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มะเร็งตบัอ่อนเราก็เรียกวา่ตอนนั�นก็ช็อคนะ ไม่คิดวา่นี�คือตวัเราเหรอมนัมาแลว้เหรอเวลาอยา่งนี�มนั
มาแลว้เหรอตอนนั�น 
จิตอาสา:  เมื�อวานอาจารยพ์ิเศษ 68 นะคะเขาวา่จะเป็นมะเร็งปอดคนจะเป็นมะเร็งได ้68  
คุณหญิง: นะคะอนันี�  40 ตอนนั�น 40 เอง 
จิตอาสา:  ค่ะ  
คุณหญิง:  เลยเอ๊ยเราเป็นมะเร็งตบัอ่อนแล้วเหรอ ก็เรียกว่าจิตตกไปวนัหนึ� งเต็ม ๆ ร้องไห้
แลว้ก็ตั�งสติยงัไม่ได้ เพราะว่าคนที�รู้ข่าวอย่างนี� ก่อน หญิงเพิ�งรู้สภาวะนะว่าพอคนที�หมอวินิจฉัย
อยา่งนี�อะไรที�มนัจะเขา้มามนัคือความวติกกงัวล และความห่วงเราจะห่วงวา่ถา้เราจะตายนี�อะไรมนั
คา้งอยู่เต็มไปหมดเลยนี� เราจะจดัการกบัมนัยงัไง แลว้เราจะมีเวลาพอไหมที�จะทาํกบัสิ�งที�เราคา้ง
เอาไวอ้ยูอ่ยา่งนี� มนัจะพอไหม มนัจะทนัไหม เสร็จร้องไห้อยูพ่กัหนึ�งก็มาไดส้ติมนัไม่มีประโยชน์
แลว้พอดีคนที�อยูร่อบขา้งเราน่ะเป็นผูอ้าวุโสที�เป็นฝรั�ง ที�เขาเป็นฝรั�งนี�เขาดีอย่างหนึ�ง ถึงแมเ้ขาจะ
เจบ็ป่วยอะไรยงัไงเขาจะไม่ใหค้วามสาํคญักบัเรื�องของความเจบ็ป่วยในแง่ของเอามาวิตกกงัวล แต่วา่เขา
ก็จะเหมือนกบัเรียกวา่ยอมรับมนั แลว้ก็ไปทาํอยา่งอื�นใหม้นัเหมือนกบัลืม ๆ  เลือน ๆ  ไปแต่ในลกัษณะนั�น
มนัเหมือนกบักดข่มมากกวา่มนัยงัไม่เป็นเรื�องของความเขา้ใจ แต่หญิงก็ไดห้ลาย ๆ คนที�เขาเป็นเหมือน
ตวัอยา่งนาํทางเราวา่ไม่มีใครอยากป่วยอยากตาย แต่วา่ในเมื�อมนัเลี�ยงไม่ไดก้็ตอ้ง Life มนัก็ตอ้ง Go on 
มนัก็ตอ้งเดินต่อไป ทีนี� พอเห็นเขาแล้วเราเริ�มตั�งสติได ้เราก็มารีบเตรียมตวัว่าจะทาํยงัไงกบัเรื�อง
สุขภาพของเราเอง และเรื�องธุรกิจคุณหมอก็บอกวา่นี�ยงัไงยกู็ตอ้งรักษาด่วน ก็ตอ้งมาทาํตดัชิ�นเนื�อ
ตดัอะไรดูใหม้นัแน่ชดัวา่มนัใช่มะเร็งตรงนี�แน่หรือเปล่าอะไรอยา่งนี�  ทีนี� ถา้เกิดตดัชิ�นเนื�อนี� ตอ้งใช้
เวลาอยูใ่นโรงพยาบาลนานแลว้ก็ตอนนั�นหญิงบอกเลยวา่มนัไม่มีใครที�จะสนิทพอที�จะอยูดู่แลหญิง
ได ้แบบวา่ประกบหญิงได ้ตดัสินใจวา่ตอ้งกลบัเมืองไทย 
จิตอาสา: อยูอ่เมริกานี�อยูค่นเดียวใช่ไหมคะ 
คุณหญิง: จริง ๆ มีน้องแต่งงานอยู่อีกรัฐหนึ� งแต่มนัอยู่อีกเมืองหนึ� งค่ะมนัไกลเขามาดูไม่ได้
เขาก็ตอ้งทาํงาน แลว้เสร็จพอเราอยู่คนเดียวเราจะกลบัเมืองไทยนี� เราก็ตอ้งแพลนเรื�องธุรกิจเรื�อง
อะไรที�จะตอ้งโอนยา้ยใหก้บัหุน้ส่วนดูแลลูกนอ้งเราอีก หญิงตอ้งใชเ้วลาประมาณอยา่งนอ้ย 1 เดือน
ทั�งหลายทั�งแหล่คุณหมอบอกวา่กลวัไม่ทนัโอโ้ห ยิ�งยงิมาอีกช็อต กลวัไม่ทนั หญิงบอก เอ๊ะ ชีวิตเรา
เป็นมะเร็งตบัอ่อนนี�สั�นขนาดนี� เชียวเหรอเราก็ตดัสินใจนะ ทนัไม่ทนัก็มีเท่านี�แหละทาํไปก่อนทาํให้
ดีที�สุดแต่ตอ้งยอมรับวา่โชคดีนะคะที�ระหวา่งที�อยูอ่เมริกาแลว้มีเวลาอีกเดือนหนึ�ง ที�จะเคลียร์งานนี�
ไดเ้พื�อนบา้นที�ดีพอดีเขานอกจากใหว้ซีีดีคุณหมอเขียวแลว้นี�เขายงัปลูกสมุนไพร แลว้โชคดีมนัเป็น
สมุนไพรที�กินแลว้ดูแลทางดา้นตบั ตบัอ่อนแลว้ก็ ถุงนํ�าดีอะไรพวกนี� กินแลว้มนัถูกกบัเราอาการเรา
ก็ดีขึ�นมาในระดบัหนึ�ง 
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จิตอาสา: เป็นสมุนไพรอะไรจาํไดไ้หมคะ 
คุณหญิง: มนัเป็นของทางเขาค่ะเป็นหญา้ตน้หญา้มนัชื�อ แดนดิไลออน (Dandelion) อนันี� เอามา
ตม้เป็นชา  
จิตอาสา: เป็นพืชเมืองหนาว 
คุณหญิง: เป็นพืชเมืองหนาวค่ะ แลว้ตอนนั�นหญิงบอกให้เลยนะคะคือมนัก็เป็นความโชคดีก็คือ
ถา้เรามาเรียนกบัคุณหมอนี�มะเร็งต่าง ๆ นี�ถา้กินเนื�อสัตวแ์ลว้นี�มนัจะไม่ดี เพราะตวัเซลล์เองนี�มนัคง
ชอบนะมนัก็ชอบอะไรเหมือนอย่างที�เราชอบนั�นแหละ แลว้มนัก็ไปสร้างพิษสร้างกรดสร้างความ
ร้อนในร่างกายแต่ตอนนั�นปรากฏวา่เป็นแลว้มนับงัเอิญ มนัล็อกวา่เรากินไม่ไดเ้รากินเนื�อสัตวไ์ม่ได ้
เรากินขา้วไม่ได ้ไอที้�เรากินไดต้อนนั�นน่ะ 
จิตอาสา: กินไม่ไดนี้�คือร่างกายไม่ตอ้งการใช่ไหมคะ 
คุณหญิง: มนัไม่ตอ้งการคือมนัอืด มนัไม่มีความอยากกินน่ะ มนัอืดแต่แปลกวา่ที�เรารับไดนี้�ก็จะ
เป็นนํ� าตม้ฟัก นํ� าตม้ผกัเราก็จะกินแค่นี�  อยูม่าเดือนหนึ�งนะหญิงกินแค่นํ� าตม้ฟักนํ� าตม้ผกัแลว้นํ� าตม้
แดนดิไลออนนี� ออ้ แลว้ไดกิ้นนํ� ายา่นางแบบ Frozen ดว้ยค่ะ เหมือนกบัเป็นนํ� ายา่นางเอาไปแช่แข็ง
แลว้มนัเป็นเหมือนเกร็ดหิมะ ก็ 
จิตอาสา: เป็นยา่นางกระป๋องไหม หรือวา่ 
คุณหญิง: ไม่ มนัเป็นอยูใ่นแพค็เป็นแพค็ Frozen มาเลยค่ะนั�นล่ะค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะใช่ เพราะตอนนี�ยา่นางไปดงัที�อเมริกาแลว้นะคะ 
คุณหญิง: ใช่ค่ะมนัไปดงันานแลว้ค่ะ 
จิตอาสา: ใช่คุณหมอยงับอกว่าขนาดดาํ ๆ นะคะย่านางเพราะว่าเขา Frost จากเมืองไทยไปยงั
หายเลยนะคะสาํหรับที�นู่นค่ะ 
คุณหญิง: แพงนะคะแพงมนัไม่ถูกเลยมนัแพงก็กินแลว้ก็ดีแต่ว่ามนัแพงแล้วมนัอยู่ไกลจะกิน
ตอ้งแบบมาซื�อแลว้เอากลบัไปตอนนั�นก็ยงัเดินทางไม่สะดวกนี�เพื�อนบา้นอุปถมัภ์ทั�งนั�นเลยแต่ว่า
เรากินแดนดิไลออนอยูต่รงพื�นหญา้หนา้บา้น อนันี�ไม่หมด 
จิตอาสา: ก็ไดป้ระทงัชีวติมากกวา่ 
คุณหญิง: ค่ะ ใช่ 
จิตอาสา: ก็จะบอกพี�น้องอนันี� นิดหนึ� งนะคะ บอกพี�น้องที�เมืองไทยโชคดีแล้วนะ มีสมุนไพร
ฤทธิW เย็นสดย่านางสด ๆ กินที�นี�นะคะ เพราะคนอเมริกาแต่ก่อนนะก่อนที�จะมี น่าจะเป็นพี�นิด
ละมั�งที�ตอนหลงัคุณหมอไป USA แลว้เจอป้านิดที�แกจะเพาะยา่นางไดที้�นั�นแลว้นะคะ แต่ก่อนคน
ไทยที�อยูที่�นั�นน่ะจะรู้จกัยา่นางที�นั�นเขากินยา่นางกระป๋องนะคะ ที�นี�พี�มียา่นางสด ๆ นะคะใช่ไหม 
คุณหญิง:  โชคดีมากแลว้ 
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จิตอาสา: ใช่ไหม 
คุณหญิง: แล้วราคาถูกหรือฟรีแล้วเสร็จปรากฏว่าพอนอกจากเรื�องของย่านางนะคะ มีอีก
เรื� องหนึ�งที�เป็นความมหศัจรรยที์�หญิงก็รู้สึกวา่ตวัเองโชคดีมากคือพอตอนนั�นป่วยนี� แลว้พอคุณแม่
เสียก็ไปทาํบุญใหคุ้ณแม่ที�วดัไทยในอเมริกา ซึ� งมีหลวงพอ่องคห์นึ� งชื�อหลวงพ่อเจฟฟรี�ค่ะ หลวงพ่อ
เป็นลูกศิษยข์องหลวงปู่ ชามั�งคะ แลว้พอดีจะไปปรึกษาเรื�องธรรมะ คือตอนนั�นเราก็รู้สึกเศร้าเหมือนกนั
อะไรประมาณอยา่งนี�แต่หลวงพอ่ป่วยค่ะหลวงพอ่ก็เลยเหมือนกบัใหว้ซีีดีกบัหนงัสือธรรมะเรามา 2 
อยา่งบอกวา่ใหเ้อาไปอ่าน ยงัไม่ทนัคุยกบัหลวงพ่อเลยนะคะวา่จะคุยเรื�องอะไรยงัไง หลวงพ่อบอก
วา่ให้เอา 2 อนันี�ไปดูไปอ่านเราก็ไม่เคยฟังไม่เคยอ่านไม่เคยติดตามเรื�องธรรมะไม่เคยศึกษาธรรมะ
เอามาก่อนก็ไม่ไดคิ้ดจะอ่านแต่พอดีมีอยูว่นัหนึ�งมนัเหนื�อยมากไม่รู้จะทาํยงัไงแลว้ก็เลยเอาวีซีดีของ
หลวงพ่อมาเปิดฟัง เพราะว่าดีกวา่มนัเหนื�อยเปล่า ๆ ปรากฏวา่มนัเป็นเรื�องของการใชล้มหายใจใน
การรักษาโรคโดยการใชส้มาธิแลว้ก็สังเกตดูลมหายใจของเราแลว้เอาลมหายใจนี�ไปเลี�ยงในตาํแหน่ง
ที�มีอาการเจ็บปวดต่าง ๆ ในร่างกายซึ� งมนัก็คลา้ย ๆ กบัที�คุณหมอสอนในเรื�องของกะปาละบาติค่ะ
ตอนนั�นหญิงไม่มีความรู้อะไรนี�เลยคาํศพัทพ์วกนี�หญิงไม่รู้จกัหรอกแต่มนัเป็นความบงัเอิญ 
จิตอาสา: แต่ตอนนั�นไดดู้วซีีดีคุณหมอเขียวแลว้ใช่ไหมคะ 
คุณหญิง: แต่คุณหมอยงัไม่ไดพ้ดูเรื�องการใชล้มหายใจ 
จิตอาสา: อนันั�นบางช่วง แต่วา่ตอนนั�นก็คือไดอ้งคค์วามรู้จากคุณหมอเขียวแลว้ 
คุณหญิง: ยงั ถือวา่ยงัค่ะ 
จิตอาสา: ยงั  
คุณหญิง: คือไดแ้ค่เหมือนแนวคิด 
จิตอาสา:  ไดจ้ากคาํแนะนาํที�ญาติที�ไปพบที�วดัแค่นั�น 
คุณหญิง: ค่ะนั�นล่ะค่ะ 
จิตอาสา: แลว้สืบเนื�องมายงัไงที�ไดม้ารู้แพทยว์ถีิธรรมแลว้ไดเ้อาไปปฏิบติัตวัยงัไงคะ 
คุณหญิง: ก็นี�ล่ะค่ะพอใชว้ธีิ 2 อยา่งนี�  หญิงบอกไดเ้ลย 2 อยา่งนี� เป็นแกนในเรื�องของการกิน
สมุนไพรอาหารฤทธิW เยน็แลว้ก็เรื�องของการใชล้มหายใจในการบาํบดัโรคนี� ในที�สุดมนัผา่นไปเดือน
หนึ�ง กลบัมาเมืองไทยก็อาการหนกัแหละก็เขา้โรงพยาบาลรัฐบาล ปรากฏวา่โรงพยาบาลก็เต็มไม่มี
เตียง ก็ไปเอกชนค่ะเอกชน 2 คืนหมดไป 70,000 กวา่บาทนะคะ ก็ไดม้าอีกโรคหนึ�งแผลในกระเพาะ
แลว้ก็หมอบอกวา่ยงัตรวจหาความผิดปกติไม่เจอคงเป็นที�เราเครียด ก็ตอ้งยอมรับวา่ความเครียดสูง
นะคะก็ป่วยขนาดนี� หมอยงับอกหาไม่เจอแล้วยงัไม่สามารถบาํบดัให้เราคลายเครียดได้ มนัก็
ตอ้งเครียดหนกัค่ะ แลว้หมดอีก 70,000 ไปแลว้นะคะ แลว้ไดอี้กโรคหนึ�งมาดว้ยก็กลบัมาทรมานอยู่
ที�บา้นประมาณ 2 อาทิตย ์ 
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ทีนี� ล่ะค่ะมาแล้วค่ะคุณหมอเขียว คือเพื�อนนี�เป็นลูกของคุณแม่บุญธรรมที�เสียไปเขา
เอาหนงัสือเขาบอกวา่ไดต้าํราของคุณหมอ 1 เดือนก่อนคุณแม่เสีย คุณแม่ยงัอ่านคา้งไวอ้ยูเ่ลย ไดอ้นั
นั�นมาปุ๊บหญิงเปิดเลยหนงัสือถอดรหสัสุขภาพเล่ม 1 อ่าน เอ๊ะอาการของเราทั�งหมดนี�มนัร้อนเกินนี� 
อาการแบบนี� นี�ตอ้งกินสมุนไพรฤทธิW เยน็อาหารฤทธิW เยน็อะไรบา้ง หญิงก็มาดูนั�งไล่ ยา่นางก็มีหญา้
ปักกิ�งก็มีใบเตยก็มีกลว้ยนํ�าวา้ ประมาณครึ� งชั�วโมงนั�นน่ะหญิงทาํทุกอยา่งที�หญิงวา่นี�กินเชื�อไหมคะ
วา่อาการทุกอยา่งที�นั�งทรมานมาตอนนั�นก็เรียกวา่เดือนกวา่ มนัดีขึ�นอยา่งทนัตาเห็นหญิงบอกเลยนะ
คะมนัดีขึ�นมากนะ 
จิตอาสา: อนันี� โกหกหรือเปล่า ไวเหมือนโกหกหรือเปล่า 
คุณหญิง: ไวเหมือนโกหกเลยค่ะคือแบบพอมนัดีขึ�นมากนี�มนัเริ�มใจมาแลว้วา่ ไอที้�วน ๆ ทรมาน
อยูนี่�ตั�งแต่อเมริกาจนถึงตอนนั�นน่ะประมาณเดือนกวา่เกือบสองเดือนแลว้มาเจอทางออกอนันี�  ก็ใจ
มาแลว้ แต่ว่ายงัอ่านไม่ละเอียดหรืออ่านไปอย่างพวกกวัซา ดีท็อกซ์ นํ� าฉี�นี�ยงัไม่กลา้ทาํยงัไม่รู้จน 
กระทั�งประคบัประคองดว้ยแค่สมุนไพรฤทธิW เยน็กบัอาหารนี�มาก่อน ผา่นไปเกือบเรียกวา่อีก 4-5 เดือน 
โชคดีคุณน้าหญิงนี�ไม่รู้ เขาพยายามมากที�จะติดต่อแสงแดดแลว้ก็ไดค้วามอนุเคราะห์ ตอ้งขอบคุณ
ป้านิดนะคะ อยู่ตรงนี� หรือเปล่าให้หญิงลดัคิวเขา้มา ไดฟั้งบรรยายของคุณหมอเขียวที�นี� แลว้เสร็จ
ปรากฏวา่ 
จิตอาสา: เมื�อตอนไหนคะ เดือนไหน 
คุณหญิง: ตอนนั�นนี�รู้สึกจะเป็น มกราคม  ปี 2554 ค่ะ  
จิตอาสา: มกราคม ปี 2554 จากที�ป่วยมาตั�งแต่กลางปี 2553 
คุณหญิง:  ป่วยประมาณเดือน สิงหาคม-กนัยายน ปี 2553 ค่ะ  
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณหญิง:  ค่ะนั�นค่ะ แลว้เสร็จคุณป้านิดลดัคิวใหไ้ม่งั�นตอ้งรอมาประมาณมิถุนายนหรืออะไร
หญิงจาํไม่ไดค้่ะ แลว้เสร็จมาก็ไดฟั้งบรรยายคุณหมอเขียว ทีนี�มนัก็มีหลายเมด็ที�หญิงไม่ไดใ้ชห้ญิงก็
มาเริ�มจากการดีท็อกซ์ ดีท็อกซ์มนัดีตรงที�ว่าไอที้�เราถ่ายเองไม่ไดนี้�มนัก็ช่วยระบาย แต่มนัก็ยงัถ่าย
เองไม่ไดน้ะคะ 
จิตอาสา: ค่ะ พอดีโทษนะคะเคยคุยกบัคุณหญิงเรื� องคุณหญิงเคยเล่าเรื�องถ่าย ปกติเป็นคน 
ไม่ถ่ายเลยไหม อนันี� น่าจะไดเ้ล่าใหฟั้งค่ะ 
คุณหญิง: ก็ตอนนั�นที�ไดม้านี� คือแบบวา่คือมนัไม่ยอ่ยไม่ถ่ายแลว้จะใหม้นัถ่ายนี�มนัตอ้งกินยาระบาย 
จิตอาสา: กี�วนัคะที�ไม่ถ่ายนี�นานสุด 
คุณหญิง: 7 วนัค่ะ  
จิตอาสา: 7 วนันะ 
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คุณหญิง: กินเขา้ไปแลว้อะไรเซโนคอตไม่รู้ 8 หรือ 10 เม็ดมนัก็ยงัไม่ถ่าย แลว้เสร็จก่อนหนา้นี�
หญิงมีไปเสียเงินค่าทาํดีท็อกซ์ที�โรงพยาบาลเอกชนดว้ยค่ะ ไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชน เขาเรียกเป็น 
เมดิคอลเซ็นเตอร์นะคะ ครั� งหนึ� ง 2,400 บาทค่ะ ซื�อเป็นโปรแกรม 30,000 บาทแลว้มาเจอในค่าย  
(ชุด) ดีทอ็กซ์ 35 บาท 
จิตอาสา: 35 บาทค่ะ เท่าไรนะพนักวา่บาท 
คุณหญิง: 2,400 บาทต่อครั� ง แต่ซื�อแบบวา่เหมานี�มนัลดราคาโปรแกรม 30,000 บาท 
จิตอาสา: วนันี� ใครยงัไม่ทาํดีท็อกซ์บา้งคะ 
คุณหญิง:  ใครยงัไม่ดีทอ็กซ์ตดัสินใจใหม่นะคะ      
จิตอาสา: ใครทาํแลว้ดีกวา่ยกมือขึ�น โอเ้ยอะเลย 
คุณหญิง: ดีมากเยี�ยมมาก 
จิตอาสา: เยอะขึ�นแลว้นะคะ วนันี�วนัที� 4  
คุณหญิง: ใช่ค่ะ ก็นี�มาเจอ 35 บาท ก็ทาํดีทอ็กซ์มนัก็ช่วยระบายความทุกขข์องเราไดเ้ยอะมากแต่
มนัก็ยงัถ่ายเองไม่ได ้แต่วา่โชคดีตอนนั�นไดฟั้งพี�จิตอาสาท่านหนึ�งที�เป็นพยาบาลแนะนาํ ปรากฏวา่
เราเป็นโรคที�คลา้ย ๆ กบัพี�ท่านนั�น ที�ก็เป็นพยาบาล แลว้เราก็จบพยาบาล ตอ้งบอกให้เลยพวกแพทย์
พยาบาลนี� ความเครียด ความวิตกกงัวล ความห่วงใย ในการงานในการดูแลรักษาคนไขมี้สูงมาก 
โรคที�เป็นส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่มีเยอะนะคะเกี�ยวกบัตบัค่ะ ตบัหรือตบัอ่อนมนัก็คลา้ยกนัแลว้ปรากฏ
วา่พี�ท่านนั�นบอกวา่ พี�นี�มีอาการเหมือนลกัษณะวา่เป็น เรียกอะไรทางเดินลมปราณอุดตนั แลว้เขาก็
แนะนาํใหไ้ปกวัซา ก็หลงัจากฟังเสร็จเพื�อนในบา้นเดียวกนัก็เอาเลยสลบักนัทาํกวัซา เราก็ทาํให้เขา 
เขาก็ทาํใหเ้ราอะไรอยา่งนี�  เชื�อไหมคะหลงัทาํนี�โอโ้ห ผายลมเยอะมาก แบบ... แบบตอนนั�นแบบวา่
โลกเปิดแลว้ ฉนัเจอแลว้ทางรอด พอผายลมเสร็จเขา้ห้องนํ� าถ่ายเองค่ะ ไม่ไดดี้ท็อกซ์นะคะ วนันั�น
ไม่ไดดี้ทอ็กซ์ วนันั�นถ่ายเองหลุดเพราะกวัซา 
จิตอาสา: ตอ้งบอกวา่มิราเคิลครั� งที� 2 มหศัจรรยค์รั� งที� 2  
คุณหญิง: ในค่ายนะคะ 
จิตอาสา: ครั� งแรกจากกินสมุนไพร 
คุณหญิง: ค่ะ ครั� งแรกจากสมุนไพร 
จิตอาสา: ครั� งที� 2 
คุณหญิง:  ครั� งนี�จากกวัซานะคะ 
จิตอาสา: เดีbยวก่อนตอ้งเป็นครั� งที� 3 ครั� งแรกสมุนไพรจากกินนะคะ ครั� งที� 2 ดีทอ็กซ์ 
คุณหญิง: ดีท็อกซ์นี�มนัช่วยประหยดัไงคะ เพราะว่าเราไปดีท็อกซ์มาก่อนแลว้ครั� งละ 2,400 
บาท แลว้เรามาเจอ 35 บาท 
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จิตอาสา: แต่ก็เริ�มจะตอ้งกาํจดัของเสียดว้ยดีทอ็กซ์ แต่อนันี�ไดปิ้c งอีกครั� งที� 2 
คุณหญิง: ปิc งอีกครั� งที� 2 นี�คือแบบเรื�องของกวัซาแลว้มนัทางลมปราณมนัล็อกอยู่ไงคะ พอ
มนัหลุดปุ๊บนี�มนัมาเลย โอโ้หโบเวลมูฟเมน้ท ์(Bowelmovement) ในลาํไส้เคลื�อนเอง ถ่ายเอง มนัมา
เลยตั�งแต่วนันั�นมาถ่ายเองไดโ้ดยตลอดไม่มีปัญหาอะไร 
จิตอาสา: ตอ้งถามวา่ใครทาํกวัซาแลว้บา้งไหมคะ (ผูฟั้งยกมือกนัมาก) ก็โดยส่วนใหญ่นะคะ 
คุณหญิง: เยี�ยมมากดีไหมคะ ทาํแลว้ดีไหม   
จิตอาสา: ใครเจอเหตุการณ์เหมือนคุณหญิงไหมคะ  ที�รู้สึกปิc งเหมือนกนัมีไหมคะ 
คุณหญิง: จากกวัซานี�มีไหมคะ ไม่มีไม่เป็นไร 
จิตอาสา: ยงัไม่มีไม่เป็นไรค่ะ 
คุณหญิง: เดีbยวทาํไปเรื�อย ๆ เดีbยวจะเจอปิc งกนัหลาย ๆ ขอ้เลยค่ะ พอหลงัจากนั�นนี�หญิงหลุด
จากเรียกว่าคุณหมอวินิจฉัยว่าหญิงจะตายภายในหนึ� งเดือน นี�กลบัมาเห็นแสงสว่างเกิดขึ�นแล้ว
ในชีวิตนี�หญิงเริ�มเรียนรู้แลว้ว่าเราประมาทกบัชีวิตของเรามานาน เราเอาชีวิตเราเองนี�ไปยึดติดอยู่
กบัลาภยศสรรเสริญชื�อเสียงเงินทองอะไรต่าง ๆ มานานนี�เราไดโ้อกาสที� 2 ของชีวิตมานี�โชคดีมาก
แลว้แลว้หญิงไม่รู้วา่หญิงจะไดมี้โอกาสที� 3 ในชีวิตอีกหรือเปล่า เพราะฉะนั�นหญิงโชคดีแลว้ที�มี
โอกาสที� 2 นี� ทําโอกาสที�เหลือวันเวลาที�เหลือให้คุ้มค่าอย่างไร จะทํายังไงดี แค่ชีวิตเราชีวิตเดียว ถ้า
เรายงัเข้าไปเดินทางเดิมคือกลบัไปหา หลังจากหายแล้วกลับไปหาเงินหาวัตถุอะไรอย่างเดิมมันก็แค่
ตัวเรา หรือแค่คนในครอบครัวเพยีงไม่กี�คน แต่ถ้าเราเอาชีวิตเราตอนนี*ซึ�งที�เหลือนี�มันเป็นกําไรแล้ว
นี�เอามาเดินตามคุณหมอเขียว มาช่วยเหลือคนที�ศรัทธาอย่างตามรอยของที�คุณหมอเขียวทํา เราจะ
ช่วยคนได้อีกเท่าไร แลว้มนัเหมือนหญิงใจดีนะคะ ช่วยคนอยากช่วยคน แต่จริง ๆ หญิงบอกวา่ตอ้ง
ขอบคุณพี�นอ้งทุกท่านนะคะที�หญิงช่วยท่านไปน่ะหญิงไดรั้บเยอะมากนะคะ  สิ�งที�หญิงไดรั้บเยอะมาก
ด้วยความบังเอิญซึ�งหญิงก็ไม่รู้ตัวก็คือ การที�เราได้มาให้ความรู้ให้คําแนะนําหรือดูแลรักษาคนไข้นี�
มันเกดิพลงัค่ะพลงัชีวติพลังบุญต่าง ๆ นี�มันย้อนกลับเข้ามาหาหญิงอย่างมหัศจรรย์บางครั*งอธิบาย
ไม่ได้ มนัเหมือนไสยศาสตร์หรือวา่ความงมงายอะไรหญิงไม่ทราบไดแ้ต่สําหรับหญิงแลว้ไม่วา่มนั
จะเป็นอะไรก็ตาม หญิงถือว่ามันเป็นสิ�งที�มีค่าและเป็นกําไรในชีวิต ที�เราได้ให้อะไรกับใครไปด้วย
เรียกว่าจิตที�บริสุทธิ5ด้วยพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สิ�งที�กลับมาหาเรามันก็เป็นสิ�ง
ที�ดีมันเรียกว่าต้องเกิด แค่คิดก็มาแลว้หลาย ๆ อย่างในชีวิตหญิง หลงัจากที�หญิงไดอุ้ทิศตนเขา้มา
เป็นจิตอาสานี�บางอย่างมหัศจรรยม์ากกว่าตอนอยู่ในทางโลก ตอนที�เรามวัแต่คิดแต่เรื� องตวัเอง
ไม่ไดคิ้ดถึงคนอื�นนี�วิ�งหามนัแทบตาย มนัไม่เคยมาเลย แต่พอเรามาอยูท่างนี�  นี�อะไรหลาย ๆ อยา่ง
มนัเดินเขา้มาหาเราเอง แค่คิดก็มาแลว้ แต่ตอ้งบอกนะคะว่าคิดในสิ�งที�เป็นความจริงคิดบนพื�นฐาน
ในความเป็นไปไดคิ้ดในสิ�งที�มนัทาํใหต้วัเราเองมีความสุขมีความผาสุก คิดใกลต้วัแค่นี�มนัก็ไดก้ลบั
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มาแลว้ไม่วา่จะเป็นวตัถุสิ�งของหรือวา่ความผาสุกความปิติในชีวิตและที�สําคญัที�สุด การมีสุขภาพ
กายสุขภาพใจที�ดี ซึ� งพระพุทธเจา้ก็ตรัส “อโรคยา ปรมาลาภา” นะคะ ความไม่มีโรคเป็นลาภอนั
ประเสริฐอนันี� เป็นสิ�งที�หญิงคิดวา่มนัมีค่ามากที�สุดสําหรับหญิงแลว้ ณ ช่วงชีวิตนี�  แลว้ก็การเกิดมา
ในชาตินี� ของหญิงนี�หญิงรู้ว่าคนเรามนัเกิดมานี�มนัมีหน้าที� หน้าที�อะไรคะ หน้าที�ที�ต้องมาชดใช้
วบิากกรรมที�เราทําอยู่ และบําเพ็ญบุญกุศลเพื�อภพชาตินี*และภพชาติต่อไปในอนาคต แต่เราไม่ตอ้ง
ไปคิดไกลค่ะ เอาเป็นวา่เกิดมาเรารู้วา่เราเกิดมาเพื�อทาํหนา้ที�อะไร แลว้อยูไ่ปเพื�ออะไร เพราะฉะนั�น
ความยาวหรือความสั�นของชีวติมนัไม่ไดเ้ป็นสาระอะไรแก่นแทเ้ลย เพียงแต่ถา้เราเขา้ใจความหมาย
คาํตอบของสิ�งสําคญั 2 อยา่งในการดาํเนินชีวิตแค่นี� ความผาสุกในชีวิตมนัก็มาหาเราไดง่้าย ๆ แลว้
ค่ะ ก็หวงัวา่เคสตวัอยา่งของหญิงนี� อาจจะไม่มากก็นอ้ยค่ะที�จะเป็นประโยชน์ต่อพวกพี�นอ้งผูรั้กสุขภาพ 
ถา้เกิดมีใครมีปัญหาหรือมีความทุกขใ์นชีวิต แลว้มีอะไรที�คลา้ยหญิง แลว้อยากจะคุยกบัหญิงนอก
รอบก็ยนิดีนะคะ ก็เดินผา่นก็เรียกทกัทายกนัไดว้นันี�  สาํหรับหญิงก็คงมีประมาณแค่นี�ค่ะ 
จิตอาสา: ตอ้งขอบพระคุณพี�หญิงมากเลยค่ะ กรณีของพี�หญิงนี�ก็คือ เป็นเพียงหนึ�ง ตวัอยา่ง
นะคะของผูม้าอบรม เหมือนพี�นอ้งนี�นะคะ วนันั�นตอนแรก พี�หญิงก็คงไม่คิดนะคะวา่จะมาเป็นจิต
อาสา ใช่ไหมคะ 
คุณหญิง: ห่างไกลมากเลยค่ะระหวา่งปี 2553 จนมาถึงนี�ทั�ง ๆ ที�เวลามนัแค่ 2 ปีกวา่แต่ตอนนั�น
ยงัมองไม่เห็นภาพตวัเองอยา่งนี� เลยค่ะ 
จิตอาสา: เพราะตอนนั�นก็คือตอ้งคิดวา่เราจะรักษาตวัอยา่งไรก่อน พอทาํแค่ไม่กี�ครั� งไม่นานเลย
ใช่ไหมคะ สุขภาพก็ดีขึ�นพลงัชีวติก็เพิ�ม แลว้ก็เลยผนัตวัเองมาเป็นจิตอาสา 
คุณหญิง: ใช่ค่ะ แค่...คิดวา่มาเขา้ค่ายน่าจะไม่เกิน 2 ครั� งค่ะ  
จิตอาสา: 2 ครั� งนะคะ ในปี 2554 
คุณหญิง: ค่ะ ในปี 2554 ค่ะ 
จิตอาสา: ก็เท่าที�รู้จกัแพทยว์ถีิธรรมมาจนถึงช่วงนี�ก็ประมาณปีครึ� งเกือบ 2 ปี 
คุณหญิง: ค่ะ 2 ปี 
จิตอาสา: ครบสิ�นปีนี�ก็ 2 ปีพอดีนะคะ 
คุณหญิง: ค่ะ 
จิตอาสา: อนันี�ก็เป็นหนึ�งตวัอยา่ง ถา้ฟังจากพี�หญิงเล่านี� ประมวลหรือสรุปจากการบรรยาย
ของคุณหมอเขียวไดเ้ลยนะคะ สุดทา้ยก็คืออยา่งที�เมื�อวานก็เรียนพี�นอ้งไปแลว้นะคะ บอกวา่ฟังดี ๆ 
นะคะ 4 สาเหตุหลกัที�คุณหมอเขียวบอกแลว้ส่วนใหญ่คนที�เป็นโรคค่ะ ส่วนใหญ่ก็คือเป็นโรคของ
วิตกกงัวลอนันี� ก็มาจากความเครียด อย่างเมื�อวานก็ใช่นะคะ โรควิตกกงัวล ก็คือคุณหมอเขียวก็มี
เทคนิคใหแ้ลว้นะคะ “อยา่กลวัโรค อยา่กลวัตาย อยา่งเร่งผล อยา่กงัวล” อนันี� เดีbยวอาจารยก์็คงไดม้า
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เล่าใหพ้ี�นอ้งฟังบรรยายใหพ้ี�นอ้งฟังอีกทีนะคะ แลว้ส่วนใหญ่ ก็ถา้อยา่งที�บอกวา่มวัแต่ทาํงานเครียด 
และหลง โรคที�พี�น้องเป็นส่วนใหญ่นะคะ ไม่ใช่โรคร้ายโรคอะไรนะ ส่วนใหญ่มนัเป็นโรคของ 
โลกธรรมมากกวา่ ความโลภโกรธหลงนะคะ ไปดูนะคะส่วนใหญ่เรามาจากโลภโกรธหลงทั�งนั�น
เลยนะคะ แลว้ถา้กลวัตายจริง ๆ นะคะ พอดีพูดถึงเรื�องของธรรมะนะคะ ก็พระพุทธเจา้ท่านก็สอน
อยูแ่ลว้ ที�ท่านก็ถามพระอานนทเ์สมอใช่ไหมคะ 
คุณหญิง: ค่ะ 
จิตอาสา: ใหท้าํอะไรคะ ใหร้ะลึกถึงความตาย ท่านถามวา่ระลึกถึงความตายวนัละกี�ครั� งคะ 
คุณหญิง: วนัละกี�ครั� งหวา่ 
จิตอาสา:  วนัละกี�ครั� งคะ... คะ... (ผูฟั้งตอบ) “ไม่รู้” เมื�อสักครู่ไดย้ินวา่ “ตลอดเวลา” นะคะก็
คือทุกลมหายใจนะคะ ก็อย่างที�เมื�อกี�พี�หญิงเล่าบอกว่า จะตายอยู่แลว้ยงัมีความวิตกกงัวลว่ายงัมี
อะไรจะทาํไม่รู้เต็มเลยใช่ไหมคะ ยงัมีภาระผูกพนัหรืออะไรนี� ก็ให้เรารีบนึกว่าถา้เราจะตอ้งตาย  
ณ ขณะนี�นะคะ เรายงัคั�งคา้งอะไรที�เรายงัไม่ไดท้าํเราตอ้งรีบทาํนะคะ 
คุณหญิง:  ใช่  
จิตอาสา: โดยเฉพาะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะคะใหรี้บสะสางนะคะ ไม่ใช่คิดวา่เราจะ
ตาย ณ วนัพรุ่งนี�หรือวนัมะรืนนี�  ตอ้งคิดวา่เราจะตาย ณ ขณะนี�วินาทีนี�  ก็คือให้คาํหนึ�งถึงความตาย
ทุกวนิาทีนะคะ แลว้ เราก็ใชเ้ทคนิคยา 9 เมด็นะคะแต่สิ�งสาํคญัก็คือในเรื�องของจิตใจนะคะ 
คุณหญิง: เป็นสิ�งสาํคญัมากตั�งแต่ไดธ้รรมะของคุณหมอเขียว นี�ชีวิตที�อยูนี่� ที�เหลือนี�บอกเลย
วา่มนัคือกาํไร แลว้ตวัก็เบาสบายมีความสุขทุกลมหายใจค่ะ 
จิตอาสา: ถา้ใครไดติ้ดต่องานกบัพี�หญิงนี�จะเยน็มากเลยนะคะ ติดต่อได ้มีท่านใดไดติ้ดต่อ
งานกบัพี�หญิงหรือยงัคะ ฝ่ายทะเบียนคงไดติ้ดต่อแลว้ หรือถา้ใครมีปัญหาอยากปรึกษา เชิญไดเ้ลย
นะคะ หลงัจากนี�ไปแลว้ก็อยา่ลืมนะคะ อยา่งที�พี�หญิงบอกที�พี�หญิงมาบาํเพญ็บุญนะคะ พลงัชีวิตจะ
กลบัคืนมานะคะ แลว้อยา่งที�คุณหมอบอกที�เราเมื�อยที�เราเหนื�อยที�เราลา้เพราะมนัไปเสียเวลาทาํเรื�อง
อะไรที�ไม่เป็นประโยชน์ พอเราเปลี�ยนมาทาํเป็นประโยชน์นี�ค่ะ พี�นอ้งจะรับได ้เดีbยววนัที� 7 นะคะ
ใครมาแลว้เดินไม่ไดว้นัที� 7 วิ�งปร๋อเลยเนาะ 
คุณหญิง: ค่ะ ก็โมทนาบุญด้วยถ้าเป็นอย่างนั�นนะคะ แต่ว่าถ้าใครจะยงัไม่เป็นอย่างนั�นก็ 
ไม่เป็นไร เอาเทคนิคต่าง ๆ เหล่านี� ไปใช้ต่อ โรคถ้ามนัไม่หายตอนที�เราเป็น ก็หายตอนที�เราตาย
อยา่งดีเราก็เสมอกบัเขาค่ะ 
จิตอาสา:  ค่ะ ในช่วงทา้ยที�สุดนี�  พี�หญิงมีอะไรฝากทิ�งทา้ยไหมคะ ก่อนที�เราจะไดพ้บกบัโปรแกรม
ต่อไปค่ะ 
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คุณหญิง: ก็อยา่งที�บอกไปเมื�อตะกี�นะคะตอนนี� นี�ใหเ้ราระลึกอยูเ่สมอวา่เรา เวลาที�เหลืออยูจ่ะ
สั�นหรือจะยาวมนัไม่ไดส้าํคญั มนัไม่ไดเ้ป็นสาระอยูต่รงนั�น แต่อยูเ่พื�อทาํอะไรและอยูย่งัไงให้มนัมี
ความผาสุกที�ย ั�งยืน อนันี� ล่ะ ตอบคาํถามตรงนี�แลว้ก็เดินทางไปสู่คาํตอบตรงนี� ให้ได ้แลว้ก็ขอให้พี�นอ้ง
ทุกคนมีความสุขนะคะ มีความผาสุกที�ย ั�งยนื เหมือนกบัที�ตอนนี� ที�หญิงเป็นอยู ่ขอบคุณมากค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะตอ้งขอบพระคุณพี�หญิงมากเลยนะคะ สาธุค่ะ 

(สุชนา ทิวถนอม. สัมภาษณ์ 2555 :กนัยายน 4) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.40 ภูษณิศา 
หญิงไทย  
โรคมะเร็งปอด 
 
แม่ชีภูษณิศา: ขอนมสัการพระคุณเจา้ ขอร่วมอนุโมทนาบุญกบัคุณหมอเขียว แลว้ก็จิตอาสาทุก
ท่าน รวมทั�งทีมงานทุกท่านที�ได้จดังานในวนันี� ให้สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขออานิสงส์แห่งบุญนี�
ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง ๆ นะคะ สาธุค่ะแม่ชีชื�อ เรียกสั�น ๆ วา่ภูนะคะ
จริง ๆ แลว้อยากจะบอกกบัทุกท่านวา่เอาตวัอยา่งแม่ภูเองนะคะคือ มีกรรมเป็นของของตนสาเหตุที�
เกิดจากมะเร็งนี� ถา้วเิคราะห์ในชาติปัจจุบนันี� ที�เรารู้นะคะก็คือวา่เราพาคนไปทาํแทง้ค่ะนะคะ โดยที�
คิดวา่เราแค่เอารถพาเขาไปเท่านั�นเองนะคะเมื�อประมาณปี 2530 กวา่ค่ะ พอหลงัจากนั�นมาก็เริ�มมา
เขา้วดั พ.ศ. 2543 ช่วงนั�นก็ช่วยพฒันาวดัที�ป่าปลกัประดู่ค่ะ หลงัจากนั�นมาก็คือถา้เป็นกรรมปัจจุบนั
ที�เห็นจากสิ�งแวดลอ้มก็คือวา่เราจะอยูก่บัฝุ่ นนะคะฝุ่ น แลว้ก็ชอบที�วา่เรื�องการก่อสร้างคือทาสีนะคะ
เพราะฉะนั�นนี�ตวัเองนี� จะใส่กระดานแลว้ก็มีโยมผูช้ายมาช่วยคนหนึ�ง ก็คืออาสนะชีนี�เราจะใส่ฝุ่ นนี�
จะเขา้มาขอโทษนะคะเต็มรูจมูกเลยค่ะซึ� งตอนนั�นเราไม่รู้จกัว่าแมสคืออะไร เราไม่เคยใช้แมสทาํ
มาถึงปี 47 ปี 47 นี�เริ�มรู้สึกวา่ตวัเองนี�ไม่ค่อยดีแลว้นะคะ จะเหนื�อยง่ายแต่เราก็ไม่รู้วา่เหนื�อยเพราะ
อะไรเพราะเราเคยเป็นนกักีฬามา เราก็รู้วา่เราพกัหน่อยก็หายเหนื�อยก็เป็นอยา่งนี�ประจาํก็ดูแลทาํไป
สร้างกุฏิอะไรไปช่วยพฒันาวดัไปพอปี 2547 แม่ชีทองพลอยท่านเป็นโรคนํ� าลายไหล ก็พาท่านไป
ตรวจสุขภาพประจาํปีแลว้เราก็เลยถือโอกาสตรวจดว้ย ผลปรากฏวา่คุณหมอบอกวา่คนไหนไม่ได้
ยาเลยคนนั�นถือวา่โชคดีนะคะ ก็คือคุณหมอจะบอกวา่คุณภูษณิศา ตอนนั�นยงัไม่ไดบ้วชนะคะ เอายา
วณัโรคปอดไป สิ�งที�เสียใจที�สุดในชีวิตไม่เคยเสียใจเรื�องมะเร็งเลยนะคะ แต่เสียใจว่าคนที�คุยดว้ยกนั
สนิทกนันี�เขาหนัท่านี� เลยค่ะ โหขนาดนี� เลยเหรอ โห ขนาดนี� เลยเหรอ นึกในใจนะตอนนั�นยงัไม่ได้
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บวช โอโ้ห เขารังเกียจขนาดนี� เลยเหรอ ซึ� งจริง ๆ แลว้เราไม่ไอไม่จาม ถามคุณหมอ คุณหมอแน่ใจ
เหรอคะวา่เป็นอนันี�  คุณหมอวา่ก็เลยให้ไปตรวจนํ� าลาย พอไปตรวจนํ� าลายปุ๊บก็ชา้ เราก็เหนื�อยช่วง
นั�นจะเหนื�อยมาก ขบัรถก็ไม่ค่อยไหว ไม่รู้เป็นยงัไง ขบัก็เพลียแลว้ก็จะเหนื�อยพกัสักครึ� งชั�วโมงก็
จะหาย หลงัจากนั�นก็ ก็เลยหมอชา้หมอพดูไม่ดีดว้ยเราก็เสียใจนะคะ ก็เออ ทาํไมหมอมาดุเราอยา่งนี�
นะ คนเราดี ๆ ใครจะมานะ เราก็คิดอยา่งนั�นนะก็เลยไปที�โรงพยาบาลทรวงอก ก็เชื�อวา่ทรวงอกเก่ง
นะคะนี�คือ ความโมหะ ความหลงนะคะวา่ หมอทรวงอกนี�ตอ้งเก่งแน่นอนเลย หมอมาตรวจบอก
วา่ถามวา่เป็นยงัไง คุณรู้ไหมคุณเป็นโรคปอดบอกทราบค่ะคุณหมอ แต่ไม่แน่ใจเพราะวา่เครื�องมือ
ไม่ทนัสมยัเราพดูเลยนะวา่เครื�องมือไม่ทนัสมยั หมอวา่คุณไปนั�งนู่นสั�งยามา ยาบา้นโป่งให้ แม่ภูไม่
ทานนะคะ พอโรงพยาบาลทรวงอกเออ เขาเก่งนะ โรงพยาบาลเขาดีนะชั�นหนึ�งของประเทศไทยนะ
ทรวงอกนะทานยาเลยค่ะ โอโ้ห ทานเขา้ไปนะคะมนับีบปอดนะ จะนั�งจะนอนนี�มีความรู้สึกวา่นรก
บนดินมีจริง ๆ นอนไม่หลบัค่ะทั�งคืนแม่ชีทองพลอยท่านให้คนมานั�งเฝ้านอนเฝ้าใครจะนั�งจะนอน
ท่าไหนรู้ตลอดทานยาอยูป่ระมาณอนันี� เหตุเกิดขึ�นปี 2547 นะคะ ที�นี�รู้ปี 2547 ทานยามาพอปลายปี 
2548 พอมาหาหมอ หมอทีแรกบอกวา่คุณเป็นยงัไงบา้ง คุณหมอคะไม่ดีขึ�นเลยค่ะสงสัยแพย้ามั�งคะ 
คุณหมอก็เปลี�ยนยาให้ พอครั� งที� 3 ดิฉนัคิดวา่ถา้หากวา่จะทรมานอยา่งนี�  ตายก็ตายเถอะนะ แต่ถา้
หายดีขึ�นก็ขอให้ยาตวันี� ให้ดีขึ�น ยาครั� งที� 3 นี�ดีมากค่ะ นอนหลบัสบายพอมาอีกทีเขาก็เปลี�ยนหมอ
นะคะ เปลี�ยนหมอเป็นหมอคนที� 2 ที�ทรวงอกคุณเป็นยงัไงบา้งบอก อ๋อ สงสัยแพย้ามั�งคุณหมอคน
นั�นพูดมากเลยทาํไมเอ็กซเรยม์ามีจุดไร ๆ 2 จุดที�ปอดคะเรารู้แลว้มะเร็งแน่นอนเสร็จแลว้นะคนที�
พูดมากเขาก็ไปสั�งสแกนรู้สึกจะสแกนปอดมั�งคะผลออกมาเนื�องอก 2 กอ้น เราขอเอาผลเลยค่ะ 
เพราะเราอยากรู้เราก็เอาผลเราก็แอบถ่ายไว ้แอบถ่ายไว ้รู้ว่าเนื�องอก 2 ก้อนคุณหมอก็ส่งไปที�
สถาบนัมะเร็งเอะ๊ สถาบนัมะเร็งจะแน่เหรอสถาบนัทรวงอกยงัอยา่งนั�น สถาบนัมะเร็งจะแน่เหรอก็
ยงัไป ส่งตวัไปก็ไปเอาใบส่งตวัไป เอ๊ะ ขบัรถไม่ไหวแลว้ต่อไปอนาคตมะเร็งตอ้งคีโม โอโ้ห เราจะ
ขบัรถไหวเหรอนี� ก็เลยเอาใบส่งตวัจากสถาบนัมะเร็งนี�ไปที�ศิริราช เป็นบุญอยา่งหนึ�งค่ะนะคะ แค่
เดือนเดียวนะคะสามารถที�จะฉายแสงได ้คีโม 11 ครั� งค่ะ เขม็แรกนะคะรู้ตวัเลย รู้สึกตวัเลยวา่มาฉาย
แสงวนัที� 3 มีนาคม ปี 2548 เขม็แรกรู้เลยนะคะวา่ อ๋อ ไอค้นคิดฆ่าตวัตายที�มนับา้มนัคลั�งเป็นอยา่งนี�
นี�เองเข็มแรกนี�แพม้ากค่ะ จะนั�งก็ไม่ไดจ้ะนอนก็ไม่ไดเ้พราะฤทธิW ยามนักดนะคะ มนักดมากเลยค่ะ 
เดินจงกรมธรรมดาเดินสงบก็ไม่สงบนะคะ ไม่มีการสงบเลยเออทาํยงัไง จนเดินนี�เสร็จแลว้มีแม่ชี
ท่านหนึ�งบอกวา่ เออให้รอมียาอยูต่วัหนึ�งคือยาอียาไทยนะ ก็ให้กินโอเคตอนนั�นเราก็กินแต่ก่อนจะ
กินนะเขาก็ทาํยาชา้จะเล่าตรงนี�นะคะว่าอานิสงส์ของอะไรปรากฏว่าแม่ทองพลอยบอกว่า คุณภูไป
อยูห่นา้พระพุทธเจา้ ก็กราบเลยนะกราบวา่ขออาํนาจคุณพระพุทธเจา้ถา้ลูกมีบุญจริงนะคะลูกมีบุญ
จริงนะยงัไม่ไดบ้วชนะขอใหลู้กหาย แต่ถา้ลูกไม่หายขอใหลู้กตาย บอกท่านอยา่งนี�นะคะ กราบช่วง
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นั�นนะ ไม่เคยเลยแมก้ระทั�งเดีbยวนี�  ภาวนายงัไม่สงบอยา่งนั�น ปรากฏวนันั�นนะสงบเยอืกเยน็อาการที�
มีความทุรนทุรายอยากฆ่าตวัตายสงบทนัทีเลยค่ะเราเริ�มมั�นใจแลว้ โอเค เราหายแน่นะคะ ก็ทานมา 
หมอนดัเท่าไรก็ไป คีโม 11 ครั� งนะคะฉายแสงที�ปอดขั�วปอด 30 ครั� งนะคะซึ�งเป็นมะเร็งปอดระยะ 3 
นะคะแต่คิดวา่ศิริราชคงจะ 4 แลว้ล่ะ เพราะมนัเร็วมาก เราทาํไม่ไหวหรอกตรงนั�นน่ะพอทาํครบคอร์ส 
ตรงนั�นก็คุณหมอถามวา่ดีขึ�นไหมก็บอกวา่เออ มนัก็ลามมาที�กระดูกนะคะจากกระดูกชายโครงนี�เรา
ไม่รู้คุณหมอไม่บอก ไอเ้ราก็มาชอบแอบถ่ายค่ะเป็นคนนิสัยไม่ดีนะคะ ดูผลตวัเองแลว้แอบถ่ายแลว้
มานั�งศึกษาเอะ๊ มนัซี�อะไร 7-8-9-10-11 เราก็ไม่รู้วา่อะไร แต่เรารู้วา่ซี�นี� จนกระทั�งตอ้งขอบคุณครอบครัว
ของคุณธนพลนะคะก็นอ้งเขาไดอ่้านตรงนี�ออกก็เลยรู้วา่ อ๋อมนัเป็นที�กระดูกชายโครงในช่วงนั�นนี�
เราก็ยงัพอมาทาน มาก็มีหลายค่ะแต่ที�จุดเชื�อทางแพทยท์างเลือกนะคะ จุดแรกที�ประกายไฟคือวา่สมยั
นั�นนี�มีอาหารที�แยกกากใช่ไหมคะ เราก็ซื�อผลไมม้าแยกกากก็คือถวายพระดว้ย เราก็เอามาแยกของ
เราก็เอามาเป็นนํ�าฝรั�งนะคะเอามากลั�นแยกกากเลยเอามาบีบแยกกากแลว้ก็ดื�มแต่นํ� าฝรั�งนะคะ พอดื�ม
แต่นํ� าฝรั�งอย่างเดียวนะคะ ผลปรากฏว่าเราไม่รู้หรอกว่ามนัเป็นเพราะอะไร มนัปวดค่ะ ช่วงนั�นคีโม
เสร็จแลว้นะคะฉายแสงเสร็จแลว้นะคะ มนัเจบ็หนา้อกเจ็บจนกระทั�งเราเดินนี� เราจะตอ้ง (เอามือจบั
กลางอก) โอโ้ห มนัทรมานมากเราหยุดทนัทีเลยทุกอยา่งตอ้งหยุดทนัทีมนัใจจะขาดเราก็ไม่รู้อะไร
เราก็ยงัทานอะไร นํ�าแครอทแยกกาก ฝรั�งแยกกากตอนหลงัก็เลยหยดุไปเพราะมนัลา้งยากมนัเหนื�อย
ทาํไม่ไหวนะคะเสร็จแลว้พอมาเจอหนงัสือแพทยท์างเลือกของ ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพนัธ์ุวงศ์ นะเขา
บอกว่าฝรั�งทาํให้ปวด เรารู้เลยว่าจุดนี� โอเค คนนี� ช่วยเราได้ท่านนี� ช่วยเราได้ก็ทานมาตลอดค่ะ 
จนกระทั�งทานไปก็ฟอลโล่อพัตามโรงพยาบาลศิริราชไปผลจากปอดนะคะ ซึ� งตอนนั�นเราใชอ้าหาร
บาํบดันะคะหมอโรงพยาบาลให้อยา่งเดียวนะคะคือยาแกป้วด ยาคลายกลา้มเนื�อ แม่ภูไม่เคยกินเลย
หยุด วางตรงนั�นอาหารบาํบดัอย่างเดียวเราเคยถามหมอศิริราชวา่คุณหมอคะ ยานี� อาหารนี�ช่วยได้
ไหมคุณหมอพูดวา่ ไม่น่าจะใช่เราก็เอ๊ะยากินยงัหายปวดนะสมองเรา ยากินยงัหายปวด เอ๊ะ อาหาร
กินยงัหายหิว กินกาแฟไปยงัไม่ง่วงนอน ยาแกป้วด เราวา่ไม่ใช่หรอก เราก็เลยไม่พูดเรื�องนี�กบัหมอ
แลว้ก็ทานอาหารบาํบดัมาตลอดทานอาหารบาํบดันี� คือไม่มีสารพิษนะคะ เราจะไม่มีสารพิษเลย ชู
รสก็ไม่ทาน ทุกอยา่งจะมีการแช่ปราศจากสารพิษ จนปรับสมดุลของมนัเรียบร้อยแลว้ เราก็เอามาทาํ
ทานค่ะนะคะ พอทานมาตลอดตรงนี�ก็หลงัจากนั�นมาก็โอเคตรงนี�ค่ะ (เอามือวางทาบอก) ดีขึ�นไปหา
หมอเขียวดว้ยเออ วนันั�นหมอสมหมายค่ะ ใจอยากรู้เพราะหมอสมหมายเป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนักบั
แพทยแ์ผนไทยก็เอาฟิลม์ไปใหเ้ขาดู เอา้ คุณมาไดย้งัไง คุณอยูไ่ดย้งัไง เป็นมะเร็งกระดูกที�ชายโครง 
พ.ศ. 2549 บอกเหรอค่ะคุณหมอ บอกก็ทางแพทย ์แลว้คุณอยูย่งัไง บอกอ๋อตอนนั�นบวชชีแลว้นะคะ 
ไปหาท่านปี 52 ค่ะ บอกคุณหมอคะ ก็ทานแพทยท์างเลือกค่ะไม่มีสารเคมีค่ะ เอา้คุณกลบัไปเลย ทาํ
อยา่งนี�นะ คุณกลบัไปเลย ทาํยงัไงทาํยงังั�นบอกคุณหมอคะมนันอนไม่หลบัค่ะงั�นผมให้ยานอนหลบั
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คุณไปแต่ยาท่านก็ดีนะ แต่มนัก็กดประสาทนะคือก็โอเคไม่มีอาการเพลียอะไรค่ะคราวนี� จุดที�มาตรง
นี� นะคะ ก็ตอ้งขอบคุณคุณธนพล ครอบครัวคุณธนพลด้วยนะคะ คือเขาเคยชวนมาคุณหมอเขียว
เหมือนกนั แต่เราเองนี� เราหนึ� งไม่สะดวกไม่มีรถ เพราะเป็นนกับวชนะคะแลว้ก็อ่อนแรงก็จะไม่มี 
คุณธนพลเขาก็โทรมา คุณธนพลบอกวา่คุณไปไหม หลายครั� งแลว้ค่ะ มาครั� งนี� เจอหมอเขียวครั� งแรก 
คุณธนพลโทรถามว่ามาไหม บอกมาค่ะเขาก็เลยบอกว่ามีที�ว่างหนึ� ง เราบอกไม่มีรถ เข า ก็บ อก
เดีb ยวผมมารับเองที�ว ัด  ค่ะก็ เลยได้มา ถามว่าจุดนี� นะคะก็ เ ป็นจุดที� ดี ที� สุดที� เจอในชีวิต 
เพราะวา่คุณหมอท่านเป็นคนที�มีจิตใจมีธรรมะสูงส่งเท่าที�พบมานะคะ แลว้อีกอยา่งหนึ�งท่านก็รู้ใน
เรื�องของหลกัพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกซึ� งบางทีแม่ภูเองยอมรับนะคะวา่เป็นนกับวชก็จริง แต่มี
ความรู้ยงัไม่ถึงท่านเลยค่ะนะคะ ซึ� งอนันี�ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกบัท่านดว้ยนะคะ อีกอยา่งหนึ�งที�มา
ตรงนี� เพราะวา่คือยอมรับนะคะ อากาศที�วดันี�อากาศสําคญันะคะ เมื�ออากาศไม่ดีปัcบนี�ใครวา่อากาศ
ไม่สําคญัคุณลองไม่หายใจสิคุณตายแน่นอน อากาศที�วดันี� เนื�องจากว่าพอตอนเยน็นี�เขาจะแบบว่า
จุดไฟเลี�ยงววันม เพราะฉะนั�นนี�ตอนเยน็ทุกเยน็ค่ะ เราเหมือนอยูใ่นเมืองเมฆหมอกจะเหม็นควนันะ
คะ ซึ� งแม่ภูเองก็ทรมานเหลือเกินนะลี�มาบา้นพี�นอ้งบา้ง ลี�มาบา้นตวัเองบา้ง ลี� ไปหลายที�เลยทาํยงัไง
เราตอ้งอยูต่รงนี�นะเพราะเราไม่มีบา้นของตวัเองแลว้เราปลูกกุฏิไวที้�นี�เยอะแยะแลว้นะ ก็ตอ้งทนอยู่
ทาํยงัไงล่ะ ปิดหนา้ต่างหมดใชพ้ดัลม ใชโ้อโซน ใชอ้อกซิเจน ก็คือนํ� ากบัโอโซนใส่ในพัดลมแล้ว
ก็ เป่าจมูกตลอดค่ะ เหมือนคนอยูใ่นคุกอยูใ่นดินในอะไรประมาณนั�น ก็ยอมรับสภาพเพราะถือวา่เรา
ทาํกรรมมานี�ใชไ้ป เราไม่เหนียวหนี�จะไดห้มดกรรม เกิดชาติหนา้ฉนัใดกรรมตรงนี�มนัจะไดน้อ้ยลง
หน่อยนะคะ ก็อยู่อย่างนั�นตลอดเลยค่ะ มาที�นี�นะคะอากาศดีมากค่ะ อาหาร อาหารบาํบดัก็ดีค่ะ
เพราะวา่เราทาน แลว้เราก็รู้สึกวา่ที�ไหล่ยุบนะคะ เพราะตอนนี� ที�มาที�นี�คือมีไหล่นะคะ บวมแลว้ก็ที�
เทา้ค่ะบวม ส่วนที�มาที�นี�ที�วา่นั�นก็คือมีเนื�องอกคือยงัฟอลโล่อพัที�ศิริราชตลอดเวลา คือจะมีเนื�องอก
ประมาณเกือบ 0.4 เซ็นตค์่ะ เกือบครึ� งเซ็นตแ์ลว้ก็ที�คอนี�พยายามรักษาระดบัไม่ให้มนัลามไปไหนก็
โอเคค่ะ ทีนี� ว่าพอทานแลว้นี� รู้สึกวา่เราคงทานฤทธิW ร้อนมาเยอะนะคะ วนันั�นทานแลว้กระอกักระอ่วน
ในทอ้งมากเลยค่ะ นะคะกระอกักระอ่วนบอกไม่ถูกเลย แลว้ก็ปวดศีรษะ ปวดเหมือนหวัจะระเบิด 
นะคะ หวัก็ร้อนนะ แต่หนาวนะคะ หวัก็ร้อนแลว้ก็หนาวหวัจะระเบิด พอดีเจอมาบอกคุณเล็กที�เป็น
จิตอาสาก็ตอ้งขออนุโมทนาบุญคุณเล็กดว้ยนะคะ ที�คุณเล็กช่วยทุกอยา่งเลยค่ะคือท่านไดซื้�อของให้
แลว้ก็ทาํเดีbยวนั�นเลยนะคะเอาอะไรนะนํ� าสมุนไพรฤทธิW เยน็สด ซื�อผา้ให้นํ� าสมุนไพรฤทธิW เยน็สด
แล้วก็หมอเขียวน่ะค่ะ ยาเขียวใช่ไหมคะ ค่ะ มาชโลม ๆ แล้วก็พอกค่ะ นํ� ามนัเขียวน่ะค่ะมาโปะ
ศีรษะให้วนันั�นนะคะ แลว้กลบัมาดีท็อกซ์ คุณเล็กถามวา่ปวดไหมตอนนั�นบอกไปไม่ไหวเลยตอ้ง
พกัสักเดีbยวถึงจะไปไดค้่ะก็พกัสักพกัหนึ� ง ก็ฝืนใจสร้างกาํลงัใจให้ตวัเองแลว้ก็ไปไปดีท็อกซ์ออก
นะคะ วนันั�นนะคะตั�งแต่เยน็จนเชา้นะคะ คุณจูนะคะที�มากบัท่านดว้ย นี�ก็เอาอาหารไปส่งนะนอน
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ทั�งวนัทั�งคืนนะ เพลียไม่มีแรงเลยค่ะ เพราะ ฉะนั�น นี� แม่ภูสรุปได้คาํเดียวว่าอาหารเท่านั�นเองที�
บาํบดัโรคเราได ้และกาํลงัใจเราตอ้งสร้างค่ะ กาํลงัใจสําคญันะคะ คือแม่ภูคิดวา่เรามีกรรมเป็นของ
ของตน เราพร้อมที�จะรับกรรมตรงนี�นะคะยอมรับเขาอยา่ไป อุ๊ย ทาํไมมนัตอ้งเป็นอยา่งนั�น ถา้คุณมี
คาํวา่ทาํไมปุ๊บนี�คุณจะเกิดมนัจะเกร็งในกลา้มเนื�อ คุณจะเครียดทนัทีนะคะ ยอมรับเออ เป็นก็ดีแลว้
นะ เออหมด ๆ ไปซะนะใชก้รรมใชเ้วรไปนะ เพราะเราทาํมาเรายอมรับจบค่ะนะคะ พูดอยา่งเร็วเลย
เพราะเวลานอ้ยตอ้ง 15 นาที  
จิตอาสา: ค่ะจริง ๆ แลว้ที�คุณแม่เล่าก็สนุกนะคะหลาย ๆ ท่านดูสนใจนะคะแลว้คุณแม่ได้
ปฏิบติัดว้ยวธีิอื�นเพิ�มเติมอีกไหมคะ 
แม่ชีภูษณิศา: ก็ที�คุณหมอเขียวนี�ก็ตรงนี�ก็พอก ๆ มาเอาตรงศีรษะมาพอกทอ้งนะคะก็เบาสบายค่ะ 
แลว้ก็มีการกวัซาหลงัค่ะ ไดค้รั� งเดียวค่ะเพราะไม่มีคนกวัใหก้็เบาสบายนะคะ แลว้ก็อะไรอีกอยา่ง
นะดื�มนํ�าปัสสาวะค่ะ แลว้ก็เอานํ�าปัสสาวะดีทอ็กซ์ดว้ยนะคะ ตอนนี� ดีท็อกซ์ประมาณเชา้เยน็ค่ะ แต่
เมื�อเชา้ไม่ทนั เลยไม่ไดดี้ทอ็กซ์ค่ะ ค่ะเชา้เยน็นะคะ ค่ะกรู้็สึกเบาสบายดีค่ะ แต่วา่อาการหนาวยงัมี
อยู ่แต่วธีิหนาวอยา่งเดียวนี�คือ เดินเทา้นี�ถา้โยมที�เป็นมะเร็งทั�งหลายที�มีความร้อน ใหเ้ดินดว้ยกบัดิน
นะคะ กบัดินกบัหญา้นี�ใชเ้ทา้เปล่าดีที�สุดค่ะนะคะ เพราะมนัจะช่วย อยา่งวนันี� นี�ไม่ไดเ้ดินนะคะนี�
รู้สึกหนาวเทา้มากเลยแต่ทุกวนัที�เดินไม่ไดใ้ส่รองเทา้นี�ไดรั้บพลงัจากดินนี�ไอดินนี�เรารู้สึกวา่เทา้เรา
อุ่นค่ะ แต่วนันี�ไม่ไดเ้ดินรู้สึกหนาวเทา้หนาวศีรษะค่ะ นะคะ 
จิตอาสา: ค่ะก็ปฏิบติันะคะ อยา่งที�บอกเราเป็นลูกพระพุทธเจา้ 
แม่ชีภูษณิศา:  ค่ะ 
จิตอาสา: ใช่ไหมคะก็คือเดีbยวอยากทราบนิดหนึ�งคุณแม่มีอาชีพอะไรมาก่อนมั�ยคะ 
แม่ชีภูษณิศา: แต่เดิมเป็นคุณครูค่ะ แลว้ก็ออกมาเพราะความงกอยากรวยค่ะ เลยมาขายประกนัก็
ช่วงนั�นออกมาเพราะมีปัญหาเรื�องกล่องเสียงค่ะก็มีบาํนาญนิด ๆ หน่อย ๆ ไม่กี�พนับาทถามว่าพอ
ไหม ไม่พอค่ะก็อาศยับางทีก็เป็นบุญของเรานะ พี�นอ้งรักเรา ก็ลงขนัเวลาไม่พอทีก็ลงขนักูบ้า้งลงขนั
บา้งแลว้แต่ค่ะคือยงัไงก็คิดวา่ถา้เราตั�งจิตอธิษฐานจิตไวว้า่ ถา้เราหายนี�เราจะบาํเพญ็บุญ ถึงทุกวนันี�
นี�ก็พยายามที�จะช่วยคนบอกสิ�งดี ๆ กบัเขาที�เรามีประสบการณ์มา แลว้ก็สิ�งใดที�เราให้เขาไดเ้ราก็จะ
ใหค้่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ ก็อย่างที�คุณแม่นะคะบอก คืออย่างที�บอกไม่มีอะไรที�เราไม่ทาํมานะคะ ที�คุณ
หมอเขียวก็พูดเสมอ เมื�อกี� ที�ถามอาชีพ เพราะวา่อยากจะเผื�อสื�อว่าทาํไมคุณแม่ถึงมีอาการไม่สบาย
เหล่านี�นะคะ ก็คุณแม่ก็เปิดประเด็นตอนแรกแลว้นะคะวา่เรามีกรรมเป็นของของตนนะคะ 
แม่ชีภูษณิศา: ใช่ค่ะ 



1080  
 

จิตอาสา: แลว้ก็อย่างที�คุณแม่บอกว่าจริง ๆ แลว้อาหารสําคญัที�สุด พระพุทธเจา้ท่านก็ตรัส
เอาไวน้ะคะวา่ อาหารเป็นหนึ�งในโลก ใช่ไหมคะคุณแม่ 
แม่ชีภูษณิศา: ค่ะ 
จิตอาสา: อาจารยห์มอเชียวก็สอนเสมอนะคะจริง ๆ แลว้สุดทา้ยเราก็ทาํที�เรื�องอาหารนี�ล่ะค่ะ
นะคะก็ฝากพี�น้องเอาไวแ้ลว้กนันะคะอาหาร 4 จริง ๆ คุณหมออาจจะไม่ไดพู้ดในค่ายนี� ถา้อยาก
ทราบตอ้งติดตามตอนต่อไปนะคะ พี�น้องก็สามารถติดตามข่าวสารแพทยว์ิถีธรรม ไดเ้สมอนะคะ 
หรือกิจกรรมนะคะ แลว้ก็ถา้มีโอกาสพวกเราก็คงไดม้าพบกนัอีก แลว้ก็ปฏิบติัตวัในค่ายนี� อีกนะคะ 
ก็ดว้ยเวลาอนัจาํกดันะคะ คงตอ้งขอจบช่วงนี� เพียงแค่นี�  เพราะวา่เราจะไดด้าํเนินกิจกรรมต่อไป ถา้
ท่านไดมี้คาํถามหรือปัญหาสงสัยอะไรกบัพี�นอ้งที�ขึ�นมาเล่าปฏิบติั เราอาจจะคุยกนัเป็นการส่วนตัว
ข้างล่ างได้นะคะ ทั� ง นี� ก็ต ้องขอบคุณพี�น้องทุกท่านนะคะทั� ง  5 ท่านนะคะที�ได้ขึ� นมา
แลกเปลี�ยนประสบการณ์นะคะ แลว้ก็ใหข้อ้มูลกบัพี�นอ้งเป็นวทิยาทานนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านพบกบั
ความผาสุกในการปฏิบติัตวัยา 9 เมด็ทุกท่านเลยนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ สาธุ 
แม่ชีภูษณิศา: อนุโมทนาสาธุค่ะ 

(ภูษณิศา. สัมภาษณ์ 2555, มกราคม 31) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.41 โอ 
หญิงไทย อาย ุ38 ปี  
จงัหวดักาญจนบุรี 
อาการซีสตที์�มดลูก 

 
คุณโอ: ค่ะสวสัดีนะคะ ชื�อโอนะคะ อายุ 38 เป็นคนจงัหวดักาญจนบุรีนะคะอาชีพรับจ้างเขียน
หนงัสือนะคะเริ�มตน้นี�คือตวัเองเนี�ะ ไม่มีอาการเหมือนกบัคนที�เป็นซีสตที์�มดลูกนะคะแต่วา่ไม่เคย
ไปตรวจก็คือตรวจเหมือนกบัก็ตรวจภายในปกติทั�วไปแลว้มนัไม่เจอจนกระทั�งวนัหนึ�งนี� คืออาการ
มนัก็หนกัมากนะคะ เป็นเมนส์เยอะแลว้ก็เหมือนกบัปวดทอ้งมากแลว้ ทีนี�ก็เลยไปอลัตราซาวด์แลว้ 
ก็เจอวา่เป็นเนื�องอกนี�มนัครอบมดลูกอยูน่ะคะ แลว้มนัครอบไดป้ระมาณ 14 เซ็นต ์จริง ๆ นี� ตอ้งบอก
ก่อนวา่ดว้ยอาชีพรับจา้งเขียนหนงัสือนี� เราก็จะเป็นคนที�อ่านหนงัสือเยอะมากแลว้ก็รู้จกัธรรมชาติ
บาํบดัแลว้ก็อะไรต่าง ๆ นี�ก็คือรู้ รู้แต่วา่ไม่เคยทาํแลว้ก็ไม่ไดเ้คยคิดวา่ตวัเองจะเป็นคนป่วยเพราะวา่
ออกกาํลงักายดูแลตวัเองตลอด ถึงแมไ้ม่ไดกิ้นมงัสวิรัติ แต่ว่าก็จะเลือกอาหารเลือกอะไรอย่างนี�
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ตลอดตอนนั�นก็เลยไม่เขา้ใจวา่ทาํไมตวัเองป่วย แลว้ก็มนัก็ไม่มีสติตอนนั�นที�ป่วยนะคะมนัไม่มีสติ
เลยเพราะไม่รู้วา่ตวัเองจะจดัการกบัตวัเองยงัไง หนงัสือทุกเล่มที�เอามาอ่านยิ�งอ่านยิ�งสติแตกแต่ทีนี�ก็
เลยตดัสินใจให้หมอตดัมดลูกเพราะหมอนี� ยืนยนัวา่ถา้รังไข่เรายงัอยู่นี� เราก็จะมีอาการปกติมนัจะ
ไม่มีผลอะไรทั�งสิ�น เพราะตอนนั�นก็ถามนะคะวา่ แลว้มนัจะมีอาการที�แบบวา่ทาํให้เรานี�ใชชี้วิตผิดปกติ 
ไหม อยา่งเช่นวยัทองหรืออะไรอยา่งนี�นะคะ หมอเขาก็ยืนยนัวา่ไม่มีเพราะวา่รังไข่เรายงัอยูแ่ลว้เรา
อายุเพิ�งจะ 38 แลว้ทีนี� พอหลงัจากนั�นก็โอเคตดัพอตดัเสร็จแลว้นี� อาการมนัก็มาทนัทีเลยก็คือจะมี
อาการแบบอารมณ์มนัจะปรวนแปรเร็วมาก คือร้องไห้เสียใจแลว้ปกติคือเป็นคนที�เซนซิทีฟอยูแ่ลว้ 
มนัก็จะแบบบทจะร้องไหก้็ร้อง บทจะดีใจก็ดีคือมนัสุดโต่งไปซะทุกอยา่งค่ะแลว้หลงัจากนั�นมนัก็มี
อาการนอนไม่หลบัคือนอนไม่หลบันี�คือเป็นเยอะมาก มนัจะนอนไม่หลบัเลยแลว้ครั� งหนึ� งปรึกษา
หมอ ช่วงเวลาเหล่านั�นนี�เราก็ปรึกษาหมอตลอดคือเห็นหมอนี�เป็นที�พึ�งก็ถามพอมีอาการอะไรปัcบเรา
ก็ไปโรงพยาบาลคือไปมนัทุกวนั ทีนี�  คือเรียกว่าชีวิตปกติก็คือขบัรถไปโรงพยาบาลเกือบแทบทุก
วนัหมอเขาก็บอกวา่เราน่ะคิดไปเองถา้คุณนอนไม่หลบัคุณก็ไม่ตอ้งนอนคุณก็ลุกขึ�นมาอ่านหนงัสือ
ทาํอะไรไปเพราะหมอเองหมอก็ไม่ไดน้อนเยอะแยะอะไรมากมาย เพราะคุณก็อายุขนาดนี�แลว้ก็คือ
ไม่จาํเป็นตอ้งนอนแลว้ถา้เกิดพอส่วนอาการอื�น ๆ นี� หมอเขาก็รักษาปลายเหตุนะคะจนกระทั�งวนั
หนึ�งนี�ไปเจอพี�คนหนึ�งเขาก็บอกวา่เรานี�ไม่มีสติ คือคุณมีขอ้มูลเยอะแต่วา่คุณนี�เลือกมาใชไ้ม่ถูกแลว้
ก็เวลาคุณเจออะไรแลว้คุณรนน่ะ คือคุณเขาก็เลยแนะนาํให้ไปปฏิบติัธรรม ก็ไปอีกไปทั�วสารทิศน่ะ
ค่ะไปทุกอยา่งจนกระทั�งก็บอก พี�เขาก็เลยแนะนาํวา่ลองไปวดัป่าไหม ก็เลยมาที�วดัป่าปฏิบติัธรรมที�
วดัป่าหลวงพอ่มิตซูโอะนะคะ ที�วดัสุนนัทา ก็พบวา่มนัถูกจริตกบัเราเราก็เลยปฏิบติัธรรมมาเรื�อย ๆ 
ความร้อนรนหรือวา่ความไม่มีสติมนัก็ลดลง แต่โรคมนัก็ยงัอยูก่บัเรานะคะอาการต่าง ๆ มนัก็ยงัอยู่
เป็นเพื�อนเราแต่เราก็เริ�มรู้สึกวา่มนัคือเพื�อนแลว้เราก็อยูก่บัมนัมาเรื�อย ๆ จนกระทั�งวนัหนึ�งนี� ไปยืน
ที�หนา้โรงครัวของวดัหลวงพอ่นะคะแลว้ก็ไปเจอวา่เขาจะมีป้ายเขียนวา่ นํ� าสมุนไพรฤทธิW เยน็สดนู่น
นี�อะไรอยา่งนี�  เราก็เอะ๊ เราแบบจิตอาสาที�วดันะคะ เขาก็พูดถึงหมอเขียววา่พรุ่งนี�หมอเขียวจะมานะ
คือหมอเขียวมาอบรมที�ค่ายวดั 7 วนั แลว้ก็เดีbยวจะไปที�วดันี� วนัหนึ�งถา้ใครสนใจมาไดน้ะแต่ตอน
นั�นคือสนใจแต่ว่าไม่มีเวลานะคะ เราก็เลยกลบัพอกลบัเราก็มาเสิร์ชในอินเตอร์เน็ตดูว่า หมอเขียว
คือใคร แลว้ก็ไปเจอตวัหมอเขียวนี�คือในทีวีก่อน รายการ ฅ ฅนคน้คน นะคะ ณ ตอนนั�นนี� ถามว่า
เชื�อในวธีิของหมอเขียวไหมตอนนั�นนี� เฉย ๆ แลว้เพราะวา่เราศึกษามาจนเราเบื�อแลว้ไงคะ ตอนนั�น
มนัทอ้ไงแต่ทีนี� นี�ดว้ยความที�เราเห็นวถีิปฏิบติัของหมอเขียวนี�มนัถูกใจเรามนัเรียบง่ายสมถะแลว้มนั
ไม่ยุง่ยากค่ะแลว้บางครั� งนี� ธรรมชาติบาํบดับางแขนงนี�ตอ้งยอมรับวา่อยา่งพอ พอตวัเองกลบัมาอยู่
ต่างจงัหวดันี� บางอยา่งมนัไม่ไดห้าไดเ้หมือนคนเมืองค่ะเพราะอนันี� คือภูธรแท ้ๆ คืออยู่ทุ่งนาแบบ
มนัคือบา้นนอกจริง ๆ บางอยา่งนี�เราหาไม่ไดแ้ลว้ก็บางอยา่งที�เขาให้ทาํนี� มนัก็เคอะเขินเกินไปที�จะ
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แบบมาทาํอย่างนี� น่ะค่ะมนัหลาย ๆ อย่างแลว้ทีนี� พอเราเห็นสิ�งที�หมอเขียวทาํนี�เออ มนัโอเคมนัใช่ 
เหมือนครั� งหนึ�งที�เราเคยเจอวดัป่าแลว้เรารู้สึกวา่นี�แหละมนัถูกจริตกบัเรา หลงัจากนั�นมาก็เลยศึกษา
แบบเตม็ที�แลว้ครั� งแรกเลยคือโทรมาที�แสงแดดปรากฏวา่เต็มเราก็ยิ�ง โอ๊ย ขนาดวนัแรกยงัเต็มอยา่ง
นี�  เราก็เลยคิดวา่มนัโอเคแลว้หนึ�งเลยครูบาอาจารยเ์ราเราก็เชื�อใช่ไหมคะ แลว้สิ�งหนึ�งที�ครูบาอาจารย์
สอนก็คือใหท้ดลองปฏิบติัจริง คืออยา่เชื�อ แลว้ก็อีกอยา่งหนึ�งคือพอปฏิบติัธรรมแลว้นี�สิ�งหนึ�งที�มนั
จะตามมาคืออยา่กงัขาอยา่สงสัยก็คือใหล้องไปเลยคืออยา่คิดมากคืออยา่มีทฤษฎีมากอยา่งนี�ค่ะอยา่ง
ที�ผา่น ๆ มาแลว้หลงัจากนั�นก็เลยครั� งนี�ก็เลยมาไดคื้อ 9 โมงครึ� งตั�งนาฬิกาไวเ้ลยค่ะพอ 9 โมงครึ� ง
เป๊ะก็คือโทรไปที�แสงแดดทนัทีเลยค่ะ แลว้ก็โอเคก็เลยไดม้าค่ะ ก็เท่านี�ก็ถือวา่เป็นธรรมะจดัสรรนะ
คะที�ไดม้าที�นี�  
จิตอาสา: ค่ะ ก็คือไดม้าที�นี�เป็นครั� งแรก  
คุณโอ:  ครั� งแรกค่ะ 
จิตอาสา: หลงัจากไดพ้บคุณหมอเขียวทางทีวแีลว้ก็อ่านหนงัสือแลว้ 
คุณโอ:  ใช่ค่ะ 
จิตอาสา: ช่วงนั�นไดป้ฏิบติัตวันานแค่ไหนคะกวา่จะไดม้าที�นี� 
คุณโอ:  ช่วงนั�นนี�  บอกตรง ๆ เลยนะคะว่าไม่ได้ปฏิบติัอะไรที�อย่างที�หมอเขียวบอกเลย
เพราะวา่รู้สึกเขด็กบัการที�อ่านเองแลว้ก็ทาํเอง เพราะเราไม่เขา้ใจไม่เขา้ใจอยา่งแทจ้ริงก็เลยปล่อยให้
สิ�งที�มนัเป็นอาการต่าง ๆ ในร่างกายคือมาที�นี�คือเต็มร้อยมาเลยค่ะนอนไม่หลบัแลว้ก็ฉี�นี� จะมีสีเขม้
มากแลว้ก็ฉุนมากคือมีกลิ�นเลยล่ะแลว้ก็ตวันี�ก็จะยุบยิบ ๆ เหมือนคนเป็นวยัทองน่ะค่ะคนัแบบตรง
โนน้มั�งตรงนี�มั�งแลว้ก็จะแหง้แลว้ปวดตามขอ้มนัก็จะแบบอยูดี่ ๆ อมนัก็แวบ้ขึ�นมาแบบปวดตรงนูน้
ตรงนี�ค่ะคิดวา่คนเป็นวยัทองแบบน่าจะเขา้ใจค่ะก็ปล่อยอยา่งนั�นมาเลย 
จิตอาสา: ก็คือที�คุณโอนะคะเมื�อกี�บอกวา่อาย ุ38 เอง ยงัไม่หมดประจาํเดือนนะ 
คุณโอ:  ไม่หมดค่ะ 
จิตอาสา: ก็มีอาการวยัทองได ้
คุณโอ:  ใช่ค่ะ  
จิตอาสา: ที�จริงอาการวยัทองไม่ใช่แค่คนที�จะใกลห้มดประจาํเดือนถึงจะมีอาการ 
คุณโอ:  ใช่ค่ะ แลว้แบบเป็นชนิดที�วา่เขาเรียกวา่ฮอร์โมนขาดฉบัพลนัค่ะ ก็คือพอหลงัตดัก็
มาเลยค่ะ 
จิตอาสา: ตดัรังไข่ออกไปดว้ยเหรอคะ 
คุณโอ:  ไม่ไดต้ดัค่ะ ตดัแค่ตวัมดลูก  
จิตอาสา: เฉพาะตวัมดลูก 
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คุณโอ:  แลว้ทีนี� แพทยถึ์งไดง้งไงคะวา่ รังไข่คุณยงัอยูเ่พราะฉะนั�นอาการที�คุณเป็นน่ะ คุณ
คิดไปเองคุณจินตนาการไปเอง  
จิตอาสา: จริง ๆ น่าจะมีความเครียดความกงัวลสูงนะคะ 
คุณโอ:  ใช่ค่ะ ดว้ย ๆ ค่ะ หลาย ๆ อยา่ง 
จิตอาสา: ค่ะ เพราะฉะนั�นก็คือมาเตม็ร้อยดว้ยอาการที�บอกวา่ไม่สบายแลว้กนั ไม่สมดุล 
คุณโอ:  ใช่ค่ะไม่สมดุล  
จิตอาสา: แลว้พอมาในค่ายแลว้ หลงัจากไดฟั้งหมอเขียวเองกบัพี�นอ้งจิตอาสาแลว้ไดป้ฏิบติั
ตวัอะไรบา้งค่ะ ที�รู้สึกวา่ทาํใหเ้รามีอาการสบายขึ�นหรือวา่ไม่เปลี�ยนแปลงก็ไดใ้หคุ้ณโอเล่าใหฟั้ง 
คุณโอ:   ค่ะ ก็หลงัจากที�ทานอาหารในค่ายนะคะได ้ 2 วนันี�ปรากฏวา่ฉี�เรานี� มนัก็จางลง สี
จางลงแลว้ก็หมดกลิ�นอนันี�ก็เป็นอนัแรกแลว้แลว้ทีนี� นี� ตลอดระยะเวลาตดัมดลูกนี� 3 ปี เป็น 3 ปีที�
ทรมานมากเพราะวา่มนัหลบั ๆ ตื�น ๆ ตลอดเวลาเลยเรานอนไม่หลบับางทีก็ลุกขึ�นมาฉี�อะไรอยา่งนี�
มนัจะมีผลต่อการทาํงานตอนเชา้ใช่ไหมคะแลว้ปรากฏวา่เป็นครั� งแรกที�มนันอนหลบั ถึงแมว้า่จะ
ไม่ไดห้ลบัแลว้ตื�นเชา้ แต่มนัเป็นการนอนระยะยาวที�สุดในระยะเวลา 3 ปี คือยาว คือโอเคตื�นตี 2 แต่
เราก็ยงัถือวา่มนัโอเคค่ะ ตื�นมาเราก็รู้สึกสดชื�นแลว้ก็รู้สึกวา่เออตอนแรกนี�ก็ยงัคิดวา่มนัจะเป็นเพราะ
อากาศหรือวา่อะไรหรือเปล่าเพราะวา่โทรคุยกบัเพื�อนนี� แต่จริง ๆ ไม่ใช่หรอกค่ะเพราะวา่บา้นที�อยู่
มนัก็เป็นอยา่งนี�แหละค่ะคืออยูริ่มทุ่งนาคือมนัก็บรรยากาศมนัก็คลา้ย ๆ กนั เพราะวา่กาญจนบุรีมนั
ก็ไม่ไดต่้างกนัมากอยา่งนี�ค่ะ คิดวา่น่าจะเป็นที�อาหารแลว้ก็การปฏิบติัตวั ถามวา่ก่อนหนา้ตดัมดลูก
โอเคมีความเครียดแต่พอหลงัปฏิบติัธรรมแลว้คิดวา่ถึงเครียดก็จดัการกบัตวัเองไดค้่ะ ไม่งั�นคงจะไม่
ปล่อยใหร่้างกายมนัเป็นอยา่งนี�มาจนกระทั�งมาค่ายค่ะ 
จิตอาสา: ก็คือไดม้าปรับสมดุลอาการก็ค่อย ๆ ดีขึ�นนะคะ 
คุณโอ:  ใช่ ใช่คะ 
จิตอาสา: แลว้เมื�อกี�บอกวา่ปัสสาวะสีจางลง แลว้ไดท้ดลองดื�มดว้ยหรือเปล่าคะ 
คุณโอ:  อ๋อยงัค่ะ ไม่ใช่ค่ะ ก็คือ คิดวา่จะค่อย ๆ ลองไปทีละอยา่งค่ะ  
จิตอาสา: อนันี�ยงัไม่ไดล้องไม่เป็นไรแต่วา่ แลว้เทคนิคอื�น ๆ ไดท้าํมากนอ้ยแค่ไหนคะ 
คุณโอ:  ก็ทาํนะคะก็พอกตวัอะไรก็ทาํไปเรื�อย ๆ ค่ะ แต่ก็ขอ้ แต่ตอนนี� มนัไม่ปวดขอ้แลว้ 
อาการที�ว่าเดิน ๆ แลว้มนัจะมาแปล๊บตรงนั�นตรงนี� นี�มนัหมดไป แลว้ก็ช่วงบ่าก็ยงัมีปวดบา้ง แต่ก็
พอกวัซาไปมนัก็ค่อยยงัชั�วนะคะ แลว้ก็ส่วนผวิแหง้มนัก็สดชื�นขึ�นเล็บก็มีสีขึ�นค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ แล้วเมื�อกี� พอดีคุณฟ้า พี�ฟ้าพูดถึงว่ากวัซาวนันั�นเกิดอะไรขึ�นอาจจะเล่าเล็ก ๆ 
นอ้ย ๆ ใช่ไหมคะ 
คุณโอ:  หมายถึงอ๋อ ไม่ใช่ อนันั�นน่าจะเป็นนอ้งเป็ดตอ้งให้นอ้งเป็ดมาเล่าค่ะ  
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จิตอาสา: อ๋อ คนละท่านนะคะ อนันี� ก็คือจะเป็นคุณโอ นะคะที�แค่ได้มาปรับสมดุลในค่าย 
อาการที�เป็นมาก็ดีขึ�น ก็ดูมนัเหมือนจะง่ายนะ มนัโกหกหรือเปล่า  
คุณโอ:  ใช่ ตอนแรกก็คิดอยา่งนั�นแต่ทีนี�บงัเอิญวา่สนิทกบัคือในกลุ่มนี�จะสนิทกนัมาก คือ
ต่างคนต่างมาคนเดียวแลว้มาสนิทกนัเพราะฉะนั�นโอนี�จะคุยกบัพี�ฟ้าตลอด เล่าให้เขาฟังวา่นี�เราเป็น
แบบนี�  ๆ แล้วพอเราหายเราก็เล่าให้เขาฟัง มนัมีวนั คือจริง ๆ อาการนี�มนัจะออกมาเรื� อย ๆ ค่ะ
อยา่งเช่นร้อน ๆ หนาว ๆ หรืออะไรอย่างนี�  วนัที� 2 ตวัก็จะร้อนมากพี�ฟ้าจบัตวัวา่เป็นไขห้รือเปล่า
บอกเปล่ามนัก็จะร้อนเราก็รู้สึกวา่มนัร้อนแต่เราก็ปล่อยมนัดูวา่มนัจะไปไดแ้ค่ไหนแลว้ ทีนี�พอดีมนั
ก็จะมีแบบตุ่มใส ๆ เกิดที�ง่ามขาค่ะ ตุ่มใส ๆ นี� คือเม็ดมนัจะใหญ่มากเกิดขึ�นมาก็คุยกบัพี�แกว้ พี�แกว้
ก็บอก เออมนัไม่เป็นไรหรอก ลองดูไปเรื�อย ๆ อะไรอย่างนี�ค่ะแต่ก็คิดวา่พิษมนัคงจะค่อย ๆ ออก
เพราะเราสะสมพิษไวเ้ยอะแลว้พอวนัรุ่งขึ�นตุ่มนี�มนัค่อย ๆ ยุบไปตอ้งมาฟังนอ้งอีกคนหนึ�งคือนอ้ง
เป็ดนี� เขาจะมีอาการเยอะมากคือถา้พดูนี�เรียกวา่ถา้ใครไม่มาเห็นเองนี�อยา่งที�โอบอกค่ะวา่มนัตอ้งมา
เองเห็นเองค่ะตอ้งทดลองเองถึงจะรู้ค่ะ 
จิตอาสา: คือจริง ๆ แลว้ตอ้งพิสูจน์ ดว้ยตวัเราเอง 
คุณโอ:  ใช่ค่ะตอ้งพิสูจน์ดว้ยตวัเอง  
จิตอาสา: ค่ะ ก็ฟังดูจากสองท่านก็ดูมนัสามารถทาํไดอ้ยา่งสบาย ๆ  
คุณโอ:  ใช่ค่ะ สบายมาก  
จิตอาสา: ถา้เรามีความมั�นคง ใช่ไหมคะ ศรัทธานะคะ 
คุณโอ:  ใช่ค่ะ ถา้เรามีความศรัทธามีสติอะไรโอ๊ยมนั วิธีนี�มนัง่ายที�สุดแลว้ค่ะเพราะวา่จริง 
ๆ แลว้โชคดีวา่นอกจากที�นี�จะมาเจอคนป่วย ซึ� งพอคุยแลว้เราไดก้าํลงัใจวา่เรานี�ป่วยนอ้ยกวา่เขามาก 
แลว้สิ�งที�สาํคญัคือมาเจอจอมยทุธเพราะในค่ายนี�มีจอมยทุธเยอะมาก แลว้โชคดีมากวา่ไดคุ้ยกบัจอม
ยุทธหลายคนมาก แต่วา่ขอโทษที�จาํชื�อไม่ไดน้ะคะเพราะวา่ไม่ไดคุ้ยเรื�องชื�อแลว้เขาก็ถ่ายทอดวิชา
มาแลว้ก็มี มีอากิมนี�แอบกอดดว้ยเพราะเขาบอกวา่กอดจะดูดพลงัชีวิตตอนนี� โอไดดู้ดพลงัชีวิตของ
อากิมมาแลว้ก็เลยคิดวา่น่าจะโอเคค่ะ กลบัไปก็น่าจะ น่าจะดีขึ�นเรื�อย ๆ  
จิตอาสา: ค่ะ ก็อยา่งที�บอกวา่จริง ๆ คุณโอเป็นนกัเขียนหนงัสือ 
คุณโอ:  โดยอาชีพคือเราเรียกกนัวา่รับจา้งเขียนหนงัสือ เพราะในประเทศนี�ไม่มีอาชีพนี�ค่ะ 
จิตอาสา: อ่อที�บอกว่ารับจา้งขอ้มูลจะตอ้งเยอะอยู่แลว้ อยา่งที�บอกว่าขอ้มูลเยอะบางทีก็ไม่
เป็นประโยชน์ ใช่ไหมถา้เราเอามาใชไ้ม่ถูกตอ้ง 
คุณโอ: ไม่มีประโยชน์เลยค่ะเพราะวา่อ่านจนสติแตกดว้ยซํ� า ถึงเวลาก็หยิบหนงัสือมาแลว้ก็กางจะ
เอาตรงไหนคือเขาใหไ้ปโยคะก็โยคะไปเขาใหไ้ปจกัรยานก็ปั�นมนัวนัหนึ�งเป็นกิโล ๆ ค่ะ 
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จิตอาสา: ก็คือสิ�งที�น่าจะไดป้ระโยชน์จากที�ฟังก็คืออยา่งที�บอกจริง ๆ แลว้คือถึงอ่านเยอะ ก็
คือจริง ๆ แลว้ฟังอะไรมาคิดวา่ถา้ใช่เราลองพิสูจน์ดู ปฏิบติัดู 
คุณโอ: ใช่แต่อนันี� คือแต่ละคน โอตอ้งบอกก่อนวา่มนัไม่เหมือนกนันะคะนี�คือพูดถึงตวัเอง แต่บาง
คนเขาอาจจะโอเคกบัวธีิไหนอะไรอยา่งนี�ค่ะ มนัอาจจะไม่เหมือนกนั 
จิตอาสา: ค่ะ ก็คือแต่จริง ๆ คุณหมอก็พูดย ํ�าบ่อย ๆ เหมือนกนันะให้ลองทาํดู ทาํอนัไหนที�
รู้สึกทําแล้วถูกกับเรา สบายตัว ก็ทาํ แต่ถ้าทาํแล้วไม่ใช่ไม่ถูก ไม่สบายตัว มันฝืนมันทนมัน
ยากลาํบากมาก ๆ ก็ใหห้ยดุ 
คุณโอ:  ใช่ค่ะ ใช่ 
จิตอาสา: นะคะ ค่ะ ก็ทา้ยนี�  อยากให้คุณโอฝากอะไรให้กบัพี�น้องเผื�อที�จะเป็นกาํลงัใจหรือ
แนะนาํเทคนิคเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ค่ะ 
คุณโอ:  ค่ะก่อนอื�นคือโอต้องขอบคุณนะคะขอบคุณหมอเขียว แล้วก็ขอบคุณธรรมะ
จดัสรรที�ทาํให้เราทุกคนมาเจอกนัน่ะค่ะแลว้ก็ขอบคุณพี� ๆ อาสาทุกคนนะคะขอบคุณป้านิดดานะ
คะที�แบบโอแอบอ่านหนงัสือของป้านิดดามาตลอดแลว้ถึงมีความเชื�อมั�นน่ะค่ะแลว้ก็โอคิดวา่จริง ๆ 
คนที�กา้วมาตรงเนี�ย คือมนัเป็นจุดเริ�มตน้แลว้ค่ะที�ถึงแมเ้ราไม่ป่วยแต่เราก็จะเป็นคนที� ถึงแมว้นัหนึ�ง
เราจะป่วยนี� แต่เราจะรู้วิธีการที�จะรักษาตวัเองค่ะเหมือนที�คุณหมอบอกบางทีเปเปอร์มนัก็ตอบเรา
ไม่ไดทุ้กอยา่ง อะไรอยา่งนี� น่ะค่ะก็แลว้ก็ จริง ๆ มีความสุขมากน่ะค่ะในการมาค่ายครั� งนี�  
จิตอาสา: ก็สุดทา้ยนี� ตอ้งขอบคุณคุณโอมาก หวงัวา่ก็คงนาํวิธีนี� ไปปฏิบติัตวัต่อเนื�องนะคะ
ค่ะ ก็ขอบพระคุณคุณโอที�มาใหค้วามรู้กบัพวกเรานะคะ สาธุ 

(โอ. สัมภาษณ์ 2555,มกราคม 31) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.42 วทนัยา 
หญิงไทย  
โรคไวรัสตบั 

 
คุณติcก: ค่ะกราบสวสัดีพระคุณเจา้ แลว้ก็คุณหมอเขียวค่ะแลว้ก็เพื�อน ๆ พี� ๆ ที�ในค่ายทุกคนค่ะค่ะ
เป็นไวรัสตบันะคะเป็นมา 10 ปีแลว้ค่ะก็ไม่ไดแ้บบตวัเราเองเราก็ไม่ไดต้กใจนะคะ ตอนที�เป็นน่ะ 
คือแบบเราตอ้งแบบตั�งสติให้ไดว้นัแรกที�ไปตรวจ ก็คือแบบพอรู้แลว้ก็โทรไปบอกลูกพอหมอเรียก
เขา้ไปในห้องค่ะตอนบ่ายเขาบอกนี�คุณรู้ตวัเองมานานหรือยงัก็ถามหมอวา่รู้เรื�องอะไรคะ เขาบอก
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วา่ตกลงคุณเป็นไอนี้�นะ ตบัแขง็นะบอกหมอผดิหรือเปล่าเพราะวา่ตอนที�หมอบอกวา่ตรวจปัสสาวะ 
แลว้ก็เอ็กซเรย ์อลัตราซาวด์ทุกอยา่ง วนันี� คุณงดอาหารหมดทุกอยา่งเลยนะเพราะกวา่จะรู้ก็คือช่วง
ประมาณบ่ายสามวนันั�นเราตอ้งอดขา้วทั�งวนัเลยค่ะ ก็คือแบบตั�งใจเลย อยากจะรู้วา่เราเป็นอะไรแน่ 
เราอยากจะรู้เลยวา่เราเป็นอะไรแน่ค่ะพอบ่ายสาม หมอเรียกเขา้ห้องไปเขาก็บอกวา่เออนี� ใช่เลยนะ 
คุณเป็นไวรัสตบัคุณมีญาติมาไหม บอกไม่มีค่ะพอรู้ผลแลว้ก็ออกไปยนืหนา้โรงพยาบาลเพื�อบอกลูก
เลยที�ต่างจงัหวดั บอกหมอบอกวา่แม่เป็นแบบนี�  ๆ  นะเขาก็ยงัไม่เชื�อ ก็คิดวา่แม่โกหกไงกลบัไปจาก
โรงพยาบาลแลว้เราก็ยงัไปทาํงานไดเ้หมือนเดิมแลว้ก็กลบัไปเล่านิทานแลว้ทีนี�  แบบก่อนที�จะมานี�
นะ รู้จกัคุณหมอเขียวนี�ค่ะคือเราก็แบบไม่อยากทานยาแลว้ค่ะ พอวนัไหนแบบเราทานยาไม่ครบ ถา้
ขาดไปเมด็หนึ�งมือและเทา้ของเราและขาดว้ยค่ะก็คือแบบจะบวมแลว้กดยบุเลยค่ะลูกเขาก็วนันั�นเขา
ก็เปิดเจอในเน็ตเขาก็อ่าน ๆ แลว้เขาก็โทรมาบอกเลย แม่ นี�รู้มานะแม่ ของหมอเขียวเขาก็จะบอกแบบ
มีนํ� าใบยา่นาง ใบเตย 15 ใบอะไรอยา่งนี�  แม่อยูค่นเดียวแม่ทาํแบบเฉพาะกินคนเดียว แค่ 3 วนัก็พอ
เพราะวา่เรามีตูเ้ยน็ก็เอามาทาน ก็จากคนที�หลบัยาก ก็คือแบบหลบัสบายเลยค่ะแลว้เขาบอกแม่เดีbยว
เขาจะเปิดรับนะ เดีbยวอรจะสมคัรให้ลูกสาวสมคัรให้ เขาก็บอกแม่ติดต่อไม่ไดติ้ดต่อไม่ไดเ้ลยบอก
ไม่เป็นไรลูก ถา้เกิดติดต่อไม่ได้ ก็เอาไวค้รั� งหน้าก็ได ้พอติดต่อไดแ้ล้วก็ดีใจไง ดีใจมากเลยที�ได้
แบบมาเขา้ค่ายที�นี� พอมาถึงแลว้ก็วนันั�นคือตั�งใจมาจากบา้นเลยนะคะ ว่าเราจะลดยาตวันี�  1 เม็ดที�
หมอบอกวา่ตอ้งทานนะ ถา้ไม่ทานแลว้แบบก็คือบวมค่ะ ตั�งแต่วนัแรกก็คือรู้เลยไม่บวม จนถึงวนันี�
ก็ไม่บวมค่ะแลว้อีกอยา่งหนึ� งก็คือใตท้อ้งน้อยเรานี�มนัจะมีเม็ดถั�วเขียวขึ�นมา 1 เม็ดนะคะ แต่มนั
ไม่ใช่สิวมนัจะเหมือนมีเลือดนิ�ม ๆ ค่ะมนัก็เป็นมาแลว้ 3 เดือนก่อนจะมาเขา้ค่ายหมอเขียวนี�คะไม่รู้
เป็นอะไรกนัแน่แต่ไปหาหมอก็ไม่เคยบอกหมอไง เพราะวา่เราไม่กลา้หลงัจากมาเขา้ค่ายวนัที� 4 ตุ่ม
เมด็นั�นเขาก็แตกแตกแลว้มีเลือดไหลออกมาดว้ย เราก็เอากระดาษทิชชู่นี�ค่ะเช็ดเช็ดแลว้แบบนิ�วเราก็
จะไปสัมผสัไงคะ มนัจะแบบมนัไม่ใช่เลือดอยา่งเดียว มนัแบบเหมือนขวดนํ� าที�เราไปรองนํ� าจากก๊อก
ค่ะที�ไม่ใช่นํ�าดื�มนะคะมนัก็จะเหมือนแบบเป็นหินปูนแข็ง ๆ ออกมาดว้ยแข็งสากมากเลยเอ๊ะ ที�นี� เรา
ก็เลยมาเกิดอาการคิดแบบสงสัยมนัจะเป็นแบบ เขาแบบเป็นสารพิษออกมาแน่เลย ก็ความคิดของเรา
เองแลว้ก็คือวนันั�นวนัเดียวกนัก็แบบมีเหงือกบวมแบบเลือดออกอาการแบบเลือดออก แลว้ก็ใตค้าง
เขาก็จะเป็นแบบเหมือนตุ่มแขง็ ๆ ไง โอ๊ยเป็นอะไรนี�ก็ไปบอกพี�จิตอาสา คือพี�แกว้ใช่ไหมคะก็บอก
พี�แกว้ว่านี�เป็นอะไรก็ไม่รู้ให้เขาดูเขาก็บอกว่า ปกติเขา้มานี�ทาํอะไรไปบา้งเราก็บอกเขา เขาก็เลย
แนะนาํกลา้หรือเปล่าก็แบบจะมีนํ� าสมุนไพรฤทธิW เยน็สด นํ� าปัสสาวะอะไรอย่างนี�  ก็ยงัไม่ค่อยกลา้
เท่าไรก็นิดหนึ�ง พอวนัต่อมาก็พอกหนา้ก็ของคุณแหม่มสหรัฐน่ะค่ะ ก็แบบอยูใ่นตะกร้าไงคะก็แอบ
เอาใส่แกว้ไปก็กินอีก แต่ครั� งแรกที�กินน่ะ เพื�อน ๆ หรือว่าพี� ๆ ทุกคนที�มาที�นี�นะคะที�ยงัไม่กลา้ก็
บอกไดเ้ลยค่ะ เขาไม่จะไม่มีกลิ�นเหมือนอยา่งที�เราอยูที่�บา้นถา้เราอยูที่�บา้นเราทานยาเขา้ไปทุกวนั ๆ 
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เวลาเราจะเขา้หอ้งนํ�านี�บางทีลูกจะบอกเลย แม่เขา้หอ้งนํ� าแม่ราดแบบไม่สะอาดแน่เลยกลิ�นจะเหม็น
มากบอกเหมน็ยาเหรอลูก อื�ม มนัมีตวัดูดอากาศนะแต่มนัก็ไม่หายไงพอมาอยูที่�นี�ก็คือแบบโทรแบบ
ไปเล่าตลอดทุกวนั แบบตอนเยน็หลงักลบัที�คุณหมอเขียวแบบ นั�งฟังคุณหมอเขียวแบบเดีbยวเมื�อย
เดีbยวอะไรเดีbยวเหยียดขาเดีbยวอะไรแลว้แต่ ก็คือแบบตั�งใจฟัง พอถึงก็คือแบบโทรเล่าให้ลูกฟังบอก
วา่หนู แม่นะตั�งแต่มาที�นี�ปัสสาวะก็คือแบบไม่มีกลิ�นเหมน็ยา เหมน็อะไรทั�ง ๆ ที�ทานยาของหมออีก 
2 เม็ดน่ะค่ะ ไม่มีกลิ�นอะไรเลย ไม่เหม็น ไม่อะไรอยา่งนี� น่ะค่ะ ฉี�เขาก็จะใส เราก็จะทานของเรา 
ปัสสาวะเขาก็บอก แม่ดีมากเลย ก็อนันี�ก็คือ แบบเป็นความดีความน่ารักของลูก แบบเขาอยากให้เรา
หายค่ะก็โทรเล่าให้เขาฟังตลอดเขาบอกเขาดีใจมากเลยค่ะ ก็เลยบอกเขาวา่นี�ความตั�งใจของแม่นะ
กลบัไปแม่ก็จะไปกินแบบนี�  ๆ เลยจะทาํใหไ้ดเ้พราะวา่วนัที� 17 เมษายน หมอเขาก็จะนดัอีกแลว้ก็จะ
เจาะเลือดเจาะเลือดนี� ก็คือแบบถามว่าแพงไหมมันก็แพงสําหรับเรา 2,000 กว่าก็แพง
นะคะเราก็อยากจะรู้ไงวา่จะเป็นยงัไงถา้เราปฏิบติัตวัแบบนี�  แลว้ก็ความตั�งใจวา่จะตามไปชะอวด
ใช่ไหมคะ 
จิตอาสา: ไปที�ชะอวด นครศรีธรรมราชค่ะ 
คุณติcก:  ค่ะ  
จิตอาสา: ก็ใกลป้ระจวบนะคะ สามารถไปปฏิบติัตวัต่อเนื�องได ้อนันี� คุณอาติcกนี�มาท่านเดียว  
คุณติcก:  มาท่านเดียวค่ะ ลูกมาส่งค่ะ  
จิตอาสา: ค่ะ ลูกก็คือ ดว้ยความรักของแม่ก็คือหาให ้มาส่งแต่ไม่เขา้ค่ายดว้ย 
คุณติcก:  ค่ะ ลูกตอ้งทาํงาน  
จิตอาสา: ลูกตอ้งทาํงานนะคะปัจจุบนันี�ทาํอาชีพอะไรคะของคุณติcก 
คุณติcก:  คา้ขายค่ะ 
จิตอาสา: คา้ขายนะคะค่ะเมื�อกี�พดูถึงที�เป็นฝีใช่ไหมคะ 
คุณติcก:  ใช่ค่ะ  
จิตอาสา: ที�ทอ้ง 
คุณติcก:  ใตท้อ้งนอ้ยค่ะ จะเป็นแบบเหมือนเม็ดถั�วเขียวค่ะเป็นมา 3 เดือนแลว้แต่ก็ไม่ไดไ้ป
หาหมอที�โรงพยาบาล ไม่ไดบ้อกเขานะคะ  
จิตอาสา: ค่ะ แลว้มาที�นี�ฝีแตกหลุดออกมาเองเหรอคะ 
คุณติcก:   ค่ะ วนัที� 4 แบบแตกเลย (หวัเราะ) เหมือนกบัวา่แบบไม่อยูแ่ลว้กบัคนนี�ไปดีกวา่  
จิตอาสา: ไปก่อนนะคะปฏิบติัตวัดีฉันไม่อยู่กบัเธอแล้ว ฉันไปหาคนใหม่อนันี� ได้พอกทา
ก่อนไหมคะ หรือแค่รับประทานอาหาร 
คุณติcก:  รับประทานอาหารในนี� เลยค่ะ ก็แบบดื�มนํ� าสมุนไพรฤทธิW เยน็สดดว้ย นํ�าตะไคร้ดว้ย  
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จิตอาสา:  ไม่ไดพ้อกทา พอกไหม 
คุณติcก:   อ๋อพอก พอกที�เป็นเหรอคะ 
จิตอาสา:  ที�ตรงฝีค่ะ 
คุณติcก:  ตรงฝีไม่ไดพ้อกมีพอกเทา้แลว้ก็มีขา มือค่ะ  
จิตอาสา: ค่ะอ๋อขนาดไม่ไดพ้อกตรงที�เป็นนะคะ แต่วา่ปรับสมดุลดว้ยวิธีอื�นนะคะ ซึ� งก็หลุด
ออกมาไดเ้มื�อกี� ที�บอกวา่เหมือนมีหินปูน 
คุณติcก: ใช่ค่ะเหมือนมีหินปูนแบบมนัแปลกตรงที�วา่แบบมนัมีหินปูนปนกบัเลือดออกมาดว้ย เวลา
เราจบัมนัก็จะสาก ๆ ไงคะสาก ๆ  
จิตอาสา: แลว้ ณ วนันี� นี�แผลแหง้ปิด 
คุณติcก:  แหง้ไปเลยสนิทไปเลยค่ะ 
จิตอาสา: ปิดแลว้นะคะแลว้ในส่วนอื�น ๆ ก็คือ ไดรั้บประทานปัสสาวะแลว้  
คุณติcก:  ค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ แลว้ในส่วนของตบันี�ก็คือคงจะตอ้งปรับตวัยา 9 เมด็ต่อไป  
คุณติcก:  ค่ะ  
จิตอาสา: ค่ะ ณ วนันี�  เดีbยวให้พี�ติcกทิ�งทา้ยไวว้า่มั�นใจกบัเทคนิคยา 9 ขอ้ยงัไงแลว้ก็อยากจะ
แนะนาํหรือมีอะไรฝากกบัพี�นอ้งเราบา้งค่ะ 
คุณติcก:  ยา 9 ขอ้อนัดบัแรกเลยก็คือ ขอ้ 1 นํ� าสมุนไพรฤทธิW เยน็สดนะคะเราทานเขา้ไปครั� ง
แรกนี�เราจะรู้สึกดว้ยตวัเองเลยค่ะ วา่แบบมนัเยน็สบายสดชื�นเยน็สบายแลว้แบบนํ� าเยน็นี� เราก็จะไม่
นึกถึงเลยแบบแลว้อีกอย่างหนึ� งก็คือแบบตอนอยู่บา้นน่ะ จะไปออกไปขุนหมา หรือว่าทาํอะไรก็
แลว้แต่ จะติดละครมากเลย ตั�งแต่มาอยูที่�นี�ก็ไม่ไดนึ้กถึงแบบไม่ไดโ้ทรหาไปทางบา้นเลยว่า เ ป็น
ยงัไงอะไรเป็นยงัไงลูกก็บอกจริงเหรอ บอกจริงสิไม่ไดนึ้กถึงเลย แบบสบายหลบัเยน็สบายแลว้ก็ดีท็
อกซ์ค่ะปกติอยูบ่า้นก็แบบจะถ่ายดีอยูแ่ลว้ วนัหนึ�งก็ 3 ครั� งทีนี� ลูกเขาบอกวา่แม่ แม่จะคิดอยา่งนั�น
ไม่ไดน้ะเขาวา่อย่างนั�น ถา้แม่คิดอย่างนั�นนะไม่ไดไ้ม่ถูกเพราะว่าจากที�เขาเปิดเจอแลว้ก็รู้มาเขาว่า
สารตกคา้งในร่างกายเรามนัจะมีเยอะ มนัจะอยู่ภายในลาํไส้จากที�เมื�อก่อนนี�  ที�เรายงัไม่รู้วา่เราเป็น                                       
ไปรษณียม์าให้เลยก็เออความตั�งใจของลูกนะอนันี� คือเราไดรั้บแลว้ เราก็คือแบบอยากทาํให้แม่ดว้ย
ไงคะ เพราะวา่ลูกเขาจากที�ส่งของไปแลว้น่ะ แม่ทาํถูกไหมอะไรยงัไงอรบอกวา่ให้แขวนให้สูงก่อน
นะแล้วก็พอแม่นอนแล้วพอแม่ทาํแล้วแม่ก็ต ้องทาํแบบนี�  ๆ  ด้วย เขาก็จะบอกแบบนี� ไง
คะคลึงที�สะดืออะไรอยา่งนี� เพราะแม่ธาตุเบาแม่ก็ทาํได ้ธาตุหนกัก็ทาํได ้หนกัก็ทาํนานหน่อยอะไร
ประมาณนี�ก็คือแบบพอทาํของตวัเองแลว้ก็ ความเป็นห่วงแม่อีก ลูกเป็นห่วงเราแลว้เราก็เป็นห่วงแม่
อีกเราก็ไปทาํใหแ้ม่อีกแต่มนัก็จะมีแบบ 2 ชุด ลูกซื�อมาให้ 2 ชุดก็บอกแม่เดีbยวหนูจะทาํอะไรให้แม่
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เขาก็บอก โอย๊จะใหแ้ม่เขา้ไปนอนไม่เอาบอกแม่ถ่ายยากมากเลยแม่จะเป็นคนแบบถ่ายแบบ 2-3 วนั
ยงัไม่ถ่ายเลยสงสารไงก็เลยไปทาํใหเ้ขาแม่ก็บอกโอโ้ห พอเขา้ไปเขาก็จะแบบเหมือนดงัเหมือนทอ้ง
ร้องหิวขา้วบอกแม่ถา้เกิดแม่จะปวดทอ้งจะถ่ายหรืออะไรอยา่งนี�แม่ตอ้งกลั�นไวก่้อนนะ 10 นาทีเลย
เหรอลูก บอก 10 นาทีเลยแม่แม่ตอ้งกลั�นไวอ้ยา่งนั�นแม่ถา้รู้สึกแบบเหมือนจะตดจะไม่ไหวแลว้แม่ก็
ตอ้งกลั�นเอาไวก่้อน คือทาํตามวิธีเลยนะแม่ เขาบอกโอ๊ยใครเป็นหมอนี�เขาวา่อย่างนั�นก็อยากบอก
เพื�อน ๆ ทุกคนเลยที�ยงัไม่ไดล้องนะคะ ลองเลยค่ะบุญเป็นบุญจริง ๆ แลว้ก็อีกอยา่งหนึ�งก็คือแบบ
เป็นความประทบัใจอนันี� เหมือนเป็นบา้นหลงัที� 2 เลยค่ะ ทุกคนมีแต่รอยยิ�มแบบค่ะแลว้พี� ๆ จิตอาสาก็
น่ารักทุกคนเลยก็อีกอยา่งหนึ�งก็คือ ที�ประทบัใจอีกอยา่งหนึ�งก็คือบา้นที�เขา้ไปพกัที�ในกลุ่ม 6 คนน่ะ
ค่ะคือ เราจะห่วงกันหมดเลย  6 คนก็จะรอกันแบบเออ ไปทานข้าวแล้วอย่างน้องเ ป็ด
เมื�อวานนี�  คือแบบติcกจะอิ�มขา้วแลว้ก็คือเราเตรียมถว้ยมาจากบา้นดว้ยไงคะ เราก็จะตกันํ� าขา้วตม้
ใส่เกลือนิดหนึ�งเพราะความเป็นห่วงเป็นใยเขาน่ะ จะตอ้งตกัไปใหเ้ขาที�หอ้งเป็นห่วงเขามากเลยค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะอนันี�ก็เป็นอยา่งที�บอกมาพบบา้นหลงัที� 2 ที�นี�นะคะแต่ละคนมาจากคนละทิศ
คนละทางนะคะ แต่ก็มาอยูใ่นบา้นหลงัเดียวกนัแลว้ก็อยูใ่นค่ายดว้ยกนั 7 วนั ทุกคนก็ไม่เคยเจอกนั
นะคะ บางท่านเพิ�งมาเจอกนัครั� งแรกในนี�แต่ก็เหมือนรู้สึกพบกนัมานาน เจอกนัมาก่อนนะคะ ก็
เหมือนอยา่งที�บอกเรามาตามหาญาติพี�นอ้งกนันะคะทุกท่านก็ไดม้าพบกบัความสุขที�นี�นะคะเหมือน
เราก็ตดัออกจากชีวิตประจาํวนั ความวุน่วายที�เราอยูข่า้งนอกนะคะ มาอยูที่�นี�ก็ทุกคนก็ดูหนา้ตายิ�มแยม้
แจ่มใสก็จะเจอแต่สิ�งที�ดี ๆ  
คุณติcก:  ค่ะแลว้วนัที� 25 นะคะ เขาก็บอกวา่ตอ้งไปดูรายชื�อก่อนใช่ไหมคะปรากฏวา่พอไป
ดูรายชื�อแล้ว ไม่มีรายชื�อเลยโทรไปบอกลูก บอกหนูสมคัรให้แม่ยงัไงไม่เห็นมีรายชื�อเลย แม่หนู
สมคัรใหแ้ม่แลว้นะเลยบอกไม่เป็นไรลูกเดีbยวแม่ดูดูหลายรอบมากก็ไม่เจอก็มาแจง้เขาที�โต๊ะค่ะเขาก็
บอกตอ้งรอรอบบ่าย ก็บอกไม่เป็นไรรอบบ่ายก็รอบบ่ายถา้เขาเต็มแลว้ก็ความตั�งใจของเราถา้รอบนี�
เขาเตม็เขาไม่รับแลว้ก็แบบความตั�งใจที�เรามีไงคะแต่เราไม่ไดเ้สียใจตรงนั�นไหน ๆ เราก็มารู้จกัที�แลว้
ใช่ไหมคะก็ความตั�งใจวา่เดีbยวครั� งหนา้จะตอ้งมีอีก ใช่ไหมคะ 
จิตอาสา: ค่ะ อนันี� ก็เป็นสิ�งที�คุณติcกนะคะหรือคุณวทนัยาเล่าให้ฟังนะคะดูพี�เขาจะเป็นคนที�
ใจเยน็ดูมีความผาสุกนะคะ 
คุณติcก:  ใช่ค่ะ 
จิตอาสา: ก็ตอ้งขอบพระคุณพี�ติcกในช่วงนี�มาก ๆ เลยนะคะถา้มีโอกาสก็คงไดเ้จอกนัในค่าย
อีกนะคะ  
คุณติcก:  ค่ะ ถา้มีโอกาสเราก็คงจะไดเ้จอกนัอีกก็แบบอยากบอกทุกคนนะคะถา้ใครแบบที�
เป็นแบบติcกอย่างนี� ค่ะ ทุกคนตอ้งแบบเป็นกาํลงัใจให้ตวัเองด้วย เพราะว่าอย่างน้อย ๆ ถ้าเกิดเรา
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แบบเกิดอาการหมองเศร้าซึมอะไรอย่างนี�  คนที�เป็นมากที�สุดไม่ใช่ตวัเรานะคะ ไปอยู่กบัลูกค่ะ 
เหมือนวนัแรกที�ลูกเขารู้เขาจะกินขา้วไม่ไดเ้ลย ทั�ง 2 คนพี�น้องเพราะว่าเขากาํพร้าพ่อไงคะ เขาก็
บอกว่าเป็นทั�งแม่ทั�งพ่อให้เขา เขาอยากแบบโกหกหรือเปล่าอะไรประมาณนั�น คือเราตอ้งเขม้แข็ง
ดว้ยจิตใจเป็นอนัดบัแรกเลยค่ะ สู้ ๆ นะคะ 
จิตอาสา:  ค่ะ ขอบพระคุณคุณติcกค่ะ 
คุณติcก:  สวสัดีค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ สู้ ๆ นะคะจากดว้ยความรักความห่วงใยของลูกนะคะ ที�อยากให้คุณแม่หายนะ
คะแลว้คุณแม่ก็จริง ๆ นะคะ ก็เหมือนกนัก็รักลูก ก็ไดม้าตามที�คุณลูกบอกแลว้ก็จริง ๆ อยา่งที�บอก
ถา้เราป่วย คนที�ป่วยกบัเราไปดว้ยก็คือคนที�อยูใ่กลต้วัเรานะคะ ฉะนั�นทาํตวัเราให้ผาสุกแลว้ คนขา้ง ๆ 
รอบ ๆ ตวัเราก็จะผาสุกดว้ยนะคะ  

(วทนัยา. สัมภาษณ์ 2555,มกราคม 31) 
 

  
กรณีศึกษาที� 
1.43 นฐัธนพงษ ์ทองไพบูลย ์   
ชายไทย อาย ุ29 ปี 
จงัหวดัชลบุรี 
อาการไข ้ปวดเมื�อยจากการทาํงาน 
 
คุณนฐัธนพงษ:์ กราบนมสัการพระคุณเจา้นกับวชทุกสถานะและเจริญธรรมสํานึกดีทุกท่านครับ
ผม นฐัธนพงษ ์ทองไพบูลล ์ชื�อเล่นแอลครับ อาย ุ29 ปีครับผมมาจากพทัยาครับ  
จิตอาสา: คุณแอลป่วยเป็นอะไรบา้งครับ 
คุณนฐัธนพงษ:์ จริง ๆ ก็ไม่ไดป่้วยครับก็มีแค่เป็นไขต้ามฤดูแลว้ก็มีปวดเมื�อยบา้งบางทีตอนทาํงาน
หนกัก็ถา้จากประสบการณ์การใช ้ยา 9 เมด็คือจะเล่ายอ้นไปก่อนคือวา่ ผมไดเ้รียนรู้จากคุณแม่ซึ� งมา
เขา้ค่ายนี� เมื�อเดือนกนัยายนปีที�แลว้ครับผมแลว้ผมก็ไดป้ฏิบติั ณ วนันั�นจนถึงเดือนมกรา ผมก็มา
ศึกษาที�นี�เองแลว้ก็ครั� งนี� เป็นครั� งที� 2 แลว้ครับผมก็ไอที้�ปฏิบติัทุกวนัก็คือดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิW เยน็สด
แลว้ก็ดีท็อกซ์ครับผม แลว้ก็มีรับประทานอาหารปรับสมดุลนะครับที�ทาํประจาํทุกวนั ก็ที�แบบนํ� า
สมุนไพรฤทธิW เยน็สดนี� เวลาถา้วนัไหนนี�มนัแรงมนัไม่เต็มครับ มนัเพลีย ๆ หรืออะไรอยา่งนี� จะช่วย
ไดเ้ยอะยิ�งถา้นํ�าปัสสาวะนี�จะดีมากเลย จะมาเร็ว แรงจะกลบัมาเร็วครับผม 
จิตอาสา: แลว้การปฏิบติัในค่ายนี�ที�อยูค่รบ 6 วนันี�แลว้นี� จนถึงวนันี� รู้สึกยงัไงบา้ง 
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คุณนฐัธนพงษ:์ ก็คือจริง ๆ มาค่าย ณ ครั� งนี�นะครับผมตั�งใจมาปฏิบติัธรรมกบัมาฟังธรรมจากหมอ
เขียวครับผมก็มานี�ผมฝึกทานมื�อเดียวไป 3 วนัแลว้ครับผม ก็จริง ๆ ผมมาครั� งนี�ผมมาเนน้ยาเม็ดที� 8 
น่ะครับผม  
จิตอาสา: เนน้ยาเม็ดที� 8 เมด็ที� 9 
คุณนฐัธนพงษ:์ ใช่ครับผมเมด็ที� 8 เมด็ที� 9 ก็อยากจะแชร์ตรงเรื�องการลดเนื�อสัตวค์รับการละกิเลส 
ก็คือผมใชว้ธีิที�อาจารยห์มอเขียวแนะนาํ ก็คือเราพิจารณาทุกขจ์ากเนื�อสัตว ์ก็เราเวลาเรากินเขา้ไปนี�
มนัจะไม่สบายตวัมนัจะแน่นทอ้ง มนัจะขบัถ่ายยากก็ใชพ้ิจารณาทุกข์ตรงนั�น พอเราเห็นทุกข์ มนั 
มนั ความอยากมนัก็หมดลงไปครับ 
จิตอาสา: มนัก็ลดลง 
คุณนฐัธนพงษ:์ ใช่ครับมนัลดลง ทุกวนันี�ก็แทบไม่ไดท้านเนื�อสัตวย์กเวน้ที�มนัหาไม่ไดจ้ริง ๆ หรือ
ยงัไงเช่น กินรสจดัก็เหมือนกนัครับ ตอนนี�ทานรสจดันี�มนั มนัจะฟ้องทนัทีวา่มนัผิดปกติมนัจะร้อน
ตวัร้อนทอ้ง  
จิตอาสา: รู้สึกทนัที  
คุณนฐัธนพงษ:์ รู้สึกทนัทีครับเราพิจารณาตรงนั�นมนัก็ตดัตวันั�นไดเ้ลย  
จิตอาสา: ทาํใหค้วามอยาก กิเลสของทางดา้นความอยากนี�ลดลง  
คุณนฐัธนพงษ:์ ครับผมลดลงจนแทบจะจบัไม่ได้เลย แต่ก็ตอ้งเหมือนที�อาจารยห์มอบอกตอ้งมา
เจอกระทบบ่อย ๆ เรื�อย ๆ ทบทวนไปเรื�อย ๆ ครับผม 
จิตอาสา: แลว้เมื�อกี� เห็นวา่ตั�งใจจะมาทานมื�อเดียว  
คุณนฐัธนพงษ:์ ครับผม 
จิตอาสา: แลว้เป็นยงัไงครับ เริ�มตั�งแต่วนัแรกค่อย ๆ เริ�มมาวนัที� 2 ที� 3 ที� 4 
คุณนฐัธนพงษ:์ คือวนัแรกก็ทานมาจากบา้นมื�อเช้าใช่ไหมครับ แลว้ก็วนัแรกยงั 3 มื�ออยู่ วนัที� 2 
วนัที� 3 ลดลงมาเหลือ 2 มื�อก่อน ลอง ลองวา่ตอนเยน็จะไหวไหม ก็โอเคอยูค่รับก็ไดก้็เลย 
จิตอาสา: วนัที� 4 ที� 5 
คุณนฐัธนพงษ:์ วนัที� 4 ที� 5 รวมถึงวนันี� ก็เหลือมื�อเดียว ก็กาํลงัก็ยงัเต็มอยู่ครับตอนเยน็อาจจะมี
ทอ้งร้องนิดหน่อย แต่ก็ทนไหวอยูค่รับ ก็วนันี�ยงัเดินขึ�นเขาฝาชี 
จิตอาสา: เอา้ เหรอครับ 
คุณนฐัธนพงษ:์ ก็ยงั ยงัไม่เหนื�อยก็ยงัมีกาํลงัดีอยูค่รับผม 
จิตอาสา: ก็เลยไม่ไดชิ้มก๋วยเตีbยวฮ่องเต ้
คุณนฐัธนพงษ:์ ครับใช่เดินไปดูอยูว่า่หนา้ตาเป็นยงัไง  
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จิตอาสา: เดินไปดูอยูนี่�คุณหมอ คุณหมอบอกเคล็ดไวเ้หมือนกนันะครับวา่ ในการที�จะทาน
มื�อเดียวไดดี้นี�อนัแรกสุดอยา่ไปเดินใกลค้รัว อนันี� เท่ากบัวา่มีจิตที�ดีนะครับ มั�นคงแน่วแน่ ถึงแมไ้ป
เดินก็ไม่อยากจะทาน  
คุณนฐัธนพงษ:์ 2 วนัแรกนี�ก็ไม่มั�นใจเหมือนกนันะครับแต่วนันี�  เอา้ ไหนลองดูลองดูวา่เราจะรู้สึก
หรือเปล่าก็ผา่นไดค้รับไม่มีอะไร  
จิตอาสา: แลว้คิดว่าจากที�ตวัเองลองทาํแลว้นี�นะครับ มนัทาํให้เรามีสุขภาพดีขึ�น แลว้คิดว่า
นอกจากธรรมะ เรายงัไดอ้ะไรอีกไหม  
คุณนฐัธนพงษ:์ นอกจากธรรมะก็ไดร่้างกายที�แข็งแรงครับ แลว้ก็ไดอ้งคค์วามรู้ที�จะไปเผยแพร่ต่อ
ช่วยเหลือคนต่อที� ที�เราจะพอช่วยเขาไดค้รับผม  
จิตอาสา: ครับแลว้จะฝากอะไรถึงสมาชิก 
คุณนฐัธนพงษ:์ ก็ขอใหทุ้กท่านประสบความสาํเร็จในการปฏิบติัยา 9 เมด็ครับผม ขอบคุณครับ 
จิตอาสา: ครับก็ขอขอบคุณคุณแอลป์อยา่งมากเลยครับ 
คุณนฐัธนพงษ:์  ขอบคุณครับ 
จิตอาสา: ขอใหป้ระสบความสาํเร็จในการบรรลุธรรมดว้ย  
คุณนฐัธนพงษ:์ สาธุครับ 

(นฐัธนพงษ ์ทองไพบูลย.์ สัมภาษณ์ 2555, มกราคม 31) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.44 สิทธิชยั อรัญบุญการ  
ชายไทย อาย ุ55 ปี 
จงัหวดัอ่างทอง 
อาการถุงลมโป่งพองและดูแลภรรยาเป็นมะเร็งเตา้นม 

คุณสิทธิชยั: นมสัการพระคุณท่าน นักบวชทุกรูป กราบดว้ยความเคารพยิ�งท่านอาจารยห์มอ
เขียว ทีมจิตอาสาทุก ๆ ท่าน สวสัดีท่านพี�นอ้งผูรั้กสุขภาพทุกท่านครับ ผม สิทธิชยั อรัญบุญการ  มา
จากจงัหวดัอ่างทองครับ 
จิตอาสา: คุณสิทธิชยัมีปัญหาเกี�ยวกบัสุขภาพยงัไงบา้งครับ 
คุณสิทธิชยั: ของผมมีอยู่ 4 เรื�อง แต่จริง ๆ ก่อนที�จะมาตกถึงผม เป็นเรื�องของภรรยาเลย ถึงมี
โอกาสมาถึงผมนะครับ 
จิตอาสา: เริ�มจากภรรยาก่อนเลย ภรรยาเป็นอะไรครับ 
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คุณสิทธิชยั: ภรรยาผมเป็นมะเร็งเตา้นมนะครับเขา้สู่ระยะที� 2 จิตตกมากนะครับก็คนเป็นมะเร็ง
ก็จิตจะตกนะครับก็ค่อนขา้งที�จะไม่แข็งในเรื�องของกาํลงัใจ ก็ไดรั้บคาํแนะนาํแลว้ก็ไปตดัชิ�นเนื�อที�
โรงพยาบาลราชวิถีตอนนั�น เราก็ไม่เขา้ใจว่ากระบวนการการรักษาแล้ว สุดทา้ยจะเป็นอย่างไร 
หลงัจากผา่ตดั หมอก็บอกวา่จะตอ้งทาํการฉายแสงแลว้ก็ให้เคมี ทีนี� ผมขบัรถเขา้กรุงเทพ ฯ ไม่ได ้ก็
เลยขอยา้ยมาที�ศูนยม์ะเร็งลพบุรี ก็มารักษาที�ลพบุรีต่อนะครับ ทีนี�ตกลงวา่หมอเขาให้เคมี 4 ครั� ง การ
ใหเ้คมีมนัเหมือนกบัวา่ เหมือนตน้ไมน้ะครับ หลงัจากให้เคมีกลบัมาก็จะเริ�มเหี�ยว เหี�ยวลงเรื�อย ๆ 3 
อาทิตย ์อาทิตยที์� 4 ก็จะเริ�มฟื� นขึ�นมา 
จิตอาสา: ก็ฟื� นใหม่ 
คุณสิทธิชยั: พอร่างกายแขง็แรงแลว้ก็ไปหาหมอ 
จิตอาสา: ไปใหอี้ก 
คุณสิทธิชยั: แลว้ก็ไปใหต่้อ แลว้ก็เข็มหนึ�งเข็มสองก็จะเป็นสภาพนั�น บงัเอิญพี�เขยของอาจารย์
วนัชยัเขาก็เสิร์ชใน ใน... 
จิตอาสา: อินเทอร์เน็ต 
คุณสิทธิชยั: ครับ ศึกษาวา่ที�ไหน ๆ บงัเอิญไปเจอที�หมอเขียว แต่เป็นเรื�องที�กรรมบงัมากกวา่ผม
เองก็เคยเจอท่านอาจารยห์มอเขียวที�ชุมนุมมาบ่อยหลายปี แมก้ระทั�งนํ�ายา่นาง ก็ไม่เคยไปเอามาทาน
เลยนะครับ แต่ทีนี�อาจารยว์นัชยัพี�เขยเขาก็เลยแนะนาํให้ทาํนํ� ายา่นาง ก็เริ�มกินนํ� ายา่นางมาแลว้ปรับ
สมดุลอาหารการใชแ้นวทางของหมอเขียว ผมวา่ไดป้ระโยชน์แลว้วิเคราะห์ตรงที�วา่เราไดช่้วยเหลือ
เขานะครับ ส่วนใหญ่ที�ผา่นมาเขาก็ช่วยเราตลอดพอเขาไม่สบายเราก็ทาํหนา้ที�ช่วยเขาทีนี�อาหารผม
เป็นคนไม่เคยเขา้ครัว ทีนี� จะทาํยงัไงก็พลิกตาํราอาจารยห์มอเลย พลิกตาํราอาจารยห์มอเขียววิธีการ
ทาํอาหารกบัของป้านิด ก็ทาํสลบักนั ดูแลเขามาเรื�อยนะครับหลกัการในเรื�องของการดูแลเขาเรื�อง
มะเร็งนั�น ก็พอเขม็ที� 3 มนัก็จะฟื� น สิ�งที�ผมทาํไวก้็คือมีอยู ่2-3 อยา่งเชา้ตื�นมาประมาณช่วงตี 4 ความ
ที�เราไม่เคยทาํนะเราก็ตื�นเตน้ก็พยายามตื�นให้เร็วหน่อยก็ประมาณตี 4 ตอนหลงัทาํไม่ทนัก็ตื�นตี 3 
เพื�อทาํอาหารนะครับ  
จิตอาสา: เพื�อทาํอาหารให้ 
คุณสิทธิชยั: เพื�อทาํอาหารนะครับก็พลิกตาํราไป อ่านไปทีละบรรทดั ทาํทีละบรรทดัทาํ เขา
บอกว่าเรื�องรสชาติไม่ตอ้งสนใจ สนใจแค่วา่ให้อิ�มทอ้งพอนะครับ ก็ช่วยกนัก็ทาํ เพราะฉะนั�นหลกั ๆ 
เลยก็คือตื�นเชา้มาก็จะทาํนํ�ายา่นาง 
จิตอาสา: นํ�ายา่นาง 
คุณสิทธิชยั: ครับพอไดน้ํ�ายา่นางเสร็จผมก็ไดก้าก  
จิตอาสา: กากยา่นาง 
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คุณสิทธิชยั: กากผมก็เอามาผา่นความร้อน เพราะช่วงเชา้อากาศมนัจะเยน็ เอามาตม้ 
จิตอาสา: เอากากมาตม้ 
คุณสิทธิชยั: ครับแลว้ก็ใส่เครื�องตม้ยาํ  
จิตอาสา: ลงไปในกาก 
คุณสิทธิชยั: ครับ ก็จะใส่ใบมะกรูดถา้มีตะไคร้ก็ใส่ตะไคร้บา้งนะครับก็ใส่เพื�อตม้ เพราะว่าก็
คิดวา่ใส่เพื�อใหม้นัหอมเผื�อคนแช่เขาจะไดชื้�นใจก็ใชว้ธีินี�แช่ตวัที� 2 
จิตอาสา: แช่ตวั หรือวา่ 
คุณสิทธิชยั: แช่เทา้แช่มือแช่เทา้เหมือนกบัที�นี�ทาํนะครับ 
จิตอาสา: แช่มือแช่เทา้  
คุณสิทธิชยั: ทุกวนันี�ก็ยงัทาํให้เขาแช่อยูเ่ลย ยาเม็ดตวัที� 3 ที�ใชก้็คือการกวัซานะครับ การกวัซา
ก็คือว่า ผมก็จะใช้วิธีกวัซา ครั� งแรกที�เรากวัซานั�นเราเจอว่า ดา้นซ้ายก็จะเป็นวงสีดาํ ๆ เหมือนไข่
ห่านนะครับ 
จิตอาสา: ดา้นซา้ยนะครับ 
คุณสิทธิชยั: ดา้นขวา ดา้นขวาก็จะกลม ๆ เหมือนไข่ห่าน แลว้ก็ดา้นล่างก็จะเป็นบริเวณไต ก็
เป็นนะครับ ทีนี� เขาก็ถามผมวา่ 
จิตอาสา:เ เป็นกอ้นกลม ๆ  
คุณสิทธิชยั: ครับเป็นกอ้นกลม ๆ เท่าประมาณไข่ห่านได ้แต่ในตาํราก็จะบอกวา่มนัจะมีปัญหา
ที�ปอดที�ตบั แลว้ก็ที�ไตนะครับ  
จิตอาสา: จุดนั�นตาํแหน่งนั�น 
คุณสิทธิชยั: ครับแฟนเขาก็ถามผมว่าเป็นไรไหม เราก็ต้องโกหก บอกไม่เป็นไร เขาจะส่อง
กระจก เราบอกอยา่ไปส่องเลย ส่องแลว้จิตตกอยา่ไปดูมนัไม่ตอ้งสนใจ รับประกนัไดไ้ม่เกิน 5 วนั
จบ จริง ๆ ขดู ทาํการขดู 5 วนั หายเลยครับ 
จิตอาสา: หายวนัหายคืนเลยนะ 
คุณสิทธิชยั: ทุกวนันี� เป็นสีชมพูหลงัเป็นสีชมพูเลยสวยมากยงักะสาว 16 นะนี�ก็จะใชย้าเม็ดใน
เรื�องของการแช่เทา้ แลว้ก็จบัพอกหนา้นะครับ เชื�อไหมครับที�เขาวา่ใชว้ิธีการหมอเขียวแค่ประมาณ 
4 ตวันี� นะครับ แฟนผมตั�งแต่การให้เคมีครั� งที� 3 เป็นตน้มา สามารถไปทาํงานไดทุ้กวนั หมอนดั
ประมาณบ่ายสอง เที�ยงครึ� งรีบกินขา้ว กินขา้วเสร็จขออนุญาตผูอ้าํนวยการ ออกไปหาหมอ ที�ลพบุรี 
จิตอาสา: ไปทาํ 
คุณสิทธิชยั: ไปใหเ้คมี  
จิตอาสา: ใหเ้คมี 
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คุณสิทธิชยั: ใหเ้คมีครับ พอใหเ้คมีเสร็จกลบัมาทาํงานต่อ 
จิตอาสา: มีพลงัอยา่งนั�นเลย  
คุณสิทธิชยั: ครับ  
จิตอาสา: ซึ� งก่อนหนา้นี� นี� เหมือนเมื�อกี� ที�เล่าวา่เหมือนตน้ไม ้ถา้ไปใหเ้คมีกลบัมาก็เหี�ยวเลย 
คุณสิทธิชยั: ครับเหี�ยวเลยครับ กลบัมาก็ทาํอะไรไม่ได ้แต่ทีนี� ทาํได ้พอมาฉายแสง 30 ครั� งก็
สามารถกลบัมาแลว้ก็ทาํงานไดต้ลอด 
จิตอาสา: ตกลงฉายไปทั�งหมด 30  
คุณสิทธิชยั: 30 วนัติดต่อกนันะครับ แต่คนไขที้�ลพบุรีที�ผมไปเจอก็คือวา่บางคนนะครับที�ไม่ได้
ใชแ้นวทางอยา่งนี�นะครับเขาจะแพบ้ริเวณโดนฉีดโดนฉายแสงมนัจะไหมเ้ลย แต่ของแฟนผมจะไม่
เป็นอะไร คลํ�า ๆ หน่อย ๆ เหมือนกบัคนตากแดดนิดเดียวแค่นั�นเองนะครับมนัสามารถช่วยไดอ้ยา่ง
นั�น คนไขที้�เขาไม่ไดคื้อมนัจะมีความร้อนมาก ก็คือวา่เมื�อมนัร้อนมากปัcบมนัจะไหมเ้สร็จเรียบร้อย
ทุกครั� งทุกสัปดาห์หมอเขาก็จะตรวจเกล็ดเลือดถา้เกล็ดเลือดผา่นนะครับ เขาก็จะใหท้าํตามแผนต่อ 
จิตอาสา: ทาํต่อใช่ 
คุณสิทธิชยั: ส่วนใหญ่บางคนก็เกล็ดเลือดไม่ผา่น หมอก็บอกวา่กลบัไปพกัฟื� นสัก 2 อาทิตยน์ะ 
จิตอาสา: แลว้ค่อยมาใหม่ 
คุณสิทธิชยั: แลว้ค่อยมาตรวจใหม่แต่ของแฟนผมนี� 30 วนัรวดจบ เรียบร้อย 
จิตอาสา: แลว้เป็นยงัไงครับ30 วนัแลว้ 
คุณสิทธิชยั: ครับ ทุกวนันี�ก็แขง็แรงดีนะครับ 
จิตอาสา: ครับ แต่ทราบไหมครับว่าทาํไมเราทานย่านาง ทาํปฏิบติัตวัแลว้เราถึงไม่ เหมือน
คนอื�น  
คุณสิทธิชยั: ผมเชื�ออยา่งนี�นะครับวา่ยาเคมี การฉายแสง 2 อยา่งนี�  ก็เท่ากบัวา่ไปเพิ�มทาํให้ร่างกาย
เราร้อนมากขึ�น 
จิตอาสา: ใช่ ใช่ครับ 
คุณสิทธิชยั: นี�ยงัไม่นบัรวม 5 ทาง ที�มนัมาจากอาหาร มาจากอากาศ มาจากรถ มาจากเครื�องใช้
เครื�องเสียงอะไรต่าง ๆ นะครับ เพราะฉะนั�นมนัจะเกิดพิษร้อน เพราะฉะนั�นยา่นางผมเขา้ใจวา่เป็น
การระบายฤทธิW ร้อนออกไปนั�นคือยาเม็ดตวัที� 1 ที�ให้อิทธิฤทธิW มากพอสมควร ส่วนการแช่มือแช่เทา้
การกวัซาอะไรต่าง ๆ ก็เป็นการช่วยเสริมเติมแต่ง 
จิตอาสา: ช่วยในการเอาร้อนออกจากตวัเรานะครับ 
คุณสิทธิชยั: ครับ ใช่ครับ 
จิตอาสา: แลว้คราวนี� คิดวา่ฉายไปนี�หมดแลว้  
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คุณสิทธิชยั: ครับ 
จิตอาสา: แลว้ต่อไปจะทาํยงัไงต่อ  
คุณสิทธิชยั: ต่อไปก็จะใชว้ชิานี� ดูแลตลอดนะครับ  
จิตอาสา: ทีนี� เมื�อกี�วา่ส่งผลถึงคุณสิทธิชยั 
คุณสิทธิชยั: ของภรรยาผมนี�ยงัมีความโชคดีอีกอย่าง ไดข้องแถมมาอีกตวั อาจารยห์มอเขียว
แถมมาให้อีกตวัหนึ� งก็คือในเรื�องของความดนัโลหิต ภรรยาผมเป็นความดนัโลหิตสูง ตอ้งกินยา
ตลอดมา 3 ปีติดต่อกนั แลว้บงัเอิญวนัที� 6-12 ธนัวาคม ก็ไปเขา้ค่ายหมอเขียวที�ดอนตาล 
จิตอาสา: อ่อ ไปเขา้ค่ายหมอเขียว 
คุณสิทธิชยั: ไปที�นู่นผมก็เลยยุให้ทิ�งยานะครับ ให้ทิ�งยาความดนักบัยาฮอร์โมน เพราะหมอให้
กินฮอร์โมน 5 ปีติดต่อกนั ก็เลยทิ�งยาทั�ง 2 ตวั มาจนทุกวนันี�  
จิตอาสา: ตกลงไม่ตอ้งทานยาแลว้  
คุณสิทธิชยั: ครับ ไม่ต้องทานเลยครับ เพราะฉะนั�นท่านผูรั้กสุขภาพทุกท่าน ขอให้มีความ
มั�นใจในวชิานี� เถอะครับ ภรรยาผมก็เป็นตวัอยา่งหนึ�งที�พิสูจน์ใหผ้มเห็นนะครับ 
จิตอาสา: ครับแลว้คุณสิทธิชยัเองเอามาใชอ้ยา่งไรกบัตวัเองบา้ง  
คุณสิทธิชยั: ส่วนตวัผมตวัที� 1 คือผมเป็นเรื�องถุงลมโป่งพอง โชคดีตรงที�วา่เพิ�งเป็นเริ�มตน้จาก
การสูบบุหรี�  30 ปีผมเคยเลิกบุหรี�มา 2 ครั� ง ก็แบบอาจารยห์มอเขียวอธิบายน่ะเลิกไปเลิกมาก็กลบัมา
สูบต่อ แต่รอบสุดทา้ยนี�มนัจาํเป็นตอ้งเลิกก็เพราะวา่เวลาขบัรถมนัจะไอรุนแรง ไอถึงขั�นชนิดหน้า
มืดแลว้ก็หลบัคาพวงมาลยั 
จิตอาสา: ไอจนหลบัคาพวงมาลยัเลยนะ 
คุณสิทธิชยั: แต่เหลือสตินิดเดียวก่อนที�เราจะหลบั ก็คือเตือนตนวา่หลบขา้งทาง หลบขา้งทางก็
จะพยายามเปิดไปชิดซา้ย แลว้ก็พยายามหลบ ๆ ขา้งทางเป็นอยา่งนี�มาตลอด 
จิตอาสา: จอดพกัก่อน 
คุณสิทธิชยั: ครับจอดพกัก่อนบางครั� งนี�ถา้อยูที่�บา้นหรือกาํลงัเดินถา้ไอนี�ถึงขั�นหวัคะมาํเลย 
จิตอาสา: โอโ้ห แรงนะครับ 
คุณสิทธิชยั: หวัเคยแตก หนา้ผากเคยแตกครับ 
จิตอาสา: หนา้ผากแตกนี�เพราะไอนะครับ 
คุณสิทธิชยั: เพราะไอนี�ครับก็เลยตดัสินใจเลิกครั� งนี�  ครั� งนี� ที�จาํเป็นตอ้งเลิก ก็สร้างกลยุทธ์ใหม่
นะครับใครเอาไปใชก้็ไม่สงวนนะครับครั� งที� 3 ผมบอกกบัตวัเองบอกว่า คงไม่มีโอกาสที�จะให้
พิสูจน์ใหม่แลว้รอบนี�  ถา้ไม่เลิกตายแน่ ตายแน่ ตายแน่ แลว้ก็สามารถเลิกไดน้ะครับ 
จิตอาสา: ตอนนี� เลิกมาแลว้นานเท่าไรแลว้ครับ 
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คุณสิทธิชยั: ผมเลิกมาร่วม เลิกมาเกือบปีแลว้ครับ  
จิตอาสา: ออ้ 1 ปี แลว้นะครับ 
คุณสิทธิชยั: ครับแต่บางครั� งถา้สมมติวา่เพื�อน ๆ สูบบุหรี�  เราก็เดินเฉียดไปสูดกลิ�นนิดหนึ�งแลว้
ก็เดินออกไปนะครับบางทีก็ลูกนอ้งนั�งทาํงาน เราก็เดินเขา้ไปแลว้ก็ไปหยิบบุหรี�ซองของเขา แลว้ก็
เอามาดมหน่อยหนึ�งแลว้เราก็จบนะครับ 
จิตอาสา: ก็ยงัดีนะ 
คุณสิทธิชยั: แต่คิดวา่คงไม่มีหวนกลบัไป เพราะวา่มนัคงไม่มีโอกาส 
จิตอาสา: คราวนี�ตายแน่ 
คุณสิทธิชยั: ใช่รอบนี�ตายแน่นะครับ ก็ไดเ้รื�องถุงลมโป่งพองก็ผมก็… 
จิตอาสา: แลว้ปฏิบติัตวัยงัไงครับ 
คุณสิทธิชยั: ถุงลมโป่งพองนี�ผมจะใชว้ธีิดื�มนํ�ายา่นางเป็นหลกั 
จิตอาสา: ดื�มนํ�ายา่นาง ดื�มยงัไงครับดื�มทุกวนัหรือดื�มเมื�อกระหาย 
คุณสิทธิชยั: ผมปกติผมวิเคราะห์ตวัเองว่าผมเป็นคนที�ร้อนในเป็นประจาํ สมยัก่อนก็จะกินยา
ขมตรานํ�าเตา้ทองเป็นประจาํนะครับ เพราะฉะนั�นผมก็เลยโด๊ปนํ� ายา่นาง วนัละประมาณลิตรครึ� งถึง
สองลิตรเป็นหลกั ยกเวน้ว่าวนัไหนอากาศเย็นก็จะเหลือประมาณลิตรหนึ� งนะครับ เพราะว่าแถว
อ่างทองนี�เป็นร่องจงัหวดัที�ฝนไม่ค่อยมา 
จิตอาสา: ฝนไม่มา 
คุณสิทธิชยั: ไม่มา มนัจะไปสิงห์บุรีแลว้ก็จะไปอยธุยาแลว้ก็พอถึงอ่างทองมนัก็ 
จิตอาสา: หลบไป 
คุณสิทธิชยั: หลบไปเรื�อยนะครับเพราะฉะนั�นอากาศค่อนขา้งร้อนก็จะใช้นํ� าย่านางเป็นหลกั
ส่วนการกวัซาก็จะใหภ้รรยาทาํเป็นครั� งเป็นคราวนะครับ 
จิตอาสา:  ภรรยาช่วยกวัซาให ้ 
คุณสิทธิชยั: ก็ผมหลกั ๆ ก็ตวัที� 1 ก็นํ�ายา่นางตวัที� 2 ที�ใชอ้ยูก่็คือการทานอาหารปรับสมดุลแต่ที�
ผา่นมาก็คือเพียงแต่วา่เลิกกินเนื�อสัตวน์ะครับ เลิกกินเนื�อสัตวภ์รรยาบอกวา่ขอเถอะ ขออีกตวัหนึ�งก็
คือทานไข่กบัปลาก็เลยหยวน ๆ กนั มาก็สองคนก็ปรึกษากนัเมื�อคืนว่างั�นตกลงกลบัไปนี� เรา
ตดัสินใจเลิกหมดเลยทุกอยา่ง ทั�งปลาทั�งไข่ เราจะไดไ้ม่ตอ้งซื�อครับ 
จิตอาสา: ขออนุโมทนาดว้ยครับแลว้เมื�อกี� เมด็ใชแ้ค่ 2 เมด็ 
คุณสิทธิชยั: ตวัผมใช ้2 เมด็ 
จิตอาสา: ยา่นาง กบั 
คุณสิทธิชยั: ปรับสมดุลอาหาร 
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จิตอาสา: ปรับสมดุลอาหารเมื�อกี�กวัซา 
คุณสิทธิชยั: กวัซาก็จะใชน้าน ๆ ครั� ง 
จิตอาสา: กวัซานาน ๆ ครั� งหนึ�ง 
คุณสิทธิชยั: ครับ 
จิตอาสา: แลว้ดีทอ็กซ์ล่ะครับ 
คุณสิทธิชยั: ดีทอ็กซ์ก็ใชเ้ป็นครั� งเป็นคราวนะครับ 
จิตอาสา: เมื�อร่างกายเป็นยงัไงถึงใชดี้ทอ็กซ์ 
คุณสิทธิชยั: เมื�อร่างกาย…กรณีดีท็อกซ์มนัจะโยงมาถึงโรคตวัที� 2 ของผมนะครับ 
จิตอาสา: วา่ไปเลยครับ 
คุณสิทธิชยั: ผมขออนุญาตพี�โก๊ะนะ พดูถึงตวัที� 2 
จิตอาสา: ไดค้รับ มีหลายโรค 
คุณสิทธิชยั: มี 4 ครับ  
จิตอาสา: 4 โรคนะครับ 
คุณสิทธิชยั: ถา้หมดเวลาคงไม่ถึง 4 ก็ไดน้ะครับ ตวัที� 2 ก็คือหมอเขาจะวินิจฉยัผมวา่เป็นหวดั
เรื� อรัง ปีหนึ� งนี�ผมจะเป็นหวดัประมาณ 5 ครั� งการเป็นหวดัแต่ละครั� งนั�นของผมก็คือจะตอ้งไปหา
หมอ 2 ครั� งติดต่อกนั หมอก็จะบอกวา่ถา้ไม่หายพี�มาอีกนะ 3 วนั 3 วนัเราก็ไปหาหมอใหม่เพราะวา่
เราเป็นเด็กดีนะเพราะฉะนั�นเบ็ดเสร็จครั� งหนึ�งก็ประมาณ 700-800 บาท เพราะฉะนั�นปีหนึ�งผมก็จะ
ใช้เงินสําหรับค่าดูแลเรื� องหวดัอย่างเดียวก็ประมาณ 6,000 บาท นะครับ เฉพาะตวันี� ตวัเดียว ไม่
รวมถึงเรื�องเดิมบุหรี�นะครับ บุหรี�ก็เรื�องยาอะไรอีกนะครับ เรื�องถุงลมนะครับทีนี�มาวนันี�ผมก็ยงัมา
วเิคราะห์วา่ในกรณีหวดัน่ะของผมก็มนัจะมีอาการในเรื�องของ 1. นํ�ามูกไหล 2. จาม 3. ไอ 4. มีเสลด
เพราะฉะนั�นพอมี 4 ตวันี�  หมอฟันธงเปรี� ยง หวดัพี�ทุกครั� งที�ไปคือหวดั บางครั� งก็จะแถมมาให้เราก็
คือต่อมทอนซิลอกัเสบ 
จิตอาสา: ทอนซิลอกัเสบนะครับ ใช่ 
คุณสิทธิชยั: ผมบอกโชคดีหมอยงัไม่แถมหวดัใหญ่มานะครับก็จะเป็นอย่างนี�  ก็จะใช้ลกัษณะ
ของแบบเดียวกนัก็คือนํ� ายา่นางเป็นหลกั เพราะวา่มองวา่พื�นฐานจริง ๆ น่ะ มนัน่าจะมาจากในเรื�อง
ของฤทธิW ร้อนจากการที�มาเรียนรู้จากท่านอาจารยเ์มื�อที�ดอนตาลนะครับ แลว้ก็กลบัไปก็คิดวา่น่าจะ
ใช่เพราะมนัมีเหตุในเรื�องของความคลอ้งจองอยูต่รงที�วา่เมื�อประมาณ 2 เดือนก่อนนั�น ก็ไปชุมนุมที�
นคร เอ่อ ที�โคราชนะครับ ขากลบัมนัจะผา่นมวกเหล็กความที�วา่เราอยากนะ เราอยากก็เลย คือกิเลส
นี�แหละก็สะกิดแฟนแฟนเขาบอกไม่ตอ้งจอด ไม่ตอ้งจอด ผมบอกจอดหน่อยเถอะขอกะหรี� ปัcบสัก
กล่องหนึ�งตกลงก็แวะซื�อกะหรี� ปัcบกล่องหนึ�ง กลบัมาบา้นลุยเต็มที�เลย 8 ชิ�นอยา่ตกใจนะครับเดีbยว
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หาว่าผมเป็นคนตะกละ พอดีไม่ไดกิ้นมาหลายปีนะครับก็กินไป 8 ชิ�น พอกินไป 8 ชิ�น พี�โก๊ะ รุ่ง
ขึ�นน่ะ เชื�อไหมครับวา่ไอทั�งคืน ไอตวัโยนชนิดที�วา่เจบ็หนา้อก ทีนี�ผมบอกไม่เป็นไร ๆ ใชว้ิชาหมอ
เขียวอดันํ� ายา่นางให้เต็มที� ทาํกวัซาอะไรดว้ยก็ดีท็อกซ์ดว้ย เดีbยวก็จบแฟนผมบอกกลางคืนตี 1 ตี 2 
ถา้เกิดเป็นอะไรขึ�นไปยุง่นะ เขาขบัรถไม่เป็นก็เลยตามใจแฟนบอกงั�นก็ไปนอนโรงพยาบาลเอกชน
ไปนอน 2 คืนพี�โก๊ะ 
จิตอาสา: เท่าไรครับ 
คุณสิทธิชยั: หมดไป 13,000 บาท 
จิตอาสา: แลว้หมอใหย้า  
คุณสิทธิชยั: ใหย้ากลบัมาเพียบเลยแถมชนิดเบิกตงัคไ์ม่ไดด้ว้ย หมอบอกเดีbยวนี� เบิกไม่ไดน้ะครับ 
ก็เลยตกลงกลบัมากลบัมาก็คือมนัยงัไม่หาย อาการทุเลาลงประมาณสัก 10-20% แค่นั�นเองกลบัมาก็
ยงัได้ไอเหมือนเดิม อาการเหมือนเดิม กลบัมาก็มานั�งวิเคราะห์ว่าเอ๊ะ ถ้าอย่างนั�นก็น่าจะเกิดจาก
สมดุลร้อนเยน็ก็อดันํ� ายา่นางไป 2 ลิตรต่อวนั บงัเอิญช่วงวา่คืนที� 2 วนัที� 2 นั�นคุณจุ๊มาดว้ยนะครับ
คุณจุ๊เขามาดว้ย คุณจุ๊ก็กลบัไปทาํนํ� ายา่นางมาให้กิน พยาบาลนํ� าอะไรล่ะ บอกนํ� าสมุนไพรฤทธิW เยน็
สด แต่ไม่บอกเขา ทีนี�พอพยาบาลออกไปเสร็จเรียบร้อย แฟนก็เอาหลงัมา เขาก็ทาํกวัซา 
จิตอาสา: กวัซาให ้
คุณสิทธิชยั: กวัซาที�โรงพยาบาลนะครับ แลว้กลบัมาก็มาทาํต่อนะครับ เชื�อไหมครับพี�โก๊ะวา่
กลบัมาทาํวธีินี�แค่ 2 วนัแค่นั�นเอง เรียบร้อย 
จิตอาสา: หายหมด 
คุณสิทธิชยั: ครับทุกวนันี�ยงับอกแฟนเลยบอกวา่ แหม เสียดายไอ ้13,000 บาท 
จิตอาสา: ไม่เป็นไร 
คุณสิทธิชยั: แต่อยา่งวา่นะผมเขา้ใจวา่ปกติแลว้ความโง่ยอ่มมาก่อนความฉลาดเสมอ 
จิตอาสา: ใช่ครับ ๆ  
คุณสิทธิชยั: ก็โอเคตอ้งทาํใจ  
จิตอาสา: ตวัโรคที� 3 
คุณสิทธิชยั: ตวัที� 3 ผมเป็นต่อมลูกหมากโต  
จิตอาสา: ต่อมลูกหมากโต 
คุณสิทธิชยั: ไปที�ราชวถีิราชวถีิก็บอกวา่โตตอ้งผา่ตดันะ 
จิตอาสา: ตอ้งผา่ตดั 
คุณสิทธิชยั: ตอ้งผา่ตดั ไปที�ศูนยแ์พทยพ์ฒันาที�ลาดพร้าวก็บอกวา่ตอ้งผา่ตดัก็หนี 2 โรงพยาบาล
นั�นกลบัมาที�อ่างทอง ที�โรงพยาบาลเอกชนที�อ่างทอง เขาบอกวา่พี�ตอ้งผา่ตดัด่วนเลยนะ 
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จิตอาสา: ตอ้งด่วนเลย ทีนี� ด่วนแลว้ 
คุณสิทธิชยั: ทีนี�บอกตอ้งด่วนผมก็กลบัมา ภรรยาผมบอกเป็นยงัไงบา้งหมอวา่บอกไม่เป็นไรก็
ปิดไม่ยอมบอกเขาเพราะหมอบอกวา่ตอ้งผา่ตดัด่วน  
จิตอาสา: ผา่ตดัด่วนดว้ย 
คุณสิทธิชยั: ทีนี�ผมบอกผมมานั�งคิดบอกวา่ถา้ผมผา่ตดัแลว้แฟนผมเป็นมะเร็งอยา่งนี�  
จิตอาสา: เสร็จกนัพอดี 
คุณสิทธิชยั: จิตเขาก็เสร็จเรียบร้อยเลยทีนี� มะเร็งไม่ฆ่าหรอกครับผมฆ่าเขาเองก็เลยตั�งใจว่าถา้
อยา่งนั�นก็ขอใชว้ชิาของหมอเขียว 4 เดือน  
จิตอาสา: ตั�งใจกบัตวัเองปฏิบติั 4 เดือน 
คุณสิทธิชยั: ตั�งใจกบัตวัเองนะวา่ขอเวลาแค่ 4 เดือนนะครับ 4 เดือนของผมก็แค่ 1. นํ� าย่านาง    
2. ดีทอ็กซ์ แลว้ก็ 3. ปรับอาหารสมดุล 
จิตอาสา: 3 อยา่ง 
คุณสิทธิชยั: กวัซานี�นิด ๆ หน่อย ๆ เป็นครั� งเป็นคราว เพราะไม่มีเวลานะครับ 
จิตอาสา: แช่มือแช่เทา้ 
คุณสิทธิชยั: ไม่มีเลยเพราะมีหนา้ที�ทาํแช่มือแช่เทา้ใหภ้รรยาอยา่งเดียว 
จิตอาสา: ตวัเองไม่ไดแ้ช่เลย 
คุณสิทธิชยั: ก็ทุกวนันี�ก็ยงัทาํให้เขานะครับก็โอเคนะครับ เขาสุขภาพกลบัมาแข็งแรงผมก็แข็งแรง
ดว้ยนะครับ 
จิตอาสา: แลว้พอกทาล่ะครับ ทาํหรือเปล่า 
คุณสิทธิชยั: ไม่ไดท้าํเลยนะครับ 
จิตอาสา: ไม่ไดท้าํ โอเคครับ 
คุณสิทธิชยั: ก็ตกลงวา่ต่อมลูกหมากของผมนี� 
จิตอาสา: 4 เดือน 
คุณสิทธิชยั: เชื�อไหมครับวา่เดือนครึ� งถึงสองเดือนแรกนั�นจากคืนหนึ�ง 9 ครั� ง 
จิตอาสา: คืนหนึ�ง 9 ครั� งนื�คือ 
คุณสิทธิชยั: กลางคืนนี�ฉี� 9 ครั� ง ชนิดที�วา่รักหอ้งนํ�ามากไม่ตอ้งไปไหนเลย 
จิตอาสา: ไม่ตอ้งไปไหนเลยนะ รักหอ้งนํ�า 
คุณสิทธิชยั: เทียวเรียกว่าทาํท่าจะหลบั อีกแลว้ อีกแลว้ อีกแลว้ จนเบื�อตวัเองตวัเองนะครับ 9 
ครั� งภายในเดือนครึ� งถึงสองเดือนแรกนั�นน่ะเหลือ 5  
จิตอาสา: เหลือ 5 ครั� งหายไปครึ� งนะครับ 
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คุณสิทธิชยั: ครับผมก็ตอบตวัเองวา่มาถูกทางแลว้ก็เลยกินต่อรักษาต่อจนมาถึงเขา้เดือนที� 3 ได ้
3 เดือนเต็มพอ 3 เดือนเต็มขึ�นเดือนที� 4 สัปดาห์ที� 2 ก็เรียกวา่ 3 เดือนครึ� ง 3 เดือนครึ� ง จาก 5 ผม
เหลือ 3 นะครับ 
จิตอาสา: ก็คือจาก 9 เหลือ 5 แลว้เหลือ 3 
คุณสิทธิชยั:  5 เหลือ 3 
จิตอาสา: แลว้ทุกวนันี�   
คุณสิทธิชยั: ทุกวนันี� เหลือ 1 (ผูฟั้งปรบมือ) ครับ ขอบคุณครับแต่ 1 ของผม ผมตอ้งบอกวา่มนั
ไม่ใช่ต่อมลูกหมากโตอีกแลว้ เพราะวา่เวลาผมฉี�นะครับผมจะดูนาฬิกาทุกครั� งมาที�นี� 5 คืนอาจจะ
รวมถึงคืนนี�ดว้ย 
จิตอาสา: เป็นยงัไงครับ 
คุณสิทธิชยั: ผมจะฉี�ในช่วงของนาฬิกาชีวิตก็คือ 4 ทุ่ม – ตี 2 นั�นเองเพราะเป็นการขบัพิษร้อน
ออกจากปัสสาวะออกจากร่างกาย  
จิตอาสา: ออกจากตวัเองครับ 
คุณสิทธิชยั: ออกจากตวัเองนั�นเองนะครับ 
จิตอาสา: เมด็สุดทา้ย 
คุณสิทธิชยั:  เมด็สุดทา้ยก็ 
จิตอาสา: ตอ้งสั�นหน่อยแลว้ 
คุณสิทธิชยั: ครับเมด็สุดทา้ยก็คือในเรื�องของสะเก็ดเงิน ก็เป็นที�ศีรษะนะครับก็เป็นไม่มาก 
จิตอาสา: บริเวณไหนครับ 
คุณสิทธิชยั: บริเวณหวันะครับเป็นที�จริงผมก็รักษาโดยการใชฉี้�ยาพระพุทธเจา้นะครับทา 
จิตอาสา: โปะ 
คุณสิทธิชยั: นะครับโปะเลยแลว้ก็ดื�มฉี� 
จิตอาสา: ผมยงัดาํอยูเ่ลยนะนี� 
คุณสิทธิชยั: ผมสาว ๆ ทั�งหลายนะครับ อยากจะบอกวา่ท่านไม่ตอ้งยอ้มผมนะครับ อยากผมดาํ
ใชฉี้�นี�แหละครับแลว้ผมจะดาํนะครับ 
จิตอาสา: ขอโทษอายเุท่าไรแลว้ครับ 
คุณสิทธิชยั: ผม 55 ครับ  
จิตอาสา: 55 ผมยงัดาํสนิทนะครับผมมีเพื�อน 55 ผมขาวหมดแลว้ โอเคครับ 
คุณสิทธิชยั: ผอ. ผมนี� 30 กวา่ยงัหงอกเตม็เลยนะครับ ทีนี�สะเก็ดเงินน่ะผมมานั�งคิดวา่ผมหยอ่น
ในเรื�องของการปฏิบติัที�มนัยงัไม่หาย นะครับ 
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จิตอาสา: ที�ไหนส่วนไหน 
คุณสิทธิชยั: ทุกส่วนนะครับ แฟนเขายงับ่นเลย บอกว่าเธอนี�ไอน้ํ� ายา่นางเธอเป็นคนทาํแต่เธอ
ไม่ค่อยจะกิน 
จิตอาสา: อา้ว จริงหรือเปล่า 
คุณสิทธิชยั: จริงครับ 
จิตอาสา: อา้วนึกวา่ทาน เห็นบอกเมื�อกี�อดั 2 ลิตร 
คุณสิทธิชยั: ไม่ ๆ ช่วงที�ผา่นมา 
จิตอาสา: อ๋อช่วงที�ผา่นมาเราดีขึ�นแลว้ 
คุณสิทธิชยั: ช่วงที�ผา่นมาประมาณช่วงเดือนนี�พอดีขึ�นคนเรามนัก็เกิดความยา่มใจ ใช่ไหมครับ
หลงระเริงลืมตวัดีทอ็กซ์ก็ไม่ค่อยอยากจะทาํกวัซา ยิ�งแลว้ใหญ่ พอกหนา้เลิกพูดอาหารนี�ก็เอามั�งทาํ
มั�งไม่ทาํมั�งแลว้ พอดีช่วงหลงันี�คือ ช่วงหลงันี�แฟนเขาทาํอาหารได ้เขาก็จะไปทาํสูตรทั�ว ๆ ไป มนัก็
จะมีพิษร้อนมากขึ�น เพราะฉะนั�นในกรณีของสะเก็ดเงินที�ยงัไม่ประสบผลสําเร็จก็คิดวา่มนัเกิดจาก
การขาดยาเม็ดข้อที�  9  ในเรื� องของการใส่ความเพียรเข้าไปก็คิดว่าตัว เองนี� ต้องกลับไป
เริ� มต้นใหม่  แต่อยา่งนอ้ยที�สุดผมหยดุทานฉี�มาเดือนหนึ�งเตม็ ๆ เลย 
จิตอาสา: หยดุ 
คุณสิทธิชยั: หยดุเดือนหนึ�ง 
จิตอาสา: แต่มาเขา้ค่ายนี�ทาน 
คุณสิทธิชยั: มาเขา้ค่ายนี� 2 วนัแรกไม่ไดท้านเลย  
จิตอาสา: 3 วนัหลงั 
คุณสิทธิชัย: 3 ว ันหลังก็ เ ริ� มทาน เพราะว่าภรรยาบอกว่าหย่อนยาพระพุทธ เจ้าแล้ว
นะก็ เลยเริ� มทานมาบงัเอิญวา่อยูที่�บา้นน่ะ ของผมจะสีเขม้แลว้ก็จะมีรส ถา้ไม่เค็มก็จะออกขมหรือ
ฝาดนะครับ จะออกแนวนั�นเพราะวา่เราปฏิบติัไม่เขม้ขน้ เพราะฉะนั�นก็อาจจะหยอ่นในยาเม็ดที� 9 ก็
คงตั�งใจไวว้า่จะกลบัไปก็จะใชแ้นวทางของนอ้งคนตะกี� นี�บอกวา่ก็ตอ้งเอายาเม็ดตวัที� 9 รู้เพียรรู้พกั
นี�กลบัไปตั�งตน้ในการตั�งสติตวัเองใหม่ เพื�อดูแลแต่อย่างน้อยที�สุด ก็เชื�ออย่างหนึ�งตรงที�ว่าวนันี� ก็
ไม่ไดลุ้กลามมากขึ�น แต่มนัก็ทาํใหรู้้สึกบางลงนะ บางลงเยอะเลยนะครับ 
จิตอาสา: และจะฝากอะไรถึงพี�นอ้งผมตอ้งขอจบแลว้เดีbยวยาว 
คุณสิทธิชยั: ครับก็ฝากท่านผูรั้กสุขภาพทุกท่านนะครับว่า ที�จริงสังคมไทยเป็นสังคมของการ
ขาดการเรียนรู้นะครับ เพราะฉะนั�นคิดว่าเราทุกคนที�เขา้มาร่วมรับการอบรมนี� นะครับ ควรจะทาํ
ตวัอย่างให้เหมือนพี�สุนทร จากไทยออยล์ แล้วก็คุณแม่ของน้อง น้องท่านหนึ� งนะครับนี�พวกเรา
กลบัไปนะครับ ทุกคนควรที�จะกลบัไป เริ�มจากที�บา้นก่อน สร้างองคค์วามรู้จากที�บา้นขยายไปญาติ
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พี�นอ้งเพื�อนฝงูนะครับค่อย ๆ ขยายไปเมื�อเราขยายไดเ้ต็มพื�นที� ต่อไปเท่าไรมากเท่าไรมนัก็จะทาํให้
เราไดท้าํกุศลกรรมดีนั�นเองนะครับ 
จิตอาสา: ครับผม อันนั� นก็ เ ป็นเ ป้าหมายปณิธานนะครับ  ขอขอบคุณคุณสิทธิชัย
นะครับ ขอบคุณมากครับ 

(สิทธิชยั อรัญบุญการ. สัมภาษณ์ 2555, มกราคม 31) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
1.45 นอ้งนฐัเมศและคุณแม่ 
เด็กชายไทยและหญิงไทย  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
โรคมะเร็งต่อมนํ�าเหลือง 
 
จิตอาสา: สวสัดี สวสัดีสมาชิกก่อน 
คุณแม่:  สวสัดีครับ (บอกนอ้งใหส้วสัดีผูฟั้ง) 
นอ้งนฐัเมศ: สวสัดีครับ 
จิตอาสา: นอ้งนฐัเมศตอนนี�อาย ุ 9-10 ปี 
คุณแม่:  ค่ะ 
จิตอาสา: ป่วยเป็นอะไรมาครับ 
คุณแม่:  ป่วยเป็นอะไรครับ  
นอ้งนฐัเมศ: เป็นมะเร็งต่อมนํ�าเหลืองครับ  
จิตอาสา: เป็นมะเร็งต่อมนํ�าเหลืองเลยเหรอครับแลว้เป็นยงัไงมนัเจ็บมนัยงัไงไหม  
นอ้งนฐัเมศ: ไม่มีอาการอะไรเลยครับ 
จิตอาสา: ไม่มีอาการเลย เพราะอะไรล่ะทาํไมถึงไม่มีอาการ 
นอ้งนฐัเมศ: ไม่รู้เหมือนกนัครับ 
จิตอาสา: ไม่รู้เหมือนกนันะเอา้ ใหคุ้ณแม่มาช่วยอธิบาย 
คุณแม่:  นอ้งเป็นมะเร็งต่อมนํ� าเหลืองขั�นที� 3 ขึ�น 4 นะคะ ก่อนหน้านั�นก็คือไม่มีอาการ
อะไรจริง ๆ อย่างที�น้องว่า คือไม่มีการป่วยไม่มีอาการอะไรเลย แล้วอยู่มาวนัหนึ� งเขาก็มาบอก
ว่า หม่ามา้ มีกอ้นขึ�นที�หนา้ขา ขนาดเท่าลูกปิงปองขา้งซา้ยค่ะ ขนาดเท่าลูกปิงปองคือปกติเขาอาบนํ� า
เองเราก็จะไม่เห็น ใส่เสื�อผา้เอง แลว้วนันั�นเขาคงเจ็บ แลว้ก็มาบอกวา่นี�มนัมีอาการอยา่งนี� เกิดขึ�น ก็
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เลยพาเขาไปหาหมอคุณหมอที�โรงพยาบาล คุณหมอบอกวา่ ตรวจดูแลว้บอกว่าเป็นต่อมนํ� าเหลือง
อกัเสบค่ะ ก็ใหย้าแกอ้กัเสบธรรมดานี�ค่ะมาทาน แต่พอทานไปวนัรุ่งขึ�นขึ�นอีก 2 กอ้นที�บริเวณหลงัคอ  
จิตอาสา: ทานแลว้ขึ�นอีก 2 กอ้น 
คุณแม่:  ทานแลว้ขึ�นต่ออีก 2 จุดที�บริเวณหลงัคอนี�นะคะ ก็เลยตดัสินใจวา่มนัคงไม่ใช่ต่อม
นํ�าเหลืองธรรมดา แลว้เขา้ไปหาคุณหมอที�ศิริราชแผนกโรคเลือด 
จิตอาสา: ครับ 
คุณแม่:  ก็ขอคุณหมอบอกวา่ช่วยเช็คให้นิดหนึ� งแลว้กนัเพราะว่าเราทานยาแกอ้กัเสบแลว้
ทาํไมมนัขึ�นคุณหมอก็ดูแลว้ว่าอาจจะเป็นโรคอื�น คุณหมอสันนิษฐานก็ดูว่า อาจจะเป็นแค่วณัโรค
หรือเปล่าขอเจาะเลือดตรววจอีกครั� งหนึ�ง 
จิตอาสา: ครับ 
คุณแม่:  แลว้ก็ใหท้านยาแกอ้กัเสบตวัเดิมค่ะ เราก็กลบับา้นไปวนัรุ่งขึ�น ขึ�นอีกค่ะที�ใตค้างอีก 2 
จิตอาสา: อีก 2 เป็น 4 
คุณแม่:  เป็น 4 รวมกบัที�หนา้ขา เป็น 5 จุดนะคะ 
จิตอาสา: 5 จุด 
คุณแม่:  5 จุด ก็ไม่รอแลว้ค่ะ ก็วิ�งเขา้ไปอีกรอบหนึ�ง ก็วิ�งเขา้ไปหาคุณหมอบอกว่า มนัไม่น่า
ใช่แลว้ คุณหมอบอกวา่ถา้อยา่งนั�นขออนุญาตตดัชิ�นเนื�อที�บริเวณหนา้ขาไปตรวจ 
จิตอาสา: ไปตรวจดู 
คุณแม่:  ไปตรวจค่ะ แลว้ก็รอผล ปกติแลว้นี�จะรอประมาณสัก 7-14 วนั ที�โรงพยาบาลศิริราช 
นะคะ 
จิตอาสา: ครับผม 
คุณแม่:  แต่นี�คือ 3 วนั คุณหมอโทรมาแจง้กลบัมาว่าช่วยพาน้องกลบัเขา้มาไดไ้หม ด่วน 
ขอด่วน 
จิตอาสา: ด่วนเลย ขอด่วนเลย 
คุณแม่:  ขอด่วนค่ะ 
จิตอาสา: ครับผม  
คุณแม่:   ขอด่วนเลยช่วยพากลบัเขา้มาแลว้คุณหมอก็แจง้ว่า นี�คุณหมอคิดว่าใช่เป็นมะเร็ง
ต่อมนํ�าเหลืองแลว้ ขออนุญาตรักษาเลยโดยที�ไม่ทาํการสแกน  
จิตอาสา: ไม่ตอ้งสแกนไม่ตอ้งอะไร 
คุณแม่:  ใช่ค่ะ 
จิตอาสา: ธรรมดาเขาจะตอ้งมีสแกน 
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คุณแม่:  ค่ะ ใช่ โดยปกติแล้วจะตอ้งมีขั�นตอนของการสแกนก่อน เพื�อที�จะตรวจดูว่าเป็น
ระยะที�เท่าไร แต่ของนอ้งนี�คือบอกวา่คุณหมอบอกขออนุญาตรักษาเลยนะ ก็เลยถามคุณหมอบอกวา่ 
จิตอาสา: รักษาอยา่งไร 
คุณแม่:  ค่ะ ขั�นตอนการรักษาคือยงัไงคุณหมอบอกวา่ก็ใหเ้คมีบาํบดัค่ะ 
จิตอาสา: ครับ ก็เลยใหใ้หห้รือเปล่า 
คุณแม่:  ก็คือ ณ ตอนนั�นนี�สองจิตสองใจ  
จิตอาสา: ไม่เป็นไรครับวา่มาเลย 
คุณแม่:  ณ ตอนนั�นคือสองจิตสองใจว่า มนัไม่มีช้อยส์อย่างอื�นให้เราเลือกเลยเหรอ เรา
จะตอ้งทาํแบบนี� เหรอ  
จิตอาสา: มนัเหมือนกบัวา่มนัสุดทางแลว้หรือ  
คุณแม่:  ใช่ค่ะ ณ ตอนนั�นแต่วา่ก็คือไปศึกษาถึงขอ้เสียของการใหเ้คมีบาํบดั 
จิตอาสา: ไปศึกษาจากไหนครับ 
คุณแม่:  ก็คือเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ต 
จิตอาสา: ในอินเตอร์เน็ตใช่ไหมครับ ในกเูกิ�ลดู 
คุณแม่:  ใช่ค่ะ ก็เสิร์ชหาดูว่าตวัยาที�เขาต้องให้ ณ ตอนนั�นคือ ได้ตวัโพรโตคอล คือตวั
แผนการรักษามาดว้ย หมอใหม้า ก็เสิร์ชดูแต่ละตวัวา่ ยาเคมีบาํบดัที�ใหนี้�มนัมีผลเสีย กระทบ 
จิตอาสา: มีผลขา้งเคียงยงัไง 
คุณแม่:  ใช่ค่ะ 
จิตอาสา: ครับผม 
คุณแม่:  ก็แต่วา่ก็รอไม่ไดเ้พราะมนัคือ Stage 3 ขึ�น 4 ค่ะ 
จิตอาสา:  คุณหมอก็บอกไม่ไดแ้ลว้ 
คุณแม่:  หมอบอกวา่ไม่ได ้ยงัไงคือก็ตอ้งใหย้า เลยก็ตดัสินใจก็ให้รับการรักษาไปก่อน 
จิตอาสา: โอเค ใหย้ารักษาไปก่อน 
คุณแม่:  ค่ะ ใช่ค่ะ 
จิตอาสา: พอรักษาแบบนั�นแลว้นอ้งเป็นยงัไงบา้งครับ 
คุณแม่:  รักษาแบบนั�น คือปกติพื�นฐานร่างกายเขา ค่อนขา้งที�จะแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วย 
ไม่มีอะไรก็โชคดีวา่ตอบสนองกบัยาดีไม่มีการแพย้า ไม่มีอาการอะไรเลย ไม่อาเจียน ไม่อะไรแต่พอ
รักษามาไดเ้รื�อย ๆ ก็มาเจอกบัปัญหาที�วา่เม็ดเลือดตํ�า เม็ดเลือดขาวตกค่ะเม็ดเลือดขาวตํ�า เม็ดเลือด
แดงตํ�า เกล็ดเลือดตํ�า ถึงตอนนี� เราก็เริ�มมองหาแลว้วา่มนัไม่ใช่แลว้ระหวา่งทางก็มีการมองหาวา่มนั
มีอะไรที�สามารถที�จะช่วยไดอี้ก ช่วยการขบัพิษ 
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จิตอาสา: ช่วยการ 
คุณแม่:  ขบัพิษค่ะเพราะวา่เคมีบาํบดัเรารู้อยูแ่ลว้วา่มนัตอ้งมีการตกคา้งในร่างกายค่ะก็มอง
หาสิ�งที�สามารถที�จะขบัพิษออกจากร่างกายใหเ้ขาไดต้อนนั�น คือไดย้าจีนมาก็ทานยาจีนเป็นตวัขบั 
จิตอาสา: ใชย้าจีน 
คุณแม่:  ค่ะ ใชย้าจีนขบั ขบัเป็นขบัความร้อนออกเฉย ๆ ออกจากไตนะคะ แลว้ก็มีอยูค่รั� ง
หนึ� งที�ให้ยานี�เขาเกิดอาการหนาวสั�นคือหนาว ตวันี�แบบร้อนร้อนเลยแต่ว่าหนาว หนาวจนบอกว่า 
บอกไม่ไหวแลว้ ไม่ไหวแลว้ 
จิตอาสา: ตวัร้อนแต่หนาว 
คุณแม่:  ตวัร้อนแต่หนาวสั�นค่ะ ตวัร้อนแต่หนาวสั�น 
จิตอาสา: ตวัร้อนแต่หนาวสั�น  
คุณแม่:  ณ ตอนนั�นคืออยูโ่รงพยาบาลกนัเป็นเวลาตอนนั�น เป็นเวลาประมาณ 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม 
คุณหมอก็ไม่อยูแ่ลว้ แพทยป์ระจาํบา้นก็ไปไหนไม่ทราบ 
จิตอาสา: ไม่อยู ่อยูแ่ต่พยาบาล 
คุณแม่:  ค่ะ ก็อยูแ่ต่พยาบาลก็ไดต้วัยาลดไขไ้ทลินอลมา พอเขาทานเขา้ไปเสร็จเขาบอกมนั
ก็ยงัหนาว คือหนาวจนบอกวา่ไม่ไหวแลว้พยาบาลก็ไปหาผา้ห่ม แลว้ก็กระเป๋านํ� าร้อนมาให้องั เขา
บอกไม่ใช่ มนัไม่ไดห้นาวขา้งนอก  
จิตอาสา: มนัหนาวขา้งใน 
คุณแม่:  มนัหนาวขา้งใน เขาบอกวา่มนัหนาวขา้งในนะหม่ามา้ หนาวขา้งใน เราก็ตอนนั�นก็
คือฉุกคิดขึ�นมาบอกวา่แลว้มนัมีอะไรที�จะช่วยได ้ก็คือ โดยส่วนตวัแลว้เชื�อเรื�องการกดจุดนะคะ 
จิตอาสา: กดจุดลมปราณ 
คุณแม่:  ก็เลยไปหาเสิร์ช คือเสิร์ชตอนนั�นเลยเสิร์ชตอนนั�นเลยวา่มีอะไรไดบ้า้ง ก็เสิร์ชไป
เจอคาํวา่ กดจุด ก็ไปเจอของหมอเขียวนี�ล่ะค่ะขึ�นมา โผล่ปึc งขึ�นมา  
จิตอาสา: อ๋อ กดจุด แต่เจอหมอเขียว 
คุณแม่:  ไม่รู้เหมือนกนั ก็งงมากค่ะตอนนั�น คือแบบเจอปึc งขึ�นมาเลย 
จิตอาสา: พอเจอหมอเขียวแลว้  
คุณแม่:  ก็กดเลยค่ะ กดขาใหเ้ขา 
คุณปรีชา: กดจุดตามหมอเขียว 
คุณแม่:  ตามตรงนั�นเลยค่ะ ณ ตอนนั�น ก็คือกดตามนั�นเลย กดที�ขา 
จิตอาสา: กดที�ขาก่อน 
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คุณแม่:  กดที�ขาก่อนเลยเพราะวา่เขาบอกวา่เขาหนาวที�ขาก็กด กด ๆ ไล่ไป สักพกัหนึ�งเขา
บอกว่า เออ มนัเริ�มอุ่นขึ�นนะ บอกหม่ามา้มนัเริ�มอุ่นขึ�นนะ ก็โอเคก็แสดงวา่อย่างนั�นแสดงวา่ใช่ ก็
เริ�มเอาแลว้มาหา คือใครนี� 
จิตอาสา: หมอเขียวนี�คือใคร 
คุณแม่:  คือใครนี� แลว้ก็ 
จิตอาสา: ก็เขา้เวบ็ไซตห์มอเขียว  
คุณแม่:  ก็เริ�มเขา้เวบ็ไซต์เลยค่ะ ก็เขา้เวบ็ไซต์แลว้ก็ลองกบัตวัเอง คือเริ�มตั�งแต่การกดจุด
ลมปราณทาํตามในยทููปเลยทุกอยา่ง 
จิตอาสา: ทาํตามยทููปเลย 
คุณแม่:  ทุกอยา่งเลยค่ะ ไล่จุดตวัเองทุกอยา่ง พอทาํเสร็จ 
จิตอาสา: อนันี�ประมาณตอนช่วงไหนแลว้ ประมาณสักเดือนไหน 
คุณแม่:  อนันี�  คือประมาณครึ� งปีมาแลว้ 
จิตอาสา: ครึ� งปีมาแลว้  6 เดือนที�แลว้ 
คุณแม่:  ค่ะ 6 เดือนที�แลว้ ครึ� งปีมาแลว้ 
จิตอาสา: ก็กดจุดลมปราณ 
คุณแม่:  กดจุดลมปราณแลว้รู้สึกวา่ โอโ้ห มนัเออไม่น่าเชื�อเลยนะวา่เส้นลมปราณของคนเรา
นี�ถา้ไล่ใหถู้กจุดแลว้นี�มนัสามารถที�จะทาํใหร่้างกายเราเบาสบายไดข้นาดนี�  ค่ะ หลงัจากนั�นก็คือเริ�ม
ค่อย ๆ มา ศึกษายาตวัอื�น เมด็อื�น 
จิตอาสา: เมด็อื�นของคุณหมอ 
คุณแม่:  ใช่ 
จิตอาสา: เขา้ลึกไปอีก  
คุณแม่:  เขา้ลึกลงไปอีกแลว้ก็ไดล้องใหน้อ้งทาํดว้ย เพราะวา่มีอยูค่รั� งหนึ�งกลบับา้นนอ้งไข้
ขึ�น ไขขึ้�นอีกสูงค่ะก็ไม่เอาแลว้ ไม่ทานยาแลว้ 
จิตอาสา: ไม่ตอ้งทานยาแลว้ 
คุณแม่:  ไม่ตอ้งทานยาแลว้ค่ะ 
จิตอาสา: แต่กดจุด 
คุณแม่:  ไม่กดจุดแลว้ค่ะ ตอนนี� คือจบัพอก 
จิตอาสา: ใชย้าเมด็อื�นแลว้  
คุณแม่:  จบัพอกค่ะ ใชผ้งพอก พอกทั�งตวัพอพอกเสร็จเขาก็ 
จิตอาสา: พอกดว้ย 
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คุณแม่:  พอกดว้ยผงพอกสมุนไพร 
จิตอาสา: อนันี�ยงัไม่ไดเ้ขา้คอร์สเลยใช่ไหมครับ 
คุณแม่:  ยงัไม่ไดเ้ขา้ค่ะ 
จิตอาสา: ศึกษาจากยทููป 
คุณแม่:  ใช่ค่ะ จบันอ้งพอก เสร็จปัcบก็จบัเขาลา้งตวัเสร็จ เขาบอกเออ ผิวขา้งนอกนี�คืออุณหภูมิ
ลดลง ลดลงเสร็จแต่วา่ขา้งในยงัรู้สึกวา่ยงัร้อนอยู ่จบัดีทอ็กซ์ค่ะ 
จิตอาสา: จบัดีทอ็กซ์เลย 
คุณแม่:  จบัดีทอ็กซ์ต่อ พอจบัดีทอ็กซ์เสร็จปัcบจบัผิวเขาคือ เยน็ลงทั�งตวั  
จิตอาสา: เยน็ลงเลย แค่ดีทอ็กซ์นี�นะ 
คุณแม่:  เยน็ลงทนัทีค่ะ เยน็ลงทนัที ก็เลยบอกวา่ เอาล่ะ ถูกแลว้เรามาถูกทาง 
จิตอาสา: เขายอมใหดี้ท็อกซ์ 
คุณแม่:  ณ ตอนนั�นไม่มีทางเลือกค่ะเพราะวา่เขารู้สึกทรมาน เขาอึดอดั 
จิตอาสา: อ๋อเขาอึดอดัครับ 
คุณแม่:  เขาอึดอัดค่ะ ก็เลยจับเขาดีท็อกซ์ ก็โอเค ก็คือ ณ ตอนนั� นก็คือผ่านมาได้หลัง
จากนั�นก็มาศึกษาดูวา่ไอส้ารพิษตกคา้งนี� เราจะทาํยงัไงกบัมนัไดก้็นี�ค่ะมาเจอ ก็ยา่นางต่อดว้ยยา่นาง 
จิตอาสา: ก็ต่อมานะครับเป็นนํ�าสมุนไพรฤทธิW เยน็สด 
คุณแม่:   เป็นนํ�าสมุนไพรฤทธิW เยน็สด 
จิตอาสา: ชอบทานเลยหรือเปล่า ชอบทานไหมชอบเหรอ หรือไม่ชอบ 
นอ้งนฐัเมศ: กลาง ๆ ครับ 
คุณแม่:  ทานบา้ง 
จิตอาสา: ทานบา้งไม่ทานบา้ง  
คุณแม่:  ทานบา้งไม่ทานบา้งค่ะ ก็มีตามดว้ยการกวัซา  
จิตอาสา: กวัซาดว้ยแลว้กวัซายงัไง ดูยทููปอีกเหมือนกนั 
คุณแม่:  ใช่ค่ะ 
จิตอาสา: วา่วธีิกวัซาทาํยงัไง 
คุณแม่:  ดูแบบละเอียด คือดูหลายรอบเพราะวา่เราไม่มั�นใจกบัการกวัซา  
จิตอาสา: แลว้นํ�ามนัหรืออะไรนี� ทาํยงัไงเรา 
คุณแม่:  ใชน้ํ�าค่ะ 
จิตอาสา: อ๋อใชน้ํ�าก่อน 
คุณแม่:  ตอนนั�นคืออยูโ่รงพยาบาล แลว้ก็ไม่มีอะไรเลย 
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จิตอาสา: อ๋อ ยงัอยูโ่รงพยาบาล 
คุณแม่:  ไม่มีอะไรเลยค่ะ ไปหาซื�อไมก้วัซาขา้งนอกโรงพยาบาลนั�นล่ะค่ะ 
จิตอาสา: มีไหม 
คุณแม่:   มีค่ะ 
จิตอาสา: ออ้ มีไมก้วัซา 
คุณแม่:  มีไมก้วัซาก็เอาเลยค่ะกวัซาจบักวัซาเลย 
จิตอาสา: แลว้กวัซาแลว้นอ้งเขาเป็นยงัไงสบายไหม คุณแม่กวัซาให ้
คุณแม่:  สบายไหม 
นอ้งนฐัเมศ: สบายครับ 
จิตอาสา: จะใหคุ้ณแม่กวัซาบ่อย ๆ ไหมพยกัหนา้ใหห้ลายที อยา่งนั�นต่อครับ 
คุณแม่:  แต่มีอยู่อนัหนึ� งที�ยงัไม่มีอยู่ 2 ขอ้ที�ยงัไม่ได ้คือเรื�องอาหารที�ปรับสมดุลกบัเรื�อง
การดื�มนํ�าปัสสาวะที�เขายงัไม่ยอมทาํค่ะ 
จิตอาสา: ก็ตอ้ง อนันั�นตอ้งใชเ้ทคนิคนิดหน่อยผสมนํ�ามะพร้าว  
คุณแม่:  แลว้ก็เมื�อคืนนี� เองสด ๆ ร้อน ๆ ไขขึ้�นค่ะ 
จิตอาสา: ไขขึ้�นอีก แลว้ทาํยงัไง 
คุณแม่:  ไขขึ้�นเมื�อคืนนี� ในค่ายนี�ค่ะ ไขขึ้�น ก็ตอนแรกก็ดีท็อกซ์ดว้ยผงถ่าน 
จิตอาสา: ครับ 
คุณแม่:  ค่ะไขก้็ยงัไม่ลง ก็ใหดื้�มนํ�าสมุนไพรฤทธิW เยน็สดพอดื�มปัcบ เขาก็มีไขขึ้�นมาอีก แลว้
ก็บ่นเทา้เยน็ เทา้เยน็เราก็เอาแลว้ร้อนพนัเยน็ 
จิตอาสา: ร้อนเยน็พนักนั ใช่ 
คุณแม่:  ร้อนเยน็พนักนัแน่นอน ก็เลยบอกวา่ก็ถามป้านิด ป้านิดบอกวา่ งั�นเอานํ� าตะไคร้ใส่
ลงไป ลองดื�มดูดื�มเขา้ไป พอดื�มลงไปเสร็จก็เทา้อุ่น แต่ไขย้งัมี 
จิตอาสา: ไขย้งัมี  
คุณแม่:  ค่ะอาการไขย้งัมีค่ะ เพราะฉะนั�นก็บอกวา่ งั�นดื�มนํ�าปัสสาวะเถอะ  
จิตอาสา: ครับก็เลยดื�มนํ�าปัสสาวะใคร  
คุณแม่:  ของใครครับ  
นอ้งนฐัเมศ: ของผมครับ 
จิตอาสา: แลว้คราวนี� มี 
คุณแม่:  เมื�อไม่มีทางเลือกแลว้ 
จิตอาสา: เมื�อไม่มีทางเลือกแลว้ ออ้ ไม่เป็นไร 
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คุณแม่:  แลว้เขาบอกวา่เขาทรมาน ไม่มีทางเลือกแลว้ ก็ยอมดื�ม 
จิตอาสา: พอเขาทานเขา้ไป 
คุณแม่:  พอดื�มเสร็จปัcบประมาณสัก 15 นาที ถ่ายทอ้งค่ะ ลุกขึ�นไปถ่ายลุกขึ�นไปถ่ายเสร็จ
เดินกลบัมาปัcบเราก็จบัตวัเขาดูอยากจะบอกวา่มนัเป็นเรื�องที�เหลือเชื�อ คือมนั 
จิตอาสา: สิ�งมหศัจรรยเ์กิดขึ�นแลว้ 
คุณแม่:มนั มนัเหลือเชื�อมาก เพราะว่ามนัอุณหภูมิในร่างกายลดเร็วกว่าทานยาลดไขอี้กค่ะ  
ไม่น่าเชื�อ  
จิตอาสา: ลดเลยนะครับ 
คุณแม่:  ลดทนัทีค่ะ แปลกใจมากวา่มนัลดไดท้นัทีเลย 
จิตอาสา: ทั�ง ๆ ที�ปัสสาวะที�เขาทานเขา้ไปเอง บางคนก็กงัวลนะ วา่ปัสสาวะเขาก็จะร้อน 
คุณแม่:  ค่ะ เขาก็บ่นวา่ร้อนค่ะ แต่วา่ก็ยอมทาน 
จิตอาสา: ร้อนเหมือนกนั แต่วา่ก็ยอมทาน 
คุณแม่:  ใช่ค่ะ  
จิตอาสา: นะผมคิดว่า มนัมีหลายท่าน บางคนบอกตวัเองเป็นเบาหวานจะทานปัสสาวะ
ตวัเองไดห้รือเปล่า นี�ครับตวัอยา่งนอ้งชดั ๆ ก็ลองดู ลองดูครับผมแลว้คราวนี�มาเขา้ค่ายครั� งนี� นี�เป็น 
คุณแม่:  ครั� งแรกค่ะ 
จิตอาสา: ครั� งแรกเลย  
คุณแม่:  ค่ะ 
จิตอาสา: ชอบขา้วตม้นะที�มื�อเชา้ มื�อเชา้นี�จะอร่อยที�สุด 
คุณแม่:  ตอนแรกที�มานี�ยงักงัวลเรื�องอาหาร เพราะวา่ปกติเขาจะทานแต่เนื�อสัตวแ์ลว้ก็ผกันี�
แทบจะนบัชิ�นได ้
จิตอาสา: อ๋อ ไม่ค่อบชอบทานผกั 
คุณแม่:  ค่ะ ไม่ชอบทานผกัเลย ผลไมนี้�ก็ไม่ทานเหมือนกนัค่ะ 
จิตอาสา: อ๋อ ครับ 
คุณแม่:  ยงักงัวลวา่จะอยูไ่หวไหม แต่บอกมาก่อนล่วงหนา้วา่อาหารในค่ายไม่อร่อยนะลูก 
จิตอาสา: แต่เขาก็อยูไ่หว 
คุณแม่:  แต่เขาก็ เมื�อกี� เมื�อสักครู่เขามาบอกวา่ไหนหม่ามา้บอกวา่อาหารไม่อร่อย 
จิตอาสา: แสดงวา่อร่อยทุกมื�ออร่อยทุกมื�อหรือเปล่า (น้องนฐัเมศพยกัหน้า) อร่อยทุกมื�อ ก็
สุดทา้ยจะมีอะไรฝากใหม้วลสมาชิกของเรา กบัแนววถีิธรรมนี�  9 เมด็ ยาเมด็ 9 ขอ้นี�  
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คุณแม่:  ก็ยาเมด็ 9 ขอ้ ขอ้แรกที�สุดเลยที�ตวัเองผา่นกา้วมาไดที้�ทาํไดคื้อขอ้ที� 8 ค่ะ ทาํใจให้
สบาย ตอนที�ลูกเป็นนี�คือบอกตามตรงวา่เครียดกนัทั�งบา้นค่ะ แลว้กวา่จะขา้ม กา้วขา้มตรงนั�นมาได้
นี� คือทาํใจกนัลาํบากมากแต่สุดทา้ยแลว้เราคิดวา่ถา้เราทาํดีที�สุดแลว้หาหนทางที�ดีที�สุดให้เขาแลว้ 
แลว้ถา้เกิดเขายงัไม่สามารถที�จะ 
จิตอาสา: ผลจะเป็นยงัไงนะ 
คุณแม่:  ผลจะเป็นยงัไงก็เรายอมรับ 
จิตอาสา: เรายอมรับ 
คุณแม่:  เรายอมรับตรงนั�น ก็คือผา่นตรงนั�นไดพ้อผา่นตรงนั�นไดแ้ลว้ มนัมาเองค่ะ 
จิตอาสา: ทุกอยา่งมาหมดทุกอยา่งสมูทหมด 
คุณแม่:  ทุกอยา่งมาเอง ค่ะ 
จิตอาสา: โอเคครับงั�นก็ตอ้งขอขอบคุณนอ้งนฐัเมศนะครับ 

(นอ้งนฐัเมศและคุณแม่. สัมภาษณ์ 2555, มกราคม 31) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.46 วรรณธนา สุวรรณศรีสาคร 
หญิงไทย  
แขง็แรง 
 
คุณวรรณ: ค่ะ สวสัดีค่ะ ดิฉันวรรณธนาสุวรรณศรีสาคร ค่ะ ก็มีอาชีพเป็นตวัแทนจาํหน่าย
สินคา้ศิลปะนะคะ ก็คือผา่นการเขา้ค่ายมาหลายครั� งแลว้ก็ตั�งแต่ปี 2553 มกราคม 2553 ก็มาเขา้ค่าย
ครั� งแรกที�นี� แต่ถามวา่เอะ๊ ทาํไมถึงมาเขา้ค่ายทั�งที�ไม่ไดป่้วย คือจะยงัไงดี  
จิตอาสา: คือส่วนที�ปิc งครั� งแรก  
คุณวรรณ: อ๋อ ปิc งครั� งแรก 
จิตอาสา: กบัคาํวา่หมอเขียวค่ะ 
คุณวรรณ: หมอเขียวคือ หมอเขียวเป็นใครมาจากไหน เราไม่รู้จกัแต่ว่ามีคนที�เรารู้จกันี� เขา
ป่วยหนกัจนกระทั�งโรงพยาบาลบอกวา่กลบับา้นเถอะ คือหมดทางรักษาแลว้แลว้ก็คือเหมือนกบัวา่
อะไร ธรรมะจดัสรร เขาไดม้าเขา้ค่ายหมอเขียวเมื�อปี 2552 ที�นี�แลว้เราก็ไปเยี�ยมก่อนที�เขาจะมาเขา้
ค่ายหมอเขียวคือสภาพเขาก็แยแ่ลว้แต่ปรากฏวา่หลงัจากนั�น 3 เดือนผา่นไปเรากลบัไปเยี�ยมเขาใหม่ 
เอะ๊ ทาํไมเขาสดใส แลว้ก็หายป่วย แลว้ก็แบบเหมือนกบัวา่อะไร เขาหายแลว้น่ะ มนัเกิดขึ�นไดย้งัไง 
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เขาบอกวา่เขาไปเขา้ค่ายหมอเขียวซึ� งทาํให้เราสงสัย หมอเขียวเป็นใคร ทาํไมมนัวิเศษขนาดนี�  เราก็
เลยบอกว่าน้องเขาก็ เลยบอกว่านี� เขาพาคุณแม่มาเข้าค่าย  แต่ถ้าอยากทราบรายละเอียด
ก็ให้ไปเข้า  www.morkeaw.net ลองไปคน้หาดู เราก็คน้หา แลว้มีการเขา้ค่ายเราก็มาแต่พอมานี�เรา
เขา้ใจเลยวา่ ยา 9 เมด็ของหมอเขียวนี� ทาํไมนอ้งเขาถึงใชไ้ดผ้ลเพราะวา่นอ้งเขาศรัทธาแลว้ก็ทาํจริง 
เพราะฉะนั�นเราเองเราก็เริ�มศรัทธา เราก็เลยครั� งต่อไปนี� เราก็เลยเรียกคนที�บา้นมาจนกระทั�งคนที�
บา้นนี�ครบ เพราะวา่เราพี�นอ้ง 8 คนแต่วา่เรามีคนขา้ง ๆ พี�นอ้งเราอีกนี�สิบกวา่คน เรามากนัจนครบหมด 
จิตอาสา: ทั�งครอบครัวเลยเหรอคะ 
คุณวรรณ: ค่ะ  
จิตอาสา: แลว้สิ�งที�ไดแ้กไ้ขช่วยคนในครอบครัว ครั� งแรกเลยค่ะ 
คุณวรรณ: ครั� งแรกเลยก็จะมีอุบติัเหตุเกิดขึ�นกบัหลานชายอายุตอนนั�น 4 ขวบ คือเขาหกลม้
ไปแลว้ก็เหมือนกบัว่าบนพื�นคอนกรีต มนัค่อนขา้งขรุขระนิดหนึ� ง แลว้ก็นี�มนัจะมีแผลตรงขา้ง ๆ 
ตา แลว้มนัก็เป็นแบบเท่าฝ่ามือเลย มนัก็ค่อนขา้งจะรุนแรง แต่ดว้ยความที�เรามั�นใจในยา 9 เม็ดของ
หมอเขียว เราไม่ไปหาหมอ เราใชน้ํ�าฉี�เลยค่ะคือที�เวลาอยูใ่นบา้นนี�ตอนนั�นถา้อยูใ่นบา้นเราจะใชน้ํ� า
ฉี� แต่ถา้ออกไปขอ้งนอกบา้น เราจะใชน้ํ� าสกดัฉีดแผลเชื�อไหมคะ 3 วนั มนัเกิดขึ�นไดย้งัไง แผลตก
สะเก็ดแลว้ มนัแหง้แลว้ มนัไม่มีการอกัเสบ  
จิตอาสา: แลว้ไม่มีรอยแผลเป็นดว้ย ใช่ไหมคะ 
คุณวรรณ: ไม่มีจนถึงวนันี�ผา่นไปนี�ปีกวา่แลว้ หลานชายไม่มีแผลเป็น 
จิตอาสา: ค่ะ  
คุณวรรณ: แค่นั�นมนัยงัตอกย ํ�าไม่พอ หลงัจากนั�นอีกก็เป็นปีค่ะคุณแม่ของน้องคนนี� เขาก็ไป
หกลม้ โดนที�เดียวกนัเหมือนกนั คราวนี�แผลใหญ่กวา่หลานชายอีก ปรากฏวา่เลือดนี�อาบหนา้ถา้เป็น
ปกติเราไม่รู้จกัหมอเขียว เราจะตอ้งรีบไปโรงพยาบาลแต่วนันั�นเราไม่ตื�นเตน้ค่ะฉี�มาเลยค่ะก็ชโลมฉี�
พอหลงัจากนั�นเราก็ คือถา้เราพอดีเราทาํงานนอกบา้นกนั เราตอ้งไปที�ร้านกนั ก็จะพกนํ� าสกดัไป ไป
ฉีดตลอดเวลาถา้มนัแหง้เราก็ฉีดก็ภายในเวลาไม่กี�วนั แผลก็หายโดยที�เราไม่ตอ้งไปหาหมอเราก็เลย
บอกว่า ถ้ามนัดีอย่างนี� เรานี�แทบจะหันหลงัให้กบัโรงพยาบาลโดยที�ว่าเราสามารถพึ� งตวัเรามนั
เกิดขึ�นไดแ้ลว้มนัไม่ไดย้ากเกินความสามารถของเราเลย ถา้หมอเขียวใหเ้ราทาํแบบนี�แลว้เราทาํได ้ 
จิตอาสา: โดยไม่ปิดแผลเลยใช่ไหมคะ 
คุณวรรณ: ไม่ปิด  
จิตอาสา: เปิดเลย 
คุณวรรณ: เปิดเลย  
จิตอาสา: ไม่ปิดเลย 
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คุณวรรณ: ใช่ 
จิตอาสา: 3 วนัแหง้ ไม่มีรอยแผลเป็นนะคะ 
คุณวรรณ: ค่ะ 
จิตอาสา: แลว้เคสต่อไปล่ะคะ 
คุณวรรณ: เคสต่อไปนี�ก็คือ อนันี�ก็ทิ�งช่วงมานานหน่อยจนกระทั�งเมื�อตน้ปีที�แลว้ ก็คนใกล ้ๆ 
ตวัของนอ้งสาวนี� สามีของนอ้งสาวเขาไปโรงพยาบาลแลว้หมอบอกวา่เขาเป็นตบัอกัเสบ คือเขารู้ตวั
ตอนที�ประมาณเดือนมกราคมนี� พอเขารู้ปัcบนี�เราไม่ไปรักษากบัหมอต่อ เรามาเขา้ค่ายหมอเขียวคือ
ช่วงเมื�อตอนวนัที� 24 มกราคม ปีนี�  ก็เลยพาเขามาเขา้ค่าย หลงัจากนั�นเราก็พาไปต่อที�แดนอโศกอีก 
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณวรรณ: แลว้ก็คืออยูบ่า้นนี� ยา 9 เมด็นี�เขม้ขน้กนัมากนํ�าสมุนไพรฤทธิW เยน็สด นํ� าฉี�อะไร เรา
ใช้ทุกอย่างจดักระดูก โยคะ กดจุด ทุกสิ�งทุกอย่างเราทาํหมดอาการเขาก็ดีขึ�น แลว้ก็เหมือนกบัว่า
อะไร เราจะมีขอ้เปรียบเทียบกนัน่ะ คือในเวลาเดียวกนันี� ก็จะมีเพื�อนบา้นใกล ้ๆ กนัเขาก็ป่วยเป็น
โรคนี� เหมือนกนั ก็รู้พอ ๆ กนันี�ล่ะค่ะปรากฏวา่ 2 เดือนเขาไปรักษาทางการแพทย ์เต็มอตัราที�หมอ
จะจดัให้หมด ปรากฏวา่พอ 2 เดือนผา่นไปหมอบอกวา่ กลบับา้นเถอะ หลงัจากนั�น 7 วนั เขาก็ไป 
ไม่กลบัเลย ซึ� งแตกต่างกบัเรานี� เราไม่รักษาแต่เราใชย้า 9 เม็ด เรายงัอยูม่าได ้แลว้ที�สําคญันี� นอ้งเขย
เขางดเนื�อสัตวเ์ขาก็ยงัสามารถมีชีวิตอยูไ่ด ้ยงัไปจ่ายตลาด ปลูกตน้ไมห้รือวา่ทาํกิจกรรมอะไรปกติ 
เขาไดอ้ยู ่
จิตอาสา: ใชชี้วติเหมือนคนปกติเลย 
คุณวรรณ: ปกติหมดเลย แต่วา่มีเพิ�มยา 9 เมด็ มาเชา้มาถึงก็ดีทอ็กซ์เชา้เยน็  
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณวรรณ: แลว้ก็จะมีแช่มือแช่เทา้แลว้ก็มีอบตวัอะไรพวกนี� เราจะทาํกนัครบทุกอย่าง เขาก็ดี
ขึ�นมา อะไรอยา่งนี�ค่ะ แต่ตอนนี�ดว้ยอะไร เหมือนกบัวา่ 
จิตอาสา: เขาไปสแกนใช่ไหมคะ  
คุณวรรณ: ใช่ ๆ 
จิตอาสา: พอดีเขาอยากทราบวา่ตวัเองหายหรือยงัก็เลยไปพบแพทยแ์พทยก์็แนะนาํให้สแกน
ไม่แน่ใจนะคะวา่สแกนอะไรก็คือเหมือนกบัไปรับรังสีเพิ�มน่ะค่ะ 
คุณวรรณ: ใช่ 
จิตอาสา: นะคะ ซึ� งจุดนี� อาจารยห์มอเขียวเคยบอกวา่ ไม่จาํเป็นไม่ตอ้งตรวจละเอียด ถา้เรา
เบากายมีกาํลงัแลว้นะคะ ใหเ้รามั�นใจตวัเองนะคะ เคสนี�ก็คือไปรับพิษมานะคะ แลว้ยงัไงต่อคะ  
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คุณวรรณ: คือตอนที�ไปรับนี� นอ้งเขาก็เล่าให้ฟังว่ามนัเหมือนกบัอะไร เวลาที�เขาจะสแกนนี�
เจา้หนา้ที�เขาจะอยูน่อกหอ้ง เขาไม่มาอยูก่บัเราเลย 
จิตอาสา: ใช่ เขากลวัตาย 
คุณวรรณ: เขากลัวตาย แต่ตอนนั�นนี�หมอไม่ได้บอกว่ามนัอนัตรายอะไร เราก็ไม่รู้ แต่พอ
หลงัจากนั�นกลบัมานี� จะเริ�มมีอาการนิดหนึ�งหงุดหงิดง่าย  
จิตอาสา: หงุดหงิดง่าย 
คุณวรรณ: หงุดหงิดง่าย 
จิตอาสา: หลงัจากรับพิษมา 
คุณวรรณ: หลงัจากรับพิษมา แต่วา่เขาก็ยงัสู้ตลอด แลว้ก็ที�สําคญั 4 เดือนนี�เขาไม่กินเนื�อสัตว์
เลยตั�งแต่รู้ตวัวา่เป็นไม่กินเลย 
จิตอาสา: ค่ะ แลว้ ณ วนัที�เขาจากไปเขาทาํยงัไงคะ 
คุณวรรณ: ก่อนเขาจากไปก่อน คือวนัที�เขาไปนี�เขาก็ยงัเดินลุกนั�งได้ปกติ ยงันัดกนัว่า เออ 
เดีbยวหายป่วยแลว้จะไปเที�ยวกนั  
จิตอาสา: ค่ะ  
คุณวรรณ: แลว้พอคืนนั�น เราก็ยงัคุยกนั วา่เดีbยวพรุ่งนี�นะเราจะพฒันาการถอนพิษของเราแบบ
ไหน อะไรอย่างนี� เราก็วางแผนกนัอยู่ทุกวนั เขาก็บอกเดีbยวเขาจะทาํอย่างนี�  ๆ ปรากฏว่าวนัรุ่งขึ�น
มาตี 5 เขาลุกมาเขา้หอ้งนํ�าปกติ พอเสร็จธุระอะไรเสร็จ เอะ๊ เขาเป็นลมไปเลย  
จิตอาสา: ค่ะ แลว้ก็จากไปอยา่งสงบ 
คุณวรรณ: เขาจากไปแต่คือว่าไม่ตอ้งโอดครวญ คือช่วงที�อยู่เขาก็ไม่ไดต้อ้งเจ็บปวดทรมาน
มากแลว้ ก็คือเหมือนกบัว่าอะไร ที�สําคญันี�สิ� งที�หมอเขียวสอนไปเรื�องการวางขนัธ์นี�มนัทาํให้เรา
ช่วยเราไดเ้ยอะช่วยทั�งคนไขท้ั�งคนที�อยูข่า้งหลงั คนไขนี้�ทาํใหเ้หมือนกบัเราไม่ตอ้งฟูมฟายกนั  
จิตอาสา: เราวางใจได ้ 
คุณวรรณ: วางใจแลว้ก็เหมือนกบั 
จิตอาสา: วา่เขาไปเปลี�ยนเอาร่างใหม่ที�ดีกวา่เก่า 
คุณวรรณ: ใช่ก็ยงับอกวา่หนงัสือเล่มเล็ก ๆ นี�แต่มนัมีคุณค่ามาก มนัสามารถที�จะช่วยให้เรานี�
ทาํใจไดก้บัการจากไปของเขา  
จิตอาสา: แลว้ที�บา้นมีอีกไหมคะ  
คุณวรรณ:  มีค่ะ ก็ทุกวนันี� นี� นํ�าสมุนไพรฤทธิW เยน็สดนี�ขาดไม่ได ้
จิตอาสา: ค่ะ แลว้นอ้งชายล่ะคะนอ้งชายที�มาดว้ยวนันี� เป็นยงัไงบา้งคะ  
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คุณวรรณ: อ๋อ ก็คือเขาก็จะแบบ เหมือนกบัอะไรเขาก็อยากจะมีสุขภาพที�ดี เขาก็พยายามทาํ
อะไรหมดตลอดอยา่งนี�ค่ะ ก็คือสุขภาพนี�เดีbยวนี�ก็ไม่อยากจะคุย นอ้งชายยงัหล่อ 40 กวา่แลว้ยงัหล่อ  
จิตอาสา: คือวนันี� ไปทานขา้วกบัน้องชายเขานะคะตอนเที�ยง เราก็ยื�น ยื�นอะไรให้นะ ยื�น
ขนมอะไรก็ไม่ทราบ คือจิตอาสาซื�อมาฝากกนัค่ะ คือเวลาเรามาค่ายแต่ละคนก็จะถือขนมขา้วตม้
อะไรมาฝากกนันะคะ ก็ยื�นใหน้อ้งชายเขานอ้งชายบอกไม่ทานค่ะ จะทานแต่ของในค่ายเท่านั�น 
คุณวรรณ: คือเขาเป็นความตั�งใจเขาเลยวา่ถา้เขามาค่ายนี� คือถา้อาหารพิษนี� สามารถหานอก
ค่ายไดเ้ยอะแยะแต่ถา้อาหารสุขภาพนี� ถา้มาหมอเขียวแลว้เขาจะไม่ยอมสูญเสียโอกาสนี�  
จิตอาสา: โอกาสทองนะคะ 
คุณวรรณ: ใช่  
จิตอาสา: ทุกท่านเห็นดว้ยไหมคะ โอกาสทองอาหารในค่ายนี� หาทานขา้งนอกไม่ไดน้ะคะ
แลว้มีเคสอื�นอีกไหม  
คุณวรรณ: มนัจริง ๆ เยอะค่ะเยอะ เพราะว่าทุกวนันี� ชีวิตของเรานี�หนัหลงัให้กบัโรงพยาบาล
ถา้อยา่งหลายชายนี�เป็นไขขึ้�นมานี� กวัซา เราไม่ตอ้งไปเรียกเขากวัซานะ เขาจะบอกเลยวา่หม่ามา้กวัซา 
ให้อาโนหน่อย หรือวา่ถา้มีอยา่งนี�  เขาจะเห็นนํ� าสกดัหรือวา่นํ� าสมุนไพรฤทธิW เยน็สดเขาจะสามารถ
กิน เขารู้เขารู้เลยวา่ถา้เขาป่วยไม่สบายไอต้วันี�สามารถที�จะช่วยเขาได ้
จิตอาสา: เด็กยงัรู้เลยนะคะ 
คุณวรรณ: เด็ก 5 ขวบเองนะคะ 
จิตอาสา: แลว้พวกเรา ผูใ้หญ่อยา่งเราจะรู้ไหมคะ 
ผูฟั้ง:  รู้ 
จิตอาสา: แลว้มี เห็นคุณพ่อคุณพ่อเป็นยงัไงบา้งคะ 
คุณวรรณ: อ๋อ คือ คุณพ่อเขาครั� งหนึ�งเขาเคยมีอาการขาดนํ�าตาล โดยที�เราไม่รู้วา่นี�คืออาการ
ขาดนํ�าตาล  
จิตอาสา: อาการนี�ก็คือนํ�าตาลตกน่ะค่ะเป็นเบาหวาน 
คุณวรรณ: ตอนนี� เราก็ไม่รู้จะทาํยงัไงแต่เราคิดถึงหมอเขียว เอ๊ะ จบัมือพ่อเราทาํไมเยน็จงัเราก็
เลยไปเอาฤทธิW ร้อนเราก็เลยไปทาํนํ� าขิงให้คุณพ่อโดยใส่นํ� าตาลไปนิดหนึ� ง ซึ� งนํ� าตาลตวันี�  เรามารู้
ภายหลงัวา่ มนัช่วยพ่อเราจริง ๆ ตรงนี�แลว้ก็อีตอนที�พ่อยงัไม่ไดมี้นํ� าขิงนี� ลูก 4 คนนี�ก็จะมารุมเลย 
อีกคนมือซา้ย อีกคน 
จิตอาสา: กดจุด 
คุณวรรณ: กดจุดไล่ลมปราณกนัหมด 
จิตอาสา:  ค่ะ 
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คุณวรรณ: แลว้ก็ที�สาํคญันี�ก็จะบอกวา่ไอจุ้ดเน่ยกวนนี� มนัช่วยไดจ้ริง ๆ พอ่ตื�นจากตรงนี�   
จิตอาสา: เขาเรียกจุดช่วยชีวิตค่ะ คือของดิฉันเองนี�สมยัเด็ก ๆ นะคะโดนมีดบาดก็ชี� ให้แม่ดู 
แม่ ๆ เลือดออก คือจะหลอกแม่น่ะค่ะปรากฏวา่เป็นลมไปเลย ตอนเด็ก ๆ นะคะแม่ก็กดตรงนี�นะคะ 
เสร็จแลว้ตวัเองฟื� นขึ�นมาก็ร้อง โอ๊ย เจ็บ ๆ เจ็บ จาํไดเ้ลยค่ะวา่แม่กดตรงนี� ล่ะค่ะ ตรงใตจ้มูกตรงนี�
จุดสาํคญัเขาเรียกจุดชีวตินะคะถา้เราศึกษาโยคะดี ๆ นี�มนัจะมีจุดช่วยชีวิตอีกประมาณ 2-3 จุดนะคะ
ตอ้งไปเรียนรู้เพิ�มเติมนะคะเพราะวา่เกี�ยวกบัเรื�องกดจุดโยคะ นี�ตอ้งศึกษารายละเอียดนะคะ ตวัเองก็
ยงัไม่เก่งนะคะเพราะวา่เพิ�งจะเริ�มเป็นจิตอาสารอบแรกค่ะนะคะ แต่ก็ไดป้ระมาณหนึ�งนะคะ แต่ว่า
ถา้เราอยากจะ ถา้เราอยากช่วยคนรอบ ๆ ขา้งเราไดน้ะคะ เราก็น่าจะเรียนรู้นะคะเรียนรู้แลว้ก็ฝึกฝน
นะคะ ณ ถึงนาทีวิกฤตินี�นะคะ การไปโรงพยาบาลนี�บางครั� งนี�เหมือนส่งคนไปตายนะคะ คือก็มี
ประสบการณ์ของตวัเองเหมือนกนัของคุณแม่นะคะ ไปถึงนี�ถา้ช็อกเขาก็ใส่สายยางใส่หลอดคอ ใส่
อะไรต่ออะไรระโยงระยางนะคะสุดทา้ยท่านก็ไม่ฟื� นค่ะ ท่านก็จากไป แลว้ก็จากไปอยา่งทรมานนะ
คะก็เลยมีความรู้สึกวา่อยากมาศึกษาจะไดช่้วย จะไดช่้วยคนรอบ ๆ ตวัแลว้ก็คนอื�นค่ะ  
คุณวรรณ: ก็นี�  วรรณก็คิดอย่างนี� วรรณเลยคิดว่าไอ้การที�เราเรียนรู้ยา 9 เม็ดนี�  จนเราไป
สามารถใชง้านไดร้ะดบัหนึ�งถามวา่นี�พอมนัจะเกิดวิกฤตินี�เรามั�นใจตวัเองวา่เราทาํที�ตรงนี� เราเรียนรู้
มาเราใช้ได้จริง แต่พอมนัถึงจริง ๆ อนันั�นน่ะเรารู้แล้ว เราอย่างน้อย ๆ เรามีสติที�เราไม่กลวั แต่
ตอนนี� นี� เราอยากจะรู้ลึกอยากจะไดม้ากกวา่นั�น เลยมาเป็นจิตอาสาแลว้ก็ตั�งใจวา่จะไปลงแพทยว์ิถี
ธรรมเพิ�มดว้ย  
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณวรรณ: เพื�อที�เหมือนกบัว่า คนใกล ้ๆ ตวัเรานี�เราก็สามารถที�จะช่วยเหลือเขาได ้แลว้ในทาง
เดียวกนันี�เราก็สามารถที�จะไปเกื�อกูลแลว้ก็ช่วยคนอื�นได ้โดยที�คนอื�นเขาก็ทาํให้เรามีความรู้ ช่วยกนั
ไป ช่วยกนัมาค่ะ 
จิตอาสา: ดีเลยค่ะทั�ง 2 คนนะคะ เราจะสมคัรเป็นนกัเรียนแพทยว์ถีิธรรมรุ่น 3 พร้อมกนัค่ะ
โรงเรียนจะเปิด 1 กรกฎาคมค่ะ มีใครสนใจอยากเป็นนกัเรียนแพทยว์ถีิธรรมกบัเราไหมคะ สุดทา้ย
มีอะไรจะฝากพวกเราทุกคนบา้งค่ะ  
คุณวรรณ: ก็คืออนันี�ถา้จะฝากนี�วรรณคิดวา่อะไร สิ�งที�หมอเขียวใหไ้ปนี� เราพึ�งตนเองไดจ้ริง ๆ  
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณวรรณ: แลว้มากกว่านั�นนี� เราสามารถช่วยคนอื�นหรืออยา่งนอ้ย ๆ  นี�เราสามารถที�จะประคอง
คนอื�นเขาไปกบัเราได ้ซึ� งคิดวา่มนัเป็นการทาํความดีซึ� งอยูใ่นวสิัยที�เราทาํไดแ้ลว้เราก็จะมีความรู้สึก
วา่เออ อยา่งนอ้ย ๆ นะเราก็ไม่ตอ้งไปพึ�งคนอื�นแลว้ “อตัตา หิ อตัตโน นาโถ” อยูที่�ตวัเรา โดยวงเล็บ
นิดหนึ�ง ยา 9 เมด็ของหมอเขียว 
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จิตอาสา: ค่ะ เดีbยวส่วนตวันะคะ ดิฉนัอยากจะแลกเปลี�ยนประสบการณ์นิดหนึ�งนะคะ จริง ๆ 
เขาให้มาสัมภาษณ์นะคะแต่อยากแลกเปลี�ยนเวลามนัเหลือนิดหน่อยนะคะ ก็คือมีเพื�อนคนหนึ�งนะ
คะ  เขาชอบปวดทอ้งนะคะหลงัรับประทานอาหาร  เขาก็จะซื�อยาธาตุทั�งหลายนี�เป็นโหล ๆ นะคะ 
ทานหลงัอาหารนะคะ แลว้ก็เวลานอนนี�นะคะ เขาจะจุกที�อกค่ะ หายใจไม่ออกนะคะ บางทีก็อว้กนะ
คะ เป็นมาหลายสิบปีเลย เป็นมานานแลว้ เขาก็แกโ้ดยการไม่ทานเนื�อสัตวก์็ยงัไม่หายนะคะ เสร็จ
แลว้ตอนดิฉนักลบัจากค่ายครั� งแรกนี�เขาก็มาหาที�บา้น เขาถามวา่รัตน์ ทาํอะไรไปบา้งนี�เลยบอกเรา
ทานฉี�แลว้นะเหรอ แลว้ทานยงัไง ก็ใส่แกว้แลว้ก็ทานเลยเพราะเราฝึกทานในค่ายแลว้มนัจืด เหมือน
นํ�าสกดัยา่นางเป๊ะเลย เพราะเวลาไปพอกหนา้นะคะ แลว้ซื�อนํ�าสกดัมาพ่นหนา้นี� มนัรสชาติเดียวกนั
ค่ะ ก็บอกเพื�อนที�ไปดว้ยกนับอกกลิ�นเดียวกบันํ� าสกดัย่านางเลยนะคะ เมื�อบอกเขาเสร็จ เขาก็บอก
ขอแกว้หน่อยสิ ซื�อมากี�ใบ 2 ใบเป็นแกว้สแตนเลสธรรมดา ๆ นี�ไหนรัตน์ใส่อะไร บอกใส่แกว้เขาก็
เอากลบัไปใบหนึ�ง แบ่งให้เขาไปนะคะแลว้เขาก็หายไปประมาณอาทิตย ์2 อาทิตยน์ะคะ เจอกนัอีก
ที เขาบอก รัตน์รู้หรือเปล่าตั�งแต่วนันั�นนะ เรากินฉี�เราไม่เคยปวดทอ้งอีกเลยค่ะ ไม่ตอ้งพึ�งยาธาตุอีก
เลยมนัหายไปโดยปลิดทิ�งเลยค่ะทั�ง ๆ ที�เขาเป็นมาหลายปีนะคะ แลว้สุดยอดกวา่นั�นคือ เพื�อนคนนี�
นะคะไปช่วยแม่ชีที�วดันะคะ วดัชนะสงครามน่ะค่ะ ไปช่วยไสนํ� าแข็ง จะถวายพระนะคะ แลว้โดน
ไอใ้บมีดมนัเฉือน เฉือนเขา้ไปที�นิ�วนะคะ เขาเคยไดย้ินเราเล่าให้เขาฟังนะคะวา่ฉี�นี�แหละแช่ไปเลย
แผลหายแน่นอนเพราะวา่ประสบการณ์ตวัเองง่าย ๆ เลยนะคะ หวักรอฟันปลอมนี�มนัทิ�มนิ�วนะคะ 
ทิ�มเขา้ไปในนิ�วอย่างนี�  มนัจะเจ็บอีก 2-3 วนัอย่างตํ�านะคะ เราก็เล่าให้เขาฟังว่าตั�งแต่เราแช่ฉี� นี� 
วนัรุ่งขึ�นจะไม่รู้สึกเจบ็นิ�วไปเลยค่ะ คือถา้มนัเจ็บเราจะทาํงานลาํบากไงคะ เรากดนี�เราจะหายเจ็บ ก็
เล่าให้เขาฟังแลว้ก็บอกว่า เวลามีแผลมีเลือดนี�ให้แช่ฉี�นะคะ วนันั�นนี�เขาจาํคาํเราไดแ้ม่นเลยค่ะเขา
เขา้หอ้งนํ�านะคะ ลา้งขนัในหอ้งนํ�า แลว้ก็ฉี�ใส่ขนั แลว้ก็เอานิ�วที�เลือดโชก ๆ นี�แช่นะคะ แช่เสร็จเขา
บอกวา่เลือดมนัจะไหลพลั�ก พลั�ก ๆ คือในฉี�นี�มนัจะมีสารละลายลิ�มเลือดนะคะ มนัละลายลิ�มเลือด
จนแผลสะอาดแลว้มนัก็หยุดเองค่ะ เขาก็เอาพลาสเตอร์พนันิ�วเขา แลว้ก็ไปทาํเหมือนไม่เกิดอะไร
ขึ�น คือไม่กลา้เล่าให้แม่ชีฟังเดีbยวเขาตกใจไงคะ เขาก็ไปถวายของให้พระเรียบร้อย ครึ� งชั�วโมงผา่น
ไปก็ไปพบแพทยน์ะคะ เขามีประกนัค่ะ เขามีประกนัชีวติปรากฏวา่แพทยบ์อกวา่แผลคุณน่ะลึกมาก
เลยนะ แต่มนัปิดดีมากเลยไม่ตอ้งเยบ็นะคะ แลว้หลงัจากนั�นนี�อีก 2-3 วนัเขาก็มาเล่าวา่แผลเขานี�ไม่
มีรอยต่อเลยค่ะ แห้งสนิทไม่มีรอยต่อนะคะ เป็นยงัไงคะอศัจรรยไ์หมคะ ส่วนตวัเองนี�นะคะ เคย
โดนมีดบาดนะคะ แผลลึกมากเลย ลา้งอยู่เป็นอาทิตย ์ๆ เลยค่ะ แลว้ทุกครั� งที�ลา้งแผล แลว้ก็ใส่ยา
อะไรต่ออะไรของแพทยแ์ผนปัจจุบนันี�จาํไดว้า่ทรมานมากค่ะ วา่คนที�ทาํแผลทุกวนัค่ะ บอกเจ็บมาก
เจ็บมาก เดีbยวนี� สบายเลยค่ะ โดนแผลโดนอะไรนี�ฉี�อย่างเดียวค่ะ วนัเดียวก็หายแล้วนะคะ อยาก
แลกเปลี�ยนเท่านี� ล่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ  
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คุณวรรณ: แหม วรรณล่ะยงัอยากจะถามผูเ้ขา้ค่ายวา่ เอะ๊ ฉี�ดีแบบนี�แลว้นี�สนใจกนับา้งหรือยงั  
จิตอาสา: คือเรื�องประสบการณ์นี�นะคะมีเยอะค่ะ แต่จะใหพ้ดูต่อเหรอคะ  
จิตอาสา: คงเป็นเวลาอื�นนะคะ ขอบคุณท่านปฏิบติักร ขอบพระคุณคุณวรรณค่ะ 

(วรรณธนา สุวรรณศรีสาคร. สัมภาษณ์ 2556, มกราคม 31) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.47 สิรวร์ี ลาํสกุล 
หญิงไทย  
โรคเอสแอลอี (SLE) เกล็ดเลือดตํ�า 

 
จิตอาสา:  ขอเชิญคุณสิรวีร์ลาํสกุลนะคะหรือคุณเป็ดนะคะเดีbยวแนะนาํตวั แลว้ก็เล่าประสบการณ์
นะคะว่ามาค่ายแพทยว์ิถีธรรมไดอ้ย่างไร มีอาการไม่สบายอะไรหรือเปล่า แลว้ก็ปฏิบติัตวัแลว้มี
อาการเปลี�ยนแปลงอยา่งไร เชิญคุณเป็ดเลยค่ะ 
คุณเป็ด:  ค่ะ สวสัดีเพื�อน ๆ ทุกคนนะคะ ชื�อสิรวีร์ ลาํสกุล ค่ะ ชื�อเล่นชื�อเป็ดค่ะ มาจาก
นครสวรรคค์่ะ ที�มาค่ายก็คือ เหมือนแบบตวัเองเป็นโรคเกร็ดเลือดตํ�าน่ะค่ะ และก็เป็นเหมือนเอสแอลอี 
เป็นคลา้ย ๆ เหมือนโรคพุ่มพวงแต่หมอบอกว่าเป็นคนละชนิดกนั ก็คือที�มาไดก้็คือ ทีแรกโทรไป
แสงแดด แลว้เขาบอกเต็ม ก็เลยแบบดูในตารางอบรม ก็มีเบอร์โทรก็คือเจอเบอร์ป้าแขกก็เลือกโทร
เบอร์ป้าแขก ป้าแขกบอกวา่เต็มแต่อีกอาทิตยนึ์งให้ลองโทรมาใหม่เราก็เออนึกวา่เราสวดมนตไ์หว้
พระ ถา้มีบุญก็ขออีกอาทิตยนึ์ง เราโทรไปใหม่ขอให้ไดม้า พอโทรไปป้าแขกบอกว่าได ้มาได ้ป้า
แขกลงชื�อให้แลว้ ก็ดีใจมากค่ะที�ไดม้า แลว้ก็ที�รู้จกัหมอเขียวก็คือดูในอินเตอร์เน็ตพอเจอก็เหมือน
น่าจะรักษาเราได้ เพราะรักษาแบบทาํทุกอย่างแล้วค่ะ เหมือนไม่ดีขึ� น แต่นี� ดูคนค้นฅนแล้วก็
ประมาณศูนยบ์าทรักษาทุกโรค อนันี� ไม่ตอ้งเสียตงัคน่์าจะลองดูไป น่าจะไปแบบ น่าจะคิดวา่น่าจะ
ทาํได้ค่ะ เพราะเหมือนกินยา กินยาและอาการก็ไม่ดีขึ�นบวมขึ�น ๆ ตลอดเลยค่ะแลว้ก็มนัก็จะไม่
สบายตวั ปวดหวั เมื�อยเนื�อเมื�อยตวั ทอ้งเเน่นไม่สบายตวัตลอดเลยค่ะ 
จิตอาสา: เป็นเอสแอลอี มาประมาณกี�ปีแลว้คะ 
คุณเป็ด:  เริ�มเป็นเอสแอลอีประมาณ 3 ปี แต่ตอนแรกเป็นไอทีพีน่ะค่ะ เป็นเหมือนเกล็ด

เลือดตํ�าประมาณ 10 ปีค่ะ 
จิตอาสา: 10 ปี ก็คือรักษาโดยทานยาอยา่งเดียว  
คุณเป็ด:  ค่ะ ทานยาอยา่งดียวค่ะ  


