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ร่วมงานเขาชื�อคิมเบอลี�อองเป็นเชื�อสายพม่า เป็นแม่หมา้ยมีบุตร 3 คน บุตรคนโตมีครอบครัว ลูก
ชายคนเล็กยงัเรียนอยูใ่นมหาวทิยาลยัซานดิเอโกเพื�อนคนนี�จะส่งเสียลูกตลอดสามีเธอเสียชีวติตั�งแต่
อาย ุ50 เธออาย ุ57 ปัจจุบนันี�แลว้หนา้ที�การงานของเธอก็รับผดิชอบสูง ดูแลผูโ้ดยสารวไีอพีความเครียด
สะสมรุนแรงชนิดรุนแรงเลยนะคะ ปากเธอนี�เบี�ยวผดิรูปร่างตาจะปิดดา้นขวาดึงเขา้มาหากนั ก็
สังเกตเห็นมาเป็นเวลาเกือบ 2 อาทิตยก์็เลยเกิดความเวทนาเธอจะหลบหนา้ปิดบงัอาํพรางความผดิ
รูปร่างของหนา้ตาเธอ เราก็อยากจะช่วยเขาเพราะรู้สึกวา่เขาทุกขม์าก ก็พอมีโอกาสเราก็ทาํกวัซาให้
คือยาเมด็ที� 2 นี�เธอก็ไปหาแพทยเ์พื�อวนิิจฉยัก็ยงัไม่ทราบวา่สาเหตุอะไรที�ทาํใหห้นา้เธอปากเบี�ยว
เสร็จแลว้ก็บอก ตวัเธอเองนั�นแหละจะรักษาตวัเธอเองแลว้ดิฉนัก็เริ�มขดูจากศีรษะมาแลว้ก็พูดไป
ด้วยให้เขาตามจินตนาการไป เสร็จแล้วมาที�คอ ตามตาํราเป๊ะเลยค่ะเป็นเวลา 1 ชั�วโมงสามารถ
สัมผสัไดถึ้งความร้อนของตวัเธอนะ มาเขา้สู่ตวัเรานี�ซึ� งอากาศที�นู่นหนาวมากนะคะแต่ดิฉนันี�เหงื�อ 
เหงื�อออกซึ�งมนัประหลาด 1 ชั�วโมงเสร็จเราก็แยกยา้ยกนัไปทาํงานประมาณสัก ประมาณ 10-15 
นาทีไดเ้พื�อนคนนั�นเขาก็วิ�งออกมาหาดิฉนัที�ประตูเครื�องบินเขาบอก “ทิพย ์  ๆ Thank you so much” 
ขอบคุณมากเลยนะบอกเขาลืมตาไดเ้ขาไม่ตอ้งเช็ดนํ�าตาอีกต่อไปแลว้ แลว้เขาก็เคี�ยวอาหารไดป้าก
เขาอา้ มนัก็เลื�อนลงมาเลยค่ะเห็นชดัเจนมาก ตวัเองนี�ขนลุก บอกวา่นี�มนัคือความมหศัจรรย ์ มนัมี
จริง เราก็บอกเธอตอ้งเลิกทานเนื�อสัตวแ์ลว้ก็ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด พอวนัรุ่งขึ�นมาเราก็มา
ทาํกวัซาใหเ้ธออีกซํ� าอีกเป็นเวลาประมาณครึ� งชั�วโมง เธอบอกวา่พอทาํเสร็จเธอมองเห็นอะไรสวา่ง
ไปหมดเลย ชดัขึ�นเห็นผลทนัตา คือยาเม็ดที� 2 กบัยาเมด็ที� 8 คือธรรมะผสมกบัการรักษานี�มนัเห็น
ผลภายใน 1 ชั�วโมง นี�เคยประสบการณ์อยา่งนี�มาก่อนตวัดิฉนัเองเป็นคนมีสุขภาพดี นี�คือแรงดึงดูด
ที�ทาํใหดิ้ฉนัตอ้งมาเขา้ค่ายเพื�ออยากจะเรียนรู้ใหถ่้องแท ้ จะกลบัไปช่วยเพื�อนร่วมงานที�เขายงัเจบ็ป่วย 
อีกมากมายทุกเดือนจะมีเพื�อนเสียชีวติจากมะเร็ง หรือมะเร็งหนา้อกนี�คือปัญหาใหญ่ของที�สหรัฐอเมริกา 
คือมะเร็งอนันี�ก็คือแค่อ่านหนงัสือ ยงัไม่เคยเขา้ค่าย ไดอ้านิสงส์ก็คือประสบการณ์ตรงดว้ยตวัเอง เลย
ทาํใหต้อ้งมาเรียนรู้เพิ�มเติมนะคะ ไดอ่้านก่อน 4-5 เดือน ก่อนที�จะมาเขา้ค่ายนี�  

ได้มีโอกาส ไดเ้รียนทางลดันะคะ ถึงแมจ้ะไม่ได้เขา้ค่ายโดยตรงนะคะ ก็ได้ความรู้ไป
ระดบัหนึ� งแลว้แลว้ก็ไดไ้ปช่วยเพื�อนซึ� งเราเองก็ ตอนนั�นยงัไม่เคยกวัซามาก่อนดว้ย เป็นครั� งแรก
ที�กวัซาให ้

ที�ศีรษะจากที�บอกค่ะเริ�มจากตรงจุดกึ� งกลางแล้วก็ไล่มาเหมือนร่ม ที�อบรมแบบนั�น
เลยตามตาํราแลว้ก็มาที�คอที�หลงัเกือบทั�งตวัไดแ้ค่ครึ� งตวั เพราะวา่เรานั�งอยูใ่นออฟฟิศกวัผา่นเสื�อผา้
แลว้ใชแ้ค่อุปกรณ์ไมก้วัซาอย่างเดียว ช้อนก็เป็นไมธ้รรมดานํ� ามนัครีมธรรมดา กลวัเขาเจ็บแต่เขา
บอกวา่ไม่เป็นไรไม่เจบ็หนา้ดว้ย นี�คือตรงช่วงที�เขาเป็นคือจะออกเป็นสีชมพูเลยค่ะ ในขณะที�กวัซา 
หนา้เขานี�จะขึ�นเป็นสีชมพ ู



968 
 

เพื�อมาเรียนรู้อย่างถ่องแท ้คือเหมือนมาสานต่อ ก็ไดม้าธรรมะต่ออีกคือตามปกติดิฉันก็
ปฏิบติัธรรมมาสิบกวา่ปีถึงระดบัหนึ�งแลว้ พอไดม้าฟังท่านอาจารยห์มอเขียวพูดต่อไปไดอี้กที�นึกวา่
เหมือนติดเป็นจุดเครื�องหมายไวแ้ลว้มาต่อเส้นก็คิดวา่ไดป้ระโยชน์อยา่งสูงสุดในชีวิตเลยก็วา่ไดไ้ด้
ความรู้ยา 9 เม็ดแลว้ เอามาปฏิบติักบัตวัเองในชีวิตประจาํวนั คือพอทราบขอ้ปฏิบติันะคะ ปกติทุก
วนันี� ก็ใช้นํ� าปัสสาวะทาหน้าคือใชม้าไดป้ระมาณปีกว่าแลว้คือเครื�องสําอางแพง ๆ ไม่ไดเ้งินดิฉัน
หรอกตอนนี�  ใชเ้ช็ด พอรู้สึกวา่มนัแห้งก็ทาไปเรื�อย ๆ แลว้ก็หยอดตา ก็เอานิ�วจุ่มนี� เอาใส่ขวดไปที�
ทาํงานนี� ถึงเวลาวา่งก็จุ่มทา จะไม่มีกลิ�น ตอ้งไม่ทานเนื�อ คือไม่ทานเนื�อเลยตอนนี�ไม่ทานเนื�อสัตว์
ทานแต่ผกัอะไรพวกนี�  ถา้ไม่เชื�อลองจะหอมเหมือนกลิ�นใบชาอ่อน ๆ พอทาไปจะไม่ไดก้ลิ�นเพราะ
ถา้ไดก้ลิ�นเพื�อนร่วมงานเขาก็คงตอ้งทาํจมูกหรือวา่ทาํหนา้อะไรใหเ้ราเห็น แต่ไม่มี ไม่มีอาการนั�นยงั
ทาํงานตอนนี� ก็คือทานมงัสวิรัติก็ทาํไปทานปกติผกัอะไรอย่างนี� ถึงเวลาเราก็ทานตามปกติ มนัก็
เหมือนเกิดความเคยชินจะรู้สึกวา่จะเห็นอาหารที�มีเนื�อนี�จะไม่นึกอยากจะทานเลย มนัปฏิเสธไปเอง
โดยธรรมชาติแบบเหมือนจิตวิญญาณเราบอกอยา่ อยา่นะ อะไรอยา่งนี� ยจูะเป็นอนัตรายกบัตวัยเูอง
มนับอกเราเองบางครั� งตอ้งฟังตวันะว่า วนันี�อยากทานอะไรเขาจะบอกเลยตวัดิฉนัเองนี�นะจะบอก
อ๋อ วนันี� อยากทานสลดัอะไรอยา่งนี� เราก็ตอ้งหามาทานให้ได ้ก็จะบอกให้ทราบนะคะวา่การบาํบดั
วถีิธรรมของท่านอาจารยห์มอเขียวนี�เป็นประจกัษพ์ยานที�เด่นชดัมากเลย วา่เรารักษาดว้ยวิธีธรรมชาติ นี�
มนัมหศัจรรย ์มนัเป็นจริงขอให้ปฏิบติัดว้ยตวัเอง แลว้ท่านจะเห็นผลเองแลว้ปรากฏวา่นํ� าตาล เบาหวาน 
ลดลงเลยค่ะ เธอก็มาบอกวา่ตอนนี�ไม่ไดฉี้ดยาอีกแลว้เขาบอกเขาลดไปหมดทุกอยา่งแลว้ ปัจจุบนันี�
หนา้เบี�ยวหาย ตอนนี�แกสวย ยิ�มตลอดเวลา ไปไหนก็ยิ�มทกัทายเพื�อนฝงูเธอมีความสุขมากเลย 

(พรทิพย ์โพธิคามบาํรุง. สัมภาษณ์ 2556, มกราคม 28) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.20 สุเมธ คุณามาตย ์
ชายไทย อาย ุ44 ปี  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
โรคไทรอยด์ 

ชื�อตี[ครับ อาย ุ44 ปี ป่วยเป็นไทรอยดเ์พิ�งป่วย เพิ�งจะรู้วา่เป็นไทรอยด์ไดป้ระมาณ 2 เดือน 
เขา้เดือนที� 2 แต่เป็นอาจจะเป็นมานานแลว้ ไทรอยด์นี�ก็จะเป็นลกัษณะของโรคที�ต่อมไทรอยด์จะ
ผลิต ฮอร์โมนออกมามากกวา่ปกติจะทาํให้เรานี�เผาผลาญร่างกายเร็วแลว้ก็สั�น แลว้ก็เวลากินอะไรก็
จะถ่ายออกมา ถ่ายออกมาทั�งวนั ทีนี� มนัมีอาการแทรกซ้อนก็คือเวลาเรากินยานี� ไอต้วันี�มนัตวัยา
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ไทรอยดนี์� จะกดภูมิทาํใหเ้ราบางครั� งมีอาการแทรกซอ้นก็คือ ตอนแรกผมจะมีอาการคนัพอคนัหมอ
ก็จะให้ยาแกค้นั พอยาแกค้นันี�ให้แลว้สักพกัหนึ�งพอมนัหายคนัก็เลิกยา ต่อมามนัก็จะเป็นลกัษณะ
ของกลา้มเนื�อที�มีความผดิปกติ คือมนัจะปวดแบบรุนแรงมาก มนัจะยา้ยที�ไปตามขอ้ต่าง ๆ เดิมทีผม
ไม่เชื�อวา่การกินสมุนไพรแบบนี�จะสามารถรักษาโรคร้ายแรงไดห้รือวา่โรคในตวัเราได ้หรืออาจจะ
ไม่เกี�ยวกบัเราคือวา่ไม่เกี�ยวกบัไทรอยด์ที�เราเป็นอะไรอยา่งนี�นะครับ ทีนี�พอมาฟังบรรยายแลว้ ก็
เรื�องดีท็อกซ์เรื�องการดื�มฉี�  2 เรื�องนี� ผมคิดวา่ชาตินี� ผมก็ไม่ทาํตอนแรก ทีนี�พอมาฟังบรรยายจากพี�
นอ้งจิตอาสาแลว้ก็ผมฟังหมอเขียวแลว้ ผมก็มีความรู้สึกวา่เขา้ใจเป็นลาํดบัตามไป แลว้ก็เริ�มรู้สึกวา่ 
เออ ขอ้มูลที�หมอเขียวหรือพี�น้องจิตอาสาอธิบายนี�เป็นขอ้มูลที�น่าสนใจก็เลยทดลอง ผมก็ทดลอง 
อาหารนี�กินอยูแ่ลว้ก็ไปพยายามที�วา่กินอยา่งเตม็ที�ก็คือไม่พยายามจะลดละก็คือไม่คิดวา่มนัจะอร่อย
หรือไม่อร่อย แลว้ก็ลองทาํดีทอ็กซ์ดูวนัที� 2ใส่นํ�ายา่นางไปนิดหนึ�งแลว้ก็ดีทอ็กซ์ พอดีท็อกซ์ไปแลว้
นี�ไปได้แค่ครึ� งขวดนะครับ แต่พอเรียบร้อยเสร็จแล้วออกมานี� รู้สึกว่าร่างกายมนัโปร่ง มนัโล่ง 
อาการที�เราเคยเป็นอาการสั�น ๆ ขา้งในนี�มนัหายไปนะนี�คือมนัหายไปเกือบจะทนัทีเลยสังเกตตวัเอง
นี�วนัที� 3 ว่าผมไม่มีอาการทอ้งเสียแล้วก็คือถ่ายรอบเดียวตอนเช้า แล้วก็ไม่ได้ถ่ายอีกเลยทั�งวนั 
เพราะปกติก็จะถ่ายวนัละ 7-8 รอบ เพราะวา่มนัเผาผลาญเร็ว มนัจะเผาแลว้ก็ถ่ายออกแลว้ก็ฉี�บ่อย
มาก กลางคืนฉี�รอบเดียวแลว้ก็เชา้เลยครับฉี�ตอนก่อนนอนแลว้ก็เชา้เลย ปกติผมจะฉี�ถี�มากที�สําคญัก็
คือวา่ผมจะเป็นคนที�นอนไม่หลบั แต่มาที�นี�พอปล่อยค่ายเขา้ไปนอนปุ๊บก็หลบัเลย ตื�นทีเดียวตอน
เชา้เลย พอวนัที� 3 หรือประมาณวนัที� 4 นี�ผมจาํไม่ได ้ก็รู้สึกวา่เส้นเอน็ที�มนัเคยรู้สึกปวดตรงนั�นปวด
ตรงนี� นี� มนัเริ�มจะจางลงคลายตวัลงแลว้มนัเหมือนจะหายแลว้ ผมก็ทดลองหยุดยา หยุดยาตวัเส้น
เอน็นี�ตวัใหม่ก็มาลองโยคะดูปรากฏพอโยคะมนัก็แปล๊บ ๆ แต่เราก็ลองดูยงัไงเรามียาอยูแ่ลว้ยงัไงถา้
มีปัญหาก็กินยาไดน้ะก็ลองดูลองโยคะไปตามอาจารยก์็ปรากฏวา่ไม่มีอาการปวดเกร็งแบบแต่ก่อน 
เมื�อวานที�ไปเข้า เข้ากลุ่มที�ไปแบกท่อ ผมก็ทดลองดูคืออาการที�แบกท่ออาการนั� นรับรู้ได้ว่า
กลา้มเนื�อที�รับนํ�าหนกัแบบนี�มนัจะตอ้งปวดแน่ ๆ คือเรามีประสบการณ์มา 2 เดือนนี�เรารู้วา่อาการนี�
มนัปวดแน่เราก็คิดว่าเดี[ยวเตรียมกินยาเลย แต่ปรากฏพอเรายกอยา่งนี�มนัก็ไม่เป็น ขา้มวนัมาแลว้ก็
ไม่เป็นอะไร ตอนนี�ก็คือผมไมไดท้าํอะไรเยอะผมดื�มนํ� าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด ตามพอสมควรไม่ได้
ดื�มทั�งวนัก็คือก่อนอาหารแลว้ก็มีอาจจะระหวา่งวนับา้งแลว้ก็ทาํดีท็อกซ์ ทาํกวัซาแลว้ก็ทานอาหาร
ที�นี� ทาํแค่นี� ไม่ไดท้าํอยา่งอื�น แลว้ก็มีอาจจะมีโยคะบา้งในวนัหลงั ๆ ทีนี�ตอนนี� รู้สึกวา่ร่างกายนี�มนั
โปร่งก็คืออาการที�เรานอนไม่หลบั อาการที�เราเครียดอาการที�เรารู้สึกทอ้งเสีย หรืออาการขา้งเคียงที�
ทาํใหเ้รารู้สึกวา่ตอ้งปวดเกร็งไปตามที�ต่าง ๆ ก็หายไปแลว้คือจะบอกวา่มนัเป็นเรื�องมหศัจรรยบ์างที
ถา้เรามียาดี ๆ นี�แลว้เรากินเราก็ไม่สามารถที�จะหายไดเ้ร็วขนาดนี�  บางอยา่งก็เป็นเรื�องที�ไม่สามารถ
ที�จะ คือมนัตอ้งมาพิสูจน์เอง จริง ๆ แลว้ผมเองก็มีหมู่กลุ่มที�หลายคนก็เป็นหวัสมยัใหม่แลว้ก็เชื�อวา่
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แพทยที์�เขาเรียนมานี�เขาเรียนมา 6 ปี แลว้เขาเรียนมาอย่างยากลาํบาก ก็คือหมายถึงว่าคนที�จะเขา้
แพทยไ์ดนี้�จะตอ้งเป็นคนที�มีเกรดเฉลี�ยที�สู งคะ แนนที� สู ง แลว้ก็เป็นคนฉลาดเรียนมาตั�ง 6 ปี ก็
น่าจะตอ้งเก่งกวา่หรือลาํบากกวา่ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั�นนี�หมายความวา่แพทยท์างเลือกนี�เรียนมา
แป๊บ ๆ นี�มนัไม่น่าจะเก่งกวา่หรือไม่น่าจะใช่ ถา้ทางแพทยแ์ผนปัจจุบนันี�ทาํไม่ได ้แต่มาลองดูนี�มนั
ก็พิสูจน์ดว้ยตวัเอง ผมเองก็ไลน์เขา้ไปในกลุ่มไลน์ผลของผมนี�เขา้ไปในกลุ่มทั�งจะไดใ้ห้ท่านสมณะ
สบายใจแลว้ก็ไลน์ให้กลุ่มกบัเพื�อนของผมหลายคนที�เคยไม่เชื�อ คนอื�นก็รู้สึกตื�นเตน้แลว้ก็รู้สึกว่า
อยากจะมาดว้ยถา้มีเวลาครับผมที�จริงก็ไม่มีนะครับผมทานมงัสวิรัติมาปีกวา่ ๆ แต่ก็ทานแบบ ทาน
แบบวา่ใส่เครื�องปรุงใส่ผงชูรสนะครับ แลว้ก็ถา้เป็นอยา่ง ชมร. (ชมรมมงัสวิรัติ) ที�ไปซื�อนี� ไม่มีผงชูรส
ก็ไม่ทาน อาจจะซื�อมาแลว้ใส่ผงชูรสเพิ�มเขา้ไป เพราะวา่เป็นคนติดผงชูรสมาก  

ผมเป็นวิศวกรฝ่ายระบบครับทาํ งานระบบเป็นลกัษณะของการทาํการประหยดัพลงังาน
ในอาคารสูงครับ แลว้ก็เกี�ยวกบันํ� า ลม แลว้ก็ไฟในอาคารสูงครับ ผมจะเป็นคนเขียนโปรแกรมเพื�อ
จะคอนโทรลทั�งหมดในตึกในอาคาร ซึ� งมนัก็ใชค้วามเครียดมนัมีความเครียดสูง แลว้ก็ส่งผลนี�ให้
เป็นไทรอยด์ทาํคอมพิวเตอร์เยอะ ไม่ได้ดูแลตวัเองเลยก็พบสิ�งมหัศจรรยก์บัตวัเอง ก็ได้แนะนํา
เพื�อนไปเยอะแลว้ตอนนี�แลว้ก็มนั ผมหายไป 2 วนัไม่ไดไ้ลน์ 2 วนั เพราะวา่เกิดความคิดวา่ตั�งใจ 
พอดีท็อกซ์แล้วรู้สึกดีก็เลยตั�งใจทาํพอ 2 วนัก็เมื�อวานนี� ก็ไลน์กลบัไปว่ารายงานผลว่า ตอนนี�
เปลี�ยนไปแลว้นะ 2 วนันะทุกอยา่งมนัดีขึ�นแลว้ ที�เคยเจอนอนซมมนัไม่มีแลว้ประเภทนอนไม่หลบั 
คือกลางคืนนี�นอนไม่หลบัไปหลบัเอาตอนเช้าแลว้ก็จะไม่ไดเ้จอพี�นอ้ง จะไม่ไดเ้จอไม่ไดไ้ปกบัพี�
นอ้งเลยก็มนัเหมือนกบัวา่มนัจะหายไปแลว้แต่ไม่แน่ใจวา่ออกไปนี�จะกลบัไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า  

เรื�องบางเรื�องอาจจะเป็นเรื�องที�เราไม่เชื�อ แต่บางทีนี�ความประมาทของเรามนัอาจจะทาํให้
เราพลาดขอ้มูลบางอยา่ง คุณหมอเขียวแลว้ก็พี�น้องจิตอาสาทั�งหมดนี� ท่านทาํสิ�งที�ยิ�งใหญ่ คือเห็น
สถานที�เห็นวธีิการทาํงานเห็นทุกอยา่งที�ท่านทาํนี�วจิารณ์ไม่ได ้คือมนัหายไปแลว้ครับ เรื�องราวที�เรา
รู้สึกว่ารู้สึกในอดีตว่ามนัคงไม่ใช่หรอก มนัเป็นสมุนไพรบางครั� งมนัเป็นการปิดโอกาสตวัเองดว้ย 
มนัเป็นความประมาทอยา่งหนึ�ง ก็อยากฝากกบัพี�นอ้ง 

จริง ๆ วิศวกรนี�จะมีตรรกะเยอะ มนัก็เลยเป็นสิ�งที�ตอนแรกมองวา่มนัไม่น่าจะหายไดใ้นตรง
นี�  วิศวกรจะตอบโจทยต์รงนี�ถา้สมมติไปเจอวิศวกรหรืออย่างแน่นอนตอ้งเจอวิศวกรนี�เพื�อน ๆ ถา้
เห็นว่ามนัดีแล้วจะไปแนะนาํเขา เขาก็ตอ้งมีคาํถามเหมือนอย่างที�ตวัเองเคยเกิดขึ� นนี�หลงัจากที�
ตวัเองมาพบ คือการแนะนาํนี�คงไม่มีบารมีพอเหมือนกบัหมอเขียวที�จะสามารถทาํให้คนนี�เกิดความ
กระจ่างพร้อมกนัได้ อย่างนี�มีขอ้สงสัยแลว้ก็ขอ้ติดยึดไวเ้ยอะ พอกระจ่างขึ�นมานี� คงจะอธิบายอย่าง
หมอเขียว หรือพี�น้องจิตอาสาไม่ได ้แต่วา่ตวัผมนี�เป็นขอ้พิสูจน์ ก็คือเพื�อน ๆ ก็เห็นลางานบ่อยช่วง
หลงั เห็นความเครียดเห็นอะไรหลายอยา่ง แลว้ก็ช่วงหลงันี�ก็คือหยุดงานไป 2 เดือนนะครับก็เห็น
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สภาพเห็นการกินยาเห็นทุกอย่างก็คือตวัเรานี�แหละจะเป็นขอ้พิสูจน์ว่าที�เราไปมานี� มนัผ่าน มนั
เรียบร้อย มนัหายหมดแลว้แลว้วนัที� 11 นี�ผมจะไปตรวจเลือดคือถา้ทุกอยา่งมนัดีขึ�นก็อาจจะ อาจจะ
มาอยูที่�นี�สักพกั ใหม้นัหายขาดไปเลย 

(สุเมธ คุณามาตย.์ สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 5) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.21 โกมินทร์ วงศส์าดสาย  
ชายไทย อาย ุ20 ปี 
จงัหวดัสระแกว้  
อาการสมองบวม  

 
นายโกมินทร์ วงศ์สาดสาย จงัหวดัสระแกว้อายุ 20 ปี อาการป่วยที�เป็นเมื�อปีที�แลว้คุณ

หมอวนิิจฉยัวา่ชกั สมองบวม เขา้โรงพยาบาล หมอบอกวา่ไม่รู้สาเหตุครับ ปวดหวัได ้2-3 วนั แลว้ก็
ไปนั�งเล่นคอมพิวเตอร์ ชกัคาคอมพิวเตอร์แลว้ก็เขา้โรงพยาบาล หมดสติไม่รู้เรื�องเลย คือทางบา้น
พานาํส่งโรงพยาบาลก็นอนอยูโ่รงพยาบาลหลายวนั หมอก็พาไปเอกซเรยทุ์กวนั จนวนัที� 5 คุณแม่
เขาแอบเอาฉี�ผสมอะไรใหผ้มดื�มไม่รู้ครับ 

ครั� งแรกที�ไดล้องนํ� าปัสสาวะพอทานไปนะครับ เช้ารุ่งขึ�นหมอเขาก็ไปเอกซเรยอี์กรอบ
หนึ�ง เขาบอกวา่สมองยบุลงครับก็ทานก่อนไปเอกซเรยคื์นหนึ�งเป็นของคุณแม่เองพอสมองยุบ ดีขึ�น 
อาการดีขึ�นแล้วหลงัจากนั�นกลบัมาปรับสมดุลหรือว่ากลบัมาดูแลตวัเองที�บา้น กลบัมาก็ดื�มนํ� า
สมุนไพรปรับสมดุลฤทธิM เยน็ทานปรับสมดุลร้อนเยน็แลว้ก็ตอนไม่สบายมีไขห้นกั ๆ ก็ดื�มฉี�ดว้ย 

กลา้ที�จะใช้สูตรของคุณหมอเขียว ทั�ง ๆ ที�ครั� งแรกครับ แต่ว่าตอนที�คุณแม่มาเรียนรู้ศาสตร์ 
คุณหมอเขียวกลบัไปที�บา้นก็ เป็นพรหม 3 หนา้ โดนบงัคบัเราก็ไม่ยอมทาํ ทีแรกก็ยงัไม่เชื�อ พอลอง
ดื�ม ทาํไปเรื�อย ๆ ก็มนัก็ดีขึ�น ก็เลยทาํ แลว้พอหลงัจากที�เราใช้นํ� าปัสสาวะแลว้คราวนี� ไม่ไดไ้ปหา
หมอเลยครับ ตอนนี�อาการโดยรวมปกติดี 

มาเขา้ค่ายที�นี�ทีแรกมาก็คิดวา่จะอยูไ่ม่ไดค้รับ อยากกลบับา้นอยูม่นัก็อยูไ่ดส้บายอยูส่บาย
ในที�นี�หมายถึงวา่อาหารก็กินได ้ไปทาํงานตามฐาน ปกติ  

อย่าเพิ�งเชื�อจนกว่าจะได้ลองด้วยตวัเองครับ คุณหมอเองก็บอกว่าอย่าเพิ�งเชื�อจนกว่า
จะได้พิสูจน์ แมค้นนั�นจะเป็นอาจารยข์องเราหรือแมก้ระทั�งตวัจิตอาสาบอกเองถา้ท่านยงัไม่ไดล้ง
มือปฏิบติัดว้ยตวัเองทุกอยา่งจะเกิดขึ�นไดก้็ตอ้งลงมือปฏิบติัดว้ยตวัเองแลว้พอมาที�นี� 9 เม็ดทาํครบ
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ไหม มาเขา้ค่ายนอกจากที�ใช้วิธีการปฏิบติัของ 9 ขอ้ก็ไม่ได้ทาํอะไรเป็นพิเศษ ก็ทาํตามที�เขา้มาก็
กินอาหารกินนํ�าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดตอนเชา้ ไดโ้ยคะ ไดอ้อกกาํลงักาย แลว้ก็ไปฐานงาน  

อยากจะให้พี�น้องทุกท่านที�มาที�นี� ตั�งใจศึกษาและรับความรู้จากอาจารยใ์ห้เต็มที�แลว้ก็
กลบัไปที�บา้น ก็ไปปฏิบติัไม่ใช่ว่าปฏิบติัไม่ไดห้รืออะไร ให้ลองปฏิบติัไปดูก่อนคือหนึ� งไม่มีการ
เสียหาย ไม่มีการเสียประโยชน์ไม่วา่เราหรือผูอื้�นไม่ไดเ้บียดเบียนใคร แลว้ผลที�ไดก้็คือสุขภาพ 

(โกมินทร์ วงศส์าดสาย. สัมภาษณ์ 2557, ตุลาคม 16) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.22 ทศพล จนัทพนัธ์ 
ชายไทย อาย ุ21 ปี 
จงัหวดัอาํนาจเจริญ  
อาการสิวเรื�อรัง 
 

 

 ทิว ชื� อ ทศพล จันทพันธ์ นะครับ มาจากจังหวัดอํานาจเจริญ แต่เรียนอยู่อุบล 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีครับ ก็อายุได ้21 ปีครับ ก็เขา้ค่ายเป็นครั� งแรกครับ ก่อนอื�นก่อนจะรู้จกั
แพทยว์ิถีธรรมแลว้ก็หมอเขียว ก็เป็นสิวเรื� อรังครับ เป็นทั�งหนา้เลยเป็นหนองเป็นอะไรเต็มไปหมด
เลยครับก็รักษาที�คลินิกชื�อดงั พดูไปทุกคนก็รู้จกัก็ไดป้ระมาณตั�งแต่ ม.5 ถึง ปี 1 ครับปี 1 ก่อนขึ�นปี 
2 ก็ประมาณ 2-3 ปีไดก้็รักษาไปแลว้ก็หาย 2-3 เดือนมาแลว้ก็ขึ�นแลว้ก็ไปหาอีก ก็มนัจะเป็นวฏัสงสาร
อยู่อย่างนี� ก็ ทีนี� มนัก็เป็น ๆ อยู่อยา่งนี�  แลว้ก็เราตอ้งการวิธีแบบธรรมชาติก็ไปคน้ลองดู ก็เจอพี�คน
หนึ� งเขาก็ใช้วิธีแบบธรรมชาติ แลว้รักษาหายในอินเตอร์เน็ตในยูทูป เขาก็พูดเรื�องสมดุลร้อนเย็น
เรื�องอาหารครับ แลว้เราก็ศึกษามาก็ใช ้ดีทอ็กซ์ใชอ้ะไรไปดว้ยแลว้มนัก็ดีขึ�นครับแต่วา่มนัก็มีช่วงที�
เป็นอยู ่อย่างเช่นดีท็อกซ์นี�ไม่รู้อะไรเลยครับ ก็เขาบอกดีท็อกซ์ ก็ไปร้านขายยาแผนปัจจุบนัไดม้า
กาแฟ ก็ไม่รู้ ก็ใชไ้ป แต่ก็ดีช่วงแรกครับ ดีท็อกซ์ก็ได ้2 เดือนก็มาเจอหมอเขียวก็เจอพูดถึงยา 9 เม็ด 
นี�ล่ะครับ แลว้คนที�ผมไปเจอตอนแรกเขาอา้งอิงขอ้มูลของหมอเขียวดว้ยครับ อา้งอิงขอ้มูลของหมอ
เขียวก็เลยเป็นจุดสนใจของผมขึ�นมาเลย แลว้ทีนี�ก็ไดป้ฏิบติัตามของหมอเขียวมาตลอด แลว้ก็ใชย้า 
9 เม็ด ปฏิบติัตามคุณหมอเขียวมา ก็ปีหนึ�งไดแ้ลว้ครับปีหนึ�งเดือนนี� เลยครับก็ปีหนึ�งไดแ้ลว้ยาที�ใช้
เม็ดแรกก็คือเม็ดที� 7 ครับก็คือเรื�องอาหารเป็นหลกัเลย ก็ถา้ไดเ้รื�องอาหารนี�ก็ 50% แลว้ครับ ตอน
นั�นปรับงดเนื�อสัตวทุ์กชนิด เหลือไวไ้ข่ครับ ก็ประมาณนี�แลว้ก็ผกั ผกัอะไรก็ยงัไม่รู้บา้งก็ส่วนมาก
จะเป็นสุกี�ทาํไดง่้าย ก็ใชผ้กัเส้น วุน้เส้นก็แต่วา่มนัก็ยงัมีเผด็อยูเ่พราะวา่เติมนํ� า นํ� าจิ�มเขา้ไป แต่ตวันี�
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จะเป็นมื�อหลกัเลย ก็มีแบบกดข่มอยู่ แต่อยู่มหาวิทยาลยันี�แทบไม่กินเลย แต่กลบัมาบา้นได้ 2-3 
อาทิตยนี์�ก็มีแม่ ไก่บา้งหมูบา้งววับา้งแต่ววักบัหมูนี�ผมไม่กินเลย แต่ไก่กบัปลาก็มีบา้ง แต่สัตวใ์หญ่
ทุกชนิดครับไม่กินตั�งแต่ไก่ลงมานี�พออยูค่รับ ก็เห็นผลแลว้ก็ปฏิบติัตวัเองต่อเนื�อง 

แลว้ก็มีเรื�อง เรื�องที�ไดผ้ลก็คือเรื�องปัสสาวะครับปัสสาวะก็ทานมาไดป้ระมาณธนัวาแลว้
ครับ ตั�งแต่ธนัวาปีที�แลว้ ก็ 6-7 เดือนแลว้ตอนแรกก็ไม่มีความกงัวลเหมือนคนอื�นนะครับนอนเร็ว
ตื�นเชา้ ตี 4 ตี 5 ช่วงนั�นมีบอลดว้ยอยากดูบอล ตื�นมาก็ปัสสาวะนี�ดีนะ ทาหนา้ทาอะไรทาตวั ก็ไม่มี
ความกงัวล ผมปรับ คือตอนนี� นี�ผมปรับเรื�องอาหารมาหมดแลว้นะครับนํ� านี�อาจารยห์มอเขียวบอก
วา่ อะไรล่ะเหมือนชาหอมเหมือนชาครับตอนนี�หอมเหมือนชาจริง ๆ ครับ ทุกวนันี�ก็กินครับ เชา้เยน็ 
เชา้เยน็ ตลอด แลว้ก็ตอนที�รู้สึกไม่สบายครับ ก็ไดผ้ลดีครับ บางครั� งก็ใชพ้อกหนา้บา้งกบัตวันี� เรายงั
ไม่รู้จกัผงพอกนะครับ ก็จะใชผ้งถ่านบวกกบัดินสอพอง แลว้ก็นํ� าปัสสาวะ แลว้ก็สมุนไพรฤทธิM เยน็
สดที�ผมทาํเองครับ ก็ดีทุกเชา้ครับ ก็ผิวหนา้ก็ดีขึ�นแต่ก่อนนี�ดูไม่ไดเ้ลยครับเต็มหนา้ไปหมดครับแต่
ก่อนเรารักษาโดยหาหมอแลว้เห็นความแตกต่างในเรื�องของค่าใชจ่้าย ก็อยา่งผมนี�มนัไม่มีตงัคม์ากก็
คอร์สหนึ� งก็ 7,000-8,000 บาท แต่ก็หมดไปประมาณ 4-5 คอร์สน่ะครับ 3 ปี 2-3 ปี ก็เยอะครับก็
สงสารพอ่แม่ดว้ยหาเงินใหเ้ราครับก็ประมาณนี�  

มาดูแลตวัเองตรงนี� นี�ค่าใช้จ่ายที�ตอ้งจ่ายเคยจ่ายทุกวนันี� ก็ไม่แลว้ครับ ใช้เงินวนัหนึ� งไม่
เกินวนัละ 70 บาทดว้ยซํ� า เพราะวา่อาหารทาํกินเองนํ�าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด นํ�าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด
ทาํเองครับทาํเองมาได ้7-8 เดือนแลว้ ก็ทาํเท่าที�หาได ้เท่าที�หาไดก้็มีใบยา่นางเป็นหลกั ใบเตย ผกับุง้ 
ใบบวับก เท่านี�ครับผมหาไดเ้ท่านี�ตอนที�อยูม่หาวทิยาลยั ก็ไม่รู้จกัศูนยแ์พทยว์ิถีธรรมที�มหาวิทยาลยั
อุบลฯ รู้จกัอยูค่รับ แต่วา่ไม่ไดเ้ขา้ไปแต่จากวนันี� ก็จะเขา้ไปไปขอผกัขออะไรบา้งนะครับ ไม่แน่ใจ
นะคะวา่เขายงัอยู ่ 

ปัจจยัหรือเทคนิคที�ทาํใหย้งัมั�นคงกบัการใชว้ิถีชีวิต ก็เหมือนที�หมอเขียวบอก จะตดักิเลส
ไดก้็ตอ้งพิจารณาประโยชน์พิจารณาโทษของมนั พิจารณาซํ� า ๆ ซํ� า ๆ เขา้ไป มนัจะหลุดไดเ้องครับ
ตวันี� เชื�อจริง ๆ ครับ พิจารณาประโยชน์พิจารณาโทษของมนัซํ� า ๆ ซํ� า ๆ เขา้ไปมนัจะหลุดพน้ได้
ครับเอาตวัอยา่งให้เห็นชดั ๆ ไดไ้หม ก็เอาเรื�องกินเอาเรื�องอาหารก่อนนะครับพวกเนื�อสัตวอ์ะไรนี�
ผมตดัไดไ้ปหมดแลว้ แต่มีอนัหนึ�งที�ผมชอบมากเลยครับที�ผมไม่รู้นะครับว่ามีเนื�อสัตว ์ก็คือ ฮอทดอก 
ชอบมากแลว้เขา้ไปดูอาหารที�อนัตรายที�สุดที�ไม่ควรทานติดอนัดบั 2 เลยครับก็ตอนขี�มอเตอร์ไซด์
ผา่นก็อยากไปซื�อนะครับ ตายแลว้ ทาํยงัไง ก็ถา้เราซื�อมามนัจะเป็นยงัไงถา้เรากินไปมนัจะเป็นยงัไง 
แลว้ประโยชน์ของมนัคืออะไรโทษของมนัก็คืออยา่งแรกเลยกินไปร้อน ถา้ไม่กินนํ� าจิ�มของเขาไป
ดว้ยเราก็จะมีซอสมะเขือเทศของเราเอง แต่มนัก็ไม่ดีก็ยงัชอบอยูค่รับ 
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สรุปกบัการใชย้า 9 เมด็ในการดูแลสุขภาพ ยาเม็ด ที�สําคญัที�สุดเลยคืออาหารการกิน แลว้
ก็สิ�งที�ทาํให้สุขภาพดีอนัหนึ�งก็คือออกกาํลงักายครับออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณแต่ที�ถอนพิษได้
เร็วที�สุดที�เจอมาก็มีดีท็อกซ์ครับ ตวันี� ดีท็อกซ์นี�เร็วจริง ๆ ครับ ขอพูดเรื�องโรคที�เคยพบ 2 ครั� ง ก็คือ 
เคยเป็นริดสีดวงทวารครับ ริดสีดวงทวารนี�มนัเจ็บนะครับ แต่ผมยงัมนัยงัไม่ออกมามากประมาณ 
ข้อนิ�วมือหนึ� งนี�ไงริดสีดวงทวารที�เขาเป็นกันก็เพิ�งรู้ ก็ฟังหมอเขียวก็มีความรู้ มันร้อนเกิน ก็
สมุนไพรฤทธิM เยน็สดเราก็กินแลว้ที�ถอนพิษไดดี้ก็คือสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ครับ ไม่เกิน 3 วนัยุบเลย
แลว้ก็หายสนิทใน 7 วนัตรงนี�  แลว้ปรับเรื�องอาหารดว้ย แลว้มีอีกครั� งหนึ�ง เป็นเลือดออกที�ทวาร ตอนที�
เราไปอุจจาระครับ ผมไม่รู้นึกวา่เป็นริดสีดวงมีแค่อะไรออกมาไปหาหมอก็มีเลือดออกมาแต่มนัก็
ไม่เจ็บไม่อะไรทั�งสิ�น มนัมีเลือดออกมาผมก็ไม่รู้ก็ตกใจ มนัมีเลือดใคร ๆ ก็ตกใจ ก็ไปหาหมอที�
อนามยั 7 หนา้ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี หมอเขาก็บอกวา่เป็นรีดสีดวงให้ยามาเหน็บให้ยามากิน 
อ๋อ เป็นริดสีดวงเหรอ เราเคยรักษาหายแลว้นี�ก็วางยาไวเ้ลย ไม่ใช้ ๆ ยงัไงก็จะไม่ใชก้็เพราะว่ามนั
เลือดออก เคยฟังหมอเขียววา่ อะไรที�ฝาด ๆ สามารถหยดุเลือดไดเ้รามีตอนนั�น ขา้งบา้นขา้งหอพกัก็
มีใบฝรั�งก็ตม้เปลือกมงัคุดกบัใบฝรั�ง แลว้เอามาผสมนํ�าปัสสาวะสด และนํ� าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดให้
อุ่น ใชส้วนลา้งลํ�าไส้ใหญ่ วนัเดียวครับหาย เลือดไม่ออกเลยครับ ตวันี� ดีจริง ๆ ครับขอคอนเฟิร์มเลย
ครับ แลว้ก็มาต่อยอดค่ายนี� จากที�เราปฏิบติัเรียนรู้ผ่านสื�อ วนันี�  5 วนันี� มาเรียนรู้หน้าคุณหมอเขียว
ตรง ๆ เลยสิ�งใหม่ความรู้ใหม่ที�เราไดจ้ากอาจารยเ์ยอะมาก เยอะกวา่ที�ไปดูหนา้จอ เห็นแค่นี�หนา้จอ
เห็นแค่นี�กบัหมอเขียว ตรงนี� เห็นพี� ๆ พี�เลี� ยงอะไรมากมาย สาธิตวิธีปฏิบติักดจุดลมปราณอะไรไม่รู้ แต่
ก่อนกดจุดลมปราณรู้ตวัเดียวครับ เหอกู่ นึกอะไรไม่ออกบอกเหอกู่ รู้แค่นี� แหละครับ ก็ยงัรู้นะ ยงั
ดีกวา่ไม่รู้ ก็ไดอ้ะไรมากมายไดเ้จอเพื�อนเจอพี� ๆ มากมายครับแต่ก็ทุกวนันี�ก็สุขภาพแข็งแรงดี ก็จะ
ชอบเป็นพิเศษ ก็คือชอบธรรมะครับค่ายหน้าไม่พลาดแน่นอนครับ ค่ายพระไตรปิฎกจะมาเป็น
นกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรมดว้ยคิดไวแ้ลว้ครับ 

 (ทศพล จทันพนัธ์. สัมภาษณ์ 2557, ตุลาคม 16) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.23 ยศพล เลิศวมิลชยัศิริ  
ชายไทย อาย ุ20 ปี 
จงัหวดัระยอง 
อาการป่วยง่าย 
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ชื�อแทนนะครับผม อายุ 20 ปี ตอนนี�กาํลงัศึกษาอยูที่�มหาวิทยาลยับูรพาวิทยาเขตจนัทบุรี 
สาขาธุรกิจอญัมณีและเครื�องประดบั ไดมี้โอกาสมาเขา้ค่ายหมอเขียว น่าจะปีที�แลว้นะครับ แล้ว
ตอนที�มาตอนนั�นก็ถา้ยอ้นกลบัไป 1 ปีที�แลว้ก็ประมาณ 19 ปี  

ก่อนที�จะมาเรียนรู้แพทยว์ิถีธรรมเรื�องสุขภาพของตวัเอง จริง ๆ มนัก็ปกติ เหมือนคน
ทั�วไปแต่จริง ๆ มนัมีจุดเล็ก ๆ ที�ไม่สบายเหมือนกนัคือเวลาเปลี�ยนฤดูจะเป็นคนที�ป่วยง่ายแต่ถา้ได้
ของหมอไปอยา่งนี�มนัก็พอป่วยมนัจะมีสัญญามาแลว้ สัญญาณวา่มนัจะป่วยนะเราก็ตอ้งแกรี้บแกถ้า้
แกไ้ม่ทนัก็ป่วย ป่วยเสร็จก็ตอ้งแกแ้ต่ถา้เราแกแ้บบเดิม ๆ กินยาอยา่งนี�  เราก็นอนซมไปสิ 3 4 5 วนั 
อะไรอยา่งนี�ครับ แต่ถา้เราแกข้องหมอนี� อนันี� ที�กลบัมาจากไปบา้นราชมา โอโ้หไปซดัทุกอยา่งเลย 
กินอร่อยดว้ย ครับป่วย ไม่สบายก็วนัครึ� งครับ มนัก็ฟื� นมาแบบคนละเรื�องเลยจากวนัแรกแบบ มนั
แน่นไปหมด เราก็ใชเ้มด็ยาของหมอแกเ้ราก็ค่อนขา้งจะมั�นใจวา่เราสามารถที�จะดูแลตวัเองได ้ผมมี
ประสบการณ์เยอะเหมือนกนันะผมนี�ปิดเทอมผมจะไม่กินเนื�อสัตวเ์ลยเพราะวา่อยูที่�บา้น พอเราเห็นเรา
ก็ไม่กินเราก็ละ แต่พอเปิดเทอมนี� ผมเจอทุกวนั แล้วผมก็กินผกัไปทุกวนักินแต่ผกั แต่มนักินผกั
เดิม ๆ ผมก็สั�งอยู่นั�นแหละ ผดัผกับุง้ ผดัผกับุง้ ผดัผกับุง้ ผดัผกับุง้ 5 วนัเป็นยงัไงครับอ่อนแรง 
เราไม่มีแรง ลองเพิ�มไข่ เพิ�มไข่ก็ยงัไม่มีแรงอีก มนัไม่ไหวแลว้ร่างกายมนัตอ้งเรียน ก็เลยกินหมู กิน
เนื�อมนัเริ�มมีพลงัขึ�นมานิดนึง เพราะว่าอาหารการกินเรามนัไม่ได ้มนัอยู่ที�ว่าเราจะอยูจุ่ดไหนแลว้
มนัได ้แต่ถา้เราพยายาม จริง ๆ เราพยายามได้นะให้มนัได ้แต่เราไม่พยายามเอง ใช้วิธีอย่างที�คุณ
หมอบอกวา่ลด ละ เลิก ถา้ความตอ้งการมนัมีมากจริง ๆ บางทีก็ตอ้งไปเสพเหมือนกนัแต่วา่เราก็ตอ้ง
มีสติวา่เมื�อไรที�เราที�จะแข็งแรงขึ�นมาได ้เราก็กลบัมากินอาหารสุขภาพเหมือนเดิม ถา้มนัลดไม่ได้
จริง ๆ ก็กินไปก่อน แลว้ก็มาถอนพิษเอา แลว้ตอนนี�ความทุกขท์รมานในการที�เริ�มไปกินเนื�อหมู มนั
มีความทุกขท์รมานจากการกิน 

มนัจะรู้สึกว่าหนกัตวัมากกว่า ผมนี�เป็นคนตื�นสายอยู่แลว้ แลว้ก็ถ้ากินเนื�อสัตวนี์�คือตื�น
สายแลว้ตื�นมารู้สึกไม่มีแรง แต่ที�นี�มนัเห็นไดช้ดัเลยวา่เราตื�นมาแลว้เรา มนัเบามนัตอ้งค่อย ๆ สังเกต
ตวัเองไป ผมวา่เรื�องนี�ยากที�สุดนะเรื�องกิเลสที�มาค่ายนี�ก็มาตดักิเลสไปฟังธรรมะก็พยายามตดั แต่วา่
พอตดัป̀ับพอเราไปเจอโลกแห่งความจริงนี� มนัสู้ยากจริง ๆ เลยครับกิเลสนี�มนั ถา้ใครตดัไดนี้�นบัวา่
สุดยอดจริง ๆ เป็นบุญจริง ๆ  การที�เรากลบัมาในค่ายนี�เหมือนมาเติมพลงั เพราะขา้งนอกมีแต่สิ�งล่อตา
ล่อใจ มนัก็เยอะแยะไปหมด จากที�มาเรียนรู้เริ�มเป็นหมอดูแลตวัเองไดก้็มีแบบไปแนะนาํเพื�อน พอ
ไดก้ลบัมาที�ค่ายนี� อีกครั� งหนึ�ง ความแตกต่างจากครั� งที�ผา่น ๆ มาแลว้ก็ไดไ้ปบาํเพญ็ฐานโนน้ฐานนี�
ซึ� งจริง ๆ ในเรื�องของการทาํกุศลการทาํงานนี� คุณหมอเองก็บอกว่ามนัเป็นตวัที�จะทาํให้เราบรรลุธรรม 
เร็วแลว้ก็เป็นฐานที�จะช่วยทาํให้เราหายป่วยดว้ย ในความรู้สึกที�เราไดไ้ปทาํนู่นทาํนี� อะไรอย่างนี�  
แลว้ที�นี�ผมวา่มนัตรงกบัจิตใจผมหลาย ๆ อยา่งดว้ย มนัเป็นขอ้ดีของที�นี� คือช่วยเท่าที�กาํลัง เรามีทาํ
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เท่าที�เรารู้สึกสบายครับ พยายามเปิดใจแลว้ก็หาเหตุผลของตวัเองอยา่งผมนี�ผมจะเล่าให้ฟัง อยา่งเช่น 
การดื�มนํ�าปัสสาวะอยา่งนี�บางคนไม่กลา้ดื�ม เราก็มานั�งหาเหตุวา่ทาํไมเราไม่กลา้ดื�ม คือมนัอี[ คือมนั
ขยะแขยงใช่ไหมครับ มนัดูสกปรก เราก็ไปตั�งเหตุ ทีทาํไมนํ�าเมาเรากินไดล่้ะ นํ�าเมากินได ้อนันี� เรา
ก็กินเขา้ไปมนัดีกวา่นี�แลว้ทาํไมเราถึงกินไม่ไดล่้ะครับ เราพยายามหาทริคของตวัเอง คนแต่ละคน
ไม่เหมือนกนั บางคนมนัเห็นปุ๊บกินไดเ้ลยเพราะเขาไม่มีอะไรติด แต่บางคนมีติดอยู่ตรงนั�น เราก็
พยายามหาจุดที�ติดของตวัเองมาตั�งเป็นเหตุแล้วก็แก้มนัให้ได้นะครับ ส่วนพี�น้องที�มาก็พยายาม
ปฏิบติัใหเ้ตม็ที�นะครับ แต่วา่ถา้มนัยงัทาํไม่ไดก้็ไม่ตอ้งไปฝืนใจอะไรมนันะครับ ตามสภาพไปครับ  

(ยศพล เลิศวมิลชยัศิริ. สัมภาษณ์ 2557, ตุลาคม 16) 
 
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เมื�อมาเขา้ค่ายครั� งแรก 

“เป็นลูกชายของจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธท่านหนึ�ง ยงัไม่มีอาการไม่สบายอะไร แต่มาศึกษา
ดว้ยความสนใจเพราะเห็นพฤติกรรมที�เปลี�ยนแปลงของพ่อแม่ คุณพ่อหุ่นเปลี�ยนจากหุ่นผูมี้อนัจะ
กินเริ� มมีพุงยื�นมาเป็นคนผอม หุ่นดีไม่มีพุงคุณแม่ก็ตดัผมสั� น ผอม แต่ดูเขม้แข็ง คุณพ่อบอกว่า
แขง็แรงกวา่เดิม 

เป็นคนที�ชอบกินเนื�อสัตวม์าก ติดกินเนื�อสัตวม์ากแต่การที�ไดซึ้มซบัเอาธรรมะจากพ่อแม่
ให้ค่อย ๆ ลดละลงตามลาํดับ และได้เรียนรู้ปฏิบัติยา 9 เม็ด ฝึกดื�มนํ� าปัสสาวะ ตอนนี� เลิกกิน
เนื�อสัตวแ์ลว้ประทบัใจคุณหมอเขียวมาก นบัถือยกใหเ้ป็นบุคคลตน้แบบของวยัรุ่นไทย” 

(ยศพล เลิศวมิลชยัศิริ. สัมภาษณ์ 2556, เมษายน16) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.24 ปาน 
หญิงไทย อาย ุ47ปี 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
โรคเลือด  

 
ชื�อปานนะคะอาย ุ47 ปีค่ะเป็นโรคเลือด มาจากเพชรบูรณ์ค่ะ มาเขา้ค่ายครั� งนี� เป็นครั� งที� 2 

เขา้ครั� งแรกเมื�อสิงหาคม ปี 2556 ค่ะแลว้ก็กลบัไปปฏิบติันะคะ คือเป็นโรคเยอะมากหลาย ๆ โรค
แลว้ทีนี�ก็ไปปฏิบติัอยู ่6 เดือนเป็นลาํไส้เป็นไซนสั แลว้ก็ผา่ตดัหู ผา่ตดัคอ แลว้ก็ปวดหวัหาสาเหตุ
ไม่ได ้ เป็นกอ้นที�รักแร้แต่วา่ก็คือคุณหมอจะให้ผา่ แต่ก็ยงัไม่ยอมผา่ นะคะแลว้ทีนี� บางโรคก็ไปรักษา
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หลาย ๆ  โรงพยาบาลแลว้ก็ซึ� งหมอคนละหมอโรงพยาบาลคนละโรงพยาบาลเดิมให้ยาตวันี�มา พอไป
ที�ใหม่ทาํไมเราไดย้าตวัเดิม ซึ� งคนละโรคกนั เป็นยาชนิดเดียวกนั ก็เลยทาํให้เราวา่ เอ๊ะ ทาํไมเราตอ้งมา
กินยาตวัเดียวกนัซํ� า ทั�ง ๆ ที�เป็นคนละโรคแลว้เราจะรับยาเคมีมากเกินไปหรือเปล่า ก็เลยมีความรู้สึก
วา่รักษานานมากแลว้แลว้บางโรคก็บอกหาสาเหตุไม่ไดแ้ต่ก็ตอ้งจ่ายยา แลว้ก็ตอ้งใชย้าไปตลอดโดย
ที�ไม่รู้วา่เราจะหายเมื�อไรทีนี�ก็เลยมีความรู้สึกวา่ไม่อยากไม่อยากกินยาเคมีแลว้ก็เลยอยากหาวิธีอื�นก็
เลยมาที�นี�เดิมทาํงานอยูก่รมราชทณัฑ์ แลว้พี�ที�เขาอยูด่ว้ยกนัเขาเคยแนะนาํแต่เราก็ยงัไม่เคยสนใจที�
จะมา แลว้หลงัจากนั�นลาออก ออกจากงาน ที�ทาํงานคืออยูจ่งัหวดัพิษณุโลก แลว้ทีนี�ก็ลาออกมามา
อยู่ที�เพชรบูรณ์ ก็เลยมีเวลาที�จะมาก็เลยมาที�นี� เพราะว่าไม่อยากที�จะทานยาเคมียาอะไรเพราะมี
ความรู้สึกว่าถา้ต่อไปวนัขา้งหนา้ทานยาเคมีไปเรื�อย ๆ เราจะเป็นโรคอะไรอยา่งใหม่เกิดขึ�นต่อไป
อีกไหม เราก็เลยอยากหยดุ  

พอมาสิงหาคม ปีที�แล้ว ก็รู้สึกว่ามาแล้วทาํที�นี� ทุกอย่างแล้วดีค่ะ อาการดีแล้วก็กลับ
นาํไปใชไ้ปทาํอยู ่6 เดือน อาการที�เป็นอยูดี่ขึ�นบางอยา่งก็หายเลย แลว้ก็คิดวา่ตวัเองหายแลว้พอหาย
แลว้ก็หยดุทาํค่ะพอหยดุทาํก็กลบัไปใชชี้วิตเหมือนเดิมทีนี�อาการที�เป็นอยูม่นัก็กลบัมาแลว้ก็รุนแรง
กวา่เดิมดว้ย แลว้ก็แถมยงัพอไปตรวจใหม่ก็ มีอาการของโรคชนิดใหม่เพิ�มขึ�นมาอีกค่ะ ณ ตอนนี� คุณ
หมอก็ยงันดัวา่จะตอ้งไปตรวจอยูห่ลงัจากกลบัจากค่ายนี�ค่ะ วนัที� 26 นี�ก็ตอ้งไปพบคุณหมอที�นดัไว้
ค่ะ จริง ๆ แลว้ 2 เดือนที�แลว้คุณหมอจะนดัส่งไปอีกเฉพาะดา้น อีกโรคหนึ�งที�เป็นใหม่คือชา นอน
แลว้ชา  ชามือชาเทา้ปวดนะคะแลว้ก็เหมือนมือเรา เกร็ง แข็ง บวม แฟนจะตอ้งคอยมาดูประมาณ 2 
ชั�วโมง 3 ชั�วโมงก็จะคอยมานวดให้นะคะตอนกลางคืน คอยมาดูแลว้ก็จะคอยนวดให้ เป็นระยะ ๆ 
เป็นอย่างนี� มาตลอดเลย ทีนี� ก็เลยไปตรวจแต่คุณหมอบอกว่าเดี[ยวลองดูก่อน ให้ยามาทานก่อน  
ถา้ไม่ดีจะส่งไปเฉพาะทางซึ� งเราก็ไม่อยากไปอีกแลว้ค่ะ เพราะไปใหม่เราก็คงจะไดย้าตวัใหม่ เป็น
โรคชนิดใหม่เกิดขึ�นเพิ�มจากเดิมที�มี 4-5 โรคอยูแ่ลว้ก็เลยเลื�อนคุณหมอมา 2 เดือน แลว้ก็ขอมาที�นี�
ก่อนทีนี� พอมาที�นี�วนัที�มานะคะคือปวดหวัใช้ยาประจาํอยูน่ั�งรถมาก็จากอาํเภอหล่มสักนะคะมาถึง
มุกดาหารนี� 7 ชั�วโมงครึ� งก็ปวดหัวมาตลอด ทีนี�มาถึงที�นี�ลงทะเบียนเสร็จอะไรเสร็จก็นั�งฟังค่ะ ก็
ปวดหัวก็มนัไม่หายก็เลยเขา้ไปนอนที�เต็นทแ์ลว้ก็ใชย้าตวัเองที�พกมาดว้ย ก็กินยาก็ไม่หายค่ะเสร็จ
แลว้ก็ออกมานั�งฟังอาจารยห์มอเขียวท่านพูด พูด ๆ แลว้ก็เราก็ทาํกวัซาหัวไปเรื�อย ๆ กวัซาหัวไป
ประมาณ 3 ชั�วโมงกว่าได ้หายเลยค่ะ อาการที�ปวดหัวนะคะหาย แลว้ทอ้งที�วา่ดีขึ�น ในลาํไส้ มีทั�ง
เป็นมูกเป็นเลือด เพราะวา่คุณหมอให้มาสังเกตอยูดู่ที�บา้นนะคะตอนอยู่บา้นจะตอ้งใชถุ้งมือแลว้ก็
ไม ้ขอโทษนะคะมนัอาจจะไม่สะอาด ใช้ไมเ้ขี�ย ๆ อุจจาระตวัเองเพื�อที�จะตอ้งตรวจเพราะว่าคุณ
หมอเขาให้กลบัมาสังเกตตวัเองดูอาการดูสภาพของตวัเองว่ามนัมีสภาพเป็นยงัไงตอนนี� มีอาการ
อะไรบา้งเราก็เจอเลือดเจอมูกอะไรในนี� เพราะว่าเราตอ้งบนัทึกแลว้เราจะกลบัไปพบตามที�เขานดั 



978 
 

ตอนอยูบ่า้นมนัก็ปวดทอ้งแลว้ก็ทอ้งอืดอะไรตลอดเลยนะคะ พอมาที�นี�ก็ใชน้ํ� าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด
อาหารอะไรทุกอยา่งที�นี�ไม่ไดใ้ช้อาหารนอกค่ายแลว้ก็ทาํดีท็อกซ์นํ� าปัสสาวะ นํ� าอะไรตามนี�หมด
เลยก็อาการทอ้งดีขึ�นค่ะ จากที�บา้นเวลาปวดก็จะไปนอนตวัหงิกตวังอ อาการที�เป็นอยู่ที�นี�ทุเลาขึ�น
ค่ะ ทีนี� อยากเล่าว่าตอนที�มาอยู่ที�ค่ายนี� มีอาการเกิดขึ� น เป็นช่วงที�หนูกําลังเอานํ� าปัสสาวะ นํ� า
สมุนไพรฤทธิM เยน็สดอะไรทาํดีท็อกซ์ตวัเองอยู่ในห้องนํ� าพอดีแล้วไม่ไดเ้ติมนํ� าอุ่นเพราะว่าก่อน
หน้านั�นฝนไม่ตก แต่พอเขา้ไปอยู่ในห้องนํ� าแลว้อยู่ ๆ ฝนตกลงมาแรงมาก ก็ทาํอยู่ 2 ครั� ง แลว้ก็
อาบนํ�าอะไรเสร็จ ฝนก็ไม่หยดุ รอ มนัตกนานตอนกลางคืนเป็นไขแ้ลว้ก็ไม่รู้จะทาํยงัไงก็คือนอนไข้
อยู่แล้วตอนเช้าก็มาถามคุณป้า คุณป้าอาต่อนให้ไปทาํนํ� าผงถ่านทาน มีผงถ่านมีนํ� ามนัเขียว มีนํ� า
ยา่นาง แลว้ก็นํ� าอุ่น ก็ไปทาํกระบอกหนึ�งเขยา่ ๆ แลว้ก็นอนดื�มนํ� าถ่านแลว้ก็ไปนอนอาการไขก้็เบา
ลง แลว้หัวก็กวัซาไปค่ะ ทีนี� เมื�อวานนี�พอตอนเยน็ ๆ มา 6 โมงมนัหนาว ที�วา่เห็นเมื�อวานจะใส่ทั�ง
ผา้พนัคอใส่ทั�งเสื� อแขนยาว เอาถุงเทา้มาใส่ มนัหนาวกลบัไขขึ้�นมาอีก ก็เลยไปกวัซา ๆ แลว้ก็มนั
แดงขึ�นมากเลย ยงัไม่ดีขึ�น คุณป้าส้มนะคะแนะนาํใหเ้อานํ�าตะไคร้เอานํ�าตะไคร้กบันํ�าสมุนไพรฤทธิM
เยน็สดผสมกนัแลว้ก็ดื�ม เสร็จแลว้ก็ไปนอนพกัค่ะ ทีนี�ตรงไหนที�คือเป็นไขแ้ลว้ตรงนี�มนัร้อนคอ หวั 
หนา้ จมูก อะไรนี�จะร้อนมาก แต่วา่มือกบัเทา้เยน็ทีนี�ก็ให้เอากระเป๋านํ� าร้อนโปะไวที้�เทา้ส่วนที�เยน็ 
ส่วนที�ร้อนให้ เอานํ� าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดชุบผา้บิดหมาด แล้วก็เอาพอกไว ้เอานํ� าสกดัหยอดหู
หยอดตาทาํอยู ่ทีนี�พออาการหนาวหายไป ก็เหลืออาการร้อน ตอนเยน็ก็จะมีอาการทอ้งอืด ปวดทอ้ง
ทอ้งอืด คุณป้าส้มก็ให้ทาํเอาผงถ่านแลว้ก็เอานํ� ามนัเขียวกบันํ� าอุ่นผสม แล้วก็กดจุดตวัเอง กดจุด
ลาํไส้ใหญ่ กดจุดกระเพาะอาหาร แลว้ทีนี�ก็นอนไดห้ายปวดทอ้ง หายทอ้งอืด ทีนี�พอตี 1 ครึ� ง ไขม้า
อีกมนัหนาวแลว้ก็ร้อนดว้ยเมื�อคืนก็เลยทาํยงัไงก็นํ�าอุ่นก็ไม่มีแลว้ ก็หาถุงเทา้หาอะไรมาใส่แลว้ก็เอา
นํ�าเพราะวา่นอ้งเขาเอานํ� ายา่นางไปไวใ้ห้ดว้ยก็เลยเอานํ� ายา่นางไปพอกในส่วนที�ร้อนแลว้ก็หยอดหู
หยอดตา ก็ส่วนที�ร้อน ๆ ก็เช็ดนํ� าสมุนไพรเสร็จแลว้ก็พอกต่อมาตรงที�เยน็มนัก็เบาขึ�นทีนี�อาการไข้
มนัก็ดีขึ�น จากประสบการณ์ที�เกิดขึ�นกบัตวัเองเมื�อคืนนี�  ก็พอจะสรุปไดว้า่ถา้เราถา้เรารู้วิธี 9 ขอ้ของ
คุณหมอ ทาํกบัตวัเอง ก็อาการมนัก็ทุเลาลงหายลงไปได ้กดจุด กวัซา ก็ดีขึ�น ณ ตอนนี� คือไม่หนาว
ไม่ไขแ้ลว้แต่วา่เหลือแต่อาการร้อนไขเ้บาลง เพราะฉะนั�นแสดงวา่ 9 ขอ้ของคุณหมอนะคะถา้ใคร
เขา้ใจหรือวา่เอาไปใชแ้ลว้ก็ปรับใหเ้ขา้กบัตวัเองก็จะไดผ้ลมากเลย 

อยากจะฝากพี� ๆ น้อง ๆ ทุกท่านที�มาที�นี�นะคะเอาประสบการณ์แลว้ก็เก็บความรู้ที�นี�ไป
ปรับใชก้บัชีวิตของตวัเอง เพราะวา่จากที�ตวัเองทาํมามนัมีประโยชน์มาก มนัดีมากเลย มนัไดผ้ลจริง ๆ 
เพราะฉะนั�นมาแลว้ก็อยา่ให้เสียประโยชน์เอากลบัไปใชจ้ริง ๆ จะไดผ้ลอยา่งต่อเนื�องดว้ยเพราะว่า
ทาํอยู่ 6 เดือนพอดีแล้วไม่ทาํต่อ อาการก็กลบัมาส่วนใหญ่คนเราจะละเลยในจุดนี�  เพราะคิดว่า
ตัวเองหายแล้วประมาทก็เลยหยุด แต่จริง ๆ แล้วหยุดไม่ได้ ต้องทาํต่อแต่ถ้าไม่หยุดก็ไม่รู้ ก็ 
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ไม่กลบัมา ณ วนันี�  เพราะจริง ๆ แลว้คิดว่าไม่คิดจะไดม้าครั� งที� 2 ค่ะ เพราะว่าพอมาครั� งแรกหาย
แลว้ ดีก็จริง ๆ คือมนัไม่เที�ยงนะคะ หา้มยดึมั�นถือมั�น อีกสิ�งหนึ�งนะคะที�จะฝากเอาไว ้อนันี�ก็เป็นสิ�ง
ที�ไดเ้รียนรู้ทุกท่านก็จะไดเ้รียนรู้เหมือนกนันะคะ เรามีทั�งบุญแลว้ก็บาปนะวิบากเขาจะบอกเราเอง 
เราจะไดเ้รียนรู้เองนะคะ อนันี�ก็เป็นถือวา่เป็นทั�งวิบากบุญแลว้ก็วิบากบาปของที�ไดเ้รียนรู้ในค่ายนี�
นะ 

(ปาน. สัมภาษณ์ 2557, ตุลาคม 16) 

 

 
กรณีศึกษาที�  
1.25 ภทัรานิษฐ ์หงส์โสภา 
หญิงไทย อาย ุ23 ปี 
จงัหวดันนทบุรี 
 

ชื�อหลิงหลิง ภทัรานิษฐ ์หงส์โสภา มาจากจงัหวดันนทบุรีค่ะอาย ุตอนนี�  23 ค่ะเหมือนไม่ได้
รู้จกัหมอเขียวไม่ไดรู้้จกัอะไรที�นี�เลย แต่เพื�อนชวนบอกวา่มาค่ายสุขภาพก็ไดค้วามรู้เรื�องแนวทาง 
การใชชี้วติของศาสตร์หมอเขียวก็เรื�องอาหารการกิน ควรรู้วา่ฤทธิM ร้อนฤทธิM เยน็ควรเอามาประยุกตใ์ชใ้น
การใช้ชีวิตยงัไงก็ควรเกี�ยวกบักินอาหาร ใช้ชีวิต ดาํรงชีวิต ประมาณนี�  เหมือนเราเขา้เซเว่นมาปุ๊บ 
เราก็เห็นว่า มีแต่ของแบบจัง̀ค์ฟู้ ดหมดเลย อาหารขยะอะไรอย่างนี� จะแบบซื�ออะไรอย่างนี�  ก็รู้สึก
เหมือนมนัไม่มีอะไร มีประโยชน์เลยก็เห็นมีประโยชน์ที�สุด ก็แบบนํ� าถั�วเหลือง นอกนั�นก็ไม่ค่อยมี
แลว้ก็ที�นี�เขาตอบโจทยเ์รื�องอาหารก็คืออาหารแบบที�เป็นธรรมชาติ แลว้ก็ไม่กินเนื�อสัตวอ์ะไรพวก
นี�  เมื�อเราตอ้งกลบัไปใชชี้วิตแบบนั�นแลว้เราจะทาํยงัไงกบัตวัเอง เราจะแกปั้ญหาโจทยนี์�  หาที�แบบ
ในการปลูกผกัใช่ไหมคะแลว้ก็ทาํนํ� าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด แลว้ก็เปลี�ยนเปลี�ยนแบบหาเวลาในการ
ออกกาํลงักาย ไดรู้้วิธีการดาํเนินชีวิตที�ถูกตอ้ง ก็อยากฝากให้ทุกคนให้ใส่ใจสุขภาพมากขึ�น เน้น
เรื� องธรรมชาติศาสตร์ หมอเขียวเป็นแนวทางใช้ในชีวิตมากขึ� นสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้

  (ภทัรานิษฐ ์หงส์โสภา. สัมภาษณ์ 255,ตุลาคม 16) 
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กรณีศึกษาที� 
1.26 รวมพร คุณเกษม 
หญิงไทย อาย ุ63 ปี 
รัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประสบการณ์การใชน้ํ�าปัสสาวะ  
 
คุณรวมพร: ดิฉนัชื�อ แจ๋ง รวมพร อยูรั่ฐฟลอริดา้ค่ะ ที�มานั�งอยูต่รงนี� เป็นเพราะแรงผลกัดนัของ
พี�บว๊ย พี�ประวิทยที์�พูดถึงพี�บ๊วยกบัพี�ประวิทยนี์� พี�เขาเป็นหมอ คือในหมู่บา้นที�พี�ประวิทยก์บัพี�บ๊วย
อยูนี่�จะมีแพทยห์รือครอบครัวแพทยอ์ยูรุ่่นราวคราวเดียวกบัพี�เขาค่ะ แลว้ก็มีอยู ่5-6 ครอบครัวเป็น
หมอแต่วา่คนที�เปิดใจกวา้งกบัการรักษาประเภทนี� มีอยูค่รอบครัวเดียวมีหมอเดียวตอนที�แจ๋งไป พา
ลูก 2 คน แอน เจ ไปที� LA ค่าย LA เมื�อ 2 ปีที�แลว้ พี�บว๊ยก็ถามบอกวา่ นี�เจอหมอเขียวถามให้ดว้ยนะ 
ปัญหาสุขภาพของพี�ประวิทยเ์ป็นอยา่งนี�ถามให้หน่อย บอกโอเคเดี[ยวแจ๋งจะถามให้พอถามแลว้ได้
คาํตอบก็โทรบอก โอเคอยา่งนี�หมอเขียวบอกอยา่งนี�  ๆ ค่ะ กาํลงัพูดอยูก่บัพี�พอดี พอดีหมอเขียวเดิน
ผา่นล็อบบี� เขา้มา แจ๋งก็เลยดึงตวั หมอเขียว ๆ หยดุก่อนค่ะนี�มีหมอประวิทยจ์ากฟลอริดา้อยากจะพูด
ดว้ยก็เลยให้พูดกนัพี�บ๊วยก็สั�งซื�อดีวีดีมา ดีวีดีจาก LA มาพอมาแกเอามาฟังเราก็ไม่รู้เรื�องเพราะเรา
ไปเขา้ค่ายมาแลว้เราก็ไม่สนเราก็ซื�อดีวดีีมานะ แต่เราไม่ไดดู้แลว้เราก็ไม่คิดดว้ยวา่เขาจะเอาไอที้�เรา
พูดไปใส่อยู่ในนั�น เพราะปกตินะคะก็เป็นคนมีอตัตาไง ถ้าเผื�อไม่ได้แต่งหน้านี�ห้ามถ่ายรูปห้าม
ถ่ายวีดิโอ แล้วเสร็จแล้วคุณปุ๊เขาบอกขอถ่ายรูปหน่อยไดไ้หม เราบอกเอาไวใ้ห้ค่อยแต่งหนา้ก่อน
ไดไ้หมเราจะโชวฝี์มือเพน้ทติ์�งของเราวา่เก่งขนาดไหน เมื�อกี� คุณต๋อยยงัพูด คุณแจ๋งไปแต่งตวัไปเขา้
ห้องนํ� าแต่งหน้ามาให้ดูเดี[ยวนี� เหมือนให้เช้งเหมือนวนันั�นเราก็โอเค บอก ไม่ได ้ๆ เดี[ยวโดนแขวะ
เดี[ยวมีอตัตา ตอนนี� ตอ้งยอมแลว้ตอ้งปล่อยวางแลว้เพราะว่าไหน ๆ เราก็ผ่าน LA มาแลว้ ตอนนี�
ฟลอริดา้โอเคแลว้เหตุที�มาเล่าที� LA ก็ไม่ไดต้ั�งใจสนใจอะไร เสร็จแลว้ก็มีพรรคพวกเราก็เล่ากนั ฉนั
มีอย่างนี�ฉันมีอย่างนั�น เขาบอก อุ๊ยพี� พี�ตอ้งไปพูดแลว้ ก็บอกไปว่า ไม่พูด ไอเ้ราก็ไม่กลา้พูดเสร็จ
แลว้พรรคพวกน่ะเดินลิ�ว ๆ มาบอกจิตอาสาเลยบอกนี�มีคนจะเล่าประสบการณ์นํ� าปัสสาวะ เราก็..
เออ.. ตาเหลือก ตกกระไดพลอยโจน ตอ้งเดินออกมาขาสั�นพั�บ ๆ เลย แลว้ก็เล่าจนกระทั�งพี�บ๊วยมา
พูดให้ฟังว่า โอโ้ห คุณแจ๋งพูดดีมาก บอกเหรอพี�พอเรามาเปิดดู ตายแลว้หน้าตาเราก็ดูไม่ไดเ้ลย ก็
โอเคถา้พี�บ๊วยวา่ดีก็ดีเสร็จแลว้พอมาถึงนี�นะคะ ไม่กี�วนันี�คุยกบัพี�บ๊วย พี�บ๊วยก็บอกว่าคุณแจ๋งตอ้ง
ออกไปพูดนะ แล้วก็เจด้วย ทั�งแจ๋งทั�งเจตอ้งออกมาพูด ไอเ้ราก็เออ ถ้าเป็นวิทยาทานสําหรับคน
ส่วนมากเราก็จะทาํ ทีนี�ทาง LA พอพูดเสร็จแลว้ก็หลายคนเขาเขา้มา นี�ฉนัมากินนํ� าปัสสาวะเพราะ
คุณพดู  
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ประสบการณ์เรื� องนํ� าปัสสาวะทที�มาเริ� มทานนี�นะคะ เราก็ได้ยินมาเรื� อย ๆ ใช่ไหมคะ ทาง
เมืองไทย หมอจีนก็จะเอานํ� าปัสสาวะมาผสมยาเวลาเด็กไม่สบาย มาป้ายลิ�นมาอะไรต่ออะไรแบบนี�
เราก็โอเค เราก็ฟังแบบนี�มาเรื�อย ๆ เสร็จแลว้ตวัเราเองนี�วนันั�นกลบัไปเมืองไทย 2 เดือน เฮอริเคนก็ฮิ
ทโฮมหลงัคารั�วนํ�ารั�วตกเขา้มาก็เตม็หมด กลบัมาบา้น 2 เดือน เปิดประตูเขา้มาเจออะไรคะ Mold รา
เต็มไปหมดเลย พรมเพริมนํ� าเจิ�งนองกนัไปหมด ราดาํปื� ด พอเปิดประตูเขา้มาผงะเลย กลิ�น Mold 
ทั�งนั�นเลยค่ะ สูดเขา้ไปเต็มที�เลย แลว้เราก็ตอ้งนอนอยูอ่ยา่งนั�น พอนอนอยูอ่ยา่งนั�นแลว้ทาํยงัไงคะ 
ตกเย็นต่อ ตั�งแต่วนันั�นมาจะมีอาการไม่สบายมาตลอดเลย อาการ Flu Symptoms จะมีไข ้Low-Grade 
fever ปวดตาม Joint ตามขอ้ปวดหัว เป็นมาอย่างนั�น แลว้เราก็ไม่เชื�อ ยา Prescription drug หรือ
อะไรเราจะไม่ทาน Even counter drugอะไรอย่างนี� เราก็ไม่กินเหมือนกนั ก็กิน Homeopathic 
medicine นะคะชื�อ Oscillococcinum สําหรับ Flu Symptoms ตอนนั�นก็ประมาณ 5 เหรียญ ก็ซื�อมา
กินทุกวนัเพราะพอตกเยน็มนัจะเกิดอาการอยา่งที�วา่ Flu Symptoms กินทุกวนั วนัละ 5 เหรียญเอ๊ะ 
ทาํไมมนัไม่หาย มนัก็น่าจะหายแลว้นะปรากฏวา่ประมาณ 3 อาทิตยก์วา่ เกือบเดือนหนึ�งก็ยงัไม่หาย
กลุม้ใจ เราจะเป็นอยา่งนี�ตลอดไปไหมนี� แลว้เราจะทาํยงัไงดีแลว้ก็มานั�งนึก นั�งนึกทาํยงัไง เอ เรื�อง
นํ� าปัสสาวะเราก็ฟังมาตั�งเยอะแลว้เหมือนกนันะ ทาํยงัไงดี เสร็จแลว้ก็ไดอ่้านหนงัสือเล่มนี�ค่ะ ของ
พระอาจารยสิ์งห์ทน พลงัรังษีธรรม ก็มีเรื� องเกี�ยวกบัท่านฉันนํ� าปัสสาวะแลว้ก็พูดถึงของหลวงปู่
โง่นโสรโย เรื� องชะลอความแก่ก็เกี�ยวกบัท่านฉันนํ� าปัสสาวะด้วยไอเ้ราก็พอดีมนัก็ดวงดีแต่หมอ
เขียวบอกไม่มีเหตุบงัเอิญ บงัเอิญพระอาจารยสิ์งห์ทนก็มาอเมริกาพอดีเราก็ติดต่อไปเลยโทรศพัทไ์ป
บอก ท่านคะนี�โยมอย่างนี� เป็นอย่างนี�  ๆ อยากจะลองนํ� าปัสสาวะ ท่านมีความเห็นยงัไงบา้งคะ ท่านก็
บอกว่ากินได้โยมอาตมาก็ฉันอยู่ แล้วท่านก็บอกว่าให้ทานอย่างนี� นะตอนกลางคืนนะคะ ตอน
กลางคืนทานหนึ�งแกว้แลว้ก็ตื�นนอนอีกหนึ�งแกว้ ตอนที�ไปพูด LA ความที�ตื�นเตน้มากแลว้ก็ไม่ได้
เตรียมตวัเลยก็ให้ Information ผิดไปตรงนี�  คือบอกกินตอนเชา้หนหนึ� งแลว้ก็ตอนกลางวนัอีกหน
หนึ�ง ซึ� งผิดนะคะพวก LA รับทราบดว้ย จริง ๆ ทานตอนกลางคืนหนหนึ�งแลว้ก็เชา้หนหนึ�งทีนี�พอ
ตกกลางคืนน่ะแจ๋งก็เตรียมแกว้มาเลย เตรียมแกว้มาก็ฉี�ลงไป นี�ไม่ใช่แกว้เล็กอย่างนี� นะ แกว้ใหญ่
แกว้แบบสูงนะคะ แกว้แบบ 16 oz แลว้พอไดม้า ก็มองดูอยา่งนี� โอ๊ย..จะไหวไหมนี� แลว้ก็เอาแกว้มา
ใส่มือแลว้พนมก็บอก พระพุทธเจา้ช่วยลูกดว้ย แลว้ก็ดื�มอั�ก ๆ อั�ก ๆ ไม่หยุดเพราะถา้หยุดเดี[ยวอว้ก 
อว้กแน่ ๆ ทานไปไม่หมดแกว้ค่ะ แค่ประมาณ ¾ แกว้ แลว้แค่นั�นน่ะพอแลว้เพราะรู้สึกไม่ไหวแลว้ 
พอตอนเชา้ซํ� าอีกหนหนึ�ง ก็แค่นั�นแหละ ¾ แกว้เหตุไม่น่าเชื�อมนัก็เกิดขึ�น นี�แค่ 2 โดสเท่านั�นนะคะ 
ตกเยน็นะอาการที�เป็นมาตลอด 3 อาทิตยก์วา่ มนัไม่มีเลย แค่ 2 โดสเท่านั�นไม่มีเลยเสร็จแลว้ โอโ้ห 
เราก็ดีใจขอบคุณพระพุทธองค์ใครไม่เชื�อนี�แย่นะคะ เพราะนี�แจ๋งยงัคิดวา่พระภิกษุสงฆ์ในศาสนา
พุทธทุกคน โดยเฉพาะที�เมืองไทย รับนิสสัย 4 กนัทุกคน ขอ้ที� 4 วา่ดว้ยฉนันํ� ามูตรเน่าเป็นยารักษา
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โรคให้เป็นกิจวตัรประจาํวนัของพระสงฆที์�บวชใหม่ มนัน่าจะมีพระสงฆทุ์กรูปปฏิบติันะ ใช่ไหม 
ตอนนี� เราก็โยมพวกโยมปฏิบติัก่อนแลว้กนั เดี[ยวไปใหพ้ระสงฆป์ฏิบติัทีหลงั 
ผูฟั้ง :  ไปสอนพระ 
คุณรวมพร: ใช่ (Exactly) ตกลงค่ะอย่างนั�นแหละพอหายอย่างนี� แลว้ เราก็ดีใจบอกแม่จะตอ้ง
การคน้ควา้ใหม้นัมากกวา่นี�  ตอนก่อนไป LA หนงัสือเล่มนี�ก็ซื�อมาแลว้คือคุณออ๊ดน่ะสามีพนัธวฒัน์
นี�เขาจะไปเมืองไทยทุกปีพอไปเขาก็จะไปเที�ยวหาหนงัสือ เพราะรู้วา่แจ๋งชอบอ่านหนงัสือสุขภาพ 
หนงัสือพระ หนงัสือเพลง หนงัสือสุขภาพ 3 ชนิดเอามาเลย ก็ปรากฏวา่เขาก็ไปเอาไดห้นงัสือหมอ
เขียวมา เราก็อ่าน พอเล่มนี� ก่อนไป LA ก็มาเปิดดูหมอเขียวบอกวา่เป็นแอนตี�ไบโอติก (Antibiotic) 
แลว้ก่อนไปเราก็มีอาการคลา้ย ๆ ซิสไตติส (Cystitis) นะคะ ปัสสาวะก็จะเจ็บ ๆ แสบ ๆ ขดั ๆ อยา่ง
นี� เป็นแบคทีเรียมนัจะใช้ไดเ้หรอ กินแบคทีเรียเขา้ไปอีกอย่างนี�  เราก็เอา้แอนตี�ไบโอติก ก็แอนตี�
ไบโอติกสิ แอนตี�ไบโอติกมนัก็ตอ้งฆ่าสิก็เลยกินตดัสินใจกิน หายค่ะ แลว้หายง่ายมากเลยคุณต̀ิก 
เชื�อแจ๋ง หนเดียวเท่านั�นนะไม่ตอ้งไปซื�อไอที้�วา่นั�นหรอก ไม่งั�นหายไปตั�ง 5-6 วนัก่อนหนา้แลว้ พอ
ขึ�นมาพูด เท่านั�นเกี�ยวกบัประสบการณ์นี�  ทุกคนก็ฟังกนัตั�งอกตั�งใจเราก็ เอ๊ะ ประสบการณ์เรามี 
บอกให้ลูกแอน เจ ไปซื�อหนงัสือ เขา้ออนไลน์ซื�อหนงัสือให้แม่หน่อยภาษาองักฤษ Urine Therapy 
ซื�อมาได ้3 เล่มค่ะ ทุกคนตอ้งไปซื�อนะ 

1. “Your Own Perfect Medicine”โดย Martha M. Christy เป็นชาวอเมริกนั American 
lady. She has a problem, health problem about 30 years. Spend her own money out of her own 
pocket about hundred thousand dollars.แลว้ก็มาหายเพราะนํ� าปัสสาวะ After 30 years นี�ค่ะแลว้ก็ 
Plus vitamin and herbs supplements อะไรพวกนี� ดว้ยนะคะ หนงัสือเล่มนี� เขาจะพูดหมดเลยว่า 
Research จากมหาวิทยาลยัอะไรของอเมริกาของทั�วโลกของสารพดัประเทศเลยอยูใ่นนี�หมดแลว้ก็
ความดีความชอบมีอะไรนี� มีสารประกอบอะไรบา้ง อะไรต่ออะไรมนัจะมีหมดนะคะ 

2. แลว้ก็เล่มที� 2 อนันี� เป็นของ ชาวเนเธอร์แลนด์ ดตัช์ “Golden Fountain: The Complete 
Guide to Urine Therapy” อนันี�คอมพลีทจริง ๆ ก็จะสอนหมด หยอดนํ� าอะไร หยอดหู หยอดตา 
หยอดจมูก อะไรต่ออะไรน่ะ อยูใ่นนี�ทั�งนั�นนะคะ  

3. แลว้เล่มนี� ถือวา่เป็นบิดาของ Urine Therapy - John Armstrong ขององักฤษนะคะ อ่าน
ยากนิดนึง แต่วา่นี�เป็นบิดา เพราะทั�ง 2 คนนี� (เล่ม 1 และ 2) เขาจะอา้งอิงหนงัสือเล่มนี�ทั�งนั�น “The 
Water of Life” นะคะ อ่านยากนิดนึง ถา้จะอ่านง่ายหน่อยก็ของอเมริกนัค่ะ หนา้ปกจะไม่เหมือนกนั
แต่ชื�อมนัอยา่งนี�  Your Own Perfect Medicine 

ทีนี� พอกลบัมาอ่านเสร็จแล้ว เราก็จะมีนี�ปัญหาอย่างนี� เราก็ตอนนั�นมีปัญหาสุขภาพอีก
อนัหนึ� ง แล้วกลับมาเมืองไทย ไปได้หนังสือ “นํ� าปัสสาวะบาํบดัโรค” นี�ค่ะ ของ นพ.บรรจบ 
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ชุณหสวสัดิกุล ของบลัวี ทีนี�สนใจอย่างนี�ค่ะ เราทาํไมไม่หาย หนงัสือรู้สึกจะเล่มใดเล่มหนึ� งนี�จาํ
ไม่ไดแ้ลว้ 2 เล่มนี�นะเขาบอกวา่ให้ดื�มนํ� าปัสสาวะทุกหยดเลยนะคะ ออกมาเท่าไรดื�มให้หมดยิ�งดื�ม
นํ� าปัสสาวะจะยิ�งใส เพราะทุกครั� งนํ� าปัสสาวะมนัจะมีแร่ธาตุมีเกลือแร่มีไวตามินอะไรต่ออะไรมี
ฮอร์โมน ตอนเช้านี�จะดีที�สุดเพราะมนัจะมีฮอร์โมน โกรทฮอร์โมน พวกเมลาโทนิน (Melatonin) 
ถา้ใครยงัไม่หมดประจาํเดือนนะ รีบกินซะเดี[ยวนี� เลยคุณจะไดไ้ม่แก่ไม่ผมหงอก จะมีฮอร์โมนอยู่
เรื�อย ๆ รีบ ๆ ทาน ถึงแก่แลว้ก็ทานได ้ยงัไงก็ยงัดีเรา Prolong Life นะคะ เพราะวา่มนัจะดีมาก ตอน
นั�นเรามีปัญหาเรื�อง Hormone imbalance เราก็ตายแลว้เขา้วยัทองแลว้ ก็ติดต่อไปทาง LA หมอทาง 
LA Alternative medicine ติดต่อไป First visit 600-650 เหรียญ แลว้ก็ Waiting list 6 เดือน เขาก็เลย
บอกวา่ “ฉนัจะแนะนาํ (recommend) ให้คุณ (refer you) ให้ไปหาเพื�อนฉนัที�ฟลอริดา้แลว้กนั”โอเค 
Thank you เราก็ Refer ไป ก็ไป Make appointment กบัเพื�อนเขาที�ฟลอริด้า ก็ปรากฏว่า First 
appointment ก็ 350 ถูกมาหน่อยแลว้ก็ Waiting list ก็ A few weeks, That’s OK. ลูกสาวพาไป พอไปถึง
พอเขารู้ว่าเราใช ้Urine Therapy เขาบอก Stop stop stop หยุดเลยนะคะ แลว้เขาก็ขายไวตามิน 
Supplement ให้เรา โอโ้ห หมดไปตั�งหลายร้อย หมดไปเยอะเลย แต่พอเอามากินอย่างนี� เออ มนัก็
เขา้ท่าดีเหมือนกนันะ มนัเขา้ท่าดี แต่เสร็จแลว้เราก็ตั�งแต่นั�นมาเราก็เลยหยุดกิน หยุดไป พอหายแลว้
ก็หยุดกินทั�งไวตามิน หยุดกินไปทั�งนํ� าปัสสาวะ คือเรียกว่าลืมไปเลยเรื�องนํ� าปัสสาวะลืมกนัไปเลย 
ชีวิตก็ดาํเนินมาเรื�อย ๆ สุขภาพของเราก็ Run down ไปเรื�อย ๆ เราก็แกไ้ขไปตามเหตุการณ์ไปเรื�อย 
ๆ เสร็จแลว้มาไดข้่าววา่หมอเขียวมา LA ก็โทรติดต่อหาเพื�อนแคลิฟอร์เนีย ปรากฏพอไดข้่าวก็ถาม
ไป แต่ละแห่ง ๆ เตม็หมดดลัลสัก็เตม็ เวกสัเตม็ เหลือ LA ไปที� LA เขาบอกก็จะเต็มแลว้นะคะ บอก
ขอเขา้ไปหน่อยได้ไหม คือศรัทธาหมอเขียวมานานแลว้ หลงัจากที�แจ๋งพูดเรื� องประสบการณ์นํ� า
ปัสสาวะทางโนน้เสร็จ พอลงจากเวทีไปกลบัไปนั�งที�ตรงขา้งหลงันี�แหละ ก็มีเพื�อนก็นั�งอยู ่ลูกก็นั�ง
อยู่ขนาบกนัขา้ง ๆ ผูห้ญิงคนหนึ�ง รูปร่างใหญ่ ๆ ทว้ม ๆ นะคะ แกก็เดินเขา้มากระหืดกระหอบวิ�ง
เขา้มาแล้วก็มาชูนิ�ว แลว้ก็พูดอะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เราฟังไมไดศ้พัท์จบัมากระเดียด ฟังไม่รู้เรื� อง 
ปรากฏว่าแกบอกว่าแกเป็นแผลที�นิ�วนานแลว้ แกตอ้งใช้ผา้พนัอยู่เป็นแผลเป็นหนองฝีแลว้ก็แดง
บวมแลว้ก็เจบ็ บอกใชย้าสารพดัชนิดมนัก็ไม่หายพอไดย้ินคุณแจ๋งพูดแอนตี�ไบโอติก แกก็วิ�งไปเขา้
ห้องส้วมฉี�ใส่ทนัทีแลว้ก็มาบอกเราว่ามนัหายทนัที ไอเ้ราก็ยิ�ม แลว้ก็ ค่ะ ค่ะ เราก็นึกในใจวา่อะไร
จะขนาดนั�น คือมนัไม่น่าเชื�อแต่เขาบอกอย่างนั�นน่ะเราก็เอ๊ะไม่รู้สิ แล้วก็มีคนมาบอกว่าที�มาดื�ม
ปัสสาวะนี�เพราะคุณแจ๋งเพราะคุณนะ บอกวา่ทาํให้เขามาเริ�มดื�ม แลว้เสร็จแลว้แจ๋งก็มา หมอเขียวสิ
หมอเขียวนั�งอยูต่รงโนน้พอพูดเรื�องนี�แจ๋งก็หนัไปถามหมอเขียวคะ ทาํยงัไงถึงจะให้ลูก 2 คนนี�ดื�ม
นํ�าปัสสาวะไดค้นหนึ�งก็เป็นหมอแผนปัจจุบนัใช่ไหม แลว้อีกคนหนึ�งก็เป็นดาราเดินแบบแฟชั�นเล่น
หนงัอะไรของเขาแบบนี� เราบอกจะทาํยงัไงดีหมอเขียวก็ไม่มีคาํตอบใหน้ะก็คงจะตอ้งถึงเวลาของแต่
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ละคน พอวนัสุดทา้ย หมอเจนี�แหละเขาก็เขา้ไป เขาก็ไปดื�มเขาก็ไปลองแลว้เขาบอกมอมมี�มนัเค็ม ๆ 
แลว้เสร็จแลว้แจ๋งก็ดีใจ โอโ้ห ลูกยอมแลว้ ลูกยอมแลว้ ดีใจที�สุดเลยก็วิ�งไปหาหมอเขียวหมอเขียว
คะหมอเขียว หมอเจเขาดื�มนํ�าปัสสาวะแลว้ หมอเขียวก็บอกวา่ หมอเจดวงตาเห็นธรรมแลว้หลงัจาก
นั�นพอกลบัจากค่าย LA ป̀ับกลบัมาบา้นแจ๋งก็เริ�มเลย ทาํนํ� าสมุนไพรฤทธิM เยน็ ทาํแลว้บา้นเรานี�มี
ตลอดไม่ขาดเลยตลอด 2 ปีนี�มาไม่เคยขาดเลยตูเ้ยน็จะตอ้งคั�น ก็ไม่ขาดเลยนะคะลูกก็จะตอ้งมีทาน 
เมื�อคืนนี� พอเจกลบัไปบอกเจไปแวะที�บา้นนะลูก Plant City บา้นพ่อแม่นั�นแหละเพราะแม่ใส่นํ� า
เขียวใส่เขา้ไวน่้ะลูกไปเอาแลว้ก็มีกบัขา้วอะไรนั�นน่ะ ผกัออร์แกนิคผลไมอ้อร์แกนิคคือเราจะกิน
ออร์แกนิค If we can, ok as much as possible นะคะ เพราะปัจจุบนันี�อาหารมีแต่แบบผกัผลไมมี้แต่
ตดัแต่งพนัธุกรรมทั�งนั�น แลว้ถา้เผื�อจะทานดว้ยเปลือกอย่างนี�  แอปเปิ� ล สับปะรดอะไรประเภทนี�  
โห สารพิษไม่รู้ Pesticide 20 กวา่ชนิด แลว้ถา้คุณไปแมคโดนลัด ์เบอร์เกอร์คิง คุณวา่สตรอเบอรี� เชค 
มนัมีสตรอเบอรี�จริง ๆ บา้งไหมมีแต่สารเคมี 20 กวา่ชนิดที�มาเป็นสตรอเบอรี� เชคให้คุณกิน เพราะ 
ฉะนั�นจะทาํอะไรทาํกินเอง แจ๋งไม่ค่อยกินอาหารนอกบา้นหรอกนะคะ เพราะฉะนั�นตอ้งระวงันะถา้
เป็นไปได้ ออร์แกนิค แล้วถ้าออร์แกนิคมาก็ไม่ใช่จะสะอาดนะ เพราะออร์แกนิคมนัก็โดนขี� ววั
ขี� ควายอย่างนี� ใช่ไหมคะ เราก็ต้องล้างผกักันล้างอย่างสะอาดเหมือนกัน กว่าแจ๋งจะล้างผกัได ้ 
โห เหนื�อยเลย แต่ถา้ลูกและพ่อบา้นกินทิ�งกินขวา้ง โห เหนื�อยเลยอ่อนใจ ถึงพยายามบอกอ๊อดเธอ
จะตอ้งมาเขา้ค่ายให้ไดน้ะฉุดเขามาบอกยงัไงก็ตอ้งมา ทาํให้เราทาํกบัขา้วจะไดง่้ายขึ�น แลว้เวลาคุย
กบัพี�บว๊ย พี�บว๊ยก็บอกนี�คุณแจ๋ง โอโ้หเฉพาะลา้งผกัอยา่งเดียวเหนื�อยนะบอกใช่พี�คือถา้เขาไม่ใช่คน
ทาํเขาไม่รู้หรอกวา่เราเหนื�อยแค่ไหนกวา่จะลา้งผกัผา่นขั�นตอน ตอ้งการให้เรากินดี ลูกและพ่อบา้น
กินดีนี� มนัผา่นขั�นตอนขนาดไหนนะคะ แลว้พอมาถึงนี�ลูกก็จะมีอาหารอยา่งนี� กินตลอดแลว้ที�บา้นก็
ปลูกยา่นาง มีรางจืด ไอต้น้ใตใ้บก็เต็มไปหมดเพราะมนัขึ�นเอง แลว้ก็วา่นกาบหอย แลว้ก็อะไร วา่น
ปักกิ�ง ปักกิ�งก็เต็มเลยล้นเลยไปอยู่ที�สนามหญ้า เดี[ยวนี� ปลูกหญา้หน้าบ้าน นี�จะเป็นหญ้าปักกิ�ง
หมดแลว้นะคะ เพราะหญา้ธรรมดามนัตายหมด แลว้เราไม่อยากจะใส่ปุ๋ยใส่เคมีใช่ไหม บอกคุณอ๊อดนี� 
คุณ ๆ ไปช่วยฉนัขุดหน่อย ขุดมาแลว้ก็มานั�นไว ้พี�อ๊อดเขาบอกน่าเกลียดจะตายไปแลว้ มนัเหมือน
ปลูกตน้อะไรขึ�นมาอยา่งนี�  แลว้แจ๋งบอกวา่อยา่เพิ�ง ๆ ตดัหญา้นะเพราะเราตอ้งการให้มนัแผก่ระจาย
ให้เต็มเสียก่อนแลว้ถึงจะตดั แต่ใบมนัอ่อนเวลารถตดัหญา้หรือเราเหยียบมนัก็แบนหมด เอาเถอะ
ยงัไงก็ดีกวา่หญา้ที�เขาปลูกกนั ไม่ใช่หญา้ฟลอริดา้ดว้ยซํ� า ทาํให้เราตอ้งเสียเงินค่าเคมี ค่าลดนํ� า ค่า
อะไรต่อค่าอะไรเคมีทั�งนั�น เราก็ไม่เอาแลว้ก็ทีนี�ประสบการณ์หลงัจากที�กลบัมาจากค่ายเราก็จะกิน
อาหาร แล้วฤทธิM เย็นอะไรนี�ก็จะบอกลูกจะทาํอาหารประเภทฤทธิM เย็นตลอดนะคะ เพราะวา่เรา
ไม่สบายนี�เรารู้เป็นอยา่งนี�  ๆ เรารู้หมดพอมากลบัเมืองไทยปีที�แลว้ พ่อเขาพาหมอเจไปอินเดีย เราก็
สั�งเลย เจไปอินเดียนะลูก ถา้เกิดไม่สบายเป็นอะไรขึ�นมาอยา่ลืมนึกถึงยาพระพุทธเจา้นะลูก เขาก็ฟัง
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ของเขาเฉย ๆ อยา่งนั�นนะ ไอเ้ราก็เออ คงจะฟังนะ ปรากฏวา่พอไปถึงเขาไม่สบายจริง ๆ เจ็บคอนะ
คะเจ็บคอแลว้ก็ระคายเคือง ท่าทางเริ�มจะมีอาการแลว้ ซึ� งปกติก็ตอ้งใช้แอนตี�ไบโอติกใช่ไหมคะ 
พวกอะม็อกซีซิลลิน (Amoxicillin) เสร็จแลว้เจเขาก็คงจะนึกถึงคาํแม่นะเขาก็เลยเขา้ห้องนํ� าแลว้ก็
ดื�มไปแกว้หนึ�งก็หายค่ะ เมื�อวานเขาก็มาเล่าให้หมอเขียวฟังดว้ย หายแลว้ สําหรับตวัแจ๋งเองนะ ไป
เมืองไทย ไปพกัอยูที่�โรงแรม ทุกเช้าเราก็จะกิน เพราะเราก็จะกิน ตอนนี� เราก็จะกิน เริ�มกินมาเรื�อย
แต่กินไม่มาก ก็กิน Vitamin supplement ดว้ยนี�เราก็ไม่แน่ใจ เอ๊ะ Vitamin supplement เพราะปกติ
คนที�จะดื�มปัสสาวะปกติเขาจะแนะนาํให้กินแต่อาหารธรรมชาติเท่านั�นนะคะ แต่ถา้ในบางโอกาส
นะถา้มนัจาํเป็น ถา้เป็น Supplement ประเภทที�ไม่มี Fillerหรือ Blinder ที�มนั Bad bad อะไรอย่างนี�  
เราก็สามารถกินไดที้นี� แจ๋งก็กลวั เอ๊ะ เราก็ยงักิน Supplement อยู ่บางอนัที�จาํเป็นก็วนันั�นก็เริ�มเจ็บ
คอแลว้สิ เราก็กินแค่คาํเดียวเท่านั�นเอง กินแค่คาํเดียว พอกินแค่คาํเดียวนะคะอาการนี�มนัจะทุเลาลง 
50 % เลย ไอที้�เจ็บมนัจะไม่เจ็บทนัทีเลย คุณต̀ิฟังเขา้ไว ้มนัจะไม่เจ็บทนัทีเลย แลว้พอ As day goes 
by ตลอดวนัถา้ฉี� เมื�อไรก็ขอคาํเดียวคาํเดียวไม่มาก แค่จิบหนึ� งจิบใหญ่หน่อยเท่านั�นน่ะ แลว้ก็ไป
เรื�อย ๆ อยา่งนี� น่ะค่ะ At the end of the day สิ�นสุดวนัมนัก็หายแลว้ ถา้ไม่สิ�นสุดวนัที� 2 ก็จะเกลี�ยง
หมดเลยหาย คุณไม่ต้องไปอะม็อกซีซิลลินอะไรต่ออะไรให้มันวุ่นวายเลยนะคะ หายแล้วไป
เชียงใหม่ ไปเที�ยวเชียงใหม่ พาแอนไปเที�ยวคือแอนกบัเจเขาได ้Vacation ไม่เหมือนกนั ครั� งหนึ�งก็
พาลูกสาวไปเที�ยวเอาลูกชายไปก่อน เอาลูกชายกลบัมาส่ง แลว้ก็รับลูกสาวกลบัไปเชียงใหม่แทน ก็
พอไปเอาลูกสาวกลบัขึ�นไปเชียงใหม่โอโ้ห อาการแพข้นาดหนกัเลยนํ� ามูกนี�ไหลพรากตลอด บอก 
โหอากาศเชียงใหม่มนัทาํไมเป็นอยา่งนี�นะมนัเหมือนแคลิฟอร์เนีย Smoke ดาํปี[ เลยก็บอกเอ๊ะ ทาํไม
เรามาผดิเวลาเหรอนํ� ามูกนี�ค่ะนํ� ามูก อายเพื�อนจะตายอยูแ่ลว้ เขาพาไปแลว้เราก็ไปโฆษณาเขา นี�ย ูยู
ตอ้งไปหาอ่านนะ Your Own Perfect Medicine อยา่งนี�  บอกนี� I have my own perfect medicine 
แลว้พอเริ�มเป็นเขาก็กินเลยวนัแรกก็กินเลย แลว้เวลาที�กินมนันอ้ยมาก คือเราจะกินตอนกลบัมาเขา้
โรงแรมใช่ไหมคะ ก่อนนอนจะเป็นเวลาที�เรากิน แลว้พอตอนเชา้ก่อนที�จะออกไปเที�ยวก็เป็นเวลาที�
เราจะไดกิ้น เพราะตอนระหวา่งวนัที�ไปเที�ยวมนัไม่มีเวลาจะกิน เราก็ไดกิ้นแค่เฉพาะตอนนั�น เราก็
บอกวา่ โอ๊ย My own perfect medicine แลว้เราก็กินเฉพาะเท่าเวลาที�บอกเท่านั�นเอง ปรากฏวา่มนัก็
ไหลก็ไหลพราก ไหลพรากอยูอ่ยา่งนี�วนัแรกนะทั�งวนัเลยอยา่งนี�  พอวนัรุ่งขึ�นก่อนไปออกจากโรงแรม
ก็กิน กินมนั ออกมาเท่าไรก็กินแลว้ เสร็จแลว้พอไป เพื�อนเขาก็หวัเราะสิ ไหนล่ะ Your Own Perfect 
Medicine มนัไม่เห็นจะเวิร์คเลย ไอเ้ราอายก็อายเราก็เงียบสิ เราก็ไม่เถียงเขา ไม่รู้จะเถียงยงัไง ใช่
ไหมคะ ยงัไม่ถึงกลางวนัเลย 12 Noon ยงัไม่ถึง 12 Noon มนัหายเงียบเรียบแห้งสนิทเลย ไอเ้ราหนั
มาเยาะเยย้ Hey! My Own Perfect Medicine มนัเวิร์คอนันี� คือประสบการณ์จริง ๆ เลยที�เกิดขึ�นมา 
แลว้มนัเวร์ิคจริง ๆ  
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ในหนงัสือพวกนี�นะคะเขาจะบอกเลยยรีูนนะ ถา้เก็บนานยิ�งนานนะคะ ก็จะยิ�งดี เพราะวา่
มนัจะมีฤทธิM เป็นอลัคาไลน์มากขึ�นจะเป็นด่างมากขึ�น แจ๋งนี�เก็บไวใ้ส่ขวดสีนํ� าตาลขวดแกว้นะคะโอ้
โห ตั�งแต่ปี 2004 ตอนนี�  10 ปีแลว้นะ ยงัไม่ไดเ้ปิดเลย กลวัเปิดมาแลว้จะเป็นลมหรือเปล่าก็ไม่รู้เก็บ
ไว ้2-3 ขวด ไม่รู้วา่มนัยงัไม่ไดล้องเปิดแลว้ไม่คิดจะลองเปิด แต่วา่มีฝรั�งพวกที�เขามา Testimony เขา
บอกวา่พวกนี� รักษาแผลดีมากเลย หายเร็วโดยเฉพาะแผลเบิร์นอะไรทั�งหลายนี�พวกที�เก็บไวน้าน ๆ 
แลว้ก็มีฤทธิM เป็นด่างแลว้ถา้ใชส้วนกน้นะคะ คือสวนกน้ภาษาองักฤษเขาจะเรียก Enema นะ แต่เรามาใช้
เป็นคาํว่า ดีท็อกซ์ ซึ� งมนัไม่ใช่ มนัไม่ใช่เลยภาษาองักฤษเขาตอ้งเรียก Enema นะคะ สวนกน้สวน
ทวารหนกั  
ผูฟั้ง:  Enema มนัต่างกนัไม่ใช่เหรอคะ 
คุณรวมพร: คนไทยก็สวนอยา่งนี�ค่ะ Detoxification 
ผูฟั้ง:  สวนก็หมายความวา่เราปวดถ่าย เราถ่ายไม่ออก เอาไปแค่ช่วงสั�น ๆ หรือเปล่า แต่ที�
คุณหมอบอกนี�มนัดีทอ็กซ์เราพยายามไปลา้งลาํไส้นะคะ 
คุณรวมพร: ค่ะ คือ ถา้นั�นอย่างนั�นใส่ให้ลึกเขา้ไปอีก แต่วา่ Meaning โดยทั�ว ๆ ไป สวนลา้ง
ลาํไส้ถึงในตาํราฝรั�งก็ตาม ถ้าไปซื�อหนังสือสุขภาพของฝรั�ง Health เขาก็จะบอกอย่างนี� นะคะ เป็น 
Detoxification แลว้การที�คุณไปทาํ Detoxification อะไรพวกนี�หรือกินนํ� าปัสสาวะก็เหมือนกนั กิน
นํ�าปัสสาวะนี�คุณก็จะเกิดผล Detoxification ดีทอ็กซ์นี�หมายถึงอะไร คุณจะเกิดอาการนะคะ ปวดหวั 
ตวัร้อน ปวดตามขอ้ เป็นผดผื�นเม็ดอะไรเต็มแดง ตุ่มคนั ปวดตาม Joint คือมนัจะเกิดอาการอยา่งนี�
เป็นอาการที�เรียกว่า Detoxification แต่บางคนไม่เขา้ใจไม่เขา้ใจนึกว่าโอ๊ย ฉันแพอ้นันี� ฉนัหยุดกิน
ดีกว่าอะไรอย่างนั�นซึ� งมนัไม่ใช่  เป็นการขบัพิษออก พิษกาํลังออกนะคะอนันี� ทางบลัวีนี�แจ๋งก็ 
ไม่เขา้ใจเพราะมีอีกคนหนึ�งไม่ใช่พี�บว๊ยอีกคนหนึ�ง เราก็แนะนาํเขาไปเหมือนกนัหมอแนะนาํเขาไป 
บอกให้ใช ้All cotton เพราะแม่เขาเป็นมะเร็ง เราก็ให้ใช ้All cotton เขาก็รีบไปซื�อเสื�อผา้ที�เป็นคอตตอน 
100% คอตตอนมาใหแ้ม่ใส่บอกเขาไปบอกที�เมืองไทยมีศูนยบ์ลัวนีะ โอเคเขาก็พาแม่เขาไป แม่เขาก็
บลัวเีขาก็ Treat ยงัไงก็ไม่รู้ แต่เขาไม่เคยบอกรายละเอียดไง พอกลบัมาแม่เขาก็มีอาการอยา่งที�บอก 
ดีท็อกซ์ ปวดหัว ผื�นขึ�น แกก็ตกใจ แกเลิกกิน พอลูกสาวมาเล่าให้แจ๋งฟังแจ๋งเลยบอกนั�นมนัอาการ
ดีทอ็กซ์นะ อาการที�พิษออก ก็ปล่อยไปเรื�อย ๆ อีกไม่กี�วนัก็หาย บางคนอาจจะ 2-3 วนั หายบางคน
อาจจะถึง 2-3 อาทิตยห์าย เพราะฉะนั�นก็ไม่ตอ้งตกใจ ถา้เผื�อมนัมีอาการมากก็อยา่กลวั ลดปริมาณ
ใหน้อ้ยลงนะคะหรือจะ Dilute มนัก็ได ้ทาํใหม้นัเจือจาง จะกินทีละหยดสองหยด เดี[ยวอีกหน่อย จิต
อาสาคงจะพดูถึงการทาํโฮมิโอพาธียน์ะคะ แลว้ก็นี�แหละ มนัก็เรียกวา่ดีกบัดีลูกเดียว  

หนงัสือพวกนี� คุณอ๊อดเพิ�งไปซื�อมา เพราะแจ๋งชอบอ่านหนงัสือไงเพราะฉะนั�นมนัจะมี
หมด อนันี�ไปทางหมอเขียวก็ไปได ้ทาง LA ก็ไปได ้ของคุณนิดดา หงษว์วิฒัน์ บอกวา่นํ�าปัสสาวะ 


