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จิตอาสา: คุณหมอใหท้านยาประเภท น่าจะเป็นพวกสเตียรอยด์ 
คุณเป็ด:  ค่ะ กินสเตียรอยดค์่ะ  
จิตอาสา: ค่ะ แต่ก่อนนํ$าหนกัเยอะอยา่งนี$ไหมคะ 
คุณเป็ด:  อืม 75 ค่ะ 
จิตอาสา: โครงร่างใหญ่ 
คุณเป็ด: แต่ตอนหลงัคือ ร้อยโล ตอนก่อนมานี.ร้อยกิโลพอดี แต่คือชั.งเมื.อวานก็เหลือ 97 ค่ะ  
จิตอาสา: ก็คือนํ$าหนกัขึ$นเรื.อย ๆ  
คุณเป็ด:  ขึ$นตลอดเลยค่ะ  
จิตอาสา: โทษนะคะ คือคุณเป็ดเองอายุแค่ 39  
คุณเป็ด:  ค่ะ อาย ุ39 
จิตอาสา: ก็คือเป็นมาประมาณ 3 ปี ทานยามาตลอด  
คุณเป็ด:  ค่ะ 
จิตอาสา: นะคะ แลว้ก็พอถา้ที.พบคุณหมอเขียวนะคะ ที.ไดพ้บก่อนมาเขา้ค่ายได้ปฏิบติัตวั
อะไรมาก่อนไหมคะ 
คุณเป็ด:  ก็ประมาณเริ.มพอเจอ ดูในอินเตอร์เน็ตก็เริ.มประมาณทาํตาม ก็คือ ทานฉี.ก่อนเลย
และก็ดีทอ็กซ์ ดีทอ็กซ์ทีแรกก็ไม่กลา้ เพราะวา่เหมือนกลวั แต่เหมือนมนัแน่นทอ้งเกินแบบมนัตีขึ$น
หน้าจนแบบแน่นจนหายใจไม่ออกค่ะ ก็เลยเอ๊ะ ลองดู ก็เลยลองดีท็อกซ์ แต่พอทาํวนัแรกก็ แบบ
รู้สึกโล่ง โล่งสบายตวั ก็เลยทาํมาตลอดค่ะ แลว้ก็ทานสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดค่ะ 
จิตอาสา: ตอนนั$นดีท็อกซ์ดว้ยสมุนไพรอะไรหรือเปล่าคะ 
คุณเป็ด:  ก็ฉี.นี.ค่ะ หาง่ายเหมือนคุณหมอวา่ค่ะ 
จิตอาสา: ใชฉี้.เลยนะคะ เริ.ม 
คุณเป็ด:  ค่ะ ใชฉี้.แลว้ก็ผสมสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดบา้ง แลว้ก็ใส่นํ$าเปล่าค่ะ 
จิตอาสา: ค่ะ ก็ใชน้ํ$าปัสสาวะอยา่งที.คุณหมอแนะนาํนะคะ  
คุณเป็ด:  ค่ะ 
จิตอาสา: แต่ถา้นั.งใกล ้ๆ นี.นะคะ หรือใครไดพ้บคุณเป็ดในค่ายนะคะ พอดีวนัก่อนก็ไดพ้บ
คุณเป็ดในกลุ่มดว้ย เห็นบอกหนา้คุณเป็ดจะมีอาการยบุ  
คุณเป็ด:  ใช่ค่ะ 
จิตอาสา: เล่าว่าเป็นมาได้ยงัไง แล้วดูแลยงัไง แล้วในค่ายนี.ได้ปฏิบติัอะไรที.ทาํให้มนัมี
อาการเปลี.ยนแปลงมั$ยคะ  
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คุณเป็ด:  ค่ะ ก็คือหนา้นี.ที.ยบุนะคะ ก็คือตอนแรกเป็นเหมือนสิว สิวขึ$นเหมือนสิวหวัชา้งค่ะ 
มนัจะเป็นไตแขง็ ๆ แลว้ก็ไปหาหมอโรคผิวหนงัก็คือรักษาเหมือนทายา เหมือนรักษาสิวทั.วไปค่ะก็
รักษาประมาณเป็นปีค่ะ มนัก็ไม่ยุบ สิวมนัก็ไม่ยุบ มนัก็ขึ$นเป็นไตแข็ง ๆ ที.นี$ ก็ไปตรวจ พอเหมือน
แขง็มาหมอเขาก็เลยเจาะ เหมือนเจาะเอาเนื$อไปตรวจนะคะ ตรวจแลว้ก็ แลว้ก็เหมือน ไปตรวจ 2 ที.
ค่ะ แลว้ก็เหมือนแบบผลออกมาไม่เหมือนกนั ไม่เหมือนกนัเขาก็เลยส่งไปโรงพยาบาลจุฬา จุฬาเขา
ก็ตรวจอีก ตรวจแล้วก็ประมาณเจาะเนื$อไปตรวจแล้วก็เลยว่าประมาณเป็นเหมือน สรุปคือเป็น
เหมือน SLE เป็นโรคพุม่พวง แลว้ก็พอนั.นก็คือกลบัมาทานยาพิสโรนี.แลว้ก็อาการก็ไม่ดีขึ$น ทานไป
ได้ประมาณปีหนึ. ง ครึ. งปี ตรงที.มนัเป็นไตมนัก็หายไป หายมนัเนื$อมนัเหมือนยุบไป คุณหมอเขา
บอกวา่เหมือนพงัผดืมนัตาย เซลลม์นัตาย ก็คือเหมือนมนัก็เลยยุบไป พอทานพิสโรมาก ๆ เนื$อมนัก็
ขึ$นมา ตรงนี$ มนัก็เลยเหมือนบวม ๆ ตรงนี$ มนัก็เลยเหมือนยุบไป (เอานิ$วเกลี.ย ๆ บริเวณขมบัซ้าย) 
นะคะ เพราะเหมือนแบบ เหมือนเขากิน เหมือนใหกิ้นยาแลว้ใหม้นัยบุ ตรงนั$นนะคะ  
จิตอาสา: ค่ะ แลว้ในค่ายนี. มาไดป้ฏิบติัตวั กวัซาอะไรมั$ย 
คุณเป็ด:  คือ เหมือนทาํทุกอยา่งนะคะ แบบอยากหายค่ะ ทาํกวัซา ทาํอะไรทาํทุกอยา่ง ทาํกวัซา
จนหวัระบม พอเมื.อวานวนัที. 5 เริ.มอาการออกเลย เหมือนปวดหวัตวัร้อน ทอ้งเสีย พอเมื.อวานวนัที. 
6 เป็นมากเลยค่ะ แบบตวัร้อนแบบเหมือนไขขึ้$น หนกัหัวหนกัเนื$อหนกัตวั แบบเดีIยวร้อนเดีIยวหนาว
ตลอดเลยค่ะ ไดเ้พื.อน ๆ ที.ห้องแลว้ ก็พี.มีไปช่วยแบบ เหมือนตวัเองจะตายแต่คิดว่ายงัไงตอ้งหาย 
แต่ก็กงัวลเหมือนกนัวา่ แบบใหพ้ิษมนัออกอะไรอยา่งนี$  แต่ก็กลวั ยอมรับกลวัเหมือนกนั  
จิตอาสา: ถา้อยา่งนี$แลว้เรายงัเชื.อมั.นวธีิยา 9 เมด็นี$อยูไ่หมคะ 
คุณเป็ด:  เชื.อค่ะ เชื.อค่ะ  
จิตอาสา: ก็มนัทาํแลว้แบบ ทาํจนเรารู้สึกลาํบาก  
คุณเป็ด:  แต่มนัหนู คือความรู้สึกลาํบากอีกใจนะ แต่อีกใจหนึ.งคือวา่พิษมนัออกค่ะ พิษมนั
ออกยงัไงคิดวา่ยงัไงตอ้งหายค่ะ 
จิตอาสา: แสดงวา่พิษ พิษขบัพิษนะคะ เมื.อวานนี$วนัที.6ของค่าย 
คุณเป็ด:  เพราะเมื.อวานเหมือนพอไปถ่าย ดีทอ็กซ์และก็ฉี.ตอนหลงัเลย แบบเหม็นยามากเลย
ค่ะ เหมน็ เหมน็มากเลย 
จิตอาสา: ค่ะ ตอ้งบอกจริง ๆ แลว้มีบุญนะ 
คุณเป็ด:  ค่ะ คิดวา่ตวัเองยงัมีบุญพอเหมือนกนั 
จิตอาสา: ค่ะก็แสดงวา่ ไดม้าปฏิบติันี. พิษก็ออกวนัที. 6 นะคะ อยา่งที.บอกวา่ก็คือ ตอ้งบอกวา่
โชคดี พิษขบัในวนัที. 6 ก่อนกลบับา้นนะคะ ก็ยงัไดรู้้วธีิการที.ถา้เกิดไปมีพิษอาการขา้งนอกหลงัจาก
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ค่ายนะคะค่ะแลว้ก็ทา้ยนี$ อยากให้พี.เป็ดนะคะ สรุปนิดหนึ.งนะคะ ไดป้ฏิบติัตวั 9 เม็ดแลว้ มีความ
มั.นใจกบัวธีิการนี$หรือจะปฏิบติัตวัแบบเดิมคะ 
คุณเป็ด:  คิดวา่ อ๋อ ขอนิดหนึ.ง คือเหมือนตวัเองนี. ธรรมดานะจะกินแบบไม่เลือกน่ะ กินทุก
อยา่ง ก่อนจะมานี. เป็นคนชอบกินกาแฟ ยงันึกเออเดีIยวไปค่อยเริ.มตน้ใหม่ที.นี. อะไรอยา่งนี$  ก็คือกิน 
อยากอะไร จะกินอะไรก็กินทุกอยา่งเลยค่ะ แต่พอกินไปแลว้ บางทีรู้สึกไม่ดี ก็ยงัจะกิน แต่คิดวา่อนั
นี$  ขอ้นี$กลบัไปจะไม่ทาํแลว้ แลว้ก็จะปฏิบติัตาม อนัที.คุณหมอบอกนี.ค่ะ 9 เมด็นี.ค่ะ 
จิตอาสา: อนุโมทนาค่ะ ก็คือ อย่างน้อยไดม้านี. 7 วนั ไดป้ระสบความสําเร็จอย่างหนึ. งคือ 
ตั$งใจแลว้วา่กลบัไปไม่ทานกาแฟนะคะ ก็ให้อนุโมทนากบัคุณเป็ดดว้ยนะคะ แลว้ก็อยากฝากอะไร 
แนะนาํใหก้บัพี.นอ้ง เป็นวทิยาทาน 
คุณเป็ด:  ก็คือทานของนี.ค่ะ ตอ้ง มนัจะบางทีถา้เราแยเ่กินนี. เราจะรู้เลยวา่อนัไหนไม่ดี คือก็
ตอ้งไม่ตอ้งทาน เหมือนแบบถา้ก่อนมา อนัไหนไม่ดียงัทาน ก็คือเดีIยวเริ.มใหม่อะไรอยา่งนี$  อยา่คิด
อยา่งนั$นเลยค่ะ คืออนัไหนไม่ดีพอกินไปแลว้มนัจะรู้สึกไม่ถูกกบัเรา อนันั$นล่ะอยา่ทานค่ะ อนันั$น
จะดีมากเลยค่ะ  
จิตอาสา: จริง ๆ ก็คือให้ดูที.ตวัเราวา่อนัไหนที.เราทาํแลว้ดี ทาํแลว้ถูก เราก็คือเหมือนอยา่งที.
บอกมาทานอาหารใหเ้ป็นยานะคะ งั$น ณ วนันี$ นี. สบายใจกบัโรค SLE แลว้ใช่มั$ยคะ  
คุณเป็ด:  สบายใจ เชื.อมั.นวา่หายค่ะ 
จิตอาสา: เชื.อมั.นว่าหายนะคะ ก็ขอให้คุณเป็ดนะคะ ก็ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื.องนะคะ 
ขอบพระคุณค่ะ สาธุค่ะ 

  (สิรวร์ี ลาํสกุล. สัมภาษณ์ 2556 :มกราคม 31) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.48 จตุพร อารีกฤกษ ์
หญิงไทย   
จงัหวดัราชบุรี 
อาการติดกาแฟ 
 
คุณทิพย:์ สวสัดีทุกคนนะคะชื.อจตุพร อารีกฤกษ ์เป็นพยาบาลวิชาชีพอยูอ่นามยับา้นยาง ที.

บา้นโป่งค่ะ ชื.อเล่นชื.อซิ$มบางคนอาจจะเรียกซิ$มโบะ๊ก็ไดค้่ะ ที.เขา้มาอยูต่รงจุดนี$ คือ
อนัดบัแรกเลยเป็นคนที.โชคดี แต่ดีนอ้ยกวา่คนอื.น เวลาจดัค่าย คือเมื.อเดือนพฤศจิกายน 
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ที.เขาจดัค่ายดอนตาล ก็โชคดีค่ะ ไปอบรมที.อื.นแต่ไม่ไดไ้ปดอนตาลติดงาน เมื.อ
ประมาณสักเมื.อไม่นานมานี$  ก็มีอีกที.เมืองกาญจน์ ก็โชคดีอีก เต็ม ไม่ไดไ้ปทีนี$ เรา 
ก็เลยบอก โอโ้ห เราไม่มีพรสวรรคด์า้นนี$ เนอะ เราพรแสวงแลว้กนัเสิร์ชเน็ตเลยหา
ขอ้มูลเองวา่หมอเขียวคืออะไร ตอนแรกก็ไม่รู้เคยแต่ไดย้ินชื.อเป็นยงัไง ๆ แลว้ดว้ย
ความที.ว่าใจรักเรื.องนี$ เรื.องสมุนไพรการแพทยท์างเลือก เพราะว่ารุ่นย่ารุ่นยายนะ
คะ หมอตาํแย เป็นหมอนวดหมอตาํแย อาจจะสืบสายเลือดมาก็ได้นะก็เลย
กรรมพนัธ์ุเลือดมนัแรงก็เลยชอบเรื.องสมุนไพรใกลต้วันี. ชอบหมดเลยก็เลยศึกษา
เพิ.มเติมเอา แลว้ก็โชคดีอนันี$ โชคดีค่ะมี พี. ๆ ที.เราสนิทที.เราทาํงานดว้ยเขาเป็นผู ้
โชคดีกวา่เราเขาไดไ้ปดอนตาลเราไม่ทาํเอง แต่เรามีเครือข่าย เราก็เลยถามมีพี.คน
แรกเขาอยูด่าํเนิน หมอกอ้นเขาจดัค่าย จดัค่ายที.เล็ก ๆ ก่อน 3 คืน 4 วนัที.ดอนคลงั 
เราก็อาศยัทาํตามบา้ง เขาบอกว่าดูตวัอย่างที.ดีแลว้เอามาปรับปรุงใช่ไหมคะ ให้ดู
ตวัอย่างไม่ตอ้งไปคิดเองให้เหนื.อยเราก็ดูของเขาเราก็ไปเขา้ค่ายของเขาก่อน ดูว่า
เป็นยงัไงทาํตามของเขาเลยก็สเต็ป 9 เม็ดเลย เป็นคนติดกาแฟก็เหมือนที.พี.สุบอก
พยาบาลเชา้ขึ$นเวรกลวัง่วง เวรบ่ายเวรดึกกินกาแฟแต่หนูแกว้เดียว เขาบอกกินแลว้
มนักระปรี$ กระเปร่า เรา เขาบอกวา่อนัดบัแรกตอ้งอดกาแฟให้ไดว้นัแรกเขาเรียกวา่
ลงแดง นะคะเหมือนยาเสพติดนะคะลงแดงทาํยงัไงดีนะพี.บอกวา่ตอ้งอดให้ได ้อด
ให้ไดผ้่านวนัแรกแลว้มนัจะหาย พี.เขาระดมกนัใหญ่เลย ขูดขูด โอโ้ห จนแดงไป
หมดแลว้ขดูกวัซาให ้หายค่ะจริง ๆ เจอมากบัตวั รุ่งขึ$นไม่ปวดแลว้ มนัไดผ้ลจริง ๆ 
ปวดตรงไหนทาํตรงนั$นแลว้อยูที่.ใจถา้ใจเราวา่ไม่ก็คือไม่ก็อดได ้อดกาแฟได ้ตอน
นั$นนะคะ (เสียงปรบมือ) ขอบคุณค่ะใช่ไหมคะเขาเรียกวา่ลงแดงเหมือนยาเสพติด
ค่ะทีนี$ พอไปดูค่ายของพี.เขา เขาจดัค่ายเสร็จทีนี$ บา้นโป่งเอามั.งกลวัน้อยหน้าของ
ดาํเนินเขาจดัไปแลว้ อยากไดเ้ราก็เลยจดับา้งทีนี$ เผอิญสถานที.ของบา้นโป่งนี.มนัจะ 
เรายงัใหม่เราก็จะหายากนิดหนึ.ง ทีนี$สํานกัแม่ชีที.ดอนคลงัค่ะที.ดาํเนิน เขาให้ความ
อนุเคราะห์ดีมากเลย เราก็เลยไปสวมต่อ พี.เขาจดัค่าย 3 วนั 4 วนัเสร็จ เวน้วนัหนึ.ง
เราจดัต่อ ของครัวก็ยงัเหลือ สถานที.ก็พร้อม มีแม่ชีช่วยดว้ยสบาย เราก็เลยไดจ้ดั
ค่ายทีนี$ค่ายครั$ งแรกที.เราจดันี.คนในเขตพื$นที.เขาก็ยงัไม่ค่อยรู้จกัการจะดึงเขาไปมนั
ก็ยาก อนัดบัแรกหนูเอาอสม. หนูก่อนเลยใชอ้าศยัวา่เอาคนของเราก่อนก็เอา อสม. 
เราไป แลว้ก็มีบางคนที.เขารู้จกัหมอเขียวมาก่อนหนูอีกแลว้เขาก็ทาํวิธี ทาํประพฤติ
ปฏิบติัตวัแบบนี$ เขาเป็นคนไขม้ะเร็งเตา้นมพอเขารู้เรื.องปุ๊บอุ๊ย หมอ หมอซิ$ม หมอ
ซิ$มพี.ไปดว้ยเขาไป แลว้เขาก็ดีใจมากเขาบอกหมอพี.น่ะอยากไปหลายครั$ ง แต่พี.ไป
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ที.ไกล ๆ ไม่คิดว่าจะไดเ้จอใกล ้ๆ ที.บา้นเรา แลว้ไม่คิดว่าหมอจะทาํเขาชอบมาก
แลว้เขาก็ไป ก็อยูจ่นครบ 4 วนั แต่บางคน หมอพี.ขอ 2 วนั เราก็วิ.งไปรับไปส่ง อยู่
ถามวา่เหนื.อยไหม ก็เหนื.อยแต่มนัไดป้ระโยชน์ สาํหรับบางคนอาจจะไม่เห็นความ
ดี อาจจะไม่เห็นวา่มนัไดป้ระโยชน์ แต่มีแค่กลุ่มไม่กี.คน แค่สัก 2 คนหรือ 3 คนเรา
ก็ชื.นใจแลว้ที.วา่เขาเห็นประโยชน์ตรงนี$  แลว้เขาไปดูแลตวัเองได ้เราก็ชื.นใจแลว้ก็
มนัไดผ้ลดีพอเรากลบัจากค่ายเสร็จ อนันี$ เริ.มพูดเรื.องนํ$ าปัสสาวะ พอดีมีวิทยากรที.
หนูเชิญมานะคะ คือหนูไม่ผา่นประสบการณ์การเขา้ค่าย แต่อย่างที.บอกหนูอาศยั
เครือข่าย มีพี.ทีมงานบา้นโป่งหลายท่านเป็นคนใจบุญอยา่งพี.รินจงอยา่งนี$ค่ะ นั.นก็
ไปช่วย ไปทั$ง 4 วนัเลยไม่ขาดเลย ไปช่วยทุกที.เลย พี.สมชยัก็ไป ที.ทาํนํ$ าสมุนไพร
ฤทธิ> เยน็สดนะคะแลว้ก็พี.กอ้นนี.อยูส่แตนบายเป็นพ่อมหาของเรานะคะ คอยรับส่ง
ให ้มีพี.หลายท่านที.ไปช่วย ทีนี$ เราไม่ไดท้าํเองแต่เราเป็นผูจ้ดั อาศยัประสานงานเอา
แลว้ก็มีพี. ๆ ช่วยเรา ทีนี$ พอหลงัจากนั$นนี. ทีนี$ เรื.องนํ$ าปัสสาวะ มีพี.เขาก็ไปอธิบาย 
พรีเซนตใ์ห้ฟัง บรรยายให้ฟังดว้ยความเราก็อยากลอง เดีIยวหาวา่คนจดัไม่ทาํจริง
อนัดบัแรกเราก็ลองดูก่อน ก็ใช้กระป๋องเขาบอกว่าการทาํดีท็อกซ์ ใชข้วดดีท็อกซ์
ใช่ไหมคะ ใชน้ํ$าปัสสาวะได ้เราก็ลองก่อน ปัสสาวะไปนิดหนึ.ง แลว้เขาบอกให้เอา
นํ$ าเจือจางใช่ไหมเราก็จะลองฉี.ตวัเองสิวา่เป็นยงัไง เราก็กระดกขวดสิ จะดมกลิ.น
ก่อน ไม่กลา้แตะ จะดมกลิ.นที.ไหนไดก้ระดกเขา้คอเต็ม ๆ เลยโอโ้หแต่มนัเหมือน
นํ$ าชาเลย มนัไม่มีรสชาติเลย ก็คนถึงได้หน้าใสอย่างนี$ ไงคะกินแล้วหน้าจะใส 
สมุนไพรฤทธิ> เยน็สดก็ทาํให้หนา้ใสนะ ผิวพรรณผอ่งใสแต่ปัสสาวะน่ะนั.นแค่อึก
เดียวนะถา้กิน 10 อึกไม่ยิ.งกวา่นี$ เหรอใช่ไหมกินไปอึกเดียวมนัก็ อืม อยา่งนี$ นี.เอง 
แต่พอวนัไหนที.เรากินเนื$อสัตวบ์า้งอยา่งนี$นะ ก็ไปแตะ ๆ ดู อื$อหืมเค็ม แต่ถา้ช่วงที.
กินผกักินผลไมน้ะคะมนัจะเหมือนนํ$าชา ตอ้งลองก็เล่าให ้อสม. ฟัง มีพี.คนหนึ.งเขา
เป็นภูมิแพเ้ชา้ ๆ นี.เขาจะจามทุกเชา้ทุกเชา้เลย พอเขาเรียนรู้เรื.องนี$ ไป หลงัจากนั$น
เขาไปกินประมาณสักอาทิตย ์2 อาทิตย ์เขามาอุ๊ย หมอ พี.ไม่จามแลว้เช้า ๆ นี.โล่ง
เลย ไม่จามเลยเรื.องภูมิแพห้วดันี. ดีเลยนี.มีพยานรู้เห็น เดีIยวต่อสายตรงไหมคะไม่
ตอ้งต่อสายตรงนะ เรื.องจริง เรื.องจริงถา้ไม่ลองดว้ยตวัเองก็ไม่รู้ หลงัจากนั$นก็ไป
ขยายเผยแพร่ตาม บา้นโป่งนี.จะไปหลายตาํบลแลว้ค่ะ ที.รู้เรื.องเกี.ยวกบัยา 9 เม็ด
ของท่านหมอเขียว ก็ถือวา่หนูโชคดีไดมี้โอกาสมายืนจุดนี$ ถึงจะประสบการณ์นอ้ย
ก็อาศยัวา่ไม่มีอะไรที.ทาํไม่ได ้ถา้เราตั$งใจทาํ ทั$ง 9 เมด็ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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จิตอาสา: ค่ะ ก็ถือวา่เป็นทีมงานนะคะของราชบุรีที.เขม้แขง็นะคะ แลว้ก็เป็นทีมงานที.มีศกัยภาพ
ในการที.จะจดัค่ายแลว้ก็เผยแพร่องคค์วามรู้ของแพทยว์ถีิธรรม ไดค้่อนขา้งดีเลยนะ
คะซึ. งตวันี$ เราก็คงอาจจะตอ้งมาดูกนัต่อไปนะคะวา่ถา้ทางราชบุรีนี.เขม้แข็งแบบนี$
ตลอด ก็มีโอกาสที.ทางคุณหมอเขียวจะมาจดัค่ายให้อยูเ่รื.อย ๆ ซึ. งคุณหมอก็บอกวา่
ถา้เครือข่ายไหนทาํแลว้ ทาํดว้ยจิตที.บริสุทธิ>  หรือวา่เป็นจิตอาสาที.อยากจะให้คน
อื.นพึ.งตนเองไดจ้ริง ๆ คุณหมอก็จะใชว้ิธีการวดับุญ เนื.องจากตารางคุณหมอเขียว
เองมีเยอะ แต่ว่าถา้แต่ละทีมงานมีความตั$งใจจริง ๆ คุณหมอเขียวก็จะแบ่งเวลาลง
ไปช่วยทาํเครือข่าย ซึ. งเราก็มองเห็นแลว้ว่าราชบุรีนี.ก็เป็นอีก 1 จงัหวดั ที.ทางจงัหวดั
ไปในทิศทางเดียวกนั มองเห็นถึงความสาํคญัของการที.จะทาํใหพ้ี.นอ้งพึ.งตนเองใน
เรื.องของสุขภาพให้ได ้แลว้อีกอยา่งหนึ.งที.อยากจะเสริมพี.นอ้งหลาย ๆ คนอาจจะ
คิดว่าพูดถึงเรื.องนํ$ าปัสสาวะมานี.ขอดูมือหน่อยไดไ้หมคะ มีใครดื.มไปแลว้บา้ง มี
ประมาณหนึ. งที.เหลือนี.ใครยงัไม่ไดใ้ชน้ํ$ าปัสสาวะ นี.เสียดายแย่เลยนะคะ ถา้ไปที.
ดอนตาล  เราจะมีถงัรับบริจาคนํ$าปัสสาวะดว้ย สาํหรับท่านที.ไม่กลา้ที.จะดื.มนํ$าปัสสาวะ 
เราจะเอานํ$าปัสสาวะตรงนั$นไปทาํปุ๋ย แต่วา่ถา้ในค่ายนี.จะบอกพี.นอ้งเลยนะคะ ใคร
ไม่ดื.มนํ$ าปัสสาวะนี.เสียโอกาสมาก ๆ เลย เพราะอะไรเพราะวา่อาหารในนี$ ไดป้รับ
สมดุลเรียบร้อยแลว้ เพราะฉะนั$นจะเป็นนํ$ าปัสสาวะที.มีรสชาติดีมาก ๆ ก็คือจะใส 
แล้วก็กลิ.นหอมเหมือนชาเลย แต่ถ้าพี.น้องกลบัออกไปนอกค่าย แล้วไปกินมนั
อาจจะไม่รสชาติดีเท่าอยู่ในค่ายและถ้าได้ฟังคุณหมอเขียว อธิบายไปแล้วว่านํ$ า
ปัสสาวะเป็นสิ.งที.หาไดง่้าย เป็นยาที.มีอยู่ในตวัเรา แลว้สามารถรักษาโรคไดเ้ยอะแยะ
มากมาย มีพี.นอ้งหลาย ๆ คนอาจจะเคยไดย้ินเรื.องการเป็นโรคหวัใจเคยไดย้ินไหม
คะ ถา้คนที.เป็นโรคหัวใจนี.ส่วนใหญ่ถา้เป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนัเขาจะให้ยาละลาย
ลิ.มเลือดนะคะ ซึ. งตวันั$นนี.ถา้พี.น้องไปดูในงานวิจยั หรือว่าไปอ่านขอ้มูลดูยาละลาย
ลิ.มเลือดนั$นจะมีส่วนผสมของนํ$าปัสสาวะดว้ย ใครที.ทานยาละลายลิ.มเลือดอยู ่ก็ขอ
แสดงความยินดีนะคะ ท่านไดดื้.มของคนอื.นไปเรียบร้อยแลว้นะคะ เพราะฉะนั$น
เหมือนที.พี.ซิ$มบอกวา่ตรงนี$ นี.จะดื.มของตวัเอง หรือวา่จะรอไวดื้.มของคนอื.น ก็ลอง
เลือกดูเอา เพราะว่าใครไม่ใชย้าตวันี.ก็ถือวา่มายงัไม่ถึงค่ายคุณหมอเขียว เพราะว่า
ตวันี$ นี.ไม่วา่จะเป็นผูป่้วยมะเร็งหรือว่าผูป่้วยโรคต่าง ๆ นี.สามารถที.จะดีขึ$นมาดว้ย
นํ$ าปัสสาวะ แต่ตรงนี$ นี. เราก็ไม่มีการบงัคบั เนื.องจากว่ามนัเป็นยาที.พี.น้องจะใช้
หรือไม่ใชก้็ไดทุ้กเม็ดของคุณหมอเขียว พี.นอ้งสามารถที.จะพิจารณาดูไดว้า่ เราจะ
ใชเ้ม็ดไหนโดยดูตามความเหมาะสมแลว้ก็ดูความสบายใจของเราเป็นหลกั ซึ. งทั$ง 



1125 
 

4 ท่าน อีกท่านหนึ.งไปลงฐานงานแลว้ ก็ไดเ้ป็นตวัอยา่งที.พิสูจน์แลว้วา่เขาไดล้อง
ทั$งยา 9 เม็ดของคุณหมอเขียว อยา่ลืมนะคะ ว่าตราบใดที.เราไม่ไดท้าํความผาสุก
ดว้ยตนเองเราก็ไม่สามารถที.จะไปบอกคนอื.นได ้ทั$ง 4 ท่านนี.ก็เป็นตวัอยา่งให้เรารู้
วา่ถา้เราทาํจนเห็นผลกบัตวัเราเอง ซึ. งหลกัการของแพทยว์ิถีธรรมนั$นคุณหมอเขียว
ไดเ้ก็บองคค์วามรู้มา 17 ปีดว้ยกนั เพราะฉะนั$นหนา้ที.ของเรา ณ ตอนนี$คงไม่ตอ้ง
พิสูจน์แลว้วา่มนัใช่หรือไม่ใช่ สิ.งที.เราน่าจะตอ้งทาํ ก็คือว่าทาํให้เกิดผลกบัตวัเอง
แลว้ ปัจจตัตงั คือพิสูจน์ดว้ยตวัเอง แลว้ท่านจะรู้วา่สุขภาพดีภายในแค่เวลา 7 วนั
มนัสามารถเกิดขึ$นไดจ้ริง ๆ นะคะ สําหรับพี.น้องหลาย ๆ คนที.อาจจะหาทางออก
ในเรื.องของสุขภาพไม่ได ้แลว้ก็คิดวา่ยา 9 เม็ดแลว้ก็หลกัของแพทยว์ิถีธรรมคงจะ
เป็นอีก 1 แนวทางที.จะทาํให้พี.นอ้งพน้ทุกขจ์ากเรื.องของสุขภาพนะคะ วนันี$ก็ตอ้ง
ขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญทั$ง 4 ท่าน ซึ. งต่อไปในอนาคตก็คงจะเป็นกาํลงั
หลกัในการที.จะสานต่อในเรื.องของแพทยว์ิถีธรรมของจงัหวดัราชบุรีนะคะ วนันี$
ดิฉนัและแขกรับเชิญทั$ง 4 ท่าน ก็ตอ้งขอขอบพระคุณทุกท่านไว ้ณ โอกาสนี$นะคะ 
ที.ใหพ้วกเราไดม้าบาํเพญ็บุญค่ะ 

(จตุพร อารีกฤกษ.์ สัมภาษณ์ 2556, มกราคม 31) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.49 คุณสุรศกัดิ> และคุณสุชาดา ตั$งสถิตพร  
ชายไทยและหญิงไทย 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
แขง็แรงและแพผ้ื.นคนัจากอาการร้อนเกิน 
 
คุณสุรศกัดิ> : ขอบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทุกพระองค์ แลว้ก็นอบน้อมท่านอาจารยห์มอเขียว 

แลว้ก็นอบน้อมบุคลากรจิตอาสาทุกท่าน แลว้ก็เจริญธรรมท่านญาติธรรมที.มาหา
ความหลุดพน้จากตอ้งการพน้ทุกขจ์ากความเจบ็ป่วยนะครับ ขอเจริญธรรมครับผม 
แลว้ก็ขอยนิดีกบัท่านอาจารยเ์มื.อกี$นะครับยนิดีกบัท่านอาจารยที์.มาที.หมอเขียวแลว้
สุขภาพดีขึ$นนะครับ ขอยินดีดว้ยความจริงใจครับผม ผมขอแนะนาํตวันะครับ ผม
ชื.อ สุรศกัดิ>  ตั$งสถิตพร นะครับ มาที.อาจารยห์มอเขียวครั$ งนี$ เป็นครั$ งที. 3 นะครับ 
ตอนเดือนพฤษภาคม ผมก็มาค่ายสุขภาพ แลว้ก็ปลายเดือนมิถุนายน ถึงตน้เดือน



1126  
 

กรกฎาคม ก็มาค่ายพระไตรปิฎกอีกครั$ งหนึ.งที.มานี. เพราะวา่เห็นองคค์วามรู้ที.ท่าน
อาจารยห์มอเขียวไดถ่้ายทอดไวใ้ห ้ตอนมาค่ายสุขภาพนี.มีความประทบัใจและเป็น
สัจธรรม เพราะการบรรยายของท่านหมอเขียวนี.ที.ผมมีความทึ.งนะครับ เพราะว่า
ท่านหมอเขียวนี. จะยกขอ้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ศาสดาเอกของโลก
ขึ$นมาเป็นลาํดบั ๆ ซึ. งน่าจะเป็นสัจธรรมที.ผมจะตอ้งเชื.อถือไดแ้ลว้ก็ให้ความเคารพ
ในธรรมะที.ท่านอาจารยห์มอเขียว ก็ติดใจตรงนี$ นะครับก็เลยอย่างที.จิตอาสาบอก
นะครับ ท่านก็บอกวา่ผมติดใจ ก็ยอมรับวา่ติดใจจริง ๆ ครับติดใจในสัจธรรม และ
ความจริงนะครับ ที.ท่านอาจารยพ์ยายามถ่ายทอดช่วยเหลือพวกเรานะครับท่าน
อาจารย ์ศูนยบ์าท ช่วยเหลือพวกเราผมก็มีเคสส่วนหนึ.ง ผมปัจจุบนัอายุ 56 นะครับ
มาที.นี.สุขภาพแข็งแรงผมทานมงัสวิรัติมา 15 ปีแลว้นะครับ ซึ. งการทานมงัสวิรัติ
ของผม ก็คือหมายถึงว่าผมดูแลสุขภาพ อาชีพผมก็คือทาํพวกรับเหมาไฟฟ้า
อุตสาหกรรม แลว้ก็เรียนพี.นอ้งวา่ประสบผลสําเร็จในธุรกิจมาระดบัหนึ.ง ทีนี$ก็บั$น
ปลายก็อยากจะใชชี้วิตให้มีประโยชน์ต่อสังคม ผมก็วางธุรกิจ เพราะวา่ลูก ๆ ก็จบ
กนัแลว้มีงานทาํกนัแลว้ ก็เลยหนัมา 1. ดูแลสุขภาพ 2. เขา้ปฏิบติัธรรมแต่การเขา้
ปฏิบติัธรรม ไปปฏิบติัธรรมนี.ก็รู้สึกวา่ ก็ปฏิบติัธรรมเพื.อความสุขเฉพาะตน ไม่ได้
ปฏิบติัธรรมเพื.อความสุขกบัผูอื้.น หลงัจากปฏิบติัธรรมก็มีความสุข ออกจากที.นั.น
มาสู่สังคมก็เกิดความทุกข์อีกแล้ว แล้วก็บงัเอิญโชคดีอาจจะเป็น เพราะว่ามีบุญ
กุศลบา้งมีอยูว่นัหนึ.งมาเขา้ค่ายสุขภาพพอดีท่านอาจารยห์มอเขียวไปออกกาํลงักาย
ผมก็ไปออกกาํลงักายแลว้ก็ไดเ้จอท่านอาจารยห์มอเขียว ก็เลยไดข้อท่านอาจารย์
หมอเขียวว่าขอเดินออกกาํลงักายด้วยกนั ท่านอาจารยห์มอเขียวก็มีความเมตตา
กรุณาให้ผมไดเ้ดินออกกาํลงักายดว้ยกนัไม่เพียงเท่านั$นนะครับ ท่านอาจารยห์มอ
เขียวยงัให้ผมไดถ้ามขอ้ธรรมะต่าง ๆ หลายขอ้ ซึ. งมีอยู่ธรรมะขอ้หนึ. งนะครับ ที.
อาจารยห์มอเขียวนี.ปลุกจิตวิญญาณผมให้ตื.นขึ$นมานะครับ ก็คือผมบอกอาจารย์
หมอเขียววา่ผมเขา้ปฏิบติัธรรมนี.ผมรู้สึกวา่มีความสุขเฉพาะตน หาลกัษณะวา่เหมือนคือ
ไม่สามารถที.จะมีความสุขตลอดไป ท่านอาจารยห์มอเขียวเลยแนะนาํ เลยให้เมตตา
แนะนาํผมวา่การปฏิบติัธรรมเพื.อใหบ้รรลุธรรม นี.ไม่ใช่ไปนั.งสงบอยูเ่พียงคนเดียว
การปฏิบติัธรรมตอ้งปฏิบติัตาม มรรคมีองค์ 8 เท่านั$นเองครับ ผมตื.นเลยครับผม
อ่านมรรคมีองค ์ 8 ไวท้าํขอ้สอบมาตั$งนาน แต่ไม่เขา้ใจหลงัจากนั$นผมก็ไปศึกษา
เพิ.มเติมรายละเอียดมรรคมีองค์ 8 ถึงเขา้ใจว่า อ๋อ สิ.งที.ท่านอาจารยห์มอเขียวไข
ปัญหาใหผ้มน่ะผมเจอแลว้ผมไม่มีขอ้สงสัยเลยครับตั$งแต่นั$นมาผมก็รู้สึกวา่ชีวิตเรา
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โล่งแลว้ครับมีความหวงัเราเดินถูกทางแลว้ ทางเอกทางเดียวที.จะบรรลุธรรม ซึ. ง
ไดรั้บการชี$แนะจากท่านอาจารยห์มอเขียวนะครับก็เลยทาํให้มาที.นี.ได ้มีความชอบ
มีความอยากที.จะมาที.นี.แลว้ก็ลาํดบัต่อไป ถา้มีโอกาสสามารถพฒันาสติปัญญาแลว้
ก็ความรู้ที.ท่านอาจารยห์มอเขียวถ่ายทอดให้ ก็อยากจะเป็นจิตอาสา แลว้ก็รับใช้
ท่านอาจารยห์มอเขียว เพื.อแบ่งเบาภาระตามความสามารถและภูมิปัญญาที.มีอยูน่ะ
ครับอนันี$ก็ตอ้งอยูที่.อนาคตพยายามศึกษานะครับส่วนยา 9 เมด็ที.ผมใชดู้แลสุขภาพ
ตวัเองนะครับ คือผมก็พยายามศึกษาแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธี ผมก็ใช้มาทุกเม็ดนะครับ 
ส่วนใช้เฉพาะตนนี.ดว้ยความ เพราะว่าตวัเองมีสุขภาพที.แข็งแรง ไม่มีปัญหาเรื.อง
สุขภาพ ผมก็ใช้ยา 9เม็ด กบับุคคลสุภาพสตรีสุดสวยท่านหนึ. งนะครับ ก็ได้ช่วย
สุภาพสตรีท่านหนึ. งนะครับคือเป็นผูใ้กลชิ้ด เขาเป็น เขามีปัญหาทางดา้นผิวหนงั
นะครับ มีปัญหาทางดา้นผิวหนงัรักษาก็มาประมาณ 3 ปีนะครับ หมดเงินไปก็ตั$ง
เป็นแสนแลว้ครับ แต่ก็ไม่สามารถหายได ้ก็เป็น ๆ หาย ๆ นะครับ ซึ. งระหวา่งตอน
ที.เป็นนี.ผมก็ไม่สามารถแนะนาํอะไรเขาได้ เพราะว่าเขาก็รู้แต่เพียงว่า เราเป็นผู ้
ใกลชิ้ดเท่านั$นเองเราไม่ไดจ้บหมอจบแพทยจ์บอะไรพูดไปเขาก็ไม่เชื.อ เขาก็ไปหา
หมอแล้วรักษาเอง อย่างเช่นว่า ลงทุนซื$อยาครอบจกัรวาลจากเมืองจีนเม็ดหนึ. ง 
8,000 บาท เอามาบดเป็นแคปซูลนะครับถา้จาํไม่ผิดก็คืออีก 8 เม็ดนะครับ ก็เท่ากบั
วา่ 3 เม็ดคูณ 8 ก็ 24 เม็ดสองหมื.นกวา่บาท3 คูณ 8 ก็ 24 สองหมื.นกวา่บาทก็กิน ๆ 
หาย ๆ นะครับแลว้ก็หลงัจากนั$นก็ไปหาหมอแผนปัจจุบนัมีชื.อเสียง หาโรงพยาบาลมี
ชื.อเสียงก็มีแต่วิเคราะห์ว่าผิวหนงัที.ไหมเ้กรียมนะครับ โทษนะครับ ที.รักแร้ก็ดี ที.
ใตร้าวนมก็ดี พอดีสุขภาพสตรีท่านนี$ เขามีร่างกายที.สมบูรณ์นะครับ แลว้ก็มีอาการ
ร้อนนะครับ อาจจะแพเ้หงื.อแพอ้ะไรนะครับแผลเป็นเริ.มตน้ก็คือเป็นนิดหน่อยนะ
ครับ เป็นนิดหน่อยที.ตรงรักแร้หรือวา่ราวนมนะครับเป็นคนขี$ ร้อน เวลาเจออากาศ
ร้อน ๆ นี.จะคนันะครับจะคนั ก็ทานยาของหมอบา้ง ของตวัเองที.ซื$อมาบา้ง ของคน
อื.นแนะนาํบา้งก็หาย 3 วนัดี 4 วนัเป็นนะครับ พอหายปุ๊บเป็นขึ$นมาใหม่ มนัจะเป็น
หนกักวา่เก่าแผลจะขยายกวา้งขึ$น แลว้ก็ผิวก็จะดาํขึ$นนะครับ ไม่มีเนื$อไม่มีนวลนะครับ
ก็มีอาการเครียดเกิดขึ$นเวลานั.งรถไปไหนกบัผมนี. เขาก็จะนั.งบนรถ ผมเป็นคนขบั
โทษนะครับเขาก็จะเอามือแหยเ่ขา้ไปแลว้ก็รูด ๆ นะครับ เพราะวา่มนัคนัไงครับใช่
ไหมครับตอนนั$นเราก็ไม่สามารถ ไม่กลา้ที.จะแนะนาํอะไร แต่หลงัจากที.ผมมาเขา้
ค่ายสุขภาพกลบัไปแลว้ ก็เริ.มมีภูมิปัญญาบา้งนะครับ แต่ก็ยงัไม่กลา้แนะนาํอะไรพอ
หลงัจากนั$นอีกเดือนหนึ.ง มาเขา้ค่ายพระไตรปิฎกกลบัไป ก็เริ.มมองเห็นนะครับวา่ 
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เม็ดเป็นปื$ นแดงผื.นคนันี.มาแสดงที.หน้าที.ใบหน้าแล้วนะครับ ซึ. งปกติธรรมดา
สุภาพสตรีนี. มีอะไรบางอยา่งที.มนัเป็นแผลเป็นอะไร ในที.มองไม่เห็นใช่ไหมครับ 
ก็ยงัพอทาํเนาเดินห้างเดินอะไรก็ไม่มีใครเห็นใช่ไหมครับ แต่ที.เราเป็นห่วงคือมนั
โผล่มาที.หน้าแล้ว ผมก็เลย เลยอาสาหลงัจากที.จบค่ายพระไตรปิฎกไปฟังท่าน
อาจารยห์มอเขียวอธิบายพยายามศึกษา ก็เริ.มมีภูมิปัญญามากขึ$น ก็เลยบอกวา่อยา่ง
นี$ไหม ใหผ้มช่วยดูแลสุขภาพรักษาใหโ้อเคไหมเขาก็ตอบโอเคลกัษณะที.ตอบโอเค
เขาคงไม่มีทางเลือกแลว้นะครับ เพราะวา่เวลาไปหาหมอนี. ไหนเป็นอะไรก็ตอ้งถก
เสื$ อให้ดู ดว้ยความสุภาพสตรีก็อาจจะไม่ค่อยอยากที.จะเปิดให้ดูบ่อย ๆ ใช่ไหม
ครับพอเขาตอบโอเคก็ตอ้งมีเงื.อนไขกนัวา่ถา้โอเคนี. 1.คุณตอ้งปฏิบติัคือ ตอ้งทาน
อาหารที.รสจืดหวาน มนั เค็มจดั เหมือนค่ายสุขภาพที.ผมมาปฏิบติั เขาก็บอกโอเค
ทาํไดต้อ้งดื.มนํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดฤทธิ> เยน็เขาก็บอกทาํไดดี้ท็อกซ์ เขาก็บอกทาํ
ไม่ไดน้ะครับโอเคทาํไม่ไดไ้ม่เป็นไร ผมก็เริ.มแลว้ถา้โอเคใช่ไหมครับโอเคก็ ผม
อยูก่รุงเทพนะครับก็พาท่านไปที.หวัหิน พอดีบงัเอิญวา่เรามีบา้นพกัตากอากาศที.หวั
หิน ก็ยึด 3 อ. อากาศ อาหาร อารมณ์ นะครับ ก็พาไป ระหว่างที.ไปหัวหินนี.ผมก็
เริ.มคิดไปยา 9 เมด็ท่านอาจารยห์มอเขียววา่เราก็ตอ้งใชจ้ากเบาไปหาหนกั ผมก็เริ.ม
วางแผนอยูใ่นสมองแลว้ล่ะระหวา่งขบัรถเบื$องตน้ก็คือนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดเขา
ยอมทาน ซึ. งผมดูวา่นํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดนี.ดี ก็เลยแวะจอดที.นครปฐมเขา้ตลาด
สด ซื$อนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด ก็ซื$อฤทธิ> เยน็ก็คือ ใบเตยผกับุง้ ใบบวับก ซึ. งเป็น
สิ.งที.หาง่าย ที.ท่านอาจารยห์มอเขียวเคยสอนวา่ โดยอา้งธรรมะโดยใชธ้รรมะของ
พระพุทธเจา้บอกวา่หาง่าย ใกลต้วั และในตวันะครับประหยดั ก็เลยใชว้ิธีที.อาจารย์
หมอเขียวสอน เขา้ตลาดสดซื$อพืช 3 ชนิด ตามที.เมื.อกี$ นี$ กล่าวไปนะครับไปถึงที.พกั
ก็จดัการคั$น ซื$อเครื.องคั$นสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดดว้ยไม่เคยซื$อเพิ.งซื$อมา ซื$อเครื.อง
คั$นสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด ก็ไปคั$นสมุนไพรฤทธิ> เย็นสดทานกนัทั$งวนัทานตลอด 
นํ$ าอดัลมต่าง ๆ  ม่ทานแลว้นะครับ ซึ. งเขาก็ทาํไดป้ฏิบติัได ้แลว้ก็ส่วนอาหารการ
กินธรรมดาเขาจะชอบกินรสจดั หวาน มนั เค็ม ชอบมากนะครับหยุดเสียตาม
เงื.อนไขที.ตกลงก็คือหยุด ก็ไปทาํพวกผกัไร้สารพิษ ตม้เป็นสุกี$ยากี$อะไรก็วา่กนัไป
แต่รสจืด ๆ เราก็ทานกนั 2 วนัผา่นไปยงัไม่ดีขึ$น ผมก็เริ.มทาํเรคคอร์ดแลว้นะครับ  
2 วนัผา่นไปไม่ดีขึ$น ไม่ดีขึ$นผมก็มาวิเคราะห์วา่ ถา้อยา่งนี$ นี.เราตอ้งจดัหนกัเขา้ไป
อีกหน่อย ก็คือตอ้งดีท็อกซ์แลว้นะ เขาก็ลกัษณะคือยงัไม่ยอมรับ อาจจะไม่เคยชิน 
ผมก็ตอ้งอธิบายว่าการดีท็อกซ์นี.มนัเป็นการเอาสารพิษที.ออกจากร่างกายที.ดีที.สุด  
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ไวที.สุด เพราะมนัเราดีทอ็กซ์ลาํไส้ใหญ่ก็ค่อย ๆ อธิบายใชพ้รหม 4 หนา้อธิบายไป
เรื.อย ๆ นะครับก็อธิบายเขาก็โอเคยอมรับวนัที. 3 เขาก็เริ.มดีท็อกซ์นะครับดีท็อกซ์
ผิด ๆ ถูก ๆ ก็ไม่เป็นไร ขอให้ทาํ แต่เขาก็ทาํได ้พอดีท็อกซ์เชา้เยน็วนัที. 4 ดูทุกเชา้
จะตอ้งมีการดูนะครับ ไหนเปิดดู ไหนเปิดดูนะครับก็เปิดดูแลว้ อืม ก็ดีขึ$น แต่ก็ยงัดี
ไม่เป็นที.ประทบัใจ ก็ยงัว่ามนัชา้ไปผมก็เลย คือนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดเราปั.นไว้
แลว้เราก็แช่ในตูเ้ยน็นะครับ มีผกับุง้ ใบเตย แลว้ก็ใบบวับก ทีนี$  3 อยา่งนี$ เป็นฤทธิ>
เยน็ก็บงัเอิญมีความรู้วา่ เรียนที.นี.มีความรู้วา่ใบยา่นาง โทษทีไม่ใช่ เป็นรางจืด ก็เลย
ไปขอรางจืดที.สวนสมเด็จย่านะครับที.หัวหิน มาไดก้าํหนึ. งก็มาผสมเขา้ไปกบันํ$ า 
เอามาปั.นแล้วผสมกับนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เย็นสดเดิมที.เรามีอยู่นะครับเดิมที.มีอยู ่
เพราะว่าเราศึกษาแล้วว่ารางจืดนี.ถอนพิษแต่เราก็ไม่เอาเยอะเกินไปก็เอามาผสม 
ผสมเสร็จแลว้ก็เอามาทาอนันี$ คือยาอีกเม็ดหนึ. งก็เอามาทา ปรากฏว่าวนัที. 4 ที. 5  
นี. เริ. มดีขึ$ น ดีขึ$ น 50 เปอร์เซ็นต์เลย ดีเห็นทันตาเลยครับ ผา้ที. เราเอามาชุบนํ$ า
สมุนไพรฤทธิ> เย็นสดใส่ลงไปนี. เช็ดลงไป มนัจะร้อนมากนะครับ โอเคทีนี$ ก็ยงั 
ไม่เป็นที.ประทบัใจ ก็เริ.มเม็ดต่อไปอีก เอ๊ะ อยา่งนี$ มนัตอ้งกินฉี.นะครับก็ตอ้งกินฉี. 
เขาก็แอนตี$ไม่กลา้กินฉี. ซึ. งเขาแอนตี$มาตลอดเรื.องฉี.ผมมาผมกลบัไปนี.ค่ายสุขภาพ
ผมกลบัไปผมก็ทานฉี. เช็ดหน้าแล้วล่ะแต่ไม่กลา้บอก แต่ตอนหลงันี. เขาก็ฟังเทป
ของอาจารยห์มอเขียวนะครับ ตอนนี$ ผมจะกระชับนิดหนึ. ง ฟังเทปอาจารยห์มอ
เขียวว่า ฉี.มีประโยชน์แบบโน้นแบบนี$ ก็เปิดใจ พอเปิดใจผมก็เริ.มอธิบายเรื.องฉี. มี
ประโยชน์อะไรบา้งผมเองก็ใชฉี้.อยูน่ะครับ ก็บอกเขา เขาก็เปิดใจก็รับนะครับ เขาก็
แต่มนัก็มีขั$นตอนในการอธิบายนะครับ เพื.อความกระชบัเขาก็เริ.มใชฉี้.ผสมนํ$ าทาน 
ทานเสร็จแลว้ แลว้ก็เอามาทาแผลวนัที. 6 แผลที.เคยดาํไหมเ้กรียมแลว้ก็ลอกแผล
มนัสีที.เคยคลํ$ามนัเป็นสีนํ$าตาลนะครับ มนัก็จางลง มนัไม่ใช่หลุดนะครับมนัจางลง
เกือบ ๆ เท่ากบัผวิปกติเราเปิดดูปรากฏวา่มนัดีขึ$นคนรักษาก็ดีใจ คนถูกรักษาก็ดีใจ
ทีนี$ก็ร่วมมือกนันะครับ ก็เริ.มปฏิบติัมา 7 วนัเท่านั$นเอง รักษามา 3 ปี เสียเงินไป
เป็นแสน ไม่หาย ใชข้องอาจารยห์มอเขียว ที.สอนให้เราทาํ 7 วนันะครับ หาย 90 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 10 เปอร์เซ็นต์ ที.ยงัไม่หาย ก็คือแค่เป็นผิวตอ้งค่อย ๆ รอเวลา
ให้มนัเจือจางไปนะครับ ผมก็เลยคิดว่าเคสนี$ นี. ผมก็เลยไดท้าํเป็นเคสในการดูแล
รักษาเพื.อที.จะเป็นเคสส่งอาจารยด์ว้ย คงไดใ้ช่ไหมครับนะครับ ผมขอวิเคราะห์ 
สั$น ๆ จบตรงนี$นะครับ กระชบันิดเดียวนะครับขออีก 1 นาทีนะครับ ทีนี$ ผมก็มา
เปรียบเทียบว่า แผลระหว่างที.ผมดูแลรักษาใช้สูตรวิถีการแพทย์วิถีพุทธ กับ 
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วิถีธรรมกบัการวิเคราะห์ของแผนปัจจุบนันะครับ แผนปัจจุบนัเขาวิเคราะห์วา่เกิด
จากร้อนในที.มีเหงื.อตามผิวหนงันะครับที.ทาํให้เกิดเม็ดคนั ซึ. งเขาดูแต่ภายนอก แต่
ผมใช้ความรู้ที.นี.ผมวิเคราะห์วา่ เกิดจากพฤติกรรมการทานอาหารฤทธิ> ร้อนสะสม
ไวน้านมากนะครับ ฤทธิ> ร้อนสะสมขา้งในเกิดจากภายในนะครับ ผมวิเคราะห์แลว้
ผมก็ใช้วิธีการดูแลรักษาขอ้ที. 2 บริเวณผิวไหมเ้กรียม ของทางแผนปัจจุบนัเขา
วิเคราะห์วา่เป็นเชื$อรากดักินเกาะผิวหนงั นะครับผมวิเคราะห์วา่ผิวไหมเ้กรียมเกิด
จากสารพิษในร่างกายที.ระบายออกมาแต่มาเจอรอยพบัระบายไม่ออกนาน ๆ มนัก็
ทาํใหผ้วิตรงนั$นไหมน้ะครับแลว้ก็เกิดเม็ดผื.นคนั นะครับขอ้ที. 3 การวิเคราะห์ของ
แผนปัจจุบนัหมอใชย้าปฏิชีวนะฆ่าเชื$อ แต่ทางวิถีธรรมเรานะครับ ให้ดื.มนํ$ าสมุนไพร
ฤทธิ> เยน็สดฤทธิ> เยน็ดบั ปรับความสมดุลนะครับ แลว้ก็ดื.มนํ$ าปัสสาวะตวัเองนะ
ครับทานอาหารรสจืด งดอาหารรสเค็มนะครับขอ้ที. 4 แผนปัจจุบนันะครับ แผน
ปัจจุบนั หมอให้ฉีดยาปฏิชีวนะเพื.อฆ่าเชื$อ ทางแพทยว์ิถีธรรมใช้สวนล้างลาํไส้
หรือดีท็อกซ์นะเพื.อถอนพิษ หรือกวัซาผมก็มีกวัซาให้ดว้ยนะครับ ก็มีกวัซาดว้ย
ขอ้ที. 5 แผนปัจจุบนั ใชค้รีมทาผิวหนงัเวลาไปหาหมอ หมอก็ให้ยาปฏิชีวนะแลว้ก็
มีหลอดหลอดหนึ. งนะครับใช้ครีมมาทา ๆ มนัก็มนั แต่ทางแผนวิถีธรรมเราใช้นํ$ า
สมุนไพรฤทธิ> เยน็สดฤทธิ> เยน็เช็ดลาํตวันะครับ ผสมนํ$าปัสสาวะเจือจาง เช็ดบริเวณ
ที.ผวิไหม ้ผิวไหมก้็เจือจางไปการวิเคราะห์ของแผนปัจจุบนัรักษา 3 ปีนะครับ เป็น ๆ 
หาย ๆ ไม่หายขาดนะครับ ขึ$นมาใหม่ไหม ้คือขึ$นมาก็แย่กว่าเก่า แต่วิถีธรรมเรา
รักษาดูแลเพียง 7 วนั จากขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 ที.เมื.อกี$พูดไปนะครับ 2 สัปดาห์หายเกือบ 
100 เปอร์เซ็นตน์ะครับ ไม่ตอ้งทานยา แลว้ก็แผนปัจจุบนัหมดค่ารักษาไปเป็นหมื.น 
แต่ของเราหมดค่ารักษาของแผนวิถีธรรม หมดค่ารักษาไปคือแค่ซื$อพวกสมุนไพร
ฤทธิ> เย็นไม่ถึงพนับาท รวมทั$งค่าโน่นค่านี.นะครับ ครับผมนะครับ แล้วก็หมอ
โรงพยาบาลซึ. งแผนปัจจุบนันี$ ผูรั้กษานี.เป็นหมอรักษาไม่หาย แพทยว์ิถีธรรมผม
เป็นสามีผมรักษาเขาหายภายใน 7 วนั สุดยอดไหมครับแผนวิถีธรรม เห็นไหมครับ
ไม่ตอ้งลงทุนอะไรมากมายเลย ฉะนั$นผมจึงสรุปว่าทุกคนที.มาที.นี.นะครับ 7 วนั
ขอให้ตั$ งใจศึกษานะครับ ขอให้ตั$ งใจศึกษาแล้วก็ไม่เพียงแต่ ขอให้ตั$ งใจศึกษา
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดไม่เพียงแต่ 7 วนัที.เราตอ้งศึกษาปฏิบติัอย่างเคร่งครัดตอ้งนาํ
กลบัไปปฏิบติัที.บา้นต่อนะครับ พยายามนะครับ แค่ 7 วนัไม่เพียงพอแค่ 7 วนัแค่
เป็นแนวทางบอกเรา การปฏิบติัอยู่ที.ตวัเรานะครับ แลว้ก็ถ้าปฏิบติัดีแลว้นะครับ 
ก็บอกต่อ รักษาคนใกลชิ้ดแลว้บอกต่อญาติสนิทมิตรสหายให้ขยายวงกวา้งต่อไป 
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ใครไม่เข้าใจก็มาศึกษาที.นี.ได้นะครับซึ. งเป็นบุญกุศลอย่างยิ.ง ที.ผูที้.ได้เข้ามาถึง 
ตรงนี$  ยกตวัอยา่งที.ผมประสบมานะครับ ผมก็มีสิ.งที.จะแชร์ให้ท่านทราบเพียงเคสเดียว 
แต่มีหลายเคสเอาไวค้่อยคราวหนา้ครับ 

จิตอาสา: พี.ที.นั.งอยูใ่ช่ไหมคะ เดีIยวนะคะ 
คุณสุรศกัดิ> : โทษนะครับ ภรรยาปกติครั$ งที. 1 ไม่มาไม่เชื.อครั$ งที. 2 ก็ยงัไม่มา แต่ดว้ยความที.

รักษาหายแลว้ เขาเปิดใจ รอบนี$มา แลว้ที.ภูมิใจที.สุดคือสามีรักษาภรรยา 
จิตอาสา: ค่ะไม่ได้เป็นหมอ ไม่ได้เป็นหมอแผนปัจจุบนัแต่เป็นหมอแพทยว์ิถีธรรมไงคะ 

หมอที.ดีที.สุดในโลกก็คือตวัเราเองนะคะ  
คุณสุรศกัดิ> : แลว้ท่านสุภาพสตรีต่อไปท่านสุภาพสตรีจะเป็นภรรยาที.รักษาสามีนะครับ ขอเชิญ

คุณสุชาดาซึ. งเป็นภรรยาผมเองนะครับขอเชิญแสดงตวันิดหนึ.งเพื.อยนืยนัเป็น
หลกัฐานที.มีจริงนะครับ  

จิตอาสา: ก็เดีIยวใหพ้ี.สุชาดาเล่าใหฟั้งนิดหนึ.งค่ะ ความประทบัใจหรือการรักษาของคุณหมอ
สุรศกัดิ> เป็นยงัไงบา้งคะ 

คุณสุชาดา: ที.ประทบัใจที.สุดนะคะคือช่วงเมื.อ 3-4 ปีก่อน เราก็ไปรักษาแบบแผนปัจจุบนั 
นะคะ เวลาไปหาคุณหมอ คุณหมอก็จะให้ยาฆ่าเชื$อพอยาฆ่าเชื$อที.ให้มา พอทาน
แลว้นี.บริเวณที.เป็นก็จะตาย ผิวก็จะตายอะไรอย่างนี$ แลว้เวลาพอตายมนัก็จะแห้ง
ไหมเ้กรียมเวลาอาบนํ$ าอยา่งนี$ตวัผิวนี.ก็จะหลุดออกมาเป็นแผน่เลยอะไรอยา่งนี$นะ
คะ เพราะว่าเป็นมาก แต่ลอกอย่างนี$ ไม่ใช่ว่าหายในครั$ งนั$นเลยลอกอยู่ประมาณ  
3 ครั$ ง ลอกจนครั$ งที. 3 มีความรู้สึกวา่ผิวเขาสร้างมาให้เราไม่ทนัจะแสบอะไรอยา่ง
นี$ค่ะ ก็เลยไปหาแผนจีนนะคะไปทานยาจีน แลว้ก็ที.เขานิยมกนัที.ว่าบวัหิมะอะไร
อยา่งนี$ค่ะ เอามาทาก็ทุเลา ค่อย ๆ ดีขึ$นเหมือนกนันะคะไดฆ่้าเชื$อแลว้ก็หลงัจากนั$น
ก็คือเป็น ๆ หาย ๆ นะคะ คืออาจจะเกี.ยวกบัวา่นิสัยการทานนี.จะชอบอาหารที.เป็น
ฤทธิ> ร้อนเสียส่วนใหญ่ คือทุกวนัคือจะชอบทานพวกแกงพวกพริกอะไรอยา่งนี$ค่ะ
จะทานอย่างนั$นหรือของทอดหรืออะไรอย่างนี$ ค่ะ แลว้ก็ผกัจะน้อย ไม่ค่อยเน้น
อะไรอยา่งนี$ เป็นนิสัยการกินก็ไม่ค่อยถูกตอ้งนะคะ ก็เป็น ๆ หาย ๆ ก็หาหมอก็คือ
อยา่งนี$  ลกัษณะฆ่าเชื$ออะไรอย่างนี$ แลว้ก็เดีIยวพอ อาจจะเกี.ยวกบัเราไปทานมาอีก
มนัก็จะเป็นอีกอะไรอยา่งนี$ค่ะ ก็จะคุยกบัแฟนอยูเ่ป็นประจาํจนแฟนก็เป็นคนที.ว่า
อยากจะสนใจเรื. องสุขภาพอะไรอย่างนี$ จะหาวิธีศึกษาที.ว่าไม่ตอ้งไปใช้ยาฆ่าเชื$อ
อะไรอยา่งนี$ ซึ. งมีความรู้สึกวา่ไม่ถูกตอ้งอยา่งนี$  ก็อาจจะโชคดีมีบุญกุศลบา้งอะไร
อยา่งนี$ไดน้าํพามาพบวถีิพุทธของท่านอาจารยห์มอเขียวนะคะแลว้ก็เขาก็ไดเ้ห็นได้
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อ่านอะไรอย่างนี$  ก็ตัวเองก็ได้อ่านหนังสืออาจารย์หมอเขียวด้วย เขาบอกเขา
อยากจะมา ก็สนบัสนุนให้เขามา แต่ตวัเองก็ยงัไม่มา ยงัอาจจะยงัห่วงที.บา้นอะไร
อย่างนี$  ก็ให้เขามา มาแลว้เขาก็กลบัไปเล่าให้ฟัง บอกว่าไดส้มคัรเป็นนิสิตแพทย์
อะไรอย่างนี$ นะ เราบอกเออ ดีนะ ยินดีด้วยอะไรอย่างนี$ ไปนะ แล้วจะได้บางที
ตวัเองได้ช่วยตวัเองด้วยแลว้ได้ช่วยผูอื้.นด้วย เอาประสบการณ์ที.ตวัเองเจออะไร
อยา่งนี$  ไดไ้ปช่วยผูอื้.นดว้ยอะไรอยา่งนี$ก็มาตอนพระไตรปิฎกค่ะ แลว้ก็อยา่งที.คุณ
สุรศกัดิ> เล่าให้ฟังค่ะแลว้ก็มาใช้กบัตวัเองก็ดีใจมากเลย เพราะว่าหาแบบของแผน
ปัจจุบนันี. คือตอนช่วงที.เป็นหนกันี.ทานยาเป็นเดือนกวา่ร่วม 2 เดือนแลว้ก็ไม่ใช่
หายสนิทนะคะ ก็มาทานยาจีนที.เขาแนะกนัน่ะ เดีIยวคนนู้นแนะคนนี$ แนะอะไร
อยา่งนี$  มาตลอดเรื.อย ๆ ก็รู้สึกตวัเองก็รู้สึกไม่ดีค่ะ 

จิตอาสา: ค่ะ ถา้ดูอยา่งนี$แลว้ตอนนี$สักกี.เปอร์เซ็นตถื์อวา่หายแลว้ที.ประทบัใจ 
คุณสุชาดา: ก็เรียกวา่เตม็ร้อยค่ะถา้เป็นอะไรก็คือจะใชว้ธีินี$ค่ะ เพราะวา่ตอนที.เป็นทรมานมาก 
จิตอาสา: ค่ะ ก็ไดเ้กือบ 100 เปอร์เซ็นต ์แลว้นะคะอนันี$ดว้ยนะคะตอ้งกราบขออภยัพี.นอ้งนะ

คะ ถา้ใครอยากติดตาม ดว้ยเวลาจาํกดั เดีIยวกลวัท่านนี$ จะรอนาน ก็ถือวา่พี.สุชาดามี
อะไรจะทิ$งทา้ยไหมคะ  

คุณสุชาดา: ก็ขอยืนยนักับทุกท่านนะคะว่าถ้าปฏิบัติถูกต้องตามวิถีธรรมวิถีทางนี$ นะคะ 
หายแน่นอนค่ะ เพราะตวัเองก็คือปฏิบติัมาแลว้แลว้ก็อยา่ไปรังเกียจปัสสาวะนะคะ
ดีมาก 

จิตอาสา: ถา้ใครสนใจอาจจะติดต่อสอบถามพี.สุชาดาดา้นหลงัดีกวา่นะคะ สาํหรับใครที.เป็น
โรคนี$นะอนันี$ก็พี.สุรศกัดิ> ทิ$งทา้ยนิดหนึ.ง ที.บอกอยากจะบอกพี.นอ้งนะคะเดีIยวเรา
จะไดพ้บโปรแกรมต่อไป 

คุณสุรศกัดิ> : ครับผมขอสรุปเรื.องนํ$ าปัสสาวะ พอดีเรื.องนํ$ าปัสสาวะนี.ค่อนขา้งที.จะลาํบากนิด
หนึ.งถา้หากวา่การไปพูดนี.ไม่ถูกจุดคือเวลาจะพูดกบัใครนี.ตอ้งดูวา่เขาเปิดใจไหม 
ถา้เขาเปิดใจเราก็เสนอได ้ซึ. งผมเรียนตรง ๆ ว่าผมใช้ผมดื.มนํ$ าปัสสาวะทุกวนันะ
ครับ เช้าเยน็แลว้ก็ดื.มนํ$ าปัสสาวะนี. เช้าเย็นขณะเดียวกนัก็จะใช้นํ$ าปัสสาวะนี.นะ
ครับเช็ดหนา้ดว้ย เมื.อก่อนหนา้ไม่ค่อยหล่อเท่าไรเดีIยวนี$หล่อขึ$นเยอะ การหล่อของเรา
ที.เราสัมผสัไดคื้อคนอื.นเขาทกัเรานะครับ เขาทกัว่า เออ คุณสุรศกัดิ> เดีIยวนี$ ไปทาํ
อะไรมาทาํไมหน้าดีขึ$นเยอะอะไรอย่างนี$  แล้วก็โทษนะครับ ที.แขนผมนะครับ
เมื.อก่อนจะดาํเหมือนคนตากแดดไหมเ้กรียม ผมก็เช็ดอย่างนี$ นะครับแลว้ก็เดีIยวนี$
ปัจจุบนัมนัก็ขึ$นเป็นสีชมพูนะครับ ก็ทาํให้รู้สึกว่าเรามีกาํลงัใจมากขึ$ น อย่าไป
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รังเกียจนํ$ าปัสสาวะนะครับ เพราะว่าสมยัพระพุทธเจา้ท่านก็ใช้นํ$ าปัสสาวะรักษา
ตนเองแลว้ก็สาวกต่าง ๆ นี.ท่านก็เผยแพร่มา 2,000 กวา่ปีเราเพิ.งรับรู้ ณ เวลานี$ เองก็
ถือวา่ยงัไม่สายเกินไปนะครับ ขอบคุณครับ  

จิตอาสา: ค่ะ ตอ้งขอบพระคุณพี.สุรศกัดิ> กบัพี.สุชาดามากนะคะ ถา้ใครสนใจเคสนี$นะคะ เดีIยว
สอบถามพี.ทั$งสองไดด้า้นหลงันะคะ เพราะวา่ที.จริงยงัมีรายละเอียดอีกเยอะนะ ถา้มี
เวลาอาจจะไดม้าเล่าแบ่งปันกนัอีก 

(คุณสุรศกัดิ> และคุณสุชาดา ตั$งสถิตพร.สัมภาษณ์ 2556, มกราคม 31) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.50 ภิรมย ์

หญิงไทย 
โรคเบาหวานความดนัและคอเลสเตอรอลสูง 
 
จิตอาสา: นะครับคุณยายภิรมยน์ะครับ คุณยายไม่สบายเป็นอะไรถึงมาเขา้ค่ายครับ 
คุณยายภิรมย:์ เป็นเบาหวานค่ะเบาหวานความดนั คอเลสเตอรอล 
จิตอาสา: เบาหวาน ความดนั คอเลสเตอรอลครบสูตรที.เขาเป็นกนั 
คุณยายภิรมย:์ ครบสูตรทั$งเป็นเกาต ์เป็นอะไรน่ะ 
จิตอาสา: แลว้ก่อนมาทาํไมถึงคุณยายตอ้งใชไ้มเ้ทา้ 
คุณยายภิรมย:์ เพราะวา่มนัก็เป็นมานานใช่ไหมคะแลว้มนัเดินไม่ไดม้นัเดินแลว้มนัจะเซไปขา้ง

ขวาอยา่งนี$ น่ะ ตอ้งใชไ้มเ้ทา้ 
จิตอาสา: จะเอียงไปนะครับ 
คุณยายภิรมย:์ ค่ะ 
จิตอาสา: แลว้คุณยายมาถึงปัWบปฏิบติัเขม้เลยไหมครับ ยา 9 เมด็เขาใหท้าํอะไรบา้ง 
คุณยายภิรมย:์ ไม่ ไม่ค่ะ ยงัเลยวนัสองคืนแรกนี$จะลองแต่ไม่กลา้เลยเททิ$ง 
จิตอาสา: อา้วเททิ$ง 
คุณยายภิรมย:์ เททิ$ง ไม่กลา้ 
จิตอาสา: ไม่กลา้ลองอะไรบา้ง ลองอะไรไปบา้ง 
คุณยายภิรมย:์ วา่จะลองไอน้ั.นน่ะ 
จิตอาสา: ฉี. 
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คุณยายภิรมย:์ ฉี.น่ะวา่จะลองกินดูแลว้ทีนี$ไม่กลา้ แลว้เททิ$งรองแลว้แต่วา่เททิ$ง 
จิตอาสา: รองเตรียมไวแ้ลว้เททิ$งไม่เป็นไร 
คุณยายภิรมย:์ คืนที. 3 ไดย้นิคนนั$นพดูคนนี$พดูเอาล่ะ จะกลา้แลว้ เราไม่ไดซื้$อไม่ไดห้าอะไร ของ

ของเราเองอยา่งนี$ก็เลยลองกิน 
จิตอาสา:  พอทานเขา้ไปแลว้ 
คุณยายภิรมย:์ พอทานเขา้ไปแลว้แลว้ก็คืนนั$นก็ทานปัสสาวะแลว้ก็ทาํดีทอ็กซ์ดว้ย 
จิตอาสา: อ๋อ ทาํดีทอ็กซ์ดว้ย 
คุณยายภิรมย:์ ค่ะก็เลยธรรมดาเป็นคนทอ้งผกูนะคะ เพราะวา่เป็นเบาหวานนี.มนัทอ้งผกูเป็นมาได ้

20 ปีแลว้แลว้ทีนี$ก็พอทาํเสร็จนะ โทษเถอะค่ะมนัไม่เหมือนธรรมดาของคนน่ะมนั
เป็น ป๊อด ๆ ป๊อด ๆ ออกมาเป็นเมด็เป็นเมด็ออกมา 

จิตอาสา: เป็นเมด็ ๆ ออกมานะครับ 
คุณยายภิรมย:์ เหมือนของแพะนี. 
จิตอาสา: เหมือนของแพะ เพราะวา่มนัร้อนนะครับผม 
คุณยายภิรมย:์ ค่ะ ถึงเป็นทอ้งผกู แลว้เขาก็พาไปโรงพยาบาลไปรักษา แลว้หมอก็ใหย้าไอน้ั.นน่ะ 

ยาเซโนคอตก (Senokot) นั.นน่ะมะขามแขกใหกิ้นอยูป่ระจาํ 
จิตอาสา: เพื.อใหช่้วยถ่าย 
คุณยายภิรมย:์ ค่ะ 
จิตอาสา: แลว้ถ่ายดีไหมครับตอนทานยาของเขานี. 
คุณยายภิรมย:์ มนัทานแลว้มนัไปหลายครั$ งมนัรําคาญ 
จิตอาสา: อ๋อไม่ถ่ายถ่ายไม่ออก 
คุณยายภิรมย:์ มนัไปหลายครั$ งเทียวเขา้หลายครั$ ง เออ 
จิตอาสา: มนัไปเขา้หลายครั$ ง ออ้ โทษที 
คุณยายภิรมย:์ ไม่ตํ.ากวา่ 5 ครั$ ง มนัก็รําคาญ 
จิตอาสา: มากไป  
คุณยายภิรมย:์ แลว้นี.พอดีเขาชวนมานี. 
จิตอาสา: ครับผม 
คุณยายภิรมย:์ ก็เราก็เป็นทอ้งผกูทุกวนัถา้ไม่กินยาอนันี$นะ 5 วนั 6 วนัก็ไม่ไป ก็เลย 
จิตอาสา: แลว้ทีนี$พอมาอยูนี่. 
คุณยายภิรมย:์ ก็เลยวา่จะมานี.แหละเอาทุกวนั กินทุกวนั ๆ ถ่ายทุกวนั ๆ คิดวา่มานี.ยงัไม่รู้ 
จิตอาสา: ยงัไม่รู้ไม่เป็นไรครับ 
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คุณยายภิรมย:์ ยงัไม่รู้วา่เป็นอยา่งนี$ก็เสี.ยงมาเฉย ๆ  
จิตอาสา: ออ้ เสี.ยงมา  
คุณยายภิรมย:์ ลูกไม่รู้เลยนะคะคือวา่มีอีกคนหนึ.งแลว้เขาก็ 
จิตอาสา: แนะนาํ 
คุณยายภิรมย:์ คนอีกคนหนึ.งเขามีลูกสาวทาํอยูก่บัเขา แลว้ก็เลยอยากให้แม่เขามาแม่เขาน่ะอยูซุ่ม้

เดียวกนั แลว้เขาก็เลยมาชวน 
จิตอาสา: อ๋อมาชวนดว้ย 
คุณยายภิรมย:์ มาชวนก็เลยมาลูกยงัไม่รู้เลย 
จิตอาสา: อ๋อ (หวัเราะ) ลูกยงัไม่รู้วา่มานี.นะครับ 
คุณยายภิรมย:์ รู้อยูต่อนมาแต่ลูกไม่รู้วา่มาอะไร  
จิตอาสา: มาทาํอะไร 
คุณยายภิรมย:์ เขาก็ถามวา่ อาหมวยก็ถาม ไอน้อ้งเล็กก็ถามบอกวา่แม่จะไปอะไร เดีIยวเขาจะลอ้ม

ไปขายนะบอกโอย๊ แม่นี.ราคามนัขายไม่ไดแ้ลว้ลูก (หวัเราะ) จะไปไหนก็ไปไม่รู้ยงั
ไม่รู้ แม่ไม่รู้ก็เลยวา่อยา่งนี$  ก็ตดัสินใจมา 

จิตอาสา: พอมาแลว้ลืมไมเ้ทา้นี.วนัไหน 
คุณยายภิรมย:์ เพิ.งลืมเมื.อวานนี$  
จิตอาสา: เมื.อวานนี$ เริ.มลืมไมเ้ทา้ไม่ตอ้งใชแ้ลว้ไมเ้ทา้ 
คุณยายภิรมย:์ ไม่ตอ้งใช ้ 
จิตอาสา: เดินปร๋อเลย 
คุณยายภิรมย:์ ค่ะวนันี$ยิ.งไม่จบัเลย 
จิตอาสา: วนันี$ไม่ไดจ้บัเลยไมเ้ทา้ 
คุณยายภิรมย:์ ค่ะ เมื.อวานนี$ยงัเอามาดว้ยแต่วา่ลืมไวที้.นั.น แต่วนันี$ไม่จบัมาเลย  
จิตอาสา: แลว้คิดวา่มาเขา้แลว้นี.มนัดีกบัเราไหมหรือ  
คุณยายภิรมย:์ ดีค่ะ ลองมาทาํอยู ่2 คืนนี$มนัดีรู้สึกวา่ดีค่ะ แลว้นอนหลบัธรรมดามนันอนไม่หลบั  
จิตอาสา:  นอนหลบัสบายเลยยาว 
คุณยายภิรมย:์ ค่ะ 
จิตอาสา: คุณยายภิรมยคิ์ดวา่จะฝากอะไรใหส้มาชิก  
คุณยายภิรมย:์ นั.นล่ะค่ะ ยงันี.ก็มาโดยสุ่มสี. สุ่มห้าไม่รู้เรื. องอะไร เขามาก็มา มากบัคนที.แนะนาํ 

ใช่ไหมคะ ก็ไม่รู้ว่ามียามีไอนี้.ของเรานี.ของเราที.ไม่ไดซื้$อไดข้ายอะไรเลยนี.เราไม่
ตอ้งไปซื$อเขาเป็นของเราเองนี.ทานเถอะค่ะ ทานเถอะ 
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จิตอาสา: ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับคุณยาย  
  (ภิรมย.์ สัมภาษณ์ 2556, มิถุนายน 15) 

 

  
กรณีศึกษาที. 
1.51 กิ.งกมล 
หญิงไทย 
ปากเบี$ยวจากเนื$องอกสมอง 
 
คุณกิ.งกมล: ก็เจริญธรรมแลว้ก็สาํนึกดีนะคะ ดิฉนัก็มาค่ายนี$ เป็นครั$ งแรกก็พอดีตวัเองก็มีปัญหา

สุขภาพนะคะ อยา่งทางพี. ๆ ทุกคน เห็นดิฉนัก็จะรู้วา่ทาํไมพี.คนนี$ปากเบี$ยวมนัก็มี
มูลเหตุนะคะวา่มนัมาจากเนื$องอกสมองนะคะ เมื.อสิงหาคมปีที.แลว้นะคะ เกือบ 3 ปี 
ที.แลว้ดิฉนัก็ตรวจเจอวา่เป็นเนื$องอกก็โดยบงัเอิญนะคะ วา่เอ๊ะทาํไมเราหนา้ชานะคะ 
หนา้ซีกซ้ายชาแต่มนัก็ไม่ใช่ชาทั$งหน้า เช่น กดบางที.ก็ชาแลว้ก็บางที.ก็ไม่เป็นนะคะ 
แลว้จริง ๆ อาการมนัก็เตือนมาตั$งแต่เดือนเมษายน พอดีตอนนั$นตอ้งดูแลคุณพ่อ
เฝ้าอยูที่.โรงพยาบาลนะคะแลว้ก็เราก็ปล่อยมนัไปเพราะวา่ก็ขอแนะนาํตวัก่อนดว้ย
วา่ตวัเองทาํงานที.โรงพยาบาลเป็นนกัโภชนาการนะคะทีนี$ เราก็คิดวา่ไม่เป็นไร เรา
เห็นคนไขเ้ป็นอยา่งนี$ เยอะแลว้ก็ไวรัสเกาะเส้น Nerve ที. 7 อยา่งนี$ค่ะ มนัก็จะเป็น 
Bell's palsy ก็คือเหมือนกบัว่ามนัจะเป็นเบี$ยว ๆ ที.ปากอย่างนี$ นะคะ แต่ตอนนั$น
อาการปากเบี$ยวยงัไม่เกิดหรอกนะคะ มนัเตือนคือชาค่ะชา แลว้ก็ถดัมาก็วนัหนึ.งนี.
ค่ะอยูดี่ ๆ ทานขา้วขึ$นมาเอะ๊ ทาํไมลิ$นซีกซา้ยนี.ไม่รู้ความหวานแต่ซีกขวารู้นะคะนี.
คืออาการที.บอกมาดิฉันก็ยงัเฉย ๆ อีกนะคะก็ทาํงานไปอะไรอย่างนี$  เป็นเมษายน
ใช่ไหมคะ พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมค่ะ แลว้วนันั$นอยูดี่ ๆ นะคะริม
ฝีปากบนมนัก็เป็นเริมขึ$นมานะคะปวดร้อนก็ไปหาคุณหมอ แลว้ก็เล่าอาการให้คุณ
หมอฟังวา่คุณหมอคะ ก็มีหนา้ชานะ แลว้ก็มีลิ$นนี. อาจารยก์็ไม่วา่อะไรส่งไป MRI 
เลยตรวจคลื.นแม่เหล็กสมองนะคะ ผลก็ปรากฏออกมาวา่ตรวจตอนเชา้ พอ 6 โมง
เยน็นี.หมอรีบโทรแจง้ด่วนเลยวา่ เป็นเนื$องอกในสมองเกาะอยู่ที.เส้นประสาทที. 8 
นะคะ เนื$อกอ้นนั$นก็ประมาณ 2.7 เซนติเมตร ที.คุณหมอบอกมานะคะ ซึ. งตอนนั$น
ส่วนใหญ่นี. ถา้เมื.อไรในทางแพทยแ์ผนปัจจุบนันี.ค่ะ ถา้เป็นเนื$องอกนี.ก็คือตอ้งรีบ 
ๆ ตดัมนัออกไป รีบ ๆ ผ่ามนัออกไปค่ะ แลว้ดว้ยความที.ว่าตอนนั$นก็ตดัสินใจว่า 



1137 
 

เอ๊ะ ถา้อยา่งนั$นเราก็คงตอ้งเคลียร์ตวัเองแลว้ตดัสินใจผา่ตอนนั$นน่ะภายในอาทิตย์
หนึ. ง ผ่าหลังจากทราบผลนะคะค่ะผ่าเลยไม่คิดอะไร แล้วก็ด้วยความที.ทาํงาน
ทางดา้นนี$นะคะดิฉนัก็จะคลุกคลีกบัคนไขค้่ะ ก็จะเจอทั$งคนไขเ้บาหวาน ความดนั 
โรคไต หัวใจ แลว้ก็โรคมะเร็ง แลว้เผอิญตวัเองนี.จะตอ้งดูแลคนไขม้ะเร็งดว้ยนะ
คะ เพราะวา่เขาพยายามให้เขา้ไปดูแลกลุ่มนี$ ในเรื.องของอาหารการกินนะคะ ตอน
นั$นก็ส่วนหนึ. งที.เราเจอคนไขม้ะเร็งก็คือวา่ทุกคนที.รู้ก็จะช็อค แลว้ก็คือกลวันะคะ 
ก็นึกถึงคุณหมอเขียวที.บอกวา่กลวัโรคมนัก็ใช่เลยนะคะ เพราะวา่ความที.กลวันี.ทาํ
ใหใ้จมนัถดถอยแลว้เราก็เจอคนไขก้็ตอ้งเจอทั$งมีทั$งผา่ตดั การให้เคมี การฉายรังสี 
เราก็เจอความทุกขท์รมานที.เกิดจากอาการขา้งเคียงนะคะซึ.งถามวา่จากคนไขที้.เราดู
มาแต่ละคนนี. เราตามเขามา 1 ปี 2 ปี เจอกบัเราไปแลว้เขาก็จากเราไปพอพบเขาอีก
หน่อยเขาก็จากเราไปใช่ไหมคะ เพราะฉะนั$นสิ.งนี$ เป็นมรณานุสติของตวัเองนะคะ 
เพราะฉะนั$นเราเขา้ใจขบวนการนะคะ วา่เราตอ้งเตรียมตวัเราเองนะไม่ประมาทนะ
คะอนันี$ค่ะ 

จิตอาสา: แลว้พอประเมินไดไ้หมครับ วา่พฤติกรรมอะไรที.ทาํใหก่้อใหเ้กิดโรคกบัตวัเรา 
คุณกิ.งกมล: ค่ะก็ตอนแรกเราก็ยงัไม่เขา้ใจนะคะวา่ เอ๊ะ ทาํไมเราเป็นเนื$องอกใช่ไหมคะ พอไป

ผา่ตดัออกมานะคะวนัที.ผา่ตดันี.ก็เจอวา่ หมอก็บอกเรานะวา่คุณน่ะคุณใส่ท่อหายใจ
นะ คุณจะกลืนอาหารไม่ได ้แลว้วนันั$นก็ใช่ค่ะ กลืนไม่ไดแ้ลว้ก็ปากก็จะเบี$ยวตก
ลงมาเหมือนกบัคนที.เป็นอมัพฤกษที์.หนา้ใช่ไหมคะถดัมาอีก 3 เดือนที.มานี. ความ
จริงแผลผ่าตดันี.มันหายภายในอาทิตย์หนึ. งแล้วล่ะค่ะ แต่อาการพวกนี$ กว่าจะ
เยียวยาขึ$นมานะคะมนัก็มนัก็ไม่หายค่ะ แลว้ยิ.งกว่านั$นนะคะเนื$องอกกอ้นนั$นมนั
กดเขา้ไปตั$ง 7 เส้นนะคะถา้ท่านศึกษาวงการแพทยท์่านจะรู้วา่หลงักกหูเรานี.มี 12 คู่ 
นะคะแลว้ทีนี$ตะกี$ทางพี.ที.ถามวา่ เอ๊ะ เรามายอ้นนึกวา่เหตุอะไรทาํให้เราเป็นอยา่ง
นี$นะคะ ก็มานั.งนึกวยัเด็กนี.ดว้ยความที.เราซนเราไม่รู้เรื.องนะคะ ตอนนั$นประมาณ
สัก 7 ขวบมั$งคะ ดิฉนันี.โยนแมวขึ$นไปค่ะโยนมนัขึ$นสูงกวา่หวัเรา หวัเด็กค่ะโยน
ขึ$นไป แลว้พอมนัตกลงมานี.นะคะมนักางขาได ้4 ขาไง เราจาํได ้เอะ๊ ทาํไมโยนครั$ ง
แรกแมวไม่เป็นอะไรเอา้โยนครั$ งที. 2 ใหม่ สูงกวา่เดิมหน่อยหนึ.งค่ะคราวนี$ก็ตกลง
มานี.เราก็สังเกตว่า เอ๊ะ เจา้แมวเหมียวนี.เหมือนกบัว่าตวัมนัจะเซ ๆ เอียง ๆ อะไร
อยา่งนี$นะคะทีนี$พอครั$ งที. 3 เท่านั$นน่ะ เอาสูงปุ๊บ เจา้แมวเหมียวมนัตายเลยค่ะแลว้
ตอนตายดิฉันก็เจอเอ๊ะแมวเหมียว มันหน้าเบี$ ยวนะแล้วมันก็อึแตกด้วยนะค
เพราะฉะนั$นเป็นภาพที.ติดตาเราไง แลว้เราก็ตกใจว่าเราไม่ไดเ้จตนาที.อยากจะให้



1138  
 

มนัตายเลย เราตอ้งการแค่โยนมนัดว้ยความคะนองว่า เราไม่รู้ว่าโยนแมวขึ$นไป
ทาํไมมนัตกลงมาเกาะได ้ทาํไมตุก๊แกมนัคงจะเป็นอยา่งนั$นหรือเปล่า ถา้ตุ๊กแกเรารู้
มนัเกาะติดผนัง แต่เจ้าแมวเหมียวมันเกาะได้แล้วมันก็ไม่เป็นอะไรอย่างนี$ ค่ะ 
อนันั$นก็ผ่านไป แลว้ก็มานั.งยอ้นนึกว่า เออ พอเราผ่าตดัมานี.เราก็มีอาการอย่างนี$  
คือหมอบอกเราจะปากเบี$ ยวใช่ไหมคะอนันี$ ก็ส่วนหนึ. งแล้วแล้วก็พอถัดมา เอ๊ะ
ทาํไม พอผา่น ๆ ไปสัก 6 เดือนไดม้ั$งคะอาการมนัก็ยงัไม่หายอยา่งนี$ ล่ะนะคะ เรา
เริ.มปวดขอ้ค่ะ ตอนแรกก็คือเรื. องของไล่จากสะบกัก่อนสะบกัเรามนัเคลื.อนน่ะ
ไหล่มนัหลุดนะคะ แลว้เราก็ไม่รู้พอมาถึงเดือนพฤษภาคมก็ลื.นลม้ค่ะ กน้กระแทก
อีกกระดูกก็ถูกซน้เขา้ไปอีก ตอนนั$นก็ผา่นมานะคะถดัมาอีกปีกวา่ ๆ ปีครึ. งแลว้นะ
คะ เริ.มปวดขอ้นะคะ ปวดตั$งแต่ขอ้แขนขอ้มือ แลว้ไล่มาเข่า แลว้ไล่มาเทา้เราก็นึก
ทนัทีเลยว่า ออ้ ไอเ้จา้แมวเหมียวมนัตกลงมาตอ้งโดนทุก ๆ อนัของกระดูกแน่ ๆ 
อนันี$ ก็เริ. มนึกถึงวิบากกรรมของตวัเอง เราก็นึกว่า อืม บาปกรรมไม่ตอ้งรอชาติ
ไหนชาตินี$ เลยค่ะ เราเจอนะคะ แลว้เราก็มานั.งคิด เพราะฉะนั$นตอนเล็ก ๆ นี.จริง ๆ 
เป็นคนที.ว่าถา้ใครชวนทาํบุญน่ะ บาทเดียวเรามีเท่าไรเราก็ร่วมทาํไม่ว่าจะสร้าง
ศาลาสร้างอะไร เป็นคนที.เจอคนแก่เราก็ให้ตงัคเ์ราจะมีจิตแบบนั$นอยูค่่ะ ดงันั$นพอ
ทาํอนันี$มานี.มนัก็เหมือนกบัมีขา้งหนึ.งเราก็บาํเพญ็ทางดา้นที.เป็นกุศล ขณะเดียวกนั
เราก็ทาํบาปมาอยา่งนี$นะคะอนันี$แหละค่ะเล็ก ๆ นอ้ย ๆ นี.หลาย ๆ เรื.องก็คิดวา่กฎ
แห่งกรรม เราก็ดูหนังเรื. องพิภพมจัจุราชเราก็ดูแลว้ดูทีไรแล้วก็กลวัไป พอเสร็จ
เผลอไป อา้ว ไปอีกแลว้ แล้วเราไปทาํมนัตายโดยที.เราไม่เจตนานะมีตั$งหลาย ๆ 
อยา่ง มานั.งคิดแลว้ โอโ้ห ถา้เห็นอยา่งนี$ เราไม่ทาํก็จะดีกวา่ แต่ขณะเดียวกนัก็คิดวา่
เราคงโชคดีนะที.ว่าเขามาตามเราในชาตินี$ ไม่ใช่ให้เราไปใช้กันอีกชาติหน้า 
เพราะฉะนั$นจะเล่าอีกอนัหนึ. งก็คือว่าโชคดีของพี.ก็คือว่าพี.ไดน้้องสะใภที้.ดีนะคะ
ตอนที.เราไปพกัฟื$ นนะคะ พี.ไม่รู้เลย เพราะอยูค่นละบา้นเขาใส่บาตรทุกวนัแลว้เรา
ขณะที.เราไปฝึกสมถะนี.ตอนช่วงจบมหาวิทยาลยันี.ไปทุกปีนะไปตั$ง 17 ปีไดน้ะคะ 
ไม่ได้ขาดเลยนะคะไปฟังเทศน์ไปนั.งสมถะที.อาจารย์หมอเขียวบอกว่าก็แค่นั.ง
สมาธิอยา่งนี$นะคะค่ะ แลว้ก็พอไดพ้ี.สะใภนี้. เอย๊ นอ้งสะใภนี้.เขาใส่บาตรทุกวนั เขา
ก็จะทาํไวใ้ห้ใส่ 2 องคทุ์กวนั เราก็อุทิศกุศลไปให้ เพราะเราสํานึกนี.วา่เออ เราก็คง
ทาํกบัเขาแหละก็อุทิศบุญไปเลยวา่ขอให้เอากุศลนี$ ไปแผ่ให้กบัเจา้เหมียว เจา้แมว
เหมียวเลยเราไม่ไดบ้อกเจา้กรรมนายเวรแลว้นะเหมียวเลยค่ะเรามั.นใจอยา่งนั$นเลย
ค่ะ เพราะวา่จะไดห้ลุดกนัเร็ว ๆ ค่ะ 
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จิตอาสา: ครับ แลว้พอมาดูแลยา 9 เมด็นี. ทาํเมด็ไหนไดบ้า้ง 
คุณกิ.งกมล: ค่ะ ขอบพระคุณค่ะยา 9 เม็ดนี.ตวัเองก็อาจจะเป็นดว้ยบุญกุศลหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบ 

เพราะวา่ดว้ยความที.ตวัเองมีอาจารยที์.เราสนใจใช่ไหมคะเราก็ไปอธิษฐานบอกวา่นี.
ขอให้เจอ เจอผูที้.จะชี$ แนวทางเรามาให้เรา ไดห้าทางรักษาตวัเราเองค่ะเพราะรู้อยู่
แลว้วา่เราตอ้งเป็นที.พึ.งแห่งตน เพราะวา่ตอนที.อยูไ่อซียนูะคะ ไม่มีใครอยูก่บัดิฉนั
เลย แลว้ก่อนจะผา่ตดัเรื.องสมองดิฉนัก็เตรียมตวัไวแ้ลว้ค่ะเงินทุกบาททุกสตางคจ์ะ
ให้ใคร จะให้น้องคนไหน จะให้คุณแม่ ก็ไปบอกน้องสาวไวแ้ล้วก็เรียกว่าทาํ
พินยักรรมเอาไวแ้ลว้ ถึงแมห้มอบอกว่า 42 เปอร์เซ็นต์ คุณไม่ไดเ้ป็นอะไรหรอก
นะฟื$ นแน่เราก็ไม่ประมาทตรงนั$น เรายกออกไปแลว้รู้สึกเบาค่ะ วนันั$นที.ตดัสินใจ
เข้าห้องผ่าตัดนี.  เรารู้แล้วว่าของพวกนี$ เอาไปไม่ได้ เราเกิดมาเรามามือเปล่า  
เพราะฉะนั$นสิ.งที.ดิฉนัสะสมเอาไวต้อนนั$น ๆ ณ วนันั$นนะดิฉนัไดคิ้ดเลยวา่ ไม่เอา
แลว้ เอาไปเลยถึงแมถ้า้ทาํบุญนี. เราก็ทาํใช่ไหมคะ แต่ตรงนี$ วาระที.กาํลงัจะไปถึง 
จุดสุดทา้ยค่ะตะกี$พี.เขาถามดว้ยวา่ 

จิตอาสา: ยา 9 เมด็  
คุณกิ.งกมล: ยา 9 เมด็หมอเขียวเราจะไดไ้หมดิฉนัไม่รู้จกัหมอเขียวเลยนะคะ เพราะวา่เราอยูใ่น

แผนปัจจุบนัเราย่อมมีเรื. องของการถือดีหลงตวั แลว้ก็อีกอนัหนึ. งที.คุณหมอท่าน
บอก ให้วางลงไปไง เพราะว่าคนที.รู้ทางนี$ มนัจะไม่ค่อยวิ.งมาทางนี$ ไงคะแผน
ปัจจุบนัทั$งหมดเลยค่ะถูกไหมคะ เราก็ไดม้า คุณหมอที.โรงพยาบาลเองนะท่านให้
ฝึกเจริญสติเผอิญของหลวงปู่  ติช นทั ฮนัห์ซึ. งจริง ๆ หลวงปู่  ติช นทั ฮนัห์ ดิฉันก็
ไม่รู้จกัแต่เผอิญวนันั$นได้ไปแล้วก็ เออ ดีนะ เพราะว่าเขาให้ทั$งนั.ง ยืน เดิน นอน 
กินอยา่งมีสติแลว้เราตามไปขณะที.เราฝึกสมถะมาตั$งเกือบ 10 กวา่ปีเรากลบัจะรู้สึก
วา่ไม่ไดต้ามตรงส่วนนั$นจริง ๆ ทาํงานอยูเ่ราก็ใชไ้ดไ้งคะแลว้ก็ไดมี้โอกาสมาพบ
อาจารยห์มอเขียว ก็คือ 1. อานาปาณสติ นี. ของหลวงปู่  ติช นทั ฮนัห์ นี.ท่านทาน
มงัสวิรัติก็จูงมูลเหตุเรามาไงคะเราก็ตอ้งไปประพฤติอยา่งนั$นแหละค่ะแลว้ไดไ้ป
เขา้ปฏิบติัธรรมของท่านอยู ่7 วนัพอดีเลย วนันั$นเดือนเมษายนหลวงปู่ ท่านมามีนาคม 
เมษายนนี. เซ็นเอ็มโอยูกนั คือ มจร. ท่านมีความร่วมมือระหว่างมหายานและเถรวาท
เพื.อที.จะฝึกเราในแนวของอานาปาณสติไงคะ ดิฉนันี.อบรม 7 วนั ก็ตอ้งทานมงัสวิรัติ 
7 วนั แลว้ถดัมานี.อีกประมาณสักปีถดัมานี.เพื.อนน่ะมาชวนวา่เธอไปสิวดัพุทธนี.มี
หมอเขียวนะคะ ก็สอนเรื.องการดูแลตวัเองเป็นหมอ อนันี$ เป็นจุดเริ.มตน้เลยนะคะที.
เพื.อนดิฉนัเป็นกลัยาณมิตรชวนไปอยูว่ดัพุทธบูชา เพราะวา่เป็นคนอยูฝั่.งธนนะคะ
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พอไดไ้ปฟังเท่านั$นล่ะค่ะตั$งแต่ตน้ท่านเอาจุดที.แกที้.ดิฉนัถูกใจมากที.สุดคือท่านเอา
พระพุทธศาสนาเขา้มาท่านบอกเลยวา่เราจะตอ้งมาดูวา่ตน้เหตุของการเป็นโรคของ
เรานี.อยูที่.ไหนมนัอยูที่.วบิากแหละค่ะที.เราทาํมา ซึ. งคนปัจจุบนัไม่เชื.อคนไม่เชื.อนะ
คะเราถึงเจอสิ.งที.แบบวา่มนักลบัตาลปัตรนะคะนะคะอนันี$ก็เลยทุกขใ์จมากบอกวา่
นี.แหละใช่เลย เพราะวา่ท่านหาตน้เหตุใหเ้ราเราตอ้งไปแกที้.ตน้เหตุแลว้ก็วนันั$นเอา
ไปใชก้็คือวนันั$นกวัซาค่ะ เพื.อน ๆ เขามาทาํให้ เราก็ทาํที.หนา้นะคะ ปรากฏวา่ไอที้.
มนัตึงอยูน่่ะมนัหยอ่นคือดีในระดบัหนึ.งนะคะ แลว้ถดัมาก็พอกหนา้นี.ยงัไม่ไดท้าํ
นะคะเอาไปใช้แน่ ๆ คือกวัซาเม็ดนี$ เม็ดเดียวก่อนแลว้ก็รับประทานอาหารทีนี$ ถดั
มาครั$ งที. 2 เราเริ.มอยากจะไปตามแลว้พอท่านจดัที.สมุทรสาครนี.นอ้งสะใภดิ้ฉนัอยู่
พนัทา้ย วดัใกล ้ๆ วดัพนัทา้ยนะคะดิฉนัก็ชวนกนัไป จดัอยูที่.วดัป้อมวิเชียรโชติกา
รามจาํไดเ้ลยวา่ไปดว้ยกนัแลว้ก็ชวนเพื.อนไปดว้ยนะคะ แลว้วนันั$นน่ะมีการพูดถึง
เรื. องนํ$ าปัสสาวะ แล้วเราก็เลยเอามาเริ. มลองทาํเราเริ.มลองเมื.อครั$ งที. 2 ค่ะ พอ
กลบัไปบา้นนี.ก็เริ.มเอามาแต่วา่ไม่ไดเ้อามาดื.มนะคะดว้ยความที.คุณหมอท่านบอก
วา่ถา้เรารังเกียจสิ.งที.ขา้งในตวัของเราเองนี.ใช่เลยก่อนที.จะทานนี.คะเรารู้เลยวา่เรามี
ความรังเกียจนะคะ แต่พอเราตดัตรงส่วนนั$นไปนะคะเราก็เราเอามาทานคือ 3 คาํ 
เพราะท่านบอกวา่ถา้จะเริ.มนี.ก็ตอ้งเริ.มจากนอ้ย วนันั$นจาํไดแ้ค่เริ.มจากนอ้ย เพราะ
เราก็ไม่รู้จกัเขานํ$ าปัสสาวะเป็นยงัไงคุณสมบติัขนาดไหนนะคะ ก็สิ.งหนึ. งก็คือว่า
ตวัเองเป็นคนปวดกระเพาะบ่อย ๆ ชอบแสบทอ้งตอนเช้าพอทานเขา้ไป 3 อึก 
เท่านั$นแหละค่ะอาการที.แสบ ๆ น่ะหายไปเลยค่ะกินยาเคลือบกระเพาะกินยาที.เป็น
แมกนีเซียมซลัเฟตอะไรต่าง ๆ มนัก็ไม่เหมือนกนันะคะอนันี$ คือสังเกตของตวัเอง
และอนัที. 2 ก็คือ สระผม เพราะมนัใชก้บัขา้งนอกมนัสะดวกใจ สระผมแลว้วนันั$น
เพื.อนก็ชมบอกวา่ วนันี$ทาํไมผมเธอเงามนัจงั เออนะคะ นั.นแหละนี.คือที.เอาไปใช ้ 
2 อยา่งค่ะ แลว้ก็มาครั$ งนี$ค่ะ เพื.อนเขาก็บอกวา่มาสิ ค่ายพระไตรปิฎกเราก็ชอบมาก 
เพราะวา่โดยปกติเราชอบฟังธรรมะ เราก็อยากจะมาฟังวา่ธรรมะนี.ท่านจะอธิบาย
อยา่งไรใหเ้ราใช่ไหมคะ ก็เลยไดม้าก็ดว้ยเหตุนี$ค่ะ 

จิตอาสา: นะครับ ก็คงตอ้งขอขอบคุณคุณกิ.งกมล คุณกิ.งกมลจะฝากอะไรกบัสมาชิกในการ
เขา้ค่ายครั$ งนี$   

คุณกิ.งกมล: มาครั$ งนี$ ดิฉนัก็ตอนคุณหมอเขียวท่านให้เรื.องดีท็อกซ์ใช่ไหม เราก็ไม่เชื.อ เพราะวา่
ดิฉันมีประสบการณ์ว่าดิฉันเคยไปเยี.ยมคนไขค้นหนึ. งนี.  เป็นมะเร็งลาํไส้แลว้เขา 
ก็เล่าให้เราฟังวา่ เขาดีท็อกซ์ดว้ยกาแฟ 5 ปี เขายงัเป็นมะเร็งเราก็กลวัสิ เพราะว่า
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เป็นคนนี.เป็นจริตอย่างหนึ. งคือชอบเกิดวิจิกิจฉา เขาเรียกว่าอะไรนะ ลงัเลสงสัย
อะไรนี$นะ แต่ขณะเดียวกนัก็เป็นคนที.อดทน ขยนั แลว้ก็ใจเยน็ คือ เรารู้ทั$งส่วนดี
ส่วนไม่ดีของเราไงคะทีนี$ถา้ของท่านนี.ดีท็อกซ์ ครั$ งที. 2 เราก็ยงัไม่กลา้ลอง แต่มา
ครั$ งนี$ ล่ะค่ะ ดีทอ็กซ์ก็ลองแลว้ดื.มนํ$าปัสสาวะก็ทาํแลว้ กวัซาก็ทาํแลว้ แช่มือแช่เทา้
ก็ทาํแล้วใช่ไหมคะ เหลืออย่างเดียวค่ะ พอกค่ะ พอกทานะคะอนันี$ ที.ยงัไม่ได้ทาํ  
ก็คิดวา่ เออ พรุ่งนี$ อีกวนัหนึ.งเราก็จะลองดู เพราะวา่เราตอ้งหาให้ไดว้า่เราถูกกบัอนั
ไหน เพราะ วา่การเป็นนกัวทิยาศาสตร์ตอ้งทดลองทาํอยา่ไปเชื.อใคร  

จิตอาสา: โอเคครับ ตอ้งขอขอบคุณคุณกิ.งกมลมากนะครับ 
(กิ.งกมล. สัมภาษณ์ 2556, มิถุนายน 15) 

 

 
กรณีศึกษาที. 
1.52 คุณพรปวีร์ จนัทร์อุไร 
หญิงไทย  
เนื$องอกต่อมนํ$าเหลืองบริเวณหลงัหูคอบ่า 
 
คุณพรปวร์ี: กราบนมสัการพระคุณเจา้ แลว้ก็นกับวชทุกฐานะนะคะแลว้ก็กราบสวสัดีพ่อแม่พี.

นอ้งที.รักสุขภาพทุกท่านนะคะดิฉันชื.อ นางสาวพรปวีร์จนัทร์อุไร นะคะปัจจุบนั
เป็นนกัศึกษา ป.โท จากสาขาสังคมศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลยัมหิดลค่ะก็จะมา
ถ่ายทอดประสบการณ์การเจ็บป่วยของตวัเองนะคะก็เริ.มตั$งแต่ตอนปี 2 ค่ะปี 2 นี. 
เคยมีปัญหาสุขภาพก็คือต่อมนํ$ าเหลืองบริเวณหลังหูแล้วก็คอแล้วก็บ่านี.คะ 
โตพร้อมกนั 3 ที.เลย แต่วา่ตอนนั$นก็คือดว้ยตวัเราเรียนอยูใ่นโรงพยาบาลดว้ยก็คือ
ตอนนั$นเรียนแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ที.ศิริราชค่ะเราก็ถูกปลูกฝังมานะ เจ็บป่วย
อะไรก็ตอ้งไปหาหมอ เราก็ไปหาหมอแผนปัจจุบนัค่ะแลว้หมอแผนปัจจุบนัก็บอก
ว่าให้เราทานยาแกอ้กัเสบ ถ้า 1อาทิตยไ์ม่หายนี.หมอเขาก็จะนดัเจาะชิ$นเนื$อ เนื$อ
งอกที.มนัโตออกมาไปตรวจค่ะทีนี$พอเสร็จแลว้ทานไป 1 อาทิตยม์นัไม่หายค่ะแลว้
มนัก็โตเพิ.มขึ$นเป็นจุดที. 4ก็คือเรารู้สึกไดว้า่มนัโตขึ$นภายในค่ะก็คืออาการมนันี.มนั
จะมีอาการแบบมนัเตน้ไดค้่ะต่อมมนัแบบมนัเตน้แลว้มนัก็โตขึ$นค่ะแลว้ทีนี$ เราก็
เลยตดัสินใจหมอแผนปัจจุบนัไม่ไดแ้ลว้เราก็เลยตอนนั$นไปกินยาสมุนไพรแลว้ก็
งดอาหารแสลงดว้ยสําหรับโรคที.เราเป็นนะคะแลว้ทีนี$พอเสร็จแลว้พอเราก็ปฏิบติั
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ตวัดีอยู ่2 ปีก็ดีขึ$น มนัต่อมนํ$ าเหลืองมนัก็ยุบลงค่ะ แต่เราก็รู้สึกไดว้่าตวัเรามนัยงั 
ไม่หายขาด เพราะรู้สึกว่ามนัยงัมีกับระเบิดอะไรสักอย่างที.มนัอยู่ในตัวเราอยู่
ตลอดเวลา เราก็จะเป็นหมือนโรคจิตเบา ๆ ตอ้งคอยระวงัว่าฉันกินอาหารแสลง
แลว้ต่อมจะโตไหมอะไรอยา่งนี$ก็จะคอยแบบจบัคอตวัเองตลอดเวลาอยา่งนี$ค่ะแลว้
ช่วงนั$นพอดี 2 ปีก็ไปเจอคุณหมอเขียวที.งานสมุนไพรแห่งชาตินะคะ ที.เมืองทองธานี
ตอนนั$นก็ยงัไม่ไดรู้้จกัแบบเป็นทางการนะคะก็คือเห็นบูธแลว้ก็ตกใจ เอะ๊ ทาํไมคน
มุงกนัเยอะจงัมีนํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดแลว้คนก็มุงกนัแบบมากมายอยา่งนี$ค่ะ เราก็
เลยไปยืนฟังเออ เราก็ฟัง อืม แนวคิดดีนะ แล้วก็มีทานสมุนไพรปรับสมดุลด้วย
ตอนนั$นก็คือเรายงัอยู่ปี 4 เราก็เลยลองทานนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดก่อนแลว้พอ
หลงัจากที.เราเรียนจบแลว้นี.เราก็ต่อ ป.โท สาขาสังคมศาสตร์การแพทย ์ก็เลยเลือก
ที.จะทาํวจิยัที.ค่ายคุณหมอเขียวนี.ล่ะค่ะ ก็เลยมาศึกษายา 9 เม็ดแบบเต็มรูปแบบค่ะก็
เริ.มศึกษาที.สวนป่านาบุญ 3 ค่ะ ปทุมธานีพอเราเขา้ไปถึงตอนนั$นก็คือเราก็สุขภาพ
มนัก็ยงัไม่ค่อยดี เหมือนระบบนํ$ าเหลืองเราก็ยงัไม่เขา้ที.ค่ะพอไปถึงเราก็ไปศึกษา
วา่เขาทาํอะไรบา้ง ก็เริ.มตั$งแต่นํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดเราก็เอากลบัมาทาํ เราก็จะทาํ
แบบเข้มข้นเลยค่ะก็ใช้ตามที.ได้ฟังมา ก็จะมีย่านางผกับุ้งใบอ่อมแซบแล้วก็มี
เสลดพงัพอนที.บา้นปลูก แล้วก็ใช้รางจืดด้วยก็คั$นเขม้ขน้แล้วเราก็ดื.มที.ได้ผลนี.
สมุนไพรฤทธิ> เยน็สดที.เราเห็นชดันี.ตอนนั$นก็คือเพื.อนชวนไปกินอาหารทะเลค่ะ 
เป็นบุฟเฟ่ตแ์ลว้เราก็คิดวา่เราหายแลว้ก็กินเขา้ไป กุง้ ปลาหมึก จดัเต็มเลยพอเสร็จ
แลว้กลบับา้นมา รู้สึกวา่ต่อมที.มนัเคยโตมนัอกัเสบค่ะมนัรู้สึกมนัโตขึ$นมานิดหนึ.ง
เราก็ เอะ๊ ทาํยงัไงดี เราก็เลยไปกินนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดพอกินนํ$ าสมุนไพรฤทธิ>
เยน็สดเสร็จไม่น่าเชื.อเลยค่ะคือ 2 วนัมนัยบุแบบยบุหายไปเลย แลว้มนัก็ไม่มีอาการ
อีกเลยค่ะคือขา้งในเราก็เยน็ปกตินะคะค่ะแลว้พอต่อไปที.ไดท้าํก็คือดีท็อกซ์ ก็คือ
ตอนแรกนี.เราก็คุยกบัเคสนะ เคสเขาก็ไม่คุยกบัเรา เพราะวา่เรายงัไม่ไดดี้ท็อกซ์ เขา
บอกวา่นี.ร่างกายเราสกปรกเขาไม่คุยดว้ยเราก็เลยดว้ยความเป็นนกัวิจยัค่ะก็เลยตอ้ง
ทาํทุกอยา่ง เราก็เลยเอาวะกลบัไปดีท็อกซ์ ตอนนั$นไปกบัเพื.อนดว้ยก็เลยลากเพื.อน
ดีท็อกซ์พร้อมกนัเลยค่ะ ตอนนั$นก็ไปดีท็อกซ์พร้อมเพื.อนพอดีท็อกซ์เสร็จปัญหา
สุขภาพของเราอีกอยา่งหนึ. งนี.ที.เราไม่เคยสังเกตตวัเองเลย ก็คือเราชอบทอ้งผกูค่ะ
พอเราดีทอ็กซ์เสร็จวนัแรกนี.คือเรามีเทคนิคก็คือค่อย ๆ ปล่อยสายนะคะบีบ ๆ สาย
ไว ้แลว้เราค่อย ๆ ปล่อยใหม้นัค่อย ๆ เขา้แลว้พอเสร็จแลว้เราจะนอนแลว้เราก็นวด
ทอ้งทวนเข็มนาฬิกาค่ะ แลว้เราก็จะอั$นไวม้นัจะมีแบบพอถึงจุดมนัจะมีลมออกมา
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ที.แบบโอย๊ อยากถ่ายมากแบบปืW ดขึ$นมาอยา่งนี$ เราก็จะยนืขึ$นเลยค่ะแลว้เราก็จะแบบ
บิดตวัไปมาอยา่งนี$ ทีนี$พอเสร็จแลว้พอสักพกัหนึ.งลมนั$นก็หายไป เราก็นอนพกัต่อ
พอเสร็จแลว้ก็ปืW ดขึ$นมาอีกเราก็ เฮย้ เอาแลว้ ตอ้งได ้10 นาทีตามหลกัการเราก็ เราก็
เปลี.ยนท่าทีไปเรื.อย ๆ อยา่งนี$แลว้พอเสร็จแลว้ก็พกัอีก พอถึงเวลา 10 นาทีแลว้เราก็
ถ่ายมนัไม่น่าเชื.อเลยค่ะลองสังเกตดูนะคะ ถา้อั$นได ้10 นาทีนี.มนัไม่ใช่แค่อุจจาระ
ที.ออกมานะคะคือมนัจะเป็นติ.งไขมนัออกมาดว้ยซึ. งเราแบบตั$งแต่เกิดมาไม่เคยเห็น
ค่ะ เราก็เลยดูว่า เอ๊ะ มนัออกมาไดย้งัไงเราก็รู้สึกว่าพอทาํเสร็จนี.เราก็จะกินนํ$ าด่าง
ปรับสมดุลด้วยก็รู้สึกว่าตวัเบาอย่างนี$ ค่ะแล้วประสบการณ์ล่าสุดในค่ายเลยค่ะ  
ดว้ยแรงกดดนันะคะที.บา้นหนูกินฉี.กนัทุกคนเลยค่ะ แต่ว่าตอนแรกหนูยงัไม่กลา้
กินนะคะหนูก็แบบ เอ๊ะ ทาํไมเขากินฉี.แต่ละคนก็แบบวนันี$ กินฉี.แลว้อาการดีมาก
เลยอีกคนก็ฉนัเอาไปหมกัผมผมฉนัดาํมากเลยเราก็อุย๊เราจะเอาอะไรไปพูดกบัเขาดี
นะ เราก็นั.งคิดอยู ่ก็คือเมื.อเชา้นี$ค่ะก็เลยลองดู เราก็ฉี.ทิ$งไปนิดหนึ.งนะแลว้ก็ฉี.ไวอี้ก
นิดหนึ. งแลว้ทีนี$ พอดีที.นิ$วค่ะเป็นแผลเราก็เลยลองจุ่มดู พอจุ่มเสร็จจากที.มนับวม
ตอนแรกในมโนของเรานี.เราก็คิดวา่เราแสบเราก็คิดวา่มนัตอ้งแสบแน่เลยฉี.จุ่มไป
มนัอบอุ่นอยา่งไม่น่าเชื.อค่ะคือแบบจุ่มไปมนัละมุนนิ$วมาก คือแบบพอจุ่มไปจากที.
เราบวม ๆ อยู่นะ พอจุ่มไปมนัหายเลยค่ะแลว้ทีนี$พอเสร็จแลว้เราก็แบบ เอาล่ะจุ่ม
แลว้เอาแลว้ เห็นคุณป้านิดดาบอกวา่ทาแลว้ผวิสวย ดว้ยความอยากสวยเราก็เลยเอา
มาทาบ้าง พอทาเสร็จ เอ๊ะ มันไม่ครบสูตรต้องกินด้วยนะก็เลยชิมไปก็ชิมไป
ความรู้สึกแรกก็มนัก็รสแปร่ง ๆ นิดหนึ.งค่ะแลว้มนัก็มีเหมือนกลิ.นหวัไชเทา้เบา ๆ 
ออะไรอยา่งนี$ ค่ะเราก็ชิมค่ะ ดว้ยความกลา้นี.เราก็ชิมแลว้เราก็มีประสบการณ์ที.จะ
มาแชร์กบัเพื.อน ๆ ทุกคนแลว้ค่ะ ตอนนี$ก็รู้สึกภูมิใจมากที.เราทาํไดค้รบ 9 เม็ดส่วน
เมด็อื.น ๆ นี.ก็คือที.บา้นก็คือจาํทาํประจาํอยูแ่ลว้ค่ะ ส่วนเรื.องอาหารปรับสมดุลนี.เรา
ก็ยอมรับว่ายงัทานเนื$อสัตวอ์ยู่นะคะแต่จากวีดิโอเมื.อกี$ นี.อยากจะอโหสิกรรมกบั
สัตวที์.เราทานมาตลอด 24 ปีเลยค่ะเรากะวา่ถา้เราออกนอกค่ายไปนี.ก็จะค่อย ๆ ลดค่ะ 
ค่อย ๆ ลดละแลว้ก็ในที.สุดก็คิดวา่วนัหนึ.งคงจะเลิกไดค้่ะ 

จิตอาสา: โอเคครับครับผมก็คงตอ้งขอขอบคุณคุณพรปวร์ีนะครับ 
คุณพรปวีร์: เดีIยวขอฝากอะไรนิดหนึ.งนะคะ 
จิตอาสา: จะฝากอะไรครับ มีอะไรจะฝาก 
คุณพรปวร์ี: ก็มีอยา่งหนึ.ง ก็อยากจะฝากทุกท่านไวด้ว้ยนะคะ สิ.งสาํคญัที.ทุกท่านไดก้ลบัไปจาก

ค่ายนี$ ก็คือสุขภาพที.ดีนะคะ แต่สิ.งที.มีคุณค่ามากกว่าสุขภาพที.ดีก็คือองค์ความรู้ที.
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ทุกท่านไดไ้ปค่ะ ทุกท่านนี.ไดอ้าํนาจในการเป็นหมอดว้ยตวัเองดว้ยเท่านั$นไม่พอนะคะ 
ทุกท่านก็ยงัสามารถใชอ้งคค์วามรู้ในค่ายนี$ ไปเผยแพร่ให้คนอื.นไดท้าํต่อไปนะคะ 
ก็หวงัวา่ทุกท่านคงจะมีสุขภาพที.ดีแบบยั.งยนืค่ะขอบคุณค่ะ 

จิตอาสา: ครับก็ขอขอบคุณคุณพรปวีร์มากนะครับ 
(คุณพรปวีร์ จนัทร์อุไร. สัมภาษณ์ 2556, กุมภาพนัธ์ 15) 

 

 
กรณีศึกษาที. 
1.53 กระทอ้น นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ55 ปี  
โรคมะเร็ง 
 

ปัจจุบนัเป็นแม่บา้นดูแลหลานพกัอยูก่บัสามี และบุตรสาวเป็นโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่ระยะ
ที. 3 ปัจจุบนัมีอาการปวดกระดูกขา เทา้ชาพบแพทยป์ระจาํอยูเ่สมอ ในครอบครัวเคยมีผูป่้วยเป็น
โรคนี$อยูแ่ต่เป็นระยะตน้ ๆ ผูใ้หข้อ้มูลไดผ้า่ตดัมาไดค้รบ 3 ปีแลว้ 
ขอ้มูลการเจบ็ป่วยการรักษาและการดูแลสุขภาพตนเองหลงัการผา่ตดั 

ครั$ งแรกไดม้าทาํการตรวจที.โรงพยาบาลสุรินทร์ อาการเริ.มจากความผิดปกติคือทอ้งผูก
จริง ๆ แลว้ตนเองเป็นคนทอ้งผกูมาตั$งแต่เด็ก ๆ จนมาโตเป็นสาวอายุ20 กวา่ก็ยงัทอ้งผกูอยูก่็ไม่คิด
วา่ผิดปกติใด ๆ นั.งทาํงาน 4-5 วนัก็จะถ่ายอุจจาระซกัทีหนึ.งพออายุ 40 ปี เริ.มผิดปกติไปอบรมเริ.ม
ปวดกระดูกและหลงัถ่ายก็ไม่ออกเริ.มมาใชย้าสวน เพื.อจะไดข้บัถ่ายออกไปบา้งหลายวนัเขา้เริ.มเจ็บ
กระดูกมากขึ$ น ไปที.โรงพยาบาลสุรินทร์เขาตรวจเช็คและบอกว่าเป็นมะเร็ง บอกแพทย์ว่าขอ 
ไม่ผา่ตดั แต่ไดเ้ดินทางไปที.จุฬา ตรวจก็ไม่เจอเวลาผา่นไปในปี พ.ศ.2554 หมอทาํการตรวจวา่เป็น
มะเร็งแน่ตอ้งทาํการผ่าตดั เพราะมีติ.งเนื$อและมีเลือดออกมาก จึงตดัสินใจทาํประวติัขอยา้ยไปที.
โรงพยาบาลรามา ทางโรงพยาบาลนดัผา่ตดัวนัที. 27 พฤศจิกายน 2554 หมอบอกวา่เป็นระยะที. 3 ได้
มีการฉีดคีโมและฉายแสงจนครบหมด พอตน้ปี 2557 มาตรวจเลือด ซึ. งปกติจะตรวจทุกเดือน 
แต่ต่อมา 3 เดือนครั$ งไดต้รวจพบวา่ค่าเลือดขึ$นสูง อยูที่. 5 และทาํการตรวจดว้ยเครื.องมือทุกวิธีทาง 
ก็ไม่เจอ จากนั$นหมอนดัมาตรวจเลือดอีก ตอนนี$ ค่าเลือดสูงขึ$นไป เป็น 25.8 และต่อมาไดต้รวจพบจุด
เล็ก ๆ ที.ตบัและปอด หมอปอดมาตรวจก็วา่ไม่มีอะไรแต่หมอไดน้ดัมาสแกนเมื.อปลายเดือนกนัยายน ปี 
2557 ซึ. งเริ.มมีอาการชาที.ฝ่าเทา้ทั$ง 2 ขา้ง หมอกระดูกให้ยามากินพอบรรเทาแต่ไม่หายและยงัคงชา
มาจนถึงทุกวนันี$  มีอาการเหมือนเหนื.อย มีอาการชาทั$งกลางวนัและกลางคืนแต่ดูแลตวัเองได ้เดิน



1145 
 

นั.งไดดู้แลกิจวตัรประจาํวนั ทาํความสะอาดถุงรองรับอุจจาระประจาํถุง จะเปลี.ยนทุกสัปดาห์จะใช้
แบบแปะติดที.ทอ้งไดเ้ลยไม่มีแป้นรองรับมนัง่าย และสะดวกช่วงผา่ตดัใหม่ ๆ ไม่ชินกบัถุง ไม่ถนดั
จะตะแคง ก็ไม่ไดบ้งัเอิญที.ที.บา้นมีคนเคยเป็นอยู ่ผา่ตดัมาก่อนเรา เป็นนอ้ยกวา่ และเป็นระยะตน้ ๆ 
ซึ. งหลงั 4-5 เดือนไปแลว้ค่อยเริ.มดีขึ$นเราทาํใจได ้เพราะไดป้ฏิบติัธรรมไปดว้ยช่วงแรกจะอยูบ่า้น
แม่ เวลาไปวดัก็จะไปกบัเขาแต่ช่วงหลงั มีอาการชาที.เทา้ก็จะไปน้อยลงซึ. งตนเองทาํใจไดย้อมรับ
ความจริงจะเป็นอะไรก็เป็น จะอยู่อย่างเรียบง่ายการกินอาหารถ้าไม่ทานของสแลงที.จะทาํให้
ท้องเสีย หรือของหมกัดองจะไม่มีปัญหาเลยการขบัถ่ายจะเป็นเวลา ตื.นมาถ่ายเช้าทีหนึ. ง ช่วง
กลางวนัก็อีกทีหนึ.ง การรับประทานอาหารจะเนน้ผกัผลไม ้ผกัจะเป็นผกับา้นเราเราปลูกเอง แต่ช่วง
หลงัตอ้งลี$ ยงหลานไม่ค่อยไดป้ลูกเพิ.ม แต่ยงัเน้นผกัผลไมอ้ยู่เมื.อสมยัก่อนชอบทานฝรั.งมาก เวลา
อุจจาระออกมา เหนียวมาก ตอ้งเอาไมช่้วยเขี.ยออกฝรั.งกินมากทอ้งผูก และตอนนั$นตวัเองมีพยาธิ
ดว้ยรังเกียจพยาธิเลยไม่ค่อยอยากถ่าย อายคนเรื.องพยาธิ ส่วนผลไมอื้.น ๆ ไม่ค่อยไดท้านสมยัก่อน
ผลไมสุ้กที.ย่อยง่ายไม่ค่อยทาน และนํ$ าก็ไม่ค่อยดื.มจะดื.มนํ$ าตอนกินขา้วเท่านั$น แต่ตอนนี$ ดื.มนํ$ า
สมุนไพรเป็นประจาํ เช่น ใบย่านาง ใบเตย ถ้าไม่ทาํเองก็ไปซื$อแต่ไม่ให้ใส่นํ$ าตาลไม่ชอบดื.ม
นํ$าอดัลมชา กาแฟจะไม่กินอาหารรสจดัเนื$อสัตวก์็ไม่ค่อยไดรั้บประทานแต่จะคงมีปลากุง้ บา้งนิด ๆ 
หน่อย ๆ และเป็นคนรับประทานอาหารเร็ว เคี$ยวขา้วไม่ละเอียด จะรีบกลืนอาหาร ซึ. งพยายามจะเคี$ยวให้
ช้าลง ชีวิตประจาํวนัตอ้งดูแลหลาน แต่มีเวลาไดม้าเดินออกกาํลงักายรอบ ๆ บา้นเดินแกว่งแขน 
หรือ ขี.จกัรยานไปตลาดบางทีก็ไปอบตวัที.วดัโยธาประสิทธ์ เพราะสมยัก่อนเคยอบเองเวลาไม่สบาย
ก็จะใส่ขมิ$น ไพล ใบมะขามใบมะยม หวัหอม เท่าที.มีช่วงที.ไม่สบายเป็นโรคเกิดวิกฤติ ลูกสาวทอ้ง 
ได5้เดือนไม่รู้จกัวา่ผูช้ายคนนั$นเป็นใครเหมือนโดนหลอก โดนยาลูกไม่กลา้บอกแม่ เพราะเห็นแม่
ไม่สบายไดถ้ามลูกวา่เอาสามีไหม ถา้ไม่เราจะเลี$ ยงหลานเองตอนนี$ หลานอายุ 2 ขวบแลว้ ในตอน
นั$นทั$งลูกและสามีเสียใจร้องไห้ เราเห็นคนอื.นเซแล้วเราจะเซอีกคนก็จบกนัจะปล่อยเป็นอย่างนี$
ไม่ได ้ปัญหาเกิดมาแลว้ก็ให้ผา่นไป เชื.อวา่เป็นกรรมที.มาทดสอบจิตใจ คิดดูคนจากสระบุรีเดินทาง
มาถึงที.นี$  มาทาํลายดีจะไดห้มดทุกขไ์ปพร้อม ๆ กนัรับกรรมไปแลว้และก็อโหสิกรรมให้ไม่ตอ้งมา
รับผิดชอบอะไร ทาํใจให้เป็นสุขได ้ปกติชอบสวดมนตป์ระจาํ และตนเองเป็นคนเปิดเผย มีปัญหา
ส่วนตวัก็จะเล่าอย่างเรื.องลูกสาวจะบอกความจริงตอนนี$ ลูกสาวเรียนจบเพื.อนก็ให้กาํลงัใจ ลูกเรา
เป็นคนคิดดีไม่เคยคิดเอาลูกออก เราเชื.อในสิ.งที.เกิดขึ$นอะไรที.เกิดขึ$นตอ้งยอมรับ จะปฏิเสธไม่จริง
ไม่ได ้จะไม่อาย จะมีเพื.อนส่งยาดี ๆ มาให้ หรือโทรถามอาการอยู่ประจาํตอนไปปฏิบติัธรรม บาง
คนไม่รู้เลยวา่เราป่วยแต่ถา้รู้วา่ป่วยก็จะช่วยเหลืออยา่งดีจึงไม่คิดวา่เป็นปมดอ้ยแต่อยา่งใด พอใจในสิ.งที.ตนมี 
ยอมรับความจริงตวัเองปฏิบติัธรรมทาํให้สบายใจเป็นสุขเชื.อพระพุทธเจา้ทาํดี จะทาํให้ทุกข์ลด
นอ้ยลง 
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กรณีศึกษาที. 
1.54 กลว้ย นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ69 ปี  
โรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่ระยะที. 4 ไดลุ้กลามไปที.กระดูกเชิงกราน 

 
ไม่ได้แต่งงานเป็นขา้ราชการครูเกษียณ เคยเป็นมะเร็งที.ไต ได้ผ่าตดัแล้ว ปัจจุบนัเป็น

มะเร็งลาํไส้ใหญ่ระยะที. 4 ไดลุ้กลามไปที.กระดูกเชิงกรานไดท้าํการผ่าตดัลาํไส้ใหญ่และมีทวาร
เทียมหนา้ทอ้งเมื.อ 5 มกราคม พ.ศ. 2557 ทาํการคีโมครั$ งแรกเมื.อ 15 พฤษภาคม ครั$ งที. 2 เมื.อ 5 มิถุนายน 
ครั$ งที. 3 เมื.อ 26 มิถุนายน ครั$ งที. 4 เมื.อ 17 กรกฎาคม ครั$ งที. 5 วนัที. 7 สิงหาคม ขอยกเลิก เนื.องจาก
เจบ็ปวดทรมานหลงั หยุดให้คีโมเมื.อ 29 ตุลาคม ไปตรวจวดัค่าเลือดลดลงเหลือ 2.41 (ค่าปกติ 0.00-5.00) 
ซึ. งหมอบอกวา่ดีมาก 
ขอ้มูลการเจบ็ป่วยการรักษาและการดูแลสุขภาพตนเองหลงัการผา่ตดั 

หลงัจากไดผ้่าตดัมาอยู่บา้นญาติมีหลานช่วยดูแล ตอนนั$นยงัรับประทานอาหารคือ ปลา 
และไข่อยู่นิดหน่อย ต่อมาไปอยู่ที.วดั เพื.อนแนะนาํให้ไปทาํคีโมจึงไปทาํคีโม แต่การทาํคีโมตอ้ง 
กินเนื$อสัตวม์าก ๆ เพื.อจะไดมี้แรง และตอ้งรับประทานไข่มาก ๆ ทาํรับประทานทุกวนั วนัละ 4-8 ฟอง
เพื.อจะได้สู้กับโรคได้ทานจนเบื.อ ครั$ งแรกที.ไปให้คีโมจะได้รับประทานเป็นยาเม็ดไปด้วยใน  
3 สัปดาห์แรก พอในสัปดาห์ที. 4 หยุดแลว้มาฉีดคีโมใหม่อีกพร้อมกบัรับประทานยาเม็ดไปดว้ย 
ใน 3 สัปดาห์แรก พอสัปดาห์ที. 4 หยุดทาํแบบนี$ไปเรื.อย ๆ จนครั$ งที. 4 ไม่ไหว มนัเจ็บปวดทรมาน 
คลื.นไส้อาเจียน เจ็บปาก ท้องเสีย นอนไม่ได้เลย ต้องให้เลือด อาบนํ$ าต้องมีคนช่วยอาบ มัน
อ่อนเพลียมาก ในครั$ งที. 5จึงไปยกเลิก หมอยินยอมและนดั 2 เดือนมาตรวจเลือด เช็ค ผลค่าของเลือด 
ดีทุกอยา่ง จึงเลื.อนไปเป็น 3 เดือนมาดูผลเลือดทีหนึ.ง ครั$ งหลงันี$ค่า CEA ดีมากเท่ากบั 2.41 หลงัจาก
หยุดคีโม สามารถดูแลตนเองได้จะทาํความสะอาดตรงทวารเทียมแบบเบา ๆ มือค่อย ๆ เช็ด  
และจะเปลี.ยนถุงมาซักทุกวนัแลว้เอามาผึ.งลมให้แห้งวนัละ 2 รอบ วนัหนึ. งใช้ 2 ถุง ส่วนแป้นที.
รองรับจะเปลี.ยนทุกสัปดาห์ จะมีผูอื้.นช่วยจบัให้แป้นรองรับ จะอยู่นานไม่ได้ มนัสกปรก ส่วน
เรื.องอุจจาระนั$น เมื.อขบัถ่ายเสร็จ ก็จะเช็ดดว้ยสําลีชุบนํ$ าทาํความสะอาดทนัที เพราะอุจจาระมกั 
จะติดอยูต่รงแป้นที.รองรับถุงอยูเ่สมอ แรก ๆ ยุ่งยากหน่อย ซึ. งระบบขบัถ่ายนั$นจะมีอาการปวดทอ้ง 
เหมือนคนทั.วไป แต่ตนเองจะมีอาการปวดปัสสาวะดว้ยไปพร้อมกนั หรือบางที.เมื.อปวดปัสสาวะ
แลว้ ก็จะมีอาการปวดอุจจาระตามมาดว้ย ซึ. งมนักระทบถึงกนัได ้จึงจาํเป็นตอ้งมีแผน่ซึมซบัอยูข่า้ง
ในอีก 1 หนึ.งชิ$น วนัหนึ.งตอ้งเปลี.ยน 5-6 แผน่ เราคิดวา่มนัเป็นธรรมชาติของเรา เราเคยไปทาํร้ายคน
อื.นมา เราตอ้งรับกรรมนั$น ส่วนการดูแลดา้นอื.นนั$นตนเองชอบทาํโยคะกดจุดลมปราณ ทาํทุกวนั 
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เพราะเมื.อทาํแลว้จะนอนหลบัสบาย ตื.นมาสดชื.น มาทาํกบัขา้วกินเองบางทีหลานทาํให้รับประทาน 
จะเลือกอาหารที.รสไม่จดั ไม่รับประทานเผด็ จะมีผกัผลไม ้และอาหารเสริมที.ทาํจากผกัผลไมอี้ก
ดว้ย เพราะรับประทานไปดว้ยทาํให้อุจจาระไม่เหลวเกิน นิ.มพอดีทาํความสะอาดง่าย เคยปิดปากถุงไม่ดี 
อุจจาระรั.วกระจายไปทั.วแต่กลิ.นไม่เหม็นมาก เพราะไม่ได้รับประทานเนื$อสัตว์เลย มีแต่ผกั  
และผลไม ้ตนเองไม่ชอบรับประทานอาหารที.มีกลิ.นฉุน เช่น พวกสะตอ ชะอม กระถิน จะไม่รับประทานเลย 
จะรับประทานอาหารวนัละ 2 มื$อ ถา้ไม่ทาํเองจะมีญาติช่วยดูแล จะช่วยเหลือกนัเราจะทาํแต่สิ.งที.ดี 
ๆ และจะห่วงใยผูอื้.น บางครั$ งไปอยูที่.วดัจะมีเรื.องขดัใจบา้งนิด ๆ หน่อย ๆ ก็เป็นธรรมดา ไม่ถือสา
กนั จะปฏิบติัธรรมถือศีลสวดมนต์ไหวพ้ระนึกถึงพระพุทธเจา้จะทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจา้กรรม
นายเวรไปเกิดในที.ดี ๆ ปกติตนเองเวลามีเรื.องอะไรจะคิดวา่มนัก็เป็นอยา่งนี$ เกิดขึ$นตั$งอยู ่ดบัไปอยา่
เอามาเป็นอารมณ์ หลวงพอ่กญัหาสอนใหท้าํใจดีทาํใจสบาย ๆ จะเป็นทุกขท์าํไมบางครั$ งดูทีวี ดูข่าว 
ฟังเพลง ผอ่ยคลายพวกเพลงสุนทราภรณ์สุเทพเพลงเก่า ๆ และชอบออกไปเที.ยวแต่ตอนนี$ไม่ค่อยได้
ออกไปเที.ยวเยอะแลว้ตนเองจะมีความกงัวลอยู่บา้งเรื.องขบัถ่าย เพราะถา้อยู่นอกบา้นจะทาํความ
สะอาดยากหน่อย เพราะเวลาปวดมีทั$งอุจจาระและปัสสาวะมาพร้อม ๆ กนัแต่ไม่ทุกขอ์ะไร เพราะเชื.อวา่
เรายึดมั.นทาํดีตอ้งไดดี้ยึดมั.นในพระพุทธศาสนา เหมือนเราปลูกขา้วเราจะเลือกที.มนัอุดมสมบูรณ์ 
เราหว่านข้าวไปก็จะได้รับผลที.ดีนั$น แต่ถ้าเราหว่านพืชในนาที.ไม่มีดิน มีแต่กรวดหินทรายพืช 
ก็จะไม่งอกงามไม่เจริญ ตนเองจะชอบทาํบุญกบัพระที.ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ คือเราทาํใจได ้ก็เป็นเช่นนั$นเอง 
เพราะเราทาํมาแบบนี$ไดเ้ท่านี$จะไปฝืนไม่ไดเ้กิดแก่ เจบ็ ตาย ทุกคนยอมรับความจริง 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.55 กระเจีWยบ นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ66 ปี 
โรคมะเร็ง 
 
 ปัจจุบนัไม่ได้ทาํงานมีภรรยาอยู่เคียงขา้งตลอดเวลาไม่มีบุตร ภรรยาทาํธุรกิจขายนํ$ ายา
ทาํความสะอาดและรับเครื.องสําอางค ์จากเมืองนอกมาขายในประเทศไทย เกิดกรณีอุทกภยัรุนแรง
เมื.อปี 2554 ทาํให้ธุรกิจหยุดชะงกัเลิกทาํมาอยู่บา้นหัน มาปฏิบติัธรรมและบาํเพญ็บุญตามสถาน 
ที.ต่าง ๆ เช่น ที.วดัชลประทานที.สถานปฏิบติัธรรมสันติอโศกเป็นตน้ปัจจุบนัใชชี้วิตเรียบง่ายครั$ งนี$
เป็นการผา่ตดัครั$ งที. 3 ที.นาํเอาทวารเทียมมาไวห้นา้ทอ้ง เมื.อวนัที. 17 กรกฏาคม พ.ศ.2557 ปัจจุบนั
ค่าเลือดอยูที่. 19 ผา่ตดัมาได ้5 เดือน 
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ขอ้มูลการเจบ็ป่วยการรักษาและการดูแลสุขภาพตนเองหลงัการผา่ตดั 
เมื.อก่อนเป็นเชพปรุงอาหารการรับประทานอาหารไม่ถูกตอ้ง เช่น ชอบอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ 

เช่น สเต็ก ตาตา้ชอบมาก จะรับประทานกบัเบียร์เป็นนักดื.ม หรือพวกกุ้งจิ$มนํ$ าปลา รับประทาน 
มานานและสูบบุหรี.จดัมาก วนัละ 2 ซอง ก่อนที.จะมาแต่งงาน พอมีครอบครัวเลิกหมด ก็พยายามอยู่
หลายปี แต่กลบัมาติดกาแฟแทน ดื.มวนัละ 6-7 แกว้ทุกวนั พอปี 2554 เริ.มถ่ายเป็นเลือดไปหาหมอ
หมอบอกว่าเป็นริดสีดวง และในช่วงนั$นเกิดนํ$ าท่วมขายของลาํบากเกิดความเครียดสุขภาพเริ.มแย ่
เริ.มไม่ค่อยถ่ายแลว้ และมีเลือดออกมาเป็นสีดาํมาพบหมอ หมอบอกว่าน่าจะเป็นมากกวา่นั$น หมอ
ไดท้าํการส่องกลอ้ง และบอกว่ามีเนื$ออยู่ช่วงระหว่างปลายของลาํไส้กบัทวารหนกัถา้รอไส้จะตนั
ยากที.จะรักษาจึงตดัสินใจที.จะผา่ตดั ไดผ้า่ตดัลาํไส้ใหญ่ไป 1 ฟุตและยงัขบัถ่ายทางปกติอยูไ่ดร้อฟัง
ผลการผา่ตดั หมอบอกวา่เป็นมะเร็งร้ายเกือบถึงขั$นที. 4 ตอนนั$นยอมรับวา่จิตตกมาก คิดว่าเราตอ้ง
ตายจากโลกในไม่ชา้เท่าไร แต่ภรรยาไดใ้ห้กาํลงัใจและเพื.อน ๆ  ก็มาให้กาํลงัใจเริ.มปรึกษากนัวา่จะทาํอยา่งไร
ซึ. งภรรยาพดูวา่ “กลวัก็ตายไม่กลวั ก็ตายแลว้จะกลวัทาํไม” ทางโรงพยาบาลเริ.มจะให้คีโมแต่ตนเอง
ปฏิเสธไปไดเ้ดินทางไปหาหมอสมหมาย (หมอเทวดา) ให้ยามา ตอ้งกินวนัละ 38 เม็ด และมีตม้ยา
หมอ้อีก จึงตดัสินใจไม่เอาทางนี$  ไดเ้ดินทางไปสวนป่านาบุญไปหาหมอเขียวเขา้ค่ายอบรม 7 วนั 
ระหวา่งอบรม อาหยุดการกินยาเบาหวานดว้ยซึ. งมีนํ$ าตาลสูงถึง 500 ในตอนนั$น หลงัจากนั$นจะกิน
อาหารสุขภาพของคุณหมอเขียวไปเกือบปี พอไปตรวจนํ$ าตาลมนัลดลงเหลือแค่ 100 จะมีจิตใจดีขึ$น
ตั$งแต่คุณหมอเขียวสอนว่า “จงอย่ากลวัตาย อย่ากลวัโรค อย่าเร่งผล อย่ากงัวล” แต่พอครบปีหลงั
ผ่าตดัครั$ งแรกไดไ้ปพบคุณหมอที.โรงพยาบาลชลประทานคุณหมอบอกว่า ผลไม่ไดอ้ยู่ในขั$นที. 4 
น่าจะแค่เนื$อเริ.ม ๆ  ตน้หลงัจากนั$นไม่นานก็มีอาการเจ็บป่วยอีกจึงทาํการผา่ตดัเป็นครั$ งที. 2 ที.โรงพยาบาล
ชลประทาน หมอวา่ไม่แน่จะต่อลาํไส้ไดห้รือไม่ โดยใชเ้ครื.องมือพิเศษ ต่อลาํไส้เขา้ไปในทอ้งและ
พอมาผา่ตดัครั$ งที. 3 ทาํการผา่ตดัต่อไม่ไดก้ลวัเลือดมาเลี$ยงปลายทวารไม่ไดติ้ดปลายทวารหนกัมาก
เกินไป จาํเป็นตอ้งเจาะมาไวห้น้าทอ้ง จะดีกว่า ถ้า 2 ปีมะเร็งไม่กลบัมาจะให้ไปขบัถ่ายที.ลาํไส้
เหมือนเดิมแต่คิดวา่อยา่งนี$แหละสะดวกดีปวดอุจจาระ ไม่ตอ้งวิ.งหาหอ้งนํ$าทุกครั$ งที.ผา่ตดัจะปฏิเสธ 
คีโมทุกครั$ ง ไม่ทาํเด็ดขาด  ดา้นร่างกายนั$นสามารถดูแลตวัเองในเรื.องส่วนตวัง่าย ๆ อยา่งถา้อุจจาระ
ออกมาจะทาํความสะอาดดว้ยตวัเองทนัทีจะเรียนรู้วิธีใส่ถุง ซึ. งคุณหมอแนะนาํแบบมีแป้นรองรับ
ซึ.งตอ้งใชแ้รงกดลงไปจะทาํไม่ถนดั โชคดีเจอเพื.อนภรรยาเปิดร้านขายยาไดแ้นะนาํถุงอุจจาระแบบ
ถอดกาวแลว้แปะที.ทอ้งไดเ้ลยง่ายมากทาํความสะอาดไดไ้ม่ยุง่ยาก มนัมีที.ปิดเปิดถุงถุงไม่ตอ้งแกะ
ทิ$งทุกวนั เพราะหมอบอกวา่ตอนดึงออกมนัจะบาดเจ็บที.ทอ้งไดใ้ช ้5-7 วนัค่อยถอดทิ$งแลว้จากนั$น
ภรรยาก็จะช่วยทาํความสะอาดบริเวณโดยรอบทวารเทียมให้สะอาด เพื.อช่วยแปะถุงอนัใหม่ให้ ทาํ
อยูอ่ยา่งนี$ เป็นประจาํ เรียบ ๆ ง่าย ๆ วนัหนึ.ง ๆ ตื.นเชา้มาก็ออกไปเดินแกวง่แขน 500–2,000 ครั$ งและ
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เดินไปรอบ ๆ บา้นคลา้ยเดินจงกรม ส่วนภรรยาจะทาํกบัขา้วให้รับประทาน จะไปไหนก็นั.งรถเมล์
ฟรี หรือรถไฟฟรีหรือจะไปที.ใดก็จะเดินไปกบัภรรยา เช่น ไปรับประทานอาหารนอกบา้น ก็จะเดิน
ออกกาํลงักายไปด้วยเดินไปช้า ๆ ไปรับประทานอาหารกนัแต่จะไม่มีเนื$อสัตวจึ์ง ไม่มีอะไรจะ
เครียด เพราะไม่เบียดเบียนสัตว ์จะรับประทานพืชผกัผดักบันํ$ ามนัมะพร้าวหรือกบันํ$ า และชอบดื.ม
ผกัผลไมปั้.นสูตรของเจา้ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วนัละ 2-3 แกว้ ทุกวนั และทุกวนัเสาร์สิ$นเดือนจะมีญาติ ๆ 
มากนัที.บา้นมาพดูคุยใหก้าํลงัใจ แนะนาํสิ.งดี ๆ ให้ บางครั$ งก็พาไปเที.ยวต่างจงัหวดั และในบางครั$ ง
มีญาติเป็นอมัพฤต แต่มีจิตใจดี เคยช่วยขบัรถพาไปหาหมอ ขนาดเขาป่วยยงัมีนํ$ าใจทาํให้เราซาบซึ$ ง
อยากจะทาํสิ.งดี ๆ อยา่งนั$นบา้งทาํให้เราเห็นถึงผูอื้.นมากกวา่เห็นแก่ตวัเอง เลิกนิสัยที.ไม่ดี เช่น เลิก
เล่นหวย ชีวติมีความสุขจะไม่เครียดอะไร เพราะจะพูดคุยสนทนาธรรมกนักบัภรรยาหรือคนรู้จกัทั.ว ๆ 
ไปถา้เปรียบเทียบก่อนป่วยกบัหลงัป่วย จะชอบหลงัป่วยมากกวา่ ไม่ตอ้งดิ$นรนทาํงานเอายอดหรือ
เอาเงิน ปวดอุจจาระก็ไม่ตอ้งวิ.งหาหอ้งนํ$าแต่งกายก็ง่าย ๆ สบายดีใส่โสร่งมนัไม่รัดไม่อึดอดัราคาถูก 
 

  
กรณีศึกษาที. 
1.56 ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร  
ชายไทย อาย ุ44 ปี 
จงัหวดัสมุทรปราการ 
โรคมะเร็งที.กระดูกเชิงกราน 
 

ขอ้มูลส่วนตวั เป็นพระภิกษุ อยู่วดัโยธินประดิษฐ์ตาํบลสาํโรง จงัหวดัสมุทรปราการ 
มาบวชในปี พ.ศ. 2554 ก่อนหนา้นี$ เป็นผูรั้บเหมาเฟอร์นิเจอร์ ตบแต่งภายในนิสัยส่วนตวั ไม่ดื.มสุรา
และไม่สูบบุหรี.  ดูแลตวัเองอยูแ่ต่รับประทานเนื$อสัตวต่์าง ๆ เมื.อก่อนไม่รู้เรื.องธรรมใด ๆ มารู้ตวัวา่
ป่วยตอนปี พ.ศ. 2550 มีอายุตอนนั$น 36 ปี ปัจจุบนัอายุ 44 ปี คือนอนอยูค่ลาํไปพบกอ้นเนื$อ ตรง
กลางดา้นซา้ย หมอไดน้ดัตรวจตามขั$นตอนหลกัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั  
จิตอาสา: ขอ้มูลการเจบ็ป่วยเป็นอยา่งไรบา้ง 
ภิกษุสมบูรณ์: อาตมาไดค้ลาํไปพบกอ้น ตรงเชิงกรานดา้นซ้าย ซึ. งขยายตวัขึ$นเรื.อย ๆ หมอไดน้ดั

ตรวจตามขั$นตอนไดเ้อาผลชิ$นเนื$อไปเขา้ห้องแล็ป ทราบวา่เป็นเซลล์มะเร็งตวัหนึ.ง
เขา้ไปในกระดูก เป็นเซลล์มะเร็งที.พบไม่บ่อยน้อยคนจะเป็น เมื.อผา่ตดัไดใ้ช้ชีวิต
ปกติต่อมาอีก 6 เดือนก็ขึ$นมาอีกตรงเชิงกราน ส่วนกลางคือมนัต่อเนื.องมาและ 
ค่อย ๆ ใหญ่ขึ$น มีความวิตกอยู่บา้ง ไดท้าํการรักษาโดยพึ.งพาหมอแพทยปั์จจุบนั 
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ซึ. งกอ้นที. 2 นี$ มีขนาดใหญ่มาก แขง็ดว้ย ซึ. งหมอไม่รับผา่ตดัให้ จึงไดถู้กส่งตวัมาที.
โรงพยาบาลรามา หมอบอกว่าเป็นมะเร็งที.กระดูกเชิงกราน ที.ซึ. งก้อนใหญ่มาก 
หมอบอกมีเคสแบบนี$ ที.ทาํการผ่าตดัเอากระดูกเชิงกรานออกที.ต่างประเทศ แต่
ไม่ไดบ้อกวา่ผลเป็นอยา่งไร ตอนนั$นหมอก็ไม่พร้อมจึงส่งมาที.โรงพยาบาลศิริราช 
หมอที.ศิริราชบอกวา่“ห้าสิบห้าสิบ” เพราะอยูใ่นตาํแหน่งที.สําคญัมาก จึงตดัสินใจ
ไม่ผา่ตดั และทิ$งช่วงเวลามา 1 ปี กอ้นยิ.งโตขึ$นเรื.อย ๆ และลาํบากมากขึ$น กินอาหาร
นอ้ยลงมนัใหญ่คํ$าตวั ไปเบียดที.ท่อปัสสาวะ ทาํให้ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะราดไหล
ตลอดทาง อั$นไม่อยู่ ลาํบากมากคิดว่าทาํไมไม่ตายสักทีนะ และลามไปกระเพาะ
ปัสสาวะ จึงไดต้ดัสินใจผ่าตดัเมื.อปี พ. ศ. 2553 เอากระเพาะปัสสาวะออก เอา
ออกไปหมดเลย แล้วเอาลาํไส้เล็กมาต่อเป็นท่อปัสสาวะแทน และเอาปลาย
ลาํไส้เล็กมาออกหน้าทอ้ง โดยมีถุงรองรับปัสสาวะอยู่ที.หน้าท้อง ซึ. งต่อมาได้
ตดัสินใจบวชเป็นพระภิกษุเมื.อปี พ.ศ. 2554 ก็ดูแลรักษามาเรื.อย ๆ แต่เซลล์มะเร็ง
ยงัคงลุกลามมาเกิดที.กระดูกเชิงกราน ส่วนล่างดา้นขวาใกลก้บัระบบขบัถ่าย ตรง
ลาํไส้ใหญ่บริเวณใกลท้วารหนกั กอ้นไม่ใหญ่ประมาณ 3-5 เซ็นติเมตร จึงทาํการ
ผา่ตดัอีกครั$ งเป็นครั$ งที. 3 ที.โรงพยาบาลเลิศสิน โดยตดัเชิงกรานดา้นขวายาวไปถึง
สะโพก เหลือตน้ขาปกติมีหมวกหุ้มตรงขอ้สะโพก แต่ของอาตมาจะถูกเลาะเหลือ
แค่กระดูกชนกนันิดเดียวและทาํให้เสียระบบขบัถ่ายตอ้งมาขบัถ่ายหน้าทอ้ง คือ
หมอตดัก ้อนนั$นออกไปพร้อมกับกระดูกเชิงกรานส่วนขวาด้านล่างจนถึงข้อ
สะโพกออกตอนนี$ เหลือแค่ตน้ขาต่อกบัขอ้สะโพก ซึ. งขา้งซ้ายโดนนิดหน่อยจาก
การผา่ตดัครั$ งนี$  

จิตอาสา : สภาพจิตใจเป็นอยา่งไรบา้งที.ตอ้งผา่ตดัทั$งกระเพาะปัสสาวะและลาํไส้ใหญ่ออกไป 
ภิกษุสมบูรณ์: สภาพจิตใจตอนนั$น เมื.ออาตมาคิดถึงตอนก่อนการผ่าตดัมนัทรมานมาก คิดแลว้

อยา่งนี$สะดวกกวา่ถึงแมจ้ะไม่มีอวยัวะสําหรับขบัถ่ายเลย ทั$งอุจจาระและปัสสาวะ 
และไม่ค่อยรู้ตวัดว้ยวา่ จะออกมาเมื.อไรอีกทั$งอั$นไม่อยูอี่กดว้ย จึงสะดวกสําหรับ
การขบัถ่ายที.ไม่ปกตินี$  คิดแต่เพียงวา่ทาํอยา่งไรจะไม่ใหม้นัหนกัไปกวา่นี$ก็พอใจแลว้ 

จิตอาสา : การขบัถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะบ่อยมีปัญหาไหม  
ภิกษุสมบูรณ์: อาตมาวา่ก็ปกติดี แต่จะดูที.อาหารที.กินเขา้ไปถา้เป็นอาหารยอ่ยง่ายก็ขบัถ่ายออกมา

เร็วได ้มีอาจารยท์่านหนึ.งไดแ้นะนาํ “คุณเป็นมะเร็งอยา่งนี$อนัดบัแรก คุณตอ้งหยดุ
เรื.องการรับประทานเนื$อสัตว ์และใหม้ามุ่งหาทางธรรมมาศึกษาใหเ้ขา้ใจ 

จิตอาสา: การรับประทานอาหารปฏิบติัอยา่งไร 
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ภิกษุสมบูรณ์: แพทยพ์ยายามใหกิ้นไข่ แต่ตนเองพยายามเอาออก จะหลีกเลี.ยง ญาติโยมมาเยี.ยมก็
จะทาํอาหารเจมาให้รับประทาน ซึ. งเริ.มกินเจมาตั$งแต่ปี พ.ศ. 2553 แลว้แรก ๆ คุณ
หมอคิดวา่หลงัผา่ตดัจะเดินไม่ไดเ้ลย แต่อาตมาเดินไดห้ลงัที.ผา่ตดักอ้นที. 3 ที.เป็น
กอ้นที.เล็กลงเหลือประมาณ 5 เซนต ์ซึ. งกอ้นที. 2 นั$นใหญ่ถึง 4.6 กิโลกรัม แต่ตอ้ง
เสียระบบขบัถ่ายอุจจาระไป และกระดูกเหลือน้อยมาก คุณหมอบอกว่า “ตอ้งหา
อะไรเสริมคิดวา่จะเดินไม่ไหว” แต่เราก็เดินไดแ้ละต่อมามีการผา่ตดักอ้นที. 4 และ
กอ้นที. 5 ที.นิ.งมาเกือบ 2 ปี ที.เล็กลงประมาณ 2 เซ็นติเมตร ตามลาํดบัซึ. งในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไตมีปัญหามีเลือดออกในไตอย่างมาก เพื.อนได้ศึกษา
การแพทยข์องคุณหมอเขียว ไดแ้นะนาํเรื.องอาหารปรับสมดุลทาํนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็ 
ระหวา่งอยูโ่รงพยาบาลรักษาไต มีญาติโยมทาํอาหารแบบแพทยว์ถีิธรรมมาให้ทาน
แต่ไม่เต็มร้อย เพราะยงัไม่เขา้ใจนกั แต่ก็ลดเรื.องความเค็มและสารปรุงแต่งต่าง ๆ 
จืดกวา่ที.เคยรับประทานมา เมื.อก่อนไม่รู้เรื.องการปรับสมดุล เวลาร้อนก็เอายาพวก
นํ$ าเตา้แกร้้อนใน ไม่รู้ว่าสมุนไพรร้อนเยน็เป็นอย่างไรระหว่างอยู่ในค่าย ปกติจะ 
นั.งนาน ๆ ไม่ได ้มนัจะบวม เพราะระบบนํ$ าเหลืองในร่างกายเสียหายไปมาก จากผล
การผ่าตดัโดยเฉพาะท่อนขาด้านบน จะบวมอยู่ตลอด เพราะไปนั.งกดทบักระดูก 
และเราเหลือกระดูกอยู่ข้างเดียวอีกข้างไม่ทบัจะบวมทางข้างขวาไม่มีรับมีแต่
กระดูกขา้งซ้ายอยา่งเดียว นั.งเดินนานจะบวม คิดวา่มาจากอาหารและนํ$ าสมุนไพร
ฤทธิ> เย็นที.ดื.มทุกวนัมนัจึงไม่บวม เหมือนปกติ หรือนั.งกินขา้วนาน ๆ ก็จะบวม 
ตน้ขาจะแขง็ นั.งมานี$ไม่บวมเลยมนัน่าจะดีขึ$นนะ 

จิตอาสา : การปฏิบติัตนดา้นความรับผิดชอบต่อสุขภาพเป็นอยา่งไร 
ภิกษุสมบูรณ์:  ตั$งแต่ผ่าตดัมาอาตมา ไม่พึ.งใครทาํเองไดเ้องทุกอย่างทั$งถุงปัสสาวะและอุจจาระ 

ถา้มนัเต็มก็ไปเททิ$ง ปกติถุงปัสสาวะและอุจจาระจะมีปลายเปิดได้ เพื.อทาํความ
สะอาด และนาํมาใช้ได้อีก แต่อาตมานาํถุงอุจจาระมาดดัแปลง เอาถุงพลาสติก
อยา่งหนาแต่เหนียวนุ่มขนาด 6x14 ราคาไม่ถึง 10 บาท มาสวมแทนถุงอุจจาระที.
แพทยแ์นะนาํ เพราะราคาใบละ 60-70 บาทต่อใบ แต่ถุงพลาสติกนี$แค่ ใบละไม่ถึง
สตางค์ เพื.อขบัถ่ายแล้วก็ทิ$งไปได้เลยปกติขบัถ่ายวนัละ 3-4 ครั$ งต่อวนั ทาํให้
ประหยดัไดเ้ยอะ หมอโรงพยาบาลเลิศสินยงัเห็นดว้ยไม่ไดค้ดัคา้นแต่อยา่งใด  

จิตอาสา :  การปฏิบติัตนดา้นกิจกรรมทางร่างกายเป็นอยา่งไรบา้ง 
ภิกษุสมบูรณ์: อาตมาไดก้วัซาตรงที.บวมครั$ งหนึ. ง และเมื.อวานมีอาการทอ้งอืด ปวดทอ้ง อึดอดั

มาก มีโยมท่านหนึ.งไดน้าํขวดดีทอกซ์มาถวายอาตมาตอนแรกก็เกรงอยูว่า่จะทาํได้
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ไหมห่วงว่าสายดีทอกซ์จะระคายเคืองไหม แต่จากที.จบัดูสายมนันิ.ม ปกติระวงั
ทวารเทียมไม่ใหโ้ดนกระแทกตอ้งทาํเบา ๆ  มือ ไดล้องค่อย ๆ  ใส่สายดีทอกซ์เขา้ไปชา้ ๆ  
ไม่รู้สึกเจ็บหรือผิดปกติอยา่งไรไม่ระคายเคือง ค่อย ๆ เขา้ไปประมาณ 5-7 เซ็นติเมตร 
ใช้นํ$ าสมุนไพรประมาณ ครั$ งละ 100 ซีซี เขา้ไปในลาํไส้ใหญ่นํ$ าสมุนไพรเขา้ไป
และระบายพิษร้อนออกมาเลย จะกลั$นไวไ้ม่ได ้ทาํประมาณ 5 ครั$ ง อุจจาระได้
ออกมาบางส่วน เมื.อทาํเสร็จไม่มีอาการปวด หรืออึดอดั ทาํให้รู้สึกเบาโล่ง สบาย
ทอ้งขึ$น ตอ้งลองทาํดูสายมนันิ.มสวมใส่ง่ายจะช่วยใหดี้ขึ$น 

จิตอาสา : การปฏิบติัดา้นการพฒันาทางปัญญา (จิตวิญญาณ) 
ภิกษุสมบูรณ์: ซึ. งระหวา่งที.ป่วยอาตมาเขา้ใจเรื.องกรรมนะเรื.องของการให้ผลของกรรมมนัตอ้งมี

เหตุที.มา และไดศึ้กษามาระยะหนึ. งก่อนผา่ตดักอ้นใหญ่ (กอ้นที. 2) มีการทาํความ
เขา้ใจในสภาพที.เราเป็นอยู ่มีการนั.งสมาธิ ไม่ให้วิตกเกี.ยวกบัโรคอาตมาเชื.อเรื.อง
วิบากกรรม ในอดีตไม่ดื.มเหลา้ ไม่สูบบุหรี.แต่มีกิจกรรมตกปลากบัเพื.อน ๆ ตาม
เขื.อน ตามบ่อไดป้ลามา ก็ใหค้นอื.นทาํหรือบางครั$ งก็ทาํเองทุบหวัผา่ทอ้งเป็นวิบาก
ของเรา เป็นเหตุใหเ้ราตอ้งมาโดนผา่ตดั 5 ครั$ งทาํใหมี้ทวารเทียม ทั$ง 2 ขา้ง 

(ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร. สัมภาษณ์ 2558, มีนาคม 9) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.57 บุญยวร์ี ศกัดิ> สิริวาณิช 
หญิงไทย อาย ุ30 ปี 
จงัหวดันครปฐม 
โรคแพภู้มิตวัเอง (SLE) ที.ไตและระบบเลือด 
 

อาการ  - ระบบเลือด เม็ดเลือดแดงตํ.า เม็ดเลือดขาวมากกวา่ปกติ ทาํให้ตวัซีด เพลีย หน้ามืด 
เหนื.อยง่าย 

- ไต ขาบวม เปลือกตาบวม เมื.อยช่วงเอวดา้นขวา ปัสสาวะสีเหลืองเขม้ปนนํ$าตาล
เหมือนสีนํ$าชา มีฟองไข่ขาวในปัสสาวะ 
การรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

- ระบบเลือด ใชย้าเพนนิโซโลนเพื.อกดภูมิคุม้กนั ยาโฟลิคแอซิดเพื.อเพิ.มเมด็เลือด 
ยาแคลเซียมเพื.อป้องกนักระดูกบาง 
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- ไต ในช่วงแรกไดใ้ชย้าเพนนิโซโลนและยาพลคัควินนิลควบคู่กนัเพื.อรักษาการ
อกัเสบของไต กินไดเ้ป็นเวลา 2-3 ปี อาการขึ$น ๆ ลง ๆ ไม่หายขาดและอาการอกัเสบก็เพิ.มมากขึ$น
คุณหมอจึงสั.งใหเ้จาะไต ผลที.ออกมาคือมีอาการอกัเสบมากจึงสั.งให้ยาเอนด๊อกแซน โดยวิธีการฉีด
เขา้เส้นผลขา้งเคียงของยาตวันี$ คือทาํใหผ้มร่วง ประจาํเดือนมาไม่ปรกติ คลื.นไส้อาเจียน หลงัจากฉีด
ยา ผลการตรวจเลือดและการทาํงานของไตถือวา่อยูใ่นระดบัดี แต่สภาพร่างกายจะรู้สึกร้อนทาํกิจกรรม
อะไรนิดหน่อย เหงื.อจะออกมากผิดจากก่อนป่วยที.เหงื.อจะไม่ค่อยออกมาก หลงัจากฉีดยาจนครบ
ตอ้งเพิ.มตวัยาในการักษาอีกหนึ.งตวั คือยาเซลล์เซป ซึ. งคุณหมอบอกว่าเป็นตวัยาที.ใชส้ําหรับการรักษา
ไตอกัเสบ โดยเฉพาะแต่อาการก็ไม่ไดห้ายขาดยงัขึ$น ๆ ลง ๆ อยู่ ส่วนตวัยาเพนนิโซโลน หลงัจาก
กินแลว้จะมีผลขา้งเคียง คือมูนเฟส ทาํใหห้นา้กลม หลงัเป็นหนอก 
การรักษาและค่าใชจ่้าย 

1. ค่ารักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั ประมาณ 4-5 แสนบาท 
2. ค่ารักษาแพทยแ์ผนไทย  ประมาณ 1,000-2,000 บาท (กินยาตม้) 
3. การรักษาแพทยแ์ผนจีน  ประมาณ 2-3 หมื.นบาท 
ไดต้รวจกบัหมอแมะบอกวา่ตบัและมา้มไม่แขง็แรงตอ้งกินยาปรับสมดุลอวยัวะหลงัจาก

กินยาตม้แลว้ตอ้งกินยาลูกกลอนเพื.อบาํรุงหวัใจ ตบั ปอด มา้ม และเลือดต่อ 
4. การรักษาทางไสยศาสตร์  
ช่วงแรกที.ขาบวมได้ไปหาคนทรงบอกว่าโดนลมเพลมพดั ให้นาํฮูม้าเผาใส่นํ$ าผสมกบั

แป้งขา้วจา้วและขา้วเหนียวพอกไว ้2 คืนหลงัจากพอกเสร็จ 2 คืน ขาที.บวมยุบลงเหมือนไม่เคยบวม
มาก่อนแต่อาการไตอกัเสบยงัมีอยู ่

5. การรักษาดว้ยยา 9 เมด็  
ในช่วงแรกที.เขา้ไปในค่ายมีอาการเมื.อยหลงัและปัสสาวะสีเขม้ มีฟอง เมื.อกินอาหาร 

ปรับสมดุล ทาํดีทอ็กซ์กวัซา โยคะ อาการเมื.อยหลงัยงัมีอยูแ่ต่ก็รู้สึกเบาตวัขึ$น ปัสสาวะรสจืด 
(บุญยวร์ี ศกัดิ> สิริวาณิช. สัมภาษณ์ 2557, กุมภาพนัธ์ 2)  

 

 
กรณีศึกษาที. 
1.58 อมร พนมศกัดิ>  
หญิงไทย อาย ุ59 ปี 
จงัหวดันครพนม 

อาการกอ้นไขมนัโตตรงตน้คอดา้นหลงั 
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จิตอาสา: มีอาการไม่สบายอะไรคะ 
อมร:  มีกอ้นไขมนัเท่ามะนาวตรงตน้คอดา้นหลงั เป็นมาประมาณ 1 ปี เริ.มโตทีละนิด

แพทยบ์อกวา่เป็นความผดิปกติของต่อมนํ$ าเหลืองเป็นกอ้นไขมนั แพทยแ์นะนาํให้
ผา่ตดัต่อมาไดเ้ขา้ค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ 4 วนัที. 27 กรกฎาคม 2557 ก็กลบัไป
ปฏิบติัตนที.บา้น 

จิตอาสา: แลว้ใชเ้ทคนิคขอ้ไหนบา้งคะ 
อมร:  ปรับอาหาร รับประทานอาหารปรับสมดุลรสจืด แช่มือแช่เทา้วนัละ 1 ครั$ งตอนเย็น

ทุกวนั สมุนไพรที.ใช้คือ ใบมะขาม ใบเตย ว่านกาบหอย ย่านาง ดื.มนํ$ าสมุนไพร
ฤทธิ> เยน็สดทั$งวนัแทนนํ$าเปล่า และกวัซาเป็นบางวนั 

จิตอาสา: มีการเปลี.ยนแปลงอยา่งไรคะ 
อมร:  วนัที. 20 สิงหาคม 2557 คลาํดูพบวา่กอ้นไขมนัหายไป 

(อมร พนมศกัดิ> . สัมภาษณ์ 2557, กรกฎาคม 27) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.59 ภาพร นามสมมติ  
หญิงไทย อาย ุ44 ปี 
จงัหวดัยโสธร  
โรคไตวาย 
 
จิตอาสา: ก็วนันี$ จะได้มาสัมภาษณ์ผูป่้วยเป็นโรคไตวายนะคะ เพศหญิงค่ะอายุ 44 ปี เดีIยว

เชิญแนะนาํตวัเลยนะคะ 
ภาพร: ดิฉนันางภาพร นามสมมติ อาย ุ44 ปีค่ะ อยูจ่งัหวดัยโสธร 

ประวตัิความเจ็บป่วยปี พ.ศ. 2549 ช่วงเดือนธันวาคมแล้วประมาณตน้เดือน
มกราคม ปี 2550 เริ.มรู้แลว้วา่ตวัเองเป็นโรคภูมิแพ ้SLE หรือว่าโรคพุ่มพวงที.คน
รู้จกักนัดีแต่เป็นชนิดที.เขาเรียกวา่รุนแรงค่ะเรียกวา่ Buttery ทีนี$ประมาณเดือนหนึ.ง
อาการก็เริ.มเพียบค่ะหมอบอกวา่เป็นแบบรุนแรงแลว้ก็เริ.มให้ยาหนกัขึ$น ๆ  ค่ะต่อจากนั$นก็
มีอาการบวมค่ะและมีอาการเยี.ยวไม่ออก ผลออกมาก็ปรากฏวา่ไตวายจากนั$นก็ไป
รักษาตัวที.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์เขาก็ทาํการสวน 
นํ$ าปัสสาวะอยู ่10 วนั แลว้ติดตามมาดว้ยอีกโรคหนึ. ง ก็คือโรคนิ.วในท่อไตที.ตอ้ง



1155 
 

ทาํการผ่าตดัออก รอบนี$ เขาจะทาํการตดัชิ$นเนื$อไตไปตรวจว่ามนัวายระดับไหน
ตามมาดว้ย 2 โรคตวัเองกาํลงัใจก็หมด เพราะความดนัก็ขึ$นไปอยูที่. 180 มนัก็ย ํ.าแย่
ทุกอย่างก็ตกลงกบัสามีว่าจะไม่ผ่าตดัไม่ทาํอะไรทั$งสิ$น ขอกลบัไปที.บา้นก็โดน
หมอด่าทุกวนัล่ะค่ะ เพราะว่าไม่ปฏิบติัตามเขาต่อจากนั$นพอ 10 วนัเขาก็ทาํการ
จาํหน่ายให้ออกจากโรงพยาบาลก็ไปรักษาต่อแบบงู ๆ ปลา ๆ ก็ตามสภาพร่างกาย
ก็เมื.อย อ่อนล้า อ่อนเปลี$ ยเพลียแรง แต่ก่อนมาหมอ เขาก็ให้เคมีร่วมด้วย ที. 
หลอดเลือดดาํแลว้ก็ลดปริมาณยา จากวนัละ 25 เม็ดเหลือวนัละ 18 เม็ดพานิซิโลน
เหลือวนัละ 4 เม็ด นอกจากนั$นไม่ทราบว่ายาอะไรต่อมิอะไรค่ะ จากนั$นอาการ 
ก็ร่อแร่ ๆ แต่ ณ ที.วนันั$นที.ไปนอนอยู่ที.ศรีนครินทร์ 10 วนั สามีแกเดินลงไปกิน
ขา้วไปเจอพยาบาลตั$งโต๊ะที.จาํหน่ายหนังสือของอาจารยห์มอเขียว ก็ด้วยความ 
ที.ตงัคห์มด ไม่มีตงัค์ดว้ยสามี ก็เลยเลือกที.ราคาที.ถูกที.สุด คือถอดรหสัสุขภาพเล่ม
แรก และหนงัสือยา่นางของอาจารยห์มอเขียวเล่มเขียว ๆ เล็ก ๆ จากนั$นมาถึงบา้นก็
ยงัไม่มีบุญค่ะ อาการก็ยงัย ํ.าแยย่ิ.งทรุด ๆ ลงไปเรื.อย ๆ ทีนี$ สามีก็เลยบอกว่าเปิดใจ
หน่อย เธอลองอ่านหนังสือนี$ ดูมัWยลองศาสตร์อื.นดูมัWย ก็บอกไม่เอาหรอก เพราะ
ตวัเองตอนป่วยแรก ๆ ก็กินเห็ดหลินจือหมดไปประมาณหมื.นกวา่บาท ยิ.งกินก็ยิ.ง
เลวร้าย อาการก็ยิ.งกําเริบ และที.มาเรียนศาสตร์อาจารย์หมอเขียว ถึงได้รู้ว่า 
เห็ดหลินจือเป็นตวักระตุน้ทาํใหโ้รคเรากาํเริบ เพราะวา่เขาร้อนมาก 

จิตอาสา: (พดูเสริม) เขามีฤทธิ> ร้อนมาก 
ภาพร: ทีนี$ตวัเองก็เลยไม่เชื.ออะไรทั$งสิ$น มีความรู้สึกวา่เอาหมออย่างเดียว เพราะลูกสาว 

ก็กาํลังเรียนแพทย์อยู่ และอีกอย่างหมอบอกว่า ถ้าอยากมีอายุยืนยาว ก็ต้องใช้
ศาสตร์แพทยแ์ผนปัจจุบนัอย่างเดียว ไม่ให้ไปกินอะไรทั$งสิ$น ก็วางไวที้.หวัที.นอน 
ทีนี$ มนัเหนื.อย มนัลา้ มนัย ํ.าแย่ไปเรื.อย ๆ แฟนก็เลยบอกว่าลองเปิดใจหน่อยไหม
เธอ มีสถานีคลื.นวิทยุของวดัสวนธรรม เขาเอาเทปของหมอเขียวที.เจอในหนงัสือ 
ลองฟังดูมัWย เอา้ลองฟังดูก็ได ้ทีนี$ก็เริ.มบุญเริ.มเกิดหรืออะไรก็ไม่ทราบ ก็มากวัซา
นั.งอยูท่ ั$ง ๆ ที.ก็ไม่มีแรงกวัซาตวัเองก็ทาํผิด ๆ ถูก ๆ เสร็จแลว้ก็ลองทาํ Detox รู้สึก
วา่มนัสบายตวัขึ$นค่ะมีพลงัขึ$นกินขา้วก็กินขา้วไดจ้ากที.เคยจบัชอ้นแลว้มือสั.นก็เริ.ม
มีพละกาํลงั เริ.มมีเรี. ยวแรงที.อ่อนแรงก็เริ.มมีกาํลงัขึ$นมาบา้งแต่ก็ยงัไม่เยอะ แต่นํ$ า
ยา่นางก็ยงัไม่กินค่ะ เพราะเห็นว่ามนัเขียว มนัสกปรก มนัเหมือนเป็นตวัที.นาํเชื$อ
โรค เพราะวา่โรคของเรานี$ ภูมิตา้นทานอ่อนแอ เขาหา้มทุกอยา่งทีนี$ก็นานเหมือนกนัค่ะ 
เขา้เคมีมนัก็เครียด ๆ มนัปวดแสบปวดร้อน ถ่ายก็ไม่ถ่าย ขบัปัสสาวะก็ไม่ขบั มี
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อาการร้อนรน กินขา้วก็ไม่ได ้จาํไม่ไดว้่านานเท่าไหร่ แต่นบัมาประมาณ 6 เดือน 
แลว้ทีนี$ก็มาโอย้ไม่ไหวแลว้ บอกลาสั.งเสียสามีวา่ไม่ไหวแลว้ล่ะ ยงัไงก็จะตายแลว้ 
ขอแหวกแนวแพทยแ์ผนปัจจุบนัก็แลว้กนั จะลองนํ$ ายา่นางดูซิลองคั$นให้กินหน่อย 
เพราะว่ามนัหายใจไม่ออก สามีก็ไดแ้ต่คะย ั$นคะยอว่าไปหาหมอเถอะ เพราะเห็น
การหายใจของเธอตอ้งใชอ้อกซิเจน เธอตอ้งพึ.งหมอแลว้ เธอเหนื.อยมาก ไม่ไม่เอา 
มนัเจ็บมันปวดมันทรมาน ถ้าตายก็ขอตายตรงนี$ แหล่ะ แต่ก่อนตายก็ขอดื.มนํ$ า
ยา่นางก่อน ลองดู ทีนี$ แฟนก็เลยไปทาํให้กินแกว้ใหญ่ แกอยากให้กินนานแลว้ แกก็
รีบไปทาํให้กินแก้วหนึ. งขน้ ๆ แกทาํมาให้กิน พอกินเข้าไปตกถึงทอ้งปุ๊ป มนัมี
อาการผะอึดผะอม มวนทอ้ง อยากเขา้ห้องนํ$ า จากที.ไม่ถ่ายมา 7-8 วนัมนัปวดทอ้ง
มาก จนมนัเขา้ห้องนํ$ าไม่ทนัค่ะ ราดลงเลยพรวดออกแลว้ ทีนี.มนัรู้สึกโล่ง แต่ตอน
ออกมานะเหมน็มาก กลิ.นนี$ รับไม่ไดเ้ลยค่ะมนัมึน มนัเหมือนมีตะกรันหรือตะกอน
พลัWวออกมากบัอุจจาระของเรา แต่รู้สึกว่าโล่งและเริ. มหายใจอิ.มขึ$ น เริ.มรู้สึกว่า 
ไม่สั.น ไม่เหนื.อยอะไร เริ.มมีพลงัขึ$นมาบา้ง ก็เออ้ลองดูอีกซิวนันั$นทั$งวนัเลยค่ะ  
กินทั$งวนัก็ถ่ายออกมาทุกที ขบัถ่ายออกมาแบบพรวด ๆ แต่มนัไม่เหนื.อยค่ะ มนัยิ.ง
ขบัถ่าย ก็ยิ.งรู้สึกวา่พลงัชีวติของตวัเองมนัขึ$นมา ๆ เรื.อย ๆ มนัไม่เหนื.อย มนัหายใจ
อิ.มขึ$น แลว้รู้สึกอาการต่าง ๆ มนัเริ.ม ๆ หายแลว้ทีนี$ก็กินมาได ้3 วนัอยากทาํกบัขา้ว
แลว้ทีนี$ มนัเหมือน ๆ คนปกติแลว้เริ.มอยากกินขา้ว แล้วเริ.มหิวขา้ว สามีไม่ให้ทาํ  
ก็เริ. มปกติแล้วทีนี$ ก็กินมาเรื. อย ๆ ค่ะมี Detox มีกวัซาแล้วก็มีนํ$ าย่านาง ก็ทาํมา
ประมาณ 6 เดือนมา พบกบัพี.พยาบาลคนหนึ. ง แกเป็นมะเร็งเต้านมแล้วมาค่าย 
อาจารยห์มอเขียวแกบอกแค่มาคอร์สแรกกอ้นเนื$อที.เตา้นมแกมนัฝ่อ มนัคลา้ย ๆ วา่
ไม่มีเลย แกก็มาคอร์ส 2 นี.  ๆ ก็ยิ.งดีมากเลยก็บอกว่าแล้วพี.จะไปยงัไงล่ะ เพราะ 
ไม่รู้จกัค่ายอาจารยห์มอเขียวแลว้ก็ไม่มีตงัคด์ว้ยจะไปยงัไง พี.ก็เลยบอกวา่พอดีเลย
โรงพยาบาลเขาจะส่งเจา้หน้าที.เขา้ไปศึกษาดูงานเรื.องนี$  แต่ว่าพี.ไม่ไดไ้ปดว้ยนะ  
ไม่เป็นไร หนูขอติดรถโรงพยาบาลไปไดม้ัWย ได ้เดีIยวเธอไปเลย ทีนี$ มาก็มากบัลูก
สาวคนเล็กแกขาดโรงเรียนมา มาปุ๊ปก็มาฟังอาจารยอ์ยู่วนัแรกก็ยงักินยาอยู่ ก็ยงั 
ไม่ค่อยเชื.อเท่าไหร่ มนัเริ.ม ๆ หายแลว้ ทีนี$ก็กินมาได ้3 วนั อยากทาํกบัขา้วแลว้ทีนี$
มนัเหมือน ๆ คนปกติแลว้เริ.มอยากกินขา้วแลว้เริ.มหิวขา้ว 

จิตอาสา: วนันั$นเป็นวนัที.เท่าไหร่ของการเขา้ค่ายคะ 
ภาพร: วนัที. 3 ค่ะของการเขา้ค่ายจะมีอาการปวดนิด ๆ หน่อย ๆ ค่ะแต่ไม่เยอะ 
จิตอาสา: ก็คือการที.หกัดิบนะคะไม่กินยานะคะแต่กินฉี.แทน 
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ภาพร: รู้สึกวา่สบายตวัแลว้ตื.นเชา้มาก็บอกลูกวา่มนัโล่งแลว้ ไม่เอายาแลว้เอายาไปทิ$งขยะ
ให้แม่หน่อยลูกสาวว่าแม่เอาไวก่้อน ๆ เผื.อมนัเป็นอะไร แลว้เอามากินทีหลงัก็ไม่
เป็นอะไรเราก็เออ้เอาไวใ้นกระเป๋าก็ได ้ก็กลวัเขาไม่สบายใจดว้ยทางสามีก็โทรไป
บอกเขา ๆ ก็วา่ทาํไมมนัจะสุดโต่งขนาดนั$นก็เอา 2 ทางสิเอาทางใดทางหนึ.งถา้เกิด
เป็นอะไรมาจะทาํอย่างไรล่ะไปกบัลูก ๆ ก็ยงัเล็กอยู่ ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรา
ศึกษามาอาจารยส์อน 3 วนันี.เรารู้สึกวา่เรามั.นใจเราเชื.อมั.นในศาสตร์นี$แลว้จากที.เรา
กินนํ$ายา่นางมาแลว้แกว้เดียวนี. มนัทาํให้เราสามารถเดินมาที.ค่ายได ้ซึ. งแต่ก่อนน่ะ
เธอตอ้งพยงุดูแลทุกอยา่ง แต่เดีIยวนี$ เธอไปทาํงานกรุงเทพ ฯ ไดแ้ลว้เราอยูก่บัลูกได้
แลว้ก็อยูไ่ด ้เราคิดวา่เราน่าจะรอดไดน้ะดว้ยศาสตร์นี$  ก็เลยทิ$งเลยค่ะแลว้พอเขา้ค่าย
ครบ 7 วนั ก็โล่งเลยค่ะ แลว้ไอห้นอกที.ขึ$นขา้งหลงัตรงคอค่ะที.เกิดจากยาเพนนิซิโลน 
และก็คางที.ยอ้ย ๆ เหมือนชวลิตแลว้ก็หนา้ที.บวม ๆ มนัก็เริ.มยุบเริ.มหาย เพื.อนที.มา
เข้าค่ายด้วยกัน เขาก็บอกว่าหน้ายุบลงนะ ลูกสาวก็บอกแม่ ๆ หน้ายุบลงนะ 
หนอกที.คอแม่มนัก็หายนะ แม่เราก็ยิ.งมีกาํลงัใจ ใช่แลว้ เรามาถูกทางแลว้ ทีนี$ก็นํ$ า
ปัสสาวะค่ะ เป็นยารักษาโรคที.ดีที.สุด คือมนัไม่มีอาการเจ็บ อาการปวด มนัสบาย 
มนัโล่ง ขา้วก็กินอร่อยขึ$นกลบัไปถึงบา้นก็ปฏิบติัตวัศาสตร์นี$ ตลอดมา แต่ที.ตอ้ง
กลับมาที.ค่ายในครั$ งนี$ ก็ เพราะว่าตกไป 2-3 ข้อเหมือนกันนะคะ ก็รู้เพียรรู้พกั 
อาหารบา้ง แล้วก็ธรรมค่ะ ก็เลยตอ้งชุดใหญ่เลยค่ะ ตอ้งกลบัมานี$  มาด้วยอาการ
ของการมีประจาํเดือนเรื$อรัง แลว้ก็มีการตกเลือดถึงขนาดช๊อคหมดสตินะคะ แต่วา่
ลูกสาวให้สามีกวัซาที.ศีรษะ ก็เลยฟื$ นขึ$นมา ก็มาหาค่ายเรานี.ค่ะ เพราะว่าทางลูก
สาว ที.เรียนหมอเขาก็ตอ้งการให้เราไปทางโนน้ เราก็เลยบอกว่าแม่คิดว่าแม่ขอมา
ทางนี$ ก่อน เพราะวา่แม่มั.นใจ มาศาสตร์นี$แลว้ แม่คิดวา่แม่มาถูกทาง ถา้ไปทางโนน้
ก็ไม่รู้วา่จะจดัยดัยาอะไรใหแ้ม่ ถา้พลงัชีวิตแม่ตกอยา่งนี$  แม่ก็อาจจะรับไม่ไหว แต่
พอมาถึงที.นี. วนัแรกจากการที.นั.งรถมาก็ทาํให้ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะมนัขดั ๆ 
มา 2 อาทิตยแ์ลว้ ถา้ไม่กวัซาตรงหวัหน่าวนี.มนัจะไม่ออกเลยค่ะปวดมาก ทรมาน
มาก ก็คิดถึงแต่วา่ วิบากเรามนัคงเยอะ ทีนี$อาจารยท์างทีมงานพี. ๆ นอ้ง ๆ ทางนี$ เขาก็
เลยช่วยเหลือ ศาสตร์ที.สามารถดูแลตนเอง สามีก็เป็นคนทาํให้พี.นอ้งก็เป็นคนบอก 
ตรงนั$นตรงนี$  ก็เลยฉี.ออกไดเ้องตามปกติตั$งแต่เมื.อคืนเลยค่ะ ก็ถือว่าสบายตวัขึ$น
เยอะเลย 

ถาม: ค่ะ ก็โดยขอ้มูลที.ใหม้านะคะก็คือคร่าว ๆ  วา่มาที.นี.ในวนันี$ค่ะดว้ยอาการก็คือประจาํเดือน
เรื$อรังตกเลือดนะคะ และช็อคหมดสติ แต่ก็ไดแ้กไ้ขเบื$องตน้โดยกวัซาที.หวัแลว้ก็
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ฟื$ นขึ$นมา แลว้ก็อนันี$ก็คือขอ้มูลที.เล่ามานะคะ ทีนี$ เดีIยวจะเจาะขอ้มูลนิดหนึ.งค่ะวา่
อาชีพค่ะเป็นอาชีพคา้ขายนะคะ คา้ขายเป็นพวกประเภทไหนคะคา้ขายอะไรคะ 

ภาพร: คา้ขายพวกนํ$าปั.นชานมไข่มุก นํ$าสเลอบปี$ แลว้ก็ผลไมส้ดค่ะ 
จิตอาสา: แลว้ก็มีลกัษณะของการขายค่ะขายที.ไหนแลว้เวลาเปิดปิดเป็นอยา่งไรบา้ง 
ภาพร: ขายที.โรงเรียนประจาํอาํเภอค่ะเป็นโรงเรียนประถมค่ะ แต่วา่เวลาขายน่ะไม่เยอะแต่

ว่าเวลาเตรียมของตอ้งใช้เวลาเยอะมากค่ะ ตอ้งตื.นตั$งแต่ตี 4 แลว้ก็นอนประมาณ  
5-6 ทุ่ม ต้องจัดเตรียมของที.จะขายในวันรุ่งเช้า ซึ. งเป็นงานที.บั.นทอนสุขภาพ
เหมือนกนันะคะ ดว้ยความที.เราประมาทก็เลยเราไหวมาตลอด ก็เลยคิดว่าบุญคง
ช่วยรักษาเราอยูห่รอก เพราะวา่เราก็ช่วยเป็นที.ปรึกษาช่วยงานทางโรงพยาบาลเป็น
จิตอาสาของจงัหวดัมาก็เยอะเหมือนกนัคงไม่เอาเราไป ๆ ณ ช่วงเวลานี$หรอก 

ผูส้ัมภาษณ์พดูเสริม บุญยงัอุม้ไวอ้ยู ่
ภาพร: บุญยงัอุม้ไวอ้ยูแ่ต่ประมาทเกินไปค่ะเกือบจะไม่รอดเหมือนกนันะคะ 
จิตอาสา: ก็คือสามารถประเมินได้ว่า ในครั$ งนี$ ที.ป่วยขึ$นมานะคะ รู้ว่าขาดขอ้ 9 ไปนะคะ

รู้เพียรรู้พกั แล้วก็ขอ้ของอาหารนะคะที.ได้บอกเอาไว ้ อาหารนี.ยงัรับประทาน
อาหารเนื$อสัตวอ์ยู่ใช่ไหมคะ 

ภาพร: เป็นบางครั$ งที.มีความรู้สึกวา่ กินอาหารอาจารยแ์ลว้มีอาการฝืนมาก ๆ  ก็จะไปหาปลาบา้ง 
จิตอาสา: โอเคโดยส่วนใหญ่แลว้ถา้คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ค่ะ กินมงัสวิรัติสักประมาณ กี.

เปอร์เซ็นตค์ะ 
ภาพร: ประมาณสัก 60 เปอร์เซ็นต ์ 
จิตอาสา: 60 เปอร์เซ็นต์ นะคะเป็นการกินมงัสวิรัติ ก็คือการที.เราไปกินอาหารอื.นที.ไม่ใช่

มงัสวรัิตินี. อาจมีความจาํเป็นในเรื.องของความเร่งรีบใช่ไหมคะ 
ภาพร: ค่ะ 
จิตอาสา: มีความจาํเป็นในเรื.องที.วา่กินอาหารสุขภาพแลว้มนัอาจจะกาํลงัตกหรือปล่าวแลว้

ทาํใหเ้รารู้สึกวา่มนัโหยหาอาหารบางอยา่งที.เป็นเนื$อสัตว ์
ภาพร: ค่ะ เพราะใชพ้ลงังานในการขายของเยอะเหมือนกนัค่ะ รบกบัเด็ก ๆ  
จิตอาสา: รบกบัเด็ก ๆ นะคะ เจีWยวจา้วนะคะ แลว้อาหารที.เราไปกินค่ะ ส่วนใหญเป็นเนื$ออะไรคะ 
ภาพร: เนื$อปลาค่ะเป็นปลา กบัไก่หมูกบัเนื$อววัไม่ 
จิตอาสา: อ๋อ ก็ยงัเป็นสัตวเ์ล็กอยู ่
ภาพร: เนน้ปลาค่ะ 
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จิตอาสา: ค่ะเนน้ปลานะคะก็ขาดขอ้ 9 นะคะ ขาดขอ้ 7 อาหารเห็นบอกวา่ขาดขอ้ 8 ดว้ยค่ะ
ธรรมะค่ะไม่ทราบวา่ขาดยงัไงค่ะ 

ภาพร: บางทีอยูใ่นลกัษณะแม่คา้มนัก็มีการชิงดีชิงเด่น แก่งแยง่กนั เด็ก ๆ อยา่งนี$บางทีเขา
ก็มีการขโมยของกนั มนัก็มีความรู้สึกตุบ๊ขึ$นไปเหมือนกนั 

จิตอาสา: มีอารมณ์ขดัเคืองขุ่นเคือง 
ภาพร: ค่ะแลว้สภาพอยา่ง เช่น ดา้นครอบครัวก็มีบา้งบางอยา่งบางสิ.งเราก็ปลง ๆ กบัสิ.ง

ใกล ้ ๆ ตวัเราไม่ไดเ้หมือนกนัประมาณนั$นแหล่ะค่ะ แต่วา่ที.มาที.นี.ค่ะคิดวา่ขอ้นี$จะ
หนกัที.สุดแต่ที.ไดม้าวนันี$ก็ทาํใหเ้ราไดเ้รียนรู้วา่ ถา้ยงัขืนเป็นแบบนี$นะเราก็คงไม่
รอดแน่แลว้เราจะปล่อยใหเ้ขาเป็นเหรอใหม้นัทาํร้ายเราเหรอ พอนึกขึ$นไดต้รงนี$ก็
พดูกบัแฟนที.หอ้งนํ$าเมื.อคืนจะวาง จะปลง จะปล่อย ปลดทุกอยา่งมนัเป็นไปตาม
ครรลองของเขาขนาดใจเรายงับงัคบัไม่ไดเ้ลยแลว้จะไปบงัคบัคนอื.นไดย้งัไง ก็เลย
บอกกบัตวัเองวา่ต่อไปนี$จะไม่ใหต้วันี$มาทาํร้ายเราอีกแลว้ เพราะวา่รอบที. 2 แลว้
เราเกือบตายก็เลยหลุดล่ะค่ะทีนี$มนัก็เลยหายปวด ๆ บา้งคลา้ย ๆ เขาไม่เกร็งแลว้ 

ผูส้ัมภาษณ์พูดเสริม อนันี$ ชัดเลยนะ ใจเป็นยาที.เร็วและแรงที.สุดในโลก คือเมื.อเราปล่อย
ปุ๊บกล้ามเนื$อมนัก็จะคลายตวัทนัที 

ภาพร: ที.ฉี.ไม่ออกที.ปวดมาก ๆ เพราะมนัเกร็งตอ้งเบ่งเหมือนคนใกลจ้ะคลอดนี. มนัเลิก
ปวด ปวดเหมือนกนัค่ะแต่มนัไม่ปวดหนกัมนัเริ.มออก ๆ (ฉี.) ก็ทั$งคืนแทบจะไม่ได้
นอน เพราะมนัปวดบ่อยใส่แพมเพอร์สแลว้นอนปล่อยแบบสบาย ๆ ไม่ตอ้งลุกถา้
ลุกแลว้เกร็ง แลว้จะเริ.มออกนอ้ยค่ะ แต่วนันี$ก็ออก 80 เปอร์เซ็นต ์ของคนปกติค่ะ 

จิตอาสา: มนัชดัเจนนะ พวกนี$มนัเกี.ยวกบัจะเรียกวา่อะไรนะ จะแบกก็หนกัจะวางก็เบา 
ภาพร: ใช่ค่ะ ใช่ 
จิตอาสา: ปลดล็อกให้กบัตวัเองได้ คือสามารถไขรหัสตวัเองไดด้ว้ยว่า คืออย่างน้อยก็สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า ไม่สบายนี.เป็นเพราะว่าสาเหตุขอ้ไหน ขาดขอ้ไหนไปก็มาชาร์ตแบต 
ขอ้นั$นไปนะค่ะ อยู่บา้นนี.ยา 9 เม็ด ที.ทาํเป็นประจาํนี. ทาํเม็ดไหนบา้งเป็นประจาํ 
ดื.มยา่นางเป็นประจาํหรือปล่าว 

ภาพร: Detox ประจาํเลยค่ะ กวัซา ยา่นาง 3 ตวันี$  เป็นประจาํไม่ขาดเลย 
จิตอาสา: อนันี$ ที.เป็นหลกั ๆ เลยนะตอนที. ๆ ไม่สบายค่ะตั$งแต่ปี 2549 เดือนธนัวาคม แลว้มาถึง

มกราคม 2550 นะคะที.บอกเป็นภูมิแพ ้ SLE พฒันาการของเขาก่อนที.เขาจะมาเป็น
ไตวายนี.นานไหมคะ มกราคม 2550 นี.เป็น SLE แลว้กวา่จะไปเป็นไตวาย นี.ปีไหนคะ 

ภาพร: ปีกวา่ 
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จิตอาสา: ปีกวา่หรือคะ ปีกวา่ ก็จะเป็นไตวายเลยนะคะ แลว้ก็หลงัจากไตวายแลว้มีโรคไหน
อีกไหมคะ หรือมี 2 โรค 

ภาพร: ภูมิแพ ้ SLE แลว้ก็ความดนัสูง แลว้ก็ไตวาย แลว้ก็ตามมาดว้ยนิ.วในท่อไต แลว้ก็
ตามมาดว้ยงูสวดั งูสวดักินกระดูกค่ะ เน่าเฟะ 

จิตอาสา: แลว้รักษาอยา่งไรคะ 
ภาพร: ใชแ้ผนปัจจุบนันะค่ะที.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะ ประมาณ 5 วนั 
จิตอาสา: งูสวดัหรือคะ 5 วนั 
ภาพร: ค่ะ 5 วนั   
จิตอาสา: แลว้นิ.วในท่อไตล่ะคะ 
ภาพร: ไม่ทาํอะไรเลยค่ะ หมอจะผา่แต่ไม่ยอมใหผ้า่ 
จิตอาสา: แลว้ตอนไตวายหมอใหท้าํอะไรบา้ง 
ภาพร: เขาก็ใหเ้คมีผา่นหลอดเลือดดาํนี.ละค่ะ แลว้ก็เขาก็สวนฉี.ค่ะ เพราะวา่ฉี.ไม่ออกอยู ่

(โรงพยาบาล) 10 วนั 
จิตอาสา: แลว้ก็โรคความดนัสูงนี.เป็นภูมิแพแ้ลว้เป็นความดนัสูงต่อเนื.องกนัเลยไหมคะ 
ภาพร: ยงัค่ะ ยงัประมาณซกัเกือบปีเหมือนกนั 
จิตอาสา: เกือบปีนะคะถึงจะเป็นความดนัสูง พอเป็นความดนัสูงเสร็จปุ๊บ อีกนานไหมจึงจะ

เป็นไตวายคะ 
ภาพร: เป็นความดนัสูงแลว้ประมาณ 2 อาทิตยค์ะ จึงเป็นไตวายเขาส่งจากยโสธรไปอุบลราชธานี 
จิตอาสา: โอ ้2 อาทิตยน์ะคะ 
ภาพร: เขาบอกวา่เขาคุมความดนัไมไ่ดเ้ขาจะใหย้าเมด็เลก็ ๆ สีขาวกคื็อยาเพนนิซิโลนแต่ถา้กิน

แลว้คุณจะตวับวม ๆ เสร็จปุ๊บมนัจะฉี.ไม่ออก ก็ส่งต่อที.โรงพยาบาลศรีนครินทร์เลยค่ะ 
จิตอาสา: แลว้เบด็เสร็จนี.ตั$งแต่มกราคม 2550 จนถึงปัจจุบนันี. 2556 แลว้ 5 ปีกวา่เลยนะกบั

โรคพวกนี$ใชเ้งินไปเยอะไหมคะ 
ภาพร: กบัโรคพวกนี$ก็ถึงปี 2553 ก็เป็นแสนเหมือนกนัค่ะ เอ่อไม่ใช่วา่เงินส่วนตวัเราหมด

นะคะ เงินกูห้นี$ ยมืสินมาดว้ยค่ะ เดีIยวนี$ก็กลายเป็นภาระหนี$ก็อยูใ่นขอ้ไม่รู้เพียรไม่รู้พกั 
จิตอาสา: ประมาณสักกี.แสนคะ 
ภาพร: รวมประมาณ ๆ ก็ แสน 2 แสนนี.ละประมาณ 1.8 แสน 
จิตอาสา: อนันี$ รวมถึงค่าเดินทางค่ายา  
ภาพร: รวมถึงค่าเดินทางค่ายายาอยูน่อกบญัชีก็ตอ้งเสียนะคะ 
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จิตอาสา: อืมก็ใชโ้รงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นหลกัแลว้ตั$งแต่ปี 2553 ตอนนั$นนี.เป็นทั$งภูมิแพ้
เป็นทั$งความดนั ทั$งไตวาย แลว้ก็นิ.วในท่อไต แลว้ก็รวมถึงงูสวดัดว้ยหรือปล่าวคะ
ที.อยูใ่นช่วง 2550-2553 แลว้ตั$งแต่ปี 2554 อาการเหล่านี$ เป็นอยา่งไรบา้งคะ 

ภาพร: อาการเหล่านี$ มาใชศ้าสตร์ของอาจารย ์ ทิ$งยาหมดทุกตวัมาเขา้ค่ายปี 2553 คอร์ส  
1-7 สิงหาคม 2553 ค่ะ แลว้ก็มาอีกคอร์สหนึ.ง แฟนพน์ุัแทเ้ดือนเมษายน 2554  

จิตอาสา: ค่ะ คอร์ส 1-7 สิงหาคม 2553 (ค่ายสุขภาพ) แลว้ก็มาแฟนพน์ุัแทเ้ดือนเมษายน 
2554 นะคะ คือมา 2 คอร์สนี$ นี. มาปฏิบติัตนในศาสตร์นี$แลว้อาการอะไรที.ดีขึ$น 
หรือแยล่งหรือวา่เหมือนเดิมคะ 

ภาพร: เหมือนคนแทบจะปกติเลยค่ะ นอกจากบางเวลาที.เราจะไปกินของตามใจปากบา้ง 
หรืออารมณ์ถา้อารมณ์ปุ๊บ งูสวดัมนัปัWบรัดตวัเรา แมก้ระทั.งอาหารที.จะเป็นตวัคอย
เตือนวา่อยา่นะ ไม่ไดแ้ลว้นะ ประมาณนั$นล่ะค่ะ ทีนี$ เขาก็จะเตือนตลอด 

จิตอาสา: แลว้ช่วงที.ตั$งแต่ 1-7 สิงหาคม (ค่ายสุขภาพ) ที.เขา้มายาไม่ตอ้งใชเ้ลยทิ$งเลย 
ภาพร: ทิ$งเลยทิ$งที.นี.เลยค่ะ 
จิตอาสา: ก็คือ เป็นชีวติปกติเลยเพียงแต่วา่จะมีตวัเตือน เมื.อเราจะไปกินอาหารแสลงนะคะ

หรือวา่อารมณ์ที.มนัคุกรุ่นขึ$นมามนัก็จะแสดงอาการไม่สบายขึ$นมา 
ภาพร: ยา่นางก็จะปั.นแบบเขม้ขน้ จะขาดไม่ไดเ้ราจะใชกิ้นแทนนํ$ าเลยค่ะ เพราะรู้สึกกิน

แลว้มนัสบาย 
จิตอาสา: ถา้งี$  ก็คือกินแบบเขม้ขน้นะคะ ตอนนี$ ที.มาเขา้ค่ายนะคะ ก็คือเขา้ค่ายมา 2 ครั$ งปี 2553 

นะคะคือ 1-7 สิงหาคม 2553 (ค่ายสุขภาพ) และแฟนพนัธ์แท ้2554 นะคะแลว้ก็ครั$ งนี$ก ็
ภาพร: มาชาร์ตแบตอีกครั$ งหนึ.งก็ไดม้าเขา้คอร์สเมื.อ 26-30 มิถุนายน 2556 ที.ผา่นมาพาคน

ป่วยมาจากลาํปางมาอยู ่3 วนัก็ตอ้งกลบับา้น 
จิตอาสา: ก็เป็นพระพี.เลี$ยงนะคะ 
ภาพร: เป็นพี.เลี$ยงแต่ตอนนี$มาลกัษณะของคนป่วยแทน 
จิตอาสา: วนันี$ เราก็ไดมี้โอกาสมาที.นี.อีกครั$ งหนึ. ง ที.จะดูแลรักษาร่างกายได ้แลว้ก็ปกติแลว้

ค่ะแบบแผนการใชชี้วตินี.การกิน เมื.อกี$ก็บอกแลว้ตอนนี$ กินอาหารรสจดัอยูห่รือปล่าวคะ 
ภาพร: เบาลงมาก 
จิตอาสา: เบาลงมากนะคะการนอนก็มีเวลานอนนอ้ยทาํงานเยอะนะคะออกกาํลงักายไดอ้อก

กาํลงักายบา้งไหมคะ 
ภาพร: โยคะไม่ค่อยไดท้าํเท่าไหร่ค่ะแต่เดินเร็วไดท้าํแทบทุกวนัถา้มีวนัไหนที.ฝนไม่ตก 
จิตอาสา: พกัผอ่นนอนหลบัเพียงพอหรือไม่คะคิดวา่ไม่เพียงพอนะ 
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ภาพร: อ๋อโรงเรียนหยดุเสาร์อาทิตยจ์ะไดพ้กัเตม็ที.ก็วนัเสาร์วนัอาทิตยก์็ตอ้งเตรียมของ 
จิตอาสา: ในปัจจุบนัรู้สึกวา่มีความวติกกงัวลหรือวา่มีความทุกขใ์จอะไรบา้งหรือปล่าวคะ 
ภาพร: ก็มีบา้งถึงขนาดเยอะเลยล่ะค่ะ มาอยู ่ ณ ตรงนี$แลว้ก็ไอที้.เราเป็นอยู ่ แลว้ทาํใหเ้รา

เจบ็ปวดมนัเลยทาํให้เรามีความรู้สึกวา่เราหยดุไดแ้ลว้ เราทรมานมากเกินพอแลว้ เรา
ไม่ไดท้รมานแต่ตวัเรา เราทรมานคนรอบขา้งคือลูกและสามีพอ่แม่พี.นอ้ง 

จิตอาสา: พดูเสริม คือเราจะหยดุทาํร้ายตวัเราเอง 
ภาพร: จะหยุดทาํร้ายตวัเราเองจะขา้มตรงนี$ ไปให้ไดพ้อตรงนี$ มนัหลุดปุ๊บรู้สึกว่าอาการ

เจบ็ปวดมนัก็ทุเลาลง 
จิตอาสา: ก็ในโอกาสนี$นะคะก็ไดข้อ้มูลในเบื$องตน้นะคะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยแลว้ก็

อาจจะตอ้งที.จะสอบถามเพิ.มเติมเกี.ยวกบัความคืบหนา้ในการดูแลสุขภาพนะคะวา่
เป็นอย่างไรบา้งตั$งแต่วนัแรกที.มาที.นี. และต่อเนื.องไปอีกหลายวนั แลว้ก็สามารถ
คลี.คลายปัญหาไดด้ว้ยตวัเองไหม และ 3 ขอ้ที.ติดขดัเราแกไ้ขขอ้ไหนไดแ้ลว้ดว้ย
ธรรมะขอ้ไหน ด้วยการทาํอย่างไรนะคะ คงจะตอ้งรบกวนสอบถามอีกทีหนึ. งก็
ตอ้งขอขอบคุณมากค่ะ ยงัไงก็อาจรบกวนพี.ช่วยอธิบายเพิ.มเติมอีกนะคะ ในกรณีที.
ขอ้มูลไม่ครบหรือวา่ติดขดัค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะ 

จิตอาสา: เมื.อกี$นะคะที.เราสัมภาษณ์นะคะลืมหวัขอ้หนึ.งไปค่ะ ก็อยากจะสัมภาษณ์พี.ศิไลต่อ
นะคะวา่ตั$งแต่ปี 2553 ในเดือนสิงหาคมค่ะที.ไดม้าเขา้ค่ายคุณหมอเขียวค่ะแลว้ก็ได้
บอกวา่ไดเ้ลิกยาไปทั$งหมดเลยนะคะและก็สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งผาสุกนะคะ ไม่แน่ใจ
วา่ตั$งแต่ปี 2553 ณ ขณะนั$นจนถึงปัจจุบนัค่ะไดเ้สียค่าใชจ่้ายในการรักษาตวัเองตาม
ศาสตร์ของคุณหมอเขียวนะคะดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ หรือ ยา 9 เม็ดเสียค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง 
ประเมินเป็นตวัเลขไดไ้หมวา่ใชเ้งินไปเท่าไหร่อยา่งไรค่ะ เชิญเลยค่ะ  

ตอบ: ค่ะถา้จะประเมินจริง ๆ ก็ไม่น่าจะเกิน 2-3 พนันะคะ เพราะวา่ช่วงระยะเวลาตั$งแต่ปี 
2553 ถึงปี 2556 ไม่ไดเ้คยไปหาหมออีกเลยค่าใชจ่้ายส่วนมากจะไปอยู่ที.เดินทาง
แลว้ก็ ค่าที.ตอ้งนอนรักษาตวัเราก็ตอ้งกินตอ้งใชช่้วงนั$นน่ะเราตอ้งใชต้งัคเ์ยอะมาก
ค่ะ เพราะมนัก็มียานอกบญัชีหลกัแต่พอมาใช้ศาสตร์ของอาจารยม์นัก็มีบา้งอย่าง 
เช่น ยา่นางเราปลูกเองมนัก็ไม่ทนักินนะคะเขาก็โตชา้อยา่ง เช่น พวกยานํ$ ามนัเขียว
นํ$ ามนักวัซาผงถ่านพวกเครื.อง Detox ต่าง ๆ คือที.บา้นใชท้ั$ง 3 คนเลยค่ะใชศ้าสตร์
ของอาจารยก์็อาจมีค่าใชจ่้ายที.เพิ.มขึ$นมาบา้งก็ไม่เยอะถือวา่ถูกค่ะอยา่งมากปีละไม่
ถึงพนัก็ไม่น่าจะเกินกาํลงัที.เราใชจ่้าย จากที.เราใชรั้กษาตวัเองทางแพทยแ์ผนปัจจุบนันี.
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ประมาณแสนสองแสนมาอยูที่.ระดบั 2-3 พนันี.ก็ถือวา่เป็นที.น่าพอใจมากแลว้ก็ไม่
เดือดร้อนในการดาํรงชีวติของตนเองนะคะ  

จิตอาสา: ค่ะก็ไดท้ราบแลว้นะคะวา่สามารถที.จะลดค่าใชจ่้ายไปอยา่งมากเลยนะคะจากหนึ.ง
ถึงสองแสนบาทมาอยู่ที. 2-3 พนับาท ทีนี$ มีอีกขอ้หนึ. งค่ะวา่ในดา้นของร่างกายค่ะ
ไม่ตอ้งใชย้าแลว้ในเรื.องของใจค่ะ ที.ใจนะคะ ก่อนที.จะมาเขา้ค่ายหมอเขียวนะคะ
กบัหลงัจากที.มาเขา้ค่ายคุณหมอเขียวแลว้ค่ะดา้นสุขภาพใจนี.เป็นอยา่งไรบา้งคะขอ
เชิญตอบเลยค่ะ 

ภาพร: ก็รู้สึกวา่ตวัเองรู้สึกวา่ถา้มีใจเป็นทุกขห์รือมีเรื.องกลดักลุม้ มีเรื.องที.ตอ้งขอ้งแวะ มี
ปัญหากบัเพื.อนพอ้งในการขายของเรา จะสามารถดึงจิตใจเราไดเ้ร็วขึ$น บางทีมนัก็
เผลอไปบา้งค่ะ ปล่อยใจตวัเองปึ$ ด ๆ ไปบา้ง แต่มนัก็สามารถดึงคืนมาได้เร็ว
หลงัจากที.เคยเป็นคนที.ตั$งมั.นยดึมั.นถือมั.นก็รูสึกวา่ตวัเองจะเปลี.ยนไปเยอะเกือบ 80 
เปอร์เซ็นต์ เลยค่ะ ยงัเหลืออยู่ก็ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์  ค่ะที.ยงัเหลืออยูย่งัไดไ้ม่
ครบเตม็ 100 ค่ะ 

จิตอาสา: ค่ะก็นบัวา่นอกจากวา่จะรักษากายให้ดีขึ$นไดแ้ลว้นะคะ ยงัสามารถรักษาใจไดด้ว้ย
นะคะ ก็คือ สามารถที.จะจดัการกบัปัญหาใจที.เป็นทุกขไ์ดน้ะคะ ทาํให้สามารถดึง
จิตใจให้กลบัคืนมาไดเ้ร็วขึ$น นะคะคือดีขึ$น 80 เปอร์เซ็นต ์จากก่อนหนา้นี$  อาจจะ
เป็นคนที.ใจร้อนนะคะ (ผูป่้วยพยกัหนา้) หุนหนัพลนัแล่นนะคะ (ผูป่้วยพยกัหนา้) 
คือมีสติมากขึ$น มีความยบัย ั$งชั.งใจขึ$นนะคะ (ผูป่้วยพยกัหนา้) ก็พากเพียรต่อไปค่ะ
ที.เหลืออีกประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์นะ 

(ภาพร นามสมมติ. สัมภาษณ์ 2556, กรกฎาคม 24) 

 
กรณีศึกษาที. 
1.60 ธนกร ซึ$ งตระกลู 
ชายไทย อาย ุ46 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
โรคความดนัเบาหวาน ไตเสื.อม 
 
จิตอาสา: รบกวนช่วยแนะนาํตวัดว้ยค่ะ 
ธนกร: นายธนกร ซึ$ งตระกลู ธกส.อุบลราชธานีครับ ผมอาย ุ46 ปี 
จิตอาสา: มีอาการไม่สบายเป็นอะไรมาคะ 
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ธนกร: ความดนัเบาหวาน แลว้ก็ไตเสื.อม 
จิตอาสา: ความดนัเบาหวาน และไตเสื.อมนะคะความดนัเป็นมานานแลว้หรือยงัคะ 
ธนกร: เป็นมาประมาณสิบกวา่ปีประมาณ 15 ปี 
จิตอาสา: จากนั$นก็เป็นเบาหวานหรือคะ 
ธนกร: ครับจากนั$นก็เป็นเบาหวาน 5-6 ปีหลงั 
จิตอาสา: แลว้เป็นไตเสื.อมนะคะเป็นมากี.ปีคะ 
ธนกร: ผมเพิ.งรู้เพิ.งไปตรวจเมื.อตน้ปี (2556) หมอวา่ไตเหลือ 30 เปอร์เซ็นต ์ 
จิตอาสา: หมอวา่ไตเหลือ 30 เปอร์เซ็นต ์ตกใจไหมคะ 
ธนกร: ก็งง ๆ หน่อย 
จิตอาสาพดูเสริม:ก็งง ๆ หน่อยไม่เป็นไรยงัซ่อมทนัไดอ้ยูไ่ดน้ะยงัซ่อมไดอ้ยู ่
ธนกร: ครับ 
จิตอาสา: แลว้ไม่ว่าจะเป็นความดนั เบาหวาน ที.เป็นมาค่ะก็คือว่าใช้วิธีการรักษาใช้ยาแผน

ปัจจุบนัใช่ไหมค่ะ 
ธนกร: ครับ 
จิตอาสา: ถา้จะใหป้ระเมินค่าใชจ่้ายความดนัเบาหวานที.เป็นมาตั$งนานแลว้นี. ไม่วา่จะไปกินยา 

ไปหาหมอค่ะ ไม่ทราบวา่เสียค่าใชจ่้ายไปมากนอ้ยแค่ไหนคะ 
ธนกร: ก็พอสมควรครับก็พอดีเบิกสํานกังานไดเ้ลยไม่ไดจ้าํ 
จิตอาสา: เลยไม่มีขอ้มูล เพราะเบิกไดน้ะคะ 
ธนกร: ครับก็แต่ละครั$ งก็ประมาณ 5-6 พนับาท 
จิตอาสา: โอค้รั$ งละประมาณ 5-6 พนับาทแลว้ไปปีละประมาณกี.ครั$ งคะ 
ธนกร: ปีละประมาณ 4-5 ครั$ ง 
จิตอาสา: อ๋อ ประมาณ 4-5 ครั$ งนะคะ 
ธนกร: พอดีเป็นโรงพยาบาลเอกชนที. Contact กบัสาํนกังาน 
จิตอาสา: อ๋อ ก็ ปีละประมาณ 4-5 ครั$ ง ครั$ งละประมาณ 5-6 พนับาทนะคะ คือตั$งแต่เป็น

ความดนัโลหิตและเบาหวานเลยนี. เป็นความดนัควบเบาหวานเลยนะคะ ก็จะใช้
ค่าใชจ่้ายประมาณนี$  เบิกไดน้ะคะ เขาเรียกเบิกราชการใช่ไหมคะ 

ธนกร: เขามี Contact กบัโรงพยาบาลส่งพนกังานเขา้รักษาตวั 
จิตอาสา: ค่ะแลว้พอมาเป็นไตเสื.อมปุ๊บ คุณหมอบอกวา่ไตเหลือ 30 เปอร์เซ็นต ์แลว้นะคะ 
ธนกร: ไตเหลือ 30 เปอร์เซ็นต ์เหลืออีก 2 ปีนะ หมอวา่ แฮะ ๆ นบัถอยหลงัใหด้ว้ย 
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จิตอาสา: เหลืออีก 2 ปีนะแหมมีนะ มี Countdown ให้ดว้ยนะคะ แลว้คุณหมอรักษาอยา่งไรคะ 
ใหย้าอะไรไปกินมัWยหรือแนะนาํอะไรมั$ย 

ธนกร: ครับพอดีมาเขา้ Course ที.นี.  
จิตอาสา: อ๋อ ๆ อนันี$ เมื.อตน้ปีนะ เดือนกุมภาพนัธ์ 2556 นะคะ 
ธนกร: ครับตอนนี$ รอบ 2 แลว้เขา้เมื.อเดือนกรกฎาคม 2556 แต่ก่อน (เมื.อเขา้ค่ายครั$ งแรก

เดือนกุมภาพนัธ์ 2556) จะปวดเมื.อยเหนื.อยง่าย เยี.ยวเป็นฟองครบสูตรเลยปวดหลงั
ครบหมดเลย พอเขาไล่ให้ฟังครบหมดเลย พอเขา้ Course แลว้ รู้สึกดีขึ$น แลว้มา 
Course หลงั ก็ไม่มีอาการอะไร 

จิตอาสา: ถา้เช่นนั$น เขา้ Course ครั$ งแรกเมื.อกุมภาพนัธ์ถูกไหมคะกุมภาพนัธ์ 2556 เป็นครั$ ง
ที.หนึ. ง และกรกฎาคม 2556 เป็นครั$ งที.สอง ก็คือครั$ งแรกที.มามีอาการปวดเมื.อย
เหี.ยวแหง้แลว้ก็ปวดหลงัมีอาการอื.นอีกไหมคะ 

ธนกร: หนา้คลํ$าหม่นหมอง  
จิตอาสา: แลว้พอมาเขา้ค่ายครั$ งแรกยอ้นไปเมื.อเดือนกุมภาพนัธ์นะคะก็คือเกิดอาการที.วา่มานี.ะ 

แลว้หลงัจากเขา้ค่ายแลว้อาการนี.มีความรู้สึกวา่ดีขึ$นหรือเป็นอยา่งไรบา้ง 
ธนกร: วนัที. 5-6 ครับผม 
จิตอาสา: ประมาณวนัที. 5-6 แลว้มีอาการเป็นอยา่งไรบา้งคะ ที.บอกวา่ดีขึ$นนะคะ 
ธนกร: ไม่เมื.อยไม่ปวด เยี.ยวไม่เป็นฟอง 
จิตอาสา: ไม่ปวดนะคะฉี.ไม่เป็นฟองแลว้ไดล้องทาํยาเมด็ไหนไปบา้งคะในระหวา่งที.เขา้ค่าย 
ธนกร: ตอนนั$นก็ทาํ Detox วนัที. 3 กินยรีูนวนัที. 5  
จิตอาสา: แลว้ไดพ้อกดว้ยใช่ไหมคะ 
ธนกร: พอกหนา้ครับไดพ้อกหนา้ 
จิตอาสา: พอกหนา้วนัแรกเลย เพราะเราสอนวนัแรกใช่ไหมคะแลว้อาการทั$งหมดนี.ก็คือวา่ก็

ประมาณวนัที. 5-6 ก็รู้สึกวา่หลบัสนิทไม่ปวดนะคะ แลว้ก็ฉี.ไม่เป็นฟองนะคะ คือ
เริ.ม ๆ รู้สึกดีขึ$นนะคะ 

ธนกร: ครับ 
จิตอาสา: ค่ะแลว้พอครบ 7 วนัแลว้เป็นยงังยัค่ะดีขึ$นเป็นลาํดบัมัWยหรือวา่ยงัไงคะ 
ธนกร: ดีขึ$นเป็นลาํดบัครับในระดบัหนึ.ง 
จิตอาสา: ดีขึ$นในระดบัหนึ.งนะแต่ยงัไม่ไดห้ายหมด 
ธนกร: ครับ ๆ  
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จิตอาสาพดูเสริม: ดีขึ$นในระดบัหนึ.งนะแต่ยงัไม่ไดห้ายหมด เพราะว่าพิษเราสะสมมาเท่าที.
อายุเรามี แลว้นี.แค่ 7 วนัก็คือบรรเทาขึ$นนะคะ แลว้ไม่ทราบว่าหลงัจากที.กลบัไป
แลว้นี.ไดป้ฏิบติัตนต่อไหมคะ 

ธนกร: ก็ทาํอยูช่่วงหนึ.งอยูแ่ต่ทีนี$พองานเขา้มาก็เลยไม่ไดท้าํ 
จิตอาสา: แลว้ช่วงหนึ.งที.ไดท้าํช่วงหนึ.งนี.หมายถึงระยะเวลาประมาณเท่าไหร่คะ 
ธนกร: ประมาณเดือนหนึ.ง 
จิตอาสา: อ๋อประมาณเดือนหนึ.ง 
ธนกร: ก็ทาํกวัซา Detox 
จิตอาสา: แลว้ไดดื้.มนํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดดว้ยไหมคะ 
ธนกร: ไดดื้.มครับ 
 จิตอาสา: พอกลบัไปก็ไดท้าํต่อนะคะใชย้า 3 เมด็นะคะ คือ Detox ทาํกวัซา นํ$าสมุนไพรฤทธิ>

เยน็สด หลงัจากนั$นก็ภารกิจเยอะก็เลยไม่ไดท้าํต่อนะคะ แลว้การที.เราไม่ไดท้าํต่อนี.
ตอนนี$ สุขภาพเป็นอยา่งไร 

ธนกร: ก็เหนื.อยก็เลยมารอบ 2 และก็พอดีแฟนคลอดลูกคนที. 2 ตอนนี$ ลูกคนที. 2 ก็อายุ 
6 เดือน ก็เลยเหนื.อย 

จิตอาสา:  ก็เลยเหนื.อยก็เลยมาเขา้ค่ายครั$ งที. 2  
ธนกร: ครับผม 
จิตอาสา: พอมาเขา้ค่ายครั$ งนี$ รู้สึกเป็นอยา่งไรบา้งค่ะ อาการเหนื.อยหายไปไหม หรือว่ามีอะไรดี

ขึ$นไหมคะ 
ธนกร: ก็ดีขึ$นก็ดีขึ$นอยูพ่อถึงวนัสุดทา้ยก็รู้สึกวา่แขง็แรงขึ$น 
จิตอาสา: วนัสุดทา้ยก็แขง็แรงขึ$นนะคะ แลว้กลบัไปหลงัจากนั$นค่ะ จนถึงปัจจุบนันี.ยงัไดท้าํ

อะไรต่อไหมคะ 
ธนกร: ก็ตอนนี$ยงัไม่ไดท้าํอะไรเลย 
จิตอาสา: เหรอคะ 
ธนกร: พอเครียดความดนัก็เลยกลบัมาแฮะ ๆ กลบัมาหลายวนักลบัมางานกองเป็นกระตัWกเลย 
จิตอาสา: ก็คือตน้เหตุมาจากความเครียดนะ มนัทาํใหเ้ป็นไดทุ้กโรค 
ธนกร: ได ้2 โรคครับ ไดค้วามดนัมาความเครียดมา 
จิตอาสาพดูเสริม: คือคิดวา่นะคะ เขา้ใจนะวา่ทาํงานไม่มีเวลาแต่วา่สามารถดื.มฉี.ไดน้ะฉี. มนั

ไดเ้ลย ฉี.ผสมนํ$าเปล่าก็ไม่มีใครรู้กบัเราหรอกเราก็เขา้หอ้งนํ$าของเราเอาแกว้เขา้ไป
ผสมนํ$าเปล่าดื.มค่ะ อนันี$ คือช่วยไดเ้ลยนะ เพราะวา่ฉี. เพราะคนที.มาดว้ยอาการไต
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วายเขาจะมีภาวะบวมบวมก็คือเขาจะร้อนมากคุณหมอบอกวา่การที.ร่างกายมนัร้อน
มากก็คือใหดื้.มฉี.หรือดื.มนํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด นํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดทาํใหเ้ยน็ 

ธนกร: นี.ผมร้อนจริง ๆ แหล่ะนั.ง ๆ อยูเ่หงื.อก็ผุด ๆ เลย แฮะ ๆ  
จิตอาสาพดูเสริม: แปลวา่คุณธนากรตอ้งรีบดูแลตวัเองนะ ถา้คุณไม่มีนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด

นะคะ ใชฉี้.ค่ะฉี.จะช่วยคุณไดดื้.มฉี.เขา้ไปปุ๊บมนัจะขบัออก ๆ เป็นอยา่งนี$  เป็นเพราะ
ร่างกายมนัร้อนมากค่ะ มนัร้อนมากดงันั$นรีบดบัความร้อนในตวันะคะ ดื.มเขา้ไป
เลยถา้เรายงัไม่วา่งทาํวธีิอื.นนะหรือวา่นั.ง ๆ ระหวา่งที.เบรคเมื.อย เมื.อยเนื$อเมื.อยตวัก็
ดดัมือดดัแขนขาก็ได้ หรือเอาไมม้ากวัซาบริเวณที.เป็นไต บริเวณตะโพก บริเวณ
กระเบนเหน็บแบบนี$ค่ะ ทาํไปนิด ๆ หน่อย ๆ ดีกวา่ไม่ไดท้าํนะคะก็ลองดูตอ้งดูแล
สุขภาพหน่อยแลว้ก็ดา้นของเมื.อกี$ เราพดูถึงเรื.องของกายแลว้ค่ะ ตอนนี$ถา้เราพูดถึง
เรื.องของใจจิตใจนี.เป็นอย่างไรบา้งคะ ก่อนที.จะมาเขา้ค่ายนี.ยอ้นไปครั$ งที. 1 เมื.อ
เดือนกุมภาพนัธ์เลยนะคะ ดา้นใจจิตใจเป็นอย่างไรคะก่อนเขา้ค่าย และก็หลงัเขา้
ค่ายแลว้ เพราะว่าอาจารยห์มอเขียวก็ไดแ้นะนาํเทคนิคดูแลสุขภาพทั$งกายและใจ
ค่ะ ไดน้าํไปปฏิบติัอยา่งไรบา้งคะเรื.องของใจค่ะ 

ธนกร: ช่วงแรกที.เขา้ (ค่าย) มนัก็สับสนอยูพ่อสมควร เขา้ไปก็ระดบัหนึ.งแต่ที.ไม่เขา้ใจก็มี
หลายส่วนอยู่ ก็ยงัไม่เท่าไหร่แต่ว่าครั$ งที. 2 นี. รู้สึกว่ามนั พอดีหมอเขียวพูดนิด
เดียวก็เขา้ใจจะปรับมนัก็เร็วขึ$นแต่พอทีนี$กลบัมานี.ไดอ้าทิตยเ์ดียวพอมาถึงแลว้มนั
กระตุน้หลายโรคมนัตั$งหลกัไม่ทนัแลว้มนัก็ลา้กบัร่างกายมากเลย  

จิตอาสาพดูเสริม: เพราะวา่ความเครียดมนัทาํใหเ้กิดโรคไดทุ้กโรคอยา่งเมื.อหลายวนัก่อนค่ะ
มีผูป่้วยไตวายมาท่านหนึ. งนะเขาเคยเป็น 5 โรค เขาหายไปแล้วนะเสร็จแล้วเขา
กลบัมาที.ค่ายอีกครั$ งหนึ.ง  ก็ถามวา่เอเ้ขาเป็นอะไร เขาบอก 5 โรคหายแลว้ เอ ้เป็นอะไร
มา มีอะไรหรือ เขาบอกเขามีภาวะ (เป็นผูห้ญิงนะคะ) เขามีแบบเลือดทะลกัออกมา
เหมือนกบัเลือดประจาํเดือน แต่เยอะผิดปกติ ก็เลยถามไปถามมาวา่เขาเป็นอะไรก็
พบว่าเขาเครียดคือมีภาวะเครียด เครียดก็ทาํให้ 5 โรคที.หายไปแลว้นะ มีโรคใหม่
คือโรคที. 6 คือเขาขบัเลือดออกมาพอเขาขบัเลือดออกมาปุ๊บเขาก็คิดสารตะของเขา
เขามากบัแฟนเขานะคะ เขาก็บอกวา่บวกลบคูณหารแลว้เขารู้วา่มาจากความเครียด
ต่อไปนี$ เขาจะปล่อย ละ วาง ทิ$งปล่อย คือทนัทีที.เขาบอกที.เขาพดูอยา่งนี$กบัแฟนเขา
ค่ะ เขารู้สึกวา่เขาโล่งพอเขาโล่งปุ๊บนะไอท้อ้งของเขาที.มนัเกร็งคา้งค่ะที.เขาฉี.ไม่ออก
ก็เขามีแบบเลือดทะลกันะแต่เขาฉี.ไม่ออก ทนัทีที.เขาปล่อย ละ วางนะ เขาบอกว่า
เขารู้สึกวา่กลา้มเนื$อเขาคลายเขาฉี.ออก เพราะฉะนั$นก็เลยจะเรียนคุณธนากรว่าใจ
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นะคะเป็นยาที.เร็วและแรงที.สุดในโลก เพราะฉะนั$นโรคของคุณน่ะที.เป็นความดนั
ที.ขึ$นมาอีกนี.ล่ะค่ะ แกที้.ใจแลว้มนัจะหาย มนัจะหาย มนัจะหายนะ 

ธนกร: แบบมนัสะสมไวเ้ยอะเลยแฮะ ๆ  
จิตอาสา: ใช่ ๆ เพราะมนัก็ต้องค่อย ๆ ค่ะ อยู่ในภาวะทาํงาน บริษทัพวกนี$ นะคะ มนัก็มี

ความเครียด เป็นธรรมดาแต่ก็ตอ้ง ๆ เอาแบบพอดีนะ 
ธนกร: ครับ 
จิตอาสา: แลว้ตอนนี$ความดนั เบาหวาน มนัลดลงไหมคะตอนมาเขา้ค่ายค่ะ 
ธนกร: มนั ๆ ตอนผมเขา้มามนั 220 แต่ตอนที.ออก (ค่าย) มนั 180 แต่นํ$าตาลจาก 300 เหลือ 200 
จิตอาสา: แลว้ตอนนี$มนัยงัคงตวัไดอ้ยูห่รือปล่าวคะหรือ มนัขึ$นไปอีกแลว้กระเดง้ขึ$นไปอีกแลว้ 
ธนกร: ก็คงมีขึ$นอยูบ่า้งมนัปวดหวัตึWบ ๆ  
จิตอาสาพดูเสริม: ทีนี$ ถ้าคุณไม่มีเวลา ถ้าคุณร้อนมาก ๆ ค่ะ แค่เอาผา้ขนหนูชุบนํ$ าแล้ว แค่แปะหัว 

โพกหัวไว ้มนัก็จะช่วยไดใ้นระดบัหนึ. งนะคะ นอกเหนือจากการดื.ม นี.คือเอามา
สัมผสัถา้ไดกิ้นเขา้ไปมนัก็ยิ.งไดผ้ลก็คือดื.มฉี.นี.แหล่ะ หรือดื.มสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด
นะคะ และกินผกัสดเยอะ ๆ  หรือกินผกับุง้สดก็ได ้ก่อนที.จะกินขา้วก็ไดส้มุนไพรฤทธิ> เยน็
สดเหมือนกนัก็ยงั ๆ มีอาการอยู่นะคะแลว้คิดว่านะคะสาเหตุที.ทาํให้เราไม่สบายค่ะ 
วถีิชีวติปกติค่ะไม่ทราบวา่ตื.นนอนมาเวลาประมาณเท่าไหร่คะ 

ธนกร: ก็ประมาณตี 5 ถึง 6 โมงเชา้ครับ 
จิตอาสา: ก็ประมาณตี 5 ถึง 6 โมงเชา้นะแลว้ช่วงเวลาทาํงานกี.โมงถึงกี.โมงคะ 
ธนกร: ผมห่างจากที.ทาํงานประมาณ 50 กิโลเมตร ช่วงเวลาทาํงานแปดโมงครึ. งถึงสี.โมงครึ. ง 
จิตอาสา: แปดโมงครึ. งถึงสี.โมงครึ. งแลว้กลบัมามีกิจกรรมอะไรไหมคะ 
ธนกร: ก็เล่นกบัลูกธรรมดาครับ ผมนอน 4 ทุ่ม 
จิตอาสา: อ๋อ เสาร์อาทิตยถึ์งไดมี้เวลา Relax อยา่งอื.น 
ธนกร: ครับ 
จิตอาสา: ดา้นของการรับประทานอาหารค่ะ ไม่ทราบว่าปกติชอบทานอาหารประเภทไหน

อยา่งไรคะ 
ธนกร: ก็กินทั.วไปแลว้แต่สถานการณ์ที.ไหนใหกิ้นอะไร 
จิตอาสา: อ๋อไม่ค่อยไดเ้ลือกเท่าไหร่นะคะแลว้อาหารที.ชอบรับประทานเป็นยงัไงคะเป็น

ประเภทไหน 
ธนกร: ก็เป็นปกติเป็นปกติ ก็คือขา้วมนัไก่กบัขา้วขาหมูแต่ตอนนี$ก็เริ.มห่าง ๆ แลว้ 
จิตอาสา: ก็คือตอนนี$ ห่าง ๆ แลว้ที.ห่าง เพราะอะไรคะ 
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ธนกร: ที.ห่าง เพราะเบื.อ 
จิตอาสา: เพราะไดเ้รียนรู้หรือปล่าว 
ธนกร: มนัรู้สึกเบื.อไปเอง 
จิตอาสา: พอมาเขา้ค่ายแลว้มนัรู้สึกเบื.อหรือมนัรู้สึกเบื.อก่อนมาเขา้ค่ายคะ 
ธนกร: มนัก็ก่อน (เขา้ค่าย) คือมนัก็รับไวม้ากนาน ๆ  ก็กลบัมากินครั$ งหนึ.งแต่ก่อนเป็นประจาํ 
จิตอาสาพดูเสริม: อ๋อ มนัจะเป็นแบบนี$ ค่ะสัญญามนัจะบอกว่าเกินหรือมนัไม่ตอ้งการหรือ

มนัร้อนจะผลกัไม่อยากกินพวกนี$มนัร้อนไอพ้วกนี$ มีฤทธิ> ร้อนร่างกายมนัจะบอกวา่
ไม่ตอ้งการตอนนี$ ร่างกายที.คุณร้อนน่ะมนัจะดูดดึงสิ. งที.มีฤทธิ> เย็น เช่น แตงโม
แตงโมแช่เย ็นถ้าคุณร้อน ๆ อยู่นะ มนัจะมีสัญญาดูดดึงฤทธิ> เย ็นเขา้มานะคะ 
ผลกัฤทธิ> ร้อนออกนะคะ แต่ทีนี$ ขา้วมนัไก่ขา้วขาหมู่นี.ตวัดีเลยนะ ทาํให้เกิดความ
อว้นเบาหวานไขมนัหลายอยา่งนะคะแลว้มนัจะตามมาหลายอยา่งเลย หลีกเลี.ยงได้
ก็หลีกเลี.ยงค่ะ ดีแลว้ แลว้มีเวลาออกกาํลงักายไหมคะปกติแลว้ 

ธนกร: ปกติแลว้ถา้เริ.มกินเนื$อววัเมื.อไหร่แลว้จะมีอาการเลย ไม่ยอ่ยเจบ็ไขไ้ดป่้วย วนัสอง
วนัเท่านั$นก็มีอาการเลย 

จิตอาสา: ถา้อย่างนั$นตอนนี$ ก็ปกติตอนเยน็กลบัไปกินขา้วบา้นใช่มัWยคะ เรากลบัไปกินขา้ว
บา้นเราก็ควบคุมอาหารมื$อเยน็ไดเ้หมือนกนันะ 

ธนกร: ก็ได ้
จิตอาสา: บางทีสมมุติมื$อเชา้กบัมื$อกลางวนัเราควบคุมไม่ได ้เพราะตอ้งซื$อเขากิน 
ธนกร: ครับ 
จิตอาสา: ตอนเยน็นี.ถา้สมมุติเป็นไปไดอ้าจจะลองเป็นขา้วตม้สุขภาพผกัลวกผดัจืด ๆ แบบที.

อยูใ่นค่าย มนัก็อาจจะช่วยไดใ้นระดบัหนึ.งนะคะ 
ธนกร: ใช่จะลอง ๆ งดดูอยู ่
จิตอาสาพดูเสริม: ค่ะก็กลายมาเป็นกินอาหารที.มีฤทธิ> เยน็มากขึ$นนะคะแลว้ก็ลดสัดส่วนของ

อาหารฤทธิ> ร้อนลงนะคะแลว้ก็ลดความจดัลงนะคะสูตรคร่าว ๆ แบบนี$ค่ะมนัจะทาํ
ใหคุ้ณหายป่วยนะคะ เพราะวา่มนัเท่ากบัวา่เราไม่ไดรั้บพิษเพิ.มค่ะ ก็ลอง ๆ ดูนะคะ
เป็นอีกทางเลือกหนึ.งอนันี$ คือสามารถไปปฏิบติัไดที้.บา้นเลยค่ะ พอมาที.ค่ายนะคะ
เลยทาํใหดู้เป็นตวัอยา่งนี. พอกลบัไปก็แลว้แต่ความพากเพียรของแต่ละท่าน ค่ะวา่
ทาํต่อมัWย ทาํต่อก็จะไดเ้ห็นผลดว้ยตวัของตวัเองนะค่ะ ตวัเองจะทราบวา่มนัดีขึ$น
ไหมหรือมนัไม่ดีขึ$นค่ะ  

ธนกร: โรคไตนี.ผมจาํไดว้า่ตอนสมคัรครั$ งแรกกบัครั$ งหลงัไม่มีอาการเยี.ยวเป็นฟองแลว้ ดีขึ$นแลว้ 
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จิตอาสา: ค่ะพอเขา้มาครั$ งที.สอง คือทาํให้รู้สึกว่าแข็งแรงขึ$นนะคะ จากที.มาดว้ยอาการ
เหนื.อยนะคะ ถา้มีอะไรที.จะเพิ.มเติมก็คงจะรบกวนอีกครั$ งหนึ. งนะคะ อาจจะโทรไป
รบกวนอีกครั$ งหนึ.งก็หวงัวา่จะกรุณาใหข้อ้มูลอีกครั$ งหนึ.งค่ะ 

ธนกร: ครับเหมือนพี.นอ้งกนัครับ 
จิตอาสาพดูเสริม  : ค่ะก็ช่วงนี$ไม่มีค่ายก็ไปหาขอ้มูลจากทะเบียนค่ะ แลว้จดเบอร์โทรศพัทม์า

ก็เลยตอ้งรบกวนแลว้ยงัไงตอ้งฝากคุณธนากรดูแลสุขภาพดว้ยนะคะสุขภาพแบบที.
คุณหมอสอนนะตอนนี$ ที.ทาํไดง่้ายที.สุดคือหนึ.งดื.มฉี.เลยนะคะ สองเอาผา้ขนหนูชุบ
นํ$ าโพกหวัโพกบ่าเพื.อลดความร้อน กินฉี.บ่อย ๆ แลว้จะทาํให้คุณฉี.ออกบ่อย ๆ ฉี.
ออกบ่อย ๆ ก็คือลดความร้อนออกจากตวันะคะ แล้วก็ดีท็อกซ์นะ ดีท็อกซ์กลบั
บา้นก็ดีท็อกซ์ ได้อาหารตอนเยน็ค่ะ เปลี.ยนเป็นมื$อเบา ๆ อาจจะบอกแม่บา้นว่า
รู้สึกตอนนี$ฉนัเหนื.อยรู้สึกยอ่ยอาหารไม่ค่อยดี อยากจะกินอาหารอ่อน ๆ นี.เราก็กิน
ขา้วตม้สุขภาพก็ไดน้ะ หรือกินขา้วกบัเกลือก็ไดค้่ะ แลว้มีผกัลวกผกัสดกินเหมือนกบั
ที.อยู่ในค่ายเราค่ะ เดีIยวมนัจะอร่อยเองนะ จะช่วยไดใ้นระดบัหนึ. งนะคะ ยงัไงก็
ขอขอบคุณคุณธนากรมากนะคะขอบคุณมากค่ะ เจริญธรรมค่ะ 

ธนกร:  ครับ 
(ธนกร ซึ$ งตระกลู. สัมภาษณ์ 2556, กรกฎาคม 30) 

 

 
กรณีศึกษาที. 
1.61 สวง จนัทร์แยม้ 
ชายไทย อาย ุ72 ปี 
จงัหวดันครราชสีมา 
โรคความดนัโลหิตสูง ไตเสื.อม 
 
จิตอาสา: รบกวนช่วยแนะนาํตวัดว้ยค่ะ 
สวง : นายสวง จนัทร์แยม้ อาย ุ72 ปี 
จิตอาสา : มีอาการไม่สบายเป็นอะไรมาคะ 
สวง : ความดนันิดหน่อย แลว้ก็ไตเสื.อม 
จิตอาสา : ความดนันะคะและไตเสื.อมนะคะ ความดนัเป็นมานานแลว้หรือยงัคะ 
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สวง : เป็นมาประมาณ 10 ปี จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นความดนัหรอกแต่หมอบอกว่าเป็นก็เลย
ตอ้งกินยามาเรื.อย ๆ  

จิตอาสา : อ๋อคุณหมอเป็นห่วงก็เลยใหย้ามากิน แลว้ในระยะเวลา 10 ปี ที.เป็นความดนัมีค่าใชจ่้าย
ในการรักษาประมาณเท่าไหร่ค่ะ 

สวง :  ไม่เสียค่าใชจ่้าย เพราะเบิกไดจ้ากบตัรผูสู้งอายโุรงพยาบาลมหาราช 
จิตอาสา : แลว้เป็นไตเสื.อมนะคะเป็นมากี.ปีคะ มีอาการอยา่งไรคะ 
สวง : เพิ.งรู้เพิ.งไปเช็คเลือดมาเมื.อเดือนเมษายน 2556 (หมอนดัทุก 3 เดือน) หมอบอกวา่เป็น

ไตเสื.อม ตอ้งฟอกไตผา่นทางหนา้ทอ้งแต่ไม่ยอมฟอกจะมาหาคุณหมอเขียว ก่อนมาเขา้
ค่าย (สุขภาพ) หมอเขียว เมื.อเดือนมิถุนายน 2556 มีอาการตวัแหลือง ซีดมากเหนื.อยเพลีย 
ไม่มีแรง 

จิตอาสา : พอมาเขา้ค่ายแลว้ไดท้าํยาเมด็ไหนบา้งคะแลว้รู้สึกเป็นอยา่งไรบา้งคะ 
สวง : อาหารอย่างเดียวเลยเม็ดอื.นไม่ได้ทาํ ฟังคุณหมอได้ 2 วนัก็ได้ความเขา้ใจชัดเจนว่า 

อาหารเป็นตวัหลกัที.ทาํให้เราเจ็บป่วยก็เลยกลบับา้นฟังคุณหมอเขียว 2 วนัแลว้เขา้ใจ
กลบัไปทาํต่อที.บา้น  

จิตอาสา : แลว้พอกลบัไปที.บา้นไดท้าํอะไรต่อบา้งค่ะ 
สวง : ไดท้าํอาหารเป็นหลกั (ขณะที.ใหส้ัมภาษณ์นี$ก็กาํลงัทาํแกงส้มสูตรคุณหมอเขียวอยู)่ 

และไดห้ยดุยาทุกชนิด ทิ$งยาไปหมดเลย ทั$งยาเดิมคือยาความดนั และยาใหม่คือยาโรค
ไต ยาบาํรุงไตแคลเซียม มีเยอะแยะไปหมดขณะนี$ไม่ค่อยซีดแลว้ดีขึ$นมีแรงไม่เหนื.อย
ปั.นจกัรยานไดไ้ปทั.วโคราช (ส่วนหนึ.งไดรั้บความรู้จากการดูรายการอาจารยป์านเทพ 
ที.บอกวา่กินยามากทาํใหไ้ตเสื.อม) 

จิตอาสา : อ๋อดีจงัเลยค่ะ แลว้ไดท้าํสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดไหมคะ 
สวง : ประจาํและขาดไม่ไดเ้ลยค่ะ 
จิตอาสา : แลว้ทาํเมด็อื.นดว้ยไหมคะกวัซา ดีทอ็กซ์  
สวง : ยงัไม่ได้ทาํ (ทาํแค่เรื. องอาหารก็เอาอยู่) มีหนังสือแล้ว มีไมก้ัวซามีนํ$ ามนักวัซาแล้ว  

แต่ยงัไม่ไดล้องทาํ 
จิตอาสา : ค่ะก็ลองทาํดูนะคะการกวัซา รู้สึกไม่สบายตรงไหนก็ขดูตรงนั$น จะช่วยไดน้ะคะแลว้

ตอนนี$ คุณลุงก็แขง็แรงดี 
สวง : ดีนอกจากปั.นจกัรยานแลว้ ยงัไดป้ลูกบวับกปลูกยา่นางไวกิ้น 
จิตอาสา : โอน่้ารักจงัค่ะ ก็ตอ้งขอขอบพระคุณคุณลุงสวงและคุณป้ารัตมณี ที.กรุณาใหข้อ้มูลค่ะ 

 (สวง จนัทร์แยม้. สัมภาษณ์ 2556, กรกฎาคม 31) 
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กรณีศึกษาที. 
1.62 อุดมศกัดิ>  ชูจีน 
จงัหวดัชุมพร 
โรคไต 
 
จิตอาสา:  มีอาการไม่สบายอะไรคะ 
อุดมศกัดิ> : มาเขา้ค่ายหมอเขียว เพราะเป็นโรคไตมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื.อยตามร่างกายปวดหลงั

ทอ้งผกูอาการทั$งหมดจะเป็นอยูบ่่อย ๆ ร่างกายซูบผอมลงและตวัเหลือง 
จิตอาสา:  เป็นมานานหรือยงัคะ 
อุดมศกัดิ> : มีอาการมาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปีเศษ ๆ 
จิตอาสา:  มาเขา้ค่ายหมอเขียวไดป้ฏิบติัตนอยา่งไรบา้งคะ 
อุดมศกัดิ> : ไดกิ้นนํ$าสมุนไพรปรับสมดุลกินอาหารปรับสมดุลออกกาํลงักายโยคะกดจุดลมปราณ

บวกกบัเทคนิคยาเมด็อื.น ๆ  
จิตอาสา:  แลว้มีการเปลี.ยนแปลงอยา่งไรบา้งคะ 
อุดมศกัดิ> : ก็มีความรู้สึกสบายตวัขึ$นแต่ที.สาํคญัรู้สึกสบายใจและประทบัใจมาก จากการไดพู้ดคุย 

และใหค้าํปรึกษาจากอาจารยห์มอเขียวและจิตอาสา 
จิตอาสา:  พอจะทราบสาเหตุที.ทาํใหเ้กิดโรคหรือไม่คะ 
อุดมศกัดิ> : ผมคิดวา่น่าจะเกิดจากความเครียด การรับประทานอาหารที.เป็นพิษ และการสัมผสักบั

สารพิษเยอะเกินไป (ทาํงานโรงงานเคลือบสีสเตนเลสทาํมาปีกว่าแล้ว) บวกกบัการ 
ไม่ค่อยไดอ้อกกาํลงักาย 

(อุดมศกัดิ>  ชูจีน. สัมภาษณ์ 2557, มกราคม 28) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.63 กระทือ นามสมมติ  
หญิงไทย อาย ุ45 ปี 
โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 
 
ตรวจพบวา่เป็นมะเร็งเมื.อ 23 ธนัวาคม 2556 ณ โรงพยาบาลอุบล 
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กระทือ: ก็ผ่าตัด ๆ แล้วก็ย ังออกไม่ได้ ก็ท ําอะไรไม่ได้ก็ เย็บติดแล้วก็นัด ๆ ไปศิริราช  
ก็ตดัสินใจไม่ไป ก็คือผา่ตดั 3 เดือน เขาไม่ให้คีโม เขาให้คาํแนะนาํแลว้ก็ไม่ไป เพราะ
เป็นที.กระเพาะเขาบอกว่ากระเพาะมนัเหลือน้อย ถ้าให้คีโมนี.ไม่รอดแน่นอน คิดว่า
เพราะเราก็เรียนสายนี$ อยู่แล้วก็เลยไม่ไป ก็เลยตัดสินใจแพทย์ทางเลือก เราก็หา
สมุนไพรหาอะไรมากินเกือบปีนบัแต่มกราคมที.เราเป็นที.เริ.มผา่ตดั กินสมุนไพรกินไป
เรื.อย ๆ จิตเขาก็บอกว่าดี เขาก็ดีอยู่หรอก แต่เราอาจจะไปเร่งมนัทาํให้เกิดเราไม่รู้น้อ 
วา่มนัมีพิษร้อนพิษเยน็อะไรมนัก็เลยอ๊วก ๆ เป็นเดือน อ๊วกกินอะไรไม่ไดเ้ลย นํ$ าไหล
ออกปากออกจมูกนี.แหล่ะที.นํ$าหนกัลดมากก็คือช่วงกรกฎาคมนี.แหล่ะ ที.นํ$ ามนัไหลออก
นั.งเฉย ๆ ก็ไหล 

จิตอาสา:  ไหลจากไหนคะ 
กระทือ: ไหลออกจากทอ้งนี.แหล่ะออกปากออกจมูก 
จิตอาสา:  อ๋อมนัดนัออกมานะ มนัออกมามนัเปรี$ ยวไหมคะ 
กระทือ: เปรี$ ยวค่ะ 
จิตอาสา:  โอโหความเป็นกรดสูงคงทรมานมาก ขมไหมคะ 
กระทือ: มนัเปรี$ ยวนะมนัรู้สึกวา่เปรี$ ยวเป็นกรดแสบคอแสบอะไรก็เลยหยุดยา ก็มาไดย้าสมุนไพรอีก

ตวัหนึ.งก็รู้สึกวา่ดีขึ$นอยูแ่ต่ปัญหาก็คือนานไปมนัก็มีทอ้งมานขึ$นมานี.แหล่ะ 
จิตอาสา:  ตอนกินเห็ดหลินจือนี.กินตอนไหนคะ 
กระทือ: กินเยอะมากมนัเป็นแคปซูลตอนนั$นก็คิดวา่มนัโอเคมนัจะกวาดโรคกวาดอะไรนะ ทีนี$

เราก็เลยมีทอ้งมานมีอะไรนี.แหล่ะก็เลยอึดอดัก็หาทาง ก็เลยคุยกบันอ้งที.เรียนมาดว้ยกนั
เขาก็เลยบอกว่าไปหา ก็เลยถามเบอร์หมอเขียววา่มีเบอร์หมอเขียวไหม เขาก็เลยหาให้
พอดีเพื.อนที.เป็นหมอดว้ยกนัเป็นหมอน่ะ เขาก็เลยมีเบอร์หมอเขียวเขาก็เลยหาให้ก็เลย
ไดติ้ดต่อกนัหมอเขียวก็กรุณานะเขาก็รับโทรศพัทต์อนแรกก็ไดเ้บอร์ของเลขาตอนนั$น
เขาอาจจะยุง่ก็เลยไม่ไดรั้บ ก็เลยโทรหาเบอร์โทรโดยตรง ก็เลยไดคุ้ยกนัไดป้รึกษากนั
ตอนแรกก็แนะนาํให้เอานํ$ ายา่นางแช่ทอ้งก็ทาํ แลว้ประคบทอ้งประคบเยน็มนัร้อนไง
หมอเขียวบอกวา่มนัเป็นอาจจะร้อนร่างกายเรามนัร้อนในอะไรนี.เราก็ประคบ ๆ แลว้ก็
ยงัมนัก็ยงัอึดอดัอยู่เสร็จแลว้ก็ถามหมอเขียว ๆ บอกว่าก็มีอบรมมีเขา้ค่ายก็เลย คิดอยู่
หลายวนัอยู่นะไม่รู้วา่ไปไหวไหม ก็ตดัสินใจอีกคืนหนึ. งและตดัสินใจว่าจะไปยงัไงก็
จะไปก็เลยตดัสินใจโทรหาหมอเขียว ก็จะเดินทางแลว้นะไปละ เพราะว่าคุยกบัหมอเขียว
วา่ยงัไงก็ตดัสินใจแพทยท์างเลือกไวแ้ลว้ยงัไงก็มีทางเลือก 2 ทางไง จะไปโรงพยาบาล
หรือจะไปทางเลือก เพราะมีนอ้งเป็นแพทยด์ว้ยอยูที่. โรงพยาบาลสรรพสิทธิ> ประสงค ์
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(อุบลราชธานี) วา่จะไปเจาะ ๆ ก็คงเหมือนเดิม เพราะว่าเราอยูส่ายนี$  เราก็รู้ว่ามนัตอ้ง
เจาะตอ้งเอาออกก็เลยตดัสินใจเอาแพทยท์างเลือกเราเลือกทางนี$ อยูแ่ลว้ เราก็พิจารณา
เป็นตายอย่างไรก็ตอ้งมาเราก็เลยตดัสินใจมา ก็มาก็มาคุยกบัหมอก็โอเคนะ คุยแลว้ก็
สบายใจอาจอยูที่.ใจเราก็ได ้เราสบายใจดว้ยที.ไดคุ้ยกบัเขา 

จิตอาสา:  นบัตั$งแต่ที.ไดคุ้ยโทรศพัทก์บัหมอแลว้หมอแนะนาํใหท้าํตอนนั$นประมาณเดือนอะไรคะ 
กระทือ: ย ั$งยงัไดป้ระมาณอาทิตยห์นึ.ง พี.ดาก็ราว ๆ อาทิตยห์นึ.งนี.แหล่ะยงัไม่ถึงอาทิตย ์
จิตอาสา:  ประมาณตน้เดือน 
กระทือ: มนัประมาณ 2-3 วนัก็มา สวน (ทวาร) 2 วนั เอ่อแกใหส้วนเชา้เยน็ 
(ผูดู้แล) ตอนแรกก็วา่จะไม่ไดม้า เพราะกลวัวา่จะมาไม่ถึงแต่ตวัแกก็บอกวา่อยากจะมา อยากดูดว้ย 
จิตอาสา:  รู้สึกก่อนมาก็ไดเ้รียนรู้ประคบร้อนประคบเยน็ 
(ผูดู้แล) แลว้ก็ดีทอ็กซ์ แกใหดู้ยทููป 
จิตอาสา:  หลกัสูตรเร่งรัดนะนี. ไม่กี.วนัเอง 
กระทือ: ก็ฟังแกฟังในยทููปนั.นแหล่ะ 
จิตอาสา:  แลว้หลงัจากที.มาตั$งแต่วนัแรก ที.มาที.นี.แลว้ก็ไดท้าํโน่นทาํนี.ทาํนั.น ไดกิ้นอาหารปรับสมดุล 

เอ่อความรู้สึกทางดา้นร่างกายนะคะ สภาพร่างกายกบัจิตใจนี.มนัเป็นยงังยับา้งเอาสภาพ
จิตใจก่อนวา่เออนี.เราเลือกแพทยท์างเลือกแลว้เป็นอยา่งไรคะ หรือคิดวา่เลือกถูกไหม 

กระทือ: คือมนัใจมาอยูแ่ลว้ใจมา 100 เปอร์เซ็นต ์ 
จิตอาสา:  แลว้เรื.องของสภาพร่างกายล่ะคะที.แบบ เช่น อาหารมากินอาหารแบบนี$แบบเตม็สูตร 
กระทือ: ร่างกาย ๆ ยงัไม่เท่าไหร่ ๆ เพราะเราเพิ.งมากินนะ เพราะเรากินไดน้อ้ยดว้ยถา้เรากินได้

เยอะก็คิดวา่เราคงไดเ้ยอะกวา่นี$  เพราะพี.กินนํ$ านะไดที้ละจิบทีละอึก ๆ เอง คิดว่านะที.
ปรับสภาพไดช้า้ก็อาจเป็น เพราะวา่เรากินไดน้อ้ย ดื.มฉี.ของเรา ดีท็อกซ์ก็ใชฉี้.เรา แหล่ะ
ดีทอ็กซ์ 

จิตอาสา:  ณ วนัแรกที.มาค่ะ อาการที.รู้สึกไม่สบายคือทอ้งบวมโตแข็งอึดอดันอนไม่ได ้
กระทือ: ใช่ ใช่ 
จิตอาสา:  แลว้มาอยูซ่กัประมาณวนัที.เท่าไหร่ทอ้งมนัถึงรู้สึกคลายลงรู้สึกวา่นอนไดค้่ะ 
กระทือ: วนัที. 3 นะรู้สึกวนัที. 3 เริ.มดีขึ$นเริ.มคลายเริ.มไดน้อน วนัแรกอาจเป็นเพราะเราเดินทาง

มนัขยอ้น มนัอะไรมนัเลยร้อน 
จิตอาสา:  มนักระแทก 
กระทือ: ใช่ 
จิตอาสา:  แลว้วนัหนึ.งดีทอ็กซ์กี.ครั$ งคะ 
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กระทือ: เชา้เยน็ค่ะ 
จิตอาสา:  แลว้ไดท้าํซํ$ าไหมคะ 
กระทือ: ไม่ไดท้าํซํ$ าทาํทีละ 500 ซีซี 
จิตอาสา:  สามารถทาํซํ$ าไดถ้า้ร่างกายพร้อมนะ และมีแรงก็ทาํได ้แลว้ลองเปรียบเทียบดูวา่การทาํซํ$ ากบั

การไม่ทาํซํ$ าอย่างไหนสบายกว่ากนัเปรียบเทียบไดค้่ะ ปกติที.ผ่านมาคุณหมอจะสอน
คนไขที้.เป็นมะเร็งวา่ ให้ดีท็อกซ์ให้จาํนวนครั$ งมากที.สุดเท่าที.คุณจะสามารถทาํไดแ้ละ
ไม่เพลีย 

กระทือ: อ๋อ ทาํซํ$ าอีกเอาออกก่อนแลว้ก็ทาํซํ$ าอีก 
จิตอาสา:  การทาํดีทอ็กซ์ร่างกายจะดึงความร้อนออกจากร่างกายไดม้ากและเร็ว และถา้เราขยนัทาํนี. 

ความร้อนออกเร็วเท่าไหร่โอกาสที.มันจะฟื$ นก็จะเร็ว วนัที.อากาศร้อนเราก็ใช้นํ$ า
ธรรมดาเหมือนเดิมนี.แหล่ะ แต่ในวนัที.อากาศหนาวเยน็ เราก็อาจตอ้งกดนํ$ าร้อนใส่ลง
ไป ไม่งั$นก็จะหนาว ถา้อากาศหนาวการดีทอ็กซ์เป็นการดึงความร้อนออกจากร่างกายก็
จะยิ.งหนาวดงันั$นแกไ้ขดว้ยการกดนํ$าร้อนใส่ก็จะสบายเหมือนเดิม 

กระทือ: ก็ไม่กงัวลแลว้ล่ะเหมือนหมอเขียววา่แหล่ะ 
จิตอาสา: พรุ่งนี$จะมาถ่ายรูปดูพฒันาการ แลว้ก็ทาํใหค้นเขาที.ไม่สบายไม่มีกาํลงัใจ วา่นี.ไงที.เขา

ผอมแหง้ขนาดนี.นะแต่กาํลงัใจเขาได ้สาํคญัที.กาํลงัใจนี. เดีIยวพรุ่งนี$จะมาใหม่นะคะ 
กระทือ: ค่ะ 

(กระทือ สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 6) 
 

 
กรณีศึกษาที.  
1.64 กระเทียม นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ45 ปี 
สามีเป็นโรคมะเร็ง 
 

ครอบครัวขา้พเจา้มีดว้ยกนั 4 ชีวิต คือ สามีของขา้พเจา้มีอาชีพรับราชการครู เป็นคนที. 
ม่ดื.มเหลา้ ไม่สูบบุหรี.ไม่เที.ยวกลางคืนไม่เกี.ยวขอ้งใด ๆ กบัอบายมุขทั$งสิ$นและไม่กินเนื$อสัตวใ์หญ่
แต่สามีขา้พเจา้ไม่ค่อยชอบทาํบุญดว้ยไม่ศรัทธากบัพระที.เห็นอยูใ่นปัจจุบนั ขา้พเจา้ประกอบอาชีพ
ตวัแทนประกนัชีวิต และทาํงานประจาํตาํแหน่งหวัหนา้แผนก ขา้พเจา้และสามีมีบุตรดว้ยกนั 2 คน 
คนแรกเป็นหญิงอาย ุ8 ขวบ คนที. 2 เป็นชาย เพิ.งคลอดเมื.อกุมภาพนัธ์ 2557 ครอบครัวขา้พเจา้นบัถือ
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พุทธและตวัขา้พเจา้จะเป็นคนที.ชอบทาํบุญชอบช่วยเหลือคนอื.น มีจิตใจเป็นกุศลถือศีล 5 ไม่ฆ่าสัตว์
สวดมนตชี์วติครอบครัว ถือไดว้า่มั.นคงมีความสุขรักใคร่ปองดองกนัดี 

ชีวิตครอบครัวเริ.มไม่มีความสุขเมื.อเดือนเมษายน 2557 สามีขา้พเจา้เริ.มเป็นหวดับ่อย 
ขา้พเจา้จึงให้ไปตรวจแต่เขาก็ไม่ยอมไป จนขา้พเจา้พูดกบัแม่เขาว่า ถา้แม่ไม่สามารถให้ลูกแม่ไป
โรงพยาบาลไดห้นูรับรองไม่เกินปีแม่จะไม่มีลูกคนนี$อยูบ่นโลกใบนี$และเชื.อวา่โรคที.เขาเป็นมนัตอ้ง
ไม่ธรรมดา เพราะหนูไดก้ลิ.นเหม็นเน่าจากลมหายใจของเขาจริง ๆ แลว้ขา้พเจา้สังเกตุเห็นถึงความ
ผิดปกติของสามีมาได ้3 ปีแลว้ เพราะปกติสามีไม่เคยป่วยเป็นคนแข็งแรงมากแต่ช่วง 3 ปีที.ผา่นมา
สังเกตุเห็นถึงความเหนื.อยง่ายและปากมีกลิ.นเหม็น ไปทาํฟันก็ไม่หาย ประกอบกบัที.ฝ่ามือสามีจะมี
เหงื.อออกอยู่ตลอดจึงมีความคิดว่าเขาน่าจะมีอะไรที.ปอด แต่ตอนนั$นไปตรวจ หมอวินิจฉัยว่าเป็น
วณัโรคจึงไม่ไดติ้ดใจสงสัยอะไรและรักษาหาย (แต่มาทราบภายหลงัวา่หมอวินิจฉัยผิดจริง ๆ สามี
ขา้พเจา้เป็นมะเร็งที.ทราบดูจากผล LAB โดยคุณหมอที.จุฬาลงกรณ์ท่านบอกและมาทราบจากสามี
ภายหลงัวา่แพทยฝึ์กหดับอกเป็นมะเร็งแต่อาจารยห์มอบอกเป็นวณัโรค) หมอนดัสามีไม่ไปตามนดั
ดว้ยความดื$อเฉพาะตวัและเชื.อว่าตวัเองเป็นคนดีทาํดี คิดดี โรคร้ายคงไม่มาเกิดจึงไม่ไปพบหมอ
เดือนพฤษภาคม 2557 ขา้พเจา้ไดก้ลิ.นลมหายใจสามีเหม็นเน่าก็บอกให้ไปหาหมอแต่ก็ไม่ยอมไป 
ขา้พเจา้จึงบอกแม่สามี พอแม่ไดย้ินที.ขา้พเจา้พูดจึงไปขอร้องสามีให้ไปตรวจ ๆ ก็พบว่ามีกอ้นเนื$อ
ในปอด 2.5 เซ็นติเมตร ขา้พเจา้ใจกระตุกทนัทีแต่ก็คิดว่าไม่น่าใช่เนื$อร้ายพอรู้ดงันั$นก็คิดว่าจะทาํ
อย่างไรก็เริ.มศึกษาและเอาขอ้มูลให้กบัสามีเลยคิดว่าใช่แน่แล้ว (ตอนนั$นหมอยงัไม่บอกว่าเป็น
มะเร็ง) แต่ก็ไม่มั.นใจเลยบอกสามีวา่ เธออยา่รอหมอเลยมนัชา้ ระหวา่งนี$ เราไปลา้งพิษตบักนัเถอะ
เช็คขอ้มูลแลว้ที.สัตหีบใกลบ้า้นเรามนัมีและถา้เป็นอย่างที.แม่คิด พ่อจ๋าจะถ่ายออกมากลิ.นเหมือน
ซากศพ สามีก็ไป (ก่อนที.จะบอกสามีไดซื้$อหนงัสือของคุณปานเทพมาอ่าน) และก็เป็นอย่างนั$น
ขา้พเจา้จึงศึกษาเรื.องธรรมชาติบาํบดั และรักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนัและเอาขอ้มูลที.ไดบ้อกสามีถึง
ขอ้ดี และขอ้เสียของการรักษาทั$ง 2 อยา่งสามีเลือกแพทยแ์ผนปัจจุบนัแต่ขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ย เพราะ
คิดว่ามนัเสี.ยงเกินไปเหมือนเราเป็นหนูทดลองยาถา้ยาถูกกบัเราก็จะดีขึ$นแต่ถา้ไม่ร่างกายจะทรุด
อยา่งรวดเร็วซึ. งมนัเสี.ยงเกินไปแต่ชีวติเขาเราก็ตอ้งใหเ้ขาตดัสินใจเขาตดัสินใจรับคีโม 

เมื.อถึงวนัที.หมอนดัไปฟังผลอยากบอกวา่ทั$ง ๆ ที.ก็แน่ใจวา่ เขาเป็นโรคอะไรก็ไม่จิตตก
อะไรมากมายเชื.อว่าตอ้งมีทางออก แต่พอฟังหมอพูดเหมือนฆ่ากนัทั$งเป็นไม่มีการให้กาํลงัใจพูด
โดยไม่คิดถึงจิตใจของผูป่้วยว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเสียใจด้วย อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน มนัเกิดที. 
ต่อมไธมสั แล ้วลามมาที.ปอด ลามที.เนื$อเยื .อปอดด้านซ้าย รักษาไม่หายอยู ่ได ้ไม่เกินนี$   
พูดออกมาได้อย่างไร จริยธรรมความเมตตาของแพทยค์นนี$ ไม่มีเลยเหรอ เหมือนสายฟ้าฟาด 
มนัช๊อคนะทาํใจไม่ได ้ก็เลยบอกสามีวา่พุทธคุณจะช่วยได ้ขอเพียงพ่อจ๋าสวดมนตป์ล่อยวางยอมรับ
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ในสัจธรรมของชีวิต แต่สามีไม่ยอมสวดมนตไ์ม่เชื.อไม่ศรัทธา เลยคิดวา่แยแ่ลว้หากสามีไม่เชื.อมนั
ตอ้งเป็นอยา่งที.หมอที.ไร้เมตตาคนนั$นพูดแน่ ๆ จิตขา้พเจา้ขาดสะบั$นกบัสามีขา้พเจา้ ไม่มีนํ$ าตาสัก
หยดแต่พอพน้จากหนา้สามีมนัเหมือนชีวิตหมดสิ$นแลว้คิดลบตลอดร้องให้ตลอดเวลาขณะที.นั.งรถ
รับส่งไปทาํงาน และเดินทางกลับนํ$ าตามนัไหลออกมาเองมนัเศร้าจากขา้งใน ขา้พเจา้เริ.มศึกษา 
พระธรรมตั$งแต่อายุ 15 ปี ไม่เคยเบียดเบียนใครสัตวก์็ไม่เคยฆ่า เวน้ยุงที.มนัมากดัลูกเราแมแ้ต่ไป
ร้านอาหารยงัไม่สั.งเลย เพราะรู้วา่ถา้เราสั.งเขาตอ้งไปเอาสัตวที์.อยูใ่นตูที้.เขาขงัไวม้าทาํแน่ ๆ ทาํไมเรื.อง
แบบนี$ จึงมาเกิดขึ$นกบัเรา คิดไปเรื.อยจิตตกสุด ๆ แต่อยู่กบัครอบครัวไม่มีนํ$ าตาสักหยดมนัตกใน 
นํ$าหนกัลดลงต่อเนื.อง 6 กิโลกรัม ในเวลา 1 อาทิตย ์นี.ขนาดขา้พเจา้ปฏิบติัเจริญสติสวดมนตภ์าวนา
ไม่ขาด จิตยงัตกขนาดนี$ จึงนึกถึงสามีเขาจะหมดอาลยัตายอยากในชีวิตขนาดไหนครอบครัวจะ
พงัชีว ิตตอ้งดบัดิ$นเพียง เพราะคาํพูดของหมอที.ไม่มีเมตตาธรรมเพียงคนเดียวหรือ จึงคิดถึง 
คุณความดี คิดถึงหลวงพ่อจรัญครูบาอาจารยที์.เราเคารพบูชา จึงทาํให้มีสติคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี$  
ไม่ดีแน่ลูกจะพึ.งใคร สามีจะหากาํลงัใจจากไหนและตวัเองคงไม่มีความสุขชีวติสูญสิ$น เพราะสิ.งที.
ประสบมา 

ขา้พเจา้เริ.มมองเห็นสัจธรรมในชีวิตเกิด แก่ เจ็บ ตายมนัเป็นสิ.งที.ทุกคนตอ้งพบตอ้งเจอ
ขา้พเจา้เริ.มมองเห็นคนที.เป็นมะเร็งบางครอบครัว ตอ้งเดือดร้อนเพราะค่ารักษาพยาบาล ตอ้งเดือดร้อน
จากรายรับและค่าใชจ่้ายที.มีในครอบครัวแต่ครอบครัวขา้พเจา้ไม่ไดเ้ดือดร้อนเรื.องเหล่านั$นยงัมีคนที.
เขาทุกขก์วา่เรามากมายแลว้ทาํไมเมื.อเราเจอเราจึงจะไม่สู้ตอ้งสู้ถอยไม่ได ้เพราะลูก 2 คนเขาตอ้งมี
เรามีที.เรียนและตอ้งอยูใ่นครอบครัวที.อบอุ่นตอ้งเติบโตตอ้งมีคุณภาพชีวิตที.ดี ขา้พเจา้ตอ้งฝึกตวัเอง
ใหเ้ป็นทั$งพอ่และแม่ในขณะที.สามียงัอยูก่บัขา้พเจา้ เมื.อมองเห็นขา้พเจา้ก็คิดวา่หากแมน้มนัถึงคราว
สิ$นอายุขยัก็จะยอมรับแต่ในเมื.อวนันี$ มนัยงัมีลมหายใจสามียงัอยู่กบัขา้พเจา้ ไม่ได้ล้มหายไป
ไหนขา้พเจา้ก็จะทาํให้เต็มที.ให้ดีที.สุดทาํหนา้ที.ของแม่ทาํหนา้ที.ของเมีย ทาํตามสัญญาที.เคยให้แก่กนั
ไวว้า่ “ไม่ว่าอนาคตขา้งหนา้จะเกิดอะไรขึ$นเราจะดูแลกนัไม่ทอดทิ$งกนัและจะสู้ไปดว้ยกนั” พุทธองค์
กล่าวว่าให้ปล่อยวาง และความคิดให้อยูก่บัปัจจุบนัทุกสิ.งที.เกิดทุกสิ.งที.เจอ ลว้นเกิดมาจากการกระทาํ
ของเราทั$งสิ$น ลว้นเป็นอนิจจงัพอมีสติใจมนัเปิดมนัเริ.มเห็นแสงสวา่งเริ.มมีกาํลงัใจ จึงบอกสามีว่า
เธอไม่สวดมนต์ ไม่ปฏิบติัไม่เป็นไรเราจะทาํให้เธอดูเราจะทาํให้เธอเห็นวา่ ความรักที.เรามีให้เธอ
กบัลูกนั$นมนัยิ.งใหญ่แค่ไหน แลว้ขา้พเจา้ก็ทาํ เขานอนอยูต่รงไหน ขา้พเจา้ก็จะไปเดินจงกรม สวดมนต์
อยูต่รงนั$นทาํอยูป่ระมาณ 1 อาทิตยเ์ขาก็ทาํตาม  

ขา้พเจา้เลยบอกว่าเธอสวดมนต์ไม่ได ้จะสวดอิติปิโสบทเดียววนไปวนมาก็ได้ เดินไม่ไหว 
นั.งไม่ทน จะนอนทาํก็ได ้หรือหากสวดออกเสียงแลว้ไอ สวดในใจก็ได ้ขอเพียงจิตอยู่กบัปัจจุบนั 
ไม่ฟุ้งซ่านเป็นพอ ข้าพเจา้สังเกตความทอ้แทใ้นแววตาเขา จึงบอกกับเขาว่าพ่อจ๋าทาํให้มนัรู้ว่า  
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มนัมาเกิดผดิที.มนั เกิดผดิคนไม่มีอะไร ที.เราจะฟันฝ่าไปดว้ยกนัไม่ได ้หากใจเรามั.นคง พ่อจ๋าอยา่ให้
คาํพูดของคนเพียงคนเดียวมาชี$ เป็นชี$ตายเรา ตวัเขายงัไม่รู้วนัตายเขาเลยแลว้เขาจะมากาํหนดชะตา
ชีวติใครไดทุ้กสิ.งที.เจอมนัเป็นวิบากกรรมพ่อจ๋าไม่ตอ้งมีคาํถามวา่ทาํไม อะไรจงนอ้มรับและฝึกจิต
ใหป้ล่อยวาง ไม่ตอ้งวติกกงัวลอะไรไม่ตอ้งห่วงอะไรแม่จดัการไดห้นา้ที.พ่อจ๋าแค่ทาํอยา่งที.แม่บอก 
ปล่อยวาง ไม่ห่วง ไม่กงัวลจาํไวพ้่อจ๋าคือจิตวิญญาณของแม่พ่อพาแม่มาอยู่ดว้ยพ่อจะมาปล่อยมือ
ง่าย ๆ จากแม่อยา่งนี$ ไม่ไดม้นัไม่ยุติธรรม ต่อแม่ ต่อเด็ก 2 คนที.เราร่วมกนัสร้างมา อยา่คิดวา่แม่จะ
ลาํบากพ่อจ๋าจะเป็นภาระไม่ใช่เลยรู้มัWย แม่เหนื.อยกลบัมาเห็นพ่อจ๋ามีรอยยิ$มแข็งแรง กินอิ.มนอน
หลบั นั.นคือ พอ่ไดส้ร้างพลงัชีวติใหแ้ม่แลว้ เพราะนั.นหมายถึงแม่ยงัมีพ่อจ๋าให้แม่ไดดู้แลยงัมีพ่อจ๋า
อยูด่ว้ยใครจะไปรู้ชะตะชีวิตมนัไม่แน่วนันี$ แม่ดูแลพ่อจ๋าวนัหนา้พ่อจ๋าอาจตอ้งมาดูแลแม่มากกวา่ที.
แม่ทาํกบัพ่อจ๋าก็ไดจ้าํไวน้ะชีวิตนี$ แม่มีพ่อจ๋า และลูก เป็นลมหายใจเป็นจิตวิญญาณพ่อจ๋าจาํไวน้ะ 
ไม่ว่าวนัขา้งหน้าจะเกิดอะไรขึ$น พ่อกบัแม่ของพ่อจ๋าเราจะดูแลทาํหน้าที.แทนพ่อจ๋าเอง แต่พ่อจ๋า 
ตอ้งให้โอกาสตวัเอง พ่อจ๋าคิดตามแม่นะ ถ้าวนัข้างหน้าเป็นลบ ผูห้ญิงแก่ ๆ ในครัวเขาจะเป็น
อยา่งไร ในเมื.อพ่อจ๋าคือคนที.แกรักมากที.สุด แกคงตรอมใจและอยูไ่ดอี้กไม่นาน เด็กเล็ก ๆ ในห้อง
นั$นจะเป็นยงัไง จะมีพ่อคนไหนรักเขาเท่ากบัพ่อจ๋า แม่เชื.อว่าไม่มีเหมือนแน่ ๆ ไม่มีใครสามารถ
แทนที.พอ่จ๋าใหก้บัเด็ก 2 คนนั$นได ้พอ่วา่จริงมัWย พอ่แม่ไม่ไดต่้างอะไรกบัพ่อที.สอนลูกศิษย ์ๆ จะรับ
ไม่รับ ไม่สามารถบงัคบัได ้หากใครรับก็ถือเป็นบุญกบัครอบครัวเขาแต่หากใครไม่รับ ก็ถือเป็น
กรรม เช่นเดียวกนักบัแม่ในเวลานี$  เอาความรู้เอาสิ.งที.คิดวา่ดี เอาแสงสวา่งมาให้แต่ถา้พ่อจ๋าไม่รับ 
ไม่หยบิเอาไม่ใส่ใจ ไม่คิดแมจ้ะลองฝึก ลองเปิดใจ ลองปฏิบติัมนัก็ไม่ต่างอะไรกนัเลยหากแมน้พ่อ
จ๋ารักแม่ไม่มากพอ ก็ขอให้เห็นแก่ผูห้ญิงแก่และเด็ก 2 คนนั$นแม่จะไม่ไปไหนจะอยู่กบัพ่อจ๋า  
จะเคียงขา้งไปอย่างนี$ ถึงแมว้่าแม่จะทุกข์ทรมานขนาดไหน ที.เห็นสามีของตวัเองไม่สู้ทอ้แทอ้ยา่ง
นี$  แม่ก็จะไม่ไปไหนไม่มีหมอคนไหนหรือใครช่วยพ่อจ๋าได้ หากพ่อจ๋าไม่เปิดใจและปฏิบติัอย่าง
จริงจงั พ่อจ๋าตอ้งหยิบเอา ตอ้งทาํเอา ตอ้งสังเกตเอา เพราะแม่ยงัตอ้งทาํงาน ลาออกไม่ได ้บอกแม่
มาจะให้เดินทางนี$ ต่อหรือไม่ หากไม่ แม่จะวางไม่รบกวนพ่อจ๋าอีกเลย แต่หากพ่อจ๋าเชื.ออย่างที.แม่
เชื.อ แม่จะทาํใหสุ้ดกาํลงัที.แม่มี จะสู้ใหสุ้ดกาํลงั หากทา้ยที.สุดมนัเป็นลบก็จะยอมรับ เพราะเราไดท้าํ
อย่างที.สุดแลว้ ชีวิตนี$ ไม่มีอะไรมาก ช้าหรือเร็วทุกคนลว้นตอ้งเจอจะคิดอะไรมาก ทุกสิ.งลว้นเป็น
อนิจจงั เราเป็นชาวพุทธกุศลผลบุญบาปมีจริง ไม่จริงไม่รู้ รู้แต่วา่เมื.อทาํดีแลว้ใจเป็นสุข มนัก็ดีแลว้
ไม่ใช่ หรืออยา่รอใหถึ้งวนัสุดทา้ยของชีวิต แลว้จะมานึกเสียดายวา่ทาํไมไม่ทาํ อยา่งนอ้ย ๆ เราก็ยงั
ไม่หมดโอกาสไดส้ร้างบุญกุศลร่วมกนัไม่ใช่หรือพ่อจ๋า สามีกอดขา้พเจา้แน่นแล้วบอกว่า จะ้แม่ 
พ่อจะสู้ไปกบัแม่ พอขา้พเจา้คิดบวก จิตขา้พเจา้ก็เขม้แขง็ขึ$น มนัแปลกมากที.ขา้พเจา้ไม่ร้องใหเ้ลย 
ในขณะที.คุยกบัสามี มนัมีพลงัอย่างมาก อาจเพราะทุกสิ. งที.ขา้พเจา้พูดมนัออกมาจากจิตใจ พูด
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อย่างมีสติหลงัจากวนันั$นมาขา้พเจา้ก็พยายามศึกษาคาํสอนของพุทธองค์มากขึ$น แล้วพยายาม
นาํมาพูดให้สามีฟังในแบบของเรา ขา้พเจา้ไม่เคยทิ$งเขาเลยพอเขาสวดมนต์เสร็จก็ลงมานอน 
ขา้พเจา้จะนวดขา นวดเทา้ใหเ้ขา สวดมนตใ์หฟั้งและพยายามพดูถึงสัจธรรมในชีวติเป็นอยา่งนี$ ทุกวนั 

หลงัจากนั$นก็ใหคี้โมหมอไม่บอกอะไรตามเคยขา้พเจา้ก็ศึกษาวา่ยาที.หมอใหมี้ผลขา้งเคียง
อย่างไร จะเป็นอย่างไร ส่งผลอะไร ตามมาศึกษาและเตรียมตวัก่อนให้คีโม สามีขา้พเจ้าแทบไม่มี
อาการแพคี้โมอะไรเลย นอกจากอาเจียนวนัแรกเล็กนอ้ยชาปลายมือปลายเทา้ สรุปแลว้คีโม 4 เข็ม
แรกไม่ตอบสนอง กอ้นเนื$อโตขึ$นเป็น 4 เซ็นติเมตร แต่ยงัไม่กระจายไปไหน ซึ. งขา้พเจา้ใชว้ิธีคุณ
หมอเขียวมาปฏิบติักบัสามีพยายามศึกษาใน Net ซื$อหนงัสือ มาเป็นหมอดูแลตวัเองกนัเถอะ แลว้
พยายามทาํตามศึกษาวธีิการดีท็อกซ์สามีงดเนื$อสัตว ์อาหารปรุงแต่งกินรสจืดเท่าที.กินไดแ้ต่กินปลา
บา้งอาทิตยป์ระมาณ 2 ครั$ ง ไม่ใช้นํ$ ามนั แต่ใส่ซีอิ$วขาว ไม่กินของหมกัดอง ชา กาแฟ งดหมด 
ทุกอย่างมากินผกัผลไม ้แต่สามีไม่ยอมกินธัญพืช หมอเปลี.ยนยาซึ. งขา้พเจา้ทราบว่ายาตวันี$ มนักด 
ไขกระดูกไม่ให้สร้างเม็ดเลือดขา้พเจา้คิดมนัเอามาฆ่าผูป่้วยชดั ๆ ก็บอกสามีวา่ไม่อยากให้คีโมเลย
สามีบอกว่า แม่ พ่อไม่เป็นไรหรอก เข็ม 2 เริ.มสังเกตเห็นความซีดอ่อนเพลียเวียนศีรษะ เข็ม 3 มี
อาการกระตุกอ่อนเพลียมากขึ$ น โงศีรษะไม่ขึ$ น หมอให้เลือด 2 กระปุก นํ$ าหนักตัวจากเดิม  
80 กิโลกรัม ลดลงมาเหลือ 58 กิโลกรัม ขา้พเจา้ทรมานใจมาก สงสารสามีเป็นที.สุด จากคนตวัอว้น ๆ 
กลายมาเป็นเหลือแต่หนงัหุ้มกระดูกเวรกรรมแท ้ๆ เลยเข็ม 4 ซีดมากขึ$น อ่อนเพลียมากขึ$นอาการ 
น่าเป็นห่วงมากให้เลือด 2 กระปุก ขา้พเจา้บอกสามีว่าแม่ไม่ยอมแลว้ให้อีกตายแน่ ๆ เพราะมนัมี 
ผลกับหัวใจด้วย เดือนถัดมาหมอนัดหมอสั.งหยุดยา มันมีผลกับหัวใจและนัดมาดูอาการใหม่ 
ใหเ้ลือดอีก 2 กระปุกปาก เริ.มเป็นแผลกินไม่ได ้สามีแลบลิ$นให้ดูขา้พเจา้บอกสามีวา่ หวัใจพ่อร้อน
มาก เพราะปลายลิ$นมีสีแดงพอ่ตอ้งกินยา่นางจริง ๆ จงั ๆ ก่อนอาหาร 3 มื$อระหวา่งวนัก็ตอ้งกินผสม
นํ$า ทาํไมตอ้งกินยา่นางล่ะแม่ ขา้พเจา้บอกวา่จาํไดม้ัWยก่อนแม่ตั$งทอ้งปูลม แม่สุขภาพแยม่าก ๆ แลว้
แม่ไปซื$ออลัฟัลฟ่ามากิน (เป็นคลอโรฟิลล์ เม็ดเหมือนนํ$ ามนัตบัปลาแต่มีนํ$ าสีเขียวอยู่ขา้งใน) แลว้
แม่แข็งแรงขึ$ น และที.ต้องเป็นย่านางแม่เปิด Net สรรพคุณย่านาง และข้อมูลคุณหมอเขียว 
มนัน่าสนใจ มนัเป็นคลอโรฟิลลที์.ราคาไม่แพง หรือพอ่ไม่กินก็ไม่เป็นไรนะ แต่ถา้เป็นแม่แม่จะลอง 
เพราะมนัไม่ไดเ้สียหายอะไร คีโมก็ลองมาแลว้จากนี$ ไปไม่มีอะไรน่ากลวักว่านี$ อีกแล้ว พ่อคอยดู 
ถ ้าพ่อจ๋าให้ความร่วมมือกบัแม่อย ่างเปิดใจ วิธีพื$น ๆ ธรรมดา ๆ นี.แหละมนัจะช่วยเราได้ 
ขอเพียงพ่อจ๋าเชื.อและศรัทธา แม่ไม่ได้ให้พ่อกินคนเดียวนะแม่จะกินดว้ย เพราะถา้มนัไม่ดีแม่จะ
กินกบัพอ่จ๋าทาํไม จะทาํทุกอยา่งกบัพอ่จ๋าทาํไม ไม่มีใครมาบงัคบัให้แม่ตอ้งกินจืด ตอ้งกินฉี.ตอ้งกวั
ซา สวดมนต ์แม่จะทาํทาํไม เขาเริ.มเปิดใจมากขึ$น เพราะเห็นถึงความเปลี.ยนแปลงในตวัขา้พเจา้ 
ทั$งในเรื. องของอารมณ์ และการแสดงออกทั$งร่างกาย แววตา และคาํพดู 
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จากนั$นขา้พเจา้ศึกษาคุณหมอเขียวมากขึ$นแลว้ถามตวัเองวา่มีดว้ยหรือคนที.มีแต่ให้ไม่หวงั
สิ. งตอบแทน เพราะที.ขา้พเจา้เพียรหามาตลอดที.สามีขา้พเจา้ป่วย 10 เดือน พอขา้พเจ้าไปสัมผสั 
มนัเป็นธุรกิจหมด เพราะฉะนั$นอะไรที.เป็นธุรกิจจิต มนัจะไม่บริสุทธิ> มนัไม่เกิดความขลงัความ
ศรัทธา มนัทาํให้เกิดความโลภเกิดกิเลส เพราะฉะนั$นหมอตอ้งกัWก ไม่สอนให้เรียนรู้ ไม่สอนให้ทาํ
หมด ต้องไปซื$ อ ต้องไปหาเขาตลอด มันไม่ได้เกิดจากจิตวิญญาณ เกิดจากความศรัทธาที.จะ
ช่วยเหลือเพื.อนมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง พอเจอขอ้มูลคุณหมอมีมากมายใน Net จึงเกิดความสนใจ เพราะ
ถา้ไม่จริง คนป่วยคงไม่แชร์ประสบการณ์กนัมากมายจริง ๆ ตั$งใจมานานแลว้แต่ เพราะใจสามียงั 
ไม่เปิด ถา้ขา้พเจา้ไปเขา้ค่ายเขาก็จะไม่สบายใจ พอใจเขาเปิด ขา้พเจา้ก็เลยคิดว่าตอ้งไป ๆ เรียนรู้ 
ให้มนัรู้ให้มนัเห็นและทาํจริง ๆ หากเป็นจริง ก็จะอนุโมทนากับคุณหมอตั$งใจไวว้่ามาอยู่ 5 วนั 
ถึงแมคุ้ณหมอไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรแต่เราก็ตอ้งให้ ไม่ใช่มาเอาอย่างเดียวตั$งใจไวว้่าเมื.อถึงจะ
ช่วยงานทุกอยา่งที.ทาํได ้เพราะเมื.อคุณหมอสอนเราตอ้งเรียน เปิด Net เขาบอกวา่ เปิดค่ายที.ดอนตาล 
21-25 เมษายน 2557 ขา้พเจา้ติดต่อป้าปาน ๆ บอกวา่คุณหมอจะมาสอนดว้ยตวัเองพอไดย้ิน มนัมี
ความตั$งใจอย่างแรงกลา้ ตอ้งไปให้ได ้เลยปรึกษากบัหัวหน้าขอลางาน 5 วนัหัวหน้าอนุญาตแล้ว 
บอกสามีว่าจะไปดอนตาล 5 วนั ขอให้แม่ได้ทาํ ไม่เช่นนั$นมนัจะรู้สึกคาใจ รู้สึกว่าเราไม่เต็มที.  
ไม่ขวนขวาย สามีบอกวา่พอ่ก็อยากรู้เหมือนกนั โดยเฉพาะเรื.องอาหาร ยงัแปลกใจ ทาํไมยอมง่ายจงั 
ปกติไม่มีทาง ถ้าเขาไม่ได้ไปด้วยไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาไกลขนาดนี$  มาถึงมุกดาหารหรือฟ้า 
จะกาํหนด ถึงเวลาตอ้งมา เลยมีเหตุให้ตอ้งมาให้เราตอ้งเดินทางไกล มาเรียนรู้เพื.อที.จะไดช่้วยผูอื้.น 
รวมถึงดูแลคนในครอบครัว วนัที. 19 นั.งรถจากสัตหีบ ไปหมอชิต รถออกจากหมอชิต 18.30 น. มา
ลงหนา้ค่าย 06.00 น. ของวนัที. 20 เม.ย. 2557 โอโ้ฮสุดยอดชนบทชดั ๆ เลย ตื.นเตน้มากอีกนิดเดียว 
ถึงริมโขง เดินเขา้มาเหมือนบา้นตวัเองมาก ไม่มีใครเลยแต่เดินเขา้มาไม่ตอ้งรอให้เจา้ของบา้นเชิญ 
เดินมาจนสุดก็เจอพี.หลิน ๆ ก็แนะนาํสถานที. ก็เอาของไปเก็บและรีบมาช่วยพี. ๆ ในครัว ไม่ไดพ้กั
เลยง่วงนอนมาก เพราะกลางคืนไม่ค่อยไดห้ลบั รถที.นั.งมามนันั.งไม่ค่อยสบายตวัก็ไดรู้้จกักบัพี. ๆ 
ในครัว พี.ทาํอะไรก็ช่วยพี. ๆ ไป ตามแต่พี. ๆ จะบอกใหท้าํ เพราะตั$งใจไวแ้ล้วว่า จะไม่มาเป็นผูรั้บ
อย่างเดียว ตกเย็นก็ช่วยพี.หลินลงทะเบียนช่วยทาํนํ$ายาอเนกประสงค ์ช่วยทุกอยา่งที.พี.บอก จนถึง 
12.00 น. ก็ไม่ไดช่้วยแลว้ตอ้งเรียนรู้กบัคุณหมอ ก็ตั$งใจมากจะพยายามนั.งหนา้ ๆ จะไดเ้ห็นชดั ๆ ได้
ยินชดั ๆ พอเห็นคุณหมอรู้สึกประทบัใจมาก โห คุณหมอไม่มีมาดเลยเป็นกนัเองมาก ติดดินมาก 
ตลอด 5 วนัที.อยู่ในค่าย มนัเกิดความศรัทธาในตวัคุณหมอมากขึ$นเรื. อย ๆ มนัสัมผสัไดถึ้งความมี
เมตตา มนัสัมผสัไดถึ้งพลงัแห่งการเป็นผูใ้ห้ สัมผสัไดถึ้งจิตวิญญาณที.คุณหมอตั$งใจสอน คนอะไร
สอนพระไตรปิฎกไดแ้จ่มแจง้มาก เขา้ใจอยา่งทะลุปรุโปร่ งถา้ไม่รู้จริง ไม่มีทางสอนไดข้นาดนี$แน่ ๆ 
ศรัทธาและชื.นชมมาก เชื.อว่าท่านตอ้งเคยทาํเอาไวช้าตินี$  จึงเกิดมาและมีพลงัจิตวิญญาณของความ
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เป็นผูใ้ห้อย่างแรงกล้าเช่นนี$  มนัเป็นบารมีที.ไม่ได้ทาํได้ง่าย ๆ หากการให้นั$นไม่ได้เกิดจากใจที.
บริสุทธิ> จริง ๆ  

ขา้พเจา้อนุโมทนาบุญกบัคุณหมอทุกวนั ในวนัจะกลบั ตั$งใจไวว้่า หากจดัการกบัครอบครัว
ตวัเองไดเ้รียบร้อย ก็จะกลบัมาหาคุณหมออีกครั$ ง พี.จิตอาสาในค่ายถามว่ามาครั$ งแรกจริง ๆ เหรอ 
เขาบอกว่าดูเหมือนคุน้เคยกบัค่ายมาก นั.นสิมนัไม่รู้สึกว่ามาต่างถิ.นเลยแปลกเหมือนกนั คุน้เคยมาก ๆ 
และวนัที. 25 เม.ย. 57 ก็เดินทางกลบั ๆ ถึงสัตหีบ 10 โมงเช้า วนัที. 26 เม.ย. 57 เป็นการเดินทางที.
ประทบัใจมาก ๆ มนัทาํใหมี้พลงัในการดาํเนินชีวิตมากขึ$นไปอีก เพราะมนัมีศรัทธาเขา้มาเกี.ยวขอ้ง 
ดีใจที.การดาํเนินชีวติของเราเดินมาถูกทาง อยา่งที.คุณหมอท่านสอนในพระไตรปิฎก ถึงแมจ้ะยงัไม่
สมบูรณ์ก็ทาํให้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ใจแก่นสาร เขา้ใจว่าในสิ.งที.เราเขา้ใจ เราไดม้าถูกทาง ไม่ได้บา้คิด
อะไรแผลง ๆ คิดในสิ.งที.คนส่วนใหญ่เขาไม่คิด และไม่ทาํกนัเขา้ใจสัจธรรม ของโลกสัจธรรมของ
ธรรมชาติมากขึ$นไปอีก ไม่เคยคิดเลยวา่ทุกชีวติถูกลิขิตไวแ้ลว้ตั$งแต่เกิด ถูกลิขิตดว้ยการกระทาํของ
ตน ที.ไดก้ระทาํมาในทุกชาติภพ ที.เรียกวา่กรรมจริง ๆ  ก็เขา้ใจวา่ทุกสิ.งที.เราเจอ ลว้นเกิดจากการกระทาํของ
เรา แต่ไม่เคยคิดเลยวา่มนัจะละเอียด ลึกซึ$ งแยบคายไดข้นาดนี$  กาํหนดขนาด เกิดราศีนี$ จะเป็นโรค
อะไร จะพบเจอกบัอะไรบา้งในชีวิต แต่ทุกสิ.งอยา่งก็ขึ$นอยูก่บัความหนกัเบา และเจตนาของการกระทาํ 
ที.ไดเ้คยกระทาํเอาไว ้มหัศจรรยก์ลไกของร่างกายมนุษย ์กลไกของธรรมชาติ กลไกของจกัรวาล 
มนัสุดยอด และที.สําคญัแสดงว่าขา้พเจา้เขา้ใจถูก เพราะขา้พเจา้บอกกบัสามีว่า ที.พ่อจ๋าเป็น ไม่ได้
เกิดจากการกระทาํในชาตินี$หรอก มนัเกิดจากกรรมเก่าที.ติดตวัมา ที.ขา้พเจา้พูดแบบนั$น เพราะทราบ
ภายหลงัว่าสามีขา้พเจา้เป็นนํ$ าเหลืองเสีย ตั$งแต่เกิดอาการมนัจะผุดขึ$นมาเป็นตุ่มนํ$ าเหลือง และ 
ก็แตก เพิ.งจะมาหายไปตอนเขาอาย ุ18 นี.เอง แสดงวา่มนัเกิดมาพร้อมกบัชีวิตเขา เพราะฉะนั$นถา้จะ
หาย ก็ต้องเกิดจากกลไกในร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันขึ$ นมาและทาํหน้าที.ตามกลไกร่างกายตาม
ธรรมชาติ พอคุณหมอพูดมนัเลยยิ.งเชื.อมั.นเขา้ไปอีกวา่เรามาถูกทาง พอกลบัถึงบา้นก็พูดให้สามีฟัง 
โดยเอาความเขา้ใจของเราในการพูดให้สามีฟัง แต่คนเรามนัมีศรัทธา ดงันั$นการสื.อสารคาํพูด ที.พูด
ออกไป มนัมีพลงั สามีบอกว่า แม่ดูแม่มีความสุขมากเลยนะ เวลาที.แม่พูด พ่อสัมผสัได้ถึงความ
เป็นไปไดใ้นการดูแลตวัเองตามแนวทางของคุณหมอ 

ขา้พเจา้บอกถึงกลไกร่างกาย กลไกของการเกิดหลกัธรรมชาติอยา่งที.คุณหมอสอน เพราะ
ก่อนจะไปขา้พเจา้ไดศึ้กษาในเรื.องกลไกธรรมชาติมาบา้งแลว้ คือกลไกการเกิดโรคและการบาํบดั 
รักษาโรคภายในร่างกายของตวัเองแต่มนัยงัไม่ชัดเจนเท่านั$นเอง พอคุณหมอสอนมนัจึงโดนใจ 
ทุกคาํ ตลอดระยะเวลา 5 วนัจากวนัที. 26 จนถึงวนันี$ขา้พเจา้ก็ใช่วธีิของคุณหมอปัจจุบนั ร่างกายสามี
เริ.มมีสีเลือดขึ$น มีกาํลงัขึ$นแต่ยงัไม่แข็งแรงเต็ม 100ไอบา้ง พอไอก็ให้สามีดื.มนํ$ าปัสสาวะก็ไม่ไอ
ปัจจุบนัใน1 วนั สามีขา้พเจา้จะปฏิบติัตวัดงันี$  
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06.20 น. ตื.นนอนดื.มนํ$ายานาง 
06.30 น. ใส่บาตร 
06.40 น. ดื.มนํ$าผกั ผลไมปั้.น 
07.00 น. กดจุดทาํโยคะดูแผน่คุณหมอแลว้ทาํตาม 
08.00 น. กินขา้วกลอ้งตม้ + ผกัผดันํ$า 
08.20 น. ดื.มนํ$าลูกเดือยหรือนํ$าถั.วฤทธิ> เยน็ (ถั.วขาว, ถั.วเขียว) 
08.30 น. – 9.20 น. พกัผอ่น ตามใจเขา 
09.30 น. สวดมนต ์และนอนหลบั 
11.30 น. ดื.มนํ$ายา่นาง กินอาหารตามลาํดบัและพกัผอ่นช่วงบ่าย 
16.00 น. ดีทอ็กซ์นํ$ายา่นาง แช่มือ แช่เทา้ 
ทานอาหารมื$อเยน็ตามลาํดบัก่อน 18.00 น. 
ออกกาํลงักายดว้ยการแกวง่แขน 
การกวัซา, จะทาํวนัเสาร์หรืออาทิตย ์ๆ ละ อยา่งนอ้ย 1 ครั$ ง 
และทุกวนัอาทิตย ์จะไปปล่อยปลา เวน้แต่วนันั$นร่างกายไม่ค่อยดีก็จะไม่ไดไ้ปปล่อย 
ขา้พเจา้ยงัเป็นห่วงวา่เมื.อไรร่างกายจะมีกาํลงั ขา้พเจา้ให้ธญัพืชสามีแบบนี$ ถูกตอ้งแลว้ใช่

หรือ แต่ก็คิดว่าวนัที. 23 พฤษภาคม 2557 จะพาไปตรวจเลือด สามีมีภาวะซีดมาก ๆ เวลายืนจะยงั
รู้สึกมีนศีรษะอยู ่

ขา้พเจา้เคยถามตวัเองขา้พเจา้รักสามีขนาดนี$ เลยหรือ คาํตอบคือไม่ใช่ขนาดนั$น ไม่ใช่ว่า
ไม่มีเขาแลว้เราอยูไ่ม่ได ้เพียงแต่สงสารที.คนดี ๆ ทาํดีมาตลอดชีวติตวัเองในชาตินี$  ตอ้งมาเจอวิบากกรรม 
ที.แรงและเร็ว และยิ.งรู้ว่ามนัเกิดมาพร้อมกบัตวัเขา ยิ.งสงสารจบัใจ เห็นใจแสดงวา่กรรมเขาแรงมาก 
รับกรรมจากนํ$ าเหลืองเสียมา 18 ปีเต็ม เขายงัไม่ปล่อยเลยสงสารพ่อแม่เขา ลูกคนที.พึ. งได้ก็มา
เจบ็ป่วย เลี$ยงมากวา่จะโตมนัทรมานใจคนเป็นพอ่แม่ เราเป็นภรรยายงัรู้สึกขนาดนี$แลว้นั.นพ่อแม่เขา
เลี$ยงกนัมากมนัจะเศร้าขนาดไหน เจ็บปวดขนาดไหนจากกนัแบบนี$  มนัทรมาน จากกนัแบบเป็น ๆ 
มนัยงัดีกวา่ ไดเ้ห็นเขามีความสุขไดดู้แลพอ่แม่เขา เขาเพิ.งเริ.มจะไดดู้แลพอ่แม่ก็กลบัตอ้งมาเจออะไร
แบบนี$ ยงับอกกบัเขาเลยว่าถา้พ่อจ๋าแข็งแรงขึ$น และการบวชเป็นทางเดียว ที.จะทาํให้ชีวิตพ่อจ๋ายืด
ยาวขึ$นแม่ยินดี ขอเพียงให้พ่อจ๋าไดค้รองตนอยูใ่นร่มกาสาวพกัตร์อย่างตั$งใจแทจ้ริง สร้างบุญกุศล
ใหม้ากเพื.อชาติต่อ ๆ ไป จะไดมี้ความสุขกบัเขาอยา่งแทจ้ริง 

ตอ้งขอบคุณในทุกบุญกุศลที.หนุนนาํใหม้าเจอกบัคุณหมอ ไดพ้บกบัพี.ที.ค่ายพบกบักลัยาณมิตร
ใหม่ที.ดี พบทางออกใหก้บัชีวติ แมผ้ลขา้งหนา้จะตอบโจทยห์รือไม่ก็ตาม อยา่งนอ้ย ๆ ในปัจจุบนั
ไม่ตอ้งประสบกบัภาวะของโรคที.ทรมาน ยงักินได ้นอนหลบั แข็งแรง ไดมี้ลมหายใจ ไดส้ร้างบุญกุศล 
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ไดเ้รียนรู้ศึกษาพระธรรม ยงัไดอ้ยูก่ระทาํความดีสร้างทาน ดว้ยการใหค้วามรู้กบัผูอื้.น ก็ถือไดว้า่  
เจา้กรรมนายเวร ท่านเมตตาที.สุดแลว้ หากแมน้ท่านยงัเห็นวา่ คนคนนี$หากยงัมีชีวติอยู ่ จะสามารถ
สร้างเยาวชนที.ดีใหก้บัประเทศชาติ สร้างคุณความดีประพฤติดีประพฤติชอบ ทะนุบาํรุงพระพุทธศาสนา 
และไดอ้ยูเ่พื.อช่วยเหลือเกื$อกลูผูอื้.น ขา้พเจา้ก็เชื.อวา่ท่านเจา้กรรมนายเวรท่านคงจะละเวน้ 

ขออนุโมทนาบุญในทุก ๆ บุญกุศลที.พี. ๆ ไดก้ระทาํร่วมกบัคุณหมอ เป็นกาํลงัอนัสาํคญัที.
ช่วยเหลือเพื.อนมนุษย ์ ให้รอดพน้จากการเจบ็ป่วยทรมานจากโรคภยัไขเ้จบ็ ขออนุโมทนาบุญในทุก
คุณความดีที.ทุกท่านไดก้ระทาํดว้ยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 

(กระเทียม นามสมมติ. บนัทึก 2557, พฤศจิกายน) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.65 ศุลีพร ชิณศิริ 
หญิงไทย อาย ุ57 ปี 
จงัหวดันครพนม 

โรคไวรัสตบัอกัเสบบี 
 
จิตอาสา: ไม่สบายเป็นอะไรมาคะ 
ศุลีพร: เริ.มปี 2551 เป็นไวรัสตบัอกัเสบบี เป็นคนไขข้องโรงพยาบาลศรีนครินทร์รักษาดว้ย

การกินยาหมอนดัทุก 2 เดือนตรวจครั$ งแรกไม่แน่ใจก็ไปตรวจเช็คในโรงพยาบาลอื.น ๆ 
อีก 3-4 โรงพยาบาลยงัไงก็ไม่รอดแน่แลว้คือทอ้งมนัโตไม่มีค่อยมีแรง แลว้ก็เป็นไขทุ้ก
วนั พอบ่าย ๆ มาจะเป็นไขต้าก็เหลืองตวัก็เหลือง 

จิตอาสา: ไปหาหมอหมอรักษาอยา่งไรคะ 
ศุลีพร: หมอก็ให้ยาหมอตรวจพบวา่ตบัไม่ดีแผน่เอ็กซเรยอ์อกมาเป็นจุดดาํ ๆ พรุนเลยเต็มเลย

เพื.อน ๆ ครูที.ไปดว้ยกนัที.เป็นครูชื.อพี.สําลี ศิริเวชก็พูดว่าทาํไมพวกเราเป็นอย่างนี$ คือ
ตอนนั$นครํ. าเคร่งทาํงานวิชาการ พกัผ่อนไม่พอแลว้ลูกก็เรียนที.กรุงเทพตอ้งหาเงินส่ง
ลูกเรียน เร่งทาํผลงานมีอะไรก็ทาํหมดทาํถึงสวา่งก็เอาขอเพียงให้ไดเ้งินส่งลูก เพราะ
เสียค่าเทอมแต่ละครั$ งก็มากถึง 4 หมื.น 5 หมื.น ตอนนั$นแฟนก็เสีย เราก็ตอ้งเลี$ยงลูก 

จิตอาสา: แลว้มารู้จกักบัการแพทยว์ถีิธรรมไดอ้ยา่งไรคะ 
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ศุลีพร: ตอนปี 2548-2549 กาํลังอยู่ในช่วงเดินขบวนเปิดดูก็เห็นหมอเขียวก็บอกให้ลูกเปิด 
เวปไซดห์มอเขียวให้ดู อยากฟังหมอเขียวพอดูแลว้ก็ เอา้คนบา้นเรานี. คนอีสานเหมือนกนั
เออ เราจะฟังเราจะทาํตามฟังแลว้ก็ค่อย ๆ ทาํตาม 

จิตอาสา: ทาํยาเมด็ไหนบา้งคะ 
ศุลีพร: ตอนแรกก็ทาํนํ$ าย่านาง มนัง่ายดี ตอนแรกก็พะอืดพะอมแต่ก็กิน เพราะคิดว่ามนัดีมนั

เป็นยา ต่อมาก็เริ.มผสมกบันํ$ าฉี.  ตอนนั$นอยู่ขา้งนอกก็กินอาหารรสจดัจา้น ๆ มนัถึงอร่อย
แต่มนัไปทาํร้ายเรา คุณหมอบอกว่าให้นาํฉี.ผสมเจือจางแลว้เอามากิน ๆ แลว้มนัจะฉี.
บ่อยพอกินก็ตอ้งเอากระโถนมารองเลยฉี.บ่อยอยากฉี.ฉี.เมื.อไหร่ก็กินเขา้ไปใชฉี้. 1 ชอ้น
กาแฟผสมนํ$า 1 แกว้ คน ๆ แลว้กินเขา้ไปแลว้ก็ฉี.แลว้ก็กินเขา้ไปอีก กินไม่ไดม้ากก็กิน ๆ 
มาเรื.อย ๆ เลยต่อมาคุณหมอบอกวา่ถา้คนัตวัให้เอาฉี.มาอาบ มาสระผมใส่ถงัไว ้เอามา
สระผม มาฟังเมื.อวาน (ค่ายสุขภาพพึ.งตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สาวนป่านา
บุญ 4 นครพนม) ถึงได้รู้ว่าที.ค ัน เพราะมันขับพิษออก มันคันพอเวลาเข้าห้องนํ$ า  
แฟนจะบอกวา่เธอตวัเหม็นมากเลย ตวัเธอเต็มไปดว้ยยาเลยนะ พอใครเขา้ห้องนํ$ าก็จะ
บอกวา่ ไม่อยากเขา้ต่อจากเธอเลย 

จิตอาสา: กินยาเยอะหรือคะ กินกี.เมด็คะวนัหนึ.ง 
ศุลีพร: วนัหนึ.งกิน 40 เมด็ค่ะ เพราะคาบละ 10 เมด็หมอบอกวา่มนัเป็นตบัอกัเสบ แต่มีพวก 

อีก 7 ขบวนเลย มียาละลายลิ.มเลือด ยาความดนั ยาเบาหวานและพวกต่าง ๆ มนั 7 ชนิด
เลย 7 โรคเลย ตอนนั$นทานยาแลว้ง่วง ฉี.บ่อย ฝันร้ายเหมือนมีใครมาไล่ล่า ละเมอ 

จิตอาสา: แลว้การปฏิบติัดว้ยหลกัการแพทยว์ถีิธรรมไดใ้ชย้าเมด็อื.นดว้ยไหมคะ 
ศุลีพร: ยาเมด็อื.นก็คือ Detox ทาํเป็นประจาํรู้สึกวา่มนัโล่ง มนันอนหลบั 
จิตอาสา: ใชน้ํ$าอะไรคะ 
ศุลีพร: ตอนแรกก็ใช้นํ$ าอุ่น พอต่อมาคุณหมอบอกว่าอะไรก็ได้ที.สบาย ก็เลยเอานํ$ าบาดาลที.

บา้น มนัมี PH 7.8 อยูแ่ลว้ ก็เอานํ$ านี$ เลย ผสมนํ$ าฉี.บา้ง หลงัจากที.เหลือจากที.เหลือกิน 
เหลือจากแปรงฟัน คือทาํตามคุณหมอพาทาํ ทาํหมดเลย เขาเป็นหมอถึงขนาดนี$  เขาคง
ไม่โกหกหรอก แลว้ก็เป็นคนมีศีลดว้ย ขนาดพอ่ท่านก็ฟังพอ่ท่านดว้ยนะ พอ่ท่านก็บอก 
พ่อท่านดื.มแล้ว เราขนาดไหนมีศีลขนาดไหน เราถึงจะไม่ดื.ม ก็เลยดื.ม ทาํหมดเลยค่ะ  
ทาํไปหมดทุกอยา่งเลย นํ$าฉี.นี.หวงมากเลย นํ$าฉี.เป็นมหศัจรรยใ์หเ้รามากเลย 

จิตอาสา: ใชเ้วลาปฏิบติัตวัในการใชย้า 9 เมด็ อาการของไวรัสตบัอกัเสบ B มนัเบาบางลงทุเลา
หรือหายอยา่งไรคะ ใชเ้วลากี.เดือนคะ 
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ศุลีพร: ขณะที.เราปฏิบติัตามยา 9 เม็ด เราก็ยงัไปตามหมอนัดหมอโรงพยาบาลศรีนครินทร์
แพทยห์ญิงวฒันาเป็นแพทยรั์กษาตบัโดยตรงเลยเป็นแพทยเ์จา้ของไข ้พอพบแพทยก์็
บอกว่าอีหนูจากที.เคยไปตอนนั$นประมาณตน้ปี 2553 หรือ 2555 ไม่แน่ใจตรวจพบมี
ไวรัส 39 ลา้นตวั คือเครื.องตรวจนี$ ที.โรงพยาบาลอื.นไม่มี แต่ที.โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ขอนแก่นจะมีเครื.องนบัไวรัสได ้ ไปแต่ละทีตอ้งเจาะเลือดตรวจเป็น 10 ซีซีเลยนะคะ
ตอ้งเอาเลือดไปนึ.ง ไปตั$งแต่ตี 4 นึ. งเลือดตั$ง 10 ชั.วโมง เพื.อตรวจไวรัสและอื.น ๆ อีก
มากรวมนํ$าตาลในเลือด ไตรกลีเซอไรดเ์ยอะไปหมด 

จิตอาสา: พอมาปฏิบติัยา 9 เมด็ แลว้เป็นอยา่งไรคะ 
ศุลีพร: พอมาปฏิบติัยา 9 เมด็ แลว้แฟ้มรายงานก็บางลงบางลงกวา่เดิม ปกติมนัหนา ๆ ก็สังเกต

ดูแฟ้มมนับาง ๆ ลง คุณหมอบอกวา่ตอนนี$มนัเหลือ 2 ลา้นตวัแลว้นะในระยะเวลา 4 เดือน 
จาํนวนไวรัสลดลงจาก 3.9 ล้านตัวเหลือ 2.0 ล้านตัว ทาํไม่จริงจังเท่าไหร่หรอก  
ทาํไม่ได้เต็มที.เท่าไหร่หรอก ทาํจิ$ม ๆ จํ$ า ๆ แต่ก็ทาํก็ไม่กินเนื$อสัตว์ ไม่กินข้าวเย็น 
เพราะหมอเขียวบอกว่า มนัไม่มีประโยชน์มนัทาํให้ตบัทาํงานหนกั ตอนนี$ก็ไปนั.งคุย
กบัเพื.อนนะ แนะนาํให้เพื.อนดูช่อง FMTV วา่เป็นรายการที.ดีมาก บอกเพื.อนวา่ปฏิบติั
ตามหมอเขียวแลว้ดีขึ$นมาก เพื.อนบอกวา่ฉนัไม่ทาํหรอกกินนํ$ าเยี.ยวไม่ทาํหรอกแต่ฉนั
กินแลว้ดีนะผลตรวจออกมามนัดีนะฉนัดีขึ$นจาก 3.9 ลา้นตวั มนัเหลือ 2 ลา้นนะเดีIยวนี$  

จิตอาสา: แลว้ 2 ลา้นนี.ถือวา่ปกติหรือยงัคะ 
ศุลีพร: ยงัค่ะ อีก 4 เดือนก็ไปอีก เหลือ 1.6 ลา้น คือเราทาํดีท็อกซ์วนัละครั$ ง ก็เลยรู้สึกว่ายงั 

ไม่ลดลงมาก ก็ 1 ปีแล้วนะคะ จาํนวนไวรัสลดลงจาก 3.9 ล้านตวัเหลือ 1.6 ลา้นตวั
จากนั$น อีก 6 เดือนนดัอีกไดท้าํดีท็อกซ์ วนัละ 3 ครั$ งเลยหลงัอาหารเชา้ กลางวนั เยน็
บางครั$ งก็ 4 ครั$ ง ก่อนนอนดว้ย บางทีก็เอานํ$ ายา่นางผสมดว้ย บางทีก็ไม่ผสม พอไป
ตรวจอีกที ก็เหลืออยู ่1 ลา้นตวั ลดลงจริง ๆ เราก็ขยนัทาํดีทอ็กซ์ ทาํบ่อย ๆ  

จิตอาสา: ตอนนี$ เป็นอยา่งไรบา้งคะ 
ศุลีพร: ตั$งแต่ตอนที.เหลืออยู่ 1.6 ลา้นหมอกน้ดัห่างขึ$นเป็น 6 เดือนค่อยมาตรวจใหม่มาตรวจ

ใหม่ตน้ปี 2557 หมอบอกวา่ดีใจดว้ยนะมนัหมดแลว้เหลือศูนยต์วัเลยค่ะ 
จิตอาสา: ยา 9 เมด็ทาํครบทุกเม็ดไหมคะ 
ศุลีพร: ไม่ทาํทุกครบทุกเมด็กินสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด ดีทอ็กซ์นี.เป็นหลกัเลย อาหารก็กินผกัไม่

กินพวกนํ$ ามนั ตดัออกไปเลยก็มาเข้าค่ายอบรมที.สวนป่านาบุญ 4 (เมื.อต้นปี 2557
หลกัสูตร 1 วนั) เลยเห็นถึงความจาํเป็นในเรื.องอาหาร ร่างกายมนัก็ค่อย ๆ แข็งแรงขึ$น
เมื.อก่อนจะขึ$นบา้นตอ้งใหแ้ฟนพยงุขึ$น กา้วขาไม่ได ้มนัไม่มีแรง 



1186  
 

จิตอาสา: ตอนนี$ก็สุขภาพแขง็แรง 
ศุลีพร: แข็งแรงค่ะ ตอนนี$ แข็งแรงขึ$นบ้านเองได้แล้ว เมื.อก่อนตอ้งให้พยุงขึ$น ประคองขึ$ น

ตอนนี$  แขง็แรงหิ$วนํ$าหิ$วอะไรได ้ซกัผา้ซกัอะไรไดเ้ลย ขบัรถไดแ้ลว้ค่ะ 
จิตอาสา: รู้จกัคุณหมอเขียวไดอ้ยา่งไรคะ 
ศุลีพร: รู้จกัคุณหมอเขียวผ่านทางทีวี ตอนปี 2548 ตอนนั$นก็เริ.มมีอาการแต่ไม่มากก็ตรวจ

สุขภาพประจาํปี ก็ยงักินยาหมอ พอปี 2555 ก็เบื.อยาเหม็นยาอยา่งรุนแรง มนัเหม็นไป
เข้าห้องนํ$ าบา้นเพื.อน รู้สึกเลยว่าตวัองเหม็นยามาก ขนาดตวัเรายงัได้กลิ.นขนาดนี$  
คนอื.นจะไดก้ลิ.นขนาดไหน 

จิตอาสา: แลว้ใชเ้งินไปเท่าไหร่คะในการรักษา 
ศุลีพร: โอโ้ห ค่ารักษาอยา่บอกเลย ค่าเดินทางค่าที.พกัอยา่งตอนแรก  ๆที.เรายงัไม่เชื.อโรงพยาบาลรัฐ

นะคะ ก็ไปเช็คที.โรงพยาบาลอินเตอร์หน่อยเช่น ที.สวา่งแดนดินนายแพทยอุ์ดมเขาเป็น
อาจารยห์มอที.ศรีนครินทร์ เก่งเรื. องตบัมากครั$ งแรกที.ไปก็ 25,000 บาท ทีซีสแกน 
ตรวจเช็คอะไรทุกสิ.งทุกอยา่ง 

จิตอาสา: แลว้ถา้เบ็ดเสร็จแลว้ตลอดระยะเวลาที.เรารักษานี.ค่ะ ค่าเดินทางค่าตรวจใชเ้งินไปเป็น
ลา้นไหมคะ 

ศุลีพร: ประมาณ 1,200,000 บาท  
จิตอาสา: แลว้พอมาเปลี.ยนเป็นใชว้ธีิการของคุณหมอเขียวใชเ้งินไปเท่าไหร่คะ 
ศุลีพร: ใชศ้าสตร์ของคุณหมอเขียวซื$อขวดดีท็อกซ์ สายดีท็อกซ์ แลว้ก็เอานํ$ ามนัเขียวไปนวด

ดว้ย ไปดมบา้ง ประเมินวา่ประมาณ 300 บาท ถา้รวม สื.อ DVD หนงัสือของคุณหมอ
ไปอ่านดว้ยก็ราว 1,000 บาท (หวัเราะ ๆ ) ทาํไมเราถึงรู้จกัคุณหมอชา้จงัเลย 

จิตอาสา: ตอนที.หายตอนปีไหนนะคะ 
ศุลีพร: ตอนตน้ปี 2557 ที.ไปตรวจแลว้หมอบอกวา่ไม่พบไวรัสแลว้ ดีใจดว้ยก็เลยอยากควบคุม

อยากรักษาสุขภาพกลวัมนักลบัมาอีก 
จิตอาสา: ถา้งั$นตน้ปี 2557 ก็เจอหมอใช่ไหมคะหมอบรรยาย 
ศุลีพร: ค่ะ 
จิตอาสา: ก็เลยมั.นใจวา่สิ.งที.ตนเองทาํน่าจะใช่ 
ศุลีพร: ใช่น่าจะใช่ตวันี$แลว้ไดม้าเจอหมอตวัเป็น ๆ ค่ะ มาเจอคุณหมอตอนที.เขา้อบรมค่ายสุขภาพ

สวนป่านาบุญ 4 (หลกัสูตร 1 วนั) อุ๊ย ทาํไมดีอยา่งนี$  เราอยากเจอบารมี คนที.คิดสูตรนี$
ขึ$นมาไดคิ้ดไดย้งังยั ๆ อยากเจอบารมี ท่านคงมีบารมีมาก คือความมหัศจรรยม์นัเกิด
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กับตัวเองคือมันจะอธิบายให้คนอื.นเข้าใจว่า มันร้อนมันเป็นอย่างไรมันอธิบาย 
ไม่ถูกตอ้งมาสัมผสัเองค่ะคุณหมอคะ 

จิตอาสา: ยาเมด็ไหนที.คิดวา่ใช่ที.สุดคะ 
ศุลีพร: โอน้ํ$ากบัดีทอ็กซ์ นะดีมากเลย บางทีเราเครียดนะ ฉนัจะหายไหมนะ ฉนัจะดีขึ$นไหมนี. 

บางครั$ งมนัหลายครั$ งมารุม เรื.องเจ็บป่วยก็เรื.องหนึ.ง เรื.องอื.นอีกเครียด ๆ มาทาํอะไรไม่ได้
ก็ดีท็อกซ์ (หวัเราะ) นอนไม่หลบัก็ดีท็อกซ์ (หวัเราะ) ไม่สบายดีท็อกซ์ (หวัเราะ) ปวด
ตามเนื$อตามตวัดีทอ็กซ์ (หวัเราะ) 

จิตอาสา: ขอบคุณมากค่ะ 
(ศุลีพร ชิณศิริ. สัมภาษณ์ 2558, กุมภาพนัธ์ 21) 

  

 
กรณีศึกษาที. 
1.66 โชคชยั 
ชายไทย อาย ุ26 ปี 
โรคไตวายระยะสุดทา้ย 
 
จิตอาสา: ไม่สบายเป็นอะไรมาคะ 
โชคชยั: ไตวายระยะสุดทา้ย 
จิตอาสา: ไปหาหมอหมอรักษาอยา่งไรคะ 
โชคชยั: ไปหาหมอแต่ไม่ไดรั้กษาเพื.อนแนะนาํวา่ใหม้าหาหมอเขียวจึงมาหาหมอเขียวที.สวนป่า

นาบุญ 4 นครพนมไดพ้บกบัจิตอาสา และไดรั้บคาํแนะนาํการดูแลสุขภาพดว้ยเทคนิค
ยา 9 เม็ดนําไปปฏิบติัตวัที.บ้านด้วยการกินเจกินอาหารรสจืดปฏิบติัไป 1.5 เดือน 
อาการดีขึ$นมีแรงขึ$นกินขา้วไดมี้กาํลงัใจขึ$นจากเดิมที.เหนื.อยง่ายกินแลว้อว๊ก 

จิตอาสา: มาเขา้ค่ายที.ไหนคะ 
โชคชยั: มาเขา้ค่ายที.สวนป่านาบุญ 4 (หลกัสูตร 1 วนั) เมื.อวนัที. 20 กุมภาพนัธ์ 2558 แลว้ไดรั้บ

คาํแนะนาํใหม้าเขา้ค่ายต่อที.สวนป่านาบุญ 1 (หลกัสูตร 5 วนั) ในวนัที. 22 นี$ครับ 
(โชคชยั. สัมภาษณ์ 2558, กุมภาพนัธ์ 22) 
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กรณีศึกษาที. 
1.67 รุจิรา แสนสุข 
อาย ุ39 ปี 
โรคมะเร็งรังไข่  

 
โรคมะเร็งที.รังไข่ ตั$งแต่คลอดลูก ไม่มีประจาํเดือนมาเลย 3 ปี จึงไปตรวจเช็คตอนแรก

หมอนึกว่าเป็นปัสสาวะอกัเสบเนื.องจากปัสสาวะติดขดั จนมาตรวจอีกครั$ ง หมอให้ผ่าตดั (แต่เอา
กอ้นออกจากรังไข่ไม่ได ้เพราะติดอวยัวะสําคญั) หลงัจากผา่ตดัได ้2 สัปดาห์ หมอให้คีโมร้อนปาก
เปื. อย ทานขา้วไม่ได ้ไม่มีแรง อาเจียน ตั$งใจจะไม่ไปทาํคีโมจึงหาขอ้มูลจากเนต ตอ้งการหาธรรมะ 
และหาขอ้มูลเกี.ยวกบัแพทยท์างเลือก มาเจอขอ้มูลของหมอเขียวจึงเริ.มกินฉี.ตวัเองหมอให้คีโมบาํบดั
ทางเส้นพร้อมนํ$าเกลือฉีดเขา้เส้นใหคี้โมอยู ่2 ครั$ ง (จากที.หมอกาํหนดให ้6 เขม็) 

ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม หาขอ้มูลจากเนต ทาํแบบหมอเขียว นํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด 
และออกกาํลงักาย ทาํดีทอ็กซ์และกินนํ$าสมุนไพร ร่วมกบัการออกกาํลงักาย กินนํ$าสมุนไพรฤทธิ>
เยน็สดทาํนํ$าสมุนไพร กินอาหารแบบหมอเขียวหลงัจากปรับสมดุลร่างกายได ้ 1 เดือนประจาํเดือน 
ก็มาปกติ หลงัจากไม่มา 3 ปี 

ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิธรรม ทุเลาลง มีกาํลงัมากขึ$น ความเครียด วติกกงัวลลดลงถา้รู้จกั
หมอก่อน จะไม่ผา่ตดั จะไม่คีโมมะเร็งอยูใ่กลเ้รามากเป็นโรคก็ตอ้งขอบคุณเขา เพราะทาํใหเ้ราหนั
มาดูแลตวัเองตามศาสตร์หมอเขียว 
   

 
กรณีศึกษาที. 
1.68 วาสนา เด่นอุดม 
อาชีพ คา้ขายของพื$นเมือง-ขนม 
จงัหวดัภูเก็ต 
โรค SLE   
 

SLE ปวดเมื.อยตามเนื$อตามตวั มีไข ้ เป็นซีสตใ์นมดลูก ประจาํเดือนผิดปกติ มาเดือนละ  
2 ครั$ ง ปวดขอ้สาเหตุ โดนสารเคมีจากขนม 

รักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนั กินสเตียรอยดกิ์นนาน 15 ปี จนเกิดอาการแพส้เตียรอยด ์
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ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ิถีธรรม กินฉี. ปรับอาหาร โยคะกินอาหารที.ดีขึ$นและออกกาํลงักาย 
กินอาหารที.ดีขึ$น และออกกาํลงักาย ดีทอ็กซ์สวนลาํไส้เชา้เยน็ ระหวา่งอยูค่่ายลา้งพิษออกไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
กินอาหารของค่ายระหว่างอยู่ค่ายรู้โทษของอาหาร งดยา ฟังธรรม สนทนา เจอมิตรดี สหายดี
ระหวา่งอยูค่่าย เห็นโทษก่อน จึงจะเห็นธรรม 

ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิธรรม มีกาํลงัมากขึ$น ความเครียด วิตกกงัวลลดลง 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.69 อาํนาจ งามวงศรั์กษ ์
อาย ุ50 ปี อาชีพรับราชการ  
โรคมะเร็งต่อมนํ$าเหลืองขั$นที. 4 

 
โรคมะเร็งต่อมนํ$ าเหลือง ขา้งขวาปกติไม่ดื.มเหลา้ ไม่สูบบุหรี.ออกกาํลงักาย แต่รู้สึกว่า

บวมที.คาง จึงไปตรวจชิ$นเนื$อเจอมะเร็ง ถอนฟันรอรับการบาํบดัพบวา่เป็นมะเร็งขั$นที. 4 หมอบอก
ให้ถอนฟัน 3 ซี.  เพื.อรอเขา้คีโมบาํบดั ก่อนเขา้รักษาแผนปัจจุบนั ไดมี้โอกาสรู้จกัแพทยว์ิถีธรรม 
(หมอเขียว) ทาง Youtube เริ.มปฏิบติัตวัแบบหมอเขียว กินนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็ นํ$ าย่านาง-ใบเตย 
เขม้ขน้วนัละ 2 ลิตร คอยบุ (จากที.บวม) กินฉี. เปลี.ยนมากินผกั แต่ยงักินปลามีเกล็ดในช่วงแรก แลว้
คนัจึงเลิกกินเนื$อทุกชนิด ตม้ ไม่ปรุงรส 45 วนักอ้นเนื$อยบุ 

ผลจากการใช้แพทยว์ิถีธรรมอาการทุเลาลง ได้ฟังธรรมปรับจิตใจปล่อยวาง ไม่เครียด 
อารมณ์ความเครียดมีผลกบัโรคจริง (เวลาเครียด กอ้นเนื$อจะโตขึ$น) เนื$อสัตวทุ์กชนิดเป็นอาหารของ
มะเร็ง 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.70 พนัโทธวชัชยั รอยเรืองพาณิชย ์
อาย ุ52 ปีอาชีพทหาร 
จงัหวดักาญจนบุรี 

โรคมะเร็งในเมด็เลือดขาว  
 
โรคมะเร็งในเมด็เลือดขาว ออกกาํลงักายแลว้ไม่มีแรง หนา้ซีดมาก นอนให้นํ$ าเกลือ 4 วนั 

หมอหาโรคไม่เจอ จึงตอ้งเจาะไขสันหลงั หมอจะให้รับการบาํบดัให้คีโมเป็นเวลา 8 เดือน (8 เข็ม) 



1190  
 

และตอ้งถอนฟันก่อน แต่วา่ม่ยอมรับการรักษานอนอยู ่20 วนั ขอกลบับา้น ไปทาํใจก่อน เนื.องจาก
ไดเ้จอผูป่้วยอีกคนที.รับการรักษาแลว้มะเร็งแพร่ไปที.อวยัวะอื.น  

ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรมดื.มนํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด กินอาหารปรับสมดุล กินผกั ผลไม ้
ไปตรวจเลือดทุก 2 อาทิตย ์ผลการตรวจ ผลเลือดดีขึ$น 

ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิธรรมอาการหายไป ผลตรวจมีค่าปกติ มีกาํลงัมากขึ$น ความเครียด
ลดลง มีความสุขมากขึ$น 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.71 คุณแม่ของคุณเรวดี 
จงัหวดัยโสธร 
โรคเก๊าท ์  

 
โรคเกาตเ์ริ.มจากเดินไม่ค่อยได ้ก็นั.งรถเข็น ไม่ค่อยไดเ้ดินกลา้มเนื$อตาย กระดูกผุ ปวดกระดูก 

เป็นหนอง 
ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม พอก ประคบดว้ยยา่นาง 
ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิธรรม หายปวด ไม่ตอ้งใชย้าหม่อง อาการทุเลาลง 

 

 
กรณีศึกษาที. 
1.72 เรวดี โนรีรัตน์ 
หญิงไทย 

จงัหวดัยโสธร 
ริดสีดวง ภูมิแพ ้ทอ้งผกู  

 
อาการ หายใจติดขดั เหมือนแพก้าแฟแน่นหัวใจ หัวใจขาดเลือดเคยเป็นไทรอยด์เป็นพิษ

ภูมิแพ ้(อาหาร อากาศ) ริดสีดวง ลาํไส้อกัเสบ ทอ้งผกูฉีดสเตียรอยด ์
ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม ดื.มนํ$ายา่นาง ทาํดีท็อกซ์ ปรับอาหารตามสมดุลร่างกาย 
ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิธรรม ริดสีดวงหาย ภูมิแพดี้ขึ$น หายทอ้งผกู 
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กรณีศึกษาที. 
1.73 พี.ชายคุณเรวดี 
อาชีพ พอ่คา้ 
จงัหวดัยโสธร 

โรคเบาหวาน ไตวาย ตอ้หิน  
 
โรคเบาหวาน ไตวาย ตอ้หิน แต่ไม่ยอมลา้งไต เพราะแพง เริ.มมองไม่เห็นกินเค็ม หมอจะให้

ลา้งไตไม่ยอมฟอกไต ลา้งไตปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ิถีธรรม ดื.มนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด นํ$ าย่านางสกดั 
ดื.มปัสสาวะนาโน หยอดตา ผลจากการใชแ้พทยว์ิถีธรรม ร่างกายฟื$ นดีขึ$น มองเห็น จากที.เริ.มบอด
อาการทุเลาลง  
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.74 เรืองเพชร สามเมือง 
อาย ุ57 ปี อาชีพ รับราชการผสมเทียมโค 
จงัหวดัราชบุรี 
โรคเบาหวาน ไขมนัในเลือดสูง ความดนัโลหิตตํ.า   

 
ไดแ้นะนาํและช่วยเหลือเพื.อน ๆ ในที.ทาํงาน ให้หายจากอาการไม่สุขสบาย ซึ. งตนคิดวา่เป็น

กุศล ส่งผลให้ตนหายจากการเจ็บป่วยดว้ย มีแนวคิด “เนน้การพึ.งตน และแบ่งปันเกื$อกูลผูอื้.น”เป็น
เบาหวานไขมนัในเลือดสูง ความดนัตํ.า 3 ปี รักษาโดยใชย้าแผนปัจจุบนั ที.โรงพยาบาลศูนยร์าชบุรี ยา้ยมา
รักษาที. โรงพยาบาลโพธาราม 2 ปี  

เริ.มเขา้มาเรียนรู้ในค่ายสุขภาพครั$ งแรก รับประทานอาหารในค่ายดว้ยความยากลาํบาก 
รู้สึกว่าไม่อร่อยเลย. รสชาติแย่มาก เนื.องจากแตกต่างจากรสชาติที.ตนเคยรับประทานเป็นประจาํ 
ที.บา้นอยา่งสิ$นเชิง หลงัจากเขา้ค่ายครั$ แรกก็ยงัไม่มีการเปลี.ยนแปลงวิถีชีวิตแต่อยา่งใด ยงัปฏิบติัตวั
เช่นเดิม ทั$งเรื.องรสชาติอาหาร และการออกกาํลงักาย แต่ตนไดติ้ดตามขอ้มูล ข่าวสารการจดัค่าย
สุขภาพมาตลอด ได้เขา้ร่วมกิจกรรมค่ายสุขภาพเป็นครั$ งที. 2 ศึกษาข้อมูลเพิ.มเติม จากหนังสือ 
“ความลบัฟ้า” พบขอ้มูลเกี.ยวกบัการใช ้“ปัสสาวะบาํบดั” จึงทดลองดื.มปัสสาวะของตนเองขณะอยู่
ในค่ายสุขภาพ ประกอบกบัในช่วงเวลานั$นมีอาการไม่สบายคือ วงิเวยีนศีรษะ หนา้มือ อ่อนเพลีย ได้
ดื.มปัสสาวะ ประมาณ 1 ขนัหลงัจากออกมาจากห้องนํ$ า อาการไม่สุขสบายดงักล่าวหายเป็นปลิดทิ$ง



1192  
 

รู้สึกโปร่ง โล่ง “รู้อย่างนี$ กินตั$ งนานแล้ว” ครั$ งแรกที.เข้าค่ายสุขภาพไม่ได้คิดถึงเรื. องการรักษา
โรคเบาหวานและไขมนัสูงเท่าใดนกัแต่หวงัผลเรื.องการลดนํ$ าหนกั ซึ. งเดิมนํ$ าหนกัตวั 74 กิโลกรัม 
หนา้ทอ้งยื.นออกมาชดัเจน ตนไดข้อคาํปรึกษาจากจิตอาสา เรื.องการลดนํ$ าหนกั จิตอาสาไดแ้นะนาํ 
ให้รับประทานอาหารสุขภาพอย่างต่อเนื.อง แต่ก็ยงัไม่มั.นใจว่าจะลดนํ$ าหนักได้หรือไม่ ตนได้
ตดัสินใจมาเขา้ค่ายสุขภาพทุกเดือน และไดน้ําความรู้ไปปฏิบตัิต่อเนื.อง เมื .อกลบัไปอยูบ่า้น
ประกอบกบัไดช้กัชวนเพื.อน ๆ เขา้มาเรียนรู้ในค่ายสุขภาพดว้ย แต่ช่วงแรก ๆ เพื.อน ๆ ไม่สนใจหาว่า 
“บา้หมอเขียว” จนกระทั.งไดเ้ขา้ค่ายสุขภาพครั$ งที. 5 นํ$ าหนกัลดลงมาเหลือ 68 กิโลกรัม รวมลดลง  
6 กิโลกรัม การเปลี.ยนแปลงดา้นร่างกายที.เห็นชดัเจนอีกประการหนึ. ง คือผิวบริเวณใบหน้าที.เคย
หมองคลํ$า กลบักระจ่างใสขึ$น เคยมีอาการผื.นคนั บริเวณแขน ใชย้าหม่อง ยาทาผิวหนงัหลายขนาน
ก็ยงัไม่หายแต่เมื.อทดลองใชปั้สสาวะทาเพียงครั$ งเดียว ผดผื.นคนัก็หายไปหมดอยา่งไม่น่าเชื.อ ทาํให้
ตนยอมรับและเชื.อมั.น ในสรรพคุณของนํ$ าปัสสาวะอยา่งสนิทใจ ปัจจุบนัเหลือจากการใชง้าน ตน
จะเก็บใส่ขวดไวใ้ช้เผื.อมีกรณีฉุกเฉินเจ็บป่วยกะทนัหันก็นาํมาใช้ไดเ้ลย นอกจากนั$นจะเก็บไวใ้ช้
ดองเปลือกมงัคุด เอาไวท้าแผลใหก้บัสมาชิกในครอบครัวอีกดว้ย 

ก่อนเขา้ค่ายครั$ งล่าสุดแพทยที์.รักษาโรคเบาหวานไดน้ดัตรวจอาการตามปกติ แพทยไ์ด้
ตรวจสอบเปรียบเทียบประวติัการตรวจยอ้นหลงั พบวา่ระดบันํ$ าตาลในเลือดไดรั้บการควบคุมเป็น
อย่างดีต่อเนื.อง ส่งผลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จากครั$ งแรก ๆ ระดับนํ$ าตาลในเลือด คือ 226 mg/dl. 
หลงัจากไดเ้ขา้มาเรียนรู้ในค่ายสุขภาพและปฏิบติัตนอยา่งต่อเนื.อง พบวา่ระดบันํ$ าตาลในเลือดลดลง 
ล่าสุด 124 mg/dl.แพทยพ์ิจารณาใหห้ยดุการใชย้าลดนํ$ าตาล เหลือเฉพาะยาลดไขมนัในเลือดซึ. งตอ้ง
มีการติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการณ์ในคราวต่อไป ทาํให้ผูป่้วยดีใจมาก ซึ. งแต่เดิมมี
ความคิดไม่อยากกินยาไปตลอดชีวติไดแ้นะนาํและช่วยเหลือเพื.อน ๆ ในที.ทาํงาน ให้หายจากอาการ
ไม่สุขสบาย ซึ. งตนคิดว่าเป็นกุศล ส่งผลให้ตนหายจากการเจ็บป่วยดว้ย มีแนวคิด “เน้นการพึ.งตน 
และแบ่งปันเกื$อกลูผูอื้.น” 

ขณะนี$ มีความพอใจกบัรสชาติอาหารในค่ายสุขภาพมาก ยงัแปลกใจตนเองวา่ ทาํไมรู้สึก
อร่อย แตกต่างจากครั$ งแรก ๆ ที.เขา้ค่าย แอบคิดวา่ แม่ครัวแอบใส่ผงชูรสหรือเปล่า? “หมอเขียวบอก
ว่า คนที.รับประทานอาหารสุขภาพไดอ้ร่อย ถือว่าเป็นคนมีบุญ” จึงทาํให้รู้สึกภาคภูมิใจในตวัเอง
มากว่า ตนเองเป็นคนมีบุญ การใช้เทคนิคยา 9 เม็ด ตอ้งปฏิบตัิอย่างต่อเนื.อง จึงจะส่งผลการ
เปลี.ยนแปลงทางสุขภาพในทางที.ดีขึ$นได ้ใชห้ลกัเศรษฐกิจพอพียง ลดค่าใชจ่้าย และตอ้งพึ.งตน 

(เรืองเพชร สามเมือง. สัมภาษณ์ 2557, ธนัวาคม 9) 
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กรณีศึกษาที. 
1.75 กนกวรรณ คงทรัพย ์
หญิงไทย    
จงัหวดัขอนแก่น  
ภูมิแพ ้ไมเกรน ริดสีดวง   

 
อาการ ภูมิแพส้ารเคมี ไมเกรน ริดสีดวง เรอ จามมาก ถา้ไม่ใชย้าจะไม่หยุดจาม แพส้ารเคมี ที.

ผวิหนงัตั$งแต่เกิด 
ปฏิบติัตวัด้วยแพทยว์ิถีธรรมดื.มนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็ปั.นย่านางใบเตย กวัซาขูดเอง ถ้า 

ไม่ถึงให้ญาติทาํให้ สวนลา้งลาํไส้ เชา้เยน็แช่มือแช่เทา้ 2 ครั$ งต่อวนัหยอดจมูก หู ตา เหงือกโยคะ 
กดจุดช่วงเชา้ ทาํรับประทานอาหารปรับสมดุลฟังธรรมะ 

ผลจากการใช้แพทยว์ิถีธรรม ดี เหมือนปกติหายภูมิแพใ้นค่าย ใชฉี้.หมกัผม ผมขึ$นจากที.
ร่วงมากลดละกิเลสไดม้ากขึ$น โลภนอ้ยลง ซื$อของนอ้ยลง งดการแต่งหนา้มีสติมากขึ$น ปล่อยวางได้
เร็วทุกอยา่งไม่ใช่เรื.องบงัเอิญทุกอยา่งไม่ใช่เรื.องบงัเอิญ 

  (กนกวรรณ คงทรัพย.์ สัมภาษณ์ 2558, มกราคม 30) 
 

  
กรณีศึกษาที. 
1.76 นินทิกร ยาคอฟเซ่นส์ 
หญิงไทย   
ประเทศเดนมาร์ค 
โรคมะเร็งลาํไส้  

 
โรคมะเร็งลาํไส้ ลามไปที.ตบั ปอดประจาํเดือนผิดปกติ หลงัจากแต่งงานตอนแรกหมอ

สันนิษฐานว่าเป็นริดสีดวงทวาร มีเลือดออก แล้วขอหมอส่องกล้องเจอก้อนเนื$อในลาํไส้ ถ่าย 
ไม่ออก ผายลมไม่ไดใ้หคี้โม ลามไปที.ศีรษะ ปะทุเป็นหนองปีกวา่ก่อนมาค่าย 

ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรมโดย ดื.มนํ$าสมุนไพร กวัซา สวนลา้ง-ใชน้ํ$าปัสสาวะ ปรับอาหาร  
ผลจากการใชแ้พทยว์ิถีธรรม ทาํให้หยุดมอร์ฟีนไดร้ะหวา่งให้คีโม แผลหนองที.ปะทุหาย 

และหายจากมะเร็ง ใชเ้วลาในค่าย 5 วนั มีความรู้สึกวา่ เหมือนไม่ใช่คนป่วยแลว้ 
 (นินทิกร ยาคอฟเซ่นส์.สัมภาษณ์ 2558, มกราคม 30) 
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กรณีศึกษาที.  
1.77 ปณิตา แสงประเสริฐ 
หญิงไทย 
ประเทศสิงคโปร์  
โรค Office Syndrom   
 

โรค Office Syndrom ปวดสะบกั ไหล่ทาํงานหนา้คอมพพ์ิวเตอร์ตลอดเวลา 
ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม โดยการทาํนํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดจากสมุนไพรดื.ม ทาํดีท็อกซ์ 

อุจจาระตกคา้งออกมาเยอะมาก ดื.มนํ$าปัสสาวะในค่าย ลืมตาในนํ$าปัสสาวะ ปรับอาหารทานผกัมากขึ$น 
ผลจากการใช้แพทยว์ิถีธรรม สายตาดีขึ$น (เดิมสายตาสั$น) สดชื.น มีกาํลงัอาการของโรค

ทุเลา ความเครียดลดลง ค่าใชจ่้ายลดลง 
(ปณิตา แสงประเสริฐ. สัมภาษณ์ 2558, มกราคม 30) 

 

 
กรณีศึกษาที. 
1.78 วสิาข ์โหตระ 
หญิงไทย อาชีพแม่บา้น 
ประเทศองักฤษ 
โรคเบาหวาน มะเร็ง ปวดหวั กระเพาะ ปวดประจาํเดือน 
 

โรคเบาหวาน มะเร็ง ปวดหวั เป็นโรคกระเพาะ ปวดประจาํเดือน 
ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ิถีธรรม กินนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็ (ผสมนํ$ าอุ่น) ใชฉี้.กินฉี. ทาฉี. หมกัผม 

โยคะ กดจุดทาํตาม Youtube กินผกัมากขึ$นฟังธรรมะ  
ผลจากการใชแ้พทยว์ิถีธรรม ทาํให้ปวดประจาํเดือนหายไป ผมนิ.มขึ$นอาการหาย มีกาํลงั 

ค่าใชจ่้ายลดลง จิตใจสบาย ธรรมของอาจารยห์มอ จี$ใจ กลวับาปมาก 
(วสิาข ์โหตระ. สัมภาษณ์ 2558, มกราคม 30) 
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กรณีศึกษาที.  
1.79 คุณหมี 
หญิงไทย อาชีพพยาบาล 
เมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย  

อาการตกขาว 
 
สุขภาพแขง็แรง แต่มาเขา้ค่ายเพื.อดูแลสุขภาพนาํไปใชใ้นการขบัพิษออกจากร่างกาย และ

แนะนาํผูอื้.นที.ป่วย 
ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม สวนลา้งช่องคลอดโดยใชฉี้. หยอดหูหยอดตาดว้ยฉี. กินอาหาร

ปรับสมดุล กินผกัปรับสมดุล 
ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิธรรม ตกขาวหาย ร่างกายแขง็แรงขึ$น ขบัพิษไดดี้จริง 

(หมี. สัมภาษณ์ 2558, มกราคม 30) 

  

 
กรณีศึกษาที. 
1.80 อรัญญา พรหมเนรมิต 
หญิงไทย อาชีพ พนกังานร้านอาหาร 
อาการผวิหนงัอกัเสบ  

 

ผิวหนงัอกัเสบ เอกซิมาร์ผิวหนงัอกัเสบปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ิถีธรรม ดื.มสมุนไพรฤทธิ>
เยน็สด ๆ ใช้ย่านาง ใบเตย อญัชนั ดีท็อกซ์ ขดูกวัซาเอง แช่มือ เทา้ ตวั ดว้ยสมุนไพร นํ$ าปัสสาวะ 
พอกดว้ยผงถ่าน ดินสอพองโยคะ กดจุด ปรับอาหารฤทธิ> เยน็ เปิดฟังธรรมจากซีดี ผลจากการใช้
แพทยว์ถีิธรรม หาพืชผกัรสฝาดมาพอก แปะ ดีขึ$นหลงัจากใชไ้ด ้3 วนั หาย ค่าใชจ่้ายลดลง 
 

 

กรณีศึกษาที. 
1.81 ครอบครัวคุณชุมพล ยอดสะเทิน 
จงัหวดัมหาสารคาม  
โรค SLE ระยะสุดทา้ย และไตวาย  
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SLE ระยะสุดทา้ย และ ไตวายขณะทอ้งได ้3 เดือนทอ้งขณะที.เป็น SLE ระยะสุดทา้ย และ
ไตวาย หมอแนะนาํใหท้าํแทง้ ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม กินนํ$ายา่นางกินนํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด
ตั$งแต่ตั$งครรภจ์นถึงปัจจุบนัสวนลาํไส้ ทาํดีท็อกซ์ให้ลูกขณะลูกอายุ 2 เดือน เพราะเด็กป่วยเกิดมา
นํ$าหนกันอ้ย ตวัเล็กกินทุกครั$ งที.ฉี.ออกมา ตลอดระยะเวลาของการรักษาทอ้ง กินผกัตลอดระยะเวลา
ตั$งครรภ์ ผลจากการใช้แพทยว์ิถีธรรมเลิกใช้ยาแผนปัจจุบนั อาการหายจากโรค ผลจากการตรวจโรค  
มีค่าเป็นปกติ ค่าใชจ่้ายลดลง ความเครียดลดลง  
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.82 นวลพรรณ 
อาชีพ พยาบาล 
ปวดเข่าเรื$ อรัง 

 

อาการ ปวดเข่าเรื$ อรัง 10-20 ปี กินยาของหมอและวิตามินเสริมกินยา 30 เม็ดมื$อ ร่วม 100 เมด็
ต่อวนัเป็นเวลา 10-20 ปี 

ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ิถีธรรม กินนํ$ าย่านาง ออกกาํลงักาย ดีท็อกซ์สวนทวาร ใชน้ํ$ าปัสสาวะ
ผสมนํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด 

ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิธรรม ช่วงแรกมีจุดแดง ๆ เป็นผื.น ยิ.งกินยิ.งผื.นขึ$น ปรึกษาหมอแลว้
เป็นพิษประทุถุงนํ$าใตต้าหายภายในวนัเดียว ผื.นแดงลดลงอาการปวดหวัหายไปหลงัจากทาํดีท็อกซ์ 
อาการปวดเข่าทุเลา ค่าใชจ่้ายลดลง ความเครียดกงัวล ลดลง ไม่ตามใจตวัเอง (เรื.องกิน) มุ่งหมายที.
ประโยชน์มากกวา่ 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.83 กนัตพล มุสิกพงศ ์
อาชีพ เรียนแพทยแ์ผนจีน 
กลา้มเนื$อหดเกร็งทั$งตวั  

 
อาการ กลา้มเนื$อหดเกร็งทั$งตวั อ่อนเพลีย 
รักษาโดยแผนจีน แผนไทย ไคโรแพรคติกสมุนไพร ฝังเข็ม 5 ปี 
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ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ิถีธรรม ดื.มนํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สดกวัซาขูดแผ่นหลงั ทาํดีท็อกซ์ 
แช่มือแช่เทา้ ตามที.ทางค่ายจดัใหดื้.มปัสสาวะ โยคะตามกิจกรรมช่วงเชา้ กินอาหารปรับสมดุล 

ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิธรรมดีขึ$น 70 เปอร์เซ็นต ์ใน 3 วนั เมื.อปรับอาหาร รสชาตินํ$ าปัสสาวะ
ดีขึ$น เหมือนนํ$ าชา อร่อย ไม่หิว ไม่กินอาหารนอกจากที.ทางค่ายจดัให้ ทาํ 3 ครั$ ง ครั$ งละ 3,000 ซีซี  
ดีขึ$น เห็นทนัตา ละกิเลส ละอตัตา ทาํจิตให้เป็นสมาธิไดดี้ขึ$นหลบัสบาย นอน 3-4 ทุ่ม ตื.นตี 4  
น่าจะมาตั$งนานแลว้ จะพาญาติมาทุกคนเลย ลดกิเลส ลดอตัตา ใจมีสมาธิดีขึ$น 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.84 บลัชลี 
อาย ุ35 ปี 
มะเร็งเตา้นมระยะที. 2  

 
ประวติัความเจบ็ป่วยและการแกไ้ข 

- เป็นมะเร็งเตา้นมระยะที. 2 มาเขา้ค่ายแพทยว์ิถีธรรม ปฏิบติัตวัเคร่งครัดต่อเนื.อง 6 เดือน 
ไปตรวจไม่พบเชื$อมะร็งหรือสารที.จะก่อมะเร็งใด ๆ  

- ชะล่าใจ ประมาท กลบัไปทาํพฤติกรรมแบบเดิม ๆ รับประทานเนื$อสัตว ์จนเกิดเป็น 
“ก้อนซีสต์” ขึ$นอีกครั$ งมีอาการร้อนในมากตรงตาํแหน่งเดิม ก็ได้เขา้ค่ายอีก ผ่าตดัก้อนซีสต์แล้ว
รักษาดว้ยแพทยว์ถีิธรรม ตอนนี$ รู้วธีิรักษามากขึ$นเห็นใจคนอื.นที.เป็นมากกวา่ และเห็นชดัวา่หลกัการ
ของแพทยว์ถีิธรรมทาํไดผ้ลจริง 

- สิ.งสาํคญัของตวัเอง คือ อารมณ์ที.เครียด และพกัไม่พอ จึงกลบัมาเขา้ค่ายพระไตรปิฎก
เพื.อยกระดบัจิตวญิญาณและฝึกการปล่อยวาง 

- ผลของการเปลี.ยนแปลงที.ชดัเจน คือ กอ้นยุบลง มีกาํลงัใจมากขึ$น ออกกาํลงักายมาก
ขึ$น และจะใชว้ธีินี$ รักษาตวัเองจนกวา่จะหายขาด 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.85 อารมณ์ ชิดเชื$อ 
คนัในหู เป็นเชื$อราในหู 
 
ประวติัการเจบ็ป่วยและการแกไ้ข 
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1. คนัในหู เป็นเชื$อราในหู 
2. หมอแผนปัจจุบนับอกวา่ระวงั อยา่ใช ้Cotton bud ปั.นหูบ่อย เพราะจะเป็นมากขึ$น 
3. อสม.แนะนาํใหเ้ขา้รับการอบรมในค่ายแพทยว์ถีิธรรม   
4. เมื.อเขา้อบรมในค่ายแพทยว์ถีิธรรม ไดห้ยอดหูดว้ยนํ$าสกดัสมุนไพร 
5. มีแผน่ฝ้าขาวหลุดออกมา 2 ชิ$น หายคนัในหูทนัที 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.86 ฐิติรัตน์ 

 หญิงไทย อาย ุ55 ปี อาชีพอดีตขา้ราชการกรมการพฒันาชุมชน  

 จงัหวดัสุพรรณบุรี 

โรคมะเร็งเตา้นมระยะ 3 
 
ประวติัการเจบ็ป่วยและการแกไ้ข 

- เป็นมะเร็งเตา้นมระยะ 3 ค่อนไปทางระยะ 4 มาเป็นเวลา 17 ปี 
- มีอาการตวัเหลืองหนา้เหลือง 
- เจอกอ้นที.เหนือนมดา้นขวา ไปตรวจที.โรงพยาบาล ผลตรวจเป็นมะเร็งขนาด 3.8 ใน 

ปี 2538 ผา่ตดัในปีต่อมา 2539 แลว้ตอ้งฉีดคีโม 12 เข็ม พอฉีดได ้3-4 เข็ม ประจาํเดือนก็แห้ง และ
ปวดมาก กินอะไรไม่ไดต้ลอด 7 วนั ฉีดเดือนละ 2 เข็ม ทรมานมาก ตอ้งฉายแสง 28 แสงตามสเต็ป
ที.โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อเนื.องไปทุกวนั จนกวา่จะครบ แต่พอทาํไปได ้15 วนัเริ.มเหนื.อย จะหยุดก็
ไม่ได ้ถา้หยดุตอ้งเริ.มใหม่ ตอ้งอดทนฝืนทาํไปจนครบตามขั$นตอน หมอบอกจะอยูไ่ด ้3 ปี  

- ผา่นไป 1 ปี 9 เดือน เริ.มเป็นงูสวดั ปวดไปถึงกระดูก หนา้ดาํคลํ$าไหม ้คิดจะกลบัไป
ตายที.บา้นที.จงัหวดัสุพรรรณบุรี เพราะทรมานมาก  

- ความทุกขท์รมานสุด ๆ เมื.อนอนอยูที่.บา้น เมื.อชนัขาขึ$น ลมโกรก มีทั$งมดและแมลงวนั
เขา้มาตอมนํ$าเหลืองที.แผลงูสวดัที.เป็นอยูค่รึ. งตวั หมอบอกวา่ถา้มนัพน้เลยหลงัมาตายแน่ แต่ตวัเองมี
กาํลงัใจบอกตวัเองเสมอวา่ “ ตายไม่ได ้” 

- ต่อมา มีคนแนะนาํค่ายแพทยว์ิถีธรรมที.เมืองกาญจน์ 25-31 มกราคม มาที.ค่ายนี$ เป็น 
ค่ายแรก ทาํยา 9 เม็ดทุกข้อ ใช้นํ$ าปัสสาวะตลอด ตั$ งใจฟังคุณหมอบรรยาย อาการที.ไม่สบาย
ทั$งหลายนั$นทุเลาเบาบางเป็นอยา่งมาก 
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ผลจากการรักษาดว้ยวิธีนี$ คือเบาเนื$อเบาตวั แมว้า่ตรงแผลฉายแสงจะยงัแข็งและปวดมาก
เป็นมาถึง 11-12 ปีมีกาํลงัใจดี สดชื.นแจ่มใส อารมณดี มั.นใจวา่จะอยูก่บัมะเร็งไม่นานเขาก็จะจากไป 

 

 

กรณีศึกษาที. 
1.87 จรีขาว ยา่นยาว 
อาย ุ50 ปี 
ความดนัโลหิตตํ.า และภูมิแพ ้
 

ประวติัการเจบ็ป่วยและการแกไ้ข 
เป็นโรคความดนัตํ.าภูมิแพแ้พอ้าหารปรุงทุกอยา่งไม่สบาย คิดแต่จะตายอยา่งเดียวพี.เลี$ ยง

ช่วยหยอดตาหยอดหู เป็นครั$ งแรก เวียนหวั บา้นหมุน ลืมตาไม่ไดห้มือนจะหมดสติพี.เลี$ ยงช่วยนวด
ให้ เขาบอกว่าพลงัชีวิตยงัเยอะอยู่ ประมาณ 15 นาทีก็ลุกเดินไดจ้ากวนันั$นมาก็ปฏิบติัยา 9 เม็ดมา
เรื.อย ๆ กระทั.งอาการไม่สบายต่าง ๆ ทุเลาลง ทานเจมา 19 ปี ตั$งปณิธาณไวว้่าถา้หายจากอาการ 
ไม่สบายครั$ งนี$จะเดินทางเผยแพร่หลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้ 

(จรีขาว ยา่นยาว. สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 17) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.88 ปาริษา ชาํนาญแกว้  
โรคมะเร็งหลงัโพรงจมูก 

 
ประวติัความเจบ็ป่วยและการแกไ้ข 

- เป็นมะเร็งหลงัโพรงจมูก โดยศูนยม์ะเร็ง ไดร้ะบุว่าเป็นระยะที. 3 และลุกลามไปที. ต่อม
นํ$าเหลืองที.ขา้งคอทั$งสองขา้ง  

- เครียด และมะเร็งลุกลามอยู ่7 ปี ไปผา่ตดั ปากเบี$ยวกลบัมา ตอ้งผา่ตดัเพิ.มเติม 
- ดว้ยความกลวัตายจึงหนีการผา่ตดัไปที.ค่ายแพทยว์ถีิธรรมที.ชะอวดปฏิบติัตาม

คาํแนะนาํในหลกัการแพทยว์ิถีธรรมอยา่งเคร่งครัด 
- อาการไม่สบายต่าง ๆ ดีขึ$นตามลาํดบัจนกระทั.งหายดีแลว้ 
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กรณีศึกษาที. 
1.89 อรพรรรณ พงศกร  
โรคมะเร็งเตา้นม 
 

ผา่ตดัมะเร็งเตา้นมมา 9 ปีแลว้ แต่ก็กงัวลใจ กลวัเป็นอีกไม่เชื.อวา่มะเร็งจะหายไดใ้นตอน
แรกอาหารในค่ายก็กินไม่ได้ ในเวลาต่อมาค่อย ๆ ฝึกปฏิบติั ทานขา้วเปล่ากบัเกลือ เพราะเห็น
ประโยชน์ในการฟื$ นฟูสุขภาพ 

ป่วยกลางดึก ตี 3 มารักษาที.ค่ายทาํดีทอ็กซ์ ดื.มนํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด จดักระดูกก็ดีขึ$น
ตามลาํดบั จนกระทั.งวนันี$  หายดีแลว้ 
 

 

กรณีศึกษาที. 
1.90 สุพรรัตน์ โกติรัตน์ 
อ.ทุ่งสง จ.สงขลา 
ขาบวม กระดูกแตก  

 

ลม้ ขาบวม กระดูกแตก กระดูกที.แตก ก่อนหนา้นั$นไปรักษากบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั หมอ
บอกว่า ตอ้งใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือนจึงจะหาย ขาที.บวม แช่ในนํ$ าปัสสาวะ กระดูกที.แตก ใช้
หลกัการแพทยว์ิถีธรรม ใชเ้วลา 1 เดือนกบั 10 วนั ก็หายเป็นปกตินอ้ยกวา่ที.หมอแผนปัจจุบนับอก
วา่ 2 เดือน ขาที.บวมใช ้กากยา่นางพอก ร่วมกบัการใชถ้ว้ยดูด ป๋ากว้นก็ยบุหายเป็นปกติ 

กินของเบื.อเมา “หวัโหรา” จิตอาสาแพยว์ิถีพุทธให้ดื.มนํ$ ารางจืด ทาํดีท็อกซ์ ทั$งอว้กและ
หมดแรง ดื.มนํ$าถ่าน ดื.มนํ$าอุ่น ค่อย ๆ ดีขึ$น 

 

กรณีศึกษาที. 
1.91 สุวรรณี วงัไพศาล 
หญิงไทย 
จงัหวดันครราชสีมา 
ไทรอยด ์ความดนัโลหิต กระดูกเบา้สะโพกเบียดกนั 

ป่วยเป็นไทรอยด์ ความดนัโลหิต ลมปราณล็อกหลงัจากไปนวดมา กระดูกเบา้สะโพก
เบียดกัน ปวดมาก เดินไม่ได้ ตอ้งผ่าตดักระดูกขา มาอยู่กับหมอเขียวที.ดอนตาล เดินไม่ได้ตอ้ง
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ปัสสาวะและดีท็อกซ์บนเตียงนอน ใช้ทั$งหมดของยา 9 เม็ด เน้นธรรมะ รู้เพียรรู้พกั มีส่วนในการ
หายกวา่ 70 เปอร์เซ็นต ์ขณะที.อาหารมีแค่ 30 เปอร์เซ็นต ์ ทุกคนให้กาํลงัใจหมด 6 เดือนผา่นไปจึง
เริ.มเดินไดอี้กครั$ ง 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.92 พชัรินทร์ ปทุมพร 
หญิงไทย อาย ุ68 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

โรคมะเร็งกระดูก 
  

มาเขา้ค่ายหมอเขียวได ้4 วนั อาเจียนออกมาเป็นเลือด 3 หอบคลาํ ๆ ดูมีชิ$นเนื$ออยู่ดว้ย 
คลา้ยเสลดแต่ไม่ใช่ ไม่ไดต้กใจอะไร ลองบว้นออกมาอีก 3 ครั$ ง พบวา่เจือจางลง วนัแรกลองดื.มนํ$ า
ปัสสาวะผสมสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด วนัที.สองคลื.นไส้อยากอาเจียน ส่วนวนัที.สามไม่มีอาการอะไร
สวนลา้งลาํไส้ ทานอาหารปรับสมดุล กวัซา แช่มือแช่เทา้ ฟังธรรมะ ตอนนี$ เดินไปมาได ้ไม่กลวัหก
ลม้ อาการดีขึ$น 80 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 6 วนัที.มาเขา้ค่าย จะกลบัไปปฏิบติัที.บา้นต่อ อาจารยต์รวจ
สุขภาพทุก 2 เดือน ทานยาเป็นกอบ วติามิน หรือแคลเซียม แต่ไม่ไดช่้วยอะไรเลย 

(พชัรินทร์ ปทุมพร. สัมภาษณ์. 2555, เมษายน 18) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.93 สุรีย ์เฮงจิตตระกลู 
หญิงไทย 
จงัหวดัราชบุรี 
โรคความดนัอาการติดกาแฟ 
 

ติดกาแฟมา 30 ปี ดื.มวนัละ 3-4 ครั$ ง มีภาวะร้อนเกิน เขา้ค่ายหมอเขียวแลว้ นํ$ าหนกัลด  
3 กิโลกรัม ความดนัลดลง ตวัเยน็ลง เลิกกาแฟไปได ้2 เดือนกวา่ 

(สุรีย ์เฮงจิตตระกลู. สัมภาษณ์. 2555, สิงหาคม12) 
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กรณีศึกษาที. 
1.94 คุณแม่สามีจิตทิตภา คุณกณัหา 

โรคเบาหวาน 
   

เขา้ค่ายหมอเขียวครั$ งแรกปี 2553 ฉุกใจจากคาํพูดหมอเขียว “เบาหวานคือโรคกระจอก” 
ทั$งที.พึ.งเสียคุณแม่ดว้ยโรคเบาหวานได ้2 ปี ขณะเดียวกนั แม่สามีก็เป็นเบาหวาน ไม่สบายหนกั มี
กอ้นเนื$อบนหัวเท่าไข่เป็ด นั.งไม่ได ้ตอ้งนอนอย่างเดียว จึงตั$งใจฟังเพื.อที.จะนาํความรู้ไปช่วยแม่ 
ทาํกวัซา ใหดื้.มนํ$าปรับสมดุลสมุนไพรฤทธิ> เยน็จากที.เดินไม่ได ้5 เดือนต่อมาคุณแม่สามีเดินไดแ้ลว้ 
2 ปีกวา่ คุณแม่สามีหายขาดจากเบาหวาน คนที.เคยปรามาสต่างเขา้มาสอบถามเคล็ดลบั บางคนเอา
ผกัมาแขวนไวใ้หท้าํนํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็ ที.บา้นตอนนี$คนมาเตม็ไปหมด เหมือนเป็นคลินิกเลย  

(จิตทิตภา คุณกณัหา. สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน15) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.95 จิตทิตภา คุณกณัหา 
หญิงไทย 
อาการร้อนเยน็พนักนั 

 
ส่วนตวัมีปัญหาร้อนเย็นพนักนั ตอนเขา้ค่ายแฟนพนัธ์ุแทห้มอเขียว เป็นลมลม้ลงหน้า

หอ้งนํ$าเนื.องจากร่างกายคนเราร้อนอยูแ่ลว้ พอเขา้ค่ายปรับสมดุลมาก ๆ ร่างกายก็จะเยน็ เกิดร้อนเยน็
พนักนั หนกัตวั กาํลงัตก ตาพร่ามวั แกโ้ดยเอาผา้ชุบนํ$ าร้อนมาเช็ด เอาหัวหอม ตะไคร้มาให้ทาน 
ร่างกายสบาย สีหนา้มีเลือดฝาด 

อยากให้คนที.เข้าค่ายทดลองทาํทุกอย่าง ถ้าเกิดปัญหาได้ช่วยกันแก้ไขได้ หากไม่ทาํ  
กลบับา้นไปก็คงไม่ทาํเช่นกนั 

(จิตทิตภา คุณกณัหา. สัมภาษณ์. 2555,กนัยายน15) 
 

 

กรณีศึกษาที. 
1.96 นกับวชหมู่บา้นพลมั 
ชายเวยีดนาม 
อาการร้อนเยน็พนักนั 
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นกับวชหมู่บา้นพลมั 2 รูป มีอาการร้อนจดั เยน็จดั เหงื.อออกเยอะ หมดแรง มีไข ้ไม่สามารถ
ทาํงานได ้อีกรูปปวดทอ้ง ทอ้งร้อน มาเขา้ค่ายแค่วนัเดียว อาการก็ดีขึ$นไดเ้รียนรู้วธีิดูแลอาหารและจิตใจ 

(นกับวชหมู่บา้นพลมั. สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 19) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.97 ภานุมาศ ดาํริชอบ 
ชายไทย อาย ุ37 ปี 
จงัหวดัชลบุรี 
โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 
  

เป็นโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ทาํงานโรงกลั.น อยู่กับความร้อน เขา้กะ ทาํงาน
ล่วงเวลาบ่อย ๆ ทาํงานกนั 16 ชั.วโมงต่อวนั เครียด ชอบดื.มนํ$ าอดัลม กาแฟ กินเลี$ ยงสังสรรค์บ่อย 
เพื.อนร่วมงานหลายคนเสียชีวติดว้ยโรคมะเร็ง เบิกค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพเดือนละ 8,000-10,000 บาท 
เป็นเบาหวานทั$ งครอบครัว พ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหาร ก่อนตายทรมานมาก 
ทั$ งเจาะหลอดคอ เจาะเข็มนํ$ าเกลือ แสบลําคอจนไม่สามารถกลืนนํ$ าได้ มาเข้าค่ายหลายครั$ ง
ประทบัใจที.ทุกคนในค่ายมีศีล จะนาํความรู้ไปดูแลครอบครัว เพื.อนฝงู 

(ภานุมาศ ดาํริชอบ. สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 19) 
 

 

กรณีศึกษาที. 
1.98 กิจกนก โสมเกตรินทร์ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

นํ$าหนกัเกิน ทอ้งผกู 
 

นํ$าหนกัเกิน ทอ้งผกู ชอบทานเผด็ แสบร้อนทอ้ง เป็นริดสีดวง ทาํงานเขา้กะ 12-16 ชั.วโมง  
มาเขา้ค่ายหมอเขียว ทานอาหารมื$อแรก พะอืดพะอม กินแทบไม่ได ้แต่พอวนัที.สองรู้สึก

อาหารอร่อย ทาํดีท็อกซ์ กวัซาทุกเชา้ ทาํแลว้สบายเหมือนไดเ้กิดใหม่ เอาปัสสาวะหยอดตา แต่ยงั 
ไม่กลา้ดื.ม  

(กิจกนก โสมเกตรินทร์. สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 19) 
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กรณีศึกษาที. 
1.99 เด็กชายธนพร ตน้สายเพช็ร 
อาย ุ9 ปี 6 เดือน 
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  
 

เด็กชาย ธนพร ตน้สายเพช็ร อายุ 9 ปี 6 เดือน โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว All ชนิดเฉียบพลนั
เป็นตั$งแต่ 2 ขวบ 11 เดือน ตรวจพบที.เอกชนจึงยา้ยไปรักษาที.จุฬา แพทยบ์อกวา่ถา้โชคดีเป็นติดเชื$อ
ไวรัสที.ไขกระดูก แต่ถ้าไม่ใช่ก็มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยปิงปิงมีอาการหนาว ทั$งที.เป็นช่วงเดือน
เมษายน ต่อมาจึงมีไขที้.ฝ่าเทา้ไม่มีสีเลือด พอเจอมีไขสู้งจึงไปหาหมอให้ยาลดไขม้ากิน ไขล้ดลง  
แต่มีจํ$าขึ$นที.ขาสองขา้ง เป็นตุ่มแดงประมาณสิบเม็ด โดยคิดวา่เป็นไขเ้ลือดออก แต่หมอบอกวา่ตอ้ง
ปรึกษาหมอเกี.ยวกบัโรคเลือด ผลเลือดออกมาวา่เป็น ใชเ้วลารักษา 3 ปีการให้ยาไม่มีผล เพราะการ
ดูแลเรื.องอาหารเป็นอยา่งดีตั$งแต่เกิดหลงั 6 เดือนก็มีอาการลูกอณัฑะโต พอตน้ปี 2552 แค่ 20 วนั
เจาะไขกระดูกตอ้งผา่ตดัออกมามีอาการช็อคหงายหลงัไปเลยเฝ้าระวงั 24 ชั.วโมง ปิงปิงมีความกงัวล
ตอนเจาะไขกระดูกไม่หลบันอ้งกลบัมาใหย้าเหมือนเดิม 

เป็นความโชคดีของปิงปิงที.อ่านเจอหนงัสือยา่นาง คู่กบัการให้ยาแลว้ไดท้าํนํ$ าสกดัยา่นาง
เอง โดยคาํแนะนาํของอาจารยห์มอเขียว ฉีดพ่นที.แผลผ่าตดั อาการอบัเสบก็หายไปมีบางช่วง หมอ
ให้ยาสเตียรอยด์ เพื.อตา้นยาแกอ้กัเสบทาํให้เขากินอาหารเพิ.มมากขึ$น ทาํให้ถ่ายมากขึ$น จนเกิดฝีที.
ทวาร จึงให้แช่นํ$ าสมุนไพรฝีแตก ทาํให้เขาสบายมากขึ$นแต่ยงัมีหนองอยูต่ลอดเวลา จึงตอ้งผ่าตดั
เพื.อเอาหนองออกมาให้หมด กินลึกเขา้ไปถึงลาํไส้ ให้ยาฆ่าเชื$ออย่างรุนแรง อาจารยห์มอให้ทาํนํ$ าสกดั
ใช้เองที.บา้นคุมอาหารได้ แต่อยู่ที.โรงเรียนกินเนื$อสัตว ์แต่เขาจะเริ.มรู้ว่าเขาจะตอ้งงดอะไรบา้ง  
ไปดูแลตวัเองที.อินเดียประมาณ 6 เดือน ตวัเขาเขม้แข็งมากจึงให้ฝึกโยคะ สิ$นปี 2554 ขอคาํแนะนาํ
จากหมอเขียว ตั$งใจให้เขาไปเรียนต่อที.อินเดียเพื.อให้ออกห่างจากเทคโนโลยี และให้อยู่กบั
ธรรมชาติ แต่ปิงปิงแข็งแรงมาก เพราะใชย้า่นางคู่กบัเคมีบาํบดั พอครั$ งที.สามนี$หมอบอกวา่การให้
ยาอยา่งเดียวไม่พอ เราไม่ไดใ้ชฉ้ายรังสีที.สมอง แต่เราไม่ทาํ เซลลม์ะเร็งจะอยูใ่นนํ$ ารอบ ๆ สมองใน
เวลาไม่กี.สัปดาห์แสดงวา่สองครั$ งที.ใหย้าจะตอ้งเพิ.มยาตลอด ถา้คาํนึงถึงสุขภาพลูกเป็นหลกั หมอก็
เห็นดีดว้ยค่าใชจ่้ายรักษาไขกระดูก สามลา้นบาท รับรองหายแค่ 50 เปอร์เซ็นต ์เท่านั$นที.จะหาย แลว้
จะเกิดผลขา้งเคียงต่าง ๆ มากมาย เปลี.ยนระบบภูมิตา้นทาน น้อยคนที.จะมีอาการดี เราจึงเลือกที.จะมา
ทางเลือกแต่กบัปิงปิง ไดล้องใช้หลาย ๆ อย่าง ชีวจิตด้วย ให้วิตามินทางเส้นเลือดอาการไม่ดีขึ$น
โรงพยาบาลไม่ใหค้วามจริง แต่เราถามรายละเอียดรู้วา่ปิดบงัเราจึงเลิก 
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กลบับา้นมาปฎิบติัแบบง่าย ๆ ย่านางอยู่กบับา้น แช่มือแช่เทา้ด้วยนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เย็น  
แต่คุณพอ่ยงัไม่เชื.อ จึงอธิบายแลว้โทรหาหมอเขียวอาจารยห์มอเขียวจึงแนะนาํว ่าจะมารักษาทั$งสอง
ทางก็ได ้หรือจะให้อาจารยห์มอดูแลอยา่งเดียวก็ได ้ถา้คนคนหนึ. งจิตใจเขม้แข็งที.จะสามารถดูแล
ตวัเองไดข้นาดนี$  ก็น่าจะดีขึ$นได ้เรื.องฉี.เขา้ใช้ร่วมดว้ยก็ดี ก่อนปีใหม่เรามาที.นี. แช่สมุนไพรทั$งตวั 
ทาํไม่กี.วนัเขาขอไปเรียนไดต้อนเชา้แช่ มาพอก แช่ ทาํนํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด พร้อมฉี.เราปฏิบติัตวั
มาก่อนสามสัปดาห์ มีการหยอดตา หยอดหู แช่ตวั พอทานอาหารขา้งนอกเขาจะมีอาการ ปิงปิงจะ
รู้ตวัเองวา่ อาหารแสลง เมื.อวานทานสลดัไดดี้ ปิงปิงทาํดีทอกซ์ กวัซา ทานอาหารสุขภาพแลว้ดีขึ$น 
ไดล้งฐานงานสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด ทาํไดต้อนรักษากบัหมอไม่เจ็บ ชอบอาหารที.นี. ไม่ค่อยทาํโยคะ 
อาจารยดู์สภาพแลว้ทาํได ้60 เปอร์เซ็นต ์ก็กินปลาไดนิ้ดหน่อยทาํใจไดก้บัอาหารตอนนี$สบายดี 

คุณพ่อรับจา้งทาํงานที.โรงแรมแถบชลบุรี ให้ภรรยาดูแลปิงปิง เราเชื.อวา่ตอ้งหายเป็นอีก
ทางเลือกอีกทาง ดีกับลูกด้วยก่อนมาสองสัปดาห์ดูแล งดเนื$อสัตว์ เราก็งดด้วยทั$ งครอบครัว 
เป็นเพื.อนปิงปิงดว้ย รักษาพร้อม ๆ กนั โชคดีเป็นเด็กเปิดใจ พอทาํแลว้ดีก็เชื.อฟังดี เราก็ให้กาํลงัใจ
ใหดี้กบัครอบครัวละลูกเราหาวธีิที.ดีที.สุด 

คุณแม่ปิงปิง ก่อนที.จะมาเราก็รักษาทางนี$ เราก็ไดล้องใชแ้ลว้ไม่ดี จนเราหาทางเลือกอีก
ทางแลว้คน้หาเจอก็ตอ้งลองวา่อะไรเหมาะกบัเรามากที.สุด 

(วไลพร ตน้สายเพชร. สัมภาษณ์. 2555, สิงหาคม 4) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.100 นางจิราภา ปาตีคาํ 
หญิงไทย อาย ุ49 ปี 
จงัหวดัลาํพนู  
โรคสะเก็ดเงิน 
 

ชื.อ นางจิราภา ปาตีคาํ ชื.อเล่น น้อยหน่า อายุ 49 ปี บา้นอยู่อาํเภอบา้นโฮ่ง จงัหวดัลาํพูน 
เป็นสะเก็ดเงินมา 23 ปี 

เมื.อก่อน มวัแต่ทาํงาน หาเงิน กงัวลใจหลาย ๆ เรื.อง ทาํให้สะเก็ดเห่อขึ$นเยอะมาก เป็น
อาการสะเก็ดเงินมา 23 ปี อาการปวดหลงัก็กาํเริบขึ$นไม่ทุเลาลงเลย พร้อมกบัอาการป่วยต่างๆ ก็
ตามมาเป็นขบวนใหญ่เลย เมื.อมาพบแพทยว์ถีิธรรมใชว้ธีิถอนพิษ 9 อยา่ง และดบัทุกขที์.เหตุ ปรากฏ
วา่อาการดีขึ$นมาก 
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ก่อนจะมีอาการเป็นสะเก็ดเงิน จะมีอาการต่อมทอลซิลอกัเสบบ่อยมาก ๆ เป็นมา 4-5 ปี 
ก่อนพบสะเก็ดเงิน 18 ปี รวม 23 ปี ใน 1 ปี จะนอนโรงพยาบาล 4-5 คืน กินยา ฉีดยา ทายา หลงั ๆ 
ทายาอยา่งเดียว หายตามอาการ ยาหมดอาการกาํเริบอีก 

การตรวจรักษา จะตรวจที.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
เคยมีอาการร้อนมาก เนื$อตวัแดงเป็นปื$ น ปวดตามเนื$อตวัในร่างกาย เกือบจะเอาชีวิต 

ไม่รอด รักษาดว้ยนํ$าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด จากใบยา่นาง ใช ้3 เวลาก่อนอาหาร บางทีก็เพิ.มก่อนนอน 
รู้สึกเบาเนื$อเบาตวั แต่ไม่ถึงกบัโล่ง 

จะดื.มนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด นํ$ าวา่นหางจระเข ้เป็นประจาํ ดื.มมานาน 2 ปี 5 เดือนแลว้ 
เมื.อดื.มนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> เยน็สด แลว้ อาการที.เคยเป็น เช่น หวดั ไข ้ปวด คนั บางอยา่งห่างๆ ไปเลย 
บางอยา่งไม่กลบัมาเป็นอีก หรือนานๆจนลืม ถึงจะกลบัมาเป็นอีกครั$ งหนึ.ง 

การกวัซา จะทาํที.แผน่หลงั แรก ๆ ทาํกวัซาบ่อยมาก หลงั ๆ นาน ๆ ที ศีรษะ ใบหนา้ แขน 
มือ และขาเทา้ นาน ๆ ทาํที ทั$งตวั นาน ๆ ที มวัแต่เอาเวลาไปทาํอยา่งอื.น ปวดหลงั ปวดเอวมาก ใช้
ครีมขี$ผึ$งฤทธิ> เยน็ แผน่หลงั คอ หวั หนา้ เมื.อไม่สบาย กวัซาแลว้รู้สึกโล่ง เบาสบาย แต่เนื.องจากทาํ
ไม่ต่อเนื.องจึงรู้สึกว่าปวด เป็น ๆ หาย ๆ ครั$ งแรกก็ขยนักวัซาทุกวนั เมื.อโรคคลี.คลายลงบา้งแลว้ก็
นานๆ ทาํที ทาํตอนปวดหลงั ปวดเอวหรือยกของหนกั 

3 เดือนแรกหลงัจากเขา้ค่าย เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2555 รู้สึกว่าทุกสิ.งที.เป็นสิ. งก่อ
โรค จะเบาลงอยา่งเห็นไดช้ดั ระยะหลงัถึงปัจจุบนั ถา้ปวดถึงจะทาํกวัซา ช่วงวนัที. 25-30 ตุลาคม 
2557 เป็นไข ้ไอ เจบ็คอมีเสมหะมาก ใชว้ธีิกวัซา ปรากฏวา่อาการทุเลาลงตามลาํดบั 

เมื.อเวลาอืดทอ้ง หนักเนื$อตวั จะทาํดีท็อกซ์ ด้วยนํ$ าปัสสาวะและนํ$ าธรรมดา ปริมาณ 
250 และ 1,200 ซีซี ใช ้2 ขวด ทาํช่วงเช้าหลงัตื.นนอน ประมาณ 10 นาที ทาํแลว้รู้สึกเบาทอ้ง เบา
เนื$อตวั นอกจากจะเบาเนื$อตวัแลว้ อาการปวดหลงัและเอวก็ทุเลาลงอยา่งเห็นไดช้ดั ต่อเมื.อไปยกของ
หนกั และทาํงานผดิท่าก็จะแสดงอาการปวดอีก จึงตอ้งระวงัหรือรู้สึกตวัตลอดเวลาวา่ทาํอะไรอยู ่

การแช่มือแช่เทา้ ไดน้าํมาใชแ้กอ้าการเหล่านี$ คือ  
1. ตวัร้อน เป็นไข ้ในช่วงระยะเวลา วนัที. 3 พฤษภาคม-6 พฤศจิกายน 2557 แช่ตวัวนัละ

ครั$ งดว้ยนํ$ าสมุนไพรฤทธิ> ร้อนและเยน็ อุ่นจดัพอทนได ้นาน 3 นาที ยก 1 นาที  3 ครั$ ง ลดอาการตวั
ร้อนเป็นไขดี้ขึ$น ไดใ้นเวลา 3 วนั   

2. มือเด็กอายุ 12 ปี โดนนํ$ ายาปรับผา้นุ่มมีรอยชํ$ าหลงัมือขวาประมาณ 1 เซนติเมตร และ
รอยดาํหลงันิ$วมือทั$งสองขา้ง ตั$งแต่ 1-4 พฤศจิกายน 2557 ไม่ยอมแช่มือแช่เทา้ หลงัจากตกลงยอม
เมื.อ 5-6 พฤศจิกายน 2557 ถึงยอมแช่ ปรากฏว่ารอยดาํที.นิ$วมือ เริ.มจางลงที.ละนิด (แช่วนัละครั$ ง
ตอนเยน็) 
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3. หญิงสาวอาย ุ22 ปี มีตุ่มนํ$าใสๆออกขอ้ศอก คนัและเจ็บ (จาํวนัเดือนปีไม่ได)้ มีเวลาแช่
มือเทา้ก็เสาร์ อาทิตย ์บางอาทิตยก์็วนัเดียว แลว้แต่โอกาสอาํนวยนับไดป้ระมาณ 3-5 ครั$ ง อาการ
ทุเลาอยา่งเห็นไดช้ดั จนหายไปเลย (ดีขึ$นไดภ้ายใน 3-5 ครั$ ง) 

ดิฉนั จะมีขี$ตามาก ขอบตาหนา แววตาดุดนั อารมณ์เศร้าหมอง เมื.อใชน้ํ$ าปัสสาวะหยอด
ตา หยอดหู หยอดจมูก นานๆเขา้ สภาพร่างกายโดยทั.วไปดีขึ$นตามลาํดบั อารมณ์ก็ดีตามไปดว้ย 

ปวดหลงั เอว  ใชก้ารเดินเร็วช่วงเชา้  ปวดเนื$อตวั ไดท้าํโยคะ ในตอนเชา้ ปวดกลา้มเนื$อ
ทุกส่วน กดจุดลมปราณ ในช่วงเชา้ สลบักนั เมื.อทาํแลว้ ครึ. งชั.วโมง-1 ชั.งโมง พบวา่มีอาการเบาสบาย 
แต่ไม่โล่ง ตอ้งแบ่งเวลาระหวา่งเดินเร็วและโยคะ กดจุดลมปราณเพื.อลดความร้อนในตวั ร่างกาย 
ระบายความปวดเมื.อยกลา้มเนื$อ  เมื.อมีอาการไม่สบายตอ้งรีบระบายทนัที สามารถลดอาการไดเ้ร็วมาก 

ทอ้งอืด ทอ้งเฟื$ อ ผิวพรรณดูไม่ได้ กินอาหารตามสูตรแพทยว์ิถีธรรม 3 มื$อต่อวนั ทาน
ต่อเนื.อง เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือนโดยประมาณ รู้สึกตวัเบา เมื.อ 4-5 เมษายน - ตุลาคม 2555 ประมาณ  
6 เดือนแรกจะปฏิบติัเขม้ ปรากฏวา่ขา้งในร่างกายเยน็ลงอยา่งเห็นไดช้ดั ตอ้งเพิ.มฤทธิ> ร้อนบา้งตาม
อาการ เวลาที.มีอาการห่อเหี.ยว ทอ้แทไ้ม่มีพลงั จะตรวจดูลมหายใจบ่อยกว่าอยา่งอื.น ทุกเวลาที.เกิด
อาการ 20 นาที โล่งเป็นบางครั$ งแลว้ก็เป็นอีก รู้สึกวา่ตวัเองแบ่งเวลาไม่ถูก ระหวา่งภาระทางจิตที.จะ
ไปทาํอย่างอื.นพอไดส้วดมนต ์ทาํสมาธิ เดินจงกลม แลว้ก็โล่งใจ มีพลงัขึ$นมาทนัที ถา้ไม่สบาย ก็
พิจารณาลมหายใจตอนนั$น อาการไม่สบายใจจะลดลงทนัที หนกัตวั ผิวเป็นปื$ น เป็นขุย ดื.ม ทา อาบ 
ใชปั้สสาวะสด  ช่วง วนัที. 4-5 เมษายน 2555 – 8 พฤศจิกายน 57 จะดื.มตลอดทุกเชา้ทาํแลว้แข็งแรง 
เบาตวั สบาย เป็นนํ$ าอจัฉริยะจริงๆ อาการปวดตึง กลา้มเนื$อ ผิวพรรณดูไม่ได ้ก็กลบัไปในทางที.ดี
ขึ$นทุกๆอยา่งมีพลงัชีวติเตม็ นานๆ จะป่วยที ตั$งแต่ 4-5 เมษายน 2555 – 8 พฤศจิกายน 57  

ผวิเป็นตุ่ม หนาเตอะ หนา้ตาดูไม่ได ้น่าเกลียดทั$งเนื$อทั$งตวั จิตใจฟุ้งซ่าน อายไม่กลา้ออก
สังคม กลวัไปสารพดั ปวด คนั แสบ เจบ็ สรุปแลว้เกือบตาย หรือตายทั$งเป็นก็วา่ได ้ประมาณ 1 ปี 7 
เดือนโดยประมาณ (เพราะตอ้งทาํงานหนกักบัภาระประจาํวนัไปดว้ย) เริ.มมีผิวหนงัที.เขา้ที.เขา้ทาง 
ไม่ปวดตึงกลา้มเนื$อ มีพลงัชีวติที.ดีขึ$น และเมื.อเวลาผา่นไป 2 ปี 7 เดือนโดยประมาณก็สามารถบอก
ให้คนรอบขา้งหรือผูที้.สนใจการแพทยว์ิถีธรรมไดอ้ย่างเต็มที.ว่าเป็นการรักษา คือ เป็นหมอรักษา
ตวัเองได ้

ครั$ งแรกที.ไดป้ฏิบติัก็ยงัมีความกงัวลใจไม่นอ้ย หลงัจากตดัออกจากเหตุ หรือพิจารณาเหตุ
นาน ๆ ไปก็เขา้ใจและตอ้งทาํความเขา้ใจไปเรื.อยๆ ใชเ้วลานานอยูเ่หมือนกนัก็จะเขา้ที.เขา้ทาง ผลที.
เกิดสามารถยกระดบัจิตใจดีขึ$นกวา่เดิมมาก 

ครั$ งแรกสังคมรอบขา้งไม่ยอมรับ เมื.อผลดีแสดงออกมาทั$งร่างกาย (ผิวหนงัและจิตใจ) 
หนา้ตาเบิกบาน เริ.มยอมรับมากขึ$นเรื.อย ๆ แต่ติดที.ทิฐิของเขาเองที.กั$นตวัเองก็พยายามสื.อให้คนอื.น ๆ 
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มาลองทาํบา้ง โดยการทาํรายการวิทยุร่วมกบัอาจารยร์าตรี ห่านตระกูล บางคนก็บอกว่า ดูเธอทาํ
แลว้ยากเหลือเกินที.จะทาํตาม บางคนก็เริ.มทาํบา้ง ประหยดัมาก และร่างกายก็มีพลงัที.จะทาํงานทุก
อยา่งไดดี้กวา่การรักษาทางแผนปัจจุบนั จะนาํการแพทยว์ถีิธรรมเผยแพร่ใหผู้อื้.นโดยไม่คิดเงิน 

 (จิราภา ปาตีคาํ. สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 12) 
  

 
กรณีศึกษาที. 
1.101 ภราดร รังคะวิภา 
ชายไทย อาย ุ54 ปี 
จงัหวดันครพนม 
อาชีพ เจา้ของกิจการร้านขายกาแฟ นํ$าผกัผลไมปั้.น ขนมหวานไทย 
อาการปวดแขง็ตึง แผล ผพุอง ผื.นคนัจากร้อนเกิน  

 

 
เมื.อ 3 ปีที.แลว้ ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2555 ผมเริ.มมีอาการปวด แข็ง ตึง

ตามร่างกาย ซึ. งไม่เคยมีอาการเช่นนี$มาก่อนในระหวา่งวนัที. 3 ของค่าย (ค่าย 7 วนั) จิตอาสาก็มาช่วย
ดูแลตามอาการ พอจบค่ายก็กลบับา้นเป็นปกติ 

1 ปีต่อมา ผมมีอาการหนักกว่าเดิม จึงได้กลบัมาเขา้ค่ายอีก ในเดือนกรกฎาคมปี 2556 
อาการเจ็บป่วยของผมมีลกัษณะเป็นพิษปะทุออกจากร่างกาย น่อง - เทา้สองขา้งบวม, แขน – มือ
สองขา้งบวม, บริเวณคอ มีอาการคนั บริเวณเอวทั$งสองขา้ง มีอาการคนั เทา้และมือ มีอาการบวม 
ผวิหนงัจะเป็นแผล พุพองมีหนอง โดยเฉพาะที.เทา้ ผวิจะแตก เลือดไหล ยิ.งถา้เดินมากก็จะบวม และ
ผวิแตกเลือดไหลมากกวา่เดิม 

อาการของผมนั$น เคยเขา้รับการรักษาที.โรงพยาบาลประจาํจงัหวดัมาแลว้ครั$ งหนึ.ง นอน
โรงพยาบาลประมาณ 7 วนัเจาะเลือดไปตรวจหลายอยา่งเพื.อหา สาเหตุของการป่วย คุณหมอตอบวา่
ตรวจเช็คทุกอยา่งแลว้ทุกอยา่งปกติดี 7 วนั ที.นอนอยูโ่รงพยาบาลผมไดรั้บนํ$าเกลือ และยาฆ่าเชื$อเท่านั$น 

   
 



1209 
 

อาการหายเกือบปกติ แต่พอกลบัมาอยูบ่า้นได ้2 เดือน ก็มีอาการเช่นเดิม หลงัจากนั$นผมก็
ไม่ไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลอีกเลยเพราะปรับเปลี.ยนมารักษา ดว้ยยา 9 เม็ดของแพทยว์ิถีธรรม  
โดยอาจารยห์มอเขียว และจิตอาสาจะใหข้อ้แนะนาํในการปฏิบติัดว้ยตนเอง 

"อยา่กลวัตาย อยา่กลวัโรค อยา่เร่งผล และอยา่กงัวล" 
อาจารยห์มอเขียวไดใ้ห้คาํแนะนาํที.ทาํให้ผมรู้สึกวางใจไปไดอ้ย่างมากทีเดียว เทคนิค 9 

ขอ้หรือยา 9 เม็ดของการพึ.งตนในการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัแพทยว์ิถีธรรมมี
ดงันี$  1. รับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 2. กวัซา หรือการขูดซา ขูดพิษ ขูดลม 3. สวนลา้งลาํไส้ 
หรือดีท๊อกซ์ 4. แช่มือแช่เทา้ในในนํ$ าสมุนไพรที.ถูกกนั 5. พอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบด้วย
สมุนไพรที.ถูกกนั 6. ออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที.ถูกตอ้ง 7. รับประทานอาหาร
ปรับสมดุล 8. ใชธ้รรมะ ทาํใจใหส้บาย ผอ่นคลายความเครียด 9. รู้เพียร รู้พกั ใหพ้อดี 

ในวนันี$อาการป่วยของผมดีขึ$นเรื.อย ๆ เกือบหายเป็นปกติ จากการเรียนรู้ยา 9 เม็ดขา้งตน้ 
และพบวา่ร่างกายของเรา จะบอกเองวา่ตอ้งปรับ สมดุลอยา่งไร เพื.อใหร่้างกายแขง็แรงขึ$นตามลาํดบั 
สําคญัที.สุดผมได้พบว่า อาหารเป็นหนึ. งในโลก และควรเป็นอาหารมงัสวิรัติ อาหารสุขภาพตาม
หลกัแพทยว์ถีิธรรมของอาจารยห์มอเขียว  

ขอขอบพระคุณอาจารยห์มอเขียว ผูไ้ขรหสัแห่งปัญญาของพระพุทธองค ์เพื.อช่วยผองชน
ผูล้าํเคญ็ “หมอที.ดีที.สุดในโลกคือตวัคุณเอง” 

(ภราดร รังคะวภิา. บนัทึก. 2557, ธนัวาคม 8) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.102 นายแพทยบ์วรรัตน์ เอื$อจิตรญาณ  
ชายไทย  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 
นายแพทยบ์วรรัตน์ เอื$อจิตรญาณ (หมอวิด) อดีตผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนายร้อย 

พระจุลจอมเกลา้ปัจจุบนัอยูโ่รงพยาบาลพระมงกุฏ ฯ 
ไม่ไดเ้ป็นผูป่้วยที.มารักษาตวั หากแต่เป็นนายแพทยผ์ูที้.มาดว้ยคาํถามที.ตอ้งการคาํตอบ สิ.ง

ที.เป็นปริศนาในใจตลอดชีวิตของการเป็นหมอมานับสิบปี เช่น ว่าทาํไมคนป่วยจึงไม่หายเสียที 
เวียนกลับไปกลับมาหาหมอ เช่น ผูป่้วยหอบหืด ผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยความดันโลหิต ผูป่้วย
โรคหวัใจและผูป่้วยโรคมะเร็ง รักษากนัจนตายกนัไปขา้งหนึ.ง ไม่หมอก็คนไข ้
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ตอนหลงัไดอ้ยูโ่รงพยาบาลนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 16 ปี จนเป็นผูอ้าํนวยการที.นั.น ตอ้ง
ดูแลนักเรียนนายร้อยให้สุขภาพดี และอยู่ในส่วนของขบวนการวางแผนพฒันาสุขภาพอนามยั
นักเรียนนายร้อยเหล่านี$  ส่วนตวันั$นคิดว่าโรคต่าง ๆ เหล่านั$นน่าจะมาจากพฤติกรรมสุขภาพที.
ไม่ถูกตอ้ง เช่น การรับประทานอาหารการพกัผ่อนและออกกาํลงักายที.ไม่ถูกตอ้ง สังเกตว่าคนใน
เมืองจะป่วยมากกว่าคนต่างจงัหวดัที.มีโอกาสออกกาํลงักายได้มากกว่า ยามีผลขา้งเคียงมากจาก
ประสบการณ์การดูแลผูป่้วย ยาไม่น่าจะใช่ทางออกที.ดีสาํหรับการรักษาที.แทจ้ริง  

หลงัจากเป็นแพทยม์าได ้40-50 ปี แลว้ก็ไดข้อ้สรุปวา่ การแพทยแ์ผนปัจจุบนันั$นรักษาที.
อาการหรือปลายทาง แต่วา่ตน้เหตุไม่ไดรั้บการรักษา 

ตนเองมีความสนใจศึกษาเรื. องของจิตวิญญาณ การเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรม 
รวมทั$งศึกษาพระไตรปิฎกมาดว้ย จึงเขา้ใจที.อาจารยห์มอเขียวบรรยายเป็นอย่างดีไดเ้รียนฝังเข็มมา 
เพื.อช่วยคนปวดขอ้ที.จะตอ้งกินยาที.เป็นอนัตรายต่อตบัหรือไต ก็ช่วยไดเ้ยอะ แต่การเรียนตอ้งเรียน
ผ่านล่าม เนื$อหาจึงอาจจะไม่สมบูรณ์ เนื$อหาที.เรียนจะมีการพูดถึงสมดุลร้อนเยน็ซึ. งตรงกบัวิชาที.
อาจารยห์มอเขียวสอนทั$งหมด พดูถึงลมฟ้าอากาศที.มีผลต่อร่างกาย เรื.องของความร้อนภายในที.เกิด
จากอาหาร การหมุนเวียนของเลือดไม่สะดวก ในศาสตร์ของจีนโบราณจะพูดถึงสิ. งเหล่านี$   
ตอนเรียนก็ยงัไม่เชื.อ โดยเฉพาะเรื. องเส้นลมปราณว่ามนัจะลึกเขา้ไปถึงอวยัวะต่าง ๆ ไดอ้ย่างไร 
ถามผูส้อนก็ไดรั้บคาํตอบที.กาํกวมไม่ชดัเจน จึงไม่ศรัทธา แต่เมื.อเราไปลงมือฝังเข็มจริง มนักลบั
ไดผ้ลถึง 95 เปอร์เซ็นต ์มนัก็เวิร์คดี ที.ไม่เวิร์ค เพราะเราไม่เก่ง คนไขดี้ขึ$นมาก ก็เชื.อวา่วิชานี$ ดีมาก 
แต่ความเขา้อกเขา้ใจของเรานั$นไม่กระจ่าง ก็อยากศึกษาให้มากกว่านี$  จะไปศึกษาไดที้.ไหนอีกประการ
หนึ.ง การฝังเขม็ก็ไม่ใช่การแกปั้ญหาที.ตน้เหตุ จะไม่หายขาด สักพกัคนไขก้็จะกลบัมาหาอีก นี.ก็เป็น
ทางตนัสาํหรับตวัเอง 

ในเวลาต่อมาก็มาพบตรงนี$สวนป่านาบุญ 1 แพทยว์ิถีธรรม ผมตอ้งขอบคุณคนไขข้องผม
คนหนึ.งคือ รศ.ดร.สมหมาย ตนัสกุล อายุ 60 ปีที.เป็นคนรักสุขภาพมาก เขามีเครื.องออกกกาํลงักาย
ครบครัน รักษาสุขภาพดี แต่ค่าตบัค่าไตไม่ค่อยดี ผมก็เตือนให้งดอาหาร หวาน มนั เค็ม เมื.อ 3-4 เดือน 
ที.แลว้ มาตรวจปรากฏวา่ผลเลือดของเขาเปลี.ยนไปมากเขา้เกณฑป์กติ จึงถามวา่ไปทาํอะไรมา? ท่าน
ตอบว่า ไปที.สวนป่านาบุญมา ควบคุมการรับประทานอาหาร ถา้ชิมนํ$ าปัสสาวะจะรู้อย่างคร่าว ๆ ว่า
สุขภาพดีหรือเสียอยา่งไร และไดรั้บประทานอาหารจืดไม่อร่อย แต่กลบัทาํให้สุขภาพดีขึ$นอยา่งน่า
ประหลาด ผมจึงเกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาวธีิการที.ผูป่้วยท่านนี$ไดไ้ปเรียนมา 

และเมื.อผมไดม้าถึงที.นี.ไดป้ฏิบติัทดลองวธีิการต่าง ๆ ดว้ยตนเองเป็นครั$ งแรกผมยินดีมาก
ที.ไดรู้้จกัแนวทางการรักษาสุขภาพแบบพึ.งตนเองแบบนี$  มีหลกัการที.ดีและเครื.องไมเ้ครื.องมือที.ทาํ
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ไดด้ว้ยตวัเอง และยงัมีการหายใจที.สามารถระบายพิษร้อนออกได ้ไดท้าํดีท็อกซ์และดื.มนํ$ าปัสสาวะ
ที.นี.เป็นครั$ งแรกดว้ย รสเคม็ปะแล่ม ๆ  

ไม่วา่จะวิธีการระบายพิษร้อนออก การออกแบบการนวดกดจุดเส้นลมปราณ ฝึกฝนทาํไดเ้อง 
ผมเชื.อวา่ท่านอจัฉริยะมาก ผสมผสานกบัความรู้ในตวัท่านหลาย ๆ อยา่งเขา้หากนัจนสามารถทาํได้
เองและแกอ้าการไม่สบายต่าง ๆ ได ้ 

วิธีฝึกลมหายใจแบบกบาลบาติก ใครที.เคยฝึกสมาธิหรือฝึกลมหายใจ อยู่จะได้รับ
ความรู้สึกมีสภาวะที.เป็นหมดเลยตามที.ท่านสอน ไม่ว่าจะเพิ.มความร้อนหรือทาํให้ร่างกายเย็น
ลงหรือสมองโปร่งสบาย หรือเดินความโล่งโปร่งไปทั .วตวันี.สุดยอด มนัเกิดได้จริงและ 
มีประสิทธิภาพมาก และยิ.งวิธีสุดทา้ยที.สอนให้ทิ$งลมหายใจนั$นเท่ากบัสอนทางนิพพานให้เลยให้
เบาสบายอยู่กับลมหายใจ ผมว่าครูบาอาจารย์ที. มีความสามารถขนาดนี$ หายาก แม้จะหาใน 
หมู่พระสงฆ์ก็แทบจะพลิกแผ่นดินหา และที.น่าแปลกใจเมื.อไดคุ้ยกบัท่านตรง ๆ และถามท่านว่า
วิชาเหล่านี$ ท่านได้มาจากไหน  ท่านบอกว่าท่านได้มาเองเป็นที.น่าอศัจรรย์มาก เรื. องของโยคะก็ไม่ยาก 
และมีประสิทธิภาพมาก 

อยา่งผมเป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนัที.รู้ถึงขอ้บกพร่องของแผนปัจจุบนั ตลอดจนทุนนิยมที.เขา้
มาครอบงาํประเทศดอ้ยพฒันา ซึ. งมนัน่าจะไปไม่รอด เมื.อปีที.แลว้เราเจอภยัพิบติันํ$าท่วมตามโรงพยาบาล
ต่าง ๆ มีปัญหาช็อตยากนัในทนัทีวนัขา้งหนา้มนัมีแต่จะมากขึ$นรุนแรงขึ$นเรื.อย ๆ มนัรุนแรงอยา่งที.
ไม่เคยเป็นมาก่อน หลงันํ$ าท่วมก็จะแลง้หนกั แลง้กบัท่วมหนกั แลว้พืชพรรณธัญญาหารของเราจะ
อยูต่รงไหน มนัจะเกิดทุกขภิกขภยั ภยัพิบติัต่าง ๆ เราน่าจะไดเ้ห็นกนัในชั.วชีวิตนี$  ถา้เราเป็นกลุ่มคน
ที.หนีรอดได ้ภยัพิบติัครั$ งใหญ่ สึนามิสูงถึงตึกสิบชั$น เพราะรอยแยกแผ่นดินมนัจะเคลื.อน อนัหนึ. ง
จะเคลื.อนทบัอีกอนัหนึ.ง ในอดีตเมื.อแสนปีก่อน สิ.งมีชีวติตายหมด ทวปีต่าง ๆ จะเปลี.ยนไป คลื.นใน
นํ$ าจาํนวนมหาศาล ค่าของแผ่นดินไหวที.นกัวิทยาศาสตร์ไม่เคยรู้มาก่อน ที.เคยเกิดทั$งเมืองเหมือน
โดนนิวเคลียร์อย่างประเทศปากีสถาน สัตวท์ั$งหมดจะตาย ภูเขาไฟระเบิดมาอาบคลุมพื$นที.ตายทั$ง
เป็น ถูกอบดว้ยความร้อนสูง สารอินทรียต่์าง ๆ จะกลายเป็นนํ$ ามนัคนที.รอดจะไม่มีอาหารกิน ไม่มี
ยารักษาโรค จะเกิดโรคระบาดทั.ว ๆ ไปคนที.อยู่รอดจะอยู่ไดต้อ้งไม่มียารักษาโรคเลย ยาหมอทาํ
อะไรไม่ได ้คนที.อยูไ่ดจ้ะตอ้งเป็นคนที.รู้จกัการดูแลสุขภาพตวัเองได ้โดยใชสิ้.งของใกลต้วั กินนอ้ย
กินอะไรก็ได ้กินพอประมาณ รู้จกัของที.เป็นพิษไม่เป็นพิษต่อร่างกาย และรู้วิธีการถอนพิษโดยใช้
สิ.งของง่าย ๆ รอบตวั ซึ. งกลายเป็นนํ$ าปัสสาวะ อุจจาระซึ. งพระพุทธเจา้เรียกวา่อาหารเก่า ทั$งหมดที.
พระพุทธเจา้สอนไม่มีอะไรผดิ แลว้เราก็ไดท้ดลอง 

ผมก็ภูมิใจที.ไดม้าสัมผสัที.นี. ไดเ้ห็นการผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ เขา้มาแบบลงตวั พิสูจน์
ได้จากผลที.ปรากฏและผลการพิสูจน์ก็เป็นผลที.น่าอัศจรรย์ซึ. งแพทย์แผนปัจจุบันทําไม่ได ้
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ผลการรักษาดีวนัดีคืน ผมเองมีความเชื.อโดยไม่มีขอ้สงสัยทั$ง ๆ ที.ไม่เคยรู้จกัสวนป่านาบุญหรือ
อาจารยห์มอเขียวมาก่อนเลย เพียงไดเ้ปิดดูขอ้มูลในเน็ตนิดหน่อยดูแนววา่เป็นอยา่งไร หมอเขียวคือ
ใคร แลว้ผมก็มาสัมผสัดว้ยตวัเอง 

ตอนนี$ จิตผมพฒันาขึ$นแลว้ นี.เหลืออยา่งเดียวที.ยงัไม่ไดชิ้ม (หึๆ) แต่ก็ไดพู้ดคุยกบันอ้งคน
หนึ.งที.เป็นมะเร็งในโพรงจมูกกระจายมาที.ต่อมนํ$ าเหลืองที.คอทั$งสองขา้ง เขาหนีการฉายแสงมาที.นี.
ซึ. งผลการรักษาไม่ค่อยดี มาอยู่ที.นี.ระยะหนึ. งก็ดีขึ$น แต่ออกไปอยู่ขา้งนอกก็กลบัเป็นอีก เพราะไป
กินอาหารร้านอาหารที.ทีการปรุงและใชย้าจากระบบการขายแบบไดเร็กเซลล์ ในที.สุดเขาก็ตดัสินใจ
จะใชคู้ตในการรักษา แลว้เขาก็ไดล้องทาํดู วนัต่อมาเขาก็สะกิดให้ผมดูวา่ “มนัยุบแลว้ที.ขา้งคอ” ผม
ดูมนัก็ยบุจริง ผมก็บอกใหเ้ขาทาํบุญมาก ๆ  

ผมถือว่าผมไดใ้นสิ.งที.เกินคาด จะยืนอยู่บนจุดที.อาจารยห์มอเขียวสอน ท่านจดัทุกอย่าง
ใหเ้ป๊ะหมดแลว้ เหลือแต่เราจะลงมือปฏิบติัพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงดว้ยตวัของเราเอง 

(บวรรัตน์ เอื$อจิตรญาณ. สัมภาษณ์ 2555, ธนัวาคม 12) 
  

 
กรณีศึกษาที. 
1.103 หมอทน นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ38 ปี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

มะเร็งปอด 
 

หมอเป็นมะเร็งปอด พอหยุดเนื$อสัตว ์อาการโรคก็ดีขึ$น เป็นเรื.องแปลกที.ไม่ทุกคนที.กิน
เนื$อสัตว์แล้วเป็นมะเร็ง ขณะที.บางคนเป็น หมออยากเป็นกาํลังใจให้ทุกคน เพราะการไม่กิน
เนื$อสัตวเ์ป็นเรื.องยากสาํหรับชาวต่างประเทศ แต่พวกเราเป็นชาวพุทธ น่าจะทาํไดง่้ายกวา่  

(หมอทน. สัมภาษณ์. 2554, สิงหาคม 26) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.104 ทนัตแพทยอ์ภิญญา (หมออ๋อ) 
อาย ุ45 ปี จงัหวดัชลบุรี 
มะเร็งเตา้นม  
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เป็นทนัตแพทยห์ญิงโรงพยาบาลเอกชน พทัยา ประสบการณ์การทาํงาน 20 ปีสามปีก่อน
หมอเป็นมะเร็งเตา้นม ตอนนั$นหมอยงัไม่มั.นใจแพทยท์างเลือก จึงเลือกรักษาโดยการผา่ตดั ให้เคมี
บาํบดั ผมร่วง ตอนนั$นหมอกลวัจนอาเจียนออกมา ผลจากเคมีบาํบดัทาํให้หมอไม่มีประจาํเดือน 
ก่อนมาเขา้ค่ายหมอตวัร้อน ปากแตก เพราะกินเนื$อสัตวเ์ยอะ 

พอมาเขา้ค่ายที.มุกดาหาร หมอสนุกมาก ไดเ้กี.ยวขา้ว ขนฟางขา้ว ไม่ลาํบากอยา่งที.คิด พอ
ดื.มนํ$าฉี.ไดห้นึ.งวนั ประจาํเดือนหมอมาทนัที หมอเขา้ใจเลยที.อาจารยห์มอเขียววา่ พิษมนัตอ้งหาทาง
ออก ที.ค่ายหมอหกัดิบไม่กินเนื$อ ลองทาํดีทอกซ์ครั$ งแรก หมอเป็นไข ้เพราใส่นํ$าเขา้ไปนอ้ย พอแช่มือ 
แช่เทา้ ก็ดีขึ$นทาํดีทอกซ์ครั$ งต่อมาก็ไม่มีอาการแลว้ หมอพอกทาที.หนา้อกดว้ย สิ.งที.ไดจ้ากหมอเขียว 
คือเวลาเจออาหารอร่อย ๆ แม่จะนึกในใจวา่ “มะเร็งเอามัWย” 

หมอคิดว่าที.หมอได้มาที.นี. เป็น เพราะความดี หมอทาํดีมาก่อน ตั$งใจรักษาคนไขเ้ต็ม
ความสามารถ จึงมีโอกาสมาที.นี. อีกอย่างหมอเป็นคนโสด กลวัไม่มีใครมาดูแลตอนแก่ หมอจึง
พยายามเอาใจหลาน แต่ตอนหมอป่วย ก็มีแต่แม่ที.มาดูแล ยิ.งไดฟั้งหมอเขียวพูดวา่ “เราตอ้งทาํตวัเอง
ใหเ้ป็นคนเลี$ยงง่าย ไม่มีโรค ทาํความลาํบากใหค้นอื.น” หมอยิ.งเขา้ใจ และจะพยายามทาํ 

(อภิญญา. สัมภาษณ์ 2555, มิถุนายน 12) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.105 ลุงบุญเยน็ และเอกชยั เจนจิรวฒัน์  
โรคกลา้มเนื$อหวัใจขาดเลือดความดนั 
และโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่เบาหวาน 
  

ลุงบุญเยน็เป็นผูรั้บเหมา กินนอนไม่เป็นเวลา เป็นโรคกลา้มเนื$อหวัใจขาดเลือด หมอบอก
ตอ้งกินยาตลอดชีวิต เลยแกไ้ขดว้ยการเปลี.ยนวิถีชีวิต กินอาหารมงัสวิรัติ นอนหวัคํ.า ตั$งแต่นั$นก็ไม่
ตอ้งกินยาโรคหวัใจ โรคความดนัอีกเลย  

คุณเอกลูกชายเป็นมะเร็งลาํไส้ใหญ่ ลามมาที.ตบั เพราะกินนอนไม่เป็นเวลา ถ่ายออกมาก็
มีเลือดปน ไปหาหมอไดแ้ต่ยาแกป้วด ลุงบุญเยน็ซึ. งเชื.อมั.นกลุ่มอโศก หมอเขียว ดื.มฉี. กินมงัสาวิรัติ
อยูแ่ลว้จึงคนชวนมาค่ายหมอเขียว ก่อนเขา้ค่าย ไดล้องดื.มฉี.แลว้ปวดนอ้ยลง ทานนํ$ าสมุนไพรฤทธิ>
เยน็สด 

สองพอ่ลูกมาที.ค่ายหมอเขียว ดื.มนํ$าสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิ> เยน็ กินอาหารตามลาํดบั ลุง
บุญเยน็ระดบันํ$าตาลในเลือดลดลง จาก 105 เป็น 80 คุณเอกยงัลองทาํดีทอกซ์ดว้ย ก็นอนหลบัสนิท 
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ไม่ปวดตอนกลางคืน เห็นคนอื.นดีขึ$นก็มีกาํลงัใจตาม คิดวา่ถา้พ่อไม่พามาคงตายไปแลว้ แพทยแ์ผน
ปัจจุบนัค่ารักษามะเร็งแพงมาก 1-3 ลา้น น้องสาวลุงบุญเยน็เสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งที.โรงพยาบาล
สมิติเวช 

“นอนดึกเป็นประจาํกินอาหารไม่เป็นเวลาเครียด เป็นอยูอ่ยา่งนี$มา 5 ปี และไม่ค่อยไดใ้ส่
ใจตวัเองต่อมาเริ.มถ่ายมีเลือดปนออกมาเรื.อย ๆ เมื.อไปตรวจก็เจอ มะเร็งลาํไส้ใหญ่ลุกลามมาที.ตบั 
ส่วนคุณพ่อเป็นโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง เมื.อมาเขา้ค่ายแพทยว์ิถีธรรม ปฏิบติัยา 9 เม็ด
ทุกขอ้ อาการไม่สบายต่าง ๆ ดีขึ$นทั$งสองคนมะเร็งลาํไส้ที.ปวดทอ้งมาก ๆ ทุกวนั เมื.อมาที.ค่าย มี
ปวดวนัแรกวนัเดียวแลว้ก็ไม่ปวด อีกเลยสบาย เบากาย มีกาํลงัครับ” 

(ลุงบุญเยน็ และเอกชยัเจนจิรวฒัน์. สัมภาษณ์ 2557, กุมภาพนัธ์ 22)  
 

  
กรณีศึกษาที. 
1.106 จิรา บุญประสพ (คุณตู่ คนคน้คน) 
หญิงไทย อาย ุ38 ปี 
กรุงเทพมหานคร 

 
จากการลงพื$นที.ทาํสารคดี ตู่พบว่าปัจจุบนันี$  สังคมแย่มาก โดยเฉพาะชาวนาภาคกลาง 

จากสังคมชาวนาเกื$อกลู เอื$อเฟื$ อ กลายเป็นเกษตรเคมี พึ.งปุ๋ยยาฆ่าแมลง ยิ.งทาํยิ.งจน หนี$ สินเยอะแยะ 
ผกูคอตายไปก็หลายคน ทาํอะไรก็ไดใ้หไ้ดเ้งินมา แมใ้ส่ปุ๋ยใส่เคมีลงดิน แก่งแยง่กนัปุ๋ยยี.ห้อไหนดีก็
ไม่บอกเพื.อนชาวนา สังคมชาวนาเอื$ออารีแบบเก่าหายไปแลว้ ทุก ๆ วนัที.สํานกับงัคบัคดี จะมีที.ดิน
ของชาวนาหลุดจาํนองวนัละ 10 คน ชาวนาไม่มีที.ไปไดแ้ต่รอคนมายดึที.นาตวัเอง 

เคสที.ชดัเจนที.สุด คือเคสป้าผ่อน แกอายุ 70 กวา่ เป็นชาวนาที.เพชรบุรี แกทาํเกษตรเคมี
เชิงเดี.ยว เป็นหนี$ เป็นสิน ที.ดินที.แกหกัร้างถางพงมากบัมือ ตอนนี$หลุดจาํนอง รอถูกฟ้องขบัไล่ สามี
ลูกหลานไปรับจา้งต่างเมืองกนัหมด ครอบครัวแตกแยก แต่ป้าผอ่นไปไหนไม่ได ้เพราะตอ้งดูแลลูก
สาวปัญญาอ่อน ถา้ถูกไล่อีกแกคงฆ่าตวัตายสองแม่ลูก และที.รันทดมากคือ แกอยูก่บัลูกสาวสองคน 
เวลากินขา้วตอ้งแบ่งหวัหางปลาทูคนละครึ. ง บิเนื$อปลาทูผสมขา้ว กินทีละขา้ง ปลาทูครึ. งตวักินได ้3 
วนั สัมภาษณ์ไปตู่ก็ตอ้งหยดุ แอบไปเขา้หอ้งนํ$าไปร้องไห ้เสร็จแลว้ก็ควกัตงัคใ์หป้้าแก (ควกัมาแลว้
หลายคนมาก) 

ชาวนาทุกคนมีปัญหานี$ เหมือนกนัหมด คือไม่พึ.งพาตวัเอง คิดพึ.งคนอื.น พึ.งยาฆ่าแมลง 
พึ.งปุ๋ย เหมือนตกเป็นทาสทางความคิด ไม่เหลือแมจิ้ตวิญญาณ สุดทา้ยบา้นแตก เกิดวิกฤตทั$งดา้น
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การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ.งแวดลอ้ม ตามที.ในหลวงท่านตรัสไว ้อ. เดชา ศิริภทัร ประธานมูลนิธิ
ขา้วขวญับอกวา่ที.นากวา่ 40 เปอร์เซ็นต ์ในสุพรรณบุรี อ่างทอง อยูใ่นมือต่างชาติทั$งนั$น วนัหนึ.งถา้
นํ$ ามนัหมด ประเทศไทยจะเป็นแผ่นดินปลูกขา้วได ้เป็นแผ่นดินทองที.ใคร ๆ ก็อยากได ้แผ่นดิน
สุวรรณภูมิดงัที.ในหลวงตรัสไว ้ยิ.งตอนนี$ เป็นยุคล่าอาณานิคมยุคใหม่ ถา้คนไทยไม่หวงแผ่นดิน  
คนไทยจะกลายเป็นทาส 

ตู่จึงมาทาํเรื.องสารคดีการพึ.งตนเอง ทั$งอาหาร และยา จนกระทั.งมาเจอหมอเขียว ปัจจุบนั
ทุกอย่างคือเงินทอง แต่หมอเขียวให้ฟรี พึ. งตนเอง ใช้สิ. งง่าย ๆ พืชผกัหน้าบา้น รักษาตวั และที.
สําคญัยาของหมอเขียวคืออาหาร เป็นเหมือนแสงสว่างปลายอุโมงค์ ความหวงัของผูค้นเจ็บป่วย 
เป็นคนเล็ก ๆ หวัใจใหญ่ ตู่คิดวา่ถึงเวลาแลว้ที.หมอเขียวตอ้งขยายเครือข่าย ช่วยผูค้น เริ.มจากเล็ก ๆ 
เหมือน อ. ยกัษ์ วิวฒัน์ ศลัยกรรมธร เริ.มจาก 20 ปีที.แลว้จากออกจากสํานกังานส่วนพระองค์ 
ออกมาขุดดินสร้างศูนยก์สิกรรมธรรมชาติกว่า 60 ศูนย ์ให้คนพึ.งพาตวัเองไดม้ากที.สุด คนเรา
พอตวัเองแขง็แรง ก็อยากช่วยใหค้นอื.นแข็งแรงเหมือนตวัเองดว้ย ร่วมกนัสร้างขบวนบุญ สร้างชาติ
ใหร้อด 

(จิรา บุญประสพ. สัมภาษณ์. 2552, พฤศจิกายน 18) 
 

 
กรณีศึกษาที. 
1.107 วราวธุ เตง็รัง 
อาย ุ38 ปี  
จงัหวดัตรัง 
ลูกชายเป็นโรคมะเร็งกระดูก 

 

คุณพ่อเป็นมะเร็งกล่องเสียงอยู่ 8 ปี รักษาแผนปัจจุบนั พึ.งเสียชีวิตเมื.อปี 2554 คุณพ่อ
รักษาโดยการฉายแสง ครั$ งแรกมะเร็งหายไป หมอบอกวา่มะเร็งกล่องเสียงไม่ลุกลาม คุณพ่อกลบัมา
สูบบุหรี. อีกครั$ ง อีกสองปีต่อมามีพงัผดืส่วนที.ฉายแสงบงัช่องหายใจ ตอ้งผา่ตดัออก แผลบวมอกัเสบ 
หายใจไม่ได้ ตอ้งเจาะคอ ผ่าตดัแบบนี$ อยู่ 3 ครั$ ง จนตอ้งเอากล่องเสียงออก คุณพ่อพูดไม่ได้แล้ว  
ตอ้งฝึกเรอจากกล่องอาหารออกมาเป็นเสียงพูด แต่มะเร็งไดล้ามไปที.หลอดอาหาร ตอ้งฉายแสง 
และมะเร็งก็ลามไปที.ปอดอีก ตอนนั$นคุณพอ่ไม่แขง็แรงแลว้ จึงใหคี้โมไม่ได ้ไดแ้ต่รักษาตามอาการ 
ที.รักษามา 7 ปีลม้เหลวหมด คุณพ่อพูดไม่ได ้ตอ้งกินอาหารทางปาก หูเสื.อมไม่ไดย้ิน เส้นเลือด 
ในตาแตก สุดทา้ยคุณพ่อเสียชีวิต มิหนาํซํ$ า ลูกชายมาเป็นมะเร็งกระดูกอีก ปวดกระดูกที.ขา เนื.องจาก
ลูกชายเล่นบาสเก็ตบอล เมื.อไปตรวจเอกซเรยดู์ผล MRI ออกมาว่าเป็นมะเร็งกระดูกชนิดร้ายแรง  
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หมอบอกใหต้ดัขาอยา่งเดียว และในที.สุดก็ตดัขา ให้คีโม 6 ครั$ ง แต่ในเวลาต่อมาตรงที.ตดัก็ยงัมีกอ้นเนื$อ
เกิดขึ$นในบริเวณขาที.ตดัแลว้ เมื.อตรวจดูแลว้ไม่ใช่มะเร็ง ทาํใหเ้ริ.มคิดวา่แพทยแ์ผนปัจจุบนัอาจไม่ใช่
คาํตอบเดียว  

หมอบอกว่ามะเร็งกระดูกมกัจะลามไปที.ปอดเสมอ จึงให้ลูกไปตรวจปอดอีก ก็ไปเจอ
กอ้นเนื$อเล็ก ๆ ขนาด 4 มิลลิเมตรที.ปอด ผา่นไปอีก 2 เดือน เพิ.มขนาดขึ$นเป็น 9 มิลลิเมตร หมอก็จะ
ขอตดัอีก ในที.สุดก็มีคนแนะนาํใหรู้้จกัแพทยว์ถีิธรรม หมอเขียว และโชคดีที.อ.หมอเขียวไปบรรยาย
ที.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จึงไดไ้ปฟังและไดน้ั.งคุยกบั อ.หมอเขียว รู้สึกศรัทธามากในความนิ.ง สุขุมของ
ท่าน ไม่มีอาการตื.นเตน้อะไรเลย หมอเขียวพดูดว้ยสายตา ท่าทางเหมือนลูกชายเป็นไขห้วดัธรรมดา 
ไม่ใช่มะเร็ง เหมือนกาํลงัคุยกบัคนเป็นหวดัอยู ่หมอเขียวบอกว่า จะผ่าตดัก่อนแลว้ค่อยมารักษาตวั
แบบแพทยว์ิถีธรรมก็ได ้คนที.แย่กว่านี$ ก็รักษาหายได ้โดยไม่ตอ้งตดัอวยัวะ ทาํให้รู้สึกศรัทธามาก 
จึงตดัสินใจพาลูกชายมาเขา้ค่าย ก่อนมาเขา้ค่ายก็ซ้อมกินอาหารฤทธิ> เยน็มาก่อนทั$งพ่อแม่ลูก มาถึง
ค่ายก็ทาํทุกอย่าง ไดป้ฏิบติัยา 9 เม็ดอย่างตั$งอกตั$งใจ ทั$งพ่อกบัลูก ดื.มฉี.  หยอดหู หยอดตา กวัซา 
พอกโคลน ดีท็อกซ์ด้วยนํ$ าปัสสาวะ โยคะ กดจุด ทาํให้รู้สึกเบาโล่ง สบายตวัมาก อย่างที.ไม่เคย
เ ป็ นม า ก่ อน เหมื อนที. ท่ า นบ รรยา ย เอา ไ ว้ทุก อย่า ง  โดย เฉ พ า ะลู ก ช า ย กัวซ า ที. จุดป อด  
มีพิษขึ$นมาชดัเจน ทาํใหคิ้ดวา่แพทยว์ถีิธรรมคือความหวงัที.แทจ้ริง ไม่ใช่โรงพยาบาล ลูกชายสบาย
ขึ$นมากแลว้ ตวัผมเองก็รู้สึกสบายมากเช่นกนั ต่อไปนี$โรงพยาบาลไม่ใช่ที.พึ.งของครอบครัวผมอีกต่อไป 

(วราวธุ เตง็รัง. สัมภาษณ์ 2556, กุมภาพนัธ์ 21) 
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โรคอว้น 

ป่วยโรคอว้น เมื.อย เพลียง่าย ลดนํ$าหนกัได ้ 8 กิโลกรัมใน 6 วนั ประสาทตาหลุดลอก  
กินยาลดความอว้น ตวับวม เหนื.อย อ่อนเพลีย หอบแฮ่ก ๆ เมื.อตอ้งออกแรง ร่างกายร้อนมาก มีเหงื.อ
ออกเยอะ เคยกินเนื$อสัตวม์ามาก ไม่ค่อยได้กินผกัเลย เพราะเขา้ใจว่ากินเนื$อสัตวแ์ล้วจะแข็งแรง 
สุขภาพดี รวมทั$งนํ$าอดัลมต่าง ๆ ดว้ยมาค่ายใหม่ ๆ ทรมานมาก ไม่คิดวา่จะอยูไ่ด ้ในชีวติไม่ค่อยได้
กินผกั ตอ้งมาฝึกกินผกัในที.สุดก็กินผกัอร่อยได ้ เลิกกินนํ$าอดัลมแลว้ นํ$าหนกัลดไป 8 กิโลกรัม 
ตอนนี$ รู้เทคนิคของการลดนํ$าหนกัแลว้ โดยที.ไม่เพลีย ไม่หิว ไม่เหนื.อยแลว้ 

(สิทธาทิพย ์ส้ม. สัมภาษณ์ 2556, กุมภาพนัธ์ 21) 


