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คุณนภวรรณ์: ใช่ค่ะ เปิดใจวนัแรกยงัไม่ค่อยเปิดใจนะคะแต่พอวนัที# 2 อะไรอย่างนี&มนัค่อย ๆ 
คลี#คลายไป 
จิตอาสา: ก็คือที#คุณหมอแนะนาํอะไรหรือวา่จิตอาสาแนะนาํอะไรก็ปฏิบติัตาม 
คุณนภวรรณ์: ใช่ ใช่ค่ะ 
จิตอาสา: ก็ฟังดูเหมือนอาการที#บอกเจ็บมาหลายปีใช่ไหมคะ ทรมานไม่ได้หาหมอทาน
ยาแผนปัจจุบนันะคะ ก็คือแค่ไดท้านสมุนไพรมาบา้ง ตอนนี&ก็คืองดสมุนไพรแลว้หรือวา่ยงัไงคะ 
คุณนภวรรณ์: ใช่ค่ะ งดตั&งแต่ก่อนมาค่าย 5 วนั 
จิตอาสา: งดแลว้นะคะ ก็ไดป้ฏิบติัตวัมาดูเหมือนก็ไม่ยากไม่ลาํบากใช่ไหมคะ 
คุณนภวรรณ์: ไม่ลาํบากค่ะ ก็ตั&งใจเราตอ้งมีความตั&งใจ ใส่ความตั&งใจลงไปมุ่งมั#นคือบงัเอิญมี
ประสบการณ์ เคยเมื#อ 2 ปีที#แลว้นี#นํ& าหนกั 58 รู้สึกวา่อยากลดความอว้น แลว้ไปอ่านหนงัสือเล่มนึง 
แลว้แบบ เออ มนัไม่น่าจะยากที#เราจะทาํได ้ไม่ไดอ้ดอาหารนะคะ กินอาหารเพียงแต่วา่ลดปริมาณ
ลงเราก็ทาํไดล้ดลงมาเหลือ 53 แลว้ตรงนั&นน่ะจะเป็นประสบการณ์ที#แบบเออ บอกตวัเองวา่อยา่งนั&น
เรายงัทาํไดเ้ลยแลว้ตอนนั&นก็ควบคุมนํ&าหนกัมาตลอดมา 2 ปีค่ะ 
จิตอาสา: ปัจจุบนันํ&าหนกัเท่าไรคะ 
คุณนภวรรณ์: ประมาณ 53 แต่มาค่ายนี#เหลือ 50 ครึ# ง  
จิตอาสา: นํ& าหนักในค่ายก็ลดลงไปประมาณเกือบ 3 กิโลกรัม 2 กิโลกรัมกว่านะคะ จาก  
53 เหลือ 50 ครึ# งนะคะก็แสดงวา่นํ&าหนกัก็ทรงตวันะคะ 

คุณนภวรรณ์: ค่ะ ใช่ ๆ  
จิตอาสา: จากมารับประทานอาหาร ก็น่าจะเป็นมงัสวรัิติใช่ไหมคะ ไม่ทานเนื&อสัตว ์
คุณนภวรรณ์: ไม่เชิงค่ะ เป็นเจเขี#ยค่ะ อยูที่#บา้นคือนอ้งเขาจะรู้วา่แบบตวัเองจะลดกินเนื&อสัตว ์เขา
ก็จะพยายามผดัอะไรอยา่งนี&  แลว้ก็แต่ถา้จาํเป็นตอ้งกินแกงอะไรอยา่งนี&ก็จะกินนํ&ากบัเนื&อนิดหน่อย 
จิตอาสา: ค่ะ ก็จริง ๆ แลว้จะบอกวา่ ขอ้เสื#อม รูมาตอยด์ ตาแห้ง ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถา้เรา
จะดูแลสุขภาพ 
คุณนภวรรณ์: ค่ะใช่ค่ะ ใช่ถา้ตั&งใจปฏิบติัตามที#คุณหมอบอก 
จิตอาสา: ค่ะ อย่างนั&นทา้ยนี& อยากให้พี#ฟ้านะคะฝากอะไรให้กบัพี#น้องหรืออยากจะแนะนาํ
เทคนิคอะไรที#จะเป็นขอ้มูลที#เป็นประโยชน์ค่ะ 
คุณนภวรรณ์: คิดว่าทุกคนทาํไดน้ะคะตอ้งให้กาํลงัใจตวัเอง แลว้ก็อย่าคิดว่ามนัยากเกินไปทุก
อยา่งเราทาํได ้
จิตอาสา: ค่ะ ก็คือทุกอยา่งเราทาํได ้ทาํใหสุ้ด ๆ ไปเลยใช่ไหมคะ 
คุณนภวรรณ์: ใช่ค่ะ ใช่ 

(นภวรรณ์. สัมภาษณ์ 2556, มกราคม 31) 
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กรณีศึกษาที# 
1.33 จรัญ พนัธ์อุบล 
ชายไทย อาย ุ40 ปี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
โรคมะเร็งลาํไส้ 
 
คุณจรัญ: ผมนายจรัญ พนัธ์อุบล บา้นเดิมอยูส่งขลา ก็ตอนนี&ก็ไปทาํงานอยูที่# สุราษฎร์ธานี
ส่วนรัฐสภาครับ 
จิตอาสา: พี#จรัญไปทาํงานอยูที่#สุราษฎร์ธานี ตอนนี&อยูที่#สุราษฎร์ธานีนะคะ พี#จรัญคะ พี#จรัญ
มีความเจบ็ไขไ้ดป่้วย มีปัญหาสุขภาพอะไรอยูเ่ป็นทุนเดิมคะ  
คุณจรัญ: ผมก็มีในร่างกายก็มีอยูห่ลายคดี แต่วา่ที#ตดัสินแลว้ก็มะเร็งลาํไส้ 
จิตอาสา: หลายคดีมนัพวัพนักนัมาก ตกลงคดีมะเร็งลาํไส้ชนะเพื#อนนะคะ  
คุณจรัญ: ครับ 
จิตอาสา: ตกลงวา่เป็นมะเร็งลาํไส้มานานแค่ไหนแลว้คะ 
คุณจรัญ: คือที#เจอที#รู้มาครั& งแรกก็ประมาณเดือนกุมภา ปี 2555 ครับ  
จิตอาสา: ภุมภา ปี 2555 ตอนนั&นที#พี#จรัญรู้วา่มีปัญหาเรื#องของมะเร็งลาํไส้นี#ไปตรวจที#ไหน
คะถึงไดเ้จอแลว้หมอบอกวา่ยงัไงบา้ง  
คุณจรัญ: ตอนนี& ที#เจอ 2555 นี#ตอนนั&นผมรู้แต่วา่ไม่ไดไ้ปตรวจ  
จิตอาสา: อ๋อ รู้แต่ไม่ไดไ้ปตรวจ 
คุณจรัญ: ที#มาตรวจจริง ๆ ก็มนัเริ#มเจบ็ พอกินขา้วอิ#มแลว้มนัเริ#มเจบ็ที#ทอ้ง  
จิตอาสา: นี#คืออาการที#เป็นใช่ไหมคะ  
คุณจรัญ: ครับ 
จิตอาสา: ทานขา้วเสร็จแลว้ก็ปวดที#ทอ้งตอนนี&สาํรวจนะคะทานขา้วเสร็จมีไหมปวดทอ้ง
บา้งหรือยงัไม่มีนะคะ ค่ะ 
คุณจรัญ: พอ พอทานขา้วพออิ#มแลว้เจ็บ เจบ็ดา้นซา้ย 
จิตอาสา: เจบ็ดา้นซา้ย  
คุณจรัญ: เจบ็ดา้นซา้ย พอเป็นมาสัก 2 อาทิตยก์็ไปหาหมอ 
จิตอาสา: เป็น 2 อาทิตย ์ตอนที#รู้สึกวา่ปวดใช่ไหมคะ 
คุณจรัญ: เริ#มปวดมากมา 2 อาทิตย ์
จิตอาสา: ค่ะ เริ#มปวดมาก 
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คุณจรัญ: ก็ไปโรงพยาบาลก็ไปเอกซเรยดู์ ก็เจอลาํไส้นี#ครับ ลาํไส้มนัพองอยูข่า้งหนึ#ง แลว้ก็
ทอ้งนี#ก็เริ#มจะบิดเบี&ยวไม่ไดรู้ป แลว้ตอนนั&นก็หมอทางโรงพยาบาลท่าโรงชา้งที#สุราษฎร์ ก็ส่งตวัไป
ที#โรงพยาบาลสุราษฎร์ก็ไป ไปถึงเขาก็ใหไ้ปส่องกลอ้งที#ลาํไส้ ก็เจอแลว้ก็ถ่ายรูปออกมานี# ไปเจอ 
จิตอาสา: กอ้นโตไหมคะ  
คุณจรัญ: ก็กอ้นโต ก็หลายเซนอยูค่รับ 
จิตอาสา: หลายเซนค่ะ 
คุณจรัญ: หลายเซนอยู ่แลว้ก็ตอนนั&นน่ะ เริ#มทอ้งผกู ก็ถ่ายมาเหมือนขี&แพะน่ะก็หมอบอกวา่
มนัตนัไปแลว้ 60 % 
จิตอาสา: ตนัไปแลว้ 60 % นะคะ หมายความวา่เวลาที#ถ่ายออกมามนัจะออกกอ้นเล็ก ๆ แลว้ 
มนัเหมือนกบัไปเบียด ใหอุ้จจาระของเรานี#เล็กลงใช่ไหมคะ  
คุณจรัญ: ครับ 
จิตอาสา: เลยออกมาเป็นกอ้นเล็ก ๆ แลว้ค่ะตนัไปแลว้ 60 % นะคะ  
คุณจรัญ: ก็หมอส่องกลอ้งแลว้ตดัชิ&นเนื&อไปตรวจปรากฏวา่ก็บอกวา่ตอนแรกนี#บอกวา่เป็น
มะเร็งระยะที# 1 แต่พอเขา้ไปดูผลอีกครั& งหนึ#งหมอบอกวา่ไปเริ#มไปไกลแลว้ ระยะที# 3 
จิตอาสา: โอแ้ค่ระยะที# 1 ทิ&งห่างแค่ไหนคะที#มนัไปเลข 3 เลย 
คุณจรัญ: ประมาณสัก 2 อาทิตย ์ 
จิตอาสา: 2 อาทิตยไ์ประยะ 3 
คุณจรัญ: ครับ หมอเขาบอกวา่ระยะ 3 แต่วา่ผมก็ไม่ค่อยเชื#อที#เขาไปผลการตรวจสอบนี#ระยะ
มนั ผมวา่ระยะมนัใกลเ้กินไป 
จิตอาสา: ระยะที# 1 นี#กอ้นมนัจะโตขึ&นนะคะขนาดประมาณสัก 2 เซนติเมตร พอระยะที# 2 นี#
ก็คือกอ้นนี&มนัจะโตขึ&นนะคะประมาณ 5 เซนติเมตร พอระยะที# 3 ก็หมายถึงว่ามะเร็งนี#มนัไปถึง
ต่อมนํ&าเหลืองและมีการลุกลามแลว้นะคะ ค่ะอนันี& ในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี#อาทิตยก์็ไประยะ 3 เรา
ก็เลยคิดวา่หมออาจจะวินิจฉัยตอนแรกผิดเอาเป็นว่าตอนนี& รู้ก็คือวา่มะเร็งนั&นไปลุกลามไปแลว้ ไป
ยงัต่อมนํ&าเหลืองนะคะ แลว้หลงัจากนั&นล่ะคะ  
คุณจรัญ: หลงัจากนั&นหมอก็นดัผา่ตดั 
จิตอาสา: หมอนดัผา่ตดั  
คุณจรัญ: ครับ 
จิตอาสา: เวลาผ่าตดัมะเร็ง มะเร็งของลาํไส้ใหญ่ค่ะ เวลาที#เขาผ่าตดันี#ในส่วนที#มนัมี
ปัญหาเรื#องของมะเร็งนี#เขาจะตดัลาํไส้ส่วนนั&นออกทิ&งแลว้ก็ทาํทางเปิดอุจจาระให้ออกทางหนา้ทอ้ง
ชั#วคราว ก็เอาลาํไส้ตรงส่วนที#วา่จากกระเพาะอาหารนะคะแลว้ลงไปที#ลาํไส้เล็กนะคะ แลว้ก็ต่อไป
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ลาํไส้ใหญ่ส่วนตน้ลาํไส้ใหญ่ส่วนกลาง แลว้ก็ลาํไส้ใหญ่ส่วนปลาย ถา้เรามีปัญหาอะไรตรงไหนนี# 
ลาํไส้ค่อนขา้งจะยาวมาก เพราะฉะนั&นถา้มีปัญหานี#หมอก็จะตดัออกทิ&งโดยที#ไม่ไดเ้สียดายเลยนะคะ
เพราะว่ามนัยาวมาก ฉะนั&นพอเขาตดัออกทิ&งปัMบส่วนที#มนัต่อกบัลาํไส้เล็กจากกระเพาะอาหาร มา
ลาํไส้เล็กแลว้มาลาํไส้ใหญ่ ส่วนนั&นเขาจะเปิดออกทางหนา้ทอ้งแลว้ก็อุจจาระที#ออกมานี#จะออกทาง
หนา้ทอ้งแทนแลว้ก็จะใชถุ้งรองรับอุจจาระเป็นตวัรองรับไวน้ะคะ นั#นคือการรักษาของหมอแพทย์
ปัจจุบนั ทีนี&ตอนนั&นคุณนดัใช่ไหมคะวา่เราจะตอ้งรับการผา่ตดัแลว้ค่ะคุณจรัญตดัสินใจยงัไงคะ  
คุณจรัญ: ก็เขาใหผ้า่ 
จิตอาสา: ก็ตอ้งผา่ตดักบัเขาเลย  
คุณจรัญ: ครับ 
จิตอาสา: ค่ะ แลว้เป็นยงัไงคะ หลงัจากนั&นหมอผา่ตดัไวน้านแค่ไหนคะ แลว้เป็นอยา่งไร 
คุณจรัญ: ก็ไปผา่ตดัครั& งแรกหมอก็ไม่ไดบ้อก ผมนึกวา่ผา่ตดัแลว้ก็ตดัลาํไส้ทิ&งแลว้ก็เยบ็กลบั 
จิตอาสา: ค่ะเราไม่ไดนึ้กเลยวา่ลาํไส้จะโผล่อยูท่างหนา้ทอ้ง  
คุณจรัญ: ไม่ทราบเลยครับ 
จิตอาสา:  ก็ตรงนี& ขออนุญาตเรียนนิดนึงนะคะว่า ถา้หากว่าลาํไส้ของเรานี#มีปัญหาแบบเจอ
อุบติัเหตุลาํไส้แตกหรือลาํไส้โป่งพองเขาจะตดัแลว้ก็ต่อก็คือเปิดมาทางหนา้ทอ้งชั#วคราวแลว้ก็เยบ็
ติดกลบัเขา้ไปใหม่ แต่ถา้เป็นมะเร็งนี&  ถา้เปิดทางหนา้ทอ้งแลว้ก็จะถ่ายทางหนา้ทอ้งแบบถาวรนะคะ
มนัจะเป็นลกัษณะนี& ถ้าหากว่าคนไขที้#เป็นมะเร็ง  ทีนี& คุณจรัญไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะตอ้งเปิด
ออกทางหนา้ทอ้ง แลว้ก็จะตอ้งถ่ายทางนี& ใช่ไหมคะ คุณหมอไม่ไดใ้หข้อ้มูลก่อนหนา้นั&นเหรอคะ 
คุณจรัญ: ไม่ไดใ้หข้อ้มูลครับ 
จิตอาสา: โอเคตรงนี&ก็เป็นขอ้มูลที#เราจะตอ้งรู้ดว้ยนะคะ เวลาเราเขา้ไปรักษาอะไร เรามีสิทธิN
จะขอขอ้มูลไดน้ะคะ 
คุณจรัญ: ตอนหลงัก็หมออธิบายวา่เมื#อลาํไส้เรามนัมีปัญหาเขาก็ตอ้งตดัออก ทีนี&ถา้จะอยาก
ต่อตอนนั&นเลยมนัก็เสี#ยง คือตอ้งรักษาให้หายก่อน ก็เลยเอามาถ่ายทางหนา้ทอ้งแลว้ก็รักษาดา้นใน
ใหห้ายก่อนถึงปิดได ้ก็ตอนนั&นเดือน ผมเขา้ไปผา่ตดัเดือนสิงหา  
จิตอาสา: ค่ะเปิดอยูน่านทางหนา้ทอ้ง 
คุณจรัญ: ก็สิงหาก็ออกจากโรงพยาบาลมาวนัที# 6 กนัยายน หมอบอกวา่วนัที# 13 นี&ก็ตอ้งใหคี้โม  
จิตอาสา: ค่ะ ไปเป็นระยะต่อไปของการรักษา หลงัจากผา่ตดัแลว้ก็จะเป็นการให้คีโมนะคะ 
เป็นการใชรั้งสีในการบาํบดัค่ะ จะเป็นการใช้ยาเคมีบาํบดันะคะแลว้คุณจรัญรับคีโม ไดรั้บคีโมอยู่
นานแค่ไหนคะ 
คุณจรัญ: ไม่รับครับ 
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จิตอาสา: ไม่รับ  
คุณจรัญ :  ไม่รับก็ตอนนั&นเมื#อออกจากโรงพยาบาลวนัที# 6 ทีนี&ผมก็คุยกบัเพื#อน 
จิตอาสา: ตอ้งถามวา่คุณจรัญน่ะคิดยงัไง พอหมอบอกวา่คีโมแลว้ ทาํไมถึงไดป้ฏิเสธการรับ 
คีโมคะ 
คุณจรัญ: ก็ผมทราบ เคยมีขอ้มูลมาก่อนแลว้วา่ ถา้ฉีดนี#ตายไปเกินครึ# งครับ ก็เลยผมเลยวา่ไม่
เอาแลว้ก็พอดีเพื#อนที#อยู่ที#สุราษฎร์ดว้ยกนั คุณสุรวิทย ์คุณจนัทร์แลว้ก็นอ้งแอ๋วที#เป็นจิตอาสาที#นี#ก็
อธิบายใหฟั้ง ก็ตดัสินใจวา่ไปหาหมอเขียวที#จงัหวดัสงขลา 
จิตอาสา: คุณจรัญรู้จกัหมอเขียวมาจากในทีมที#นี#ใช่ไหมคะ  
คุณจรัญ: ครับ รู้จากทีมที#นี#  
จิตอาสา: แลว้ทาํยงัไงต่อคะตอนนั&น  
คุณจรัญ: ก็ไปหาหมอเขียวตอนนั&นคือผมกะวา่ไม่รับคีโมแน่นอนแลว้ แต่วา่ที#เขาชวนไปหา
หมอเขียวก็ยงัไม่รู้วธีิการรักษาก็ยงัวงัเวงอยู ่ 
จิตอาสา: ค่ะสาํหรับการรักษาของแผนปัจจุบนันะคะเรื#องของการผา่ตดักบัการให้เคมีบาํบดั
นี# หมอบางท่านก็จะเลือกว่าผา่ตดัก่อนแลว้ค่อยให้คีโมทีหลงั ก็คือว่าพอผา่ตดัเอาส่วนที#เป็นมะเร็ง
ออกแลว้ อาจจะมีชิ&นเล็กชิ&นนอ้ยที#มนักระจดักระจายอยู ่เขาก็จะให้เคมีบาํบดัไปเพื#อวา่จะไดจ้ดัการ
กบัเซลลเ์หล่านั&นนะคะ หรือหมอบางท่านก็อาจจะให้คีโมไปก่อน เพื#อวา่จะให้เซลล์นี#มนัเกาะกลุ่ม
กนัชดัขึ&นแลว้ก็ผา่ตดัทีหลงั ทีนี& นี#เรื#องของการให้คีโมเขา้ไปนี#นะคะ มนัเป็นการรักษาแผนปัจจุบนั
ที#ว่ามนัเป็นสารเคมีที#ใส่เขา้ไปในร่างกายแลว้มนัไปยบัย ั&งการเจริญเติบโตของเซลล์ เพราะฉะนั&น 
ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ดีหรือเซลล์ร้าย มนัก็จะยบัย ั&งหมดนะคะ แล้วหลงัจากนั&น คุณจรัญบอกว่า  
ไม่เอาคีโมแลว้ ก็ตดัสินใจที#จะไปดอนตาล  
คุณจรัญ: ไม่ครับ ไปที#สงขลา 
จิตอาสา: ไปที#สงขลานะคะ ไปสงขลาค่ะ 
คุณจรัญ: ครับก่อนที#จะไปนี#คือหมอทางที#เขาผา่ตดั ท่านก็บอกวา่มีการรักษาดา้นสมุนไพรที#
ไหนที#เขาบอกวา่อะไรอยา่งนี&  เขาบอกอยา่ไปเชื#อ 
จิตอาสา: ค่ะ แต่เราก็อยากจะเลือก 
คุณจรัญ: แลว้อีกที#หนึ# งเขาบอกว่าถ้ารักษาแบบสมุนไพรตายทุกราย ก็ตอนนั&นก็กลวั ๆ ก็
ตดัสินใจวา่วนัที# 7 นี#ขบัรถไปเองเลยไม่กลวัอะไรแลว้ ตายเป็นตาย 
จิตอาสา: ก็คือคาํวา่สมุนไพรนี# เขาอาจจะมองแค่สมุนไพรตวัใดตวัหนึ#ง ซึ# งมนัไม่เหมือนกบั
กรณีของการใชเ้ทคนิคการดูแลตวัเองแบบที#ของหมอเขียว ซึ# งจะใชห้ลาย ๆ ศาสตร์เขา้มาบูรณาการ
ร่วมกนันะคะ เพราะฉะนั&นของเรานี#ก็ไม่ใช่วา่เป็นสมุนไพร แต่ของเรามีเทคนิคในการบาํบดัตวัเอง
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เยอะแยะหลายวธีิ ตั&ง 9 เทคนิคนะคะ ตอนนี&ก็เลยคุยกบัเพื#อน ๆ แลว้วา่จะลองรักษาโดยวิธีนี& ดูนะคะ
คุณจรัญก็เลยเขา้ไปที#สงขลาใช่ไหมคะ 
คุณจรัญ: ไปที#สงขลาก็ไปถึง 
จิตอาสา: ทาํอะไรก่อนบา้ง พอไปถึงเขาใหท้าํอะไรบา้งคะ 
คุณจรัญ: ผมไปถึงตอนเย็นแล้วเขาก็อบรมกนัแล้ว ผมก็นั#งฟังอยู่ด้านนอก นั#งฟังก็ไม่ได้
เขา้ใจอะไรมาก 
จิตอาสา: เชื#อไหม ฟังแลว้เชื#อไหมคะ ตอนนั&นคุณหมอไปดว้ยไหมคะคุณหมอไดล้งไปใน
ค่ายดว้ยไหมคะ 
คุณจรัญ: คุณหมอก็ไป ไปวนัหลงัแต่วา่ 
จิตอาสา: คุณหมอไปวนัหลงั 
คุณจรัญ: แต่ว่าทีนี& ผมได้โทรคุยกบัเพื#อน ๆ หลาย ๆ อย่างก็หลายคนก็เริ#มจะเชื#อพอมี
ทางทีจะรักษาแลว้ 
จิตอาสา: รู้สึกวา่มีทางแลว้ 
คุณจรัญ: เริ#มมั#นใจบา้งแลว้ ทีนี&ก็มีอยูว่นัหนึ#งคุณหมอท่านก็ไปเยี#ยมคนป่วยแลว้ก็ไปอธิบาย
ใหผ้มฟังเรื#องการรักษา ตอนนี&ก็เลยมั#นใจที#จะไม่ไปรับคีโม 
จิตอาสา: มั#นใจวา่เรามีทางเลือกใหม่แลว้ 
คุณจรัญ: มีทางเลือกใหม่ก็มั#นใจวนันั&น ก็คุณหมอท่านก็ถามวา่จะไปรีบคีโมไหม ผมบอกวา่
ไม่ไปแลว้ ก็อยูรั่กษากบัหมอเขียวนี#แหละ  
จิตอาสา: ใชเ้วลาในการดูแลตวัเองอยา่งนี&นานแค่ไหนคะ  
คุณจรัญ: ก็เริ#ม ผมเริ#มรักษาตามวิธี 9 ขอ้นะครับ แต่วา่ก็มีดีท็อกซ์นี#ไม่ไดท้าํเพราะว่าหน้า
ทอ้งมนั 
จิตอาสา: ดีท็อกซ์ไม่ไดท้าํนะคะ นี#ขนาดดีท็อกซ์ไม่ไดท้าํ เพราะว่าลาํไส้ของท่านนี#ถูกตดั
เปิดออกทางนา้ทอ้งใช่ไหมคะ  
คุณจรัญ: ครับ 
จิตอาสา: เพราะฉะนั&นถา้จะดีทอ็กซ์ ดีทอ็กซ์ทางลาํไส้ตอ้งผา่นทางหนา้ทอ้ง ดีทอ็กซ์ขา้งล่าง
เพราะขา้งล่างนี#มนัไม่ได ้มนัจะถูกตดัขาดไปแลว้ใช่ไหมคะ  
คุณจรัญ: ก็หลงัจากนั&นก็รักษามาเรื#อย ๆ แต่วา่หนกัไปในทางดา้นอาหารนะครับ ก็งดเนื&อสัตว ์
จิตอาสา: เนน้เรื#องอาหาร งดเนื&อสัตวค์่ะ 
คุณจรัญ: งดเนื&อสัตวก์็ตามที#คุณหมอท่านพูดวา่ ถา้เป็นมะเร็งแลว้ไปกินเนื&อปลานี#โอกาสที#
จะหาย 30 % 
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จิตอาสา: 30 % ถา้กินเนื&อปลา หาย 30 % 
คุณจรัญ: แต่ถา้กินพวกเนื&อววัเนื&อควายนี#เนื&อสัตวใ์หญ่ ก็โอกาสที#จะหายก็ 0 % 
จิตอาสา: เนื&อสัตวใ์หญ่ขึ&นมา 0 % คุณหมอบอกไวอ้ยา่งนั&นใช่ไหมคะ 
คุณจรัญ: ก็ผมก็กลวัก็เลยไม่กินเลย กินมะเขือตม้พวกผกับุง้  
จิตอาสา: ไดม้ะเขือตม้ ผกับุง้ลวก  
คุณจรัญ: ก็ไดลู้กสาวกบัแฟนก็ช่วยดูแลอยา่งดีก็ 
จิตอาสา: เรื#องหลกั ๆ นี#คือเรื#องของอาหารใช่ไหมคะที#ทาํอยูเ่ยอะ 
คุณจรัญ: เรื#องอาหารครับ 
จิตอาสา: นํ&าสมุนไพรฤทธิN เยน็สดไดใ้ชไ้หมคะ  
คุณจรัญ: สมุนไพรฤทธิN เยน็สดใชค้รับ  
จิตอาสา: นํ&าสมุนไพรฤทธิN เยน็สดดื#มบ่อยแค่ไหน 
คุณจรัญ: ทุกวนัครับ 
จิตอาสา:  ทุกวนัค่ะ ทุกมื&อค่ะ แลว้เทคนิคอื#นล่ะคะ กวัซาใชไ้หมคะ 
คุณจรัญ: ใชค้รับ 
จิตอาสา:  ใชเ้ทคนิคกวัซาใหใ้ครขดูให้คะขดูเองหรือใหลู้กสาวหรือคุณภรรยา 
คุณจรัญ: ครับ ก็ช่วยกนั 3 คน 
จิตอาสา: ออ้นะคะผลดัเวรกนัขดูเลยนะคะ  
คุณจรัญ: ครับ 
จิตอาสา: ค่ะ ขดูกวัซาแลว้ดูแลตวัเองดว้ยวธีิไหนอีกคะ  
คุณจรัญ: นอกนั&นก็ 
จิตอาสา: แช่มือแช่เทา้ไดท้าํไหมคะ 
คุณจรัญ: แช่มือแช่เทา้ก็แฟนเขามา มาฝึกที#ไดม้าที#นาโพธิN  
จิตอาสา: มีแฟนไปเขา้คอร์สที#สวนป่านาโพธิN ดว้ยแสดงว่าแฟนก็เชื#อ และที#เขาหนัมากวัซา
ใหเ้ราเขาก็เชื#อในเรื#องของการดูตวัเองแบบนี&   
คุณจรัญ: ครับ 
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณจรัญ:   ก็ไดท้าน ดีท็อกซ์อะไรก็แฟนเขามาฝึกแลว้ ก็ไปรักษาชาวบา้นที#บริเวณใกลเ้คียงดว้ย 
จิตอาสา: ออ้ สาธุค่ะ 
คุณจรัญ: ก็เหมือนกบัทางจิตอาสาก็บอกว่า ที#ดีท็อกซ์เวลามนัออกมานี# มนัก็เหม็นเหมือน
ส้วมแตกเลย 
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จิตอาสา: เหมน็เหมือนส้วมแตก ดีท็อกซ์ ไม่รู้ใครส้วมแตกแถวนี&  
คุณจรัญ: ก็มนัก็มีเรื#องตลก ๆ ที#นั#นนะ ก็บอกว่า ตาํรวจก็บอกวา่แฟนเขาเวลาตดแลว้เหม็น
เหมือนเวลาอยูใ่นโลง 
จิตอาสา: บอกวา่อยา่งนั&นเลยใช่ไหมคะ 
คุณจรัญ: ครับ ก็บอกแฟนเขาก็ยอมรับแต่หลงัจากที#ไดดี้ท็อกซ์แลว้มนัหายหมด แลว้ตวัเขา
จะโล่ง 
จิตอาสา: เปลี#ยนอาหารดว้ยไหมคะ นอกจากดีท็อกซ์แลว้ ไดล้ดอาหารพวกเนื&อสัตวล์งไป
ไหมคะ นี#ขนาดใชดี้ทอ็กซ์อยา่งเดียว 
คุณจรัญ: อยา่งเดียวครับ ก็แนะนาํไปก็หลายคนเหมือนกนั 
จิตอาสา: ค่ะใช้เวลาในการดูแลดว้ยเทคนิคการดูแล 9 ขอ้แบบของคุณหมอที#สําคญันะคะ
เรื#องของจิตในดว้ยนะ คุณจรัญคิดยงัไงตอนที#หมอบอกวา่เป็นมะเร็งคุณจรัญคิดยงัไงคะ  
คุณจรัญ: คือผมก็ตอนที#หมอบอกนี# ตอนแรกหมอไม่กลา้บอก เขาถามวา่รู้ไหมว่าเป็นอะไร 
ผมบอกมะเร็งลาํไส้ ก็บอกไม่กลวั จะตอ้งกลวัทาํไม 
จิตอาสา: เวลาที#คุณหมอเขาจะบอกความจริงเรื#องใครเป็นมะเร็งเขาเหมือนคาํพิพากษานะ 
เขาก็จะตอ้งดูดี ๆ วา่คน ๆ นั&นน่ะพร้อมที#จะรับขอ้มูลนี&หรือยงั พร้อมที#จะรับรู้พร้อมที#จะรู้หรือยงัวา่
ตวัเองนี#เป็นมะเร็งนะคะ เพราะฉะนั&นหมอเขาก็จะไม่กลา้บอกง่าย ๆ เหมือนกนัตอ้งดูสภาพความ
พร้อมของคนไขด้ว้ย แสดงว่าคุณจรัญนี#ทาํใจไปแลว้อาจจะใช่เรื#องนี& นะคะ คุณหมอก็เลยยอมที#จะ
บอก พอคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตอนนั&นนี#ถ้าเป็นแบบนี& นี#กลวัไหม พอรู้ว่าเป็นมะเร็งตอนนั&น
กลวัไหมคะ 
คุณจรัญ: ถามวา่กลวัไหม มนั คือตอนผมวา่ผมรู้ก่อนแลว้วา่เป็น ก็ทาํใจไวแ้ลว้ 
จิตอาสา:  อ๋อ ทาํใจไวแ้ลว้  
คุณจรัญ: ไม่ไดต้กใจอะไรเตรียมที#จะรักษาแลว้ก็ไม่ไดก้ลวัอะไรมาก 
จิตอาสา: นี# เป็นการตั&งรับสถานการณ์ที#ดีนะคะ ไม่ว่าเป็นโรคอะไรมาก็ตามนะคะ ถ้าเรา
เตรียมใจเอาไวแ้ลว้นี#เราก็จะไม่กลวัมนั เหมือนคุณหมอบอกเราใช่ไหมคะ อยา่กลวัโรค อยา่กลวัตาย 
อยา่เร่งหายอนันี& ล่ะค่ะเรื#องของจิตใจเป็นเรื#องที#สําคญัจริง ๆ ฉะนั&นถา้หากวา่คุณจรัญกลา้ที#จะเผชิญ
อย่างนี& นะคะ ก็เหมือนพร้อมที#จะดูแลตวัเองให้ดีขึ&น ไม่ได้พร้อมจะตายหรอกนะ พร้อมจะดูแล
ตวัเองเพื#อที#จะให้ตวัเองดีขึ&นใช่ไหมคะ คุณจรัญใชเ้วลาในการดูแลตวัเองนานแค่ไหนนะคะ ตั&งแต่
เดือนกนัยายนที#ออกมา  
คุณจรัญ: เดือนกนัยาแลว้ก็ หลงัจากนั&นก็ประมาณเกือบ 3 เดือน  
จิตอาสา: เกือบ 3 เดือนค่ะ 
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คุณจรัญ: 3 เดือนก็ 
จิตอาสา: คุณหมอนดัหรือเปล่าคะ หรือวา่ 
คุณจรัญ: หมอนดัใหไ้ปตรวจเลือด  
จิตอาสา: หมอนดัใหไ้ปตรวจเลือด 
คุณจรัญ: ตรวจเลือดปรากฏวา่ปกติ  
จิตอาสา: ค่ะ ตรวจเลือดแลว้ปรากฏวา่ปกติ 
คุณจรัญ: ตรวจเลือดเสร็จ 
จิตอาสา:  ตอนนั&นไม่ไดรั้บคีโมแลว้คุณหมอเขาก็ยงัดูแลเรานะคะ คุณหมอก็ไม่ไดใ้จจืดใจดาํ
วา่ไม่รับคีโมก็ไม่ดูแลต่อ ไม่ใช่อยา่งนั&นนะคะ เอาล่ะทีนี&  3 เดือนค่ะ  
คุณจรัญ: ตรวจเลือดเสร็จก็ไปที#เขาเรียกวา่สแกน ไปเอก็ซเรยใ์นอุโมงค ์
จิตอาสา: ค่ะ ทาํ MRI 
คุณจรัญ: ก็ฟังผลตรงนั&นแต่ผมนี#ค่อนขา้งจะมั#นใจมากเลยวา่ 
จิตอาสา: ใชค้ลื#นแม่เหล็กไฟฟ้าในการที#จะตรวจดูว่าเรายงัมีอะไรผิดปกติในร่างกายบา้งใช่
ไหมคะ ผลการตรวจเป็นยงัไงคะ 
คุณจรัญ: ผลการตรวจก็ไม่มี 
จิตอาสา: ไม่มีอะไร 
คุณจรัญ: หมอก็นดัวา่ผา่ตดักลบั เตรียมปิดทวารเตรียม 
จิตอาสา:  ปิดทวารเตรียมที#ออกทางหนา้ทอ้ง ภายในเวลาแค่ 3 เดือนใช่ไหมคะ สุดยอดมากเลย 
คุณจรัญ: ไม่ถึง 3 เดือน 
จิตอาสา:  ไม่ถึง 3 เดือน  
คุณจรัญ: หมอก็งงครับ ตอนที#หมอเขาดูฟิลม์เอกซเรยผ์มวา่ เขาก็งง 
จิตอาสา: เขาคงงงว่านี#มนัฟิล์มของคนเดิมหรือเปล่านะ ยงัดีนะที#เห็นว่าลาํไส้ขาดอยู่
ช่วงหนึ#งเพราะไม่อยา่งนั&นก็ไม่น่าจะใช่ของคุณจรัญแลว้ ไม่รู้ไปเอาของใครมา ทีนี&หลงัจากที#พอวา่
รักษาแลว้ในช่วง 3 เดือนนั&นพอกลบัไปหาคุณหมอ คุณหมอถามคุณจรัญไหมวา่ไปทาํอะไรยงัไงมา
ตอนนั&นหมอรู้แลว้วา่มาหาหมอเขียว 
จิตอาสา: อ๋อ หมอรู้แลว้ตั&งแต่ไม่ไปรับคีโมใช่ไหม  
คุณจรัญ:  คือทางหมอเขาก็รู้จากทางในข่าวของเขา แต่ว่าเขาก็เวลาไปตรวจไปอะไรเขาก็
ไม่ไดบ้อกวา่ไปรู้มาจากนูน้ก็หลงัจากนั&นหมอก็นดัไปผา่ตดั  
จิตอาสา:  ค่ะ ผา่ตดัเยบ็ปิดกลบัเขา้เหมือนเดิมภายในเวลาแค่ 2 เดือนกวา่ ๆ ขนาดเป็นมะเร็ง
ระยะที# 3 ที#ลุกลามไปที#ต่อมนํ& าเหลืองแลว้นะคะ ซึ# งเวลาที#ลุกลามไปที#ต่อมนํ& าเหลืองแลว้มนัพร้อม
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จะแพร่ไปกระจายไปทั#วทุกที#ไปทั#วร่างกาย ถา้เกิดวา่เขาตดัออก ก็คือเอามะเร็งเฉพาะตรงส่วนที#มี
ปัญหาออก แต่ส่วนที#มนัลุกลามไปที#ต่อมนํ&าเหลืองแลว้ มนัก็จะไปของมนัไดน้ะคะถา้เราไม่คีโมนะ
คะ แต่อนันี& คุณจรัญเขาเลือกที#จะหนัมาดูแลสุขภาพโดยแนววิถีธรรมนะคะก็เลยทาํให้ ทาํให้ยาเม็ด
นี& นี#มีอานุภาพมากกวา่คีโมมากกวา่เคมีอีกหลายเท่า แลว้ก็ดีกวา่มากมาย เพราะเราไม่ตอ้งรับอาการ
ขา้งเคียงความทุกข์ทรมานที#เกิดจากการไดรั้บคีโมเขา้ไปในร่างกาย ซึ# งมนัจะร้อน มนัไปเผาไหม้
เซลลที์#ดี ๆ ดว้ยนะคะ เพราะฉะนั&นตรงนี& ล่ะค่ะที#ทาํให้เป็นประสบการณ์ที#ดีที#เกิดขึ&นกบัชีวิตคุณจรัญ
นี#ถือว่าเป็นประสบการณ์ที#ดีที#มีทางออกนะคะ แล้วก็สามารถที#จะดาํรงชีวิตอยู่ได้ตอนนี&  ตอนนี&
สุขภาพของคุณจรัญเป็นอยา่งไรบา้งคะ  
คุณจรัญ: ตอนนี&ผมวา่สุขภาพผมก็มนัแค่ตึง ๆ ที#แผล ส่วนอื#นก็ปกติหมด 
จิตอาสา: ค่ะ ตึง ๆ ที#แผล 
คุณจรัญ: การระบบขบัถ่ายก็ปกติทานอาหารก็ปกติ  
จิตอาสา: สุดยอดมาก ๆ เลย  
คุณจรัญ: ก็ดีใจผมบอกแลว้ว่าผมมั#นใจกบัคุณหมอตอนที#บอกผมที#นู้นน่ะครับทีนี& ผมก็ไป
บอกกบัเพื#อน ๆ ทางที#บา้นที#อยูบ่า้งที#อื#นบา้ง บอกวา่ถา้ใครไปรับรักษากบัหมอเขียวนี#ตอ้ง ก็คือขอ
อยา่งเดียวคือใหเ้ชื#อที#หมอบอกตรงนี&แลว้ปฏิบติัตาม ผมวา่หาย 
จิตอาสา: ตอนนี&ก็ไดท้างออกที#ดี สาํหรับตวัเองนะคะ  
คุณจรัญ: ครับ 
จิตอาสา: ค่ะ ก็ตอ้งขอขอบคุณคุณจรัญมากเลยนะคะที#มาแลกเปลี#ยนประสบการณ์วนันี&  ตอ้ง
ถามว่าจริง ๆ แล้วนี#ตอนที#เขารับขอ้มูลมาคราวแรกปัMบ แล้วก็ตดัสินใจที#จะมาดูแลกนั ดูแลด้วย
การแพทยว์ถีิธรรม ตอนนั&นคุณจรัญก็ที#เล่าให้ฟังเมื#อกี& คุณจรัญก็เขา้ไปเนื#องจากวา่สมาชิกนี#ไดบ้อก
ข่าวบอกต่อกนัไปใช่ไหมคะ แต่พอเจอตวัคุณหมอจริง ๆ คุณหมอมาให้ความมั#นใจมากยิ#งขึ&นก็ทาํ
ใหมี้ความมั#นใจ ตรงนี&แหละค่ะจิตใจที#มีพลงัและมีศรัทธาต่อการดูแลตามแนวการแพทยว์ิถีธรรมนี#
ค่ะ ที#ทาํให้ภูมิตา้นทานในร่างกายของคุณจรัญก็ดีขึ&นนะคะ บวกกบัว่าปรับเปลี#ยนพฤติกรรมการ
ดูแลตวัเอง มาเป็นแนวของการแพทยว์ิถีธรรมก็เลยทาํให้สุขภาพดีจนถึงวนันี& นะคะ ค่ะ ขอบคุณ
คุณจรัญมากนะคะตรงนี&ค่ะ ขอเจริญธรรมค่ะ 

(จรัญ พนัธ์อุบล. สัมภาษณ์ 2556, กุมภาพนัธ์ 5) 
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กรณีศึกษาที# 
1.34 อารีพฒัน์ 
ชายไทย  
โรคมะเร็งตบั 
 
คุณอารีพฒัน์: เจริญธรรมสาํนึกดีครับท่านครับขออนุญาตนิดนึงนะครับ ขออนุญาตวา่เวลาผมพูด
นี#ผมจะไม่พูดเหมือนคนป่วยสักเท่าไร ผมจะพูดเสียงดงันะครับผมเป็นไวรัสบีลงตบัเป็นพร้อมกนั
กบั... เป็นก่อนกบัยอดรักครับ เชื#อหรือไม่ว่าหมอที#สถาบนัที#กรุงเทพ ไม่ตอ้งระบุเนาะที#สถาบนัที#
กรุงเทพบอกวา่อายุผมจะอยูไ่ดอี้ก 1-6 เดือนไม่เกิน 3 ปี ผมคีโมครั& งแรกปี 2549 ผมจะอยู ่1-6 เดือน 
1-3 ปี ผมก็บอกวา่เกินนั&นไม่ไดเ้หรอ ไม่ไดไ้ม่มีทาง ไม่มีทางรักษาหรอก เชื#อไหมนบัปี 49 มาถึงปี 
55 แลว้ 6 ปี ปีนี& เป็นปีที# 7 ผมก็ยงัไม่ตายเลยครับท่านครับ ผมไม่ใช่เป็นโรคไวรัสบีเฉย ๆ นะครับ 
ไวรัสซี ตบัแขง็มะเร็งตบั ผมน่าจะตายตั&งแต่ 3 ปีที#แลว้ เดีUยวนี&  6 ปีแลว้ครับ (นบันิ&วมือ) 49 50 51 52 
53 54 ปีนี& เป็นปีที# 7 มะเร็งไม่ไดต้ายทุกคนดว้ยโรคมะเร็งเสมอไปนะครับท่าน จะบอกอยา่งนี& เลยนะ
ครับคือ ผมไม่ไดบ้งัคบัให้ท่านตั&งใจฟังผม แต่วา่บอกตรง ๆ นะครับวา่ เราเนี#ยไม่เคยรู้จกัหมอเขียว 
บงัเอิญนี#มนัมีร้านมงัสวรัิติร้านนึงอยูที่#อุดรธานี ตรงสี#แยกบา้นหว้ยเขาเรียกสี#แยกบา้นห้วยเพราะผม
ทาํงานที#สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดัที#อุดร ผมก็ไปจบัดูเล่มละร้อยบาท เล่มละร้อยสิบบาท เล่มละร้อย
ห้าสิบ มีเล่มนี& สิบสองบาท (ชูหนงัสือ) เออ มนัน่าซื&อสิบสองบาทก็เลยซื&อมาหนา้ที#สิบสองไลน์ที#
สามจาํไดชื้#อแม่ส้มจีน หรืออะไรยิ&มใส อะไรนี#แหละ ยงัไม่เปิดแต่ว่าน่าจะจาํแม่นนะครับ เล่มละ
สิบสองบาท หน้าที#สิบสอง ไลน์ที#สามเป็นมะเร็งตบัแลว้ไปกินนํ& าใบย่านาง แล้วเห็นบอกว่าไป
เอกซเรยแ์ล้ว มนัฝ่อลงผมก็เลยปฏิบติัตามมาว่า เอ๊ะมนัน่าจะได้ผลนะ บางทีก็อาย ๆ อา้วพี#แกง
หน่อไมทุ้กวนัเหรอ ไม่กาํละ 5 บาทก็ซื&อไปอยา่งนั&นแหละ แต่วนันี&อยากจะบอก ผมคีโมมาแลว้ 7 
ครั& ง ครั& งนี&ครั& งที# 8 หมอนดัใหผ้มไปคีโมวนัที# 13 กุมภาพนัธ์บงัเอิญผมขออนุญาตหมอบอกวา่ ผมมี
ธุระสําคญัมาก สําคญัอะไรล่ะ ในเมื#อคุณ Early คุณออกจากราชการแลว้ สําคญัมากเลยครับ คุณ
ตอ้งรีบมาด่วนเลยนะ ผลเลือดคุณสูงจงัเลย ผมก็เลยตดัสินใจวา่ระหวา่งไปคีโมวนัที# 13 กบัวนัที# 13 
มาเขา้ค่ายนี#ผมเลยเลือกเอาเลือกเอา ท่านครับผมเรียนอยา่งนี&นะครับวา่ท่านไหนเคยคีโม ไม่ตอ้งยก
มือครับ รู้วา่มนัทรมานขนาดไหนเวลาเขา้ไปในห้องคีโม เวลาเขา้ไปในห้องคีโมครับเราไปนอนอยู่
ในอุโมงค ์เหมือนเขา้ไปในเมรุน่ะเหมือนอยูใ่นโลงศพแลว้มีสวติซ์กดไฟ แลว้ก็ตืMดขึ&นมา แลว้ก็ไหล
เขา้ไปในช่องอุโมงคน์ะครับ ผมคิดวา่วนันึงตอ้งขึ&นเมรุก็ตอ้งน่าจะเป็นแบบนี&แหละผมก็คิดในใจวา่ 
เราเป็นรายต่อไปเราน่าจะเป็นรายต่อไปจริง ๆ แล้วท่านครับ ท่านคิดอย่างผมได้ไหมเมื#อก่อน
รบกวนครอบครัวมากเลย เราตอ้งตายเราจะตาย ถา้เราตายแล้วรูปที#ตั&งหน้าศพไม่ตอ้งตั&งนะ ธรณี
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กรรแสง ไม่ตอ้งเปิดนะโลงศพไม่ตอ้งมีลายทองลายอะไรนะ เอากล่องมาใส่ แลว้ขึ&นเมรุเผาเลยไม่
ตอ้งเอาไวศ้าลาผมบอกขนาดนั&นครับลูกสาว 2 คนที#เรียนอยูก่รุงเทพร้องไห้ขนาดนั&นเลยนะเอ๊ะ เรา
อยู่มามนัก็ยงัไม่ตายนี#เลยมาฟังซีดีหมอเขียวที#ทางอาํเภอสวา่งแดนดินกบัเจริญศิลป์มนัห่างกนั 17 
กิโลเมตร เขาเอาซีดีให้ ก็มาฟังคุณหมอเขียวบอกวา่คนที#เป็นมะเร็งเนี#ย คุณสมมติก็แลว้กนัวา่ มนัมี
บา้นหลงันึงที#มนัมีหนูเกิดเราจะฆ่าหนูแลว้คุณเผาทั&งบา้นเลย แมวที#มนัจะจบัหนูนี#เป็นเม็ดเลือดขาว
มนัฆ่าแมวดว้ยฆ่าหนูดว้ย แลว้ก็เผาบา้นดว้ยอา้ว หมออยากให้ผมตายเหรอทาํไมฉีดเขา้ไปในตบัผม
ประจาํเลยใช่ไหมครับ ผมเลยตดัสินใจวา่ถา้มาถา้ไปหาหมอผมนอนคีโมแลว้ครับนี#แต่ผมยงัมีพลงั
เดินอยู ่ไม่เคยบอกใครเลยวา่เป็นมะเร็งระยะสุดทา้ยตั&งแต่ปี 2552 แลว้ผมก็ปฏิบติัตวัเรื#อยมา จากใบ
ย่านางเล่มนี&  เล่มละ 12 บาท เล่มถูก ๆ นี& เอ๊ ผมก็ไล่ดูนะประวติัท่าน ผมรับราชการอยู่ที#จงัหวดั
มุกดาหารปี 43-44 ดูประวติัท่าน ท่านก็รับราชการอยูที่#อาํเภอหวา้นใหญ่ก็น่าจะไปเจอกนัเพราะสมยั
นั&นออกท้องที#ก็น่าจะเจอกัน เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าบูรณาการงานกันอยู่ ระหว่างกระทรวง
สาธารณะสุขกบักระทรวงพาณิชยอ์ะไรนี# ก็เจอท่านอยูแ่ต่สมยันั&นท่านยงัไม่ดงั ก็เลยไม่รู้จกั พอมา
อ่านดูแลว้ เอ๊ะมนัปี พ.ศ. ที#ผมอยูมุ่กดาหารนี# มนัจะน่าเชื#อถืออะไรนอ้ใบยา่นางผมก็ไปตลาดมนัมี
ตลาดบา้นห้วยที#อุดรธานี เขาจะกาํละ 5 บาท แต่เดีUยวนี& เขาขึ&น 7 บาทแลว้ผมก็แนะนาํไปหลายคน
แล้วเออ มนัขายดีโดยที#ผมไม่บอกเลยนะ เอา้พี#แกงหน่อไม่ทุกวนัเหรอ อืมหน่อไมผ้มกินไม่ได้
หรอก ผมก็กินผมก็เอาไปทาํธุระของผมนี#แหละขนาดนอ้งที#เขาถามวา่พี#กินฉี#ยงั เฮย้เยี#ยมนะ ไม่ ยงั
ไม่กลา้ลองเลยที#ไหนไดต้วัเองทาํทุกอยา่ง ถามวา่เรื#องใบยา่นางเนี#ยดีจริงไหมมนัก็ปฏิบติัอยูเ่รื#อย ๆ 
มาผมอยูไ่ดเ้พราะใบย่านางหรือเปล่าไม่ทราบ ไม่ทราบแต่ก็ปฏิบติัถา้เรามีเวลาเราก็ทาน ไม่มีเวลา
เราก็ไม่ทานแต่บงัเอิญนี#ผมเพิ#งมารู้สูตรวา่ อยา่ให้มนัเขม้ขนาดนั&นเขม้เกินไปมนัก็ไม่ดีกินบ่อยมนัก็
ไม่ดี เราก็แลว้แต่มีเวลานะครับกินอาหารจืดเรื#อยมาท่านครับ มนัอยูไ่ดเ้พราะอาหารจืดจริง ๆ มาอยู่
ที#นี#คนอื#นมีปัญหา เขาพดูแซวแม่ครัวที#นี#ไม่มีฝีมือเลย เห็นอาหารไม่อร่อยจริง ๆ เขาแซวเล่น แต่จริง 
ๆ แล้วผมทานได้สบาย ภรรยาผมก็ทานได้ขออนุญาตเพิ#มเติมนิดนึงไปนอนอยู่ที#โรงพยาบาลที#
กรุงเทพหอ้งมนัเป็นหอ้งพิเศษหอ้งรวมนะครับ มนัจะมีอยู ่6 เตียง หอ้งรวมคือห้องแอร์ ก็คือนอนอยู ่
6 เตียง ทุกครั& งที#ไปนอน 7 ครั& งนี#มีตายทุกวนัเลย มนัมีรายนึงยกนิ&วบอกวา่ผมจะออกไปเลือก ส.ส.
พอเชา้มาหมอเขาก็มาดู พยาบาลก็วิ#งมาดู ญาติเขาก็บอกวา่ไม่ไหวแลว้สักพกันึงเขาก็เอาอะไรมาบีบ
ช่วยหายใจ แพบ้ ๆผมก็เรียก ลุงดล ลุงดล เลือกตั&งก่อน ไป ๆ มา ๆ ก็เหมือนปลาที#โดนทุบหวัน่ะผม
ก็มองดู อา้ว ไปแลว้ ไปแลว้ทุกครั& งก็ตอ้งเห็นคนเสียชีวิตไม่รู้วนัไหนจะเป็นรายของเรา ผมก็เลย
ตดัสินใจวา่ถา้คีโมครั& งที# 8 นี#ผมจะรอดไหม ไอคี้โม 2 ครั& งตายแลว้ คีโม ไม่ทราบวา่มีคน 7 ครั& ง
เหมือนผมมีไหมมะเร็งตบันะ แต่วา่อยา่งอื#นคงไม่อนัตรายเพราะวา่เขา้เส้นเลือดใช่ไหม ของผมตอ้ง
นอนแลว้มาเจาะตรงขาหนีบแล้วก็สอดสายยางเขา้ไปเป็นเหมือนไส้ปากกา ยาวเขา้ไปประมาณ
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ศอกนึง เจบ็นิดเดียวนะคุณอารีพฒัน์นะ หมอก็พดูเพราะอยู ่เจบ็นิดเดียวนะ มนัสะดุง้เลย ไอนิ้ดเดียว
ของหมอแต่เจ็บของเรามนัที#สุดเลยนะ แลว้ก็ใส่ชุดอวกาศเหมือนกบัจะขึ&นอพอลโล 11 ดงัคว ั#ก ๆ 
เอ๊ะ ถา้มนัดีแลว้พวกคุณมาป้องกนัตวัเองทาํไม ใช่ไหมเสร็จแลว้นี#หายเงียบ เงียบไปเลย ไดย้ินแต่
เสียงลาํโพงอ้าว หายใจเขา้ หยุดหายใจนิ#ง ปัMบ แล้วก็ปล่อยมามือขวาใส่นํ& าเกลือ เอ๊ยมือซ้ายใส่
นํ& าเกลือ มือขวามนัจะมีตวัที# เอ่อ อะไรน่ะหายใจนะ ผมไม่ ชีพจรผมก็เลยเอามือนี&มาเขี#ยตาดูวา่ ผม
จะแอบดูจอคอมพิวเตอร์ พอหายใจเขา้ หยุดหายใจนิ#ง เขาจะปล่อยคีโมมามนัเหมือนกบัเราหยด
หมึกเขา้ไปในแกว้นํ& า ปึ& ง แลว้ก็ร้อนทั&งตวัเลยโอ๊ย สบายแลว้เราแลว้ก็ให้นบัอีก ปล่อยอยู ่3-4 ครั& ง 
มนัจะรอดไหมนี# พอขึ&นไปบนหอ้งเขาจะไม่ใหเ้ดินเลยนะครับ ใหน้อนยาวไปตลอด แลว้ก็จะไปมดั
ขาเรา 8 ชั#วโมง ไม่ให้เราทานอะไรเลยไม่ให้เรากระดุกกระดิกเลย 8 ชั#วโมงนะครับ ไม่ไดท้านขา้ว
ไม่ได้ทาํอะไรเลย แลว้อีกอย่างนึงก็คือว่ามนัหายใจไม่ได้แลว้ พยาบาลก็วิ#งมาดึงผา้ลอ้มผม ผมก็
เงียบไปแสดงวา่ผมตายไปแลว้ ตายไปแลว้สักพกันึงก็เห็นหนา้คุณหมอบอกวา่ เอา้พยาบาลดูก็แลว้
กนัเรียบร้อยแลว้ เรียบร้อยหมายถึงผมยงัไม่ตายนะครับ ให้คีโมทีไรพลงัชีวิตตกทนัทีเลย ตอ้งนอน
อยูบ่นเตียงหนึ#งสัปดาห์ ไปนอนอยู่ที#บา้นอีกหนึ# งสัปดาห์ ถึงถือกระเป๋าผกูเนคไทใส่สูทไปทาํงาน 
ล่อกแล่ก ๆ เครื#องหมายกรมยงัอยูเ่ลย ออกจากราชการมา 4 เดือนกบั 19 วนั ทาํไมพลงัชีวิตเราตก
อยา่งนั&นใช่ไหม ถา้เราไม่คีโมโทษทีผมพูดถึงเรื#องพบหมอเขียว ท่านบอกวา่จะตอบครั& งเดียว ตอบ
ครั& งเดียว ท่านก็ตอบไปแลว้วนันั&นแหละตอบวา่ ถา้เป็นผม ผมไม่คีโมหรอก เพราะว่ามนัฉีดเขา้ไป
มนัจะฆ่ามะเร็ง มะเร็งตายแน่นอน แต่คุณก็ตอ้งตายแน่นอนถามว่าเม็ดเลือดขาว มนัก็ตอ้งตายเผา
บา้นให้หนูตายแมวก็ตอ้งตายประเด็นเนี& ย 50/50 แต่พอมาถึงวนันี&แลว้ 100 % ผมจะไม่ไปคีโมแลว้ 
เมื#อผมยงัเดินไดเ้รื#องยา 9 เม็ดนะครับผมทาํมา ถามวา่ครบไหมผมมา เดินมา หลายคนที#ไปเดินซื&อ
เทปน่ะนะ ผมสะดุดเพลงนึง ที#หมอเขียวบอกวา่ เหนือตายนั&นไม่ตาย เหนือจุดหมายนั&นไม่มี เหนือ
ทุกข์ไม่ทุกขก์ว่า เหนือเงินตราคือความดี ผมติดใจอยูเ่พลงเดียวติดใจอยู่เพลงเดียว คาํร้อง ทาํนอง
หมอใจเพชร กลา้จน แล้วมาดู อ๋อ มนัสะดุดเดินมานี#ก็สะดุด ไปอยู่ในห้องนํ& าก็ไดย้ินเพลงนี&  มนั
เพลงอะไรเราไม่ถามครับมนัช่วยเหลือตวัเองครับพึ#งตวัเองจริง ๆ นะครับ แลว้จะฝากครั& งสุดทา้ยก็
คือว่า เราอย่ารบกวนครอบครัวมาก เราไปบอกว่าเราจะตาย เราไปบอกว่าลูกพ่อจะตายแล้วนะ 
วนันึงกินอาหารแล้วมนัเรอออกมาครับ บังเอิญนี#ก็เลยไปบอกครอบครัวว่า ลูกสาวขึ& นมาจาก
กรุงเทพสองคนแลว้ภรรยาก็อยูอ่ยูค่รบกนัทุกคนเลย พ่อไม่ไดอ้ยูแ่ลว้พ่อเห็นเขาอว้กที#โรงพยาบาล 
ออกเป็นเลือดอย่างนี& แหละ แลว้แป๊บเดียวก็เอาผา้มาลอ้มแล้วก็เข็นออกไป เขาตาย พ่อก็ลกัษณะ
อาการเดียวกันเลย พอดีลูกสาวคนโตก็เป็นอีก เป็นเหมือนกันเลย พ่อมนัไม่ใช่หรอก ที#พ่ออว้ก
ออกมานี#เพราะเรากินอาหารในตูเ้ยน็แลว้ ไม่อุ่นแลว้ไอแ้ดง ๆ นี#คือนํ& าแดงที#พ่อชงกบัหนูนี#แหละ 
หนูก็เป็นผมก็เลยไม่ตาย ลูกสาวก็ไม่ตาย ผมยงัอยูเ่ลยอยา่ไปอุปาทานมากครับ อยา่ไปอุปาทานมาก 
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ผมคิดว่าตวัเองตอ้งตายวนันั&น แต่ว่าลูกสาวก็เป็นเพราะมนัเป็นนํ& าเฮลซ์บลูบอยครับ แต่คนที#อยู่
โรงพยาบาลมนัเป็นเลือดครับแต่เรา เอ๊เราเดินไปเดินมา เราสั#งเสียลูกแลว้เราไม่ตายนะครับ สุดทา้ย
นะครับอย่ากลวัตายใช่ไหมครับ อย่ากลวัโรคแล้วก็แมแ้ต่อยู่ตรงนี&  มาตรงนี&  ผมก็ไม่หวงัผล ผม
ไม่ไดห้มิ#นคุณหมอเขียวแต่ท่านบอกว่า อย่ากลวัตาย อย่ากลวัโรค อย่าหวงัผล อย่ากงัวล ผมก็เลย
เขียนไวฝ้ากพิธีกรวา่ฝากทุกท่านดว้ยนะครับ จาํง่าย ๆ เอาไปติดขา้งฝาไวว้า่อยา่กลวัตาย มนัทาํให้ใจ
เศร้าโศก อยา่กลวัโรคมนัทาํให้ใจสับสน อย่าเร่งแมสุ้ขภาพพึ#งตน อยา่กงัวลปล่อยวางไวห้ายทุกข์
เอง เราปฏิบติัตั&งแต่แรก ตั&งแต่ฟังซีดีคุณหมอเขียว ตั&งแต่ดูใน Google นะครับ เพราะเราไม่รู้สื#อมนั
จะไปเอาตรงไหน เพราะวา่เราไม่มีซีดีใช่ไหมครับ พอเราไปฟังตรงนั&นแลว้ หมอเขียวบอกวา่ถา้เรา
ฆ่ามะเร็ง มะเร็งตายแน่นอน แต่คุณตอ้งตาย แลว้อยา่ไปกลวัตาย ผมก็เลยบอกวา่ ไดย้ินคุณหมอพูด
ในซีดีบอกว่าตายไม่กลวัหรอก แต่คนเรากลวัตาย เอ๊ะคุณหมอนี#พูดแปลก ตายไม่กลวัหรอกแต่
คนเรากลวัตาย พอมาฟังตรงนี&แลว้ 4 ขอ้นี&มนัเขา้เป๊ะเลยครับ ผมก็เลยแต่งเป็นกลอนไวน้ะครับ ว่า
จิตใจมีผลต่อสุขภาพอยา่งยิ#ง แลว้เชื#อไหมครับวา่พอผมไปเอ็กซเรยรู้์ผลมะเร็ง เมื#อไรผมกลบัคืนมา 
ผมกลบัมาบา้นผมไม่ไดน้ั#งเครื#องมา นั#งรถทวัร์มาผมป่วยทุกทีเลยครับ เพราะอุปาทานจิตใจมีผลต่อ
สุขภาพอย่างยิ#งครับ จิตใจมีผลต่อสุขภาพอย่างยิ#ง คุณหมอก็ย ํ&าแล้ว มนัตรงกบัผมพอนั#งรถทวัร์
กลบัมาบา้นนะครับ มนัก็คงจะกระแทกกระเทือนคนที#ไปอบรมบ่อย ๆ อายุสั&นผมก็ฟังแลว้พอมาถึง
บา้นเจบ็ครับ เจบ็ตรงนี&  พอตั&งใจจะมาหาหมอเขียวขบัรถยงัไม่ถึงมุกดาหารเลย ไอ กระแอม หรือวา่
พูดดงั ๆ ไม่เจ็บ มนัเป็นเพราะอุปาทานหรือเปล่า เพราะคุณหมอก็มาพูดบอกว่าคนที#มีสุขภาพที#
ย ํ#าแย่มานอนอยู่ตรงนี& สบายใจ ไม่มีทุกขบ์างทีอาจจะหาย พอคุณหมอออกนอกค่ายเมื#อไรก็อาการ
เพิ#มขึ&นผมว่าอยูที่#จิตใจผมกลวัตาย ทุกคนกลวัตายครับ คนที#บอกวา่ไม่กลวัตายหรอกคนนั&นโกหก
ครับ ผมกลวัตายแต่วา่อยา่ไปกลวั อยา่ไปคิดมาก จิตใจสําคญัที#สุดครับ ครับสวสัดีครับ ขอให้โชคดี
ทุกท่านครับ สวสัดีครับ 

3 ปีที#แลว้ผมน่าจะขึ&นเมรุไปแลว้แต่อนันี& เขา้ปีที# 7 แลว้ครับยงัอยู ่ยงัมีชีวิตอยู ่ยงัเดินอยูเ่พิ#ง
บอกวนันี& เองวา่ตวัเองเป็นมะเร็งระยะสุดทา้ยครับขอบคุณครับ สวสัดีครับ  
เขา้ค่ายครั& งที# 2 
จิตอาสา: ค่ะเจริญธรรมสาํนึกดีนะคะ วนันี& เรามาที#สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดั
มุกดาหารนะคะ ซึ# งมีการจดัค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรมขึ&นในวนัที# 12-18 มีนาคมนะคะ วนันี&ก็ตรง
กบัวนัที# 3 ของค่ายนะคะ คือวนัที# 14 มีนาคมนะคะ เราก็ไดเ้กียรตินะคะจากท่านผูที้#มาเขา้ค่ายกบัเรา
ซึ# งคราวนี& เป็นครั& งที# 2 ของท่านผูนี้&แลว้นะคะเรียนเชิญค่ะ 
คุณอารีพฒัน์: สวสัดีครับ ผมชื#อ อารีพฒัน์ สายมาครับ ก็เคยรับราชการมา 26 ปีแต่ตอนนี& เป็น
ขา้ราชการบาํนาญครับไม่ทาํงานแลว้ครับ ออกมาพกัผอ่นครับ 
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จิตอาสา: ค่ะแล้วตอนที#คุณอารีพฒัน์ มาเขา้ค่ายกบัทางแพทยว์ิถีธรรมครั& งแรกนะคะ มี
อาการป่วยไม่สบายเป็นอะไรมา แลว้ก็ผลการเปลี#ยนแปลงจากที#มาเขา้ค่ายครั& งแรกกบัครั& งนี& มีความ
แตกต่างกนัอยา่งไรบา้งคะ 
คุณอารีพฒัน์: มีความแตกต่างก็คือไอช่้วงที#เดินทางมาเนี#ย เรารู้จิตใจเราไม่ดีก็จะขบัรถ จะไอ จะ
จาม จะพูด จะจุกชายโครงด้านขวา ก็รู้อยู่ว่าตวัเองเป็นอะไร ก็รู้อยู่ แต่หลงัจากนั&นมา ก็ลงไปที#
กรุงเทพอีกครั& งหนึ#ง ก็สุขภาพก็ดูแลว้มนัเหมือนปกติอยูน่ะ แต่วา่หลงัจากที#รับผลของเอ็กซเรยก์็คือ 
MRI มาจากโรงพยาบาลที#กรุงเทพแลว้นี#ก็หมอนดัไปคีโมกบัผา่ตดัแต่ให้รีบตดัสินใจ เพราะวา่หมอ
ตอ้งรีบเดินทางไปอเมริกา ตอ้งตดัสินใจภายในเดือนมีนาคม แต่บงัเอิญมาที#สวนป่านาบุญ ทาง
โรงพยาบาลอาํนาจเจริญก็มีการเช็คเลือด ผมก็ไดติ้Mกไปวา่เช็ค SGOT เช็ค SGPT นี# แลว้ก็ผลการ
ทาํงานของตบั แลว้ก็มี AST ผลมะเร็งก็รู้สึกวา่ผลของมะเร็งนี# 50,366 ก็ตกใจเหมือนกนั 
จิตอาสา: ค่ะ งั&นแสดงวา่ก็คือ จากที#จบค่ายครั& งแรกไปก็คือประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ที#ผา่นมา 
ก็ระยะเวลามนัก็ห่างกนัประมาณ 1 เดือน 
คุณอารีพฒัน์: ครับ ประมาณ 1 เดือนไดเ้องครับ  
จิตอาสา: ค่ะแลว้ทีนี& พอทางคุณอารีพฒัน์กลบัไป ไดป้ฏิบติัในเรื#องของหลกั 9 เม็ด หรือว่า
เทคนิค 9 ขอ้ของคุณหมออย่างไรบา้ง หรือว่ามีตวัไหนที#เราทาํเป็นพิเศษไหม แลว้เห็นถึงความ
แตกต่างอยา่งไรบา้งคะ 
คุณอารีพฒัน์: ทาํเป็นพิเศษก็คือเรื# องปรับสมดุลทางสมุนไพร ก็คือเราบงัเอิญนี#อยู่ข้างบ้านนี#
ก่อนที#จะมานี# ไปรู้จกัหนังสือหมอเขียวในเรื#องของใบย่านางอยู่แล้ว ก็เลยไปซื&อมาปลูก ปลูกก็
ไม่ไดท้นักินหรอกเพราะวา่ 22 ตน้นี#มนัก็ไม่ทนัหรอก นอกจากวา่เราไปเอาขา้งนอกมาปั#นนะครับ 
หลงัจากที#กลบัไปก็รู้จกัเพิ#มขึ&นก็คือ มีอ่อมแซบ มีนมราชสีห์ มีว่านกาบหอย มีใบย่านาง ก็ใช้ใน
ส่วนนี&   
จิตอาสา:  ค่ะ ผสมผสานกนั 
คุณอารีพฒัน์: เกือบทุกวนั  
จิตอาสา: ค่ะ ก็คือเหมือนวา่ดื#มแทบจะทุกวนัเลย 
คุณอารีพฒัน์: แทบทุกวนั ครับ ไม่เวน้เลย 
จิตอาสา:  ค่ะ แลว้ในเรื#องของนํ& าสมุนไพรรวมหรือที#เราเรียกกนัว่านํ& าปัสสาวะนี#ค่ะ ไดใ้ช้
บา้งไหมคะ 
คุณอารีพฒัน์: ดื#มครับ  
จิตอาสา:  ดื#มใช่ไหมคะ แล้วคราวนี& พอเราได้ดื#มสมุนไพรปรับสมดุลมีความเปลี#ยนแปลง
หรือวา่รู้สึกวา่ เอะ๊ร่างกายเราเป็นยงัไงบา้ง 
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คุณอารีพฒัน์: เปลี#ยนแปลงนี#ไม่ไดจุ้กเสียด ไม่มีผลกระทบอะไร เพียงแต่วา่ตกใจตรงที#ผลเลือด
ของโรงพยาบาลอาํนาจเจริญ 
จิตอาสา: ค่ะ แลว้ไออ้าการตกใจของเรานี#คือ เพิ#งจะมาเป็นตอนที#อยูใ่นค่าย แต่วา่ตอนที#อยูที่#
บา้นนี#ก็ยงัใชชี้วติปกติ ?  
คุณอารีพฒัน์: ใชชี้วติปกติ ตกใจเมื#อกี& นี#เองครับ รอผลเลือดก็มาหาจิตอาสานี#แหละ 
จิตอาสา:  ค่ะ แลว้ไม่ทราบวา่ตอนแรกที#กลบัไปหลงัจากที#จบค่ายครั& งแรกคือเดือนกุมภาพนัธ์ 
คุณอารีพฒัน์ไดไ้ปตรวจผลแล็บของแพทยแ์ผนปัจจุบนั แลว้คราวนี& นี#ไดท้านยาหรือว่าเขาไดรั้กษา
อะไรยงัไงบา้ง หลงัจากที#เราพอเราตดัสินใจวา่พอมาจบค่ายปุ๊บแลว้เราไปลองเช็คผลกบัแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัดว้ยค่ะ 
คุณอารีพฒัน์: จบค่ายคือ หมอนดัวนัที# 12 กุมภาพนัธ์ แต่บงัเอิญโกหกหมอวา่ไปธุระก็เลยเลื#อน
เป็นวนัที# 23 กุมภาพนัธ์ พอถึงวนัที# 22 เดินทาง วนัที# 23 ก็ไป MRI มาผลก็ออกวนันั&นเลยหมอก็
นดัคีโมนดัคีโมหมายความวา่ ให้เราตดัสินใจว่าจะคีโมหรือผา่ตดัในวนัที# 23 แต่วา่ให้นดัวนันั&นแต่
ยงัมีใจผูกพนัว่า จะตอ้งมาปฏิบติัดูแลตนเองทางนี& อยู่ ก็เลยบอกว่าขอตดัสินใจไดไ้หมก่อนที#คุณ
หมอจะเดินทางไปอเมริกาก็เลยมาทางนี&อยู ่เสร็จแลว้มาเห็นผลเลือดนี#แหละวา่ มนัก็เลย 50/50 ตอน
นั&นคิดวา่จะ 100 % แลว้วา่จะไม่คีโมกบัผา่ตดั 
จิตอาสา:  ค่ะ แลว้ก็คือ ตอนนี&ก็ยงัตดัสินใจอีกครั& ง  
คุณอารีพฒัน์: ก็เลยเมื#อกี&  สักครู่นี#เองก็ลงัเล ที#เห็นใบสีเหลืองของโรงพยาบาล  
จิตอาสา:  ค่ะ ๆ ก็ไม่เป็นไร แลว้คราวนี& นี#พอสิ#งที#พี#อารีพฒัน์ไดเ้รียนไปครั& งแรก ก็คือมาเขา้
ค่ายสุขภาพนะคะ ก็รู้วา่วธีิการเอาพิษออกทั&งหมด 9 วธีิของคุณหมอเขียวนี# พอไดไ้ปดื#มนํ& าสมุนไพร
ฤทธิN เยน็สด ความแตกต่างที#บอกวา่มนัไม่มีอาการจุกเสียดเหมือนเดิมแลว้นะคะ คราวนี& ยาเม็ดตวัอื#น ๆ 
อยา่งเช่น ดีทอ็กซ์ หรือวา่ในเรื#องของการแช่มือแช่เทา้ การพอกทาหรืออยา่งนี&นะคะ ไดมี้การทาํบา้ง
ไหมคะ  
คุณอารีพฒัน์: ที#พูดมาทั& งหมดนี#  ท ําหมดเลยครับ พอกก็ทําครับ แช่เมือแช่เท้าก็ต้องไปหา
สมุนไพรมา แลว้นํ&าสมุนไพรฤทธิN เยน็สดก็ทาํ อาหารที#เป็นรสไม่จดั  
จิตอาสา:  ฤทธิN เยน็ รสจืด 
คุณอารีพฒัน์: รสจืดก็ทาํอีกขอ้หนึ# ง เมื#อกี& ว่าอะไรนะ ก็ทาํ รู้สึกว่าคาํถามมานี#จะทาํหมดทุกขอ้ 
เพียงแต่เรื#องของการนั#งสมาธิการปฏิบติัธรรม บางทีมนัมนัไม่ค่อยจะ โอกาสไม่ค่อยเหมาะสมกนั
เท่าไร ก็พยายามอยู ่
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จิตอาสา:  ค่ะ แลว้ตอนช่วงที#กลบัไปใช้ชีวิตอยู่ที#บา้น ไปปฏิบติัตวัเองต่อที#บา้นอะไรอย่าง
นี& น่ะค่ะ ความเปลี#ยนแปลงของร่างกายของเรา ที#เรารู้สึกวา่มนัพฒันาขึ&นไหมหรือวา่มีความรู้สึกว่า
อาการมนัยงัคงที#อยูอ่ยา่งไรหรือไม่คะ 
คุณอารีพฒัน์: พฒันาขึ&นไหม จะดูไม่แตกต่างนอกจากจิตใจเรา จิตใจเราว่าเราจะไม่โกรธ ไม่
กงัวล อีกอยา่งหนึ#งก็คือวา่เราตดัสินใจแลว้วา่ เพราะไปเห็นเพื#อนลม้หายตายจากมาหลายคนที#มนั
เป็นห้องพิเศษ 6 คนเนี#ยเขา้ไปหอ้งพิเศษ 6 คนนี#ตายต่อหนา้ต่อตา ก็มีโทรศพัทม์า นึกวา่เบอร์ของ
เขาโทรมา ญาติโทรมาบอกวา่เสียแลว้ ก็มีทาํใหเ้ราไม่อยากจะกลบัไปอีก แต่มาถึงตอนนี&ก็ ก็บอก
ตรง ๆ วา่มนัก็ยงัคิดอยูใ่นใจวา่ จะเชื#อหมอเขียวทั&งหมดเลย หรือวา่ตอ้งกลบัไปคิดที#บา้นก่อน 
จิตอาสา:  อืม... ได้ค่ะ ก็ไม่เป็นไร ก็คืออนันี& ก็อาจจะเป็นอีกขอ้หนึ# งในการประกอบการ
ตดัสินใจในเรื#องของการที#จะทาํการดูแล เป็นหมอดูแลตวัเองต่อไหม หรือวา่จะใชท้ั&งสองทางควบคู่
กนัไปหรือยงัไง ก็เป็นเรื#องที#ทางคุณอารีพฒัน์กาํลงัตดัสินใจอยู ่
คุณอารีพฒัน์: กาํลงัตดัสินใจ  
จิตอาสา: ค่ะ แลว้ทีนี& นี#คิดวา่การที#เขา้มาอยูใ่นค่าย ณ ตอนนี& น่ะค่ะ ที#พอเราเริ#มค่ายเป็นวนัที# 
3 แลว้ พออยู่ในค่ายคุณอารีพฒัน์ไดมี้การปฏิบติัตวัยงัไงบา้ง หรือวา่ทาํแบบเดิมอยู ่หรือวา่มีอะไร
เป็นพิเศษไหมน่ะค่ะ ในเรื#องของยา 9 ขอ้ค่ะ 
คุณอารีพฒัน์: ยา 9 ขอ้นี#กินนํ& าสมุนไพรฤทธิN เยน็สด แลว้ก็ทานอาหารที#ค่ายจดั กวัซาทาํ แต่ว่า
พอกกบัดีทอ็กซ์มนัไม่สะดวก เราเห็นวา่หอ้งนํ&าไม่สะดวก ใช่ไหมครับ กบัพอกนี#มนัตอ้งไปลา้ง คือ
มนัจะทาํใหส้กปรก เห็นมีผูห้ญิงเยอะก็เลยไม่ไดป้ฏิบติัถา้จะลองอีกครั& งหนึ#ง ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี& เป็น
ตน้ไป  
จิตอาสา:  ค่ะ ก็คืออนันี& อาจจะเป็นอีกหนึ# งทางเลือกก็ได ้ที#พอเรามีการตรวจไปแลว้ แลว้ก็
ลองปฏิบติัใหม่อีกทีหนึ#งทาํแบบอยา่งเขม้ขน้ ผลอาจจะมีการเปลี#ยนแปลงก็ไดภ้ายใน 7 วนันี&นะคะ 
ก็ยงัตอ้งลองดูนะคะถา้อยา่งนั&นทา้ยที#สุดนะคะ อยากจะให้พี#อารีพฒัน์น่ะค่ะฝากบอกอะไรสําหรับ
คนที#อาจจะเป็นเหมือนเราก็ได ้แลว้ก็รู้สึกวา่การเดินทางที#จะมารักษาเส้นทางนี& เป็นอยา่งไร หรือวา่
อาจจะควบคู่กนัไประหวา่งแพทยแ์ผนปัจจุบนักบัแพทยท์างเลือกค่ะ เชิญบอกไดเ้ลยค่ะ 
คุณอารีพฒัน์: ครับ ความจริงแล้วเนี#ยคนที#ป่วยรุ่นเดียวกนัที#พยาบาลทกัเวลาผมลงไปรักษาที#
กรุงเทพ พยาบาลก็จะทกัว่าเพื#อนคนนั&นไปแลว้นะ เพื#อนคนนี& ไปแลว้นะ นกัเรียนร่วมรุ่นเดียวกนั 
เราก็ไม่สบายใจ แต่วา่พยาบาลเขาอาจจะไม่ไดนึ้กถึงจิตใจวา่เราเป็นมะเร็งตบันี#มนัอยูไ่ม่ไดน้าน ทุก
คนที#พดูไม่วา่จะเป็นวทิยากรหรือวา่จิตอาสาบางท่าน ก็พูดถึงวา่มะเร็งตบันี#อยูไ่ม่ไดน้าน แต่บงัเอิญ
นี#หมอบอกวา่อยูไ่ด ้1-6 ปี ผมก็เลยมา พอมาถึงอยูไ่ด ้3 ปี ก็ ตอนแรกบอกวา่ 1-6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 
ปีแต่พอเกิน 3 ปีแลว้ อื&ม สู้ต่อเถอะ พอ 49 มาถึง 54 มนั 6 ปีแลว้ พอถามหมอเมื#อวนัที# 23 กุมภาพนัธ์ 
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ที#ผา่นมา ที#ลงไป MRI หมอก็บอกวา่สู้อีกสักปีเถอะเป็นปีที# 7 ผมเลยตดัสินใจที#จะมาทางคุณหมอ
เขียวมาทางเลือกขอดูแลชีวติยงัจดไวเ้ลยวา่ ปริMนออกมาเลยวา่ คุณหมอบอกวา่ อยา่กลวัตาย อยา่กลวั
โรค อยา่เร่งผล และอยา่งกงัวล นะครับผมก็จะยึดทางนี&มานะครับ ก็คงจะเป็นผลดีอยู่บา้งในเรื#อง
ของจิตใจ มาก็มาคนเดียวดว้ย ขบัรถมาเองนะครับ มาคนเดียว แลว้ก็คงตอ้งขบักลบัคนเดียวอีกนะ
ครับ สิ#งที#อยากจะบอกท่านผูมี้เกียรติที#กาํลงัดูตอนนี&ก็คือวา่ท่านตดัสินใจอนัไหนเป็นการดีที#สุด จะ
ตดัสินใจรักษาทางแผนปัจจุบนัก็เป็นสิ# งที#ดีที#สุด แต่ว่าถ้าท่านตดัสินใจมาทางหมอทางเลือกวิถี
ธรรมก็เป็นเรื# องของการตดัสินใจที#ดีที#สุด ผมยงัตดัสินใจว่าผมจะไม่กลับไปแล้ว ผมเลยมาตั&ง
ปณิธานกบัตวัเองไวน้ะครับ เผื#อมีประโยชน์สาํหรับท่านผูมี้เกียรติทุกท่านนะครับ พี#นอ้งทุกท่านผม
ก็เขียนไวบ้อกวา่จะทาํตามคุณหมอเขียวแนะนาํไว ้จะไม่ใหค้วามตั&งใจนั&นจางหายจะท่องจาํอยูเ่สมอ
วา่ ไม่กลวัตาย จะไม่อายแมเ้พื#อนเราเขานินทาใคร จะวา่เราโง่งี#เง่าช่างเขาเถิด ยาดีเลิศสมยัใหม่เลิก
แลว้หนาคีโมฉายแสง ผา่ตดัผมขอลาเพราะศรัทธาคุณหมอเขียว ท่านเชี#ยวชาญนะครับ ขอบคุณมาก
ครับ สวสัดีครับ 

(อารีพฒัน์. สัมภาษณ์ 2555, เมษายน 5) 
  
สนทนาปัญหาคาใจ กบัค่าผลตรวจของมะเร็ง 
อ.หมอเขียว: ค่าสัมพนัธ์มะเร็งนี#ไม่ใช่ตวับ่งบอกว่ามะเร็ง 100 % นะ มนัไม่ใช่นะ ต่อให้มนัว่า
ใช่ แลว้มนัจะเกี#ยวอะไรก็ในเมื#อชีวติเราไม่ไดแ้พม้นั แลว้เราก็เป็นมิตรกบัมนับางทีร่างกายเราเขาจะ
บอกวา่เขาปรับตวัหรือวา่ค่าต่าง ๆ มนัคือค่าปกติของเขา ถา้เขาสภาพร่างกาย วิญญาณมาแบบนี& เขา
ต้องมีธาตุอันนี& เท่านี&  ๆ เขาถึงจะอยู่ได้ เขาต้องมีสารเท่านี&  ๆ แบบนี&  สถานการณ์โลกแบบนี&
สถานการณ์ความร้อนของโลกขนาดนี& เขาก็ตอ้งมีสารขนาดนี&  ๆ เขาถึงจะอยูไ่ดไ้ม่งั&นเขาก็อยูไ่ม่ได ้
อะไรอยา่งงี&  ร่างกายก็ปรับตวัของเขาจริง ๆ แลว้ค่าที#มนัมีค่าที#สุดคือค่าของพลงัชีวติ ค่าของวิญญาณ 
ค่าของสัญญา ของเวทนาความหมายรู้ ค่าของเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกขค์วามรู้สึกสบายไม่สบาย 
คุณอารีพฒัน์: ผมเรียนคุณหมอตั&งแต่ครั& งแรกแลว้วา่มนัโทรมหนกัเลย  
อ.หมอเขียว: ใช่ 
คุณอารีพฒัน์: โทรมแบบพอปล่อยเขา้ไปนี#มนัจะร้อนทั&งตวั หมอที#ฉีดจะไม่รู้หรอกว่ามนัร้อน
ขนาดไหนเพราะหมอไม่เคยโดนฉีด เจ็บนิดเดียวคุณอารีพฒัน์ เจ็บแค่เหมือนไม่เท่าผูห้ญิงคลอดลูก
ดว้ยซํ& าไป เราก็ไม่รู้วา่ผูห้ญิงคลอดลูกเขาเจ็บขนาดไหน แต่วา่พอฉีดเขา้ไปแลว้นิ#งเลยครับ ตอนเขา
มากดแผลก็เจ็บเบาลงแต่ว่าตอนไปมดัขาไว ้8 ชั#วโมง ไม่ให้งอ ไม่ให้นั#นเลย คือตรงนั&นแหละ
ทรมาน มนัหลายชั#วโมงกวา่จะเดินได ้
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อ.หมอเขียว: นั#นก็คือความชดัเจนวา่ ถา้หลกัการของพระพุทธเจา้ สิ#งนั&นน่ะ ทาํให้ทุกขใ์ช่ไหม 
สิ#งนั&นทุกขห์รือไม่ทุกขล่์ะ ที#ใหคี้โมน่ะ มนัทุกขน์ะ  
คุณอารีพฒัน์: ทุกข ์ทรมาน  
อ.หมอเขียว: ทุกข์ทรมาน แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์นี# มันจะเพิ#มโรค ทุกข์นี# คือการ
เบียดเบียน ความเบียดเบียนคือการเพิ#มโรค ในพระไตรปิฎกเล่มที# 14 ท่านก็ตรัส วงการแพทยก์็ไป
ไม่ถึงไง เขามีวบิากมนัอยูที่#เราจะเดินใชว้บิากตามเขาไหมล่ะ นั#นล่ะค่อย ๆ ทบทวนขอ้มูลดี ๆ เราจะ
รู้ ถา้เราไปเคมีมนัก็ทุกขม์ากขึ&นทนัที 
คุณอารีพฒัน์: กวา่มนัจะใชง้านปกติได ้
อ.หมอเขียว: ใช่พอทุกข์มากขึ& น พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอะไรที#ท ําให้ทุกข์มากขึ& นคือการ
เบียดเบียน การเบียดเบียนทาํใหมี้โรคมาก มนัก็เพิ#มโรคทนัที สถิติก็มีให้เห็นชดั ๆ อยูแ่ลว้คนไปทาํ
ที#ทุกขท์รมาน ตายเกือบ 100 % อายสุั&นกวา่ปกติดว้ยซํ& า 
คุณอารีพฒัน์: ตามแขนขานี#ไหมไ้ปหมดเลยครับอยูห่้องเดียวกนั 
อ.หมอเขียว: ไหมไ้ปไหมด ใช่แต่ถา้เราอะไรที#เราสบาย สบายคือไม่เบียดเบียน 
คุณอารีพฒัน์: ตอนนี&ก็สบายครับ 
อ.หมอเขียว: ก็สบาย ก็ไม่เบียดเบียน ไม่เบียดเบียนโรคก็ลดลง โรคก็ลดลงทุกครั& งนั#นแหละ อนั
นี&ไม่ใช่โรคนะ นี#มนัเป็นค่าทางวตัถุ  
คุณอารีพฒัน์: เอา้ ผมรบกวนคุณหมอ เห็นยอดสูงขนาดนี&ไหมครับ AST 
อ.หมอเขียว: ผมไม่ไดต้กใจอะไรมนัจะลา้นนึงผมก็ไม่ตกใจมนัเลยนะ ผมอยากจะพิสูจน์ให้เห็น
ว่าผมอยากให้มันค่าเป็นล้านแล้วคนไม่ตาย นี#ท ําความเข้าใจกับสัจจะกับธรรมะไปเรื# อย ๆ 
พระพุทธเจา้ตรัสเรื#องอะไร มนัเป็นเรื#องลึกซึ& ง  
คุณอารีพฒัน์: มนัไม่สามารถบอกได้ว่า ถ้าไปแล้วอายุยืน ถ้าอยู่ตรงนี& อายุยืนกว่า มนัไม่มีใคร
บอกได ้
อ.หมอเขียว: ไม่มีใครบอกได ้ 
คุณอารีพฒัน์: ครับ 
อ.หมอเขียว: มนัอยูที่#วา่แบบไหนเรามีความสุขกวา่  
คุณอารีพฒัน์: ก็อยูอ่ยา่งนี& มีความสุข จะสังเกตตวัเองว่าถา้ไปนอนโรงพยาบาลนี# มนัจะเดี&ยง มนั
จะไปหอ้งนํ&าตอ้งลากนํ&าเกลือ ลากนํ&าเกลือแลว้ก็เขา้หอ้งนํ&า ไม่สามารถที#จะทาํปกติได ้จะใส่เสื&อ จะ
เช็ดตวัมาอยา่งนี&มนัมีความสุข เดินไปไหน เดินเขา้ห้องนํ& าก็สบาย ๆ เดินไปแลว้ก็มานั#งฟังอาจารย์
ต่อ การที#มาค่ายกบัไปโรงพยาบาล ตรงนี& มีความสุขมากกวา่ 100 % ครับ 
อ.หมอเขียว: ชีวติ อะไรมีค่าที#สุด ก็คือความสุขมีค่าที#สุด อะไรมีค่าที#สุดในชีวติล่ะ 
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คุณอารีพฒัน์: ครับ ถา้ไปแลว้นี# ทรุดโทรมกวา่จะทาํงานปกติได ้กวา่จะกลบัจะปกติไดนี้#มนัรู้สึก
วา่จะเพลียจะเหนื#อยมาก ๆ แต่มาตรงนี&แลว้นี#ผมขบัรถมาเองขบัไปกลบัเอง มาคนเดียวเหมือนคน
ปกติแต่คนอื#นถามก็ไม่อยากบอก พอบอกแลว้ก็ ผมบอกวา่เป็นมะเร็งตบัระยะสุดทา้ยนะ เพราะว่า
หมอบอกวา่ 3 ไป 4 แลว้ไป 4 แลว้ก็คือเป็นระยะที# 4 แต่ในตวัเองยงัเชื#อวา่ไม่ใช่คนทรุดขนาดนั&น 
เรามีความเชื#อว่าอย่างนั&น คุณหมอดูให้หน่อยว่ามนัน่าจะตายภายในปีนี& ไหม (หัวเราะ) เอาตรง ๆ 
เลย  
อ.หมอเขียว: ดูไม่ไดห้รอก มนัตอบไม่ไดห้รอก อยา่งนี&นะมนัจะตายหรือไม่ตายนี# สมมติวา่เรามี
ความสุขดีแลว้เราตาย สุดทา้ยชีวติมนัตอ้งตายอยูดี่ ฟังให้ชดั ๆ นะ เราไปคีโมเราก็ตอ้งตาย เราไม่ คี
โมเราก็ตอ้งตาย ป่วยก็ตายไม่ป่วยก็ตาย คนน่ะมนัตายอยูดี่ แต่ก่อนจะตาย จะทาํชีวิตให้มนัเป็นสุข
หรือเป็นทุกขพ์อสุดทา้ยมนัก็ไม่เหลืออะไร 
คุณอารีพฒัน์: อยากทาํชีวติใหเ้ป็นสุข  
อ.หมอเขียว: เออ้ เราก็ตอ้งก็เลือกเอาสิ จะเลือกสุขหรือเลือกทุกข ์
คุณอารีพฒัน์: เลือก แต่วา่เรายงัไม่มีความมั#นใจวา่อนัไหนจะยนืกวา่  
อ.หมอเขียว: อย่าไปสนใจว่าอะไรจะยืนกว่าความย ั#งยืนของชีวิตไม่ใช่เรื# องสําคัญ สําคญัที#
ความสุข ความย ั#งยนืของชีวติไม่ใช่เรื#องสาํคญันะ เพราะสุดทา้ยทุกอยา่งก็ดบัไป แมแ้ต่พระพุทธเจา้
ก็ไม่ไดอ้ะไรนะ สุดทา้ยท่านก็ไม่มีความรู้สึกอะไรสุดทา้ยก็ไม่มีความรู้สึกอะไร คนเราแค่เดินไปสู่
ความไม่มีความรู้สึกเท่านั&น เอาให้ชดั ๆ นะ เดินทางไปสู่ความไม่มีความรู้สึกเท่านั&น ในขณะที#เดิน
ไปสู่ความรู้สึกไม่มีความรู้สึกน่ะ ไอสิ้#งที#อยูใ่นระหวา่งทางน่ะมนัก็แค่ความจาํเท่านั&นแหละเราก็แค่
จาํไดว้า่เราทุกขห์รือสุข ทุกขห์รือสุข ทุกขห์รือสุข แค่นั&นแหละ ทุกอยา่งมนัก็แค่นั&นน่ะ สุดทา้ยทุก
อยา่งมนัมีแค่สัญญา คือความหมายรู้ จาํไดห้มายรู้ จาํวา่มนัคืออะไร สุขหรือทุกข ์สุขหรือทุกข์ สุข
หรือทุกข์ สุขหรือทุกข์มนัก็เท่านั&นเองนะ มีแค่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์แค่นั&นนะ แต่สุดทา้ยก็ไม่มี
ความรู้สึกอะไร 
คุณอารีพฒัน์: เมื#อสักครู่นี&ก็บอกนอ้งจิMบอยูเ่หมือนกนัวา่ตอนนั&น 100 % นะนอ้งจิMบที#คิดวา่จะไม่
กลบัไป พอมาเห็นผลเลือดแลว้ขออนุญาตวา่มนัยงั 50 อยู ่เพราะวา่มนัความคิดยงัไม่เปลี#ยนหรอก 
แต่ว่ามนัยงัไม่มั#นคงเท่าไร ยงัเป๋ ๆ อยู่ เพราะจาํไดว้า่เมื#อไปคีโมแลว้นี# กระทบหลายอย่างเลยครับ
ผมไม่เคยหงอกก็หงอก หูอื&อตาไม่เคยใส่แวน่มนัเป็นไปหมดครับ ฉีดเขา้ไปในในตบันี#มนัจะร้อน
ร้อนเสร็จแลว้นี#กวา่เขาจะทาํงานปกติไดต้อ้งนอนพกัผอ่นเป็น 2 อาทิตย ์2 อาทิตยก์็คือ 14 วนั ก็ครึ# ง
เดือนน่ะ อยูอ่ยา่งนี& เดีUยวเรากลบัไปก็ทาํอะไรก็ได ้ก็นั#นสิผมวา่ทางเลือกที#เราจะตอ้งตดัสินใจ 
อ.หมอเขียว: ใช่ อยูที่#เราตอ้งการความสุขหรือความทุกขแ์ค่นั&น ก่อนที#จะไม่มีความรู้สึกอะไร 
คุณอารีพฒัน์: ตอ้งการความสุข  



1037 
 

อ.หมอเขียว: ก็ตอ้งไปคน้วา่อะไรคือความสุข ทาํพลงัชีวติใหดี้ ทาํใจให้ดี  
คุณอารีพฒัน์: ใจดีแลว้ พลงัชีวติก็ดีขึ&น 
อ.หมอเขียว: จบทุกอย่างเชื#อมั#นในชีวิตของตวัเอง อยา่ไปเอาชีวิตไปแขวนไวก้บัความคิดของ
คนอื#นมาก เชื#อมั#นในชีวิตของตวัเอง ผล (การตรวจ) ก็เป็นการวดัใจว่าแกว่งกบัวตัถุไหม วตัถุไม่
เที#ยงบอกไวแ้ค่นี&  ตวัเที#ยงคือจิตวญิญาณ จิตวญิญาณที#มนัเป็นทุกขน์ั#นแหละมนัถึงเที#ยง เอาพลงัชีวิต
นั#นล่ะคือของจริง พระพุทธเจา้เชื#อพลงัชีวิตนะ มนัเป็นความรู้สึกจริงแลว้เราตอ้งอยู่กบัความรู้สึก
ของเรานะ เราควรจะอยู่กบัความรู้สึกที#ดี ๆ ที#เป็นสุข ก่อนที#จะไม่มีความรู้สึก สุดทา้ยก็ไม่มีใครมี
ความรู้สึก มนัจะอีก 100 ปีก็ไม่มีใครมีความรู้สึกอะไร เรามีความรู้สึกดี ๆ ไปจนกว่ามนัจะไม่มี
ความรู้สึก มนัดีที#สุดในโลก 
คุณอารีพฒัน์: ครับ ผมจาํได ้อยูใ่นวีซีดีของเมืองกาญจน์หรือเปล่าไม่รู้ บอกวา่ ตายไม่กลวัหรอก 
แต่คนเรามนักลวัตายหรือยงัไงนี#แหละผมก็เลยวา่ เอะ๊ มนัก็คลา้ย ๆ กบัวา่ ทุกคนมนัไปอยูแ่ลว้ทาํไม
เราตอ้งกลวัดว้ย เมื#อเราทาํดีที#สุดกบัชีวิตเรา เราไม่ไดเ้ฉยกบัชีวิตเมื#อคุณทาํดีที#สุดแลว้ คุณตดัสินใจ
เรื#องไหนก็เป็นเรื#องที#ดีที#สุดนะ ตดัสินใจคีโมก็ดีแลว้ มนัต่อมา มนัต่อได ้6 ปี คุณตดัสินใจไม่คีโม 
อะ๊มนัต่อได ้1 วนัก็เป็นเรื#องของคุณ เพราะมนัดีที#สุดแลว้  
อ.หมอเขียว: ใช่ ก็มนัดีที#สุดแลว้ 
คุณอารีพฒัน์: ถือวา่เราตดัสินใจ  
อ.หมอเขียว: ใช่ ถือว่าเราไดเ้รียนรู้ในสิ#งที#เราตดัสินใจ มนัจะออกมายงัไงมนัก็ดีที#สุดแลว้ ทุก
คนตดัสินใจตามบุญของตวัเอง 
คุณอารีพฒัน์: ครับ ขอบพระคุณคุณหมอครับ  
อ.หมอเขียว: ไม่เป็นไรครับ สาธุ 

(อารีพฒัน์. สัมภาษณ์ 2555, เมษายน 5) 
   

 
กรณีศึกษาที# 
1.35 วริาศิณี มณีโรจน์ 
หญิงไทย อาย ุ42 ปี 
จงัหวดักระบี# 
โรคไตเสื#อม 
 
คุณออ้ม: ชื#อออ้มค่ะ วริาศิณี มณีโรจน์ กราบสวสัดีค่ะ 
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จิตอาสา: อายเุท่าไรคะ 
คุณออ้ม: 42 ปีค่ะ   
จิตอาสา: บอกไปเลย หนูมาจากไหน 
คุณออ้ม: มาจากจงัหวดักระบี#นะคะ  
จิตอาสา: ค่ะ แลว้ก่อนที#หนูจะป่วยนี# เป็นมาอยา่งไร สั&น ๆ นิดนึงค่ะ 
คุณออ้ม: ป่วยตอนแรกเลยเริ#มแรกเลย เป็นไตอกัเสบเกิดจากครรภเ์ป็นพิษน่ะค่ะแลว้ก็ทาน
ยาจากโรงพยาบาลมาก็ทานเรื#อย ๆ มากลายเป็นไตเสื#อมพอ 
จิตอาสา: ตอนแรกครรภเ์ป็นพิษ 
คุณออ้ม: ค่ะ 
จิตอาสา: ทานยาจนไตเสื#อม 
คุณออ้ม: จนไตเสื#อม หมอบอกวา่ไตเสื#อม พอทาน ๆ มากลายเป็นวา่ไตวายระยะที# 5 ค่ะ ไตวาย
ระยะที# 5 แลว้ 
จิตอาสา: ก่อนไตเสื#อมนี# มีอะไรอีกไหม 
คุณออ้ม: ก่อนไตเสื#อมเมื#อปี 50 น่ะ ช็อกหมดสติไป 20 นาทีค่ะ แล้วก็ฟื& นมาแล้วก็หลงั
จากนั&นก็มาเมื#อเดือนกนัยาที#ผา่นมานี# ปีนี& ค่ะก็เป็นอมัพฤกษ ์เกิดจากไตวาย เป็นอมัพฤกษเ์ดินไม่ได้
ค่ะ เดินไม่ไดเ้ลย ผมร่วง ผมร่วงเล็บดาํ ทุกอยา่งเหมือนจะตายแลว้ 11 วนันอนอยูก่บัที#กระดิกไม่ได ้
ตอ้งป้อนอาหารค่ะทานเองไม่ไดค้่ะ แลว้ก็ก็เริ#มดีขึ&น ตอนแรกเลยเพื#อนมาเขา้คอร์สแลว้เพื#อนน่ะ
กลบัไปไปทาํนํ& าสมุนไพรฤทธิN เยน็สดให้กิน มนัก็เริ#มกระดิกขาเริ#มเดินได ้เริ#มดีขึ&นค่ะ เริ#มเดินได้
เริ#มช่วยเหลือตวัเอง เริ#มเขา้หอ้งนํ&าเองได ้เริ#มอะไรไดค้่ะ 
จิตอาสา: ดว้ยอะไรคะที#เดินได ้
คุณออ้ม: ดว้ยนํ&าสมุนไพรฤทธิN เยน็สดค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะเดีUยวก่อนนะนิดนึงก่อนที#หนูป่วยน่ะ ก่อนที#จะป่วยหนกันี# หนูป่วยเป็นโรคไต
มานานเท่าไร 
คุณออ้ม: 21  ปีค่ะ 
จิตอาสา: 21  ปี 
คุณออ้ม: 21  ปีค่ะ ทานยาตลอด 
จิตอาสา: ก็ไดไ้ปทานยาตลอดเลย 21 ปี นะคะ 
คุณออ้ม: ค่ะ  
จิตอาสา: จนทาํใหไ้ตเป็น 
คุณออ้ม: ไตเสื#อม  
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จิตอาสา: ไตเสื#อมแลว้ตอนหลงั 
คุณออ้ม: ไตวาย  
จิตอาสา: ไตวายเสื#อมและวายนะคะแลว้ทีนี&  21 ปีนั&นน่ะหนูน่าจะใชจ่้ายเงินไปสักประมาณ
เท่าไร ประมาณโดยคร่าว ๆ  
คุณออ้ม: อ๋อ ประมาณคร่าว ๆ ประมาณคร่าว ๆ นะที#ตอนหลงัมนัจะมี 30 บาทช่วยดว้ยนะ
คะ ก็มนัก็เป็นเกือบเป็นลา้นค่ะ ขนาดมีบตัร 30 บาทแลว้ก็ยงัมียานอกประเด็นออกมาอีกทุกอยา่ง ก็
ตอ้งก็ประมาณนั&นแหละค่ะ ค่าเดินทางมากรุงเทพอะไรต่ออะไรก็เยอะค่ะ เยอะมาก 
จิตอาสา: ในที#สุดเราก็ยงัไม่หายแลว้มาที#นี#มาดว้ยอาการอยา่งไร  
คุณออ้ม: มาดว้ยเมื#อเดือนกนัยายนนี#เป็นอมัพฤกษน์ะคะแลว้ก็ไดท้ราบข่าวจากเพื#อน เพื#อน
มาก่อน เพื#อนมาเขา้คอร์สที#นี#มาก่อน แล้วเพื#อนกลบัไปแนะนาํสมุนไพรฤทธิN เยน็สด ครั& งแรกที#
ไดรั้บคือสมุนไพรฤทธิN เยน็สดอยา่งเดียวค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณออ้ม: ค่ะแลว้ก็มนัเริ#มดีขึ&น มนัเดินไดช่้วยเหลือตวัเองได ้เขา้ห้องนํ& าเองได ้โดยที#ไม่ตอ้ง
เป็นภาระของเพื#อนของญาติพี#นอ้งค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณออ้ม: ก็ตดัสินใจมาค่ะ ตดัสินใจมาเพราะว่าคุณหมอบอกว่าวนัที# 28 ธันวาคม เดือนนี&
จะตอ้งฟอกไตค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะแลว้หนูหนีการฟอกไตเลย 
คุณออ้ม: ค่ะไม่ฟังแลว้ไม่ฟังคุณหมอแลว้ ฟังจนไตวายแลว้ไม่ไหวแลว้ 
จิตอาสา: อาศยัยามาจนไตวายนะจากเสื#อมจนวาย 
คุณออ้ม: ค่ะ 
จิตอาสา: แลว้จะฟอกเราก็หนีฟอกเลย 
คุณออ้ม: ค่ะจะฟอก เราบอกว่าไม่ไหวแลว้ ตงัค์ก็หมดลงทุกทีรักษาจนตงัค์หมดแล้วไม่มี
ตงัค ์
จิตอาสา: มั#นใจวา่ไม่ฟอกแน่หรือเปล่านี# 
คุณออ้ม: มั#นใจค่ะมั#นใจวา่ไม่ฟอก 
จิตอาสา: ด้วยอะไรถึงมั#นใจเมื#อมาที#นี#  เห็นวนัแรกยงัเดินกระเผลก ๆ อยู่วนัแรกมาถึงทาํ
อยา่งไรมนัจึงดีขึ&นเชิญค่ะ 
คุณออ้ม: วนัแรกมาถึงเหนื#อยมากเลยจากการเดินทางดว้ยค่ะ วนัแรกแฟนเอาสมุนไพรฤทธิN
เยน็สดให ้2 ขวด ขวดนํ&าค่ะขวดอนันั&นค่ะ เราก็ทานจิบไปฟังคุณหมอบรรยายไป จิบไป ฟังไป เรื#อย  ๆ 
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ตื#นนอนมา บอกแฟน ทาํไมขาเดินได้ ทาํไมมนัเดินตรงได้มนั อศัจรรย์ แล้วก็ครั& งที# 2 อบ พอก 
หยอดหูคือทาํก่อนเลย 
จิตอาสา: วนัที# 2 ใช่ไหมวนัที# 2 ของคอร์ส 
คุณออ้ม: ค่ะทาํหมดเลยทาํก่อนกวัซาดว้ยน่ะวนันั&นทาํทุกอย่างเลยวนัที# 3 ทานฉี#เลยค่ะ ที#
บอกวา่ทานฉี#แลว้ค่ะ วนัที# 2 ดีทอ็กซ์ ทาํทุกอยา่งเลยค่ะทาํก่อนเลยเพราะวา่เวลาทุกเวลามนัมีค่าอยา่
รออยา่รอเวลาเพราะคนเรา ยิ#งอายมุากยิ#งรอไม่ไดเ้ลยมนัคือเวลาเราเหลือนอ้ยค่ะรอไม่ได ้
จิตอาสา: อายหุนูเท่าไรนะตอนนี&อายเุท่าไร 
คุณออ้ม: 42 ค่ะรอไม่ไดอ้ายุเราก็มากแลว้ เริ#มคือรอไม่ไดเ้ลยทาํก่อนเลย ลดัเลยลดัคิวไป
ก่อนเลยล่วงหน้าค่ะ มนัก็ได้ผลจริงแล้วก็จากอาการที#ว่าเหมือนคนหมดแรงเหนื#อยอะไรอย่างนี&
แฟนตอ้งพยงุไม่ตอ้งพยงุแลว้ค่ะ ซกัผา้เองได ้2 วนัแลว้ซกัผา้เองตลอด ซกัผา้ให้แฟนดูวา่มีแรงแลว้ 
ก็เมื#อเชา้ทานนํ&าสมุนไพรฤทธิN เยน็สดไหมคะ ฝีมือนะ ทาํสมุนไพรฤทธิN เยน็สดใหท้านนะคะ  
จิตอาสา: อ๋อขี& มือหนูเองเหรอ 
คุณออ้ม: ฝีมือไม่ใช่ขี& มือ ฝีมือนะคะ ทาํขยี&ใบย่านางค่ะ ให้ทุกท่านไดท้านนะคะ ก็รู้สึกมนั
อย่ารอ อย่ารอเวลากลบั คือตอ้งปฏิบติัเลยตอ้งรีบทาํเลย ทาํไดท้าํเลยค่ะ ฉี#ทานเลยค่ะสะอาดมาก
หอมดว้ย หอมมากสะอาดมากไม่ตอ้งรอ ถา้คุณรอวนันี& คุณจะเสียใจนะคะคุณจะเสียใจคุณจะไม่มี
มนัโอกาสมนัไม่มีนะ คนเราโอกาสที#จะเจออะไรที#ดี ๆ มนัไม่มี คนเราถา้เราจิตใจดีกรรมดีก็จะมา 
ทุกอยา่งจะมาดีมากเลยค่ะ 
จิตอาสา: ไม่รอ ไม่หวงั แต่เราทาํใช่ไหม 
คุณออ้ม: ทาํค่ะใช่ค่ะ 

(วริาศิณี มณีโรจน์. สัมภาษณ์, 2557) 
  

 
กรณีศึกษาที# 
1.36 วรัมพร เลิศวมิลชยัศิริ 
หญิงไทย อาย ุ17 ปี 
จงัหวดัระยอง 
โรคภูมิแพ ้
 
นอ้งนุ่น:นี#ที#มาก็เพราะวา่ตอนแรกพ่อมาก่อนค่ะ พ่อมาเขา้ค่ายที#นี#เพราะพ่อเฉียดตาย 50/50 50 ตาย 
50 อยูอ่ะไรอยา่งนี& ใช่ไหมคะ พอเขา้มารักษาปุ๊บปัMบ ๆ หาย แลว้ก็ตรงกบัขอ้หนึ#งที#หมอเขียว 
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บอกถา้ใครไปถึงบา้นปุ๊บเอาเลย เอาเลย ๆ เอาเลย ๆ  
จิตอาสา: ก็คือพรหม 3 หนา้ เอาไปใชก้บัเราค่ะ 
นอ้งนุ่น:  พ่อบอกหนูเลยว่าเอาเลย ๆ กินฉี#  ๆ ไอนี้# ๆ ดีหมดเลย หนูก็เลย เอ๊ย อะไรมาไม้
ไหนนะทุกคนในบา้นก็จะแบบเหมือนกบัเฮย้ พ่อสุดโต่งแลว้ก็บอกพ่อ เตือนแลว้ พ่อสุดโต่งไปนะ 
อยา่งไรอยา่งนี&แลว้ทีนี&พอ่ก็เลยใชมุ้กเคล็ดลบั นุ่นอยากสวยป่ะเฮย้ ป๊ามีทางเหรอเพราะอยากหายสิว
มากเลย เพราะวา่รักษามาเป็นหมื#นแลว้ก็ ไม่หายสักที พ่อเลยบอกวา่ใชฉี้#ไง ไม่เอา ไม่เอา ๆ ๆ ที#นี& ก็
เลยแบบ แล้วพอเหมือนกบัมีคนบอกว่าเหมือนทุเรียนอร่อยที#หมอบอกอร่อย ๆ พ่อบอกมนัดี ๆ 
กรอกหูทุกวนั วนัหนึ#งเรานั#งยองฉี#อยู ่เราก็รู้สึกวา่ เอะ๊ ก็อยากรู้เหมือนกนัฉี#มนัเป็นยงัไงแลว้ก็เอานิ&ว
นี#แหละแตะลงไป พอฉี#ปุ๊บแตะเลยก็ป้ายปาก อื&อหืม เปรี& ยวจีMดเลยเพราะวา่เราชอบกินเปรี& ยวมากไง 
เราก็เลยบอกมนัไม่ไหวแลว้ทีนี&ก็วนัที#สองลองอีกเอาอีก มนัตอ้งไดน่้า เพราะว่าเป็นคนที#ตั&งใจแลว้
ทาํก็ต้องทาํให้ได้ ก็แตะอีก พอกินอีก ขมเพราะวนันั&นก็ไปกินอาหารอะไรสักอย่างหนึ# งนี#ค่ะ 
เพราะวา่หนูก็เป็นคอเนื&อววัเหมือนกนั  
จิตอาสา: ค่ะ ก็เลยแบบ ลองเทส อนันั&นยงัไม่เคยมาเขา้ค่ายเลย 
นอ้งนุ่น: ยงัไม่เคยค่ะ  
จิตอาสา: คุณพอ่พดูกรอกหูจนทาํเองเลยเหรอคะ 
น้องนุ่น: มนัก็พ่อเขามีเหมือนกบั เราสื#อกนัได้ค่ะ เราแบบพ่อพูดอะไรแล้วมนัจะ วิ&ง ๆ 
เหมือนถูกสะกดจิต แลว้พอหลงัจากนั&นแลว้ก็พ่อก็เลยปรับอาหารให้ พอเราบอก เอ๊ย ป๊ามนัเปรี& ยว
ไป มนัไอนี้#ไปมนัไม่ไหว พ่อก็ทาํอาหารให้เป็นพ่อครัวเองเลย ปกติไม่ทาํอาหารนะให้แม่ทาํ แลว้
พอหลงัจากนั&นก็ ฉี#มนัอร่อยมนัชิมแลว้ดี สักพกัขมิบไวข้มิบไว ้หาอะไรมารอง เอามือมารอง ซด 
(ยกมือขึ&นป้ายหนา้) โอโ้ห แบบเตม็ที#มากเลย พอหลงัจากนั&นพอรู้ตวัวา่จะฉี#ปุ๊บ เราตอ้งไปหยิบแกว้
มาแลว้เราก็ แลว้เราก็รองเลยค่ะ หลงัจากนั&นก็ซดไปสักครึ# งแกว้พอเหลืออีกนิดนึงเราก็เอามาทาหนา้
ทาตวั มนัเป็นโลชั#นชั&นดีเลยนะคะ ปกติหนูจะเป็นกลากนํ&านม มนัจะเป็นจุด ๆ ใช่ไหมคะเป็นด่าง ๆ 
บา้งพอมาใชทุ้กวนั ๆ ตบ ๆ ตบ มีวิธี (เอามือตบแปะ ๆ ที#แขนซ้าย ขวา) ตบค่ะ แลว้ก็แบบยงังี&นวด
หนา้ (เอามือตบ ๆ นวด ๆ ที#หนา้) มนัจะเหมือนดาโบะ๊ดาโบะ๊ที#หนูเคยบอกไวน้ะคะมนัก็จะนุ่มหนา้
มากใช่ไหมคะ เพราะอะไรเพราะว่าฉี# เราอร่อยมากเลย เพราะอะไร เพราะอาหารเราอร่อย เพราะ
อาหารคืออะไร เพราะอาหารก็คือสูตรหมอเขียวนี#เองค่ะ หนูเป็นคนชอบกินจืดอยูแ่ลว้ แลว้พอพ่อ
ทาํให ้มนัก็เลยเป็นอะไรที#แบบเพอร์เฟ็คมากเลย มนัอร่อยมาก ๆ เลยค่ะ 
จิตอาสา: แลว้ยงัไงถึงไดม้าค่ายที#นี#คะ 
นอ้งนุ่น: หลังจากนั& นเราก็เลยแบบ พ่อบอกอีกว่า เนี# ยนํ& าหนักพ่อลดไปห้าโลแปดโล 
บา้น่ะป๊า เราอยากลดนํ& าหนกัมานานแลว้ไง แลว้ทีนี&ก็เลย ก็หาวนัเวลา มนัไม่ตรงสักทีคงจะมีวิบาก
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กรรมที#เราเคยกินอะไรไวก้็เลยไม่ตรงสักที มีวนัหนึ#งมนัตรงมาก ๆ เลยค่ะ หนูก็เลยมาไดแ้ต่วา่ตรง
แค่สามวนัเพราะวา่ก็คือ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย ์หนูก็เลยมา  
จิตอาสา: อนันี& เป็นครั& งแรกหรือเปล่าคะที#มา 
นอ้งนุ่น: นี#ไม่ใช่ค่ะ นี#ครั& งที#สามแลว้ แต่คือสองครั& งแรก มาสามวนัสุดทา้ยค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ แลว้ตอนที#มาครั& งแรกนี#ไดเ้รียนรู้แลว้ไดก้ลบัไปใชเ้ลยหรือเปล่าคะ 
นอ้งนุ่น: ใชเ้ลยค่ะ ทนัที  
จิตอาสา: ทนัทีเลยใช่ไหมคะ 
นอ้งนุ่น: ใช่ แต่ว่าก็ยงัมีเนื&อสัตวบ์า้ง เพราะว่าเราก็ตอ้งปาร์ตี&กบัเพื#อนใช่ไหมคะ แบบเด็ก
กรุงเทพเลิกเรียนเสร็จปุ๊บก็เซ็นทรัล เขา้เซ็นทรัลอะไรก็แบบ ร้านอาหารตอ้งหรูเท่านั&นมื&อหนึ# งนี# 
ไม่ต ํ#ากวา่พนัหนึ#ง แบบเดือนหนึ#งหนูใชส้องหมื#น พดูตรง ๆ เลย  
จิตอาสา: แลว้ตอนนี&ตั&งแต่มาหาสูตรหมอเขียวนี# ตอนนี& เหลือเดือนละกี#บาทคะ 
นอ้งนุ่น: (หัวเราะ) ของมนัแพง อาหารสุขภาพนี#ก็แพงนะ ไอติมก็ถ้วยหนึ# งสองร้อยแล้ว 

หมื#นนึงแลว้กนั ก็เลยเหลือเดือนละหมื#นค่ะ  
จิตอาสา: เหลือเดือนละหมื#นนะคะ อยา่งนี&ตอ้งมาบ่อย ๆ อีกหน่อยจะเหลือศูนยบ์าท ดีไหมเอ่ย  
นอ้งนุ่น: คงเป็นไปไม่ไดค้่ะ (หวัเราะ) 
จิตอาสา: นี#ไดข้่าววา่งวดนี& เนี#ย คุณพอ่ปล่อยใหบิ้นเดี#ยวมาเองใช่ไหมคะ 
นอ้งนุ่น: ใช่ค่ะบินเดี#ยว คือแบบวา่ตอนแรกก็ตอ้งเกริ#นนาํก่อน อนันี&มนัฝังใจ หนูก็อยากไป
อเมริกาใช่ไหม หนูก็ค่านิยมตะวนัตกอยู่นะคะ ก็แบบเห็นครูฝรั#งที#โรงเรียนหล่อค่ะ แลว้ก็เลยแบบ
ฉันจะตอ้งหาทุนไปอเมริกาให้ได ้ก็เลยไปนั#งศึกษาอ่านแลว้ติด พ่อ ติดแลว้นี#มนัตอ้งใช้สองแสน
สามแสนน่ะในการใชเ้รียน พ่อบอกวา่คิดดูดี ๆ นะ เราก็จะส่งทางอีเมล์กนั โอโ้ห แบบส่งไปนํ& าตา
ไหลไป แบบพอ่ไม่ใหไ้ป พอ่พดูธรรมะกระหนํ#าเลย หนูก็เลยแบบทาํใจ  
จิตอาสา: จริงไหมคะ 
นอ้งนุ่น: แลว้หลงัจากนั&นหนูก็เลย พ่อก็เลยเหมือนกบัวา่ปล่อยลูกมากขึ&นให้ผจญเดี#ยว ผจญภยัเดี#ยวเลย
บอกป๊าเดีUยวหนูจะไปนี#นะ จตุจกัรคนเดียวนะ เดีUยวไปนูน้นะสักพกัก็จะเริ#มไปไหนไดไ้กลมากขึ&น
ค่ะ แลว้หลงัจากนั&นพ่อเลย เอา้นี#มีค่าย 1-7 นะ มาไหม หนูก็บอกตอนแรกก็ยงัลงัเล ไม่มา มีเรียน
พิเศษเป็นเดือนเลย แล้วสักพกั เอ เราอยากมาหมอเขียวมาก ใจมนัอยากมา อีกใจก็อยากเขา้
มหาวทิยาลยั แต่ทีนี&ก็เลยคิดวา่เราก็มานั#งพิจารณาทีละกรณีใช่ไหมคะ กรณีเรียนพิเศษนี#มนัลงเรียน
เมื#อไรก็ไดใ้ช่ไหม มีเงินก็ไดเ้รียนแลว้แต่ถา้เกิดของหมอเขียวนี#สิ เราจะมีเวลาไหม เราจะมีโอกาส
ไดม้าอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็เลยตดัสินใจมาที#นี# มาเอาธรรมะเพื#อไปนี#ดว้ย  
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จิตอาสา: แสดงวา่จริง ๆ แลว้เนี#ยไม่ใช่คุณลูกฉลาดนะคะ ตอ้งบอกวา่คุณพ่อฉลาดนะคะ เขา
เรียกวา่พาลูกมาละลายพฤติกรรมที#นี#นะคะ หากใครสนใจจะพาลูกมาละลายพฤติกรรมที#นี#ก็ยนิดีนะคะ  
นอ้งนุ่น: ตอ้งไปปรึกษาพอ่ พ่อกลยทุธการพดูดีมาก 
จิตอาสา:  ดีมากเลยใช่ไหมคะ 
นอ้งนุ่น: ดีมากเลยค่ะ 
จิตอาสา:  แลว้อยา่ง..(หวัเราะ) 
นอ้งนุ่น: ยกตวัอย่างวา่ สมมติพ่อนั#งทาํงานอยู่ นุ่นไปหยิบกระดาษมาสิ ได ้ป๊าหาไม่เจอค่ะ 
ทาํไมซื#อบื&ออยา่งงี&  ขอ้หาซื&อบื&อมนัเป็นอะไรที#แบบ โอโ้ฮ หนูตอ้งขึ&นไปห้องนอนแลว้ไปนั#งร้องไห ้
กรีMดคนเดียวค่ะ แลว้ก็ไม่คุยอะไรกบัพ่อเลย พ่อชอบพูดอะไรตรง ๆ แต่พอถามป๊ารู้ไหม ป๊าทาํร้ายนุ่น 
เขาก็ตอนไหนเหรอ อะไรเหรอก็ที#ป๊าบอกซื#อบื&อ อา้วป๊าพูดไปเหรอ ไม่มีสติเลยเพราะพ่อทาํงานอยู่
ไง ใช่ค่ะ  
จิตอาสา: เห็นไดข้่าวปกติเดีUยวนี& เด็กสมยันี& เขาตอ้งเล่นเฟสบุ๊ค แลว้น้องนุ่นนี#เล่นเฟสบุ๊คกบั
เขาไหมคะ 
นอ้งนุ่น: ตอน ม.4-ม.5 พี#เขาสมคัร เราก็อยากมีบา้ง พี#บอกไม่ตอ้งเล่นหรอก แกเล่นไม่เป็น
หรอก คอมใช้เป็นหรือเปล่าหวัโบราณน่ะหนู หนูก็ใชค้อมไม่ค่อยเก่งเท่าไรค่ะ แลว้ทีนี& ก็เลยมานั#ง
ศึกษา ก็เล่นก็เล่น แลว้ก็ แต่ที#เล่นน่ะ ไม่ไดเ้ล่นอะไรหรอก ก็คือจะหาพวกคาํธรรมะวา่เหมือนกบั
หนูเป็นโรคเครียดชอบเครียดน่ะ  
จิตอาสา:  ชอบเครียดเหรอคะ 
นอ้งนุ่น: ใช่ค่ะ สมมติว่าสมมติอาไม่ยิ&มให้หนูนี#หนูคิดแล้ว หนูทาํอะไรให้อานะ หนูไป
อะไรจะเก็บเล็กเก็บนอ้ยทุกอยา่งเลย แต่พอมาฟังหมอก็แบบ คือเราไม่ตอ้งเอาแมแ้ต่คาํขอบคุณหรือ
รอยยิ&ม ก็เลยแกไ้ดท้นัทีเลย  
จิตอาสา: ไดช้ดัเลยนะคะเนี#ย 
นอ้งนุ่น: ใช่ เวลาหมอเขียวพดูอะไร ใหเ้อาชีวติตวัเองน่ะที#เคยผา่นมา เอาใส่เขา้ไปในที#หมอ
เขาสอน 
จิตอาสา: ขอโทษนะคะ นอ้งนุ่นอายเุท่าไรคะ 
นอ้งนุ่น: สิบเจด็อีกสองเดือนสิบแปดค่ะ  
จิตอาสา: โอโ้ห สิบเจ็ดนะคะ เท่ากบัอายุลูกสาวเลยนะคะ โห มีไหมคะเด็กรุ่นใหม่คิดได้
ขนาดนี&ค่ะ เห็นบอกวา่ก่อนมานี#เมื#อก่อนนอ้งนุ่นนี#มีอาการที#ก่อนที#จะมารับประทานอาหารสูตรคุณ
หมอนี# มีอาการปวดประจาํเดือนใช่ไหม 
นอ้งนุ่น: ใช่แลว้  
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จิตอาสา: ไหนเล่าใหฟั้งนิดนึง 
นอ้งนุ่น: หนูก็ไม่ไดมี้โรคอะไรร้ายแรงแหละเนาะแต่คือตอนแรกเป็นภูมิแพติ้ดจากพ่อไง 
ภูมิแพเ้บา ๆ แบบตื#นขึ&นมาก็จะ จามฮา้ดชิ&ว อย่างงี& เลยค่ะ แล้วก็จะเป็นอะไรที#แบบ นิดนึง ๆ ก็
จะฮดัชิ&วตลอดเลย พอ่ก็จะบอกกินยา กินยา กินยา กินปุ๊บตาย กินปุ๊บตาย นอนตายอยูซ่มอยูบ่นหอ้ง  
จิตอาสา: คืออนันี& คือก่อนที#จะเจอคุณหมอใช่ไหมคะ 
นอ้งนุ่น: ใช่ ก่อนที#จะเจอ และหลังจากนั& น และก็พอเริ# มมีประจําเดือน ตื#นเต้นนึกว่า
ช็อกโกแลตติด บา้น่ะ มนัเป็นสีนํ& าตาลเราก็ไม่รู้ใช่ไหม ก็ อนันี& อะไรเหรอก็ยื#นให้เขาดู แม่บอกนี#
แหละประจาํเดือน เราก็เหรอครั& งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามนัคืออะไรนะ หลงัจากนั&นเลือดมนัก็มาแปดวนั
เก้าวนัเลยมาแบบก็หนักมาก แล้วพอผลัด ผลัดเดือนต่อไปใช่ไหมคะ หนูก็จะเป็นลมเวลามี
ประจาํเดือนปุ๊บหนูก็จะเหงื#อตกแลว้ก็แบบ คือเหมือนคนจะตายแลว้เหมือนคนเป็นโรคร้ายแรงมาก
เลย  
จิตอาสา: เรียกวา่มีอาการหมดแรง 
นอ้งนุ่น: หมดแรง เหงื#อตก ใช่ 
จิตอาสา: หมดแรง เหงื#อตกเหมือนกบัมนับีบรัดไปหมดทั&งตวัใช่ไหมคะ  
นอ้งนุ่น: มนัเหมือนกบัวา่ วิ&ง ๆ สติหลุดแลว้บอกแม่กาํลงัจะตายแลว้พี#ชายก็นั#งเล่นคอมตึก ๆ ตึก ๆ  พี#
มานี#หน่อย ไม่ ไม่สนใจหนูเลย  
จิตอาสา: เป็นอยา่งนั&นนานหรือยงัคะ 
นอ้งนุ่น: หนูเป็นทุกครั& ง ทุกครั& งที#เป็น ทุกครั& งที#เป็นประจาํเดือน  
จิตอาสา: แลว้หลงัจากที#มาเจอคุณหมอเขียวล่ะคะ 
นอ้งนุ่น: ก็พอ่เนี#ยแหละ ก็ยงัไม่ไดเ้จอหรอก แต่วา่พ่อเขาเอาอาหารไปปรับให้ อยูดี่ ๆ ก็พอ
หลังจากปรับใช่ไหมคะเดือนต่อมาก็ อ้าวนี#อ้าวเลือดมาแล้วเหรอคือไม่รู้ ไม่ รู้เลยว่าแบบมี
ประจาํเดือนน่ะ มนัเป็นอะไรที#แบบ การไม่เร่งผลนี#มนัดีจริง ๆ เพราะว่าเหมือนกบัเราไม่ไดใ้ส่ใจ
มนัน่ะค่ะวา่มนัจะเกิดอะไรขึ&นน่ะพอประจาํเดือนมาปุ๊บก็ไม่รู้เรื#องเลย 
จิตอาสา: แสดงวา่คุณพอ่หลอกใหรั้บประทานอาหารสูตรคุณหมอเขียว 
นอ้งนุ่น: ไม่คือ..  
จิตอาสา: ทานนานหรือเปล่า 
นอ้งนุ่น: คือบา้นหนูเป็นคนที#กินจืดอยูแ่ลว้ แม่ก็คือเติมนํ& าปลาสองเหยาะเวลาทาํอะไรอยา่ง
นี&ก็ใส่ซีอิMวซะมากกวา่ แลว้พอ่เป็นคนกินจืดดว้ยค่ะ เพราะพอ่เขาแบบรู้จกัประยุกตไ์ง เอาเผือกมาทาํ
ไอน้ั#นไอนี้#มนักินแลว้ก็แบบดีขึ&น 
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จิตอาสา: ก็คือว่าพอเรารับประทานอาหารสูตรนี& นี#  แล้วอยู่ ๆ อาการที#เราเคยปวด เหมือน
กาํลงัจะตาย อยู ่ๆ มนัก็หายไปโดยไม่รู้ตวัเอง ใช่ไหมคะ 
นอ้งนุ่น: ใช่ ถูกตอ้งค่ะ แต่นํ&าสมุนไพรฤทธิN เยน็สดก็กินทุกวนัเลย 
จิตอาสา: ก็คือรับประทานนํ&าสมุนไพรฤทธิN เยน็สดเป็นประจาํอยูแ่ลว้ใช่ไหมคะ 
นอ้งนุ่น: ใช่ แล้วที#หมอพูด กิจกรรมทุกอย่างมนั มนัตรง มนัตรงหมดเลยเหมือนกับโอ ้
เหมือนเขารู้แลว้เขาจะเจาะใจเรายงัไงไม่รู้ แต่คือมนัก็เจาะทุกคนแหละนะ 
จิตอาสา: หมายถึงวา่วนัที#มาฟังคุณหมอแลว้เหมือนกบัวา่คุณหมอพูดกบัเราใช่ไหมคะ 
นอ้งนุ่น: ใช่ เหมือนกบั รู้ไดไ้งเนี#ย มนัตรงหมดเลยค่ะ 
จิตอาสา: แลว้เห็นบอกวา่ก่อนหนา้จะมานี#สิวเยอะมากเลยใช่ไหมคะ 
นอ้งนุ่น: สิว (หวัเราะ)  
จิตอาสา: สิวเยอะมาก เอะ๊แลว้สิวมนัหายไหมคะ 
นอ้งนุ่น: ใช่ หนูขา้มตอนนั&นไป ตอนไหนก็ไม่รู้นะ หนูเป็นคนพูดเร็ว ฟังหนูให้ทนัแลว้กนั
พอเป็นสิวใช่ไหมคะ เราก็จะแบบว่าสิวเต็มหน้าเลย ตรงนี&  ตรงนี&  (เอามือจิ&มที#หน้า) อ๊ะ ๆ ขึ&นมา
อาทิตยล์ะครั& งอกัเสบ อกัเสบ พอแลว้พอ แลว้ก็เอาหวัสิวออก ชนไอนี้# เลือดแตกอยูค่ากระจกรถ ใช่
ค่ะ บอกป๊าเนี#ยเป็นนี#พ่อก็เลยบอก ตอนแรกพ่อไม่ให้ไปเพราะพ่อบอกมนัไร้สาระมาก แต่วา่พ่อทาํ
กระดาษแลว้มีลูกคา้เป็นเรื#องความสวยความงาม ลองไปดู หมดไปหมื#นเจด็ก็ไม่เห็นจะหายเลย  
จิตอาสา: หมายถึงวา่ไปหาหมอแผนปัจจุบนั รักษาสิวตามที#วยัรุ่นเขาหากนั 
นอ้งนุ่น: ใช่ เลเซอร์ยิง ใส่เจล โอยรําคาญทรมานจีMด ๆ แลว้พอมานี#ก็เลยใชอ้ย่างที#บอกค่ะ 
ปรับอาหารดว้ย แลว้ก็ใชฉี้#เหมือนกบัมนัตอ้งควบคุมใหไ้ดน้ะ 
จิตอาสา: ก็คือใชเ้รื#องของการปรับอาหารนะคะ แลว้ก็ใชฉี้# 
นอ้งนุ่น: ใช่ แต่หนูบอกตรง ๆ นะ หนูไม่ไดใ้ชฉี้#ทุกวนันะมนัเหมือนกบัวนันึง ถา้สมมติเรา
อยากกินตม้ยาํกุง้ วนันี& เราอยาก กินฉี# อะไรอย่างนี& ค่ะ มนัไม่ตอ้งใชทุ้กวนัก็ไดเ้พราะว่าเหมือนกบั
บางคนใจมนัยงัไม่ไปไง แบบมนัจะส่งสัญญาณมาเองถา้เราไดล้องชิมฉี#แลว้ครั& งนึง มนัจะมีสัญญาณ
ตอบรับมาเรื#อย ๆ วา่เฮย้เราตอ้งการฉี#นะแต่ถา้เกิดบางวนัเราไม่ตอ้งการ มนัก็จะไม่ตอ้งการค่ะ 
จิตอาสา: อ๋อก็คือหมายถึงวา่ฟังสัญญาณจากร่างกายของเรา 
นอ้งนุ่น: ใช่ แบบวนันี&  ทาํไมมนัรู้สึกเหมือนมนัจะบอกเองมนัมีเซ้นส์เอง มนัตอ้งเอามือมา
รองค่ะไม่งั&นมนัจะแบบ 
จิตอาสา: เหมือนขาดอะไรไปหรือเปล่า ? 
นอ้งนุ่น: ใช่ มนัเหมือนกบัถา้วนันี&ไม่ไดกิ้นฉี#มนัจะรู้สึกอะไรยงังี&  
จิตอาสา: แลว้ตกลงวา่สิวมนัหายไปตอนไหนคะเนี#ย 
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นอ้งนุ่น: มนัหายไปเองอีกแลว้ค่ะ  
จิตอาสา: มนัหายไปเองแบบไม่รู้ตวัใช่ไหม 
นอ้งนุ่น: ใช่ เพียงแต่วา่หนูควบคู่โดยการใชผ้งถ่านแลว้ก็มนัจะมีผงไพลอค่ะ คือใชสู้ตรร้อน
มาช่วยดว้ยค่ะ ที#มีไพลขมิ&นให้หนา้เนียนน่ะค่ะ ตอนแรกก็เป็นสิวปุ๊บเป็นแผลเป็นอีกใช่ ตอนนี&ก็ยงั
มีเป็นบา้ง  
จิตอาสา: ตอนนี& ดูแลว้ร่องรอยมีไหมคะ เป็นสิว ไม่มีเลยนะ 
นอ้งนุ่น: มีบา้งนิดหนึ#งค่ะ มนัปะทุออกมาตรงนี&นะคะ มนัพร้อมจะมี  
จิตอาสา: อนันี&มามีความกงัวลใหม่อีกบอกวา่ ทาํไมประจาํเดือนที#เคยมามนัยงัไม่มา 
นอ้งนุ่น: นั#นน่ะสิ หนูก็เลยงงแต่ว่าหนูตั& งจิตมาวนัแรกแล้ว เพราะว่าหนูทุกรอบเลยไม่รู้
เป็นไร คราวที#แล้วสองครั& งใช่ไหมคะมา เป็นประจาํเดือน เวลาไปค่ายไหนตอ้งเป็นประจาํเดือน
ตลอดเลย พอมานี#ปุ๊บตั&งจิตก่อนมาขอใหป้ระจาํเดือนไม่มาเถอ้ะ 
จิตอาสา: มิน่า ตอนนี&พอขอใหป้ระจาํเดือนไม่มา ประจาํเดือนไม่มา กงัวลอีก 
นอ้งนุ่น: ใช่ ขอให้ไม่มาแต่หนูมหัศจรรยอ์ย่างนึง วนันั&นหนูไปวิ#งใช่ไหม หนูเดินเร็วค่ะ 
แลว้ฝนมนัจะมาตลอดเลยค่ะหนูก็ตั&งจิต ขอให้คุณงามความดีที#หนูทาํนะอย่างเพิ#งมาเลยนะจ๊ะ ก็
บอกฝนวา่อยา่มานะ พอวิ#งทุกครั& งก็อยา่เพิ#งมา บอกถา้ถึงสวนป่านาบุญเมื#อไร มาเลยตกเลยพอกา้ว
ปุ๊บตกพรึ# บ ก็เลยบอกนี#มนัฟลุคหรือเปล่า หรือวา่มนัอะไรล่ะคือมนัไม่ตกตอนที#หนูเดิน แต่พอลง
พอขา้มปุ๊บตกเลย พอกา้วถึงที#นี#  
จิตอาสา: จริง ๆ จะบอกว่าครอบครัวน้องนุ่นนี#เขาเป็นจิตอาสาของเรานะคะ แลว้ก็มาค่าย
แลว้มาบาํเพญ็ ตอ้งบอกวา่เป็นการบาํเพญ็ที#ไดม้าทั&งครอบครัว ค่ายที#แลว้พี#ชายมา พอค่ายนี& นี#คุณพ่อ
เลยส่งลูกสาวมาเองเลยนะ นั#งรถมาเองดว้ย ถา้ปกติลูกเราอายสิุบเจด็อยา่งนี& เราไม่กลา้ปล่อยมานะ นี#
เขาบอกแสดงวา่เขาค่อนขา้งเชื#อในเรื#องของกรรมมากเลยนะคะ ปล่อยใหลู้กมาเองนี# 
นอ้งนุ่น: ใช่ ก็คือพอ่นี#ก็อยูที่#พอ่แม่ดว้ยค่ะ ถา้เกิดพ่อแม่มั#นใจลูกวา่ไม่ไอนี้#หรอก คือพ่อเคย
บอก ป๊าถา้เกิดหนูโดนข่มขืนทาํไงดี ถา้เกิดป๊าให้นุ่นนั#งกินขา้วอยู่แลว้โจรเขา้บา้นทาํไงป๊าบอกว่า 
มามากินขา้วดว้ยกนัสิ ใหช้วนโจร โจรก็จะแบบเอะ๊ ๆ (ทาํหนา้งง) อะไรแบบนี&ค่ะ  
จิตอาสา: คิดในมุมบวกนะ 
นอ้งนุ่น: ใช่คิดในมุมบวกนั#งกินขา้วอยู ่ประตูบา้นหนูก็เปิดไง ถา้โจรมา หยุดนะ หนูก็บอก
มากินขา้วดว้ยกนัไหมคะ เขาอาจจะแบบเปลี#ยนมุมมอง พ่อบอกวา่คนดีนะเหมือนกบัมีพลงัมนัจะ
ผลกัคนร้ายชั#วร้ายออกไป  
จิตอาสา: เชื#อในเรื#องของกรรมนะตอ้งบอก 
นอ้งนุ่น: ใช่ หนูก็ไม่เคยเจอเหมือนกนั  
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จิตอาสา: แลว้อยา่งนอ้งนุ่นมาค่ายนี# นอ้งนุ่นรู้สึกวา่นอ้งนุ่นไดมี้ความประทบัใจอะไรในค่ายบา้ง  
นอ้งนุ่น: เยอะมากเลยค่ะ หนูนึกก่อนนะ 
จิตอาสา: ไหนลองยกตวัอยา่งสักนิดนึง 
นอ้งนุ่น: อ๋อ หนูจะเอาเรื#องนี& ไป เรื#องเพื#อนค่ะปกติหนูจะเป็นคนทุ่มเทเรื#องเพื#อนมาก มาก
เสียจนแบบเหมือนเราเป็นผวัเมียกนัน่ะ แต่คือเพื#อนหนูคือผูห้ญิงนะ คือผูห้ญิงแบบนี&แหละ ผูห้ญิง
นะหนูไม่ใช่เลสเบี&ยนนะ แลว้ก็หนูก็จะแบบดูแลเขา จะตื#นหรือยงัก็จะเอาขา้วไปให้เขา พอเขาฟ้า
ร้องฝนตกเขา (ทาํท่าคุยโทรศพัท)์ นุ่นอยูเ่ป็นเพื#อนหน่อย คุยเป็นเพื#อนหน่อย ออได ้ๆ เดีUยวคุย แลว้
ทีนี&วนัหนึ#งเขาก็เหมือนกบัวา่ แต่หนูก็จะชอบทะเลาะกบัเขา สมมติวา่ นี# ๆ สีส้ม แต่วา่อาบอกสีส้ม
แต่หนูบอกมนัสีแดง สีส้มสีแดง ทะเลาะกนัแค่เนี& ย แลว้เขาทะเลาะกนัเรื#อย ๆ ตอน ม.4 ม.5 ไม่เคย
ทะเลาะเลยแลว้พอหลงัจากนั&นเพื#อนก็วนัหนึ#งอยูดี่ ๆ ก็วนันี& รักกนัมากเลยนะ เมื#อวานวนัจนัทร์ใช่
ไหมคะ แลว้ก็ รักนะ รักนะ ส่งหวัใจให้ตลอดเลยแลว้พอวนัองัคารเพื#อนไม่คุยกบัหนูเลยสักคาํนึง
ไม่ทกัหนูเลย หนูก็เลยแบบ เอ๊ยเกิดอะไรขึ&นอะไรอยา่งงี&  พอเขา้ไปถามจะไปถามเขามนัก็กระไรอยู ่
เพราะตอนนั&นจิตเราก็ยงัแบบมนัไม่ไดค้่ะตอ้งชนะอะไรอยา่งงี&  แลว้พอหลงัจากนั&นก็ พอมาปรึกษา
กบัพอ่กบัแม่ก็บอก มีอะไรตอ้งคุยกนั ก็เขา้ไปคุยกบัเขา เขาก็บอกก็ไม่อยากทะเลาะกบัแกแลว้ ห่าง
กนัหน่อย อะไรงี&  โอโ้ห พดูเหมือนแฟนเลยนะ แลว้หนูก็เลย เออ ๆ ก็ได ้ๆ แลว้หลงัจากนั&นก็ไม่ค่อย
คุยกบัเขาอีกเลย แลว้ทีนี& ก็เลยจะปรับวา่ หนูก็ไม่คุยกบัเขาเลยนะเพราะหนูไม่อยากคุยกบัเขาเพราะ
เขามาทาํร้ายหนู แต่พอตอนนี&ไม่แลว้ ก็คือจะ 
จิตอาสา: จะเปิดใจมากขึ&นใช่ไหมคะ 
นอ้งนุ่น: ใช่  
จิตอาสา: ซึ# งจริง ๆ แลว้เนี#ย ถา้เกิดเราไดเ้รียนรู้นะวา่ ถา้มาค่ายคุณหมอบ่อย ๆ นะ บอกคุณ
พอ่คุณแม่มาบ่อย ๆ เพราะวา่ในเรื#องของความผกูพนันี#มนัก็ทาํใหเ้กิดทุกขน์ั#นแหละใช่ไหมคะ 
นอ้งนุ่น: ใช่  
จิตอาสา: พอเราผูกพนักบัใครมาก ๆ ไม่ว่าจะเป็นผูห้ญิงผูช้ายนะคะ มนัก็จะทาํให้เราเกิด
ความทุกข ์ถา้เกิดวา่ในวนัหนึ#งที#เขาไม่สนใจเรา 
นอ้งนุ่น: ถูกตอ้ง  
จิตอาสา: มนัทาํให้เราได้เรียนรู้ทุกข์นะคะ เห็นไหมคะ แสดงว่าเขาเป็นเด็กมีบุญนะเนี#ย
เพราะวา่เขาสามารถที#จะเรียนรู้ทุกขไ์ดค้่อนขา้งเร็วมากนะคะ 
นอ้งนุ่น: ก็คือตั&งแต่อนุบาลหนึ# ง พูดอย่างงี& เลย ป๊านี#คืออะไรหนึ# ง สอง สาม สี#  ห้า หก เจ็ด 
แปด ยกตวัอยา่งมาเลยให้เราเขา้ใจจริง ๆ ค่ะเขา้ใจมาตั&งแต่ตวัอยา่งแรกแลว้ล่ะ คือพ่อเขาจะเป็นคน
ธรรมะเขา้มาตั&งแต่เด็กค่ะก็จะใส่ธรรมะเรา เราก็เลยจะปิM งไดง่้าย แลว้หมอเขียวเขาก็พดู ปิM งอีกค่ะ  
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จิตอาสา:  แลว้เรามาฟังคุณหมอเขียวเนี#ย เรารู้สึกวา่ปิM งประโยคเด็ดอะไรของคุณหมอเขียวบา้ง 
นอ้งนุ่น: เรื#องนี&หนูซึ& งมากเลย หนูนั#งอยู ่แลว้ร้องไหเ้ลย แต่แบบ หนูจะมากราบแต่หนูกราบ
ไม่ทนั หนูเสียใจ เดีUยวค่อย  
จิตอาสา:  ออ.. เอา้ ไม่เป็นไร ๆ  ไหนลองบอกความในใจสิวา่ประโยคไหนที#ทาํใหน้ํ&าตาเราไหลคะ 
นอ้งนุ่น: เป็นเรื#องนี&คะ สมมติวา่เราทาํทุกขม์าครั& งหนึ#ง ทาํขอ้สอบผิดหนึ#งขอ้ใช่ไหมคะ หนู
ผิดข้อเดียวจะได้เต็ม หนูก็แบบเสียใจแล้วก็ไปนั#งร้องไห้ แก ทาํไมเขาโง่อย่างนี& นะ เขาแค่ใส่
เครื#องหมายผดิ ฮื&อ ๆ แลว้เพื#อนทุกคนก็จะมาปลอบ แกไม่เป็นไร หนูไม่ค่อยเชื#อใคร โทรไปพูดกบั
พ่อ พ่อก็บอก นุ่นถ้าเราไปทบัถมทุกข์อีก มนัจะเป็นทุกข์นะ เราก็เหมือนกบัมนัยงัไม่ค่อยเขา้หู
เท่าไหร่ แต่พอหมอเขียวเขายกตวัอยา่งแลว้แบบ ปุ๊บ ๆ สักพกัก็นํ& าตาไหล แลว้ก็ฮึดไม่อยู ่แลว้ฮึด ๆ 
ก็ออกเลย 
จิตอาสา:  ประโยคที#แทงใจใช่ไหมคะ คือวา่อยา่งที#นุ่นบอกก็หมายความวา่ เวลาเราทาํอะไร
ผิดไปก็ตามนี# เราก็คือหมั#นให้อภยัตวัเองนั#นแหละที#คุณหมอจะสอน อยา่ทาํทุกขท์บัถมตน การทาํ
ทุกขท์บัถมตนหมายถึงวา่ เวลาเรารู้สึกว่าเราทาํอะไรผิดโดยที#เราตั&งใจหรือไม่ตั&งใจก็ตาม แลว้เราตี
ตวัเอง อยา่งนั&นหรือเปล่าคะ ตีตวัเองวา่ฉนัไม่น่าเลย 
นอ้งนุ่น: ใช่ ไม่น่าเลย  
จิตอาสา: เหมือนกบัวา่กินอาหารอร่อยแลว้ฉนัป่วย ฉนัก็ไม่น่าเลย ใช่ไหม 
นอ้งนุ่น: ใช่หนูเป็น  
จิตอาสา: ซึ# งคุณหมอก็จะบอกวา่ในเมื#อเราพลาดไปแลว้ ไอสิ้#งที#มนัเกิดขึ&นเราก็แกไ้ขไม่ได ้
เพราะฉะนั&นการใหอ้ภยัตวัเองนั#นแหละค่ะเป็นสิ#งที#ดีที#สุด ถูกไหมคะ 
นอ้งนุ่น: ที#ดีที#สุด ใช่  
จิตอาสา: เรียกวา่เพชรอยา่งหนึ#งนะ เรียกวา่ธรรมะอยา่งหนึ#ง เด็ดเลยที#นอ้งนุ่นไดไ้ปนะคะ ที
นี& ในฐานะของนอ้งนุ่นที#เป็นเด็กรุ่นใหม่ เด็กอายสิุบเจด็ที#มาค่ายนี&  งวดนี& จะบอกวา่เป็นเด็กมีบุญมาก
เลยนะคะ เพราะวา่เด็กรุ่นใหม่มากนัเยอะเลย อยากจะให้ฝากถึงเพื#อน ๆ หรือวา่จะให้ชกัชวนยงัไง
วา่ค่ายนี& ดียงัไง สมควรจะมาไหมยงัไง ฟรีสไตลเ์ลยค่ะ 
นอ้งนุ่น: เอาตั&งแต่รุ่นหนึ#งขวบจนถึงร้อยเลยแลว้กนั เอาให้ครบเลย หนูวา่หนูน่าจะพูดโอเค
อยูน่ะ หนูคิดวา่นะ เม็ด 1 ถึงเม็ด 9 ใช่มั&ยคะ 1-9 ลองก็จะดีไหม จะเหมาะไหม จะเห็นไหม จะลอง
หรือไม่ลองก็ไดน้ะคะ 1-9 แต่หนูคิดวา่ถา้เป็นหนูเองนะ ส่วนตวัหนู หนูจะลองให้หมดเลยอยูค่่าย
ค่ะ เพราะว่าอะไร เพราะถึงวนัหนึ# ง เราไม่ได้อยู่ค่ายแล้วใช่ไหมคะ พอเวลาเราป่วย เราก็จะ
เหมือนกบั อนันี& เราเคยสัมผสัมาแลว้นะ แสดงวา่ครั& งต่อไปถา้เราป่วยขึ&นมาเราก็ตอ้งสัมผสัไอสิ้#งนี&
ไดสิ้ แต่ถา้เกิดสมมติคุณรังเกียจฉี#ตอนนี& ใช่ไหมคะ อยูที่#นี#แลว้แบบรังเกียจ ไม่เอา ไม่เอา พอถึงยาม
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วิกฤติป่วย ไม่เอาฉี#มนัใช้ไม่ได ้พอไปพึ#งพาราปุ๊บเป็นหนกัเลย ถา้เรามาทางนี& นะเพราะแม่หนูเคย
เป็น มนัแบบ พอคิดเหมือนไม่มั#นใจว่ามนัจะใช้ไดจ้ริงเหรอ พอไปพึ#งพารามนัก็แบบหนกัเขา้ไป
ใหญ่เลย เพราะฉะนั&นก็เลยให้คิดว่า 1-9 ลองให้หมดเลยค่ะ แล้วก็ให้ลองหรือจะลองไหม ลอง
หรือไม่ลองก็ไดใ้นสิ#งที#ตวัเองคิดวา่อยูบ่า้นไม่เคยทาํ  
จิตอาสา: คนไหนที#ที#บา้นลูกสาวมีปัญหาหรือวา่ลูกชายมีปัญหาอยากปรึกษานะคะ ปรึกษา
นอ้งนุ่นไดน้ะคะ ดีไหม 
นอ้งนุ่น: ไดค้่ะ คุยได ้(หวัเราะ)  
จิตอาสา: ไดใ้ช่ไหมคะ แลว้อยา่งนี& นี#คิดว่าในศาสตร์ของคุณหมอนี# เราสามารถที#จะเอาไป
ใชก้บัชีวติประจาํวนัของเราไดแ้บบจริง ๆ เลยไหม มนัเป็นส่วนหนึ#งของเราเลยไหม 
นอ้งนุ่น: นี#หนูตั&งปณิธานแลว้ หนูจะเลิกเนื&อสัตวต์ลอดชีวิตเลย เออ้  
จิตอาสา: สาธุหน่อยค่า สาธุหน่อย ดูสิ เห็นไหมมาปุ๊บนี#ดีจริง ๆ ก่อนหน้านี& นี#รับประทาน
เนื&อสัตวม์าก่อนใช่ไหม 
นอ้งนุ่น: ใช่ค่ะ หนูเลิกสัตวใ์หญ่หมดแลว้ แต่อาจมีกุง้กบัปลาบา้งเล็กนอ้ย ใช่แต่พอมาทางนี&
แบบ ไม่อยากทาํบาปแลว้  
จิตอาสา: อ๋อพอมาค่ายนี&  เป็นค่ายที#คุณพอ่ถีบมานะคะ 
นอ้งนุ่น: ใช่ (หวัเราะ)  
จิตอาสา: พอถีบมาเสร็จปุ๊บไดเ้ลิกเนื&อสัตวเ์ลยสาธุเลยนะคะนี# 
นอ้งนุ่น: แต่คราวนี&หนูมาดว้ยใจนะ  
จิตอาสา: โอเคมาดว้ยใจนะคะ 
นอ้งนุ่น: ใช่ พอ่หนูไม่ไดถี้บ พอ่บอกจะมาหรือไม่มาก็ได ้ 
จิตอาสา: เพราะคราวที#แลว้นี#สัมภาษณ์พี#ชายนะคะ เขาเพิ#งจะรู้ความลบัว่าพี#ชายรักเขามาก 
ซึ& งเลยใช่ไหม 
นอ้งนุ่น: ซึ& งค่ะ ซึ& งมาก ปกติอยูห่้างใช่ไหมคะ จะตอ้งเดินห่างกนัเมตรนึง เพราะพี#จะคิดว่า
เป็นแฟนกนั แบบไม่ได้หรอก เดีUยวเฮียตอ้งมองสาว ๆ เดีUยวคนอื#นเห็นเฮียแบบมีแฟนแล้ว ไม่ได ้
ไม่ได้ เฮียตอ้งออกห่าง แล้วเวลาซื&อของอะไรก็จะต่างคนต่างซื&อ แต่พอหลงัจากหมอเขียว ก็เขา
กลบัมาตีห้าใช่ไหมคะ เขากลบัมาที#บา้นกรุงเทพ มาคราวก่อนเขาก็มาตีหนู เขาก็ เออนี# เออเป็นไง
บา้งถามหนู บอกเป็นไง บอกเดีUยวเฮียก็เลิกสุราเมรัยทุกอยา่งแลว้ หนูแบบกรีMดแลว้กอดพี#ค่ะ แลว้
พอหลงัจากนั&นก็บอกไป เดีUยวไปซื&ออะไรดว้ยกนันะ ไปเดินห้าง ก็พี#ก็โอโ้ห ประชิดคู่เลยค่ะแบบ
ปลื&มค่ะ ตลอดสิบเจด็ปีที#ผา่นมาพี#ไม่เคยประชิดคู่หนูเลย แลว้ก็เดินปุ๊บพอหนูซื&อของมา เดีUยวเฮียถือ
ใหเ้ฮียถือให ้บา้น่ะพี#กลา้ทาํอยา่งนี&ดว้ยเหรอ พี#รักหนูมาก หนูรักพี#มากเหมือนกนั  
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จิตอาสา: นั#นแน่ เดีUยวตอ้งเอาเทปไปใหพ้ี#ดูนะคะวา่หนูก็รักพี#เหมือนกนัใช่ไหม 
นอ้งนุ่น: ไม่เคยบอกรักเลย  
จิตอาสา: นะคะ โอเค อนันี&ตอ้งบอกวา่นี#เป็นอีกตวัอยา่งหนึ#งนะคะในหลาย ๆ ตวัอยา่ง วนันี&
ก็ขอบคุณนอ้งนุ่นมาก ที#อุตส่าห์มาใหท้ั&งความรู้และสาระและก็ความสนุกสนานดว้ยนะ เจริญธรรมค่ะ 

(วรัมพร เลิศวมิลชยัศิริ. สัมภาษณ์ 2557, พฤษภาคม 1) 
 

 
กรณีศึกษาที# 
1.37 จนัทวรรณ ฉตัรวชัรกุล 
หญิงไทย อาย ุ49 ปี 
จงัหวดัชลบุรี 
โรคภูมิแพ ้
 
คุณจนัทวรรณ: สวสัดีค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณจนัทวรรณ: ดิฉันพูดไม่ค่อยเก่งนะคะ แต่ว่าให้พิธีกรถามแลว้ก็ ดิฉันชื#อ นางจนัทวรรณ ฉัตร
วชัรกุลนะคะ ค่ายมา 3 ครั& งนํ&าหนกั 80 กิโลกรัม เดินเหมือนนกัเลงค่ะ หุบแขนไม่ลง 
จิตอาสา:  3 ครั& งนี#คือครั& งแรกนี#เมื#อไรคะ 
คุณจนัทวรรณ: ที#ปี 2553 ค่ะ  
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณจนัทวรรณ: แลว้ก็ไปดอนตาล 2 ครั& งนะคะไปดอนตาลก็ล่าสุดก็คือมิถุนายนเขา้ค่ายพระไตรปิฎก
ค่ะ 
จิตอาสา: เขา้ครั& งแรกเมื#อปี 2553  
คุณจนัทวรรณ: 2553  
จิตอาสา: ที#มุกดาหาร 
คุณจนัทวรรณ: ไม่ค่ะที#นี#แหละค่ะ  
จิตอาสา: อ๋อที#กาญจนบุรี มิถุนายนหรือวา่ 
คุณจนัทวรรณ: มิถุนายน 2553 ค่ะ 
จิตอาสา: มิถุนายน 2553 ตอนนี&มากนัยายน 2555 ก็ 2 ปีนะคะ 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ 2 ปีค่ะ 
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จิตอาสา: เป็นครั& งที# 3 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ 
จิตอาสา: ครั& งที# 2 ก็คือพระไตรปิฎกที#ผา่นมา 
คุณจนัทวรรณ: พระไตรปิฎกที#ปีคาบปีด้วยค่ะ แล้วก็ปีที#ผ่านมาด้วย ปีเท่าไรนะปี 2555 นี#ค่ะ
มิถุนายนค่ะ 
จิตอาสา: ครั& งพระไตรปิฎกนี#เขา้กี#ครั& งคะ 
คุณจนัทวรรณ: 2 ค่ะ 
จิตอาสา: 2 ครั& งก็คือเปิดเทอมที#ผา่นมาเป็นนกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรม 
คุณจนัทวรรณ: เป็นนกัศึกษาปี 1 ดว้ยค่ะ 
จิตอาสา: อ๋อ เป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรมดว้ย แสดงว่าก่อนหน้านั&นได้เขา้มา 1 ครั& งเมื#อ
ประมาณสิ&นปีที#แลว้เหรอคะ 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ 
จิตอาสา: ตุลาคม 2554 หรือเปล่าคะ 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ   
จิตอาสา: ค่ะโอเคก็เท่ากบัเขา้สุขภาพครั& งนี& เป็นครั& งที# 2 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ คือค่ายสุขภาพนี#เขา้ครั& งเดียว 
จิตอาสา: ก็คือครั& งนี& เป็นครั& งที# 2 ของสุขภาพค่ะ แลว้ก็พระไตรปิฎก 2 ครั& งนะคะ 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ โอเคค่ะแลว้ทีนี& คุณจนัทวรรณมาดว้ยเนื#องจากอะไรคะ 
คุณจนัทวรรณ: ก็เป็นภูมิแพอ้ย่างแรงเลยนะคะก็แพม้าก เจออะไรก็ถ้าเขา้ไปในตลาดนี#ก็จะแพ้
นํ& ามูกไหลตลอด แต่ตอนนี& หายไปโดยไม่รู้ตวัเลย ไม่ไดคิ้ดว่ามนัจะหายแลว้ก็ผลพลอยไดก้็คือลด
นํ& าหนกัได ้แต่ที#ลดไดจ้ริง ๆ ก็คือทานมื&อเดียวเมื#อมิถุนายนที#ผ่านมานี#เอง ปกติถา้เขา้ปี 2553 นี#คือ 
จะทานมงัสวิรัติเลย แต่วา่มนัก็อร่อย 3 มื&อมนัก็อว้นมาเหมือนเดิมลดไป 4 กิโลกรัม จากค่ายไปนะ
คะ แลว้ก็ไปทานมงัสวรัิติ ก็มนัเป็นแป้งเป็นอะไรอยา่งนี&ก็ก็อว้นเท่าเดิมอีกค่ะ ก็เลยตั&งใจไวว้า่ถา้ไป
เขา้ค่ายพระไตรปิฎกนี#ก็จะไดท้านมื&อเดียวใช่ไหมคะ ตั&งตบะครั& งแรกนี#ลม้เหลวพอมาครั& งที#ผา่นมานี#
ลดไป 12 กิโลกรัม เอาจริงก็คือลดโดยไม่เพลียไม่อะไรเลยค่ะ เหมือนคุณหมอว่ามีพลงั ไม่เพลีย 
แลว้ก็ทาํงานหนกัไดด้ว้ย จากที#เคยแบบอว้นเกง้กา้งแลว้ก็ปวดแขง้ปวดขา แลว้ก็เป็นหวดัง่ายดว้ยค่ะ 
ก็หายไปหมดเลย ก็ดีขึ&นเยอะเลยค่ะจากที#เคยปวด ปวดขาปวดแขง้ปวดอะไรนี#หายหมดแลว้ ก็เจ็บ
ตรงสะโพกนี#นะคะนํ& าหนกัมนัเยอะใช่ไหมคะ เดินเหินลาํบากมาก ก็เลยตั&งใจไวว้า่จะทานมื&อเดียว
ตลอดไปเลย แลว้ก็ทานมงัสวิรัติ มงัสวิรัตินี#ก็คือตอ้งเป็นมงัสวิรัติตามสูตรหมอเขียวนะคะ คือจืด 
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เราก็ทานจืดบา้งแลว้ก็ทานอร่อยบา้ง อร่อยนี#ก็คืออาจจะใส่พวกเค็มนิดหน่อย พวกเกลือพวกซีอิMว
อะไรอยา่งนี&  แต่ถา้เกลือจะดีที#สุดค่ะอยา่ทานแป้งมาก 
จิตอาสา: คือจริง ๆ มาดว้ยอาการภูมิแพ ้ 
คุณจนัทวรรณ: ภูมิแพค้่ะ แลว้ก็อว้นดว้ย  
จิตอาสา: คืออว้นนํ&าหนกัเกิน 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ นํ&าหนกัเกินมาก 
จิตอาสา: มีไขมนั เบาหวาน ความดนัดว้ยหรือเปล่าคะ 
คุณจนัทวรรณ: ยงัไม่มีโรค แต่คิดวา่ถา้ปล่อยไวก้็จะโรคจะตามมาแลว้ค่ะ เพราะมนัเริ#มเหนื#อย 
จิตอาสา: อายเุท่าไรนะคะ  
คุณจนัทวรรณ: 49 ค่ะ 
จิตอาสา: 49 ทาํอาชีพอะไรคะ 
คุณจนัทวรรณ: ทาํร้านผา้ม่านก็อยูว่า่ง ๆ ก็ทานแหลกจุบจิบ 
จิตอาสา: ก็คือแสดงวา่ดว้ยพฤติกรรมเดิมนี#เป็นคนชอบทานอาหาร 
คุณจนัทวรรณ: ใช่ 
จิตอาสา: ทั&งวนัหรือเปล่าคะ 
คุณจนัทวรรณ: ก็ทานเล็ก ๆ นอ้ย ๆ อยา่งกลว้ยทอดอะไรพวกนี&ค่ะ 
จิตอาสา: ก็คือทานอาหารจุบจิบ ชอบกินขนมกรุบกรอบ 
คุณจนัทวรรณ: ใช่ค่ะ ชอบกินขนม ใช่ค่ะ 
จิตอาสา: ออ้ ก็คือทาํไปดว้ยอาจจะเครียดนะคะ 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ ใช่ 
จิตอาสา: ตอ้งดีไซน์ทั&งวนัหรือเปล่าคะ ทาํไปก็เลยพอวา่งเมื#อไรก็เลยหยบิมาทานอาหารกิน
เล่นไปเรื#อย ๆ  
คุณจนัทวรรณ:   ใช่ค่ะ  
จิตอาสา: ก็เลยทาํใหน้ํ&าหนกัเกิน  
คุณจนัทวรรณ: นํ&าหนกัเกินมาก 
จิตอาสา: โดยไม่รู้ตวั 
คุณจนัทวรรณ: ไม่รู้ตวัเลย ขึ&นมาเรื#อย ๆ จนทาํยงัไงก็ไม่ลง 
จิตอาสา: เคยจากที#ปกติปกตินี#จะอยูป่ระมาณเท่าไรคะกี#กิโลกรัมคะ 
คุณจนัทวรรณ: เกือบ 80 ค่ะ 
จิตอาสา: ไม่ใช่ ปกติของตวัเองที#เคยป็นคนสุขภาพดีนี# 
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คุณจนัทวรรณ: ที#เคยสุขภาพดีก็นี#ล่ะค่ะ นํ&าหนกัประมาณสัก 64  
จิตอาสา: คือปัจจุบนันี& เหลือ 
คุณจนัทวรรณ: ตอนนี& เหลือ 61 แลว้ค่ะ 
จิตอาสา: เหลือ 61 
คุณจนัทวรรณ: แลว้ก็คิดวา่จะลงไปอีกค่ะใหเ้หลือตวับาง ๆ ค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ จาก 80 เหลือ 61 ลดไปเกือบ 20 กิโลกรัม 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ 
จิตอาสา: ใชเ้วลาประมาณกี#เดือนนะคะ 
คุณจนัทวรรณ: ก็จากมิถุนายนมานี#ลงมา 12 แต่ก่อนหนา้นั&นก็ลงมาทีละหน่อย เพราะวา่เราทาน
มงัสวรัิติแบบเตม็มื&อ 3 มื&อครบ แต่ตอนที#มิถุนายนที#ผา่นมานี# มื&อเดียวแลว้มื&อเดียวแลว้ก็ไม่จุกจิก 
ไม่อะไรเลย ทานแบบเคร่งครัดเลยค่ะ 
จิตอาสา: แลว้วา่แต่ตอนนี&ทานมงัสวิรัติไหมคะ 
คุณจนัทวรรณ:   ทานค่ะ ทานมาตั&งแต่ออกจากค่ายปี 2553 
จิตอาสา: ก็คือก่อนหนา้ไม่ใช่มงัสวรัิตื แต่พอเขา้ค่ายปุ๊บเป็นมงัสวิรัติเลย 
คุณจนัทวรรณ:   ค่ะเป็นมงัเลย ก็ตดัเลย 
จิตอาสา: ทาํไม ทาํไมถึงตดัไดข้นาดนั&นน่ะค่ะ 
คุณจนัทวรรณ: ก็ปกติก็ไม่ค่อยทานเนื&อสัตวอ์ยูแ่ลว้ แลว้ก็เลยคิดวา่มนัก็ตดัไดง่้าย ๆ ไม่ยากเท่าไร
ค่ะ 
จิตอาสา: ก็ตอ้งอนุโมทนาดว้ยนะคะ สามารถตดัไดเ้ลยหลงัจากเขา้ค่าย  เป็นเพราะดูชีวิตรํ# าไห้
หรือเปล่าคะ 
คุณจนัทวรรณ: ไม่ไดดู้ค่ะ 
จิตอาสา: อา้ว ค่ายนั&นยงัไม่มีชีวติรํ# าไห้เหรอ 
คุณจนัทวรรณ: มีค่ะ มีใหดู้ค่ะแต่ไม่ไดดู้สงสารมนั 
จิตอาสา: ไม่กลา้ดูก็อยา่งบางท่านในค่ายนะคะเขาบอกดูแลว้ไม่กลา้ไปทานเลยก็มีนะคะก็ได้
อานิสงส์จากการดู 
คุณจนัทวรรณ:    ก็มีผลนะคะ 
จิตอาสา: มีใครเมื#อวานดูแลว้รู้สึกวา่จะไม่ทานเลย มีไหมคะมีไหม มี ๆ ช่วยยกมือหน่อยนะ
คะปรบมือใหก้บัท่านผูน้ั&นหน่อยนะคะ เพราะวา่เมื#อวานนี& ไดเ้ขา้กลุ่มนะคะ มีคุยกบัคุณอาท่านหนึ#ง
บอกวา่นี#ดูแลว้กลบัไปจะไม่ทานแลว้ เพราะวา่รู้สึกสงสาร 
คุณจนัทวรรณ: ใช่ 
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จิตอาสา: เหมือนคุณจนัทวรรณนะคะ อยากลดนํ&าหนกันะคะ ก็คือเปลี#ยนเป็นมงัสวรัิติเลย 
คุณจนัทวรรณ: ไดผ้ลจริง ๆ  
จิตอาสา: ลดไม่รู้ตวั แลว้เมื#อก่อนที#ผา่นมานี#ไดเ้คยไปใชสู้ตรลดความอว้น 
คุณจนัทวรรณ: อ๋อ ไม่ ๆ ไม่เคยใช ้แต่วา่ปกติชอบออกกาํลงักาย แลว้ทีนี&มนัอว้นเกินน่ะ วิ#งก็ไม่ได ้
จะไปวา่ยนํ& าก็ใส่ชุดมนัก็น่าเกลียด ก็ไม่รู้จะทาํยงัไง ก็ไดแ้ต่เดิน เดินก็เจ็บขา แต่เราไม่ไดล้ดอาหาร
ไงคะ เราไม่ไดท้านจืด พอทานจืดแลว้รู้สึกวา่มนั มนัเปลี#ยนไปเลยค่ะ แลว้เราไม่เพลียดว้ย แต่ตอน
แรก ๆ ก็ตอ้งอดทนหน่อยนะคะ มนัจะมีอะไรที#มนัเป็นวิบากกรรมของเรานี# ให้เราตอ้งฝึกความ
อดทน คือตอ้งใชธ้รรมะเขา้ช่วยดว้ยค่ะ 
จิตอาสา: ก็คือมาในค่ายปกติทานมาเยอะ 
คุณจนัทวรรณ:    ค่ะ ก็ใชธ้รรมะช่วยดว้ย 
จิตอาสา: ทานมาเยอะเลย ก็คือในค่ายนี#ทานสุขภาพ 3 มื&อ  
คุณจนัทวรรณ: ใช่ค่ะ ค่ะ 
จิตอาสา: ครั& งแรกนะคะแลว้ก็ค่อย ๆ ลด 
คุณจนัทวรรณ:   ลด  
จิตอาสา: จนมาเขา้พระไตรปิฎกถึงฝึก 
คุณจนัทวรรณ:    มื&อเดียวเลยค่ะ 
จิตอาสา: ตั&งตบะโดยทานมื&อเดียวนะคะ 
คุณจนัทวรรณ:    ตั&งตบะเลยค่ะ 
จิตอาสา: จากมิถุนายนมาถึงนี# 3 เดือนก็ ลดไป 12 กิโลกรัม 
คุณจนัทวรรณ:   12 กิโลกรัม 
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณจนัทวรรณ: แล้วก็ทาํงานหนักได้ ตื#นดึกได้โดยที#ไม่เพลียเลย แล้วก็ทาํอะไรก็ดูแข็งแรง
กระฉบักระเฉงดว้ยค่ะ เปลี#ยนไปเยอะเลยค่ะ แลว้ก็มั#นใจในตวัเอง แต่ก่อนจะแบบอว้นแลว้ก็ไม่อยากจะ
ใส่เสื&อผา้ไม่อยากออกจะไปไหน ไม่อยากคุยกบัคนดว้ยมนัไม่มั#นใจในตวัเองดว้ยค่ะ 
จิตอาสา: แลว้ที#บอกเป็นภูมิแพนี้#มีอาการอยา่งไรคะ 
คุณจนัทวรรณ:   คือภูมิแพนี้#เป็นมานานแลว้ แลว้พ่อแม่นี#เป็นหอบหืดดว้ยแลว้ตวัเองก็คิดวา่น่าจะ
เป็นดว้ยทีนี& เราไม่ไดไ้ปคิดวา่มนัจะหายแต่วา่มนัเป็นผลพลอยไดจ้ริง ๆ คือหายโดยที#เราไม่ไดคิ้ดวา่
โรคภูมิแพนี้&จะหายแต่มนัหายไปโดยไม่รู้ตวัจริง ๆ ค่ะ ไม่ไดเ้ราไม่ไดไ้ปคิดวา่ เออ กินแบบนี&แลว้จะ
หายจากโรคภูมิแพต้อ้งไม่ไปสนใจมนัน่ะค่ะ มนัหายหายเองจริง ๆ เลย 
จิตอาสา: หายไปโดยไม่รู้เรื#อง 
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คุณจนัทวรรณ:  ค่ะ ปกตินี#ถ้าฝนอย่างนี& นะ นํ&ามูกมาแล้วค่ะ มาแบบไม่รู้ตวัเลยหลุดออกมาเลย
นํ&ามูกใส ๆ ค่ะแต่นี#ไม่เป็นค่ะ หายจริง ๆ  
จิตอาสา: แลว้แต่ก่อนที#จะมารู้จกัแพทยว์ถีิธรรมดูแลในเรื#องของภูมิแพย้งัไงคะ มีอาการ คือ
มีนํ&ามูกไหลใส ๆ เหรอคะ อยา่งเดียว 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะก็จะไม่ทานยาเลยเป็นคนไม่ทานยา พอมาเจอแพทยว์ิถีธรรมนี#คือใช่เลย คือ จะ
ไม่ชอบทานยาอะไรเลย ไม่กินยา 
จิตอาสา: อาการที#เด่นชดันี#คืออะไรคะนํ&ามูกไหลใส 
คุณจนัทวรรณ:    นํ& ามูกแลว้ก็คนั คนัตา คนัหมดเลยนี#แถวหน้าแถวอะไรอย่างนี& เหมือนกบัเราไป
โดนอะไรมาคนั ๆ น่ะค่ะ แลว้ตานี#จะคนัมาก จะขยี&จนที#เป็นเนื&อเหมือนเนื&อตอ้ในตาค่ะก็เดีUยวนี& ไม่
คนัแลว้ไม่เป็นอะไรจมูกก็จะมีกลิ#นดว้ยแต่เดีUยวนี&ก็ไม่เป็นค่ะ ดี ดีขึ&นเยอะเลยดีมากเลยเกือบ 100 % 
เลยค่ะ 
จิตอาสา: แลว้ทาํรายละเอียดในยา 9 เม็ดยงัไงคะ เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ มาครั& งแรก 7 วนันี#พี#เลี& ยง
แนะนาํยงัไง อาจารยห์มอเขียวแนะนาํยงัไงแลว้ปฏิบติัยงัไง ทาํไมถึงไดดี้ขึ&นหายไปไดด้ว้ยอะไร 
คุณจนัทวรรณ:   อ๋อ ยา 9 เมด็ คือที#สาํคญันี#ที#ค่ายนี#เราไดท้าํอยูแ่ลว้ใช่ไหมคะ แต่ที#กลบัไปบา้นนี#เรา
จะตอ้งทาํดว้ย เราจะตอ้งเคร่งครัดในตวัเอง จะตอ้งแต่ดิฉนัก็ไม่ไดท้าํทุกวนัจนก็กระท่อนกระแท่น
มาตลอดค่ะ แต่ช่วงพอเขา้ค่ายพระไตรปิฎกตั&งแต่ปีที#แลว้มานี#ก็พยายาม คือพยายามตั&งใจวา่จะทาํให้
ไดค้่ะจนมามิถุนายนที#ผา่นมานี#คือ 100 % เลยตั&งใจได ้แลว้ก็ทาํไดเ้กือบทุกเม็ด ก็ที#สําคญัก็คือเรื#อง
นํ&าสมุนไพรเราทาํไดเ้องที#บา้น แลว้ก็อาหารสามีดิฉนัก็ 120 กิโลตอนนี&ก็ลดลงมาเหลือ 115 แลว้ เขา
ก็ทานมงัสวิรัติก็คือเอาชนะ เขาเห็นเราเขาเห็นเราไงคะ เขาก็เลยเชื#อเรา เขาก็สนบัสนุนดว้ยให้มา
ช่วยมาเป็นจิตอาสา เพราะไดผ้ลจริง ๆ เขาเห็นเราทาํไดไ้งคะ 
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณจนัทวรรณ:   แลว้ก็มีคือ จะมีพอกทาแลว้ก็ที#สําคญัคือตอ้งใชธ้รรมะดว้ยนะคะ ตอ้งเรียนรู้ดว้ย
นะคะ มนัช่วยไดเ้ยอะเลยค่ะ 
จิตอาสา: แลว้ครั& งแรกนี#มาดว้ยกนักบัสามีหรือเปล่าคะ 
คุณจนัทวรรณ: ไม่ไดม้าแต่ว่าจะให้เขามาเขา้ค่าย แต่เรากลบัไปทาํให้เขาค่ะ กลบัไปทาํให้เขา ให้
เขาลางานแลว้เราก็ทาํใหเ้ขา 5 วนัอยา่งนี&  ก็ไดผ้ลแลว้ตอนนี& เขาก็ทานมงัสวรัิติแลว้ 
จิตอาสา: ก็เปลี#ยนตาม 
คุณจนัทวรรณ: ก็เปลี#ยน 
จิตอาสา: นี#อนันี&ก็เป็นตวัอยา่งของที#ทาํตวัอยา่งที#ตนใช่ไหม 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะใช่ค่ะ 
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จิตอาสา: คือยิ#งไปพูดกบัคนใกล้ตวัส่วนใหญ่ที#จะบอกอาจารยก์็จะบอกบอกว่าพูดกบัคน
ใกลต้วันี#พดูยาก 
คุณจนัทวรรณ: พดูยากมากเราพูดไม่ไดเ้ลย เราไม่ตอ้งอธิบายอะไรเลยไง แต่เราตอ้งทาํที#ตวัเราค่ะ
ใหเ้ขาเห็นพอเขาเห็นปัMบนี#เขาเชื#อเรา แลว้เขาทาํตามเรา ใหเ้ราไดส้อนไดเ้ปิดใจให้เราบอกให้ทาํตาม
อยา่งนี&ค่ะ 
จิตอาสา: ครั& งแรกกลบัไปนี#ไปยดัเยยีดอะไรใหก้บัพอ่บา้นไหมคะ 
คุณจนัทวรรณ: ไม่ ไม่ไดย้ดัเยยีดค่ะแต่เขาเห็นเรากลบัไปนี#นํ&าหนกัเราก็ลดลงเขาก็เห็น 
จิตอาสา: จากค่ายแรกเลยเห็นถึงการเปลี#ยนแปลงเลย 
คุณจนัทวรรณ: จากค่ายแรกค่ะ 4 กิโลกรัมค่ะ เห็นชดัอยู ่
จิตอาสา: 4 กิโลกรัม นะคะ วนันี& ใครนํ& าหนกัลดบา้งคะมีไหมคะ 
คุณจนัทวรรณ: ตอ้งลดนะคะตอ้งลดเยอะอยู ่
จิตอาสา: มีไหมคะ ยกสูง ๆ เลยหลายท่านนะคะนํ&าหนกัลดแลว้ใครนํ& าหนกัเพิ#มคะ มีไหม ก็
มีเหมือนกนั แต่คนที#เพิ#มนี#ผอม ๆ นะสมควรจะเพิ#มบางทียงัไม่สมดุลนะคะแต่อนันี& อนันี& ลดลง
เพราะวา่อนันี&  จาํไดว้า่ตอนนั&นพี#เขาไปบุรีรัมยด์ว้ยใช่ไหม 
คุณจนัทวรรณ: ใช่คะ 
จิตอาสา: น่าจะรู้สึก 
คุณจนัทวรรณ: ยงัอว้นอยูใ่ช่ไหมคะ 
จิตอาสา: ยงัอว้นกวา่นี&นะวนันี& เห็น  
คุณจนัทวรรณ: เห็นชดัเลย 
จิตอาสา: ใช่ ๆ จาํพี#เขาไม่ไดแ้ลว้ล่ะ เพราะวา่พี#เขาผอมลง  
คุณจนัทวรรณ: มีรูปค่ะ เดีUยววนัหลงัจะเอารูปมาเปรียบเทียบใหดู้ 
จิตอาสา: ค่ะแลว้ไดป้ฏิบติัต่อเนื#องจนถึงปัจจุบนันี&  
คุณจนัทวรรณ: ต่อเนื#องค่ะ แลว้ก็คิดวา่จะตลอดไปดว้ยค่ะ 
จิตอาสา: ถา้อยา่งนี&อยากจะแนะนาํพี#นอ้งเรายงัไงบา้งคะในเรื#องของยา 9 เมด็ คือทาํไม เมื#อกี&
พี#จนัทวรรณนิดหนึ#ง รู้สึกตั&งใจมากเลยทาํไมถึงบอกอยากกินมื&อเดียว 
คุณจนัทวรรณ: อ๋อที#อยากกินมื&อเดียวน่ะ เราไดสุ้ขภาพเราดว้ย แลว้มนัพอทาํแลว้นี#มนัเห็นผลจริง ๆ 
เห็นผลก็คือตวัเรานี#โล่งโปร่งสบาย คิดอะไรก็เหมือนกบัเออ มนัไม่มึน ไม่ง่วงไม่ง่วงหงาวหาวนอน 
แต่ก่อนที#อว้น ๆ นะคะพอกลางวนันี#ก็ขนาดนอนทั&งคืนแลว้กลางวนัยงัอุตส่าห์ง่วงอีกแลว้มนัมนั
เห็นผลจริง ๆ ตอ้งปฏิบติัค่ะ หวงัวา่ถา้กลบัไปบา้นแลว้นี#อยา่ทิ&งเพราะวา่ถา้ทิ&งแลว้นี# 2-3 วนัน่ะเราก็
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จะกลบัไปเป็นเหมือนเดิม คือเราทาํไดแ้ลว้นี#จากที#ค่ายนี&นะคะ 7 วนันี# เราไปทาํต่ออีกอาทิตยห์นึ# ง แลว้
ก็อีกอาทิตยห์นึ#งมนัจะ เราจะชนะมนัค่ะ  
จิตอาสา: ก็จริง ๆ ตอ้ง 
คุณจนัทวรรณ: ตอ้งอยู่ที#ใจเรา เราตอ้งเขม้แข็งค่ะ มนัจะมีมารมาผจญเยอะอยู ่ อาหารที#เรารอบ ๆ 
ตวัเรา เราตอ้งอยา่กิน ๆ โอเคกินนิดหน่อยแต่วา่เราแต่นี#หกัดิบเลยนะคะ ไม่กินเลยเดีUยวนี&มองอาหาร
ทั#ว ๆ ไป ก็ไม่อร่อยแลว้มนัเป็นพิษคิดวา่อยา่งนั&นมนัเป็นพิษ พิษทั&งนั&นเลย มีแต่นํ& ามนั มนั ๆ อยา่ง
กลว้ยทอดนี#ของโปรดเลยนะคะ ไม่กินเลยที#จริงเรากินไดใ้ช่ไหมคะ มงัสวิรัติ แต่ไม่ ไม่เอาเลยทอด ๆ 
แลว้ก็อาหารนี#เวลาทาํก็ไม่ใส่นํ&ามนัเลยค่ะ  
จิตอาสา: ตอนนี&ก็คือใชว้ธีิพิจารณาอยา่งที#อาจารยแ์นะนาํ 
คุณจนัทวรรณ:    ค่ะ พิจารณาค่ะ วธีิพิจารณาคือมองไปเห็นโทษของมนัเลย 
จิตอาสา: ใชว้ธีิพิจารณาประโยชน์แลว้ก็โทษ 
คุณจนัทวรรณ: ใช่ค่ะ  
จิตอาสา: ก็คือเอาสิ#งที#เป็นประโยชน์ใหก้บัตวัเอง สิ#งที#เป็นโทษก็ไม่เอานะคะ 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ  
จิตอาสา: ค่ะ อนันั&นก็คือจากที#พี#จนัทวรรรณนะคะไดเ้ขา้ค่ายก็อานิงสงส์นํ&าหนกัลด 
คุณจนัทวรรณ: อานิสงส์จริง ๆ เลยค่ะ 
จิตอาสา: ทานมื&อเดียวไดน้ะคะ 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ 
จิตอาสา: แลว้วนันี&ก็มีความผาสุก พลงัชีวติเตม็  
คุณจนัทวรรณ: มีความผาสุกมากเลยค่ะ  
จิตอาสา: ค่ะแลว้ในตอนที#ปฏิบติัยา 9 เมด็ในค่ายครั& งแรกนี# ในเรื#องนํ&าฉี#กบัดีท็อกซ์เป็นยงัไง
คะ อยากใหเ้ล่าเพราะวา่ส่วนใหญ่พี#นอ้งอาจจะยงัไม่ค่อยกลา้ทาํ 2 ขอ้นี&  น่าจะเป็นขอ้ที#ยากที#สุด 
คุณจนัทวรรณ: นํ&าฉี#นี#ตอนแรกก็ยงัไม่ทานเพราะวา่เราเราเคยทานเนื&อสัตวม์าใช่ไหมคะ แต่พอเรา
มาอยูใ่นค่ายนี#เราไดท้านมงัสวิรัตินี#สัก 2-3 วนัน่ะ เราเลยลอง ลองแลว้ก็จืดนะคะ เพราะวา่แต่ก่อน
หนา้นั&นเคยลองแลว้เรายงัทานเนื&อสัตวบ์า้งนี#มนัจะมีรสแบบที#เราไม่ชอบ เราก็ไม่เอาต่อไม่ทานต่อ
แลว้ พอมาอยูค่่ายนี#ไดท้านก็เลยทานไดแ้ลว้ทุกวนันี&ก็ยงัทานอยูน่ะคะ เพราะวา่เราทานมงัสวิรัติจืดนี#
มนัจะไม่ รสชาติมนัจะไม่ลาํบากมากทานได ้แลว้ก็มนัทาํให้มีพลงัชีวิตดว้ยที#สําคญัอย่าลืมนะคะ 
แลว้ก็ดีท็อกซ์ก็ 2 วนับา้ง 3 วนับา้งแลว้แต่ แลว้แต่วา่เราอึดอดัมากนอ้ยขนาดไหนจริง ๆ แลว้ก็สามารถ
ทาํไดทุ้กวนัแลว้แต่ แลว้แต่ทั#ว ๆ ไปก็สัก 2 วนัก็ได ้ 
จิตอาสา: แลว้ใชน้ํ&าอะไรทาํคะ 
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คุณจนัทวรรณ: ใชส่้วนมากใชน้ํ&าสมุนไพรถา้ไม่มีจริง ๆ หายงัไม่ไดท้าํนํ& าสมุนไพรก็นํ& ากลั#น แลว้
ก็นํ&าฉี#นี#ล่ะค่ะ นํ&าฉี#ของเรานี#ล่ะค่ะ 
จิตอาสา: นํ&าปัสสาวะนะคะ 
คุณจนัทวรรณ: สุดยอดไม่ตอ้งหาที#ไหน  
จิตอาสา: ทาํแลว้ก็โปร่ง โล่ง สบายนะคะ 
คุณจนัทวรรณ: โปร่ง โล่ง สบายจริง ๆ ค่ะ 
จิตอาสา: อนันี&ก็เป็นอีก 1 ตวัอยา่งที#พึ#งตนนะคะ แลว้ก็ใชข้องที#อยูใ่กลต้วั 
คุณจนัทวรรณ: ใช่ค่ะ 
จิตอาสา: นะคะวนันี&ก็มีความผาสุกนํ&าหนกัลดอยา่งที#เห็นนะคะ 19 กิโลกรัม นะคะ 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ 
จิตอาสา: ใชเ้วลาประมาณเกือบ 2 ปีนะคะ 
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ 2 ปี 
จิตอาสา: ที#นี&พี#เขาก็จะไปปฏิบติัต่อ ทิ&งทา้ยที#สุดนี&พี#อยากฝากอะไรใหก้บัพี#นอ้ง 
คุณจนัทวรรณ: ก็อยากใหพ้ี#นอ้งกลบัไปปฏิบติัต่อเนื#องนะคะ แลว้ก็ไม่ใช่ทานจืดอยา่งนี& ทุกมื&อก็ได ้
อาจจะ ถา้เราก็ตอ้งทานมีรสชาติบา้งเพราะทานจืดอยา่งเดียวบางทีอาจจะ เราอาจจะมนัไม่สมดุลน่ะ
ค่ะ เราก็ตอ้งทานที#มนัมีรสชาติบา้งแต่วา่อยา่ลืม อยา่ลืมปฏิบติัต่อเนื#องนะคะ เพราะไม่งั&นนี#ถา้เราทิ&ง
ไปนี#เราก็จะกลบัมานี#มนัยาก เราก็จะตอ้งกลบัมาใหม่ในค่ายใหม่ แต่ยงัไงถา้เกิดวา่มนัไปจริง ๆ เราก็
กลบัมาเขา้ค่ายใหม่แลว้เราก็ตั&งตบะใหม่ก็คงไม่พน้ น่าจะความพยายามอยูที่#ไหน ความสําเร็จอยู่ที#
นั#นค่ะ 
จิตอาสา: ก็คือ เลยใชว้ธีิมาสมคัรเป็นนกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรมดว้ยหรือเปล่าที#จะ 
คุณจนัทวรรณ: เป็นนกัศึกษาแพทยด์ว้ย แลว้ก็เผื#อจะได้มีโอกาสไดช่้วยผูอื้#นได้บา้งค่ะ ก็ตอ้งทาํ
ตวัอยา่งใหค้นอื#นไดเ้ห็นดว้ยค่ะ 
จิตอาสา: ก็เขา้สูตรวถีิชีวิตของแพทยว์ิถีธรรมแลว้นะคะ 
คุณจนัทวรรณ:ค่ะ 
จิตอาสา: อนันี&ก็เป็นนกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรมปี 1 นะคะ  
คุณจนัทวรรณ:ค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะก็ตอ้งขอบพระคุณพี#จนัทวรรณมากนะคะ  
คุณจนัทวรรณ: ค่ะ 
จิตอาสา: ถา้ใครเห็นแลว้อยากมาเป็นนกัศึกษาก็ลองดูนะคะสอบถามพี#เขาไดน้ะคะ 
ขอบพระคุณนะคะ 
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คุณจนัทวรรณ: ขอบคุณค่ะ 
(จนัทวรรณ ฉตัรวชัรกุล. สัมภาษณ์ 2555, กนัยายน 7) 

 

 
กรณีศึกษาที# 
1.38 ตฤณภทั เกตวลัห์ 
ชายไทย อาย ุ55 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
อาการเส้นเลือดแดงใหญ่แตก 
 
คุณตฤณภทั: กราบคารวะหมอเขียวผูใ้จดีเป็นผูที้#ต่อชีวิตให้ผมมา คือผมนี#เคยผ่าตดัมา 3 ครั& ง 
ครั& งแรกก็คือตอนปี 2552 ตอนนั&นนี#หมอที#ผา่ตดับอกผมวา่ บอกคุณนี#รอดมาไดย้งัไงคือโอกาสรอด 
นี#ไม่ถึง 20 % คือเส้นเลือดแดงใหญ่ผมแตก แตกทั&งตวัตั&งแต่ช่วงคอลงมาถึงขา้งล่าง เส้นเลือดแดง
ใหญ่ก็คือเป็นเส้นเลือดที#ส่งเลือดไปเลี& ยงอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกายอนันี& ตอนที#ทาํซีทีสแกนนั#นน่ะ 
หมอบอกว่ามนัไม่น่าจะรอดมาได้ขนาดนี&  หลงัจากที#หมอผ่าตดัเรียบร้อย ก็ปะเหมือนกบัปะท่อ 
ปะอะไรพวกนี&นะครับ ปะตั&งแต่บนจนยนัดา้นล่างนี#ก็โอเค ผมก็หมอบอกวา่ตอ้งพยายามรักษาความ
ดนัให้อยู่คงที#ไม่ให้สูง การรักษาความดนัก็คือ ของหมอก็คือหมอก็ให้ยาผมมา 9 เม็ด คือกินทั&ง
วนัน่ะครับคือตั&งแต่เชา้ยนัเยน็ผมนบัไดป้ระมาณ 9 เม็ดคราวนี&หมอบอกวา่ ผมก็ถามหมอบอกวา่ผม
จะตอ้งกินยาถึงเท่าไรหมอบอกวา่ตอ้งกินตลอดชีวิต ผมก็รู้สึกวา่ถา้ยาดีจริง ๆ นี#ทาํไมตอ้งกินตลอด
ชีวิตแสดงว่ามนัไปกดประสาททาํให้ผมนี#สามารถมีชีวิตอยู่ได้ แลว้ทีนี& พอผมมาเจอพี#นิดดาที#ทาํ
เรื#องธรรมชาติบาํบดันี#ก็แนะนาํผมว่าลองวิธีนี& ไหมมาเขา้ค่ายของหมอเขียว ผมก็ตั&งแต่นั&นมาผมก็
ตามพี#นิดดามา รวมทั&งหมดก็ 7 ครั& งแลว้ครับ คือที#มาบ่อย ๆ นี#เพราะวา่พยายามจะมาต่อชีวิตตวัเอง
ให้อยู่นานที#สุด แล้วแต่ละครั& งนี#ผมมานั#งฟังที#บอกว่า ผมนั#งฟังข้างหลังอยู่ตลอดเวลานี# คือผม
พยายามจะเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ที#หมอเขียวพูด นี#คือแต่ละครั& งที#หมอเขียวมาพูดนี#ก็จะมีความรู้
ใหม่ ๆ มาเพิ#มเติมอยูเ่รื#อย ๆ ทาํใหผ้มรู้สึกวา่หนงัสือความลบัฟ้าที#คุณหมอเขียนขึ&นมานี#มนั มนัมีค่า
มากทาํใหผ้มนี#มีชีวติมาถึงทุกวนันี&ครับ 
จิตอาสา: ค่ะ คุณอาอ๊อดนะคะ เมื#อกี&ยงัไม่ไดแ้นะนาํตวั ชื#อจริงนะคะ คือคุณตฤณภทั 
คุณตฤณภทั: ชื#อจริง ตฤณภทั เกตวลัห์ ครับผม 
จิตอาสา: คุณอาอายเุท่าไรนะคะ  
คุณตฤณภทั: อาย ุ55 ปีครับ 
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จิตอาสา: 55 ปี แลว้ปัจจุบนัยงัทาํงานไหมคะ 
คุณตฤณภทั: ผมทาํงานเกี#ยวกบัตกแต่งภายใน ตอนนี&ผมปิดบริษทัตกแต่งภายในไปแลว้ แต่ก็ยงั
ทาํงานเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยูบ่า้งนิดหน่อย 
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณตฤณภทั: พยายามจะคือยาเมด็ที# 8 นะครับ ผมบอกวา่ใชธ้รรมะแลว้ก็พยายามลดความเครียด 
ก็คือไปลดความเครียดบางส่วนลงก็เลยพยายามจะทาํงานใหน้อ้ยลงครับ 
จิตอาสา: แสดงวา่แต่เดิมนี#เส้นเลือดแดงใหญ่ที#บอกวา่แตกน่าจะมาจากความเครียด จากการ
ทาํงานเป็นหลกัหรือเปล่าคะ 
คุณตฤณภทั: ความเครียดจากการทาํงานไม่ค่อยมีครับแต่เป็นความเครียดจากการชุมนุมมากกวา่  
จิตอาสา: คุณอาเป็นพนัธมิตรแลว้ก็เลยไปชุมนุม 
คุณตฤณภทั: คือตอนอยูที่#ทาํเนียบนะครับเวลาที# เวลาที#พนัธมิตรไดเ้ปรียบเราก็จะรู้สึกวา่ความ
ดนัเราดีขึ&น แต่เวลาโดนฟ้องคดีนี#ความดนัมนัตกมนัขึ&นสูงเลย 
จิตอาสา: อนันี&ตอ้งดูสาเหตุแต่ละคนใหดี้นะคะ 
คุณตฤณภทั: อนันี&ผม ผมคน้พบแลว้ครับวา่ความเครียดผมมาจากส่วนนี&ครับ 
จิตอาสา: สาเหตุอาอนันี&ก็ตอ้งบอกวา่ยงัไงคุณอาหาสาเหตุเจอแลว้ตอนนี&นะคะ 
คุณตฤณภทั: เจอแลว้ครับ 
จิตอาสา:  ก็เลยอา้วแลว้เมื#อกี&บอกวา่ไม่ใช่มาจากงานแต่ปรากฏวา่ปิดบริษทั  
คุณตฤณภทั: ปิดบริษทัไปเลยครับเพราะว่ามนัมีส่วน ส่วนหนึ# งเพราะว่าผมจะเลือกทาํงานได้
เพราะว่าผมจะเลือกงานที#ไม่ค่อยเครียดมาก เลือกลูกคา้ที#คุยกนัรู้เรื# องอนันี& เป็นส่วนหนึ# งที#ทาํให้
ความเครียดก็นอ้ยลงนะครับ 
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณตฤณภทั: แต่ตอนที#ผมผา่ตดัครั& งแรกนี#อนันั&นคือหลงัจากเสร็จสิ&นภารกิจจากสุวรรณภูมิแลว้
ครับ 
จิตอาสา: แสดงวา่ผลผา่ตดันี#มาจากการชุมนุมจริง ๆ 3 ครั& งนะคะ 
คุณตฤณภทั: แต่เมื#อเมื#อเดือนที#แลว้ก็ยงัไปทานขา้วอยูห่นา้สถานทูตอเมริกาอยูก่็เอาสักนิด
หน่อย 
จิตอาสา: แลว้ที#ไดม้าฟังคุณหมอเขียวนี#เริ#มมาตั&งแต่ปีไหนนะคะ  
คุณตฤณภทั:  ปี 2552 ครับ 
จิตอาสา: ตั&งแต่พี#นิดดา ป้านิดดาจดัที#นี#เลยนะคะ  
คุณตฤณภทั: ครับที#นี#เลยครับ 
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จิตอาสา: ก็คือไม่เคยพลาดเลยที#นี#จดัทุกครั& งก็มาทุกครั& งก็นั#งฟังอยูข่า้งหลงัทุกครั& ง 
คุณตฤณภทั: ครับผม ครับคือคุณนิดดานี#ก็ยงัมาฟังอยูทุ่กครั& งเลย คราวนี&ผมก็ตอ้งคือยา 9 เม็ดนี#
ของผมมนัอาจจะใชเ้วลานานสักหน่อยของบางท่านเขาอาจจะมีบุญเขาอาจจะใชเ้วลาไม่นานแต่ผม
ก็คงใชเ้วลานานกวา่เขาหน่อยครับ 
จิตอาสา: ค่ะอยากให้คุณอาอ๊อดเล่าวา่การใช้ยา 9 เม็ดใชอ้ะไร อยา่งไรเริ#มจากอย่างไร จน
ครบบริบูรณ์ 9 เมด็เมื#อไร อะไรอยา่งนี&  
คุณตฤณภทั: คือทานอาหารนี#คือก็ทานไดบ้า้งนะครับ คือทุกวนันี& อาหารเช้าของผมก็คือแกงจืด 
แกงจืดของผมนี#คือก็คือเหมือน ๆ กบัคุณตม้นํ&าใหเ้ดือด เสร็จปุ๊บแลว้คุณเอาผกัที#คุณตอ้งการทานน่ะ
ใส่ลงไปแล้วก็ไม่มีเกลือไม่มีซีอิMว ไม่มีอะไรทั&งสิ&น คุณอยากทานตาํลึง คุณอยากทานบวบอยาก
ทานปวยเลง้อะไรคุณก็เอาใส่เขา้ไป แลว้ผมก็กินอยา่งนั&นเป็นมื&อเชา้ผมทานมาเกือบประมาณเป็นปี
แลว้ครับก็คือหลงัจากนั&นที#ผม เมื#อเล่าเมื#อสักครู่คือตอนที#หมอให้ยา 9 เม็ดผมมาจากโรงพยาบาล
บาํรุงราษฎร์นี#  ความดนัมนัก็ไม่ลดนะครับแต่ผมพอเจอพี#นิดดาที#ชวนมาเขา้ค่ายนี#แล้วลองทาน
สมุนไพรฤทธิN เยน็สด แลว้ก็ทานผกัผลไมแ้ลว้ก็ทานคาร์โบไฮเดรตนี#มนัลดลงโดยเห็นชดัเจนเลย 
แลว้ก็อีกอยา่งหนึ#งก็คือมื&อกลางวนันี#เป็นส้มตาํเขาเรียกส้มตาํหรือเปล่าครับ ที#มีมะละกอสับ ๆ แลว้
ก็ใส่นํ&ามะขาม ผมตอนเขา้ค่ายครั& งแรกนี#เดินไปโรงอาหารเขาบอกส้มตาํผมก็พยายามจะหานึกวา่เขา 
ยงัทาํไม่เสร็จนะครับ ใส่มะละกอแลว้ก็มี 
จิตอาสา: ใส่มะเขือเทศกบันํ&ามะขามเท่านั&น 
คุณตฤณภทั: มะเขือเทศกบันํ& ามะขามนึกวา่เขายงัทาํไม่เสร็จนะครับ เขาบอกเสร็จแลว้ นี#แหละ
ส้มตาํล่ะ ส้มตาํโรงเรียนผูน้าํนะ 
จิตอาสา: ส้มตาํสูตรหมอเขียว ค่ะ แลว้ทานแลว้เป็นยงัไงคะ 
คุณตฤณภทั: ก็คือเวลาทานนะครับ ผมก็มีทริคอยู่อย่างหนึ# งก็คือ ยงัไง ๆ ผมก็คิดว่ามนัคงไม่
อร่อย แต่เราคิดวา่เราทานแลว้เป็นยา เป็นยารักษาเราต่อชีวติเรา เราก็โอเคทุกวนันี&ก็จะทานดว้ยความ
เอร็ดอร่อยนะครับ คือจิตมนัสั#งครับบอกวา่ตอ้งอร่อย ตอ้งอร่อย ตอ้งอร่อยแบบหมอเขียวบอกครับ  
จิตอาสา: ค่ะแลว้มื&อเยน็ทาน 
คุณตฤณภทั: มื&อเยน็เหรอครับ มื&อเยน็นี#ภรรยาผมเป็นคนปั#น ปั#นผกัใหท้านคือผกัก็คือผกับุง้แลว้
ก็ผกัปลงัแลว้ก็ใบบวับกแลว้ก็ใส่สับปะรดไปหน่อยเพิ#มรสชาติ บางทีบางวนัก็มีแอปเปิ& ลหน่อย แลว้
ก็บางทีก็ใส่แกว้มงักรไปนิดหนึ#งให้มี แต่ตอนปั#นไม่ตอ้งปั#นให้ละเอียดนะครับให้มนัมีการขบเคี&ยว
บา้ง แลว้เวลาทานนี#คือมีทริคอยู่อย่างหนึ# งควรจะรีบนอนเร็วเพราะว่าทานแป๊บเดียวมนัจะหิวเร็ว
ครับถา้เกิดหิวเร็วนี#มนัจะเดินเขา้ครัวใหม่ครับ 
จิตอาสา: แลว้ทานอยา่งนี& ทุกวนั 
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คุณตฤณภทั: ทุกวนัครับ 
จิตอาสา: เหมือนกนัเลยเหรอ 
คุณตฤณภทั: ทุกวนั เป็นทุกวนั เป็นทุกวนัก็คือทาํเป็นไม่รู้ไม่ชี& น่ะครับแล้วบางวนัเขาก็จะ
เปลี#ยนบา้งบางทีก็เป็นผลไมอ้ยา่งเดียวก็จะไม่มีผกัมื&อเยน็นะครับ สรุปแลว้ก็คือ 3 มื&อก็เป็นแบบนี&
นะครับ ตอนเชา้แกงจืด ตอนกลางวนัเป็นส้มตาํส้มตาํแปลก ๆ นี#ครับแลว้ก็ผกัปั#น ผลไมอ้ยากทาน
ผลไมฤ้ทธิN เยน็อะไรก็ใส่เขา้ไปครับตอนนั&นนะครับ 
จิตอาสา: ก็คือทานแต่สูตรฤทธิN เยน็มีปรับฤทธิN ร้อนไหมคะ หรือ 
คุณตฤณภทั: ฤทธิN ร้อนก็คือตอนเวลาออกไปดา้นขา้งนอกครับ เวลาไม่ได้อยู่บา้นตอ้งออกไป
ทาํงานอะไรพวกนี&  บางทีก็เลือกไม่ไดก้็ติดกลว้ยไป 1 หวีบางทีหิวมาก ๆ ก็ทานกลว้ยไปก่อนสัก 3-4 
ใบพออิ#ม ๆ แลว้มนัก็ลืม ๆ ไปครับอนันี& นี#เป็นเป็นสูตรนะครับเป็นสูตร  
จิตอาสา: ถา้งั&นก็คือทุกวนันี& ดูแลก็คือใช ้เทคนิคยา 9 เมด็  
คุณตฤณภทั: ยา 9 เมด็ครบแลว้ครับผม 
จิตอาสา: ทุกขอ้ 
คุณตฤณภทั: ครบทุกข้อครับ รู้พกัรู้เพียรนี#ก็พยายามทํางานน้อยลง แล้วก็ใช้ชีวิตมากขึ& น 
เพราะว่าถือว่าชีวิตที#เหลือนี#คุม้แล้วครับเพราะว่าหลังจากที#คุณหมอบอกว่าผมรอดมาได้ยงัไงนี# 
ตอนนี&ก็คือใชชี้วติก็คือไปช่วยชาติบา้งครับ 
จิตอาสา: พอดีเมื#อเชา้คุณหมอน่าจะไดบ้รรยายใหพ้ี#นอ้งฟัง เกี#ยวกบัเรื#องคนพอเพียงนะคะ 
คุณตฤณภทั: ครับ  
จิตอาสา: คุณอาอ๊อดนั#งฟังอยู่แลว้เป็นยงัไงคะ เพราะตอนนี& รู้สึกวา่เริ#มเขา้กระแสแลว้ เห็น
เริ#มปิดกิจการ คุณหมอบอกวา่ไม่ตอ้งทาํใหม้ากทาํแค่พอเหลือ พอกิน พอใชอ้นันี& คุณอาวา่ไงคะ 
คุณตฤณภทั: คือผมผมไม่มีลูกครับ ผมอยูก่บัภรรยาผม 2 คน ก็มนัก็โอเคไม่ตอ้งทาํเพื#อใครแลว้
ครับ ก็อยูก่นั 2 คนก็มีแลว้ทานอยา่งนี&ภรรยาผมก็ทานมงัสวรัิติตลอดชีวิตอยูแ่ลว้ ก็มนัก็ไม่ไดใ้ชเ้งิน
มากมายต่อมื&อต่อวนัอะไรอย่างนี& นะครับ ก็ไม่จาํเป็นตอ้งทาํมากตอนนี& ก็ยงัมีโรงงานเหลือช่างอยู่
ประมาณ 6-7 คน อะไรก็ไม่เยอะ ก็ทาํนิดหน่อยครับ 
จิตอาสา: ค่ะ ตอนนี&ก็คือเขา้กระแสคนพอเพียง เป็นใชว้ถีิชีวติแพทยว์ถีิธรรมไปแลว้นะคะ 
คุณตฤณภทั: ครับผม 
จิตอาสา: ค่ะ แลว้อยากจะเสริมอะไรให้กบัพี#นอ้งอีกไหมคะ ในส่วนของยา 9 เม็ดที#คุณอาอ๊อด คิดวา่ใช้
แลว้ถูกกบัตวัเองแลว้ปฏิบติัไดดี้ค่ะ 
คุณตฤณภทั: ถูกกบัผมทุกวนันี& ก็คือ เรื#องอาหารน่ะครับผม จริง ๆ ตอนแรกผมคิดวา่คงจะทาน
ไดย้ากเพราะว่าชีวิตในกรุงเทพกบัต่างจงัหวดัก็จะผิดกนันิดหน่อย การเลือกทานอาหาร และการ
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ไม่ไดอ้ยูบ่า้นทั&งวนันี&มนัก็จะค่อนขา้งจะลาํบากนิดหนึ#ง แค่คราวนี&หมายถึงวา่พอเริ#ม ๆ ทาํไปแลว้นี#
ผมมาเขา้ค่าย 7 ครั& งนี#ผมก็ไดรั้บบางสิ#งบางอยา่งไปปฏิบติัต่อเนื#อง ก็เลยรู้สึกวา่มนัไม่ยาก ผมมาฟัง
หมอเขียวพูดนี#ผมก็ไดก้าํลงัใจไปหลายอย่างนะครับ คือก็ปฏิบติัพยายามปฏิบติัไปเรื#อย ๆ แรก ๆ 
มนัจะยากนิดหนึ# งนะครับ มนัจะ บางทีคนก็ บางทีเราไปแนะนาํใครก็ลาํบาก เราตอ้งทาํให้ตวัเอง
เป็นตวัอยา่งก่อนแลว้ก็ถึงจะไปบอกคนอื#นไดค้รับ แลว้มาที#นี#ผมรู้สึกว่ามีความสุขคือตอ้งขอบคุณ
จิตอาสาทุกท่านที#เอื&อเฟื& อแลว้ก็ใจดีมาก ทาํงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื#อยเห็นไป เห็นไปเปิดค่ายที#อื#น
หลาย ๆ ที#แลว้ก็ยงัมีเวลามามาดูแลก็ตอ้งขอบพระคุณมากครับ  
จิตอาสา: ค่ะ ก็อนันี&จริง ๆ แลว้ทุกอยา่งก็คือเพื#อเพื#อพี#นอ้งทุกท่านนะคะ  
คุณตฤณภทั: ครับผม 
จิตอาสา: อยา่งที#คุณหมอบอกก็คือเราทาํทุกอย่างเพื#อผองชนสุดทา้ยเราก็ไม่ไดมี้ ไม่ไดเ้ป็น
อะไรอยูแ่ลว้นะคะ 
คุณตฤณภทั: ครับผม แล้วก็ผมมีขอเสริมนิดหนึ# ง คือทุกวนันี& เวลาพนัธมิตรทุกท่านที#เวลาไป
ชุมนุมนะครับ จะเห็นเตน็ทรั์กคุณเท่าฟ้าที#ขายเสื&อ แวะไปไดค้รับผมบางทีผมจะอยู ่บางทีภรรยาผม
จะอยู ่เสื&อรักคุณเท่าฟ้าไม่แพงนะครับช่วยชาติ ช่วยชาติครับ 
จิตอาสา: อนันี&ก็ถา้ใครสนใจก็ติดต่อคุณอาอ๊อดขา้งหลงัเวทีเลยแลว้กนันะคะ ถา้ยงัไงคุณอา
สรุปเกี#ยวกบัยา 9 เมด็เลย หรือวา่จะเล่าเกี#ยวกบัเรื#องนํ&าปัสสาวะก็ได ้เพราะวา่รู้สึกวา่อนันี&จะเป็นเม็ด
เด็ด อยากใหคุ้ณอาเล่าวา่ตวัเองมีกลวธีิในการที#จะใชต้วันี&อยา่งไรบา้งคะ 
คุณตฤณภทั: ยา 9 เม็ดนี#ท่านคงจะทราบหมดแลว้นะครับ คราวนี&ผมขอคุยเรื#องนํ& าปัสสาวะนิด
หนึ# ง นํ& าปัสสาวะนี#ผมทานมาดื#มมาประมาณปีนึงแลว้ครับ ก็แรก ๆ นี#ของผมจะมีเอฟเฟคนิดหนึ# ง
คือ เหมือนกบัมนัระบายพิษออกดา้นหลงันี#จะคนัมากเลย แลว้ก็จะเป็นผื#นเป็นอะไรพวกนี&  แต่มนั
อยา่ไปตกใจนะครับ สักพกัหนึ#งนี#มนัก็จะเริ#มหาย ๆ จางไปแลว้ก็จะเป็นรอยดาํ ๆ ก็ไม่ตอ้งไปตกใจ 
แลว้มนัก็ค่อย ๆ จางไปเรื#อย ๆ คราวนี&คนที#เพิ#งเริ#มกินนํ& าปัสสาวะใหม่ ๆ นี#ก็คืออาจจะเหม็นกลิ#น
ยเูรียนิดหนึ#งนะครับ อนันี& ก็มีทริคอยูอ่ย่างหนึ#งก็คือผมนาํไปแช่ตูเ้ยน็นะครับ ตูเ้ยน็เสร็จปุ๊บแต่ตอ้ง
ทาํอยา่งหมอเขียวบอกนะครับตอ้งติดป้ายดว้ยนะครับวา่เป็นอะไรเป็นอะไรนะครับ คราวนี&พอติด
ทิ&งไวส้ักประมาณสักชั#วโมงหนึ#งกลิ#นมนัจะหาย พอกลิ#นมนัจะหายแลว้ทีนี& คุณก็จะดื#มไดส้บายส่วน
ผมนี#ก็คือผสมนํ&ายา่นางคือตอ้งการก็คือได ้2 อยา่งเลย 2 in 1 ก็คือนํ&ายา่นางดว้ย ไดปั้สสาวะดว้ยแลว้
ก็ ยโูรไคเนส (Urokinase) ที#ไปละลายลิ#มเลือดแทนไอต้วัพลาวกิ (Plavix) ยาที#คนยงัทานอยูทุ่กวนันี&  
พลาวกิที#คุณหมอตามโรงพยาบาลใหม้านี# เมด็หนึ#งมนัแพงมากแต่ของเรานี#มนัอยูก่บัตวัเรา สามารถ
นาํมาใชไ้ด ้ตอนแรก ๆ ก็อาจจะทานประกอบกนัไป แต่พอทานไปเรื#อย ๆ นี#ยาก็คงงดไม่ตอ้งทาน 
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พลาวกิไดค้รับ อนันี& เป็นทริคของการดื#มนํ&าปัสสาวะ แลว้ถา้เกิดใครชอบใหม้นัเยน็ ๆ มาก ๆ ก็ทิ&งไว้
ใหแ้ขง็หน่อยก็กลายเป็นไอติมไอติมปัสสาวะไปเลยครับ  
จิตอาสา: ไดไ้อศครีมสูตรใหม่ ถา้อยา่งนี& ทุกวนันี& คุณอาไม่ตอ้งกินยา 9 เม็ดที#หมอให้แลว้ใช่
ไหมคะ 
คุณตฤณภทั: ยา 9 เมด็นี#ลด ลดไปบางส่วนครับเพราะวา่ภรรยาผมยงัจอ้งอยูย่งักลวัผมตายอยูก่็
เลยอยากจะใหท้านยานั&นไปก่อนบางส่วน ผมลดไปเยอะแลว้ครับ 
จิตอาสา: ก็ค่อย ๆ ลดจากยา 9 เม็ดมารับเทคนิค 9 ขอ้หรือยา 9 เม็ดของแพทยว์ิถีธรรมแทน
นะคะ 
คุณตฤณภทั: ยา 9 เมด็ของแพทยว์ถีิธรรม ใช่แลว้ครับผม 
จิตอาสา: ค่ะ อนันี& ก็เป็นอีกหนึ# งบทพิสูจน์ หรือบทตวัอย่างนะคะ ที#คุณอาก็รอดชีวิตมา 
ต่อชีวิตดว้ยแพทยว์ถีิธรรมนะคะ ถา้พี#นอ้งท่านใดอยากปรึกษาคุณอาออ๊ดก็เชิญไดห้ลงัเวที คุณอานั#ง
ประจาํขา้งหลงันี#เลยนะคะ ค่ะขอบพระคุณคุณอามากเลยนะคะ 
คุณตฤณภทั: ขอบพระคุณพนัธมิตรทุกท่านครับสวสัดีครับ  

(ตฤณภทั เกตวลัห์. สัมภาษณ์ 2555, กนัยายน 7) 
 

 
กรณีศึกษาที# 
1.39 สุชนา ทิวถนอม 
หญิงไทย อาย ุ44 ปี 
จงัหวดัระยอง  
โรคมะเร็งตบัอ่อน 
  
คุณหญิง: ชื#อหญิงนะคะ หญิงจบการศึกษาพยาบาลศาสตร์ที#มหาวิทยาลยัมหิดล คณะ
พยาบาลศาสตร์ศิริราชนานมาแลว้ จาํปีไม่ไดแ้ลว้ก็หลงัจากเรียนจบนี#จริง ๆ แลว้หญิงควรที#จะตอ้ง
อยู่ใชทุ้นที#รัฐบาลให้มาเรียนพยาบาล เราก็ตอ้งจบไปใช้ทุนอย่างน้อยก็ตอ้งมี 2 ปี แต่เนื#องจากว่า
ตอนนั&นนี#ที#เรียนจบไปแลว้ ยงัสภาวธรรมยงัไม่ไดก้็เกิดอาการวา่เวลาที#ไดมี้โอกาสดูแลรักษาคนไข้
นี# แลว้มีคนไขที้#ป่วยหนกัหรือเจ็บหนักจนกระทั#งเสียชีวิตนี#หญิงยงัทาํใจไม่ได้ คิดไม่ได้ก็จะเกิด
อาการป่วย ป่วยหนกัแบบคลา้ย ๆ เหมือนคนเป็นโรคจิต แบบดีแตกอะไรประมาณอยา่งนี& เลย ทาํให้
ไม่สามารถทาํวชิาชีพนี& ต่อไดก้็เลยตอ้งใชเ้ป็นเงิน แลว้ก็ออกมาหาอาชีพอยา่งอื#นทาํที#มนัไม่เกี#ยวกบั
ทางสายสุขภาพ แต่ปรากฏว่าพอหญิงตดัสินใจที#จะเปลี#ยนสายวิชาชีพจากสุขภาพมาเป็นทาง
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สายธุรกิจที#เราคิดวา่เราถนดันี# ก็ไดมี้โอกาสนะคะเขา้มาอยูใ่นสายธุรกิจมาเรียนต่อทางดา้นการเงิน
การธนาคาร หญิงจบบริหารธุรกิจจากสหรัฐอเมริกานะคะ แล้วก็กลบัมาทาํงานที#บริษทัเงินทุน
หลกัทรัพยใ์นเมืองไทยอีก 3-4 ปี แลว้หลงัจากนั&นก็ไดมี้โอกาสไปทาํงานต่อต่างประเทศ จะใชชี้วิต
อยูต่่างประเทศค่อนขา้งเยอะ ไม่วา่จะเป็นอเมริกา ลาว หรือวา่สิงคโปร์นะคะ ก็ใชชี้วิตทางโลกอยา่ง
เรียกวา่โชกโชนเลยล่ะ แลว้ตอนนั&นก็มีความสุขกบัการทาํงานเป็นคนที#ทาํงานแบบบา้ระหํ#า เรียกวา่ 
เวร์ิคคาฮอลิค คือทาํมนั 3 วนั 3 คืน ไม่หลบัไม่นอนต่อเนื#องกนัแลว้ก็ตั&งใจทาํงานมากแลว้ก็ใชชี้วิต
คือเวลากินไม่กินเวลานอนไม่นอน ทาํอะไรที#ไม่ไดดู้แลสุขภาพเลยทั&ง ๆ ที#ตวัเองนี#จบทางสายสุขภาพ
มา แต่เราคิดวา่เราไดโ้อกาสแลว้ ที#หลงัจากที#เราจบสายสุขภาพแลว้มีแต่เรื#องเครียด ๆ เรื#องคนตาย
คราวนี& เรามาเจอเรื#องอะไรที#เป็นเกี#ยวกบัธุรกิจเรื#องเกี#ยวกบัการเงิน เรื#องอะไรที#ทาํให้เราเหมือนกบั
สร้างความภาคภูมิใจในการทาํงาน ชื#อเสียง หรือว่าสะสมวตัถุเงินทองที#ตอนนั&นหญิงยงัคิดว่ามนั
เป็นสิ#งที#มนุษยเ์ราทั#วไปวิ#งหาแลว้ไดม้าจะมีความสุข ใช้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนั&นนี#เรียกวา่เป็น 20 
กวา่ปี ก็มีทั&งสาํเร็จบา้งลม้เหลวบา้งนะคะ แต่ก็ตอ้งยอมรับวา่ส่วนใหญ่นี#มนัอยูก่บัความสาํเร็จ จนทาํ
ใหเ้ราเหมือนกบัหลงไปวา่ สิ#งเหล่านี& คือสิ#งที#เราเป็นสุขกบัความสําเร็จในงานที#เราทาํแลว้ปรากฏวา่
มนัทาํใหเ้ราเหมือนกบัพอยิ#งสาํเร็จยิ#งวิ#งหามนัแต่จริง ๆ แลว้สาํเร็จแลว้สุขนี# หญิงถามบอกวา่มนัสุข
นานไหมมนัก็สุขแค่แป๊บเดียวแหละ แลว้เดีUยวเราก็หาอะไรที#ทา้ทายใหม่เขา้มาอีก เขา้มาใส่ตวัเรา
อีก ที#จะตอ้งเหมือนแบบทา้ทายในชีวติ มนัก็พอกพนูความคิดอยา่งนี&มาเรื#อย ๆ แลว้เราก็ลืม ลืมที#จะ
ดูแลสุขภาพของเรา ลืมที#จะให้เวลาสุขภาพของเราจนกระทั#งมีอยู่ครั& งหนึ# งที#หญิงได้มีโอกาส
หลงัจากเรียนจบทาํงานต่างประเทศอะไรเสร็จ หญิงตดัสินใจในการทาํธุรกิจของตวัเองแลว้ก็ไดมี้
โอกาสทาํในทั&งเมืองไทยแลว้ก็ทาํต่างประเทศ แลว้ช่วงสุดทา้ยที#หญิงไปทาํในต่างประเทศนี# หญิง
ไปทาํธุรกิจทางดา้นร้านอาหารที#ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนนั&นตอ้งบอกเลยวา่เป็นงานที#หนกัแลว้ก็
ทา้ทายมาก แลว้ก็ทาํต่อสู้เรียกวา่ดิ&นรน ครํ# าเคร่งกบังานเป็นเวลาถึง 3 ปีกวา่ แลว้มนัก็มีเหตุการณ์ที#
พลิกชีวติหญิงเลยก็คือ หลงัจากที#เราครํ#าเคร่ง ครํ#าเครียดเกี#ยวกบัการทาํงาน การทาํธุรกิจอะไรต่าง ๆ 
นี# พอดีมีญาติก็เป็นคุณแม่บุญธรรมป่วยหนกันะคะ แลว้ก็เราก็รักคุณแม่เรามาก เราก็อยากจะกลบัมา
ดูแลคุณแม่ แต่ว่าตอนนั&นนี#เนื#องจากยงัมีความรู้แต่ทางด้านสายแพทยแ์ผนปัจจุบนั ก็พยายามจะ
ติดต่อทางแพทยแ์ผนปัจจุบนั แต่ก็ยงัไม่ไดเ้รียกวา่แพทยที์#ดูแลว้เรียกวา่มีความพิเศษอะไรมาก แต่
มนัแปลก คือหญิงเอาเรื#องคุณแม่ป่วยนี# ไปปรึกษาเพื#อนบา้นที#เขาอยูที่#วดัพระธรรมกายที#สหรัฐอเมริกา 
ที#แคลิฟอร์เนียเนี#ยปรากฏวา่คุณหมอเขียวนี#ดงัมากเลยในวงการของวดัพระธรรมกายนะคะ เพราะวีซีดี
ของคุณหมอไปถึงแล้วเพื#อนก็เอามาให้เปิดให้ดูหญิงก็ เอ๊ะ ไอเดียเรื# องการการดูแลรักษาตวัเอง
ที#เป็นแพทยแ์ผนทางเลือกแนวพุทธนี#เออมนัแปลกดีนะ แลว้คุณหมอก็บูรณาการองคค์วามรู้หลาย ๆ 
อยา่งเขา้ดว้ยกนัซึ# งเป็นอะไรที#น่าสนใจ หญิงก็เลยกะวา่จะจองค่ายแลว้กลบัมาดูแลคุณแม่ มาเรียน
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ก่อนแลว้กลบัไปดูแลคุณแม่ที#เป็นมะเร็ง ปรากฏวา่มนัไม่เป็นอยา่งที#คิดคือ คุณแม่เสียก่อนแลว้หญิง
เองนี#กวา่จะทาํเรื#องกลบัมาดว้ยธุรกิจเรื#องอะไรต่าง ๆ ก็กลายเป็นตวัเองเริ#มป่วย คือพอเตรียมตวัจะ
มาแลว้พอรู้ว่าคุณแม่เสียแล้ว เราก็เกิดอะไรไม่ทราบตอนนั&นคือเราป่วย ลกัษณะอาการป่วยของ
หญิงนี#คือ 
จิตอาสา:  เดีUยวนะคะตอนนั&นที#เกิดเหตุการณ์นี#เมื#อปีไหนคะ 
คุณหญิง:  อนันั&นในปี 2553 ค่ะ 2553 
จิตอาสา: 2553 ก็ 2 ปี แลว้นะคะ 
คุณหญิง: ค่ะใช่ค่ะ 
จิตอาสา: แลว้ตอนนี&โทษนะคะพี#หญิงอายเุท่าไรแลว้คะ 
คุณหญิง: ตอนนี&  42 ค่ะ 
จิตอาสา: 42 ก็คือจากที#เมื#อกี& เล่ามาก็คือจบจากพยาบาลแลว้ก็ตอ้งไปใชทุ้น 2  ปี 
คุณหญิง:  ไม่ไดใ้ช ้ใชเ้ป็นเงินไป 
จิตอาสา:  อ๋อไม่ไดใ้ชเ้ลยนะคะ 
คุณหญิง: ค่ะ 
จิตอาสา:  ก็คือใชเ้ป็นเงินแลว้ก็เลยพลิกชีวติเลยนะคะ 
คุณหญิง:  ค่ะ  
จิตอาสา:  จากพยาบาลไปเป็นธุรกิจ 
คุณหญิง: ค่ะ เป็นทางสายธุรกิจมาเรียนต่อโททางดา้ยธุรกิจ ก็ทาํงานในธุรกิจมาโดยตลอด 
จิตอาสา:  ตรงนี&ทาํธุรกิจส่วนตวัมาเกือบ 20 ปีนะคะ งั&นเป็นคนเคร่งเครียดส่วนหนึ#งนะคะ 
คุณหญิง:  ค่ะใช่ค่ะแลว้เสร็จพอตอนนั&นที#คุณแม่เสียแลว้เราจอง ตอ้งบอกวา่รู้ในเรื#องของวิชา
ของคุณหมอเขียวนี# แลว้เราจองคิวเพื#อจะมาเขา้ค่ายนี#มนัใช้ระยะเวลานานมากก็คุณแม่เสียไปก่อน
แลว้คิวก็ยงัมาไม่ถึง แลว้ปรากฏตวัเองก็เริ#มป่วยทีนี& เริ#มป่วยก็ยงัไม่ถึงคิวนะคะ ก็ยงัไม่ไดค้อนเซปต์
อะไรมากเกี#ยวกับแพทยว์ิถีธรรมนี#หรอก ป่วยมนัก็มีอาการคือมนัจะมีในลกัษณะของเป็นคนที#
เหนื#อยง่ายอ่อนเพลียเรียกวา่ไม่ตอ้งไปทาํงานแค่เดินก็ไม่มีแรงจะเดินแลว้แหละแลว้ก็ตวัเหลืองตาเหลือง 
จิตอาสา: ตอนนั&นยงัอยูที่#อเมริกาหรือเปล่าคะ 
คุณหญิง: ใช่ค่ะ ยงัอยูที่#อเมริกาแลว้ก็กินอาหารไม่ยอ่ยแลว้ก็ไม่ถ่าย มนัก็ยงัแบบเรียกวา่รู้สึก
แย่กบัตวัเอง แต่วา่อาการที#ตอ้งตดัสินใจให้ตอ้งไปพบแพทยก์็คือ ระหวา่งขบัรถอยูนี่#มนัวบูมนัจะ
เป็นลมมนัแลว้ เสร็จคุณแม่เพื#อนที#เขานั#งมาดว้ยกนัเขาก็บอกวา่เราตอ้งไปโรงพยาบาลแลว้แหละ  ก็ 
ตดัสินใจไปเชื#อไหมคะวา่ไปครั& งแรกคุณหมอตรวจร่างกายแลว้ คุณหมอก็ตรวจแบบธรรมดาแลว้ก็
เอก็ซเรยแ์ลว้ ก็เจาะเลือดแลว้ก็ใหท้าํซีทีสแกน คุณหมอก็บอกวา่มีความเสี#ยงที#เป็นไปไดว้า่จะเป็น 


