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เป็นยารักษาโรคยาพระพุทธเจา้เหมือนกนันะคะ แต่ส่วนมากทุกคนนะ ทุกคนที"เขียนเรื"องนํ&าปัสสาวะ
ในเมืองไทยจะอา้งอิงหนงัสือเล่มนี&นะคะ ทา้พิสูจน์ ของท่านบวัใตน้ํ&า ท่านเป็นพระภิกษุ อยูแ่ถว ๆ 
ฟาร์มจระเขน้ะคะ แจ๋งก็ไปไดม้าหนา้สันติอโศกนั"นแหละ เพราะจะไปทีไรบา้นนอ้งเขาอยูแ่ถว
สุขาภิบาลก็เลยไปแถวสันติอโศกง่าย ก็เลยไปซื&อผกัซื&อหญา้ดูหนงัสือดูนํ&ามนัหม่องดูสารพดัเลย ก็
ไปไดที้"นั"นแลว้พอมาอ่านอนันี& เมื"อตน้ปีนี"ไปทาํ Colonoscopy ปรากฏวา่หมอเขาบอกวา่ไม่มีแคนเซอร์ 
แต่วา่มนัแปลกอะไรรู้ไหม มนับอกขา้งในมนัดาํ เพราะเรากินนํ&าผกัทุกวนั นํ& าปั"นผกัทุกวนั ตอนแรกกิน 
แต่ Juice แต่ตอนหลงัเจเขาบอกมนัตอ้งโฮล Plant by side as a whole. Holistic มนัโฮล หมายถึงกิน
ทั&งใบมนักากมนัดว้ย ไม่ใช่กินเฉพาะนํ&าของผกั กินนํ&ามนัยจูะไดบ้างส่วนเท่านั&น ยจูะตอ้งกินผวิกิน
เปลือกกินกา้นกินอะไรเพราะฉะนั&นเราก็ปั"นรวมกนัแลว้กินหมดเลยอยา่งนั&นค่ะ เพราะฉะนั&นกาก
มนัจะติดอยูต่ามแกว้เราจะเห็น ทีนี& ในลาํไส้มนัก็ติดเหมือนกนัแหละ แลว้ทีนี&หนงัสือเล่มนี& เขาก็บอก
วา่เวลาสวนเขา้ไปนี"มนัก็จะทาํใหน้ํ&าปัสสาวะที"เก็บไวย้ิ"งเก็บนานเกิน 4 ชั"วโมงขึ&นไปยิ"งดี มนัก็จะ
ไปสวนลา้งลาํไส้ โอเค แลว้นี"พอไปทาํ Colonoscopy ปรากฏวา่เป็น Internal hemorrhoids (ริดสีดวง
ทวาร) แลว้เราก็ถามเขาแลว้ทาํยงัไง เขาก็ไม่ตอบใหแ้ลว้เราก็รักษาตวัเองพออ่านหนงัสือเจอก็ดีใจ 
นํ&าปัสสาวะรักษาไดท้ั&ง Internal external hemorrhoids เพราะฉะนั&นทุกคนก็จาํไวด้ว้ยนะคะ แลว้ก็
สารพดัโรค มลัติเพิลสเคลอโรซิส (Multiple Sclerosis) เอดส์ SLE Whatever เกาต ์อะไรไม่รู้สารพดั
สารพดั ๆ แต่จาํไวว้า่ทุกคนตอ้งตาย ถา้เผื"อมนัรักษาไม่หายก็อยา่มาโทษกนั  
จิตอาสา: ค่ะ ขอบคุณพี"แจ๋งนะคะ ขอบพระคุณค่ะ  
ผูฟั้ง:  ขอถาม ขอถามคุณแจ๋งหน่อย คือคุณแจ๋งบอกวา่คนที"ทานปัสสาวะจะไดผ้ลนี"ตอ้ง
  กินแบบนี&  กินอาหารแบบนี&  
คุณรวมพร: ถา้กินแบบนี&นะคะจะยิ"งดีที"สุด 
ผูฟั้ง:  แต่ตอนที"แจ๋งไปเมืองไทยที"ตอนไปเมืองไทยไปเชียงใหม่น่ะ กินแบบไหน 
คุณรวมพร: กินแบบเมืองไทยเลยค่ะ  
ผูฟั้ง:  มนัก็ยงัไดผ้ลใช่ไหม 
คุณรวมพร: ยงัไดผ้ล ยงัไดผ้ล  
จิตอาสา:   เรื"องของนํ& าปัสสาวะตอ้งทานอาหารแบบนี& ไหม ในตาํราต่าง ๆ ที"พูดถึงเรื"องของ
  การเอานํ& าปัสสาวะมาใช้นี"นะคะ คนที"อา้งอิงนี"ไม่ไดท้านอาหารมงัสวิรัตินะคะก็
  คือเขาก็ทานอาหารทั"วไปนี"แหละ ยิ"งทางนี& ประเทศต่าง ๆ นี"ก็ไม่ใช่กลุ่มที"ว่าทาน
  อาหารมงัสวิรัติฉะนั&นเรื"องของอาหาร ไม่ใช่อาหารมงัสวิรัติก็ได ้กลุ่มนอ้ยดว้ยซํ& า 
  มีกลุ่มพวกเรานี"ที"ทานมงัสวิรัติแลว้เราก็ทานอาหารจืดดว้ย ปัสสาวะเราก็เลยมีรส
  จืด หอมเหมือนชาไดน้ะคะ ปรบมือให้ตวัเองดว้ยหน่อยว่าตอนนี& สามารถผลิตนํ& า
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  ปัสสาวะรสจืดหอมเหมือนชาไดแ้ลว้นะคะ เพราะฉะนั&นถา้ใครจะลองชิมก็มี 
  โอกาสนี&โอกาสเดียวเท่านั&น  ถา้เลยจากนี&ไปนี"อาจจะเป็นอยา่งอื"นไปแลว้นะคะ  
คุณรวมพร: ขออีกนิดนึงนะคะ ว ันนั& นมีใครก็ไม่ รู้มีค ําถามเกี"ยวกับเรื" อง Constipationor 

Something นะคะ แลว้ก็ Constipation เป็นตลอดชีวิตเลย เป็นตลอดชีวิต ตั&งแต่จาํ
ความไดเ้ลย 4-5 วนัจะถ่ายที แลว้ก็เป็นเม็ดขี&แพะ ก็ไม่รู้วา่มีชีวิตอยูม่าไดย้งัไงป่านนี&  
66 ปี Going on 67 in a few months ก็มนัเป็นอยา่งนี&  โอโ้ห เราก็จะตายแลว้พอมา
อ่านท้าพิสูจน์นี"แหละท่านบอกว่ากินเช้า กลางวนั เย็น ถ้าจะให้ดีก่อนนอน
กลางคืนดว้ย แจ๋งก็กิน เพราะทาํอะไรเป็นคนชอบทาํแบบมนัจะตอ้งพิสูจน์นะคะ 
เขาทา้พิสูจน์อยูแ่ลว้ ก็ทานไป พอทานไป ๆ โอโ้ห มนั Take time มาก เกือบ 2 
อาทิตยน์ะคะเกือบ 2 อาทิตย ์ตั&งแต่นั&นมา Everyday ถ่ายเอง Foot long, 2 Foot long, 
ทา้พิสูจน์แลว้นะคะ เพราะฉะนั&นถา้ใครสนใจก็ถา้ตอ้งการดูศึกษารายละเอียดนี"
หนงัสือพวกนี&ค่ะ 

(รวมพร คุณเกษม. สัมภาษณ์ 2557, กนัยายน 25) 
 

 
กรณีศึกษาที" 
1.27 เกริกศกัดิm  คุณเกษม 
ชายไทย อาย ุ33 ปี 
รัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ใชอ้าหารและการปรับพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ 
 
จิตอาสา:  รู้สึกภูมิใจมาที"ไดพ้ดูคุยกบั คุณหมอเกริกศกัดิm  คุณเกษมในบ่ายวนันี&  
คุณหมอเจ : เรียกผมง่ายวา่ เจก็ไดค้รับ 
จิตอาสา:  คุณมาจากที"ไหนคะ 
คุณหมอเจ : ผมมาจาก Clear Water แถว ๆ Tampa ฟลอริดา้ครับ 
จิตอาสา: หมอเจจะมาบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ซึ" งอาจจะเป็นประโยชน์และพวกเราจะ 

สามารถนาํไปใชดู้แลสุขภาพไดห้ลงัจากจบการอบรมและจะอยู่ที"นี"อยา่งไร อยา่ง
แรกช่วยบอกเกี"ยวกบัการเรียนทางแพทยศ์าสตร์ของคุณไดไ้หมคะ 

คุณหมอเจ :  ผมจบแพทยศ์าสตร์จาก University of Florida เมื"อปี พ.ศ. 2548 และเป็นแพทย์
ฝึกหดัทางดา้นเวชศาสตร์ครอบครัวที" University of South Florida ในเมือง Tampa 
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หลงัจากนั&นก็เรียนเกี"ยวกบัการฝังเข็ม และไปเป็นแพทยฝึ์กหดัดา้นการแพทยแ์บบ
บูรณาการ (Integrative Medicine) กบั Dr. Andrew Weil ผูริ้เริ"มการแพทยแ์บบ
บูรณาการในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัผมทาํงานเป็นแพทยดู์แลผูป่้วยหนักเรื& อรัง
ระยะสุดทา้ย 

จิตอาสา: เราเรียกวา่ การดูแลผูป่้วยแบบประคบัประคอง (Palliative) เช่น การให้ยาลดความ
เจบ็ปวดแก่ผูป่้วยมะเร็ง และนอกจากนั&นคุณใหก้ารรักษาแบบไหนอีกคะ 

คุณหมอเจ : โดยทั"วไปเราใหย้าทุกชนิดรวมถึงการบาํบดัเยยีวยาทางธรรมชาติเพื"อช่วยให้ผูป่้วย 
ทุกขท์รมานน้อยลง   ผมใช้การรักษาแบบบูรณาการผสมผสาน ใช้การฝังเข็ม ใช้
พลงังานบาํบดั ใช้การหายใจบาํบดั เพื"อช่วยเหลือผูป่้วย เพราะความเจ็บป่วยนี&
ไม่ใช่ป่วยเพราะโรคร้ายเท่านั&น เราตอ้งดูแลทั&งทางดา้นร่างกาย สภาพจิตใจ และ
จิตวิญญาณดว้ย  เราจะไม่สามารถประสบความสําเร็จในการรักษาไดห้ากขาดสิ"ง
หนึ"งสิ"งใดในสามองคป์ระกอบนี&   ถา้เราดูแลผูป่้วยเฉพาะแต่เรื"องโรคหรือร่างกาย 
เราจะไม่สามารถก้าวไปถึงการรักษาที"ให้เกิดสุขภาวะที"สมดุลทั&งกายและจิตใจ 
(Wellness) ได ้ดงันั&นฟังหมอเขียวสอน หมอเขียวสอนดีมาก 

จิตอาสา: พอจะบอกไดไ้หมคะวา่ คุณจะนาํสิ"งที"ไดเ้รียนรู้กบัหมอเขียวไปใชช่้วยเหลือผูป่้วย 
อยา่งไรบา้ง เช่นในเรื"องสมุนไพร หรืออาหารหรือคุณกาํลงัเรียนรู้ฝึกฝนเรื"องอะไร
อยูบ่า้งในตอนนี&  

คุณหมอเจ: สิ"งที"สําคญัที"สุดที"หมอเขียวไดบ้อกคือ การให้ความสําคญักบัเรื"องอาหารซึ" งมีผล 
อยา่งมากต่อสุขภาพ  หา้ปีหลงัมานี& ในการทาํงานที"โรงพยาบาลทาํใหผ้มไดพ้บเห็น
ระยะสุดทา้ยของผูป่้วยโรคต่าง ๆ  เช่น มะเร็ง เบาหวาน หวัใจ ภาวะสมองเสื"อม อลัไซเมอร์ 
ผูป่้วย MS (Multiple Sclerosis) สิ"งที"ผมเห็นอยา่งหนึ"งคือหลาย ๆ โรคเหล่านี&  เรา
สามารถช่วยฟื& นฟูหรือป้องกนัไดโ้ดยใช้อาหารและการปรับพฤติกรรมในการใช้
ชีวติ และเริ"มตั&งแต่เดือนมกราคมที"ผา่นมาผมจึงตอ้งเริ"มที"ปฏิบติัที"ตวัเองก่อนและ
ได ้นํา สิ" ง เหล ่า นี& ม าใ ช ้ช ่วย เหลือผู ป่้วยใ นที "สุด  ด งั นั&น เ รื" องล กัษ ณะ ของ
โภชนาการจึงเป็นเรื"องที"สําคญัมาก ในสหรัฐอเมริกาสิ"งที"ยาก คือเรามีร้านอาหาร
ฟาสตฟ์ูดส์เตม็ไปหมด เรามีอาหารทอด เราไม่ทานผกัผลไม ้เรามีร้านของชาํที"เต็ม
ไปดว้ยอาหารแปรรูป ซึ" งมนัไม่ใช่อาหารจริง ๆ ที"ร่างกายตอ้งการ เปรียบร่างกาย
เราเหมือนรถ ถา้เติมนํ& ามนัคุณภาพตํ"ารถก็วิ"งได้ไม่ดี การกินอาหารที"ไม่ดีไม่ถูก
โภชนาการก็ทาํให้ร่างกายเสื"อม ดงันั&นเรื" องโภชนาการจึงสําคญัมากซึ" งผมได้
พิสูจน์ดว้ยตนเองตั&งแต่เดือนมกราคมที"ผ่านมา ผมรับประทานแต่ผกัและอาหาร
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สุขภาพ 90 เปอร์เซ็นตข์องอาหารที"ผมทานเป็นอาหารมงัสวรัิติทาํใหน้ํ& าหนกัผมลด
ไป 15.9 กิโลกรัม ผมรู้สึกดีขึ&น เมื"อกลบัไปมองที"ผูป่้วยที"ผมใชว้ิธีการรักษาแบบ
ผสมผสาน ผมบอกผูป่้วยเรื"องความสําคญัของอาหาร แต่ปัญหาคือเราไม่ไดเ้รียน
เรื"องอาหารและโภชนาการที"ถูกตอ้งในโรงเรียนแพทย ์เราได้เรียนแค่การให้
อาหารทางสายยางเท่านั&น เราได้เรียนรู้จากหมอคนอื"น ๆ แต่เพียงว่าเราตอ้งมี
สุขภาพที"ดี แต่มนัยาก และเราก็ไม่รู้วา่จะทาํอยา่งไรเพื"อให้มีสุขภาพดีเมื"อมีใครสัก
คนมาบอกวา่อะไรที"เราควรรับประทานเพื"อช่วยให้มีสุขภาพที"ดีขึ&นได ้เราจึงอยาก
ฟัง ผมวา่ 80-85% ของคนที"เป็นโรคเรื&อรังในประเทศนี&  จะเสียชีวิตจากการกินและ
จากพฤติกรรมการใช้ชีวิต ซึ" งเป็นตวัเลขที"สูงมาก ลองมาดูโรคเบาหวาน ผมได้
ทดลองกบัตวัเองเมื"อ 3 ปีที"แลว้ โดยการตรวจนํ&าตาลในเลือด และหลงัจากนั&นผมก็
ทานอาหารมงัสวรัิติและอาหารสุขภาพที"มีผกัเป็นส่วนประกอบหลกัติดต่อกนัเป็น
เวลา 6 สัปดาห์ นํ&าหนกัลดไป 6.8 กิโลกรัม ก่อนหนา้นั&นค่านํ& าตาลในเลือด 5.7 ซึ" ง
เป็นค่าที"มีแนวโนม้จะเป็นโรคเบาหวาน มนัน่ากลวัมาก แต่หลงัจากหกสัปดาห์ที"
ไดอ้าหารมงัสวรัิติและอาหารสุขภาพ  ตรวจพบวา่ค่านํ&าตาลในเลือดกลบัลงมาเป็น 
5.4 ซึ" งเป็นค่าปกติ ดงันั&นเราสามารถกาํจดัโรคเบาหวานแบบที"สอง (Type 2 
diabetes) ไดง่้าย ๆ ดว้ยการกินที"ถูกตอ้งเท่านั&นอง  

จิตอาสา: นอกจากอาหารแลว้มีอะไรอีกไหมคะ เช่นในเรื"องจิตใจหรือจิตวิญญาณ 
คุณหมอเจ: อาหารเป็นเรื"องสําคญัจริง ๆ แต่อีกสิ"งหนึ" งที"สําคญัตอ้งจาํไวคื้อ จิตใจ ร่างกาย จิต

วิญญาณ เพราะถา้คุณไม่มีความเชื"อในสิ"งเหล่านี&  แต่จะเชื"อหรือไม่ก็ตามในความ
เป็นจริงก็คือ จิตใจ ร่างกายและจิตวิญาณคือส่วนประกอบของความเป็นมนุษย ์
จิตใจเป็นส่วนประกอบที"ใหญ่และสําคญัที"จะส่งผลต่อความผาสุก การทาํสมาธิ 
ไทชิ้ ชิกง โยคะ การฝึกลมหายใจ ในแต่ละวนัจึงสําคญัดว้ย จะเห็นว่ามีหลายคน
ไปออกกาํลงักายยกนํ&าหนกักนัก็ดูแขง็แรงดี แต่สิ"งที"จะช่วยไดจ้ริง ๆ คือ โยคะ ไทชิ้ 
ชี"กง การฝึกลมหายใจและการทาํสมาธิจะช่วยใหมี้สุขภาพที"ดีไดม้ากกวา่  

จิตอาสา : สมมติว่าป้าเป็นคนไขข้องคุณ ป้าไม่เชื"อคุณหรอกหมอเจ มาบอกว่ากินให้ถูกให้
กินอาหารสุขภาพจะกินไดย้งัไง ไม่มีรสชาติ ไม่อร่อย ถา้ป้าไม่ยอมทาํตาม หมอเจ
จะทาํยงัไงคะ 

คุณหมอเจ : เป็นคาํถามที"ดีครับ มีคนไขถ้ามผมแบบนี& เหมือนกนัครับ เขาถามผมว่าทาํไมเรา
ตอ้งเปลี"ยน ผมบอกวา่ผมทาํงานในโรงพยาบาลมา 5 ปี ไดเ้ห็นคนที"ป่วยมาเยอะ 
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และถ้ายงัไม่เปลี"ยนแปลงในสิ"งที"คุณเป็นอยู่นี&  คุณก็จะกลายเป็นคนป่วยคนหนึ" ง
ของผม  

จิตอาสาสรุป: คุณหมอเจคิดว่า อาหารเป็นสิ"งที"สําคญัที"สุด และจิตใจสําคญัยิ"งกว่า ซึ" งจิตใจจะ
เป็นตวัควบคุมร่างกาย จึงตอ้งมีการรวมประสานกนัระหวา่งจิตใจและร่างกาย 

จิตอาสา: นอกจากองค์รวมของร่างกายและจิตใจมีอะไรอีกไหมคะ ที"จะช่วยให้เราดูแล
สุขภาพไดโ้ดยเฉพาะคนที"อยูใ่นสหรัฐอเมริกา 

คุณหมอเจ: ปัญหาคือเรามีร้านสะดวกซื&อมากมาย เราไม่ค่อยมีเวลา เราทาํงาน เราเครียด บางที
แทบจะไม่มีเวลาทานขา้วกลางวนัและมื&อเย็น สิ" งที"สําคญัคือคุณตอ้งพยายามใช้
ชีวิตให้ช้าลงบา้ง เหมือนที"ผมบอกว่าความเครียดมีผลต่อสุขภาพมากเช่นกนั ถ้า
คุณเครียดร่างกายก็ทาํงานไดไ้ม่เต็มที" อย่างแรกที"จะเป็น คือความเครียดมีผลต่อ
ระบบการยอ่ย อาหารไม่ยอ่ย อาเจียนหรือปวดทอ้ง ขอใหนึ้กไวเ้สมอวา่อาหารเป็น
ส่วนหนึ"งที"สาํคญัแต่ไม่ใชท้ั&งหมด ต่อใหเ้ราทานอาหารสะอาดหรือดีเพียงใดแต่ไม่
หล่อเลี&ยง (ปรับ) จิตใจก็จะไม่สามารถมีสุขภาพที"ดีได ้จิตใจมีบทบาทที"สําคญัมาก 
ผมเห็นการศึกษานี& เมื"อไม่กี"เดือนมานี&  เขาเอาเครื"องดื"มผสม (Shake) มาให้คนสาม
กลุ่มดื"ม กลุ่มแรกใหดื้"มตวัที"มีพลงังาน 600 คาลอรี"  กลุ่มสอง 100 คาลอรี"  กลุ่มสาม 
300 คาลอรี"  โดยกลุ่มผูท้ดลองดื"มทั&งหมด ไม่ทราบวา่ทุกกลุ่มไดรั้บเครื"องดื"มที"มี
พลงังาน 300 คาลอรี" เท่ากนั ผลปรากฏว่า กลุ่มที"ถูกบอกว่าได้รับเครื"องดื"ม 600 
คาลอรี"นํ& าหนกัตวัเพิ"มขึ&น กลุ่มที"ถูกบอกว่าได้รับเครื"องดื"ม 100 คาลอรี"นํ& าหนัก
ลดลง แสดงวา่จิตใจมีผลอยา่งมาก   ผมยงัจาํไดค้รั& งหนึ"งตอนเป็นนกัศึกษา ผมขบั
รถพยาบาลฉุกเฉินไดรั้บโทรศพัทแ์จง้วา่มีผูป่้วยเครียดจดั เมื"อเจอผูป่้วยหมอก็แจง้
ผูป่้วยวา่จะฉีด Normal Saline ที"จะทาํใหผู้ป่้วยหายเครียดและจะรู้สึกดีขึ&น พอหมอ
ฉีดเสร็จปุ๊บ คนไขก้็พูดสวนเลยวา่ “โอ ฉนัรู้สึกดีขึ&นแลว้” ที"จริง Normal Saline ก็
คือนํ& าเกลือธรรมดา ๆ นี"เอง แสดงให้เห็นวา่จิตใจมีส่วนสําคญัมากต่อสุขภาพ เรา
จะละเลยไม่ได ้ตอ้งใส่ใจให้เกิดความสมดุลทั&ง 3 ส่วนทั&ง จิตใจ ร่างกาย และจิต
วญิญาณ จึงจะทาํใหเ้กิดสุขภาพที"ดีขึ&นได ้

จิตอาสา: ขอบคุณค่ะหมอเจ ทราบมาว่าคุณหมอเคยเขา้ค่ายสุขภาพของคุณหมอเขียวที" LA 
เมื"อสองปีก่อนเหรอคะ คุณทราบเรื" องยา 9 เม็ดใช่ไหม บอกเราได้ไหมว่ามี
อะไรบา้ง นิดหน่อยก็ไดค้่ะ 

คุณหมอเจ : ผมจาํไม่ไดห้มด แต่ 
จิตอาสา: ใครมีเสื&อที"ดา้นหลงัมียา 9 เม็ดบา้ง อ่านภาษาไทยไดไ้หม 
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คุณหมอเจ: ชา้มากครับ 
จิตอาสา: ขอ้แรกเกี"ยวกบัอาหารสุขภาพเพื"อปรับสมดุลร้อน-เยน็ ขอ้สอง กวัซา 
คุณหมอเจ: ผมทราบครับ เรื"องเกี"ยวกบัอาหารที"เราไดคุ้ยกนัมาแลว้ วา่มีส่วนช่วยให้เกิดสมดุล

ร้อน-เยน็ หากเราทานอาหารจนเกิดภาวะร้อนเกิน เช่น การทานพริกไทยมาก มนั
จะส่งผลทนัที ยอ้นไปเมื"อสองปีที"แลว้ตอนเดินทางไปเขา้ค่ายหมอเขียวที" LA ผม 
นอ้งสาวและคุณแม่แวะที"ร้านอาหาร ผมทานเตา้หู้ทอด ผมสั"งอนัที"ไม่เผด็ แต่มนัก็
ยงัเผ็ดมาก แม่ยืนยนัว่ามนัเผด็มากผมทานไม่ไดห้รอก แต่ผมก็ทานจนหมด เชื"อ
ไหมครับคืนนั&นผมทอ้งเสีย เป็นไข ้รู้สึกแย่จนถึงเช้า ซึ" งเป็นเช้าที"เราตอ้งเขา้ค่าย 
ผมรู้สึกไม่สบายมาก ๆ ทั&งคืนตอนเชา้คุณแม่มาลงทะเบียนเพื"อเขา้ค่ายเลยขอความ
ช่วยเหลือนั"นเป็นครั& งแรกที"ผมทาํดีท็อกซ์ มีคนกวัซาให้ครั& งแรก หยอดหูดว้ยนํ& า
สกดัยา่นาง ขดูศีรษะ มนัช่วยได ้ผมรู้สึกดีขึ&น ๆ พอตกเยน็ก็มานั"งฟังการบรรยายได ้

จิตอาสา: ขอ้ที"สามคือการทาํดีทอ็กซ์ คุณเคยทาํแลว้ 
คุณหมอเจ: ครั& งแรกที"คุณแม่บอกวา่เราจาํเป็นตอ้งสวนทวาร ผมบอกแม่วา่ บา้รึเปล่า??? ครั& ง

แรกที"ทาํดีทอ็กซ์ก็ตอนที"ผมมาเขา้ค่ายครั& งแรก ที"ผมทอ้งเสีย มีไข ้เขาบอกวา่ใชน้ํ& า
ย่านางที"มีฤทธิm เย ็นสวนเขา้ทางทวาร เพราะว่าผมมีภาวะร้อนมากจากการกิน
พริกไทยเมื"อคืนก่อน เมื"อดีทอ็กซ์ดว้ยนํ&าสมุนไพรฤทธิm เยน็เขา้ไปมนัจึงสมดุล ช่วย
ใหร่้างกายทาํงานไดดี้ขึ&น มนัช่วยไดม้ากผมรู้สึกสบายทนัที ฟังดูแย ่แต่วา่มนัดีครับ 

จิตอาสา: ตอนนี&ยงัทาํดีทอ็กซ์อยูไ่หมคะ 
คุณหมอเจ: ระยะหลงัมานี"ไม่ค่อยไดท้าํครับ แต่ทาํบ่อยช่วงที"ลา้งพิษตบั 
จิตอาสา: ดีค่ะ อยา่งนอ้ยคุณก็ทาํเป็น ขอ้สี"  ขอ้หา้เกี"ยวกบัการแช่มือแช่เทา้ในนํ& าสมุนไพรอุ่น 

ขอ้หา้การพอกทาดว้ยผงถ่านและดินสอพอง เคยทาํไหมคะ นี"คืออีกหนึ"งวิธีในการ
ถอนพิษ 

คุณหมอเจ: ผมเคยทาํมนั ไดผ้ลดีเป็นการถอนพิษทางผิวหนงั อีกอยา่งการแพทยแ์ผนจีนบอก
วา่ผวิหนงัเป็นส่วนต่อเชื"อมของปอด ผวิหนงัหายใจได ้เปรียบเทียบกบัเนื&อเยื"อของ
ปอดที"มีรูพรุน ผิวหนงัก็เช่นกนั สามารถแลกเปลี"ยน ถ่ายเท ดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ 
ได ้ดงันั&นเราจึงถอนพิษทางผิวหนงัได ้เมื"อไดรั้บพิษแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาต่างกนั 
บางคนเป็นผื"นแดง ซึ" งก็คือการขบัพิษออกจากร่างกายตามธรรมชาตินั"นเอง 

จิตอาสา: ขอ้ที"หกเกี"ยวกบัการออกกาํลงักายและโยคะ ตอ้งขออภยัค่ะ ขอ้แรกเกี"ยวกบัการดื"ม
สมุนไพรฤทธิm เยน็สด ขอ้เจ็ดการรับประทานอาหารปรับสมดุลซึ" งเราไดคุ้ยกนัไป
แลว้ ขอ้แปดและเกา้คือสิ"งที"หมอเขียวสอนเราเกี"ยวกบัธรรมะ ซึ" งจิตวิญญาณเป็น



993 

 

ส่วนควบคุมทั&งหมดมีผลต่อความเจบ็ป่วย และหมอเจก็ไดพู้ดไปแลว้ในเรื"องจิตใจ
และจิตวิญญาณ ไดย้ินมาวา่คุณและครอบครัวนั"งสมาธิดว้ย คุณคิดว่าไดอ้ะไรจาก
การนั"งสมาธิ 

คุณหมอเจ: ผมถูกแม่บงัคบัให้นั"งสมาธิตั&งแต่เด็ก ๆ ผมโตมากบัการเรียนรู้ในการฝึกสมาธิ
หลาย ๆ แบบ เรามกัทาํสมาธิกนัทั&งเช้าและเยน็ครั& งละหนึ"งชั"วโมง ซึ" งช่วยไดม้าก 
และผมได้ไปนั"งวิปัสสนาเป็นเวลา 3 วนั ซึ" งดีมาก ทาํให้เราได้รู้จกัภายในของ
ตวัเอง การทาํสมาธิเป็นสิ"งที"จาํเป็น พอเริ"มทาํงานจะยุง่ไม่มีเวลา ตอนนี&ผมพยายาม
นั"งสมาธิใหไ้ด ้15-20 นาทีในตอนเชา้ครับ 

คุณหมอเจ: ถา้คุณใหเ้วลาวนัละ 4-5 นาที นั"งนิ"ง ๆ อยูก่บัตวัเองจะดีต่อสุขภาพในระยะยาว 
จิตอาสา: ขอบคุณหมอเจค่ะ ไม่เคยเห็นครอบครัวที"สอนลูกแบบนี&  โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที"

เติบโตในอเมริกา เป็นหมอและเติบโตในอเมริกา มีใครสอนแบบนี& บา้งคะ 
เสียงตอบ: มีค่ะ 
จิตอาสา: ดิฉนัชื"นชมคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ตวัดิฉนัเองก็พยายามสอนลูกสาวทั&งสองคนที"เติบโต
ที"นี"แบบนี& เช่นกนั หวงัวา่ลูก ๆ ของดิฉนัเป็นคนดี เป็นหมอที"ดีเช่นเดียวกบัคุณหมอเจค่ะ อยากจะให้
รู้จกัคุณพ่อ คุณแม่ของหมอเจค่ะมากนัทั&งครอบครัวกรุณายืนขึ&นไดไ้หมคะ คุณพ่อพนัธวฒัน์และ
คุณแม่ร่วมพรค่ะ 
ผูร่้วมอบรมชาย: ผมขอถามคุณหมอเจวา่ คุณบอกวา่ไม่ไดเ้รียนสิ"งเหล่านี& ในวิทยาลยัแพทย ์สิ"งที"ได้

เรียนรู้จากหมอเขียวและคุณได้นาํไปใช้กบัคนไข ้นอกจากเรียนรู้จากหมอเขียว
แลว้ คุณไดแ้นวความคิดนี&จากที"ไหนอีกไหมครับ 

คุณหมอเจ: ผมถูกถามมาตลอดวา่ผมเรียนรู้สิ"งเหล่านี& จากที"ไหน จากหมอเขียวหรือจากที"ไหน
อีก ผมสนใจสิ"งอื"นนอกเหนือจากการแพทยแ์ผนปัจจุบนัเป็นทุนเดิมอยูด่ว้ย ผมได้
เรียนการนวดบาํบดั เรียนการแพทยฉุ์กเฉินและไดรั้บใบอนุญาตจากรัฐฟลอริด้า 
ผมไปเรียนนวดที"วดัโพธิm    หลาย ๆ อย่างผลกัดนัผมให้มาทางนี&  หลงัจากรักษา
คนไขม้าช่วงหนึ"งผมคิดวา่การรักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนั ช่วยไดใ้นระดบัหนึ" ง
แต่การให้ยาไปเรื"อย ๆ คือปัญหาไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว ผมกลบัมาคิด
วา่จะทาํอยา่งไรจึงจะช่วยเหลือคนไขไ้ด ้ก็พบวา่คือสิ"งนี&  สิ"งที"พวกเราไดเ้รียนรู้ใน
ค่ายหมอเขียวตลอดสัปดาห์ที"ผ่านมา คือสิ"งที"จะช่วยให้เราไดรู้้วิธีการที"ถูกตอ้งใน
การดูแลสุขภาพ นี"คือเหตุที"ผมใชก้ารรักษาแบบแพทยท์างเลือกบูรณาการ ใชก้าร
รักษาแบบแผนปัจจุบนั และวธีิการอื"น ๆ ของแพทยท์างเลือกผสมผสานกนั เพราะ
ทุก ๆ วิธีการจะเป็นประโยชน์ต่อคนไข ้ไม่สามารถตีทิ&งหรือละเลยวิธีการใดได้
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เลย แต่สําหรับโรคเรื&อรัง เราตอ้งกลบัมาให้ความสําคญักบัเรื"องอาหาร เพราะเรา
ลืมกนัไปแลว้วา่ อาหารเป็นยา 

จิตอาสา: ขอบคุณค่ะ เหมือนที"หมอเจบอก อาหารเป็นหนึ" งในโลกอย่างที"หมอเขียวไดพู้ด 
และหมอเจก็เห็นดว้ยวา่อาหารสําคญัที"สุดในการดูแลตวัเองให้มีอายุยืนยาว คุณคิดว่า
หลกัสูตรแพทยแ์ผนปัจจุบนัดีไหมคะ 

คุณหมอเจ: สิ"งที"ผมไดเ้ห็นและหวงัในสิ"งที" Dr. Andrew Weil ไดพ้ยายามทาํในการผสมผสาน
แพทยท์างเลือกกบัแผนปัจจุบนั เรื"องโภชนาการจะสําคญัขึ&นเรื"อย ๆ ในหลกัสูตร
การแพทยแ์ละหลกัสูตรพยาธิวิทยาต่อไป เราคงจะไดเ้ห็นผูค้นใส่ใจและเขา้ใจใน
เรื"องโภชนาการที"ถูกตอ้งมากขึ&น มนัอาจจะช้าหน่อย แต่ก็ไดเ้ริ"มตน้แลว้ ผมหวงั
เป็นอย่างยิ"งวา่เราจะสามารถสื"อสารขอ้มูลที"ดีเหล่านี&ออกไปได ้เพราะนี" คือสิ"งที"
ถูกตอ้ง  

จิตอาสา: ขอบคุณมากค่ะ หวงัวา่จะไดพ้ดูคุยกนัอีกนะคะ 
(เกริกศกัดิm  คุณเกษม. สัมภาษณ์ 2557, กนัยายน 25) 

(การสัมภาษณ์นี& เป็นภาษาองักฤษแปลเป็นภาษไทยและเรียบเรียงโดย : คุณนํ&าพราวเพชร เมธาคุณวฒิุ) 
 

 
กรณีศึกษาที" 
1.28 พอ่แดง 
ชายไทย 
จงัหวดัสงขลา 
โรคเส้นเลือดในสมองแตก 
 
จิตอาสา: อาจารยแ์ดงและอาจารยอุ์๊ หรือพ่อแดงกบัแม่อุ๊นะคะ ซึ" งเป็นผูที้"เรียกว่าเขา้มาใน

เรื"องของแพทยว์ิถีธรรมเป็นเวลานานตั&งแต่ สิงหาคม 2550 จนกระทั"งปัจจุบนันี&
อยากให้อาจารยอุ์๊นี"นะคะเป็นคนไดน้าํกล่าววา่พ่อแดงเป็นอย่างไร สั& น ๆ เลยนะ
คะ ถึงไดม้าหาคุณหมอเขียว โดยครั& งแรกที"เจอกนัเอารูปถ่ายมาให้ดิฉันดูว่าสามี
ดิฉนัเป็นอยา่งนี&  เกิดอะไรขึ&นกบัพอ่แดงคะ 

อาจารยอุ์:๊ สาเหตุที"วา่มาแพทยท์างเลือกเพราะวา่ไม่แน่ใจวา่พ่อแดงเขาจะมีชีวิตอยูน่านไหม 
โดยตวัดิฉนัเองก็ขวนขวายที"จะหาความรู้ตรงนี& ที"จะมาดูแลพ่อแดง แต่จุดที"สําคญั
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ที"สุดก็คือเศรษฐกิจเพราะวา่ค่ารักษาโดยใชแ้พทยแ์ผนปัจจุบนัค่าใชจ่้ายมนัสูงมาก
อาทิตยห์นึ"งอยา่งนอ้ยก็ 3,500  

จิตอาสา: คุณพอ่แดงป่วยเป็นโรคอะไรคะ  
อาจารยอุ์:๊ เป็นเส้นเลือดในสมองแตกค่ะ ทีนี& เมื"อมาศึกษาเรื"องเกี"ยวกบัแพทยท์างเลือกแลว้ก็รู้
วา่สิ"งที"พ่อแดงเป็นจริง ๆ นั&นก็คือ การใช้ร่างกายที"วา่ทาํงานมากเกินไปจนลืมดูแลตวัเอง แลว้ตวั
ดิฉนัเองก็คิดวา่แพทยท์างเลือกก็เป็นทางออกทางหนึ"ง เมื"อมาศึกษาจริง ๆ ก็พบวา่พ่อแดงก็เป็นอยา่ง
ที"วา่นั&นคือเรื"องการบริโภคอาหารซึ" งเมื"อเราศึกษาในแพทยแ์ผนปัจจุบนั จะพบวา่เขาจะให้กินเนื&อ
นมไข่ แต่วา่แพทยท์างเลือกไม่ใช่ ใหกิ้นอาหารที"ร่างกายตอ้งการเพียงพอแลว้ก็ไม่สั"งสม  
จิตอาสา: ค่ะ ทีนี& ในเรื"องของพ่อแดงที"อาการที"หนกัที"คุณหมอบอกวา่จะมีอายอุยูไ่ดแ้ค่ 
อาจารยอุ์๊: 3 วนัค่ะ 
จิตอาสา: 3 วนันะคะ อาการเป็นยงัไงคะตอนนั&น 
อาจารยอุ์๊: อาการก็คือเส้นเลือดแตกที"กา้นสมอง  
จิตอาสา: ที"กา้นสมอง 
อาจารยอุ์:๊ ที"กา้นสมอง เท่ากบัไข่ไก่ 2 ฟองแลว้ก็ถา้ไม่ผา่ตดัก็คนไขก้็จะเสียชีวิตแลว้ดิฉนัก็

กาํลงัลงัเลใจอยู ่หมอเขาบอกวา่ลองยานี& ไหมที"จะละลายลิ"มเลือด แต่วา่ก็ไม่แน่ใจ
เพราะวา่เป็นยาตวัใหม่ (เมื"อปี 2549) แต่วา่ดิฉนัก็เลือกอยา่งหลงั  

จิตอาสา: คือไม่ผา่ 
อาจารยอุ์๊: ไม่ผา่ แต่วา่ใชว้ธีิวา่กระตุน้ความรู้สึกของพอ่แดงโดยใชด้นตรีบาํบดั 
จิตอาสา: ใชด้นตรีบาํบดัก่อนที"จะเจอคุณหมอเขียว  
อาจารยอุ์๊: ค่ะ 
จิตอาสา: ทาํใหชี้วติที"วา่ 3 วนันั&นน่ะก็ยดืมาไดต้ั&งแต่ 2549 ถึง 2550 
อาจารยอุ์๊: ค่ะ  
จิตอาสา: แลว้อาจารยอุ์ไ๊ดไ้ปเขา้ค่ายที"ดอนตาลเมื"อตุลา 2550 แลว้นาํอะไรมาช่วยพอ่แดง 
อาจารยอุ์:๊ สิ"งที"นาํมาก็คือเกี"ยวกบัเรื"องอาหารค่ะอนัดบัแรกก็คือปรับเรื"องอาหารก่อนเพราะวา่
อาหารของคุณหมอนั&นเป็นอาหารธรรมชาติที"อยู่ใกล้ที"สุด มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็ประหยดัสุด 
เอามาใช้ก็ปรับอาหารของพ่อแดงแล้วก็ใช้นํ& าสมุนไพรฤทธิm เย็นสด แล้วก็ใช้การโยคะ แล้วก็ใช้การ 
ดีทอ็กซ์  
จิตอาสา: ดีทอ็กซ์ 
อาจารยอุ์๊: การดีทอ็กซ์ การกดจุด การแช่ การพอก ระยะแรกนี&การประคบนั&นเราใชเ้ยอะ  
จิตอาสา: แลว้ใชก้ารประคบ 
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อาจารยอุ์:๊ การประคบด้วยลูกประคบนี" เราจะใช้เยอะเลยค่ะ แล้วก็ที"สําคัญคือใช้ธรรมะ 
ธรรมะนี"ไม่ใช่ใชเ้กี"ยวกบัตวัพอ่แดงเพราะวา่ใชก้บัตวัดิฉนัเองที"ทาํใจไม่ได ้ที"ทาํใจ
ไม่ได ้ เพราะว่าจะตอ้งดูแลพ่อแดงแลว้ก็จะตอ้งใช้เงินมากจนกระทั"งดิฉนัทอ้แท้
มาก แลว้ก็โทรไปบอกลูกสาววา่คุณแม่นี"ตดัสินใจวา่จะไม่มีชีวติอยูแ่ลว้นะ ลูกสาว
ดิฉนัจึงบอกดิฉนัวา่อนาคตของลูกอยูที่"คุณแม่คนเดียวประโยคนี& เองทาํให้ดิฉนันั&น
สู้ค่ะ ก่อนที"จะพบค่ายหมอเขียวนี" ดิฉนัทอ้แทม้ากค่ะ พอไปพบคุณหมอ คุณหมอ
พดูประโยคหนึ"งที"ดิฉนัถือวา่เป็นประโยคทองของดิฉนัตอนนี& คือ อยา่หวงัเกินกวา่
ฤทธิm แรงที"เราทาํได ้เวลาดิฉนัจะทาํอะไรดิฉนัคิดถึงตรงนี&  แลว้ก็คิดถึงที"คุณหมอวา่
โรคจะหายหรือไม่หายนั&นอยูที่"วบิากกรรมค่ะ ดิฉนัเอามาปรับ ปรับใจตวัเองไม่ได้
ปรับใจคนไขเ้ลย เพราะว่าไม่อย่างนั&นคือตวัเองจะไม่มีแรงสู้ตรงนี&  แลว้ก็เริ"มใช้
ธรรมะมาปฏิบติัแลว้ก็มาบอก แต่ของพ่อแดงนี"เขาวางแลว้แต่วา่คนที"ไม่วางนี"คือ
ตวัดิฉนั 

จิตอาสา: คนดูแล 
อาจารยอุ์:๊ ค่ะ แลว้พอดิฉนัมาตรงนี& เสร็จแลว้ก็พยายามทาํให้ดีที"สุดแต่วา่ในขอ้รู้พกัรู้เพียรเรา 

ก็เมื"อก่อนคือดิฉนัจะทาํงานตลอดเลยคือหวงัวา่ทุกสิ"งจะตอ้งหาย จะตอ้งหายแต่วา่
จริง ๆ มนัไม่ใช่ แล้วก็ศึกษาขอ้มูลนี& เจาะลึกเลยค่ะ แต่ว่าสิ"งที"ไดป้ระโยชน์ของ
หมอเขียวก็คือการโยคะ กดจุด กายบริหาร ตรงนี&จะช่วยตวัดิฉนัเองกบัพอ่แดงไดเ้ยอะ 

จิตอาสา: ช่วงนั&นไดข้่าววา่อาจารยนี์"กดจุดใหส้ามีวนัละ1 ชั"วโมงทุกวนั เดี}ยวนี&ยงัทาํหรือวา่
  ห่างไปแลว้คะ 
อาจารยอุ์:๊ ค่ะ ตอนนี& ยงัทาํค่ะยงัทาํ เพราะวา่ทาํตอนเวลากลางคืนก็คือเราจะกดจุดแลว้ก็นวด

นะคะ นวดใหแ้ลว้ก็ใชก้ายภาพบาํบดัดว้ยค่ะ ตอนนี& เรายงัใชแ้ต่วา่ตอนเชา้ ตอนเชา้
จะเป็นการฝึกให้พ่อแดงไดเ้ดินค่ะ แลว้ก็ที"สําคญัก็คือลูกสาวส่งเทปธรรมะมาให้
ทุกครั& งที"วา่เขา้อยูด่ว้ยกนั เราก็จะเปิดเทปธรรมะแลว้ก็ทาํให้รู้สึกวา่ที"เราโลภมาก ๆ 
นั&นเราวางเรื"อย ๆ วางเรื"อย ๆ วางเรื"อย ๆ ค่ะ แลว้ทาํให้เห็นสัจธรรมที"ว่าชีวิตเราแค่นี&
เองเราไม่ตอ้งการอะไรมาก แต่ในบั&นปลายของตวัดิฉนัคิดวา่ก่อนที"จะตาย ก่อนที"
จะวางร่าง จะทาํประโยชน์ใหแ้ผน่ดินเหมือนกบัที"พอ่หลวงใหค้่ะ 

จิตอาสา: ตั&งใจวา่อยา่งนั&น 
อาจารยอุ์๊: ค่ะ 
จิตอาสา: ทีนี&ตอนนี&  กลบัมาถามถึงเรื"องของขอ้ที"นอกจากขอ้ 6 แลว้นี"ขอ้ 1 ใช่ไหมคะที"วา่เมื"อกี&  

ขอ้ 8 คือธรรมะ 
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อาจารยอุ์๊: ค่ะ ธรรมะ 
จิตอาสา: แลว้ขอ้ 1 อาหารเป็น 1 ในโลก แลว้ก็มาเรื"องโยคะ กายบริหาร 
อาจารยอุ์๊: ค่ะ แลว้ก็สงบทุกข ์
จิตอาสา: แลว้ทุกขอ้นี"ใชห้มดไหมคะ 
อาจารยอุ์๊: ใชห้มดค่ะอาจารย ์
จิตอาสา: นํ& าสมุนไพรฤทธิm เยน็สด กวัซาแน่นอน ดีท็อกซ์ก็ใช้มากอยู่ แช่มือเทา้ก็ใช้ หยอด

ประคบอบอาบใชทุ้กขอ้เลย รู้พกัรู้เพียร 
อาจารยอุ์๊: ค่ะ 
จิตอาสา: จากเดิมที"อาจารยทุ์กข์มากขณะนี& ความทุกข์จากการรู้ว่าคนผูที้"เป็นที"รักป่วยหนกั 

อยา่งนี& เปอร์เซ็นตข์องความทุกขม์นัลดลงไปสักกี"เปอร์เซ็นตค์่ะ 
อาจารยอุ์:๊ ถา้ถามดิฉนัก็คือ ลดลงนี"ประมาณสัก 80% อีก 20% ก็ยงัหวงัวา่จะพยายาม แลว้ก็ที" 

สําคญัก็คือ นาํส่วนที"ของพ่อแดงเป็นนี& เอาไปเผยแพร่ค่ะ แลว้ก็แต่ตวัดิฉนัเองก็ไม่ได้
โฆษณาวา่ตวัเองเก่ง แต่คนที"เขาเป็นเขาก็จะมาหาเราก็เพียงแต่ชี& แนะว่าทาํแบบนี&
ทาํแบบนี& เหมือนกบัที"หมอบอกว่าโยนหินถามทางค่ะ แลว้ก็บอกบอกเขาแลว้ก็ที"
สําคญัคือทาํตวัอย่างให้เห็นแต่บางคนเขาก็มองวา่เรานี"เพี&ยนค่ะ เขาก็มองว่าเพี&ยน
เขาวา่อะไรบา้งที"กินแต่ผกัอยา่งเดียว  

จิตอาสา: เดี}ยวนี&ไม่ทานเนื&อสัตวก์นัเลยทั&ง 2 คน  
อาจารยอุ์๊: อยา่งดีก็มีปลา พวกหมูไก่พวกนี&ไม่ไดท้านค่ะ 
จิตอาสา: แลว้ในชีวติประจาํวนันี"อยา่งนี&ตลอดมาตั&งแต่ปี 2550 เลยใช่ไหมคะ 
อาจารยอุ์๊: ค่ะ 
จิตอาสา: แลว้เห็นพฒันาการของพอ่แดงจากเดิม เดินไดแ้ค่ไหนคะช่วงแรก ๆ  
อาจารยอุ์๊: คือจากที"นอนที" ที"นอนที"แลว้ก็ลุกนั"งไม่ได ้ 
จิตอาสา: นอนที"คือเดินไม่ไดเ้ลย แลว้ฝึกนั"งใหไ้ด ้
อาจารยอุ์๊: นั"งใหไ้ด ้แลว้ก็ฝึกยนืใหไ้ด ้
จิตอาสา: ฝึกยนืได ้
อาจารยอุ์:๊ แลว้ก็ฝึกเดินอาศยัการพยุง ตอ้งอาศยัการจบัดา้นหลงัค่ะ เพราะว่าในลกัษณะของ 

คนไขที้"เป็นเส้นเลือดในสมองแตกแล้วมนัจะมีการซึม เมื"อก่อนพ่อแดงเดินได้
ตลอด แต่ว่าพอช่วงระยะเวลาหนึ" งก็คือมนัมีการซึมที"จุดเดิม ทาํให้กลา้มเนื&ออ่อน
แรง แต่ว่าดิฉันก็เริ"มตน้ใหม่ไม่เคยทอ้ก็รู้ว่าสาเหตุโรคนี& เป็นแบบนี& แต่ว่าดีกว่า
ที"เราไม่พยายามเลยนะ พอ่แดงนะสิ"งที"พฒันามากก็คือการพดู 
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จิตอาสา: พฒันาขนาดไหน ไหนลองทดสอบใหดู้หน่อยสิคะ 
อาจารยแ์ดง: ร้องเพลงนะร้องเพลงโอล้ะหนอ ดวงเดือนเอย พี"มาเวา้รักเจา้สาวคาํดวง โอว้า่ดึก

แลว้หนอพี"ขอลาล่วง อกพี"เป็นห่วง รักเจา้ดวงเดือนเอย  
จิตอาสา: หอมกลิ"นเกสร เพราะพอ่แดงนี"เป็นคุณครูที"สอน 
อาจารยแ์ดง: ดนตรีไทย 
จิตอาสา: เพลงดนตรีไทย ก็เลยรู้สึกวา่ตวันี&จะเป็นตวัที"ทาํให้เรามีความสดชื"นขึ&นใช่ไหมคะ 
อาจารยแ์ดง: ครับ 
จิตอาสา: แต่สมองความจาํอะไรนั&น พ่อแดงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ 
อาจารยอุ์:๊ ตอนนี& เริ"ม เริ"มดีขึ&นค่ะ แลว้ก็ที"สาํคญัก็คือจากที"บอกอาจารยว์า่ เรามีการโยคะ การที"วา่

แช่มือแล้วก็แช่เทา้ ขาที"ว่าเคยเกร็งนะขาก็กลา้มเนื&อเขา้สู่ภาวะปกติค่ะ มือที"เคย
เกร็งก็ดีขึ&นที"บอกวา่โยคะมีส่วนช่วยไดเ้ยอะ 

จิตอาสา: กลา้มเนื&อที"มนัเกร็ง ๆ ต่าง ๆ นี"โยคะจะช่วยไดเ้ยอะเลย 
อาจารยอุ์:๊ ช่วยไดเ้ยอะเพราะวา่ไม่มี โดยมีความเชื"อนะคะดิฉนัเชื"อวา่สมองของคนไขนี้"ไม่มี

เครื"องอะไรที"จะสั"งไดน้อกจากการกระทาํ แลว้ดิฉันก็จะให้เขาพยายามทาํอะไร
หลาย ๆ อยา่งที"ทาํไดด้ว้ยตวัเอง โดยที"วา่ตวัดิฉนัไม่ตอ้งช่วยเขาค่ะ มนัก็จะพฒันา  

จิตอาสา: แลว้ตอนนี& เวลาอยูที่"บา้นนี"พ่อแดงไดช่้วยตวัเองในเรื"องอะไรบา้งในการดูแลตวัเอง  
อาจารยอุ์๊: แปรงฟัน โกนหนวด แลว้ก็แต่งตวัเอง  
จิตอาสา: โอ ้ดีขึ&นเยอะ 
อาจารยอุ์๊: แลว้ก็พบัผา้  
อาจารยแ์ดง: พบัผา้ดว้ย 
อาจารยอุ์๊: ช่วยพบัผา้ ช่วยเช็ดโตะ๊ แลว้ก็ช่วยไปเอาอาหารมา  
จิตอาสา: โอเ้ดี}ยวนี"เอาอาหารมาตั&งโตะ๊ไดด้ว้ย 
อาจารยอุ์:๊ ค่ะ แลว้ก็ช่วยเอาอาหารมา แลว้ก็ช่วยเปลี"ยนวาล์วถงัแก๊สให้ค่ะ แลว้ก็อยา่งก๊อกนํ& า 

พวกก๊อกนํ& าที"ใส่วงแหวนนี" พ่อแดงจะช่วยทาํให้เพราะวา่ให้เขารู้วา่เขามีศกัยภาพ 
นะพอ่แดงนะ 

อาจารยแ์ดง: ครับ 
อาจารยอุ์๊:  แลว้ก็รับโทรศพัทค์อยเฝ้าบา้นบอกวา่ใครมาหา 
จิตอาสา: คือวนันั&นก็ถาม โทรไปถาม รับโทรศพัท์อาจารยอุ์๊อยู่ไหมคะไปสวน ไหนว่าไป

สวนสิคะ 
อาจารยแ์ดง: ไปสวน 
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จิตอาสา: ไปสวน โอโ้ห ชดักวา่วนัก่อนนั&นอีกแสดงวา่พฒันาการดีขึ&นมาก 
อาจารยอุ์๊: แลว้ก็ที"ที"สาํคญัคือเราเป็นครูนะ 
อาจารยแ์ดง:  ครับ เป็นครู 
อาจารยอุ์:๊ การเจ็บป่วยครั& งนี& เป็นประสบการณ์ที"จะให้เราไดรู้้วา่พวกเราละเลย เรามวัทาํแต่ 

งานเรา ไม่เพียงพอกบัชีวิตค่ะ กิเลสทาํให้เราถมเท่าไรก็ไม่รู้จกัเต็ม ไม่รู้จกัพอ
หลงัจากที"ดิฉนัพบหมอเขียวดิฉนัรู้เลยวา่เรากินเท่านี&ก็พอค่ะ 

จิตอาสา: อะไรใหพ้อนะคะ 
อาจารยอุ์๊: ใหพ้อดีใหพ้อเพียง อยา่งของในหลวง 
จิตอาสา: ใช่เป็นคนพอเพียง  
อาจารยอุ์:๊ ค่ะ ดิฉนัก็ใชห้ลกัตรงนี&แลว้ก็จากที"ดิฉนัพลิกผา่นชีวิตมาไดม้าก ก็คือ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 

ที"เราใชจ่้ายเยอะเราลดลงค่ะ ลดลงอยา่งมากเลยค่ะ  
จิตอาสา: เกินครึ" งไหมคะ  
อาจารยอุ์๊: มากกวา่ครึ" งนะอาจารย ์ 
จิตอาสา: ก็เลยสบายใจในเรื"องงบประมาณ 
อาจารยอุ์:๊ ค่ะ แลว้ก็ที"สาํคญัก็คือ เราสามารถดูแลสุขภาพดว้ยตวัเราเองแลว้ก็อยา่งย ั"งยืนแลว้ก็

พึ"งตวัเองได ้
จิตอาสา:  ดูแลสุขภาพดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งย ั"งยนืแลว้พึ"งตนได ้ใชข้องเรียบง่ายที"อยูใ่กลแ้ลว้ใน 

บา้นปลูก 
อาจารยอุ์๊: ค่ะ ทุกสิ"งค่ะ 
จิตอาสา: ทุกสิ"งที"มาทาํสมุนไพรฤทธิm เยน็สด ทาํอาหาร 
อาจารยอุ์๊: ค่ะ เพราะวา่แลว้ก็ที"สาํคญัก็เก็บแจกค่ะเก็บแจกเพื"อนไม่ไดข้าย  
จิตอาสา: มีการแจกจ่ายแบ่งปัน 
อาจารยอุ์๊: ค่ะ 
จิตอาสา: ก็เลยมีมิตรขา้ง ๆ บา้นเตม็ไปหมด 
อาจารยอุ์:๊ ค่ะ ที"สาํคญัคือใหจิ้ตวญิญาณ จิตวญิญาณของการใหไ้ม่ใช่จิตวิญญาณของการ เป็น

ผูรั้บ 
จิตอาสา: อาจารยอุ์อ๊ยากจะบอกผูอื้"นผูช้มผูฟั้งในเรื"องนี&อยา่งไรบา้งคะ เรื"องจิตวญิญาณของ 

การใหนี้&ค่ะ 
อาจารยอุ์:๊ ถา้เราให้นี& เราให้มากเราก็รับมากเราวางหลาย ๆ อยา่งในชีวิตเราจะไม่ไดอ้ะไรเลย 

นอกจากความดีความชั"ว แผ่นดินนี& เราก็เอาไปไม่ไดไ้ม่มีใครที"ว่าตายไปแลว้ก็กาํ
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มือมีแต่แบทั&งสิ&นเราวาง เราวาง เราวางในที"สุดเราก็จะสงบ แต่ว่าอย่างที"บอก
อาจารยค์่ะถ้าเราไม่เพียรพยายามทาํ เราก็จะไม่ได้อะไรเลยค่ะ แล้วก็ตวัดิฉันก็
อยากจะบอกว่าเพราะว่าพบจิตอาสา พบหมอเขียว ถึงพลิกผนัชีวิตของดิฉันเป็น
แบบนี& ก่อนที"เราจะถูกความล่มจมของชีวิตทาํให้อบัปางค่ะตอนนี&ทาํให้เรารู้สึกว่า
เรามีความสุขนะ  

จิตอาสา: พอ่แดงก็มีความสุขมากนะคะ 
อาจารยอุ์๊: ค่ะ 
อาจารยแ์ดง: มีความสุขครับ (ขยบัปากแต่ไม่ค่อยมีเสียง) 
จิตอาสา: ดีใจนะ  
อาจารยอุ์:๊ ดิฉนัก็คิดวา่การไม่สบายของพอ่แดงนั&นไม่ใช่วา่เป็นจุดวกิฤติเลย แต่วา่เป็นจุดดีที" 

ทาํใหเ้รารู้วา่ เราพบสัจธรรมในชีวติค่ะชีวติของคนเราไม่แน่ อยา่หลงทาํงานจนลืม
ดูแลตวัเองค่ะ แลว้เราก็จะไดใ้ชชี้วติเราอยา่งมีความสุขค่ะ 

จิตอาสา: เห็นแผลที"คอของพ่อแดงนี" แปลวา่มีการเจาะคอ ใช่ไหมคะ 
อาจารยอุ์๊: ค่ะ 
จิตอาสา: เจาะดว้ยเรื"องอะไรคะ 
อาจารยอุ์๊:  เจาะเพราะวา่เขาตอ้งการที"จะดูดเสลดออกค่ะ 
จิตอาสา: แลว้พอเจาะแลว้พดูไดไ้หมคะ  
อาจารยอุ์๊: พดูไม่ไดค้่ะ 
จิตอาสา: พดูไม่ได ้ทีนี&ทาํยงัไง  
อาจารยอุ์:๊ หลงัจากที"ไปอบรมของหมอเขียวมาแลว้ ก็หมอส่งเทคนิคไปถามไปถามหมอที" 

หมอบอกวา่กดตรงนี&  
จิตอาสา: กด 
อาจารยอุ์๊: กดจุดตรงนี&  (ที"คาง) 
จิตอาสา: ตรงนี&  
อาจารยอุ์๊: ค่ะ แลว้ก็ฝึกแลบลิ&นค่ะ ฝึกอา้ปากแลว้ก็ตรงกดจุดจะช่วย ช่วยไดค้่ะ 
จิตอาสา: แลว้นานไหมคะถึงจะพดูได ้ 
อาจารยอุ์๊: กลบัมาจากที"ค่ายหมอประมาณ 15 วนั  
จิตอาสา: 15 วนัก็ปฏิบติัการไปทั&ง 15 วนันั&นเลย 
อาจารยอุ์๊: พอกลบัมาถึงก็คือไฟแรงทาํเลยค่ะ  
จิตอาสา: พอ 15 วนัก็ไดผ้ลเลย  
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อาจารยอุ์๊: ไดผ้ลค่ะ ยา 9 เมด็ก็คือ หมายความวา่พอกลบัมาถึงก็ดิฉนัก็ 
จิตอาสา: เตม็ที" 
อาจารยอุ์๊: ทาํเตม็ที"ค่ะ  
จิตอาสา: ก็เลยยงัไม่ตอ้งจากโลกนี&ไป 
อาจารยแ์ดง: ครับ 
จิตอาสา: ไดม้าอยูดู่โลกอีกอยา่งสดชื"น เดินไดด้ว้ย 
อาจารยแ์ดง: เดินได ้
จิตอาสา: แลว้คาํแรกที"พดู  
อาจารยแ์ดง: ไม่กินเตา้หู้ 
จิตอาสา: ไม่กินเตา้หูแ้สดงวา่ก่อนนั&นเตา้หูต้อ้งกินมาเยอะเลยอยา่งนั&นหรือเปล่า 
อาจารยแ์ดง: ครับ 
จิตอาสา: ถา้ตอนนี& กินไหมคะเตา้หู้ 
อาจารยแ์ดง: กิน 
จิตอาสา: เห็นถึงความผาสุกของผูป่้วยแลว้ก็ทาํให้เห็นว่าวิธีการของคุณหมอเขียวนี" ช่วยให ้

คนมีความสดชื"นผาสุกดว้ยตวัของผูป่้วยเองและผูดู้แลที"ไม่ตอ้งใชเ้งินแมบ้าทเดียว 
ก็ยงัมียารักษาโรคที"หมอบอกวา่ 3 วนัตาย อยูไ่ดม้า 7 ปีแลว้แลว้อยูไ่ดอ้ยา่งคนมีความ
ผาสุกแลว้ก็ประหยดัเงินมากกว่าครึ" งของที"เคยจ่าย นี"คืออะไรคะท่านผูช้มผูฟั้ง นี"
คือสุขภาพพึ"งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แลว้อาจารยอุ์๊เองซึ" งเป็นแม่บา้นก็มี
ความผาสุก ว่าได้นาํศาสตร์ของพระราชามาใช้ ใช่ไหมคะอาจารยข์อบพระคุณ
อาจารยม์ากเลยนะคะ สาธุ 

(พอ่แดงและอุ๊. สัมภาษณ์ 2556, กุมภาพนัธ์ 8) 
 

 
กรณีศึกษาที" 
1.29 ชนญัญา แซ่ก๊วย 
หญิงไทย อายุ 62 ปี 
อาการปวดที"ไหล่ ปวดสะบกัปวดไหล่ปวดคอ 

 
สวสัดีค่ะ ดิฉนัชื"อ ชนญัญา  แซ่ก๊วย อาย ุ62 ปี ตอนนี& เป็นแม่บา้นค่ะ ไม่มีอาชีพ เป็นแม่บา้น

แลว้ก็ที"รู้จกักบัหมอเขียวนี& เมื"อ 3 ปีที"แลว้ ก็มีเจา้ของร้านทองค่ะ เขาป่วยแลว้เขาเคยไปรักษากบัหมอ



1002 

 

เขียวมา เขาก็โทรมาบอกวา่นี"มหศัจรรยม์ากเลย มีการอบรม กินฟรีอยูฟ่รี แลว้ก็สอนให้เราเป็นหมอ
ตวัเองนะคะ แพทยว์ิถีธรรม เสร็จแลว้ก็เขา้ไปอบรมอยูที่"ปฐมอโศกไดแ้ค่ 2 วนั ตอนนั&นยงัไม่ค่อย
แจ่มแจง้นักเพราะว่าอยู่ตอนนั&นถือศีลอยู่ก็เลยไม่ค่อยไดเ้ขา้ไปบาํบดัที"แทจ้ริง เคยดื"มปัสสาวะมา
ครั& งหนึ"ง แต่ตอนนั&นอาการมนัไม่ไดมี้ป่วย แต่อยากศึกษาเฉย ๆ แลว้ก็อยูแ่ค่ 2 วนั แลว้จากนั&นก็ ละ
ไปเลย 2 ปี 3 ปีนะ ถา้จาํได ้ 

แลว้ช่วงเมื"อ 2 เดือนที"แลว้นี"ก็อยูที่"ฮ่องกงค่ะ พอดีมนัมีอาการปวด ปวดที"ไหล่ ปวดสะบกั
ปวดไหล่ ปวดคอ 2 ขา้งเลย ทั&งนวดทั&งทาทั&งหาหมอมาแลว้ เขา้โรงพยาบาลมาแลว้ พอออกมามนัก็
หายไปพกัหนึ"งแลว้ก็ปวดอีก ช่วงระหวา่งที"เดินทางไปฮ่องกงนี"นั"งเครื"องบินทรมานมากเลยและไป
ถึงที"ฮ่องกงก็นอนไม่ไดอ้ยู ่3 คืน  กลางคืนนอนไม่ไดต้อ้งลุกขึ&นมานั"งพิงกบักาํแพง แลว้พอวนัรุ่ง
เชา้มาอีกวนัหนึ"งหลานที"อยูฮ่่องกง 3 ขวบครึ" งค่ะขอเล่นแท็บเล็ตก็เลยให้เขาเล่น เขาเล่นการ์ตูนเล่น
อะไรของเขาเสร็จแลว้พอช่วงที"เขาวางลงปุ๊บนี" เขาเลิกแลว้ ก็ไปเจอ ไปวางปุ๊บนี"เครื"องมนัก็ไปติด
ตรงยูทูปยทููปหมอเขียว เรื"องมหศัจรรยข์องปัสสาวะพอนั"นปุ๊บความระลึกไดค้วามจาํเกิดนึกไดว้่า 
เราเคยนี"นา ทาํไมเราถึงทิ&งไปเราไม่เห็นคุณค่าของมนัเลยพอไม่เจ็บป่วยนี"มนัก็ลืม พอครั& งนี& เจ็บป่วย
กินยามาแลว้ก็ไม่หายอะไรก็ไม่หาย นึกไดก้็ฟังหมอเขียวสักพกัหนึ"ง ไปยอ้นระลึกถึงที"เราเคยฟังมา
เหมือนกนัแต่วา่ทิ&งไปแลว้ ตอนนี&ก็เลยไปเขา้หอ้งนํ&า ก็ไปปัสสาวะแลว้ก็ดื"มหมดเลย แลว้ก็ไม่ไดใ้ส่
ใจลืมแลว้สักชั"วโมงหนึ"งผา่นไปชั"วโมงที" 2 จากที"บวมตรงนี&  (เอามือแตะบ่าขา้งซ้าย) มนัยุบ มนัยุบ
นะมนัยบุแลว้ก็มนัเอี&ยวคอไดนี้" มนัเอี&ยวคอไดม้นัหายปวดไปเยอะมากเลย จากนั&นก็ดื"มปัสสาวะมา
ก็เป็นเดือนแลว้อาการเจ็บป่วยก็ดีขึ&นที"เคยเป็นเส้นน่ะค่ะปวดหลงัปวดเอ็นดีขึ&นแข็งแรงขึ&น แลว้ก็
เลิกยาทุกชนิดเลย ยาอะไรก็ไม่เอาแลว้จากนั&นก็กลบัมา ก่อนจะกลบันี"เสิร์ชหาในทั&งเฟสบุ๊คทั&งในยทููป
วา่กลบัมานี& จะตอ้งเขา้โครงการหมอเขียวให้ไดเ้ลยตั&งใจไวว้่าจะไปที"มุกดาหารถา้ไม่มีที"อบรมใน
กรุงเทพ เสิร์ชหาแลว้โทรไปที"มุกดาหารเจา้หนา้ที"เขาบอกวา่อยูก่รุงเทพก็มาที"ปทุม (สวนป่านาบุญ 3) มี
วนัที" 4-7 โอโ้ห ดีใจมากเลย โทรมาก็สมคัรเลยค่ะ ว่าไม่ตอ้งไปถึงมุกดาหารแลว้ แลว้ก็ยงัไดพ้า
เพื"อนอีก 3 คนซึ"งเป็นผูป่้วย ป่วยมากดว้ย ก็มาไดบ้าํบดัตรงนี&ดว้ย 3 วนันี& เขาก็ดีขึ&นเยอะมากเลย ก็ได้
บุญและกุศล ยอ้นกลบัไปนิดนึงตรงที"ฮ่องกงพอตวัเองดื"มแลว้ดีขึ&น 3 วนัที"ลูกสาวไม่ตอ้งนวดหลงั
ให้แลว้ ไม่ตอ้งทายาให้ ก็บอกลูกสาววา่ ลูกสาวก็เป็นที"สะบกัแลว้ก็ปวดหลงัเขาปวดมานานแลว้ก็
เลยใหเ้ขาดื"ม แต่เขายงัไม่เชื"อเขาก็เลยไปเปิดดูในยทููปวา่งานวิจยัมีจริง เสร็จแลว้จากนั&นเขาก็ดื"ม ดื"ม
แลว้อาการเขาดีขึ&น ลูกสาว พอกลบัมาเมืองไทยก็รีบโทรหาพี"สาวที"อยู่จงัหวดัน่าน เป็นกระดูกทบัเส้น 
แลว้ก็เป็นอมัพฤกษ ์เดินเขาเดินไม่ได ้เดินไดแ้ค่ 5 นาทีเขาก็จะลม้ค่ะ  ก็เลยโทรไปบอกเขาวา่นี"ของ
โครงการหมอเขียวนะให้ดื"มปัสสาวะ เขาจะตอ้งผา่ตดัค่ะ แลว้ก็ตอนนี& เดินไม่ได ้พอบอกปุ๊บเขาดื"ม
เลยเขาไม่คิดอะไรแลว้เพราะวา่คนเราป่วยถึงที"สุดแลว้มนัไม่มีที"พึ"งแลว้ค่ะเขาดื"มเลยนะ เขาดื"มเสร็จ 
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เยน็ ๆ เขาโทรมาบอก เขาบอกไม่น่าเชื"อนะที"เขาปวดมากนี"เขาคลาย เขาคลายนะเขาบอกเขาดื"มมา 3 
รอบแลว้เขาคลายแลว้จากที"เขาปัสสาวะไม่ออกนี" ตอนนี& เขาปัสสาวะโล่งขึ&นเพราะวา่เขาจะถ่ายไม่
ออกปัสสาวะก็ไม่ออก อุจจาระก็ไม่ออกค่ะ ปัสสาวะดีขึ&น เขาเลยดีท็อกซ์ค่ะ บอกให้เขาดีท็อกซ์ดว้ยเขา
ก็เลยดีทอ็กซ์ตอนนี&พี"สาวทาํงานบา้นได ้แต่หมอที"จะผา่ตดัที"ผา่นมานี"ก็เลยเลื"อนไปที"ศิริราชค่ะ ไปปี
หนา้ ดูอาการ ก็เลยตอนนี& ซื&อทั&งซีดีซื&อทั&งหนงัสือซื&อทั&งอะไรนี"ก็จะส่งไปให้พี"สาวไปบาํบดั ก็ขอให้
เขาหายจะไดไ้ม่ตอ้งผ่าตดั เขาก็ดีใจมากเลยโทรมาเมื"อวานนี& บอกว่าเขาดีขึ&นเยอะมากเลยนะบอก
หมอเขียวดว้ยว่านี"เขาอยากบาํบดัต่อว่าอาจจะไม่ตอ้งผ่าตดันะคะ แลว้ก็อีกเรื" องหนึ" ง ตอนขามานี"
แขนนี"เขา้เกียร์รถไม่ไดเ้ลยนี"ล่ะยกไดแ้ค่นี&ปวดมากเลยพอมาอยูว่นันี& วนัที" 4 แลว้นะคะ วนัที" 3 นี"ก็
เดิมจะยกไดแ้ค่นี&ค่ะตอนหมอสอน  ตอนนี&ยกไดแ้ลว้ มนัจะคา้งอยูแ่ค่นี& ไม่ไดค้่ะ ช่วงคา้งตรงนี& ไม่ได ้
มนัจะเจ็บกลา้มเนื&อตรงนี&พอมาอยูที่"นี"ตอนนี&มนัยกไดแ้ลว้นะคะแลว้ก็ไหล่ที"ปวดก็หายนี"หายแบบ
เหลือประมาณสัก 20% หรือ 10% ค่ะ เพราะมนัเป็นมานาน อยูที่"นี"ก็ไม่ไดท้านยาอะไรเลยนอกจาก
สมุนไพรแลว้ก็กินอาหารตามของโครงการแลว้ก็แช่มือแช่เทา้ จากที"เทา้เป็นเหน็บชากบัปวดฝ่าเทา้
นี"ค่ะเป็นเส้นนี"ตอนนี&กดดูแลว้มนัไม่เจ็บแลว้ค่ะ มนัดีขึ&น แลว้ก็นิ&วขอ้มือนี"ก็ ดีขึ&นค่ะจากที"นิ&วแข็ง 
มนัจะกาํรวมไม่ได ้ตอนนี&มนัดีขึ&น ดีขึ&นมากเลย ก็ขอบคุณมากนะคะ ก็ขอบคุณคุณหมอเขียว มาเขา้
โครงการที"นี"ได้รับความกรุณาอย่างยิ"ง เขาเรียกว่าพรหมวิหาร 4 มีครบเลยนะคะความเมตตา กรุณา 
มุทิตา มีหมดเลย แลว้ก็ท่านก็ยงัสอนเรื"องของธรรมะ ไมไดส้อนเฉพาะเรื"องเดียวของการบาํบดัโรค
ที"ยากแก่การบาํบดัรักษา บางครั& งปัจจุบนัก็ยงัยากถา้เรารักษาถูกทาง หมอเขียวนี"พอไดย้ินชื"อแลว้นี"ก็
ศรัทธา ศรัทธามานานแลว้นะแต่ก็ยงัไม่ไดป้ฏิบติัจริง ๆ ครั& งนี& เต็ม ๆ เลย 4 วนันี& ถือวา่ไดป้ฏิบติัจริง 
ๆ จงั ๆ แลว้ก็ลึกซึ& ง เรื"องของในธรรมะดว้ย  สอนใหรู้้วา่ชีวิตคนเรานั&นให้ป่วยแต่กายอยา่ป่วยใจนะ
คะเอาธรรมะเขา้ช่วย เราตอ้งมีพลงั พลงัใจ พลงัใจนั&นสําคญั เราตอ้งต่อสู้นะคะ มีอีกเรื"องหนึ"งที"ลืม 
คือเรื"องของสายตา สายตานี"จะบ่อนํ& าตาแห้งหยอดตามาตลอดขบัรถนี"แป๊บเดียวนี"ก็จะแสบตาตอ้ง
จอดรถแลว้ก็หยอดนํ&าตาเทียม แลว้ก็ถึงจะไปได ้หลงัจากที"ไดเ้อาปัสสาวะนี"ลา้งตาดว้ยลา้งหนา้ดว้ย
นะคะ คือตอนเช้ามาปุ๊บนี"ก็จะเช็ดตาเลยลา้งตาตลอด ตอนนี&ไม่ตอ้งใชน้ํ& าตาเทียมแลว้นะคะ แลว้ก็
อ่านหนงัสือ อ่านหนงัสือได ้เมื"อก่อนนี&จะอ่านหนงัสือไม่ได ้แป๊บเดียวมนัจะแสบตาเดี}ยวนี& อ่านได้
เป็น 3 ชั"วโมงขึ&น ถือว่าใช้ไดน้ะคะ เรื"องสายตาดีขึ&นแลว้ก็สุขภาพดีขึ&น ยาที"เราไม่ตอ้งเสียตงัค ์ไม่
ตอ้งเสียเงินแต่วา่มนัเห็นผลจริง ๆ เลย ก็ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ พี"เลี&ยงที"นี"ก็ดีมาก อาหารการกินทุกอยา่ง 
แลว้ก็ไม่ว่าเป็นหมอเป็นทุก ๆ คนที"นี"ยิ&มแยม้แจ่มใสทุกคน มาแลว้ก็สบายใจกลบันี"เบาตวัเลยค่ะ ก็
ขอบคุณมากนะคะสวสัดีทุก ๆ ท่านที"อยูใ่นโครงการของหมอเขียวค่ะ ขอบคุณนะคะ 

(ชนญัญา แซ่ก๊วย. สัมภาษณ์ 2557, ตุลาคม 7) 
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กรณีศึกษาที" 
1.30 จิตรา รัก 
หญิงไทย อาย ุ49 ปี 
ประเทศออสเตรเลีย   
แขง็แรง 

 
สวสัดีค่ะ ฉนัชื"อจิตรา รัก อาย ุ49 ปีไปอยูที่"ออสเตรเลีย ไมไดท้าํงานอยูบ่า้นเฉย ๆ แลว้ก็ได้

ยินข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตวา่ค่ายหมอเขียวเป็นหมอดูแลตวัเอง  ไดย้ินข่าวก็เลยบอกให้แฟนจะมา
เป็นหมอใหต้วัเองเขา้ค่ายหมอเขียว แลว้ก็ตอนแรกก็เขา้ไป เขา้ไปดูก็เห็น อาจารยห์มอเขียวบอกวา่
กินฉี"ก็เลยไดย้นิก็ไปดูในยทููปหรือวา่อินเตอร์เน็ตแลว้ก็ฟัง ๆ ไปบอกวา่กินฉี"ตวัเองก็เลยเขา้ไปกินฉี"
ตวัเองวนัแรก ตอนนี& ก็กินมาได ้3 เดือนกว่าแลว้ ก็รู้สึกว่าสุขภาพดีแต่ว่าไม่ไดเ้จ็บไขอ้ะไรหรอก
ไม่ไดเ้ป็นโรคอะไรแต่วา่มีความที"วา่ดีที"ไดเ้ดินทางมาปฏิบติัทางนี&  ก็ถือวา่มีบุญผูห้นึ" งแลว้ก็จิตใจก็
ไดม้าทางนี&  ไม่มีโรคอะไรเลยแต่ว่า ที"อยากจะมานี"อยากจะเอาไปรักษาสามี เพราะสามีป่วยหลาย
โรคเพราะวา่ก็เคยเอาปัสสาวะใหส้ามีกิน แต่ปัสสาวะที"คุณหมอเขียวที"บอกให้วา่ยานี& เป็นยาที"ดีมาก ๆ ที"
บอกวา่ไปใส่ขวดแลว้เขยา่หรือกระแทกน่ะค่ะเราก็ใหส้ามีทานไปได ้1 วนั แลว้สามีเขาบอกเขารู้สึก
ดีขึ&น แต่ไอเ้ราก็กลวับาป ไอเ้ราก็เลยไม่กลา้ กลวัว่าเราจะไปทาํบาปกบัเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี&  ก็เลย 
โอย๊ ตายแลว้ ก็เลยหยดุใหเ้ขากินเพราะวา่เขาก็ไม่กลา้กิน นั"นแหละ ถา้กลบัไปนี"ก็จะไปเอาหนงัสือ
ที"เป็นภาษาองักฤษให้เขาอ่านเอง พอเขาอ่านเองแล้วเขาก็จะเขา้ใจเอง ถา้เขามีบุญจริง ๆ เขาก็จะ
รักษาในยา 9 อยา่งของคุณหมอเขียวนี"ค่ะ ดูแลก่อนที"จะมาค่ายเลย 1. ก็คือดื"ม 2. ก็คือหยอดตา 3. ก็
คือหยอดหู 4. ก็คือกวัซา 5. ก็คือกดจุดลมปราณ แลว้ก็ 6. ก็ดื"มนํ& าสมุนไพรฤทธิm เยน็สด 7. ก็กิน
อาหารที"สมดุล ที"ไม่มีเนื&อสัตวอ์ะไรนี" ก็เลิกมานี"ได ้3 เดือนแลว้ แต่ยงัเลิกไม่ไดก้็คือเป็นปลานิด ๆ 
หน่อย ๆ อาหารพวกนี& ที"เคยกินรสจดัหรืออะไรก็ลดลงมา ๆ ก็ยงัไม่ละ หมดก็ค่อย ๆ ละไปอย่างนี&
นะคะ ไม่มีหมอคนไหนที"จะช่วยเราไดน้อกจากตวัเราเอง  ยาที"หมอเขียวตั&งขึ&นมาทั&ง 9 เม็ดนี"แหละ
เป็นยาที"ดีที"สุด ไม่ตอ้งไปกินยาของคุณหมอที"ตามโรงพยาบาลอะไรอยา่งนี&  ก็เหมือนอยา่งแฟน เรา
ยงัไม่ไดเ้ป็นอะไรเลยเขาก็บอกวา่ใหกิ้นรอ กินรอเขาก็หายานู่นยานี"มาให้กิน ก็เลยบอกวา่ตอนนี&ฉนั
ไม่กินแลว้ ฉันจะลองของคุณหมอเขียวก่อนพอลองของคุณหมอเขียวก็รู้สึกว่าดีขึ&นค่ะ ก็อยากเล่า
ประสบการณ์ค่ะให้ทุกท่านที"ยงัไม่เคยมาค่ายนี&ถา้เห็นในยทููปหรืออะไรก็ก็อยากจะขอให้ทุกคนมา
รักษาเป็นหมอรักษาตวัเองดว้ยค่ะ  

(จิตรา รัก. สัมภาษณ์ 2557, ตุลาคม 7) 
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กรณีศึกษาที"  
1.31 ธรรมศกัดิm และเตือนใจ ศรีรัตนากร 
ชายไทย อาย ุ74 ปี และหญิงไทย อาย ุ69 ปี 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โรคหวัใจ คอเลสเตอรอลสูง 
 

สวสัดีครับท่านอาจารยห์มอเขียวที"เคารพ พี"น้องทุกท่านที"มีเกียรติทุกคน ผมมีโอกาส
ไดม้าแวะเยี"ยมอาจารยอี์กเป็นครั& งที" 2 นะครับ ผมชื"อหมอธรรมศกัดิm ผมอยูที่"อเมริกาที"รัฐเท็กซสันะครับ
ที"สหรัฐอเมริกาผมได้มีโอกาสได้พบท่านอาจารยห์มอเขียวครั& งแรกที"ท่านได้ไปเยี"ยมพวกเราที"
อเมริกาปีที"แล้วครับ  พอดีเป็นโชคดีของพวกเราอย่างยิ"งที"ต่างประเทศนี"ได้มีโอกาสได้พบปะ
อาจารยห์มอเขียว ๆ ซึ" งเป็นที"เคารพของพวกผมครับ ความจริงนี"ภรรยาผมนี"เขาไดพ้บอาจารยห์มอ
เขียวครั& งแรกแต่พอดีผมไปอินเดีย ผมไปพม่าเลยไม่ไดไ้ปร่วมค่ายของอาจารยห์มอเขียวแต่วา่ท่าน
ไดม้าเยี"ยมพวกเราที"อเมริกาก็ไดมี้โอกาสไดต้อ้นรับไดบ้ริการท่านอาจารยไ์ด้ฟังธรรมะของท่าน
อาจารยค์รับผมจะเล่ายอ่ ๆ ให้ฟังนะครับ ผมไปที"อเมริกาครั& งแรกเมื"อ ค.ศ. 1969 นะครับประมาณ 
43 ปีมาแลว้ตอนนั&นพอดีเราไปศึกษาวิชาแพทย ์ ผมเป็นหมอเด็กก็เลยมีโอกาสไปศึกษาต่อ  พอดี
ตอนนั&นเกิดสงครามอินโดจีนก็เลยทาํให้เขาขาดหมอเลยอยูที่"นั"น พอดีผมพาครอบครัวไปดว้ยแลว้
เกิดมีลูกขึ&นมาลูกก็ขอร้องให้ผมอยูอ่เมริกาต่อ ความจริงผมอยากกลบัมาเมืองไทยนะครับแต่ลูกเขา
ขอร้องให้เรียนหนงัสือก็เลยเรียนจบแลว้ก็ยงัไม่ไดก้ลบั  แต่ก็ไดก้ลบัมาประเทศตลอดเวลานะครับ 
ทีนี& เล่าถึงวา่ผมนี"อยูอ่เมริกาก็เป็นหมอบุกเบิกครั& งแรกนะครับก็เลยวา่จะตอ้งทุกอยา่งนี"มนัลาํบากไม่
เหมือนอยา่งปัจจุบนั พอมนั 40 ปีต่อมานี"ทุกอย่างมนัเจริญ สมยัที"แรก ๆ ที"ผมไปอเมริกานี"เขายงัดู
ถูกพวกเราอยูน่ะครับแต่เขาไม่ดูถูกพวกเราเพราะวา่ประเทศไทยนี"เป็นฐานทพัของเขาเขาถึงยกยอ่ง
ประเทศไทยนะครับ นอกนั&นนี"ประเทศโดยมากที"ประเทศเอเชียดว้ยกนันี"เขาดูถูกนะครับอเมริกานี" 
แต่เขาตอ้งอาศยับา้นเราไปทาํสงครามกบัที"เวียดนามอนันี& เป็นเรื"องที"พวกเราภาคภูมิใจที"เราไปอยู่
อเมริกา เขานบัถือพวกเรานะครับพวกคนไทยนี"ที"ไปอเมริกานี"เขาไม่ไดเ้หยียดหยามเราเลยเขาดูถูก
พวกฟิลิปปินส์ชาติอื"นนะครับแต่ว่าไม่ใช่คนไทย เราเป็นแขกของเขาที"ไปอเมริกาครั& งแรก ไม่ได้
เป็นแบบที"แรกที"เราไปนั"น เขาเชิญเราไป เพราะฉะนั&นเราตอ้งภาคภูมิใจประเทศไทยเรานี"ไดส้ร้าง
ชื"อเสียงให้กบัประเทศเขาดว้ยขอโทษครับจะเล่าย่อ ๆ ก่อนนะครับก็เลยไปฟังอาจารยห์มอเขียว 
ท่านไดมี้โอกาสไดม้าเยี"ยมพวกเราที"อเมริกาเมื"อปีที"แลว้นะครับ 

ผมไดมี้โอกาสตอ้นรับอาจารยห์มอเขียว ผมไดฟั้งภรรยาผมครับเอาที"ภรรยาผมไดไ้ปรํ" าเรียน
จากอาจารยห์มอเขียวมา ผมไดป้ฏิบติัมาก่อนที"จะไดพ้บอาจารยห์มอเขียวนะครับผมไดศึ้กษาแลว้ก็
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ฟังธรรมของอาจารยห์มอเขียว ท่านอาจารยห์มอเขียวนี"ผมเป็นคนหนึ"งที"เคารพนบัถือนะครับผมได้
ปฏิบติัมาตั&งแต่ปีที"แลว้มาแลว้นะครับ เดี}ยวนี& ร่างกายผมนี"เดิมทีเดียวนี"ผมอว้นกว่านี& เยอะนะครับ
เดี}ยวนี&  สมยัก่อนแรก ๆ ผมก็ยงักลวัตายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราตอ้งไปตรวจทุกอยา่งใช่ไหม ลูก
ชายผมก็เป็นหมอเหมือนกนั  ผมก็เล่าใหลู้กชายฟังวา่ ตอนเยน็ ๆ นี"ตอนห้าโมง ทาํไมพ่อหิวขา้ว หิว
ขา้วนี"อาการหิวขา้วอนันึงเป็นโรคหวัใจไดน้ะครับคือเส้นเลือดที"ไปเลี&ยงดา้นล่างหวัใจคือความจริง
นี"คนที"เป็นโรคหวัใจไม่จาํเป็นตอ้งเจบ็หนา้อกอยา่งเดียวนะครับ เจ็บแขนก็ได ้ปวดทอ้งก็ได ้หิวขา้ว
นี"  

พอดีลูกชายผมก็บอกไปตรวจไปทาํเทส ผมก็ไปทาํเทสมาตอนแรกหมอก็บอกวา่ไม่เจอนะ
ครับเขาพยายามใหผ้มเอก็เซอร์ไซส์เกือบ 1 ชั"วโมงนะครับแลว้ก็ไปทาํเทส ปรากฏวา่มีเส้นเลือดนิด
หน่อย  หมอก็ใหผ้มกินยากลวัผมตายก็คือยาลดคอเลสเตอรอลแลว้ก็ยาลดความดนั ซึ" งผมไม่มีความ
ดนักินมาตั&งหลายปีนะครับ พอดีภรรยาผมนี"เขา้ค่ายอาจารยห์มอเขียวกลบัมา  ผมเลยปรับปรุงตวัเอง
ใหม่ บอกไม่เชื"อฝรั"งเขาให้กินยาผมงดยาเองนะครับผมเลิกยาคอเลสเตอรอลมาเป็นเวลา 1 ปีแลว้
ออกกาํลงักาย ฟังที"ภรรยาผมเอาหนงัสือของอาจารยห์มอเขียวแลว้ศึกษาแลว้เนื"องจากเราเป็นหมอ
เราก็เชื"อว่าที"อาจารยพ์ูดมานี"ถูกตอ้ง อาหารร้อนกบัเยน็นี"มนัเป็นผลอนัหนึ" งที"ทาํให้เกิดเราเจ็บไข้
ขึ&นมาไอย้าที"ฝรั"งให้เรากินมนัเป็นยากรดทั&งหมดเลยนะ  มนัเป็นพิษแต่เขาไม่กลา้บอกเพราะอะไร 
บริษทัยานี"กบัหมอนี"เขาไม่อยากให้บริษทัเขาลม้เขาพยายามหลอกเราให้กินโน่นกินนี"ฟังอาจารย ์
บางคนบอกกินพวกแคลเซียมนี"มนัก็เป็นมนัอนัตรายเรื"องนี&ตอ้งถามภรรยาผม เขาจะเล่าเรื"องต่อว่า
ทาํไมเขาเลิกยาเหมือนกบัผม ผมเลิกยาลิปิทอร์ (Lipitor) นี"ครับคือป้องกนัความดนัลดความดนัก็
โดยให้กินยาตวันี& ผมเลิกหมดลด แมแ้ต่คอเลสเตอรอลเลิกกินนะครับปฏิบติัอาหารที"อาจารยห์มอ
เขียวใหพ้วกเราทานแลว้เอก็เซอร์ไซส์ผมออกกาํลงักายทาํงานตลอดเวลาก็เลยวา่ความดนัผมนี"ปกติ 
หวัใจมนัเตน้ช้าลงแลว้ก็คอเลสเตอรอลซึ" งเคยสูงนะครับมนัตํ"ากว่าที"เรากินยาอีกแลว้ผลขา้งเคียงที"
เรากินยานี"โดนฝรั"งหลอกนะครับมนัทาํให้ตบัเราเสียตบัเราเสียอนัที" 2 นี"มนัปวดที"กลา้มเนื&อขาผม 
เราเป็นหมอนะโดนฝรั"งมนัหลอกนี"หวา่ แลว้ปฏิบติัของอาจารยห์มอเขียวนี"มนัเปลี"ยนความคิดเรา
ถูกฝรั"งมนัหลอก แลว้คนที"มาเขา้ฟังอาจารยห์มอเขียวกลายเป็นพวกที"มีความรู้มาฟังอาจารยห์มอ
เขียวนะครับแลว้ปฏิบติัทาํให้พวกเรานี"แข็งแรงขึ&นเดี}ยวนี& ผมเลิกกินยาก็ไม่ทานเลยทุกอย่างแมแ้ต่
ความดนัที"บอกไว ้ผมไปตรวจใหม่เช็คใหม่ปรากฏวา่ทุกอยา่งมนัปกติแลว้เรื"องอะไรผมจะไปกินยา 
แลว้ตวัเองนี"ก็มีความรู้สึกวา่ ธรรมะของอาจารยห์มอเขียวที"พดูมานี"ถูกตอ้งก็เลยปฏิบติัธรรม 

ความจริงผมเป็นหมอเด็กนะครับผมชอบเด็ก เด็ก ๆ ที"เดินผา่นมานี"ผมสามารถทาํให้ยิ&มได้
ถา้เรายิ&มให้เด็กนี" เด็กก็จะยิ&มกบัเรา คุณจะทาํให้เด็กรักง่ายตอน 4-5-6 เดือนนี" ยิ&มให้เด็ก เด็กก็ยิ&ม
ตอบเรานะครับอยา่ลืมนะครับพอถึงสัก 9 เดือน 10 เดือน เด็กจะกลวั จะกลวัเราครับอยา่ไปพูดอะไร
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มาก ยิ&ม ๆ ก่อนนะไกล ๆ แลว้ก็แอบดูเขา หลบตานี"ปิดตาแลว้ทาํหลบนี" เด็กเขาจะสนใจเราอีกสักครู่
หนึ"งเขาจะเล่นกบัเราไดนี้"ผมบอกวธีิการทาํใหเ้ด็กรักรักเราได ้ฉะนั&นวิธีการหมอเด็กนี"ดา้นของผมนี"
เด็กรักผมเพราะผมรู้วิธีที"ทาํให้เด็กมารักซึ" งอนันี& เป็นวิธีเพราะเรามีลูกมีหลานนี" ที"จะทาํให้เด็กรัก 
อยา่งนี&นะยิ&มกบัเด็กนะครับ แลว้ก็เด็กนี"บางทีนะดีใจ ดึงผมแม่อยา่ไปโกรธ บางคนนี"แม่ผมเจ็บผมก็
มีคนไขค้นหนึ"งโอโ้ห เด็กมนัดีใจดึงผมแม่กระชาก ๆ หวัผมแม่ แม่เจ็บจะตีลูกผมบอกอยา่ตีลูกเลย 
เพราะวา่ถา้ตีลูกจะทาํให้เด็กเขาทีหลงัเขาไม่กลา้แสดงความรักกบัแม่นะผมบอกเลยวา่วิธีการที"เด็ก
บางทีดีใจดีใจกระชากผมแม่ หรือตบแม่ อยา่ไปโกรธ เพราะเด็กมนัรักเรานะครับเพราะฉะนั&นวิธีผม
พดูวธีิเขา้ใจเด็กเล่าวา่เด็กตอ้งการอะไร นี"สาํคญัที"สุดที"จะเป็นหมอเด็กที"ดีก็คือวา่รู้จกั เด็กมนั 4 ขวบ 
5 ขวบ หรืออายุต ํ"ากว่านี&  6 เดือน 3 เดือน ทาํอะไรบา้งพ่อแม่ก็จะรู้เลย ผมบอกเด็กคนนี& กี"เดือนกี"
เดือนไดโ้ดยจากนํ& าหนกัหรืออะไรนี" จากดูเด็กก็บอกประมาณไดเ้พราะวา่เราเป็นมาตั&ง 40 ปีแลว้ก็
มนัง่ายหน่อยครับ 

ผมอายุประมาณ 74 แลว้ครับแต่ว่าคุณดูไม่ออกว่าผม 74 เพราะว่าผมเลิกกินยามา แล้ว
ตอนนี& ร่างกายแข็งแรงนะผมไม่ไดท้านยาอะไรทั&งสิ&นนะครับ แลว้ผิวหนงัก็ดีขึ&น เชื"ออาจารยห์มอ
เขียว นํ& าสมุนไพรฤทธิm เยน็สดนี"นะครับที"บา้นผมมีนะครับผม มีตน้ใบเตย ผมมีตน้ย่านาง ผมมีใบ
บวับก เพราะฉะนั&นผมกินทุกวนั ทีนี&พอดีผมอยากให้ภรรยาผมนี"เล่าถึงวา่ลูกชายเขาเป็นยงัไงเขาจะ
ไดภู้มิใจที"แม่เขาดีดว้ย 

ก่อนอื"นก็กราบนมสัการพระคุณเจา้ค่ะแลว้ก็อาจารยห์มอเขียวนะคะ แลว้ผูท้รงศีลทั&งหลาย
และผูรั้กษาสุขภาพทุก ๆ ท่านค่ะ ดิฉนัชื"อ เตือนใจ ศรีรัตนากรค่ะอายุ 69 ปีมีอาชีพเก่าเป็นพยาบาล 
แต่ตอนนี& เกษียณแล้วค่ะ พื&นเพดั&งเดิมเป็นคนนครศรีธรรมราชค่ะ แต่ขณะนี& ใช้ชีวิตยู่ที"ประเทศ
อเมริกาค่ะกบัสามีไปใชชี้วติอยูที่"โน่น 44 ปีแลว้ค่ะ มีลูกชาย 2 คน อายุ 43 กบั 41 ก็เป็นหมอทั&งคู่ค่ะ 
มีหลาน 4 คนค่ะ ที"รู้จกัหมอเขียวครั& งแรกนะคะมีวนัหนึ" งก็ไปทาํบุญกนัที"วดัที"อเมริกานะคะที"เท็กซัส
แลว้ก็ไดย้นิพวกนอ้ง ๆ ที"เขาเคยมาเขา้ค่ายที"นี" 2-3 คน เขาก็พูดกนัเขาพูดกนัถึงนํ& าเขียวนํ& าสมุนไพร
ฤทธิm เยน็สดนี"นะ ปกติเป็นคนที"รักสุขภาพอยูแ่ลว้ค่ะจะเจอแมกกาซีนอะไรที"เกี"ยวกบัสุขภาพจะอ่าน
หมดเลย เสร็จแลว้ก็เงี"ยหูฟัง นอ้งพูดวา่อะไรเมื"อกี& เขาก็เล่าวา่เขามาเขา้ค่ายหมอเขียวที"เมืองไทยแลว้
เขาก็สอนให้กินนํ& าสมุนไพรฤทธิm เยน็สดมนัดียงัไง ๆ แลว้ทีนี& เวลาถึงตอนทาํกบัขา้วถวายพระ นอ้ง
คนหนึ"งเขาก็เอาถั"วงอกมาผดักบันํ& า เออ แปลกดี เราไม่เคยผดัถั"วงอกกบันํ& าเลยผดักบันํ& ามนัใช่ไหม
เอ๊ะชกัสนใจก็คุยกนัไปคุยกนัมาก็ เออ ดีมากเลย แลว้น้องคนนึง ขอโทษนะ ขอออกชื"อเขาหน่อย 
เขาชื"อมด เขาบอกวา่ เขาจะส่งยทููปมาใหพ้ี"เตือนดูเรื"องหมอเขียวเขาก็ส่งมาพอเขา้ไปดูยทููปสิ"งแรกที"
ดูก็ดูคนคน้ฅนของหมอเขียวนี"รายการนี&ก็เกิดประทบัใจมากเลย วา่หมอเขียวเขาเป็นคนดีมากเลยนะ 
เขาทาํเพื"อสังคมเขาไม่เอาตงัค์คนเลยแลว้อายุเขาก็ยงัน้อยนะรุ่นลูกเราเลยนะ นี"เขาทาํไดข้นาดนี& ก็
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เกิดความสนใจมากก็โทรศพัทม์าเมืองไทยบอกนอ้งสาวติดต่อค่ายหมอเขียวให้หน่อยสิพี"จะมาบิน
มาโดยตรงเลยนะมาเขา้ค่ายหมอเขียวเมื"อมกราคม 2554 คุณหมอเขาก็อยากมาดว้ยแต่บงัเอิญเขา
เตรียมตวัที"จะไปพม่า มนัตรงกนัพอดีเลยเขาก็เลยไม่ไดม้า ดิฉันก็เลยมากบันอ้ง ๆ 4-5 คน ก็มาเขา้
ค่ายที"ดอนตาลก็ประทบัใจมากสนใจมากเลยทั&ง 9 ขอ้นะ นั"งฟังอยา่งไม่อยากแมจ้ะเขา้ห้องนํ& าเลยไม่
อยากให้พลาดอะไรไปทั&งนั&น พอกลบัไปอเมริกาก็เริ"มตน้เลยจากอนันี& ล่ะ นํ& าสมุนไพรฤทธิm เยน็สด 
ก็ทาํใหห้มอทาน ตอนแรกเขาก็ยงัเฉย ๆ ก็เขาเป็นหมอเขาก็ไม่ไดเ้ชื"ออะไรพวกนี& เท่าไร ตอนหลงัเรา
บอกว่ามนัดีนะกินแล้วมนัอย่างโน้นอย่างนี& บรรยายสรรพคุณเราก็ทาํเลยใส่ในตู้เย็นเลยกินเป็น
ประจาํ เขาเห็นเขาก็กินตามบา้งเขากินแลว้เขาก็ดีนี"ไอที้"เขาเจบ็ ๆ ขอ้เจบ็อะไรต่ออะไรเขาก็หาย แลว้
ก็มนัมีอยู่ครั& งนึงครอบครัวเราไปพกัร้อนกนัที"ฮาวายทั&งครอบครัวลูก ลูกสะใภอ้ะไร เราก็ไปกนั
หมดแล้วลูกเขาก็พาไปทานอาหารญี"ปุ่นซึ" งมนัก็เค็ม มนัเค็มแล้วมนัก็ทั&งหวานทั&งมนัทุกอย่างมา
สนามบินคุณหมอเดินไม่ไดเ้ลย เขาเจ็บหัวเข่ามากเลยเดินไม่ไดเ้ลยพอกลบัมาบา้นลูกสะใภท้าํนํ& า
เขียวใหกิ้นหายเลย รุ่งเชา้เป็นปกติ ขอ้ที"เจ็บก็หาย ทีนี& เราก็พยายามจะคอนวินซ์ (Convince) อธิบาย
ชกัจูงลูกชายซึ"งเป็นหมอเขาก็เป็นหมอตาทั&งคู่เขาก็มีปัญหาเรื"องเจบ็ขอ้เหมือนกนั บอกวา่ลูกกินสินํ& า
เขียวสิดีนะมีประโยชน์อย่างโน้นอย่างนี& นะเขาก็ไม่เชื"อพูดกนัอยู่นั"นแหละพูดจนคนโตหัวอ่อน
หน่อย เขาก็กินเขากินแลว้เขาชอบ เขาบอกเออมนัช่วยเขามนัช่วยเขาหายเจ็บตามขอ้หวัไหล่ เพราะ
เขาผา่ตดัเขาก็ตอ้งงอ อะไรอยา่งนี&  ใชมื้อใชอ้ะไรเสร็จแลว้เขาก็ดีขึ&นเสร็จแลว้ทีนี& เราก็บอกวา่เธอไป
บอกน้องชายเธอหน่อยสิ ให้เขากินหน่อยเขาบอกพูดยากแม่ เขาไม่ค่อยเชื"อฟัง ก็โอเค ก็แล้วไป 
เสร็จแลว้พอนอ้งชายเจบ็เขา้มาก ๆ เขามาถามพี"ชายเขาเออ.ยหูายเจ็บแลว้หรือยงัที"ยเูจ็บน่ะ พี"เขาบอก
เขาหายแลว้แลว้ ยทูาํยงัไงหายล่ะ เขาบอกก็กินนํ&าเขียว กรีนวอเตอร์ที"แม่บอก เสร็จแลว้เขาก็บอกเอามั"ง 
ๆ เขาก็ลองก่อนหนา้นี& ก่อนที"เขาจะลองนะเขาต่อรองกบัแม่มากเลยเขาบอกแม่ยตูอ้งกินยานะ กินยา
ลดคอเลสเตอรอล เพราะวา่คอเลสเตอรอลสูง ลืมบอกไปวา่หลงัจากเขา้ค่ายหมอเขียวแลว้ยาไม่กิน
เลยยาลดคอเลสเตอรอล แลว้ก็กรดไหลยอ้นสารพดัไม่กินเลย ลูกเขาก็คอยถามอยูเ่รื"อย แม่ยงักินยา
อยูห่รือเปล่าเราก็ไม่กลา้บอกเพราะวา่ลูกเขาเป็นหมอก็อยากใหเ้รากินยา เราก็เฉย ๆ อํ&า ๆ อึ&ง ๆ เขาก็
รู้แลว้แม่ไม่ไดกิ้นแลว้   เขาต่อรองเขาบอกวา่ถา้ยจูะให้ไอกินนํ& าเขียวแม่ ยตูอ้งกินยาคอเลสเตอรอล
โอเคกินเขาก็จิบเขา้ไปนิดนึงจิ�ดนึงแลว้ก็ไม่กิน  พอพี"ชายบอกวา่ดีขึ&น เดี}ยวนี& มีประจาํบา้นกินต่างนํ& า
เลย ก่อนจะไปทาํงานตอนเชา้ ลูกสะใภก้็ตอ้งทาํนํ& าเขียวให้เขา 1 แกว้ผลไม ้1 ถุง ถั"ว 1 ถุง นั"นคือ
อาหารมื&อเช้าประจาํของเขาเลยทุกวนัถ้าวนัไหนนํ& าเขียวไม่มีปุ๊บเขาจะขอทนัทีเลยคือขาดตูเ้ย็น
ไม่ไดแ้มก้ระทั"งหลาน 4 คน 9 ขวบ 7 ขวบ 5 ขวบ 3 ขวบกินนํ& าเขียวกนัทั&งบา้นเลยกรีนวอเตอร์กรีน
วอเตอร์ ก็นี"ล่ะค่ะก็ปฏิบติัแนวหมอเขียวมาเรื"อย ๆ ยาทั&ง 9 เม็ด มนัก็ช่วยเยอะ แลว้ปกติก็เป็นคน
ชอบเจบ็หลงัเวลาลุกขึ&นจากทาํสวนมนัลาํบากมนัเจ็บหลงัมาก ก็เอาโยคะหมอเขียวที" 1 ชั"วโมงที"เรา
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ทาํกนัเช้า ๆ นี"ล่ะค่ะช่วยมากเลยหายเลยช่วยจริง ๆ ก็เลยเที"ยวไปบอกใครต่อใครว่านี"นะโยคะนี"ดี
มากนะทาํนะอยา่งโนน้อยา่งนี&  บางคนเขาก็เชื"อบางคนก็ไม่เชื"อเพราะเราอยูที่"โน่นมนัไกล เราก็จะใจ
ดีอดัเทปแจกเพื"อน ๆ เลยบางคนเขาก็ทาํบางคนก็ไม่ทาํแต่คนที"เขาทาํแลว้เขาจะเห็นผล อย่างตวั
ดิฉันนี"เห็นผลเลยค่ะ ดีมากขอ้นี&  ก็ปฏิบติัมาเรื"อย ๆ เรื"องอาหารก็เช่นเดียวกนัก็กินอาหารแนวหมอ
เขียวนี"ล่ะค่ะ  แต่ก็สลบักนับา้งถา้ตอ้งไปกินอาหารขา้งนอกแลว้กลบัมาบา้นเรารู้สึกวา่เรากินอาหาร
มีพิษแลว้ เราก็กลบัมาบา้นมาดีท็อกซ์ ก็หาย ขอ้อื"น ๆ ก็ทาํอยูแ่ลว้ขอ้ 8 ขอ้ 9 ก็ทาํอยูแ่ลว้ปฏิบติัธรรม
เพราะเรา 2 คนเราก็มาทางนี& เยอะแลว้ค่ะ 
จิตอาสา: ก็คืออาทั&ง 2 คนใชย้า 9 เมด็ทั&ง 2 ท่านเลยนะคะ ณ ปัจจุบนั แลว้ก็ทั&งบา้นนี& คือไม่มี

ยาแผนปัจจุบนัแลว้ใช่ไหมคะในบา้น 
คุณเตือนใจ: ไม่ทานแลว้ค่ะ 
จิตอาสา: ทั&งลูกชายดว้ยหรือเปล่า 
คุณเตือนใจ: ลูกชายบอกเขาสอนเขาเขาวา่ยงัไงรู้ไหม แม่ยไูม่ใช่เป็นหมอเขาว่าแม่ แม่เลยบอก

วา่  แต่ฉนัเป็นแม่หมอนะ เงียบ  
จิตอาสา: ไม่เป็นหมอ แต่คุณหมอเขียวสอนใหเ้ราเป็นหมอดูแลตวัเอง 
คุณเตือนใจ: เป็นหมอดูแลตวัเอง ใช่ค่ะ 
จิตอาสา: ใช่ไหมคะ ค่ะ ก็คือจริง ๆ ถา้ฟังจากอาเตือนอาเตือนก็คือก่อนมาเขา้ค่ายหมอเขียว 

ก็คือเป็นคอเลสเตอรอลสูง  
คุณเตือนใจ: ค่ะ 
จิตอาสา: ความดนัสูง 
คุณเตือนใจ: ความดนัไม่สูง คอเลสเตอรอลอยา่งเดียว  
จิตอาสา: คอเลสเตอรอลสูง 
คุณเตือนใจ: แลว้ก็กรดไหลยอ้น  
จิตอาสา: ค่ะ กรดไหลยอ้นนะคะ 
คุณเตือนใจ: คือวนัหนึ" งกินยาหลายเม็ดเลยค่ะเกือบจะสิบเม็ดใครว่าอะไรดีกินหมดเลยเป็น 

ภาระมากเลยค่ายาก็แพงแลว้ไปไหนนี"ตอ้งซื&อไอที้"เป็นกล่อง ๆ อ่ะที"เขียนวา่ จนัทร์ 
องัคาร พุธ ถึง อาทิตยถ์า้ไม่อยา่งนั&นนะลืม พอหลงัจากเลิกนะรู้สึกมนัเบาโล่ง ไม่ตอ้ง
กินยาไม่ตอ้งเสียตงัคไ์ม่ตอ้งอะไรทั&งนั&นเลยอยากจะไปไหนไปเลย 

จิตอาสา: แลว้ทาํยงัไงถึงเลิกไดเ้ลยคะ คือมีเทคนิคอะไรไหมคะ เผื"อพี"นอ้งเขาที"ยงัคิดอยู่ว่า
จะเลิกดีหรือไม่เลิกดี แลว้จะมาปฏิบติัแบบนี& ยงัตอ้งกินยาไหม อาเตือนมีเทคนิค
อยา่งไรคะ 
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คุณเตือนใจ: ก็นี"ค่ะ อาเตือนก็ใช้ 9 ขอ้นี&ค่ะตั&งใจวา่ เออ เราก็กินอาหารสมบูรณ์แลว้เราก็ออก 
กาํลงักายแลว้เราก็ทาํตามที"หมอเขียวบอกแลว้ ทั&ง 9 ขอ้ ถา้อะไรมนัจะเกิดก็คิดวา่
วิบากเก่าก็แลว้กนัคือเราทาํใจเราไดแ้ลว้ แลว้ก็ไม่กินยาอีกเลย แลว้ก็ไม่เห็นเป็น
อะไรเลย หลงัจากไปศึกษามาก ๆ นะ ยาทุกชนิดนี"เป็นกรดหมดเลย เป็นสารเคมี
หมดเลยมีผลขา้งเคียงดว้ย เราถูกหลอกมาตั&งนานตั&งเป็นสิบ ๆ ปี แลว้ก็เลยตดัสินใจ
เลิกเด็ดขาดเลย  สุขภาพแขง็แรง สบาย ไม่เห็นเป็นอะไรเลย  

จิตอาสา: ค่ะ แล้วอยู่ที"นั"นมีความยากลาํบากไหมคะอาเตือน ในการที"อาจจะหาสมุนไพร 
ฤทธิm เย็นหลายท่านพี"น้องที"อยู่ต่างประเทศหรือมีญาติพี"น้องอยู่ต่างประเทศก็
อยากจะแนะนาํญาติพี"น้อง แต่บอกว่า บางคนที"มาเขา้ค่ายที"มาจากต่างประเทศมี 
เดี}ยวนี& มีเยอะนะคะแต่บอกวา่ที"นั"นหายา่นางไม่ได ้อยา่งนี&  

คุณเตือนใจ: ไม่มีปัญหาเลยค่ะแรก ๆ ใบยา่นางเราก็มีขาย ก็ส่งไปจากประเทศไทยนี"ล่ะค่ะ เขา 
ใส่ตูแ้ข็งขาย เราก็ใช้อนันั&นล่ะค่ะใบเตยก็ใช้อนันั&น แข็ง ๆ ใส่ตูแ้ข็งก็มี ส่วนใบ
บวับกที"บา้นปลูกเต็มเลย ชอบปลูกสวนครัวเราปลูกสวนครัว ปลูกสมุนไพรกนั
เยอะเลยค่ะพอหนา้หนาวเราก็เอาเขา้โรงรถ แลว้ตอนนี& มียา่นางสดแลว้ค่ะมีแลว้มี
คนไทยเขาไปทาํร้านเนอร์สเซอรี"  ร้านขายตน้ไมค้่ะเขาปลูกตน้ย่านางเป็นพนั ๆ 
ตน้เลยเขาเอามาแจกจ่าย เราก็ได้มาด้วยเสร็จแล้วก็นั"นล่ะใช้สดแลว้เดี}ยวนี& ไม่มี
ปัญหาเลยค่ะ ยา่นาง  สมุนไพรแปลก ๆ มีเยอะเลย เพื"อนเขาก็แจก ๆ กนัเราก็ปลูก
เป็นคนชอบอยู่แลว้ด้วยมนัของดี  ผกับุง้เขาก็มีขายกวางตุง้อะไรพวกนี& ฤทธิm เย็น
ทั&งนั&นใช่ไหมแลว้ก็มะละกออย่างนี&  ก็ทาํไดค้่ะกินส้มตาํกนัทุกวนัเลยเป็นอาหาร
ประจาํวนัทุกวนัเลย 

จิตอาสา: ก็คือหาไดไ้ม่ยาก สามารถหาได ้
คุณเตือนใจ:  หาไดค้่ะ หาได ้
จิตอาสา: ค่ะก็คือเราก็ปรับเอาตาม 
คุณเตือนใจ: เราก็ปรับเอาค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะเพราะที"นั"นก็อาจจะอากาศหนาวในบางครั& งนะคะอยากจะถามอาเตือนนิดนึงวา่ 

ที" ครั& งนี&มาครั& งที" 3 ใช่ไหมคะ 
คุณเตือนใจ: ค่ะ ครั& งที" 3 แลว้ค่ะ 
จิตอาสา: ก็มาดอนตาลปี 2554  
คุณเตือนใจ: ค่ะ 2554 แลว้ก็ 2555 หมอเขียวไปที"ดลัลสั เทก็ซสั  
จิตอาสา: ก็ไดไ้ปร่วมเขา้ค่าย 
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คุณเตือนใจ: เรียกว่าเป็นบุญของพวกเรามากที"ไดรั้บใช้ท่านอาจารยแ์ละคณะไม่เคยคิดเลยว่า 
อาจารยจ์ะไปถึงอเมริกาเพราะตอนที"มาสวนป่านาบุญวนัสุดทา้ยก่อนจะกลบั ก็
เขียนที"อยู่ไวใ้ห้อาจารยบ์อกว่าถา้อาจารยมี์โอกาสไปอเมริกานะคะยินดีรับใช้แต่
ไม่เคยคิดว่าอาจารย์จะไปได้เพราะอาจารย์ก็ยุ่งแล้วทางนี& แต่ธรรมะจดัสรรค่ะ 
อาจารยไ์ปไดไ้ปไดก้็พวกเราก็มีบุญก็ไดบ้ริการอาจารย ์

จิตอาสา: ค่ะแลว้ก็เป็นครั& งแรกที"อาหมอธรรมศกัดิm ไดพ้บกบัอาจารยห์มอเขียว 
คุณเตือนใจ: ค่ะ ไดพ้บกบัอาจารย ์
จิตอาสา: ซึ" งอาจารยอ์าหมอธรรมศกัดิm ก็ไดป้ระโยชน์อะไรไปเยอะแยะเลยนะคะเดี}ยวอาจจะ 

ให้อาหมอธรรมศกัดิm พูดเพิ"มเติมนะคะตรงนี&  เมื"อกี&จริง ๆ ไดเ้ทคนิคยาเม็ดที" 8 นะ
คะ จากอาหมอธรรมศกัดิm ที"บอกว่าเป็นหมอเด็กนะคะจริง ๆ อาหมอสอนบอก
แนะนาํใช่ไหมคะใหย้ิ&มกบัเด็กนี"ไงเมื"อกี&ไดธ้รรมะขอ้ 8 ไปโดยไม่รู้ตวัแลว้  จริง ๆ 
อาเขาก็ไดธ้รรมะขอ้ 8 ไปเยอะอยูแ่ลว้นะคะ อยากให้อาหมอพูดจริง ๆ ที"ไดคุ้ยกบั
อาหมอนะคะพอดีไดไ้ปอเมริกาดว้ยนะคะคืออาหมอจะไดมี้โอกาสคุยธรรมะกบั
คุณหมอเขียวเยอะมากเลยกบัอาจารยห์มอเขียวตรงนี&  อาหมออยากแนะนาํอะไรพี"
นอ้งตรงนี&ไหมคะ  

คุณหมอธรรมศกัดิm : ขอบคุณมากนะครับที"ถาม ความจริงนี"อาจารยห์มอเขียวนี"ท่านมีความรู้เยอะนะ
ครับความรู้ในเรื"องธรรมะนี" ท่านเป็นผูซึ้" งเห็นธรรม รู้ธรรม ปฏิบติัธรรมคือผมได้
ศึกษาธรรมะมาเป็นเวลาประมาณมากกวา่ 10 กวา่ปีแลว้ เพราะฉะนั&นอาจารยห์มอ
เขียวพดูธรรมะอะไรนี"นะมนัถูกตอ้งเราก็เออ ขนาดอาจารยห์มอเขียวธรรมดานี"นะ 
ธรรมะของท่านสอนนะแลว้มาฟังเมื"อวานนี&  ยิ"งคอนเฟิร์มใหญ่เลยวา่ที"อาจารยบ์อก
ว่าทุกอย่างนี"นะมนัเกิดจากกระแสไฟฟ้าพวกแม่เหล็กทั&งหลายแหล่นี"  มนัส่งกนั 
เพราะฉะนั&นเรื"องจิตวิญญาณนี"มนัมีผลเพราะว่าเป็นกระแสติดมาถึงเราปัจจุบนั
เรื" องธรรมะที"อาจารยห์มอเขียวบอกมานี"เป็นความถูกต้องนะครับ เพราะว่าคน
นกัวทิยาศาสตร์จะไม่เชื"อฝรั"งนี"เขาไม่รู้เท่าของพระพุทธเจา้ที"รู้ พระพุทธเจา้รู้เป็นรู้
ธรรมะซึ" งถูกวนันี&  พรุ่งนี&  มะรืนนี&  ถูกทุกเวลา แต่ฝรั"งนี" เขาสอนอะไรรู้ไหม เขา
สอนบอกว่า Possibility เป็นไปได้ น่าจะเป็นอย่างนี&  ที"พวกเรารักษานี" เขาบอก
สมมติฐานน่าจะเป็น เห็นไหมมนัหลอกเราผมเป็นตวัหมอเองนี" ไปกินยามาตั&ง
นาน เป็นพวกกรดทั&งหลายแหล่และถา้พวกเรามีความศรัทธาในอาจารยห์มอเขียว 
ปฏิบติัทั&ง 9 ขอ้นี"นะ พวกเราจะหายจากโรคที"เราเป็น ๆ นี"มนัหายนะไอม้ะเร็งนี"
จากถา้อาจารย ์ก็จะเอาธรรมะของอาจารยเ์มื"อวานนี& ที"พูดเมื"อวานนี&  เขาจะบอกเรา
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ว่ามนัอากาศจะร้อนจะเย็น กับที"เกิดจากอารมณ์บ้างเกิดจากที"อาหารบ้างที"เรา
ผสัสะที"พวกอะไร ที"เราประสบนี"มนัเกิดเพราะวา่ความเครียด ทุกอยา่ง ความพอใจ
ไม่พอใจ เกิดขึ&นอนันี& ต่างหากที"มนัทาํใหเ้ราเกิดปัญหาขึ&นมา เพราะฉะนั&นนะผมวา่
นี"เชื"ออาจารยห์มอเขียวถูกตอ้งแลว้ พวกเราขอให้มีความศรัทธาปฏิบติัที"อาจารย์
หมอเขียวบอก ไอย้าทุกอยา่งนี"สิ"งใดที"เราตอ้งทานก็ตอ้งทาน สิ"งใดที"ไม่จาํเป็นตอ้ง
ทานก็พยายามปรับปรุงตวัเราเองร่างกายเราจะสมบูรณ์จริง ๆ ดูตวัอยา่งผมสิครับดู
ไม่ออกเลยผมอายุเท่าไร แลว้ดูไม่รู้ว่าผมนี"ร่างกายแข็งแรงขนาดไหนผมทาํงานนี" 
ผมบางทีทาํงานตอนเชา้ผมกว่าจะกินขา้วบ่าย 3 โมงนะครับแต่ผมกินนํ& าอาจารย์
หมอเขียวแลว้ผมกินโปรไบโอติกส์อย่างหนึ" งนะครับซึ" งเป็นยาที"ช่วยขบัถ่ายนะ
ครับและรักษาโรคเรา อนันี&นะอนัที"ยงัไม่มีใครพดูนี" ตอ้งถามอาจารยเ์ตือนใจ 

คุณเตือนใจ: อนันี&สงสัย โปรไบโอติกส์ นี"ยากหน่อย ตวัแบคทีเรียดีค่ะ 
จิตอาสา: อาจจะให้อาเตือนอธิบายสั&น ๆ นิดนึงแลว้กนันะคะ เดี}ยวพี"นอ้งอาจจะสงสัยวา่คือ

อะไร  
คุณเตือนใจ: คือที"คุณหมอพดูเมื"อกี&นะคะดิฉนัทาํนํ&าเขาเรียกวา่ ถา้จะพูดภาษาองักฤษเขาเรียกวา่ 

โปรไบโอติกส์ดริ�ง คือไอส้ารจุลินทรียต์วัดีค่ะ ชื"อฟลอร่า (Flora) ปกติในลาํไส้เรา
มนัจะมีจุลินทรีย์ตัวไม่ดีเยอะใช่ไหม เพราะฉะนั& นมันทาํให้เราไม่ค่อยสบาย
โดยเฉพาะคนที"ทอ้งผูกแลว้จุลินทรียที์"ว่านี& มนัเป็นจุลินทรียต์วัดี แต่ทาํเองตอ้งมี
เชื&อ ก็ทาํใหคุ้ณหมอเขากินทุกวนั ๆ เขาก็ทอ้งไม่ผกู แลว้สุขภาพเขาก็ดีขึ&นดว้ยแลว้
ก็ภูมิตา้นทานก็ดีขึ&นดว้ยเพราะเรามีตวัคลา้ย ๆ กบัอะไร ตวัแบคทีเรียตวัไม่ดีกบัตวั
ดีอยู่ในร่างกายเราแลว้เรากินตวัดีเขา้ไปเยอะ ๆ มนัก็ไปต่อสู้กนันี"ตวัไม่ดีมนัก็แพ ้
ร่างกายเราก็แขง็แรงมีภูมิตา้นทานขึ&นมนัก็คลา้ย ๆ กบัที"อยูใ่นโยเกิร์ต แต่โยเกิร์ตที"
เขาทาํขายตามตลาดน่ะจุลินทรียดี์ ๆ มนัตายไปตั&งเยอะแลว้เพราะมนักวา่จะขนส่ง
แลว้มนัไปพลาสเจอไรส์ไปฆ่าเชื&ออีก แต่ที"เราทาํเองนี"มนัดีมนัมีตวัจุลินทรียเ์ยอะ ๆ ดี 
ตอนนี& ก็เลยมานึกถึงเมืองไทย เออ เมืองไทยทาํไมคนไทยเขากินขา้วหมากกนั ขา้ว
หมากนี"ดีนะ มนัเป็นจุลินทรียต์วัดีนะ เมืองไทยก็กินขา้วหมากได ้

จิตอาสา: ที"บอกวา่พวกของหมกัดองหรือเปล่าค่ะที"บอกวา่เราจะไดว้ิตามินบี 12 อะไรอยา่งนี&  
คุณเตือนใจ: ไอห้มกัดองนี"มนัก็แลว้แต่จาํนวนที"เรากินนะเรากินบา้งก็ไม่เป็นไรนะอย่างพวก 

เกาหลีนี"เขาบอกเขาไม่ไดเ้ป็นโรคอะไรเขากินกิมจิ 
จิตอาสา: กิมจิ 
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คุณเตือนใจ: กิมจิก็เป็นพวกหมักเหมือนกันนะ มันก็มีเชื& อจุลินทรีย์ตัวดีอยู่ในนั& นนะ แต่ 
ไม่ แน่ใจนะ ของอนันั&นเพราะวา่ยงัไม่เคยลอง 

จิตอาสา: อนันี&ก็เป็น อาจจะเป็นอะไรที"เสริม เพิ"มเติมนะคะ 
คุณเตือนใจ: อนันี&ก็เพิ"มเติมนอกเหนือจากหมอเขียว 
จิตอาสา: ใช่ อนันี&ก็คือคุณอาเอามาเพิ"มเติม แต่จริง ๆ แลว้ในแพทยว์ิถีธรรมเราก็จะสอนให ้

ทาํอะไรที"เรียบง่าย 
คุณเตือนใจ: ใช่ค่ะ 
จิตอาสา: ประหยดั เรียบง่าย ใชข้องที"อยูใ่กลต้วันะคะเพราะจริง ๆ แลว้สุดทา้ยทุกอยา่งมนัก็ 

คือการปรับสมดุล อนันั&น ก็อาจจะเป็นวิธีที"คุณอาทั&งสองเอามาใช้ปรับสมดุล
เพิ"มเติม 

คุณเตือนใจ: ใช่ 
จิตอาสา: ใชแ้ลว้ก็ทาํใหสุ้ขภาพดี  ทีนี&พี"นอ้งฟังแลว้เดี}ยวอาจจะสงสัยก็เอาเท่าที"เราทาํได ้
คุณเตือนใจ: ใช่ค่ะ เอาเท่าที"เราทาํไดค้่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ ที"สบายตวัค่ะ ก็เดี}ยวทา้ยนี&  อยากจะให้อาทั&งสองสรุปอะไรเพิ"มเติมแต่ถา้จากที" 

คุณอาทั&งสองเล่าก็คือวนันี&โรคที"เคยเป็นนี"หายแลว้ไม่มาเยอืนเราอีกแลว้นะคะ 
คุณเตือนใจ: หายแลว้แลว้ก็ไม่กงัวลแลว้ค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ ของอาเตือนอย่างของอาหมอนี"ฟังดูยงัไม่แน่ชดัตกลงว่าเป็นอะไรที" แต่จะมี 

ปวดเข่าใช่ไหมคะ มีเจบ็ อะไรอยา่งนี& เหล่านี&  
คุณหมอธรรมศกัดิm : ตอนนี&ผมนี"คือพวก Joint pain ที"วา่ขอ้เข่าปวดนี"ครับ คนโดยมาก สูงอายมุากจะ   

เป็นนะครับ  วิธีการที"จะไม่ให้ปวดหรืออะไรนี"ถา้ปฏิบติัของอาจารยห์มอเขียวทั&ง 
9 ขอ้นี"อาการนี"จะหายไปเอง  แต่ถา้เกิดเนื"องจากวา่เราตอ้งกินอาหารบางอยา่งซึ" งมี
อาหารฤทธิm ร้อน นี"หรือวา่มนัจะทาํให้เราเป็นปวดขอ้ทั&งหลายแหล่ ยาที"เรากินนี"ที"
ฝรั" ง เอามาให้ผมกินนี" มันเป็นกรดทั& งนั& นมันไม่ได้แค่ เป็นด่างมันเป็นกรด 
เพราะฉะนั&นอาหารนี"แหละจะช่วยเราก็ต้องปฏิบติัสิ" งที"ดีก็คือว่าพวกนี& ป้องกัน
มะเร็งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ"งนี"พวกผมนี"อายุมาก ๆ อาหารฤทธิm ร้อนฤทธิm เยน็
นี"ตอ้งสนใจที"สุดนะครับเรื"องนี&  สิ"งที"หลีกเลี"ยงไดก้็คือเนื&อนมไข่ของมนั อดไดอ้ด
พวกเนื&อทั&งหลายที"ฟังอาจารยฟั์งท่านคุณจาํลองนี"ท่านบอกเมื"อวานนี&  พวกเราควร
จะปฏิบติัตาม เพราะมนัผิดศีลอยู่แลว้เพราะฉะนั&นถา้เผื"อว่าอยากให้ศีลสมบูรณ์ก็
ตอ้งเชื"ออาจารยเ์ชื"อลุงจาํลองนะครับ อนันี& เป็นธรรมะที"ถูกตอ้งเพราะวา่มนัจะช่วย
ให้เราอายุยืนครับมะเร็งมนัจะหายเอง แล้วปฏิบติัของอาจารย์หมอเขียวนี"  ผม
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พยายามบอกหลายคนแลว้วา่ปฏิบติัที"เป็นธรรมะ ซึ" งสําคญัที"สุดตอนนี& ของเรานะ
ครับ 

จิตอาสา: ทา้ยนี&ก็ตอ้งขอบพระคุณอาทั&งสอง แต่มีอะไรจะทิ&งทา้ยแนะนาํเพิ"มเติมอีกไหมคะ 
คุณเตือนใจ: ก็อยากจะบอกว่านั"นล่ะค่ะยาทั&ง 9 เม็ด ของอาจารยห์มอเขียวนะคะ ควบคุมทุก 

อย่างทั&งร่างกายและจิตใจ ถา้เราทาํอย่างจริงจงั ทาํให้สุด ๆ อย่างที"อาจารยนิ์ดดา
พูดนะคะผลจะเกิดขึ&นกบัตวัเองแต่ก็อยา่เชื"อนะคะ ตอ้งลงมือทาํเองค่ะสุขภาพที"ดี
หาซื&อไม่ไดน้ะคะ ตอ้งทาํเองค่ะ 

จิตอาสา: ค่ะ ก็ขอบคุณคุณอาทั&งสองคนมาก ๆ เลยนะคะ เราก็ไดค้วามรู้มาแลกเปลี"ยนจาก 
คุณอาซึ" งเป็นทั&งหมอปัจจุบนัแล้วก็พยาบาลวิชาชีพปัจจุบนัด้วยนะคะ แลว้ก็ได้
สาระเยอะมาก ๆ ถ้ามีเวลาจริง ๆ น่าจะคุยอะไรได้มากกว่านี& อีกเยอะแต่ถ้าใคร
สนใจสามารถหลงัไมคไ์ดค้ะคุณอามีอะไรเพิ"มเติมหรือเปล่าค่ะ 

คุณหมอธรรมศกัดิm : ไม่มีแลว้ครับขอบคุณมากครับ  
จิตอาสา: ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 

(ธรรมศกัดิm และเตือนใจ ศรีรัตนากร. สัมภาษณ์ 2556, มกราคม 8) 
 

 
กรณีศึกษาที" 
1.32 นภวรรณ์ 
หญิงไทย อาย ุ45 ปี 
โรคขอ้เข่าเสื"อม รูมาตอยด ์ตาแหง้ 
 
คุณนภวรรณ์: ชื"อจริงชื"อนภวรรณ์ชื"อเล่นชื"อฟ้าค่ะ ตอนนี& ไม่ไดท้าํงานนะคะก่อนมาที"นี"ก็คือจะ
รู้จกัหมอเขียวประมาณน่าจะ 3 ปีที"แลว้ พอดีทาํงานเกี"ยวกบัสาํนกัพิมพคื์อทาํงานที"สมาคมผูจ้ดัพิมพ์
และผูจ้าํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทยซึ"งเป็นที"รวมของคนที"ทาํธุรกิจสาํนกัพิมพก์็จะรู้จกัคุณนิดดา
มาก่อน   ถา้มีโอกาสไดเ้จอคุณนิดดาในงานประชุมหรือวา่งานเลี&ยงของสมาคมคุณนิดดาก็จะชวน ๆ 
กรรมการแลว้ก็เจา้หนา้ที"สมาคมให้ออกมาเขา้ค่ายหมอเขียว ก็จะเล่าให้ฟังวา่คุณนิดดาปฏิบติัยงัไง
เล่าถึงคุณแม่ที"คุณนิดดามาเล่าให้ฟังที"นี"กนัน่ะนะคะซึ" งรู้สึกสนใจนะคะแต่ไม่สามารถมาเขา้ค่ายได้
เพราะวา่มนัใชเ้วลานานมาก  แลว้ช่วงจงัหวะที"มีค่ายนี"ไม่สามารถที"จะลาไดเ้ลยเพราะวา่ถา้ภาพของ
งานที"สมาคม คนภายนอกจะรู้จกันี"ก็จะเป็นการแสดงหนงัสือที"ศูนยสิ์ริกิติm ซึ" งจะจดัเดือนมีนาคม 
กรกฎาคมแลว้ก็ตุลาคม ซึ" งจะเป็นช่วงที"ค่ายหมอเขียวจดัก่อนที"จะเขา้งานทุกครั& ง ตวัเองนี"จะเป็น
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โรคขอ้เข่าเสื"อมเป็นมาประมาณสิบกว่าปีแล้วก็คือเดินแล้วมนัจะเจ็บถา้ยิ"งเดินมาก ๆ หรือว่าขึ&น
บนัไดนะคะ ก็ไปหาคุณหมอมีอยู่ 3โรคก็คือ ขอ้เข่าเสื"อมแลว้ตอนหลงัเป็นรูมาตอยด์เมื"อปีที"แล้ว
แลว้ก็ตาแห้ง แต่ตาแห้งนี"ก็เป็นเพราะคอมพิวเตอร์เพราะตอ้งทาํงานกบัคอมพิวเตอร์ ขอ้เข่าเสื"อม
ตอนแรก ก็ไปกินยาตามปกติไปหาหมอหมอนดัเดือนละครั& ง หรือวา่สองเดือนครั& ง ก็ทานไปมนัก็
คือ ตวัเองก็สนใจเรื"องสุขภาพ ก็หาวิธีการดว้ยตวัเอง ดว้ยหาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต ก็พบวา่ยาที"กิน 
ยาสําหรับโรคนี& มนัแค่บรรเทาอาการเจ็บปวด มนัไม่ได้รักษาเพราะว่าขอ้มนัเสื"อมไปแล้ว ก็คือ
กระดูก กระดูกอ่อนมนัมาชนกนั แลว้มนัก็ขดั ขดักนัแลว้เราก็จะเจ็บก็เลยคิดวา่เออ ถา้อยา่งนั&นนี"มนั
ไม่ใช่ยา ไม่ไดรั้กษาเพียงแต่บรรเทาอาการเจบ็ มนัไม่สามารถรักษาไดโ้รคนี&  ทา้ยที"สุดก็เลยตดัสินใจ
ไม่ไปหาหมออีก ไม่กินยาแลว้ ก็ใช้วิธีควบคุมนํ& าหนกัแลว้ก็ลดกินเนื&อสัตว ์ไม่กินพวกของมนัซึ" ง
มนัก็ช่วยในระดบันึง แต่มนัไม่ไดช่้วยทั&งหมด ก็คือถา้ยงัเดินมาก ทาํงานมากอย่างนี&  มนัก็ยงัเจ็บอยู ่
แต่เจ็บในระดบัที"เราแบบไม่ทุกข์ทนค่ะ ก็คือโอเคเป็นปกติในระดบัที"เราโอเค จนเมื"อปีที"แลว้ตน้ปี
อยู่ดี ๆ แบบนิ&วนิ&วมือนี"ค่ะ แปลก ๆ นะนิ&วนึงมือซ้ายเป็นอะไรอีกสักอาทิตย์นึง มือขวาก็เป็น
เหมือนกนัต่อไปก็เป็นนิ&วเทา้ อา้ว เอ๊ะเราเป็นอะไรนี"แล้วมนัก็เป็นทั&งมือก็ตอนนั&นก็หาขอ้มูลใน
อินเทอร์เน็ต อา้ว เราเป็นรูมาตอยดแ์น่ ๆ เพราะขอ้ไม่ไดบ้วม ไม่ไดเ้ป็นเกาต ์ก็รู้วา่เป็นรูมาตอยด์ แต่
ก็ไม่ไปหาหมออีก เพราะกลวัหมอให้ยา แล้วเมื"อเดือนตุลาคมปีที"แล้ว มีงานมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติที"ไบเทค ก็ไปที"แพทยท์างเลือก บูธแพทยท์างเลือกซึ" งในนั&นมีบูธหมอเขียวดว้ย แลว้ก็ไดมี้
โอกาสคุยกบัคุณหมอที"มาจากโรงพยาบาลราชสาส์น ซึ" งเขาก็ทาํเรื"องแพทยท์างเลือกค่ะ ก็คุยบอก
คุณหมอขอปรึกษาหน่อย มีอาการแบบนี&  ๆ ใช่รูมาตอยด์ไหม คุณหมอบอกใช่ แต่คุณหมอก็แนะนาํ
ให้ทานยาสมุนไพรนะคะ ทานมะรุม ทานขมิ&นชนั เถาวลัยเ์ปรียง อะไรอยา่งนี&  มนัก็บรรเทาอาการ
เจ็บ แต่มนัก็ไม่ได้หาย คือช่วงไหนที"เราไม่ได้ทาํมนัก็ค่อย ๆ บรรเทาไป ส่วนตาแห้งก็เพราะใช้
คอมพิวเตอร์ แต่ช่วงหลงัมานี"มนัจะมี อาการมนัดีขึ&นก็จะไม่ค่อยใช้ยาก็จะลืม ๆ ไป ปกติมนัตอ้งมี
ยาหยอดเชา้เยน็ บางทีอยูบ่า้นไม่ไดแ้สบตาก็ไม่ไดห้ยอดยาไม่ไดห้ยอดนํ& าตาเทียมช่วงออกจากงาน
มานี"ยิ"งลืมใหญ่ ก็เออมนัก็ไม่ไดก้ระทบชีวิตประจาํวนัเท่าไร ก็ยิ"งลืมจนเมื"อปีใหม่ไดมี้โอกาสมาเจอ
คุณนิดดาที"บา้นอดีตนายกสมาคมอีกท่านนึง คือคุณนิดดา เคยเป็นนายกสมาคมผูจ้ดัพิมพ ์คุณนิดดา
ก็มาชวนกรรมการเหมือนเดิม ดิฉนัก็ยกมือไปค่ะ หนูไปค่ะคุณนิดดา ก็บอก เอา้มา เอากระดาษมา 
โทรไปที"แสงแดดนะเบอร์ต่อนี&  แลว้ก็ไปบอกเขาว่านี"เด็กเส้นป้านิด ดิฉันก็โทรไปก็บอกเขาตามนี&  
เขาก็จดชื"อนามสกุลอายุ แลว้เขาก็บอกเสร็จแลว้ค่ะ พี"เราก็ถามแลว้ถา้ไปขึ&นรถกบัทางแสงแดดทาํ
ยงัไงเขาบอกก็ให้โอนเงิน (ค่าเดินทาง) ตามที"เราทราบค่ะ อนันั&นก็คือ เป็นที"อ๋อแล้วก่อนมาสัก
ประมาณอาทิตยนึ์ง ก็หยุดกินยาสมุนไพรที"หมอบอกแลว้ ก็มาค่ายนี"แหละค่ะ พอมาค่ายนี"วนัแรกก็
ยงังง ๆ แต่ก็ฟังที"คุณหมออธิบายว่าตอ้งทาํนู่นทาํนี"อะไรอย่างนี&  ก็ยงัไม่ไดท้าํนะคะ เพราะเหนื"อย
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มาก เหมือนที"ทุกคนก็ทุกคนเหมือนกนันะคะ ตื"นตี 3แต่ที"ตวัเองตื"นตี 3 เพราะวา่มนัมีธุระที"ตอ้งมา
ทาํประมาณ 1 ชั"วโมงก็เหนื"อยก็หลบัวนัรุ่งขึ&น ก็เดี}ยวเราคงตอ้งทดลองทาํกวัซาทาํอะไรสักอยา่งนึง 
แต่วนัที" 2 ก็ยงัไม่ไดท้าํ แต่ในช่วง 2 วนัแรกนี" คือไม่กินอะไรกินตามอาหารที"ค่ายจดั วนัที" 2 นี"จะ
รู้สึกวา่คือก่อนมานี"มีอาการเพิ"มเติมก็คือหวัแม่เทา้ขา้งซ้ายมนัฝืด ๆ มนัขดั ๆ มนัเจ็บ ๆ แลว้ขอ้เทา้นี"
เจบ็มากตั&งแต่ขอ้เทา้ขา้งซา้ยเจบ็มาตั&งแต่เดือนธนัวามนัก็เจบ็ ๆ หาย ๆ ถา้เรากินยามนัก็จะหาย ๆ ไป 
แต่มนัไม่หายไปเลยปรากฏวา่วนัที" 2 นี"นิ&วโป้งขา้งซา้ยจะนิ&วโป้งขา้งซา้ยมนัจะหายเจบ็ไปค่ะ อยูดี่ ๆ 
ก็หายเจ็บแลว้พอวนัที" 3 ขอ้เทา้ขา้งซ้ายที"เจ็บ ๆ อยูตื่"นมาก็ไม่เจ็บแต่พอเราไปเดิน ๆ นี"ค่ะ มนัก็เจ็บ
บา้งตอนบ่าย ๆ อะไรอยา่งนี&ก็เป็นมา ตอนนี&ขอ้เทา้ขา้งซ้ายก็จะเป็นอาการแบบนี& คือถา้เดินเยอะ ๆ ก็
จะเจบ็นิดหน่อยแต่ไม่ถึงกบัเจ็บในระดบัที"เราแบบเออ รู้สึกมนัเจ็บเราก็ทดลองทานฉี"แลว้ก็ดีท็อกซ์
นี"ก็แบบกลวันะคะกลวัเพราะเป็นคนที"แบบเจาะเลือดก็ไม่ไปบริจาคเลือดก็ไม่ทาํเอ๊ะ เจาะเลือดทาํ
เพราะคุณหมอสั"ง แต่บริจาคเลือดนี"กลวัมาก กลวัเขม็ ก็ทดลองดีทอ็กซ์ครั& งแรกก็แบบสบายนะ แบบ
เรารู้สึกเบาก็ทาํตั&งแต่วนัน่าจะเป็นวนัจนัทร์ก็ทาํทุกวนั แล้วอย่างเมื"อวานเมื"อวานตื"นมามีอาการ
ทอ้งเสียก็ทาํดีท็อกซ์เช้าเยน็ก็ไม่เป็นอะไร เมื"อเช้านี& ทาํรู้สึกโล่งมาก ๆ แบบรู้สึกแบบตวัเบาเลยค่ะ
เหมือนเรามีวิทยายุทธ์ ส่วนตาแห้งนี"ก็ใช้ฉี"หยอดนะคะมนัก็จะอุ่น ๆ ก็ไม่แสบนะคะ แต่ถา้ใช้นํ& า
สกดัสมุนไพรนํ& าสกดัเยน็ค่ะจะเยน็ ๆ หน่อย มือนี"ก็ทาํกวัซาค่ะมนัก็จะไม่เจ็บเทา้ดว้ยค่ะเทา้นะคะ
แลว้พอดีเมื"อวานเพื"อนเพื"อนไม่สบายเลยไม่ไดม้าเขา้เรียนทั&งวนัเลยแต่เรื"องเพื"อนไม่สบายเดี}ยวให้
เพื"อนมาเล่านะคะก็ไปช่วยปฐมพยาบาลเพื"อนกนัที"จริงช่วยตั&งแต่วนัก่อน ช่วยเขากวัซาหลงัตอนเชา้
เขาเหมือนเขาจะเป็นลมค่ะ เราก็ช่วยเขาจนเขาเขา้มาเรียนไดท้ั&งวนัของวนัก่อนนะคะแต่เมื"อวานเขา
พิษเขาออกมาก  
จิตอาสา: ค่ะก็เท่ากบัว่าถ้าฟังจากที"พี"ฟ้าเล่า ก็คือได้ใช้ยา 9 เม็ด ครบทุกขอ้เลยนะคะ มี

ความเครียดความกงัวลในการปฏิบติัตวัในค่ายนี&ไหมคะ 
คุณนภวรรณ์: คือปกติคือตวัเองไม่ไดป้ฏิบติัธรรมนะคะ แต่ที"บา้นจะแบบชอบทาํบุญเขา้วดัแลว้ก็

ตวัเองจะเป็นคนนิ"ง ๆ ไม่ค่อยฟุ้งซ่านเป็นคนมีสมาธิค่ะ ก็เลยแต่คือคิดวา่น่าจะมีผล
บุญอะไรบางอยา่ง แต่ถา้ตอนที"นั"งฟังคุณหมออธิบายเรื"องธรรมะนี"ค่ะมีแอบหลบั 

จิตอาสา: แต่ก็คือเหมือนวา่เราเปิดใจ ใจเราเปิดใช่ไหมคะ 
คุณนภวรรณ์: ใช่ค่ะ เปิดใจวนัแรกยงัไม่ค่อยเปิดใจนะคะแต่พอวนัที" 2 อะไรอย่างนี&มนัค่อย ๆ 
คลี"คลายไป 
จิตอาสา: ก็คือที"คุณหมอแนะนาํอะไรหรือวา่จิตอาสาแนะนาํอะไรก็ปฏิบติัตาม 
คุณนภวรรณ์: ใช่ ใช่ค่ะ 
จิตอาสา: แต่ก็คือเหมือนวา่เราเปิดใจ ใจเราเปิดใช่ไหมคะ 


