม่ไปตายร้อน เราจะกลบัมา
ตายเยน็ที�นี�ค่ะ แลว้ก็เป็นบุญที�แม่ครั�งทาํนํKาสมุนไพรไปใหกิ้น ๆ ตลอดเลยค่ะ ขโมยกิน เออพยาบาล
ไปทาํงานหลบไป ๆ เขา้ไปก็ไปหยอด ๆ กนั แล้วดิฉันก็เยี�ยวออก ๆ เป็นปาฏิหาริยจ์ริง ๆ นะคะ 
จากบวมไตวายระยะสุดทา้ยหาย ค่าของไตเหมือนคนปกติเลยค่ะ คือหายขาดจากโรคไตแลว้ค่ะ 
คุณพล:  คือว่า กลับไปตรวจที�ศรีนครินทร์ขอนแก่นตามที�หมอนัด ก็หมอเขาก็จะมี
เครื�องมือตรวจ เป็นค่านํKาปัสสาวะ ค่าเกล็ดเลือดอะไรที�เขาตรวจครับ 
จิตอาสา: บียเูอน็ ครีเอทินินพวกนีK  
คุณพล:  ครับ เขาก็แจง้ว่า ค่าไตของคุณตอนนีK มนัเท่ากบัคนปกติ อือ เขาก็งงจนทึ�งว่า โอ ้
ทาํไมหมอมุกดาหารเก่งจงั หมอในศรีนครินทร์ขอนแก่นถามเพราะที�นี�เขาเป็นเลิศ ในดา้นเรื�องไต
อยูแ่ลว้ หมอในศรีนครินทร์เขาก็ยงัไม่เขา้ใจ  
จิตอาสา: แลว้เล่าใหเ้ขาฟังไหมคะ วา่ใชว้ธีิการของเรา 
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คุณพล:  ผมไม่เล่าครับ เพราะมนัขดักนัมาก ถา้เราจะเล่าไป เพราะเขาจะบอกตลอดว่านํK า
สมุนไพรฤทธิQ เยน็สดอยา่ไปกินนะ นํK าขวดละ 2-3 พนั น่ะ ที�อาจารยห์มอเขียวพูดตอนเยน็น่ะ เขาก็
บอกว่าอย่าไปกินนะ เออคือว่า ถ้าเราไปบอกว่าเราทาํวิธีของเรานี�  ถ้าเขาเชื�อมนัก็ขดักบัหลกัที�
เขารํ� าเรียนมา 
จิตอาสา: ประมาณแลว้บอก น่าจะไม่ดี 
คุณพล:  ครับ บอกไม่ดี จะไม่เป็นผลดีต่อแม่บา้นผม ๆ ก็เลยไม่บอก เพราะเขายงัไม่รู้ไงว่า 
บอกตลอดวา่ผกัสีเขียวมีโปแตสเซียม ซึ� งคนเป็นไตวายมนัจะกินไม่ได ้แต่เขาไม่รู้วา่ผกัโปแตสเซียมนัKน
มีทัKงร้อนและเยน็ นํKาสมุนไพรฤทธิQ เยน็สดเราที�ทาํมาจากนํKายา่นาง นีKมนัเป็นฤทธิQ เยน็ 
จิตอาสา: สรุปวา่แพทยแ์ผนปัจจุบนัก็ยงัไม่ไดรู้้ความลบันีK เพราะคนไขไ้ม่กลา้บอก แลว้การ
บอกก็อยา่งที�วา่ประเมินบางท่านก็อาจจะรับได ้บางท่านก็อาจรับไม่ได ้แต่เราก็ประเมินตาม ๆ ที�เรา
คิดวา่จะเป็นผลดีกบัคนไขม้ากกวา่นะคะ ในเรื�องการทาํงานของไตที�ผดิปกตินี� เราจะพอ ๆ มีใครพูด
ถึงวา่มีโรคนีK เกิดขึKน จะคิดถึงระยะยาวเลยวา่จะฟอกไตไปตลอดชีวิต แลว้พอเหตุการณ์พลิกไปแบบ
นีK ที�ไม่ตอ้งมาใชว้ธีิการนีKแลว้ พอ่บา้นมีความรู้สึกอยา่งไรคะ 
คุณพล:  มนัก็เหมือนเขาไดชี้วิตใหม่ครับ เพราะว่า ผมเชื�อวา่ คนที�เป็นโรคไต โอกาสที�จะ
กลบัมา ถา้ไปรักษาตามวธีิที�วา่ ที�เขาเชื�อถือกนัอยูใ่นสมยันีK  ในปัจจุบนัที�วา่ดีที�สุดนีK  ก็คือจะตอ้งฟอก
ไปเรื�อย ๆ แลว้หมอน่ะบอกเองในหอ้งฟอกอยูมุ่กดาหาร ฟอกแบบนี�ใช่วา่ฟอกแลว้จะหาย ฟอกเพื�อ
รอวนัตาย  
จิตอาสา: หมอบอกเองดว้ย หมอใหข้อ้มูลชดัเจน 
คุณพล:  เจา้หน้าที�ในนัKนเขาบอกเอง เขาสงสาร ๆ คนนีK นี�  เขาว่าวิบากกรรมเขาหนัก เขา
หนกักวา่เพื�อนก็คนที�ไปฟอกเป็น 40-50 คนในหอ้งฟอกไตที�ในมุกดาหารนี�เออเขาก็ไปดี ๆ นะ เดิน
นั�งรถสองแถว นั�งรถเครื�อง เขาไปแลว้ก็เขาเดินไปกินขนม ก็นอนฟอก แต่ของเรานี�มนัทุกขท์รมาน
เหลือเกินเพราะว่าห้องไอซียู มนัอีกห้องหนึ� ง ฟอกไตมนัอยู่อีกห้องหนึ�ง เวลาจะไปฟอกแต่ละทีนี� 
ขอโทษนะ ไอเ้ครื�องที�ไปเจาะคอนีK  เวลาใช้สายอากาศออกซิเจนสอดเขา้ไปในปากนีK  มนัไดเ้ดือนกว่า 
เขาบอกวา่มนัจะติดเชืKอ มนัจะตอ้งเจาะคอ เออ พอเจาะแลว้ตอ้งใชเ้ครื�องอากาศออกซิเจนใส่เขา้ไป 
เวลาจะไปฟอก คน 6-7 คน ห้องมนัคบัแคบตอ้งลาก ๆ ไปห้องฟอกไต ระหว่างที�ลากก็ตอ้งถอด
เครื�องออกซิเจนออก แล้วก็ใช้ปัK มลมที�บีบนั�น เด็กที�มาฝึกหัดก็เป็นเด็กพยาบาลเขาก็เป็นเด็ก 
เขาก็ไม่ชาํนาญ คนป่วยก็กลวั บีบก็บีบ เขาก็หายใจไม่ทนั เขาก็กลวั เออ ดูสภาพมนัน่าทุเรศทุรัง 
จิตอาสา: ตวัที�บีบนีK เป็นแอร์บูลแบ็ค ที�ว่าจะช่วยแทนการหายใจของคนไข ้ให้ออกซิเจน
ระหวา่งทางที�เราไม่ไดมี้เครื�องช่วย ก็คือจะมีคนช่วยหายใจ คือโดยการบีบแอร์บลูแบค็ 
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คุณพล:  และตวัเขาเองเป็นคนเส้นเลือดนอ้ย หมายความว่ามนัเจาะ แมก้ระทั�งเด̀ียวนีKมนัก็
ยงัเจาะยาก คือว่าเจาะหาเส้นเลือดเวลาจะให้ยาทางเส้นเลือด ให้นํK าเกลือ มนัเจาะยากครับ แลว้ทีนีK
มนัใหท้างลาํคอ มนัลาํบากกวา่คนอื�นเขาไปหมด บางทีมนัใส่เขา้ไปแลว้ มนั ๆ ฟอกไม่ได ้เลือดมนั
ดนักลบัคืนมาท่วมคอ โอย้ ดูไม่จืดเลย มนั ๆ ทาํไมทุกขท์รมานอยา่งนีK ชีวิตนีK  อือ มีอยูค่รัK งหนึ�งที�ว่า
เขาฟอกไม่ทนั อือที�แทม้นัเป็นอาการอย่างนีK คือของเสียพอมนัขบัออกไม่ทนั ไปฟอกไม่ทนัคนที�
เป็นโรคไตวายระยะสุดทา้ยนีK เขาจะฟั�นเฟื� อน จิตเขาจะจาํอะไรไม่ได ้เขาจะจาํอะไรไม่ได ้ผมเขา้ไป
เยี�ยมกบัลูกสาวกบัแม่ยาย เขาก็พูดไม่ไดน้ะ เขาก็เขียนใส่กระดาษ เขียนใส่กระดาษ คุณเป็นใคร 
สามีเขา้ไปเยี�ยม 
จิตอาสา: เขาจาํไม่ได ้
คุณพล:  คุณเป็นใครเหรอ คุณมาอะไร ดูสภาพผมตอนนัKนเหรอ เจ็บปวดอย่างนัKน แต่ว่า
ความเจ็บปวดมนัก็มีแนวคิดขึKนมาแวป๊หนึ�งว่า เออ เขาเป็นบา้ไปเลยก็ดีนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่า 
คนบา้นีK เขาจะไม่ทุกขน์ะ แต่ถา้เขายงัมีสติสัปปชญัญะอยูนี่K เขาจะทุกขม์าก จะทุกขม์าก ประสาทไป
เลยก็ดีนะ ผมนี�ออกมาจากห้องออกมา กอดลูกสาวคนโตร้องไห้ อือ ก็ภาวนาวา่คิดไปคิดมาวา่เราก็
จะตายก็บา้ไปเลย เออใหเ้ขาเป็นบา้เขาจะไดไ้ม่ทุกขไ์ปเลยไม่รับรู้อะไรเลย เป็นเจา้หญิงนิทราไปเลย  
จิตอาสา: แลว้คิดเรื�องของการจะดูแลเขา คิดวา่เป็นเรื�องยากลาํบากของเราไหม มีความยินดี
เตม็ใจมากแค่ไหนในการที�จะดูแลแม่บา้นที�ตอนนีK ป่วยหนกั 
คุณพล:  เป็นคาํถามที�ดีมากเลย ผมเห็นนะแถวบา้นผม พอ่บา้นป่วย ไม่ตอ้งวา่ 3-4 ปีเหมือน
ผมหรอก ครึ� งเดือน เดือนเดียวทิKงเลย แม่บา้นทิKงเลย หรือว่าแม่บา้นป่วย สามีทิKงเลย เออ ผมก็ได้
ตาํหนิเขาทาํไม จิตใจคนนี�เวลามีความสุขดว้ยกนั ผมก็คิดถึงผมเป็นคนชอบป่า พาไปเที�ยว เขาใหญ่ 
ภูกระดึง นํK าหนาว อะไรผมไปหมด เออเราก็พอมีรายไดน้ะ เปิดร้านตดัผมอยูใ่นอาํเภอรายไดก้็พอ
ฐานะก็ปานกลาง แลว้ทีเวลาเจบ็ป่วยมาทาํไมทิKงกนัง่ายจงั ทาํไมไม่สงสารกนับา้ง ก็คงเป็นกุศลส่วน
นีKทาํให้ผมไดม้าเจอธรรมะที�สูงขึKน ให้มาเจออาจารยห์มอเขียว ผมก็เออคงจะไปทาํอยา่งนัKนไม่ได ้
ยงัไงก็จะตอ้งรักษาใหม้นัตายคากนั ในแวป๊หนึ�งที�วา่ มนัเกิดสภาวะธรรม ตอนหนึ�งวา่ในช่วงที�หมอ 
(โรงพยาบาล) บอกวา่คุณมีเงินถึงลา้นไหมนีK  ในการรักษาตอนนัKนผมคิดวา่บา้นเราอยูใ่นตลาดราคา 
5-6 ลา้น เราก็จะขาย ที�นาเราก็จะขาย ถา้มนัไดเ้ปลี�ยนไตจริง ๆ ถา้มนัจะไม่หายยงัไงเราก็จะขาย 
ในแวป๊หนึ�งที�วา่เราจะสละเพื�อเขา จิตวญิญาณมนัรู้มนัเบาโล่งยงัไงไม่รู้นะ 

(เตือนใจ จนัทะและชุมพล ยอดสะเทิน. สัมภาษณ์ 2557, ธนัวาคม 21) 
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3. โรคอื�น ๆ  

  
กรณีศึกษาที� 
1.16 กาญน์นภรัฐ รุ่งสวสัดิQ  
หญิงไทย อาย ุ76 ปี 
จงัหวดั ชลบุรี 
โรคขอ้กระดูกและกลา้มเนืKอ 
 

ป้า อายุ 76 ปี ป่วยดว้ย 9 โรคผา่ตดั 11 ครัK ง วางยาสลบ 4 ครัK งเฉียดตายจากยาสลบ 2 ครัK ง 
ผา่ตดัดว้ยยาชาสด 11 ครัK ง 

ตรงที�มีอาการเจ็บป่วยเริ�มจาก พ.ศ. 2510 เริ�มมีอาการปวดหลงัเนื�องจากวา่คลอดลูกคน
แรก อุม้ทอ้ง 10 เดือน 20 วนัผลปรากฏวา่จากจุดที�อุม้ทอ้งนานเกินควรกระดูกสันหลงัรับนํK าหนกั
นานเกินควร เพราะธรรมชาติให้แค่ 9 เดือนป้าเกินไป 1 เดือน กระดูกสันหลงัก็เลยแอ่น ก็มีอาการ
ปวดหลงั หลงัจากที�คลอดลูกแลว้ เริ�มทาํการผ่าตดัจากแพทยปี์ พ.ศ. 2517 ผ่าตดัแกว้หูทะลุ 2519 
ผ่าตดัมดลูกเยื�อบุมดลูกงอกนอกโพรงมดลูก มดลูกโตพ.ศ. 2530 ผ่าตดัไซนสัไซนสันี�เขาเป็นกนั
บริเวณใบหนา้แต่ของป้าไซนสัอกัเสบที�ฐานสมองหนองคั�งอยูที่�ฐานสมอง ทาํการผา่ตดัเด̀ียวนัKนเลย
หนองออกมานี�ชามรูปกรวยไตของหมอที�เขาใชใ้หญ่ ๆ เคยเห็นไหมคะ ที�เขาใส่แผลใส่อะไรนั�นน่ะ
เตม็เลยค่ะ แลว้เขาเก็บเอาไวใ้ห้ดูดว้ยบอกนี�พอทาํอะไรต่ออะไรเสร็จเขาเอาออกมาให้ดูตกใจเลย นี�
ถ้ามาช้าอีก 2 ชั�วโมง ก็ลงโลงแล้วนี�คือการเฉียดตายครัK งที� 2 เพราะเชืKอจากหนองมนักาํลังเดิน
ทางเขา้สู่ฐานสมองแลว้แลว้มนัก็จะขึKนไปที�กา้นสมองแลว้พ.ศ. 2535 ผา่ตดักระดูกสันหลงั หมอน
รองกระดูกเคลื�อนทบัเส้นประสาทผา่ไปแลว้ดีแต่อาการเจ็บก็ยงัเหลืออยู ่อาการปวด แลว้หลงัจากที�
กินยาโรคกระดูกพร้อมทัKงที�กินมาเรื� อย ๆ จาก พ.ศ. 2510 เพราะว่ากินยาแก้ปวดหลงัมาเรื� อยมา
ตลอด ก็ไดโ้รคกระเพาะแถมอีกโรคหนึ� งกระเพาะมีเลือดออกในกระเพาะกระเพาะเกือบจะทะลุ ก็
รักษา พ.ศ. 2540 ผา่ตดัหลงัได ้5 ปีพงัผดืไปรัดรากประสาทกบักระดูกเกือบขาดแลว้ทัKงสองอยา่งถา้
หมอไม่ตดัสินใจ ป้าเป็นอมัพาต นี�คือการเฉียด ป่วยหนกั ๆ เพราะวา่หมอใชเ้วลาผา่ตดัครัK งนีK นี�ลอก
เนืKอเยื�อที�ติดอยู่ที�รากประสาทกบักระดูกนี� 7 ชั�วโมงที�เขาลอกมาเป็นเส้น ๆ แลว้อยู่โรงพยาบาล 3 
เดือนเตม็  

แรงบุญนี�ป้าเชื�อป้าผา่ตดัใหญ่ ๆ ครัK งใดเฉียดตายทุกครัK ง แต่ป้าไดแ้พทยที์�เป็นมือหนึ�งของ
โรคทุกครัK งโดยที�ป้าไม่รู้จกัเลย ป้าถึงบอกว่าบาปของป้าที�เป็นวิบากเจ็บป่วยเป็นอดีตชาติ ไม่ใช่
ปัจจุบนัพอหลงัจากที�ผา่ตดัมดลูก 2 ครัK ง ปี 2549 ผา่ตดันิKวล็อกมือขา้งซ้ายป้านี�มีจุดผา่อยู ่4 จุด แต่ผา่ 
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3 ครัK ง โดยการฉีดยาชาแล้วก็เห็นด้วยแล้วปลายปี 2549 ก็ได้โรคหัวใจโตเนื�องจากพกัผ่อนไม่
เพียงพออยูก่บัอาชีพขายอาหารตีสามตอ้งตื�น ตีสี�ถึงร้าน ขายถึงบ่ายสองโมงครึ� งใชค้นช่วย 8 คนขาย
ดีขนาดไหน วนัละหมื�นห้า เดือนหนึ� งกี�แสนแต่ขอโทษเงินที�ไดม้าน่ะ ส่วนหนึ�งไดใ้ชแ้ต่ส่วนใหญ่
อยูก่บัหมอเอาไปรักษาตวัทัKงนัKนเลยค่ะ 

ปี 2553 ผ่าตดัซีสต์ที�หน้าอกขา้งขวา ตอนนัKนคิดว่าคุณ“มะ” คงมาเยี�ยมเยือนแต่ก็ยงัมี
กาํลงัใจทดลองตวัเองถึง 3 เดือน ไม่ไปหาหมอนั�งคลาํทุกวนั วนันีK โตขึKนพรุ่งนีK ก็โตขึKน 3 เดือนมนั
ขยายขึKนทุกวนันะคะแลว้กลิKงไดด้ว้ยแต่ก็ยงัใจเยน็พอครบ 3 เดือน เอาล่ะเฉือนกนัแลว้ก็ไปหาหมอ
หมอก็บอกวา่ตอ้งตดัชิKนเนืKอไปพิสูจน์ป้าก็โอเค ตดัก็ตดัแลว้ก็ตดักนัเด̀ียวนัKนน่ะผลปรากฏวา่พอไป
ฟังผลเขาบอกคุณป้าซีสตธ์รรมดา ปี 2554 ไดด้วงตาใหม่ตุลาคม 2554 สลายตอ้กระจกเปลี�ยนเลนส์
ขา้งขวาอีก 3-4 เดือน 11 กรกฎาคม ก็เขา้ไปทาํตาขา้งซ้ายวนัที� 13 กรกฎาคม ขอตรวจร่างกาย ผล
ปรากฏวา่เขาบอกไตรกลีเซอไรดสู์ง 212 

ป้าบอกวา่เนืKอสัตวก์็ไม่ค่อยกินเนืKอววัเนืKอไก่ป้าไม่กินเนืKอหมูผดัมาป้าเขี�ย กินปลาก็ไม่ได้
กินมากมาย ของหวานก็ไม่ชอบชอบกินขนมไทย ๆ ซึ� งมีเป็นแป้งขนมขีKหนู ขนมดว้งขนมฝรั�งที�ทาํ
กบัมือนี�ป้าไม่เคยกินเลยแมแ้ต่ชิKนเดียวไม่ชอบก็เลยบอก มาพิจารณาดูว่าทาํไมผลเลือดเราออกมา
ไตรกลีเซอไรดเ์พราะไตรกลีเซอไรดนี์�มนัไม่ไดเ้ป็นไขมนัมนัเป็นการสร้างของร่างกาย ไม่ใช่ส่วนที�
เรากินเขา้ไปสะสม แลว้ถา้เราออกกาํลงักายไตรกลีเซอไรด์มนัก็จะลดลง แต่ป้าไม่ไดอ้อกกาํลงักาย
ไตรกลีเซอไรด์สูง ป้าก็ใจชืKน เสร็จแลว้ป้าบอกวา่แน่นชายโครงสองขา้งอยากตรวจตบั ก็สั�งอลัตรา
ซาวด์ตบั ผลปรากฏออกมาก็คือไขมนัพอกตบัแปดมิล ป้าก็เลยถามวา่แลว้จะตอ้งทาํยงัไงหมอบอก
ไม่ตอ้งตกใจอีก 2 เดือนมาพบกนัใหม่ คือ 1 พฤศจิกายน ป้าก็เลยตดัสินใจวา่ แลว้ก็ไม่ตรวจตรงนีK  
แต่ป้ามีผลเลือดตัKงแต่เดือนกรกฎาที�ป้าตรวจไวนี้� แลว้เด̀ียวจะเก็บมาเปรียบเทียบกบัการที�ป้ามาตรง
นีK  9 โรคใหญ่ ๆ 11 ผา่ตดั 

วนัแรกก็ปฐมนิเทศก็ยงันั�งฟังยงัไม่รู้อะไรเลย พอวนัที�สองก็เริ�มมีบรรยายเริ�มอะไรต่อ
อะไรป้าก็เริ�มจบัจุดแลว้ก็ไปเอาหนงัสือมาอ่านพอวนัที�สามป้าเริ�มปฏิบติัตวัเองก็คือตดัสินใจเลยเจ็บ
หลงัมากเพราะอนันีK เป็นการทรมานป้ามานานนบั ที�เรียกวา่กินยามาทัKงหมดตัKงแต่ปี 2510 ปัจจุบนันี�
45 ปีที�กินยา 38 ปีที�รักษาตวัเองอยูก่บั 9 โรค 11 ผา่ตดัเพราะฉะนัKนทัKงตวัป้านี�มนัแข็งไปหมดปวด
ตึงแลว้อาหารที�ป้ากินคือสมุนไพรฤทธิQ ร้อนทัKงนัKนเลยแต่วา่โบราณบอกวา่พวกนีK ดี ป้าก็กินเพราะป้า
ไม่กินเนืKอสัตวกิ์นก็นอ้ยพวกเนืKอววัพวกอะไรติดตดัไปหมดแลว้แต่ผลปรากฏวา่ป้าก็ร้อน ร้อนโดย
ไม่รู้ตวั ก็ไดโ้รคมาพอมาที�นี�ป้าปรับสภาพพอวนัที� 3 ป้าพอก ความอศัจรรยเ์กิดขึKนกบัป้าภายในครึ� ง
ชั�วโมงป้ากินนํKาสมุนไพรฤทธิQ เยน็สดมา 3 วนักวัซาป้าตดัทิKงเพราะวา่ป้าเอีKยวหลงัเอีKยวอะไรนี�มนัไม่
ถนดัเลย ก็ขา้มขอ้นีKแช่มือแช่เทา้นี�ในกลุ่มเขาให้แช่อยูแ่ลว้ป้าขา้มมาพอกเลย ป้าพอกหลงัไม่ตอ้งมี



958  
 

ใครทาํให้ดว้ย ป้าเอาผา้พลาสติกปูเสร็จเคลียร์เสร็จลงนอนทบัเลยแลว้พอนอนหงายปิดให้ไม่อุจาด
ป้าพอกทอ้งเลยครึ� งชั�วโมงน่ะป้าทุรนทุรายกบัการที�พิษมนัปะทะกนั ตวัป้าร้อนแลว้ไอส้มุนไพรที�
เราทาํเนี�ยมนัเยน็มนัเกิดความอศัจรรยก์็คือวา่หลงัป้าเหมือนกบัป้าบิดผา้บิดจนแข็งเลยล่ะบิดแห้งน่ะ 
มนัแข็งน่ะแลว้สักพกันึงน่ะ  มนัเหมือนเราคลายผา้ออกคือมนัค่อย ๆ ผอ่น  อาการปวดมนัค่อย ๆ 
ลดลงแลว้จากนัKนป้านอนอยูช่ั�วโมงเดียวแต่มนัเกิดกบัป้านี�ภายในครึ� งชั�วโมงป้าก็ไปอาบนํK า พอเดิน
กลบัมานี�ป้าวา่ เอะ๊ ทาํไมขา้งนีKมนั มนัเบาขึKน พอวนัที� 5 ป้าพอก ความอศัจรรยเ์หมือนเดิมคือเกิดกบั
ขา้งขวา มนัก็บิดเหมือนกนัอยา่งนัKนน่ะป้าปวดแทบขาดใจ ผา่ตดัยงัไม่ปวดเท่ากบัที�มนัคลายเกลียว
นะไอพ้ิษที�มนัออกมานี�มนัรุนแรงกวา่ที�ป้านอนผา่ตดัอีก ไม่เจ็บ แต่ที�นี�เจ็บปวดผลปรากฏวา่พอไป
อาบนํK าแลว้ป้าเดินกลบัมานะ ทาํไมมนั ตวัมนัเหมือนลอยมนัเบา ความตึงจากที�เอีKยวหลงัไม่ได ้กม้
ไม่ไดเ้ลย เงยไม่ไดเ้นี�ย ก็ยงัไม่ไดล้อง พออาบนํK ามาเสร็จ วนัรุ่งขึKนเขาให้ไปทาํแปลงผกั รืK อแปลง
ผกับุง้เชื�อไหมวา่ป้ากม้ถอนผกับุง้ไปตัKงไม่รู้กี�แปลงนี�มนัไม่มีอาการที�ป้ามาเลยผลปรากฏวา่มาตรงนีK
นี�ป้าไดชี้วิตใหม่ แค่ 3 วนัเริ�มดีจาก 3 วนัแลว้วนัที� 6 นี�ป้าทดลองร่างกายป้าเลยผลปรากฏวา่กม้ได ้
เงยได ้เอีKยวได ้ 

ป้าถึงบอกวา่ 7 วนัเมื�อเดือนกรกฎาคมทาํชีวิตใหม่ให้ป้าทัKงเฉียดตายทัKงอะไรมาแลว้เดือน
กรกฎาคมเป็นบุญของป้าเองป้าทิKงยาหมดเลยนะก่อนผา่ตดัตาเพราะหมอเขาห้ามวา่ก่อนผ่าตดัตา 1 
อาทิตย ์คุณตอ้งงดยานะ ทุกประเภทป้าก็วางเลย แลว้ผลปรากฏวา่จากวนันัKนที�ทิKงป้าก็ตดัสินใจโดย
ที�ยงัไม่ไดม้าเขา้ค่ายยงัไม่รู้เรื�อง ป้าตดัสินใจทิKงเลย บอกเอา้ ตายเป็นตายเพราะในเมื�อทิKงแลว้ก็ไม่
เป็นอะไร ผา่ตดัตาเสร็จอะไรเสร็จก็ไม่เป็นอะไร แลว้ก็มาเจอตรงนีKมาถึงตรงนีK  บอกวา่ไม่ตอ้งใชย้า
ป้าเนี�ยนึกในใจเลยวา่โอ ้เรานี�เดินทางถูกโดยที�ไม่รู้ตวัมนัก็เป็นกุศลดีที�เกิดกบัเราผลปรากฏวา่จาก
วนัที� 20-26 กรกฏาคมป้ากลบัไปบา้นป้าก็ปฏิบติัตวัเหมือนกบัอยูที่�นี�ความดีใจอีกอยา่งลืมบอกตอน
ที�มานํKาหนกั 80 กิโลกรัมพุงโตมากแต่ตอนนีKพอไปปฏิบติัไม่ถึงเดือน นํKาหนกัป้าลดไป 8 กิโลพุงยบุ 

(กาญน์นภรัฐ รุ่งสวสัดิQ . สัมภาษณ์ 2555, กนัยายน 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.17 ชยัพร กนักา 
ชายไทย อาย ุ61 ปี 
จงัหวดั ลพบุรี 
โรคไวรัสตบัอกัเสบซี 
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ผมเป็นตบัอกัเสบซี แลว้ก่อนจะเกษียณขา้ราชการก็ฉีดยาอินเตอร์เฟอรอน แลว้ก็กินยา    
ไรบาไวริน ฉีดไปไดจ้ริง ๆ แลว้มนัตอ้งกินทัKงหมด 24 อาทิตยกิ์นเม็ดละ 400 บาท วนัละ 2 เม็ดเชา้
เยน็ แลว้ก็ฉีดเข็มละ 12,000 บาททุกอาทิตยฉี์ดไดแ้ค่เข็มที� 5 หรือเข็มที� 6 เริ�มมีอาการแพแ้ลว้ทุก
อย่างก็คือมีทัKงคนัมีทัKงผมร่วงเหมือนให้เคมีครับหนงัหนาเหมือนหนงัหมู แลว้ก็อาเจียนกลางคืนก็
จะกินขา้วไม่ไดเ้ลยก็จะอาเจียนตัKงแต่ 5 ทุ่มจนกระทั�งถึงตี 2 ไม่ไดน้อนเลยก็มาบอกกบันอ้งหมอวา่
ไม่ไหวยงัไงดี สู้ไม่ไหว ก็ทนฉีดต่อไปอีกจนกระทั�งถึงเขม็ที� 17 มนัไม่ไหวแลว้ เพราะวา่หนงันี�เป็น
จุดตามขานะครับ มนัดาํมากเลย ดาํเป็นวง ๆ เลยแลว้ก็คนัมากแลว้ก็เนืKอตวันี�แข็งไปหมดเลยหนงันี�
เป็นโรคเหมือนหนงัแขง็หมดเลย แลว้ก็ผิวไม่ใช่ผิวอยา่งนีKนะครับหนา้ตานี�ก็ดาํไปหมดเลยก็เป็นสิ�ง
ที�เราคิดวา่เราตายแลว้ 

หยุดยาตัKงแต่ปลายเดือนธันวาคม เข็มทา้ยสุดฉีดเมื�อวนัที� 22 เข็มที� 18 ก็เลยไม่ไดฉี้ด
เพราะว่าจะตายแล้วก็เลยไปจองวดัอนันีK จองจริง ๆ นะไม่ได้พูดเล่นนะครับ จองวดัแล้ว ก็คิด
ว่าตวัเองก็คงน่าจะตายล่ะพี� ๆ น้อง ๆ หลาย ๆ คนก็พยายามเอายามาบา้ง เอานู่นมาบา้งเอานี�
มาบา้งยิ�งกินยิ�งจะตายใหญ่เลยเพราะมนัปวดทอ้งมากเลยกินไปแค่ 3-4 ทีก็ตอ้งเอาคืนเจา้ของเขานี�
กินแลว้ก็กินนํK าตาม เพราะมนัจะตายจริง ๆ แลว้ ก็ผิวคนัมากเลยฟอกสบู่ก็ไม่หายนะครับ สุดทา้ยก็
ไม่รู้วา่ใครไปก็ไม่ไดนึ้กถึงตอนนัKนก็นึกถึงแต่ความตายอยา่งเดียววา่ปลงอนิจจงัวฏัสังขารา อนิจจงั
ไม่เที�ยงเกิดแก่เจบ็ตายเป็นของธรรมดา เราก็นึกวา่เราคงตายแลว้ล่ะชีวตินีKก็คงมีอยูแ่ค่นีK  

แลว้จนกระทั�งมีเจา้หนา้ที�โรงพยาบาลลพบุรีหรือใครผมไม่ทราบ ก็ไปอบรมในเรื�องของ
แพทยท์างเลือกที�อาจารยห์มอเขียวเขาทาํอยูที่�ดอนตาล เขาก็คงไปบอกวา่อาจารยป่์วยหนกั อาจารย์
หมอเขียวก็โทรศพัทเ์ขา้มาก็บอกวา่มีศิษยอ์ยูที่�ลพบุรี วนัรุ่งขึKนก็มาเลยคุณแขกก็เตรียมนํK ายา่นางมา
ให ้1 แกว้ใหญ่เลยกบัถ่านไมไ้ผ ่1 แกว้แลว้ก็เตรียมที�จะทาํกวัซาพอดื�มนํK ายา่นางไป 1 แกว้ใหญ่ มนั
มีความรู้สึกวา่มนัเยน็วาบไปทัKงตวัเลยแลว้ก็กินถ่านเขา้ไปอีกก็มีความรู้สึกวา่มนัเยน็ สิ�งตรงนัKนก็คือ
เรารับสิ�งที�เป็นพิษเพราะวา่อินเตอร์เฟอรอนใชท้ัKงหมดประมาณ 4-5 แสนนะครับที�ผมหมดไปกบั
อนันัKนก็คือหมายความวา่แลว้ก็ไปทาํไปเอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์แลว้ปวดทอ้งมากเลย ก็สงสัยวา่เราจะ
เป็นตบัอกัเสบดว้ยหรือเปล่า หรือตบัอ่อนอกัเสบหรือเปล่า ทาํไมมนัปวดทอ้งแบบมนัทรมาน แลว้ก็
ผลขา้งเคียงทุกอย่าง ขนาดจะฆ่าตวัตายแมแ้ต่จะโดดตึกตาย จะเอาหัวชนฝาทุกวนัน่ะ ทีนีK ลูกก็จะ
ร้องไห้ กอดกนัร้องไห้วา่เอ๊ะ พ่อจะตายแลว้จะทาํยงัไงดี ก็มานั�งดูกนัเฉย ๆ ก็อาเจียนอยูต่ลอดเวลา
สิ�งที�ไดม้ากลิ�นปากเหมน็มากก็คือกินอาหารไดมื้Kอเชา้มืKอเดียว กินเป็นยงัไงกลางคืนก็จะออกมาเป็น
ยงังัKนหมดเลย 

ทุกวนันีKผมดีขึKนเมื�อก่อนหนงัหนาอยา่งกบัหนงัหมูนะเริ�มกินมาประมาณวนัที� 10 นะครับ
ทีม 4 ท่านของลูกศิษยอ์าจารยห์มอเขียวมาช่วยผมผมเป็นศลัยแพทยเ์กษียณแลว้นะครับตอนนีKอาย ุ
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61 ปีแลว้ เขาบอกว่าทาํไมผิวมนัดีขึKนทาํไมจุดดาํ ๆ นี�มนัหายไปเพราะทุกวนันีK ก็กินแต่ผกั ผกัเยน็
อยา่งที�อาจารยห์มอเขียวบอกวา่ความสมดุลของร่างกายระหวา่งผกัฤทธิQ ร้อนกบัฤทธิQ เยน็ หรือวา่สิ�ง
ที�เราทาํอยา่งเคมีบาํบดัหรือฉายแสงนี�มนัเป็นของร้อนทัKงนัKนเลย รังสีก็เป็นความร้อนแลว้พวกนีKก็จะ
มีปัญหาในเรื� องของท้องผูกแล้วก็จะกินอาหารไม่ได้ เพราะฉะนัKนการปรับสมดุลตรงนีK เป็น
สิ� งที�จาํเป็นอยา่งยิ�งเลยที�จะตอ้งทาํเพราะฉะนัKนทุกวนันีKผมก็ยงักินผกัฤทธิQ เยน็อยูน่ะ พยายามที�จะกิน
แทบจะไม่กินเนืKอสัตวเ์ลยผมก็พยายามกินถั�วเขียวกินอะไร พยายามที�จะกินจืดให้มากที�สุดเท่าที�จะ
มากไดแ้ลว้ก็ผกัฤทธิQ เยน็ทัKงหลายนี�สามารถที�จะช่วยไดสิ้�งที�ทุกวนันีKทาํให้ผมฟืK นจากเดือนกุมภาพนัธ์ ที�
ผมนอนตลอดตัKงแต่เกษียณ ตัKงแต่เดือนตุลาคมจนถึงมกราคม ผมไม่ไดมี้ความสนุกสนานเลย มีแต่
ความทุกขเวทนาจะตอ้งนอนอยูแ่ซ่วอยูแ่ลว้ก็อาเจียนตลอดเวลา และจากที�ผมไดท้าํกินนํK าสมุนไพร
นํKาสมุนไพรฤทธิQ เยน็สดเสร็จแลว้ ก็ทาํกวัซาดว้ยมาตลอดนีK  ก็รู้สึกวา่เราดีขึKนหนา้ตาจากที�เคยเป็นฝ้า
ดาํไปหมด หน้าดาํนีKมนัขาวขึKนมีคนทกัวา่ไปทาํอะไรมา หนา้ตาดีขึKนนะเหมือนไม่แก่ 61 แลว้หนงั
ทาํไมไม่เหี�ยวแลว้ก็สุขภาพถามวา่ดีขึKนไหม มีแรงขึKน 

หลกัของพระพุทธศาสนาว่า เกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นของธรรมดาเลย อนิจจงั เป็นของไม่
เที�ยง เพราะฉะนัKนร่างกายถ้าสมมติปรับสมดุลได้มนัก็ฟืK นได้นะครับทีนีK ของผมกลับมาแล้วนี�ก็
เหมือนตายแลว้เกิดใหม่ เพราะวา่เราผา่นความที�จะใกลต้ายมาแลว้เป็นยงัไงทุกวนันีKพระก็ไม่ใส่ครับ
ไม่ช่วยมนัไม่ไดช่้วยอะไรเลย ความเขม้แขง็ของจิตใจสาํคญัที�สุด เพราะฉะนัKนเมื�ออาจารยห์มอเขียว
บอกวา่จิตวญิญาณนะ จิตวญิญาณเราตอ้งเขม้แข็งเป็นผูป่้วยมะเร็งตอ้งเขม้แข็งนะครับ เราไม่ตายเรา
คือตอ้งเขม้แข็งแลว้ก็บุญอาจจะเป็นเพราะเมื�อก่อนชีวิตของเรานี�ไดช่้วยเพื�อนมนุษยม์าเยอะ เราทาํ
ผ่าตดัช่วยเขา ดีนะผมไม่ติดเอดส์ ติดแต่ตบัอกัเสบซีเพราะว่าเข็มมนัจะทิ�มบ่อยเพราะว่าเป็นหมอ
ผา่ตดันี�ค่อนขา้งจะเร็ว เพราะวา่เรากลวัคนไขจ้ะตายเราก็พยายามที�จะทาํเร็วที�สุด เมื�อก่อนนี�จะเป็น
อุบติัเหตุเยอะเพราะฉะนัKนในชีวิตเราช่วยคนมาเยอะ มนัก็ไดบุ้ญ มนัก็มาช่วยในส่วนหนึ�งในเรื�อง
ของเราบุญกรรมมนัมีจริงนะครับกรรมทนัตาเห็นก็คือในชาตินีK แหละครับ ใครทาํกรรมดีกรรมนัKนก็
ตอบสนอง ใครทาํกรรมชั�ว ชั�วก็ตอบสนอง ในช่วงชีวิตที�ท่านไดเ้ห็นนีK แหละ ไม่ตอ้งรอชาติหน้า
ชาตินีKแหละครับ 

(ชยัพร กนักา. สัมภาษณ์ 2555, มิถุนายน 22) 
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กรณีศึกษาที� 
1.18 ทรงกลดนาคอร่าม 
ชายไทย อาย ุ48 ปี  
จงัหวดักาํแพงเพชร 
โรคจอประสาทตาเสื�อม 

 
อดีตนัKนเคยทาํงานอยู ่ที �  ธ .ก .ส . 

กาํแพงเพชรครับ ด้วยการทาํงานที�มนัเร่งรัด
เครียดนะครับ ทาํใหเ้รามีสภาวะที�เจบ็ป่วยมาก
ขึKนทุกวนั ๆ    ปัจจุบนันีK ได้ลาออกมาแล้วนะ
ครับเนื�องดว้ยเราอยูก่บัโลกปัจจุบนั เราก็อาศยั
ดาํเนินชีวิต ความเป็นอยู่กบัสิ�งที�เป็นปัจจุบนั
นะครับ เจ็บป่วยก็พึ� งหมอพึ�งแพทยน์ะครับ
เพราะวา่เราอยูธ่นาคาร ธนาคารเลีKยงเราตลอดนะครับค่าใชจ่้ายเท่าไรธนาคารจ่ายให้โรงพยาบาลรัฐ 
โรงพยาบาลเอกชนจ่ายให้หมดนะครับก็เลยถือเป็นโอกาสดีวา่เรามีสวสัดิการดีนะเจ็บป่วยธนาคาร
ดูแลรักษาเรานะครับแต่หารู้ไม่วา่ การที�ธนาคารดูแลรักษาเราดว้ยการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เรานัKน 
กลบักลายเป็นโทษกบัเราในวนัขา้งหนา้นะครับซึ� งเราก็ไม่รู้ตวัวา่เราเองจะไดรั้บโทษนัKนจากการที�
ธนาคารดูแลเราแบบนีKนะครับ 

เริ�มตน้ดว้ยเราเป็นประมาณปี 2544 ประสบอุบติัเหตุรถชนกนันะครับปรากฏว่าในการ
ประสบอุบติัเหตุครัK งนัKนหนา้ของเราตรงบริเวณดัKงจมูกไดไ้ปฟาดกบัรถอีกคนัหนึ�ง ทาํให้ดัKงจมูกหกั
ยบุเขา้ไปดา้นในนะครับหมอก็ผา่ตดัแลว้ก็ยกจมูกขึKนมาใหเ้ท่าเดิมนะครับ หลงัจากนัKนเป็นตน้มาเรา
ก็จะกลายเป็นคนที�เป็นภูมิแพแ้พห้วดั แพอ้ากาศไดง่้ายมากนะครับแพไ้ดง่้ายมากนะครับตอนนัKน
รักษาอยูที่�โรงพยาบาลใหญ่ที�จงัหวดัพิษณุโลกนะครับ หมอก็แนะนาํวา่คุณก็ตอ้งไปหากินเนืKอนม
ไข่ บาํรุงใหเ้ยอะ ๆ คุณจะได ้ไม่แพ ้แลว้ก็ใหย้าเรามาทานเราก็ทาํตามที�หมอบอกทุกอยา่งถึงเดือนก็
ไปพบรับยาถึงเดือนก็ไปพบรับยานะครับทาํตามที�หมอบอกทุกอยา่งทาํไปทาํมา 3-4 เดือนต่อมาเรา
กลายเป็นคนที�มีไขมนัสูงนะครับมารู้ก็ต่อเมื�อเราปวดหัวเราปวดหัวแลว้เราก็สงสัย หมอทาํไมเรา
ปวดหวับ่อยจงัหมอก็วดัความดนัดูปรากฎวา่ ความดนั 200 นะครับหมอก็เลยให้ทานยา ทานยาไปก็
ดีเฉพาะตอนที�มีฤทธิQ ยาอยู่ พอหมดฤทธิQ ยาเราก็เป็นอีกนะครับตรวจเลือดดูก็ปรากฏว่าไขมนั
เยอะหมอก็ให้ยาลดไขมนัก็มากินยาลดไขมนั กินไปกินมากินมากินไปกินอยู่เรื� อย กินอยู่เป็นปี 
ไม่ใช่ 2 ปี เป็นประมาณ 5-6 ปีครับกินจนกระทั�งยาที�ไหนที�มนัดีหมอเอามาให้ผมให้หมดนะยาใหม่ 
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ๆ เอามาเพราะวา่เราเบิกไดใ้ช่ไหมจนเราไม่รู้วา่เราไดก่้อโรคใหม่ขึKนมาอยา่งเงียบ ๆ โดยไม่รู้ตวั นั�น
ก็คือเป็นโรคหัวใจแบบไม่รู้เนืKอรู้ตวั รู้สึกใจเจ็บแปล๊บ ๆ ต่เราก็ไม่ไดบ้อกหมอเป็นไขมนัพอกตบั 
ไขมนัพอกตบัจากที�เรากินยาลดไขมนันะครับ แล้วก็เป็นเนืKองอกที�ถุงนํK าดี เป็นเนืKองอกที�ถุง
นํK าดีพร้อมกบัมีนิ�วในถุงนํK าดีขนาดใหญ่กวา่เม็ดถั�วเหลือง 3 เม็ดอยูใ่นนัKนนะครับ ซึ� งตรงนีKผมเองก็
ไม่ไดคิ้ดวา่มนัจะเป็นอนัตรายอะไรเพราะคิดว่าเด̀ียวหมอก็คงจะดูแลให้เราไดก้็ปล่อยมนัไปไม่ได ้
ตกอกตกใจอะไรนะครับปล่อยมนัไป  

จนมาวนัหนึ�งเมื�อปี 2553 ประมาณเดือนเมษายน ในขณะที�ทาํงานอยูห่นา้คอมพิวเตอร์อยู่
หน้าจอคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าอยู่ ๆ มนัมีเหมือนคล้าย ๆ เราเอาวาสลีนไปป้ายไวที้�ดวงตาเรา
ขา้งล่างเหมือนวา่เป็นอยา่งนัKน เราก็คิดวา่คงไม่มีอะไรมัKงมือเราคงจะไปโดนสิ�งใดเขา้เด̀ียวอีกสักวนั
สองวนัมนัคงจะหายคงจะไม่เป็นอะไรอาจจะเป็นยางผลไมที้�เรากินอยูด่ว้ย ตอนนัKนก็คิดวา่เป็นอยา่ง
นัKนเราก็ใจเยน็ไม่ไดท้าํอะไรนะครับปล่อยมนัทิKงไป 1 สัปดาห์ผา่นไปมนัก็ยงัไม่หายก็ปล่อยมนัไป 
เด̀ียวมนัคงหายเองแหละไม่เป็นอะไรผา่นไปประมาณ 3 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ที�มีวาสลีนบาง ๆ ติดที�
ตาซ้ายที�เราวา่มนัเป็นเหมือนวาสลีนที�ตาซ้ายปรากฏวา่มนัไปเป็นที�ตาขวาอีกขา้ง มนักลบัไปเป็นที�
ตาขวาอีกขา้งหนึ�งเหมือนวาสลีนบาง ๆ ที�ตาขวาอีกขา้งหนึ�งพอเป็นตอนนัKน เราก็เริ�ม มนัไม่ใช่แลว้
สิขณะเดียวกนัตาเราก็เริ�มมองไดแ้คบลงนะมองไดแ้คบลงเริ�มเดินเตะนู่นชนนี�ดา้นซ้ายเริ�มหนกัขึKน
นะครับเมื�อเรารู้สึกวา่เราเป็นหนกัขึKนแลว้เราจะทาํยงัไง เราก็เริ�มใจร้อนเริ�มรู้สึกร้อนรนก็เลยไปหา
หมอที�เรารักษาอยู่ปัจจุบนัที�พิษณุโลกนะครับ คุณหมอก็แนะนาํให้ไปโรงพยาบาลเฉพาะทาง เป็น
โรงพยาบาลตาที�พิษณุโลกก็เขา้โรงพยาบาลตาที�พิษณุโลกอยู่ 6 เดือน 6 เดือนหมอที�ดูแลเรื�องตา
บอกวา่หมองงกบัอาการของคุณน่ะหมอไม่เคยเจอ ตัKงแต่หมอเป็นหมอมาหมอไม่เคยเจออาการแบบ
คุณเพราะฉะนัKนหมอไม่รู้จะทาํอย่างไร หมอแนะนาํว่าคุณควรที�จะไปหาโรงพยาบาลที�มนัใหญ่ ๆ 
นะครับ ไปโรงพยาบาลที�มนัใหญ่มีเครื�องไมเ้ครื�องมือพร้อมเพื�อเขาจะไดดู้แลรักษาให้ก็เลยไปทาํ
การตรวจที�โรงพยาบาลจุฬานะครับหมอก็ทาํการตรวจทุกอย่าง ส่องกลอ้งส่องเขา้ไปในลูกตาเรา
ตลอดใชไ้ฟขยายเขา้ไปหยอดขยายม่านตาเอาไฟส่อง เรียกหมอตัKงหลายท่านน่ะ มาช่วยกนัดูวา่มนั
เป็นอยา่งไรนะครับวนัแรกที�ไปนี�เจบ็แสบมากนะครับเจบ็แสบมากเลย เพราะวา่เขาใชไ้ฟส่องเขา้ไป
ในตาเรานะส่องเขา้ไปในตาเพื�อหมอจะได้ขยายม่านตาดูว่ามนัเป็นอย่างไรนะครับ หมอใช้เวลา
ตรวจสอบอยูว่นันัKน 1 วนัแลว้ก็ให้เรากลบับา้น นดัวา่อีก 1 เดือนคุณมาพบหมออีกทีหนึ�ง พร้อมกบั
ให้ยามาดว้ยเราก็ทานยาตามที�หมอบอกนะครับทัKงยาลดความดนัในตา ยาลดไขมนัที�ตอ้งทานอยู่ที�
พิษณุโลกลดความดนัตวัเองยารักษาปลายประสาทตาอกัเสบนะครับ ยาแกอ้กัเสบสารพดัยา ยาบาํรุง
ก็มีนะครับยาที�อยูใ่นบญัชียาหลกัยาที�อยูน่อกบญัชียาหลกั ไปครัK งแรกก็หมดอยูห่ลายพนัเหมือนกนั
นะครับ 1 เดือนผา่นไปก็ไปใหห้มอตรวจตามที�หมอนดั ก็ปรากฏวา่ไปตรวจครัK งที� 2 ที�ไปตรวจเราก็
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คิดวา่อาการมนัจะดีขึKนมนัก็ไม่ไดดี้ขึKนมนัไม่ไดดี้ขึKนนะครับ มนัก็อยูค่่อนขา้งจะแยล่งนะ ค่อนขา้ง
จะแยล่งไปเรื�อย ๆ หมอก็ทาํการตรวจเหมือนเดิมส่องเขา้ไปในตาเหมือนเดิมเราก็เจ็บแสบเจ็บปวด
เหมือนเดิมแลว้ก็ใหย้าแลว้ก็บอกวา่อีก 1 เดือนคุณมาใหม่นะครับทาํแบบนีKอยูป่ระมาณ 6 เดือนครัK ง
สุดทา้ยพบกบัอาจารยแ์พทย ์อาจารยแ์พทยที์�สอนนกัศึกษาแพทยท์ัKงหลายพร้อมกบัอาจารยก์็ไดน้าํ
นกัศึกษาแพทยม์าดูดว้ยวา่มนัเกิดอะไรขึKนกบัเราดวงตาเป็นอยา่งนีK  เขาไม่เคยเจอนะครับแลว้สุดทา้ย
ก็ไดรั้บคาํตอบจากคุณหมอวา่คุณรอวนับอดนะคุณรอวนับอดนะคุณไม่มีสิทธิQ หาย คุณไม่มีสิทธิQ หาย
ถา้คุณดวงดีคุณก็ไดอ้ยูแ่ค่ตรงนีK คือมนัไดอ้ยูแ่ค่นีK จะไม่มืดไปกวา่นีKนะ แต่วา่ประมาณ 80% นี�คุณรอ
วนับอดนะนะครับฟังคาํตอบจากหมอนีK เราก็ใจฝ่อเลยนะแต่ทาํใจดีสู้ครับเพราะวา่คิดวา่มนัคงไม่ถึง
กรรมเรากรรมเราคงไม่มากขนาดนัKนนะครับกรรมเราคงไม่มากขนาดนัKน 

เหมือนที�อาจารยห์มอเขียวบอกว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม ดั�งที�องค์พระสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ทรงตรัสไวว้า่ เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรมเมื�อเราทุกขม์ากเราก็หนัทางหนัหนา้พยายาม
หนัหน้าพึ�งพระธรรมพึ�งธรรมะก็สวดมนต ์ไหวพ้ระขอให้เราพบทางออกแลว้เราก็ไดพ้บทางออก
จริง ๆ พบจริง ๆ นะครับปกติทางธนาคารมีโครงอยู่กบัอาจารยห์มอเขียวอยู่ทุกปี ในปีนัKนทาง
ธนาคารไดมี้โครงการ เป็นโครงการที�พาพนกังานมาฝึกอบรมที�นี�เหมือนพวกเราที�ทาํกนัอยูทุ่กปีนะ
ครับ ปีนัKน ก่อนหน้านัKนเขามีมา 2 ปีแลว้ ผมก็ไม่เคยรู้ว่าเขามีโครงการนีKผมมาไดเ้ป็นรุ่นที� 3 ของ
ธนาคารนะครับถึงวนัเดินทางวนัเดินทางก็หลงัจากวนัที�รายการคนคน้ฅนออกนะครับ 1 วนัก็ได้
เดินทางมาที�สถานที�สวนป่านาบุญแห่งนีKนะครับก็ตัKงใจมามาดว้ยกนัทัKงหมด 4 คนนะครับ ธนาคาร
ส่งมาก็ถือว่าอนันัKนเหมือนเรามาปฏิบตัิงาน เมื�อมาถึงสิ� งที�เห็นทีแรกสิ�งที�เห็นทีแรกอาจจะ
เหมือนกับใครหลาย ๆ คนที�เห็นรถเลีK ยวเข้ามาปุ๊บเราก็มอง เอ้า นี�มนัเข้าป่านี�  มนัเข้าป่านี�แล้ว
สถานที�อย่างนีK เหรอที�วา่จะรักษาเราเอ๊ะมนัใช่หรือไม่นะ คิดอยา่งนีK เลย เอ๊ะ เราจะรักษาหายไหมก็
เพราะว่าเราไปเจอเครื�องมือที�ดีสารพดัมาแลว้นะเครื�องมือที�ดีสารพดัทุกอย่าง เครื�องมือราคาเป็น
แสนเป็นลา้นเราใชม้าหมดแลว้เรามาเจอแบบนีK  มนัจะหายไหมมนัใช่หรือเปล่า เราคิดผิดหรือคิดถูก
นะแต่คิดอีกใจก็คิดว่า ในเมื�อเราไดล้องรักษามาหมดแลว้อ่ะ เครื�องมือที�ดีที�สุดเราก็ใช้มาหมดแลว้ 
แล้วคาํตอบที�ได้ก็คือไม่มีทางออกไม่มีทางออกให้เราเพราะฉะนัKนเรามาตรงนีK ลองดูว่าจะเป็น
อยา่งไรลองดูนะครับ 

เช้ามาหมอบรรยายอะไรเราก็ฟังหมอไป หมอบอกว่า ตอ้งกวัซา ตอ้งดีท็อกซ์ ควรจะกวัซา 
ควรจะดีท็อกซ์ดื�มนํKาสมุนไพร กินอาหารของค่ายมากินอาหารมืKอแรกก็เหมือนที�ท่านคิดน่ะคง
เหมือนกนันั�นแหละมนัมีด้วยเหรออาหารอย่างนีK มนัจืดสนิท คือกลืนแทบไม่ลงกลืน แทบไม่ลง
เหมือนกนัมืKอแรกนะครับ กลืนแทบไม่ลงเหมือนกนัแต่ก็ตอ้งฝืนเพราะว่าไหน ๆ เรามาแลว้เราจะ
เราตกลงปลงใจที�จะมารักษาแบบนีKแลว้ก็ควรจะทาํตามที�หมอไดแ้นะนาํ ก็มืKอแรกก็ผา่นไปดว้ยดีนะ
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มืKอที� 2 มาก็ยงัฝืน ๆ อยูมื่Kอที� 3 ก็ยงัฝืนพอวนัที� 2 ก็เริ�มดีขึKนนะ วนัที� 2 เริ�มดีขึKนในระหวา่งที�ฟังบรรยาย
ไปหมอก็บอกวา่ดื�มนํK าสมุนไพรเอา้ เราก็ดื�มไปตามนัKนนะครับดื�มไปถา้ง่วงก็ไปฉี� หมอวา่อยา่งนัKน
ง่วงก็ไปฉี�ซะเดินไปลูบหนา้ลูบตานะ ถา้จะใหดี้ คือปกติลืมเล่าไปนิดนึงปกติผมอยูที่�ทาํงานนี�อดีตที�
ผา่นมาจะเป็นคนที�ไม่ดื�มเหลา้ผมไม่ดื�มเหลา้ไม่สูบบุหรี�  แต่ชอบของหวานหวานแบบแสบไส้เลย
ชอบหวานแบบนัKนเลยนะ แลว้ก็สิ�งที�ชอบอีกอยา่งหนึ�งก็คือกาแฟกาแฟก็กินไม่เยอะหรอก กาแฟกิน
ฟรีที�ทาํงาน วนัละ 5-6 แกว้ ตอนดึกกินใหห้ลบั กาแฟเชา้กินให้ตื�น ถา้กลางวนัห่างกาแฟหาไม่ได ้ก็
เครื�องดื�มชูกาํลงัเขาบอกวา่ให้กินไดไ้ม่เกิน 2 ขวดก็กิน 2 ยี�ห้อ ๆ ละ 2 ขวด ไม่เกินตามที�กาํหนด รวม
เป็นวนัละ 4 ขวด ศรีธนญชยัหาเรื�องใส่ตวันะเป็นอย่างนีK ประจาํเพราะฉะนัKนตอนมาค่ายนี�มนัก็จะ
ง่วง เพราะเราไม่ไดกิ้นกาแฟที�นี� ไม่มีกาแฟกินไม่ให้กิน หมอเขาแนะนาํว่าไม่ให้กินแลว้ก็ไม่มีให้
กินดว้ยขา้ง ๆ ใกล ้ๆ ก็ไม่มีกาแฟจะเดินไปตลาดมนัก็ไกลไปก็เลยไม่ไปก็อยูที่�นี�แหละก็ใชว้ธีิกวัซา 

หมอบอกว่ากาแฟที�ดีที�สุดก็อยูใ่นตวัคุณนั�นแหละอยู่ในนัKนแหละ เพราะว่าคุณกินกาแฟ
มาแลว้อยา่งนอ้ยคุณฉี�ออกนี�มนัก็มีอยูใ่นนัKนแหละ เพราะฉะนัKนคุณก็ลองกินอนันัKนแหละกินเขา้ไป
เถอะเด̀ียวมนัก็ดีขึKนเอง 2 วนัแรกที�หมอพูดเราก็ยงั หมอพูดมาก็ ฮึ แต่อยูใ่นใจน่ะยงัไม่กินหรอกจน
วนัที� 3 นั�นแหละวนัที� 3 ก็ลองดู หมอพูดทุกวนัลองดูก็ลองฉี�ใส่ฝ่ามือนี�แลว้ก็แตะดู (ทาํท่าแตะเขา้
ปาก) เออ้ มนัก็พอไดน้ะไม่ตายนี�หวา่ ไม่ตายนี�หวา่ ลองลองดูหลงัจากนัKนก็อยา่งนีK เลย (ทาํท่ายกฝ่า
มือขึKนซด) ลองดูเนาะ แต่ครัK งที�กินก็ยงัขมยงัเผด็ยงัเปรีK ยวยงัเค็มอยูน่ะหลงัจากนัKนมากินมนัทุกครัK ง
เลยทุกครัK งที�ไปฉี� กินหมดกินหมดทุกครัK งที�ฉี�แต่ไม่ไดกิ้นทัKงหมดที�ฉี�นะ คือกินส่วนหนึ�งแลว้ที�เหลือ
ก็ทิKงไปนะครับ เออ้พอกินแลว้มนัก็รู้สึกวา่มนัไม่ง่วงดีนะ มนัไม่ง่วงนะแลว้มนัไม่เพลียดว้ยนะมนั
จะตื�นแบบใส ๆ แต่ถา้กินพวกกาแฟพวกเครื�องดื�มชูกาํลงันี� กินแลว้มนัไม่ง่วงแต่วา่มนัไม่ใส มนัไม่
มีพลงันะตวันีKอาจจะเป็นตวัหนึ�งที�ทาํใหเ้ราป่วยก็ไดน้ะครับ 

แลว้ในระหวา่งที�หมอบรรยายนี�หมอก็บอกวา่คุณก็ทาํกวัซาทาํกวัซาไปพอกทาไป เรานั�ง
อยู่ตรงนีK เราก็กวัซาไปเรื�อย ฟังหมอบรรยายก็กวัซาตวัเองไป ไอเ้ราตาไม่ดีหมอบอกว่าคุณก็กวัซา
ตรงที�มนัป่วยเราก็กวัซาตาตวัเองไปอย่างนีK  ทาํไปทัKงหนา้ทัKงหลงัทาํทัKงหมดบนหวันี� เราก็นั�งขดูอยู่
ประจาํนั�งอยูต่รงนีK  ประจาํ7 วนัก็อยูต่รงนีKไม่ไดไ้ปไหนเลยนะก็กวัซาไป ความอศัจรรยม์าเกิดขึKนใน
วนัที� 4 ของค่าย  

จากเดิมที�เรามาแบบสายตาเราเกือบจะมองไม่เห็นเลยนะมืดมากเลย คือไปไหนนี�เดิน 
ไม่เห็นเตะไปทั�วแหละ ไม่รู้ใครเป็นใครเตะไปทั�วเลย วนันัKนเกิดอศัจรรย ์หมอกาํลงับรรยายเราก็นั�ง
ตรงนัKนแหละขดู ๆ ไป เอะ๊.. ตามนัสวา่งขึKนมาทนัที มนัเป็นไปไดย้งัไงเรางงสงสัยเราก็บอก ดีใจตา
มนัสว่างขึKนนี�แลว้เราก็บอกหมอวา่ตามนัสว่างขึKนเลยนี�หมอก็ประทบัใจว่าเออ สิ�งที�หมอบอกไวนี้�
มนัทาํไดผ้ลจริง ๆ นะเราก็ดีใจว่า โอ ้เราทาํไดเ้รามาถูกทางแลว้ตอนแรกที�เราวา่ เอ๊ะ อย่างนีK มนัจะ
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รักษาเราหายไหมกลบักลายเป็นวา่ วธีิแบบนีK นี�แหละที�รักษาเราหายดว้ยรักษาเราหายดว้ยนะครับซึ� ง
เป็นเรื�องแปลก ผมก็ไม่คิดวา่มนัจะหาย  

เคยมีอยู่วนัหนึ�งวนัหนึ�งของธนาคารที�เขาปิดรอบบญัชี ปิดรอบบญัชีเป็นวนัที�เครียดมาก 
ๆ พอเครียดมาก ๆ ปุ๊บนี�ตาเรามืดวนันัKนนี�ตามืด คือเดินไปไหนไม่ไดเ้ลยนะ ปิดบญัชีวนันัKนพอเวลา
ประมาณบ่าย 2 โมงครึ� งเป็นวนัสุดทา้ยที�ธนาคารจะปิดบญัชี ปรากฏว่าผมทาํไม่ได้เพราะตาผม 
ไม่เห็นผมตดัสินใจทิKงตรงนัKนเลยบอกถา้ใครจะช่วยไดก้็ช่วย ช่วยไม่ไดไ้ม่เป็นไร ผมตดัสินใจทิKง
ตรงนีKถา้คุณจะไล่ออกเพราะตรงนีKก็ยอมผมทิKงเลยเพราะผมมองไม่เห็นแลว้ ผมก็ปล่อยเลยครับมอง
ไม่เห็นเลยจะเดินไปไหนยงัเดินไม่ไดเ้ลย ตอนนัKนไดว้ชิาจากตรงนีK ไปแลว้หลงัจากที�มาอบรมแลว้นี�
ไดว้ชิาไปแลว้ก็ลองดูเมื�อเรากวัซาแลว้มนัตอนนัKนกวัซาแลว้ตาสวา่งขึKน เราก็กวัซาตวัเราก็กวัซาไป
ทั�วเลย ทัKงเบา้ตาทัKงดา้นหนา้ดา้นหลงัทัKงคอทัKงแขนแต่เนน้ที�หวันี�มากที�สุดนะครับก็ทาํไปนะครับทาํ
อยูป่ระมาณชั�วโมงหนึ�งทาํอยูป่ระมาณ 1 ชั�วโมง ตาเราเริ�มสวา่งกลบัมาที�เดิมนะ ตอนนัKนคิดในใจวา่
สงสัยเราบอดแน่แลว้ล่ะ แต่ว่าปาฏิหาริยก์็เกิดขึKนนะครับประมาณ 1 ชั�วโมง ตาเรากลบัมาสว่าง
เหมือนเดิมเราก็ดีใจแลว้ ไม่สนใจแลว้อะไรแลว้กลบับา้นแลว้เพราะอยูไ่ป เด̀ียวหนกักวา่นีK เรากลบั
บา้นไม่ไดก้็กลบับา้นไปนะ แลว้รุ่งขึKนอีกวนัมนัก็เป็นวนัปิดทาํการของธนาคารเราก็ไดพ้กัผอ่นอีก
วนั หนึ�งวนัทาํการถดัมาเราก็กลบัมาทาํงานปกติไม่มีอะไรนึกวา่จะโดนเจา้นายเรียกไปตาํหนิก็ไม่ได้
วา่อะไร ก็ปล่อยไปหลงัจากนัKนนี�ก็ยงัไดแ้วะเวียนมาเขา้ค่ายกบัอาจารยห์มออยูบ่่อย ๆ นะมีโอกาสก็
มาอยูเ่รื�อย 

หลงัจากเขา้ค่ายทุกค่ายที�ออกไปนบัตัKงแต่วนัที� 10 มิถุนายน 2553 เป็นตน้มาคือวนัแรกที�
เขา้มาที�นี�นะครับนบัจากวนันัKนเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนันีK  ก็ไดใ้ชชี้วิตในแนวทางแห่งค่ายหมอเขียว
มาตลอดนะครับอาหารมงัสวรัิติ เจ มงั ตลอดนะครับมีแต่ผกัไม่มีเนืKอสัตวน์ะ ไม่มีนํK าปลา ไม่มีกะปิ
มีแต่ผกักบัเกลือนะครับอยา่งมากก็เป็นซีอิdว ทานไปเรื�อย ๆ ทานไปเรื�อย ๆ ไม่ตอ้งกลวั ทานไปเรื�อย ๆ 
ในระหวา่งที�เรา ณ ปัจจุบนันี�ส่วนใหญ่เราจะร้อนทานไปเรื�อย ๆ ทานจนกวา่เราจะหนาวเราปฏิบติั
ไปเรื�อย ๆ ปฏิบติัแบบนีKตลอดไปเรื�อย ๆ มนัจะมีจิตวิญญาณบอกวา่ณ เวลานีK เราตอ้งการอะไรมนัจะ
บอกเลยนะ ณ เวลานีK เราอยากจะกินตวันีKแลว้เราไปกินแลว้มนัก็จะหายอาการที�เราเป็นอยูน่ะครับ  

อีกเหตุหนึ� งที�ผมตดัสินใจกินผกัพืชผกัตลอดก็ดว้ยเหตุผลที�ว่า รุ่นนัKนที�เขา้ค่าย อาจารย์
หมอถามว่าฟันของคุณน่ะ ฟันของคุณในปากน่ะมนัเหมือนฟันววักบัควายหรือมนัเหมือนฟันเสือ
เหมือนฟันแมว เราก็ตอบวา่เหมือนฟันววักบัควายครับ 

ถา้เราไดกิ้นอาหารที�ดีกินอาหารที�เขาเรียกวา่สมดุล ปรับสมดุลไดดี้ ฉี�เรามนัจะใสหรือวา่
หอมเหมือนชานี�อนันีKจะเป็นตวัรักษาไดดี้เลยนะครับแลว้ถา้ใครสามารถดื�มฉี�ไดทุ้กเชา้ ถา้ดื�มไดทุ้ก
เชา้นะครับท่านก็จะสามารถวเิคราะห์โรคไดเ้ลยวา่ท่านเป็นอะไรหรือเปล่านะ 
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เวลาดีท็อกซ์ดีท็อกซ์นํK าที�ดีที�สุดคือนํK าฉี� เรานั�นแหละนํK าฉี� เรานะครับ ดีท็อกซ์ไม่เป็น
อนัตรายไม่ร้อนไปไม่เยน็ไปนะครับ ใส่ไปเลยใส่ใหเ้ตม็นั�นแหละนะครับ ใชไ้ดทุ้กอยา่งทุกส่วนทัKง
อาบทัKงหยอดเวลาพอกทาก็ผสมเขา้ไปในผงถ่านดินสอพองนะครับ  

เคยมีบางครัK งทาํงานเครียด ๆ เกิดอาการจุกแน่นในทอ้งในกระเพาะนะครับ จุกแน่นใน
ทอ้งในกระเพาะก็ใชว้ิธีนํK ามนัเขียว 1 หยด นํK าสมุนไพรฤทธิQ เยน็สดนะครับใส่ขวดไวแ้ลว้ก็นํK าฉี�เรา
ผสมเขา้ไปเติมผงถ่านเขา้ไปสักประมาณชอ้นชา เขยา่ให้ดีแลว้ก็ดื�มนะครับไม่ถึง 1 นาทีอาการนัKน
หายเลย ลองนาํกลบัไปใชดู้นะครับ  

เทคนิค 9 ขอ้ใชท้ัKงหมด โดยเฉพาะหวัขอ้ธรรมะนะครับที�สาํคญัก็คืออยา่กลวัตายอยา่กลวั
โรคอยา่เร่งผลแลว้ก็อยา่กงัวลตดัออกให้หมดความกงัวลทุกเรื�อง ความกงัวลทุกเรื�องตดัมนัไปบา้ง
ตดัใหห้มดไดก้็ดีนะครับถา้เราตดัไม่ไดม้นัก็จะมาฆ่าเรามนัจะมาฆ่าเรานะครับ 

ทุกสิ�งทุกอยา่งอยูที่�ใจของเรานะครับจิตใจของเราถา้ตัKงมั�นอยูน่ะถา้ตัKงมั�นอยูนี่�เราสามารถ
ที�จะดาํเนินต่อไปไดเ้อาผมนี�เป็นตวัอยา่ง ผมลืมบอกไปก่อนหนา้นัKนบา้นผมนี�ขายอาหารตามสั�งมี
กินทุกอยา่งนะครับ อยากกินอะไรมีหมดแลว้ผมก็หกัโดยไม่กินอะไรในบา้นเลยนะ ผมแหกค่ายมา
เป็นแบบหมอเขียวทัKงหมดจนทุกวนันีKนะครับ ก็อยูอ่ยา่งนีK ใครจะชวนกินอะไรก็กินไป แต่เราก็บอก
ตวัเองเสมอวา่เราสบาย เบากายเป็นอยูผ่าสุกนั�นคือคาํตอบที�ดีที�สุดนะอยา่งที�หมอเขียวท่านบอกนะ 

(ทรงกลด นาคอร่าม. สัมภาษณ์ 2557, กนัยายน 10) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.19  คิมเบอลี� ออง 
หญิงพม่า  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
อาการ – ความเครียดสะสมมาก 
 

พรทิพย ์โพธิคามบาํรุง หรือ ฟอร์ด อายุ 63 ปีทาํงานอยู่สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ที�
สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกค่ะสหรัฐอเมริกาเนื�องจากช่วง 5-6 เดือนที�ผ่านมานีK  ก็ไดใ้ช้
ความรู้จากการศึกษาดว้ยตวัเองดว้ยการอ่าน “มาเป็นหมอดูแลตวัเองกนัเถอะ” ของคุณท่านอาจารย์
หมอเขียว กลบัประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านช่วงนัKนแล้วก็ได้นาํไปใช้กบัเพื�อนร่วมงาน มีเพื�อน 


