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กรณีศึกษาที� 
6.7 เล็บมือนาง นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ40 ปี  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
  

อาการปวดเข่าเนื�องจากนั�งวิปัสสนานาน เป็น 10 ชั�วโมง เกิดอาการปวดมาก ก็เลยมาเขา้
ค่าย ไดรั้บการรักษาในค่ายดว้ยการพอกดว้ยกากใบยา่นางที�เหลือจากการปั�นนํ3ายา่นางมาพอก พกั
สักครู่อาการที�เป็นอยูก่็หาย  
 

 
กรณีศึกษาที� 
6.8 คะนา้ นามสมมติ 
ชายไทย จงัหวดั สุรินทร์ 
สัมภาษณ์เมื�อ 21-30 เมษายน 2552  ณ ศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ 
 
ถาม:
ตอบ: 

ช่วยเล่าประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพของตวัเองและการช่วยเหลือผูอื้�น 
เขา้ค่ายครั3 งแรกที�จงัหวดัตรัง ทะเลธรรม เมื�อมีนาคม พ.ศ. 2552 ก่อนไปเขา้ค่ายมี
ลกัษณะเหมือนซากศพเดินได้ เพราะไม่มีกาํลงั ทาํงานที�กรุงเทพเป็นเวลา 20 ปี กิน
นอนไม่เป็นเวลา เจอมลพิษ ล่าสุดก่อนที�จะไปเขา้ค่าย ทาํงานอยูที่�การบินไทย 10 ปีเป็น
งานที�หนกัและคิดวา่เจอยาสเตียรอยด ์อาการจึงหนกัมาก พลงัชีวติเหลือประมาณ 10%  
หลงัจากผา่นการเขา้ค่าย 10 วนัไดผ้ลมหศัจรรย ์ ทาํใหห้ลงัจากการเขา้ค่ายได ้
นาํความรู้มาเผยแพร่ที�จงัหวดัสุรินทร์บา้นเกิด โดยเริ�มจากการคั3นนํ3ายา่นางใหค้นที�
บา้นดื�ม อยูที่�นั�น 10 วนั ก็นั�งคั3นยา่นางใหทุ้กวนั ตื�นแต่ 6 โมง ใส่กระติก 1 กระติก เชา้
มากินทั3งหมู่บา้น บ่ายก็คั3นอีก 1 กระติกมากินทั3งหมู่บา้น บนัทึกขอ้มูลไวมี้ทั3งหมด 33 
คน ทุกคนจะบอกวา่มีอาการเบาเนื3อเบาตวั เพราะคนส่วนใหญ่จะเป็นโรคปวดหวั นอน
ไม่ค่อยหลบั เมื�อยตามเนื3อตามตวั แต่คนที�เป็นหนกั ๆ  ที�อยูข่า้งบา้น ตกเยน็ก็จะด่าสามี
ตลอด เขามีบุญวนัที� 4 ผมทาํกวัซาให ้ ผลปรากฏวา่ หลบัสนิท ไม่ด่าสามี ที�เขามี
พฤติกรรมอยา่งนั3นเพราะเขารู้สึกร้อน ดื�มนํ3ายา่นางก็ไม่พอ ตอ้งทาํกวัซาจึงหาย สืบ
ประวติัพบวา่เขาไปทาํงานที�ชลบุรี เขาไปรับพิษมาจากสีเคมี จะปวดไปถึงขา พอกวัซา 
เขาหลบัสนิท อีกคนเป็นลุง  (สามีของป้า) เป็นเบาหวาน มือบวม เทา้บวม วนัที�สี�หลงั
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ดื�มนํ3ายา่นาง เทา้ยบุ ตื�นเชา้ เดินไปไหนมาไหนเยี�ยมเพื�อน ก็ไม่เหนื�อย มีกาํลงั อีกคน
เป็นลูกของลุง เป็นไมเกรนมา 5-6 ปี ดื�มนํ3ายา่นาง 1 แกว้ภายใน 3 นาที เขาก็สามารถ
หลบัได ้ หลงัจากนั3นดว้ยความอยากหายไว เขาดื�มมากขึ3นทาํใหเ้ขาปวดหวั เขาตอ้ง
แกไ้ขโดยการกดนํ3าร้อนใส่นํ3 ายา่นางแลว้ค่อยดื�ม อาการจึงดีขึ3น สันนิษฐานวา่มีอาการ
ฤทธิJ ร้อนตีกลบัเป็นเยน็ ดงันั3นตอนทาํทุกครั3 งผมจะใส่นํ3าร้อน 
หลานอาย ุ4 เดือนนํ3ามูกไหลไม่หยดุ ก็บีบนํ3าสกดัยา่นางใหใ้ส่ปาก 2 หยด ก็หาย นํ3ามกู
แหง้เลย 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.9 มะขามหวาน นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ51 ปี การศึกษา ปริญญาโท ประกอบอาชีพ รับราชการครู 
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
 
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ: 
ถาม : 
ตอบ: 
 
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ: 
 
ถาม: 
ตอบ: 
 

เป็นโรคอะไร 
โรคกระเพาะ 
มีอาการอยา่งไรบา้ง 
มีอาการ มีเลือดออกในช่องทอ้ง อาเจียนออกมาเป็นเลือด มีการส่องกลอ้งและไดต้ดัเนื3อเยื�อ 
ในกระเพาะออกบางส่วนออก นํ3าหนกัลด ตวัซีด  
ไดดู้แลตวัเองอยา่งไรบา้งหลงัจากเขา้ค่าย 
กินตามแนวที�มีการสอนในค่าย แต่ไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าไหร่ มีการกินกลว้ยดิบเพื�อรักษาแผล 
ในกระเพาะ 
ระยะเวลาที�ดูแลตวัเองมานานเท่าไหร่หลงัจากที�เขา้ค่ายมา 
ประมาณ 3 เดือน 
ร่างกายต่างจากก่อนอยา่งไร 
แตกต่างมาก  ร่างกายแขง็แรงขึ3นจนนกัเรียนหลายคนทกัวา่ตวัเองแขง็แรงขึ3น ผอมลงแต่
ไม่ซีด ไม่มีเลือดออกในช่องทอ้งอีกแลว้ ไม่ไดอ้าเจียนออกมาเป็นเลือดอีกเลย 
ค่าใชจ่้ายในการรักษาแนวทางแพทยว์ถีิพุทธและตามแบบแผนปัจจุบนั ต่างกนัอยา่งไร  
หมดค่ารักษาไปกบัแผนปัจจุบนัทั3งสิ3นประมาณ 150,000-200,000 บาท ภายในเวลา 10 
กวา่วนั แต่ทางแนวทางของส่วนป่านาบุญแทบจะไม่ไดใ้ชเ้ลยและยงัไดช่้วยเหลือคนอื�นดว้ย  
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ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 

จิตใจเป็นอยา่งไรพอมาปฏิบติัตามแนวนี3   
มีความสุขมาก มีจิตที�จะให ้ มีจิตที�จะช่วยเหลือผูอื้�น รู้สึกเบากาย มีกาํลงั มีจิตที�จะ
ช่วยเหลือผูอื้�น ศาสนาคริสต ์ พระเยซูเจา้สอนให้รักพระเป็นเจา้ และรักตวัเอง และ
พอมาไดศึ้กษาเกี�ยวกบัศาสนาพุทธ เขาบอกวา่ทาํจิตให้ผอ่งแผว้ แต่ก็มีคนบอกวา่ 
ธรรมชาติก็เป็นพุทธ จนมาเจอแพทยว์ถีิพุทธก็รู้สึกวา่ ความเบาสบายทาํใหมี้พลงั
เพิ�มขึ3น และเมื�อเราทอ้แท ้ ก็เอาหลกัคาํสอนของคุณหมอเขียวที�วา่ วธีินี3 เป็นวธีิเดียว
เท่านั3นที�ทาํให้รอด ก็ทาํใหเ้รามีพลงัใจที�จะสู้ต่อไป และอยา่งนอ้ยเราจะไดไ้ม่เป็น
ทาสของยาที�มาจากตะวนัตก 

 
กรณีศึกษาที� 
6.10 ลดาวลัย ์นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ51 ปี การศึกษา ปริญญาตรี ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั 
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม: 

 
ป่วยเป็นอะไร 
ป่วยเป็นมะเร็งเตา้นม ระยะที� 3 
ช่วยเล่ารายละเอียดใหฟั้งหน่อย 

ตอบ: เริ�มตรวจพบกอ้นเนื3อที�เตา้นมดา้นซา้ย เดือน พ.ย. 2550 ตรวจที�โรงพยาบาลเจา้พระยา 
ผลคือไม่พบสิ�งผิดปกติ แพทยจึ์งนดัให้มาตรวจอีกครั3 งอีก 6 เดือน ซึ� งไปตรวจอีกครั3 งใน 
ต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 ครั3 งนี3  พบก้อนเนื3อผิดปกติ และต่อมนํ3 าเหลืองใต้รักแร้
ดา้นซา้ยมีการอกัเสบ จึงยา้ยไปรักษาต่อที�โรงพยาบาลบางปะกอก และส่งต่อไปที�โรงพยาบาล
จุฬา ฯ ครั3 งนี3ผลบอกวา่ พบกอ้นเนื3อผดิปกติ 2 จุดที�เตา้นมดา้นซา้ย พร้อมแจง้ผลให้ทราบวา่
เป็นมะเร็ง แจง้ขั3นตอนการรักษา โดยบอกวา่ควรทาํคีโมเป็นการด่วนติดต่อกนั 6 ครั3 ง ก่อน
จะใหต้ดัเตา้นมทิ3งและตามดว้ยการฉายรังสีตามลาํดบั 

สภาพจิตใจรู้สึกทอ้แท ้ห่อเหี�ยว หมดกาํลงัใจ เพราะเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ และ
ลูก ๆ  ที�จะตอ้งดูแลร่างกายเรา เราไม่มีแรง เดินไม่ไหว ตอ้งนอนพกัอยา่งเดียว 

การตดัสินใจและเหตุผลที�เลือกแพทยท์างเลือก ปฏิเสธการรักษาทางแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั เนื�องจากระยะเวลา 6 เดือนที�รอแพทยต์รวจอีกครั3 ง ไดศึ้กษาขอ้มูลเพิ�มเติม จึงได้
ทราบว่าการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบนัไม่ค่อยได้ผลเท่าที�ควร และได้ทราบว่ายงัมี
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ช่องทางการรักษาที�เรียกวา่แพทยท์างเลือก ประกอบกบัไดอ่้านหนงัสือ ถอดรหสัสุขภาพร้อน
เยน็ไม่สมดุลของคุณหมอเขียว และไดมี้โอกาสเดินทางไปเขา้ค่ายสุขภาพที�อาํเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหารวนัที� 12-20 มิถุนายน 2551 จึงไดเ้ขา้ใจถึงสาเหตุที�คนในปัจจุบนั มีปัญหา
สุขภาพกนัมาก จึงตดัสินใจรักษาที�ตน้เหตุ ไม่ใช่ปลายเหตุ 

ซึ� งก็มีปัญหาที�เกิดขึ3นจากการตดัสินใจ และระหว่างการรักษาคือ คุณพ่อคุณแม่ 
ญาติพี�น้อง คนรอบขา้งไม่เห็นด้วยเพราะเชื�อว่า การรักษาตามแพทยปั์จจุบนัน่าจะดีกว่า 
ประกอบกบัการที�นํ3 าหนกัลดลง เนื�องจากการปรับพฤติกรรมการบริโภคใหม่ทั3งหมดจึงตอ้งคอย
ตอบคาํถามเกี�ยวกบัเรื�องนํ3 าหนกั และตอ้งไม่หว ั�นไหวกบัสายตาคนรอบขา้งที�มกัมองดว้ย
ความไม่เชื�อถือ แต่สําหรับเรื�องการปรับการบริโภคใหม่ทั3งหมดนั3นกลบัไม่เป็นปัญหาเท่าใด
เนื�องจากเดิมเป็นคนไม่บริโภคเนื3อสัตวอ์ยูแ่ลว้ และยงัเชื�อมั�นในความเพียรพยายาม วา่หาก
ตั3งใจแลว้ ความสาํเร็จยอ่มเกิดขึ3นแน่นอน 

ขั3นตอนในการรักษาหลกั ๆ  เกี�ยวกบัเรื�องกายและใจ และพยายามปฏิบติัตาม
หลกั 7 อ. ไดแ้ก่ อิทธิบาท 4 อารมณ์ อาหาร ออกกาํลงักาย และอิริยาบถ อากาศ เอนกาย 
เอาพิษออก อยา่งเคร่งครัด 

กาย ฝึกรับประทานอาหารรสจืด งดเนื3อสัตว ์ทานอาหารตามลาํดบั ผกัสด ผลไม้
สดฤทธิJ เยน็ ถอนพิษร้อน เช่น กวัซา แช่มือแช่เทา้ ดีท็อกซ์ ออกกาํลงักายโดยการโยคะโดย
เมื�อทาํทั3งหมดขา้งตน้ รู้สึกเบาสบาย กระปรี3 กระเปร่า มีกาํลงัขึ3นมาก 

 ใจ ฝึกการปล่อยวาง ไม่คิดมาก ไหวพ้ระสวดมนต ์ปฏิบติัธรรม ซึ� งช่วยให้ผ่อน
คลายความเครียดขึ3นมาก ทาํใหเ้ขา้ใจโลกมากขึ3น ไม่เก็บเรื�องเล็กนอ้ยมาคิดเหมือนเมื�อก่อน 

สรุป มีความเพียรพยายาม มุ่งมั�นตั3งใจในการปฏิบติัใหเ้ตม็ที� 
สาํหรับค่าใชจ่้ายก็ไม่สูงมากนกั เนื�องจากผกัสดผลไมส้ด หรือสมุนไพรฤทธิJ เยน็ 

สามารถหาไดไ้ม่ยากในทอ้งตลาดทั�วไป หรือจากพืชผกัสวนครัวขา้งบา้นและมีราคาไม่แพง
ผลการรักษาแพทยท์างเลือกกบัคุณหมอเขียว ตั3งแต่ไปเขา้ค่ายช่วงมิถุนายน พ.ศ.2551-ปัจจุบนั 
(เมษายน 2553) เป็นระยะเวลา 1 ปี กบั 10 เดือน พบว่า กอ้นเนื3อที�แข็งที�เต็มเตา้นมเล็กลง
ประมาณ 70% ไม่มีอาการเจ็บปวดใด ๆ  ร่างกายแข็งแรง เบาสบายกาย มีกาํลงั มีพลงัชีวิต
เต็มที� สามารถทานได้อย่างปกติ ไม่ค่อยรู้สึกเหนื�อย นํ3 าหนักลดลง 11 กก. ในช่วงแรก  
แต่ปัจจุบนันํ3 าหนกัเพิ�มขึ3นอีก 2 กิโลกรัม และสมดุลคงที�อยูที่�นํ3 าหนกั 54 กิโลกรัม จาก 63 
กิโลกรัม แต่กลบัรู้สึกแข็งแรงมากกวา่ตอนที�นํ3 าหนกัมาก ในตอนแรก 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 
ไดต้รวจร่างกายตามแนวแพทยท์างเลือก ผลปรากฏว่า พิษร้อนของเซลล์มะเร็งไดห้มดไป
แลว้ แต่จะยงัคงดูแลตวัเองตามแนวทางนี3 ต่อไป โดยจะทาํการปรับสมดุลร่างกาย เพื�อให้
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เหมาะสมกบัสภาพร่างกายในแต่ละช่วง เพื�อที�จะใหมี้สุขภาพที�ดีทั3งกายและจิตยิ�ง ๆ  ขึ3นไป 
 

 
กรณีศึกษาที� 
6.11 ผกับุง้ นามสมมติ 
ชายไทย 
 
ถาม:
ตอบ: 
 

 
เป็นโรคอะไร ช่วยเล่ารายละเอียดหน่อย 
โรคมะเร็ง หมอแนะนาํให้ฉายแสงและทาํคีโม ได้ปฏิบติัตวัมาเขา้ค่ายที�ดอนตาล  ออก
กาํลงักาย เดินเร็วทุกวนัประมาณวนัละ 7 กิโลเมตร ไดมี้การดื�มนํ3าปัสสาวะมาตลอด อาการ
ทุกอย่างเริ� มดีขึ3น การดื�มนํ3 าปัสสาวะทาํให้ผิวพรรณชุ่มชื�น ได้ดื�มวนัละ 3 ครั3 งหลงัอาหาร 
ทุกวนั และไดดื้�มนํ3ายา่นางมาตลอด ไดเ้ริ�มปฏิบติัตวัมาตั3งแต่ สิงหาคม ปี พ.ศ.2552 ตอนนี3
ไดไ้ปตรวจมะเร็ง ผลเเล็บออกมาไม่มีเชื3อมะเร็งแลว้ที�โรงพยาบาลโอบุค จงัหวดัเชียงราย 
และไดไ้ปตรวจยืนยนัอีกถึง 3 โรงพยาบาล หลงัจากที�รักษาตามแนวนี3มาแค่ไม่ถึง 6 เดือน
ดว้ยซํ3 า  

พอทราบว่าเราเป็นมะเร็ง ก็ได้เขียนจดหมายลาครอบครัวเรียบร้อยแล้ว เป็น
จดหมายลาตาย เราไม่ได้กลัวตาย ที�เขียนใบลาก็คือ เป็นการขอบคุณครอบครัวที�ได้ให ้
การดูแลเรา แต่ตอนนี3 โรคไดห้ายแลว้ ตอ้งขอขอบคุณ หมอเขียวและทุก ๆ  คนดว้ย เพราะ
หากถา้ไม่ไดรั้บคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ที�ทุกคน ก็จะไม่หายจากโรค  

เมื�อก่อนผมร่วงจนหมดและมีหงอก แต่ตอนนี3 เริ�มมีผมขึ3น และผมหงอกก็เริ�มหายไป 
หลงัจากที�ดื�มนํ3 าปัสสาวะ การดื�มนํ3 าปัสสาวะก็แค่กลั3นลมหายใจแลว้ก็ดื�มไปเลย สิ�งที�คุณ
หมอบอกนี3  ไม่ผดิ เพราะเราไดบ้อกให้แฟนทาํดีท็อกซ์ โรคที�เป็นอยูก่็ไดห้ายไป เพราะฉะนั3น
สิ�งที�คุณหมอแนะนาํมาใหท้าํตามเพราะโรคจะไดห้าย 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.12 ดาหลาแดง นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ49 ปี  
จงัหวดั นครปฐม  

 
ถาม: มีอะไรจะเล่าใหฟั้งบา้ง 
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ตอบ: 
 
 
 
 
 
 

อยากบอกเล่าใหคุ้ณหมอรับรู้ถึงความสําเร็จ จากที�ไดไ้ปเขา้ค่ายที�สวนป่านาบุญ ขอเริ�มตน้
ที�ตวัเองก่อนนะคะ คือตอนที�อยูใ่นค่าย ไม่ไดท้าํ Detox เพราะมีความรู้สึกเกรงใจค่ะ วา่จะ
มีคนมารอเขา้ห้องนํ3 า 2 วนัแรก คงเป็นช่วงที�พิษออก  ปวดหัวมาก ๆ  เลย คือปวดมา 9 ปี 
แลว้ค่ะ หลงั ๆ  เป็นมากเลย ยิ�งตอนก่อนประจาํเดือนมาจะปวดจนนอนร้องไห้เสียงดงัเลย 
ลูก ๆ  เขาก็กระวนกระวายใจกนัมาก ที�ตอนฟังหมอบรรยายว่า คนปวดหวั มา 10 ปี หมอดดั
คอให ้2 ทีหาย พอพกัเบรก ก็ไปขอใหห้มอช่วย บอกใหช่้วยทาํใหบ้า้ง แต่หมอปฏิเสธ รู้สึก 
จ๋อย ๆ  ค่ะตอนนั3น สุดทา้ยไปออ้นใหบิ้นตรงทาํให ้พอดีแฟนเขาอยูด่ว้ยก็ช่วยบอก เขาก็ทาํ
ใหพ้อสมควร บินตรงยงับอกเลยวา่ร้อนมาก ตึงดว้ย และตอนจะกลบั ริบหรี� เลยค่ะ บินตรง
ทาํการดัดตวัชุดใหญ่ให้ วนันั3นเลยไม่ได้ลาหมอกับแม่นะคะ ตวัเองพอ 2 วนัที�พิษออก 
ลูกกวัซาให้ก็ทานํ3 ามนัเขียวตลอด ดื�มนํ3 าปัสสาวะตลอด ไม่ทิ3งนํ3 าปัสสาวะเลย ก็หายปวดหัว
ไปได ้และพอกลบัมาก็ปฏิบติัค่อนขา้งเตม็ที�  

ยงักินปลาขา้วสารทอด แต่แช่นํ3 าจนจืดนะคะ ผดัไข่ใส่มะระ ใช้นํ3 าแทนนํ3 ามนั
ตลอดค่ะ ทานอาหารที�ปรับเปลี�ยน จนรู้สึกเกะกะกบัขวดนํ3 ามนั ซีอิ3ว นํ3 าปลา เครื�องเทศต่าง ๆ  จะ
ระบายทิ3งแต่ยงัไม่มีเวลาเลยค่ะ 

 ขา้วที�เคยหุงดว้ยหมอ้อดัความดนัก็ไม่ใชเ้ลยใชนึ้�งแทน  พอดีมีหมอ้นึ�งสแตนเลส 
อยู่แลว้ ตวัเองเคยใช้วิธีแมคโครไบโอติกเต็มรูปแบบ ก็จะมีเตาถ่าน เครื�องหมอ้ ถว้ยเป็น 
ดินเผาก็เอามาหุงขา้ว หอมอร่อยมากค่ะ แต่วนัแรกก็ไปซื3อขา้วขาว หาขา้วซ้อมมือไม่ทนั ก็
อร่อยไปอีกอยา่ง สามารถลืมขา้วที�หุงกบัสาหร่ายหมอ้ความดนัไดค้่ะ  
 และวนัที� 2 ก็เริ�ม Detox และทาํมาทุกวนัค่ะ ถึงวนันี3  5 มิถุนายน 2553 ก็ 10 วนั
พอดี ดิฉันดีวนัดีคืน ขาที�บวมค่อย ๆ  ลดลงทุกวนั ปกติเวลานั�งตดัผา้จะมีปัญหามาก นั�ง
ยองไม่ไดข้าจะบวม แต่คราวนี3  นั�งตดัผา้ให้แม่ รู้สึกไม่ปวดขอ้เทา้ ไม่ปวดขา เหมือนแต่
ก่อน พอลองผา้ถุงนอ้งแทนที�ขนาดพอดีกบัตวัเองก็ชอบใจ ไปขนผา้ถุงของตวัเองที�ปกติจะ
ใชเ้ข็มขดัคาดเอา มาเยบ็อีก เลยเยบ็เต็มบา้นเลย 10 กวา่ผืน เมาผา้ถุงไปเลยค่ะ แต่คุณหมอ
คะ เยบ็ผา้ถุงแค่ไม่กี�วนั ขนาดที�เยบ็ไวก้็ใช้ไม่ไดเ้ลย พอวนั 2 วนัมานี3  ผอมลงมากเลย ใส่
แลว้เหี�ยวเลย เพราะปฏิบติัตวัแบบในค่าย คือ ในตูเ้ยน็ไม่มีนํ3าเปล่าเลยค่ะ ทาํอาหารทาํสด ๆ 
3 มื3อ นํ3าสมุนไพรฤทธิJ เยน็สด ทาํทุกวนั ลูก ๆ  ก็ดว้ย มีความสุขดีค่ะ ตอนนั3นนะคะดิฉนัใส่
ผา้ถุงที�เยบ็ขึ3นใหม่สไตลแ์ม่ เดินไปไหนมีแต่คนชมตลอด คือ บางคนชี3ชมมาแต่ไกลเลยค่ะ 
ทั3งที�ไม่รู้จกักนั แบบใครเห็นก็ทกัหมด  

 ดิฉนัหนา้ตาดีขึ3น หนงัตาที�เคยหยอ่นลงมาจนตาไม่เป็น 2 ชั3น ก็ค่อย ๆ  เห็นขึ3น
ชดัเจนขึ3น ๆ  จนลูกชายคนโต  (เบอร์ดี3 ) ชมตลอด ดิฉันสวยขึ3นอย่างไม่ตั3งใจค่ะ ขณะที�
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ร่างกาย อาการไม่สบายตวัต่าง ๆ ลดลง สุขภาพดีขึ3น ก็รู้สึกซาบซึ3 งถึงคุณหมอตลอด นึกถึง
คนที�เขาอาการหนกั ๆ  แลว้หายนี� เขาจะรักคุณหมอมากขนาดไหนหนอคะ 

ลูกชายคนโต  (เบอร์ดี3 ) และคนเล็ก  (บอล) กลบัมาวนัแรก เขาก็เดินทางต่อ (รถ
ตู)้ ไปอยุธยา ไปเอารถและไปพกักบัพ่อเขา (ดิฉนัแยกกบัแฟนแสนนานมาแลว้ค่ะ) ลูก 2 
คนน่ารักมาก ๆ  ไปกวัซาให้พ่อเขา ไปแนะนาํเรื�องอาหาร และคนเล็กก็ไปสอนพ่อเขาทาํ
คอนโดผกัฤทธิJ เยน็ของพอ่สามแกว้ค่ะ และลูกคนนี3ค่อนขา้งจะเขม้เรื�องอาหารของหมอค่ะ 
เดิมก่อนไป 2 คนนี3 ดื3อสุด ๆ  จนดิฉันแทบจะถวายวดั หรือบริจาคคนอื�นอยู่แลว้ค่ะ เดิมที�
ดิฉนัจะปลีกวเิวกหาที�บวชอยู ่กาํลงัเล็งหาสถานที�หมายตาไวที้�แม่บงกช แต่ลูก ๆ  รับไม่ได ้
ดิฉันเคยถือศีล 8 นุ่งห่มขาวอยู่ 3 เดือนเต็ม สุดทา้ย ลูกคนเล็ก ถูกพิจารณาให้ออกจาก
วิทยาลยั  (ดุริยางคศิ์ลป์มหิดล) จนวนัที�เขาเชิญแม่ไปรับฟังคาํพิจารณา อ.สุกรี บอกให้เล่า
ชีวติมาสิ  

ลูกคนโตเปลี�ยนแปลงมาก ตั3งแต่ไปเขา้ค่ายเขาน่ารักมาก ตอนที�นั�งเล่นในครัว 
ลูกเห็นหมอ้ใบใหญ่วางเรียงรอล้าง แต่ไม่มีคนล้าง เขามาถามว่า แม่ ๆ  “ดี3 ล้างได้ไหม” 
ดิฉนัประทบัใจมาก คือ มนัเกิดจิตอาสาดว้ยตวัเขาเอง เล่นเอานํ3 าตารื3นเลยค่ะ เมื�อก่อนลูก 2 
คนจะลืมของทิ3งของ ตอนไปค่ายนี�เขาลืมของกินถึง 9 ครั3 ง มีโทรศพัทมื์อถือก็หายไปดว้ย  

กลับมาบ้านเด็กระมัดระวงัมากขึ3 น เขาเริ� มไปขี�จักรยานแบบเต็มรูปแบบ 
เมื�อก่อนจะเอาอะไรก็ขอ ๆ  ตอนนี3 เขาประหยดัไดทุ้กรูปแบบ ไม่อ่านการ์ตูน ไม่กินเหลา้ 
ไม่สูบบุหรี�   (2 อนันี3  เลิกตั3งแต่ 1 มีนาคมแลว้ค่ะ) ไม่กินขนมไม่เล่น Net เหมือนเคย ดูแล
สุขภาพ มีสติมากขึ3น เมื�อก่อนวางอะไรก็ทิ3งส่งไดทุ้กวนัค่ะ  

และเขาก็ไปโฆษณากบัอาจารยบ์า้งเพื�อนบา้ง วนัหนึ� งเขาลากเพื�อนเขา้มาบา้น 
บอกเพื�อนสูบบุหรี�  ดิฉนัเลยใหก้วัซาและถ่ายรูป ตอนนี3 เพื�อนคนนั3นหยดุสูบบุหรี�ดว้ยตวัเอง
แลว้ค่ะ ลูกก็คงทาํต่อไปกบัเพื�อนคนต่อไปค่ะ น่าชื�นใจไหมคะ  

ส่วนลูกคนเล็ก กลบัมาเขานวัเนียกบัแม่มาก ออ้ อารมณ์ของลูก 2 คนเปลี�ยนไป
มาก อาหารที�สมดุลมีผลมาก ไม่ขี3โมโห ฉุนเฉียวอยา่งเมื�อก่อน แต่ยงัมีอยูบ่า้ง ลูก ๆ  มกัมา
นวดดิฉนัตลอด บางช่วงคนโต บางช่วงคนเล็ก สลบักนั ช่วงนี3คนเล็ก ยงัไม่มีจกัรยาน จะ
ขลุกอยู่กบัดิฉันตลอด วนัหนึ� งขณะเขานวดดิฉันอยู่ เขาบอกว่า แม่ถ้าวนัหนึ� งแม่จะตาย 
แม่ตายไปเลยนะ ไม่ตอ้งห่วงบอลกบัพี�ดี3  ยงัไงไม่มีกินก็หาทางหากินกนัจนได ้ยงัไงก็ตอ้ง
อยู่กินได ้ให้แม่ตายไปเลยนะ แม่จะได้ไปเกิดที�ดี ๆ  ดิฉันฟังแล้วอึ3 งไปเลย เขา 2 คน ฟัง 
คุณหมอสอนเรื�องวางขนัธ์  

และวนัหนึ�ง ตอนนี3 ดิฉนัขอใหพ้อ่เขาซื3อจกัรยานใหลู้กคนเล็ก ให้สองพี�นอ้งขี�ไป
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ดว้ยกนั นาน ๆ  ดิฉนัจะเอ่ยปากกบัเขาสักครั3 ง เขาก็ให้ทนัที สองพี�นอ้งไดจ้กัรยานมาก็ง่วน
ปรับโน่นแต่งนี� จนนิ3วชี3 ลูกคนเล็กได้แผลเลือดออกไม่หยุด เขากาํลงัจะไปขี�จกัรยานกนั 
แต่งชุดเรียบร้อยแลว้ ดิฉนับอกใหเ้อาฉี�ทาเลย เขาบอกไม่ ดิฉนัก็ดุ เขาบอกไม่ปวดฉี�ต่างหาก พอ
ขบัไป ๆ  เลือดยงัไหลอยู ่พี�ชายพานอ้งจอดขา้งทาง ใหฉี้�ใส่เลย เลือดหยดุทนัที   เขาตื�นเตน้
มาก เมื�อก่อนนะคะเวลามีแผลแค่มีดบาดนิดเดียว ดิฉันส่งโรงพยาบาลธนบุรี 2 ค่ารักษา
เที�ยวเดียวเกือบ 3,000 บาท รักษาต่อเนื�องเป็นหมื�นทุกที (ใช้ประกนั) ต่อไปถา้ผละภาระได้
บา้ง ดิฉนัจะขอไปเป็นจิตอาสาค่ะ คงเป็นงานครัวที�ถนดั งานผา้ที�เยบ็จกัรทั3งหลาย หรือพวก
ความคิดสร้างสรรคอ์ะไรทาํนองนี3  อีกอยา่งที�ดีใจสุด ๆ  คืนวาน ดิฉันปวดประจาํเดือนมา
ตอนตี 2 คือคิดวา่ตวัเองปัสสาวะ ค่ะ มนัแฉะนิด ๆ  พอเขา้ ห้องนํ3 า จะลองฉี�ดื�ม ถึงเห็นเป็น
เลือด งงมาก ๆ  ค่ะมนัไม่มีอาการทุรนทุราย เหมือนเคย ไม่ปวดหวั  (แทบระเบิด) ไม่ปวด
เมื�อยตึงเส้นเอ็นตามตวัเหมือนเคย ไม่โมโห ไม่หงุดหงิด เดีZยวนี3 ดิฉนัมีความสุขรู้สึกตวัเอง 
อารมณ์ดีตลอดค่ะ 

เหล่านี3 คือความสําเร็จที�งดงามไดรึ้ยงัคะหมอ เลยอยากบอกเล่าแบ่งปันให้คุณ
หมอไดรั้บรู้ วา่มีหนึ�งครอบครัวที�วถีิชีวติเป็นสุขขึ3นค่ะ 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.13ดาหลาชมพ ูนามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ46 ปี อาชีพ รับจา้ง 
จงัหวดัชลบุรี 
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ตอบ: 
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ป่วยเป็นอะไรบา้ง 
ป่วยเป็นโรค มะเร็งเตา้นม มะเร็งรังไข่ มะเร็งตบั มะเร็งปอด นิ�วในถุงนํ3 าดี เบาหวาน นํ3 าท่วม
ปอด 
ช่วยเล่ารายละเอียดใหฟั้งหน่อย 
มีอาการปวดทอ้งทางขวาเหมือนปวดไส้ติ�ง ไปหาหมอ หมอบอกว่าเป็นโรคกระเพาะ มา
ตลอด มีการอลัตราซาวด์ หมอบอกว่าไม่เจออะไร และไม่มีเชื3อมะเร็ง แต่เมื�อไปตรวจ 
อลัตราซาวด์ช่องคลอด พบเนื3องอกในมดลูกดา้นขวา หมอเเผนปัจจุบนับอกว่าไม่อนัตราย
หากไม่มีการบิดตวั และไม่โตเพิ�ม เลยปรึกษาหมอว่าควรทาํอยา่งไร หมอแจง้ว่าตอ้งผ่าตดั
เนื3องอกออก ประมาณปลายปี 46 และอีก 1 เดือนต่อมาหมอนดัผ่า พอผ่าเสร็จแลว้อีก 1 
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อาทิตย ์มีการนดัมาฟังผลการตรวจกอ้นเนื3อ ผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งระยะที� 2 มีการให้คีโม 
โดยให้นํ3 าเกลือ 2 ขวด กบัคีโมตวัเล็ก ๆ  แลว้ก็กลบับา้น ไม่เกิดอาการแพเ้ท่าไหร่ และหมอ
จะนัดเรื� อย ๆ  ทุกเดือน ผ่านไป 6 เดือน หมอถามว่ามีก้อน หรือตุ่มตรงไหนไหม จึงบอก
หมอว่ารู้สึกจะมีที�เตา้นม เลยไปหาหมอศลัยฯ์ ที�ชลบุรี หมอไดส่้งตวัไปทาํแมมโมแกรมที�
โรงพยาบาลธนบุรี และมีการตดัชิ3นเนื3อไปตรวจ  หมอบอกวา่เป็นมะเร็งกระจายไปที�เตา้นม
หมอเลยทาํการควา้นเนื3อร้ายที�เตา้นมออก แต่ยงัไม่มีการตดัเตา้นมออก ระยะในการส่งตวั
นานมากตอ้งรอ ไดต้ดัเนื3อร้ายออกตอนปี 47 แลว้มีการตดัเตา้นมออกตอนปี 48  

พอตดัเตา้นมออกแลว้ก็มีอาการปวดทอ้งอีก ไปหาหมอ หมอบอกว่าเป็นนิ�วใน 
ถุงนํ3 าดี แต่อาการปวดท้องก็เป็นแบบเดิมที�เคยเป็นมาตลอด ภายในก็เจ็บ หมอเลยทํา 
อลัตราซาวด์และสแกน หมอบอกว่ามีก้อนอยู่ที�ตบั หมอเลยแนะนําให้ลดนํ3 าหนักเพราะ
ตอ้งการส่องกล้องแต่ไม่สามารถลดได้เพราะเรากินยามาตลอด กินยาเยอะมากทาํให้เป็น
เหมือนโยโย่ ลดได้แค่นิดหน่อย จากเดิมหนัก 98 กิโลกรัม ลดลงเหลือ 86 กิโลกรัม 
จนกระทั�งปวดจนทนไม่ไหว หมอเลยทาํการเช็คร่างกายใหม่ปรากฏว่าเจอนํ3 าตาลในเลือด 
375 ตอนปี 50 จะผ่าตดัก็ผ่าไม่ได้ หมอบอกว่าให้กลับไปรักษาโรคเบาหวานก่อน หาก
นํ3าตาลลดจะไดผ้า่เอานิ�วออก แต่ก็ยงัไม่ไดผ้า่ออก ก็ไปเจอมะเร็งที�พงัผืดรอบทอ้ง หมอบอก
วา่เป็นระยะกระจาย  

ถามหมอวา่เป็นเยอะไหม หมอบอกวา่ค่อนขา้งเยอะ อาจจะอยูไ่ดไ้ม่เกิน 2 ปี หมอ
ศลัยฯ์ ส่งตวัไปที�หมอสูติฯ บอกว่า มะเร็งกระจายจากขา้งบนลงล่าง แต่หมอศลัยฯ์ บอกว่า
กระจายจากขา้งล่างขึ3นขา้งบน เลยเชื�อหมอสูติฯ และให้หมอสูติฯ เป็นคนจ่ายยา และเป็นยา
ที�ค่อนขา้งแพงมากคือครั3 งละประมาณ 68,000 บาท การรักษาใชป้ระกนัสังคมมาตลอด  

ตอนแรกประกนัสังคมไม่ผ่านเพราะยามีราคาแพงจึงทาํเรื�องไปที� ผอ. ของโรงพยาบาลก็
เลยได้ยา พอได้ยาครั3 งแรกปรากฏว่าผมร่วงหมดเลย ขนตา ขนคิ3วก็ร่วงหมดเลย เพราะยา
ค่อนขา้งแรง และพยาบาลก็ถามวา่ ส่งประกนัสังคมเดือนละเท่าไหร่หรือเห็นใชย้าครั3 งละ  
6-7 หมื�น เลยถามพยาบาลวา่ “พยาบาลจ่ายใหห้รือเปล่าคะ” สรุปแลว้มีการให้ยาไปประมาณ 
6 ครั3 ง หมอที�รักษาอยูบ่อกวา่ให้กลบัไปหาหมอศลัยฯ์นะ เพราะรู้สึกวา่ปอดจะไม่ค่อยดี โดย
สามารถมองผ่านฟิล์มเอ็กซเรย ์จะเห็นมีจุดดาํ ๆ  ที�ปอดมาหาหมอใหม่ ตอนนี3 มีอาการไอ 
จนเป็นเลือด หมอก็ให้คีโมซีโรดา้มาทาน ราคาเม็ดหนึ� งประมาณ 450 บาท ตอ้งใชว้นัละ 6 
เมด็ กิน 3 เวลาหลงัอาหาร 

ตอนไปเขา้ค่ายสุขภาพของหมอเขียวเดือนพฤษภาคม ปี 2552 ก็ยงักินยาอยูเ่ลย แต่
พอไปเขา้ค่ายก็หยุดยาตั3 งแต่วนัแรกที�เขา้ค่าย ยาที�เอาไปก็มีคีโม ยานอนหลบั ยาแก้ปวด  



1898 
 

ยาแก้ท้องอืด และอีกตั3งหลายอย่างเป็นถุง ๆ  เลย พอเริ� มหยุดยาผ่านไป 3 วนัก็ยงัมีอาการ 
เพลีย ๆ  อยู่ตอ้งนอนตลอด ก็มีทีมงานของค่ายมาช่วยจดักระดูกให้ก็มีอาการดีขึ3น   อาการ
ต่าง ๆ  ก็ดีขึ3นเรื�อย ๆ  ไม่เหนื�อยง่ายเหมือนเมื�อก่อน มีการทาํโยคะ กดจุด และกินอาหารที�ถูก
วิธีทาํให้มีกาํลงัมากขึ3น พอกลบัมาบา้นก็มีการปฏิบติัตวัต่อ  ไดท้าํดีท็อกซ์ กวัซา พอกบา้ง แต่
ทาํนํ3 าสมุนไพรฤทธิJ เย็นสดกินทุกวนั และมีการแนะนาํให้เพื�อนดื�มด้วย ปรากฏว่าอาการ 
ดีขึ3 นเรื� อย ๆ  ได้เลิกกินยาโดยเด็ดขาด ชีวิตมีความสุขมากขึ3 นและได้นําความรู้ที�ได้ไป
ช่วยเหลือคนอื�น ๆ ดว้ย    ความที�ตวัเองมีโรคเยอะ ตั3งแต่โรคมะเร็งเตา้นม มะเร็งรังไข่ มะเร็ง
พงัผืด เบาหวาน นิ�วในถุงนํ3 าดี นํ3 าท่วมปอด จนหมอแผนปัจจุบนับอกวา่อาจจะอยู่ไดไ้ม่เกิน 
2 ปี แต่ตอนนี3 ก็เลย 2 ปีมาแลว้ ก็ถือเป็นกาํไรของตวัเอง และคิดว่าไม่มีการรักษาแบบใดที�
ดีกว่านี3 อีกแลว้ คือ การกินอาหารให้เป็นยา ทาํให้สามารถนอนหลบัตลอดทั3งคืนและหลบั 
ไดส้นิทดว้ย โดยที�ไม่ตอ้งกินยาเลย มีความเป็นอยู่ที�เรียบง่ายขึ3น มีความสุขมากขึ3น มีความ
สบายใจขึ3น 

ถาม: 
ตอบ: 
 
ถาม: 
 
ตอบ: 
 
ถาม: 
ตอบ: 
 
ถาม: 
ตอบ: 
 
 
ถาม: 
ตอบ: 
 
ถาม: 

ไดมี้การตรวจนํ3าตาลใหม่ไหม  
ตรวจค่ะ จากเดิมที�นํ3 าตาล 300 กว่า ตอนนี3 ลดลงเป็นปกติ โดยที�ไม่ตอ้งใชย้าเลย หยุดยาไป
ทั3งหมด 7 ตวั ตอนนี3ก็กินแต่สมุนไพรฤทธิJ เยน็สดอยา่งเดียว 
เมื�อเปรียบเทียบค่าใชจ่้าย ระหวา่งการรักษาแบบแผนปัจจุบนั กบัแบบแผนทางเลือกวิถีพุทธ
นี3  เป็นอยา่งไร 
ของแผนปัจจุบนัเสียค่าใชจ่้ายไปทั3งหมดโดยไม่รวมค่าเดินทาง รวมทั3งสิ3นประมาณลา้นกวา่
บาท ส่วนค่าเดินทางอีกต่างหากประมาณ แสนกวา่บาท ในเวลา 6 ปีที�รักษาอยู ่
แลว้ค่าใชจ่้ายแบบแพทยว์ธีิพุทธ เสียค่าใชจ่้ายไปเท่าไหร่ 
ก็มีค่าใช้จ่ายแค่ค่ารถไปเขา้ค่ายหาหมออย่างเดียว และอยู่ในค่ายอีก 7 วนั เสียค่าใช้จ่ายไป 
ซื3อของที�ตนเองตอ้งการ ประมาณพนักวา่บาท เพราะที�นี� กินฟรี อยูฟ่รี 
แลว้วถีิชีวติเปลี�ยนไปอยา่งไร 
ใชจ่้ายนอ้ยลง  จากเดิมใชจ่้ายประมาณวนัละ 200 บาท ตอนนี3 มีการปลูกผกักินเอง หาผกักิน
เอง ก็ไดใ้ชจ่้ายประมาณวนัละแค่ 50 บาทเท่านั3นเอง มีความเป็นอยูที่�เรียบง่ายขึ3น ตน้ทุนการ
ทาํนํ3า สมุนไพรฤทธิJ เยน็สด ก็อยูแ่ค่ประมาณ ขวดละ 2-5 บาทต่อวนั บวกค่าแรงแลว้นะ  
การรักษาแบบนี3 เริ�มมีอาการดีขึ3นตั3งแต่เมื�อไหร่ 
ก็ตั3งแต่อยูใ่นค่ายเลย เพราะวา่ 2-3 วนัแรกก็รู้สึกแค่เพลีย ๆ  แต่ก็ไม่ไดกิ้นยาเลยนะ พอวนัที� 
4 ก็เริ�มช่วยงานในค่ายได ้และอาการก็ดีขึ3นเรื�อย ๆ   
แลว้เราใชอ้ะไรในการทาํดีทอ็กซ์  
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ตอบ: ก็ใชย้า่นางและใชน้ํ3าปัสสาวะดว้ย 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
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ตอบ: 
 
ถาม: 
ตอบ: 
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ตอบ: 
 
 
 
 
 
 

ดื�มนํ3าปัสสาวะดว้ยไหม 
ดื�มค่ะ ใชห้ยอดตา อาบนํ3า และลา้งหนา้ดว้ย ส่วนที�เหลือก็ใชร้ดนํ3าตน้ไม ้
แลว้ทาํดีทอ็กซ์ วนัละกี�ครั3 ง 
2 ครั3 ง เชา้-เยน็ 
แลว้ดื�มนํ3าปัสสาวะ วนักี�ครั3 ง 
วนัละครั3 ง เฉพาะตอนเชา้อยา่งเดียว ประมาณครั3 งละครึ� งแกว้ 
คิดวา่ตน้เหตุของความเจบ็ป่วยของเราเกิดจากอะไร 
เกิดจากการกินอาหารที�ไม่ถูกวธีิ ชอบกินอาหารแบบปิ3 ง ยา่ง ทอด และกินอาหารไม่ตรงเวลา 
ขนาดว่ามีการผ่าตดัเนื3อร้ายออกไปแลว้ แต่ก็มีการดาํเนินชีวิตเหมือนเดิมอยู่ เลยทาํให้โรค
ต่าง ๆ  กลบัมาอีก และไม่ค่อยกินผกั ทุกอยา่งเกิดจากตวัเองทั3งนั3น 
ตอนนี3อารมณ์เป็นอยา่งไร 
เมื�อก่อนขี3โมโห หงุดหงิดบ่อย แต่หลงัจากเขา้ค่ายแลว้ อารมณ์ก็ดีขึ3น ยิ3มง่ายขึ3น ไม่ขี3โมโห 
ไม่ค่อยหงุดหงิดอีกเลย กลายเป็นคนอารมณ์ดีไปเลย 
คิดวา่เราทุเลาหรือหายจากโรคต่าง ๆ  เพราะอะไร 
อารมณ์ จิตใจที�เขม้แข็งมากขึ3น อาหารที�เรากิน วิธีการกินที�ถูกวิธี การกินอาหารให้เป็นยา
การชี3 แนะที�ดีของคุณหมอ มีการชี3แนะที�ไม่เป็นการบงัคบัว่าเราตอ้งทาํอะไร มนัอยูที่�ตวัเรา
เองวา่ควรจะทาํอะไร ทาํให้เราไม่เครียด มีการชี3ทางที�ถูกตอ้งให้เรา ตั3งแต่วิธีการกิน อารมณ์ 
การออกกาํลงักายสิ�งเหล่านี3 เป็นตวัช่วยให้สุขภาพเราดีขึ3นมาไดท้นัที มนัไม่ใช่ว่าจะดีแค่อนั
ใดอนัหนึ�ง คือ ทุกอยา่งมีส่วนช่วย ๆ  กนัที�ทาํใหสุ้ขภาพของเราดีขึ3น 
คิดไหมวา่การใหห้รือการแบ่งปัน มีส่วนช่วยใหโ้รคของเราหายไดคิ้ดถึงเรื�องนี3บา้งหรือเปล่า 
ใช่ และก็คิดดว้ยวา่หมอเป็นผูใ้หต้ลอด ทาํใหเ้ราอยากจะให้ผูอื้�นบา้ง ทาํให้มีความสุขกบัการ
ไดเ้ป็นผูใ้ห้บา้ง ทาํให้เป็นคนแบ่งปันคนอื�นมากขึ3น บางครั3 งเอาของไปให้คนอื�น เขาถามว่า
อะไรนะ เราก็บอกวา่อยากเอามาให้ ให้ลองกินดูนะ มนัดีนะ พอเขารับเราก็ ชื�นใจ เมื�อก่อน
เราไม่มีอะไรจะให้ เพราะวา่ไม่มีอะไรจะให้ แค่จะกินไปแต่ละวนัยงัไม่มีเลย แลว้จะไปให้
อะไรใครเขาได ้แต่ตอนนี3 เราพอที�จะมีกินแลว้ เราก็เลยอยากที�จะให้คนอื�นบา้ง และคิดวา่เรา
มาถูกทางแลว้ เมื�อเราให้คนอื�นแลว้ ตวัเราเองก็รู้สึกวา่มีพลงัมากขึ3นดว้ยและเราก็รู้สึกวา่เรา
ไม่เจ็บไม่ป่วยและมีความสุขที�เราได้ให้   และเมื�อเราให้แล้ว บางครั3 งเราก็ได้บางอย่าง
กลบัคืนมาดว้ย เพราะการใหโ้ดยที�เราไม่ไดห้วงัสิ�งตอบแทน ก็ทาํใหเ้ราไดสิ้�งดี ๆ  กลบัมา 

ถาม: สุดทา้ยนี3 มีอะไรจะฝากใหก้บัผูค้นในสังคมบา้ง 
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ตอบ: 
 

ถา้คุณเจ็บป่วยอยู่ก็อย่าคิดว่าคุณเจ็บป่วยคนเดียว เพราะว่าคนอื�นก็เจ็บป่วยมากกว่ายงัมีอีก 
และตอนนี3ก็มีแพทยท์างเลือกช่วยเหลือคน และคุณก็สามารถรักษาตวัเองไดอี้กดว้ยโดยที�คุณ
ไม่ตอ้งเสียเงินเลย เพราะหากคุณไปรักษาหมอแผนปัจจุบนัคุณก็ตอ้งกินแต่ยา หมดเงินเป็น
แสนเป็นลา้นบาท ก็ยงัไม่หายเลย 

แต่ถ้าคุณมาหาหมอทางเลือก  คุณไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียว เผลอ ๆ  ยงัได้อาชีพ
กลบัไปอีก และการที�เรามาหาหมอทุก ๆ ที� ก็เชื�อว่าหมอทุกคนก็อยากรักษาเราให้หาย แต่
การที�เราเป็นหมอรักษาตวัเองก็จะดีกวา่ และหมอเขียวก็เป็นหมอทางเลือกที�ดีที�สุดโดยที�เรา
ไม่ตอ้งเสียอะไรเลย มีแต่ไดก้บัไดเ้ลย หากมีอะไรที�จะช่วยเหลือไดก้็จะช่วยเหลืออยา่งเตม็ที� 

 
 
กรณีศึกษาที� 
6.14กุหลาบขาว นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ46 ปี  
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  
 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
 
 
 
ถาม:
ตอบ: 

 
ไม่สบายเป็นอะไร 
โรคมะเร็งเตา้นม ระยะที� 2 
ตรวจที�ไหนที�พบวา่เป็นมะเร็งเตา้นม 
คลาํเจอดว้ยตวัเองก่อน เมื�อตน้ปี พ.ศ. 2551 และไปตรวจที�โรงพยาบาลตาํรวจ พอพบว่า
เป็นก็ตดัสินใจผา่ตดัที�โรงพยาบาลตาํรวจเลย 
ผา่แลว้เป็นยงัไงบา้ง 
ตอนผ่าเสร็จแลว้ยงัไม่มีอาการอะไร แต่พอเอาท่อนํ3 าเหลืองออกแลว้กลบับา้นก็มีอาการ
เจ็บแผล มีไขขึ้3นสูง ตวัร้อน มีอาการปวดบวมที�รักแร้ กลบัไปหาหมอ หมอก็จะให้ยามา
กิน แต่เราเป็นคนไม่ชอบกินยาแผนปัจจุบนัก็เลยไม่ได้กินยา หมอก็บอกว่าถ้าอย่างนั3น 
หากมีอาการหนาวสั�นก็ให้รีบมาหาหมอ แต่เราก็ไม่ไดเ้ป็นถึงขั3นนั3นก็ไม่ไดก้ลบัไปหาหมอ 
ถึงช่วงระยะเวลา หมอก็นดัใหคี้โม 
หลงัจากนั3น หมอนดัใหคี้โมกี�ครั3 ง 
4 ครั3 ง 

ถาม:
ตอบ: 

ตอนที�ใหคี้โมในแต่ละครั3 งมีอาการอะไร อยา่งไร 
ครั3 งแรกที�ไดคี้โม พอกลบัมาบา้นก็นอนไม่หลบัเลย ทั3งที�หมอก็ให้ยาแกป้วด ยานอนหลบั 



1901 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถาม: 
 
 
ตอบ: 
 
 
 

และยาปฏิชีวนะ ใหย้ามาเยอะมาก แลว้ในยาคีโม เขาก็มียากนัอาเจียนและยาอีกหลายอยา่ง
อยูใ่นนั3น แต่จาํไม่ได ้แต่ที�แน่ ๆ  คือ นอนไม่หลบัเลย ทานอาหารไม่ได ้เราก็กินยาจีนต่อก็
ทาํใหท้านอาหารได ้พอไปรับคีโมครั3 งที� 2 เมด็เลือดขาวตกลงมาเหลือ 500 ก็เลยไปปรึกษา
หมอจีน ก็ไดย้ามากิน ทาํให้เม็ดเลือดขาวเพิ�มขึ3นมาเป็น 2,700 พอไปรับคีโมครั3 งที� 3 ก็ยิ�ง
ทาํให้ร่างกายทรุดลง ทรุดลง กินยาจีนยงัไงก็ไม่ขึ3น คุณหมอก็แนะนาํให้ไปจองคิว ฉาย
แสงที�จุฬาฯ ก็ไดคิ้วฉายแสง ตอ้งทาํประมาณ 30 ครั3 ง  

เมื�อฉายแสงไปประมาณ 25 ครั3 ง หมอประจาํห้องฉายแสงไดแ้นะนาํให้ไปตรวจ
เลือด เพราะเห็นวา่ตวัเรามีอาการซีดเซียวมาก แต่ความที�ตวัเองไม่อยากเดินทาง และกลวั
วา่จะยดืเยื3อและก็กลวัวา่ตวัเองก็จะหมดกาํลงัที�มาทาํ ก็เลยขอให้เจา้หนา้ที�ฉายแสงให้ครบ
เร็ว ๆ  แต่เจา้หนา้ที�ก็ไม่สบายใจอยากจะขอตรวจเลือดอยู่ แต่สุดทา้ยก็ไดรั้บการฉายแสง
จนครบ  
 หลงัจากฉายแสงเสร็จแต่ละครั3 งมีอาการอ่อนเพลียและมีไขสู้ง คงเพราะเราไดกิ้น
ยาจีนอยู่ตลอด จึงไม่มีรอยไหมเ้หมือนคนอื�น ๆ  แต่นอนไม่ค่อยหลบั ตอนกลางคืนจะมี
เหงื�อออกมามาก จะรู้สึกร้อนเหมือนโดนปิ3 งทรมานมาก ๆ  จะมีอาการหนาวนาํมาก่อน 
ถึงแมว้่าอากาศจะร้อน แต่ก็มีอาการหนาวมาก มือเทา้จะเย็นมาก สักพกัหนึ� งจะมีอาการ
ร้อนตามมาติด ๆ  จากหนาวเป็นร้อนตีกลบัทนัที 
นอนไม่หลบัประมาณกี�เดือนมาแลว้ตั3งแต่ฉายแสงและไดรั้บคีโมมา ที�มีอาการไขขึ้3นสูง 
หนาวสั�น นอนไม่หลบั ทุกข์ทรมานจากการฉายแสงและไดรั้บคีโมมา หมายถึงว่าระยะเวลา
ทั3งหมดที�เกิดมีอาการที�เล่ามา 
ประมาณ เกือบ 1 ปี ทุกวนัก็มีอาการจากการฉายแสง แมไ้ม่มีการฉายแสงแลว้ก็มีอาการ
ต่อเนื�องมาอีก มีอาการต่อเนื�องแต่ไม่ทราบวา่เป็นเพราะหมอให้กินยาดว้ยหรือเปล่าหมอ
บอกว่าเป็นยาฆ่าเซลล์มะเร็ง แต่เราอ่านแลว้เขาบอกว่าเป็นยาที�หยุดฮอร์โมนเอสโตรเจน 
แลว้อาการก็ไม่ดีขึ3น แต่พอมีเรี�ยวมีแรงบา้ง แต่ยาที�ไดม้าจะไม่ค่อยกินเพราะไม่ชอบกินยา
แผนปัจจุบนัอยู่แล้ว แต่ก็มีกินบา้งในช่วงที�ให้ คีโมเข็มที� 3 เพราะมีภูมิตา้นทานตํ�า เป็น
แผลในปากและเป็นเริมร่วมด้วย หมอก็ให้ยาฆ่าเชื3อมากิน กินไปกินมาก็มีอาการแพย้า  
มีผื�นขึ3นที�ขอ้พบั ก็เลยเลิกกิน แต่ก็ป้ายยาที�ปากอยู ่แต่ยาส่วนใหญ่ก็ไม่กิน จะกินเฉพาะยา
ตา้นเชื3อแบคทีเรียก็มีอาการแพ ้และเขาก็ให้กินยาหลงัการให้คีโมตา้นฮอร์โมนอะไรสัก
อยา่งหนึ�ง หมอบอกวา่สามารถฆ่าเซลลม์ะเร็ง 

 
 

หลงัการให้คีโมเข็มที� 4 ก็ประมาณเดือนพฤษภาคม กินยาตวันี3 มาประมาณ 4 
เดือนก็เริ�มแพย้า แพม้าก เจ็บลิ3น และมีผื�นขึ3นเต็มตวั ไปหาหมอ เขาก็จะให้ยามาอีก 2 ตวั 



1902 
 

 
 
 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 

เป็นยาแกแ้พ ้เราก็เลยคิดว่า เรากินยาตวันี3 แลว้แพ ้แลว้ยงัให้ยาแก้แพอี้ก ร่างกายของเรา 
ไม่ตอ้งทาํงานหนกัไปกวา่นี3หรือ เลยขอคุณหมอขอหยดุยา แลว้ให้นดัติดตามผลอยา่งเดียว 
แต่ตอนก่อนที�จะไปหาคุณหมอ เราก็หยุดยาก่อนแลว้ หมอเขาก็ไม่สบายใจ เขาอยากให ้
กินยาเพราะวา่อายุยงัไม่ถึงวยัหมดประจาํเดือน แต่เราก็ยืนยนัขอหยุดยา แลว้ตอนนี3พกัอยู่
กบับา้น ก็มีเพื�อนใหซี้ดีคุณหมอมา 
ค่าใชจ่้ายโดยประมาณกบัการรักษาแผนปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
รวม ๆ  แลว้ประมาณ สองแสนกวา่ ๆ  คือจะแยกเป็น ค่าใชจ่้ายในการรักษาแผนปัจจุบนั 
แสนกวา่บาท และเป็นค่าใชจ่้ายส่วนตวัในการรักษาประมาณ แสนกวา่บาท  
พอมารักษาแนวนี3แลว้เสียค่าใชจ่้ายในการรักษาอยา่งไร ประมาณเท่าไหร่ 
เสียแต่ค่ารถในการเดินทางมาอยา่งเดียว  ค่าอยา่งอื�นไม่ไดเ้สียเลย กินฟรีอยูฟ่รี  
แต่ในบางครั3 งเราตอ้งการอุปกรณ์บา้ง ค่านํ3ามนัเขียว ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นอยา่งไร 
ไม่แพงค่ะ แต่กรรมวิธีการผลิตนี3  ยากลาํบากแต่สามารถขายไดใ้นราคาที�ถูกเพราะพอตนเอง
ไดม้าอยูใ่นสถานที�นี3  ไดช่้วยสมาชิกศูนยฯ์ในการทาํยา ก็เลยทราบวา่การทาํยานี3  ยากมาก มี
กรรมวธีิหลายขั3นตอน มีขั3นตอนที�ละเอียดมาก แต่นาํมาขายในราคาที�ถูกได ้ คนที�ลาํบาก ๆ  ก็
สามารถใชไ้ด ้
แลว้ยาใชไ้ดดี้ไหม 
ใชไ้ดดี้มาก เพราะวา่ตวัเองไดใ้ชย้าในตอนที�กลบัไปบา้น ใชห้ยอดหู หยอดตา เนื�องจากมี
อาการปวดหัวอย่างรุนแรง แต่อาการสามารถหายได ้ในระยะเวลาประมาณ 1 เดือนจาก
โรคไมเกรนที�เป็นมาประมาณ 20 กวา่ปี 
เมื�อก่อนที�จะมารับการเรียนรู้ในดา้นนี3  เมื�อมีอาการปวดหวัจะทาํอยา่งไร 
ก็จะทนเอา เพราะเคยทานยาแกป้วดแลว้หลบัไป 3 วนั ไม่กลา้กินอีกเลย 
แลว้ไดมี้การนาํความรู้นี3ไปแนะนาํผูอื้�นบา้งหรือไม่ 
ค่ะ ไดแ้นะนาํเพื�อนร่วมงาน และญาติพี�นอ้ง และไดช้วนคุณแม่มาเขา้ค่ายดว้ย 

ถาม: 
 
ตอบ: 
 

เมื�อมาดูแลสุขภาพแนวนี3  มีอะไรจะฝากให้กบัสังคมบา้งเกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพตามแนว
แพทยว์ถีิพุทธ 
ทุกคนก็อยากจะเลือกทางที�ดีที�สุดให้กบัตวัเอง ถา้รู้ว่าทางไหนดีที�สุดก็จะสามารถเลือก
ใหก้บัตวัเองได ้
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กรณีศึกษาที� 
6.15 กุหลาบแดง นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ44 ปี อาชีพ รับราชการทหารเรือ  
จงัหวดัชลบุรี  
 
ถาม:
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
 

 
ไม่สบายเป็นอะไร 
เป็นมะเร็งสําไส้ใหญ่ขั3นที� 4 ระยะสุดทา้ยแลว้ เมื�อปี 2550 ประมาณเดือนกรกฎาคมตอน
แรกก็ตรวจ หมอบอกว่าเป็นโรคกระเพาะ และต่อมาหมอก็บอกว่าวินิจฉัยผิด กลายเป็น
โรคติดเชื3อในลาํไส้แทน แต่ปรากฏว่าหมอวินิจฉัยผิดมาตลอด เป็นเวลา 6 เดือน มารู้ผล
ตอนเดือนตุลาคม ปี 2550 วนัที� 3 ก็เริ� มผ่าตดัลาํไส้ใหญ่ที�โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา  
เสียค่าใชจ่้ายไปประมาณเกือบ 200,000 บาท เป็นค่าผา่ตดั  

ตอนนั3นคุณหมอบอกว่า มะเร็งได้ลามไปที�ตบัแล้ว คุณหมอทางโรงพยาบาล
กรุงเทพพทัยา ก็แนะนาํใหคี้โม ไดรั้บคีโมไปประมาณ 25 ครั3 ง แต่ไปรับคีโมที�โรงพยาบาล
พระปิ� นเกลา้ และมีการผ่าตดัตบัตอนเดือนมีนา ปี พ.ศ. 2551 แต่ค่าใชจ่้ายรอบนี3 เบิกได ้รู้
แต่วา่ค่าคีโม ครั3 งละ ประมาณ 170,000 บาท และไดใ้ชไ้ปประมาณ 25เข็มยงัไม่ร่วมค่าฉีด
ยาเพิ�มเมด็เลือดขาว อีกประมาณ เขม็ละหมื�นกวา่บาท ซึ� งไดใ้ชไ้ปประมาณ 10 เขม็  

พอปี พ.ศ.2552 ก็เริ�มไดม้าเขา้คอร์สสุขภาพ แต่ตอนที�ให้ยานั3น มีอาการแพม้าก
ผมร่วงหมด มีการใส่อุปกรณ์ในร่างกาย เพื�อง่ายต่อการให้ยา เวลาให้ยาก็จะเจ็บมาก เหมือน
โดนไฟฟ้าช๊อต จะเจบ็ไปทั3งตวั แต่ตอนหลงัก็มาเจอมะเร็งที�ต่อมนํ3 าเหลืองอีก ก็มีการให้ยา
ผา่นทางเส้นเลือดที�แขนประมาณ 5 ครั3 ง ก็หยดุใหย้า  
ทาํไมถึงหยดุใหย้า 
เพราะอาการแย่มาก ทานอาหารไม่ได้เลย แลว้ทางดา้นจิตใจก็ไม่มีแรง จะเดินจะเหินก็ 
ไม่มีแรง ทานอาหารก็ไม่ได ้มีการอาเจียน ประมาณ 5 วนัหลงัจากที�ให้คีโม จึงจะสามารถ
ทานอาหารได ้พอทานอาหารได ้ก็ไม่เหมือนปกติ  

ถาม:
ตอบ: 
 
ถาม: 
ตอบ: 
 

แลว้หลงัจาก 5 เขม็นี3แลว้ ตอ้งใหย้าเพิ�มหรือไม่ 
ตอ้งให้อีก 3 เดือน เดือนละเข็ม เราก็เลยคิดวา่เราจะทนไหวหรือ ขนาด 5 เข็ม ก็จะแยแ่ลว้ 
เวลายาเดินทีหนึ�งก็จะทรมานมาก จิตใจก็มีความเครียด  
แลว้ 5 เขม็นี3  ราคาเท่าไหร่  
ก็ประมาณ ครั3 งละ แสนหก-แสนเจ็ด ประมาณนี3แหละ เป็นค่าใชจ่้ายที�สูงมาก ถึงแมไ้ม่ได้
จ่ายเอง แต่ก็มีความรู้สึกวา่ ค่าใชจ่้ายสูงมาก ก็เลยคิดวา่เราน่าจะมีวิธีอื�นที�ดีกวา่นี3  เพราะวิธี
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ถาม:
ตอบ: 

นี3  แพงมาก เจ็บมาก แต่ก็ไม่หาย อาจจะตายดว้ยการให้คีโมมากกวา่ เพราะวา่การให้คีโม
แต่ละครั3 ง จะทาํลายส่วนที�ดีของร่างกายดว้ย 
แลว้มาเจอแพทยท์างเลือกวถีิพุทธไดอ้ยา่งไร 
ก็มีเพื�อนแนะนาํมาวา่มีคอร์สรักษาสุขภาพนะ ก็เลยสนใจ 

ถาม:
ตอบ: 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
 
 

แลว้เริ�มไปเขา้ค่ายประมาณเมื�อไหร่ 
ประมาณตอน ปีพ.ศ. 2552 เดือนกนัยายน พอเขา้คอร์สเสร็จ คุณหมอที�โรงพยาบาลก็นดั
ตรวจมะเร็งต่อมนํ3 าเหลือง นดัฉีดคีโมอีก แต่ตดัสินใจวา่จะไม่ฉีดแลว้ และจะมาเขา้คอร์ส
ใหม่อีกครั3 งหนึ�ง  
ตอนไปเขา้ค่ายที�เมืองกาญจน์ ฯ เป็นอยา่งไรบา้ง ตอนเขา้ค่ายครั3 งแรก มีผลอยา่งไรบา้ง 
รู้สึกสบายมาก ทานอาหารก็ได ้ร่างกายจะเบาสบายมาก ไม่เครียด และสําคญัมากเลย คือ
จิตใจจะไม่มีความเครียดเลย อารมณ์ดี สามารถออกกาํลงักายได ้ซึ� งจากเดิมไม่สามารถ
ออกกาํลงักายได้เลย แค่เดินนิดหน่อยก็จะเหนื�อยแล้ว พอไปเขา้ค่ายมา มีการนั�งสมาธิ  
มีการออกกาํลงักาย ก็ได้นาํมาใช้ในชีวิตประจาํวนัตลอด หลงัจากออกจากค่ายแล้วรู้สึกว่า 
อาการทุกอยา่งดีขึ3น ดีขึ3นเยอะ ๆ  เลย  

ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
 
ถาม:
ตอบ: 

หลงัจากจบจากค่ายแลว้กลบัไปประพฤติตวัอยา่งไรบา้ง 
ก็ทาํนํ3 าสมุนไพรฤทธิJ เยน็สด ปรับอาหาร แต่ที�เลิกไม่ได้ก็คือ กลบัไปทานปลา แช่มือแช่เทา้
บา้งกัวซาเป็นบางคราว ดีท็อกซ์ โดยใช้นํ3 าสมุนไพรฤทธิJ เย็นสด ทาํดีท็อกซ์ ประมาณ
อาทิตยล์ะ 3 ครั3 ง หลงัจากเขา้ค่ายครั3 งที� 2 ไม่ไดท้านปลาอีกเลย และปัจจุบนันี3ก็ทาํดีท็อกซ์
ทุกวนัเลย 
หลงัจากเขา้ค่าย และปฏิบติัตวัมาสักระยะหนึ�งแลว้ สภาพโดยรวมเป็นอยา่งไรบา้ง  
สภาพโดยรวมก็ดีขึ3น แต่ทางหมอแผนปัจจุบนัก็บอกวา่ยงัมีปัญหาที�ต่อมนํ3 าเหลือง แต่เรา 
ก็รู้สึกดีขึ3น ก็ยงัสงสัยว่าเป็นไปไดอ้ยา่งไร คุณหมอก็ไดใ้ห้คีโมอีก 5 ครั3 ง ตามที�ไดเ้ล่าไป
ในตอนตน้ หลงัจากไดคี้โมครั3 งที� 5 ก็เลยมาเขา้ค่ายอีกเป็นครั3 งที� 2 
ตอนเขา้ค่ายครั3 งแรกก็ไดท้ราบรายระเอียดไปบา้งแลว้ ทาํไมยงักลบัไปใหคี้โมอีก 
เพราะไดเ้ขา้ค่ายแค่ครั3 งเดียวและยงัไม่มั�นใจ เลยตดัสินใจ รับคีโมอีก 

ถาม:
ตอบ: 
 
 
 

อะไรทาํใหต้ดัสินใจมาเขา้ค่ายเป็นครั3 งที� 2 
เพราะวา่มีคุณหมออีกท่านหนึ�งไดบ้อกวา่ ควรติดตามค่ายประมาณ 1-2 ครั3 งเพื�อจะไดเ้ขา้ใจ
มากขึ3น ก็เลยไดไ้ปเขา้ค่ายอีกครั3 งหนึ�งที�ดอนตาลจงัหวดัมุกดาหาร พอมาเขา้ค่ายก็ตดัสินใจ
ดว้ยตวัเองและได้โทรศพัท์บอกแฟนที�บา้นว่าจะไม่ไปให้คีโมอีกแล้ว แฟนก็เห็นดีด้วย
เพราะหลงัจากที�เราเขา้ค่ายมาอาการก็ดีขึ3นเรื�อย ๆ  และเราก็มีความมั�นใจมากขึ3น ตอนที�
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ถาม:
ตอบ: 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
 

เขา้ค่ายครั3 งแรก หน้าตา ริมฝีปาก มือเทา้ จะมีสีดาํคลํ3 า เห็นไดช้ัด แต่หลงัจากไดท้าํการ 
กวัซา และแช่มือแช่เทา้ อาการก็ดีขึ3นเรื�อย ๆ  สีผวิก็ใสขึ3นเรื�อย ๆ  อาการชาตามมือ ผิวหนงั
ลอก ก็เริ�มหายไป ทุกอยา่งดีขึ3น และสภาพจิตใจก็ดีขึ3นเยอะ และยงัไดไ้ปช่วยแนะนาํเพื�อน
คนอื�น ๆ  อีกดว้ย มีคนทราบวา่เรามีอาการดีขึ3นก็มีคนโทรศพัทม์าปรึกษา ก็ไดช่้วยเพื�อน ๆ  
และใหค้าํปรึกษาไป แถมยงัไดช่้วยพี�สาวที�มีอาการภูมิแพ ้อาการแยม่าก ก็ไดแ้นะนาํให้เขา
ทาํดีทอ็กซ์ หลงัจากไดท้าํดีทอ็กซ์ พี�สาวก็สามารถลุกนั�งได ้ไดช่้วยชีวติเขา้ไวไ้ด ้และยงัให้
เขาดื�มฉี�ผสมกบัถ่านและสมุนไพรฤทธิJ เยน็สด อาการก็ดีขึ3น 
แลว้อาการของพี�สาวดีขึ3นอยา่งไร 
จากหน้าตาที�ซีด ไม่มีแรง อาการก็ดีขึ3น หน้าตาก็เริ�มมีสีเลือด สดชื�นขึ3น หลงัจากที�พี�สาว 
ไดท้าํดีทอ็กซ์ ดื�มฉี�ผสมถ่านและสมุนไพรฤทธิJ เยน็สด เขาก็ไม่ตอ้งไปโรงพยาบาล 
ตอนนั3นพี�สาวมีอาการอยา่งไร 
มีอาการหอบหืด หายใจไม่ออก ตวัซีด เป็นไซนสัลงปอด จะหอบและไอในวนันั3นอาการ
เขาแย่มาก ก็เลยลองใช้วิชาที�เรียนมาจากการเขา้ค่ายดูวา่จะเป็นอยา่งไร ปรากฏวา่ไดผ้ลดี
มาก และยงัไดใ้ห้คาํแนะนาํกบัผูป่้วยมะเร็งปอด เกี�ยวกบัการกินอาหาร และแนะนาํให้เขา
ดื�มนํ3าสมุนไพรฤทธิJ เยน็สด อาการเขาก็ดีขึ3นเรื�อย ๆ   

ถาม:
ตอบ: 
 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม: 

สรุปแลว้สภาพร่างกายโดยรวมเป็นอยา่งไรบา้ง 
ดีขึ3นมาก เบาสบาย สามารถทาํงานไดเ้หมือนไม่ใช่คนป่วย เพื�อนที�ทาํงานทกัวา่ “หายแลว้
เหรอ” เพราะเขาเห็นเราแข็งแรงมาก แข็งแรงเหมือนคนปกติ และที�สําคญัตวัเราเองก็รู้สึก
อย่างนั3นด้วย รู้สึกคล่องเนื3อคล่องตวัดี สามารถขบัรถเองได้   ยงัสามารถขับรถระยะ
ทางไกล ๆ  ไดอี้กดว้ย สามารถช่วยเหลือตวัเองไดเ้ยอะมาก มีความมั�นใจขึ3น 
ตอนนี3 เวลาผา่นมาเท่าไหร่แลว้หลงัจากเขา้ค่าย 
ประมาณ 1 เดือนพอดี แต่ผลที�ออกมานี3 ดีมาก ๆ  จนเพื�อนที�ทาํงานแปลกใจ 
สรุปค่าใช้จ่ายโดยรวม ๆ  แล้วของแผนปัจจุบนัเป็นอย่างไรเฉพาะค่ารักษาอย่างเดียว 
ไม่รวมค่าเดินทาง 

ตอบ: 
 
 
 
 
ถาม: 

ก็ค่าคีโมอย่างเดียว ครั3 งละประมาณแสนหก-แสนเจ็ด คูณด้วย การให้คีโมไป 30 ครั3 งก็
ประมาณ ห้าลา้นกวา่บาท ยงัไม่รวมค่าสแกน อีกประมาณ 3 ครั3 ง ตกครั3 งละ 20,000 บาท 
ยงัไม่รวมค่ายาฉีดกระตุน้เม็ดเลือดขาวอีก 5 เข็ม เข็มละ 20,000 บาท ใชง้บประมาณหลวง
ไปเยอะเลย ถึงแมจ้ะเบิกไดก้็ตาม นี3 ยงัไม่ได้รวมค่าเดินทางอีกก็ประมาณ ครั3 งละ 1,000 
บาท ประมาณ 30 ครั3 ง โดยคร่าว ๆ   
แลว้การรักษาแบบแผนทางเลือกแพทยว์ถีิพุทธ มีค่าใชจ่้ายเท่าไหร่ 
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ตอบ: 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
 
 
 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
 
ถาม: 

ไม่เสียสักบาท ผกัก็ปลูกเอง ยา่นางก็เก็บจากสวนหลงับา้น ซึ� งเป็นอะไรที�ไม่ตอ้งลงทุนเลย 
ผกัทุกอย่างสามารถหาได้ แทบจะไม่ได้เสียอะไรเลยมีแค่ซื3อผกั บางอย่างมีทานเองแต่
ค่าใชจ่้ายในชีวติประจาํวนัก็ลดลงดว้ย 
ค่าใชจ่้ายในชีวติประจาํวนัเมื�อก่อนที�จะมาเขา้ค่ายไดใ้ชจ่้ายประมาณวนัละเท่าไหร่ 
ถวัเฉลี�ยต่อวนั ก็ร่วมร้อยบาท  
แต่พอมาทางอยา่งนี3แลว้ ใช่จ่ายวนัละประมาณเท่าไหร่ 
ไม่เกิน 30 บาท หรือประมาณแค่ 20 บาทดว้ยซํ3 า 
แลว้คิดวา่โรคหรือความเจบ็ป่วยของเราเกิดจากอะไรเป็นสาเหตุหลกั 
น่าจะเกิดจากความเครียดมากกวา่  รวมถึงจากการเดินทาง การทาํงาน งานที�ไดรั้บมอบหมาย หรือ
อาจจะมาจากกรรมพนัธ์ุด้วยเพราะว่าคุณพ่อก็เป็น และพี�สาวคนโตก็เป็น และอาหารที� 
เราทานอยู่เป็นประจาํจะเป็นอาหารรสจดั ไม่ไดดู้แลตนเองเท่าที�ควร เช่น อาหารมื3อเช้าก็ 
จะเป็นกาแฟ ขนมปัง ซึ� งเป็นอะไรที�ง่าย ๆ  ซึ� งในตอนนั3นเราก็กลวัอว้นแต่จริง ๆ  แลว้มนั
เป็นอะไรที�ผิดพลาดมาก ๆ ง่าย ๆ  แต่พิษเยอะ และทํางานอยู่กับความเครียด อยู่กับ
คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ขนาดกินอาหารก็ยงักินหนา้จอคอมพิวเตอร์มีการใชชี้วิตที�ผิดแลว้
ใชชี้วติอยา่งนี3มานานเท่าไหร่ 
ประมาณ 20 ปี และตวัเองก็เป็นคนประเภท จริงจงักบังานมากเกินไป แต่นี3 ดีขึ3นเยอะลด
ความเป็นตวัตนของตวัเองไดเ้ยอะ จะคิดแต่ปัจจุบนัอย่างเดียวเลย ทาํไดแ้ค่ไหนก็เอา แค่
นั3น รู้จกัปล่อยวางมากขึ3น แค่ทาํวนันี3 ใหดี้ที�สุดไดแ้ค่ไหนก็แค่นั3น 
ทา้ยนี3 มีอะไรจะฝากไวใ้หก้บัสังคมบา้ง 

ตอบ: 
 

จากประสบการณ์ที�ผา่นมาก็มีความเครียด ก็ไม่อยากใหเ้พื�อนร่วมโลก ใชชี้วิตที�ผิด หากเรา
ไม่สบายมีโรค ไม่ว่าโรคอะไรก็แลว้แต่ ให้ลองหันมาดูแลสุขภาพแนววิถีพุทธดู เพราะ
อาจจะเป็นทางเลือกที�ดีที�สุดสําหรับเราก็ได ้และชีวิตของเราจะได้มีความสุขอย่างดิฉัน 
ขอบคุณค่ะ 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.16 กุหลาบชมพ ูนามสมมติ 

หญิงไทย อาย ุ49 ปีอาชีพ เกษตรกร 

จงัหวดั สระแกว้  
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ถาม: 
ตอบ: 
ถาม: 
ตอบ: 
 
 
ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 
ถาม: 
ตอบ: 
 
ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 
 
 
ถาม: 
ตอบ: 

เขา้ค่ายสุขภาพครั3 งแรกเมื�อไหร่ 
วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ุ มาออกวนัที� 5 ปี 2552 นบัจากวนัเขา้ค่ายถึงตอนนี3  1 ปี 
ตอนเขา้ค่ายนั3นพี�เป็นโรคอะไร 
SLE กบัเป็นโรคไต ไตวายแลว้ก็มนัเกี�ยวกบัเมด็เลือดขาวมนัมากกวา่เมด็เลือดแดง ไข่ขาว
มนัมาก สาํคญัที�สุดตอนนั3นมีนํ3าท่วมปอดดว้ย มีไตวาย แลว้ก็เกี�ยวกบัไข่ขาวดว้ย ไข่ขาว
กบัปัสสาวะมนัจะอยูด่ว้ยกนั เป็นหลายอยา่ง บอกไม่ถูก 
ตอนนั3นมีเก๊าทด์ว้ยไหม 
ไม่มีมีแต่ SLE ตอนนั3นปวดขอ้ มนัหล่อย (อ่อนแรง) หมดเลย ไม่มีแรง เดินไม่ได ้เดินก็จะ
ไม่ไหวไม่มีแรง ไม่รู้มนับอกไม่ถูก เป็นไขขึ้3นสูง ร้อนอยูข่า้งใน ผวิหนงัเหมือนนํ3าร้อน
ลวกร้อนวบื ๆ ตอนนั3นหมอวนิิจฉยัวา่เป็น SLE ดว้ย หมอบอกวา่จะอยูไ่ด ้3 ปี แต่ก็อยูม่า
ได ้11 ปี นบัถึงปัจจุบนั หมอวา่จะอยูไ่ด ้3-7 ปี ออกร้อนผิวมา 11 ปี 
แลว้ไตวายล่ะ 
ไตก็เริ�มวายมาเรื�อย ๆ เป็นหนกัมาเรื�อย ๆ เป็นหนกัมาเรื�อย ๆ ตั3งแต่เป็น SLE ปีสองปีจะ
เป็นหนกัมาเรื�อย ๆ  
ไตวาย มีอาการอยา่งไร 
ปวดตวั เดินแทบไม่ได ้เหมือนเครื�องยนตมี์สนิม เหมือนที�ไม่ไดใ้ส่จาระบี มนัจะขยบั
ไม่ได ้เป็นมาเรื�อย ๆ เขาก็เลยตดัสินใจใหคี้โมเป็นครั3 งแรกก็ใหคี้โมใหเ้พื�อรักษาไต ฉนัก็
ไม่อยากใหห้มอบอก ไม่ใหไ้ม่ได ้เดีZยวป้าตายก็เลยใหก้็เลยให ้ๆ  8 เดือน เดือนละ 2 ครั3 ง 
พอใหปึ้a บ พอถอดเขม็ออกมนัเหมือนมนัจะตายมนัหววิ ไม่มีแรงมนัซีดไปหมดเลยพอให้
เสร็จเราลงจากเตียง  คนอื�นก็เขา้ปัaบก็มีคนมาต่อเตียงเราจะตายมนัก็รักษาอยา่งหนึ�งก็
กระทบเราอีกอยา่งหนึ�งปางตาย เขาบอกวา่ รักษาไตเพื�อไม่ใหไ้ตเราวาย 
ตอนนั3นรักษาอยูที่�ไหน 
ตอนนั3นรักษาอยูที่�โรงพยาบาลรามา 

ถาม: 
ตอบ: 
 
 
ถาม: 
ตอบ:
ถาม: 

รักษาที�วงันํ3าเยน็ สระแกว้กี�ปี 
ไม่ถึงปี มนัเป็นมากก็เลยส่งไปที�โรงพยาบาลรามา มนัเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรค เขา
วนิิจฉยัวา่เราเป็น SLE เขาใหเ้รารักษาตวัเราใหดี้ ๆ  ถา้รักษาดี ๆ  เราก็จะอยูไ่ดน้าน 
เขาระบุชดัวา่เป็นไตวายนั3น หลงัจากที�เป็น SLE กี�ปี 
7 ปี ตอนนั3นใหคี้โมรอบสอง ตอนแรกเขาใหไ้ป 8 เดือน ก็เวน้มาอีก 
ก่อนที�จะไดร้อบสองในระหวา่งนั3นอาการเป็นอยา่งไร ใหคี้โม ใหอ้ะไรมนัดีขึ3นไหม 
แต่ว่าไตเรามนัอยู่ได ้ร่างกายมนัจะแข็ง มนัจะกรอบ เขาเรียกว่านํ3 าเชื�อม เราก็รู้ว่าไม่ดี แต่



1908 
 

ตอบ: 
 
 
 
ถาม: 
ตอบ:
ถาม: 
ตอบ: 
 
ถาม: 

เพื�อไปสู้ใหเ้ราอยูร่อด  เพื�อประคองไต สารเคมีนี� แค่มนัหยดใส่มนัไม่ใช่ของดีแค่หยดใส่ก็
เป็นแผลพอง แต่รักษาเพื�อสู้กบัไต  ตอนคุณหมอเขียวมา ฉนัใหคี้โมมารอบสอง 
หลงัจากที�เป็นกี�ปีนะตอ้งให้คีโมรอบสอง 
10 ปี 
ใหแ้ลว้เป็นไง  
ก็เป็นเหมือนเดิม  
เหมือนเดิมนี�ยงัไง 
มนัทาํให้ไตเราดีขึ3น เราก็ฟื3 นขึ3นมาหน่อย มนัพออยูไ่ด ้แค่ไม่ตาย ฉันบอกไม่ถูก ไม่รู้ว่าดี
ขึ3นหรือเลวลง  มนัทรมานดว้ยอาการเดิมทั3งหมดไขสู้ง ปวดขอ้ ปวดตามเนื3อตวั 
มนัมาแลว้มนัพกับา้งหรือเปล่า หรือพกับา้งนิดหน่อย อาการไม่สบายพกับา้งไหม 

ตอบ:
ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 
 
ถาม: 
ตอบ: 

จะเป็นช่วงตอนเชา้ ตี 4 ฉนัจะจบัไขห้นาว ๆ  
ตอนอยูใ่นคอร์สเป็นอยา่งไรบา้ง 
ที�ไปครั3 งแรกไม่มีแรง เดินไม่ได ้มีไขสู้ง ปวดตวัจะดูซ้ายตอ้งแหงะไปทั3งตวั มนัแข็งไป
ทั3งตวั แขนก็ปวด ไปห้องนํ3 าตอ้งคลานไปทั3งตวั เหนื�อยไปทั3งตวั น้องสาวบอกวา่ อย่าพึ�ง
ตายนะ รอหมอเขียวก่อน มาเยี�ยมทีไรก็บอกว่าอย่าพึ�งตาย เอห้มอเขียว ๆ เป็นเทวดา รึไง 
หมอเขียวเป็นใครจะมาเป่าใหเ้ราหายหรือไง แต่ก็นบัวนัรอ อยากรู้จกั ก็เลยไดไ้ปเขา้ค่าย 
เขา้ค่ายเป็นไงบา้ง 
วนัแรกก็ยงัเป็นไขอ้ยูเ่หมือนเดิม พอกินนํ3 าเขียวเขา้ไป มนัก็สั�นสะทา้น มนัเหมือนเยน็ ขา้ง
ใน แต่ก็ร้อนขา้งนอก มนับอกไม่ถูกแต่ก็ฝืนกิน ๆ  อยูอ่ยา่งนั3น ไปกินนํ3 าเขียวเสร็จแลว้ก็กวั
ซา ที�เดินไม่ไดที้�มนัหล่อย (อ่อนแรง)ไปหมดกวัซาทั3งตวัรู้สึกดีขึ3น มีแรง กาํลงัดีขึ3น จากที�
เราเดินไม่ได ้มนัเหมือนเชือกที�มดัที�ไม่ไดดึ้ง เดินดีขึ3น จากเราเดินไม่ได ้เหมือนจะหลุด พอ
โดนกวัซาเขา้ไปมนัมีแรง แลว้เหมือนกระชุ่มกระชวยขึ3น แค่กวัซานะไปวนัแรกก็ไม่ไดก้วั
ซา รู้สึกวนัที� 3 มั3งที�น้องกวัซาให้ พอเช้ามามนัไม่จบัไข ้ธรรมดาตี 3 ฉันจะจบัไข ้รู้สึกดี 
โดยที�ลุกขึ3นมาเองได ้แลว้ลุกเดินได ้ก็ดีใจ ฉนันึกในใจรอดตายแลว้ พอวนัที� 4 นอ้งกวัซา
ใหอี้กก็รู้สึกเบาขึ3นมาอีก ก็ไดก้วัซา 2 ครั3 ง ก็หายไม่ไดกิ้นยาอะไรอีกเลย 

ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
 

11 ปีนี3ทานยามาตลอดเลย 
ตอนที�เป็นมาก เชา้มื3อเดียว 30 กวา่เมด็ 
ยาอะไรที�เขาใหกิ้น 
ถา้เป็นมากปุ๊บเขาใหกิ้นเพรดนิโซโลน เชา้ละ 14 เมด็ กินเวลาเดียวมื3อละ 14 เมด็ สเตียรอยด์
เพื�อไปกดภูมิเรา ฉนัเห็นยาแลว้ก็นํ3าตาไหล  ยาแกป้วดขอ้ 1 เมด็ยา บาํรุงเลือด ยาลดระดบั



1909 
 

 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 

ความดนัของเลือดแต่รวมแลว้ 30 กวา่เมด็กินตอนเชา้ กลางวนั ไม่กินตอนเยน็อีก 10 กวา่
เมด็ ถา้อาการลงแลว้ จะลงเหลือประมาณ 10 กวา่ 20 กวา่ ทุกวนันี3ตอนนี3 เชา้หนึ�งกิน
ประมาณ 8 เมด็เรายงัเวยีนหวัอยู ่แต่ยาร้ายแรงลดลง เขาวา่ไตจะวายตอ้งลา้งไต  
เป็นมากี�ปีเขาจะลา้งไต 
ก็จะลา้งไว ๆ นี3แหละ กลางปีที�ผา่นมา กลางปี พ.ศ. 2552 เขาจะลา้งไต ฉนัไม่ลา้ง 
หมอบอก  ป้าตอ้งลา้งไตนะ 
ตอนนั3นมีอาการอะไรบา้ง ไม่สบายหรือเปล่า 
มนัก็ปวดนะ ปวดไต ปวดหลงั ไข่ขาวจะออกมากบัปัสสาวะเยอะ  ลา้งไตยงัไงก็
ตอ้งถามหมอ  
ทาํไมไม่อยากลา้ง 
ก็ไม่รู้ฉนัไม่อยากลา้ง หมอบอกถา้งั3นป้าก็ตอ้งใหคี้โม ป้าจะเอาอยา่งไร  ฉนัไม่ตายฉนั
ไม่ใหฉ้นัจะเอายาไปกินที�บา้น งั3นยาที�ใหไ้ปป้าตอ้งกินสมํ�าเสมอนะป้าตอ้งกินเยอะ ๆ นะ  
เขานดัถี�นะอาทิตยห์นึ�งฉนัก็ยอมเสียค่ารถไป พอกลบัไปหมอพดูวา่เอา้ทาํไมมนัดีขึ3น (ฉนั
ปฏิบติัตวัเคร่งครัดเหมือนในค่ายสุขภาพก่อนไปตรวจ) ค่ามนัดีขึ3น ทีนี3ตอ้งมาทาํตาม
ระเบียบ (เหมือนในค่ายสุขภาพ) ก็เลยเคร่งครัดก็เริ�มดีขึ3น ไตมนักลบัมาทาํงานจริง ๆ ดีขึ3น 
ตั3งแต่วนัที� 3 ที� 4 แลว้มีแต่คนวา่ฉนัจะตายเขาก็มาเยี�ยมกนัหมด เขาตื�นกนัหมด เห็นอีตุม๊นั
ขบัรถไดแ้ลว้นะ ไปเล่าใหเ้ขาฟังเขาไม่เชื�อ เขาเห็นฉนัขบัรถแลว้เขาลือกนันะ แลว้ขบัรถ
ไปไดไ้ง หายดีเหมือนคนปกติ หลงัจากเขา้คอร์สมนัดีขึ3น ๆ มนัค่อย ๆ ดีขึ3น ๆ พอกวัซา
แลว้มนัดีขึ3นเราก็หายลุกไดแ้ต่เชา้ ดีขึ3นอยูต่ ั3งแต่กวัซา หลงัออกจากค่ายมาก็เริ�มทาํงานมนั
เดินได ้ขบัรถได ้
ทาํงานไดป้กติเมื�อไหร่ 
ที�เดินไม่ได ้4 เดือน นอน แฟนบอกวา่หมอจะมา เขา้เดือนที� 4 ที�ฉนัเดินไม่ไดน้ั�งถ่ายบนที�
นอน เยี�ยวใส่กระโถนใส่ที�นอนเลย  ในค่ายสุขภาพวนัสองวนัสามไดก้วัซาก็เริ�มมีแรง เชา้มา
ก็เดินได ้มีแรง พอวนัที� 4 ไดก้วัซาอีกมนัก็มีแรง พอวนัที� 5 ก็ไม่ไดท้าํอะไรแลว้ ก็จะไดก้ลบั     
แลว้ ฉนัไม่เคยไดม้าเขา้กิจกรรมตอนเชา้เลย พอกวัซาฉนัมาเขา้กิจกรรม ตอนตี 4 ได ้ พอตื�น
มาออกกาํลงักาย มาเดินเร็ว วนัที� 5 ก็เดินได ้
ใชอ้ะไรทาํดีทอ็กซ์ 
ใชน้ํ3ายา่นาง ทาํดีทอ็กซ์ วนัละครั3 ง 
นํ3าอุ่นประมาณกี� ซีซี 
ใส่เตม็ขวด นํ3ายา่นางแกว้หนึ�ง นํ3าอุ่นทาํต่อกนัสองครั3 ง ทาํตอนเยน็นํ3าหนกัลดลง 5 กก.ได้
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ถาม:
ตอบ 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
 

ออกกาํลงักายแค่ 2 เชา้ 
พอกทาสมุนไพรหรือเปล่า 
พอกดว้ยกากยา่นาง พอกในจุดที�ไม่สบาย ดีทอ็กซ์เสร็จ ไม่สบายตรงไหนก็พอกตรงนั3น 
วางหลงั แปะ ๆ ไว ้กวัซาเสร็จปุ๊บพอกเลย แค่นั3นแหละก็มีแรง  เชา้มาก็เขา้กิจกรรมตอนเชา้
ได ้เดินได ้ 
กิจกรรมเป็นไง 

 ไปหอ้งนํ3าก็ไม่ไหว ตอ้งถ่ายบนที�นอน ฉี�บนที�นอน ทีแรกคิดจะกลบับา้น มนัเป็นไขอ้ยูก่็ 
 มีกาํลงัใจขึ3น เขาทาํอะไรก็มาเขา้ทาํกบัเขาได ้

ถาม:
ตอบ: 

 

ฟังธรรมะอะไรรู้เรื�องไหม 
รู้ค่ะ แต่ร่างกายเราไม่ไหว นอนฟัง แลว้ก็เสียใจอยากจะกลบับา้นคิดไปทั�ว มนัวติกกงัวล 
หลายอย่าง ตอนที�กลบัมาบา้นก็ทาํดีท็อกซ์เช้าเยน็ พอมาบา้นเราก็ทาํ เราก็มากินอาหารลา้ง
พิษกินผกับุง้ตม้ เอาเกลือละลายนํ3า จาง ๆ แลว้จิ3มกิน ร่างกายก็แขง็แรง 

ถาม: ใชข้า้วกลอ้งหรือขา้วขาวหรือขา้วซอ้มมือ 

ตอบ: 
 

ใช้ขา้วขาว  อีกประมาณ 10 วนัก็ขบัรถไปขา้งนอก  กินแค่นั3นก็มีแรง  ทาํดีท็อกซ์  ได ้10 
กวา่วนั  ก็ขบัรถออกไปขา้งนอก คนเขาเห็นเขาก็ลือเห็นเราขบัรถก็ดีใจกบัเรา 

ถาม: ออกมาไดท้าํโยคะไดด้ดัตวัโยคะไดท้าํอะไรหรือเปล่า 
ตอบ: 
 

นวดตามจุดนวดตามขา นวดไปเรื�อย ๆ ช่วงที�ไปอยูค่่าย ไม่ค่อยไดเ้ขา้กิจกรรม เราป่วยหนกั 
ลุกไม่ไดพ้อกลบับา้นนวดตวั ดีทอ็กซ์ กวัซา มีปรับอาหาร  พอดีขึ3น มีใหลู้กมากวัซาใหค้รั3 ง 
หนึ�งใหค้นงานใหน้า้นอ้ยมากวัซาใหค้รั3 งหนึ�งมนัก็แขง็แรงดี  กวัซาแลว้มนัดีขึ3น มนัเหมือน 
ปลิดทิ3งไปเลยมนัดีขึ3น จากที�เราจะตายมนัเหมือนเอาทิ3งไปเลย  ฉนัมาเดินไดแ้ลว้ ไม่จบัไข ้
ตอนตี 3 ตี 4 ทาํไดก้็ช่วงเลิกพอดี 

ถาม: พอร่างกายดีขึ3นเรื�อย ๆ แลว้ พอหลงัค่ายทาํไมมาเป็นไตวายอีก 

ตอบ: 

 

มาทาํงานแลว้เชื3อโรคเขา้ เราดีขึ3นแลว้ลืมตวัคิดวา่เราทาํได ้ มนัก็ซึมเขา้เราอีกโดยไม่รู้ มนั
ก็มาเป็นอีก 

ถาม:
ตอบ: 

มนัเป็นอาการอยา่งไง เมื�อหกเดือนที�แลว้ใช่ไหม 
อาการเหมือนเดิม ปวดตวัเป็นไข ้เดินไม่ได ้

ถาม:
ตอบ: 

เวลาไปหาหมอเขาตรวจอะไร 
ตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด ตบั ไต  ไตวายขั3นสุดทา้ยแลว้ ตอ้งลา้งไตแลว้ ไม่เอาแลว้ ฉนั
ยอมตายฉันเห็นเขาล้างเราไม่ใช่ว่าจะสะอาดอะไร เราอยู่ในไร่ในสวนไม่เอา ให ้



1911 
 

คีโมฉนัก็ไม่เอา ลา้งไตฉนัก็ไม่เอา ฉนัยอมตาย กลบัมาบา้นก็เลยมาเคร่งครัดเราหยุดหมด
อาทิตยห์นึ�งเขาใหเ้รากลบัไป 

ถาม:
ตอบ: 

ก่อนกลบัไปตรวจอาทิตยห์นึ� งเราทาํอะไร 
กลบัมาเราก็กินผกับุง้ กินอาหารสุขภาพ กินนํ3าสมุนไพรฤทธิJ เยน็สดเท่านั3นเอง  

ถาม:
ตอบ: 

ดีทอ็กซ์ดว้ยไหม 
ดีทอ็กซ์ดว้ยแต่ไม่มาก เนน้เรื�องอาหาร หมอเจาะละเอียดอีก ค่าไตก็ดีขึ3น ปัสสาวะไข่ขาวก็
ดีขึ3น หมอพดูวา่เอา้ป้ารู้งี3 ใหไ้ปกินยาอยา่งนี3ก็ดีแลว้  (ความจริงไม่ไดกิ้นยาที�หมอให้ แต่ปฏิบติั
ตวัแบบในค่าย) ทีนี3 เขาก็นดัอีกวนัที� 11 ที�จะถึง  ก็ตอ้งไปอีก สองเดือนห่างเพราะร่างกายเรา
ดีขึ3น 

ถาม:
ตอบ: 

อาหารตอนนั3นไดกิ้นตม้ถั�วหรือเปล่า 
ไม่ไดกิ้น เนน้ผกับุง้จิ3มนํ3าเกลือเอาเกลือเมด็ สองสามเมด็มาละลายนํ3า 2 ชอ้น บางทีใส่ 
นํ3าตาล มะนาว ดิบมั�งสุกมั�ง  คนเราจะเป็นจะตายอยูต่รงอาหาร ถา้อาการเป็นหนกั แค่กิน 
ผกัร้อน ๆ ผดัผกัรวมมิตร กินปุ๊บไขปั้aบเลยทีนี3 เราก็รู้แลว้วา่ร่างกายจะอยูไ่ด ้หรือไม่ได ้
ก็อยูที่�อาหาร 

ถาม: ประมาณกลางปีที�แลว้ไตวาย เราตั3งใจปฏิบติักี�เดือนที�หมอบอกวา่ปกติ ไตดีขึ3นไม่ตอ้งลา้ง  
ตอบ: อาทิตยห์นึ�งหมอบอกวา่ดีขึ3น แต่ก็ยงัสงสัยดีขึ3นก็เลยนดัสองเดือนไว ๆ นี3 เอง 
ถาม: ตามร่างกายรู้สึกสบายไหม  
ตอบ:
ถาม: 

สบายเนื3อสบายตวั 
จิตใจเป็นไงบา้ง 

ตอบ: 
ถาม: 

สบายไม่วติกกงัวลอะไรมีบา้งเรื�องลูกมั�ง อะไรมั�ง 
แรงไหม ทุกขแ์รงไหม เรื�องคนอื�น 

ตอบ: บางครั3 งมนัก็ทุกข ์แต่ข่มพอมนัจีaดขึ3นสมอง เราก็ไปนั�งเราก็กาํหนดใหม้นัหายรีบให้มนัหาย 
บางทีเราก็ไม่ใช่อรหันต์นะ ก็ไปหลวงปู่ ที�วดัดอนตาล เราก็เคยบวชมาบ้างเรากาํหนด 
ยบุหนอพองหนอปวดก็กาํหนดที�ตรงปวด พอเราคิดเราก็กาํหนด ตรวจที�เราคิดพอเราเครียด
ก็กาํหนดที�ตรงเราเครียดตามรู้แลว้ก็ดูมนัไปเฉย ๆ เครียดหนอปวดหวัหนอถา้เรานอนอยู่ก็
จะปล่อยจิตใหม้นันิ�ง แลว้ก็มากาํหนดวา่ปวดปล่อยใหม้นัปวดไป เราก็นิ�งอยูอ่ยา่งนั3นแหละ 
พองหนอยุบหนอเราก็กาํหนดที�ตรงเราคิด เรากงัวลพอเรารู้ปุ๊บอยู่อย่างนั3นแหละเราเป็น
มากเราก็ไม่อยูต่รงที�เราเป็นมาก เรามากาํหนดยุบหนอพองหนอเราก็มากาํหนดลมหายใจ 
เครียดมนัจะค่อยคลายออก เราตวัสั�นบึ3ม ๆ ไปคนเดียวตลอด หมอให้ขึ3นเตียงเราก็อยู่คน
เดียว เราก็จะกาํหนดจิตนิ�ง  หมอก็จะประกาศญาตินางผานิต สงวนกุล เขาจะเรียกญาติเรา
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ไปจ่ายเงิน เอายา ฉันมาคนเดียว ฉันไม่มีญาติเราไม่สบายตรงไหนก็ตามรู้ก่อน เรามา
กาํหนดที�ลมหายใจที�ทอ้ง พอเรากงัวลมากก็มากาํหนดที�ตรงกงัวลตามรู้เสร็จ ก็ทิ3งไป ทาํไม
เรามาอยูค่นเดียว ทิ3งมนัอีก เราก็กาํหนดอีก เราก็รู้วา่ทาํไมตอ้งมาอยูค่นเดียว ตอ้งเป็นภาระ
เรื�องเงินอีก การอยู ่การกิน การพกัเราอยูก่บัหมอก็ดีแลว้ ถึงเราจะอยูค่นเดียว แต่ใจเราก็ยงั
นิ�งอยูเ่หมือนเดิม เราตอ้งกาํหนดมาให้มนัเบา พอมนัเบา ใจก็จะเริ�มคลายมนัยึดอยูนิ่ดเดียว 
ใหม้นัเบาไป มนัก็อยูร่อดมาไดเ้รื�อย พอดีคุณหมอสอน มนัเป็นทางเดียวกนัมนัจะตายหลาย
รอบแลว้แต่ก็ไม่ตาย 

ถาม:
ตอบ: 

เมื�อเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายตอนที�เรารักษาแผนปัจจุบนั หมดไปเท่าไหร่ 
ฉนัรักษาเสียเงินอยู่ 3 ปี หมดปีละแสนกว่าบาท ตอนนั3นบตัรทองยงัใชไ้ม่ได ้หมื�นสี�หมื�นสาม 
ฉนัก็จะซื3อทองไดห้ลายบาท ถา้ซื3อทองก็หาที�เก็บไม่ได ้ก็ตกลงวา่ 3 ปี ใชปี้ละแสนกวา่ เงิน
ของตวัเองค่ารถค่ายาค่ากิน รวมทั3งหมดทุกอย่าง แต่เมื�อก่อนค่ารถถูกนะไปถึงโน่นหมด 
ค่ารถแค่ 150 บาทแต่ตอนนั3นค่ารักษาเราเสียเองพอสามปีปุ๊บเงินหมด พอดีบตัรทองใช้ได้
พอดีทุกครั3 งที�ไปรักษาหมดหนึ�งพนั แต่เดียวนี3อยา่งนอ้ยตอ้งสองพนัหรือพนัห้า เผื�อฉุกเฉิน 
แทก็ซี�อะไรมนัก็แพง 

ถาม:
ตอบ: 

แลว้มารักษาแบบนี3  มนัใชเ้งิน ใชท้องมากแค่ไหน  
แทบไม่ไดใ้ชเ้ลย แต่เราตอ้งปฏิบติัตวัเราให้สมํ�าเสมอ ให้รักตวัเอง ทาํตามที�คุณหมอสอน
มา กินผกัร้อนผกัเย็น อนัไหนที�มนัผิด บางทีเราหิว ๆ มา (อยากกินมาก) เราก็กินแต่ช่วง
ไหนเราป่วยเราก็ไม่กินมนัผิดแต่ไม่ไดกิ้นบ่อย ถา้เราป่วยเมื�อก่อนนั3นก็อยากกินตม้ปลานิล
ร้อน ๆ คงดีกินเขา้ไปไขเ้กือบตายเรากินผดัผกัก็เกือบตายผดัใส่นํ3 ามนัใส่นํ3 ามนัหอย มีไขอ้ยู่
ใจจะขาด ไขรึ้� ม ๆ ขึ3นมา ผิดเอท้าํไมเป็นอย่างนี3  แต่พอมาช่วงเราแข็งแรงเราก็กินบา้งแต่
ไม่ใหถี้� ไม่กินบ่อย 

ถาม:
ตอบ: 

กินแสลงพวกนี3  บ่อยแค่ไหน 
เดือนละครั3 ง  

ถาม:
ตอบ: 

กินเยอะไหม  
ไม่เยอะ ฉนัไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แค่พอหายอยาก 

ถาม: 
ตอบ: 

ปกติชอบกินอะไร ทั�วไป 
แต่ตอนนี3ฉนัชอบกินมะม่วงเปรี3 ยวสับใส่เกลือหน่อยนึง นํ3าตาล หน่อยนึง ฝานหอมใส่  
กินอร่อยนะ ถว้ยนึง เรากินแค่นี3ก็อร่อยแลว้ 

ถาม:
ตอบ: 

กินผกัไหม 
ฉนัชอบกินผกับุง้กบัแตงกวา อยา่งอื�นฉนัไม่ค่อยชอบกิน 
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ถาม:
ตอบ: 

เก่งนะกินอยูอ่ยา่งนี3  ไตเราก็ดีขึ3น แค่นี3  ตาํมะม่วง 
ถา้มนัเริ�มไม่ดีเท่าไหร่ ก็เริ�มกินเคร่งครัด 

ถาม:
ตอบ: 

เมนูอาหารของเรานอกจากมะม่วงยาํ มีเมนูอื�นอีกไหมที�ทาน ๆ  นอกจากนี3 บางทีก็จะ
กินตม้จืด ตม้ผกั ฉันชอบกินยอดแคตม้ ดอกก็ไม่ชอบ บางทีก็ถั�วแปบบา้ง แต่เมื�อก่อน
กินไม่ได ้เป็นผกัร้อน พอเราแขง็แรงหน่อยก็เอามากิน กินดิบ ๆ  กินกบัมะม่วง กินได ้

ถาม:
ตอบ: 

กินอยูอ่ยา่งนี3ไม่น่าเชื�อ 
กินนํ3าแขง็ใส่นํ3าหวาน ๆ บา้ง ชอบกินขนม กินบ่อยไม่ได ้มนัรู้สึกสะทา้น ก็กินอยูอ่ยา่ง
นี3แหละ ที�ไปรักษากบัหมอมา 

ถาม:
ตอบ: 

ตอนนี3นํ3าหนกัเท่าไหร่ 
นํ3 าหนกั 78 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตรกว่า ๆ พอแข็งแรงจะให้กินแต่ผกับุง้จิ3มเกลือ พอ
เห็นผกับุง้มาก ๆ จะอว้ก หาอย่างอื�นกินบา้งตอนนี3 ย่านางก็แทบไม่ได้ซื3อน้องเขาทาํนํ3 า
สมุนไพรฤทธิJ เยน็สด 

ถาม:
ตอบ: 

ตกลงแทบจะไม่ไดซื้3อ ซื3อแต่เกลือ 
ใชเ้ยอะไม่ไดม้นัเคม็ แสลงอีกแต่ตอ้งมีมะม่วงผสม ชอบกิน  

ถาม:
ตอบ: 

วธีิการนี3 จึงแทบไม่ไดใ้ชเ้งินเลย แทบไม่ไดซื้3อกินอะไรเลย 
เราไม่เปลืองอะไรเลย เปลืองเพราะทาํอาหารทั�วไปให้คนอื�นกินเท่านั3 น เขาชอบกิน 
แกงกะทิ พะโล ้ขาหมู ไม่ชอบกินผกั  

ถาม:
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 

ตม้จืดใส่อะไร 
เมื�อก่อนนี3ฉนัใส่กระดูกหมู หมูสับ คะนอร์ รสดี ตอนนี3ทาํใหเ้ขากินเราก็ตกัแฟงมากิน  
แต่เรารู้ประมาณตวั อย่างอื�นไม่กินเยอะเมื�อก่อนฉันชอบกินเนื3อสัตว ์ชอบรสมนัเป็นหลกั
กินเคม็ กินเผด็ กินทุกอยา่ง กินทุกอยา่งรสจดัที�มนัอร่อย เป็นคนที�ชอบทาํกบัขา้วเนื3อ ชอบ
ทุกอยา่ง ปลา หมู ไก่ เป็นคนชอบทาํกบัขา้ว เป็นคนชอบกินเยอะกินของดี (แต่ก่อนคิดวา่ดี) 
ตอนนี3 กินอาหารสุขภาพแต่คนอื�นเขาไม่กินดว้ยเรากินแบบนี3  เราประหยดัดี สบายดี หมอ
บอกว่าจะอยูไ่ด ้3 ปี หรือ 7 ปี ก็ที�โน่นก็จะมีกรมหลวงชุมพรที�โรงพยาบาลรามาฯ ฉนัไป
ยืนไหว ้ไม่ได้ขอให้ฉันหายนะ ถ้าลูกจะตายขอให้ตายดี ๆ ถ้าจะตายจริง ๆ ไม่ต้องใส่
ออกซิเจน ไม่รู้คนอื�นจะอธิฐานเหมือนฉนัหรือเปล่า พอหมอบอกวา่ฉนัจะอยูไ่ดไ้ม่เกิน 3 ปี  

ถาม: 
ตอบ: 

อะไรน่าจะเป็นสาเหตุใหเ้ราป่วย 
น่าจะไตฉนัจะเป็นโรคไตก่อน กรวยไตอกัเสบ ๆ ตั3งแต่มีลูกคนแรก  

ถาม:
ตอบ: 

นานเท่าไหร่เป็นกรวยไตอกัเสบถึงจะมาเป็น SLE 
ลูกคนสองจะห่างคนแรก 5 ปี พอมีลูกคนที� 3 ไดป้ระมาณขวบหนึ� งตวัฉันก็เริ�มบวมเป็น
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แลว้ก็รักษาหายแลว้กลบัมาเป็นอีก เสร็จแลว้มาทาํงานอีก ทาํไมเราเป็นลมถูกแดดแลว้เป็น
ลม หมดแรง มนัทาํงานไม่ไหว มันตวับวม บวมแบบถอดชุดชั3 นในไม่ได้ถอดไม่ได ้
เหมือนสูบลูกโป่ง มาถึงบา้นถอดชั3นในไม่ไดห้ลานบอกว่าอา ๆ ตอ้งไปหาหมอนะ คน
ปกติจะมาบวมแบบนี3 ได้ไง บวมจนถอดรองเท้าไม่ได้ แต่ไม่รู้ตวั พอถอดรองเท้ามัน 
ถอดไม่ได ้บวมแลว้ก็เขียวเป็นจํ3า ๆ  หน้าก็เหมือนผี ไปรักษาที�วงันํ3 าเยน็ เขาตรวจไม่เจอ
อะไรก็ใหย้ามากิน นอนร้องเหมือนผี จนหมดแรงแลว้หลบัไปเลยพอดีหมอนดัเชา้วนัศุกร์ 
แต่ไปเช้าไม่ไหว พอบ่าย ๆ หน่อยฉันก็ไปหาหมอพอดีหมอคนที�มาเปลี�ยนเป็นผูห้ญิง 
พอดีเขาเป็นลูกศิษย ์โรงพยาบาลรามาฯ เขาว่าฉันเป็น SLE เอเราเป็นเอดส์หรือเปล่าถาม
หมอบอกวา่ไม่ใช่เป็นโรค SLE โรคพุ่มพวงรู้หรือเปล่าเขาดูออก แค่เห็นเราบวม เขาก็เลย
จดัยาสเตียรอยด์ ให้มากินครั3 งละ 2 เม็ด ปากก็อา้ไม่ขึ3น เขาบอกว่าตอ้งไปโรงพยาบาล
รามาฯ กรุงเทพก็ไม่เคยเข้า ฉันไม่รู้จกักรุงเทพฯ เขาบอกครึ� งปีก็ยงัไม่ไปนะ น้องอยู่
กรุงเทพ น้องก็เลยพาไป ไปที�โรงพยาบาลรามาฯ พอถึงโน่นเขาก็ตรวจเก๊าท์ ตรวจรูมา
ตอยด ์และ SLE 3 โรค วา่จะตรงกบัโรคอะไร สรุปวา่เป็น SLE แต่มนัก็เป็นหนกัมาเรื�อย ๆ   

ผูส้ัมภาษณ์พดูเสริม :  ขอขอบคุณพี�มากที�ใหข้อ้มูล ก็ถูกทางแลว้ ถา้ทาํถูกทางก็จะดีขึ3น 

ตอบ: เหมือนได้ชีวิตใหม่ ช่วงนั3นฉันคิดว่าฉันตอ้งตายแน่ ที�เรายึดอาจารยส์อนธรรมะแต่ถ้า
ร่างกายไม่ไหว ใจเราจะดีแค่ไหน แต่ถา้ร่างกายไม่ไหว เราจะละความเจ็บป่วย ก็ไม่ไหว 
ถา้ไม่เจอหมอ ก็ไม่ไดม้าพดูอยา่งนี3ถา้ไม่ไดเ้จอไมก้วัซาก็เดินไม่ได ้

ถาม: 
ตอบ: 

แต่ก่อนเป็นคนเครียดไหม 
ฉนัเป็นคนรักแรง โกรธแรง เครียดแรง 

ถาม:
ตอบ: 

แลว้มาเปลี�ยนเบา ๆ ลงบา้งตอนไหน 
ฉนัหนัมาปฏิบติัธรรม ช่วงเป็นสาวเคยบวช มาแต่งงานก็เครียดเรื�องครอบครัว ฉนัเป็นโรค
เครียด มาแต่งงานก็มาเครียด เครียดมากเลยเป็น SLE ทั3งเครียดทั3งกินอาหารรสจดั ตอนมา
เขา้ค่ายไดกิ้นอาหารที�เรารู้ อาหารที�อาจารยส์อนมารู้จกัของร้อนของเยน็ เรามาคลายเพราะ
เรื�องอาหาร ฟังธรรมะ แลว้เรื�องการกิน สองอนัคู่กนั มนัก็คลายออก ถา้เราเครียดเราก็ทุกข ์
เรากินของผดิเราก็ทุกข ์เราก็ตอ้งเดินสายกลางขอบคุณหมอมากค่ะดีใจมากที�หมอมาค่ะ 
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กรณีศึกษาที� 
6.17 กุหลาบเหลือง นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ39 ปี อาชีพ เกษตรกร  (เลี3ยงววันม) 
จงัหวดั สระแกว้ 
ถาม: แต่ก่อนมีอาการไม่สบายเป็นอะไร  
ตอบ: เมื�อ ปี 2551 หมอที�โรงพยาบาลบอกวา่เป็นมะเร็งเตา้นม  
ถาม:  ตอนปี 2551 ที�หมอบอกวา่เป็นมะเร็งนั3น มีอาการอยา่งไร  
ตอบ: มนัเป็นกอ้นเล็ก ๆ  หมอบอกวา่เป็นซีสต ์ขอผา่ชิ3นเนื3อมาดู ก็วา่เป็นมะเร็ง หมอที�สระแกว้ ผา่ 
ถาม:  โรงพยาบาลสระแกว้ เขาทาํอยา่งไรต่อ 
ตอบ: เขานดัไปให้ตดัเตา้นมทิ3ง 
ถาม:  ประมาณเดือนไหน 
ตอบ: ไปตดัเดือนก.ย. 
ถาม: ตอนนั3นเขาบอกระยะไหม 
ตอบ: ไม่ไดบ้อก ฉนัก็ไม่ไดถ้ามดว้ย 
ถาม: หลงัผา่ตดัแลว้ ทาํอยา่งไรต่อ 
ตอบ: เขาใหไ้ปหา แลว้เขาใหไ้ปศูนยที์�ชลบุรี 
ถาม:  แลว้ทาํอะไรต่อ 
ตอบ: เขาบอกใหไ้ปรับเคมีที�จนัทบุรี 
ถาม: ตอนที�ให้เคมีเป็นอยา่งไร 
ตอบ: กินอะไรไม่ได ้อาเจียน เหมน็ไปหมดเลย อ่อนเพลีย นอนไม่ค่อยหลบั มนัตื�น 
ถาม:  รู้สึกร้อนตามร่างกายไหม 
ตอบ: สะบดัร้อนสะบดัหนาวสลบักนั 
ถาม: เป็นอยูน่านเเค่ไหน 
ตอบ: เป็นพอจะหายแลว้ก็ไปใหใ้หม่ 3 อาทิตยเ์ขาก็ให้อีกทีหนึ�ง ทุกครั3 งที�ใหก้็มีอาการใหม่ 
 ทีหนึ�ง รู้สึกเหมือนตวัเองจะไม่รอดอาการค่อนขา้งรุนแรง 
ถาม: ไดบ้อกหมอไหมวา่มีอาการแบบนี3  
ตอบ: บอกแลว้หมอใหย้าแกอ้าเจียนมากิน ทุเลาบา้ง 
ถาม:  เขานดัใหกี้�ครั3 ง 
ตอบ: ใหไ้ปจนครบ 4 ครั3 ง  
ถาม:  แลว้ใหจ้นครบ 4 ครั3 งเลยรึเปล่า แลว้มาเจอการรักษาแนวแพทยว์ถีิพุทธเมื�อไหร่ 
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ตอบ: เจอตอนเขม็ที� 3 
ถาม: พอเราไปเขา้ค่าย แลว้มีเหตุการณ์อยา่งไร  
ตอบ: ตอนนั3น เขม็ที� 3 เสร็จแลว้ แลว้เขานดัเขม็ที� 4 กลางค่ายเลย ตอนนั3นกาํลงัแพเ้คมี ไม่สบาย  
ถาม:  ตอนนั3นเห็นวา่นดัเขม็ที� 4 กลางค่าย แลว้ทาํอยา่งไร 
ตอบ: ทั3งจะไปรึจะไม่ไป แต่แฟนวา่ก็ไปใหค้รบ แลว้ค่อยมาทาํแบบนี3  ก็แหกค่ายไป เสร็จแลว้ 
 กลบัมาค่ายอีก  
ถาม: ก่อนใหเ้คมีครั3 งที� 4 เขา้ค่ายสุขภาพมาแลว้กี�วนั 
ตอบ: เขา้ค่ายมาแลว้ 3 วนั 
ถาม:  มีการปฏิบติัตวั ลา้งพิษอะไรต่าง ๆ  แลว้มีอะไรต่างกนัเยอะไหม 
ตอบ: ขณะที�ใหเ้คมี มนัไม่ค่อยแพเ้ท่าไหร่ ปั�นนํ3ายา่นางกินดว้ย ไม่ค่อยทรมานเท่าไหร่  
 มนัทรมานนอ้ยลง ไม่ค่อยมีอาการคลื�นไส้อาเจียน หรือร้อนหนาว 
ถาม: อาการแพเ้คมีนอ้ยลง หลงัจากนั3นเราทาํอยา่งไรต่อ 
ตอบ: กินนํ3ายา่นาง กินอาหารสุขภาพมาเรื�อย ๆ  เท่าทุกวนันี3  
ถาม: แลว้กินอะไรบา้ง  
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
ถาม: 
 
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
 

ยา่นาง กินผกัปลอดสารพิษ 
ทานเนื3อสัตวรึ์เปล่า 
ลดลง มีปลาบา้ง โดยรวม ๆ  ก็ทานผกัปลอดสารพิษที�ปลูกเองรอบ ๆ  บริเวณบา้น และที�
ตามธรรมชาติ อาหารทานรสไม่จดั ใช้เกลือกบัซีอิaวปรุงเป็นหลกั ปลาร้าไม่กิน เตา้เจี3 ยว 
ก็ไม่เอา ตม้บา้ง นึ�งบา้ง ทอดบา้งแต่ไม่บ่อย 
นํ3าสมุนไพรฤทธิJ เยน็สดทานอยูน่ะ ใชอ้ะไรประกอบบา้ง 

ใชย้า่นาง รางจืด อ่อมแซบ ใบเตย หลายใบอยูน่ะ ใบตาํลึง ตามที�มี มีอะไรก็ใส่อนันั3นเอา
หลาย ๆ  ใบมารวมกนั ทาํนํ3าสมุนไพรฤทธิJ เยน็สด กรองแลว้ก็ทาน 
นอกจากดื�มนํ3าสมุนไพร ทานอาหารปรับสมดุล แลว้มีอะไรอีกที�ทาํการรักษาตวัเองกวัซา
ไหม กวัซาขดูที�ไหน 
พอ่บา้นขดูหลงัให ้ส่วนแขนขดูเอง โดยใชขี้3ผึ3งทาก่อนขดู ทาํวนัละครั3 ง 
ดีทอ็กซ์ ทาํวนัละกี�ครั3 ง ใชอ้ะไรบา้ง 
นํ3ายา่นาง บางทีก็นํ3ามนัเขียว 
นํ3ามนัเขียวใชเ้ท่าไหร่ ผสมทาํดีทอ็กซ์  
ใช้นํ3 ามนัเขียว 3 หยดที�เหลือก็นํ3 าเปล่าผสมกบันํ3 าอุ่น ทาํดีท็อกซ์จะรู้สึกสบายกวา่ บางที 
ใชน้ํ3ายา่นางที�เรากินก็เอามาดีทอ็กซ์ เมื�อก่อนทาํดีทอ็กซ์ประจาํ แต่พอตั3งทอ้งแลว้ไม่ไดท้าํ  
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ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ: 
ถาม: 
ตอบ: 

โยคะ เดินเร็วไดท้าํไหม 
แต่ก่อนทาํ แต่พอตั3งทอ้งไม่ไดท้าํ 
ก่อนหนา้นี3ไปวดัไหม ไปทาํอะไร 
แต่ก่อนไปทาํบุญเฉย ๆ  ไม่ไดป้ฏิบติัธรรมขอ้อื�น ๆ  ตอนนี3 ไม่ไดท้าํงานก็ไปปฏิบติัที�วดั
เดินจงกรม นั�งสมาธิ สวดมนตไ์หวพ้ระ ก็เลยรู้สึกสบายใจ 
รู้สึกสบายใจใช่ไหม 
ใช่จะ้ 
พอปฏิบติัต่อเนื�องหมอเขานดัตรวจไหม 
3 เดือนครั3 ง 
ตอน 3 เดือนแรกที�นดัตรวจหมอเขาวา่ไง 
เขาวา่เลือดปกติดี 
พอนดัอีกเขาวา่ไง 
เขาวา่ปกติดีจะนดัอีกวนัที� 8 
แสดงวา่ทุก 3 เดือนเขานดัตรวจ เราปฏิบติัแบบนี3แลว้ ร่างกายเรารู้สึกอยา่งไร 
เมื�อก่อนมนัร้อน ๆ  หนาว ๆ  พอปฏิบติัแบบนี3 เราก็สบายดี 

ถาม:
ตอบ: 
 
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ: 
 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม: 
ตอบ: 
 

หมอที�โรงพยาบาลรู้ไหม วา่เรารักษาทางเลือกแบบนี3  
หมอเขาไม่ว่าไง ก็บอกเขาอยู่ เขาก็บอกว่าให้กินเนื3อสัตว ์เพราะว่าผอมมาก ก็กินมั�งแค่
ปลา ร่างกายเราสดชื�นแขง็แรงดี 
เริ�มรู้สึกวา่แขง็แรงดีตอนไหน รู้สึกเหมือนคนปกติ  
ก็หลงัจากเขา้ค่ายสุขภาพ สองสามเดือนมัaง มนัจะหนาว ๆ ร้อน ๆ ขึ3นบา้งนาน ๆ ครั3 ง 
ใหเ้คมีมาแลว้กี�ปี นบัถึงปัจจุบนั 
มาตอนนั3นมนัปลายปี 52 อ๋อปีกวา่ ๆ  ตอนนี3 เดือนมีนาคม จะเขา้เมษายน ปี 53 หลงัจาก
เขา้ค่ายสุขภาพได ้4 เดือน ร่างกายก็แขง็แรง แลว้ตั3งครรภ ์ 
ตอนตั3งครรภ ์คิดหรือเปล่าวา่ลูกจะเป็นยงัไง 
กลวัวา่ลูกจะพิการ ก็เลยไปฝากครรภที์�โรงพยาบาล คลอดออกมาไม่พิการ เด็กแขง็แรงดี 
ลูกคลอดมา แรกเกิดนํ3าหนกัเท่าไหร่  
3โล 3ขีด 
ตอนนี3 ลูกอายเุท่าไหร่ 
เดือนกว่า ยงัไม่ถึง 2 เดือน เด็กแข็งแรงดี ไม่น่าเชื�อว่าเป็นมะเร็ง แล้วมาฟื3 นฟูแบบนี3  
ประจาํเดือนก็มาปกติ ไม่ปวดทอ้ง ตั3งครรภมี์ลูกออกมาแข็งแรง แต่ก่อนเขาวา่ให้วา่ไม่กิน
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ถาม:
ตอบ: 
 
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ: 
ถาม: 
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 

อะไร กินแต่นํ3ายา่นางระวงันํ3าจะท่วมลูกตายนะ 
พอเขาวา่ให ้แลว้หยดุทาํหรือเปล่า 
ไม่หยุด ทาํมาเรื�อย ๆ  ไม่เห็นท่วมตายนะ เห็นแต่ท่วมรอด แข็งแรงเลยนี�ผมดาํเมี�ยมเลย 
ดกดว้ย แสดงวา่เด็กแขง็แรง 
ผมร่วงตอนใหเ้คมีเขม็ที�เท่าไหร่  
เขม็ที�สองผมร่วงเลย ตอนนั3นผอมนึกวา่จะไม่รอด แต่ก็รอดมาได ้
ตอนที�ไปรักษาแบบนั3นเสียเงินไหม 
บตัรทองเขารักษาใหฟ้รี ไม่ไดเ้สียเงิน หลวงเขาเป็นคนเสีย 
ไดถ้ามเขาไหมวา่ ถา้ตอ้งเสียเงินเอง ตอ้งเสียเยอะไหม 
เคสหนึ�งเป็นหมื�น ๆ  เขม็ละประมาณหมื�นแปด บตัรทองก็เลยไม่เสีย แต่มีอาการทรมาน 
รักษาแบบแพทยท์างเลือกนี3ตอ้งซื3ออะไรไหม 
ส่วนใหญ่ไม่ไดซื้3อนะ เก็บแต่ของขา้งบา้นมากิน 

ถาม: 
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
 
 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ:

ยาหม่องซื3อขวดหนึ�งกี�บาท 
35 บาท 
ใชกี้�วนัหมด ใชถึ้งเดือนหนึ�งไหม 
ไม่ถึงเพราะใช้หลายคน แฟนเขาใช้ดว้ย เพราะเขาเมื�อยปวดหลงั แต่ก่อนกินยาแก้ปวด
เดี�ยวนี3กวัซาอยา่งเดียว เลยไม่ตอ้งใชย้าแกป้วดแลว้ ทั3งฉนัทั3งแฟน ประหลาดดีขดูแลว้โล่ง 
ขดูแลว้สบาย 
ตอนทอ้งไดข้ดูหรือเปล่า 
ขดูค่ะ 
แลว้ไดไ้ปช่วยเหลือคนอื�นไหม 
เขาถามอยู ่ก็บอกเขาวา่กวัซา ดีทอ็กซ์แต่คนอื�นจะเชื�อหรือเปล่าไม่รู้ 
แลว้เพื�อนที�รุ่นเดียวกนัที�ฉายแสงไดข้่าวเขาไหม 
บอกใหเ้ขากิน ก็บอกแนะนาํเขาไป วา่เราใชเ้ราทาํยงัไง 
แลว้เขาทาํบา้งไหม 
ไม่ไดถ้าม ไม่ไดเ้จอ  
แลว้มารักษาแบบนี3 จิตใจเป็นไง 
ไม่ค่อยฟุ้งซ่าน วา่งเราก็นั�งสมาธิอยูบ่า้น อ่านหนงัสือสวดมนต ์ไหวพ้ระ 
จิตใจสงบสบายดีไหม 
ดีสบายดี 
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ถาม:
ตอบ: 
 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ:
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 
ถาม:
ตอบ: 

เมื�อก่อนเป็นคนอยา่งไร 
ตอนให้เคมีหงุดหงิดง่าย ขี3 โมโห แต่พอมารักษาแบบนี3 แลว้อาการลดลง แต่ก็ไม่รู้วา่เป็น
เพราะการใหเ้คมีหรือเปล่า เพราะเมื�อก่อนไม่ใช่คนขี3โมโห ขี3หงุดหงิด 
เรามีความคิดเห็นอยา่งไรกบัการรักษาแบบแพทยว์ถีิพุทธ 
รู้สึกดี เราไม่ไดเ้บียดเบียนใคร สัตวก์็ไม่ไดฆ่้า 
อา้วใครทาํปลาใหกิ้น 
แฟน เราไม่เบียดเบียนแลว้ เลิกฆ่าแลว้ ถา้เขาไม่ทาํ ก็ไม่มีก็ไม่กิน เรากินผกัไป 
เก็บผกัมาทาํอะไร 
เอามาตม้ มาผดั 
ลูกกินนมแม่ไหม 
มีนมขา้งเดียว กินนมแม่มั�ง กินนมกระป๋องมั�ง  
มั�นใจไหมในวธีิการนี3  
ทาํแลว้สบายก็รู้สึกพอใจแลว้  

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.18 ดอกรัก นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ48 ปี การศึกษา ปริญญาโท อาชีพ พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
จงัหวดั สมุทรปราการ  
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ ค่ายสุขภาพแฟนพนัธ์ุแท ้21-30 เมษายน 2552 
 
ถาม:
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 

อยากใหเ้ล่าเกี�ยวกบัประสบการณ์โครงการสุขภาพ ธกส. 
ปีที�แลว้ 2552 ทางธนาคารเพื�อการเกษตร คน้หาว่ามีวิธีไหน นอกเหนือจากการรักษาแผน
ปัจจุบนัที�ทาํให้สุขภาพของพนกังานธกส. และญาติของ ธกส. ดีขึ3นบา้ง ปกติค่าใชจ่้ายใน
เรื�องของการรักษาพยาบาลปีหนึ�งเป็นร้อยลา้น คนของ ธกส. ทั�วประเทศทุกอาํเภอจาํนวน 
15,000 คน ที�ดูแลเกษตรกรทั�วประเทศ แต่ในขณะเดียวกนัพนกังานก็เจ็บป่วยดว้ยเรื�องของ
การบริโภคหลาย ๆ  อย่าง และเรื�องของพฤติกรรมหลาย ๆ  อย่างก็มีผลทาํให้คนเจ็บป่วย
เยอะ ขณะนี3  ธกส. อายุ 40 กว่าปีแลว้ หมายความวา่พนกังานส่วนใหญ่ก็อายุเยอะแลว้ มา
ทาํงานกนัตั3งแต่สมยัหนุ่ม ๆ  สาว ๆ  ก็ผ่านประสบการณ์การกินมาเยอะทั3งชีวจิต แลว้ก็
หลายอย่าง เพื�อจะหาทางให้ได้ผลเยอะ ๆ  ใครถนัดทางไหน ใช้วิธีไหนก็ไม่ได้บงัคบั 
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ล่าสุดได้มาศึกษาที�สวนป่านาบุญ ตั3งแต่เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2552 ศึกษาเสร็จก็ลองดูว่า 
พนกังานมีความสนใจหรือไม่ เพราะเป็นเรื�องลาํบาก เนื�องจากอยู่ลาํบาก กินลาํบาก ก็ได้
ลองกบักลุ่มคนทั�วประเทศ จงัหวดัละ 1 คน ที�เป็นตวัแทนเรื�องสุขภาพ ใหม้าเรียนที�สวนป่า
นาบุญ ตั3งแต่ตอนนั3นยงัไม่มีอะไรแบบนี3  มีศาลาแค่ครึ� งเดียว  

 ช่วงที�มาเรียนไดค้วามรู้ไป 3-4 วนั ก็ไม่เยอะไม่เตม็ที� ดงันั3นระยะที� 2 ทางธนาคารก็
เลยมอบหมายให้พวกเขาไปชวนผูป่้วย 4 โรคฮิตในเมืองไทย กบัคนอายุขนาดนี3  ได้แก่ 
เบาหวาน ความดนั ไขมนั และมะเร็ง โดยรับสมคัรพนักงานธกส. ท่านใดก็ได้ที�สนใจ 
อยากมารักษาสุขภาพโดยวิธีนี3 บา้ง เขาก็สมคัรเขา้มา ทีนี3 ในการสมคัรเขา้มา เขาก็มาอยู ่
มาใชชี้วติแบบนี3  ปรากฏวา่หลงัจากเขา้ค่าย 1 เดือน ผลตรวจตวัเลขทางห้องปฏิบติัการออก
มาแลว้ก็โอเค แลว้ทิ3งช่วงอีก 30 วนัก็ตามผลทุก 30 วนั เป็นเวลา 3 เดือนโดยติดตามทีละ
เดือน โดยไดค้วามกรุณาจากหมอเขียวไปให้ความรู้ ให้ความมั�นใจขึ3น ปรากฏว่ากลุ่มคน
ตรงนั3น 50 กวา่คนที�เป็นผูป่้วย หลายคนก็มาแบ่งปันประสบการณ์กนัทีละเดือน โดยเรียก
มาประชุมกันที�สํานักงานใหญ่ และมีหลายคนที�บอกว่าเขาดื�มนํ3 าเขียวอย่างเดียวคือ 
นํ3 าสมุนไพรฤทธิJ เย็นสดๆ เพราะว่าพฤติกรรมการบริโภคไม่เปลี�ยนกลับไปแล้วก็
เหมือนเดิมใน 50 คน ไม่ใช่ทุกคน ก็คละกัน ทางเราก็จดขอ้มูลไว ้หรือขอข้อมูลที�เป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร เขาก็เขียนส่งมาให้ เดือนที� 2 เดือนที� 3 สิ�งหนึ�งที�เห็นชดัคือ นํ3 าสมุนไพร
ฤทธิJ เยน็สดๆ เพราะหลายคนที�กลบัไปแลว้ไม่ไดท้าํอาหารแบบที�ค่าย เพราะทาํไม่เป็น ไม่
อยากทาํ ทาํยาก ขี3 เกียจ หลายเรื�องก็มี แต่มีหลายคนที�เขียนมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ในแบบประเมินทุกเดือนว่า เขาขอโทษดว้ยที�เขาไม่ได้กินอาหารฤทธิJ เย็นเลยแต่เขา
บริโภคนํ3 าเขียว เช้า กลางวนั เยน็ ทาํเอง หาง่าย เพราะอยู่ต่างจงัหวดั  เขาบอกว่าไขมนัใน
เลือดลง เป็นผูช้ายระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา ก็ไดเ้จอเขาและซกัถามส่วนตวั เขาบอกวา่ใน
กรณีของคนช่วงตน้ ๆ  จะทาํ 100% เลยมนัอาจจะยาก อยากบอกว่าหลายคนใน 50 คนที�
ทานนํ3าเขียวแลว้ไขมนัในเลือดลดลง  

อีก 2 คนเป็นเบาหวาน อว้นมาก แล้วเป็นมะเร็งต่อมนํ3 าเหลือง พี�เขาจะกินนํ3 า
เขียวทั3งวนั เพราะเป็นเยอะแล้ว เขาจะหิ3วมาแล้วไปแช่ตูเ้ย็นไว ้แล้วก็กินทั3งวนั กิน เช้า 
กลางวนั เยน็ และก่อนกลบับา้นก็อีกครั3 ง ตื�นเช้าก่อนแปรงฟันอนัดบัแรกก็ดื�ม 2 แกว้ ช่วง
นั3นทอ้งว่างก็ดีที�สุด แลว้ทานก่อนทานขา้ว ประมาณ 1 ชั�วโมง ก่อนทานขา้วเช้าขา้วเที�ยง 
ขา้วเย็น และ 1 ชั�วโมงก่อนกลับบา้น สรุปก็คือทั3งวนั มนัจะได้ผลมาก เราก็ดีใจด้วย ที�
ร่างกายเขาดีขึ3นมาก จนสุดทา้ยตรวจที�โรงพยาบาลไม่พบเซลลม์ะเร็ง 

ในกรณีของคนอื�นที�ไม่เขา้คอร์สเลย ที�สํานักงานใหญ่มีคนเขา้คอร์สแค่ 8 คน 
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เพราะแบ่งโควตาว่า ใน 50 กว่าคน ในจาํนวน 4 โรค แบ่งวา่ ในสํานกังานใหญ่ไม่เกิน 10 
คน ไม่เช่นนั3นจะถูกเพ่งเล็งจาก 75 จงัหวดั วา่ทาํไมให้สํานกังานใหญ่มากคน ปรากฏวา่มี
พนกังานไปอบรมเพียง 8 คน แต่ปัจจุบนั คนที�สํานกังานใหญ่ มีเยอะมากที�ทาํนํ3 าเขียวทาน
เอง หรือซื3อทาน ประมาณ 30-40 คน ที�ทานนํ3 าเขียวทุกวนั ก่อนทานขา้ว 1 แกว้ หรือทาน
มาจากบา้น แลว้คนที�ไม่เคยมาค่ายเลย ไดแ้ต่ไดย้ิน กบัรับเอกสาร กบัคนที�บอกต่อ ๆ  กนั 
ปรากฏวา่เขาก็มารายงานวา่ตวัเขาเองที�เคยเป็นเบาหวานกบัไขมนั โดยมีผลแล็บมาโชว ์พบว่า 
หลงัทาน ค่าตวัเลขเบาหวานและไขมนัลดลงมากอยา่งรวดเร็ว    ส่วนลูกสาวอายุ 13 ปีที�เป็น
ไมเกรน มีอาการเป็นเมื�อไหร่ก็คลานไปโรงเรียนหรือไม่ไดไ้ปเลย บางครั3 งมีอาการอาเจียน
ร่วมดว้ย ปรากฏวา่กินนํ3าเขียวแลว้ถูกกนั ผลที�ไดคื้อ ขณะนี3 ไม่ปวดหวัแลว้ เขาดีใจมาก มา
ขอบคุณหมอเขียว  

 
 
 
 
 
 

 ตอนที�เอาผูป่้วยไปเขา้ค่าย ทาง ธกส. ไม่ไดเ้อาผูป่้วยไปอย่างเดียว แต่เอาญาติไป
ดว้ย 1 คน โดยขออนุมติัจากหวัหนา้ เพราะ ถา้คนป่วยมาอยา่งเดียว โดยไม่มีคนมาดว้ยก็ไม่
มีคนทาํอาหารให้ ดงันั3นจึงอยากให้คนที�บา้นมาเรียนรู้ดว้ย 1 คน เช่น เอาแม่บา้นมา เอา 
แม่มา เอาน้องมา เอาลูกมา เพื�อศึกษาดว้ยกนั กลบัไปจะไดไ้ปทาํอาหารทานไดก้็ไดผ้ล มี
เสียงตอบรับมาวา่ เมื�อไหร่มีการจดัค่ายอาหารสุขภาพอีกจะมาเรียน ทั3งพ่อบา้นและแม่บา้น 
เพราะเรื�องกินเรื�องใหญ่ โดยส่วนตวั คุณพอ่และคุณแม่จะเป็นหลายโรค อายุประมาณ 80 ปี 
เป็นเบาหวาน ความดนั ไขมนั พ่อก็จะเป็นเก๊าท์ เดินไม่ได ้เพราะชอบกินมาก ได้ให้พ่อ
ทานนํ3 าสมุนไพรฤทธิJ เยน็สด ปรากฏวา่ภายใน 10 วนั เข่าที�บวมเดินไม่ได ้สามารถเดินได ้
ทุกวนันี3 เขา้สวนได ้เดินได ้ปลูกตน้ไมไ้ด ้ซึ� งแต่ก่อนอาหารไม่ดี ส่วนปัจจุบนัไม่ปวดเก๊าท์
ไปโรงพยาบาลเช็คขอ้มูลก็ดีขึ3น  ส่วนลูกชายเป็นโรคทอ้งผกูก็ใหท้านสมุนไพรฤทธิJ เยน็สด
รสอ่อน ๆ  ก็ช่วยได ้ตอนนี3ก็ถ่ายคล่องระบายไดดี้ทุกคน 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.19 บวัหลวง นามสมมติ ชายไทย 
ทาํงาน จิตอาสา อสม. ( อาสาสมคัรสาธารณสุข) 
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ ค่ายสุขภาพแฟนพนัธ์ุแท ้21-30 เมษายน 2552 
 
ถาม: 
ตอบ: 

 
ช่วยเล่าประสบการณ์ใหฟั้งหน่อย 
อาการ มีไขมนัในเส้นเลือดสูง ไตรกลีเซอไรด์ 448 มีอาการเวียนหวั เพลีย อยากพกั  หลงั
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เขา้ค่าย 3 วนัแรกรู้สึกดีขึ3นเบาขึ3น โดยพยายามดื�มนํ3 าสมุนไพรฤทธิJ เยน็สด และอาหารใน
ค่าย ปกติเป็นคนทานรสจดั ตอนมาอยู่ค่ายครั3 งแรกอว้น กลบัไปบา้นตั3งแต่ 16 มกราคม พ.ศ.
2553 ปฎิบติัอยา่งนี3 นํ3 าหนกัลดไป 10 กิโลกรัม จากการดื�มนํ3 ายา่นางอยา่งเดียว ซึ� งตอนนั3น
ทาํทานคนเดียว 

ต่อมาคุณหมอจดัค่ายที�วดับางขุนอินทร์ ซึ� งมีพระรูปหนึ� งเวลาถ่ายจะมีเลือดมา
กบัอุจจาระ เพื�อนร่วมกลุ่มแนะนาํท่านใหท้ดลองดื�มนํ3 ายา่นาง ท่านนาํไปดื�ม 2 วนัก็ยงัไม่มี
อาการใด ๆ  เกิดขึ3น พอวนัที� 3 หลวงพ่อโทรศพัท์มาขอนํ3 าใบย่านาง 2 ขวด เพราะรู้สึก
อาการดีขึ3น จนทุกวนันี3พระทั3งวดัของวดัเกาะ ฉนัทุกรูป ครั3 งแรกหาคนทาํไม่ได ้     คุณเอื3อ 

 กบัคุณตุ่มมาพูดให้ช่วยทาํเพราะเป็นบุญ   จากพระวดัเกาะขยายมาสู่พระวดัท่าตลาด และ
พระที�ลพบุรี จากที�บา้นไม่ติดเครื�อง กรองนํ3 า ตอ้งติดเครื�องกรองนํ3 า จากเครื�องปั�นตวัเล็ก 
ก็เปลี�ยนเป็นเครื�องปั�นตวัใหญ่ เพราะเครื�องตวัเล็กปั�นจนพงั เพราะไม่สามารถขยาํดว้ยมือ
ไดแ้ลว้เพราะทาํจาํนวนเยอะมาก ตอนหลงัยอมรับว่าทุกคนในตลาดโพธิJ ทองดื�มนํ3 าแล้ว
สุขภาพดีทุกคน  

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.20 มนัเทศ นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ72 ปี อาชีพขา้ราชการครูบาํนาญ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 
ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
ถาม: 
ตอบ: 

 
ไม่สบายเป็นอะไรครับ 
หลงัจากเกษียณงานแลว้ ก็แสวงหาเพื�อสุขภาพของตวัเอง ไปทวัร์สุขภาพ แลว้หมอให้ไปพบ
หมอที�กรุงเทพด่วน แสดงว่ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ3นกบัเราแลว้ ถามคุณหมอว่ามีอะไรเหรอคะ  
ก็ให้เอ็กซ์เรยป์อด หมออ่านฟิล์มแลว้มนัโตขนาดเท่าเหรียญห้าบาท ไปทวัร์สุขภาพครั3 งนี3
เป็นครั3 งที� 3 เสร็จแลว้ก็ชกัไม่แน่ใจวา่ฟิล์มอนันี3มนัใช่ไหม ก็ขอคุณหมอดูฟิล์มเอ็กซเรยค์รั3 ง
ที� 1,2 ดว้ย ปรากฏวา่เจอฟิล์มตั3งแต่ครั3 งที� 1,2, 3 ไม่มีเปลี�ยน ต่อว่าหมอนิดนึงว่า เป็นตั3งแต่
ครั3 งที� 1 ทาํไมหมอไม่บอก คุณหมอบอกว่าคิดวา่เป็นแคลเซียมเกาะที�ปอด แต่จิตตวัเองไม่
วติก แต่เพื�อนที�ไดย้นิเขาไม่สบายใจ แนะนาํกนัใหญ่เลยวา่จะไปรักษาที�ไหน  
แลว้หมอวนิิจฉยัไหมวา่เป็นอะไร 
หมอก็ยงัไม่ยอมบอก ทีนี3 ก็เอาฟิล์มที�มีอยู่ทั3 งหมดเอาไปให้หมอที�เราจะไปพบ ซึ� งเพื�อน
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แนะนาํให้ไปที�โรงพยาบาลทรวงอก หมอก็ให้บริการดีมาก  ทาํตามขั3นตอนเลยคือผ่าตดั 
จดัการลา้งปอดอะไรต่ออะไร ทีแรกวา่จะส่องกลอ้งลา้งปอดก่อน แต่หมอก็ไม่ทาํให้ จึงนึก
เอะใจว่าอาการอาจจะหนัก หมอจึงไม่ยอมล้างให้ แล้วก็นัดผ่าตดั หมอตดัหนึ� งกลีบนะ 
ดา้นขวาตดัหนึ�งกลีบก็ใจดีสู้เสือ จิตไม่ตก ก็ถามคุณหมอวา่คุณหมอจะใชเ้ทคนิคใหม่ไดไ้หม 
คุณหมอวา่เทคนิคใหม่คืออะไร ส่งฉายเลเซอร์ ใช้เลเซอร์ตดั บอกเหตุผลที�ใชเ้ลเซอร์จะไดเ้จ็บ
น้อย ๆ  และรักษาแผลหายได้เร็วขึ3น หมอบอกว่าวิธีนี3 ใช้ไม่ได้ หมอบอกว่าผ่าตดักระดูก
ซี�โครงซี� ที� 5 แล้วก็ผ่าดูข้างในว่ามีอะไรบ้าง ก็มีกําลังใจที�พูดกะคุณหมอว่าก็เต็มใจให ้
คุณหมอดูแลให้ แต่ไม่ตอ้งการฉายรังสีหรือให้คีโม หมอก็ทาํตาโตว่ารู้ไดย้งัไงว่าคุณเป็น
อะไร ทาํไมตอ้งใหคี้โมใหรั้งสี แต่เราก็รู้วา่เราเป็นมะเร็ง ผา่ตดัแลว้แต่หมอไม่บอกเลยวา่เรา
เป็นมะเร็ง ที�หมอบอกว่าผ่าตดัหนึ� งกลีบเป็นสองกลีบนะ แล้วเอาต่อมนํ3 าเหลืองบริเวณ
หนา้อกออกให้แลว้ แลว้ก็ไม่ตอ้งให้รังสีหรือคีโม แค่นั3นก็สบายใจมาก ๆ  ที�ไม่ตอ้งรับสอง
รายการนี3  มีกาํลงัใจขึ3น 

ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตกลงเขามาบอกทีหลงัวา่อยา่งไร พอเราถาม 
หมอก็ไม่ยอมบอก แต่ก็มีเทคนิคกบัคุณหมอเหมือนกนัวา่ หลงัผา่ตดั อยากจะไปรักษาต่อขอ
ใบวเิคราะห์กบัคุณหมอดว้ยคะ แลว้คุณหมอก็เขียนใบวเิคราะห์โรคใหว้า่ CA lung stage 3 
 (มะเร็งปอด ระยะที� 3) หลังจากนั3น ตวัเองใส่ใจที�จะรักษาสุขภาพตวัเอง โดยการฟื3 นฟู  
ออกกาํลงักาย ไม่รู้วา่ใครเคยไดย้ิน เตา้ เต๋อ ซิ�น ซี ที�บ่อพลอย เมืองกาญจน์ ฯ ตรงนั3นมีศูนย์
ฟื3 นฟูสุขภาพ เขา้ออกตามคอร์สของเขาเกือบจะ 3 ปี แลว้สุขภาพดีขึ3น ระหว่างที�เราไปเขา้
ค่ายสุขภาพตรงนี3 เราก็จะหยดุยาโรคประจาํตวั นอกจากมะเร็งแลว้มีลิ3นหวัใจรั�ว ความดนัสูง 
คอเลสเตอรอลสูง แลว้ก็เคยไปปรึกษาคุณหมอวา่ พอเราเขา้ค่ายสุขภาพตรงนี3แลว้โดยรวม
ร่างกายรู้สึกสดชื�น ขอหมอว่าไม่ทานยาไดไ้หม คุณหมอก็บอกว่า ดูหน้าดูตาแลว้ อายุดว้ย
หมอไม่กลา้ตดัสินใจอยา่งนั3น แต่ในความรู้สึกของตวัเองที�ไปฟื3 นฟูสุขภาพ มั�นใจวา่ไม่กินยา
ก็อยูไ่ด ้แต่ไม่ทราบว่ามีความรู้สึกอะไรที�ไม่อยากกินยา ระหว่างที�เราเขา้ค่ายตลอดเวลาเรา
ไม่กินยา ออกมากลบัมาบา้นเราก็ทานปกติ แล้วพอไดอ่้านวารสารของคุณหมอเขียว แล้ว
อยากทาํให้รู้จกัหมอเขียว อยากจะไปพบ ถามใครเขาบอกว่าปิดคอร์สไปแล้ว อย่างนั3น 
อยา่งนี3 มนัอะไรนกัหนา   มีอยู่ครั3 งหนึ� งอีกวนัหนึ�งปิดรับสมคัรคอร์สแลว้คนสมคัรเต็มแลว้   
ถ้าจะไปอีกคนมนัจะเป็นอะไรไหม จากกรุงเทพไปมุกดาหารไปคนเดียว อยากไปพบ 
คุณหมอเขียว ก็ไดไ้ปอยู ่1 อาทิตย ์สมใจมีกาํลงัใจขึ3นเยอะเลย ระหว่างที�เราหยุดยา ไปพบ
หมอตามนดั แลว้เรียนคุณหมอที�ผ่าตดัทราบว่ายาที�คุณหมอให้ทาน งดมาแลว้ 6 เดือน คุณ
หมอก็ทาํตาโต เอ๊ะยงัไง ก็เหมาโรคมาตั3ง 4 โรค  คุณหมอก็เปิดใหญ่เลยผลเลือดที�คุณหมอ
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ถาม: 
 
ตอบ: 
 
 
 
 
 
ถาม: 
ตอบ: 
 

ตรวจก่อนเขา้หลงัเขา้ บนัทึกลงหมดเลยหมอก็เห็นดีดว้ยนะ คนเราไม่จาํเป็นตอ้งกินยาไป
ตลอดชีวติ 
หมอแผนปัจจุบนัพดูหรือครับ เพราะปกติไม่โชคดีง่ายกนันกั ที�หมอแผนปัจจุบนัจะเห็นดว้ย
ที�ไม่กินยา โชคดีมากเลย 
วนันั3นไม่รู้คิดยงัไงเอาหนังสือคุณหมอเขียวไปให้คุณหมอ เล่มมาเป็นหมอดูแลตวัเองกนั
เถอะ ดิฉันพูดว่าทราบนะคะว่าคุณหมอเป็นหมอ แต่อยากให้คุณหมอเป็นคุณหมออีกทาง 
เลือกหนึ� ง ในวนันั3นหมอแผนปัจจุบนัก็บอกว่าปอดเป็นปกติแลว้   ตกลงค่ามะเร็งปอด  
ค่าผิดปกติต่าง ๆ ก็หายหมด ดีขึ3 น คุณหมอแผนปัจจุบนัก็รู้สึกสบายใจด้วย ค่อนข้างจะ
ปลอดภยั ก็เลยสนบัสนุนการไม่ทานยา ค่ายาครั3 งหลงัสุด 26,256 บาท ทาํให้ประหยดัขึ3น
เยอะ เพราะแต่เดิมตอ้งจ่ายครั3 งละสองหมื�นกวา่บาท สองเดือนครั3 ง เดี�ยวนี3ไม่ไดจ่้าย 
เคยรวมค่าใชจ่้ายไหม 
ไม่อยากคิด ที�จ่ายไปแลว้ก็แลว้ไปเป็นหลกัแสน บางทีซื3อความสะดวกให้กบัตวัเองดว้ย เลย
ค่าใชจ่้ายเยอะ 

ผูส้ัมภาษณ์ : ใชเ้งินเยอะทีเดียวเป็นผูป่้วยที�ใชธ้รรมชาติบาํบดัหลงัจากที�รักษาแผนปัจจุบนั ไม่น่า 
        เชื�อวา่ อายุ 72 ปี สามารถหายจากมะเร็งได ้ขอบคุณป้ามากนะครับ รักษาแผนปัจจุบนั 
        หมดเงินไม่รู้กี�ลา้น พอแบบแพทยท์างเลือกนี3ก็ไม่รู้หมดเท่าไหร่ คิดไม่ออกคาํนวณไม่ 
        ถูกเพราะแทบไม่ไดใ้ชอ้ะไรเลย 
 

 
กรณีศึกษาที� 
6.21 มนัฝรั�ง นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ45 ปี  
จงัหวดั จนัทบุรี 
สัมภาษณ์ วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2553 ที�ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 
 
ถาม: 

 
ก่อนที�จะไดม้าเขา้ค่าย ไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยแ์ผนปัจจุบนัวา่อยา่งไร 

ตอบ: เป็นมะเร็งที�ลาํไส้ใหญ่ ส่วนปลาย  
ถาม: เขาวา่เป็นระยะไหน 
ตอบ: ระยะ 3 ครับ 
ถาม: เวลาที�เป็นก่อนที�จะมาใชแ้นวทางนี3  นบัแต่วนัที�มีอาการจนถึงวนัเขา้ค่ายเป็นระยะเวลา 
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ตอบ: 1 ปีกบั 4 เดือน แต่ผมใชแ้นวทางคุณหมอแผนปัจจุบนัก่อนเขา้ค่าย 
ถาม: เจอวธีิการแพทยว์ถีิพุทธไดอ้ยา่งไร 
ตอบ: เพื�อนแนะนาํหนงัสือยา่นาง ก็เลยซื3ออ่านก็เลยสนใจแนวทางนี3  
ถาม: วนิิจฉยัโรคที�โรงพยาบาลอะไร 
ตอบ: โรงพยาบาลกรุงเทพ-จนัทบุรี 
ถาม: ตอนนั3นเขาตรวจอะไรบา้ง 
ตอบ: สวนแป้ง เอก็ซ์เรย ์ส่องกลอ้งเขา้ไป 
ถาม: รู้วา่เป็นมะเร็งเมื�อไหร่ 
ตอบ: ตรวจพบประมาณตน้เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 อ่านย่านาง

กบัถอดรหสัสุขภาพ แลว้ก็ลงมือปฏิบติัมาก่อนเลย 
ถาม: ก่อนหนา้นั3น พอหมอวินิจฉยัหมอรักษาอยา่งไร 
ตอบ: ผา่ตดัทนัที วนัที� 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550 หลงัจากนั3นประมาณ 1 เดือน แผลหายดี ก็ใหคี้โม 
ถาม: ตอนที�ใหคี้โมมีอาการผดิปกติอะไรบา้ง 
ตอบ: ผะอืดผะอม มือเทา้ชา เบื�ออาหาร แต่ก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่ 
ถาม: ที�วา่เป็นไม่รุนแรงเพราะอะไร 
ตอบ: ครั3 งแรกไม่ค่อยรู้สึกอะไรพอครั3 งหลังเริ� มมีอาการ ครั3 งแรกให้คีโมทุกเดือน เริ� ม 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 หลงัจากนั3นก็ใหม้าเรื�อย ๆ  ประมาณตน้ธนัวาคม เป็นครั3 งที� 3 และ
เริ�มลงมือปฏิบติัทานยา่นางพร้อมกบัควบคุมอาหาร ก็เลยทาํใหอ้าการแพไ้ม่รุนแรง 

ถาม: เห็นคนอื�นเป็นไงบา้ง 
ตอบ: เห็นคนอื�นหนกั อาเจียนกนัน่าดู รุนแรง ลาํบาก ผมร่วง แต่ของผมไม่ร่วง เพียงแต่บาง ๆ   

นิด ๆ  ร่วงมากกวา่ปกติหน่อย 
ถาม: ใหคี้โมทั3งหมดกี�ครั3 ง 
ตอบ: 12 ครั3 ง 
ถาม: เสร็จเดือนไหน 
ตอบ: ประมาณกลางปี  ใหคี้โมไปได ้8 ครั3 ง ก็พกัฉายแสงอีกเดือนนึง ฉายแสงทั3งหมด 25 ครั3 ง 
ถาม: ให ้8 ครั3 ง เสร็จประมาณ 
ตอบ: คร่าว ๆ  ประมาณ กุมภาพนัธ์ พกัใหเ้คมีแต่ฉายแสงแทน เริ�มตน้ กุมภาพนัธ์ ทุก 15 วนั 
ถาม: พอพกัใหเ้คมีก็ไปฉายแสง หมอนดัอยา่งไร 
ตอบ: ฉายทุกวนั เวน้ เสาร์ อาทิตย ์เวน้วนัหยดุราชการและนกัขตัฤกษ ์
ถาม: ระหวา่งฉายแสงมีอาการอยา่งไร 
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ตอบ: ไม่แพ ้แต่ทุกวนัที�ไปฉายแสง แฟนจะคั3นนํ3 าย่านางให้ ทุกวนัผมก็เลยไม่แพ ้ผมไม่เคย
พบวา่เกล็ดเลือดตกแลว้ฉายแสงไม่ได ้หรือเม็ดเลือดขาวไม่พอให้ไม่ได ้ร่างกายไม่พร้อม 
ที�จะทาํนั3นไม่มีเลย ผมไม่ตอ้งกินไข่ขาวเลย ผมว่ามนัน่าจะมาจากที�ผมกินสมุนไพรนี�
แหละ หมอใหบ้าํรุงกินเนื3อสัตว ์แต่ผมก็ไม่เคยทานเลย  

ถาม: นี� คือสิ� งที�น่าสนใจ โดนฉายแสง แต่มีอาการไม่เท่าคนอื�นเขา น้อยมากเลย เป็นสิ� งที� 
น่าประหลาดใจ แลว้ก็ปรับอาหารดว้ยใช่ไหม 

ตอบ: กินผกัตม้ผกัลวก  
ถาม: ตอนนั3นรู้จกัผกัร้อนผกัเยน็หรือยงั 
ตอบ: ยงัครับ  
ถาม: เนื3อสัตวเ์ราก็ไม่ทานใช่ไหม เราใหแ้สงทุกวนัเวน้วนัหยดุราชการจนครบ 25 ครั3 งแลว้อยา่งไรต่อ 
ตอบ: ใหเ้คมีต่อเลย ใหอี้ก 4 ครั3 ง 
ถาม: ตอนนั3นก็มีมีอาการหรืออาการนอ้ยมากเลย 
ตอบ: ใช่ครับ 
ถาม: อาการก่อนที�จะไปตรวจเจอมะเร็งมีอาการอะไร 
ตอบ: เป็นริดสีดวงมานาน หลงั ๆ  กินยาริดสีดวงไม่หาย หมอก็เลยใหล้องส่องกลอ้งเอก็ซ์เรยดู์ 
ถาม: เป็นริดสีดวงมานานแค่ไหน 
ตอบ: 2-3 ปี 
ถาม: อาการเป็นอยา่งไร 
ตอบ: ผมถ่ายเป็นเลือด ผมเคยไปรัดหวัริดสีดวงก็หายไปพกันึงแลว้ก็กลบัมาเป็นอีก 
ถาม: ใครรัดหวัริดสีดวงให ้
ตอบ:
  

หมอแผนปัจจุบนั  ก็หายไป 35 เดือนแลว้ก็มาอีก มนัเจ็บผมก็เลยไม่ไดท้าํอีก ทาํแต่ละที
แทบเป็นลม หน้ามืดเลยครับ รัดที กวา่แผลจะหาย ก็มาเป็นอีก ทรมานครับ แลว้หลงัจาก
ให้เคมีฉายแสงเสร็จ ตอนปัจจุบนันี3 หมอนดั 4 เดือนก็ไปเจาะเลือดที วิตามินเยอะมากแต่
ผมไม่เคยทาน ทานยา่นางอยา่งเดียว 

ถาม: ก่อนจะมาเจอหมอเขียวมีอาการยงัไง 
ตอบ: ไม่มีครับ 
ถาม: น่าจะเกิดจากปฏิบติัตวัมาก่อน ซึ� งปฏิบติัตวัอยา่งไรครับ ทานนํ3ายา่นางกี�ใบ 
ตอบ: ทาน 2 แกว้/วนั ประมาณ แกว้ละ 10 กวา่ใบ  
ถาม: ทานมาเรื�อย ๆ  ประมาณนี3  แมก้ระทั�งวนัที�มาฉายแสงหรือเปล่า 
ตอบ: ครับ ทานตลอดเท่าเดิม เขม้ขน้ เชา้ 10 โมงและบ่ายสองโมง ตอนหลงัทาน 2 แกว้พร้อม



1927 
 

กนั เวลาเดียว 
ถาม: นอกจากนั3นทาํอะไรต่ออีก 
ตอบ: ออกกาํลงักาย 
ถาม: ตอนนั3นทานอาหารอยา่งไร ปรุงอยา่งไร 
ตอบ: ใชเ้กลือบา้ง ซีอิaวบา้ง ออกปะแหล่ม ๆ  นิด ๆ  นํ3ามนัก็ไม่ไดใ้ช ้
ถาม: นอกนั3นอะไรอีกนะ 
ตอบ: มีดีทอ็กซ์ แต่ทาํหลงัจากผา่ประมาณ 1 ปี 
ถาม: ก่อนที�จะมาเขา้คอร์ส ทาํอะไรเป็นหลกั  
ตอบ: ที�ทาํหลกั ๆ  คือ 3 อยา่งนี3นะครับ  
ถาม: ทานขา้วอะไรครับ 
ตอบ: ขา้วกลอ้งเตม็รูป 
ถาม: ถั�วทานไหม 
ตอบ: ไม่ทานครับ ทาํนํ3าซุปโปแตสเซียม นํ3าตม้ผกั ผดัผกัใส่นํ3าเปล่า 
ถาม: นํ3ามนัไดใ้ส่บา้งไหมครับ 
ตอบ: ก็ไดบ้า้งแต่ก็ไม่ควรเสี�ยง ใช่ไหมครับ 
ผูส้ัมภาษณ์ พดูเสริม:แรก ๆ  ไม่ควรเลย แต่ตอนนี3ไดแ้ลว้ 
ตอบ: 2 ปีไม่เคยทานนํ3ามนัเลย 
ผูส้ัมภาษณ์ พดูเสริม:   สัปดาห์ละ1-2 ครั3 งไดเ้ลย แต่ดูที�ความสบายก็แลว้กนั  
ตอบ: ถั�วไม่กินเลย ฝึกโยคะนิดหน่อย ปั�นจกัรยานบ้าง นอนหัวคํ�าขึ3 น ตื�นตี 5 มาสวดมนต ์

(เดีZยวนี3 ตีห้าครึ� ง) พอป่วยมาศึกษาธรรมะ นั�งสมาธิบา้งแต่เอาไม่ค่อยอยู ่คิดเรื�องนั3นเรื�องนี3
ผมไม่เคยฝึก  

ถาม: เมื�อมาเขา้ค่าย มีการปรับเปลี�ยนการรักษาอยา่งไร 
ตอบ: เรื�องปรับฤทธิJ ร้อนฤทธิJ เยน็ อะไรร้อนก็หยดุที�เรากินผดิมาก็เลิกไป  
ถาม: ดีทอ็กซ์ล่ะ 
ตอบ: เดิมดีทอ็กซ์ดว้ยกาแฟ ผมมึนหวั แฟนผมวา่อุปทาน แต่ผมก็มึนทุกครั3 งที�ทาํ ผมก็เลยใชน้ํ3 า

ยา่นางก็เลยรู้สึกสบาย ผมรู้เลยวา่มึนเพราะกาแฟ ยิ�งกวา่กินกาแฟอีก  
ถาม: พอมาเขา้ค่ายก็เพิ�มอีกสองอนัคือดีทอ็กซ์ กบั พืชฤทธิJ ร้อน/เยน็  แลว้มีอะไรอีกครับ  แลว้จิตใจ 

เป็นอยา่งไร 
ตอบ: ผมก็จะพยายามไม่เครียด เล่นกบัลูก พยายามทาํอะไรที�มนัสันทนาการ ที�บา้นคา้ขายผมก็ 

จะไม่เอาอะไรกบัมนัมาก   แต่ก่อนจริงจงักบัมนั ก็พยายามปล่อย ๆ  มนัไป 
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ถาม: แลว้หมอแผนปัจจุบนันดัตรวจเป็นระยะทุกกี�เดือน 
ตอบ: ทุกเดือน ต่อมาทุกสามเดือน 
ถาม: มีอะไรเปลี�ยนแปลงหรือเปล่า 
ตอบ: ค่าเลือดอะไรก็ปกติ เคยมีกินถั�วเขียวกบัมะระนานแลว้ตบัอกัเสบ พอหยุดสักเดือนสอง

เดือน ค่าก็ลงมาเป็นปกติ ทุกวนันี3ก็เลยไม่กิน ชดัเจนวา่กินขมมากทาํใหต้บัอกัเสบ 
ถาม: เป็นมะระจีนหรือมะระอะไร 
ตอบ: ทั3งมะระจีนและมะระขี3นกครับ เลยตบัอกัเสบ 
ถาม: ขมกินติดต่อกนัเป็นเดือนจะทาํให้มีปัญหา พอหยุดขมแลว้ปฏิบติัตามขอ้ต่าง ๆ มาเรื�อย ๆ  

แลว้ผลมะเร็งมีการเปลี�ยนแปลงเป็นอยา่งไร 
ตอบ: ปัจจุบนัมนัเหลือ 1 กวา่ ๆ  ค่า CEA ปกติของคนมนัไม่เกิน 4 แต่ของเรามนัอยูที่� 1 ล่าสุดที�

ตรวจประมาณ ธนัวาคม พ.ศ. 2552 หมอก็วา่ปกติหมดเลย 
ถาม: หมอวา่อยา่งไรเมื�อค่าปกติ 
ตอบ: หมอก็ไม่ว่าไง  ดี ปกติดี กดทอ้งอะไรก็ว่าดีแล้ว  นัด 4 เดือนมาใหม่ เป็นโรงพยาบาล

หลวง โรงพยาบาลพระปกเกลา้จนัทบุรี  
ถาม: ตอนที�มะเร็งมนัหายรู้สึกไงบา้ง 
ตอบ: ดีใจ 
ถาม: 
 

เหมือนได้เ กิดใหม่นะ ก็ยินดีด้วยจริง ๆ  เลย เป็นตัวอย่างให้คนอื�น ๆ  หลักของ
พระพุทธเจา้ถา้ทาํไดม้นัก็หายได ้มนัอยูที่�วา่ทาํไดห้รือไม่ได ้ถา้คนไม่ทาํจริงก็ไม่หาย แลว้
คิดวา่ตน้เหตุของเราน่าจะมาจากอะไร 

ตอบ: อาหาร เมื�อก่อนผมทาํงานธนาคาร ผมกินกระเพราหมู ไข่ดาว กระเพราหมูกรอบ ผมอยูติ่ด
กบัเซเวน่ฯ ผมก็กินไส้กรอก ผมขี3 เกียจออกไปไหนไกล อาหารมนั ๆ  อาหารแปรรูปผมกิน
มานานตั3งแต่วยัรุ่น ตั3งแต่ทาํงานก็กินแบบนี3  

ถาม: เริ�มทาํงานอายเุท่าไร่ 
ตอบ: อาย ุ22-23 ปี 2-3 ทุ่มยงักินขา้วเหนียวทุเรียน ดูไปเคี3ยวไปผดิหลกัจริง ดูทีวกี็ยงักิน 
ถาม: กาแฟกินกี�แกว้ 
ตอบ: เฉลี�ย 1 แกว้ ชีวติมนัสะสมมากแลว้ พอ่ก็ทานแบบนี3 เลย ลูกของลุงป้า กรรมพนัธ์ุมีส่วนใช่

ไหมครับ 
ถาม: แลว้การนอน นอนกี�ทุ่ม 
ตอบ: หลงัเที�ยงคืนทุกวนั นอนดึกครับ ดูข่าวดูทีว ีตื�นหลงัหกโมง 
ถาม: อารมณ์มีเครียดบา้งไหม 
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ตอบ: อาจเครียดโดยไม่รู้ตวั 
ถาม: นํ3าหนกัเป็นอยา่งไร 
ตอบ: ไม่ขึ3นเลย ก่อนเป็น 74-75 กก. ลดมาประมาณ 15 กก. ตอนนี3  59-60 กก. 
ถาม: ส่วนสูงเท่าไหร่ 
ตอบ: 173 ซม. 
ถาม: แลว้พอมาเขา้ค่ายมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งไร 
ตอบ: เบาเนื3อเบาตวัขึ3น 
ถาม: มีความรู้สึกอ่อนเพลียไหมก่อนจะมาเขา้ค่าย 
ตอบ: มีบา้งเป็นคราว ๆ   
ถาม: แลว้มาเขา้ค่ายเป็นอยา่งไรบา้ง 
ตอบ: ดีขึ3น 
ถาม: ปัจจุบนัรับยาจากแพทยแ์ผนปัจจุบนัหรือเปล่า 
ตอบ: ไม่ใชย้าแลว้ครับ 
ถาม: ก่อนหนา้นี3หมอแผนปัจจุบนัใหย้าอะไรบา้ง 
ตอบ: วติามิน แต่หมอก็ยงัใหย้ามาทุกครั3 ง แต่ผมก็ทิ3งทุกครั3 ง ซึ� งส่วนใหญ่ก็จะเป็นวติามิน 
ถาม: ตอนนั3นหมอคาดการณ์วา่จะอยูไ่ดกี้�ปี 
ตอบ: หมอที�ผา่ตดัใหบ้อกวา่ 5 ปี 
ถาม: เมื�อจบค่ายรู้สึกวา่การดูแลสุขภาพแนวนี3 เป็นอยา่งไร 
ตอบ: ชอบใจ โดยเฉพาะชอบที�พึ�งตวัเองได ้ประหยดั เรียบง่าย ความปลอดภยักวา่วิธีนี3ปลอดภยั 

ใชท้รัพยากรทอ้งถิ�นเป็นหลกั สามารถลดปัญหาความเจ็บป่วยที�ตน้เหตุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถลดปัญหาอื�น ๆ  ไปพร้อมกนัได ้ไดรู้้เรื�องธรรมะ 

ถาม: ภายใน 1-2 ปี อารมณ์เป็นอยา่งไรบา้ง 
ตอบ: ความกลวัตายลดลง ความกลวัโรคก็ลดลง ความเร่งรีบเร่งรัดเร่งร้อนก็ลดลง ความเครียด 

ความวติกกงัวล ความไม่สบายใจก็ลดลง ความโลภอยากไดว้ตัถุสิ�งของก็ลดลง ความโกรธ
ก็ลดลง การหลงเสพหลงติดในสิ�งที�เป็นพิษต่อร่างกายก็ลดลง ความทุกข์เพราะอยากให ้
คนอื�นไดดี้แต่เขาไม่เอาดีก็ลดลง (โรคยดึดี หรือ โรคพรหม 3 หนา้) 

ถาม: ดา้นเศรษฐกิจ เมื�อเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
ตอบ: ลดลง เรื�องค่าใชจ่้ายในการเลี3ยงชีพประจาํวนัก็ลดลง 
ถาม: สมรรถภาพในการทาํงาน 
ตอบ: ตอนป่วยทาํงานไดล้ดลงหน่อย พอรักษาแนวนี3ก็ทาํงานไดเ้พิ�มขึ3นจากตอนที�ป่วย  
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ถาม: ค่าใชจ่้ายคิดวา่ประมาณเท่าไหร่ ก่อนจะมาเจอวธีินี3  
ตอบ: เฉพาะค่าผ่า 2 หมื�น ส่วนค่าตรวจตอนแรกไม่รวมค่ารถค่าอะไรอื�น ๆ  วนัหนึ� งประมาณ

หนึ� งพนัรวมก็สองหมื�นห้าพนับาท คีโมผมเบิกประกนัสังคมแต่ละครั3 ง ๆ  ละประมาณ 
สองหมื�น 12 ครั3 ง ก็สองแสนสี�หมื�น ค่าหอ้งก็ครั3 งละพนักวา่บาทก็หมื�นสอง พอดีไดป้ระกนัสังคม
ช่วย ค่าฉายแสงไม่ทราบเพราะเบิกประกนัสังคม  

ถาม: แลว้มารักษาวธีินี3 เสียค่าใชจ่้ายประมาณเท่าไหร่ 
ตอบ: ย่านางกาํละ 5 บาท กินอยู่ 2 วนั บางทีคนอื�นก็เก็บมาให้ ผกัอะไรก็เป็นอาหารอยู่แล้ว

ย่านางก็เป็นยา 5 บาทก็ใช้คุม้ กะประมาณเดือนละ 20 บาท ปีละ 240 บาทเพราะซื3อแต่
ยา่นางทั3งกินทั3งดีทอ็กซ์ 5บาท/สัปดาห์ แถมกินทั3งบา้นมีกนัอยู ่3 คน 

ถาม: พอเปรียบเทียบทาํใหค้่าใชจ่้ายในการเลี3ยงชีพเปลี�ยนแปลงอยา่งไง 
ตอบ: ลดลง 
ถาม: เดิมทีค่าใชจ่้ายเรื�องอาหารของเราก่อนป่วยเป็นไง 
ตอบ: อาทิตยห์นึ� งประมาณ 1,500 บาทต่อคน ปัจจุบนันี3  ค่าอาหารค่าผกัคร่าว ๆ  ประมาณ 300

บาท/คน/สัปดาห์ 
ถาม: การพึ�งตนเองช่วยตนเองเป็นอยา่งไร 
ตอบ: ช่วยตนเองไดม้ากขึ3น 
ถาม: ครอบครัวหรือญาติมิตรมีการดูแลท่าน ครอบครัวมีศกัยภาพในการดูแลอยา่งไร 
ตอบ: มากขึ3น 
ถาม: การพึ�งพารัฐ 
ตอบ: นอ้ยลงเพราะมนัดีขึ3น 
ถาม: การนาํความรู้ไปเผยแพร่ช่วยเหลือคนอื�น 
ตอบ: มากขึ3น 
ถาม: ช่วยยงัไง 
ตอบ: ซื3อหนงัสือ ใหห้นงัสือถา้มี แนะนาํการปฏิบติัตวั ก็มีทาํบา้ง 
ถาม: บอกไปแลว้มากนอ้ยแค่ไหน 
ตอบ: มากกวา่สิบ 
ถาม: ส่วนใหญ่เป็นใคร 
ตอบ: คนรู้จกั แต่ไม่ใช่ญาติ เป็นลูกคา้ ส่วนใหญ่ใหค้าํแนะนาํกบัใหห้นงัสือ 
ถาม: การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื�อลดตน้เหตุความเจบ็ป่วยเป็นอยา่งไร 
ตอบ: รับประทานอาหารไร้สารพิษ ใช้ถ่านใชน้ํ3 าซาวขา้วลา้งพืชผกัผลไม ้หยุดการรับประทาน
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เนื3อนมไข่ ทานผกัผลไม้ ลดอาหารรสจดั สามารถปรุงหรือเลือกรับประทานอาหารที�
สมดุลกบัร่างกาย ทานอาหารสุขภาพไดโ้ดยไม่ฝืน ทานไดอ้ร่อย สบาย การออกกาํลงักาย 
ยืดหยุ่นกลา้มเนื3อ การหลีกเลี�ยงมลพิษควนัพิษ เครื�องอิเลคโทรนิคต่าง ๆ  ก็ระวงัมากขึ3น
ดีท็อกซ์ จดัการเพียรการพกัที�พอดี บาํเพ็ญกุศลมากขึ3น แต่การแช่มือแช่เท้า การกัวซา   
การพอก ทา หยอด ประคบ อบสมุนไพรนั3นไม่ไดท้าํ  

ถาม: กิจกรรมที�สวนป่านาบุญ ควรทาํต่อหรือไม่ 
ตอบ: ควรเพราะว่าให้ประโยชน์แก่ผูม้ารับการอบรม ทั3งร่างกายและจิตใจ รวมทั3งนาํไปช่วยเหลือ

ครอบครัว อยากเสนอแนะวา่ไปภาคตะวนัออกบา้ง ออกทีวีบา้งจะไดใ้ห้คนอื�นรู้ทั�วถึงกนั 
อยากใหมี้เครือข่ายทางภาคตะวนัออกบา้ง 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.22 วอลนทั นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ68 ปี  การศึกษา ปริญญาตรี   อาชีพ ขา้ราชการบาํนาญ 
จงัหวดัสระแกว้ 
สัมภาษณ์เมื�อ 28 มีนาคม  2553 ณ ศูนยเ์รียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ อ.วงัสมบูรณ์ จ.สระแกว้ 
ถาม: 
ตอบ: 

แต่ก่อนทาํงานอะไรครับ 
เป็นขา้ราชการครู ตอนนี3 เกษียณมา 7-8 ปีแลว้ครับ 

ถาม: ทราบวา่อาจารยมี์โรคประจาํตวั อาจารยเ์ป็นโรคอะไรครับ 
ตอบ: โรคประจาํตวัเป็นโรคที�เป็นโดยไม่รู้ตวัคือความดนัโลหิตสูง หมอตรวจร่างกายบอกวา่เป็น 

ความดนัโลหิตสูง ที�รู้วา่เป็นปี พ.ศ. 2544 ตอนนี3 ปี พ.ศ. 2553 ก็เป็นมาแลว้ 9 ปี 
ถาม: ตอนแรกที�เป็น  ความดนัเท่าไหร่ครับ 
ตอบ: ตวับน 150 ตวัล่าง 90-100 ประมาณนี3  
ถาม: อาจารยรั์กษาอยา่งไรครับ 
ตอบ: เดิมรักษากบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัให้ยาไปทานเชา้เยน็ ครั3 งแรกก็สองเม็ด ต่อมาก็ให้ 3 เม็ด ตอน

หลงั 4 เม็ด ไปตรวจทุกเดือนหมอนัดทุกเดือน บางครั3 งมนัก็ขึ3น บางครั3 งก็ลด บางครั3 งก็ปกติ
บางครั3 งที�ขึ3น  หมอก็บอกไปพกั 10-20 นาทีก่อนแลว้ค่อยมาวดัใหม่ มนัไม่ค่อยแน่นอนครับ 

ถาม: อาจารยมี์อาการอื�น ๆ  แทรกหรือเปล่าครับ 
ตอบ: ไม่มี 
ถาม: เพียงแต่ว่าตรวจเจอก็เลยทานยามาเรื� อย ๆ  อาจารยไ์ดม้าพบวิธีการรักษาแบบนี3 อย่างไร
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ครับ 
ตอบ: 
 
 
 
 

ครั3 งแรกบงัเอิญ  ผมไปเป็นกรรมการสมชัชาสุขภาพจงัหวดั มีคนพูดถึงหมอเขียว สงสัยวา่ 
หมอเขียวนี�เป็นไงและ ก็ไม่ทราบวา่เป็นไง เป็นครั3 งแรกไดย้ินวา่กินอาหารเป็นยา ก็เลยมา
อบรมเมื�อปี 2551 ผมมานั�งอบรมด้วยเลย มาฝึกภาคปฏิบัติทาํนํ3 าย่านาง ทาํอาหารทาํ 
ดีท็อกซ์ตั3งแต่นั3นมา เท่าที�ดูตวัเองผมไม่ไดท้านยา ยาที�หมอให้มาผมไม่ไดท้านยา ยาอยู่
บา้นผมเยอะ นอกจากวา่วนัไหนไม่สามารถปฏิบติัตามหมอเขียวแนะนาํได ้ผมจึงจะใชย้า
ที�หมอแผนปัจจุบันให้ แต่ผมก็ไปตรวจทุกเดือนตามที�หมอนัด หมอก็ว่าปกติดี ปกติ 
ยาแพทยปั์จจุบนัไม่ค่อยไดใ้ช ้

ถาม: ตอนที�ปฏิบติัตวัในค่าย ไดต้รวจวดัความดนัก่อนและหลงัเขา้ค่ายหรือเปล่าครับ 
ตอบ: ตรวจครับ วนัแรก ตวับน 140 ตวัล่าง 90 กวา่ 
ถาม: วนัสุดทา้ยวดัหรือเปล่าครับ เป็นไง 
ตอบ:
  

พอวนัสุดทา้ยเหลืออยูป่ระมาณ 115-116 ประมาณนี3  ทั3งตวับนตวัล่างลดหมดเลย แลว้ผมก็
นาํวิธีการที�หมอเขียวแนะนาํนั3นไปใช ้ถึงทุกวนันี3 ยงัทาํนํ3 าย่านาง นํ3 าสมุนไพรฤทธิJ เยน็สด 
ใบบวับก ใชว้า่นกาบหอย ใบรางจืดบา้งสลบักนัไป 

ถาม: อาจารยพ์อจาํความดนัโลหิตตวับนไดว้า่ 115-116 ตวัล่างพอจาํไดไ้หมครับ 
ตอบ: 60 กว่า ๆ คือปกติ เพราะว่าดื�มนํ3 าย่านาง ควบคุมอาหาร ลดเปรี3 ยวเค็มเผ็ดหวานมัน 

ลดอาหาร ลดเนื3อสัตว ์แต่ไม่ไดล้ด 100 % ไม่ไดง้ด แต่ลดลงเกิน 50% โรงพยาบาลผมก็ไป
นะครับ ไปตามนดั หมอตรวจนดัเช็คก็ปกติ 

ถาม: ที�อาจารยท์าํเป็นปกติเป็นส่วนใหญ่อาจารยท์าํขอ้ไหนครับ 
ตอบ: ดื�มนํ3 าสมุนไพรฤทธิJ เยน็สด ควบคุมอาหาร ลดความจดัของอาหาร ลดเนื3อสัตวล์ง เพิ�มผกั

มากขึ3น 
ถาม: เลือกชนิดผกัไหมครับ 
ตอบ: ไม่เลือก แต่เลือกความสะอาด ผกัตลาดก็ซื3 อมา เช่น ผกัสลดัก็ซื3 อมาแต่มาแช่มาล้างให้

สะอาดมากขึ3น เป็นการลดสารพิษไปในตวั บางทีเอานํ3 าซาวขา้ว ผมนิยมผกัดิบมากกว่า 
บางทีเอาใบรางจืดมาทุบ ๆ  แช่แลว้เอาผกัแช่ทิ3งไว ้แลว้มาทาํประกอบเป็นอาหาร โดยเฉพาะ
นํ3าพริก ผกัลวกบางอยา่ง  

ถาม: ออกกาํลงักาย ใชว้ธีิการไหนครับ 
ตอบ: ทุกวนัผมใช้วิธีปั�นจกัรยาน ไทเก๊ก ปั�นจกัรยาน วิธีของคุณหมอก็ทาํอยู่บา้ง บางทีฝนตก 

ไม่มีเพื�อน ก็ทาํอยูบ่า้นเปิดซีดีแลว้ก็ทาํไปเรื�อย ๆ  กบัแม่บา้น ผดิมั�งถูกมั�ง ถือวา่เป็นการ 
ออกกาํลงักาย เพราะไม่ไดท้าํประกวด เป็นการออกกาํลงักาย 
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ถาม: นี�คือหลกั ๆ  ที�ทาํ มีอยา่งอื�นอีกไหม ที�เอาแนวทางของค่ายไปปฏิบติั 
ตอบ: นอกจากนี3แลว้ พวกดีทอ็กซ์ ทาํอยูแ่ลว้  
ถาม: ส่วนใหญ่ ทาํดว้ยอะไร  
ตอบ: ส่วนใหญ่นํ3ายา่นางเพราะดื�มอยูแ่ลว้ 
ถาม: ดีทอ็กซ์เฉลี�ย 
ตอบ:
  

2-3 ครั3 ง/สัปดาห์ เพราะการถ่ายปกติอยู่แล้ว อาหารก็ควบคุมอยู่แล้ว บางทีไปงานเลี3 ยง 
มีอาหารอื�นเขา้มาบา้ง อยา่งนั3นการขบัถ่ายก็ดีทอ็กซ์หน่อย ปกติก็ขบัถ่ายปกติอยูแ่ลว้ 

ถาม: แลว้กวัซาทาํไหม 
ตอบ: ให้แม่บา้นทาํให้ มีอยู่ครั3 งหนึ� ง ผมอยู่เฉย ๆ ก็หลงัยอก  แม่บา้นก็เลยเปิดตาํรากวัซา ทาํ 

กัวซาด้านหลังให้ หลังจากนั3 นเพียงไม่เท่าไหร่แต่ไม่ได้จับเวลา ก็ลุกมาเป็นปกติ นี� คือ
ประสบการณ์จากตวัเอง นอกจากนั3นมีอาการปวดศีรษะก็ขูดเล่น ๆ  มั�ง ก็ทุเลาลง เลยไม่
ตอ้งใชย้าแกป้วด ถือวา่เอาวธีิธรรมชาติมาบาํบดั 

ถาม: พอมาเขา้ค่ายจิตใจเปลี�ยนแปลงอยา่งไรครับ 
ตอบ: ใจเย็นขึ3น อารมณ์มนัเป็นไปตามวยัหรือเปล่าไม่รู้ แต่อารมณ์เย็นขึ3น สุขสดชื�นขึ3น หรือ

เกี�ยวกบัไม่ไดท้านอาหารเผด็ร้อนหวานมนัเคม็ จึงไม่ไดก้ระตุน้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ  อาจ
มีส่วนนะ ตื�นขึ3นมาก็สบาย ๆ  อารมณ์ต่าง ๆ  ก็เลยลดลง ความไม่สบาย ความหงุดหงิด  
ก็เลยลด มนัลดไป 

ถาม: เมื�อเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการรักษาแบบนี3กบัแบบเดิมเป็นอยา่งไร  
ตอบ: ผมวา่ประมาณราคาไม่ได ้แต่บอกไดว้า่การรักษาแบบเดิมกบัใบยา่นางมนัต่างกนัเยอะ พอดีผม

เบิกจากจ่ายตรง แต่ตวัยาเคยไปถามตลาดวา่ยาเม็ดละ 10 บาท 10 เม็ดเช้าเยน็แต่ไม่รู้ราคา 
ที�แน่นอน ยา่นางกาํละ 5 บาทกินได ้3 วนั อนันี3 เม็ดละ 10 บาท กินวนัละ 2 เวลา ใบบวับก
กาํละ 5 บาท รางจืดปลูกไวเ้อง ใบอ่อมแซบก็ปลูกไวเ้องที�บา้น กินกบันํ3 าพริกแลว้ก็ปั�นกิน
ไดด้ว้ย เทียบกนัไม่ติดเลย วธีิที�ดีที�สุดคือ ใชว้ธีิโดยธรรมชาติ เพราะพื3นดินเมืองไทยเอาผกั
เหล่านี3ไปปลูกก็ขึ3นอยูแ่ลว้ประหยดัไปเยอะ 

ถาม: อาจารยไ์ดมี้ประสบการณ์ไปช่วยเหลือเกื3อกลูคนอื�นอยา่งไรบา้ง 
ตอบ: เรื�องช่วยคนอื�น เยอะครับ นอ้งเขาเป็นต่อมนํ3 าเหลืองบวมปูดออกมา หมอวา่เป็นมะเร็งเขา

ก็เลยมาหาแม่บา้นผม แม่บา้นผมซึ� งก็ไปอบรมดว้ยกนั ก็แนะนาํงดเปรี3 ยว หวาน เผด็ เค็ม 
มนั แมก้ระทั�งปลาก็งด กินถั�วเขียว แนะนาํการกินนํ3 าใบย่านาง โดยมีส่วนประกอบที�ว่า
และควบคุมอาหารการกิน ผกัในตลาดที�ซื3อมาตอ้งทาํไงถึงจะสะอาดที�สุด แนะนาํให้และ
ทาํใหดู้ดว้ย แลว้ก็ทาํดีทอ็กซ์ดว้ย ทาํเชา้-เยน็ เมื�อทาํแลว้ทานแลว้ ดื�มนํ3 ายา่นางแลว้ ถา้รู้สึก
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สบายตัว สบายใจ มนัโล่ง ตัวเองวดัตัวเองคนอื�นไม่รู้กับเรา ก่อนจะนอน สวดมนต ์ 
ทาํจิตใจให้สบาย ๆ  ก็ให้ทาํไปประมาณ 2 อาทิตย ์ไอที้�ปูด ๆ  ที�คางก็ยุบหายไปหมดเลย 
ผมก็ไปลูบดู เมื�อสองวนัก่อนก็ยุบไปจริง ๆ  นี�กรณีคนที� 1 อีกคนนึง ลักษณะเดียวกัน 
ต่อมนํ3าเหลืองเหมือนกนัที�เดียวกนั เป็นเพื�อนกนั หมอบอกเป็นมะเร็ง เป็นชายอาย ุ70 ปี  

ถาม: หมอบอกไหมครับวา่เป็นระยะไหน  
ตอบ: ระยะสุดทา้ยแลว้ สีผิวของเขามนัเปลี�ยนสีแลว้ ตั3งแต่ผมไปอบรมมาเมื�อปี 51 ตอนนั3นเขา

ไปรักษาแผนปัจจุบนัหมอบอกวา่เป็นระยะสุดทา้ย นอนรอวนัตายที�บา้น หมอบอกวา่อยากจะ
ไปทาํบุญที�ไหนก็ไปทาํเถอะ 

ถาม: อาจารยก์็เลยไปแนะนาํ 
ตอบ: ตอนแรกก็นึกสงสัยวา่ ทาํไมตอ้งใบยา่นาง หมอเขาเรียนมา 9 ปี 10 ปี ก็เลยลองให้กินดูมนั

กลืนลงไหม ถา้ไม่ลงก็ผสมนํ3 ามะพร้าวอ่อนใส่ซะหน่อย แม่บา้นเขาก็คะย ั3นคะยอให้ทาน 
เขาหายเป็นปกติแลว้ ทุกวนันี3ก็ออกไปตีแบดมินตนัดว้ยกนั 

ถาม: อาจารยแ์นะนาํยงัไงครับ 
ตอบ: นํ3 าย่านาง อาหารดว้ย ดีท็อกซ์ เปลี�ยนวิถีชีวิตในปัจจุบนัให้เป็นแบบนี3  เขาก็ตั3งใจปฏิบติั 

เขาก็กลวัตาย 
ถาม: ประมาณเท่าไหร่ครับที�เห็นผลชดั 
ตอบ: อาทิตยเ์ดียว รู้สึกมนัสบาย ๆ  มนัก็ถูกกนักบัเขา เหมือนเราทานอาหาร อร่อยดี สบายเนื3อ

สบายตวั ไม่ร้อนไม่ผะอืดผะอม ก็แสดงวา่ใชไ้ด ้
ถาม: จนถึงวนันี3  เขาปฏิบติัมาไดน้านแค่ไหน 
ตอบ: ประมาณก็ตั3งแต่ปี 51 ออกจากค่ายสุขภาพปุ๊บก็มาเจอเลย ประมาณ 2 ปีแลว้ครับ  
ถาม: เขาอยูม่าได ้2 ปีแลว้นะครับ ระยะสุดทา้ยแลว้ ก็ยงักลบัมาอยูอ่ยา่งปกติได ้เขากลบัไปตรวจ

อีกไหม เขาอยูไ่ดอ้ยา่งปกติแพทยแ์ผนปัจจุบนับอกเขาวา่อยา่งไร 
ตอบ: หมอบอกวา่คุณทาํอยา่งนั3นมนัดีแลว้ คุณก็ทาํอยา่งนั3นต่อไปอีกคนนึงเป็นผูห้ญิงเป็นมะเร็ง 
ถาม: อายปุระมาณเท่าไหร่ 
ตอบ: หญิงอายุประมาณ 40 ปี เป็นมะเร็งที�มดลูก หมอที�โรงพยาบาลที�บา้นส่งชิ3นเนื3อไปตรวจ
 แล้วบอกว่าเป็นมะเร็ง จึงส่งไปที�ศูนย์มะเร็งภาคตะวนัออกที�ชลบุรี ทางโน้นบอกเป็น
 แน่นอนตวัเขาเองก็เปลี�ยนสีหน้า เขาก็คงจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจได้แล้ว 
 เพราะลูกก็ยงัเล็กอยู่ ในที�สุดเขาก็มาหาผมมาหาแม่บ้านผม ลองใช้วิธีแบบนี3 ดู มันก็ 
 ไม่เสียหายอะไร  ไม่ใช่กินยาถ่าย แต่กินไอนี้�ก็ถือว่าเป็นยาเหมือนกนั ก็มาลอง แม่บา้นก็ 
 ทาํใหดู้ใหดื้�มนํ3ายา่นาง ควบคุมอาหาร และทาํดีทอ็กซ์ ก็ประมาณสัก 2 เดือน ตามเวลาหมอ
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 นัดเขาไปตรวจอีก แล้วอีกหนึ� งเดือน หมอตรวจบอกว่าปกติ หมองดผ่าตัดมดลูก คือ
 ครอบครัวไดเ้ตรียมเสื3อผา้เอาที�หลบัที�นอนไปพร้อมเพื�อเฝ้าผูป่้วยหลงัจากการผา่ตดั พอไป
 ถึงก็ตรวจที�โรงพยาบาลเดิม หมอบอกว่าสภาพของคุณมนัปกติเนื3อร้ายตรงนั3นมนัฝ่อไป  
 ฝ่อไปแล้วหายไปแล้ว ไม่ตอ้งผ่า กลบับา้นได้ อะไรที�ทาํมาคุณก็ปฏิบติัตนตามที�ตวัเอง 
 ทาํมานั�นแหละ คุณไปทาํอะไรมา เขาตอบวา่ก็กินสมุนไพร ญาติแนะนาํให้กินนํ3 าใบยา่นาง 
 ควบคุมอาหาร ทาํดีท็อกซ์ ก่อนนอนให้สวดมนตไ์หวพ้ระ เลือกอาหารดูแลอยา่งดี อยา่กิน
 อาหารตลาด มากนกั มนัมีสารพิษก็ทาํตามนั3น หมอบอกว่าคุณทาํอยา่งนั3นมนัก็ดีแลว้ 
 มะเร็งฝ่อหายไป แลว้ใหท้าํต่อไป 
ถาม: เขาใชเ้วลาประมาณเท่าไหร่ 
ตอบ:     สามเดือนครับ นบัจากเริ�มปฏิบติัตวั แพทยบ์อกวา่ไม่ตอ้งผา่แลว้ มนัแหง้หายไปเอง 
ถาม:      พอจะทราบไหมครับวา่เป็นมะเร็งระยะไหน 
ตอบ:   ไม่ทราบครับ ผมไม่ไดถ้ามเขา แต่เป็นระยะที�ผิวมนัเปลี�ยนสีผิวแลว้ หนา้ตามนัเปลี�ยนแลว้  
 ไม่ทราบวา่ 3 หรือ 4 เหมือนเอาขมิ3นมาทาแลว้ สีเปลี�ยนแลว้เรียบร้อย  อีกคนนึง ลูกสาวผม 
 เอง ก่อนมาอบรม ลูกสาวผม เขาผ่าตดัซีสต์เนื3องอกที�มดลูก แล้วอยู่ ๆ มาก็งอกอีกขา้ง 
 ตรวจเดือนนี3 เจอก็ผ่าตดั เดือนต่อมาตรวจเจออีกแลว้ งอกมาประมาณ 3 เซ็นติเมตร พอดี 
 อบรมจากที�นี�ไปพอดีก็เลย จึงให้แม่ไปหาลูกทาํนํ3 าย่านาง ทาํอาหารให้กิน ดีท็อกซ์ แล้ว 
 ควบคุมเรื�องอาหาร ขึ3นรถแม่เขาเอานํ3ายา่นางให ้หา้มกินอาหารขา้งนอก ถา้จาํเป็นตอ้งกินก็ 
 ถา้สั�งผดัหา้มเอานํ3ามนั หรือนํ3ามนันิดหน่อย ส่วนเนื3อไม่ตอ้ง เอาแต่ผกัลว้น 3 เดือนกวา่มนั 
 ฝ่อไปเลย ไอที้� 3 เซนติเมตรมนัหายไปเลย ทุกวนัไปหาหมอ หมอว่ามนัฝ่อไปเลย ไปที� 
 โรงพยาบาลรามาธิบดี กบัโรงพยาบาลมิชชั�น เอ๊ะ นํ3 าใบยา่นาง เป็นนํ3 าที�มีคุณค่าต่อร่างกาย 
 สูง พวกอาหารการกินผมถึงมาซาบซึ3 ง อาหารเป็นยาเป็นอย่างนี3 เอง เมื�อก่อนอาหารคือ 
 การเจริญเติบโต แต่ตอนนี3ผมเขา้ใจแลว้วา่อาหารให้มากกวา่การเจริญเติบโต เป็นความอยู่
 รอดของชีวติ เป็นยาอยา่งนี3 เอง คาํพดูง่าย ๆ  แต่คิดไม่ถึง มนัลึกซึ3 ง ดีมีประโยชน์ 
ถาม: โทษนะครับลูกสาวอายเุท่าไหร่  
ตอบ: 42 ปี ทุกวนันี3ก็ยงัอว้นทว้นสมบูรณ์ เมื�อก่อนมีประจาํเดือนก็ปวด  
ถาม: หลงัปฏิบติัแบบแพทยว์ถีิพุทธแลว้ อาการปวดประจาํเดือนของลูกเป็นอยา่งไร 
ตอบ: แรก ๆ  ปวดนิดหน่อย ตอนนี3ไม่ปวด ปวดตามธรรมชาติ ธรรมดาเฉย ๆ  แต่ผมก็พยายาม

ควบคุม ที�บา้นมีนํ3ายา่นางตลอดเวลา กินกนัทั3งบา้น คือพอ่แม่ทาํอยูแ่ลว้ก็เอาไปให้ลูกทาน
ด้วย ก็เลยทานทั3งครอบครัว ตื�นมาก็ดื�มนํ3 าย่านางก่อนเป็นอนัดับแรก พี�สาวน้องสาว 
ทานทั3งครอบครัว ดื�มนํ3 าย่านางเป็นปกติ ส่วนอาหารก็อาจมีเนื3อบา้ง แต่เขาก็รู้จกัทิศทาง
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ไม่กินมากเหมือนเมื�อก่อน อยา่งนอ้ยเขาก็มีการปรับทิศทางบา้ง ทานผกัมากขึ3น 
   นอกจากนั3นมีคนหนึ�งเป็นหลาน ลูกของป้า 
ถาม: อายเุท่าไหร่ครับ  
ตอบ: ประมาณ 50 เป็นผูห้ญิง เป็นพยาบาลที�สมิติเวช แต่ตอนนี3ออกไปแลว้ แต่ยงัทาํหนา้ที�เกี�ยวกบั

การพยาบาลอยู ่เขาบอกวา่เป็นตุ่มที�เตา้นม  
ถาม: เป็นกอ้น  
ตอบ: เขาทราบข่าวจากนอ้งสาวคือลูกผม เขาก็เลยให้น้องสาวมาหาผมที�บา้นซึ� งเราก็เป็นญาติกนั

อยูแ่ลว้ เขามาดูใหแ้ม่บา้นทาํใหดู้ ทาํนํ3ายา่นาง ทาํกบัขา้ว ผดัผกัโดยไม่ใส่หมูเป็นไง หมูสาม
ชั3นก็ไม่ใส่ นํ3ามนัก็ไม่ใช ้เอาเกลือป่นใส่แทนนํ3าปลาทาํไง ทาํอาหารอยา่งที�เรากินที�ค่าย เขาก็
มาอยู่ด้วย 4-5 วนั ก็เหมือนมาเยี�ยม เขากลบัไปก็ไปทาํให้พี�สาว ตอนนี3 โทรคุยกนับอกว่า 
ไม่เจอกอ้นที�เตา้นมแลว้นะ เมื�อก่อนตอนตรวจ หมอบอกวา่มีโอกาสเป็นมะเร็ง 70-80 % เป็น
มะเร็งเตา้นมแน่นอน 

ถาม: แพทยบ์อกวา่มีโอกาสเป็นมะเร็ง 70-80% เขาปฏิบติักี�เดือนครับ 
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 

2 เดือน เขาบอกวา่มนัหาย จบัแลว้ไม่เจอ ก็เลยบอกเพื�อนที�เป็นหมอ ทั3งพยาบาล บอกต่อกนั
ไป บางทีนึกสนุกก็ทาํกินที�บา้น คุยกนัสังสรรค์ที�บา้นด้วยอาหารสุขภาพ เคี3 ยวผกักินเล่น 
โดยที�ไม่ตอ้งมีพริก ไม่ตอ้งมีนํ3 ามนั มีเกลือป่นนิดหน่อย ซีอิaว เขาก็ไปทาํกิน บางทีนึกสนุก 
ทาํกินที�บ้านเอาเห็ดสามอย่างมาทาํกินกนั มาเคี3 ยวผกัเล่น เขาบอกว่าเป็นอาหารสุขภาพ 
ที�คนไทยมองขา้ม มนัหวานธรรมชาติ มนัเย็นสบายดี โดยที�ไม่ตอ้งมีพริก ไม่ตอ้งมีนํ3 ามนั 
เกลือป่นนิดหน่อย มีนํ3 าซีอิaว แลว้ก็มานั�งเคี3 ยวกินเล่น โดยไม่ตอ้งมีขา้ว ลาบเห็ด หลานสาว
ผมเขาก็กินกนัทั3งครอบครัว แม่เขาดว้ย สามีเขาด้วย สัปดาห์หนึ� ง 3 วนั 4 วนัใน 7 วนั แต่
เวลาไปทาํงานก็ตวัใครตวัมนั พอไดก้ลบัมาบา้น ก็ลา้งพิษที�บา้น  

ถาม: มีลา้งพิษดว้ย  
ตอบ: ก็แช่มือแช่เทา้ ก็ใหเ้ขาทาํดว้ย ถา้ไม่ไดท้าํดีทอ็กซ์ ก็ขบัออกทางการแช่ กวัซาก็ทาํได ้ชอ้น 

กวัซาที�ซื3อไปก็แจกเขาไปหมดแลว้  
ถาม: อาจารยมี์อะไรอยากเล่าอีกไหมครับมีตวัอยา่งอีกไหม 
ตอบ: 
 
 
 
 

ที�ผมเล่ามามนัสักครึ� งหนึ� ง มีอีกเยอะเลย ตั3งแต่ไปรับทราบการเขา้ค่ายไดน้าํไปถ่ายทอด ชมรม
ผูสู้งอายุ เพราะผมเป็นประธานชมรมผูสู้งอายุของอาํเภออรัญฯ จ.สระแกว้ ไปเล่าให้เขาฟัง 
พูดก็พูดคู่กบัหมอของอาํเภออรัญฯ พูดเรื� องนี3 ให้เขาฟัง การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ ท่านพูด 
ตามหลกัการของท่าน แต่ผมก็พูดถึงเรื�องอาหารการกินของผูสู้งอายุอย่างพื3นบา้นธรรมดา 
แบบที�อบรมในค่ายสุขภาพ อยา่งยา่นาง ทาํกินกนัยงัไง พูดแบบให้ความรู้ คือความจริงเขา
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รู้อยูแ่ลว้ แต่ชาวบา้นเขาเอามาใชไ้ม่เป็น เขาไม่รู้สิ�งเหล่านั3นมนัมีประโยชน์อยา่งไร วา่จะเอา
มาใชอ้ยา่งไร เขาไม่รู้เขาไม่ไดส้ังเกตตวัเอง 

ถาม: ผูฟั้งเขาสนใจเยอะไหมครับ  
ตอบ: สนใจ  
ถาม: ถา้อย่างงั3น ทา้ยนี3 อาจารยอ์ยากเล่าอะไร สู่พี�น้องทางบา้นฟังบา้งไหมครับ กบัการดูแลสุขภาพ

แนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัแพทยท์างเลือกวถีิพุทธ 
ตอบ: ก็อยากจะใหท้างพี�นอ้ง คนไทยทุก ๆ  คน อยา่มองขา้ม วิถีชีวิตโบราณ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มี 

มาแต่ดั3งแต่เดิมที�เห็นในใบลาน ซึ� งในใบลานก็หายไปหมดแลว้ เพราะเราไปใช้แพทยแ์ผน 
ปัจจุบนักนัหมด วิธีโบราณที�เคยมีมาแต่โบราณ มีโบราณก่อนจึงมีแผนปัจจุบนั เมืองไทย
อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพืชพรรณธัญญาหาร ต่างชาติเขายงัสรรหาพื3นแผ่นดินของเรา เพื�อไป
ปลูกสมุนไพร เพื�อไปเป็นอาหารที�มีคุณค่าต่อสุขภาพของเรา อยากใหค้นไทยทุกคนหนัมาใช้
แพทยท์างเลือก แพทยแ์ผนโบราณ นาํกลบัมาใชอี้ก ซึ� งมนัก็ประหยดั และช่วยตวัเองได ้ซึ� ง
สามารถดูแลตวัเองไดจ้ากผกัขา้งบา้นนั3นแหละ เอามาบาํรุงดูแลรักษาเพื�อสุขภาพของตวัเอง
ได ้เป็นการประหยดัดว้ยและรักษาภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไดดี้ดว้ย รักษาชีวิตตวัเองไดด้ว้ย โดย
ประหยดัเรียบง่าย สบาย ๆ   

ผูส้ัมภาษณ์พดูเสริม: ขนาดอาจารยค์นเดียวนะเอาไปช่วยคนอื�นต่ออีกไดห้ลายคน แม่บา้นก็เอาไป 
        ช่วยคนอื�นต่อ จากคนเดียวก็แตกไปเป็นหลายคนที�ไดป้ระโยชน์ ผมยงัฝันเลยวา่
        เรียนปริญญาเอกผมจะเก็บขอ้มูลคนแต่ละคน คนที�ปฏิบติัแลว้เอาไปช่วยคนอื�น
        ต่อช่วยต่อได ้อยา่งไร มีผลอยา่งไร เอะ๊บุญมนัต่อกนัไดจ้ริง ความรู้สิ�งที�ดีงามมนั
       สานต่อช่วยเหลือผูอื้�นไดจ้ริง ๆ  ขอบคุณอาจารยม์ากเลยครับที�เสียสละเวลามาให้
       ขอ้มูล  
 

 
กรณีศึกษาที� 
6.23 บงกช นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ39 ปี การศึกษา ปริญญาตรีจงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
 
ถาม: 
ตอบ: 
 

 
ขอใหช่้วยเล่าประวติัการทาํงานที�คิดวา่เกี�ยวขอ้งกบัความเจบ็ป่วยค่ะ  
เป็นชาวกรุงเทพ ฯ ทาํงานบริษทัประกนัชีวิต เป็นเจา้หน้าที�การเงินและรับแก้ปัญหาตอบ
คาํถามลูกคา้ ตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ ตอ้งใชเ้ทคโนโลย ีใชโ้ทรศพัท ์ตอ้งอยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์
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 ตั3งแต่ 8 โมง-2 ทุ่ม ตอ้งคอยรับโทรศพัท ์มีเวลาส่วนตวัแค่ไปหอ้งนํ3าเท่านั3น ใชชี้วิตอยูแ่บบนี3
ประมาณ 6 ปี 

ถาม: แลว้มาพบความเจบ็ป่วยอยา่งไร  
ตอบ: มาชักในที�ทาํงาน ขณะนั3นกาํลงัรับโทรศพัท์มือถือ มีอาการพูดซํ3 า ๆ  แต่ตอนนั3นควบคุม

ไม่ได้ แล้วก็ชักและสลบหลับไปเลย รู้สึกตวัก็อยู่โรงพยาบาล เพื�อนนําส่งโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลวินิจฉัยดว้ยเอ็มอาร์ไอ แพทยบ์อกว่าเป็นเนื3องอกในสมองแต่ตอนนั3นยงัไม่ได้
ตดัชิ3นเนื3อ หมอบอกว่าเป็นเนื3องอกธรรมดา หมอให้รออีก 3 เดือน เพื�อผา่ตดัแลว้ตดัชิ3นเนื3อ
ไปตรวจ วนัที�ชกั ก.ค. 50 แลว้ผา่ ต.ค. 50 แลว้ตรวจชิ3นเนื3อก็รู้แลว้วา่เป็นมะเร็ง แลว้หมอให้
ฉายแสงต่ออีก 37 ครั3 ง ฉายแสงตั3งแต่ ธ.ค. 50-ก.พ. 51 แลว้จึงครบการฉายแสง ตอนนั3นรู้สึก
ดีขึ3นแล้ว หมอให้ทานได้ทุกอย่าง ดีขึ3นกว่าตอนก่อนป่วย แต่ตอนนั3นรู้สึกไม่พอใจเพราะ 
มีแผลผา่ตดั รู้สึกเจบ็ศีรษะ มีเรื�องการใชแ้สงดว้ย การเดินชา้หน่อย พูดไดป้กติแต่มีนิดหน่อย
ที�พดูเหมือนไม่ถูกในบางครั3 ง แต่ไม่ไดเ้ป็นตลอด 

ถาม:
ตอบ: 
 
 
 

การเคลื�อนไหวของมือเทา้ปกติหรือเปล่า  
ดีกว่า เพราะเรายอมรับว่าเป็นมะเร็ง มีกาํลงัใจเยอะ เป็นแลว้จึงฮึดสู้ต่อ คิดว่ารับการรักษา
ดีกว่า หมอบอกว่าทําไมดูยิ3มตลอด ดูไม่เครียด ตอนนั3 นได้ทานย่านางและสมุนไพร 
อื�น ๆ ด้วย เพราะได้ขอ้มูลจากหนังสือย่านาง เล่มละ 12 บาท เห็นจากร้านอาหารสุขภาพ  
รู้เรื� องย่านางจึงได้ทานนํ3 าย่านาง ทานรสขมด้วยจากพวกมะระขี3นก อนันั3นเป็นธรรมชาติ
บาํบดัตอนนั3นไม่รู้วา่ฤทธิJ ร้อนอะไร คิดวา่ดี แต่เราอาการก็แค่ทรง ๆ  อาจเรื�องออกกาํลงักาย
ช่วยดว้ย และจิตใจช่วยดว้ย 

ถาม: มารู้จกัเรื�องราวของหมอเขียวเมื�อไหร่  
ตอบ: เดือนพ.ค. 51 พอรู้จกัหมอเขียว ก็มาเขา้ค่าย ก.ค.51 
ถาม: 
ตอบ: 
 

การเขา้ค่ายก็จะสอนการดูแลสุขภาพแนวนี3  นาํวธีิไหนไปใชบ้า้ง  
ตอนแรกก็ทานย่านาง แลว้ก็มีการเดินเร็ว แต่เดินไม่ค่อยถนดั เดินไดช้้า ไม่เร็วมาก อาหาร 
ก็จืด ๆ  ทาํได ้ตอนนั3นคิดอย่างเดียววา่เป็นทางเดียวที�เราตอ้งทาํจืดก็คือตอ้งจืดเลย แต่ตอน
นั3นก็ยงัทานปลา แต่หมอเขียวก็แนะนาํวา่ไม่ควรทานเนื3อสัตวเ์ลย ตอนนั3นก็ยงัทานเนื3อสัตว์
แต่ไม่ไดบ้่อย ทานบา้ง ตอนนั3นรู้สึกดีขึ3น แขง็แรงขึ3น ดีทอ็กซ์วนัละครั3 งส่วนแช่มือแช่เทา้นั3น
ยงัไม่ได้ทาํ สําหรับกัวซาทาํเองบ้าง บางครั3 งให้แฟนทาํ แต่ส่วนใหญ่ทาํเอง เพราะแฟน
ทาํงาน และทาํในส่วนที�ตวัเองทาํได ้เรื�องของหมอเขียวก็จะเป็นเรื�องอารมณ์กบัธรรมะที�ได ้
ก็อนันี3  เลยเป็นกาํลงัใจ อ่านหนงัสือก็จะมีเรื�องนี3ดว้ยประกอบกนัไปดว้ย แข็งแรงผอ่นคลาย 
ดีขึ3น แขง็แรงขึ3น 
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ถาม: รู้เพียรรู้พกัไดอ้ะไรบา้ง 
ตอบ: 
 
 
 

ตอนนั3นไม่ค่อยรู้พกั รู้แต่เพียรอยา่งเดียว เราจะตอ้งทาํต่อ ทาํต่อ คิดอยา่งนั3น ตอนนั3นลาออก
แลว้ เมื�อเดือน มี.ค. 51 ไม่ตอ้งอยูห่นา้จอแลว้ พฤติกรรมเปลี�ยน แต่ยงัเพียรมากกวา่พกั แลว้ 
ก็ยงัไดม้าค่ายหมอเขียวอีก ตอนที�มาเรียนคิดวา่เอาไปทาํไดป้ระมาณ 60% แต่รู้สึกวา่ดีขึ3นเรื�อย ๆ  
และตั3งใจมาอีก พอเดือนมี.ค. 52 ก็มาอีก ชวนเพื�อนเป็นญาติมาดว้ยค่ะญาติเป็นซีสต์ที�รังไข่ 
ถือวา่ไดเ้กื3อกลูถือวา่ไดช่้วยเหลือเขา พอจบคอร์ส 7 วนั ก็มาเขา้คอร์สแฟนพนัธ์ุแทอี้ก 10 วนั 
หลังจากแฟนพนัธ์ุแท้ก็ทาํตามสูตรเลย มนัเหมือนกับว่าเราต้องทาํแล้ว หลังจากที�เราทาํ
หย่อน ๆ  แลว้คิดว่าทาํได ้ประมาณ 90% แลว้จากเดิม 60% พอประมาณ ปี 52 คุณหมอที�
โรงพยาบาลก็นดัตรวจ ประมาณเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2552 ตอ้งทาํเอ็มอาร์ไอ นดัตรวจปกติ 
3 เดือน หมอเขียวบอกวา่จริง ๆ  แลว้ตอ้งรอประมาณ 3 ปีจึงทาํเอ็มอาร์ไอไดป้ลอดภยั ก็เลย
ขอเลื�อนหมอถึงตุลาคม พ.ศ. 2552 เมื�อทาํแล้วปรากฏว่าผลออกมาว่ามนัไม่มีอะไรเลย  
เนื3องอกไม่ออกมา หมอแปลกใจ ถามวา่ไปทาํอะไรมา แลว้ก็เลยยิ3ม หมออีกคนก็เลยบอกวา่
คนนี3  กาํลงัใจดีมาก วา่เรามีจิตใจดี ประมาณวา่เป็นคนไม่เครียดเราก็ไม่ไดบ้อกอะไร แต่หมอ
เขาก็รู้วา่เราตอ้งไปทาํอะไรมาแน่ ๆ  แต่คิดวา่ดีเพราะผลจากที�เราไม่เครียด เพราะเราเป็นคน
ร่าเริง แต่เราก็ไม่ไดพ้ดูถึงเรื�องอาหารใหห้มอฟัง  

ถาม: ผลที�ไดจ้ากการรักษาแนวนี3ไดเ้อาไปช่วยเหลือเกื3อกลูใครบา้ง 
ตอบ: เคยเอาย่านางกบัขวดดีท็อกซ์ไปให้กบัคนที�เป็นมะเร็งลาํไส้ เขาก็รับฟัง แต่เขาก็ไปปฏิบติั 

ทางอื�น ตอนนี3 ก็เสียชีวิตแลว้ พยายามคุยกบัเขาแลว้ บอกทุกครั3 งที�เจอ เราก็ทาํใจว่าแลว้แต่
ศรัทธาของเขา ไปออกกาํลงักายที�สวนสาธารณะเราพยายามช่วยเขาแลว้ ตอนเจอกนั 

ถาม: ค่าใชจ่้ายในการรักษาในแนวแพทยท์างเลือกนี3กบัแนวแพทยแ์ผนปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 
ตอบ: 
 
 
ถาม: 
ตอบ: 

แตกต่างกนัมาก ค่าใชจ่้ายจะไม่เยอะ แบบหมอเขียว ทาํอาหารเองโดยเป็นอาหารสุขภาพ ทาํ
ใหสุ้ขภาพดีมาก ก็เลยไม่ใชค้่าใชจ่้ายเยอะ เมื�อก่อนเป็นหมื�น ตอนนี3  3-4 พนั ซึ� งลดลงเยอะดี
มาก 
ช่วงนี3 มีเจบ็ป่วยอะไรไหม 
ก่อนมา อาจจะเกิดจากความร้อนที�ไปทาํเอ็มอาร์ไอในตวัเราเอง คิดวา่รับมาเยอะแลว้มนัจะ 
ผสมมา เดือนนี3 ต้นเดือน เม.ย.นี3 อากาศร้อนมาก เหมือนหนักหัว หนักตวั เราเองมีส่วนที� 
ทาํใหม้นัเป็น พอดีไปทางสมุนไพรรสขมมนัไม่ถูกกะเราแลว้ ปรากฏวา่รักษาตวัเอง ณ ตอน
นั3น กะจะมาหาหมอเขียวแฟนพนัธ์ุแท ้ซึ� งเราเป็นราวตอนตน้เดือนเมษายน ตอนแรกโทรมา 
เก๋ที�เป็นมะเร็งเตา้นมเขาชวนมา ตอนแรกว่าจะถามหมอเขียวแต่หมอไม่อยู่ เขาก็เลยแนะนาํ
ใหดี้ทอ็กซ์ กวัซา อาบนํ3ายา่นางสดเลย ก็ให้แฟนทาํกวัซาให้เลย ประมาณ 4 วนั แกไ้ขตวัเอง 
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เริ� มเดินได้ ตอนไม่สบายนั3นมนัจะกระสับกระส่าย ความร้อนเยอะ พอวนัที� 4 เริ� มดีขึ3 น  
นํ3 าสกดักลั�นย่านางเบญจรงค์ใช้หยอดตาหยอดหู ใช้ทานด้วยใส่เป็นช้อนโต๊ะให้ทานเลย  
ทานแทนพาราเซตามอลเลยแกไ้ขพ้าราเซตามอลเราไม่ใชไ้ม่ทาน ใชน้ํ3 าสกดัยา่นางเบญจรงค ์
1 ช้อนโต๊ะทานแทนพาราเซตามอลไดเ้ลย ทานนํ3 าย่านางดว้ย เวลาโดนอะไรกระแทกใช้
นํ3 ามนัเขียวทา ส่วนกุ้ง (ชื�อเล่น) ใช้นํ3 ามนัเขียวกวัซาใช้ได้ดีด้วย ทาํกวัซาด้วยนํ3 ามนัเขียว 
นํ3 ามนัเขียวใช้ผสมนํ3 าดื�มเวลาปวดประจาํเดือนช่วยไดบ้า้งเพราะเป็นเนื3องอกที�มดลูกด้วย 
หมอปัจจุบนัจะใหต้ดั แต่ไม่สนใจแลว้ มองเป็นเรื�อง เล็กนอ้ย หมอปัจจุบนัจะให้ตดั แต่อะไร
ที�เรื� องใหญ่ยงัหายได ้เลยไม่ไดนึ้กถึง จะปวดก็ปวดไปแค่สองวนัเอง จะปวดก็ปวดไป ใช้
นํ3 ามนัเขียวบา้ง จะปวดก็ไม่สนใจไม่สนใจ ไม่ทานยา แค่ใช่นํ3 ามนัเขียว แต่ไม่ไดติ้ดตามต่อ 
ไม่ไดไ้ปตรวจ หลงัจากตรวจที�ศิริราชปี 2550 เขาให้ผา่ตดั แต่เราคิดวา่อยากอยู่ก็อยู่ดว้ยกนั
ได ้ไม่นึกถึงเรื�องนี3 เลย 

ถาม: อยากจะบอกเล่าในมุมไหนใหค้นอื�น 
ตอบ: ในส่วนที�รักษาสุขภาพตวัเอง อยากจะบอกอยา่งที�เขาเป็นมะเร็ง ก็จะบอกเขาวา่เราจะตอ้งมา 

อบรมกบัหมอเขียว อยา่งที�เราเป็นมากดว้ยเป็นระยะที� 4 ก็จะบอกเล่าคนที�เป็นมะเร็งวา่ ดูว่า 
เราแข็งแรงแค่ไหน อยากให้เขามา อยากให้เขาไปทาํ เอาหนงัสือไปให้เขา เรื�องการรักษา
ตวัเองบางทีบอกไปเขาก็ไม่เห็น เขาเห็นวา่เราแขง็แรง เขาไม่รู้ลึกซึ3 งวา่ที�เราทาํมนัดีแค่ไหนที�
เราทาํไป ถามว่าเราเป็นทุกขไ์หม แรก ๆ  เป็น หลงั ๆ  แลว้แต่บุญ ไม่ยดัเยียดให้เขา แลว้แต่
บุญเขาดว้ย ตอนนี3 ไม่เป็นทุกขไ์ม่มีโรคพรหม 3 หนา้ ทาํความผาสุกที�ตน สอนคนที�ศรัทธา
พยายามเอาหนงัสือใหเ้ขาให้ลองทานนํ3 ายา่นางก่อน ลองไปศึกษาดู ซื3อมาก็เอามาแจกให้เขา 
ไม่ทุกขแ์ลว้ ถือวา่ประสบความสําเร็จ เพราะเรื�องที�หมอเขียวสอนก็พรหม 3 หนา้ มนัลึกซึ3 ง
มาก  

ผูส้ัมภาษณ์ พดูเสริม: วนันี3ประสบการณ์ของนอ้งจะเป็นประโยชน์กบับุคคลอื�นไดม้ากขอบคุณ ค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
6.24 หน่อไม ้นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ52 ปี อาชีพ พนกังานธนาคาร ธกส. สาขาหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
 
ถาม: 

 
อยากใหเ้ล่าประสบการณ์ความป่วย 

ตอบ: ไดเ้ขา้ค่ายครั3 งแรก 8-12 ตุลาคม พ.ศ. 2551 รุ่น พนกังาน ธกส. ครั3 งนี3 เป็นการประเมินผล ครั3 งที� 2 
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หลงัเขา้ค่าย 3 เดือน เป็นมะเร็งต่อมนํ3 าเหลืองที�คอ เริ�มตน้จากปี พ.ศ. 2546 มีหลายคนทกัวา่คอ
เป็นอะไร มีลกัษณะคอมีอาการบวม ปี พ.ศ. 2549 อาการเริ�มบวมขึ3น แต่ตวัเองไม่มีอาการอื�น ๆ  
ไม่ไปตรวจ เมื�อมีคนถามมากจึงไปหาหมอ หมอให้เอ็กซเรย ์และขอตดัเนื3อเยื�อที�โพรงจมูก 
สงสัยเป็นมะเร็งเนื3อเยื�อที�โพรงจมูก เช็คครั3 งแรกไม่พบความผิดปกติ หลงัจากนั3นไปเอ็กซเรย์
ตุ่มที�คาง และหมอนัดวางแผนผ่าตดั 21 ตุลาคม ผลที�หมอตรวจก็คือ Surgical Diagnosis: 
Nasopharyngeal tissue, biopsy: Carcinoma in situ. 

 หมอนัดผ่าแต่ขอเลื�อนเพื�อมาเข้าค่ายสุขภาพก่อน และมีน้องแนะนําให้ลองกิน 
นํ3ายา่นางก่อนเขา้ค่าย แต่ยงัมีการทานอาหารเนื3อสัตว ์หลงัเขา้ค่ายเริ�มลดเนื3อสัตว ์และเริ�มรู้จกั
การทานอาหารฤทธิJ ร้อนฤทธิJ เยน็ รู้สึกดีขึ3น หลงัออกจากค่ายก็ปฏิบติัเหมือนเดิม คือทาํโยคะ
ตอนตี 4  ก่อนไปทาํงานตม้นํ3 าถั�วเขียวกิน กินผลไมร้สเปรี3 ยว ตลอดทุกวนั เพราะไดป้ฏิบติั
ตอนที�อยูที่�ค่าย  

หลงัเขา้ค่าย 3 เดือนไปพบอาจารยทิ์ฆมัพรจากขอนแก่นแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญเกี�ยวกบั
โรคมะเร็งโดยเฉพาะที�นัดผ่าตดัมะเร็ง   เมื�อพบหมอตรวจพบว่าเดิมขนาด 6 ซม. เหลือ 1-2 
ซม. ณ วนัที� 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ลดลงอย่างไม่น่าเชื�อ หมอถามไปทาํอะไรมา  ผมก็บอก
หมอวา่รักษาดว้ยยา่นาง  

การดูแลรักษาตวัที�แจง้ใหห้มอเจา้ของไขท้ราบคือช่วงเชา้ใชใ้บยา่นาง 10-20 ใบ ปั�น
ร่วมกบัใบเตย ใบบวับก ใชน้ํ3 า 1 ขวดโคก้ลิตร – ลิตรครึ� ง กินสด ปั�นเสร็จกรองกินกินทุกเช้า 
หลงัจากนั3นทานส้มโอ กลว้ย ซึ� งจะมีประจาํไวใ้นตูเ้ยน็ ทานก่อนไปทาํงานทาํประจาํทุกวนั 
เมื�อปฏิบติัตวัต่อเนื�อง หลงัเขา้ค่ายประมาณ 8 เดือน ล่าสุดแพทยแ์ผนปัจจุบนับอกตรวจไม่พบ
เซลลม์ะเร็งแลว้ 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.25 นิลุบล นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ38 ปี การศึกษา ประถมการศึกษาที� 6 อาชีพ เกษตรกร 
จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
 
ถาม: 

 
ก่อนหนา้นี3 ป่วยเป็นโรคอะไร 
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ตอบ: ตบัแขง็ อาการในช่วงแรกเหนื�อย แน่นทอ้ง ปวดหลงั อ่อนเพลีย เวลาทานอาหารจะแน่น
ท้อง เวลาเป็นประจาํเดือนร่ายกายจะออกอาการไม่ค่อยแข็งแรง ได้ไปหาหมอแผน
ปัจจุบนั  กินยาประมาณ 2 ปีกวา่ สาเหตุของความเจ็บป่วยเกิดจากการใช้สารเคมี (ฉีดยา
ฆ่าแมลง) เป็นเวลานาน ประมาณ 10 กวา่ปี พอมีครอบครัว ก็ปลูกผกั ทาํสวน แต่จะเป็น
สวนที�ใชเ้คมี  

ถาม:
ตอบ: 

ในที�ผนืนี3หรือเปล่า 
ไม่ใช่คะ แต่ก่อนจะไม่มีที�คะ จะตอ้งไปหาเช่าตามที�ของคนอื�นที�อยู ่ริมนํ3า  

ถาม:
ตอบ: 

อ๋อ! ไม่แน่นอน 
ค่ะไม่แน่นอน แต่ละปีก็จะไม่ซํ3 าที� 

ถาม:
ตอบ:
ถาม: 

เช่าเป็นปี ๆ  หรือครับ 
ถา้หนา้แลง้ ก็จะลงที�นาตวัเอง พอหนา้ฝนจะเช่าที�ริมนํ3าที�เป็นเนิน 
ก็คือเราทาํตลอดทั3งปี 

ตอบ:
ถาม: 

ค่ะ ทาํตลอดทั3งปีหนา้แลง้ทาํที�นา หนา้ฝนลงที�ดอน 
กี�ปีแลว้ที�ทาํแบบนี3มา 

ตอบ:
ถาม: 

ทาํสวนลงมือทาํจริง ๆ  ประมาณ อาย ุ20 ปี จนถึง อาย ุ28 ปี 
ค่าเช่าแพงไหม 

ตอบ:
ถาม: 

ค่าเช่าเขา 1 ไร่ ประมาณ หนึ�งถึงสองร้อยบาท  
ปีหนึ�ง ฤดูหนึ�งหรือ 

ตอบ:
ถาม: 

จะเช่าเป็นคราว ๆ  คราวละ 3 เดือน ถา้พืชวายก็จะสิ3นสัญญา 
ส่วนใหญ่เราปลูกอะไร 

ตอบ: 
 
 
 
 
 
 

ส่วนใหญ่ ถา้เช่าที�ปลูกมะเขือเทศ จะปลูกหน้าฝน ถา้ถั�วฝักยาวจะใช้พื3นที�ลุ่มจะใช้ที�นา
ตวัเอง เพราะหน้าฝนจะเช่าที�เหมาะต้องใกล้แม่นํ3 า ดินตอ้งดี มีพืช มีตน้ไม้ขึ3 นที�เขียว 
ดินตรงนี3 จะตอ้งงามเราถึงจะเช่า ถา้หนา้ดินไม่งามเราก็จะไม่เช่า แต่ก่อนปลูกมะเขือเทศ 
กะหลํ�าปลี กะหลํ�าดอก คือจะปลูกทุกอยา่งที�กินได ้แต่จะใชส้ารเคมี มะเขือเทศ เคยปลูก
ในแต่ละครั3 งจะไม่ปลูกมาก เพราะ เราไม่มีเวลาเอาใจใส่ อยา่งมากไม่เกิน 3 งาน หรือ 1 
ไร่ แต่วา่จะตอ้งลงทุนแต่ละปีประมาณหนึ�งหมื�นถึงสองหมื�นบาท เพราะวา่ก่อนจะปลูก
ต้องทาํแปลงให้ดี แล้วหว่านฟูราดาน (ยาฆ่าแมลง) ลงไป เม็ดมะเขือจะต้องพ่นยา 
ฆ่าแมลงตบทา้ยกนัมดหรือแมลงมาคาบไป แลว้ก็ใส่ปุ๋ยเคมี พอ 15-20 วนั พอตน้กลา้โตก็
ยา้ยไปปลูก   เราก็ขุดหลุมก็จะมีฟูราดาน ปุ๋ยเคมีใส่ลงไปตามดว้ยตน้กลา้แนบลงไปพอ
อายไุด ้15 วนั ทีนี3 เราจะทาํสวน เราจะตอ้งพบกบัร้านขายเคมีเขาจะจดัให้เหมือนเราไปหา
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หมอ   ตน้กลา้ตน้ผกั อายุ 15 วนั ตอ้งใช้ยาแบบนี3  แบบนี3  1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ 
เขาจะมียาให ้ แต่ละอยา่งตอ้งใชต้อ้งฉีดยาทุกอาทิตย ์ 7 วนัตอ้งฉีดครั3 งหนึ�ง แต่วา่ถา้พื3นที�
ประมาณ 3 งาน ช่วงที�ตน้พืชอายไุดป้ระมาณ 1 เดือนครึ� งถึง 2 เดือน จะตอ้งฉีดมาก  ถา้ 3 
งานจะฉีดมาก 10 กว่าถงัถงัละ 20 ลิตรจะตอ้งฉีดมาก  แต่ละถงัจะตอ้งใช้ยาเคมีไม่น้อย
กวา่ 5 ตวั ก็จะมีช่วยเร่งรากช่วยให้แตกใบแลว้ก็พอออกดอกจะมีสารทาํให้จบัดอกทาํให้
ติดลูกติดผล  ตบทา้ยก็จะมีพวกฮอร์โมน มีสาหร่ายทะเล เขาจะจดัให้ แต่ทุกถงัที�ฉีดตอ้ง
ใส่ยาเคลือบลงไปดว้ย เพราะสารจบัใบ พอเราฉีดลงไป หากมีฝนมาไม่ตอ้งห่วงว่าฝน 
จะมาฉะล้างได้ มียาเคลือบจะทาํอย่างนี3 ตลอด ฉันทาํกับพ่อบ้านสองคนไม่ต้องจ้าง
แรงงาน ทาํช่วยกนัอยู ่2 คน ฉีด 12-13 ถงั ก็แบ่งครึ� งเลยคนละถงั ปลูกดว้ยกนัปลูกกะหลํ�า
ดอกกะหลํ�าปลี เมด็กะหลํ�ามดจะชอบที�สุด 

ถาม:
ตอบ: 

ทาํไม 
เพราะมนัจะมีกลิ�นหอม เวลาจะปลูกพืช ตีแปลง หวา่นเม็ด จะตอ้งใส่ฟูราดานพอ 45 วนั
ตน้กลา้ยา้ยเราก็ยา้ยตอนนี3  ขุดหลุม แลว้ก็จะฉีดยา จะฉีดอาทิตยล์ะ 2 ครั3 ง เพราะหนอน
ชอบ ยาแต่ละตวันี�ถา้เป็นกะหลํ�า ใบของกะหลํ�าเป็นมนั ๆ  เวลาเราฉีด นํ3 าก็จะไหลไปเลย 
ตอ้งใช้ยาเคลือบดว้ยไม่อย่างนั3นจะไม่ดูดซึมเขา้ ที�ดิฉันปลูกนี�คือไม่เคยกินผกัที�ตวัเอง
ปลูกเลยนะคะ ถา้สมมุติวา่ปลูก 1 ไร่ ที�ตวัเองกิน จะแบ่งไว ้2 ร่อง คือร่องนี3ไม่ฉีดยาเอาไว้
กิน ทุกคนที�หมู่บา้น ตวัที�ทาํขายจะไม่กินนะคะ 

ถาม:
ตอบ: 

ไม่ใช่เฉพาะเรา 
ไม่ใช่เฉพาะเรา คือหลายคนใชเ้คมี รู้วา่ยาขวดนี3ประสิทธิภาพเป็นอะไร ในขวดก็จะเขียน
ไว ้กากบาททบัสีแดงไขว ้เขาจะมียาอยู่ 3 ระดบั มีนํ3 าเงิน เหลือง แดง เหลืองก็จะอ่อน  
มีประสิทธิภาพตํ�า แลว้ก็นํ3 าเงินกลาง แดงคืออนัตราย แต่ว่าคนทาํสวนไม่แตะหรอกค่ะ 
เหลือง นํ3 าเงิน สีแดงอย่างเดียวเวลาไปฉีดสวนกะหลํ�า พื3นที� 1ไร่ มดสักตวัก็จะไม่ให้มี 
เพราะว่ามดจะชอบกดัโคนกะหลํ�าถา้เห็นมดจะออกไปเอายามาฉีด แตงกวาก็เหมือนกนั 
ถั�วฝักยาวยิ�งแลว้ใหญ่ ฉีดกลางคืนตอนเชา้เก็บ 

ถาม:
ตอบ: 

ทาํไม  
ก็ถา้ไม่ฉีดหนอนก็จะลง ฉีดตอนเยน็ เก็บตอนเชา้ ยิ�งงามแม่คา้ก็ยิ�งชอบ ถา้ไม่งามเขาก็ไม่
อยากซื3อ นี�ถา้ถั�วฝักยาวใบเยอะ ๆ  จะตอ้งใชก้รรไกรไปหนีบ ๆ  เวลาเราฉีดไปจะไม่โดน
ใบ เวลาฉีดยาเขา้ไปฝักก็ได้รับเต็ม ๆ เลย แล้วไม่ต้องกลวัฝนฉะล้างด้วย เพราะเรามี 
ยาเคลือบ มียายดืดว้ย พร้อมสรรพหมดเลย การทาํสวนของเรานบัวา่มีรายไดดี้ การขายยงั
สามารถตั3งราคาไดเ้องอีกทาํอยา่งนี3  มาเกือบ 10 ปี มารู้สึกตวัอีกทีก็มารู้วา่ร่างกาย สุขภาพ
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ไม่ค่อยแขง็แรง เลยไดช้วนพอ่บา้นคุยกนั จะทาํอยา่งไรจะออกจากสารเคมีไดบ้า้ง ก็วา่ถา้
ไม่ทาํแลว้ เราจะเอาเงินที�ไหนมาใช้จ่ายในครอบครัว พ่อบา้นก็บอกวา่ไม่ทาํก็ไม่มีกินก็
ตอ้งทาํ 

ถาม:
ตอบ: 

ทาํไมถึงอยากจะออกจากสารเคมี 
เพราะวา่ช่วงหลงัเวลาไปทาํงาน เพิ�งทาํงานไดแ้ป๊บเดียวก็รู้สึกเหนื�อย แลว้ก็เวลากินขา้ว 
กินอาหาร แน่นทอ้ง จุก เจ็บลิ3นปี�  และปวดที�หลงัคือ หน้าร้อน หน้าหนาว จะเปลี�ยนฤดู
ร่างกายจะออกอาการเลยว่าไม่ค่อยแข็งแรง เป็นออด ๆ  แอด ๆ  ไปหาหมอ กินยา
โรงพยาบาล ยาหมดจะตอ้งไปรับยา ก็ใบนดั 2 ปีกวา่ 

ถาม:
ตอบ: 

รู้สึกอ่อนเพลียหรือ 
อ่อนเพลียค่ะ เพราะตรงที�แน่ชดัที�สุด เวลากินอาหารลงไป จะรู้สึก แน่นทอ้ง แต่งานที�ใช้
เคมีอยา่งเดิมก็ยงัทาํอยู่ ยิ�งถั�วฝักยาว ยิ�งใชย้าเยอะ ถั�วฝักยาว จะตอ้งฉีดอาทิตย ์ละ 2 ครั3 ง
เป็นอยา่งตํ�า เพราะหนอนจะชอบลง  ถั�วฝักยาวจะมียายดืเวลามนัหยกิงอ ถงั 20 ลิตรใส่แค่
หยดเดียวหรือสองหยด พอเราไปฉีดนี� ตรงที�ถ้าลูกเล็กที�หยิก มนัจะเหยียดเลยถ้าลูกโต 
มนัจะไม่ค่อยได้ผล ถ้าลูกเล็กเหยียดตรงเลยคะสารเคมี เขาทาํได้ถึงขนาดนั3น อยากให้
กรอบ เวลาเราปลูกกะหลํ�าปลี พอใกลว้นัที�จะตดั มียาให้ฉีด ทาํให้กรอบได ้ทาํให้หวาน
ได ้เขาจะมีทุกอยา่ง ค่ายานี�จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ ซื3อขวด หนึ�ง 100 กวา่บาท ก็ใชไ้ด ้เป็น
ปีเลย 

ถาม:
ตอบ: 

ทั3งฤดูหรือ 
ค่ะใชไ้ดท้ั3งฤดู 

ถาม:
ตอบ: 

ตน้ทุนที�เราซื3อยามาฉีด กบัเราขาย มีกาํไรหรือ 
ไดอ้ยูค่ะ ถา้ลงทุนไป 10,000 กวา่บาท เวลาไปขายจะได ้2-3 หมื�นถึง 4 หมื�น ปลูกมะเขือ
เทศ ปีแรก ออกรถไถ ราคาห้าหมื�นหนึ�งพนัซื3อสด ปีที� 2 ออกรถมอเตอร์ไซคก์็ซื3อสดเลย
ก็ไดอ้ยู่ ปีที� 3 ก็ได ้3-4 หมื�น ก็ลงทุนไปประมาณหมื�นกว่าบาท แต่ที�ไม่คุม้ก็คือร่างกาย
เจบ็ป่วย 

ผูส้ัมภาษณ์:  ไม่น่าเชื�อเลยวา่ ชีวติครอบครัวที�พยายาม บุกบ่าฝ่าฟันมาดว้ยความยากลาํบาก ตั3งหนา้
          ตั3งตาทาํมาหากินไม่ได้เที�ยวไม่ไดไ้ปสํามะเลเทเมาที�ไหน มาวนัหนึ� งจะตอ้งมาพบกบั
         ความทนทุกขท์รมานกบัความเจบ็ป่วย เนื�องจากอาชีพที�ทาํคือการปลูกผกั อยา่งที�เรา       
                  ทราบแลว้ว่า  จะตอ้งใช้ปุ๋ย ใช้ยา อยู่กบัสารเคมี ต่อเนื�องกนัมาหลาย ๆ  ปี   เมื�อเป็น  
        อยา่งนั3นแลว้ร่างกายก็สู้ไม่ไหวเงินที�หามาไดน้อกจากจะใชจ่้ายส่วนตวักบัครอบครัว        
        แลว้ส่วนหนึ�งและก็จะเป็นจาํนวนไม่นอ้ยที�จะตอ้งออกไปใชที้�โรงพยาบาล 
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ถาม:
ตอบ: 

อาการจะทรุดลงเรื�อย ๆ   
รู้สึกเริ�มทรุดลงเรื�อย ๆ  จะตอ้งกินยา ยาแกแ้พ ้จะตอ้งใชต้ลอด 

ถาม:
ตอบ: 

จะตอ้งกินตอนไหน 
สองปีหลงัก่อนที�จะหยดุ 

ถาม:
ตอบ: 

ผา่นมาหลายปี 
มันเป็นมาหลายปี แต่สองปีช่วงที�จะหยุด ตอนนี3 รู้สึกว่าเป็นมาก เพราะไปหาหมอที�
โรงพยาบาล หมอบอกเป็นโรคกระเพาะ แลว้ก็นดัไปเอายาเพื�อไปรักษาตวัติดต่อกนัอยู ่
ประมาณ 2 ปีอาการก็ไม่ดีขึ3น หมอเลยส่งไปอลัตราซาวด์ที�โรงพยาบาล เมื�ออลัตราซาวด์
แผ่นอลัตราซาวด์ออกมา หมอห้องอลัตราซาวด์เลยบอกให้ กลบัไปหาหมอคนเดิมที�ส่ง
คุณมาที�ทาํแล้วกนัก็เดินไปหาหมอ  แต่ตอนนั3นหมอคนที�ส่งไปตรวจเขาขึ3นห้องผ่าตดั 
พยาบาลเลยให้ไปหาหมอห้องเบอร์ 4 ก็เลยเดินเขา้ไป พอหมอดูแผน่อลัตราซาวด์ก็บอก
ว่าคุณกลบัไปหาหมอเดิมที�ส่งคุณไปทาํแลว้กนั พยาบาลบอกว่า คุณหมอไม่อยู่อยู่ห้อง
ผา่ตดั คุณหมอก็บอกวา่ คุณก็พาเขาขึ3นไปเถอะ ห้องผา่ตดัโรงพยาบาลอาํนาจเจริญจะอยู่
ชั3น 4 ตอนเดินขึ3นลิฟทไ์ม่รู้เป็นอยา่งไร ก็กงัวล ทาํไมเขาไม่บอกเรา วา่เราเป็นโรคอะไร 

ถาม:
ตอบ: 

ส่งกลบัหาหมอตน้เรื�อง 
ค่ะ ก็เลยไปบนชั3น 4 พอเขา้ไปห้องผา่ตดั ก็มีผูช่้วยพยาบาลนาํไปตวัไปใส่หมวก คลุมผม 
และเสื3อคลุม ส่วนพยาบาลที�ถือแผน่อลัตราซาวดเ์ดินล่วงหนา้ไปก่อน พอคุณหมอออกมา 
ก็ดูแผ่นอลัตราซาวด์ คาํแรกที�หมอทกั เอ๊ะ ก็บอกวา่ อายุยงัน้อยอยู่เนอะ ยงัไม่แก่ ทาํไม
ตอ้งเป็นโรคนี3  

ถาม:
ตอบ: 
 
 
 
 

แต่เราก็ไม่รู้เรื�อง ไม่รู้วา่เป็นอะไร  
ใช่ ตอนนั3นไม่รู้วา่เป็นอะไร แต่ก็ตกใจมากค่ะ เพราะเมื�อปีที�แลว้เคยพาพี�สะใภไ้ปหาหมอ 
หมอก็ทกัอย่างนี3  อายุยงัน้อยอยู่ ทาํไมมาเป็นโรคนี3  ตอนนั3นพี�สะใภไ้ม่ถึง 3 เดือนก็ตาย   
ทีเราไปก็เจอคาํพดูคาํนี3 เหมือนกนั ตอนนั3นใจไม่อยูก่บัเนื3อกบัตวั ถา้อยูข่า้งถนน คงให้รถ
ทบัตายเพราะเรารับไม่ได ้(ตอนนั3นอายุ 28 ปี)  คาํที�สอง หมอก็ถามมาวา่คุณคงชอบเหลา้ 
ชอบเบียร์มากนะ ก็คิดไปทาํไมเขาถามอยา่งนี3 เพราะตวัเองไม่ดื�มเหลา้ แลว้ทาํไมถึงเป็น 
เคยคิดว่าไม่ชอบดื�ม ทาํไม่เป็น เราคิดไดว้่าตอ้งเป็นเพราะเราใช้สารเคมีแน่ เนื�องจากว่า 
เวลาปลูกกะหลํ�าปลี จะตอ้งคุกเข่า เปื3 อนหมดทั3งตวั เวลาเรารดนํ3 าก็อยู่ร่อง นํ3 าเราก็จะลุย 
ไปเลย ก็ท่วมเท้าท่วมมือเรา หมอก็ถามว่า ไม่ชอบดื�มเหล้าแล้วทาํไมเป็นโรคไขมัน 
พอกตบัหรือโรคตบัแข็ง แต่เป็นอาการเริ�มแรก หมอเขาก็อธิบายว่า ตบัคุณจะขาวขึ3นมา 
เขาพดูใหฟั้ง แต่เขาก็บอกวา่ไม่เป็นไรหรอก ไม่หายก็รักษาไป แต่ตอนนี3 คุณหยุดดื�มเหลา้



1946 
 

เบียร์ หยดุอาหารที�มีไขมนั อาหารหมกัดอง อาหารทอด ยิ�งถา้เป็นไขมนัในเนื3อสัตวไ์ม่ให้
กิน โดยเฉพาะเนื3อสัตวม์นัจะไปสะสม 

ถาม:
ตอบ: 

เมื�อกี3บอกวา่ เวลาเราปลูก เราฉีด เราก็กนัไว ้เราก็ยงัป่วยเลย ป่วยไดอ้ยา่งไร 
ถึงแมไ้ม่ไดกิ้นเราก็คลุกคลี พดูถึงกะหลํ�า เราตอ้งนั�งคุกเข่ากวาดดินขึ3นมา และกาํเคมีโรย 
แลว้ก็กลบ เวลาฉีดยาเราก็ฉีด เราไม่ไดกิ้นเฉย ๆ  เราอยู่ทั3งวนั ถั�วฝัก เราไม่กินก็จริงแต่
เวลาไปถอนหญา้ไปใส่ปุ๋ยเราก็ดมทั3งวนั ถึงไม่กินมนัก็เขา้ไปในร่างกาย  

ผูส้ัมภาษณ์อธิบาย: ดมจะเขา้ไปที�ปอดแลว้ ดูดซึมเขา้เส้นเลือด จะไปทนัที เขา้ที�ปอด ไปที�หวัใจ
      และลงไปที�ตบัและที�ไตทนัที เพราะปอดเป็นอวยัวะที�มนัมีเส้นเลือดเลี3 ยงอยู่
      มันจะดูดซึมทันทีที� เข้าทางผิวหนัง   เพียงแค่คลุกคลีก็สามารถเป็นมะเร็ง 
      ไดเ้หมือนกนั อวยัวะเสื�อมไดไ้ม่ต่างกบัผูสู้บบุหรี�  
ตอบ: ตอนนี3 ยงัมีเพื�อนที�ทาํยงัไม่เลิก ตอนนี3ตามตวัเป็นผื�นแดง เป็นปื3 น ตามเล็บจะดาํ หนงัขา้ง

เล็บจะนูน เป็นเล็บขบ แต่ก็ยงัไม่เลิก  แต่ก่อนก็มีเพื�อนมาปรึกษาเราจะทาํอยา่งไร เวลาเรา
ไปฉีดยา ยาถึงจะไม่เขา้ตวัเรา 

ถาม:
ตอบ: 

เขาก็จะมาหาทางออก แสดงวา่เขาก็รู้เหมือนกนั 
เขาก็รู้เหมือนกนั 

ถาม:
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขาก็มีโรคประจาํตวัใช่ไหม 
มีค่ะ  มีความเชื�อว่าเวลาไปฉีดยามาคลุกคลีมาทั3งวนักลบัมาดื�มเหลา้ลงไปก็จะลา้งหมด 
ความเชื�อทุกวนันี3 ก็ยงัเชื�ออยูทุ่กวนันี3    เรามายืนตรงจุดนี3 เรารู้สึกสงสารคนที�เขายงัทาํอยู่
จะพดูใหฟั้งวา่ตอนนั3นปลูกผกัไม่ทนักินก็ไปขอซื3อผกักบัป้าเขา ฉนัพดูวา่ป้าฉนัขอซื3อผกับุง้ 
10 บาท ป้าก็ตอบว่า อาจะกล้ากินไหม ผกับุง้นี3  ใส่ฟูราดานนะ ถ้าป้าจะไม่บอกก็กลัว     
อาจะรู้ทีหลงั แลว้กลวัอาจะวา่ทีหลงั ถา้จะกินก็จะให้ ถา้รู้มีเคมี ไม่ซื3อ ก็ไม่วา่กนัเราก็พูด
อยู่แล้วว่ามีเคมีเราไม่กิน ถ้าผกัของเราเอาเข้าไปในหมู่บ้าน ชาวบา้นเขาก็จะเชื�อหมด 
เพราะเราเป็นคนพูดความจริง และตอนนี3 เราไม่ใส่เคมีแลว้ ตรงนั3นใส่ฟูราดานนะ ใส่ยา
นะ ไม่ซื3อก็ไม่วา่ จะซื3อ ก็ตอ้งบอก ฉนัถามป้าเขาว่า ผกับุง้ 15-20 วนั ก็ไดผ้ลแลว้ ทาํไม
ยงัใส่เคมีดว้ย ป้าบอกวา่ เราใส่จะโตขึ3น ไม่มีแมลงไปรบกวน ถา้ไม่ใส่จะมีเพลี3ยมนัหงิก 
ถา้ใส่ ไม่มีเพลี3ย ป้าใส่ก็งาม ตอนฉันทาํ ฉนัหยอดนะ  แต่ตอนนี3  เพื�อนบา้นเขาไม่หยอด
แลว้ แต่ซื3อมาเป็นกระสอบเทลงใส่อ่างมงักร ตอนนี3 ฉีดยา เขาก็ใชเ้ครื�องฉีด ใชเ้ครื�องพ่น
กนัเลย ตอนนี3 ยิ�งแลว้ คนที�ไปรับเก็บพริก ตอนเยน็จะมีผื�นขึ3นเต็มมือไปหมดเลย ป้าเขา
บอกว่าเก็บแตงรับจา้ง บอกว่าลูกนี3 มนัสวย ๆ  ขอเคี3ยวสักลูก เห็นลูกนี3 เล็ก ๆ  ก็เลยกิน 
แลว้เขาบอกวา่ กลืนผา่นลาํคอลงไป มีอาการคนัคอ มีผื�นขึ3นเต็มปากเลยถึงขนาดนั3น คน
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ที�จา้งเลยบอกวา่ ใหม้าเก็บไม่ไดบ้อกใหม้ากิน ผมเป็นคนปลูก ผมยงัไม่กินเลย แลว้คุณไป
กินทาํไมนะ เขาบอกคนที�จา้งไป เขาเลยถามวา่ แลว้ไปขายละ เขาก็บอกวา่ ประมาณ 2-3 
วนั มนัก็ไม่แรงอยา่งนี3  ถึงไม่แรงอย่างนี3มนัก็ยงัมีอยู่ ที�พูดตรงนี3อยากให้ทุกคนรู้ว่าถา้เรา
ไม่ปลูกกินเอง ไม่มีสิทธิJ กินผกัไร้สารพิษ แมแ้ต่ผกับุง้นะคะ ถา้ไม่ปลูกกินเอง 

ถาม: จากการที�อาแต๋นตอ้งเวียนเขา้เวียนออกจากโรงพยาบาล จากอาการเจ็บป่วย ซึ� งก็รู้สาเหตุ
มาจากสารเคมีจากการทาํอาชีพ มีความคิดเสมอว่าจะทาํอย่างไร ไม่ตอ้งใช้สารเคมี จะ
ออกห่างจากอาชีพนี3ได ้ก็ไดเ้ริ�มมีความคิดวา่ จะเปลี�ยนอาชีพ จะปลูกเห็ดขาย จากการที�มี
ความคิดจะปลูกเห็ดขาย ก็ไดไ้ปเรียนใช่ไหม 

ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงแรกก็ไปคุยกบัพ่อบา้นว่าเราจะออกจากสารเคมีได้ตอนนั3นยงัไม่รู้ว่าเป็นตบัแข็ง 
พ่อบ้านบอกว่าถ้าเหนื�อยก็เลิก ก็เลยชวนกนัไป จะเพาะเห็ดขาย ก็เลยไปร้านขายเห็ด 
ในอาํเภอ เขาบอกว่าถา้สนใจจะส่งไปเรียน เขาก็เลยส่งไป เขาเขียนจดหมายน้อยให้ไป
ตามนี3  ก็ไปตามที�เขาเขียนจดหมาย ก็เลยเจอ คณะสวนส่างฝัน ก็ไปขอเรียนเพาะเห็ด ทาง
คณะท่านก็เลยสอน ให้ไปนอนคืนหนึ�งกบัสองวนั ไปถึงก็ลงมือทาํเลย ตื�นเชา้มา หยอด
เชื3อ วนัรุ่งขึ3นก็มาซื3อขี3 เลื�อยมา ลงมีทาํเพาะเห็ดเอง จากนั3น 1 เดือน เห็ดก็เกิดดอก ไปเช่า
แผงเขา แผงกวา้ง 1 เมตร ยาว 1 เมตร เดือนละ 300 บาททีนี3  ไปทุกวนั ๆ  ไปเห็นโต๊ะ 
ขา้ง ๆ  ขายกะหลํ�าปลี กะหลํ�าดอก ก็เลยอยากขายอยา่งเขาบา้งก็คิดวา่ถา้ไม่ปลูกก็ไม่เป็น
อะไร ก็เลยไปซื3อผกัจากเถา้แก่เขาเอามาจากกรุงเทพ สี� มุมเมืองบา้ง ภาคเหนือบา้งทีนี3 ก็
เช่าแผงเพิ�ม กวา้ง 1 เมตร ยาว 2 เมตรเดือนละ 600 บาท เอาของขึ3นมาขายก็รู้สึกวา่ ขายดี 
พอขายได้ ประมาณ 6-7 เดือนก็มีโต๊ะขา้ง ๆ  เขาอยากขายโต๊ะคะ กวา้ง 1 เมตร ยาว 2 
เมตร 40,000 บาท ซื3อแล้วก็ไปขาย ขายอยู่ประมาณ 3 เดือน ทีนี3  3 ล็อก ตอนนั3นความ
อยากไดย้งัมากอยู ่ซื3ออีก 80,000 บาทในปีเดียว หมดไป 120,000 บาท เพราะความอยาก
ได ้ทีนี3 ขายวางโต๊ะตรงที� 3 ล็อก ขนของขึ3นมา ถา้หน้าเทศกาล ขนเท่าไหร่ ก็ไม่พอขาย 
กะหลํ�าปลี กะหลํ�าดอก มะเขือลาย พริก ดิฉนัไปขายอยู ่2 ปี ไม่เคยเอามากินที�บา้นเลยนะ
คะ เพราะว่าพริกนี3  เวลาเปิดถุงมาจะมียาพอกเต็มขาวไปหมด จะต้องใช้ถุงพลาสติก 
สวมมือไปคลึงให้มนัออกนิดนึง เพราะวา่จะเอามาขายเลย มนัอายที�จะขายเพราะเคมีมนั
เยอะ กะหลํ�าปลีพอเปิดถึงปุ๊บ กลิ�นมนัฟุ้งเลย 

ถาม:
ตอบ: 

มาจากตลาดไท 
ค่ะ มาจากตลาดไท แลว้ก็มาจากหล่มสัก เถา้แก่จะมีหลายเถา้แก่ ขนใส่10 ลอ้มา แลว้ก็ไป
ขนอีกทีพ่อบา้นมีหน้าที�ปอกกะหลํ�าขึ3นโต๊ะให้ ดิฉันจะมีหน้าที�นั�งขายอย่างเดียว ถา้วนั
ไหนถึงสวา่ง มือพ่อบา้นจะเหมือนเราถอนตน้กลา้ของขา้วโดยเอามือแช่นํ3 าตลอด มนัจะ
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บางขาวโพลน เห็นเส้นเลือด  
ถาม:
ตอบ: 

ฝ่ามือนี�นะ 
ค่ะ ฝ่ามือ เพราะเราแกะผกั มือเราก็จะแช่นํ3 า ช่วงหลงั ๆ  เราก็จะใส่ถุงมือ ทีนี3 ช่วงที�เรามา
ขายของนี3  เราเป็นหนกัขึ3น เราจะแน่นทอ้งจุกทอ้งที�หลงั แต่หมอบอกวา่ไม่ให้กินอาหาร
หมกัดอง ไม่ให้กินไขมนัสัตว ์ไขมนัในของทอด เราก็จะมีกินบา้ง หลงัจากนั3นมาก็เลย 
เป็นหนกั ก็ไปนอนโรงพยาบาล 6 คืน 7 วนั ก็เห็นรอยแทงนํ3 าเกลือ ตามแขน จนไม่มีที� 
จะแทงเขม็แลว้ ไปนอนอยู ่6 คืน อาการไม่ดีขึ3น เหงื�อออกมาก็ไดก้ลิ�นยา อุจจาระออกมา 
เหม็นทั3งตวั กลิ�นเหงื�อ 6 คืน เขาบอกให้กลบับ้าน แล้วให้ยามาเป็นกาํ ๆ  กะให้กิน 1 
เดือนพอกลบัมาถึงบา้นมีคณะ 

  สวนส่างฝันไปเยี�ยม พร้อมกบัแนะนาํให้ไปรักษากบัอาหมอเขียว ก็เลยตดัสินใจ
วา่ไหน ๆ  เราก็ไปมาหมดทุกทางแลว้ ก็เลยตดัสินใจ ไปรักษากบัอาหมอเขียว คุณหมอ
เขียวให ้ดีทอ็กซ์ เชา้ 5 ครั3 ง เยน็ 5 ครั3 ง คือวนัละ 10 ครั3 ง วนัที� 2 ก็ทาํ 5 ครั3 ง ตอนบ่ายสาม
ก็ทาํอีก ถา้นบั 2 วนัรวมกนั ก็เป็นครั3 งที� 17 ถ่ายจะมีลูกดาํ ๆ  ออกมา เอาไมแ้หลม ๆ  ทิ�ม
ยงัไง ก็ไม่แตก จะลูกเท่าเหรียญ 10 จะมีกอ้นเล็ก อีก 4-5 กอ้น  

ถาม:
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบเรียกวา่กอ้นขี3มา้หรือเปล่า 
ค่ะ แต่มนัจะดาํ ๆ  ทีนี3 อาการที�แน่น ๆ  หลงัจากวนันั3น อาการที�จุกทอ้งคิดว่ามนั ไม่ใช่
หายเป็นปลิดทิ3งนะคะ แต่ว่ามันดีขี3 นเลยนะคะ สงสัยมันจะตันลําไส้ เวลากินข้าว 
ก็โล่งกว่าเดิม หลงัจากวนันั3นก็รักษาแบบธรรมชาติเลยคะ อาหมอจะให้กินกลว้ยดิบใส่
ขมิ3นแทนยาที�เป็นกาํ ๆ  ใหกิ้นกลว้ยดิบใส่ขมิ3นนะคะ แต่ไม่ใช่วา่ ทุกคนที�เป็นเหมือนกนัจะ
กินเหมือนกนั สําหรับดิฉัน ให้กินกล้วยดิบลูกหนึ� งจะให้กินอยู่ 3 มื3อ ตดัเป็นสามท่อน  
กินกบัขมิ3นชนั   ทีนี3 อาการดีขึ3น ก็มาขายของ เวลาก็ไม่มีให้ตวัเอง จะตอ้งตื�นสามทุ่มไป
ตลาด กว่าจะกลับมาบ้าน มาถึงก็ 3 โมงเช้า ไม่ค่อยได้พัก อาชีพแม่ค้า มันเครียดอยู่
ตลอดเวลา  เวลาเราซื3อของมาเยอะ ลงทุนไปเป็นพนั สองพนั มนัจะหมดไหม อาการก็เริ�ม
ทรุดอีก พอช่วงเดือนมีนาคม เด็กนักเรียนปิดเทอม น้องสาวบอกว่าไปอบรมที� 
สวนส่างฝัน ตอนนั3นไปฝึกเพาะเห็ด แต่ยงัไม่ผา่นเรื�องสัจจะธรรมชีวิต น้องสาวบอกว่า 
ไปอบรมหน่อยทางสวนส่างฝันจะจดัตั3งกลุ่มชาวนาให ้ถา้มี 10 คน ก็จะเป็นพี�เลี3 ยงและตั3ง
กลุ่มก็เลยไป วนัแรกไป กะจะไปพกัผอ่น เพราะในชีวติไม่มีวนัหยุด กลางคืนไม่เคยไดน้อน 
ช่วงนี3 เด็กปิดเทอมก็เลยคิดว่าจะไปพกัผ่อนมีความเขา้ใจสัจธรรมชีวิต ก็เลยตดัสินใจ ทีนี3 เรา
จะไม่เอาเงินเป็นใหญ่อีกแลว้นะคะ ตดัสินใจวา่จะทาํอะไรนะ ถา้ไม่มาขายของ เรามาอยู่
กบัลูกแลว้ เราจะทาํมาหากินอะไร วนัที� 4 ของการอบรม ทางคณะก็พาไปดูสวนของพ่อ
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ชมพู ทีนี3 ฉันไดไ้ปดูการทาํนาของพ่อชมพู ก็เกิดความมั�นใจเลยว่าชีวิตแมเ้ป็นเกษตรกร 
ก็สามารถหลีกออกจากยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมีได ้ทาํให้อาแต๋นมั�นใจว่าชีวิตสามารถหลีก
ออกจากยาฆ่าแมลงได ้  พบพ่อชมพูทาํสวนไร้สารพิษคลุมดว้ยฟางพอเดินเขา้ไป ตอน
นั3นฉันตดัสินใจเลยคะ ตอนนั3นไปดูงาน ประมาณ 50 คน ก็กลบัมาเปิดใจเลยคะว่า จะ
เป็นชีวิตใหม่ของฉันจะไม่ไปขายของที�ตลาดอีกแล้ว และจะทาํหน้าที�ดีของแม่ และทาํ
หนา้ที�ที�ดีของลูกที�มีต่อพ่อแม่ พอกลบัมาจากอบรมก็ชวนพ่อบา้นวา่ ฉนัจะเลิกไปขายของที�
ตลาดแล้วนะ จะชวนไปทาํสวน พ่อบา้นก็งง เป็นอะไร เพราะว่า การที�เราขายของ เรา
ไม่ไดป้ลูกแค่เราไปขาย พอตอนเชา้ก็สะพายกาํไรกลบับา้น ถา้หนา้เทศกาลกาํไร 2-3 พนั
ต่อวนั แต่ถา้วนัธรรมดา คืออยา่งนอ้ยที�สุด ก็ไดก้าํไร วนัละ 500 บาท ไดน้ะคะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่อบา้นบอก มนัเป็นอะไรของมนั ไปแค่ 4-5 วนั กลบัมาเป็นอย่างนี3  ก็เลยพูด
ให ้ฟังวา่ไปเห็นแลว้ คุณพอ่ชมพเูขาทาํ มนัดี เราไม่ตอ้งไปขายของหรอกนะ มาอยูก่บัลูก
กบัพอ่กะแม่เถอะ พอ่บา้นไม่อยากทาํตามความคิดของเรา ก็เลยบอกวา่ถา้พ่อไปอบรมให้
นะ อีก 5 วนั จะมีการอบรมอีก ถา้พ่ออบรมให้นะ สิ�งที�ไม่ดีในตวัแม่ แม่จะทิ3งหมดเลย 
แต่ก่อนจะเป็นคนขี3บ่น ก็จะเลิก แต่เดิมถา้พอ่บา้นเขาทาํไม่ทนั ก็จะบ่น เป็นคนขี3บ่น ก็เลย
บอกว่า ที�เป็นคนขี3บ่น อารมณ์ร้อนจะทิ3งให้หมด ขอให้พ่อไปอบรมให้หน่อย ตอนนั3น 
พ่อบา้นไม่อยากไป เพราะตรงกบังานบุญประจาํปี ก็เลยบอกว่า เอาอย่างนี3 ก็ได้ ตั3งแต่ 
ฉันเกิดมาอายุได้ 30 ปี ไม่เคยพูดอะไรจริงจงัถึงขนาดนี3  แล้วไม่เคยพูดอะไรที�ก็จริงใจ
แบบนี3  ถา้พ่อไปอบรมที�สวนส่างฝันนะ ทุกวนัพระฉันจะเก็บดอกไมขึ้3นกราบให้ทุกวนั
เลย พ่อบา้นเลยบอกว่า เอ๊ะ ที�สวนส่างฝันมนัมีอะไรดีกนันักกนัหนาถึงทาํให้แม่บา้น
เปลี�ยนไปเป็นอยา่งนี3 เปลี�ยนความคิดนะคะ เลยบอกวา่ถา้งั3น ไม่ตอ้งกราบหรอก แต่จะไป
ดูเหมือนกนัวา่เขาทาํอะไรพูดอะไร ทาํให้ความคิดเปลี�ยนเป็นอยา่งนี3พ่อบา้นก็เลยไป พอ
ไปวนัที� 3-4 ก็โทรไปถามก็บอกวา่เขาบอก สบาย ก็โล่งใจ พอวนัที� 5 กลบัมาไม่ไดคุ้ยกนั
ยากเลยคะ เขาไปมาเขาก็รู้เอ๊ะ ที�แทเ้ขาทาํกนัอยา่งนี3 นี�เอง มาถึงก็ลงมือเลยคะ หาซื3อที�ดิน
เลยคะ ตรงนี3  ซื3อที� พื3นที� 4 ไร่ 40,000บาท ก็ลงมือเลยคะ ยอ้นความไปนิดนึงคือ ตอน 
อลัตราซาวดห์มอบอกวา่เป็นตบัแขง็ เขาจะตอ้งนดัไปอลัตราซาวด์ทุกปี เดือนตุลาคม ทุกปี 
ต้องไปอัลตราซาวด์ทีนี3 ได้ไปอัลตราซาวด์อยู่ เรื� อย ๆ  ทีนี3 ลงมือทาํสวน ทีนี3 คือ ปีที�  4 
หลงัจากอลัตราซาวด์ ลงมือทาํสวนเมษายนพอเดือนตุลาคม ก็นัดอีกครั3 งหนึ� ง พอไป 
อลัตราซาวด์ขึ3นมาประหลาดใจเลยค่ะ ที�มนัขาว ๆ  มนัหายไปหมดแลว้ คุณไปทาํอะไร
มา  เราก็บอกวา่เราก็ไปทาํสวน ตอนนี3ไม่กินเนื3อสัตว ์แลว้รสที�คุณหมอบอกที�ไม่ให้กินก็
ไม่กิน เขาเลยบอกวา่คุณก็ทาํอยา่งนี3 ต่อไปแลว้กนั รู้สึกวา่ที�หมอบอกวา่มนัเป็นมนัหายไป
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หม ด แ ล้ว  มี กํา ลัง ใ จ  ไ ม่ รู้ม า จ า ก ไ ห น  มัน ป ลื3 ม ปิ ติ  มัน ดี ใ จ  ก็ รู้ ว่ า เ ร า เ ดิ น ม า 
ถูกทางแลว้ ถนนเส้นนี3  เป็นเส้นที�เราจะอยูจ่นวนัตาย คิดแลว้เราก็เลยมีกาํลงัใจ แลว้ก็พอ
มาทาํตอนช่วงที�มาทาํ 6 เดือนคือไม่แตะสารพิษ ไม่แตะ ไม่กิน ไม่ใชฉี้ดเราก็ไม่ฉีด ผกัที�
ตลาดเราก็ไม่ใช้ ไม่กิน เราจะคุม เราจะดูแลสุขภาพตวัเอง ยาที�เรากินเราจะปลูกเอง มี
หญา้ปักกิ�งกิน แล้วก็กล้วยดิบ พอทีนี3  พอหมอเขาบอกว่า มนัหายมาแล้วปี พ.ศ. 2549 
เดือนเมษายน ดิฉันก็ไปอลัตราซาวด์ซํ3 าดูอีกครั3 งหนึ� งคิดว่าเวลาล่วงเลยมา 2 ปี ไม่มีอีก
แลว้ หมอเขาบอกวา่ที�ขาว ๆ  มนัดาํไปหมดแลว้ เป็นเครื�องยืนยนัวา่เราทาํอยา่งนี3  สิ�งที�ได้
ที�สุดคือ สุขภาพดี  

คนเราไม่ตอ้งเอาเงินมาเป็นที�ตั3ง เราทาํสวนอยา่งนี3  เงินมนัก็มาหาเราอยูแ่ลว้ถึง
ว่าจะไม่มากเหมือนแต่ก่อน แต่ว่าการใช้ชีวิต มนัก็เหมือนเดิม แต่ก่อนเราเอาเงินซื3อ
มาแลว้เราก็มีกิน ตอนนี3 เราทาํเอง แลว้มีกิน เราภูมิใจกวา่ ไดกิ้นผกัที�เราปลูก ไดเ้อื3อเฟื3 อ 
พี�นอ้งดว้ย 

แลว้หลงัจากไปอบรมมาเราหายจากโรคแล้ว พ่อก็เป็นเบาหวานเหมือนท่าน 
ส่งโจทย์มา คือแต่ก่อนมีแต่เราจะเอาจากของพ่อ ตอนนี3 ได้รักษาพ่อบ้าง พ่อไปตรวจ 
นํ3 าตาลขึ3นถึง 300ไปขอคาํแนะนาํ จากอาหมอเขียวมาให้พ่อปฏิบติั ตอนแรกพ่อก็ไม่เชื�อ 
พ่อก็ไม่ไป ชวนพ่อไป พ่อไม่ไปพ่อไม่เชื�อนะ พ่อบอกหมออะไรกินยาอยู่ตามขา้งบา้น 
ไม่มียาเมด็ใหกิ้น เลยบอกพ่อวา่ถา้พ่อไม่ไป หนูกบันอ้งจะไปแลว้กนั แลว้พ่อปฏิบติัตาม 
เลยไปเอาข้อมูลจากอาหมอมา พ่อปฏิบัติตาม อาการพ่อดีขึ3 นเรื� อย ๆ  แต่ก่อนพ่อจะ 
ปวดหลงัพอ่อาย ุ70 ปี เวลาเดินหลงัจะค่อม กินขา้วกลอ้งกินนํ3 ายา่นาง ตอนนี3พ่อไม่ไดกิ้น
ยาเบาหวานและยาแกป้วดของโรงพยาบาลมา 2 ปีกวา่แลว้ นํ3 าตาลก็ปกติ อาการปวดหลงั
ปวดขอ้ก็หายไปหมดแลว้นะคะ ตอนนี3  พ่อ 73 ปี ทาํงานแข็งแรง ไม่เหมือนแต่ก่อน แค่นี3
เราก็ภูมิใจแลว้ 

ชีวติขณะนี3พอใจ ภูมิใจแลว้ ทาํสวน มีอยู ่มีกิน ไดเ้อื3อเฟื3 อ เผื�อแผ ่พี�นอ้งญาติ ๆ  
แลว้ไดดู้แลพ่อแม่ และอยู่กบัลูก แลว้คิดว่าตั3งใจจะทาํสวนนี3 ให้ดีที�สุดเผื�อคนอื�นมาเห็น
จะไดอ้ยากทาํแบบเราบา้ง เขาก็จะไดสุ้ขภาพที�แขง็แรง แบบเรา 
พอปฏิบติัตวัอยูเ่คร่งครัด อยู ่2 ปี แมไ้ขมนัพอกตบั ตบัแขง็ ก็หายไป  วนัหนึ�ง ก็มีอาการ
รู้สึกวา่มีออกร้อนที�สะบกัเป็นคราว ๆ  ทาํอยา่งไรก็ไม่หาย จึงไดป้รึกษาอาหมอเขียว อา
หมอแนะนาํใหม้าฝึกอารมณ์เพิ�ม อารมณ์ที�มีคุณธรรม จะไม่เครียด ไดเ้ขา้คอร์ส 
สุขภาพแบบเชิงลึก ทาํอารมณ์ใหเ้ป็นสุขไม่เครียด ซึ� งอาศยัพื3นฐานแห่งคุณธรรม  อาการ
ดงักล่าวก็หายไป 
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กรณีศึกษาที� 
6.26 ปทุม นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ36 ปี การศึกษา ปริญญาโท อาชีพ ทนัตแพทย ์
จงัหวดั นครปฐม 
 
ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่วยเล่าประวติัอาการเจบ็ป่วยเมื�อก่อน มีอาการป่วยเป็นอะไรบา้ง 
มีหลายโรคหลายอาการค่ะ อาการแรกมีนํ3ามูกใส ๆ ไหล เมื�อตื�นตอนเชา้เกือบทุกวนั นํ3 ามูก
ขี3ตาค่อนขา้งเยอะและจาม มาเป็นเวลา 10 ปี (ตั3งแต่ปี 2541) อาการที�สอง ริมฝีปากแห้ง
แตกเป็นขุยตลอดเวลา และอาการที�สามเป็นโรคประจาํตวัคือกระเพาะอาหารอกัเสบเป็น ๆ  
หาย ๆ  ทุก ๆ อาการรวมกันประมาณ 10 ปี โรคกระเพาะก็เป็น ๆ  หาย ๆ  ไม่รุนแรง 
ประมาณ 10 ปี  (ตั3งแต่ปี พ.ศ.2541) แต่วนัที�มีอาการมกัจะเป็นช่วงตีสองและปวดจากทอ้ง
ดา้นหนา้ ไปยงัหลงัทั3งคืน รับประทานยาอะไรก็ไม่หายและแทบไม่ไดน้อน ทั3ง ๆ  ที�ปกติ
ไม่รับประทานอาหารรสจดั ไม่รับประทานเผ็ด เค็ม ไม่ชอบของมนัหรือของทอดและ
รับประทานอาหารตรงเวลา 

ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 

แลว้ที�ผา่นมารักษาอาการหรือโรคที�เป็นเรื3อรังนี3อยา่งไร 
ก็รักษาตามอาการ อยา่งเช่นรักษาอาการนํ3ามูกไหลโดยการรับประทานยาแกแ้พ ้จามมาก ๆ  
ก็จะมึนศีรษะ บางครั3 งทาํงานก็ตอ้งใช้กระดาษทิชชู ใส่ไวที้�รูจมูกไม่ให้นํ3 ามูกไหล เพราะ
ถา้รับประทานยาลดนํ3 ามูกจะง่วง หรือปล่อยสัก 2 ชั�วโมงก็จะหายในวนันั3น ๆ  การรักษา
อาการริมฝีปากที�แห้ง ก็พยายามดื�มนํ3 ามาก ๆ  แต่ก็ไม่ดีขึ3 นเท่าไหร่ พบแพทย์ผิวหนัง 
เคยได้รับวิตามินและวาสลีนมาทาก็ช่วยบรรเทาอาการแต่ไม่หายขาด เปลี�ยนลิปบาํรุงหลาย
ยี�ห้อก็ช่วยไดแ้ต่ไม่หายขาด ตอ้งทาลิปมนัเกือบตลอดเวลาทั3งวนัและผิวแห้งตอ้งทาโลชั�น
บาํรุงผวิทั3งหนา้และร่างกายแบบเขม้ขน้ทุกวนั และทุกฤดูกาล 

การรักษาโรคกระเพาะรับประทานยาลดกรดกลุ่มต่าง ๆ   (miracid, nexium, 
alum milk) ตามอาการเคยทานติดต่อกนัเป็นเดือนก็ช่วยได้บา้งแต่ไม่หายขาด อีกสัก
ช่วงเวลาหนึ�งก็จะมีอาการกาํเริบ  ปี 2551 อาการโรคกระเพาะกาํเริบตั3งแต่สามทุ่มจนถึงเชา้ 
ปวดจากทอ้งดา้นหน้าไปยงัหลงัทั3งคืน และรับประทานอาหารไม่ได ้หิวบา้งแต่ทานไม่ลง 
ท า น ไ ด้แ ค่ ว ัน ล ะ  3 -4  ช้อน  ทั3 ง ย ัง ท้อ ง เ สี ย ว ัน ล ะ  4  ร อ บ แล ะ ย ัง ป วด ท้อง จ า ก 
โรคกระเพาะทุกวนั เป็นเวลาติดต่อกนั 6 วนั  (อยู่ต่างจงัหวดัจึงไม่ไดไ้ปพบแพทย)์ เมื�อ
กลบัมาก็หายไดเ้อง หลงัจากนั3นจึงไปพบแพทยท์างระบบทางเดินอาหาร ไดว้ินิจฉยัวา่อาจจะ
เป็นโรคลาํไส้แปรปรวน 
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ถาม: 
ตอบ: 

โรคลาํไส้แปรปรวนรักษาอยา่งไร 
ไดรั้บการแนะนาํให้ตรวจโดยการส่องกล้องเพื�อดูเชื3อในกระเพาะอาหาร ภายใตก้ารให ้
ยาคลายกงัวล  (under intraveneous sedation) และทานยาฆ่าเชื3อติดต่อกนั 5-7 วนัรวมค่าใชจ่้าย
ประมาณสองถึงสามหมื�นบาท แต่ช่วงนั3นไม่มีอาการ จึงไม่ไดต้ดัสินใจทาํการรักษา แต่ก็
พกยาลดกรดติดตวัไวต้ลอดทุกวนั อาการก็นาน ๆ กาํเริบจนมาเขา้ค่ายเดือนมกราคม พ.ศ.
2553 

ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขา้ค่าย ช่วยเรื�องความเจบ็ป่วยอยา่งไรบา้ง 
 ช่วยไดทุ้กอาการที�เคยเป็นเลยค่ะ  

อาการแรกคืออาการนํ3 ามูกใส ๆ  ช่วงเช้าหายไปในวนัที� 3 หลงัจากที�มาค่าย ฯ 
และเมื�อกลบัไปที�บา้นก็ไม่เป็นอีกเลย นอกจากช่วงที�ร่างกายไม่สมดุลบางครั3 งดื�มนํ3 าสมุนไพร
ฤทธิJ เยน็สดก็หาย อาการที�สอง ที�เคยมีขี3ตาและนํ3 ามูกที�มีค่อนขา้งมากเมื�อตื�นนอนช่วงเช้า
ทุเลาลงมากจนแทบไม่มี  ในวนัที� 3 ระหว่างที�อยู่ค่าย ฯ และเมื�อกลบัไปที�บา้นก็มีปริมาณ
ลดลงมาก จนปัจจุบนัมีบา้ง แต่ค่อนขา้งนอ้ยมากเมื�อเทียบกบัก่อนเขา้ค่าย ฯ 

อาการที�สาม ริมฝีปากที�แห้งแตกเป็นขุยตลอดเวลา ดีขึ3นในวนัที� 3 ระหวา่งที�อยู่
ค่ายฯโดยไม่ตอ้งทาลิปมนั ตลอดระยะเวลาที�เขา้ค่ายฯและเมื�อกลบัไปที�บา้นอาจทาลิปมนั
บา้งวนัละ 1–2 ครั3 ง ปัจจุบนัที�จาํเป็นตอ้งทาโลชั�นที�ใบหนา้และร่างกายลดลงมาก เนื�องจาก
ทาํงานในหอ้งที�ใชเ้ครื�องปรับอากาศ ยงัทาโลชั�นอยู ่แต่ลดเหลือเพียง 20% จากของเดิมเนื�องจาก
ผิวไม่แห้งและไม่คนั และโรคกระเพาะอาหารกาํเริบในบางครั3 งเมื�อทาํงานมากเกินเท่านั3น 
ซึ� งจะทําให้ ร่างกายไม่สมดุลและเป็นกลางดึกเช่นเดิม แต่ก็สามารถแก้ไขได้โดย 
การถอนพิษร้อน โดยทาํดีท็อกซ์ร่วมกบัโยคะ ท่าบิดตวั ก็สามารถหายได้และไม่เคยตอ้ง
รับประทานยาเคมีอีก จนปัจจุบนัไม่พบอาการโรคกระเพาะอาหารอกัเสบอีก  (ประมาณ 8 
เดือนหลงัจากค่าย ฯ) 

ถาม: 
ตอบ: 

ปฏิบติัตามเทคนิคดูแลสุขภาพพึ�งตนวถีิพุทธที�แนะนาํจากค่ายขอ้ใดบา้ง  
ก็ทาํทั3ง 9 ขอ้เลยค่ะ แต่ขึ3นอยู่กบัช่วงเวลา อย่างบางวนัทาํงานมากปวดขอ้มือ ตวัร้อน ๆ  
กลบัมาบา้นก็จะรีบแช่มือแช่เทา้ดว้ยนํ3 าสมุนไพรฤทธิJ เยน็และดีท็อกซ์ บางครั3 งมีสิวขึ3นก็พอก
ดว้ยดินสอพองผสมถ่าน แต่ที�ทาํเป็นประจาํทุกวนัก็คือกดจุดลมปราณและโยคะทาํช่วงเช้า
ก่อนไปทาํงานและดื�มนํ3 าสมุนไพรฤทธิJ เยน็สด ส่วนดีท็อกซ์ก็ชอบค่ะ ทาํประมาณ 2-3 ครั3 ง
ต่อสัปดาห์ แต่กวัซาจะทาํนอ้ยหน่อยไม่ค่อยถนดัค่ะ แต่ช่วงปวดหวั เคยขดู ๆ ตอนรถติดจน
กลบัถึงบา้นก็หายไดน้ะคะ 

ถาม: ไดป้ระโยชน์ต่อตนเองอยา่งไรบา้ง หลงัจากเขา้ค่าย 
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ตอบ: ประโยชน์สําหรับตนเอง สุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ3นอย่างเป็นองค์รวม ความวิตกกงัวล
ต่อโรคที�เป็นในปัจจุบันและกังวลต่อโรคที�จะเกิดในอนาคตหมดไป หลังจากที�มาค่าย 
ผลการตรวจเลือด ค่าผลแล็บมีค่าผลเลือดดีขึ3น เช่น ค่านํ3 าตาลในเลือดลดลงจาก 97 เหลือ 94 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ คอเลสเตอรอล จาก 184 เหลือ 143 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ SGOT 22 
เหลือ16 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ SGPT 44 เหลือ12 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ค่าใชจ่้ายในการดูแล
สุขภาพลดลง ประหยดัเวลาในการเดินทางไปพบแพทยเ์พื�อซื3อยาและลดค่าใชจ่้ายในการซื3อ
เวชสําอาง เช่นลิปบาํรุงครีมบาํรุงสําหรับหน้าและร่างกาย และประหยดัค่าประกนัสุขภาพ 
เนื�องจากสามารถพึ�งตนเองได ้จึงไม่ไดซื้3อประกนัสุขภาพ จากที�เคยคิดวา่ตอ้งทาํงานเก็บเงิน
ไวเ้ยอะ ๆ  เพื�อดูแลตนเองเมื�อเจ็บป่วย ตอนนี3ความคิดเปลี�ยนไป เพราะเชื�อวา่เราพึ�งตนเอง
ดา้นสุขภาพไดโ้ดยใชค้่าใชจ่้ายไม่มาก ใชว้ิธีดูแลสุขภาพพึ�งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประหยดั
ค่าอาหาร เนื�องจากรับประทานเนื3อสัตว ์ขนมหวานต่าง ๆ  ลดลง รับประทานผกัไดม้ากขึ3น 
ทานผลไมที้�มีประโยชน์ได้ แต่เดิมไม่ทานกล้วยนํ3 าวา้เลย เดีZยวนี3 ชอบทานเลยค่ะ ซึ� งการ 
มาค่ายทาํใหไ้ดฝึ้กทานของที�ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และเป็นของพื3นบา้นดว้ยค่ะ 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.27 หน่อไมฝ้รั�ง นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ68 ปี  
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
 
ถาม: 
ตอบ: 

 
ป่วยเป็นโรคอะไร 
มีไขมนัในเลือดสูงและเบาหวาน ตอ้งรับประทานยาลดนํ3าตาล ไขมนั และพบแพทยต์ลอด 

ถาม: 
ตอบ: 

แลว้สนใจวธีิการรักษาแนวธรรมชาติบาํบดัแบบหมอเขียวไดอ้ยา่งไร  
ลูกสาว 2 คนไปเขา้ค่ายที�ดอนตาลแลว้กลบัมาเล่าให้ฟังวา่ดี ดีมาก ๆ  มีประโยชน์ อยาก
ให้ลองดูแลสุขภาพตามแนวหมอเขียวดู ไม่อยากให้ทานยาเคมีมาก มนัจะสะสมเป็น
อนัตรายก็เลยลองทาํดู 

ถาม: 
ตอบ: 

แลว้ดูแลสุขภาพอยา่งไรบา้ง 
  ก็เริ�มดว้ยดื�มนํ3 ายา่นาง ทานอาหารสุขภาพตามที�ลูกสาวจดัให้ แลว้ลูกก็ให้ทาํดีท็อกซ์ร่วม

ดว้ย ก็ทาํแลว้รู้สึกดีสบาย โล่งขึ3น ลูก ๆ  ก็บอกวา่หนา้ตาสดใสขึ3นมาก ก็เลยตดัสินใจหยุด
ทานยาเคมีเดิมที�ทานทั3งหมด 
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ถาม: 
ตอบ: 

  แลว้มีอาการผดิปกติอยา่งไรบา้งคะ 
ไม่มีเลย รู้สึกดี เบาสบาย เริ�มปฏิบติัตวั โดยรับประทานอาหารปรับสมดุลและนํ3 าสมุนไพร
ฤทธิJ เยน็สด เมื�อวนัที� 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ซึ� งไดง้ดรับประทานยา 3 ชนิด คือ ยาละลาย 
ลิ�มเลือด ยาลดระดบันํ3 าตาลในเลือด และยาลดไขมนัในเลือด หลงัจากนั3นก็ไดไ้ปตรวจ
เลือดในวนัที� 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ผลตรวจพบว่าระดบันํ3 าตาลในเลือดลดลงจาก 122 
เป็น 115 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ค่าผลเลือดดีกวา่ตอนที�ทานยาเคมีเสียอีก ก็มีความมั�นใจมาก
ขึ3นและจะดูแลสุขภาพตนเองตามแนวทางนี3 ต่อไป 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.28 สาโรช นามสมมติ 
หญิงไทย  
จงัหวดั ปทุมธานี 
 
ถาม: 
ตอบ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีอะไรจะเล่าใหฟั้งบา้ง 
ดิฉันเคยมาเข้าค่ายที�นี� เมื�อเดือนเมษายนที�ผ่านมา โดยการชักชวนจากคุณพจนา ขาวขาํ  
วนัแรกที�ดิฉันเหยียบย่างมาที�นี�  มีคาํถามผุดขึ3 นในใจมากมาย มองหาห้องประชุม โรงอาหาร 
สถานที�พ ักค้าง ทราบว่ามีผูร่้วมเข้าค่ายประมาณ 200 คน ดิฉันคิดว่าจะอยู่กันตรงไหน  
จะประชุมตรงไหน ต่อเมื�อเริ�มเปิดการอบรม คาํตอบจึงค่อย ๆ ตามมา ซึ� งดิฉนั ไม่เคยพบเห็น
เช่นนี3มาก่อน ซึ� งเป็นการประชุมอบรมที�ใชชี้วิตอยา่งเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติจริง ๆ  ดิฉนั
เคยไดย้นิชื�อคุณหมอเขียวและเห็นคุณหมอเขียวจากซีดีที�ศูนยสุ์ขภาพมิชชั�น สระบุรี อาจารย์
เปี� ยมบุญ ท่านจะพูดถึงคุณหมอเขียวประจาํ และพูดถึงต้นอ่อมแซบว่ามีประโยชน์มาก 
แต่ท่านไม่รู้จกั ที�บา้นของดิฉนัมีจึงนาํไปให้ ดิฉนัไม่เคยทราบวา่ที�นี�มีค่ายสุขภาพและไม่เคยอ่าน
หนงัสือ “ยา่นาง” พี�สาวที�อเมริกาโทรมาบอกวา่ ไดอ่้านหนงัสือยา่นางของคุณหมอ รู้วา่ยา่นาง
มีประโยชน์มาก ใหดิ้ฉนัทาํนํ3าดื�ม พี�สาวสนบัสนุนให้ดิฉนัมาที�นี� ดิฉนัไดสิ้�งใหม่ ๆ และสิ�งดี ๆ 
กบัชีวิตมากมายทาํให้ดิฉันได้มีโอกาสนาํสิ� งที�ได้เรียนรู้ไปจากที�นี�  ไปแนะนาํผูอื้�นอีกมากมาย 
พร้อมทั3งซื3อยา่นางแจก ทาํนํ3 ายาเอนกประสงค์แจก ทาํยาสีฟันยา่นางแจก ยงัทาํนํ3 ายา่นางและ
อื�น ๆ  ถวายให้พระที�วดัที�ดิฉันไปทาํบุญได้ดื�มด้วย ขณะนี3 มีคนรู้จกัย่านางมากขึ3 น ทาํให ้
ยา่นางในตลาดซึ� งเคยขายกาํละ 5 บาทขึ3นเป็น 10 บาท บางครั3 งก็ขาดตลาดดว้ย    9 วนัที�ดิฉัน
อยูที่�นี� งดยาไขมนั เมื�อกลบัไปถึงบา้น ดิฉนัเริ�มไปเจาะเลือดตรวจ ปรากฏว่าไขมนัในเลือดที�
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สูง 200 กว่า คงเหลือเพียง 172 ดิฉันจึงหยุดยา ดิฉันเริ�มปรับเปลี�ยนพฤติกรรมในการกินและ
ปฏิบติัตามหนังสือยา  9  เม็ด ระยะเวลา 2 เดือนนํ3 าหนกัตวัจาก 49 กิโลกรัม ลดลงเหลือ 45 
กิโลกรัม ซึ� งดิฉันตอ้งการมานานแลว้ แต่ไม่เคยทาํไดเ้ลย ทั3งที�เคยไปถือศีล 8 ปฏิบติัธรรม
เป็นเวลา 10 วนั นํ3 าหนกัลดเพียง 1/2-1 กิโลกรัมเท่านั3น หลงัจากกลบัไปได ้1 สัปดาห์ ดิฉัน
ลม้ลง อยากลองรักษาเองโดยไม่ใชย้ากินและไม่ไดไ้ปหาหมอ  (เพราะรู้วา่ขาไม่ไดห้กั) ทั3งที�
เพื�อน ๆ  ญาติพี�น้องให้ไป ดิฉันรักษาตวัเองด้วยการทายาหม่อง นํ3 ามนัเขียว กวัซา แช่นํ3 า
สมุนไพร กดจุด เท่าที�จาํไดจ้ากคุณหมอ ซึ� งอาการก็ทุเลาและขณะนี3 หายเป็นปกติ หลงัจาก
นั3นอีก 1 เดือน ดิฉนัปวดฟันอยา่งหนกั ซึ� งหมอนดัไปรักษารากฟัน แต่ก็ยงัไม่ถึงนดั ปวดจน
หน้าชาไปทั3งแถบ ปวดออกตาออกหู แมจ้ะใช้ลิ3นแตะเพดานก็ยงัไม่ได้ ดิฉันไม่ยอมกินยา  
ใช้ยาสีฟันผงถ่านฟอกที�โคนฟัน ใช้นํ3 ามนัเขียวทาขา้งแกม้ กดจุดอมย่านาง ทาํสมาธิ ในที�สุด
ความปวดก็หาย หลังจากนั3น 2 วนั ดิฉันรับประทานมะม่วงสุก มะม่วงกวน เพียงไม่ถึงครึ� ง
ชั�วโมง ความปวดกลบัมาเหมือนเดิม ก็ใช้วิธีเดิมจนหายปวด หลงัจากหายปวดมา 2 วนั ก็ลอง
รับประทานมะม่วงสุก มะม่วงกวนอีกผลออกมาแน่ชัดคือปวดอีก จึงทาํให้ดิฉันได้เรียนรู้ว่า 
เมื�อร่างกายเราบกพร่องและรับประทานอาหารที�ร้อนเขา้ไป จะยิ�งเร่งให้เราเจ็บปวดมากขึ3น  
ซึ� งแต่ก่อนนี3ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลย ซื3อ DVD จากที�นี� การกดจุด โยคะ ออกกาํลงักาย ไดใ้ห้
ญาติซื3อแผ่นและคดัลอกส่งให้เพื�อนและญาติ ซึ� งทาํให้เขาเหล่านั3นลดความเจ็บปวดลงไป
ไดม้าก ขออานิสงส์แห่งกุศลทั3งหลายส่งผลให้คุณหมอเขียวมีแต่ความสุข ปราศจากทุกข์โศก
โรคภยัอนัตรายทั3งปวง 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.29 ปัทมา นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ42 ปี  
จงัหวดั ศรีสะเกษ 
 
ถาม: 
ตอบ: 

 
ป่วยเป็นโรคอะไร 
รักษาโรคโดยใชเ้ครื�องช่วยหายใจ 15 วนั แพทยแ์ผนปัจจุบนัวนิิจฉยัวา่ เป็นโรคติดเชื3อใน 
ปอด โรคลิ�มเลือดอุดตนัในปอด โรคลิ3นหวัใจรั�ว 2 ลิ3นโรคไตวายและโรคหวัใจ  แพทย ์
แผนปัจจุบนัดูแลจนดีขึ3น อนุญาตใหก้ลบับา้นได ้ แต่ไดต้รวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ก่อน 
กลบับา้น พบเนื3องอกที�ตบั แพทยบ์อกวา่เป็นมะเร็งระยะสุดทา้ยและกระจายไปที�นํ3าเหลือง 
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และพบเนื3องอกที�มดลูก 
ถาม: 
ตอบ: 

เจบ็ป่วยหลายโรคแบบนี3  คิดอยา่งไร 
หมดกาํลงัใจและเหนื�อยอ่อนเพลียมาก แพทยแ์นะนาํใหไ้ปโรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือ 
ศิริราช  

ถาม: 
ตอบ: 

รู้จกัค่ายคุณหมอเขียวไดอ้ยา่งไร 
มีพยาบาลที�โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวดัอุบลราชธานีแนะนํา ก็รีบติดต่อ 
คุณหมอเขียว ขอไปดูแลสุขภาพตวัเองที�สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 

ถาม: 
ตอบ: 

ไดเ้รียนรู้จากค่ายตอนไหน 
1 เดือนต่อมา ไดเ้ขา้ค่ายสุขภาพ 5 วนั ตั3งใจศึกษาเรียนรู้และเลือกปฏิบติัตามหลกัแพทย ์
ทางเลือกวถีิพุทธ  

ถาม: 
ตอบ: 

ผลเป็นอยา่งไร 
5 เดือนต่อมาไปตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ช่องทอ้ง ผลตรวจไม่พบสิ�งผดิปกติในตบั แต่ยงั 
พบเนื3องอกในมดลูกที�ไปกดทบัเส้นเลือดดาํ จึงตดัสินใจผา่ตดัมดลูกออก 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.30 สโรชา นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ42 ปี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
 
ถาม: 
ตอบ: 

 
ป่วยเป็นโรคอะไร 
มีอาการปวดตามขอ้อยา่งรุนแรงเป็นประจาํ เป็นมา 20 ปี แพทยแ์ผนปัจจุบนัวนิิจฉยัวา่เป็น  
เอสแอลอีจนถึงขั3นแพทยใ์หรั้บประทานสเตียรอยดว์นัละ 12 เมด็  

ถาม: 
ตอบ: 

ป่วยมานานและทานยาเยอะขนาดนี3  ค่าใชจ่้ายในการรักษามากไหม 
รวมเสียค่าใชจ่้ายในการตรวจรักษาทั3งหมดประมาณ 2 ลา้นบาท ล่าสุดเสียค่าใชจ่้ายประมาณ  
เดือนละ 2 หมื�น ตอ้งทาํงานเพื�อหาเงินมาจ่ายค่ารักษาตนเอง แต่ก็ไม่หาย และอาการปวดก็ 
มากขึ3น ๆ   

ถาม: 
ตอบ: 

มาค่ายสุขภาพหมอเขียว ดว้ยความรู้สึกอยา่งไร 
ไ ม่ มี ท า ง เ ลื อ ก แล้ว  ท นกับ ค ว า ม เจ็ บ ป่ ว ย ไ ม่ ไ ห ว อีก แล้ว  ท รา บ ว่า มี ค่ า ย คุ ณ ห ม อเ ข
ไม่เคยออกจากบา้นไปไหนไกล แต่ก็ไปภาคใตด้ว้ยความรู้สึกเป็นที�พึ�งสุดทา้ย 



1957 
 

ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 
 
 
ถาม: 

แลว้มาใชแ้นวทางแบบในค่ายสุขภาพนี3  เป็นอยา่งไร 
พอใชแ้นวทางแพทยท์างเลือกวถีิพุทธรู้สึกดว้ยตวัเราเองวา่อาการดีวนัดีคืน  ปฏิบติัต่อเนื�อง  
4 เดือน สามารถหยดุยาไดแ้ละอาการปวดทรมานหายไป  ไดป้ฏิบติัตวัต่อเนื�องได ้3 ปีโดยไม่ได ้
รับประทานยาแผนปัจจุบนัและไม่มีอาการทุกขท์รมานจากการปวดตามขอ้อยา่งรุนแรง 
เหมือนเดิมอีกแลว้ และแทบจะไม่ไดเ้สียค่าใชจ่้ายอะไรเลย  แนวเศรษฐกิจพอเพียงจริง ๆ   
ประสิทธิภาพสูงแต่ประหยดัสุด ๆ  มาที�ค่ายคุณหมอเขียวไม่รับค่ารักษา เป็นหมอศูนยบ์าท 
รักษาทุกโรค ทาํใหเ้ราศรัทธาและเห็นแบบอยา่งของการเสียสละเกื3อกลูผูอื้�น 
ปฏิบติัตามแนวทางเสียสละเกื3อกลูผูอื้�นอยา่งไร 

ตอบ: ตอนนี3ก็มาเป็นจิตอาสา เป็นเครือข่ายครู ก. ภาคกลาง ช่วยเหลืองานคุณหมอเขียว เวลามีค่าย 
ก็ติดตามไปช่วยตามกาํลงัของตนเอง ตั3งใจบาํเพญ็บุญ เสียสละ เกื3อกลูผูอื้�นตามที�คุณหมอเขียว 
สอนและปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง มีเวลาช่วยเหลือผูอื้�นมากขึ3น เพราะไม่ตอ้งทาํงานหาเงินมาก ๆ   
มาจ่ายค่ารักษาตวัเองอีกแลว้ 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.31 หวัหอมใหญ่ นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ75 ปี จงัหวดั ประจวบคีรีขนัธ์ 
 
ถาม: 
ตอบ: 

 
ป่วยเป็นโรคอะไร 
แพทยแ์ผนปัจจุบนัวินิจฉัยว่าเป็นความดนัโลหิตสูง เป็นมา 10 ปี เบาหวาน เป็นมา 10 ปี
ต่อมลูกหมากโต เป็นมา 2 ปี แพทยน์ัดผ่าตดัไส้เลื�อน เป็นมา 1 ปี  แพทยน์ัดผ่าตดัต่อม
นํ3าเหลืองที�ขั3วปอดโต เป็นมา 3 ปี  เกล็ดเลือดตํ�า เป็นมา 1 ปี รักษาดว้ยการทานยากบัแพทย์
แผนปัจจุบนัที�โรงพยาบาลศิริราชมาตลอด อาการทรง ๆ  ทรุด ๆ  มาตลอด  

ถาม: 
ตอบ: 

เขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฯ์สวนป่านาบุญ ตั3งแต่เมื�อไร 
เมื�อตน้ปี พ.ศ.2551 

ถาม: 
ตอบ: 

ปฏิบติัแนวทางของแพทยท์างเลือกวถีิพุทธ แลว้เป็นอยา่งไร 
หลงัจากปฏิบติัตวัได ้1 สัปดาห์ ปัสสาวะไดส้ะดวกยิ�งขึ3น จึงปฏิบติัตวัต่อเนื�องมาเรื�อย ๆ   
รู้สึกสภาพร่างกายดีขึ3น  

ถาม: 
ตอบ: 

ใชเ้ทคนิคแพทยท์างเลือกวถีิพุทธร่วมกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนัใช่ไหม 
ใช่ ใชร่้วมกนัปฏิบติัตามเทคนิคแพทยท์างเลือกวถีิพุทธและรับประทานยาแผนปัจจุบนั  
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ไปพบแพทยต์รวจรักษาที�โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะๆ แพทยแ์ผนปัจจุบนัก็สั�งลดยาแผน 
ปัจจุบนัลงตามลาํดบั จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2553  ไดไ้ปตรวจกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัที� 
โรงพยาบาลศิริราชอีกครั3 ง แพทยร์ะบุวา่ผลการตรวจร่างกายทุกอยา่งปกติ 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.32 บุษกร นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ38 ปีจงัหวดั อาํนาจเจริญ 
 
ถาม: 
ตอบ: 

 
ป่วยเป็นโรคอะไร 
มีอาการเจบ็แปล๊บที�ชายโครงดา้นขวา ตรวจร่างกายกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั ไดอ้ลัตร้าซาวด ์
แพทยร์ะบุวา่ พบนิ�วในถุงนํ3าดี ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 14 มิลลิเมตร  

ถาม: 
ตอบ: 

เริ�มมีอาการและตรวจพบตั3งแต่เมื�อไร 
ตั3งแต่ปี พ.ศ. 2548 

ถาม: 
ตอบ: 

ปฏิบติัตามหลกัแพทยท์างเลือกวถีิพุทธแลว้เป็นอยา่งไร 
ปฏิบติัตามหลกัแพทยท์างเลือกวถีิพุทธ หลงัจากที�ปฏิบติัตวัต่อเนื�องได ้8 เดือน อาการดงักล่าว
จึงไดห้ายขาด  เมื�อปฏิบติัตวัต่อเนื�องจนถึงปี พ.ศ.2551อลัตร้าซาวด์อีกครั3 งแพทยร์ะบุว่า
กอ้นนิ�วเล็กลงเหลือ 11 มิลลิเมตร  และเมื�อปฏิบติัตวัต่อเนื�องจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
2553ไดต้รวจอลัตร้าซาวดอี์กครั3 ง แพทยร์ะบุวา่ไม่พบนิ�วในถุงนํ3าดี 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.33 บวั นามสมมติ 

หญิงไทย อาย ุ36 ปี จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
 
ถาม: 
ตอบ: 

 
ป่วยเป็นโรคอะไร 
แพทยแ์ผนปัจจุบนัวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานพบนํ3 าตาลในเลือดสูงครั3 งแรกขณะตั3งครรภ ์
170 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์จากนั3นก็รักษามาเรื�อย  

ถาม: 
ตอบ: 

เป็นมานานเท่าไหร่แลว้ 
เป็นมานาน 5 ปี 



1959 
 

ถาม: 
ตอบ: 

เสียค่าใชจ่้ายในการรักษาไปเท่าไหร่ 
เสียค่าใชจ่้ายในการรักษาทั3งหมดประมาณหา้แสนบาท 

ถาม: 
ตอบ: 

มาใชแ้นวทางของแพทยท์างเลือกวถีิพุทธ ผลเป็นอยา่งไร 
ปฏิบติัมา 4 เดือน ทดลองหยดุยาเบาหวาน ตรวจเลือดพบวา่ระดบันํ3าตาลในเลือดปกติ 
จึงปฏิบติัต่อเนื�องมา 1 ปีแลว้ ตรวจเลือดพบวา่ระดบันํ3าตาลในเลือดเป็นปกติ 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.34 ชมพ ูนามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ40 ปี อาชีพ รับราชการ อาจารยพ์ยาบาลจงัหวดั ตรัง 
 
ถาม: 
ตอบ: 

 
ทาํไมอาจารยไ์ดม้าใชเ้ทคนิคการดูแลสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงวถีิพุทธ 
มีเหตุผลหลายประการค่ะ ประการแรก เพราะป่วยโรคเรื3 อรังหลายโรค รักษากบัแพทย์
แผนปัจจุบนัแลว้ไม่หายขาด และเกิดอาการขา้งเคียงจากการรับประทานยา propanolol ความ
ดนัตํ�า 70/40-80/50 mmHg วงิเวยีนศีรษะ เป็นลมบางครั3 ง ประการที�สอง ทุกขท์รมานจาก
โรค ไม่สามารถทาํงานไดต้ามปกติ และเป็นมีโรคแทรกซ้อนมากขึ3นเรื�อย ๆ  ประการที�
สาม ตอ้งการทดลอง เนื�องจากยงัไม่มีทางเลือกที�ดีกว่า แต่เมื�อลองปฏิบติัได้ประมาณ  
70 % ของเทคนิคทั3งหมด อาการป่วยจึงเริ�มดีขึ3นเรื�อย ๆ   

ถาม: 
ตอบ: 

ป่วยเป็นโรคอะไรบา้ง 
โรคที�เป็นคือปวดศีรษะรุนแรง  ปวดเข่าเรื3 อรัง ไขมนัในเลือดสูง ลิ3นหัวใจผิดปกติ มี
อาการปวดสะบกัหลงัดา้นซ้ายเหมือนเข็มทิ�ม โดยเฉพาะเวลาเครียดมาก ๆ  ปวดศีรษะขณะมี
ประจาํเดือนและเริ�มมีอาการประจาํเดือนไม่มาตามปกติ นํ3 าหนกัเพิ�มขึ3นเรื�อย ๆ จึงลดการ
รับประทานอาหารเหลือวนัละ 1 มื3อ แลว้นํ3 าหนกัยงัไม่ลด ทาํให้มีอาการเครียดจากการ
ลดอาหาร และมีอารมณ์แปรปรวน 

ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 
 

ไดน้าํเทคนิคดูแลสุขภาพพึ�งตนวถีิพุทธไปปฏิบติัอยา่งไรบา้ง 
ปฏิบติัเทคนิคทั3ง 9 ขอ้ 3 วนัต่อสัปดาห์อย่างคร่งครัด ส่วนในวนัอื�น ๆ ปรับเปลี�ยนตาม
ความพร้อมของแต่ละวนั ประทบัใจวิธีการที�ทาํง่ายไม่ซับซ้อน หาพืชข้างบ้านหรือ
อุปกรณ์ที�ราคาไม่แพง สามารถทาํด้วยตนเองได ้เช่นการดื�มนํ3 าสมุนไพร โดยดื�มสลบั
ระหว่างนํ3 าย่านาง นํ3 าใบเตย นํ3 าบวับก แต่ดื�มนํ3 าย่านางมากที�สุด   การกวัซา ขูดศีรษะและ 
ขูดหลงัโดยเฉพาะบริเวณสะบกัหลงัเมื�อมีอาการปวดทาํให้มีอาการดีขึ3นมาก รวมทั3งขูด



1960 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณแขนขาด้วย การดีท็อกซ์ ทาํสัปดาห์ละ 2 ครั3 ง เมื�อเป็นไข้จะทาํวนัละ 1 ครั3 ง 
การรับประทานอาหารจะกินตามลาํดบัโดยดื�มนํ3 าสมุนไพรก่อน ตามด้วยผลไม้  ขา้ว
พร้อมอาหารจืด ๆ  และถั�วตม้ วนัที�ไม่ไดกิ้นถั�วตม้ก็จะดื�มนม 1-2 กล่องเนื�องจากกลวัขาด
โปรตีน ในระยะหลงัสุขภาพจึงเริ�มดีขึ3น การโยคะ ช่วงแรกมกัจะทาํในตอนเช้าแต่ไม่ค่อยมี
เวลา ทาํให้มีปัญหาเป็นหวดับ่อย ไม่สดชื�น ไม่มีพลงัเท่าที�ควร แต่ช่วงหลงัเปลี�ยนมาทาํ
ตอนเยน็รู้สึกสดชื�นขึ3นหลงัจากเลิกงานในแต่ละวนั เป็นหวดัน้อยลง อาการปวดเหมือน
เข็มแทงสะบกัหลงัดีขึ3นชดัเจน หลงัไดท้าํโยคะบ่อยขึ3นจะเรอออกมาเวลาทาํโยคะ รู้สึก
สบายตวัใช้นํ3 าสกดัย่านางหยอดตาทุกวนัทาํให้การมองเห็นชัดเจนขึ3น รวมทั3งหยอดหู 
หยอดจมูกเป็นประจํา เมื�อมีอาการเจ็บคอไม่ต้องรับประทานยาแผนปัจจุบันก็หาย   
พอกตวัดว้ยดินสอพองผสมกบัผงถ่านและนํ3 าใบตาํลึงที�เก็บจากขา้งบา้น สัปดาห์ละ 1 
ครั3 ง เมื�อปวดเข่าจะพอกบริเวณเข่าทุกวนัติดต่อกนั 7 วนั ทาํให้อาการปวดเข่าหายไป  ศึกษา
ธรรมะจากซีดี หนงัสือ ร่วมกบัการฟังและสนทนาธรรมบ่อยขึ3น พยายามจดัสรรเวลาเพื�อเขา้
ค่ายสุขภาพ ฯ เมื�อฟังหมอเขียวบรรยายทาํให้รู้สึกดีมีพลังชีวิตมากขึ3 น  การรู้เพียรรู้พกั 
พยายามไม่โลภมากในทุก ๆ เรื� องของชีวิต ไม่เร่งรีบตามกระแสสังคมจนเกินไป นอน
เพียงพอ ฝึกทาํใจไม่ให้เครียด มีความสุขกบัปัจจุบนั ถา้มีสิ�งไม่ดีเกิดขึ3นก็คิดเสียวา่ชดใช้
กรรม ทาํใหส้บายใจดี 

ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถาม: 

ผลของการนาํเทคนิคดูแลสุขภาพแนวนี3ไปใช ้
ไดผ้ลคือ  

- ไม่ปวดศีรษะ  
- หายจากปวดเข่าเรื3อรังภายใน 2 สัปดาห์ 
- ไขมนัลดลงจาก 295 เหลือ 186 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์โดยไม่ใชย้าแผนปัจจุบนั 
- ปัสสาวะมีรสจืด ภายใน 2 เดือน ก่อนหนา้นี3 มีรสเปรี3 ยว ขมและเคม็ 
- นํ3าหนกัลดลง 8 กิโลกรัม โดยที�รับประทานอาหารครบตามสูตร 3 มื3อ แต่ 
       นํ3าหนกัไม่เพิ�มขึ3น 
- และไม่ทรมานจากการอดอาหาร 
- ขณะมีประจาํเดือนไม่ปวดศีรษะหรือปวดทอ้ง 
- หายจากอาการปวดสะบกัหลงัดา้นซา้ย 
- อารมณ์เยน็มากขึ3น สุขสงบมากขึ3น 

นอนหลบัดีผลที�เกิดขึ3นกบัองคร์วมของชีวติเป็นอยา่งไรบา้ง 
ตอบ: มีผลทาํใหสุ้ขภาพกายดีขึ3นตามลาํดบั ทาํงานไดม้ากขึ3น ไม่ปวดศีรษะเวลาทาํงาน 
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 - สุขภาพจิตดี สงบเยน็ มีความสุขกบัชีวติมากขึ3น 
- อารมณ์ไม่แปรปรวนบ่อยเหมือนเมื�อก่อน หลบัไดโ้ดยไม่ตอ้งใชย้านอนหลบั 
- พบมิตรดี สหายดี และสิ�งแวดลอ้มดี มีกลุ่มเพื�อนที�เขา้ค่ายฯ คอยใหก้าํลงัใจมี 
       เพื�อนที�ดี   อยูใ่นศีลธรรมเพิ�มขึ3น 
- ประหยดัค่าใชจ่้ายอาหาร  สามารถทาํไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว 
- มีความหวงัในชีวติมากขึ3นวา่อายจุะยนืยาวสามารถดูแลลูกต่อไปได ้
- ครอบครัวไม่เครียดกบัภาวะสุขภาพของดิฉนั ทุกคนมีความสุขมากขึ3น 

ถาม: 
 
ตอบ: 

เผยแพร่ความรู้สู่ผูอื้�นอยา่งไรหรือวา่ไดว้างแผนการเผยแพร่แนวทางการดูแลสุขภาพพึ�งตน 
วถีิพุทธสู่สังคมอยา่งไร 
ปัจจุบนัก็ไดแ้นะนาํวธีิการดูแลสุขภาพกบัคนทุกคนที�รู้จกั โดยมีการแจกแผน่พบั 1 ใบ  
- ช่วยเหลือในการจดัหาอุปกรณ์ใหแ้ก่คนที�สนใจ 
- เชิญชวนใหเ้ขา้ค่ายสุขภาพฯ หมอเขียว และร่วมกนัจดัค่ายสุขภาพฯ  
- สาธารณสุขในจงัหวดัตรังโดยเฉพาะโรงพยาบาลตรัง จดัค่ายสุขภาพ 
เพื�อบาํบดัผูป่้วย ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคโดยใชเ้ทคนิคการดูแลสุขภาพ ฯ  
เป็นระยะ 
- บูรณาการกบัการเรียนการสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วชิาปฏิบติัการ 
   สร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัความเจบ็ป่วยของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
-ผลกัดนัใหเ้กิดการยอมรับในวงการพยาบาลและนาํไปใชใ้นการดูแลสุขภาพของ 
 ประชาชน 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.35 ขาว นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ25 ปี  
สัมภาษณ์เมื�อ 7-13 มกราคม 2553  ณ สถาบนัโรงเรียนผูน้าํ จงัหวดั กาญจนบุรี 
 
ถาม: 
 
 
ตอบ: 

 
ไม่เคยเห็นเด็กวยัขนาดนี3 มาเขา้ค่าย วนัแรกที�เห็นดูสดใสก็ถามเพื�อน ๆ  ว่าน้องคนนี3 ป่วย 
เป็นอะไร เพื�อนบอกว่าน้องเป็นมะเร็งระยะสุดทา้ยตอนอายุ 19 ปี และตรวจทราบว่า
มะเร็งแพร่กระจายไป 7 ที� ใช่ไหมคะ 
ค่ะ ใช่ค่ะ 
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ถาม: 
ตอบ: 

ตอนนี3อายเุท่าไหร่แลว้คะ 
ตอนนี3อาย ุ25 ปีค่ะ 

ถาม: 
 
ตอบ: 

ก็ผ่านมา 6 ปีแลว้นะคะ อยากให้น้องช่วยเล่าว่าเป็นที�ไหน รักษาตวัเองมาอยา่งไรบา้ง
และประสบการณ์ที�มาเขา้ค่ายสุขภาพฯ 3-4 วนั 
ค่ะ จะเอาตั3งแต่แรกเลยใช่ไหมคะก็ตอนที�ศึกษาอยู่ที�อเมริกา ไม่สบายเป็นหวดับ่อยค่ะ
ไปหาคุณหมอ คุณหมอก็จะใหย้ามารับประทาน 

ถาม: 
ตอบ: 

ทาํอะไรอยูที่�ไหน 
ตอนนี3  เป็นคุณครูสอนเด็ก ๆ ค่ะ สอนภาษาอังกฤษ แล้วก็อายุ 25 ปี  ตอนนั3 นเป็น
ไข้หวดับ่อย ๆ  ตอนหลังเพิ�งมาทราบว่านี� คือ ต้นเหตุของมะเร็ง ไม่ทราบว่าคนที� 
เป็นหวดัแล้วไม่หายนี� คือภูมิคุ้มกันลดลง ไปหาคุณหมอที�อเมริกาก็จะให้ยาดีมาก  
ทานยาสัปดาห์แรกอาการก็หาย อาทิตยต่์อมาก็จะเป็นเรื� อย ๆ  แล้วก็มีอยู่วนัหนึ� งไป 
วา่ยนํ3าออกกาํลงักายกบัเพื�อน คลาํไปเจอกอ้นเนื3อที�ตน้ขาดา้นซ้าย แต่วา่ถา้ดูผิวเผินแลว้
จะดูไม่รู้วา่มนัคือกอ้นเนื3อที�งอกออกมา เหมือนกลา้มเนื3อที�เกิดจากการออกกาํลงักาย ก็
เลยไปตรวจ คุณหมอก็x-ray แลว้ก็เรียกหมอที�เกี�ยวกบัทุกดา้นของโรงพยาบาล เรียกมา
ดูแต่ก็ไม่มีคุณหมอท่านไหนวินิจฉัยได้เลย ผลการ x-ray ไม่สามารถวินิจฉัยได ้ 
มีความรู้สึกว่าตวัเองเป็นมะเร็ง ก็บอกเพื�อนจะกลบัเมืองไทยหลงัจากเทอมนี3 เพราะ 
มีความรู้สึกวา่เป็นมะเร็ง แลว้เพื�อนก็บอกวา่ คิดมากทาํไมคิดแบบนั3น อายุนอ้ยอยู่แลว้
ในบรรดาเพื�อน ๆ  ออยจะกินอาหารที�ดีกวา่เพื�อน ๆ  เยอะค่ะ 

ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารที�ดีคือ  
อาหารที�ดีคือ เพื�อนเขาจะทานจังก์ฟู๊ ดเยอะกว่าออย แต่ออยก็ทานจงัก์ฟู๊ ดเหมือนกัน 
เนื�องจากออยทาํงานอยูที่�อเมริกาหนกัมาก กลบัมาเมืองไทยไดไ้ปหาคุณหมอที�รักษาตั3งแต่
เด็กที�คลินิกค่ะ เป็นหมอทั�วไปคลาํกอ้นเนื3อก็บอกเลยว่า ให้รีบไปโรงพยาบาลศิริราช 
ตรวจ MRI ด่วน ก็เลยไปตั3งแต่วนันั3น พอพบกบัอาจารยห์มอที�ตรวจบอกว่าเป็น 
ก้อนเนื3อไม่ดีเพราะว่าก้อนเนื3องอกมาในร่างกายเราแล้วใหญ่กว่า 1.5 เซนติเมตร  
มีความเสี�ยงสูงมาก คือ เป็นมะเร็ง แต่ตอนนั3นเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 15 เซนติเมตร 
เป็นที�ต้นขาอยู่ในกล้ามเนื3อมนัซ่อนไว ้แต่ก่อนหน้านี3 จะไปโรงพยาบาลเพื�อตรวจ
สุขภาพทุกปี ทุกอยา่งจะออกมาดีหมด ไขมนั คอเรสเตอรอล ทุกอยา่ง ผลยงัเก็บไวอ้ยู ่
รวมทั3ง x-ray ปอดดว้ยหมอบอกวา่แขง็แรงหมดเลยค่ะ แต่หลงัจากตรวจพบ   คุณหมอ
ก็นดัผ่าตดัวนัรุ่งขึ3น   เพราะคุณหมอบอกว่าเป็นกรณีที�อนัตรายมาก ก่อนผ่าตดัหมอ 
จะ x-ray ก่อน 1 ครั3 ง ปรากฏว่ามนักระจายไปเต็มปอดแลว้ หมอบอกว่าไม่มีอะไร
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หรอก ก็ผา่เอากอ้นเนื3อออกมา พกัฟื3 นอยูโ่รงพยาบาล 1 สัปดาห์ เดินไม่ได ้ขยบัไม่ได ้
ตอ้งปัสสาวะบนเตียง ทาํอะไรบนเตียง คือยกขาขึ3นมาแค่นิดเดียวก็ไม่ได ้ ก็เริ�มรู้แลว้
วา่ ตวัเองตอ้งเป็นมะเร็งแน่ ๆ  แต่คุณหมอก็บอกว่าอยา่เพิ�งคิดแบบนั3น ให้ส่งผลกอ้น
เนื3อไปตรวจก่อน ปรากฏว่าผลออกมา 2 วนัหลงัจากนั3น คือ ออยทราบก่อนว่า ออย
เป็นมะเร็ง ก่อนที�คุณแม่จะทราบ เนื�องจากวา่ออยอ่านผลภาษาองักฤษเป็น คุณแม่อ่าน
ภาษาองักฤษไม่เป็นก็พยายามจะเก็บผลนั3นไวไ้ม่อยากให้แม่รู้ แต่ดว้ยความที�คุณหมอ
ตอ้งมาคุยกบัคุณแม่ แต่คุณแม่ก็ไม่เชื�อ คุณแม่ร้องไห้ไม่เชื�อ คุณแม่บอกให้ส่งผลชิ3นนั3น
กลับไปตรวจใหม่อีกรอบ ปรากฏว่าคุณหมอ confirm ว่า เป็นก้อนเนื3 อที� มีอัตรา 
การกระจายเร็วที�สุดในโลกในเมืองไทย ตอนนั3นคุณหมอบอกว่าตั3งแต่เป็นหมอมาเจอ
ออยเป็นคนที� 5 เท่านั3น ก็คือวา่คนไม่ค่อยเป็นกนัคนส่วนมากเป็นตวัอื�นกนัค่ะ แลว้ออย
ก็ไม่เคยเจอใครที�เป็นตวันี3  หลงัจากนั3นที�พบคุณหมอบอกวา่ตอ้งใหคี้โม ออยก็ไม่เขา้ใจ
วา่ คีโม คืออะไร เนื�องจากอายุก็ยงันอ้ยไม่เคยคน้ควา้หาความรู้เรื�องพวกนี3  แลว้พอไป 
search ใน Internet ดูเห็นคีโมเป็นแบบนี3  คนให้คีโมแลว้ผมร่วง แบบนี3 คุณแม่วา่ไม่เอา
แต่ตอนนั3 นมีคุณหมอประมาณ 10 ท่าน มาดูอาการเพราะว่าเป็นกรณีที�ใหญ่มาก  
คุณหมอบอกวา่ตอ้งใหผู้เ้ชี�ยวชาญหลายดา้นมาดูทั3ง 10 ท่าน ก็บอกกบัคุณพ่อ คุณแม่วา่
ทาํใจถ้าลูกอยากทําอะไรให้ทํา อยู่ได้ไม่เกิน 2 เดือน แน่นอน เพราะว่าจาก
ประสบการณ์ที�เจอกรณีแบบนี3  เดือนกวา่ ๆ  ก็เสียชีวิตจากอาการนํ3 าท่วมปอดแลว้ คือ
มนักระจายไปทุกที� หลงัจากนั3นพอทราบออยก็ไม่รู้สึกอะไร ออยคิดวา่ชีวิตผา่นอะไร
มาเยอะแลว้ ไม่กลวั แต่พอเห็นคุณแม่คุณพ่อกินขา้วไม่ลงร้องไห้นํ3 าตาก็เริ�มไหล เราก็
คิดว่าเราจะยงัไม่กลับมาบา้น มาเมืองไทยอยู่กับพ่อแม่เลยค่ะ ก็เลยคิดที�จะสู้ขึ3 นมาแต่ 
ตอนนั3นแต่ยงัไม่มี ความรู้เกี�ยวกบัธรรมชาติบาํบดัอะไรทั3งนั3น ก็เลยตดัสินใจว่าจะสู้ 
แต่ก็ยงัไม่รู้ว่าจะมีหนทางไหน ปรากฏว่ามีเพื�อนคุณพ่อคนหนึ� งที�เป็นมะเร็งทั3งตวั 
โรงพยาบาลได้ทาํคีโม ทาํอะไรทุกอย่างแล้วโรงพยาบาลส่งกลบัมาให้มาเสียชีวิต 
ที�บา้นค่ะ เพราะหมอบอกว่าอีกวนัสองวนัก็จะเสียชีวิตแล้ว เพราะว่าขยบัไม่ได้ชีพจร 
ก็เตน้ช้าลงเรื� อย ๆ แต่คุณอาคนนี3 โทรศพัท์มาคุยกบัออยบอกว่า เขาฟื3 นขึ3นมาได้แล้ว
ตอนนี3สวยมาก จนเพื�อนบอกวา่ไม่อยากเชื�อวา่เคยผา่นเรื�องเหล่านี3มา ออยฟังตอนแรก
เขาเอาบล็อกโคลี�มาปั�นทาํนํ3 าเอ็มไซม์ ออยก็ทาํตามหมดทุกอย่าง หยุดทุกอย่าง ทั3 ง
เนื3อสัตว์ เกลือ นํ3 าตาล ทาํหมดปรากฏว่าก็ดีขึ3 น แต่ช่วงนั3นสภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดี 
เพราะว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่ยิ�งทาํให้รู้สึกไม่มีกาํลงัใจ เพราะว่าเราตอ้งการกาํลงัใจ แต่
พอ่แม่กลบัคิดวา่เราจะตอ้งเสียชีวิตแน่ ๆ แต่ปรากฏวา่เพื�อนที�สนิทที�สุดก็คือจอนห์ จึง
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โทรศพัทไ์ปบอกจอห์นวา่ ออยจะอยูไ่ดอี้ก 2 เดือนจะโทรมา Say goodbye เขาก็บอก
ว่า อา้วทาํไมล่ะ ก็เลยเล่าให้ฟัง เขาบอกว่าทาํไมเราจะตอ้งไปเชื�อหมอ หมอคือใคร 
หมอไม่ใช่คนที�กาํหนดชีวิตของเราค่ะ เรานั�นแหละเป็นตวักาํหนดชีวิตเราเอง แลว้รุ่ง
ขึ3น เขาก็บินมาจากอเมริกา มาสอนจี3กง ฝึกพลงั พวกไทชิ พวกรํามวยจีน เพราะจอห์น
มีความรู้ดา้นนี3ตั3งแต่เด็ก   ฝึกไปเรื�อย ๆ  พร้อมกบัการปรับอาหาร ร่างกายดีขึ3นเรื�อย ๆ  
2 เดือนผา่นไป ไปตรวจปอดดูปรากฏว่านํ3 าที�ท่วมปอดแห้งแลว้ เซลล์มะเร็งที�บอกว่า
กระจายเร็วที�สุดในโลก หยดุอยูต่รงจุดเดิมไม่ไปไหน รู้สึกวา่เรามีสิทธิJ แลว้นะจากสอง
เดือน ก็คิดวา่ขอ 6 เดือน ถา้อยูไ่ด ้6 เดือน เราก็มีความสุขแลว้ จอห์นก็บอกวา่มนัไม่ใช่ 
ถา้คุณไม่อยู่คุณจะทาํความทุกข์ให้กบัพ่อแม่แลว้ก็คนที�รักเราเพราะฉะนั3นตอ้งอยู่ให้
คนที�เขารักเรา หลงัจากนั3นก็เดินทางผดิทางถูกมาตลอด 

ถาม: 
ตอบ: 

ตกลงไดใ้ชเ้คมีบาํบดัอยา่งที�อาจารย ์แพทยแ์นะนาํไหมคะ 
แพทยบ์งัคบั แต่ออยไม่เอา ออยยงัไม่เอา ทาํให้คุณหมอในโรงพยาบาลหลายท่าน 
ไม่ชอบออย ไม่ชอบทุกครั3 งที�ไปหาหมอ คุณหมอก็ไม่อยากตรวจ ไม่อยากยุ่งแลว้ เพราะ
หมอบอกวา่ดื3อค่ะ 

ถาม: 
 
 
 
 
 
 
 

นอ้งก็เป็นตวัอยา่งของคนไขที้�มีปัญญานะคะ อายุ แค่ 25 ปี สามารถที�จะมีปัญญาที�จะ 
รู้ว่า สิ�งไหนดีหรือไม่ดีกบัตวัเอง เลือกทางที�ถูกตอ้งน่านบัถือ เพราะว่าบางคนบางครั3 งก็
ฝากชีวิตไวก้บัคนอื�น ฝากชีวิตไวก้บัคุณหมอ ซึ� งบางทีคุณหมอเรียนมาจากตาํรา แต่ว่า
คุณหมอไม่เคยเป็นโรคนี3  ทุกอย่างมาจากสถิตินะคะ คุณหมอบอกว่า น้องออยจะอยู่ได ้
ไม่เกิน2 เดือน แต่นอ้งออยอยูไ่ดเ้กิน 6 ปี แลว้ ถา้นอ้งออยเชื�อคุณหมอใชว้ิธีเคมีบาํบดั 
น้องออยอาจจะอยู่ไดแ้ค่ 2 เดือน ตามที�คุณหมอทาํนายไวแ้ลว้นะคะ ตอ้งนบัถือน้อง
ออยที�มีปัญญาและรู้ที�จะเลือกวิธีที�จะรักษาตวัเอง เป็นหมอที�ดีของตวัเองนะคะ แลว้
นอ้งออยอยูนี่� 2-3 วนันี� เปลี�ยนแปลงบา้งไหมคะ 

ตอบ: ค่ะ วนัแรกที�มารู้สึกว่าเจ็บกระดูกเพราะว่าหลงัจากผ่าตดัก้อนเนื3อ มนักระจายไปที�
กระดูก ก็ผา่ตดักระดูกอีก 2 ครั3 ง แลว้ก็กระจายขึ3นมาที�สมอง ตอนนั3นมีกอ้นใหญ่กว่า
ลูกมะนาว ประมาณลูกละมุดนะคะ จาํไม่ได้ว่ามนัเรียกว่าอะไร คุณหมอบอกว่ามี 
ขนาดใหญ่ค่ะตอนนั3นสลบไปเลย ชกัแลว้ก็หมดสติ แลว้คุณหมอนดัอีก 2 เดือน ไปผา่ตดั
ที�ขาเพื�อขูดเซลล์มะเร็ง ทีนี3 ก็เริ�มคิดแลว้ว่า ที�ผ่านมาเราทานผกันะไม่ไดท้านเนื3อสัตว ์
แลว้ทาํไมมนัยงักลบัมาอีก เรายงัเดินไม่ถูกทางแน่ ๆ  เลย พอมาอ่านหนงัสือหมอเขียว 
ก็มีความเชื�อมั�นมาก พอมาถึงไดก้วัซา ไดท้าํอะไรต่าง ๆ  ตอนแรกเดินอยูบ่า้นตอ้งใช ้
ไมเ้ทา้ แต่ตอนนี3 ดีขึ3นทุก ๆ  วนั ร่วมกบัการทาํหลาย ๆ  อยา่งค่ะ 



1965 
 

ถาม: 
ตอบ: 

แลว้อยา่งผกัที�เราทานสังเกตหรือเปล่าคะวา่ เป็นผกัฤทธิJ ร้อนหรือฤทธิJ เยน็ 
ที�ผา่นมารับประทานแบบผสมผสาน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผกัฤทธิJ ร้อนหมดเลยค่ะ 

ถาม: 
ตอบ: 

เราไม่ทานเนื3อสัตว ์
ค่ะ 

ถาม: 
ตอบ: 

แลว้เรามีกาํลงัใจที�ดี 
ค่ะ  

ถาม: แล้วได้ออกกําลังกาย จี3 กงก็ทาํให้ลมปราณ อย่างที�อาจารย์หมอเขียวได้สอนเรา 
ในวิธีการกดจุดต่าง ๆ  ทาํให้ลมปราณไหลเวียนดี มีการขบัพิษไดดี้ มีการสร้างเซลล์
ใหม่ ตอ้งขอบคุณน้องออยมากที�มาแลกเปลี�ยนประสบการณ์ให้เพื�อน ๆ  น้องออยมี
ความเป็นหมอของตวัเองตั3งแต่แรก แต่ว่ายงัขาดผูน้าํทาง วนันี3 น้องออยไดค้รูที�ดี คือ 
อาจารย์หมอเขียว น้องออยจะต้องอยู่เป็นกาํลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ และอยู่เพื�อทาํ
ประโยชน์ให้กบัเพื�อน ๆ  คนอื�น ๆ  อีกนานมาก ๆ  เลยนะคะ ตอ้งขอบคุณน้องออย
มากค่ะ แลว้ก็รู้สึกว่าน้องออยนอกจากให้กาํลงัใจตนเองแลว้ ก็รู้สึกชื�นชมเพื�อนน้อง
ออย ชื�อคุณจอห์นแสดงตวัหน่อยไดไ้หมคะ คุณจอห์นเป็นเพื�อนที�มาดูแลเพื�อนดว้ยกนั
นะคะ ก็ขอให้ทั3งคู่ไดดู้แลซึ� งกนัและกนัและขอให้มีสุขภาพที�ดีนะคะ อยูเ่พื�อตวัเองและ
สังคม และตอ้งขอขอบคุณน้องออย และน้องจอห์นมากนะคะ ขอโอกาสให้น้องออย 
ฝากอะไรนิดนึง นอ้งออยฝากอะไรถึงเพื�อน ๆ  ทาํไมถึงมีจิตใจที�เด็ดเดี�ยวเขม้แข็งที�จะเขา้
มาสู่ธรรมชาติบาํบดัแบบนี3ได ้มีอะไรอยูไ่ปปฏิบติัธรรมมาบา้งไหมนี� 

ตอบ: 
 
 
 
 

เมื�อก่อน ไม่เคยสนใจเรื�องธรรมะเลย แต่พอมาเจอจอห์นก็พยายามสอนจนรู้สึกวา่ การ
อยู่กบัปัจจุบนัดีที�สุด  ปกติออยจะห่วงอนาคตเรา จะอีกกี�เดือนหรืออีกกี�ปี อดีตเป็น
แบบนี3ไม่น่าไปกินแบบนั3นเลย ปัจจุบนันี3พยายามฝึกสมาธิและก็อยูก่บัปัจจุบนัไม่กลวั 
เพราะวา่ออยดีใจที�ออยเป็นมะเร็ง ดีใจที�วา่ ออยไดเ้ปลี�ยนตวัเองจากคนที�ไม่ดูแลตวัเอง 
มวัแต่ช่วยผูอื้�น แต่ไม่เคยหันกลับมาดูแลตวัเองค่ะ ก็อยู่กับปัจจุบนั นี� คือเทคนิคที�
พยายามฝึกทุกวนั ถ้าตามปัจจุบนัไม่ทนับางครั3 งเราก็ให้อภยัตวัเองก็กลับมาอยู่กับ
ปัจจุบนัเหมือนเดิมค่ะ ขอบคุณค่ะ 

สัมภาษณ์เพิ�มเติมหลงัจบคอร์ส 
ถาม: มีอะไรที�อยากจะเล่าเพิ�มเติม   
ผูป่้วย: พอมาก็เหมือนเจอคาํตอบค่ะว่า อาการปวดลดลง เมื�อก่อนที�เท้าไม่รู้สึก ยืนแค่เกิน 5 

นาทีก็ต้องนั�งแล้วค่ะ เพราะว่าไม่มีแรงค่ะ มะเร็งกินกระดูกไปเกือบครึ� งหนึ� ง แต่ว่า
ตอนนี3  เดินไดดี้ขึ3น เรียกวา่เดินไดค้่ะ 



1966 
 

ถาม: 
ตอบ: 

แลว้ส่วนไหนอีกคะ 
ที�ปอดค่ะ ตอนที�เป็นระยะแรก x-ray พบว่ากระจายไปทั�วปอดแล้ว คุณหมอให้คีโม  
แต่ก็เลือกไม่เอา แต่ก็มีอาการไอตอนนอนทาํให้นอนไม่ได ้ตอ้งนั�งหลบัเอา บางคืนถา้
อยากนอนจริง ๆ  ก็จะใช้หมอนถึง 2-3 ใบซ้อนกนั ตอนกลางดึกก็จะลุกขึ3นมาไอไม่ได้
นอน   จอห์นก็ไม่ไดน้อนเหมือนกนั ก็ลุกขึ3นมาเป็นเพื�อนกนัไม่ค่อยไดห้ลบัเลย แต่พอ
มาค่ายสุขภาพฯ  ออยกลา้บอกเลยออยไดห้ยดนํ3 ามนัเขียวลงไปในนํ3 าทานแลว้ ไดข้บั
เสลดที�มนัไม่ดีออกมาวนัที� 2 ลุกขึ3นมาไออีกครั3 งตอนกลางคืน วนัที� 3 จนถึงเมื�อคืนนี3ค่ะ
ไม่ไดไ้อเลย 

ถาม: 
ตอบ: 

ตั3งแต่วนัที� 3 เป็นตน้มา จนถึงวนัสุดทา้ยเป็นตน้มาสบายมากเรื�องปอด 
ค่ะ 

ถาม: 
ตอบ: 

แลว้เรื�องสมองที�มนัดงั ติaด ๆ  ล่ะคะ 
เรื�องสมองเป็นเสียงนาฬิกาอยูใ่นสมอง มนัจะรบกวนจิตใจมากค่ะ เพราะวา่เราคิดอะไร 
มนัก็จะติaด ๆ  อยูใ่นสมองค่ะ แต่ตอนนี3 เสียงนั3นหายไปแลว้ค่ะ 

ถาม: 
 
ตอบ: 

เสียงก็หายไป การเดินก็ดีขึ3น ปอดก็ไม่ตอ้งไอ อยา่งน้อย 3 จุดใหญ่ ๆ  ทาํให้เรารู้สึกว่า
เบาขึ3นกี�เปอร์เซ็นตค์่ะ 
ตอนนี3  รู้สึกวา่สบายตวัขึ3นประมาณ 90% 

ถาม: 
 
ตอบ: 

90% นะคะ เห็นไหมคะว่า การมาเขา้คอร์สแค่ 7 วนั คิดว่ากลบัจากคอร์สนี3 ไปน่าจะ
ปฏิบติัตนได ้ประมาณกี�เปอร์เซ็นต ์ 
ก็วา่ 99% 

ถาม: 
ตอบ: 

แสวงหามานานวา่ ทาํอยา่งไรที�เราตอ้งทาํเช่นนี3  
ค่ะใช่ ค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกคนที�ให้กาํลังใจออย ที�ออยบอกว่า 99% คืออีก 1%  
คือกาํลงัใจจากคนรอบขา้ง มนัมีผลต่อสภาพจิตใจมาก 

ถาม: 
ตอบ: 

บางทีเขาก็ไม่เห็นดว้ยกบัเรา ในบางคนอยา่งนั3นหรือเปล่า 
ไม่ค่ะ ออยตอ้งขอขอบคุณกาํลงัใจที�ออยไดม้าจากในค่ายเพราะกลบับา้นมนัไม่เหมือน
อยูใ่นค่ายเพราะวา่ พลงัที�เราไดจ้ากคนที�เขาอยากให้เราหายหรือวา่คนที�เขาหวงัดีกบัเรา
ตรงนี3ค่ะที�รู้สึกเป็นพลงัที�ยิ�งใหญ่มาก 

ถาม: 
 
ตอบ: 

ที�พลงัจิตของคนบุญที�มารวมกนัทาํใหห้นูรู้สึกวา่ไดอ้ะไรดี ๆ  ที�หนูจะไดรั้บเขา้มาในตวั
ดว้ยแลว้จะฝากอะไรถึงใคร 
ขอบคุณ คุณหมอเขียว คุณหมอนาและป้านิด และทุก ๆ  คนที�อยู่ในนี3 มาก ๆ  เลย 
ขอบคุณ จากใจจริง ๆ  เพราะวา่ ตั3งแต่เกิดมาไม่เคยมี 7 วนัที�ประทบัใจ ขอบคุณมากค่ะ 



1967 
 

ถาม: 
 
ตอบ: 

หนูออยก็บอกว่าไม่มีที�ไหนดีเท่าเมืองไทยอีกแล้ว ไม่ต้องแสวงหา ไปรักษาที�เมืองนอก  
ป่วยหนกัก็บินไปทีค่าเครื�องไปเครื�องกลบัสารพดั เพราะฉะนั3นนี�คือตวัอยา่งใช่ไหม 
ค่ะ แลว้มาที�นี�ออยชอบ คือ เราไดเ้รียนธรรมะไปพร้อมกบัการรักษาสุขภาพ 

ถาม: 
 
 
 
 

นี�คือจุดหลกัเลย มาแกถึ้งรากเลย ค่ะ ขอบคุณหนูออยเช่นกนั ที�ใหสิ้�งดี ๆ  กบัชาวไทยและ 
ชาวประเทศไหนก็ตามที�สนใจ เราชาวรักสุขภาพหรือชาวสุขภาพพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ต้องขอขอบคุณทุกท่านที�สนใจเรื� องนี3  ขอบคุณทุกคนที�มา เราขอให้ทุกคน 
ที�ร่วมงานทุกคนที�สนับสนุน เราชาวบุญด้วยกัน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ�ง  
ชาวบุญทั3งชายหญิง ขออวยพรให้ท่านมีความสุขสนุกสนานตลอดค่ะและตลอดไป เจริญ
ธรรมสาํนึกดี 

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.36 ราชินี นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ54 ปี ที�อยูก่รุงเทพฯ  
ป่วยติดเชื3อไวรัสตบัอกัเสบซี เมื�อปีพ.ศ. 2540 โรคตบัแขง็  
สัมภาษณ์ที� โรงเรียนผูน้าํ จงัหวดักาญจนบุรี  

ถาม: มีปัญหาสุขภาพเรื�องใดมาคะ 
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไวรัส ซี โดยส่วนใหญ่เฉลี�ยจากการรับเลือดมานะคะ จากการที�ไดรั้บอุบติัเหตุหรือวา่
อะไรอยา่งนี3  ของนา้เองเกิดจากอุบติัเหตุ เกิดอุบติัเหตุเมื�อปี พ.ศ. 2531 ก็มีเสียชีวิตสามคน 
สาํหรับตวัเองนี� ไตแตกค่ะ ปัจจุบนัมีไตขา้งเดียว เลือดคั�งช่องลม ช่องทอ้ง แลว้ก็สะโพก
หกั ที�เห็นเดินกระเผลกเพราะที�สะโพกมีเหล็กนะคะ แต่ไม่รู้วา่ ถูกรางวลัที�หนึ� งหรือเปล่า 
รับเลือดมาติดเป็นไวรัสตบัอกัเสบซี จริง ๆ  ก็เริ�มรู้อาการมาบา้งแลว้ แต่ว่ารู้ชดัปี พ.ศ.
2540 ค่ะ ตรงนี3 ก็ไม่อยากจะโทษคุณหมอนะคะ เพราะว่าสมยันั3นกรณีตวัเองเป็นอุบติัเหตุ
ใหญ่ ถา้ไม่เรียกคนมาบริจาคเลือดจะตอ้งเรียกเพื�อนนะคะ ก็อาจจะเป็นคนโชคดีที�คนมา
เยอะมาก แต่วา่บางคนก็ให้ไม่ได ้เพราะมีเชื3อไวรัสตบัอกัเสบ เอ กบั บี สมยันั3น ยงัไม่มี
ไวรัสตบัอกัเสบซี ก็เลยโชคดีไดรั้บมา แลว้พอมาถึงปี พ.ศ. 2540 ก็มีผา่ตดัถุงนํ3 าดี จริง ๆ  
แลว้ กวา่จะเจอหมอเขียว วบิากกรรมเยอะมาก ถุงนํ3 าดีก็ตดัทิ3ง ก่อนถึงปี พ.ศ. 2540 ผา่ตดั
ไม่รู้กี�ครั3 ง จริง ๆ  ในชีวติ ร่วม 10 ครั3 งแลว้  ผา่ตดัใหญ่ที�ตอ้งวางยาสลบ ปี พ.ศ. 2540 พอ
มาผา่ตดัความที�รู้มาก ก็เลยบอกคุณหมอให้เอาเซลล์ตบัมาตรวจ ก็พบแลว้วา่เป็นตบัแข็ง 
ณ ตอนนั3นก็ไปถึงออสเตรเลียแล้ว ก่อนที�จะฉีดอินเตอโฟรอนปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบนั 
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ฉีดไปแล้ว 145 เข็ม 1 ปีเต็ม ๆ  แต่ว่าประหยดัโดยการที�สั�งยาโดยตรงแล้วก็ฉีดเอง 
ขณะนั3นก็รู้สึกตวัเองเหมือนกนัว่ามีกรรมมากทาํไมจะตอ้งพกยาไปที�วดั จะไปวดับ่อย
มาก ก็พกยาไปฉีด ขณะที�ฉีด ก็คิดเราทาํกรรมอะไรมา เราตอ้งมา ฉีดยาตวัเอง ใน 1 ปี  
ผลก็คือไม่หาย เอน็ไซมทุ์กอยา่งยงัอยูเ่หมือนเดิม ไวรัสก็ยงัอยูเ่หมือนเดิม หมดเงินไปฟรี 
หลงัจากนั3นมาก็ตดัสินใจวา่ไม่สนใจแลว้ตรวจกี�ครั3 งค่าตบัก็สูงอยูดี่ ไม่เห็นมนัลงเลย 1 ปี
ที�ฉีดยาอยู ่มนัไม่ลงเลยก็เลยไม่เอาแลว้ไม่ฉีดอีกแลว้ไม่สนใจผลเลือดอีก  ก็ไปแต่วดัแลว้
ก็ทาํงานไปดว้ย คือ 10 ปี เต็ม ๆ  ไม่สนใจเรื�องของไวรัส เรื�องของตบัเลย ตบัมนัจะแข็ง
จะอะไรก็ช่างมนั ชีวติมนัก็แค่ตาย เอาเวลาที�เหลือไม่ตอ้งไปเสียเงิน เอาเวลาที�เหลือให้กบั
ตวัเอง ให้กบัธรรมะดีกวา่ พอปลายปี พ.ศ. 2550 ถือวา่เป็นกรรมของเราอีก ที�มาอีกครั3 ง
หนึ� ง ก่อนที�จะเจอหมอเขียวเพื�อนก็ชวนไปตรวจ อุลตร้าซาวด์มดลูก โตประมาณ 10 
เซ็นติเมตร ปลายเดือนธันวาคมได้ผ่าตดัปีกมดลูกและผ่าตดัมดลูก ด้วยความรู้มากอีก 
อยากจะรู้อีกวา่ตอนนี3ตบัเป็นอยา่งไร ก็ใหห้มอตรวจอุลตร้าซาวดเ์ช็คเลือด เอน็ไซม ์ 
ก็เป็นศูนย ์โชคดีอีกแลว้ เจอวา่ตบัเป็นกอ้นนะคะ อุลตร้าซาวดอ์อกมา 4 คูณ 7 มีสองกอ้น
ดว้ย คุณหมอหนา้ไม่ดีเลย แต่ตวัเองนิ�งมาก ขณะที�ดูจออุลตร้าซาวด์ดูใจตวัเองเหมือนกนั
ค่ะว่ารู้สึกยงัไง ไม่ได้ปรุงนะคะว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นอะไร ก็เฉย ๆ  จะเป็นอะไร 
ก็ช่างมัน อันนี3 เราก็วางนะคะ เราต้องวางให้ได้ ตัวนี3 นะคะ คุณหมอสีหน้าไม่ดีเลย  
หมอบอกพรุ่งนี3 คุณรีบมานะ มาตรวจทีซีสแกนวา่มนัเป็นอะไร ก็มาทาํทีซีสแกนวนัรุ่งขึ3น 
ก็ผลออกมาว่าไม่ใช่มะเร็ง ไม่ใช่แคนเซอร์ เป็นตบัแข็งเฉย ๆ  คุณหมอบอกว่าคุณตอ้ง 
ให้ยาอีกครั3 งหนึ�งนะ อนันี3 ก็เป็นเรื�องที�ตวัเองตดัสินใจพลาดอีกแลว้ จะให้ก็ให้ เท่าไหร่ 
รู้ไหมคะเขม็ละหมื�นหนึ�งพนั ฉีดอาทิตยล์ะหนึ�งเขม็ ฉีดทั3งหมด 6 เดือน 24 เข็ม คือฉีดแค่ 
6 เดือนพอนะ แลว้มาดูผลอีกที ก็สั�งยาอีกอนันี3 ถูกแลว้นะคะ หมื�นหนึ�งพนั สั�งบริษทัยา
โดยตรง โดยเช็คผลเลือดกบัโรงพยาบาลแค่นั3นเองก็ฉีดไปหกเดือน ช่วงที� 6 เดือน ฉีดยา 
พลงัชีวติไม่มีเลย มนัเหนื�อยขึ3นมามนัเหมือนจะตายยงั  เคยถามพระเลยวา่คนกาํลงัจะขาด
ใจตายมนัเป็นอยา่งนี3หรือเปล่า พระบอกมนัแรงกวา่นี3 อีกโยม มีแรงกวา่นี3 อีกหรือ แค่นี3 เรา
ก็รู้สึกวา่เราแทบจะรับไม่ไดอ้ยู่แลว้ ช่วงแรก ๆ  มนัไหลนะคะ มนัไหลไปสู่เวทนาที�มนั
รู้สึกวา่ เราเหนื�อยมาก เราจะตายแลว้ แลว้เราอยูค่นเดียว แลว้ก็ดูแลตวัเอง หลงัจากนั3นก็มี
พระแนะนาํ อยา่ไปสนใจมนัซิ แค่รับรู้เฉย ๆ  ดูมนัเป็นอยา่งอื�น ก็เริ�มทาํแบบนั3น แลว้มนั
ก็ดีขึ3นนะคะ มนัจะเป็นอะไรก็ช่างมนั มนัจะเหนื�อยก็ช่างมนั มนัเป็นอะไรก็ไม่สนใจ  
ใชธ้รรมะเป็นตวัช่วย ก็ดาํรงชีวิตมาตลอด 20ปี    พอฉีดยาครบ 6 เดือน มีการตรวจเลือด
เป็นระยะ ก็ไม่ลงอีก ค่าประมาณ 60 กวา่ 70 กวา่ เป็นอยา่งนี3มาตลอดค่าทุกตวัของตบัมนั
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ไม่ลงเลย ตวัเองก็คิดวา่ สงสัยมนัตบัแข็ง มนัก็เป็นอยา่งนี3แหละ คงช่วยอะไรไม่ไดก้็ช่าง
มนัเถอะ โชคดีที�เรามาแลว้คุณหมอรักษา     เดือนธนัวาคมปลายปี พ.ศ. 2551 ก่อนที�จะ
มาคอร์สเดือนกุมภาพนัธ์ ปีนี3 พ.ศ. 2552  คุณหมอบอกวา่ไม่ตอ้งฉีดยา จะอยา่งไรก็ไดใ้ห้
มาตรงนี3  ก็มาใชว้ธีิตรงนี3บาํบดั แต่ตวัเองยงัไม่มั�นใจแนวนี3  แต่ก็ไหน ๆ  เราก็ฉีดจะครบแลว้ 
รู้สึกว่าเหลืออีกประมาณ 4 เข็ม หรือ 5-6 เข็ม มนัก็ยงัตอ้งหมดเงินอีก สี� ถึงห้าหมื�นบาท 
ตดัสินใจไม่ฉีดอีกแลว้ คา้งไวอ้ยา่งนั3นเลย มาเขา้คอร์สที�สวนป่านาบุญ  เดือนกุมภาพนัธ์ 
มาในขณะสภาพที�ไม่มีแรงนะคะ เหนื�อยมาก ทาํอะไรก็เหนื�อย ตอนแรกมีคอร์ส เพียง  
5 วนั วนัแรกมาถึงเย็นแล้ว อยู่แค่ 3 วนัเอง พลังชีวิตฟื3 นเลย มันมีกาํลังกลับมาหมด  
แต่ตอ้งบอกเคล็ดนิดนึง ตวัเองตดัสินใจกินฉี�ตั3งแต่แรก ๆ  ที�มาเลย ซึ� งพื3นเดิมที�มาเจอ
หมอเขียวก็มีทานเป็นระยะบา้งอยู ่แลว้เวลาไปวดั แต่ไม่ไดต้ั3งใจมาก แบบวา่ไม่ไดท้าํมา
ตลอด แต่พอมาคุณหมอเขียวก็ทานเลย ช่วงแรกที�มานะคะ 3 วนันี�มนัเหมือนคนที�แข็งแรง
กลบัมาเหมือนเดิม แลว้หลงัจากนั3นก็พยายามดาํเนินชีวิตตามนี3  มีย่านางเป็นพระเอกเลย
ชีวตินี3  เชื�อวา่ยา่นางนี�ขาดไม่ได ้ถึงแมจ้ะมีราคาแค่ 5 บาท แต่ดิฉนัเห็น มีค่ามาก พยายาม
ที�จะถนอมเอาไวใ้ช้ตลอด เห็นคุณค่ายิ�งกว่าทองคาํด้วยเพราะมีประโยชน์กับเรามาก 
หลงัจากกลบัจากคอร์สคุณหมอเขียว เช้าวนัที� 5 เดินทางกลบั นํ3 าหนักลงไปทั3งหมด 5 
กิโลกรัม  ทีนี3 ประสบการณ์ช่วงแรกที� ๆ  ตอนออกมาจากคอร์สน่ะค่ะ จนถึงที�ได้เจอ
ประสบการณ์ด้วยตวัเองก็คือ พอออกมาจากดอนตาลปุ๊บไปตรงมุกดาหารไปช้อปปิ3 ง 
ตรงนั3นมีตลาดอะไรนะอินโดจีนใช่ไหมไปซื3อของ ไปถึงก็เจอสับปะรดเลยเป็นของโปรด
เราไม่ได้กินสับปะรดมาตั3งหลายวนั เลยซื3อกินโดยไม่ไดพ้ิจารณาว่าสับปะรดน่ะมีสารพิษ
จากเคมีแรงมาก พอกินเขา้ไปแค่คาํเดียวกลืนลงคอเสียงหายไปเลยเสียงหายไปไหน ไม่ใช่
แค่แหบนะคะ เสียงไม่มีเลย พูดอย่างนี3 แห้ง  (ทาํเสียงแห้ง) เป็นอย่างนี3 ค่ะ ก็ตกใจ
เหมือนกนัแต่ก็มีสติที�จะรีบไขประตูรถ ยืน ๆ  อยูที่�ประตูรถ ก็ไขรถแลว้เอานํ3 าเขียวที�พก
มาจากดอนตาลรีบดื�ม พอดื�มเขา้ไปประมาณครึ� งขวดนะคะ เสียงก็เริ�มกลบัมาสักพกัก็เริ�ม
เป็นปกติ ก็โอเคก็ไม่มีอะไร นี�คือสิ�งที�ตวัเองกลบัออกคอร์สมาแลว้จะปฏิบติัคอยแกไ้ข
ตวัเองตลอด สังเกตแลว้แก ้ประสบการณ์จากตรงนี3 ที�มนัมีมาเรื�อย ๆ  นะคะ พอเดินทาง
มาถึงระหว่างทาง เราก็จะคุยกนัสี�คนว่าเราจะทานอะไรกนัดีวนันี3  ออกกนัมาจากคอร์ส 
เรารู้แลว้วา่เราตอ้งระวงัอาหาร  ทีนี3ตอ้งบอกนะทุกคนตอ้งระวงันะ ไปสั�งส้มตาํ เราจะกิน
อะไร เดินทั�วก็ไม่มีอะไรจะกิน เจอส้มตาํที�วดัอะไรก็ไม่ทราบ เป็นวดั ก็เขา้ไปสั�งส้มตาํ
ให้เขาลา้งครก แลว้ก็บอกวา่เอาแค่มะเขือเทศเขาก็งง ๆ  มองหนา้เหมือนกนั ใส่เกลือนะ 
คือ ไม่ทราบใส่นํ3าตาล มะนาวอะไรอยา่งนี3  
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6.37 เห็ดขาว นามสมมติ 
เด็กชายไทย ซึ� งเด็กอาย ุ11 ปี เป็นโรคไขเ้ลือดออก 
สัมภาษณ์ วนัที� 2 กุมภาพนัธ์ 2552ณ.ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรธรรมชาติวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ 
 
ถาม: 
ตอบ: 

 
ลูกอายเุท่าไหร่ครับ  
11 ปี ค่ะ 

ถาม: 
ตอบ: 

ลูกเรียนชั3นไหนครับ 
ป.4 ค่ะ 

ถาม: 
ตอบ: 

ลูกชายป่วยเป็นอะไรหรือ 
เป็นไขเ้ลือดออกค่ะ 

ถาม: 
ตอบ: 

ตอนนั3นมีตวัร้อนไหม 
มีค่ะ ร้อนมาก ตาเหลือง แลว้ก็ตาลอย 

ถาม: แลว้คุณหมอวา่อยา่งไร 
ตอบ: หมอบอกไขเ้ลือดออก  
ถาม: 
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยเล่ารายละเอียดเพิ�มเติมใหฟั้งหน่อย 
วนันั3นลูกตวัร้อนมาก เลยพาลูกเข้าโรงพยาบาล หมอบอกว่าเม็ดเลือดตํ�ามาก ไม่มีเม็ด 
เลือดแดงเลย  ทีนี3 เขาบอกว่าให้แม่ทาํใจ ทาํไดอ้ยา่งไร ลูกก็ดี ๆ อยูนี่�นาก็พูดกบัหมอแลว้ 
ทีนี3 ไม่สบายใจ เลยโทรมาหาพี�ผอ่งศรีที�ปฏิบติังานอยู่ตรงนี3  แลว้พี�ผ่องศรีไดช้วนพี�ฟ้าใส
และก็พี�จิมมี�ไปโรงพยาบาล แลว้ไม่รู้วา่จะทาํอยา่งไร ลูกตาลอยแลว้ มีแต่ร้องไห้ หมอบอก
วา่ ทาํใจไดแ้ลว้ แต่ก็อดร้องไม่ได ้ทีนี3พี�จิมมี�ไปแกล้มปราณให ้ไม่รู้วา่แกต้รงไหน คือฉนัมี
แต่ร้องอยา่งเดียว กลวั ๆ วา่ลูกจะตาย ทีนี3  พี�ฟ้าใส ก็เอานํ3 ายา่นาง ผลไมปั้�นนี3แหละ เอาไป
ใหกิ้น แลว้บอกวา่ตั3งสตินะลูก ตั3งสติให้ดีนะ เจ๋งจาํอะไรไดไ้หม ลูกชายชื�อเจ๋ง เจ๋งตอบจาํ
ได ้แต่ตาเหมือนคนที�ว่าสมองไม่รับแลว้ คือเลือดตํ�ามากเขาจะส่งที�โรงพยาบาลสระแกว้
ต่อ  ทีนี3 พี�จิมมี�ก็เลยไปแกล้มปราณให้ค่ะ แกใ้ห้ประมาณ สัก 5 นาที เขาบอกว่า ขา้งหลงั
ของนอ้งเจ๋ง ตรงขา้งซ้ายเป็นแข็ง ๆ  วา่มา้มแข็งหรือวา่ อะไรนี�แหละ จะทาํอยา่งไร ไดแ้ต่
ร้อง กลวัลูกตาย แลว้ทีนี3 พี�ฟ้าใสก็บอกว่าแกล้มปราณไปนะ เดีZยวพี�ช่วย ไม่ตอ้งคิดอะไร
มาก ทีนี3พี�ฟ้าใสก็บอกวา่ ใหกิ้นนํ3ายา่นางเยอะ  ๆ  กินไปสัก 5 นาทีก็ไม่ดีขึ3น มนัแยแ่ลว้ ที
นี3  อยา่งไร  พี�ฟ้าใสก็เลยเอาดีท็อกซ์ให้ ดีท็อกซ์ในห้องนํ3 านะคะ พอดีท็อกซ์ได ้สัก 10 นาที 
ก็ฟื3 นขึ3นมาพูดได ้บอกพี�จิมมี�ผมหายแลว้ ทีนี3 พี�จิมมี�ก็แกล้มปราณกด ๆ จุดตามแขน  ทีนี3 เขา



1971 
 

 
 
 

บอกว่าเจ๋งฟื3 นแลว้ ก็ทาํใจไม่ได ้เหมือนลูกตายแลว้ ตอนที�พี�จิมมี�กบัพี�ฟ้าใส ยงัไม่เขา้ไป 
หมอบอกทาํใจนะ เดีZยว ๆ  หมอจะช่วยเอาไปที�โรงพยาบาลสระแกว้ต่อ ก็รอป้านี�แหละ 
ให้พาคุณหมอเขา้ไปก็ทาํใจ พอดีท็อกซ์ก็หาย พอประมาณ 4 โมงเยน็ ก็บอกว่าคุณหมอ
ครับผมหายแลว้จะกลบัไปที�ศูนย ์ฯ ไปหาหมอเขียวแลว้ ผมรอดตายแลว้ บอกวา่ อะไรลูก
ไปไม่ไดเ้ดีZยวนะ หมอยงัไม่ปล่อย ไปไม่ไดย้งัไงเดีZยวผมเดินไปเดีZยวนี3 แหละ เขาเถียงหมอ  
พอมาหนึ�งทุ่มเขาก็อยากออกจากโรงพยาบาลกลบัมาที�นี� พอหมอบอกวา่ไม่แน่ใจกลวัเลือด
หนูมนัไม่ดีขึ3น เจ๋งพูดวา่ผมดีแลว้ผมดีเต็มร้อย พอตื�นเชา้มา หมอถึงกลา้ปล่อยมา พอกลบัมา
ที�ศูนยข์องเรานี�มาหาคุณหมอเขียวเขาเดินมาเลยวา่ หมอครับผมหายแลว้ ผมไม่ตายแลว้ ผม
ขอบคุณมาก เขาวา่อยา่งนี3  ก็ดีใจมากที�ลูกฟื3 นคืนมา ก็เหมือนกบัที�เขาตายไปแลว้คะ ปัจจุบนั
นี3ก็ดูแลลูกดว้ยทาํนํ3 ายา่นางให้กิน ถา้เขาไม่สบาย ก็ไม่เคยพาไปหาหมอ นบัตั3งแต่จากที�มา
เขา้ที�ศูนยก์บัหมอเขียวแลว้ ไม่เคยไปโรงพยาบาลเลย แลว้เขาไม่ป่วยดว้ย เพราะว่าที�บา้น
รักษาดว้ยนํ3ายา่นาง ดูแลลูกดว้ย ถา้เป็นไขเ้ราจะกวัซาค่ะ มียาหม่อง ยาเขียว เราจะมีพร้อม 
ถา้แม่ไม่สบายเขาก็ทาํให้แม่ เพราะวา่หมอเขียว พี�ฟ้าใส พี�จิมมี� สอนให้เขาเป็นหมอในตวั 
ตั3งแต่วนันั3นมาทุกวนันี3 เขาดูแลตวัเองไดเ้ก่งมาก กินอาหารระมดัระวงัมาก เพราะเขากลวั
ความตายเขาบอกว่าเขาไม่กล้า ทุกวนันี3 ครอบครัวเราก็กินนํ3 าย่านางแทนนํ3 า ก็ขอขอบคุณ
หมอเขียว คุณพี�จิมมี� และก็พี�ฟ้าใส อาจารยโ์สภา ที�เขา้มาตรงนี3  และขอขอบคุณสถานที�นี3
ดว้ยนะคะ ถา้ไม่มีตรงนี3  ก็ไม่มีวนันี3  สาํหรับครอบครัวหนูค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

ผูส้ัมภาษณ์พดูเสริม: ก็ขอขอบคุณ คุณแม่ และลูกเจ๋งดว้ย นะ ที�เป็นคุณหมอดูแลตวัเอง ทุกคนคงได ้
ความกระจ่างแลว้วา่ลูกเขารอดมาไดอ้ยา่งไร วถีิชีวิตอยา่งตอนนี3 ลูกเขาทาํอยา่งไร ศูนยบ์าทรักษาทุก
โรค   ถา้ปลูกเองจะพึ�งตนเองไดไ้หมคะไดน้ะคะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
6.38 สัตตบงกช นามสมมติ 
หญิงไทย 76 ปี 
สัมภาษณ์ ณ สวนป่านาบุญ  วนัที� ป่วย 19 กรกฎาคม 2552 โรคเส้นเลือดตีบในสมอง 
อาการ เป็นอมัพฤกษ ์แขนขาไม่รู้สึก ยกไม่ขึ3น หนึ�งซีก 

 
   ถาม:
ตตอบ: 

 
อยากจะให ้อาอินเล่าใหฟั้งหน่อย อาอินเป็นอะไรกบัยาย 
เป็นลูกสาวคะ 
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ถาม: 
ตอบ: 
ถาม: 
ตอบ: 
ถาม: 

มาดูแลแม่นี� แม่เป็นอะไรมาคะ 
เป็นเส้นเลือดตีบในสมองค่ะ 
ไปตรวจที�ไหน 
โรงพยาบาล นครพิงคค์ะ 
หมอบอกวา่เป็นอะไรคะ 

ตอบ: เขาวา่เป็นเส้นเลือดตีบในสมอง แลว้ก็ทีซีแสกนดูเขาบอกว่ามนัมีเหมือนจุดเล็ก ๆ ในสมอง 
หมอบอกว่ามนัเกิดจากเซลล์ที�ตายมาหลายปีแล้วไม่ได้เป็นแค่ช่วงนี3  เมื�อก่อนคุณยายเป็น
เบาหวานและความดนัเบาหวานสูงถึง 400  ก็ทาํลายเซลล์สมองไปเยอะเลย ความจาํก็ 
จะเสื�อมลง ขึ3หลงขึ3 ลืม แต่ก่อนที�จะมีอาการ  ยายจะมีความเครียดความกลวันะคะ ความกลวั
เป็นเหตุแห่งการทาํให้ป่วยค่ะ เพราะวา่คุณยายกลวัทากมากเลยช่วงนั3นพอดีไปอยู่เชียงใหม่
ค่ะ ขึ3นไปบนดอยพอดี เชียงใหม่ก็มีทากเยอะ ทีนี3 คุณยายก็เลยกลวัทาก ทีนี3มนัก็ทาํให้รู้สึกวา่
กลวัก็ทาํให้เกิดความเจ็บป่วยได้ พอนอนไปกลางคืนก็ปวดหัว แล้วพอเช้ามานี�  ขยบัซีกนี3
ไม่ไดเ้ลย มนัเป็นไปเองเลยค่ะ 

ถาม:
ตอบ: 

เป็นที�แขน ขา หรือทั3งซีก 
ค่ะทั3งซีกเลย ก็เลยพาไปโรงพยาบาล อยู่ 4 คืน 5 วนั ก็ออกมา ไปรักษาต่อที�แพทยแ์ผน
ไทย แต่รู้สึกวา่ไม่ถูกกนั เพราะคุณยายมีความร้อนมาก ความร้อน ทาํให้เผาไหมแ้ถว  ๆ  
นี3  เป็นกระดาํเลยค่ะ  ตกกระแถวผิวหน้าผิวอะไรอย่างนี3 ค่ะ แลว้ก็ช่วงมือนี�ก็ขยบัไม่ได ้ 
แต่พอดูความเปลี�ยนแปลง ระยะที�เรามารักษาด้วยแพทยท์างเลือกนี�ค่ะ ด้วยการกินนํ3 า
ยา่นางนี�คะ 

ถาม:
ตอบ: 

ตั3งแต่มารักษาที�นี�ทาํอะไรบา้ง 
ทานอาหารฤทธิJ เยน็ สูตรฤทธิJ เยน็ ก็ตอ้งดื�มนํ3 ายา่นาง ทานอาหารตามขั3นตอน บางทีมีนํ3 า
ปั�นผกัให้ด้วย มีผลไม ้มีข้าวกับขา้วอะไรอย่างนี�ค่ะ สําหรับถั�ว สงสัยร่างกายไม่ค่อย
ตอ้งการ คุณยายก็จะดื�มแค่นํ3 าถั�วไม่กินเนื3อถั�ว แล้วก็ดื�มนํ3 าซุปตาม ก็ปฏิบติัมาเรื� อย  ๆ  
และก็มีการกวัซาดว้ย 

ถาม: เออ อาหารนี�รสมนัเป็นอยา่งไร รสอร่อยเหมือนทั�วไปไหม มนัเป็นอยา่งไร อร่อยไหมยาย 
รสเป็นยงัไง 

ตอบ: รสอร่อยดี 
ถาม: 
ตอบ: 

อร่อยแบบจดั  ๆ  หรือจืด  ๆ  
แบบจืด  ๆ   (หวัเราะ) 

ถาม: อ๋อ อร่อยแบบจืด  ๆ  นะ อาหาร มนัจืดหน่อยนะ 
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ตอบ: ใช่ 
ถาม:
ตอบ: 

ใชเ้กลือปรุงอยา่งเดียว กินไดไ้หม 
ใส่เกลือ ไดอ้ยูค่่ะ 

ถาม: 
ตอบ: 

กินไดน้ะ 
กินได ้สบายเลย 

ถาม  
ตอบ  

เก่งเหมือนกนันะ อาหารมนัรสจืด แต่ไม่น่าเชื�อนะวา่รสจืดมนัก็ช่วยเราได ้
ใช่  ไม่ไดกิ้นอะไรเลยกินแต่เกลืออยา่งเดียว 

ถาม: 
 
ตอบ: 

ทีนี3นอกจากกินอาหาร กินนํ3าสมุนไพรฤทธิJ เยน็สด แลว้ทาํอะไรอีกบา้งในการรักษา อนันี3
เดีZยวใหอ้าอินช่วยอธิบายก็แลว้กนั 
ค่ะ ก็จะมีการกวัซานะคะ ดว้ยสมุนไพรฤทธิJ เยน็บา้ง บางทีก็นํ3 าย่านาง เหยาะนํ3 ามนัเขียว
ลงไปบา้ง ใช้ผา้ขนหนูกดไปตามเส้นลมปราณต่าง ๆ  ตรงไหนที�เป็นจุดที�มีอาการไม่
สบายนะคะ มันจะเป็นช่วงคอ ช่วงบ่า ที�จะรู้สึกเกร็ง เจ็บอย่างนี3 ค่ะ แล้วก็ตามคอ  
ตามอะไรอยา่งนี3  เราก็จะขดูลงตามเส้นลมปราณนะคะ ก็ใชว้ธีินี3มาเรื�อย ๆ สักพกัหนึ�ง ก็มี
การฝังเข็มเพิ�ม ตามจุดฝังเข็มต่าง  ๆ  อะไรอย่างนี3  ก็เลยทาํให้ รู้สึกว่า ทาํอย่างนี3  ก็มั�นใจ
นะคะวา่ อาหารแบบนี3 ช่วยได ้และวธีิการมนัก็เรียบ  ๆ  ง่าย  ๆ  นะคะ 

ถาม: 
 
 
ตอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

แลว้มีการเปลี�ยนแปลงอะไรบา้งที�เราเห็นว่าต่างจากเดิม ของแม่ที�แต่ก่อนที�ว่าไม่สบาย 
หรือวา่มีอะไรที�มนัต่างไปจากเดิม แต่ก่อนเป็นอยา่งไร เดีZยวนี3 เป็นอย่างไร มีอะไรบา้งที�
ต่าง  
ต่าง ก็คือ แต่ก่อนก็เดินไม่ไดน้ะคะ ช่วงหลงัมา ขาก็เริ�มขยบั ยกขา ยกอะไรไดแ้ลว้ค่ะ ก็
เริ�มหดัเดินหัด อะไรอย่างนี3นะคะ ดิฉนัเริ�มทาํกายภาพให้ ช่วงแรก  ๆ  เราก็มีการช่วยไป 
เรื�อย  ๆ  เพราะวา่คนป่วยก็ยงัช่วยตวัเองไม่ได ้ตอนหลงัมาก็เริ�มขยบั เราก็มีการดูแลอยา่ง
ต่อเนื�อง แลว้ก็ตรงที�เปลี�ยนแปลง คือ กระที�เคยดาํนี�ค่ะ มนัก็จางลงเรื�อย ๆ นะคะ ก็รู้สึกวา่ 
อาหารก็ช่วยไดเ้ยอะ จากที�เห็น ๆ ก่อนหนา้นี3มนัจะเป็นกระสีเขม้มากเลย เขม้จนเกือบจะ
ดาํแลว้ค่ะ ตอนนี3มนัจาง ๆ ลงเยอะเลยค่ะ เห็นการเปลี�ยนแปลง ถา้เรากินอาหารฤทธิJ เยน็นี� 
ความร้อนจะลดลงไปทาํใหผ้วิก็ดีขึ3น ผมที�เคยหงอกนะคะ ช่วงนั3นมนัจะหงอกเยอะนะคะ 
ก่อนที�จะมานี�ค่ะ แสดงว่า ความร้อนมนัขึ3นเยอะ ตอนนี3 ผมดาํจริง  ๆ  ช่วงนี3 รู้สึกว่า ผม
หงอกมนัไม่ขึ3น คือมนัหายไปเพราะเขากินอาหารฤทธิJ เยน็นะคะ 

ถาม  
ตอบ  

ผมดาํสนิทเลยนี� เออ แปลวา่ ดีนะ กา้วหนา้ ไดดี้ทอ็กซ์ดว้ยหรือเปล่า 
มีบางครั3 งที�คุณยายรู้สึกว่ามนัอึดอดั ก็จะช่วยด้วยการดีท็อกซ์ด้วยส่วนนึง แต่คุณยาย 
จะกลั3นไม่อยู ่  เวลาดีท็อกซ์ก็จะระบายออกไปเลยค่ะก็ถือว่าช่วยระบาย  ทิ3งยาไปเลยค่ะ
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ยาที�เป็นยาพวกละลายลิ�มเลือด ยาความดนั เบาหวาน ก็ไม่ไดกิ้น คือทิ3งยาไปแลว้ ที�มากิน
ก็คือ มากินยาของคุณยายเอง คือดื�มนํ3 าปัสสาวะทุกวนั ตอนเยน็ ก่อนนอน แลว้ก็ตื�นเช้า 
ประมาณ ตี 4 คุณยาย ก็จะตื�นตีสามหรือตีสี�นะคะ เสร็จแลว้ก็จะถ่ายเป็นปกติ  

ถาม  
ตอบ 

หยดุยาอยา่งนี3  ไดเ้จาะเลือด วดัความดนัไหม มีการเปลี�ยนแปลงอะไรบา้งไหม 
ก็มีการวดัความดนั แลว้ก็นํ3าตาลดว้ย นํ3าตาลนี�ปกตินะคะ ไม่มีนํ3าตาลขึ3นเลย 

ถาม  
ตอบ  

ตอนนี3ปกติแลว้ 
ค่ะ ความดนัก็มีนิดหน่อย แต่ยงัรู้สึกสบาย 

ถาม  
ตอบ  

เท่าไหร่ ความดนัมีประมาณเท่าไหร่  
จาํไม่ได ้อาหมอหนามาวดัให ้

ถาม  
ตอบ  

ความดนัตํ�ากวา่เดิม หรือสูงกวา่เดิม หรือวา่เท่าเดิม 
ความดนัตํ�ากวา่จากแต่ก่อน  

ถาม  
ตอบ  

ความดนัลดลงนะ  
ค่ะ เกือบปกติ ก็เลยมากวัซาใหบ้า้งที�หวั อาจจะยงัมีความกลวั ความวติกกงัวลอยูบ่า้ง 
ในคนป่วย เขากลวัลม้ เลยทาํใหค้วามดนัยงัสูงอยูบ่า้งเล็กนอ้ย 

ถาม  
ตอบ  

แต่ร่างกายโดยรวมสบายดีอยู ่
ค่ะสบายดีค่ะ โอเค โดยภาพรวมดูแลว้ พฒันาการดีมาก 

ถาม  
ตอบ  

ใช ้เวลาเท่าไหร่ที�เริ�มกระดิกเทา้ได ้ 
มาอยูที่�นี�สักครึ� งเดือนค่ะ เริ�มขยบั เริ�มที�อยากจะฝึกเดิน ตอนนั3น เริ�มขยบัขา จากนั3นก็ค่อย
ฝึกจบับนกระท่อม จบัราว เราเองก็ช่วยดว้ยระดบันึง ช่วยยก แลว้ค่อย ๆ ฝึกเทา้ขา้งซ้าย 
ย ํ3าบ่อย ๆ  เพื�อให้มีกาํลงั เราก็ช่วยกายภาพเกือบเดือน ก็เริ�มจะเดินได ้พอเดือนหนึ�ง เราก็
ทาํราวให้คุณยาย เริ�มฝึกเดิน ขณะนี3 ที�เดินได ้ร่วมเกือบ 2 เดือนแลว้ ถือว่าพฒันาการเร็ว
มาก เทียบกบัคนอายขุนาดนี3   

ถาม  
ตอบ  

อายเุท่าไหร่ครับ 
76 ปีแลว้ ค่ะ 

ถาม  
 
ตอบ  

76 นะ ปฏิบติัครึ� งเดือนก็เริ�มมีความรู้สึกแลว้ ก็เริ�มขยบัไดม้ากขึ3นนะ แต่พอหนึ�งเดือน  
ก็เริ�มที�จะเดินได ้
ค่ะเริ�มฝึกเดิน เริ�มฝึกเดิน แต่ก็ยงัไม่คล่อง เราตอ้งคอยพยงุ 

ถาม  
ตอบ  

เริ�มเดินคล่องมาก  ๆ  นี�ประมาณ เมื�อไหร่ 
เดือนครึ� งค่ะ 

ถาม  ตอนนี3ก็ได ้2 เดือนแลว้ รู้สึกอยา่งไรที�แม่กลบัมาเดินได ้
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ตอบ  รู้สึกดีใจค่ะ รู้สึกคิดว่า เราก็มีความมั�นใจ คุณยายบอกมั�นใจมาหาหมอเขียวแน่นอน 
ศรัทธาวา่ จะมาทางนี3 เลย โทรศพัทม์าปรึกษาหมอ อาหมอบอกให้กลบัมารักษาที�สวนป่า
นาบุญ คุณยายก็ดีใจมีพลังชีวิตขึ3 นมาทนัทีเลยค่ะ เมื�อรู้ว่าจะมารักษากับอาหมอเขียว  
เราคิดวา่ถูกทางค่ะ ก็คงจะรักษาอยา่งนี3 ไปเรื�อย ๆ  ก็มั�นใจวา่ถา้เราดูแลอยา่งนี3 ไปเรื�อย ๆ  
พวกความดนั เบาหวานคงไม่กลบัมา แลว้ ก็ดูแลสุขภาพอยา่งนี3  คิดวา่ฟื3 นได ้คงตอ้งระวงั
ไปเรื�อย  ๆ  เพราะอายกุ็มากขึ3นแลว้  

 

 
กรณีศึกษาที� 
6.39 พิศิษฐ ์วงศเ์มืองแสง 
ชายไทย อาย ุ23 ปี 
สัมภาษณ์ ที�สวนส่างฝัน จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
 
ถาม: 

 
แนะนาํตวัเองก่อนเป็นใคร มาจากไหน 

ตอบ: ผมชื�อพิศิษฐ ์วงศเ์มืองแสง ชื�อเล่นก็ เดวดิครับ ตอนนี3อยูว่ารินชาํราบ  
ถาม: เรียนจบชั3นไหน 
ตอบ: ตอนนี3จบปริญญาตรีที�มหาวทิยาลยัอุบลครับ เพิ�งจบ 
ถาม: สาขาอะไรครับ 
ตอบ: สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ครับ 
ถาม: ออ้ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์นะ 
ตอบ: วงเล็บนิดนึง  (หวัเราะ) วา่ เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�งนะครับ 
ถาม: จบเกียรตินิยมอนัดับหนึ� งนะนี� แล้วชีวิตจบเกียรตินิยมอนัดบัหนึ� ง เห็นว่าไปทาํงานที�

กรุงเทพ 
ตอบ: ครับ ก็คือจบแลว้ปุ๊บไปทาํงานที�กรุงเทพ เงินเดือนก็สตาร์ท หมื�นแปดครับ 
ถาม: ออ้ สตาร์ทที�หมื�นแปดนะ ไปทาํงานที�กรุงเทพ แลว้เป็นไง 
ตอบ: แต่วา่ไปไม่รอด  (หวัเราะ) 
ถาม: ทาํไมไปไม่รอด 
ตอบ: เพราะวา่สุขภาพไปไม่ไหวครับ ก่อนหนา้นั3นป่วย ๆ  มานานแลว้ ป่วยตั3งแต่อาย ุ13 ปี 
ถาม:  ป่วยตั3งแต่อาย ุ13 ปี  
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ตอบ: ป่วยตั3 งแต่อายุ 13 ปี ตอนนี3 ก็ 22 ย่าง 23 ปี ครับ ก็ตอนนั3 นเริ� มแรกคือไปเตะตะกร้อ  
(หวัเราะ) ตอนนั3นมีวชิาพละพอดี เลยเตะตะกร้อ ปกติเราก็ไม่ค่อยเป็นคนเล่นกีฬาอยูแ่ลว้ 
พอไปเล่นก็เลยสนุกจึงเดาะใหญ่เลย แลว้คราวนี3 เราไม่ไดว้อร์มดว้ยครับ มนัก็เลยกลา้มเนื3อ
อกัเสบ มนัจะมาอกัเสบอยู่ตรงขาพบัดา้นในนี�ครับ ตรงนี3 น่ะครับ พออกัเสบปุ๊บ แม่ก็พา
ไปหาหมอ ทีนี3 หมอเขาก็ตามสูตรครับ ก็คือก็ให้ยาแก้อกัเสบมา แล้วทีนี3 กินไปมนัก็ 
ไม่หาย กินไปชุดแรกก็ไม่หาย ไปเอาชุดสองมาอีกก็ยงัไม่หายอีก เราก็เดินขาลาก ๆ  ไป 
ช่วงนั3น พอผา่นไประยะหนึ�งแทนที�จะหายกลบัไปเป็นที�อื�นดว้ย  (หวัเราะ) คือทีนี3 จะไป
ลงเข่าแลว้ทีนี3ลงเข่าทั3งสองขา้งพอลงเข่าปุ๊บก็วิ�งไปเทา้ก็มี  เหมือนเวลาเราเดินจะรู้สึกเจ็บ
เหมือนเราเหยียบเข็มน่ะครับ เวลาจะเดินลงส้นเทา้ มนัจะเหมือนเราเหยียบเข็มแปล๊บ ๆ  
เลย แล้วเทา้ก็จะบวมด้วย ใส่รองเทา้นักเรียนก็ไม่ได้มนัจะบวมมากครับ แต่ก็กินยามา
ตลอดตอ้งอดทนมาตลอดครับ คือกินยาทั3งที�เป็นอยา่งนั3น เราไม่รู้จะทาํยงัไง แม่ก็พาไป
รักษาฝังเข็มบ้าง บางทีก็ไปอบสมุนไพร แล้วก็ไปหาพวกหมอเป่าหมอนํ3 ามนต์อะไร  
(หัวเราะ) ไปหามาหมดแต่มันไม่ดีขึ3 นครับ แต่ว่ามันจะมีข้อสังเกตคือจะดีขึ3 นในช่วง
ระยะเวลาแป๊บเดียว แลว้มนัก็กลบัมาเป็นใหม่อีก พออกัเสบไปนาน ๆ  แลว้คราวนี3 ไปหา
หมอวนิิจฉยัวา่เป็นโรคเส้นเอน็ยดึติดครับ คืออาการเอ็นในร่างกายของเรามนัยึดติดไดเ้ร็ว
กว่าคนปกติ เวลาเราไปนั�งหรือเวลาอยู่อิริยาบถใดนาน ๆ  แลว้เราไม่ขยบัมนัจะติดขึ3น
มาแล้วเราจะลุกยาก เดินยาก แต่ว่าหมอบอกว่าไม่มีวิธีรักษา ไม่รู้โรคนี3 เป็นขึ3 นมาได้
อยา่งไร ก็บอกวา่ใหกิ้นยาครับ แลว้ก็พยายามกายภาพบาํบดัครับ ก็มนัเป็นมานานผมก็เลย 
ปลง ๆ  มนัไป เพราะว่ามนัเป็นมานานก็เลย ปลง ๆ  มันไป ก็ทาํตวัเหมือนคนปกติ
ธรรมดา แลว้ก็ใช้ชีวิตไป กินยาตลอด แต่ว่าความเจ็บ มนัก็เจ็บอยูค่รับ แต่ว่าเราก็ทนไป 
ทนมาตลอดจนเรียนจบครับ เราก็คิดว่า เออ ทาํงานต่อละกนั ทีแรกก็ว่าจะรักษาตวัเอง
ก่อน แต่ว่า พอดีพี�เขาเปิดบริษทัใหม่ เขาก็บอกว่ามาช่วยหน่อย บริษทัเปิดใหม่ ไม่มีคน
เลย ไปทาํงานก่อน ก็ไปทาํงานอยู่กรุงเทพฯ ได้ 4 เดือนนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่า
อากาศมนัไม่ดีนะครับ มนัก็เลย หรืออะไรหลาย ๆ  อยา่งนะครับ ที�กรุงเทพฯ ทาํให้อาการ
มนัยิ�งหนกัขึ3น หนกัขึ3น พอถึงจุดหนึ� งมนัก็ไม่ไหวแลว้ครับ พอดีป้าดาวกบัแม่ไหม รู้จกั
กบัคุณแม่ พอดีมีคอร์สสุขภาพเลยชวนผมมาเขา้ ทีแรกก็ไม่เชื�อหรอกครับวา่มนัจะรักษา
หายไดอ้ยา่งไรเพราะผมไปหามาหมดทุกที�แลว้ครับ  

ถาม: เห็นวา่กินยามา 9 ปี แลว้ใช่ใหม 
ตอบ: กินยามา 9 ปี แลว้จะหายเพราะกินผกัไดอ้ยา่งไร 
ถาม: ยาเมด็ที�แพงที�สุดราคาเท่าไหร่ 
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ตอบ: ตอนนี3 ที�กินอยูนี่�เมด็ละ 50 บาท ครับ 
ถาม: เมด็ละ 50 บาท กินทุกวนัเลยนะ 
ตอบ: ครับ กินทุกวนั 
ถาม: ก่อนมาคอร์สนี�นะ 
ตอบ: ครับ ยานี3ก็ไม่ไดเ้ป็นตวัเดียวตลอด หมอจะเปลี�ยนมาให้เรื�อยเพราะวา่ยาเป็นยาที�เป็นโรค

ที�ยงัไม่มีการรักษาใหห้าย ก็เลยเป็นยาที�ถูกวจิยัขึ3นมาใหม่แลว้ก็ยงัไม่มีการทดสอบผลขา้งเคียง
กบัคนนะครับ เพราะยาพวกนี3บางทีผลขา้งเคียงจะมีระยะยาวมาก เขาก็ไม่สามารถทดสอบได้
เพราะเป็นยาที�ออกมาใหม่ ก็เลยปล่อยใหก้ลายเป็นหนูให้เขาดว้ยก็เป็นหนูลองยาให้เขา ก็
ไม่รู้วา่กินเขา้ไปจะเป็นอะไรบา้ง 

ถาม: กินเขา้ไปมนัหายดีไหมล่ะ  
ตอบ: ไม่หายหรอกครับ มนัก็เจ็บ มนัก็กด ๆ  แลว้มนัก็มีอาการครั�นเนื3อครั�นตวั ถึงแมว้า่เรากิน

เขา้ไป มนัจะไม่ปวด แต่วา่มนัจะยงัตึงอยูค่รับ แต่ก็ไม่กินก็ไม่ได ้คือครั3 งหนึ�ง ผมก็ลองไม่
กิน 3 วนัเท่านั3นนะครับ แทบคลานเลยครับ 

ถาม: แทบคลานเลยนะ 
ตอบ: ครับ เพราะมนัปวดมาทุกข้อเลยครับ ทีนี3 พอแม่บอกมีคอร์สนี3  ก็เลยลงมาเลย ทีแรก 

ก็ลางานเลย ลาเลย 5 วนั เป็นบริษทัของพี� ก็เลยลาไดเ้ยอะ ก็เลยลาไปเลย 5 วนั ก็ลองมา
กินดู เราก็ไม่กินยา รู้สึก 3 วนัแรกนี� คือสงสัยฤทธิJ ยายงัครอบอยู่เพราะว่ามนัยงัไม่ค่อย
ปวดเท่าไหร่ พอวนัที� 3 นี� โอ มนัมาแลว้ ถึงเราจะกินแบบนั3นอยู่ แต่เราก็ทนเอานะครับ
เลือกเอาว่ายงัไง มนัจะไดรู้้ว่า มนัจะดีขึ3นหรือเปล่าครับ คือถา้เราไปกินยามนัเหมือนเรา
ไปเบรคอาการไวน้ะครับ ใช่ไหมครับ แล้วเราจะไม่รู้ว่า เราจะดีขึ3 นหรือมนัจะแย่ลง  
ตรงนั3นมนัจะวดัไม่ได ้เราตอ้งอดทนเอาครับ ก็เลยตดัสินใจไม่กินเลย ก็กินสูตรเยน็ตาม
หมอเขียวตลอด แต่ว่าวนัที� 4 มนัก็เบาขึ3น ค่อยดีขึ3น ดีขึ3น ดีขึ3นมาเรื�อย ๆ  จนถึงขณะนี3  
ไม่ไดกิ้นยาเลย คือไม่กินมนัเลย มนัก็เทียบเท่ากบัไม่กินยาเลยครับ แต่วา่อาการขา้งเคียง
มนัจะไม่มีนะครับ มนัจะไม่ครั�นเนื3อครั�นตวั มนัจะเบา ถึงมนัจะตึงจะปวดนิดหน่อย  
แต่ว่ามนัก็ไม่เหมือนกินยานะครับ กินยามนัเหมือนไปกดไว ้ไปกดประสาทไวน้ะครับ 
มนัจะรู้สึกหนกัตวัครับ พอเรามากินแบบนี3 ดว้ย มนัจะเบาเนื3อเบาตวั พอเราไม่ไดกิ้นเนื3อ
ไม่ไดกิ้นอะไรนอกค่าย มนัก็ฟื3 นได้เร็วนะครับ เพราะบางทีบางครั3 ง ผมปวดเข่าอย่างนี3   
ผมก็กินแบบนี3 ล่ะครับ ตื�นขึ3นมามนัก็หายไปเอง ไม่รู้วา่มนัหายไปไดอ้ยา่งไร มนัปวดบา้ง
ไม่ปวดบา้ง มนัก็ค่อย ๆ  ซ่อมไปนะครับ คุณหมอบอกว่า พอมนัดีขึ3นแลว้ มนัก็จะดีขึ3น
เรื�อย ๆ  เพราะวา่ร่างกายของคนเรา มนัจะมีคุณสมบติัซ่อมแซมตวัเองอยูแ่ลว้นะครับ ถา้
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เราไปดูถูกร่างกายของเราโดยการเอายาไปกดไวน้ะครับ ร่างกายของเรามนัก็จะไม่ได้
ซ่อมตวัเองสักทีนะครับ ก็เหมือนเราไปหลอกร่างกายตวัเองวา่ดีแลว้ แต่จริง ๆ  แลว้ มนั
ไม่ไดดี้เลย ถา้มนัไม่ใช่การรักษาโรคที�ตน้เหตุนะครับ มนัก็เป็นการแค่ระงบัไวน้ะครับ 
เราก็ไม่ได้รักษาที�สาเหตุมนัจริง ๆ  สักทีนะครับพอมาถึงวนันี3  ก็พบทางออกแล้วครับ 
หลงัจากที�มนัไม่มีทางไปนะครับ มนัมืดมนมาเก้าปี มืดมนมาหมด แล้วก็รู้สึก ว่าชีวิต 
ไม่เอาอะไรแลว้ เพราะว่าเงินหามาก็ไม่มีความสุข เพราะว่าเราเห็นคนอื�นเขามีความสุข 
แล้วทาํไมเราทุกข์อย่างนี3  เออทั3งที�เราเรียนมาก็จบมา มีงานทาํอย่างดี เงินก็มี แต่ทาํไม
ทรมานจงัเลย ไม่มีความสุขเลย 

ถาม: สิ�งที�ไม่มีก็คือความสุข 
ตอบ: มีทั3งเงิน มีทั3งงาน มีครบหมดนะ แต่ไม่มีความสุข สุดทา้ยก็เลยตดัสินใจลาออกเลย ตอนนี3

ก็วา่ตอ้งรักษาตวัเองใหห้ายก่อนครับ เรื�องอื�นค่อยวา่กนั ตอนนี3 สุขภาพตอ้งมาอนัดบัหนึ�ง 
ถาม: สุขภาพตอ้งมาอนัดบัหนึ�ง 
ตอบ: ครับ 
ถาม: เห็นว่าครั3 งหนึ� งนี� พอเสร็จคอร์สสุขภาพเสร็จ ตอ้งกลบัไปเคลีร์ยงานไปส่งงานก่อนจะ

ลาออกใช่ไหม แลว้กินอยูอ่ยา่งไร ร่างกายเป็นอยา่งไรที�ไปเมืองหลวงนี� 
ตอบ: ผมก็พยายามกดกิเลสเต็มที�เลยครับ มนัมีแต่ของอร่อย ถา้เรามองไปตลาดตามร้านอาหาร

นี� มนัไม่มีอาหารที�เราจะกินไดเ้ลย อาหารในเมนูนี� ไม่มีอะไรที�เราจะกินไดเ้ลย ผมก็เลย
สั�งตม้จืดผกับุง้ เอาไวกิ้น ก็กินพอใหม้นัอิ�มทอ้งก็พอครับ ถา้ให้เรากินอร่อยสู้ให้เราไม่กิน
ดีกว่า ก็เรารู้ว่าถ้าเรากินเขา้ไปเราเจ็บแน่นอนครับ เราเลยไม่กินดีกว่ากินอย่างอื�นเอา  
กินกลว้ยกินอะไร ให้มนัอยู่ทอ้งไป ที�โน่นมนัก็ร้อนนะครับ พอเรากลบัมาสวนนะครับ  
ก็คือ อากาศจะดีมากเลยครับ เพราะว่ามนัเป็นธรรมชาติ มีตน้ไมเ้ยอะ พอเราไปที�โน่น
รู้สึกวา่ร้อนมากครับ คือพอเราจบัหนา้เรา มนัจะร้อนมากเลยครับยิ�งไปวนัแรกนี� หนา้จะ
ร้อนมากเลย เพราะว่าที�พกัชั3นแปดด้วยครับมนัร้อนมาก  กว่าจะเคลีร์ยงานเสร็จ ร่อแร่
กลบัมาเลยครับ เกือบเอาตวัไม่รอดครับ แต่ทีนี3พอกลบัมาตรงนี3 ปุ๊บแลว้ ตื�นขึ3นมาก็ เออดี
ขึ3นแลว้ครับ ดีขึ3นอยา่งเห็นไดช้ดั 

ถาม: กินอาหารสุขภาพวนัเดียวนี�นะ ที�ดีขึ3นเลย 
ตอบ: ครับ กาํลงักลบัคืนมา นะครับ 
ถาม: อยากใหเ้ล่าชีวติของคนในเมืองสักหน่อยวา่ มีชีวิตอยูเ่ป็นอยา่งไร มีชีวติน่าอยูไ่หม 
ตอบ: ชีวิตคนในเมืองหรือครับ ส่วนใหญ่ที�ไปทาํงานกรุงเทพ ถา้เป็นพวกผมที�จบมาใหม่ก็ไป

เป็นพวกมนุษยเ์งินเดือนครับ ก็เป็นชีวิตในรูปแบบเดียวกนัหมดแหละครับ เป็นบล๊อค ๆ  
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คือเรียนมาจบมา หางาน หาเงิน ก็ทาํงานออฟฟิศตื�นมา 8 โมงเช้า ก็ไปทาํงาน บางที 
ก็ไม่ไดกิ้นขา้วเชา้นะครับ ผมนี�แต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรมา สุขอนามยัจดัวา่แยเ่หมือนกนั กิน
นอน ขบัถ่ายไม่ตรงเวลาเลย แลว้ยิ�งตอ้งอยู่หน้าจอคอมด้วยครับ ก็นั�งนานดว้ยแหละ ที�
สาเหตุที�เป็นที�มนัไม่หายดีก็คือ เรานั�งนานดว้ยครับ ยิ�งเป็นงานที�เกี�ยวกบัคอมมนัตอ้งนั�ง 
อยู่ตลอดวนัเลยครับ แล้วตอ้งใช้สมองด้วย และก็เครียดเยอะด้วยครับ เพราะว่ามนัใช้
สมองเยอะครับ การคิดเขียนโปรแกรมแต่ละโปรแกรม น่ะครับ 

ถาม: แลว้นอนดึกไหม 
ตอบ: ดึก ดึกนี�ดึกมากครับ ตีสอง ตีสาม คือระบบมนัรวนไปหมดนะครับมนัไม่สมดุลอะไร 

สักอย่างครับ วิธีแกคื้อเราตอ้งปรับสมดุลให้มนัสมดุลมากที�สุด ก็คือนอนตรงเวลา ถ่าย
ตรงเวลาครับ ทุกอยา่งมนัก็ค่อย ๆ  ดีขึ3น ตามลาํดบัครับ 

ถาม: แลว้อาหารการกินที�กินมาเรื�อย ๆ นี� แต่ก่อนกินแบบไหน 
ตอบ: ตอนก่อน ชอบมากคือ คะนา้หมูกรอบนี� มาเป็นอนัดบัหนึ�งเลย 
ผูส้ัมภาษณ์ พดูเสริม :โห ร้อนมาก คะนา้ก็ร้อน หมูกรอบก็ร้อน นํ3ามนัก็ร้อน แลว้ก็จะมีพริกไทย  

           ที�เขาใส่ในนั3น โอย ร้อนมหาร้อนเลย  คะนา้หมูกรอบนี� 
ตอบ: ไม่รู้จะสั�งอะไร ผมชอบสั�งแบบจะกินอะไรก็กินอยูอ่ย่างนั3นดว้ยครับ สะสมมาเยอะมาก

ถา้อาหารไม่ตอ้งพดูถึง กินรสมนัตลอด แม่ก็ชอบบาํรุงลูก  หาของหวานมาใหกิ้นเยอะเลย  
ผูส้ัมภาษณ์ พดูเสริม : อ๋อ กินของหวาน 
ตอบ: เห็นลูกไม่สบาย แม่ก็ยิ�งบาํรุงใหญ่ บาํรุงของหวาน เราก็กินไปดว้ยเล่นคอมไปดว้ยยิ�งมนั 
ผูส้ัมภาษณ์ พดูเสริม : คอมพิวเตอร์ก็ร้อน นอนดึกก็ร้อน  
ตอบ: นี�คือเหตุ ร้อน ๆ  มนัไม่ไหว เลยตอ้งเปลี�ยนตวัเองครั3 งยิ�งใหญ่เลย ตอ้งเปลี�ยนทุกอยา่งเลย 
ถาม: มาวนัแรก ๆ  กินอาหารเป็นอยา่งไรบา้ง 
ตอบ: โห ขณะกินแทบนํ3 าหูนํ3 าตาจะไหล จากแต่เดิมเคยกินอร่อย ๆ  แต่มนัมาถึงขนาดนี3แลว้ก็

ตอ้งเสี�ยงดู 
ผูส้ัมภาษณ์ พดูเสริม : เสี�ยงดู นะ 
ตอบ: ครับ เสี�ยงดู มนัไม่มีทางไป มนัตนัแลว้ เพราะว่า ผมทาํไดห้มดทุกอย่างเลย ก็คือถา้หาย

ผมจะทาํทุกอย่างเลยครับ ฝังเข็มอะไร ผมทาํมาหมดแลว้ ถา้มีโอกาสเป็นไปไดผ้มก็จะ
ลองครับ ก็ชีวติของเราเนอะ สุขภาพของเรา ความสุขของเรา มีอะไรจะถามอีกครับ 

ถาม: ตอนที�รู้สึกทอ้แท ้มีการดูแลจิตใจตวัเองอยา่งไร 
ตอบ: ก็ทาํเป็นไม่สนใจอะไร ก็ทาํเป็นวา่ เวลาเราปวดมาก ๆ  อยา่งนี3  เราก็ไม่สนใจ ก็ไปทาํ 

อยา่งอื�น ไปเล่นคอม  
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ถาม: เล่นคอม 
ตอบ: ก็คือเป็นการหนีปัญหานะครับ เราก็ไม่สนใจมนั เราก็ไปทาํอยา่งอื�น แต่สิ�งที�เราทาํมนัทาํ

ให้อาการหนักขึ3นอีก อาจเป็นอมัพาตได้เลยครับ เพราะว่า เคยมีอาจารยท์่านหนึ� งท่าน
สอนอยูโ่รงเรียนที�ผมไปเรียน เป็นโรคคลา้ยกบัผมนะครับ แต่ตอนนี3ท่านขยบัแทบไม่ได ้
อยากไปบอกทางแกไ้ขใหท้่าน เผื�อท่านจะมีทางออกมั�งครับ คือท่านขยบัไม่ไดเ้ลย มนัตึง
ไปหมด นอนหงายนี�ก็สั�น เมื�อสามสี� ปีที�แล้ว ผมยงัเห็นท่านเดินได้อยู่เลยครับ แต่ว่า
ตอนนี3ท่านไปไม่ไดแ้ลว้ และถา้ผมมาชา้กวา่นี3 นี� อีกสามสี�ปีผมก็เป็นแบบนั3นแน่นอนครับ 

ถาม: อาจารยส์อนคอมพิวเตอร์เหมือนกนัหรือ  
ตอบ: ครับ 
ถาม: ทาํใจไดอ้ยา่งไรกบัโรคที�เป็นอยู ่
ตอบ: ส่วนใหญ่เราจะปลงมากกวา่ เราจะยอมรับวา่คือเป็นเวรเป็นกรรมเรา วบิากเรามากกวา่เรา

ก็ยอมรับมนัไปครับ ไม่เคยคิดจะฆ่าตวัตายนะ  
ถาม: วนัหนึ�งนี�ไปดูสวนนา้แต๋นแลว้แลว้คิดอยา่งไร 
ตอบ: ก็เกิดจุดประกายเลยครับ เพราะวา่เราดูแลว้ เราคงจะตอ้งเลือกสิ�งที�ดีที�สุดให้กบัตวัเองนะ

ครับ เพราะว่า ถึงเราจะหายแลว้ ถา้เรากลบัไปทาํอย่างเดิมอีก กลบัไปทาํงานตรงนั3นอีก 
มนัตอ้งมีสิทธิJ เป็นขึ3นมาอีกแน่นอน เพราะวา่มนัตอ้งทาํงานนาน มนัตอ้งใชส้มอง  

ถาม: ไม่ห่วงเงินหรือ 
ตอบ: ครับ 
ถาม: ทางนั3นเงินดีนะ 
ตอบ: ไม่ห่วงแลว้ครับเพราะวา่ คิดวา่ยงัไงชีวติก็สาํคญักวา่ครับ 
ถาม: ชีวติสาํคญักวา่เงิน 
ตอบ: ครับ ชีวิตสําคญักวา่ ถึงไดเ้งินมามากมายเราเจ็บเราป่วยเราไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์

ครับ สู้เราทาํแบบพอมีพอกิน ใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่า ไม่ต้องมีเงินมากก็ได้ เรามี
ความสุขในแบบที�พอเพียงนะครับ ก็คือพอดีพอ่ก็มีที�ดินอยู ่เลยคิดวา่ถา้มีโอกาส ถา้ตวัเอง
หายดีนี�  มีแรงเราก็จะไปทาํสวนครับ ก็จะมาศึกษาที�สวนส่างฝันนี�ล่ะครับ ว่าจะไปทาํ
อยา่งไรดี จะมาขอความรู้อะไรพวกนี3ครับ 

ถาม: ทา้ยนี3อยากฝากอะไร  
ตอบ: อยากจะฝากวา่คือ ยุคนี3 นะครับ ไม่รู้เป็นอยา่งไร มีแต่พวกสารพิษ สารเคมีอะไร สิ�งย ั�วยุ

อะไร มากมาย ผมก็เป็นห่วงพวกน้องรุ่นใหม่ โดยเฉพาะลูก ๆ  หลาน ๆ  ของพี�น้องทุก
คนนะครับ ก็คือถา้เกิดวา่ ผมไม่ไดม้าเขา้ตรงนี3  ผมยงัไม่รู้เลยว่าผมจะเป็นอยา่งไร ถา้เกิด
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แลว้คนอื�นที�เขาไม่รู้ล่ะ คนอื�นที�เขาไม่รู้จกัวิธีป้องกนัตวัเองแบบวิธีการเลือกอาหารนี3  เขา
กินไปเขาก็ตอ้งป่วย บางทีผมเห็นคนที�อยู่ขา้งนอก ผมยงัคิดสงสารเขาเพราะว่า เห็นเขา
กินอย่างนั3น ก็รู้ว่าสักวนัหนึ� งเขาก็ตอ้งป่วยแน่นอนนะครับ ก็เลยอยากฝากว่า ถา้เกิดเรา 
มีญาติ ก็ตอ้งฝาก ๆ  บอกไวด้้วยนะครับ เพราะว่าบางทีมนัจะได้อานิสงส์กบัเราด้วยครับ 
เพราะวา่คนอื�นจะไดมี้วิธีรู้จกัรักษาตวัเอง แลว้ก็ลูก ๆ  ของเขา เฉพาะเด็กยุคนี3 เป็นเด็กยุคของ
คอมพิวเตอร์ ก็จะติดกนัมากเลยคอมพิวเตอร์นี� โดยเฉพาะมนัจะมีพวกเกมส์อะไร มาล่อใจ
เยอะแยะทาํใหเ้ด็กนี� ไม่อยากออกหนา้จอคอมพิวเตอร์เลย นี�ครับคือ มีโอกาสที�จะเป็นโรค
เหมือนผมเยอะเหมือนกนั เพราะว่าคอมพิวเตอร์นี� เป็นสาเหตุหนึ� ง เหมือนกนัครับ เพราะว่า
เล่มเกมส์นี�ไม่ใช่จะสนุกอย่างเดียว ก็เกิดความเครียดได้ด้วย เพราะว่าเราต้องการเอาชนะ
หรือไม่ก็แข่งขนักบัคนอื�น ยิ�งเกมส์ออนไลน์ เด็กก็ติดงอมแงม ถึงขนาดเล่นจนตายช็อคคา
เครื�องคอมพิวเตอร์เลยก็มีหรือไม่ก็ไม่ไดกิ้นนํ3 า 3 วนั 3 คืน มนัอนัตรายมากขนาดนั3นเลย 
แบบวา่ มนัจะเป็นโลกสังคมของมนัเลย ถา้เกิดเด็กเขา้ไปตรงนั3นปุ๊บ จะออกมายากมาก
เลยครับ ฝากใครที�มีลูกมีหลาน ก็ถา้เขา้ไปตรงนี3 แลว้มนัจะออกมายากครับ ผมเห็นเด็ก
หลายคนแลว้ครับ เขา้ไปแลว้ไม่คุยกบัพอ่แม่ เขาจะเขา้ไปอยูใ่นโลกนั3นเลยนะครับ มนัจะ
ออกมายากมากครับ ก็ฝากตรงนี3ดว้ยนะครับ แลว้ก็ฝาก เรื�องสุขภาพนะครับ ห่วงสุขภาพ
นอ้ง ๆ  มากครับ ก็เพราะวา่ ทุกวนันี3ก็มีพวกอาหารขยะเยอะเหมือนกนั ยิ�งบะหมี�กึ� งสําเร็จรูป
เด็ก ๆ จะไม่เขา้ใจหรอกวา่มนัมีโทษอยา่งไร ผมก็ไม่เชื�อ แม่ผมบอก ผมก็ยงัไม่เชื�อเลย ก็
ยงักินมาตลอด จนคุณหมอมาพูดให้ฟัง อธิบายว่ามนัอนัตรายอย่างนี3  เราจึงเชื�อนะครับ 
เพราะวา่อาจจะดว้ยคุณหมอมีวฒิุมากกวา่ มนัน่าเชื�อถือมากกวา่ คือถา้แม่บอกเราจะดื3อใช่
ไหมครับ เป็นลูกนี�เราจะดื3อ แต่พอเป็นคุณหมอบอก ก็คือเชื�อครับ  

ผูส้ัมภาษณ์ พดูเสริม : ขอบใจ เดวดิมากนะที�มาเล่าประสบการณ์ ชีวติผา่นพน้ความทรมานมาได้
อย่างไร ปวดตึงตามกล้ามเนื3อ ตามตวั 9 ปีนี�  ไม่ใช่ธรรมดานะครับ ชีวิตนะแค่เราปวด
อะไร สักวนัสองวนั เราก็รู้สึกทรมานแยแ่ลว้นะ นี�อยู่กบัความทรมานมาได ้ความปวดนี�
มนัทุกขท์รมานที�สุด ก็อยูสู้่มาได ้9 ปี แลว้วนัดีคืนดี ก็มีบุญนะ ปกติเราจะไม่รับคนนอก
มาเขา้ค่าย อาดาวและแม่ไหม ก็มาขอบอกวา่ ขอคนนึงเถอะหลานผม ขอคนนึง ขอคนนึง 
เอา้ คนนึงก็คนนึง ลองดูสิว่าเขาจะสู้ไหวไหม ยิ�งคนหนุ่มนะ จะสู้ไหวหรือ ปรากฏว่า
เดวิดก็สู้ไดน้ะ กินอาหารจืดนะ ผา่นด่านที�เรียกวา่ด่านอรหนัต ์ด่านนี3 ใครผ่านได ้ก็ถือว่า
สุดยอดนะ และเดวดิก็ผา่นได ้ก็ไดร้างวลัในชีวติ เหมือนกบัที�คนอื�น ๆ ที�ผา่นด่านได ้
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7.   บนัทึกการสอบนกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรม ในค่ายพระไตรปิฎก วนัที� 17-23 เมษายน 2558 
 
7.1 บนัทึกการสอบเขา้เป็นนกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรม 
 
กรณีศึกษาที� 
7.01 Khan Noon 
อาย ุ33 เพศ หญิง ชาวไทยใหญ่ 
 

กราบอาจารยห์มอเขียวที�เคารพและพี�ๆจิตอาสาทุกคนที�มาร่วมค่ายนี3  เจริญธรรมสํานึกดี
ค่ะ ชื�อปิ� นค่ะ มาจากประเทศอินโดนีเซีย ล่าสุดพ่อแม่เกิดที�พม่า ตอนอายุ15ปีไดมี้โอกาสมาใชชี้วิต
อยู่ในประเทศไทย จนถึงอายุ32ปี ปัจจุบนัอายุ33ปี พึงยา้ยไปประเทศมาเลเซีย แลว้ไปต่ออินโดนีเซีย 
ตอนนี3 เป็นแม่บา้นวา่งงานไม่ไดจ้บที�ประเทศไทย อยูพ่ม่าก็ไดเ้รียนหนงัสือไทยมีอาจารยท์่านหนึ� ง
รับสอนหนงัสือไทย แลว้พอมาเมื�อไทยก็มาศึกษาดว้ยตนเอง แลว้ก็มาเรียนทาํไม ปกติเป็นคนที�ชอบ
สุขภาพเรื�องของธรรมะ ตอนเเรกที�เคยไดย้นิชื�ออาจารยห์มอเขียว คิดวา่คงเป็นเรื�องของสุขภาพอยา่ง
เดียว แต่พอวนัหนึ�งไดมี้โอกาสเขา้ไปในยทููป เเลว้เจออาจารยห์มอเขียว คิดวา่คงเป็นเรื�องสุขภาพ พอ
เปิดเขา้ไปดูมนัไม่ใช่เเค่นั3นเขา้ไปแลว้รู้สึกใช่เลย รู้สึกวา่เป็นธรรมะที�ตอ้งการให้ความรู้ดา้นสุขภาพ
ดว้ย ตอนนั3นก็บอกกบัตวัเองแลว้วา่จะเป็นเเพทยว์ิถีธรรม นกัเรียนเเพทยว์ิถีธรรมให้ได ้แลว้หาขอ้มูล 
แลว้มาสมคัรเขา้ค่ายเมื�อพร้อม แลว้เขา้มาเดือนธนัวาคมปลายปีที�เเจง้ไป วนัที�10-15 ธนัวาคม ที� 
ชะอวดแลว้ก็กลบัไปมาเลเซีย อีกแลว้ก็กลบัไปอินโดนิเซียมาอีก เกือบจะไม่ไดม้าเเลว้ค่ะค่ายนี3 ก็
สามีก็จะไดไ้ปเกาหลี ก็ไม่อยากไปแต่ถา้เขาจะพาก็ตอ้งไป บงัเอิญวีซ่าไม่ไดก้็เลยโชคดีไดม้าท่าตรง
นี3 อีก นึกในใจว่าวีซ่าอย่าผ่านเลย เพราะอยากมาที�นี�มากกว่า เป้าหมายที�อยากเรียนแพทยว์ิถีธรรม 
เรื�องแรกๆเรื�องหลกัๆคือ ตอ้งการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา้ให้ละเอียดมากขึ3นแลว้เป้าหมายอีก
อย่างจะนาํความรู้นี3 ในอนาคตเพราะในปัจจุบนันี3 ยงัไม่พร้อมในปัจจยัต่างๆ ก็จะสะสมเรียนรู้ไป
ก่อนเรียนไปเรื�อยๆ มีความมุ่งหมายจะนาํความรู้นาํไปใช ้ที�บา้นเกิดเพราะวา่ในเรื�องของ ธรรมะที�
บา้นนั3น เขาธรรมะแบบคนเฒ่าคนแก่ พื3นบา้น เท่าที�รู้ไม่ถึงไหน เรื�องสุขภาพไม่ไดเ้ลย ยินดีตอนรับ
มติหมู่กลุ่มไหม เอาศีล5ก่อนนะ ปฎิบติัมาแลว้รู้สักพกั ปฎิบติัแบบหยาบๆทั�วไปก็ทาํ ดว้ยความเคย
ชิน แต่ก็จะทาํใหล้ะเอียดมากขึ3น ยนิดียอมรับมติหมู่กลุ่มสาํหรับหมู่มิตรสหายดีค่ะ 
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กรณีศึกษาที�  
7.02 กนกวรรณ อุดมทรัพย ์
เพศหญิง 
 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวที�เคารพเป็นอยา่งสูง เจริญธรรม
นักเรียนทุกท่านนะคะ ดิฉัน กนกวรรณ อุดมทรัพย์ มาจากขอนแก่น ที�มาสมัครใหม่เข้าค่าย 
จุดประสงค์ในตอนแรกก่อนที�จะมาเขา้ค่ายนะคะ ทาํงานอยู่ที�ดูไบ เคยมีอาการไม่ค่อยสบาย ได้เข้า
อินเตอร์เนตหาขอ้มูลสถานที� ไดเ้ขา้ไปเจออะไรที�ดี ๆ ก็จะคลิกเขา้ไป ก็เจอหมอเขียว เอ๊ะ!! หมอเขียวนี�
คือใคร สามปีผ่านไปไม่ได้อยู่ในความสนใจนะคะ หลังจากสามปีผ่านไปก็เข้ามาดูอีก อ่าน
รายละเอียด ไปอ่านดูวิทยานิพนธ์ หลายอยา่งมนัก็ตรงกบัเรา เรื�องสมดุลร้อนเยน็อะไรอยา่งนี3ค่ะ ก็
ไปอ่านทุกอย่าง ดูคลิปตั3งแต่เรื� องดื�มนํ3 าย่านางปรับสมดุล แล้วก็กินอาหารปรับสมดุล มีพิษร้อน 
พิษเยน็อะไรอยา่งนี3ค่ะแลว้ก็เลยเริ�มปรับตาม คือปกติเป็นคนกินอาหารรสจดัเลยปรับตั3งแต่วนันั3น ตั3งแต่
ดื�มฉี�หลงัจากดูคลิปแรกของอาจารย ์เราก็ดื�มฉี�  ขนาดอาจารยท์่านยงัดื�มและมนัก็หาย อะไรอยา่งนี3ค่ะก็
เลยลองดื�มและก็เคยเป็นภูมิแพม้า 23 ปี หลงัจากรักษาตามยา 9 เมด็ที�ศึกษาตามแพทยว์ิถีธรรมอาการของ
เราก็ดีขึ3นจนอาการหายไป แลว้ก็ตดัสินใจวา่จะมาเป็นนกัเรียนเมื�อธนัวาคมปีที�แลว้ ตั3งใจวา่จะมาพกั
ร้อนสัก 4-5 วนั ก็จะมาเขา้ค่ายดว้ย พอมาเขา้ค่ายแลว้ไดก้บับรรยากาศที�เราไม่เคยพบ แบบมนัอบอุ่น 
พบกลัยาณมิตร พบมวลหมู่มิตรสหายดี ๆ สิ�งแวดลอ้มดี ๆ และโดยเฉพาะธรรมะของอาจารยม์นั
แปลก แลว้ทาํไม ทาํไมชอบบอกไม่ถูก สามารถทาํให้เราขดัเกลากิเลส จากที�เราเป็นคนยึดมั�น ถือ
มั�น เป็นคนรักความสบาย ชอปปิ3 งโน่นนี�นั�น ตามชีวิตที�เคยอยู่เมืองนอกมา พอไดฟั้งอาจารยเ์ราก็
สามารถ ลด ละ เลิกไดทุ้กอยา่งจากที�ก่อนเขา้ค่ายนะคะ ปกติเคยกินไก่ เนื3อหมู เนื3อววัที�เลิกมานาน
แลว้เกือบ 2 ปี ก่อนที�จะมาเขา้ค่ายนะคะ แต่ไก่ยงัมีกินอยู ่พอเขา้ค่ายเราก็เลิกไปเลย ยงักินไข่อยูบ่า้งค่ะ 
แต่ก็ลดลงไดเ้ยอะ อีกอยา่งอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยก็หายไปเยอะ เพราะไดย้า 9 เม็ดค่ะ ถือศีล 5ไดไ้หม 
ก็ไดค้่ะ ตอนนี3จะเป็นศีล 5 แบบหยาบ ๆ อาจจะมีบา้ง แต่เรื�องการฆ่าสัตว ์การลกัเล็กขโมยนอ้ยไม่มี 
ยงัมีเรื�องกินเนื3อ กินปลา กินไข่ นี�ล่ะค่ะ เขา้กลุ่มเพื�อนไดไ้หม ไดส้บายอยูแ่ลว้ หากหาความยุติธรรม
จากที�นี�ไม่ไดก้็ไม่มีที�ไหนในโลกแลว้ ขอบคุณค่ะ 
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กรณีศึกษาที� 
7.03 นายเกรียงศกัดิJ  ดิลกปุละพงษ ์
อาย ุ46 ปี เพศชาย  
 
 กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว และเจริญธรรมสํานึกดีพี�นอ้งผูรั้กสุขภาพทุกท่านครับ ผมนายเกรียง
ศกัดิJ  ดิลกปุละพงษ์ จบชั3นมธัยมปีที� 6 นะครับ อายุ 46 ปี ที�ผมมาตรงนี3  เพราะผมเคยป่วยหนัก มา
เรียนรู้ครั3 งแรกเนื�องจากมีจิตอาสาของอาจารยห์มอเขียว ไปที�สถานปฏิบติัธรรมนครนายกอนันี3 เป็น
จุดเริ�มตน้ ที�ผมอยากมาเรียนรู้เรื�องสุขภาพ ก็เลยตามมาในคอร์สสุขภาพ ก็พบวา่ทางนี3 เป็นทางที�จะ
รักษาสุขภาพตนเองได ้จึงเรียนรู้ไปเรื�อย ๆ และก็สามารถช่วยเหลือผูอื้�นได ้เป็นไปตามที� ตั3งใจไวต้รง
นั3น เพราะวา่ตอนเด็ก ๆ ตอนนั3นผมเรียนอยู ่ม. 4 ผมเคยไปอ่านหนงัสือแพทยช์นบท ในหลกัสูตรที�เรียนก็
จะมีหนงัสืออ่านเล่น พอผมอ่านแลว้รู้สึกวา่ยอมรับได ้ผมเองอยากจะเป็นหมอ แต่จะเป็นไดรึ้เปล่า? 
ตน้คือจุดเริ�มตน้ที�จุดไฟให้ตวัเองอยากเป็นหมอเพราะว่าชอบช่วยเหลือคนอื�นตั3งแต่เด็ก ๆ นี�เป็น
จุดเริ�มตน้ พอไดม้าเรียนรู้ที�ตวัเองป่วยและก็เรียนรู้ยา 9 เม็ด และเรียนแพทยท์างเลือกของอาจารย์
หมอเขียวแลว้นี� ทางนี3 เป็นทางที�ถูกตอ้งที�ตวัเราเองจะตอ้งมาเรียน เมื�อปี พ.ศ. 2554 อาจารยห์มอเคย
เกริ�นวา่จะเปิดการเรียนแพทยไ์ปดว้ย ช่วงนั3นผมก็ไดไ้ปช่วยงานจิตอาสาหลาย ๆ แห่ง ช่วงนั3นผมก็ไม่
ไดม้า มาอีกครั3 งเมื�อปีที�แลว้ เมื�อปี พ.ศ. 2553-2554 ก็ยงัมาคอร์สสุขภาพธรรมดา เมื�อปี พ.ศ. 2557 และ
มีเพื�อนบอกว่ามีการเรียนค่ายพระไตรปิฎกและอาจารยห์มอเขียวสอน ในเรื�องธรรมะดว้ย ซึ� งผมก็เรียน
ในเรื�องธรรมะมาพอสมควร เพราะผมเรียนถึงเปรียญ 9 ประโยค และผมไดสึ้กออกมาเพราะผม
ตอ้งการที�จะทาํงานช่วยเหลือคนไดท้ั�วไป จึงสึกออกมาเพื�อจะทาํตรงนี3 ทุกวนันี3  ก็ยงัทาํอยู่ดูแล
เรื�องสุขภาพหลาย ๆ แห่ง ในวดัไปตั3งแต่เหนือจรดใต ้อนันี3 คือจุดประกายตั3งแต่แรกตอนเด็ก ๆ ที�
อยากจะเป็นหมอ เหตุที�มาเรียนแพทยท์างเลือกแพทยว์ิถีธรรมเรา จะเห็นวา่แพทยใ์นโรงพยาบาลทั�วไป
ขาดคุณธรรม ซึ� งตรงนั3นผมไม่ใฝ่ฝันที�จะเป็นเลย พอมีแบบนี3ทาํใหมี้ความรู้สึกวา่น่าจะมาเรียน อยาก
มาเรียนเพราะวา่มนัไดท้ั3งทางดา้นจิตวญิญาณของความเป็นหมอ ที�จะดูแลตนเองและผูอื้�นดว้ย อนันี3
คือจุดประกายที�อยากจะมาเรียนนะครับ และก็เรื�องศีลห้าอนันี3ผมปฏิบติัทุกวนัและก็เขม้งวดขึ3นเรื�อย ๆ 
เหมือนพระ ก็คือไม่มีทีวี ไม่มีกาตม้นํ3 า ไม่มีแอร์ นอนกบัพื3น สําหรับเรื�องอาหาร ผมเป็นคนทาํงาน
เยอะ ดูแลสุขภาพคนอื�นเวลาจดัคอร์ส จะกินมื3อเดียวไม่ได ้เพราะบางทีผมนวดให้คนป่วยถึงเที�ยงคืน
เพราะเริ�มทาํตั3งแต่เชา้แปดโมง การทาํงานในวดัจะตอ้งทาํทุกอยา่งหลาย ๆ เรื�อง ตั3งแต่แปดโมงเช้า
ถึงเที�ยงคืน ทาํใหกิ้นอาหารแค่มื3อเดียวยงัไม่ได ้จึงยงัเป็นสองมื3ออยู ่ขอบคุณครับ 
 

 


