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 กรณีศึกษาที� 
1.109 หทัยา เพศประเสริฐ 
อาย ุ64 ปี อาชีพ ขา้ราชการครูบาํนาญ 
จงัหวดันครราชสีมา 
โรคเบาหวาน อาการเครียด 

 
เป็นโรคเครียดจากการทาํงานบ่อย ๆ ที�สุดเป็นโรคเบาหวาน ปฏิบตัิตวัรักษาแบบ

ธรรมชาติ กินพืชผกัเยอะ ๆ นํ8าตาลก็ลงได ้แต่ก็ประมาทกินอาหารไม่เลือก นํ8าตาลก็ขึ8นอีก  
มาเขา้ค่ายปฏิบติัยา 9 เมด็ และดื�มนํ8าปัสสาวะต่อเนื�อง อาการไม่สบายต่าง ๆ ทุเลาเบาบาง

ลงจนกระทั�งหายไป 
(หทัยา เพศประเสริฐ. สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 21) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
1.110 ชยาภรณ์ (หวาน)  
หญิงไทย อาย ุ38 ปี  

ทาํงานที�โรงงานซีฟู้ ด ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
อาการมือไหม ้

 

ทาํงานที�โรงงานซีฟู้ ดที�เนเธอร์แลนด์ อยู่ในห้องเย็น 6 องศาเซลเซียส คดัเลือกกุ ้ง 
และปลาหมึก เย็นมาก ตอ้งใส่ถุงมือ 3 ชั8น ทั8 งพลาสติก ผา้และถุงมือใหญ่ ปวดมาก มือบวม 
ถึงเวลาเบรค ก็แช่นํ8าร้อน 15 นาที อาการที�ปรากฏที�มือ จึงเป็นเหมือนกบัเอาผกัแช่ในช่องฟรีซ ผกัก็
จะชํ8าดาํ สภาพของมือก็ไม่ต่างกนัคือ มือไหมด้าํ ไม่สวย มีคนบอกวา่เหมือนเป็นโรคแพหิ้มะ 

เมื�อมาเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม วนัแรกก็ลองดื�มนํ8 าปัสสาวะดู รู้สึกเค็มมาก จึงเวน้
ไปก่อน แต่ดื�มนํ8าสมุนไพรฤทธิH เยน็สดและทานอาหารไดทุ้กอยา่ง วนัที�สาม เริ�มทาํดีท็อกซ์ และใช้
นํ8าปัสสาวะทาที�มือทาํยา 9 เมด็ทุกเมด็ จนมือหายเป็นปกติ 

(ชยาภรณ์. สัมภาษณ์. 2556, พฤษภาคม 16) 
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กรณีศึกษาที� 
1.111 นายสุนทร เอี�ยมพินิจ 
อาชีพนกัวทิยาศาสตร์ นกัเคมี 
หมอนรองกระดูกทบัเส้นประสาทและมีสารเคมีในเลือด 

 
ทาํงานในโรงกลั�นของบริษทัแห่งหนึ� ง ซึ� งต้องคลุกคลีกับสารเคมีในห้องแล็ปมา 30 ปี  

เป็นโรคปวดขอ้ปวดหลงัปวดเข่า และมีสารเคมีในเลือด รวมทั8งสารก่อมะเร็ง เคยไปรักษามาทุก
แผน ค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยเฉพาะไคโรแพ็คติก แต่บริษทัดูแลอย่างดี จ่ายไม่อั8นเคยไปทาํ MRI  
หมอลงความเห็นวา่ตอ้งผา่ตดัเปลี�ยนขอ้ที� 7 ใชไ้ททาเนียม เฉพาะค่าผา่ตดั 3 แสนบาท ค่ารักษา 4 
แสนบาท 

โชคดีที�ไดใ้ช้นํ8 ายา่นางบาํบดัใช้เวลา 6 เดือน ร่างกายดีขึ8นมาก เมื�อไปตรวจที�มหิดล ผล
ปรากฏว่าสารเคมีต่าง ๆ ที�ตกค้างในร่างกายสูญสนิทไม่มีเหลืออยู่เลย จึงเป็นอนัว่า ไม่ต้องผ่า 
และใชจ่้ายเงินถึง 7 แสนบาท มาเขา้ค่ายในครั8 งนี8 จึงพาเพื�อน ๆ และครอบครัวมาดว้ยกนัถึง 12 ชีวิต 

ทุกคนแฮปปี8 มากไดเ้ห็นประสิทธิภาพของนํ8 าปัสสาวะ เมื�อก่อนมาไปนวดโดยใชลู้กประคบที�ร้อน
มาก จนหลงัไหม ้จึงใชน้ํ8าปัสสาวะทา ไม่กี�วนัก็หายเป็นปกติ แผลไม่ติดเชื8อและไม่มีร่องรอยเลย 

(สุนทร เอี�ยมพินิจ. สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.112 นาวนิ พรหมสันเทียะ 
อาย ุ52 ปี ทาํงานที�บริษทัไทยออยล ์
ทานอาหารรสจดั 

 
เป็นคนแข็งแรงไม่ป่วย เป็นนกักีฬาดว้ย แต่ก็คิดวา่ไม่ควรประมาท จึงมาเขา้ค่ายสุขภาพ

เพื�อลา้งพิษ ที�บริษทัเลี8ยงดีมาก ก็จะพากนักินเยอะ นอนดึก ไขมนัพอกเยอะ เพื�อน ๆ เริ�มมีปัญหากนัแลว้ 
ส่วนตวัเองก็ชอบรับประทานอาหารรสจดั โดยเฉพาะของทอด โชคดีที�ยงัไม่เป็นอะไร เพื�อนที�มา
ดว้ยกนั มีปัญหาเป็นแผลที�ตาอยูบ่่อย ๆ เหมือนติดเชื8อ บวมเป่งและปวด  

เมื�อมาเขา้ค่ายแพทยว์ิถีธรรมจึงใช้นํ8 าสกดัสมุนไพรฤทธิH เยน็หยอดที�ตา เขาบอกวา่ดีมาก 
ไม่มีอาการปวดเหมือนที�ผา่นมา ใชไ้ปวนัที� 3 หวัหนองหลุดออกมาเลยโดยที�ไม่ตอ้งผา่ วนัที� 5 แผล
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แห้งสนิทเลย มหศัจรรยม์าก ถา้ไปรักษาที�โรงพยาบาลที�ตอ้งผา่ และจะตอ้งปิดตาไวอี้กระยะหนึ� ง 
จึงจะใชด้วงตาได ้ไม่มีอาการปวดอีกเลย 

(นาวนิ พรหมสันเทียะ. สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 19) 
 

 

กรณีศึกษาที� 
1.113 ตุก๊ 
อาย ุ55 ปี 

มะเร็งเตา้นม 
   

เป็นมะเร็งเตา้นม ทั8งผ่าตดั คีโมมา แผลเน่ามาก มาเข้าค่ายหมอเขียวตั8งแต่ปี 50 อยู่
ติดต่อกนั 3 เดือน ไป ๆ มา ๆ 2 ปี ตอนนั8นคิดวา่ตวัเองจะตาย ก็กินนํ8 ายา่นางไป (ถา้กินหน่อไมด้อง 
จะเกิดอาการบวมขึ8นทนัที) พอกยา ดีท็อกซ์ แผลก็ดีขึ8น ภายใน 5 วนัเห็นผลทนัที แผลยุบแห้ง กิน
อาหารปรับสมดุล นํ8าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา โยคะออกกาํลงักาย ทาํงานเบา ๆ ไปเรื�อย ๆ อยาก
ใหค้นที�ป่วยเป็นมะเร็งฝึกทั8งกายและจิต เรื�องจิตสําคญัมาก สําคญักวา่เรื�องอาหารอีก ถา้ทาํใจไดไ้ม่
กลวัตาย ก็จะหายเร็ว ทาํใหดี้ที�สุดจะตายก็ช่าง คนที�แขง็แรงก็พยายามรักษาสุขภาพ ดูแลเรื�องอาหาร  

(ตุก๊. สัมภาษณ์. 2558, มกราคม 6) 
  

 

กรณีศึกษาที� 
1.114 รตต. สุทนต ์สุรัตน์ 
ชายไทย จงัหวดับุรีรัมย ์
มะเร็งระยะที� 3 

 
ตน้เดือนพฤษภาคม 2557 ขณะที� รตต. สุทนต ์สุรัตน์ ขา้ราชการบาํนาญ ให้รถไปไถนา

เพื�อหว่านข้าว วนัเดียวกันนั8นฝนตกปรอย ๆ ทาํให้เป็นไข้หวดั ไข้ขึ8 นสูง จึงเข้าทาํการรักษาที�
โรงพยาบาลนางรอง สัปดาห์แรกอาการไม่ดีขึ8น หมอประจาํไขจึ้งตรวจละเอียดอีกครั8 ง ทั8งเจาะเลือด
เอกซเรย ์ก็เกิดความสงสัยในอาการจึงทาํการตรวจซํ8 าอีกหลายครั8 ง สองสัปดาห์ผา่นไปอาการไม่ดี
ขึ8น ญาติจึงพาไปรักษาที�โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา อาการยงัทรงตวัแต่ค่าใชจ่้ายหนกัมาก ญาติ ๆ 
จึงใหท้าํใจ นาํ รตต. สุทนตก์ลบัมาบา้น ในช่วงนี8ผม นายธวชัชยั สุรัตน์ กลบัจาก ภารกิจ อีเอชไอเอ 
ถ่านหินกระบี� 
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ในช่วงนี8  รตต. สุทนต์เกิดอาการเซฟติก ช๊อก ผมทาํการกดจุด จดักระดูกเบื8องตน้ อาการ
ไม่ดีขึ8นจึงรีบนาํส่งโรงพยาบาลนางรอง พอถึงหมอรีบรุมรักษา ก็ทราบทนัทีว่าพ่ออาการหนัก
มาก จนกระทั�งหมอประจําไข้เข้ามาดู และคุยถึงอาการที�หนักหนาควรเข้าทําการรักษา ที�
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ผมถามคุณหมอตรง ๆ วา่พอ่ป่วยเป็นอะไร คุณหมอตอบวา่มะเร็งระยะสาม 

ในใจผมคิดอยู่อย่างเดียวคือ เตรียมตัววางขันธ์ จึงปรึกษากับแม่และพี�น้องคนอื�น ๆ  
เสียงส่วนใหญ่ให้พาพ่อไปรักษาให้ถึงที�สุด ผมยื�นเงื�อนไขสําคญั ห้ามผ่าตดั ฉายแสง ใด ๆ ทั8งสิ8น 
ทุกคนตกลง รักษาอาการป่วยที�โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตอนนี8 ผมกับแม่ลาํบากถือว่าที�สุดในชีวิต  
ผลดักนัมาดูพ่อ นอนห้องรวมที�แออดั กลางคืนนอนใตเ้ตียง เตียงซ้ายขวา หน้าหลงัผลดักนัตาย 
เหมือนได้มาเรียนธรรมะสําหรับนักปฏิบัติธรรม แต่ไม่ใช่นักปฏิบติัธรรมก็จะอึดอัดขดัเคือง 
บรรยากาศแบบนี8 ความคิดส่วนตวัไม่ใช่บรรยากาศที�ดีรังแต่จะทาํให้ทรุดหนัก สี� วนัผ่านไปพ่อ
อาการหนกัขึ8น ทอ้งบวมโต มือเทา้บวม กลางคืนไม่นอน ลุกนั�งตลอดคืน 

หมอประจาํไขที้�โรงพยาบาลบุรีรัมย ์บอกว่าตอ้งบอกตรง ๆ ว่าเป็นมะเร็ง แต่ผมรู้ดีว่า 
ถา้บอก พ่อตอ้งทรุดเพิ�ม หมอแนะนาํเพิ�มให้ทาํการผา่ตดัรักษาซึ� งผมไม่ตกลง และขอทาํการรักษา
ควบคู่แบบแพทยว์ถีิธรรม ซึ� งคุณหมอก็รับไม่ไดเ้ช่นกนั ใจในผมเห็นอยูท่างนี8 ที�จะทาํให้พ่อไปแบบ
สบาย เพราะแอบกวัซา หยอด พ่นนํ8 าสกดั ทาํอาหารปรับสมดุลให้ทานอาการดีขึ8น สบายขึ8น จึง
เรียนคุณหมอด้วยความเคารพ ขอยา้ยพ่อไปโรงพยาบาลกระสัง ซึ� งประสานคุณหมอสมชาย 
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกระสัง ท่านรับเงื�อนไข จัดให้อยู่ห้องพิเศษ เพื�อสะดวกในการดูแล 
อย่างเต็มที� ผมได้จดัปฏิบตัยา 9 เม็ดให้พ่ออย่างเคร่งครัด อาการบวมทั8งตวัลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
1 สัปดาห์ผา่นไปพอ่เริ�มเดินเขา้หอ้งนํ8าทาํภารกิจเองได ้

ขอเล่ายอ้น พอ่มีโรคแทรก ความดนั เบาหวาน ไตวาย จุดเห็นไดช้ดัที�ตบั เมื�อครบกาํหนด
ตรวจสุขภาพที�โรงพยาบาลมหาราช ทางโรงพยาบาลกระสังไดเ้มตตาจดัรถให้โดยสะดวก เมื�อทาํ
การตรวจเช็คที�โรงพยาบาลมหาราช ถือเป็นบุญ คุณหมอขอให้พกัที�มหาราชต่อในห้องพิเศษ ซึ� งคุณ
หมอท่านนี8ก็เชื�อในแพทยว์ิถีธรรม อยูจ่นครบเดือน ดว้ยยา 9 เม็ดควบคู่แผนปัจจุบนั หมอตรวจเช็ค
ดว้ยความดีใจดว้ย วา่พ่อไม่พบเชื8อมะเร็ง ปัจจุบนัเรื�องพ่อเป็นมะเร็งยงัไม่เคยบอก ณ ตอนนี8 ตรวจ
ครั8 งที�เจ็ด ก็ยงัไม่พบเชื8อมะเร็ง แต่ก็ไม่ประมาทดูแลสุขภาพแบบเขม้งวด สิ� งดีตามมา พ่อนอน
กลางวนัเป็น ทานอาหารสุขภาพได ้อาหารพิษมาเหมน็ครับ 

ธวชัชยั สุรัตน์ (นุกนิก จิตอาสาแพยว์ถีิพุทธ บุรีรัมย)์ ในรายการ ชีวิตจริงยิ�งกวา่ละคร : สู้
เพื�อแผ่นดิน (16 กันยายน 2557 https:/www.youtube.com/watch?v=2txKhSo_pyE&feature 
=youtu.be) เมื�อแผ่นดินที�รักเผชิญวิกฤต ขณะที�ผูเ้ป็นพ่อกาํลงัลม้ป่วยแต่เขาไม่เคยทอ้ ขออาสา
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ทาํงานเพื�อบา้นเกิด “สู้เพื�อแผ่นดิน” ชีวิตจริงยิ�งกว่าละคร วนัองัคารที� 16 กนัยายน 2557 เวลา 
20.20 น. ทางไทยพีบีเอส  

(ธวชัชยั สุรัตน์. บนัทึก. 2558, เมษายน 1) 
 

 

กรณีศึกษาที� 
1.115 จีรวรรณ วฒันศิลป์ 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
มีกอ้นเนื8อ 2 กอ้น 
  

มีกอ้นเนื8อ 2 กอ้น ขนาด 1.5 และ 2 เซนติเมตร หมออยากตดัชิ8นเนื8อไปพิสูจน์ แต่ไม่อยาก
ตดั เลยไปเขา้ค่ายหมอเขียวแทน ออกจากค่ายก็ปฏิบติัตวัตามยา 9 เม็ด กินอาหาร ขดูกวัซา ช่วงแรก
มีสีม่วง ต่อมาก็จางลงเป็นสีชมพ ูไปตรวจอีกทีก็ไม่มีกอ้นเนื8อแลว้ 

(จีรวรรณ วฒันศิลป์. สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 17) 
 
 

กรณีศึกษาที� 
1.116 อรพรรณ พงษก์ร 

 
เคยผ่าตดัมะเร็งเต้านมมา 9 ปีแล้ว อยากทราบวีธีดูแลตวัเองไม่ให้กลับเป็นมะเร็งอีก  

มาเขา้ค่ายหมอเขียวก็ไม่ยอมทานอาหารปรับสมดุล ทานมะละกอแทน เผลอไปทานอาหารฤทธิH
ร้อนจนไม่สบาย ตอ้งดีทอกซ์ ทานนํ8 าสมุนไพรปรับสมดุล แต่ออกจากค่ายมาก็ปฏิบติัตามเทคนิค 
ยา 9 เมด็มาตลอด แขง็แรงดี 

(อรพรรณ พงษก์ร. สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 17) 
 

 

กรณีศึกษาที� 
1.117 สรกฤช จุลมูล 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
ตาบอดขา้งเดียว 
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ตาบอดขา้งเดียว เพราะประสบอุบติัเหตุ แลว้ไดรั้บการรักษาไม่ถูกวิธี แต่พอมาเขา้ค่าย
แลว้สายตาเริ�มเห็นไดล้าง ๆ แยกสีไดช้ดัเจนมากขึ8น เพราะใช้นํ8 าสกดัย่านาง นํ8 าปัสสาวะหยอดตา
บ่อย ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ช่วงที�โดนแก๊สนํ8าตาตอนไปประทว้งที�ราชดาํเนิน 

(สรกฤช จุลมูล. สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.118 ปนิสา ชาํนาญแกว้ 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 

มะเร็งที�ลาํคอระยะที� 3 
 

เคยเป็นมะเร็งโพรงจมูกแต่รักษาหาย 7 ปีแล้ว ต่อมาเป็นมะเร็งระยะที� 3 ที�ลาํคออีก  
พอผ่าตดัแลว้ หมอผา่ไปถูกเส้นประสาท ทาํให้ปากเบี8ยว หมอบอกตอ้งผ่าเพิ�มเพราะมะเร็งลามไป
ถึงลาํคอแลว้ เลยไม่ผา่ต่อ มาค่ายหมอเขียวที�ชะอวด ปฏิบติัตามยา 9 เมด็ เลิกกะปิ กาแฟเด็ดขาด ทาํกวัซา 
ดีทอ็กซ์ โยคะแช่เทา้บา้งเป็นบางครั8 ง ตอนนี8 ดีขึ8น 100% อยากบอกวา่ถา้ตั8งใจจริง โรคก็หายไป 

(ปนิสา ชาํนาญแกว้. สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.119 เด็กหญิงไอรีน ลูกสาวคุณแม่อริสา ธรรมาจารยจ์รัส 
อาย ุ7 เดือน 

มีไขท้อ้งอืดแน่นทอ้งผื�นตามขอ้พบั 

 
เด็กหญิง ไอรีน อาย ุ7 เดือน ใชน้ํ8าสกดั นํ8าสมุนไพรฤทธิH เยน็สด ยาเขียว กวัซาเป็นประจาํ 

ตั8 งแต่ยงัอยู่ในครรภ์จนถึงปัจจุบัน อายุได้ 7 เดือน 10 วนัไม่เคยป่วยหนักและไม่เคยใช้ยา 
แผนปัจจุบนั แต่เวลาป่วยจะใชว้ธีิดูแลรักษา ดงันี8  

ไอรีนดื�มนํ8าผสมนํ8าสกดั (หยดนํ8าสกดัเล็กนอ้ย) เป็นประจาํ โดยเฉพาะเวลาออกไปขา้ง
นอกบา้น เพื�อคุม้ครองเซลลจ์ากเชื8อโรคและมลพิษภายนอก  

มีไขห้ลงัจากฉีดวคัซีน (อาการขา้งเคียงของวคัซีน) จะใหดื้�มนํ8าสกดั ก่อนและหลงัการ 
ฉีดวคัซีน ถา้ไขขึ้8นสูงก็จะใชน้ํ8าสกดัเช็ดตวัและกวัซาร่างกายจนไขล้ดลง  
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ทอ้งอืด แน่นทอ้ง (อาการปกติในทารก) หลงัจากดื�มนมเสร็จแลว้เรอเอาลมออกไม่หมด 
จะทาํใหป้วดทอ้งและร้องไห้โยเย ที�บา้นจะใชย้าเขียว 2 หยด ผสมนํ8า แลว้ใชส้าํลีจุ่มและนาํมาทา 
ที�ทอ้ง หลงั และ ฝ่าเทา้ เพียงไม่นานก็เรอและสบายทอ้ง วิธีนี8 ใชแ้ทนการใชม้หาหิงคุ ์

ผื�นตามขอ้พบั รักแร้ คอ ตามขอ้พบั รักแร้ และคอ จะเกิดผื�นแดงเป็นประจาํเนื�องจาก 
อบัชื8น บางครั8 งเป็นมากจนหนงัลอกและเป็นแผล เกิดกลิ�นเหม็น ที�บา้นจะรักษาโดยใชน้ํ8 าสกดัฉีด
ทุกครั8 งหลงัอาบนํ8 าเสร็จ และผึ�งลมสักครู่ รอยแดงก็จะเริ�มมีอาการดีขึ8น ทาํเป็นประจาํจนหาย 
แต่ในกรณีเป็นมากจนเกิดเป็นแผล จะใช้นํ8 าสกัดเช็ดบริเวณผื�นที�มีหนังลอก และผึ�งลมสักครู่
เช่นเดียวกนั 

อาการแพข้นนก อาการแพข้นนกทาํใหเ้กิดผื�นแดงมีลกัษณะเป็นตุ่ม มีวงกวา้ง ขนาดใหญ่
ทั�วทั8งตวั ตามแขน ขา และหนา้ทอ้ง เมื�อมีอาการเริ�มแรกจะใชน้ํ8าสกดัฉีดแต่พอไม่ไดผ้ลตามที�หวงั 
จึงใชย้าเขียวทา เนื�องจากในตอนแรกยงัมีไม่กี�จุดคลา้ย ๆ ยงุกดั และพอเวลาผา่นไปสักระยะอาการ 
ก็ไดก้าํเริบและลามไปทั�วตวัในที�สุด จึงใชน้ํ8าสมุนไพรฤทธิH เยน็สด แช่เยน็มาเช็ดตวัและประคบไว้
ตามจุดที�เป็นสักพกั ตุ่มแดง ๆ ก็ค่อย ๆ มีสีจางลงเป็นสีชมพ ูและมีอาการดีขึ8นในที�สุด 

(อริสา ธรรมาจารยจ์รัส. บนัทึก 2558, กุมภาพนัธ์ 22) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.120 คุณอริสา ธรรมาจารยจ์รัส 
หวันมเป็นแผล 

 
ลูกกดัหวันมเป็นแผล (กรณีแม่) ลูกกดัหวันมจนเป็นแผล หลงัจากลูกทานนมเสร็จก็จะใช้

นํ8 าสกดัสมุนไพรฤทธิH เยน็ชุบสําลี มาประคบไวที้�หัวนมขา้งที�เป็น อาการจะทุเลาลงอย่างรวดเร็ว 
และพร้อมที�จะให้นมในมื8อต่อไปอย่างไม่มีอาการเจ็บ แต่ถ้าเป็นมากก็จะใช้ฉี�แตม้ที�หัวนมหลัง
อาบนํ8าเสร็จ พอถึงเวลาจะใหน้มมื8อต่อไปก็จะลา้งออกและพร้อมที�จะให้นม ทาเพียงไม่กี�ครั8 งอาการ
เจบ็ที�มีมานานก็จะหมดไป และใหน้มไดอ้ยา่งสบาย ๆ มีความสุขทั8งแม่และลูก 

(อริสา ธรรมาจารยจ์รัส. บนัทึก. 2558, กุมภาพนัธ์ 22) 
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กรณีศึกษาที�  
1.121 นางสุมาลี สุขายะ 
อาย ุ87 ปี 

โรคอลัไซเมอร์ โรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่ งูสวดั 
 

ประวติัการเจ็บป่วยในอดีต ปี 2552 ไดรั้บการวินิจฉยัวา่เป็นมะเร็งลาํไส้ใหญ่ มิถุนายน 
2552 ไดรั้บการรักษามะเร็งลาํไส้ใหญ่ โดยการผ่าตดัแบบส่องกลอ้ง แต่เกิดความเสียหายจากการ
ผา่ตดั ลาํไส้พนักนั ทาํให้ลาํไส้ใหญ่เกิดการอุดตนั ถ่ายไม่ออกจึงตอ้งไดรั้บการผา่ตดัแบบเปิดหน้า
ทอ้ง หลงัการผา่ตดัส่องกลอ้งครั8 งแรกประมาณ 3 สัปดาห์ 

หลงัการผ่าตดัครั8 งที� 2 เกิดภาวะแทรกซ้อน ดงันี8  1. Fistula บริเวณ แผลที�เย็บต่อลาํไส้ 
และ 2. ติดเชื8อเกิดภาวะ Septic shockไดรั้บการส่งต่อไปรักษาที�โรงพยาบาลจุฬา ฯ รักษาในไอซีย ู

ศลัยกรรม เพื�อรักษาภาวะติดเชื8อ ใช้เครื�องช่วยหายใจ ต่อมาแพทยเ์ห็นสมควรให้ทาํการเจาะคอ 
อยูไ่อซียเูป็นเวลาประมาณ 10 สัปดาห์ จากนั8นนอนรักษาต่อที�หอ้งพิเศษเพื�อฝึกการหายใจโดยไม่ใช้
เครื�องช่วยประมาณ 4 สัปดาห์ ยงัไม่สามารถหายใจเองได้จึงกลบัมารักษาต่อที�โรงพยาบาลเดิม  
เพื�อทาํกายภาพบาํบดัและฝึกการหายใจ ต่อมาผูป่้วยสามารถ หายใจเองได ้จึงเปลี�ยนมาใชห้ลอดคอ
เหล็ก จนถึงปัจจุบนั (ไม่ไดถ้อดออกเพราะใส่เพื�อขยายหลอดลม เนื�องจากมีแผลเป็นที�หลอดลม 
และสะดวกเวลาดูดเสมหะกรณีไม่สามารถขบัออกเองได)้ ผูป่้วยรักษาตวัที�โรงพยาบาลเป็นเวลา
ประมาณ 8 สัปดาห์ จึงกลบัไปพกัที�บา้น หลงัจากออกโรงพยาบาล ผูป่้วยยงัคงมาทาํกายภาพบาํบดั
ที�โรงพยาบาลทุกวนั เพื�อฝึกเดิน และเคาะปอดแต่ปัจจุบนัยงัไม่สามารถเดินเองได ้ 

กรณีศึกษาใชแ้พทยว์ถีิธรรมดูแลรักษางูสวดั 
 
 

วนัที� 1 ( 11 ก.พ.2558) ตุ่มนํ8าเริ�มขึ8นบริเวณหลงัตามรูป 
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วนัที� 2 (12 ก.พ. 2558) ตุ่มขึ8นเพิ�มบริเวณแขน ตามรูป  
 

  
วนัที� 3 ถึง 9 (13 ถึง 19 ก.พ. 2558) ลกัษณะตุ่ม ตามรูป 

 

 
วนัที� 3 
 

 

 
วนัที� 4 
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วนัที� 5  
   

 

  
วนัที� 7   
 

  
วนัที� 8 
 

 

 

วนัที� 9  

แนวทางที�ใชต้ามเทคนิค 9 ขอ้ ของแพทยว์ถีิธรรม 
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1. ใหดื้�มนํ8าสมุนไพรฤทธิH เยน็ ผสมนํ8าปัสสาวะ โดยสมุนไพร มีส่วนผสมของเสลดพงัพอน

ตวัเมียดว้ย 

 
เสลดพงัพอนตวัเมีย 

 
เสลดพงัพอนตวัผู ้

 

พอกตุ่มดว้ยขา้วผสมเสลดพงัพอน (แช่ขา้ว 4 ชั�วโมง แลว้นาํมาตาํ บดผสมสมุนไพรฤทธิH
เยน็) สลบักบัการพอกดว้ยวุน้วา่นหางจระเขแ้ละสเปรยด์ว้ยนํ8าสกดัผสมนํ8าปัสสาวะบ่อย ๆ  

 

 
 

2. งดเนื8อสัตวใ์หท้านขา้วกบัเกลือ ทานผลไมฤ้ทธิH เยน็ปั�นผสมกบัเสลดพงัพอนตวัเมีย 

3. สวนลา้งลาํไส้ วนัละ 2 ครั8 ง 

4. หลงัจากตุ่มยบุ แตก งดพอกขา้ว ยงัคงพอกดว้ยวา่นหางจระเข ้

งดฉีดนํ8าสกดัผสมปัสสาวะเนื�องจากตอ้งการใหแ้ผลแหง้แลว้ทาปัสสาวะอยา่งเดียวบ่อย ๆ  
ความคิดเห็นของผูดู้แล 

มีความพึงพอใจมากทั8งผูป่้วยและญาติสังเกตจากผูป่้วยสามารถนอนหลบัไดโ้ดยไม่บ่น
ปวดมากมายเหมือนกรณีที�เคยพบผูป่้วยงูสวดัรายอื�นที�ปวดแสบปวดร้อน ทรมานมาก จนตอ้งทาน
ยาระงบัปวดอยา่งแรงและยานอนหลบัตุ่มฝ่อในเวลาอนัสั8นในขณะที�ผูป่้วยมีอายมุากและภูมิตาน
ทานตํ�า ในกรณีนี8  ถา้ผูป่้วยไปโรงพยาบาล คงเจบ็ตวัมาก จากการเจาะเลือดและใหย้าขอบคุณแพทย์
วถีิธรรมและอาจารยห์มอเขียวเป็นอยา่งยิ�งค่ะ 

 (จิรวรรณ ดารถ. ผูใ้หข้อ้มูล. 2558, กุมภาพนัธ์ 22) 
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กรณีศึกษาที� 
1.122 นางอนงค ์ชยัวมิล 
อาย ุ91 ปี อาชีพคา้ขาย ปัจจุบนั เกษียณ พกัผอ่นอยูบ่า้น 
จงัหวดัชลบุรี  
อาการหนาวขา 
 

ประวติั : เกิดที�ตาํบลหนองโพ อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรีบิดามารดาอพยพมาจาก
ประเทศจีนต่อมาแต่งงาน และไดย้า้ยถิ�นฐานมาอยูที่�อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี มีบุตรธิดารวม 7 
คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาํอาหาร ทาํขนม และคา้ขายโดยทาํไร่มนัสัมปะหลงั และไร่ผลไม ้
เช่น สับปะรด ละมุด ฝรั�ง เป็นตน้ ต่อมาเมื�อมีบุตรมากขึ8น จึงไม่ไดท้าํไร่ หนัมาคา้ขายของชาํ 
ทาํกบัขา้วขาย ทาํขนมตามเทศกาล เช่น กระยาสาท ขนมเข่ง ขนมเทียน ขา้วเหนียวมะม่วง และเลี8ยง
ดูบุตรอยูที่�บา้น จนลูก ๆ จบการศึกษา จึงไดพ้กัผอ่น  

ประวติัสุขภาพ : ความดนัโลหิตสูงรักษาดว้ยการทานยา ไขมนัในเส้นเลือดสูงรักษาดว้ย
การทานยา นํ8าตาลในเลือดสูง แต่ในระดบัที�คุมได ้ ไม่ตอ้งทานยาเคยมีปัญหาเส้นเลือดในสมอง
ดา้นซา้ยแตก ทาํใหเ้ป็นอมัพาตไปครึ� งซีกเมื�อ 30 ปีก่อน รักษาที�รพ.ประสาท กรุงเทพ อาการหาย
เป็นปกติ ก่อนเป็น มีอาการปวดศีรษะมาก 

เคยไดรั้บการผา่ตดักระดูกขอ้สะโพก เนื�องจากหกลม้ เปลี�ยนใส่ขอ้สะโพกเทียม เมื�อ
ประมาณ 20 ปีที�แลว้ 

ปัจจุบนั ปวดโคนขา และขอ้สะโพกเป็นบางครั8 ง ทานยาแกป้วด Mobic เคยมีปัญหาเส้น
เลือดไปเลี8ยงหวัใจตีบ, มีอาการเหนื�อยหอบ ไม่มีแรงรักษาดว้ยการขยายหลอดเลือดโดยใส่ขดลวด
ในเส้นเลือดที�ไปเลี8ยงหวัใจ 3 เส้นเมื�อประมาณ 2 ปีที�แลว้ ปัจจุบนัทานยา Palvix 75 mg. มีปัญหาที�
แพทย์หลาย ๆ โรงพยาบาลไม่สามารถรักษาได้ คือ อาการหนาวขา เวลานอนหลับไม่ว่าเวลา
กลางวนั หรือกลางคืน หากนอนหลบัไปสักระยะ 1-2 ชั�วโมง จะตอ้งสะดุง้ตื�น และบอกว่า “หนาว

ขา” อาการคือ มีความรู้สึกเหมือนเอาขาไปแช่ในนํ8 าแข็ง ตอ้งสะดุง้ตื�น ทาํให้เวลากลางคืน ไม่ไดรั้บ

การพกัผ่อนที�เพียงพอหรือแมแ้ต่จะงีบหลบัในเวลากลางวนั ก็จะมีอาการนี8 เช่นกนัโรงพยาบาลสมิติเวช 
ศรีราชา นพ.ศราวุธ แพทยท์างดา้นหัวใจ ที�รักษาโรคหัวใจอยู่แจง้ว่า เป็นอาการลกัษณะเดียวกบั
หัวใจ คือเส้นเลือดที�ไปเลี8 ยงปลายขาตีบ เวลานอน หรือไม่ได้เคลื�อนไหวเป็นเวลานาน ๆ ก็จะมี
อาการสะดุง้ตื�น เนื�องจากเลือดไปเลี8ยงปลายเทา้ไม่พอ แต่เมื�อผูป่้วยรู้สึกตวั ลุกขึ8น ขยบัตวั หรือไป
เดินไปเขา้ห้องนํ8 า เลือดไปเลี8 ยงไดต้ามปกติ อาการก็จะหายไป ไม่มีทางรักษา หมอบอกเป็นโรคที�
ทาํใหรํ้าคาญ แต่ไม่อนัตรายถึงชีวติโรงพยาบาลศิริราช ปิยะมหาราชการุณย ์แพทยเ์คยรักษาโดยการ



 

ใหย้ากลุ่มอลัไซเมอร์ และกล
ดีขึ8น 

รู้จกัแพทยว์ถีิธรร
อาการเทา้บวม ไดรั้กษาโดย
พิษดว้ยวธีิ กวัซาที�ฝ่าเทา้ รุ่ง
ใหดื้�มนํ8าคั8นยา่นางก่อนทาน

ตน้เหตุของการเจ
เยี�ยมลูกหลานที�ราชบุรี และ
พทัยา พบวา่ เทา้บวมมาก น

ผลการรักษา : อาก
ค่าใชจ่้าย : ครั8 งแร
ข้อเสนอแนะ 

โรงพยาบาล สมาคมต่าง ๆ

  
 
กรณีศึกษาที� 
1.123 ปิยะพชัร์ นิรมานสกุล
หญิงไทย อาย ุ53 ปี 
ประเทศออสเตรเลีย 
โรค เนื8องออกที�ไตขา้งขวา

 
ผลการตรวจทางแ

พบเนื8องอกที�ไตขา้งขวา X
ภาพไตขา้งขวาของผูป่้วยท
X-ray พบว่ากอ้นเนื8องอกล
จาก 11 เซ็นติเมตร เป็น 10
ขวาถ่ายออกมาเห็นเนื8องอ
ไม่ได้เป็นเนื8อร้ายประการ
แพทยว์นิิจฉยัวา่น่าจะเป็นเน

ะกลุ่มพาร์คินสันมาทาน เพื�อให้หลบัมากขึ8น แต่ก็ไม่ช่วย

ีธรรมไดโ้ดย : เพื�อนแนะนาํ อาการที�ใชย้า 9 เมด็รักษา
าโดยการใหดื้�มนํ8าคั8นยา่นาง ครั8 งแรกเวลาประมาณ 4 
า้ รุ่งขึ8น 6 โมงเชา้ พบวา่อาการบวมลดลงประมาณ ครึ� ง
ทานอาหาร สักครู่ พบวา่ เทา้ที�บวมลดลงจนเกือบเป็นปก
ารเจบ็ปวด : คาดวา่น่าจะเกิดจากการเดินมาก ผูป่้วยอาย
 และกรุงเทพฯ ประมาณ 1 สัปดาห์ มีอาการเทา้บวมม
าก น่องและขอ้เทา้ แขง็เหมือนท่อนไม ้กดไม่ลง 

อาการเทา้บวม ยบุลงภายในไม่ถึง 24 ชั�วโมง 
รั8 งแรก คิดวา่จะพาคนไขไ้ปพบแพทยที์�โรงพยาบาล ค่าใช

 : เผยแพร่ไปในกลุ่มผู ้รักสุขภาพที� เป็นหมู่คณะ
ง ๆ เพื�อใหไ้ดก้ระจายขอ้มูลข่าวสารไดร้วดเร็วยิ�งขึ8น 

(สุปราณี ชยัวมิล. ผูใ้หข้อ้มูล

สกุลพงศ ์ 

ขวา 

ทางแผนปัจจุบนั 
X –ray 11 เซ็นติเมตร  

่ วยที�มาเขา้ค่าย กลบัไป 
งอกลดลง 1 เซ็นติเมตร 

10 เซ็นติเมตร ไตขา้ง
ื8องอกเบียดบงัไต แต่
การใดเป็นก้อนไขมัน 
็ นเนื8องอกมานานแลว้ 

1229 

ม่ช่วยให้อาการทุเลา หรือ

ษา : 16 มีนาคม 2558 มี
4 โมงเยน็ และขดูขจดั
ครึ� งนึงต่อมา 8 โมงเชา้ 

็ นปกติ  
อายมุาก และเดินทางไป
วมมาตลอด จนกลบัมา

 ค่าใชจ่้ายก็คงเป็นพนั 
ู่คณะ เช่น สถานศึกษา 

อ้มูล. 2558, มีนาคม 21) 
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สาเหตุที�ตรวจพบเนื8องอกที�ไตนี8 เนื�องจากผูป่้วยลม้กน้กระแทกปวดหลงัมากไปพบแพทย์
คิดวา่ผูป่้วยเป็นไส้ติ�งจึงทาํการ X -ray พบวา่มีเนื8องอกที�ไตมีเลือดซึมแพทยจึ์งใชก้ลอ้งส่องและใช้
เขม็เจาะชิ8นเนื8อตรวจและพบวา่มียาไปอุดเนื8องอกที�เลือดซึมแพทยไ์ดบ้อกผูป่้วยวา่เนื8องอกจะค่อย ๆ 
ฝ่อไปเองไดก้ารตรวจพบไดป้ระมาณ 7-8 เดือนก่อนที�ผูป่้วยจะมาอบรมแพทยว์ถีิธรรม 

อาการที�ผูป่้วยเป็นก่อนมารักษาดว้ยแพทยว์ถีิธรรมคือหลงัจากที�ไดรั้บการตรวจพบวา่เป็น
เนื8องอกที�ไตขา้งขวาแลว้รับประทานยาคือมีอาการเหนื�อยตลอดเวลามีอาการปวดปัสสาวะทุกคืน ๆ 
ละ 2-3 ครั8 งหลงัตี 1, 3, 4 

การดูแลสุขภาพพึ�งตนแบบวิถีธรรม 
ผูป่้วยเริ�มปฏิบติัตวั อย่างจริงจงัหลังจากมาเขา้ค่ายที�บา้นญาติบูรพากล้าจนและมาต่อ 

ค่ายที�สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล วนัที� 10 – 17 มกราคม 2558 และค่ายสวนป่านาบุญ 1 วนัที� 25 – 29 
มกราคม 2558 จากนั8นผูป่้วยไดก้ลบัประเทศออสเตรเลียและไดป้ฏิบติัตวัต่อที�บา้น 

การใชย้า 9 เมด็ คือ 
ยาเม็ดที� 1 การดื�มนํ8 าสมุนไพรฤทธิH เย็น เช่น ย่านาง ใบเตย เมื�อดื�มแล้วช่วยให้อาการ

ปัสสาวะกลางคืนลดลงจนกระทั�งเหลือครั8 งเดียวคือ ตื�นปัสสาวะตี 1 
ยาเมด็ที� 3 การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ดว้ยสมุนไพรฤทธิH เยน็ และนํ8าปัสสาวะ เชา้-เยน็ ทาํให้

สุขภาพดีขึ8นมีกาํลงัในการทาํงานมากขึ8น 
อาการเหนื�อยตลอดเวลาหายไปหมด การที�นอนตะแคงขวาไม่ไดก้็กลบัมานอนตะแคง

ขวาไดป้กติ 
ยาเมด็ที� 7 คือ การปรับเปลี�ยนมาทานอาหารสุขภาพ งดเนื8อสัตว ์มาทานถั�วต่าง ๆ เนน้ถั�ว

ฤทธิH เยน็เป็นหลกัแทนเนื8อสัตวแ์ละทานอาหารเมื8อเดียว และทานอาหารตามลาํดบั ช่วยใหน้ํ8าหนกั
ลดลง 

 

 

 

 

ผูป่้วยไดป้ลูกยา่นางที�บา้นออสเตรเลีย พืชผกัที�ปลูกไดเ้องค่ะ 



 

 
 

 
 
กรณีศึกษาที� 
1.124 รัชโช แพท็ล็อท 
ชายออสเตรเลีย สามีคุณปิยะ
ประเทศออสเตรเลีย  
โรคภูมิแพ ้ไม่ทราบสาเหตุ
 

อาการ บวมที�กลาง
การรักษาแพทยแ์ผ
การดูแลสุขภาพแ
หลงัจากที�คุณเมย

ฤทธิH เยน็ปั�นดื�มและให้ฝึกท
ทานอาการที�มีแป้งและประเ

ใชย้าเมด็ที 3 โดย

 

 

กรณีศึกษาที� 
1.125 นางสาวจตุพร มงคลช
หญิงไทยอาย ุ51 ปี 
 เนื8องอกในกระดูกโพรงฟัน

  
  

(ปิยะพชัร์ นิรมานสกุลพงศ.์ สัมภาษณ์

ปิยะพชัร์ นิรมานสกุลพงศ ์

เหตุ 

ี�กลางฝ่าเทา้สลบัซา้ยขวาปวดหลงัช่วงเอวลงกน้กบบางครั8 งป
ทยแ์ผนปัจจุบนั กินยาเมื�อมีอาการ 
าพแบบแพทยว์ิถีธรรม 
เมย ์ไดก้ลบัไปออสเตรเลีย ไดท้าํนํ8าสมุนไพรฤทธิH เยน็ให

้ฝึกทานอาหารประเภทผกัที�ไร้สารพิษมากขึ8น ทานสล
ประเภทไขมนัสูงทาํใหผู้ป่้วยอาการดีขึ8น 
โดยการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่วนัเวน้วนั ไม่จาํเป็นตอ้งกินย

(ปิยะพชัร์ นิรมานสกุลพงศ.์ ผูใ้หข้อ้มูล. 2

งคลชยัทรัพย ์

งฟัน 
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ษณ์. 2558,  มกราคม 28) 
 

รั8 งปวดขอ้นิ8วมือโป้งซา้ย 

ยน็ให้ดื�ม ทาํนํ8 าผกัผลไม้
นสลดัมื8อเที�ยง แทนการ

กินยาแกป้วดแลว้ 
. 2558, กุมภาพนัธ์ 28) 
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ประวติัเคยรักษารากฟันมา 5 ปีก่อน ป่วยเป็นโรคเนื8องอกขนาดประมาณ 3x5 เซนติเมตร
ในกระดูกโพรงฟันใตซี้�ที�เคยรักษารากฟันไว ้อาการก่อนเจอเกิดขึ8นขณะทานของหวานแลว้เสียว
แปล๊บจึงไปพบทนัตแพทยไ์ดน้ดัผา่ตดัเอาเนื8องอกออกไปซึ�งแพทยบ์อกวา่อีกดา้นหนึ�งของกรามก็มี
เนื8องอกเช่นกนั แต่ขนาดเล็กกวา่ราวครึ� งหนึ�งตอ้งนดัมาผา่ตดัเช่นกนั แพทยเ์จาะชิ8นเนื8อส่งตรวจเป็น
เพียงเนื8องอกธรรมดามีความวติกกงัวลกลวัเป็นมะเร็ง 1 ปี 7 เดือนที�ผา่นมา ที�ผา่นมามาเขา้ค่ายหมอ
เขียวกรกฎาคม 2556 ที�กาญโจนบุรีและนาํยาเก้าเม็ด ไปใช้ ที�ใช้ประจาํ คอ เม็ดที� 1,3,7,8,9 ผล
ปรากฏวา่กอ้นเนื8องอกยุบลงไม่ตอ้งผา่ตดั ที�สําคญัหลงัเขา้ค่ายมีคลายความวิตกกงัวลไม่กลวัตายมี
ความสุขกบัความเรียบง่ายในชีวติละวางไดง่้ายขึ8นใจเยน็ขึ8นมาก 

(กมลพรรณ ฮอฟแมน. ผูใ้หข้อ้มูล. 2558, มีนาคม 29) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.126 งอ้ แซ่ลี8  
หญิงไทย อาย ุ80 ปี  
โรคมะเร็งต่อมนํ8าเหลือง เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 
ไขมนัสูง 

  
ครอบครัวนาํแพทยว์ถีิธรรมมาใชดู้แลสุขภาพค่ะ  
 

   
 

เคยผ่าตดักระดูก สันหลงัมา 2 ครั8 ง เคยผ่าเข่าสองขา้งจากขาโก่ง และผ่าตาสองขา้ง ตอ้
กระจกตามวยั โรคมะเร็งต่อมนํ8าเหลืองมาตั8งแต่ ธ.ค. 2551 (6 ปี) จากอาการต่อมทอลซิลอกัเสบนาน
เป็นเดือนให้ยาแกอ้กัเสบหลายขนานไม่หาย (จากกินเป็นฉีด) จึง Admit โรงพยาบาลตาํรวจ แพทย์
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เจาะชิ8นเนื8อส่งตรวจจากทอลซิล ตรวจพบมะเร็งต่อมนํ8 าเหลืองเขา้รับการรักษาที�โรงพยาบาลจุฬา 
ไดรั้บเคมีบาํบดั 5 ครั8 งฉายแสง เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ผลการรักษาดีขึ8นแต่ที� Pet scan ยงัมีหลงเหลือ
เท่าปลายนิ8วกอ้ยที�ต่อมนํ8 าเหลืองบริเวณหน้าอก แพทยน์ัดติดตามอาการเป็นระยะทุก 6 เดือน มา 4 ปี 
และทุกปีจนถึงปัจจุบนั 3 ปีที�ผา่นมาเริ�มเป็นเบาหวานความดนัโลหิตสูง หมอเริ�มให้ยาลดไขมนัลด
ความดนัคุมอาหารมา 1 ปี 7 เดือน ที�ผา่นมามาเขา้ค่ายหมอเขียว กรกฎาคม 2556 ที�กาญจนบุรี และ
นาํยาเกา้เม็ดไปใช ้ที�ใชป้ระจาํคือ เม็ดที� 1,6,7,8,9 กวัซา, ดีท็อกซ์ เมื�อเป็นไข ้ผลปรากฏวา่ความดนั
ปกตินํ8าตาลปกติไม่ตอ้งกินยาลดความดนัและไขมนั มีความสุขตามวยั 

(กมลพรรณ ฮอฟแมน. ผูใ้หข้อ้มูล. 2558, มีนาคม 29) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.127 เด็กหญิงสุณฏัฐา คงประเสริฐ 
เด็กหญิงไทย อาย ุ11ปี  
โรคภูมิแพ ้
  

ประวติัเป็นโรคภูมิแพม้า 5 ปีจะมีผื�นคนัแดงคนัขึ8นที�ขอ้พบัแขนขาและตามลาํตวัใบหนา้
ทุกหนา้ร้อนตอ้งไปพบแพทยเ์อายามาทา และกินยาแกแ้พต้ลอดเป็นเวลานานหลายปี เป็นมากตอ้ง
หยดุเรียนเพราะคนัแดงผื�นเต็มหนา้ลาํตวัแขนขา 1 ปี 10 เดือน ที�ผา่นมามาเขา้ค่ายหมอเขียว เมษายน 
2556 ที�มุกดาหาร กบัครอบครัวและนาํยาเกา้เมด็ไปใชที้�ใชป้ระจาํคือ เมด็ 1,7,8,9 ใชปั้สสาวะทาผวิ
ที�ผื�นจะขึ8นหายอยา่งรวดเร็ว เห็นผลทนัตา 

ดีท็อกซ์ เมื�อป่วยไข ้ ไขล้ดโดยไม่ตอ้งพึ�งยา ผลปรากฏว่าอาการผื�นแพไ้ม่เกิดขึ8นอีกเลย
คลายความวิตกกงัวลมีความสุขไม่บั�นทอนการเรียน ผลการเรียนดีขึ8น สงบขึ8น เป็นเด็กอารมณ์ดีมี
เหตุผล  

(กมลพรรณ ฮอฟแมน. ผูใ้หข้อ้มูล. 2558, มีนาคม 29) 
 

 

กรณีศึกษาที� 
1.128 นางสาวสิรวรรณ แกว้ปลั�ง 
หญิงไทย อาย ุ42 ปี  
จงัหวดัสงขลา 
มะเร็งปากมดลูก   
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มะะนาวเขา้ ๆ ออก ๆ โรงพยาบาล เนื�องจากปวดทอ้งมาก
ก่อนมาเขา้ค่ายแพทยว์ิถีธรรม เคยบวชอยูว่ดัทิพยสถานธรรมภิกษุณี
อาราม (ฉายาธมัมเขมา เป็นสามเณรี บวชเมื�อวนัที� 29 พฤศจิการยน 
2557 จังหวัดสงขลา) ว ันที�  18 กุมภาพันธ์  2558 มีอาการปวด
ทอ้งนอ้ย ไปตรวจที�โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที�ตึกนารีเวช ไดท้าํ 
Biopsy ที�ปากมดลูก วินิจฉัย เบื8องตน้ว่า เป็น CA cervix มีอาการ
ปวดหลงัไปถึงกน้กบและปวดบริเวณทอ้งนอ้ยร้าวไปถึงตน้ขาไปรับ
การตรวจแผนกอายรุเวทที�โรงพยาบาลสงขลาวนัที� 12 มกราคม 2558  

 
เป็นครั8 งแรกและแพทยอ์ายุรเวทตรวจร่างกายและให้ไปตรวจผลปัสสาวะ แลว้ส่งต่อไปที�นารีเวชแพทย ์
นารีเวชกาํลงัใชเ้ครื�องมือตรวจบริเวณช่องคลอด ก็มีเลือดไหลออกมาทาํให้ตรวจไม่ไดแ้พทยจึ์งสั�ง
Admit เพื�อผา่ชิ8นเนื8อไปตรวจ หาเชื8อมะเร็งในเชา้วนัที� 13 มกราคม 2558 และพกัฟื8 นร่างกายอยูใ่น 
โรงพยาบาลสงขลา ถึงวนัที� 15 มกราคม 2558โดยรับยาแกอ้กัเสบและยา พาราแกป้วดหลงั จากนั8น 
ก็มีอาการปวดมากขึ8นในวนัที� 19 มกราคม 2558 จึงกลบัไป โรงพยาบาลสงขลา อีกโดยแพทยน์ารีเวช 
ส่งไปตรวจแผนกกระดูกและขอ้ เนื�องจากรู้สึกปวดเกินที�จะรักษาโดยการใชย้าพาราฯแพทยไ์ดส้ั�ง 
X-ray กระดูกและให้ตรวจเลือดนดัฟังผลตรวจอีกครั8 งวนัที� 2 กุมภาพนัธ์ 2558โดยมียาแกป้วด อีก 
2-3 ชนิด เช่น ไอบูโปรเฟ่น, ทามาดอล, ซลัฟา  

วนัที� 7 กุมภาพนัธ์ 2558 พบผูป่้วยท่านนี8 ที�พุทธสถานศาลีอโศกโดยบงัเอิญ เขาเขา้มา
ทกัทายกลุ่มบูรพากล้าจนซึ� งออกรายการบุญนิยมทีวี เขาไดดู้ฉายซํ8 าจึงเขา้มาสนทนาด้วยและพูด
เรื�องความเจ็บป่วย เป็นช่วงที�เรากาํลงัจะเดินทางกลบัจึงมีเวลานอ้ยที�จะคุยรายละเอียด จึงติดต่อกนั
ทางเฟสเพราะเขาเดินตามรอยสมณะไปสถานพุทธธรรม แต่การเดินทางและยงัทานอาหารฤทธิH ร้อน
จึงทาํใหมี้อาการปวดทอ้งนอ้ยจากภาวะร้อนเกินจึงไปเขา้รักษาตวัตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ดิฉนัไดใ้ห้
ขอ้มูลทางเฟสวา่มีค่ายสุขภาพที� สวนป่านาบุญ 2 อ. ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ท่านผูนี้8 จึงไดไ้ปเขา้
ค่ายและส่งขอ้มูลทางเฟสมาใหอ่้าน 

วนัที� 17-21 มีนาคม 2558 ไปเขา้ค่ายที� สวนป่านาบุญ 2 อ.ชะอวด ไดพ้บญาติธรรมที�ป่วย
สารพดัโรคที�สุดน่ากลวัคือ ผูป่้วยมะเร็งเยอะมาก ที�รักษาคีโมหลายท่านหลายปีและยงัไม่หายขาด
พร้อมกบัอาการกาํเริบใหม่ ฟังความน่ากลวัของความเจ็บปวดดว้ยอาการของโรคก็แยพ่อแลว้ พี� ๆ 
ป้า ๆ นา้ ๆ เหล่านั8น อวยพรให้นอ้งใหม่มะเร็งอยา่งเราต่อสู้ดว้ยความอดทนต่อไป มะเร็งวา่ร้ายแรง
แลว้คีโมร้ายกว่า พี�คนสุดทา้ยที�ไปเขา้ค่ายคนสุดทา้ยเป็นมะเร็งรอบสองพร้อมกบัมอร์ฟีนอีกห่อ
ใหญ่ไปนอนฟังหมอ...เฮอ้!!! เดินทางมากเกินไดข้นาดเพิ�มมากขึ8นซะเลย  

ผลการตรวจดว้ยอลัตา้ซาวกอ้นเนื8อโตขึ8นสาเหตุจากการที�ไดเ้ดินทางมากเกิน 



1235 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
เมนูอาหารสุขภาพที�ค่ายสวนป่านาบุญ 2 

เทคนิคการดูแลสุขภาพดว้ยการพอก เช่น ผงถ่านผสมดินสอพองและกากสมุนไพรฤทธิH เยน็ 

   

ปฏิบติัจริงดว้ยยาเมด็ที� 5 พอกทากนัตามอธัยาศยัไม่สบายตรงไหนพอกตรงนั8น 
  
ปวดทอ้งน้อย เนื�องจากภาวะร้อนเกิน ทาํให้เซลล์เกร็งแข็งเป็นเซลล์มะเร็ง ที�ปากมดลูก 

การพอกด้วยสมุนไพรฤทธิH เย็น ช่วยดูดพิษร้อน เซลล์อ่อนตวัเลือดและเส้นประสาททาํงานได้ก็
สามารถส่งสารที�เป็นประโยชน์ต่อเซลล์ได ้เซลล์จึงแข็งแรงขึ8นความปวดก็หายเพราะไม่ตอ้งเกร็ง
ขบัเอาพิษออก เป็นเทคนิคการปรับสมดุลอยา่งเป็นธรรมชาติของร่างกาย 

 (กมลพรรณ ฮอฟแมน. ผูใ้หข้อ้มูล. 2558, มีนาคม 29) 



1236 
 

กรณีศึกษาที� 
1.129 นางสาวปัทมา ทีปประสาน  
หญิงไทย อาย ุ66 ปี  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
โรคมะเร็งต่อมนํ8าเหลืองระยะที� 3 ความดนัโลหิต เข่าเสื�อม อว้น  

 
อาชีพคา้ขาย เป็นเจา้ของร้านขายยาแผนปัจจุบนั ใช้ชีวิตแบบไม่ดูแลตวัเองรับประทาน

อาหารนอกบา้นทุกวนั อาหารจานเดียวตามสั�งทั�ว ๆ ไป ไม่ทาํอาหารที�บา้น มีหมูเป็นเมนูหลกั ทาน
ผกัผลไมน้อ้ยมาก ทานอาหารจีน ไม่ออกกาํลงัเลย นอนดึกหลงัตี 2 ทุกวนั ตื�นสายหลงัเที�ยง ใชชี้วิต
แบบนี8 มาตลอดเวลา แต่มีสุขภาพจิตดีชอบทาํบุญทั�วไป นํ8 าหนกัก่อนป่วย 75 กิโลกรัม สูง 165 
เซ็นติเมตร เป็นคนที�ร้อนมากมีเหงื�อออกมากตลอดเวลาเป็นนํ8าเลย 

มีโรคประจาํตวั 1. ความดนัโลหิตสูง ทานยา 2. เข่าเสื�อมปวดเข่ามาก ทานยา 3. แขนหกั  
3 ครั8 ง ปวดแขน 4. อว้นมากขึ8นเรื�อย ๆ  

มาตรวจพบวา่เป็นมะเร็งต่อมนํ8าเหลือง เมื�อเป็นแผลที�หนา้อกรักษาดว้ยตวัเองแต่ไม่ดีขึ8น 
ประมาณ 3 เดือนก่อนที�จะไปพบแพทย ์และตรวจพบวา่เป็นมะเร็งต่อมนํ8าเหลืองระยะที� 3 หลงัจาก
นั8นเพื�อนไดแ้นะนาํใหไ้ปเขา้คอร์สแพทยว์ถีิธรรมของหมอเขียวก่อนที�จะไปรักษาแบบแผนปัจจุบนั 

 

  

แผลที�ไดรั้บการผา่ตดัเพื�อไปตรวจชิ8นเนื8อช่วงเดือนพฤศจิกายน ก่อนมาเขา้ค่ายที�ดอนตาล 
และตอนนี8ไดถู้กตดัเตา้นมทิ8งไปแลว้ค่ะ 

เพื�อปรับสมดุลของร่างกายใหแ้ขง็แรงก่อนที�จะรักษา หลงัจากเขา้คอร์ส 3 ครั8 ง ประมาณ 
3 เดือน รักษาตวัและใชชี้วติตามแบบที�หมอเขียวแนะนาํอยา่งเตม็ที� ทานมงัสวิรัติใชย้า 9 เมด็แบบ
หมอเขียว นํ8าหนกัจาก 75 กิโลกรัม ลดเหลือ 61.5 กิโลกรัม ความดนัหายไป ไม่ตอ้งทานยาอีกเลย 
สุขภาพแขง็แรง เข่าเสื�อมก็หายไปไม่เจบ็อีกเลย ความร้อนในตวัก็หมดไป รู้สึกเฉย ๆ มีความเบากาย
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เบาใจ ไม่เครียดหลายครั8 งที�ถามความรู้สึกก็บอกวา่สบายไม่มีอะไรมีสุขภาพจิตที�ดี หลงัจากนั8นไป
พบแพทยที์�โรงพยาบาลกลาง คุณหมอตรวจสุขภาพและนดัคีโมครั8 งแรกทนัที 

วนัที� 17 ธนัวามคม 2557 วนัแรกที�ไปใหคี้โมมีความรู้สึกเฉย ๆ หลงักลบัจากโรงพยาบาล 
รีบมาดื�มนํ8ายา่นางเขม้ขน้ทนัทีมีความรู้สึกร้อนขา้งในและต่อดว้ยทาํดีท็อกซ์ทนัที ดีท็อกซ์ครั8 งแรก
ไม่มีนํ8าออกมาเลยความร้อนขา้งในดูดซบันํ8 าไปหมดแลว้ ไม่มีนํ8 าปัสสาวะออกมาจนเลยเที�ยงคืนถึง
ไดมี้นํ8 าออกมาหลงัคีโมครั8 งแรก 2-3 อาทิตยผ์มเริ�มร่วง ไม่วูบวาบ กินอาหารไม่อร่อยเหมือนเดิม 
แต่ฝืนทานอาหารเพื�อใหอ้ยูไ่ด ้ดื�มนํ8ายา่นางเนน้ผกัผลไมเ้ป็นหลกัทานเพื�อใหอ้ยูไ่ดคี้โมทุกครั8 ง 

วนัแรก ดื�มนํ8 าย่านางทาํดีทอกซ์ นํ8 า 3 ขวดมีนํ8 าคืนออกมาแค่ครึ� งเดียวไม่มีกากออกมา  
3วนัถึงได้ถ่ายออกมาถ่ายมาเป็นเม็ด ๆ แสดงว่าขา้งในร้อนมากถ้าไม่ได้เรียนรู้เรื� องปรับสมดุล
ร่างกายของหมอเขียวจะร้อนขนาดไหนความร้อนในร่างกายดูดนํ8าไปใชห้มด 

คีโม ครั8 งแรกวนัที� 17 ธนัวามคม 2557 
ครั8 งที�  2 วนัที� 8 มกราคม 2558 
ครั8 งที� 3 วนัที� 29 มกราคม 2558 
ครั8 งที� 4 นดัไปคีโม พอตรวจเลือดเสร็จพอไดรั้บผลเลือด คุณหมอพอใจมากคุณหมอนดั

ตรวจสุขภาพวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2558 ผลออกมาไม่ตอ้งคีโมอีกใหน้ดัผา่ตดัเตา้นมไดเ้ลย 
วนัรุ่งขึ8 น 24 กุมภาพันธ์ 2558 ให้มาอยู่โรงพยาบาล เพื�อนัดเตรียมผ่าตัดวนัที�  26 

กุมภาพนัธ์ 2558 หลงัผา่ตดัเสร็จตอนเที�ยงทางโรงพยาบาลกลาง เตรียมยาฉีด ยากินแกป้วดและแก้
อกัเสบไว ้3 วนั แต่ไม่ไดใ้ชย้าทั8งหมดเลย ไม่เคยมีไขแ้ละไม่ปวดแผลเลย ความดนัไม่มี ปกติทุกวนั
จนกระทั�งทั8งคุณหมอและพยาบาลแปลกใจวา่ทาํไมคนไขไ้ม่ปวดและไม่เป็นไขเ้ลย มีแค่ตึงแผลนิด
หน่อยเท่านั8นเองทั8งนี8 เพราะก่อนเขา้โรงพยาบาล ไดเ้ตรียมตวัปรับสมดุลร่างกายตามแบบหมอ
เขียวอย่างดี ดื�มนํ8 าย่านางทั8งวนั ดีท็อกซ์ทุกวนั ทานอาหารรสจืดสุขภาพแบบหมอเขียว หลงัผา่ตดั
วนัแรกดื�มนํ8 ายา่นาง นํ8 าปั�นผลไมเ้ป็นหลกั อาหารอื�นเป็นรองทาํแบบนี8 ทุกวนัอยูที่� โรงพยาบาลปรับ
สมดุลทาํตามหมอเขียวทุกวนั เนน้ไปที�นํ8ายา่นางนํ8าปั�นผลไม ้ผกัและผลไมเ้ท่านั8น ทานขา้วนอ้ยมาก 
แบบที�คุณหมอเขียวสอนขา้วนิดเดียว 

มาถึงวนันี8 คนไขแ้ละพี�นอ้งทุกคน มีนอ้งชายเป็นแพทย ์และพยาบาลหลายคนยอมรับว่า
ถา้ไม่ไดไ้ปเขา้คอร์สเรียนรู้เรื�องการปรับสมดุลร่างกายตามแบบแพทยว์ิถีธรรมของหมอเขียวมา
ก่อนล่วงหนา้ 3-4 เดือนก่อนคีโมและผา่ตดั ร่างกายของคนไขค้งรับไม่ไหวแน่นอน อยู ่โรงพยาบาลกลาง 
2 สัปดาห์ ไม่เคยมีไขเ้ลยตลอดเวลาที�อยูโ่รงพยาบาลเหมือนคนปกติ สุขภาพแขง็แรง 

หลงัออกจากโรงพยาบาล ก็ดูแลสุขภาพตามแบบที�หมอเขียวสอนออกกาํลงัตั8งแต่ 06.00 น. 
ถึง 08.00 น. ทุกเช้าเดินออกกาํลงักาย หลงัจากนั8นก็ไปนอนกบัพื8นดินตามที�คุณหมอเขียวสอนไว ้
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นอนแนบกบัพื8นดินความเยน็ของพื8นดินที�หลงัหรือดา้นขา้ง ดา้นหน้าของตวัแนบอยู่นั8น ดูดความ
ร้อนออกจากตวัทะลุหลงั โดยเฉพาะบริเวณต่อมนํ8 าเหลืองมีความรู้สึกเหมือนถูกดินดูดตุ๊บ ๆ ถ่ายเท
ออกไปจากร่างกาย นอนแนบกบัพื8นดินแบบนี8 นอนกลบัไปมาอยู่ 2 ชั�วโมง ทุกวนั รู้สึกดีมาก ๆ
ความรู้สึกทุกครั8 งขณะที�คีโมหรือผา่ตดั เมื�อปรับสมดุลร่างกายแลว้จะทาํใจให้สบาย ไม่กงัวลไม่ฝืน 
นิ�ง ๆ ยิ8มไวใ้นใจ นึกถึงคาํพูดและบุญคุณที�หมอเขียว อุตส่าห์ตั8งใจ เสียสละ อดทน เหนื�อยยาก 
ลาํบากกาย มาสอนพวกเรา ก็ตอ้งทาํตวัทาํใจใหคุ้ม้กบัที�คุณหมอเขียวสอนมาใหไ้ด ้

(กมลพรรณ ฮอฟแมน. ผูใ้หข้อ้มูล. 2558, เมษายน 29) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.130 นางพรภินนัท ์กีรติวริิยะวฒิุ 
หญิงไทย อาย ุ59 ปี   
จงัหวดับุรีรัมย ์  
ปวดขอ้รูมาตอยด์ 
 

อาชีพคา้ขาย มีบริษทัทาํท่อซีเมนตต่์าง ๆ  
พฤติกรรม : ก่อนไม่สบายอาหารประจาํวนัจะเป็นเนื8อสัตวเ์ป็นส่วนใหญ่ 
โรคประจาํตวั : ปวดขอ้รูมาตอยด ์นาน 10 ปี  
การรักษากินยาแผนปัจจุบนัมาตลอด เริ� มหยุดใช้ยา เมื�อ 7 เดือนที�ผ่านมาเคยเข้าค่าย

สุขภาพมา 1 ครั8 ง แต่ไม่ไดป้ฏิบติัตวัสมํ�าเสมอ เคยนํ8 าหนกัตวัมาก 48 กิโลกรัม มาเขา้ค่ายเลิกทาน
สัตวใ์หญ่นํ8าหนกัลด เหลือ 39 กิโลกรัม 

ประวติั ผา่ตดั เคยผา่ตดัคลอดลูก 
มาเขา้ค่ายครั8 งนี8 วนัที� 29 มีนาคม 2558 เป็นวนัที� 2 ของค่ายที�วดัธรรมธีราราม จดัโดย 

แผนกแพทยแ์ผนไทยและทางเลือกของโรงพยาบาลบุรีรัมย ์เจอผูป่้วยครั8 งแรก อาการโรคข้อ รูมาตอยด ์
บวมแดงร้อน ปวดกาํนิ8วมือไม่เขา้ จึงแนะนาํให้แช่มือดว้ยนํ8 าธรรมดาใส่กากสมุนไพรฤทธิH เยน็แช่
นานสิบนาที ยกขึ8นผูป่้วยบอกวา่รู้สึกสบาย กาํมือไดดี้ขึ8น อาการบวมลดลงปวดลดลง รู้สึกสบายขึ8น
ทั8งมือและเทา้  
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ภาพแสดงอาการบวมแดง ที�ขอ้มือขอ้เทา้ ก่อนแช่ดว้ยกากสมุนไพรฤทธิH เยน็ 
 

อาการแสดงบวม แดงร้อน ปวด ก่อนไดรั้บการแช่ดว้ยกากสมุนไพรฤทธิH เยน็ของผูป่้วย
ที�มาเขา้ค่ายสุขภาพแบบวิถีธรรม ณ วดัธรรมธีราราม จงัหวดับุรีรัมย ์จดัโดยแพทยแ์ผนไทยและ 
แพทยท์างเลือกของ โรงพยาบาลบุรีรัมยว์นัที� 28 มีนาคม-1 เมษายน 2558 

เสียค่ารักษาประมาณ 10,000 บาท ต่อเดือน 
โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด์เป็นกลุ่มอาการของโรค ที�มีการอกัเสบของทุกระบบในร่างกาย

แต่จะมีการอกัเสบของทุกระบบในร่างกายแต่จะมีการอกัเสบที�เด่นชดั เยื�อบุขอ้และเยื�อบุเส้นเอ็น
ลกัษณะสําคญัของโรคนี8 ไดแ้ก่ อาการอกัเสบของขอ้หลาย ๆ ขอ้ พร้อม ๆ กนั เป็นเรื8 อรังติดต่อกนั
นานเป็นเดือน ๆ หรือปี ๆ โรคนี8 จะพบในผูห้ญิงมากกวา่ผูช้ายประมาณ 5 เท่าอาการอาจเริ�มปรากฏ
ในช่วงอายุเท่าใดก็ไดแ้ต่จะพบมากในช่วงอายุ 30-50 ปี ถา้หากเริ�มเป็นตั8งแต่เด็กก็มกัจะมีอาการ
รุนแรงในเด็กจะมีอาการและอาการแสดงต่างจากผูใ้หญ่รู้ไดอ้ยา่งไรวา่เป็นโรคนี8   

1. มีการอกัเสบเรื8 อรังของขอ้หลาย ๆ ขอ้ทั8งสองขา้งพร้อม ๆ กนั ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า  
6 สัปดาห์ 

2.ขอ้อกัเสบพบบ่อยที�บริเวณขอ้มือขอ้โคนนิ8ว มือขอ้กลางนิ8วมือขอ้เข่าขอ้เทา้ซึ� งจะมี
อาการปวดบวมและกดเจบ็ตามขอ้ต่าง ๆ ถา้เป็นมานาน จะมีขอ้ผิดรูปได ้ซึ� งเกิดจากการอกัเสบของ
เยื�อบุขอ้การคั�งของเลือด ในบริเวณ ขอ้ขาดการออกกาํลงักายและการทาํกายภาพบาํบดักินอาหารไม่
เพียงพอหรือการฉีดยาสเตียรอยดเ์ขา้ขอ้ 

3. มีอาการขอ้ฝืดขอ้แขง็เคลื�อนไหวลาํบาก ในช่วงตื�นนอนตอนเชา้มกัตอ้งใชเ้วลานาน
กวา่ 1 ชั�วโมง จึงจะเริ�มขยบัขอ้ไดดี้ขึ8น ในช่วงบ่าย ๆ มกัจะขยบัขอ้ไดป้กติ 

4. พบอาการอื�น ๆ ร่วมด้วย เช่น เบื�ออาหาร กล้ามเนื8ออ่อนแรง ปวดเมื�อยหมดทั8งตวั
นํ8 าหนักลด ไขต้ ํ�า ๆ ต่อมนํ8 าเหลืองอกัเสบ หลอดเลือดอกัเสบ ปุ่มรูมาตอยด์ใตผ้ิวหนังและภาวะ
เลือดจาง 



1240 
 

5.ตรวจเลือดพบมีรูมาตอยด์แฟคเตอร์ แต่ผูที้�เป็นโรคนี8จะตรวจเลือดพบเพียงร้อยละ 50 
เท่านั8น ดงันั8นถา้ตรวจไม่พบรูมาตอยด์ ก็ไม่ไดห้มายความวา่ไม่เป็นโรครูมาตอยด์ แต่ผูที้�มีปริมาณ
รูมาตอยดแ์ฟคเตอร์สูงจะมีอาการรุนแรงกวา่ 

6. เจาะนํ8าในขอ้ไปตรวจ  
7. เอ็กซ์เรย์ไม่จาํเป็นยกเวน้ในกรณีที�ใช้ประเมินว่าข้อถูกทาํลายไปมากน้อยเพียงใด 

เพราะอาจจะตอ้งผ่าตดั ผูป่้วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงมีอาการเป็น ๆ หาย ๆ สามารถใช้ขอ้
ต่าง ๆ ได้เกือบเท่ากบัคนปกติ จะมีผูป่้วยส่วนน้อยประมาณร้อยละ 20 เท่านั8นที�มีอาการรุนแรง  
ทาํให้เกิดความพิการบิดเบี8 ยวผิดรูปร่างจนใช้งานไม่ไดแ้ละมีผูป่้วยจาํนวนน้อยมากที�จะมีอาการ
อกัเสบของอวยัวะอื�น ๆ ร่วมดว้ยเช่นตา หวัใจหลอดเลือดปอด มา้มเป็นตน้ 

โรคนี8 รักษาไม่หายขาด แต่ก็เป็นโรคที�สามารถควบคุมอาการไดแ้ต่ ก็ตอ้งใชเ้วลานาน 
 

  
วนัที�สองของค่าย ภาพหลงัแช่มือดว้ยกากสมุนไพร อาการบวมแดงร้อน ยบุลง 

(กมลพรรณ ฮอฟแมน. ผูใ้หข้อ้มูล. 2558, เมษายน 2) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.131 นางอุไร กลบัสกุล 
หญิงไทย อาย ุ53 ปี  
จงัหวดัสมุทรสงคราม  
โรคมะเร็งเตา้นม โรคเบาหวาน  

 
อาชีพรับราชการ (อยูห่อ้ง x-ray)  
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เขา้รับการอบรมค่ายสุขภาพ 7 วนั เมื�อเดือน กรกฎาคม 2557 เป็นการอบรมครั8 งที� 1  
ณ โรงเรียนผูน้าํ จงัหวดักาญจนบุรี ครั8 งที� 2 วนัที� 9 มีนาคม 2558 สถานที�จดัค่ายวดัเสด็จ อาํเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม 

เป็นมะเร็งเตา้นมขา้งซา้ยไดรั้บการผา่ตดัเมื�อปี 2543 อยูใ่นระยะที� 2หลงัผา่ตดัไดรั้บการ
ทาํเคมีบาํบดัเป็นมานาน 14 ปี อีก 5 ปี ต่อมาเป็นเบาหวานรักษาตามอาการโดยทานยามานาน 9 ปี
ไม่เคยใส่ใจกบัตนเองชีวิตประจาํวนัมีแต่เร่งรีบ 

หลงัจากที�เขา้อบรมแพทยว์ถีิธรรม ไดใ้ชย้าเกา้เม็ด 
อาการเปลี�ยนแปลงเด่นชัดคือ ลดอาหารหวานมนัเค็ม เน้นผกัผลไม้ ทาํดีท็อกซ์ด้วย

สมุนไพรฤทธิH เยน็ ออกกาํลงักาย พอกหนา้ดูดพิษ กวัซา ดื�มนํ8 าสมุนไพรฤทธิH เยน็ พอมาเขา้ค่ายหมอ
เขียว ทานอาหารสุขภาพ เบาหวานก็เป็นปกติ เรามีความสุขกบัการใชชี้วิตของเราแมเ้ราจะมีโรคถา้
เราปฏิบติักินอาหารถูกวิธีมีธรรมะขดัเกลาจิตใจเราเคล็ดลบัสําคญัคืออาหารและธรรมะดูแลจิตใจ
รวมทั8งการมาเป็นจิตอาสามาเติมเตม็ชีวติ 

(กมลพรรณ ฮอฟแมน. ผูใ้หข้อ้มูล. 2558, มีนาคม 9) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.132 นางสาวมุนา วงศาโรจน์ 
หญิงไทย อาย ุ43 ปี 
จงัหวดัสมุทรสงคราม  
โรคไขมนัในเลือดสูง 
  

อาชีพรับราชการ เขา้รับการอบรมครั8 งที� 1 จาํนวน 7 วนัเมื�อวนัที� 5 -11 กรกฎาคม 2557  
ที�ศูนยฝึ์กอบรมโรงเรียนผูน้าํ จ. กาญจนบุรีและครั8 งนี8 ไดเ้ขา้รับการอบรมตั8งแต่วนัที� 6-10 มีนาคม 
2558 ณ วดัเสด็จ อ. อมัพวา จ. สมุทรสงคราม ไดขึ้8นแชร์ประสบการณ์บนเวทีเกี�ยวกบัเรื�องสุขภาพ
และการดูแลดว้ยยาเกา้เมด็เมื�อวนัที� 9 มีนาคม 2558 

DLP (Dyslipidemia) คือ โรคไขมนัในเลือดสูง Hypercholesterolemia หรือไขมนัมนัใน
เลือดสูงหมายถึงไขมนั Cholesterol สูง หรือ Triglyceride สูง หรือ HDL ตํ�า โรคถุงนํ8าที�เตา้นม
มากมาย Multiple Cyst both Breast ผา่ตดั มดลูกทิ8ง ปี พ.ศ. 2556 

เริ�มปี พ.ศ. 2540 เกี�ยวกบัการปวดประจาํเดือนและมามากไม่สมํ�าเสมอ เริ�มตน้ดว้ยการ
รับประทานยาคุมกาํเนิดควบคุมการทาํงานของประจาํเดือนและเขา้สู่ภาวะปกติ เริ�มผดิปกติอีกครั8 งปี
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พ.ศ. 2546 ประจาํเดือนมาทั8งเดือน ได้รับการขูดมดลูกและทานยาคุมกาํเนิดคุมไวน้านประมาณ  
8 เดือน พบกอ้นที�เตา้นมขา้งซ้ายผ่าตดัที�โรงพยาบาลศิริราชและพบก้อนอีกครั8 งที�เตา้นมขา้งเดิม 
ผา่ตดัอีกครั8 งปี พ.ศ. 2550 เป็นมานาน ประมาณ 18 ปี แลว้  

ค่ารักษาเบิกไดแ้ต่เคยเสียค่าผา่ตดันอกเวลา 23,000 บาท 
การดูแลรักษาตนเองตามวถีิแพทยท์างเลือกวถีิธรรมยาเกา้เมด็หรือเทคนิค 9 ขอ้ ที�เห็นผล

ชดัเจน คือ การทาํดีทอ็กซ์, ดื�มนํ8าสมุนไพรฤทธิH เยน็สด, รับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย, พอก
หนา้, รวมถึงการใชน้ํ8ามนัเขียวเวลาไม่สบายเป็นหวดั, ธรรมะ (สมาธิ) ทาํแลว้สบายใจ สบายตวั  
มีกาํลงั นํ8าหนกัลดขอบคุณที�ไดม้าพบแพทยว์ถีิธรรม 

(กมลพรรณ ฮอฟแมน. ผูใ้หข้อ้มูล. 2558, มีนาคม 9) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.133 นายวรีะ บุญชยัศรี 
ชายไทย อาย ุ49 ปี  
จหัวดักรุงเทพมหานคร 
ร้อนในกระเพาะอาหาร 

  
อาชีพคา้ขาย เขา้ค่ายครั8 งแรก 5 วนั เมื�อวนัที� 6 –10 มีนาคม 2558 ณ วดัเสด็จ อ. อมัพวา  
ร้อนในมีอาการกระหายนํ8 าตลอดดื�มนํ8 าก็ไม่หายเหงื�อออกมาก กระเพาะเตน้เป็นจงัหวะ

เหมือนหวัใจ เป็นมานานประมาณ 1 ปีกวา่การรักษากินอาหารสุขภาพ งดของทอดกินยาสมุนไพร
จีนรักษาอาการร้อนในและกระเพาะเป็นประจาํไม่เคยไดรั้บการผา่ตดัอาการอื�น ๆ มีอาการปวดตน้
แขนขวาบิดแขนไปทางดา้นหลงัไม่ไดท้าเป็นระยะเวลา 6-7 เดือนไม่หาย 

ค่ารักษาก่อนมาเขา้รับการอบรมเดือนละ 5,000 บาทโดยเฉลี�ย 
เมื�อมาใชเ้ทคนิคเกา้ขอ้ไดใ้ช ้การกวัซาที�แขนบริเวณที�ปวดอาการปวด บรรเทาลงบิดแขนได ้

(วรีะ บุญชยัศร. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 9) 
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กรณีศึกษาที� 
1.134 นายกรเอก เผื�อนผนั 
ชายไทย อาย ุ49 ปี 
จงัหวดัสมุทรสงคราม   
เบาหวาน ไขมนัในเลือดสูง  
  

รับราชการครูภาษาไทย เขา้ค่ายอบรม ครั8 งแรก เมื�อวนัที� 6-10 มีนาคม 2558 ณ วดัเสด็จ 
อาํเภออมัพวา เป็นเบาหวานไขมนัในเลือดสูง ไขมนัเกาะตบั ปวดตน้คอ (เมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 
2558) ไม่เคยไดรั้บการผา่ตดั  

เมื�อปี พ.ศ. 2550 ได้เข้าพบแพทย์ตรวจร่างกายพบว่าในเลือดมีนํ8 าตาลสูง ประมาณ  
110 -120 ในหลอดเลือด มีไขมนัมากและมีไขมนัเกาะที�ตบัพอสมควรจึงไดรั้บยารับประทานรักษา
โรคตามที�แพทยส์ั�งโรคแทรกซ้อนอื�น ๆ ไม่มีต่อมาเมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2558 เกิดอาการปวด 
ที�ตน้คอมากทรมานยกแขนไม่ขึ8นนอนไม่เป็นสุข ปวดตน้คอ และแขน จนเกิดความรู้สึกตอ้งการ 
ดึงศีรษะออกจากลาํคอ 

ค่าใชจ่้ายในการรักษาแผนปัจจุบนัครั8 งละประมาณ 20,000 บาท 
เมื�อได้มาเข้าค่ายแพทยว์ิถีธรรม (หมอเขียว) ได้นาํไมก้วัซามานั�งขูดศีรษะตน้คอแขน  

และปลายนิ8ว ปรากฏวา่อาการหายหมดสิ8น  
เป็นเบาหวานมานาน 8 ปี เขา้พบแพทยแ์ละรับยามารับประทานตามกาํหนด 4 เดือนครั8 ง 

เป็นเวลา 7 ปีไม่เคยหยดุยากินยาเบาหวาน และยาลดไขมนัในเลือดสูงเป็นประจาํ แต่ต่อมาเมื�อตน้ปี 
2558 จึงไม่ค่อยไดกิ้นยาตามแพทยส์ั�งเพราะรู้สึกกลวัภยัที�เกิดจากการรับประทานยา และเมื�อมาเขา้
ค่ายนี8ไม่รับประทานยาเลย ใชว้ธีิการดื�มนํ8าสมุนไพร และการรับประทานอาหารของค่ายนี8  เป็นหลกั 

หลงัจากที�ไดใ้ชเ้ทคนิคการดูแลดว้ยยา 9 เมด็ที�เห็นผลชดัเจนคือ ใชว้ิธีการดื�มนํ8 าสมุนไพร
โยคะ รับประทานอาหารที�เนน้ผกัและรสจืด มีอาการดีขึ8น สําหรับอาการปวดตน้คอใชว้ิธีการกวัซา
ที�ตน้คอ และแขนจึงหายปวดตอนนี8 รู้สาเหตุตวัเองแลว้วา่เกิดจากความเร่งรีบและความมุ่งมั�นในการ
ทาํงาน อาชีพของความเป็นครู ทาํให้เราไม่มีเวลาให้ตวัเองไม่ได้ออกกาํลงักายนอนดึกตี 2 ตี 3 
ตื�น 6 โมง มีอาการปวดตน้คอ ยกแขนไม่ขึ8นนอนไม่หลบัทรมานเมื�อเขา้ค่ายสุขภาพในวนัแรก  
ไดท้าํการขดูกวัซาบริเวณตน้คอ ปลายแขนและขา มีอาการดีขึ8นไม่ปวดแลว้ พอวนัที� 2 อาการต่าง ๆ 
ผมหายแลว้ครับตาเป็นตอ้ลมใชน้ํ8าสกดัหยอดแลว้ตาสวา่งขึ8น 

(กรเอก  เผื�อนผนั. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 9) 
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กรณีศึกษาที� 
1.135 นายณชั ฉนัทพิรีพนัธ์ 
ชายไทย อาย ุ48 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ความดนัโลหิตสูง อว้น  

 
เขา้รับการอบรมครั8 งนี8 เป็นครั8 งที� 2 ในวนัที� 6-10 มีนาคม 2558 ณ วดัเสด็จ อาํเภออมัพวา 

ความดนัสูง 170 ปัจจุบนัลดลงเหลือ 118 นํ8 าหนกัตวัเดิม 84–85 กิโลกรัม ปัจจุบนั 71 กิโลกรัม มี
อาการปวดศีรษะบ่อย ๆ วนัเวน้วนั ปัจจุบนันอ้ยมาก 2-3 เดือนครั8 งไขมนัสูง LDL สูง, HDL ตํ�า กิน
ยาแผนปัจจุบนัประจาํ 

ค่าใชจ่้ายใชสิ้ทธิบตัรประกนัสุขภาพทั�วหนา้จ่ายเฉพาะในส่วนต่าง และค่าใชจ่้ายในการ
เดินทาง 

เมื�อมาเขา้อบรมใชย้าเกา้เมด็ที�เห็นผลชดัเจน คือ ดีท็อกซ์, แช่มือแช่เทา้, พอกหนา้, กวัซา, 
นวดกดจุด, นํ8าสมุนไพร, เดินเร็ว 

ขอขอบคุณท่านหมอเขียวและทีมงานจิตอาสาทุกท่าน ที�นาํขอ้มูลที�มีประโยชน์มาถ่ายทอด
แบ่งปันช่วยเหลือผูมี้ปัญหาสุขภาพใหมี้ชีวติที�ดีขึ8น 

(ณชั ฉนัทพิรีพนัธ์. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 9) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.136 นายเปรมศกัดิH  กรุงกาญจนา 
ชายไทย อาย ุ80 ปี  
จงัหวนันทบุรี   
โรคไต ต่อมลูกหมาก ความดนัสูง 
 

ขา้ราชการบาํนาญ (สรรพากรจงัหวดั) ตรวจที�โรงพยาบาลพระนั�งเกล้า โรงพยาบาล
เจา้พระยา โรคไต พบว่าเป็นต่อมลูกหมาก ความดนัสูง (แนบผลตรวจมา) รู้จกัแพทยว์ิถีธรรม
จากลูกสาว (ทญ.อุไรววรณ วิเศษศกัดิH สันติ : ปุย) ให้ดื�มนํ8 าสกดัยา่นางผสมนํ8 า ปรับลดอาหารฤทธิH ร้อน  
ลดเนื8อสัตวเ์พิ�มอาหารฤทธิH เยน็กวัซา พอกทา สวนลา้งลาํไส้บา้ง ช่วงไหนปฏิบติัจริงจงั ค่าเลือดก็ดีขึ8น 
ช่วงไหนหยอ่นค่าเลือดก็แยล่งตน้เหตุเกิดจากความเครียด จากทานอาหารเนื8อสัตวเ์ยอะ ทานนํ8 าแกง 
ทานอาหารมนั ๆ อาหารทอด ทานอาหารซํ8 า ๆ เช่นผดักระเพราไข่ดาว  ทานอาหารอุ่นหลาย ๆ รอบ 
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มาดีขึ8นมากหลงัเขา้ค่ายที�สวนป่าโพธารามเมื�อวนัที� 6-10 ธนัวาคม 2557 และดื�มปัสสาวะ หลงักลบั
จากค่าย ตื�นเช้าอย่างมีแรงมากขึ8น สามารถออกไปร้องเพลง ไปออกกาํลงั โดยไม่ตอ้งมีคนดูแลติดตาม 
ลดการรับประทานยาแผนใหม่ลง 

(อุไรววรณ วเิศษศกัดิH สันติ. ผูใ้หข้อ้มูล. 2558, มีนาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.137 เขม็ทอง 
อาย ุ40 ปี รับจา้ง 
จงัหวดัพิษณุโลก 
โรคตบัแขง็ มา้มโต 
 

ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรม 2 วนั เมื�อวนัที� 11-12 มีนาคม 2558ที�วดัดงหลง (เขตแดน
ระหว่างเพชรบูรณ์กบัพิจิตร) เป็นเวลาเป็นครั8 งที� 1 ไดเ้ขียนใบยินยอมเพื�อขึ8นเล่าประสบการณ์บน
เวทีเรื�อง ความเจบ็ป่วยกบัการดูแลสุขภาพแบบพึ�งตนแนววถีิธรรม 

โรคประจาํตวัตบัแข็ง ,มา้มโต มีอาการแน่นที�ทอ้งจึงได้ไปรับการรักษาที�โรงพยาบาล
ตั8งแต่วนัที� 26 ม.ค.2558ทางรพ.พุทธชินราช ระบุว่าเป็นตบัแข็งและให้ยาฆ่าเชื8อต่อเนื�อง และนดัดู
อาการ ไดต้รวจพบวา่เป็นมานาน 2 เดือน ทานยาตามที�แพทยส์ั�ง ยาที�รับประทานเป็นประจาํ คือ ยา
ฆ่าเชื8อไม่เคยไดรั้บการผา่ตดัใด 

เทคนิคการดูแลสุขภาพดว้ยยาเกา้เมด็คือการดื�มนํ8ายา่นาง,ทาํกวัซา, ดีท็อกซ์แช่มือ แช่เทา้, 
พอกทาอาการดีขึ8นจากทอ้งที�เคยอืดแน่นก็ไม่มีอาการ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.138นางนภาลยัอ่อนชะเวยีง 
หญิงไทย อาย ุ61 ปีรับจา้งเยบ็ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ปวดขอ้มือ  
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ไดเ้ขา้รับการอบรมการดูแลสุขภาพฯ2 วนัเมื�อวนัที� 11-12 มี.ค. 2558 เป็นการอบรมครั8 งที� 
1 ณ. วดัดงหลง ไดใ้ห้ขอ้มูลวนัที� 12 มีนาคม 2558มีอาการปวดขอ้มือเป็นมานาน 15 วนัใช้เทคนิค
การ กวัซา และการกดจุดลมปราณโยคะการบริหาร อาการทุเลา  
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.139 นางกฤษณาสวสัดิH  
หญิงไทย อาย ุ68 ปีคา้ขาย  
จงัหวดัสระบุรี 
โรคเบาหวาน 

  
ปวดหัวเข่า เป็นมานาน 6 ปี การรักษาก่อนมาพบแพทยว์ิถีธรรมรักษาตวัที�โรงพยาบาล

ทานยาเบาหวาน ยาความดนั ยาแกเ้วยีนศีรษะไม่เคยไดรั้บการผา่ตดัอาการปวดเข่าดีขึ8นหลงัจากการ
ใชเ้ทคนิคกวัซาและพอกที�เข่า 
 

 
กรณีศึกษาที� 
1.140 นางสาวปาริชาติ แสนทวสุีข 
หญิงไทย อาย ุ45 ปีอาชีพ พนกังานบริษทั 
จงัหวดั.นนทบุรี  
  

ไดเ้ขา้รับการอบรมที�สวนป่านบุญ 3เมื�อวนัที� 13-15มีนาคม 58 เป็นการอบรม ครั8 งที� 3 ได้
ใหข้อ้มูลวนัที� 14 มีนาคม 58เคยมีอาการภูมิแพปั้จจุบนัแขง็แรงดี 

เมื�อมาใช้เทคนิคการดูแลสุขภาพพึ�งตน โดยการทาํดีท็อกซ์ ทาํให้อาการดีขึ8น และใช้วิธี
แช่มือแช่เทา้ เคยเขา้อบรมเมื�อปลายเดือนมกราคม 58 ทาํให้ร่างกายดีขึ8นผอมลง กระฉับกระเฉง 
แขง็แรงมากยอมรับการดื�มนํ8าปัสสาวะเชื�อวา่เป็นยาสาํคญัของร่างกายทาํใหแ้ขง็แรง มีสุขภาพดีขึ8น 
 

 
 
 
 



 

กรณีศึกษาที� 
1.141นางวลิยั หะริตา 
หญิงไทย อาย ุ47 ปี อาชีพแม
จงัหวดัปทุมธานี  
ความดนัโลหิตสูงโรคเกาทโ์
  

ไดเ้ขา้รับการอบร
มาแลว้ 3 ครั8 งครั8 งแรก 23-
สุขภาพเริ�มเป็นกรดยริูค ปี
ทาํลายตวัเองปี 2557 (กล
รับประทานยาเป็นประจาํยา
สเซี�ยมค่าใชจ่้ายประมาณโด
ทอง30 บาท 

ใช้หลกัแพทยว์ิถ
แลว้เบากายสบายมีกาํลงั พอ
 

 
2. บันทกึกลุ่มตัวอย่างจาก ผ

– 2558 (ประเภทขอ้มูลที� 
ขอ้มูลที� 12 แบบสอบถามปร
 
กรณีศึกษาที� 
2.1 นางสาวแก่นเกื8อ นาวาบ
หญิงไทย อาย ุ55 ปี อาชีพ

จงัหวดัขอนแก่น 
อาการนอนไม่หลบั 

มีอาการนอนไม่ห
ตนเองนกั ส่วนใหญ่มาจากอ
เป็นอาการที�เป็นอยู่ประจาํ 
ทุกขเ์บาลง แต่ยงันอนไม่หล

ชีพแม่บา้น 

กาทโ์รค ไต 

อบรม 3วนั เมื�อวนัที� 13-15 มีนาคม 58 ที�สวนป่านาบุญ
-25ม.ค.,7-9 ก.พ.58โรคปี 2550 เป็นความดนัโลหิตสูง

 ปี2556 กรดยริูคสูงกวา่เดิมบวกไตเริ�มเสื�อมหมอให้ยาม
กลางปี)ค่าไตเริ�มเสื�อม มากขึ8น ยามากขึ8นอีก เป็นมาน

จาํยาความดนัโลหิตสูงบาํรุงเลือด,โซดามิ8น , ยาความดนั
ณโดยประมาณ เอกชน 300-4,000 ,คลินิกพิเศษ 1,000

ยว์ิถีธรรมด้วยยาเกา้เม็ดคือดื�มนํ8 าสมุนไพรปรับสมดุล 
พอก แช่มือแช่เทา้แช่ตวั ออกกาํลงั กวัซา (ขดูพิษ) และ

าก ผู้ใช้การแพทย์วถิีพุทธที%เป็นจิตอาสาแพทย์วถิีพุทธ

ูลที� 10 แบบบนัทึกกรณีศึกษาของจิตอาสาและนกัศึกษา
ามประสบการณ์การใชแ้พทยว์ถีิพุทธ เทคนิค 9 ขอ้)  

าวาบุญนิยม 
ชีพจิตอาสาแพยว์ถีิพุทธ 

ไม่หลบัปวดศีรษะ ปี พ.ศ. 2539 – 2547 ในเวลานั8นไม่รู้จ
จากอาการทางจิต ความไม่ไดด้ั�งใจ ทุกข ์กงัวล เครียด ป
ะจาํ ใช้วิธีการรักษาโดยการศึกษาการปฏิบติันั�งสมาธิ 
ม่หลบัทั8งที�ใจไม่กงัวลจึงนอนไม่หลบัแบบวางใจ 
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นาบุญ 3 และเคยเขา้ค่าย
ิตสูง ปี 2555 ตน้ปีตรวจ

ห้ยามากกวา่เดิม กินแลว้
นมานานประมาณ 9 ปี
มดนัหวัใจ,ยาขบัโปรแต
00-2,500,รัฐบาลใชบ้ตัร

ดุล อาหารสุขภาพทาน
และการใชน้ํ8าปัสสาวะ 

ุทธ ระหว่างปี พ.ศ. 2553 

ึกษาแพทยว์ถีิพุทธ และ

ไม่รู้จกัสังเกตอาการของ
ยด ปวดหวั นอนไม่หลบั
าธิ 5 ปี จิตใจดีขึ8นความ
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ดิฉนัใชย้าเมด็ที� 8 ก่อนเม็ดอื�นเสมอ ๆ เมื�อรู้สึกไม่สบาย คือการทาํใจไม่กงัวลก่อนอยา่ง
อื�น และเมื�อป่วยมีกอ้นขึ8นที�ต่อมนํ8าเหลืองตรงจุดปลายสุดดา้นล่างไหปลาร้า จุดที�สามารถทาํใหเ้กิด
มะเร็งเตา้นมได ้จากเมด็เล็ก ๆ โตขึ8นไดเ้มื�อเกิดการอกัเสบและรู้สึกเจบ็ปวดเมื�อกดดู ช่วงที�ปวดมาก 
ๆ จะยกแขนยากแทบไม่ได ้ ดิฉนัใชเ้วลาในการกินอาหารลา้งพิษต่อเนื�องเป็นเวลา 1 เดือนกอ้นนั8น
ค่อย ๆ ฝ่อ ๆ และยบุหายไปในที�สุด 

ดิฉนัใชว้ธีิการกวัซา ทุกครั8 งที�มีอาการไม่สบาย เป็นวิถีชีวติเลยทีเดียวเมื�อลงมือปฏิบติั 
อาการไม่สบาย ลดลงทนัที จากหนกัเป็นเบา ดิฉนัไม่ค่อยถูกกนักบัการแช่มือแช่เทา้ นานครั8 งจึงจะ
ทาํทีแต่กระนั8นก็ยงัมีผลดีตามมาคือ ผอ่นคลายสบาย 

เมื�อไม่สบายเป็นไขห้วดั ไอ อยา่งหนกั ดิฉนัใชว้ธีิการดื�มนํ8าสมุนไพรฤทธิH เยน็ นํ8าปัสสาวะ
เป็นหลกั ทานอาหารลา้งพิษทุกครั8 งการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ชุดใหญ่ ตอนเชา้ทุกวนั โยคะตามกาํลงั 
ใชเ้วลาในการบาํบดัประมาณ 7 วนั 

เทคนิคในการดูแลสุขภาพที�ใช ้คือ (1) รับประทานอาหารลา้งพิษ (2) ดื�มนํ8าสมุนไพรฤทธิH
เยน็ เช่น นํ8าสมุนไพรฤทธิH เยน็สด นํ8าปัสสาวะ (3) การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ชุดใหญ่ตอนเชา้และเยน็ 
(4) ใชธ้รรมะทาํใจไม่กงัวล 

ใชเ้วลาในการปฏิบติัฟื8 นฟูสุขภาพตนเองประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ� งสั8นมากสาํหรับการรักษา
ไขห้วดั โดยไม่ใชย้าลดไขล้ดนํ8ามูกหรือยาแกอ้กัเสบใด ๆ ไม่ไปหาหมอแผนปัจจุบนัเลย 

จิตใจสงบดี มีกาํลังใจ ไม่กังวล เป็นตวัอย่างที�ดีในการพึ�งตนเองในเรื�องสุขภาพ ตาม
หลกัการที�เราไดเ้รียนรู้มา และกาํลงัสอนผูอื้�นอยู ่

ไม่มีค่าใชจ่้ายใด ๆ เลย ไม่วา่จะเป็นค่ายา ค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือค่าตรวจใด ๆ  
(แก่นเกื8อ นาวาบุญนิยม. สัมภาษณ์ 2557, ธนัวาคม 23) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
2.2 นางสาวแกว้ใจเพชร กลา้จน 
หญิงไทย อาย ุ33 ปี 
จงัหวดัมุกดาหาร  

 

  
 
สมยัเด็ก ๆ ชอบมีอาการเมารถ (มึนศีรษะ อาเจียน) ทานอาหารประเภทของหวานและถั�ว

ไม่ค่อยได้ จะเกิดอาการมึนศีรษะจึงทานอาหารประเภทนี8 ไม่ค่อยได้ เวลาทานยา จะมีอาการหัว
ใจเตน้เร็ว ขมปาก จึงไม่ชอบทานยา อาการเมารถทาํให้เดินทางไกล ๆ ไม่ค่อยได ้ จะดีขึ8นเมื�อนอน
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พกัและงดทานอาหารมื8อนั8น หรือทานอาหารตามภูมิปัญญาของคนสมยัก่อน เช่น ทานของเปรี8 ยว 
แต่บางครั8 งก็ไม่ไดผ้ล ภายหลงัมาเขา้ใจวา่ เพราะร่างกายเราไม่สมดุลแบบร้อนเกิน ช่วงระยะเวลาที�
เป็น คือ ตั8งแต่เป็นเด็กจนถึงมธัยมตน้ 

ปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีภาวะร้อนเกิน เกิดมาจากร่างกายไม่สมดุล และสัมผสัอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มากเกินไป ดูแลร่างกายและจิตวิญญาณโดยการดื�มนํ8 าสมุนไพรฤทธิH เยน็ กวัซา ดีท๊อกซ์ 
พอกจุดปอด หัวใจ จะเคร่งครัดการรับประทานอาหารปรับสมดุลมากโดยไม่ทานขนมหวานมาก
เพราะทาํให้ไม่สบายไดเ้ร็วมาก ออกกาํลงักายทุกวนั หยอดตา หู ทุกวนั (ส่วนใหญ่ใชน้ํ8 าปัสสาวะ) 
เป็นหลกั ซึ� งเห็นผลได้ภายใน 10-15 นาที อาการไม่สบายลดลงอย่างเห็นได้ชดั มนัมีผลมากต่อ
ร่างกายและจิตใจ เมื�ออาการไม่สบายลดนอ้ยลง ก็จะมีพลงัมากขึ8น ในการทาํงานต่าง ๆ  

ในระยะเวลานาน 7 ปี ตั8งแต่ใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ จนถึงปัจจุบนั โดยไดใ้ห้ขอ้มูลและช่วยเหลือ
ให้องค์ความรู้ผ่านสื�อต่าง ๆ และปฏิบติัดว้ยตวัเอง รวมทั8งลงมือช่วยให้ผูอื้�นได้รับข่าวสารขอ้มูล 
การได้ช่วยผูอื้�นไปด้วยและดูแลตวัเองด้วย ทาํให้ร่างกายมีประสิทธิภาพแข็งแรงขึ8 นมากกว่า
เมื�อก่อน 90 % บางส่วนไดแ้นะนาํการปรับเปลี�ยนวถีิชีวิตดว้ยการประกอบอาชีพที�สัมมาทิฐิมากขึ8น 
เช่น เปลี�ยนมาทาํนํ8 าสมุนไพรฤทธิH เย็นขาย ด้วยการละการทาํบาปจากการประกอบอาชีพที�ตอ้ง
เบียดเบียนชีวิตผูอื้�น เช่น เคยประกอบอาหารดว้ยเนื8อสัตว ์ก็มาประกอบอาชีพที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัสิ�ง
นั8น  เพื�อให้ได้สภาพแวดล้อมที�มีผลที�ดีต่อชีวิตเขาเอง  กรณีนี8 สําหรับคนที�จาํเป็นตอ้งเกื8อกูล
ครอบครัว หรือมีความเดือดร้อนดว้ยและให้ไดบ้าํเพญ็ประโยชน์ไปดว้ย รวมทั8งเขาไดป้ฏิบติัเรียนรู้
ความจริงดว้ยความจริงในชีวติของตวัเขาเอง ดูจากความเปลี�ยนแปลงจากชีวิต หลงัไดป้ฏิบติัเทคนิค 
9 ขอ้ ชีวิตมีความผาสุกมากขึ8น เมื�อเขา้ใจความจริงมากขึ8น จึงสามารถใชแ้นวทางนี8 ในการดาํรงชีวิตได ้
มนัเป็นสิ�งที�มีค่าที�สุดในโลกที�ไดเ้ห็นผูอื้�นได้รับประโยชน์และเขาเห็นคุณค่าจากสิ�งนั8น รวมทั8ง
ตวัเองก็ไดพ้ากเพียรทาํสิ�งดีงามไปพร้อมกนัดว้ย เพื�อเป็นพลงัหนุนช่วยคนอื�นต่อไป 

ในชีวติไม่เคยคิดเป็นจิตอาสาหรือสนใจเรื�องการดูแลสุขภาพ เนื�องจากชีวิตขา้งนอกจะมี
เพื�อนในหลายระดบัทั8งต่างชาติและคนไทย ที�ค่อนขา้งจะใช้ชีวิตแบบหรูหรา เพื�อนจะซื8อชุดกีฬา
ราคาแพงๆและมียี�หอ้  ถา้ไม่มียี�ห้อก็ไม่ถูกใจ ทาํให้เพื�อนไม่อยากออกกาํลงักาย หลายๆคนชอบไป
ออกกาํลงักายในสถานที�มีชื�อ แต่ขา้พเจา้ก็ไปกบัเพื�อนๆเช่นเดียวกนั ขา้พเจา้ไปออกกาํลงักายกบั
เพื�อนๆแต่ไม่รู้สึกมีความสุข มนัเกิดคาํถามในใจลึกๆ เพื�อนๆกบัขา้พเจา้มาออกกาํลงัเพื�ออะไรกนัมา
อวดกนั มาโชวก์นัเรื�องรูปร่างหรือเพื�อความแขง็แรงของสุขภาพกนัจริงๆนะ ดว้ยการเป็นคนทาํงาน
ตั8งแต่อายุยงันอ้ยจึงทาํให้รับหนา้ที�ตาํแหน่งการงานที�สูงกวา่อายุ ความรับผิดชอบที�มาก ความที�เรา
เป็นคนซื�อสัตย ์และตั8งใจทาํงานดว้ยอดทน ทาํให้ไดรั้บความไวใ้จจากเจา้นายต่างชาติ ขา้พเจา้ คิด
ว่าตาํแหน่งหน้าที�เงินเดือนที�มากขึ8นจะทาํให้เรามีความสุข แต่ถึงมีมาได้แล้ว มนัก็ไม่ตอบโจทก์
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คาํถามในใจขา้พเจา้   ทาํงานจนรู้สึกอิ�มเต็มอยากพกั เจา้นายจึงอนุญาติให้ไปพกัที�ไหนก็ได ้จนมี
โอกาสไดพ้บธรรมะจากพอ่ครูและเริ�มปฏิบติัตาม ลดละ สิ�งที�เกินจาํเป็นในชีวติ 

จากนั8นไดพ้บเพื�อนต่างวยัคือคุณปุ๊ พริ8วลมบุญและสามี ไดช้วนไปค่ายอาจารยห์มอเขียว 
ก็ไดมี้โอกาสไปดว้ย ขา้พเจา้เลยคิดไดว้า่ ทางออกสาํหรับวงัวนชีวิตเหล่านี8มนัมีอยู ่ทาํอยา่งไรเราจะ
พาเขาออกจากสิ� งเหล่านั8 นได้  เห็นอาจารย์หมอตั8 งใจและพยายามช่วยคนทั8 งๆที�ไม่ค่อยจะมี
หน่วยงานไหนเขา้มาช่วย ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้เป็นคนดีคนหนึ�ง แต่ทาํไมขา้พเจา้ถึงจะปล่อยให้คน
ดีสู้แต่เพียงลาํพงั ขา้พเจา้ไดย้ินอาจารยห์มอเขียวพูดว่า ถา้อยากจะช่วยกนั คนดีตอ้งมารวมพลงักนั 
ทาํเดี�ยวๆมนัพลงัน้อยไปไม่รอดหรอก มนัช้า ขา้พเจา้เลยตั8งใจมาเป็นจิตอาสาช่วยตนเองและช่วย
ผูอื้�นตามปัญญาและความรู้จริงที�ตนเองไดเ้ห็นและทาํจริงมา  

ปัญหาในการดูแลสุขภาพตนเองดว้ยแพทยว์ถีิธรรม 
เนื�องจากเป็นจิตอาสาทาํงานดา้นฝ่ายสื�อ  มกัจะมีงานมากมายอยูแ่ลว้ เราเพียรพกัไม่ค่อย

พอดี ทาํใหบ้างครั8 งก็ทาํใหร่้างกายไม่สมดุลได ้เช่น ภาวะร้อนเกินดงัที�กล่าวมา 
ปัญหาในการใชแ้พทยว์ถีิธรรมในการช่วยเหลือผูอื้�น 
ปัญหาที�พบคือ คนที�เราช่วยส่วนใหญ่ป่วยด้วยและตอ้งได้รับการเยียวยาเพื�อให้คลาย

ความเครียด กงัวล เร่งผล กลวัโรค ดว้ย ทาํให้เราตอ้งอธิบายกบัผูป่้วยยาวมา จนบางครั8 งเราตอ้งวาง
งานของเราไวห้รือบางครั8 งเราไม่สามารถปฏิเสธไดเ้พราะชีวิตความเป็นความตายของเขาสําคญักวา่ 
เพื�อช่วยเรื�องที�สาํคญักวา่ ทาํให้เราตอ้งฝึกประมาณและวางใจให้ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามที�ควรในแต่
ละสถานการณ์ให้ได้ แต่ปัจจุบนัสื�อได้ขยายออกไปกวา้งมาก แล้วจึงเป็นผลดีต่อพวกเขา แต่ตวั
ขา้พเจา้เองที�ตอ้งเคร่งครัดพฒันาตวัเองทั8งการดูแลสุขภาพ และการลดละกิเลสตวัเอง การลดกิเลส
ตวัเองของขา้พเจา้ จะเป็นพลงัที�ช่วยคนอื�นต่อไป 

 (แกว้ใจเพชร กลา้จน. สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.3 นางกมลพรรณ ฮอฟแมน 
หญิงไทย อาย ุ54 ปี 
จงัหวดัตราด  
อาการซีสตเ์ตา้นมซา้ย  
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อาชีพ จิตอาสาแพยว์ถีิพุทธ มีอาการตึงแขง็ปวดกลา้มเนื8อหลงั ปวด ชาสะโพกซีกซา้ยร้าว
ไปปลีน่อง เป็น ๆ หาย ๆ ในเวลา 10 ปี เป็นไขห้นาวสั�น แขง็ทั8งตวัพลิกตวัลาํบากคลา้ยเป็นอมัพาต 
ช่วงตื�นนอนหลงัจากทาํงานหนกัหิ8วและผสมเทปูนพื8นบา้นพกักุมภาพนัธ์ 2553  

ตรวจและเจาะชิ8นเนื8อตรวจ (Biopsy) ที�โรงพยาบาลอูเมโอประเทศสวีเดน ปี 2545 พบวา่
เป็น Cyst กอ้นที�เตา้นมซา้ย พบหลงัมาเขา้ค่ายเมื�อเดือนพฤษภาคม 2553 มือไปถูกโดยบงัเอิญ 

ตน้เหตุเนื�องจากทาํงานรีบเร่งช่วงทาํงานอยู่ประเทศสวีเดน และกลบัมาอยู่เมืองไทยปี 
2552-2553 ทาํงานแบกหามอยา่งหนกัในการสร้างบา้นอยูอ่าศยั รับประทานถั�วฝักยาว ผกัคะนา้ ผกั
โขมเป็นประจาํ รู้สึกไม่สบายหนกัเนื8อตวั ง่วงนอนหลงัจากรับประทานอาหาร อาการแยล่งเมื�อทาน
วิตามินบีรวมและทานต้มยาํผกัรวม (ส่วนใหญ่เป็นผกัฤทธิH ร้อน) อาการไขบ้รรเทาเมื�อได้รับยา
ลูกกลอนถอนพิษที�มีส่วนผสมของยาเยน็จากพระภิกษุรูปหนึ�งที�เป็นหมอแผนไทย 

อาการตึงแข็ง ปวดกล้ามเนื8อหลงั ปวดชาสะโพกร้าวลงไปปลีน่อง ทาํการดูแลรักษา
อาการโดยการนวดประคบ เป็นช่วง ๆ ผลคือผ่อนคลาย กอ้นเตา้นมซ้าย ไดเ้จาะตรวจแลว้หายไป 
ไม่ได้ทาํอะไรต่อนํ8 าสมุนไพรฤทธิH เย็นช่วยลดอาการไม่สบาย ร้อน คอแห้ง ไอ โดยผสมกบันํ8 า
ปัสสาวะและผงถ่านเพื�อใหมี้ประสิทธิภาพแรงขึ8น รวมทั8งพอกโดยใชก้ากสมุนไพร 

ความปวดเกิดขึ8นอีกเมื�อทาํงานหนกัแบกหามและงานที�ตอ้งรีบเร่งและเมื�อรับประทาน
อาหารจาํพวกโปรตีนเกษตรและถั�วเหลืองเก่าคา้งปีมาทาํนํ8 าเตา้หู้ อารมณ์ไม่ชอบใจ ใจร้อน เริ�มรํา
คราญหงุดหงิด อตัตาขึ8นที�สําคญัที�สุดถา้ขาดการทาํโยคะนาน ๆ ช่องลมปราณไม่โล่งก็จะมีอาการ
เตา้นมแข็ง ร้อนอย่างชดัเจน ไม่กงัวลเพราะไดเ้รียนรู้ว่ากอ้นเนื8อนี8 เป็นเพื�อนคอยบอกเราว่า กิเลส
พอกหนาแลว้ ยอมรับกบัวบิากของตนกิเลสโตเขาก็โต 

ประสบการณ์ผดิเป็นครูเคยใชปั้สสาวะคา้งคืนคา้งวนัเพียว ๆ สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ในระยะหนึ�ง
จนกระทั�งเกิดอาการไม่สบายลาํไส้เย็นเกินจนไม่มีพลงัในการดนัเอาพิษอื�น ๆ ในร่างกายออก 
เกิดอาการอ่อนเพลียช่วงล่างของร่างกาย เยน็ เมื�อยลา้ อ่อนเพลีย มึนชาจึงเปลี�ยนมาทาํการสวนลา้ง
ลาํไส้ใหญ่ดว้ยนํ8 าตะไคร้เพื�อให้เลือดลมเส้นประสาทไดรั้บพลงังานร้อนไปกระตุน้ให้การทาํงานดี
ขึ8 นการไหลเวียนของเลือดลมในลาํไส้และอวยัวะในช่องท้องดีขึ8 นสามารถถ่ายอุจจาระได้เอง 
เป็นปกติและงดการการสวนล้างลาํไส้ใหญ่สักระยะหนึ� ง มารับประทานโยเกิร์ตเพื�อช่วยเพิ�มการ
ยอ่ย ใส่ความร้อนให้สมดุลจึงมีอาการดีขึ8น และหยุดกิน เรากินโยเกิร์ตที�หาไดไ้ม่สามารถหาซื8อที�
ไม่มีส่วนผสมของสัตว ์(คือนมโค) ไดจึ้งอนุโลมตนเองไม่ยดึมั�นกินเพื�อเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

อีกครั8 งหนึ� งตอนที� ๆ อยูน่อกบา้น ไปทาํงานที�แห่งหนึ� งไม่ไดไ้ปการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 
ตอนเช้ามีงานเร่งด่วนตอ้งทาํรู้สึกว่าร้อนเกิน จึงไปทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ในห้องนํ8 าท่ามกลาง
ความร้อนตอนเที�ยง เพราะไม่มีที�จะไปทาํเสร็จรู้สึกไม่สบาย ความเยน็กระแทกในร่างกายที�ร้อนจดั
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อากาศร้อนจดัไม่สบายหมดแรงจึงนอนพกั ดื�มนํ8าธรรมดาอุ่นปรับสมดุลภายในร่างกาย เพราะใส่นํ8 า
เยน็เขา้ไปการดีทอ็กซ์ที�บ่อยเกินความจาํเป็น โดยไม่อ่านสภาวะร่างกายวา่สมดุลร้อนเยน็แค่ไหนนั8น 
จะทาํใหเ้กิดความไม่สบาย ขาดแร่ธาตุที�ร่างกายตอ้งการไปใช ้การดีทอ็กซ์จึงมีความสัมพนัธ์กบัการ
ใส่สิ�งที�เป็นประโยชน์ สมดุลร้อนเยน็เช่นกนั เพราะลาํไส้เล็กมีหนา้ที�ดูดซึมสารอาหารวิตามินและ
แร่ธาตุที�สมดุลสู่ร่างกาย หลกัการคือ ใส่สิ�งที�สมดุลและเอาสิ�งที�ไม่สมดุลออกตามแต่ละบุคคลนั8น ๆ 
ณ สถานการณ์นั8น ๆ ท่านคือผูที้� รู้ที�สุดในตวัท่านเอง การสวนล้างลาํไส้ใหญ่ร่วมด้วยจะช่วยให้
ระบายพิษบริเวณช่องเชิงกรานได้ดีมากปลีน่องใช้นวดและกัวซาร่วมด้วย ก็จะผ่อนคลายช่วย
กระตุน้ให้กลา้มเนื8อเส้นเอ็นผอ่นคลายเส้นเลือดขยายไดดี้ อาหารเป็นสาเหตุใหญ่ที�ทาํให้มีอาการ 
ไม่สบายที�ร่างกายเช่น เตา้นมแข็งเพราะทานอาหารที�มีโปรตีนเกษตร เตา้หู้ ถั�วเหลืองเก่า ๆ และ
อาหารฤทธิH ร้อนเกินความสมดุล และถา้ทานเยน็มากเกินไปก็ทอ้งผกู เยน็สะโพก ไม่มีแรงดนัขบัพิษออก 
เมื�อใส่ฤทธิH ร้อนที�ถูกกบัร่างกาย ก็ช่วยให้ขบัอุจจาระออกไดโ้ดยไม่ตอ้งทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 
การปรับสมดุลด้วยอาหารเป็นหนึ� งจริง ๆ ตอ้งปรับอยู่เสมอ ๆ ถ้าไม่รู้เท่าทนักิเลสตน และชีวิต
ตอ้งการใส่อะไรลงไป ดว้ยความไม่ยดึมั�นวา่จะตอ้งใส่สิ�งนั8นสิ�งนี8  เมื�อเรียนรู้ก็ปรับก็หายจากอาการ
ที�เป็น และตอ้งทาํควบคู่กบัยาเมด็อื�นไปดว้ย ทาํใหศ้กัยภาพทางกายแข็งแรงขึ8น ทาํใจรับกบัสภาพที�
เป็นอยู่ และอนาคตจะเป็นอย่างไร ขึ8นกบัวิบากดีใหม่ ร่วมกบัวิบากกลุ่มที�บาํเพ็ญร่วมกนั การ
เจ็บป่วยของขา้พเจา้ขึ8นอยู่กบัการสร้างบุญและกุศลไม่มีปัญหาอะไรเป็นไปตามธรรม ทาํความ
สมดุลร้อน-เยน็ไปตลอดชีวิต กอ้นเนื8อจะอยู่จนขา้พเจา้ละสังขาร หรือจะจากไปก่อนก็ไม่มีปัญหา
อะไรมนัเป็นอนิจจงั 

“ทุกกิจกรรมทุกสถานการณ์ กาํไร คือเราลดกิเลสได”้ (ใจเพชร กลา้จน 7 ธนัวาคม 2557) 
แมจ้ะเจบ็บา้งแต่ความเจบ็เป็นประโยชน์ใหเ้ราไดข้ดัเกลากิเลส  “เพราะเราเคยทาํเช่นนั8นมามากกวา่นั8น 
ไม่มีอะไรบงัเอิญ” โดนมากใชว้บิากมาก โชคดีไดฝึ้กซํ8 า ๆ ย ํ8า ๆ กระแทกอตัตาให้ออกมาลา้งไม่ทนั
ก็ไดอี้ก ใคร ๆ เขาทีเดียวก็ลา้งได ้แต่ขา้พเจา้ตอ้งกระทุง้มากหน่อยเคยทาํกบัคนอื�นแรง ๆ จึงมกัจะ
ไดแ้รง ๆ อย่างหยาบ ๆ เพราะเรายงัลา้งตวัหยาบไม่ไดห้มด กรรมคือ การกระทาํ เพราะฉะนั8น ไม่
ตอ้งมองใครจงมองตนเอง จิตวิญญาณของขา้พเจา้เปลี�ยนไปทางโลกุตระจากที�เคยเอาแต่ใจตน 
(อตัตาจดั) ก็ไดรั้บการขดัเกลาให้เบาบางลงไดบ้า้ง เอาชีวิตมาเสียสละทาํงานศูนยบ์าทไดเ้ต็มร้อย 
ไม่ยึดติดกับวตัถุสิ� งของที�เคยมีสละทุกสิ�งที�มีไวใ้ห้หลานทาํประโยชน์เลิกจากการรับประทาน
เนื8อสัตวไ์ดร้้อยเปอร์เซ็นต ์หลงัจากที�สมาทานศีลกบัพ่อครูที�บา้นราชปี 2555 ครั8 งแรกที�ไดรู้้จกัท่าน
และวนัที� 19 ธนัวาคม 2557 ครบ 2 ปีที�มาฝึกเป็นจิตอาสา ปฏิบติัธรรมร่วมกบัหมู่มิตรดี สหายดี 
สังคมสิ�งแวดลอ้มดี ทาํความสามคัคีและความผาสุกที�ตนช่วยคนใหพ้น้ทุกข ์
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รู้จกัการแพทยว์ิถีธรรม เขา้รับการอบรมร่วมกบัวิทยาลยัชุมชนตราด เป็นมูลเหตุหรือ
แรงจูงใจที�ทาํใหม้าเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีีธรรมครั8 งแรก ศรัทธาต่อมาเมื�อมาใชชี้วิตร่วมกบัหมู่มิตรดี
ในสังคมสาธารณโภคี ซึ� งเป็นสิ�งเก่าสมยัพุทธกาลแต่ใหม่ในยคุปัจจุบนั และไดฟั้งธรรมะที�เป็นพุทธแท ้ๆ 
ที�ปฏิบติัแลว้พน้ทุกขไ์ดจ้ริง จากพ่อครูสมณะโพธิรักษ ์และอาจารยใ์จเพชร กลา้จน การบาํเพญ็บุญ
และกุศลร่วมกบัหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดล้อมดี เป็นทางเดียวที�นาํความผาสุกมาให้กบัตน 
และสามารถช่วยผูอื้�นให้พน้ทุกขไ์ด ้และการทาํงานเพื�อมวลมนุษยชาติซึ� งเป็นมหากุศลที�ไม่มีที�ใด
ในโลกทาํได ้

การเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�นของข้าพเจ้าส่วนใหญ่จะเป็นรายบุคคลและกลุ่มเล็ก  
กลุ่มใหญ่ในการทาํกิจกรรมกลุ่ม เช่น ใหอ้งคค์วามรู้เรื�องสมุนไพรฤทธิH เยน็-ร้อนการทาํนํ8 าสมุนไพร
ฤทธิH เยน็สด และยาเกา้เม็ดตามที�มีผูม้าขอคาํปรึกษาส่วนใหญ่จะใช้วิธีทาํให้ดูแล้วให้ฝึกทาํเองให้
พึ�งตนเอง ไม่ค่อยไดช่้วยเหลือจะเนน้เรื�องให้คาํแนะนาํมากกวา่ และเป็นจิตอาสาใหม่ ๆ ควรมั�นใจ
ก่อนให้องค์ความรู้ผูอื้�นและจะเป็นเพราะเกรงว่าผูเ้ขา้อบรมจะติดจิตอาสา ไม่พึ�งพาตนเองเหมือน
พึ�งหมอแผนปัจจุบนั 

เราเขา้ใจโรคหรืออาการที�เราไดรั้บหรือเป็นอยูค่วามทุกขท์รมานที�เราไดรั้บก็จะเกิดความ
เขา้ใจและเมตตาต่อผูอื้�น และเราสามารถช่วยให้ผูที้�มีปัญหานั8นไดโ้ดยการให้องค์ความรู้ทางดา้น
ร่างกายและจิตวิญญาณและการปฏิบติัตวัด้วยเทคนิคการดูแลสุขภาพพึ� งตน (มาเป็นหมอดูแล
ตนเอง) ไดช้ดัเจนขั8นแรกคือ ลดความวิตกกงัวลไดก้็จะช่วยให้มีสติในการเรียนรู้และปฏิบติัไดจ้ริงเอง
อาจารยใ์จเพชรไดพ้ดูย ํ8า ๆ เสมอ ๆ วา่ใหท้าํความดีมาก ๆ กุศลผลบุญนั8นจะส่งผลให้หายจากอาการ
หรือโรคที�เราเป็นเพราะตามหลกัของพระพุทธศาสนานั8น ใครจะได้รับผลอะไรอย่างไร แค่ไหน 
ก็ขึ8นอยู่กบัการกระทาํที�มีมาก่อน (กรรมเก่า) สังเคราะห์รวมกบัการกระทาํใหม่ (กรรมปัจจุบนั)  
ซึ� งอาจารยไ์ดส้อนไวว้่าการกระทาํใหม่ ณ ปัจจุบนันั8น ๆ เป็นสิ�งที�สําคญัที�สุดที�จะเปลี�ยนผลของ
อดีตเปลี�ยนปัจจุบนัและเปลี�ยนอนาคตได ้ดงันั8นถา้การกระทาํ ณ ปัจจุบนัไม่สมดุล ไม่ครบวงจร  
ผลก็ไดต้ามจริงเท่านั8น แต่ถา้ปฏิบติัไดส้มดุลดี ครบวงจรและผลของการกระทาํทั8งชาตินี8 และชาติก่อน
ไม่ส่งผลรุนแรงจนเกินไป โรคภยัไขเ้จบ็ก็จะหายไปหรือทุเลาเบาบางลงไดค้่อนขา้งชดัเจนแต่บางที
ผลของการกระทําทั8 งชาตินี8 และชาติก่อนส่งผลทีไม่ดีรุนแรงเกินไป ผลของการกระทาํใหม่  
ณ ปัจจุบนั แมจ้ะสมดุลดี ครบวงจรโรคภยัไขเ้จ็บก็อาจทุเลาเบาบางไดน้้อย ช้า หรืออาจจะแกไ้ข 
ไม่ทนัการณ์ในชาตินี8 ได ้แต่ถึงแมว้่าผลของการกระทาํเก่านั8นจะรุนแรงมากเกินไป ก็ยงัให้เห็นว่า  
ณ ปัจจุบนัการที�เราไดล้งมือปรับสมดุล ดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ อย่างเต็มที�ดว้ยวิธีการนี8   
ก็จะเป็นการช่วยผอ่นหนกัใหเ้ป็นเบาไปไดบ้า้ง 

(กมลพรรณ ฮอฟแมน. สัมภาษณ์ 2557, ธนัวาคม 28) 
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กรณีศึกษาที� 
2.4 นางสาววณีา เหลืองอ่อน 
หญิงไทย อาย ุ47 ปี 
จงัหวดัระยอง 
แผลอกัเสบเรื8อรัง  

 
เหตุผลที�มาใชสู้ตรหมอเขียว ครั8 งแรกที�มาก็คือมีอาการป่วยค่ะ ป่วยเกี�ยวกบัเป็นโรคเรื�อง

แผลอกัเสบเรื8อรังส่วนหนึ�งอีกส่วนหนึ�งที�เป็นอยูป่ระจาํก็คือเป็นหวดั เป็นหวดันี8 เป็นทั8งปี ปีหนึ�งคนอื�น
จะเป็นประมาณ 2 ครั8 ง เราจะเป็นประมาณ 4 ครั8 ง แลว้ก็เป็นนี�จะตอ้งหาหมอทุกครั8 ง ตอ้งทานยาถึง
จะอาการดีขึ8 น แล้วก็มีโรคหนึ� งอีกโรคหนื�งเป็นโรคกระเพาะอาหาร ซึ� งโรคกระเพาะอาหารนี� 
ตอ้งใชย้า กินยาเคลือบกระเพาะอยา่งเดียว  

ก็มีความสนใจมาศึกษาแพทยท์างเลือก เพราะอะไร ก็เพราะว่าเราเขา้ไปหาหมอที�
โรงพยาบาลนี�มีแต่ค่าใชจ่้ายและหมอก็มกัจะบอกว่า เป็นโรคที�รักษาไม่หายขาด เป็นโรคที�เกิดจาก
พนัธุกรรม คุณตอ้งกินยาไปตลอดชีวิต เป็น ๆ หาย ๆ อยู่อยา่งนี8  เราก็มีความรู้สึกวา่โรคทุกโรคมนั
ตอ้งรักษาไดน้ะคะ แต่เราจะทาํยงัไงที�เราจะไม่ใช้ยาแผนปัจจุบนั จะไม่กดภูมิคุม้กนัของเราและที�
สําคญัเราไม่อยากเป็นโรคที�กินยาเขา้ไปเยอะ ๆ ไปเป็นโรคไต เลยมานั�งศึกษาและคน้หาดูว่ามนัมี
ศาสตร์อะไรบา้งที�น่าจะเป็นศาสตร์ที�ไม่ตอ้งใชย้า แลว้ก็พึ�งตนเองไดสุ้ดทา้ยเราก็มาอ่านเจอเกี�ยวกบั
ธรรมชาติบาํบดั อ่านอยูพ่กัใหญ่ แลว้ก็เรียนรู้นะคะ เรียนรู้ในหลาย ๆ สถานที�แต่มนัก็ยงัไม่ใช่ มนัก็
ยงัตอ้งใชต้งัค ์แลว้ก็ยงัพึ�งตวัเองไม่ได ้และที�สําคญั มนัก็ยงัไม่ใช่อาหาร และใชอ้าหารเป็นยาจริง ๆ 
ซึ� งตอนนั8น กวา่จะไดต้รงนี8มานี�เราก็ใชเ้วลามาเขา้ค่าย สมคัรก่อนนะคะ แต่ก็ไม่ไดว้า่ไดม้า เขา้มาได้
เลย อนันั8นใช้เวลา 1 เดือน แต่ก่อนที�จะไดม้า ก็ไดมี้โอกาสไปหาขอ้มูลเกี�ยวกบัหมอเขียวนะคะ ก็
บงัเอิญวา่ดีที�มีคนแถวระยองมีโอกาสมาเขา้ค่ายหมอเขียว ก็ไปตามหาหนงัสือยา่นาง ยา่นางเล่มละ 
12 บาท เอาหนงัสือที�ไหนมา แลว้ไดม้าไดอ้ยา่งไร บอกเขาก็ให้ไปหาที�บา้นค่ะ ที�ระยอง เสร็จแลว้
เขาก็จะให้ซีดีแพทยว์ิถีธรรม หนงัสือแพทยว์ิถีธรรมเยอะมาก ซึ� งตอนนั8นเรามาสมคัรแลว้ก็ยงัเขา้
ค่ายไม่ไดน้ะ ก็ใชว้ธีิอ่านหนงัสือแลว้ก็ปฏิบติัตาม อาการที�เราเป็นนี� มนัดีขึ8น เราก็เลยศึกษาที�นี�เลยก็
คือมาสมคัรแลว้ก็พยายามมาทุกเดือน  

ถามว่าครั8 งแรกที�มาทุกเดือนเพราะอะไร ก็คือ มียา 9 เม็ดสําหรับเราเราปลูกผกัเองกิน
ไม่ได ้เราก็เลยมีความรู้สึกว่า ถา้เราไปโน่นนะเราไดเ้รียนรู้และทาํจากของเขาจริง ๆ โดยเรามาทุก
ค่ายเลยที�เขาจดัทุกครั8 งเราจะแบ่งเวลามาทุกค่ายโดยที�ระยะหลงัเราเริ�มมาศึกษาจริง ๆ ถา้ธรรมชาติ
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บาํบดัสามารถรักษาโรคไดทุ้กโรคเพราะว่าถา้ภูมิคุม้กนัเราแข็งแรง โรคที�เราเป็นอยูม่นัก็จะถูกเม็ด
เลือดขาวกดักิน แลว้ก็ขบัออกจากร่างกาย พอร่างกายสมบูรณ์เมื�อไหร่เราก็แขง็แรง 

อย่างตอนนี8 เราเป็นหวดัและโรคกระเพาะ ถามว่ามีหายขาดอยู่แลว้ค่ะถ้าเราปรับสมดุล
ตลอดเวลา และกินนอ้ย ๆ เพื�อให้ลดกรดในกระเพาะ คือถา้กรดในกระเพาะเยอะมาก ๆ นี�จะทาํให้
ปวดทอ้งน่ะ แต่ของเรานี�ไม่มีผลอะไร ถึงจะกินมื8อเดียว แต่เราใชฤ้ทธิH เยน็ไปปรับสมดุลในร่างกาย
โรคกระเพาะอาหารก็หายไปเลย แล้วก็เป็นหวดันี�  ตอนนี8  4 ปีเต็ม ๆ หวดัเราไม่เป็น คือถ้ามนัมี
อาการ เราก็ใชย้า 9 เมด็ถอน มนัก็หาย อยา่งในเรื�องการดูแลสุขภาพ เราจะแกปั้ญหายงัไง อยา่งของ
ตวัเองเคล็ดลบัในการแกปั้ญหาหลกันี�ก็คือหนึ�ง ตื�นขึ8นมานี�ก็จะเขา้ห้องนํ8 า และใชว้ิธีการพอกหน้า 
แล้วก็สวนล้างลาํไส้ใหญ่ พอเสร็จจากตรงนั8นจะใช้วิธีกดจุด แล้วก็ไปออกกาํลงักายเป็นประจาํ  
ทาํแปลงเกษตรปลูกผกั เราก็จะไปเดินเร็ว รดนํ8าตน้ไมอ้ยูใ่นแถวนั8นนะคะ  

อยา่งการเป็นแผลเรื8อรังนี� ผิวหนงัอกัเสบเรื8อรังที�เป็นอยูนี่�ก็ยงัไม่ถึงกบัหายขาดนะคะ จะ
ประมาณ 80 % ที�ดีขึ8 นอยู่ในสถาการณ์ปกติ แต่ถ้าวนัไหนที�ร่างกายโดนความร้อนหรือโดน
คอมพิวเตอร์หรือนอนดึกนี�อาการเก่าจะกลับมาเราก็จะใช้เทคนิคของยา 9 เม็ดนี8 ค่ะ เราโดน
คอมพิวเตอร์หนกั ๆ จริง ๆ อยา่งแรกที�เราจะใชคื้อการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ เราจะสวนลา้งลาํไส้ใหญ่
ตอนเช้าที�ตื�นขึ8นมาเพื�อให้ร่างกายเรามนัเย็น พอเย็นเสร็จแล้วเราออกมาเราก็จะใช้วิธีการทาํนํ8 า
สมุนไพร ดว้ยความที�ตวัเองเป็นคนที�ไม่ค่อยมีเวลามากนะ ถา้ทาํเกษตรแลว้เราก็ไม่ตอ้งการเสียเวลา 
จะใชน้ํ8าสมุนไพรฤทธิH เยน็สด นี�จะใชว้ิธีเคี8ยว ๆ นะ เจอใบยา่นาง ใบอ่อมแซบ ก็ใชเ้คี8ยว ๆ แลว้กิน
นํ8าตามนะคะ  

แลว้ก็ช่วงที�เราลงแปลงเกษตรนี�เราจะใชอี้กวธีิหนึ�งที�เราจะใชย้า 9 เมด็ก็คือ เราไม่มีเวลาที�
จะแช่มือแช่เทา้นะ เราก็จะใช้วิธีการถอนพิษจากเทา้โดยเหยียบดิน นี�ก็คือการถอนพิษอีกวิธีหนึ�งที�
ดึงความร้อนออกจากทางเทา้ไดน้ะคะ มือเราก็จะใชว้ิธีการที�เราลงไปในสระนํ8 า ลา้งมือลา้งขา เราก็
จะใชเ้ทคนิคการแช่ 3 นาทีขึ8น 1 นาทีแลว้ก็ลง 3 ครั8 ง ใชเ้ทคนิคง่าย ๆ เอาไปประยุกตใ์ชค้่ะ เหมือน
ตอนเรามาเขา้ค่ายในศูนย ์เพราะวา่บางทีเรามาเป็นจิตอาสานี�เราตอ้งมาช่วยในเรื�องของจิตวิญญาณ 
ในเรื�องของการเสียสละและแบ่งปัน เราก็ไปประยกุตเ์อาเองนะคะ  

ปัจจุบนันี8 อาการของตวัเองทุกอย่างจะดีขึ8น ถามว่าการสวนล้างลาํไส้ใหญ่มีผลต่อการ
เปลี�ยนแปลงอยา่งไร คือเห็นไดช้ดัเลยวา่ ถา้ร่างกายเราร้อนมาก ๆ หรือมีแผลเรื8อรัง อาการบวมแดง
เขาจะออกมาไดช้ดัหรือจะขยายวง เราก็จะใชก้ารสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ชุดใหญ่ประมาณสัก 4 ขวดนะ 
แต่วา่เราไม่ไดใ้ส่นํ8 าทีเดียวทั8ง 4 ขวด ก็คือวา่ใส่นํ8 าเท่าที�เราสบายแลว้ถ่ายออก แลว้ก็สวนนํ8 าเขา้ไป
ใหม่อีกค่ะจนรู้สึกวา่ร่างกายเขาเยน็ พอเขาเยน็เราก็จะหยดุ พอหยดุเราก็ไปใชกิ้จกรรมอื�นต่อ  

ถามวา่เทคนิคตรงนี8 เราไปขยายผลในชุมชนไดอ้ย่างไร อย่างของตวัเองนี� ไดมี้โอกาสไป
เป็นจิตอาสาแลว้ก็พาจดักลุ่มผูป่้วยนะคะ เราก็จะสอนการทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่เราเจอปัญหาวา่
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ผูสู้งอายุบางคนจะเจอปัญหาในเรื�องของการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ไม่เป็น แลว้ก็เขาจะเป็นโรคที�กิน
อาหารลงไปแล้วอืดท้อง แล้วก็ถ่ายไม่ออก เราก็จะมีเทคนิคในการสอนง่าย ๆ เราจะไม่บงัคบั  
คนไหนสนใจอยากทาํก็ทาํ ใครไม่อยากทาํหรือกลวัก็ยงัไม่ตอ้งทาํนะคะ เราคิดวา่เราเป็นเพียงแต่ผูชี้8ทาง 
คุณจะทาํหรือไม่ทาํนี�เป็นเรื�องของคุณ แต่ถา้ใครมีโอกาสไดท้าํเขาก็จะมาถ่ายทอดให้ฟังว่า โอโ้ห
สบาย ถา้รู้อยา่งนี8 เขาควรจะทาํตั8งนานแลว้ ถามวา่ตอนนี8ตวัเองก็จะใชก้ารสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ทุกวนั 
เพราะอะไรเพราะในการที�แต่ละวนัความร้อนเข้าสู่ร่างกายได้ทุกรูปแบบตั8งแต่เรื� องการทาํงาน  
และในเรื�องของความคิด เรื�องของการใชค้อมพิวเตอร์ พิษสะสมนี�เขาจะมาสะสมในตวัของเราอยู ่
อยา่งบางวนันี�ถา้เราใช้คอมพิวเตอร์มาก หรือมีความร้อนในตวัมาก เทคนิคที�เราใชจ้ริง ๆ ก็คือการ
สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ทั8งเชา้และเยน็ใหถี้�ขึ8นนะคะจนร่างกายเรารู้สึกเยน็น่ะ เราก็หยดุ 

(วณีา เหลืองอ่อน. สัมภาษณ์ 2557, ธนัวาคม 26) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.5 นางจิตรา พรหมโคตร 
หญิงไทย อาย ุ56 ปี 
จงัหวดัลพบุรี 
ภูมิแพ ้  

 
เคยเป็นภูมิแพแ้ละเป็นหวดับ่อย ๆ หลงัจากใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ อาการดงักล่าวหายไปไม่เคย

เป็นหวดัอีกเลย ส่วนมากจะใช้เทคนิคขอ้ 1,2,3,6,7,8,9 ก่อนรับประทานอาหารจะดื�มนํ8 าสมุนไพร
ฤทธิH เยน็ประมาณครึ� งชั�วโมงและรับประทานอาหารสุขภาพตามลาํดบัขั8นตอน การกวัซาระบายพิษ
หลงัจากทาํกิจการงานในตอนเยน็ ตื�นนอนประมาณตี 4 สวดมนตเ์สร็จแลว้มาทาํการสวนลา้งลาํไส้
ใหญ่ ประมาณตี 5 ออกกาํลงักายโยคะ ส่วนมากจะโยคะตอนเช้า เพราะการเดิน จะเดินเก็บเงิน 
ค่าเคเบิ8ลเกือบทั8งวนัแลว้ ในขณะทาํงานทั8งวนัพยายามฝึกสติตลอดเวลามีผสัสะมากระทบ จะรีบลา้ง
กิเลสโดยพิจารณาประโยชน์และโทษ ปัญหาต่าง ๆ ที�เกิดขึ8นก็สามารถแก้ไขได้ปัญหาใดแก้ไข
ไม่ได้ก็ปล่อยวางและพกัผ่อน ปล่อยให้เป็นไปตามวิบากกรรม ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ที�เกิดขึ8 น
ยอมรับ ฝึกปฏิบติัตลอดเวลา 

หลงัจากปฏิบติัมา 3 ปี ผลคือภูมิแพ ้ริดสีดวงทวาร หายเป็นปกติมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เคย
ใช้ยาเคมี ปฏิบติัมา 3 ปี เมื�อกายแข็งแรงย่อมส่งผลต่อจิตใจเกิดความสุขลดความกังวลต่อการ
ดาํรงชีวติ ลดความเจบ็ป่วย และไปแนะนาํผูศ้รัทธาในวธีิการรักษาแบบแพทยท์างเลือก 
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ไปอบรมสุขภาพที�ค่ายดอนตาลประมาณปี 2555 เนื�องจากอาการป่วยจากโรคริดสีดวง
ทวารที�เคยปวดทรมานเป็นเวลามาเกือบ 20 ปีก็กลบัมาฝึกปฏิบติัที�บา้นดว้ยเทคนิคยา 9 เม็ดอย่าง
เคร่งครัด ฝึกลด ละ เลิกกิเลส เลิกเนื8อสัตว ์กินขา้วมื8อเดียว ดื�มนํ8 าปัสสะวะ รักษาพรหมจรรย ์ถือศีล 5 
และศีล 8 ไปบาํเพ็ญบุญเป็นจิตอาสาเป็นครั8 งคราว สุขภาพร่างกายและจิตใจ แข็งแรงดีขึ8นมาก
โดยเฉพาะสภาพจิตใจมีความสุข มีคนศรัทธาในความเป็นลูกศิษยข์องอาจารยห์มอเขียวมากขึ8น ได้
ไปแนะนําการดื�มนํ8 าสมุนไพรฤทธิH เย็นและวิธีการทาํให้กับผูที้�สนใจต้องการบาํบดัรักษาทาง 
แพทยท์างเลือก 

ผลต่อเศรษฐกิจของขา้พเจา้คือ ขา้พเจา้ประหยดัเงินไดม้ากเพราะกินนอ้ย ใชน้อ้ย ไม่ตอ้ง
ไปซื8อยาและไม่เคยกินยาเคมีหลงัจากปฏิบติัปรับสมดุลดว้ยยา 9 เม็ด ประหยดัเวลามากเพราะการ
ไปหาหมอที�โรงพยาบาลแต่ละครั8 ง ใช้เวลา 1 วนั ในการเขา้รักษา และมีสุขภาพแข็งแรง ทาํงาน
ไดม้ากขึ8นกวา่เดิม 

(จิตรา พรหมโคตร. สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.6 นายคาํนึง ไชยชนะ 
ชายไทย อาย ุ64 ปี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
อาการปวดเมื�อย ปวดหลงั  

 
ประวติัการเจ็บป่วยคือ พ.ศ. 2516 ไดรั้บอุบติัเหตุจากการเล่นฟุตบอล กระดูกเชิงกราน

อกัเสบ รักษาที�โรงพยาบาลพระมงกุฏ X-ray กินยากายภาพบาํบดั และพ.ศ.2516 อุบติัเหตุจากการ
เล่นฟุตบอล ที�กระดูกเชิงกรานอีก รักษาที�โรงพยาบาลเลิศสิน นอนอยูบ่นเตียง 1.5 เดือน แพทยจ์ะ
ผา่ตดั แต่ไม่ยอมผา่ตดั กินยากายภาพบาํบดันวดฉะนั8นใน ช่วงปี 2516 – 2555 จะมีอาการปวดเมื�อย
เกือบทุกส่วนของร่างกาย ดูแลโดยการกินยา กายภาพบาํบดั 45 ปี ดีขึ8นบา้ง แต่ไม่หายขาด ปวดหลงั 
(กระดูกสันหลงั สะโพก) แกโ้ดยการโยคะ ออกกาํลงักาย แต่ก็ยงัมีอาการปวดเจบ็อยู ่

ในระยะ 2 ปี ที�ไดใ้ชเ้ทคนิคยา 9 เมด็ อาการปวดเมื�อย ปวดหลงั ลดอาการไปไดม้ากถึง 
80 เปอร์เซนต ์ ไม่ไดไ้ปตรวจที�โรงพยาบาล (กระดูกเชิงกราน) แต่ไปตรวจสุขภาพประจาํปี ไดผ้ล
ปกติ (ตรวจความดนั เบาหวาน หวัใจ ปอด ปกติ) การกวัซา ลดอาการปวดเมื�อยตามส่วนต่าง ๆ ของ



1258 
 

ร่างกาย ลดอาการเจบ็ตามกระดูกเชิงกราน สันหลงั การการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ สามารถลดอาการ
ปวดเมื�อย อ่อนเพลีย แน่นทอ้ง มึนศีรษะ ลดอาการไดถึ้ง 90 เปอร์เซ็นต ์

ขบัรถระยะทางไกล (ประมาณ 300 กิโลเมตร) ใชเ้วลา 4 ชั�วโมง มีอาการปวดเมื�อยตั8งแต่
ไหล่ แขน หลงั ขา เทา้ มึนศีรษะเมื�อมาแช่มือแช่เทา้ ครบ 9 นาที รู้สึกตวัเบา หายมึนศีรษะหลงั แขน 
ขา เทา้ หายปวดเมื�อยโยคะ ลดอาการปวดเมื�อย อ่อนเพลีย เจบ็ไดถึ้ง 80 เปอร์เซ็นตท์าํต่อเนื�องมา
ตลอดถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะหลงัจากอุบติัเหตุปี 2516 

กรณีมีอาการ ปวด เมื�อย แน่นทอ้งไม่พอใจการทาํงานของหมู่กลุ่มบางกลุ่มและเพื�อน
ร่วมงาน ไดใ้ชห้ลกัการแพทยว์ิถีธรรมทุกขอ้ หลงัการใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ มีความสบายใจ กาย หมด
ความกังวลวุ่นวาย ไม่ถือโทษคนรอบ ๆ ตัว ได้ทาํนํ8 าสมุนไพรฤทธิH เย็นนํ8 าสมุนไพรเพื�อแจก
ประหยดัเกือบทุกอย่างเสื8 อผา้ อาหาร ยามีความพอในสิ�งที�ตนมีอยู่แล้วไม่เครียด ลด ละ การกิน
เนื8อสัตว ์ไม่ถือโทษ โกรธ ลด ละ เลิก โลภ โกรธ หลง เกลียด พยายามทาํให้ไดม้ากที�สุด แนะนาํ
เพื�อน ๆ ญาติ ๆ ใหท้าํดว้ย โดยเราทาํใหเ้ป็นตวัอยา่ง 

(คาํนึง ไชยขนะ. สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.7 นางสาวจาริณี กวีววิธิชยั 
หญิงไทย อาย ุ56 ปี 
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
อาการภูมิแพ ้(ฝุ่ น) 

 
คนันยัตามากทั8ง 2 ขา้ง คนัเกือบตลอดเวลา ใชก้ารรักษาแผนปัจจุบนั เป็นระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน 

(มิถุนายน 2554–กนัยายน 2555) ตน้เหตุความเจ็บป่วยไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าอาจเกิดจากการ
ได้รับฝุ่ น (อาการคันตาเกิดหลังจากการปรับปรุงบ้าน ในช่วงนั8 นดูแลงานปรับปรุงบ้านนาน
ประมาณ 5 เดือน มีฝุ่ นมาก) มีอาการคนัตาเป็นเวลาประมาณ 1 ปีเศษ แพทยร์ะบุวา่เป็นภูมิแพ ้โดยมี
อาการตั8 งแต่คันตา ตั8 งแต่คันน้อยจนถึงคันมากที�สุด ในช่วงแรกประมาณ 1 ปี ไปพบแพทย ์
แผนปัจจุบนัอยา่งต่อเนื�องแต่อาการไม่ดีขึ8นเลยจึงไปพบแพทยแ์ผนไทย รักษากบัแผนไทยประมาณ 
3 เดือน อาการดีขึ8นตามลาํดบัแผนไทยระบุวา่เป็นริดสีดวงตา รักษาโดยใชก้า้นสําลีชุบยาไทยเช็ด 
เมด็เล็ก ๆ ที�เปลือกตาดา้นในออกและกินยาหมอ้ จึงหายจากอาการคนัตา 
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ช่วงที�เพิ�งหายจากอาการคนัตา เป็นระยะเริ�มตน้ ซึ� งก็ยงัไม่มั�นใจ 100 % วา่อาการคนัตาจะ
หายจริงแน่นอนจากแพทยแ์ผนไทยหรือไม่ ในระหวา่งนั8นก็มาพบแพทยว์ิถีธรรม เขา้ค่ายครั8 งแรกที�
โรงเรียนผูน้าํ จ. กาญจนบุรี จึงดูแลตวัเองตามแนวทางแพทยว์ิถีธรรม โดยการลา้งตาและลืมตาใน
นํ8าปัสสาวะอยา่งต่อเนื�องจึงสรุปไม่ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่อาการคนัตาที�หายเป็นปกตินั8น สืบเนื�องมาจาก
แผนไทยหรือแพทยว์ถีิธรรม 

หลงัจากนั8น ทุกครั8 งที�มีอาการคนัตา จะลืมตา ลา้งตาในนํ8าปัสสาวะทนัที ถา้คนัไม่มาก
อาจทาํเพียงครั8 งเดียว แต่ถา้คนัมาก จะทาํติดต่อกนัสัก 2-3 ครั8 ง อาการจะค่อยทุเลาลง จนหายคนั 

มีพอกหัว (พอกผม) ใช้ผงถ่าน+ ดินสอพอง+ สมุนไพรฤทธิH เยน็หรือปัสสาวะ ขยี8หรือ
หมกัผมทิ8งไวส้ักประมาณ 30-40 นาที สามารถดึงความร้อนจากภายในศีรษะได้อย่างดีมาก 
โดยเฉพาะผูที้�เป็นความดนัโลหิตสูง 

เดิมเป็นริดสีดวงทวาร หลงัจากทาํดีทอ็กซ์ไปสักระยะหนึ�ง (จาํระยะเวลาไม่ไดช้ดัเจน) 
พบวา่ริดสีดวงทวารหายไป โดยไม่รู้ตวัวา่หายไปตั8งแต่เมื�อไร (ใชน้ํ8าปัสสาวะ+นํ8าธรรมดา)  

ไดเ้ขา้มาเรียนรู้และฝึกปฎิบติัการเป็นจิตอาสา เพื�อตอ้งการเป็นส่วนหนึ�งในการช่วยเหลือ
ผูค้นที�เจบ็ป่วย ประกอบกบัความรู้นี8ทาํใหส้ามารถช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว 

หลังจากการเข้าค่ายครั8 งแรก ได้ทดลองใช้ยา 9 เม็ด (ไม่ครบทุกเม็ด) และจากนั8นอีก
ประมาณ 3 เดือนเมื�อรู้ข่าวว่าคลองสามกาํลงัเริ�มก่อตั8ง ก็ไดเ้ขา้มาเรียนรู้และฝึกปฎิบติัการเป็นจิต
อาสา เพื�อตอ้งการเป็นส่วนหนึ�งในการช่วยเหลือผูค้นที�เจ็บป่วย ประกอบกบัความรู้นี8ทาํให้สามารถ
ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวไดด้ว้ย พร้อมทั8งไดน้าํพาสมาชิกในครอบครัวดื�มนํ8 าสมุนไพรฤทธิH
เยน็สด ทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ กวัซา ลดการกินเนื8อสัตว ์ทุกคนในครอบครัวรู้สึกประหลาดใจที�
เรามีพลงัในการกวัซาและกดจุดลมปราณ สามารถช่วยเหลือคนในบา้นให้หายจากการเจ็บป่วย 
เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เช่น ปวดเมื�อยแขง็ตึงตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายใหทุ้เลา เบาบางลง โดยการทาํกวัซา 

หลงัจากปฏิบติัแนวทางนี8 ค่าใช้จ่าย (ค่าแต่งตวั+ค่าอาหาร) ลดลงประมาณ 20 % ของ
ค่าใชจ่้ายทั8งหมด ส่วนค่ายานั8น ไม่มีเพราะปกติจะไม่มีปัญหาสุขภาพ 

(จาริณี กวีววิธิชยั. สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 15) 
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กรณีศึกษาที� 
2.8 นางสาวจิราภรณ์ ตนัใจเพชร 
หญิงไทย อาย ุ46 ปี 
จงัหวดัพะเยา 
ร้อนในเจบ็คอทอ้งเสีย 

 

อาการป่วยส่วนมากจะเป็นอาการร้อนใน เจ็บคอและท้องเสียเพราะเดินทางบ่อย เคย
อาหารเป็นพิษ ทอ้งร่วงมาก การสวนล้างลาํไส้ใหญ่ร่วมกบัการกินผงถ่านจะแกไ้ด้ดีและเร็วมาก 
โดยทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ดว้ยนํ8 าผงถ่านกบันํ8 าเปล่า 4 ลิตร หลงัจากทอ้งร่วงไปแลว้ 3 ครั8 ง ทาํ
ใหอ้าการทอ้งร่วงปวดทอ้งบิดหยดุไดใ้น 2 ชั�วโมงโดยไม่ตอ้งกินยา ก็หายสนิทเหมือนไม่เป็นไรเลย 
แค่การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่อาการป่วยก็ดีขึ8น บางครั8 งก็หายเลยในครั8 งเดียว 

เริ�มเคยชินจนไม่กงัวลอะไร เพราะรู้วิธีแกต้วัเองไดห้ลงัจากเรียนรู้แพทยว์ิถีธรรมปีกวา่ มี
ผลที�สุดคือการใชธ้รรมะทาํใหติ้ดเบรคความโกธรตวัเองไดทุ้กครั8 ง ทาํใหส้นุกกบัการลา้งกิเลส หลงั
ฝึกเทคนิค 9 เม็ดและทานมื8อเดียว ในสังคมปฎิบติัธรรมถามวา่ไปเปลี�ยนดีเอ็นเอมาหรือ หลายคน
พยายามทาํตามแต่สังคมทั�วไปบอกว่าบ้า ญาติพี�น้องทึ� งการพูดจามีนํ8 าหนักมากขึ8 นและรู้สึก 
เบาสบาย เพราะเราไม่ไดเ้อาอะไรมากมายมาใส่ตวั จึงเขา้ใจ กินนอ้ยใชน้อ้ยเป็นยงัไง 

หลงัจากฝึกมาปีกวา่ดา้นแพทยว์ถีิธรรมทาํใหรู้้วา่โลกนี8 กินใชนิ้ดเดียวมนัสุขอยา่งไร ค่ายา
ไม่มี ค่าอาหารมีบา้งตอนเดินทาง ถา้อยูบ่า้นไม่ไดใ้ช ้เพราะทาํกินเองปลูกเอง ร่างกายมีกาํลงัมากกวา่เก่า 

ไม่คิคที�จะนําวิธีการแพทย์วิธีธรรมมาสร้างรายได้ให้กับตนเอง แต่บอกให้คนอื�นทาํ 
นํ8 าสมุนไพรฤทธิH เยน็ (นํ8 าสมุนไพรฤทธิH เยน็สด) และนาํสินคา้จากศูนยส์วนป่านาบุญ 1ไปขายเพื�อ 
จะไดมี้อาชีพตอนนี8 เขาก็อยูไ่ดก้บัอาชีพนี8  

เป็นคนที�ไม่ไดเ้จบ็ป่วยอะไรมาก แต่สิ�งหนึ�งที�วเิคราะห์ตวัเองจากหลาย ๆ ครั8 งจะมีอาการ
เจบ็คอ เจบ็ทอ้งบ่อย ๆ อาจเกิดจากวบิากกรรมที�เราทาํมา จากการสั�งเด็ดหวักุง้ ตดัหวัปลา ควา้นทอ้ง
ปลา วบิากเหล่านี8 จึงทยอยมา ดีแลว้ที�มาตอนที�เราแกไ้ด ้ ไม่เช่นนั8นคงเขา้ออกโรงพยาบาลตลอด 
ใชแ้พทยว์ถีิธรรมนาํชีวติแลว้ชีวติจะมีแต่ดีและดี 

ขอเสริมประสบการณ์ที�ไดแ้นะนาํผูอื้�น เช่น การกวัซา คือ มีคนที�รู้จกัเป็นอมัพฤกษ์อยู ่ 
6 เดือนซีกซา้ยนิ8วขยบัไม่ไดแ้ต่พอใหข้ดูกวัซาที�นิ8ว 10 นาทีขยบัไดก้็ทาํส่วนต่าง ๆ เพิ�มก็ดีขึ8นเรื�อย ๆ 
จนดีขึ8น ขูดขาขวาขาซ้ายเริ�มขยบัได้ดีขึ8น และเพื�อนปวดสะโพกแนะนาํให้นั�งแช่ในนํ8 าสมุนไพร
ฤทธิH เยน็ อาการปวดหายไปในการแช่ครั8 งเดียวที�ไม่สบายดว้ยนํ8าสมุนไพรปรับสมดุล 

(จิราภรณ์ ตนัใจเพชร. สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 30) 
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กรณีศึกษาที� 
2.9 นางราตรี ห่านตระกลู 
หญิงไทย อาย ุ60 ปี 
จงัหวดัลาํพนู  
คนัที�ผวิหนงัแผลมีหนอง   

 
มีอาการ คนัที�ผิวหนงัแผลสด แผลมีหนอง ปกติดื�มนํ8 าสมุนไพรฤทธิH เยน็อยู่แลว้ก่อนอาหาร 

กรณีคนัที�ผวิหนงัใชว้ธีิกวัซา แผลสด ฉีดลา้งดว้ยนํ8าสกดัยา่นาง แผลไม่ใหญ่จะหายเอง แผลมีหนอง 
ใชส้ําลีชุบนํ8 าสกดัแช่เปลือกแค+เปลือกสะเดาบด หายดีมากนํ8 าสกดัยา่นางใชล้า้งแผลดีมาก ไม่เจ็บ 
หายเร็ว (ไปหาหมอเขาลา้งแผลเจ็บกวา่ ใชส้ําลีควกัหนองเจ็บมาก) แต่เราใช้นํ8 าสกดัฉีดเรื�อย ๆ จน
นิ�ม ค่อย ๆ คีบหนอง ไม่เจบ็ ผลต่อสุขภาพ คือ ดีขึ8น สบาย หาย 

รู้สึกดีมาก แมว้า่ครอบครัวของเราจะไม่มีใครป่วยรุนแรง แต่ก็พบวา่อาการเจ็บป่วยเล็กๆ 
นอ้ย ๆ ที�เกิดขึ8นเราสามารถช่วยตนเองไดห้มด ตั8งแต่เราเขา้ใจและเริ�มทดลองใชว้ิธีของอาจารยห์มอ
เขียว เราไม่ไปหาหมอเลย จะไปเฉพาะที�จาํเป็น (กรณีเกิดอุบติัเหตุ แม่หกลม้ มีแผล) เนื�องจากเกรง
วา่กระดูกจะเคลื�อน แต่ก็ไม่เป็นอะไร แต่สําหรับแผลเราทาํไดดี้กว่าที�หมอทาํโดยใชน้ํ8 าสกดัยา่นาง
ลา้งแผล และใชน้ํ8าสกดัแช่เปลือกสะเดา+เปลือกแคชุบสาํลีพอกแผลก็หาย 

สามีเป็นโรคเก๊าตเ์ราก็ควบคุมอาหารและถา้มีอาการเจ็บก็รีบกวัซา อาการก็จะดีขึ8น ไม่ไป
หาหมออีกเลย ครอบครัวเรามั�นใจ เป็นสุขที�พบทางออกของชีวิต วิธีของอาจารยห์มอ ทาํทนัที  
หายทนัที  

เราไม่เคยนึกวา่จะเจอองคค์วามรู้แบบนี8  แต่ครอบครัวของเราสนใจเรื�องแพทยท์างเลือก
มานานแลว้ ถา้ไม่พบอาจารยห์มอเขียวเราก็คงไปหาเรียนวธีิอื�น ๆ ซึ� งโชคดีมากของอาจารยห์มอ
ครบหมดกราบขอบคุณอาจารยห์มอเขียวมากค่ะ ขอบคุณทีมงานทุกท่านดว้ยค่ะ 

ไม่นาน เมื�อเกิดผลดีกบัเรา เราก็เริ�มเผยแพร่ แต่อาจจะเป็นเพราะเราเคยเป็นครูและก็ไม่
เคยทาํตวัเหลวไหล คนค่อนขา้งจะเชื�อถืออยูแ่ลว้ แต่เราก็ไม่ไดท้าํแบบรุกเหมือนคนร้อนวิชา ค่อย ๆ 
ทําดูท่าที คู่สนทนา ถ้าสนใจเราจะแนะนํา ถ้าไม่สนใจก็ไม่แนะนํา และใช้วิ ธีตั8 ง รับแล้ว
ประชาสัมพนัธ์ออกไป โดยใชแ้ผน่พบั แจกและจาํหน่ายนํ8าสมุนไพรฤทธิH เยน็ 

ประหยดัค่าไปโรงพยาบาล คิดวา่น่าจะมาก ยงัคิดกนัอยูว่า่ถา้เราไม่พบวิธีนี8 ไม่รู้เราจะไป
หาหมอกี�ครั8 ง ดว้ยอาการกี�โรค เพราะที�เคยเป็นสามีเป็นโรคเกาต ์ต่อมาก็เป็นนิ�ว ยงัคิดวา่เราคงตอ้ง
ไปสลายนิ�วอีก แล้วก็คงเป็นโรคอื�นตามมาอีก แต่เนื�องจากไม่ได้ไปหาหมอเลยก็เลยไม่ได้รู้ว่า
ประหยดัไปเท่าไร 
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ทาํนํ8 าสมุนไพรฤทธิH เยน็จาํหน่ายเหมือนกนั แต่ขายถูกมาก 400 ซีซี ราคา 5 บาท 5 ถุง 20 
ทาํช่วยเหลือมากกว่าไม่ได้จาํหน่ายเป็นลํ�าเป็นสัน เพียงตอ้งการใช้นํ8 าสมุนไพรฤทธิH เย็นเป็นสื�อ 
ในการเผยแพร่ ใครมาซื8อก็แนบแผน่พบัความรู้ไปดว้ย 

(ราตรี ห่านตระกลู. สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 4) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.10 นายชยัววิฒัน์ ชูนวพนัธ์ 
ชายไทย อาย ุ63 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
แคลเซียมเกาะกระดูกสันหลงั  

 
อาการของความไม่สบายเรื8 อรังมาเป็นเวลานานของผมคือ แคลเซียมเกาะกระดูกสันหลงั

จนกลา้มเนื8อติดกนัเป็นพงัผดืไปทั8งแผน่หลงั ใชว้ธีิกวัซาถา้ไปช่วยค่ายก็จะขอเป็นหุ่นในการสาธิต 
ถา้อยูใ่นค่ายก็ใชต้ะขอกวัซาที�คุณชยัวฒัน์ทาํมาขายกวัซาเองทั8งแผน่หลงั ใชโ้ยคะยดืคลายกลา้มเนื8อ 
ท่านอนบิดตวัเป็นประจาํ เมื�อรู้สึกตวัในขณะที�นอนหลบัพกัผอ่น และในตอนเชา้เมื�อตื�นนอน 

ขอ้กระดูกสันหลงัเริ�มคลายตวัจากการถูกล็อกไวเ้ป็นเวลานาน กระดูกเชิงกรานเริ�มขยบั
ตวัได ้อาการตึงเกร็งคา้งขณะนอนราบคลายตวัไดเ้ร็วขึ8นกวา่แต่ก่อนเคลื�อนไหวตวัไดค้ล่องขึ8น 

เมื�อร่างกายสบายขึ8นจิตใจก็คลายความกงัวลลงก่อนใชย้า 9 เมด็ อายเุริ�มใกล ้60 จะมีความ
กงัวลวา่ถา้อายมุากขึ8นอาการไม่สบายจะตอ้งเพิ�มขึ8นหรือเปล่า เมื�อใชย้า 9 เมด็ตั8งแต่ปี 2554-2557 
ปัจจุบนัคลายความกงัวลใจได ้100 % 

สังคมรอบตวัผมยงัไม่ยอมรับ มีการตั8งขอ้สังเกตอย่างมากมาย ผมก็เขา้ใจและใช้หลกั
พรหมวหิาร 4 คอยกาํกบัจิตใจเราไว ้ผมจะพดูและโตต้อบกบัคนที�สนใจและตั8งคาํถามมาเท่านั8น 

เมื�อกินจืดก็ลดของปรุงแต่งอาหาร เมื�อกินนอ้ยมื8อลงก็ซื8ออาหารน้อยลงเมื�อไม่แต่งตวัก็
ลดการซื8อของมาแต่งร่างกาย มีสโลแกนว่า “ชุดนอนชุดเที�ยวชุดเดียวกนั” นํ8 าท่วมปี 2554 ถูกงูกดั 
นอนโรงพยาบาล 7 วนัหลงัจากนั8นมาเป็นจิตอาสา ไม่เคยเขา้โรงพยาบาลอีกเลย อุบติัเหตุถูกเหล็ก
รถเข็นทบัขา ถา้เป็นเมื�อก่อนตอ้งเขา้โรงพยาบาลตรวจ แต่ใช้ย่านางพอกขา้มคืนก็ดีขึ8น 90 % เลย 
ร่างกายแขง็แรงขึ8นมากกวา่แต่ก่อน กบัเนื8อสัตวคิ์ดวา่กินเนื8อสัตวไ์ม่ไดบ้าํรุงร่างกายแลยแมแ้ต่นอ้ย 

(ชยัววิฒัน์ ชูนวพนัธ์. สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 11) 
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กรณีศึกษาที� 
2.11 นางสาวณฐัธยาน์ นาคบาํรุง 
หญิงไทย อายุ 40 ปี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
อาการเส้นตึง กม้ตวัลาํบาก ปวดประจาํเดือนและนํ8าหนกัขึ8น  

 
ตั8งแต่เริ�มเรียนปริญญาโท (5 มิถุนายน 2556) ตอนนี8ก็เกือบครบปีแลว้ ร่วมกบัการไปร่วม

ชุมนุมที�ถนนราชดาํเนินนาน จะมีอาการเส้นตึง กม้ตวัลาํบาก ปวดประจาํเดือนและนํ8 าหนกัขึ8น แต่
พอประทงัอยู่ไดด้ว้ยการเอาพิษออก การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่บ่อย ๆ กวัซาบ่อย ๆ ขูดตรงไหนก็ได้
เดี�ยวพิษจะขอออกดว้ยคนเมื�อเราไดเ้ปิดประตูใหเ้ลือดลมไหลเวยีนตรงไหนก็ไดจ้ะดนักนัออกเอง ก็
ขดูแขนบา้งขดูขาบา้งทาํเรื�อย ๆ เท่าที�ทาํได ้และที�สําคญัใชธ้รรมะ ไม่ทุกขทุ์กสถานการณ์ ไม่กลวั
โรค ไม่เร่งผลใหห้ายเร็ว ไม่กงัวลใด ๆ กบัความอว้นที�ตามมาเกือบ 10 กิโลกรัม แต่ก็พยายามลดอยู่
ดว้ยการกินมื8อเดียว กินจืด และกินขา้วกะเกลือ (ยาวิเศษ) และที�สําคญัเมื�อใจยอมรับความจริง ก็เลย
ปล่อยวางกบัสิ�งที�เกิด สิ�งที�ได ้สิ�งที�เป็น ในตอนนี8ยงัมีอาการปวดมาถึงศีรษะแลว้นะ กวัซาก็ยงัปวด 
กัวยงัไงก็ไม่หายหรอก กัวยงัไงก็กลับมาเป็นอีกเพราะมีวิบากจากการเสพสุขลวงมาเยอะ ต้องแก ้
ที�อาหาร ที�เดียวจบ 

การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ของเราก็ทาํอยา่งง่าย ๆ อยูบ่า้นราชหอ้งนํ8าเยอะ เราก็พกสายพร้อม
ขวดนํ8าดื�มไวต้ลอด เขา้หอ้งนํ8าที�ไหนก็ทาํไดเ้ลย เพราะใชน้ํ8าปัสสาวะและนํ8าเปล่าเท่านั8น ไม่ตอ้งไป
หานํ8าอุ่น กาแฟ หรือนํ8ามะนาวใหยุ้ง่ยาก แป๊บเดียวเสร็จ เพื�อนไม่รู้หรอกวา่เราทาํการสวนลา้งลาํไส้
ใหญ่เสร็จแลว้  

วิเคราะห์โรคของตวัเองตามหลกัการแพทยว์ิถีธรรม คือเป็นอาการของภาวะร้อนเกิน 
ซึ� งยุคนี8คน 80 % มกัจะมีภาวะร้อนเกินอาการหลกั (อาการที�ถูกตอ้ง) คือ เมื�อกระทบอากาศร้อน
อาหารหรือสมุนไพรหรือสิ�งที�มีฤทธิH ร้อนแล้วรู้สึกไม่สบาย เมื�อกระทบอากาศเย็นอาหารหรือ
สมุนไพรหรือสิ�งที�มีฤทธิH เยน็แลว้รู้สึกสบาย อาการเด่น (อาการที�มกัเป็นในลาํดบัแรกแต่อาจเป็น
สภาพอื�นได)้ คือ ปากคอแหง้ กระหายนํ8า ดื�มนํ8าแลว้รู้สึกสดชื�น ปวด บวม แดง ร้อน ตึง แข็ง มึน ชา 
แผลพุพอง ผื�นคนั ปัสสาวะเขม้ปริมาณนอ้ย อุจจาระแข็งกาํลงัตกอ่อนเพลีย หนกัตวั ชีพจรเตน้แรง 
เส้นเลือดขยายตวั แกไ้ขดว้ยการใชสิ้�งที�มีฤทธิH เยน็ 

สิ�งที�บ่งบอกวา่มีภาวะร้อนเกิน มาจากพฤติกรรมการกินอาหารรสจดั และปริมาณมากเกิน
กวา่ที�ร่างกายจะนาํไปใชไ้ดห้มด จึงเหลือสะสมเป็นนํ8าหนกัส่วนเกิน การที�ตอ้งเรียนปริญญาโท 
ทาํใหกิ้จกรรมส่วนใหญ่มกัจะมีแต่การนั�ง ไม่ค่อยมีการเคลื�อนไหวอะไรมาก ดงันั8นการกินอาหาร
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มากเท่าเดิมทาํใหมี้การสะสมพิษไวม้าก บวกกบัการไม่ออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ ทาํใหเ้กิดมีอุจจาระ
เป็นขี8แพะกอ้นแขง็  

ตอนนี8อาการดีขึ8นมากเพราะไม่ไดมุ้่งเรื�องเรียนอยา่งเดียว เพราะจบคอร์สที�ตอ้งเรียนใน
หอ้งเรียนแลว้ จึงกลบัมาปรับสมดุลอยา่งเขม้ขน้ขึ8น ใชเ้วลาไม่เกิน 10 วนั เริ�มจากการทานมื8อเดียว 
และทานฤทธิH เยน็เป็นหลกั ยกเวน้วนัที�ฝนตกก็มีทานร้อนบา้ง แต่ช่วงนี8ทานผลไมห้วาน ๆ เยอะ
เพราะกิเลสอดไม่ได ้ ก็ทาํให้ยงัมีภาวะร้อนมากอยูก่ารถอนพิษออกจึงเนิ�นชา้ออกไปอีก ทาํการสวน
ลา้งลาํไส้ใหญ่ตามปกติ ทาํกายบริหาร โยคะ กดจุดลมปราณทุกวนั ทาํใหน้ํ8าหนกัตวัลดลง เส้นตึง
เบาลงมาก และที�สาํคญัอาการปวดประจาํเดือนหายไปเลย 

ประวติัสุขภาพก่อนรู้จกัแนวทางดูแลสุขภาพดว้ยหลกัการแพทยว์ถีิธรรม แขง็แรง ไม่เคย
พบโรคประจาํตวั ไม่ทานยาแผนปัจจุบนัมานานกวา่ 10 ปี ก่อนพบแพทยว์ถีิธรรมอาการเจบ็ป่วยก็มี
แค่ ปวดหวั เป็นไข ้ รักษาดว้ยธรรมชาติแต่ใชเ้วลานานครั8 งนึงประมาณ 7 วนัที�ตอ้งหยดุงาน หรือ
ทาํงานแบบไม่มีแรงเตม็ ที�รักษานานเพราะไม่รู้วธีิการรับประทานอาหารเป็นยา ปัญหาใหญ่ที�มีคือ
นํ8าหนกัเกินมาก เขา้ค่ายครั8 งแรกหนกั 84 กิโลกรัม 

การรู้จกัการแพทยว์ถีิธรรม 
เพื�อนชวนไปเขา้ค่ายสุขภาพเมื�อ มีนาคม 2553 คิดว่าไปเป็นเพื�อนกนั และไม่เห็นว่าจะ

เสียหายตรงไหน คงเป็นวบิากบุญที�เคยทาํมาเหนี�ยวนาํให้เราคิดอยา่งนั8น เพราะไม่ค่อยยอมทาํอะไร
ตามใครง่าย ๆ โดยเฉพาะตอ้งปิดร้าน ตอ้งเดินทางไกล ๆ หลงัจากไปเขา้ค่ายก็ไดฟั้งเพลงของคุณ
หมอเขียว ซึ� งทั8งหมดเป็นเพลงที�สะทอ้นปัญหาชีวติ ปัญหาสังคม และเสนอวิธีแกไ้ขอยูใ่นนั8นพร้อม ฟัง
แลว้ไดพ้บทางออกของชีวิตหลายอยา่ง เช่น ฟังแลว้รู้เลยว่า ชีวิตตอ้งอยูก่บัธรรมชาติ กินอาหารไร้
สารพิษ เดินบนดิน กินกลางทรายบา้ง จึงจะมีความสุขทั8งด้านสุขภาพกายและจิตวิญญาณ ถา้เรา
สามารถลดละเลิกสิ�งที�เป็นโทษภยัไดม้ากเท่าไหร่ ชีวติเราก็จะยิ�งเบาสบายมากขึ8นเท่านั8น 

มูลเหตุหรือแรงจูงใจที�มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
ประทบัใจอาจารยห์มอเขียว ท่านจะพดูแต่สิ�งที�ท่านเคยทาํ และเคยเห็นมาเท่านั8น นอกนั8น

ท่านไม่โมเมพูดหรือตอบ ทาํให้เรามั�นใจที�จะทาํตามคาํบอกคาํสอนอยา่งไม่ลงัเล และเห็นมรรคเห็นผล
กบัตวัเองอยา่งแทจ้ริง และประโยคที�วา่ “ชีวติที�เรียบง่าย ร่างกายที�แขง็แรง จิตใจที�ดีงาม และจิตใจที�
เป็นสุข” นี�เป็นหวัใจที�ทาํใหเ้ปลี�ยนตวัเอง เริ�มตั8งแต่กลบัจากค่ายแรกก็เริ�มกิน 2 มื8อ ลดเนื8อสัตว ์จาก
หมู เหลือไก่ ปลา ไข่ นม จนเลิกไดห้มดทุกอยา่ง ทาํอยูป่ระมาณ 9 เดือน นํ8าหนกัลดไป 20 กิโลกรัม 

ระหว่างที�ไป ๆ มา ๆ มาเขา้ค่ายบอย ๆ ยงัไม่ไดเ้ป็นจิตอาสาประจาํ ก็ไดป้ฏิบติัตนเองที�
บา้น และใชห้ลกัการพึ�งตนเองไป โดยปลูกผกัไร้สารพิษไวกิ้นเองเพิ�มขึ8น และแยกขยะ เดิมจะทิ8ง
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รวมกนัไปหมดทุกอย่าง แต่เดี�ยวนี8 จะแยกส่วนที�เป็นพลาสติกไปทิ8งถงัเทศบาล ส่วนเศษอาหารจะ
แยกไปทาํปุ๋ยใส่ตน้ไม ้รู้สึกสุขภาพดีที�ไดกิ้นผกัไร้สารพิษและไดมี้ส่วนช่วยรักษาสิ�งแวดลอ้ม 

สุดทา้ยสรุปไดว้า่ การแพทยว์ถีิธรรมเป็นจุดรวมของทุกสิ�งทุกอยา่งที�ชีวติตอ้งการ หาก
ชีวติตอ้งการแต่สิ�งจาํเป็น เช่น อาหารไร้สารพิษ วธีิดูแลสุขภาพ และวธีิทาํใหชี้วติและจิตวิญญาณ มี
ความผาสุกดว้ยสิ�งที�ประหยดัเรียบง่าย ที�นี�มีองคป์ระกอบเหล่านั8นพร้อม นอกจากนั8นยงัรู้สึกวา่ ชีวติ
เรามีคุณค่ามากขึ8น เมื�อไดช่้วยเหลือผูอื้�นอยา่งเตม็กาํลงัความสามารถ 

ปัญหาในการดูแลสุขภาพของตนเองตามแนวแพทยว์ิถีธรรม คือ ถา้ในชีวิตประจาํวนัเรา
ไม่มีเวลาถอนพิษ แลว้เกิดการสะสมไปนานหลายวนั จะทาํใหป่้วยง่าย เช่น ปวดหวั ตวัร้อน กระทบ
กบัอากาศ อาหารและสมุนไพรฤทธิH ร้อนไม่ค่อยได ้เพราะเรามีภาวะร้อนเกินมากแลว้ และที�สําคญั
จะมาออกตอนมีประจาํเดือน อาการคือปวดทอ้งมาก นอ้ยครั8 งที�ในบางเดือนปวดจนจะเป็นลม ถา้
ก่อนหนา้นั8นไปรับพิษจากคนไขม้าก็ดี หรือทานอาหารฤทธิH ร้อนตามใจกิเลสมากเกินไปก็ดี แต่มาก
เดือนที�ไม่ปวดเลยก็มี ถา้หากเราดูแลอาหารและถอนพิษออกไดดี้มาตลอด ทางแก ้พยายามลด ละ 
เลิกกิเลสเหตุแห่งทุกขท์ั8งปวง ดว้ยการตั8งตบะแลว้ทาํเต็มที�อยา่งสุดความสามารถเท่าที�มีกาํลงั และ
วางใจเมื�อเจ็บป่วย เป็นวิบากที�เราตอ้งรับเพราะเราทาํมามากกว่านั8น ไม่มีอะไรบงัเอิญ ทุกอย่างที�
เกิดขึ8นยติุธรรมกบัเราที�สุดแลว้ ปวดก็ทนเอา ถอนพิษเท่าที�มีกาํลงั พึ�งตนเองให้มากที�สุด สร้างกุศล
ใหม้ากๆ หมดวบิากก็จะหายเอง 

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�นดว้ยการแพทยว์ิถีธรรม คือเมื�อก่อนมีเรื� องพรหม  
3 หนา้ คือยึดดี ตอ้งการให้ผูป่้วยปฏิบติัไดต้ามที�เราแนะนาํ โดยไม่นาํคาํที�ผูป่้วยบอกวา่ทาํไดห้รือ
ไม่ไดเ้พราะอะไรมาพิจารณา แลว้ปรับไปตามสถานการณ์จริง สิ�งที�เกิดขึ8นคือ เราก็ทุกขผ์ูป่้วยก็ทุกข ์
ทาํให้เราช่วยเหลือผูค้นไดน้้อย เพราะเราวางใจไม่ไดก้บัเขาเราก็เลยไม่อยากแนะนาํใคร และคนที�
เคยมาปรึกษา ถา้เขาถือสาเรา เขาก็จะไม่เขา้หาเราอีก ก็มีแต่เสียกบัเสีย ปัจจุบนัเป็นพรหม 4 หน้าแลว้ 
คุยไดก้บัทุกคน ฟังเขาไดน้านเท่าที�มีเวลา และให้คาํแนะนาํเท่าที�เรามีประสบการณ์ แต่เขาจะทาํได้
เท่าไหร่ก็แลว้แต่เขาจะมีกาํลงั ก็เกิดความสุขทั8งผูใ้หแ้ละผูรั้บ 

ดา้นร่างกาย “9 เดือนนํ8าหนกัลดกวา่ 20 กิโลกรัม โดยไม่ตอ้งเสียเงินสักบาทและภูมิใจ
มากเพราะเราเป็นคนทาํใหเ้กิดความมหศัจรรยนี์8ดว้ยตนเอง” 

ดา้นเศรษฐกิจ “เป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีธรรมไม่มีรายไดส่้วนตวัเลย แต่สามารถที�จะทาํ
ประโยชน์ไดม้ากช่วยเหลือผูอื้�นไดม้ากเพราะเราอิสระจากภาระทั8งปวง” 

ดา้นจิตวญิญาณ “มั�นใจในการใชชี้วติเงียบง่าย สงบ สบาย ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ทนได้
ต่อการไม่โตต้อบแบบแรง ๆ หรือแบบมีอตัตาไดร้ะดบัหนึ�ง เมื�อรูปและนามเปลี�ยนไป ไม่โกรธแรง 
ๆ หยาบ ๆ ไดแ้ลว้เราก็มีแต่พลงัความเยน็ในจิตก็ทาํให้คนอื�นสัมผสัไดจ้ริงสามารถช่วยเหลือเขาได้
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มากขึ8 น บางครั8 งไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าเรามีอาการโกรธเบา ๆ เพราะเป็นอาการที�เกิดเฉพาะใน
มโนกรรม เราก็ยิ8มไวก่้อนเมื�อเราจบัอาการไดก้็พิจารณากรรมวา่เราไดรั้บเพราะเราเคยทาํมา รับแลว้
ก็หมดไป และเราก็จะโชคดีขึ8น และพิจารณาโทษของการโกรธเป็นการสะสมโรค ประโยชน์ถา้ไม่
โกรธเราก็เบาสบายแค่ ตอนหลงัมานี8 เก่งขึ8นใชเ้วลาแค่แวบ๊เดียวอาการในจิตก็สงบลงแลว้เราก็ยงัยิ8ม
อยูแ่ต่ความโกรธหายไปแลว้ 

(ณฐัธยาน์ นาคบาํรุง. สัมภาษณ์ 2557, ธนัวาคม 26)   
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.12 นางสาวหมายขวญัพุทธ สุขโสต   
หญิงไทย อายุ 49 ปี 
จงัหวดั นนทบุรี 
อาการแสบตา กระดูกบาง  
 

ลกัษณะงานก่อนหนา้มาอยูท่าํงานที�ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพฯ สวนป่านาบุญ เป็นมคัคุเทศก์พา
นกัท่องเที�ยวชมสถานที� เช่น วดั วงั และล่องเรือชมชีวิตความเป็นอยูข่องสองฝั�งคลอง ปัจจุบนัเป็น
จิตอาสาที�สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร ลกัษณะงานปัจจุบนัที�ทาํเป็นประจาํคือ 
การเป็นผูรั้บใช้อยูช่่วยจิตอาสาที�ฐานปุ๋ยและขยะ และเป็นผูรั้บใชอ้ยูฐ่านแช่มือแช่เทา้ นอกจากนั8น
สามารถทาํการเกษตร การครัว ล้างภาชนะและการให้คาํแนะนําในการเขา้รับการอบรมในค่าย
ตลอดจนการช่วยแนะนาํความรู้เรื�องเทคนิคในการดูแลสุขภาพตนเองดว้ยยา 9 เมด็ 

ประวติัชีวติ เป็นคนกรุงเทพฯ โดยกาํเนิดเกิดที�โรงพยาบาลราชวิถี มีพี�นอ้ง 5 คนเป็นคนที� 
3 มีฐานะปานกลาง คุณพ่อคุณแม่เป็นอาจารยใ์หญ่สอนอยู่โรงเรียนรัฐบาลปัจจุบนัคุณพ่อเสียแลว้
คุณแม่อาย ุ76 ปี ตนเองจบจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง คณะบริหารเอกการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
ไดม้าทาํบริษทัทวัร์ Domestic และ Tour In bound ประมาณ 20 ปีมีความสุขในการทาํงานดีมากแตั8ง
ใจว่าอาชีพนี8 แหละใช่เลย เป็นไกด์ที�ไม่เคยเหลวไหล รักครอบครัวรักเพื�อน ไม่เที�ยวเตร่ เวลา
เหลือเฟือ จึงไม่มีหนี8 ไม่เคยมีบตัรเครดิต ชีวิตสุขสบายเคยจดัโปรแกรมนาํเที�ยวเอง 3-4 ครั8 ง พาไป
ไหวพ้ระเที�ยวสถานที�แปลก ๆ และสวยงาม ทาํทวัร์ขาดทุนสนุกดี ไดก้าํไรชีวิต แต่ตนเองรู้ไดว้า่ไม่
ใชสิ้�งที�คนคนหนึ�งจะทาํไดแ้ค่นี8  ทุกครั8 งที�กราบพระจะตั8งจิตอธิษฐานให้ตนไดเ้ป็นจิตอาสา ทาํคุณ
เพื�อชาติบา้นเมือง และได้มีโอกาสเรียนพระไตรปิฏกด้วยเพราะสังคมปัจจุบนัจะให้ขอ้มูลที�อา้ง
พระพุทธเจา้แบบขดักบัคาํสอนของพระองคอ์ยูเ่สมอ ซึ� งปกติตนเองมิไดฝั้กใฝ่ในหลวงพ่อรูปใด จะ
นึกถึงแต่พระพุทธเจา้พระองค์เดียวทุกครั8 งที�มีปัญหาหรือหาทางออกไม่เจอ เมื�อวนัที� 3 กนัยายน 
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2553 ไดมี้โอกาสมาเขา้อบรมที�ค่ายคุณหมอที�โรงเรียนผูน้าํของลุงจาํลอง ด้วยการชกัชวนของน้า
สาวให้มาเป็นเพื�อนจึงไดต้ดัสินใจมา รู้สึกแปลกใจและประทบัใจในการสอนที�คุณหมอเอาเนื8อหา
ทางพระธรรมคาํสอนมาเป็นตวัเดินเรื�องและเชื�อมโยงเขา้สู่การรักษาโรคที�พึ�งพาตนเองเป็นสําคญั 
จึงนั�งฟังดว้ยความตั8งใจ และจดจาํ กลบัมาทบทวนพยายามประพฤติปฏิบติัตามคาํสอนทาํให้หยุด
เนื8อสัตวไ์ด ้แต่ยงักินไข่อยู ่ส่วนกาแฟลดไปไดเ้ยอะมาก ดา้นขนมหวานลดไปเยอะเช่นกนั อีกทั8งยงั
หนัมารับประทานผกัผลไมม้ากยิ�งขึ8นอีกดว้ย ประมาณ 1-2 เดือน ทาํต่อไม่ได ้สังคมทางโลกแรงสู้
ไม่ไหวผา่นเลยไป 1 ปี ในปี 2554 ตดัสินใจมาเขา้อบรมใหม่ ตั8งใจวา่จะทาํงานครึ� งปี และจะมาช่วย
เป็นจิตอาสาครึ� งปี เป็นการวางแผนชีวิตตั8งใจมาจริง ๆ แต่ช่วงเวลาที�เขา้มาเกิดวิกฤติอุทกภยัทางนํ8 า
อยา่งรุนแรง ทีมงานแพทยอ์าสาวถีิธรรมเดินทางไปช่วยผูป้ระสบภยัที�กรุงเทพฯ ทาํอยู ่2-3 เดือน ทาํ
ใหต้อ้งทาํงานช่วยเหลือผูเ้ดือดร้อนเป็นเวลายาวจึงตดัสินใจไปลาออกจากการเป็นมคัคุเทศก์ดว้ยใจ
เป็นสุขและยนิดีที�ไดม้ามีส่วนร่วมในการทาํงานประจาํที�สวนป่านาบุญจนถึงปัจจุบนั 

ประวติัสุขภาพก่อนรู้จกัแนวทางดูแลสุขภาพดว้ยหลกัการแพทยว์ถีิธรรม  
เป็นคนสุขภาพค่อนขา้งดีไม่มีโรคอะไร มกัเป็นหวดัมีนํ8ามูกเมื�ออากาศเปลี�ยน ชอบกลั8น

ปัสสาวะ คิดฟุ้งซ่านเรื�องงาน มกัแสบตาตอนที�เจอแสงแดดจดัลมแรง ๆ และฝุ่ นมาก ๆ จะเคืองตา
และกระดูกค่อนขา้งบางเพราะเกิดอุบติัเหตุทางกระดูกทีไรกระดูกหกัทุกที ส่วนใหญ่ที�เทา้และขา
เคยหกัติดต่อกนั 3 ปีซอ้น 

การรู้จกัการแพทยว์ถีิธรรม นา้สาวชวนมาไม่เคยรู้จกัมาก่อนเมื�อมาศึกษาแลว้ทาํให้ไดรั้บ
รู้สิ� งที�ไม่เคยเรียนที�ไหนมาก่อน โดยเฉพาะเรื� องธรรมะ ทาํให้เราเขา้ใจชีวิตและโลกนี8 มากยิ�งขึ8น 
อยา่งคาํสอนของอาจารยห์มอเขียวต่าง ๆ มากมายที�เขา้ถึงจิตใจพาให้เกิดลา้งทุกขอ์อกจากจิตวิญญาณทาํ
ใหเ้รามีความโล่ง โปร่ง เบาสบายกายและใจมากยิ�งขึ8น เช่น ทาํทุกอยา่งดว้ยใจยินดีเบิกบานเพื�อโลก
และเราไดอ้าศยั ก่อนทุกอยา่งจะดบัไป”เป็นคาํคมที�ประทบัใจ เพราะสอนให้เรารู้ว่าทุกอยา่งไม่ใช่
ของเราจะมาหวงัยดึเป็นตวัเป็นตนยดึมั�นถือดีอยูท่าํไม แค่ยึดมาเพื�ออาศยัให้โลกไดเ้ลี8 ยงไวก้็พอแลว้ 
และมีชีวติที�เป็นสุขยอมรับกบัทุกสิ�งที�เกิดขึ8นเมื�อปล่อยวางก็เบาตวัมีแรงทาํงานไดเ้ต็มที� งานเดินได้
ดว้ยพลงัหมู่กลุ่มสังเคราะห์รวมกนัให้ไดป้ระโยชน์สูงสุดเท่าที�เหตุปัจจยัจะเป็นไป จึงได้งานที�มี
คุณค่าต่อส่วนรวมได้งานที�สร้างสรรค์ เมื�อทาํดีไปเรื�อย ๆ ทาํให้มีสุขภาพจิตดี เมื�อจิตดีส่งผลให้
ร่างกายแขง็แรง 

มูลเหตุหรือแรงจูงใจที�มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
ก่อนหนา้นี8  มีความใฝ่ฝันวา่อยากไปเรียนพระไตรปิฎกที�วดัแห่งหนึ�งในกรุงเทพ ฯ แต่มา

เจอคุณหมอเขียวก่อน เลยตามมาฟังมาเขา้ค่ายพระไตรปิฎกและการไดม้าเรียนกบัคุณหมอ ก็ไดม้า
เรียนรู้การเป็นจิตอาสาดว้ย จากความเชื�อมั�นและศรัทธาในองค์พระศาสดาและการไดฟั้งคุณหมอ



1268 
 

สอนมั�นใจวา่ทางนี8แหละทางเดี�ยวที�พาใหพ้น้ทุกข ์และอีกอยา่งเมื�อไดฟั้งเพลงแรงใจเพื�อมวลชนทาํ
ให้รู้ถึงคาํว่าค่าของคน คนจะมีค่าได้ตอ้งล้างกิเลสตนเองให้เป็นเมื�อล้างได้จะมีแต่จิตวิญญาณที�
เสียสละ พร้อมจะเป็นผูใ้ห้เสมอมนัเป็นหนา้ที�ของมนุษยค์นหนึ�งที�จะกตญั�ูต่อแผน่ดินที�จะทาํได้
ในชีวติหนึ�งค่ะและคิดวา่การฟังเพลงแพทยว์ถีิธรรมทาํใหมี้ความสุขและร่างกายแขง็แรง 

การไดม้าบาํพญ็บุญที�สวนป่านาบุญในฐานขยะเริ�มแรกรู้สึกรังเกียจขยะจากเศษอาหารที�
บูด แต่พอมาไดรั้บความรู้วา่สามารถนาํขยะมาทาํประโยชน์ไดม้ากมาย ไดส้ัมผสัขยะและไดล้า้ง
ภาชนะถุงและอื�น ๆ ที�มีประโยชน์ เห็นคุณค่าของสิ�งต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจและยนิดีเตม็ใจใน
การทาํ ขณะเดียวกนัไดพ้ลงัจากหมู่กลุ่มทาํใหเ้กิดความสุขรู้สึกสดชื�น แขง็แรงมีความสุขมาก 

การเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�น  
การช่วยเหลือผูอื้�นนั8นมีมากมายแต่ที�จาํไดบ้า้งเช่น 
ท่านที� 1 ผูป่้วยมะเร็งเต้านม ได้เดินทางมาที� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มากันทั8 ง

ครอบครัวมาอยูด่ว้ยเพื�อเรียนรู้การแพทยว์ิถีธรรมมาปฏิบติัจริง โดยมีครอบครัวที�อบอุ่นพร้อมที�จะ
เรียนรู้ร่วมกนัทางแพทยว์ถีิธรรมไดใ้ห้ปฏิบติัทุกอยา่งตั8งแต่เปลี�ยนวิถีชีวิตมาเป็นแบบพอเพียงเรียบ
ง่าย ใชส้มุนไพรในทอ้งถิ�นทาํการหุงตม้แบบถูกวิธีปรุงรสไม่จดั เลือกรับประทานพืชผกัผลไมร้้อน
เยน็ให้ถูกกบัร่างกายทาํนํ8 าสมุนไพรฤทธิH เยน็สดดื�มเอง ใช้เทคนิคยา 9 เม็ดสลบัไปมาตามความ
เหมาะสม รู้จกัสวดมนต์เดินจงกรมทาํสมาธิฟังธรรมสนทนาธรรม แลกเปลี�ยนประสบการณ์ กบั
ผูอื้�น จากตอนแรกผูป่้วยมีร่างกายทรุดโทรม เบื�อหน่าย แววตา เศร้าซึม หม่นหมองไม่มีชีวิตชีวา แต่
พอไดป้ฏิบติัไปไดเ้กือบ 2 สัปดาห์ อาการดีขึ8น และต่อมาไดไ้ปเขา้ค่ายที�สวนป่านาบุญเพิ�มเติมอีก
ไดม้าฟังหลกัธรรมของพระพุทธเจา้ โดยคุณหมอใช้ภาษาที�เรียบง่ายเขา้ใจได ้ทาํให้ผูป่้วยมีความ
เขา้ใจหลกัการดูแลสุขภาพที�สาํคญันั8นมาจากใจ ทาํใหอ้าการดีขึ8นเรื�อย ๆ เป็นลาํดบั 

ท่านที� 2 เป็นผูป่้วยมะเร็งลาํไส้ใหญ่ที�มีทวารเทียมหนา้ทอ้ง ไดเ้ขา้อบรมกบัคุณหมอหลาย
ครั8 งแต่วิบากพาไปให้ตอ้งไปทาํคีโม ซึ� งผูป่้วยเจ็บปวดมากทรมานร่างกายและจิตใจกินไม่ไดน้อน
ไม่หลบั เป็นทุกข์จากการให้คีโม จึงตดัสินใจไปบอกเลิกในครั8 งที� 5 ว่าจะไม่ทาํต่อเด็ดขาด และ
ตดัสินใจมาปฏิบัติตามที�คุณหมอแนะนําอย่างจริงจงัตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ทั8 งเรื� องการ
รับประทานอาหารปรับสมดุลร้อนเยน็รู้จกัออกกาํลงักายการกาํจดัความกงัวลต่าง ๆ ดว้ยหลกัพรหม
วิหาร 4 และอิทธิบาท 4 เพราะปกติผูป่้วยส่วนใหญ่จะมีความกงัวลในการขบัถ่ายทางหนา้ทอ้ง จะ
กลวัมีกลิ�นออกมาจะเปื8 อนออกมาขา้งนอก และจะหงุดหงิดง่ายเพราะผูป่้วยส่วนใหญ่จะเริ�มเขา้สู่วยั
ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีอายุตั8งแต่ 50 ปี ขึ8นไปจะกลวัคนอื�นรําคาญในการมาดูแลตนจากการไดไ้ปพบ
ผูป่้วยเมื�อ 16 พฤศจิกายน 2557 ค่า CEA ผลตรวจ 2.41 ซึ� งค่าปกติ 0.00-5.00 นั8นหมายความว่า
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ร่างกายดีขึ8นอยา่งมาก ทาํให้ผูป่้วยมั�นใจในแนวทางการปฏิบติัวา่ทางนี8แหละเป็นทางเดียวที�พาพน้
ทุกข ์

ท่านที� 3 ผูป่้วยเป็นมะเร็งลาํไส้ใหญ่ทาํการผา่ตดัลาํไส้ใหญ่ครั8 งที� 3 ซึ� งเป็นครั8 งที�ตอ้งตดั
ลาํไส้ออกและขบัถ่ายทางหน้าทอ้ง ผูป่้วยไดย้ืนยนักบัแพทยที์�ทาํการผ่าตดัว่าไม่ขอทาํคีโมจะขอ
ดูแลรักษาตนเองเป็นผูป่้วยที�เคยมาเขา้ค่าย 2-3 ครั8 งรู้หลกัการปฏิบติัตนเพื�อสุขภาพตามหลกัการ
แพทยว์ิถีธรรมเป็นอยา่งดีจากการไดพู้ดคุยจะเห็นวา่ผูป่้วยมีสุขภาพจิตดีมากดูแลรับผิดชอบตนเอง
ทาํไดเ้ท่าที�มีกาํลงัผูป่้วยมีภรรยาอยู่ดูแลใกล้ชิด ได้ปฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ิถีธรรมเป็นประจาํ 
เช่น รับประทานอาหารที�สมดุลร้อนเยน็และยอ่ยง่ายไม่รับประทานมากแต่อาจทานบ่อยเพราะมีผล
ต่อระบบย่อยดื�มนํ8 าสมุนไพรและผกัผลไมปั้�นอยู่เสมอ รู้จกัออกกาํลงักายเบา ๆ ไม่ให้ไปกระทบ 
กระเทือนกบักลา้มเนื8อหนา้ทอ้ง จะชอบสวดมนตน์ั�งสมาธิ และสนทนาธรรมกบัภรรยาและคนรู้จกั
ที�บา้นจะมีญาติมาสังสรรค์อยูเ่สมอเป็นครอบครัวใหญ่ที�อบอุ่นมกัจะเดินทางไปไหนดว้ยการเดิน
และจะเปลี�ยนจากนั�งรถเก๋งมาเป็นนั�งรถบสั (ชอบนั�งรถฟรี) ไปต่างจงัหวดัจะนั�งรถไฟฟรีเพื�อจะได้
รู้จกัคนในรถและได้พูดคุยได้เพื�อนมากมาย เป็นคนที�ยอมรับความจริงที�เกิดกบัตน และพยายาม
ปรับตนเองอยู่เสมอจริง ๆ แลว้ผูป่้วยเป็นคนมีฐานะ แต่กลบัมาเลือกอยู่อย่างประหยดัเรียบง่ายสิ�ง
หนึ�งที�เห็นคือการแต่งกาย ผูป่้วยหันมานุ่งโสร่งดว้ยผา้ถูก ๆ ดว้ยความเต็มใจ เพราะสะดวกในการ
ขบัถ่ายและการทาํความสะอาดถุงรองรับอุจจาระ ผูป่้วยทิ8งทา้ยคาํพูดไวว้า่ “ขบัถ่ายทางหนา้ทอ้งก็ดี
นะเวลาปวดทอ้งฉุกเฉินจะไดไ้ม่ตอ้งวิ�งหาหอ้งนํ8า” 

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ� งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม มีอะไรบ้าง มี
แนวทางแกไ้ขอยา่งไร  

บางครั8 งผูป่้วยไม่สามารถพึงตนเองไดเ้พราะเกินกาํลงัในการดูแลรักษาตน ตอ้งพึ�งหมอ
แพทยปั์จจุบนัไดใ้ห้คาํแนะนาํว่าถา้ไม่สามารถจริง ๆ ก็ตอ้งทาํแต่ก็ตอ้งวางใจเราจะทาํการรักษา
เท่าที�ไม่ก่อให้เกิดพิษภยักบัตนเอง แต่เมื�อมีโอกาสให้รีบกลบัมาใชสิ้�งที�เป็นประโยชน์ให้คุณค่ากบั
ชีวติอยา่งเช่น ผูป่้วยหลายท่านจาํเป็นตอ้งผา่ตดัและครอบครัวก็ใหค้วามสาํคญักบัการผา่ตดัในครั8 งนี8
มาก และการผา่ตดับางครั8 งก็จะเป็นทางเดียวในขณะนั8นที�ตอ้งรีบแกไ้ขผูป่้วยตอ้งวางใจและทาํใจให้
เป็นสุขทุกสถาณการณ์ เพราะจิตใจที�เขม้แข็งไม่ยอมแพต่้อความเจ็บป่วยย่อมทาํให้ผูป่้วยมีสภาพ
ร่างกายที�ฟื8 นได้อย่างรวดเร็วหรืออีกกรณีหนึ� ง เทคนิคการดูแลสุขภาพตามหลักแพทยว์ิถีธรรม 
ไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนกนัทุกครั8 งไป เช่น การพอกทา เรามกัเอาผงถ่านดินสอพอง นํ8 าสมุนไพรฤทธิH
เยน็สด นํ8าปัสสาวะหรือนํ8าสกดัยา่นางผสมกนัแลว้พอกทาบริเวณที�ตอ้งการ แต่ถา้ไม่มีผูป่้วยอาจเอา
ดินที�บ้านผสมกับข้าวและนํ8 าปัสสวะ ทาํการพอกทาบริเวณที�เจ็บป่วยได้นั8นหมายความว่าเรา
สามารถดูแลตวัเองได้ด้วยสิ� งที�อยู่ใกล้ตวัถ้าเราเรียนรู้เรื� องความสมดุลร้อนเย็นอย่างเขา้ใจก็จะ
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สามารถปรับใชสิ้�งที�มีอยูใ่ห้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดได ้หรืออีกกรณีหนึ�งเรื�อง พืช ผกั ผลไม ้
ถา้เราไม่สามารถปลูกกินเองได ้ไม่มีพื8นที�ผูป่้วยก็สามารถเลือกซื8อจากแหล่งที�ปลูกพืชผกัไร้สารพิษ
ก่อน ถ้าไม่ได้จริง ๆ ก็ซื8 อมาแล้วแช่ด้วยถ่านหุ้งต้มเกลือหรือนํ8 าซาวข้าวอย่างใดอย่างหนึ� งแช่
ประมาณ 10-15 นาทีก็พอที�จะช่วยลดสารพิษไปไดบ้า้ง ซึ� งอาหารนี8 เป็นหนึ�งในโลกเป็นเรื�องใหญ่ 
สาํคญัและจาํเป็นดงันั8นตอ้งใส่ใจและเรียนรู้ไปเรื�อย ๆ ไม่ยากเกินไปที�จะหาอาหารที�มีประโยชน์มา
รับประทาน แต่ทุกครั8 งที�รับประทานอาหารตอ้งรู้ตวัอยู่เสมอว่ามนัมีพิษหรือไม่ เราจะรับประทาน
เพื�อบาํรุงขนัธ์เท่านั8นเมื�อพลาดไปตอ้งรีบกลบัมาถอนพิษออกดว้ยหลกัการดูแลสุขภาพดว้ยเทคนิค 
9 ขอ้ 

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือ เผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม อะไรบา้ง มี
แนวทางแกไ้ขอยา่งไร  

คนส่วนใหญ่ไม่รู้จกัการปรับสมดุลร้อนเยน็ ไม่รู้จกัวา่การดาํรงชีวตินั8นตอ้งอยูบ่นพื8นฐาน
ของคุณธรรมไม่รู้วา่การลา้งกิเลสทาํใหค้นเราพน้ทุกขห์ายจากโรคภยัไดห้รือการเอาหญา้มากินแทน
ผกัแพง ๆ ที�ขายตามทอ้งตลาดไดเ้ป็นเรื�องแปลกและไม่มีใครรู้เรื�องเช่นนี8มาก่อนเนื�องจากความไม่รู้ 
ไม่เคยเรียนพ่อแม่ไม่เคยสอนซึ� งจริง ๆ แล้วบรรพบุรุษของเราท่านได้ดาํเนินชีวิตด้วยหลกัการ
เหล่านี8มาก่อนทั8งสิ8นดว้ยที�สังคมโลกถูกเหวี�ยงไปตามแรงของกิเลสในระบบทุนนิยม ทาํให้ประเทศ
ไทยถูกกาํหนดว่าเป็นประเทศที�กาํลงัพฒันา สิ�งเหล่าทาํให้วิถีชีวิตของคนไทยถูกปลี�ยนไปอย่าง
รวดเร็วปรับตวัไม่ทนัเขาให้อะไรมารับไวห้มดนี8 เป็นสาเหตุหนึ� งในปัญหาที�จะช่วยเหลือผูอื้�นหรือ
เผยแพร่ความรู้ดา้นการแพทยว์ิถีธรรม ดว้ยคนไปติดยึดวตัถุ และโลกธรรมต่าง ๆ ที�สืบทอดปฏิบติั
ตาม ๆ กนัมา อะไรที�ต่างไปจากนี8 จะถูกตีทิ8งดงันั8นแนวทางในการแก้ไขคือตอ้งให้ความรู้อย่างมี
สัมมาทิฏฐิ เสียก่อน แต่การที�ผูอื้�นจะเปิดใจรับความรู้เหล่านั8นได้นั8นตัวเราต้องปฏิบัติได้จริง
เสียก่อน อย่าเพียงแต่คิดและจาํไดเ้ท่านั8น เพราะการพูดนั8นจะเป็นการพูดเท็จทนัที (เดรัจฉานกถา) 
เป็นวิบากกรรมชั�วดงันั8นตนเองพยายามฝึกทาํให้ได้และเห็นผลจริงเสียก่อน จึงจะทาํให้ประสบ
ความสาํเร็จในการใหค้วามช่วยเหลือต่อผูอื้�น  

เหตุปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม 
ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการดูแลตนเอง คือ การมีอิทธิบาท 4 มีความยินดีและ

พอใจที�จะปฏิบติัทุกครั8 ง มีความพากเพียรอดทน มุ่งมั�น ทุ่มโถมจริงจงัและเขา้ถึงแก่นแทแ้ห่งพุทธ
ธรรม รู้จกัรับผิดและเต็มใจที�จะแกไ้ข พึงพอใจในสิ�งที�ตนเป็นอยู ่มีเป้าหมายแห่งชีวิต พร้อมเป็นที�
พึ�งพาของผูอื้�นและที�สําคญัที�สุดคือเลื�อมใสและศรัทราต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น้อมนาํเอา
หลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั ลดละลา้งกิเลสใหไ้ดจ้ริง 
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เหตุปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือ เผยแพร่ความรู้การแพทย์
วถีิธรรม 

ความลงตวัของผูใ้ห้และผูรั้บที�สมดุลพอดี จะทาํให้ประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือ
หลกัการสําคญัในการช่วยเหลือหรือการเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ิถีธรรมคือ การไม่เขา้ไปยึดมั�น
ถือมั�นให้ไดต้ามที�ใจมุ่งหมาย แต่ก่อนที�จะวางดีนั8นตอ้งทาํทุกอยา่งให้ไดดี้ที�สุดเสียก่อนซึ� งมีปัจจยั
ต่าง ๆ เช่น ตวัผูใ้ห้และผูรั้บตอ้งมีสัมมาทิฏฐิ คือ คิด พูด ทาํ ถูกตอ้งถูกตรง ตวัผูใ้ห้และผูรั้บต่างลด 
ละ เลิก กิเลสได ้ตอ้งไม่หวงัใหไ้ดดี้เกินฤทธิH แรงที�ตนมี (ไดเ้ท่าไรก็เท่านั8น) ตวัผูใ้ห้และผูรั้บมีความ
เพียรทาํความดี ละเวน้สิ�งชั�ว และมีจิตใจผอ่งใสเบิกบานอยู่เสมอและหมั�นฟังธรรม ทบทวนธรรม 
สนทนาธรรมกนัอยูเ่สมอ เป็นตน้ ซึ� งต่างฝ่ายต่างประพฤติตนอยูใ่นกรอบของศีลธรรม กิจกรรมการ
งานใด ๆ ยอ่มประสบความสําเร็จเพราะความสําเร็จจริง ๆ คือใจที�สําเร็จไม่ใช่งานสําเร็จ ดงันั8นถา้
ผูใ้ห้และผูรั้บสามารถรู้ถึงสัจจะความจริงนี8  ก็ยอ่มเป็นสุขทั8งผูใ้ห้และผูรั้บ นั8นหมายถึงวา่หลกัการ
แพทยว์ถีิธรรมไดเ้ผยแพร่เขา้ถึงผูค้นแลว้ 

รูปแบบหรือแนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพยว์ถีิพุทธ  
รูปแบบและแนวทางที�ทาํอยูดี่อยูแ่ลว้ เนน้การลา้งกิเลส มีศีลเป็นกรอบในการดาํเนินชีวิต

และช่วยเหลือผูอื้�นดว้ยความยินดีมีการประชุมอยู่เนือง ๆ มาช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ ไม่มีภาระตกกบั
ผูใ้ดผูห้นึ� งเป็นการประสานงานกนัทาํงานเท่าที�ตนมีแรงมีความสามารถ จึงทาํให้งานสามารถเดิน
ไปได้ไม่ตอ้งติดยึดตอ้งเสร็จสมบูรณ์ ทาํให้เกิดสภาวะผ่อนคลายไม่ตอ้งกังวลจึงจะมีแรง ที�จะ
พากเพียรปฏิบติัทาํสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อผูอื้�นอยา่งไม่ตอ้งสร้างเงื�อนไขต่อไป รู้เพียรรู้พกัไปชีวิตมี
แต่ความผาสุก ดงันั8นชีวิตของจิตอาสาก็คือผูใ้ฝ่ดีฝึกฝนปฏิบติัให้ไดม้รรคไดผ้ลเพื�อไดจิ้ตที�ผ่องใส
เบิกบานเพราะอยู่ในฐานะผูใ้ห้อย่างบริสุทธ์ และจะเป็นผูรั้บอย่างพอเพียง อยู่ให้โลกเลี8 ยงไวเ้ป็น
หลกัการพฒันาจิตอาสาที�สาํคญั กฎระเบียบอื�น ๆ เป็นการตั8งขึ8นมาประกอบเท่านั8น มีก็ได ้ไม่มีก็ได้
ปรับเปลี�ยนตามสถานการณ์ 

รูปแบบหรือแนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม 
เรื� องการเผยแพร่ทางแพทยว์ิถีธรรมดาํเนินการได้ครอบคลุมสื�อต่าง ๆ ไปได้มาก แต่

อยากจะให้แนวคิดว่าตอ้งอยู่อย่างพอเพียง ถึงจะมีคนมากขึ8นคนเดือดร้อนมากขึ8นการใช้จ่ายไม่
จาํเป็นตอ้งใหญ่โตตามไปดว้ย เรายงัคงยึดหลกัประหยดัเรียบง่ายใชสิ้�งของให้ไดป้ระโยชน์สูงสุด
เราเดินช้ากว่าเขาหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรแต่เราเดินไม่หยุด ช้า ๆ แต่ได้ผล จากการปกครองแบบ  
สาธารณโภคีทาํให้เรามีการทาํงานแบบไม่ใช่ตวัใครตวัมนั เราจะฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่าย ทาํ
ให้มีแนวคิดดี ๆ มากมาย สิ�งเหล่านี8สามารถนาํมากลั�นกรองเอาประโยชน์ให้มีคุณค่าเหมาะสมกบั
สถานการณ์นั8น ๆ ในปัจจุบนั การเผยแพร่ทางวิชาการค่อนขา้งนอ้ย เราตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขหา
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ลู่ทางการสื�อสารด้านเอกสารที�จะตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการให้มากยิ�งขึ8น ซึ� งมีเอกสารวิชาการ
มากมาย ไม่จาํเป็นตอ้งตรงสาขาเราอยา่งเดียว เพียงแค่ขอ้มูลที�นาํเสนอนั8นมีผลกระทบกบัศาสตร์อื�น
ก็ได ้เช่น สุขภาพเราจะโยงเขา้กบัวิชาการดา้นธรรมะหรือโยงเขา้กบัเศรษฐกิจสังคม และอื�น ๆ อีก
มากมาย จึงมีความเห็นวา่เราจิตอาสาแพยว์ิถีพุทธหนัมาสนใจงานดา้นเผยแพร่สิ�งตีพิมพล์งวารสาร
กนัใหม้ากขึ8น ช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํใครถนดัแนวไหนก็เขียนแนวนั8น 

การเดินตามรอยบาทพระศาสดาค่ายแฟนพนัธ์แทพ้ระไตรปิฎก จิตอาสาแพย์วิถีพุทธ 
วนัที� 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ไดพ้ร้อมใจแสดงความกตญั�ูต่อพระศาสดาคือองคส์ัมมาสัมพุทธเจา้
ดว้ยการเดินจาริกจากสวนป่านาบุญ 4 บา้นแดนสวรรค์ อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม เพื�อไป
กราบสักการะพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจา้ ที�พระธาตุพนม รวมระยะทางทั8งสิ8น 23 กิโลเมตร 
เส้นทางเดินไม่ไดส้ะดวกสบายมีหินลูกรัง กรวด หิน ดินทราย ทั8งถนนลาดยางและถนนคอนกรีต ที�
สลบัไปมาให้ไดส้ัมผสัถึงแก่นแทข้องทางเดินแห่งชีวิตที�มิไดร้าบเรียบแต่อยา่งใด ซึ� งจะมีทั8งผูที้�ใส่
รองเทา้เดิน ไม่ใส่รองเทา้เดิน และผูใ้ส่ ๆ ถอด ๆ ตามแต่วาระของสภาพร่างกายและจิตใจของแต่ละ
คน จากจุดเริ�มตน้ที�มุ่งมั�นก่อนกา้วขาเดินตามรอยเทา้ของพระพุทธเจา้ ระหวา่งทางต่างมีอุปสรรคมา
ทา้ทายวา่จะไปรอดหรือ มนัอีกไกลนะ มนัเริ�มเจบ็แลว้หละ เริ�มร้อนแลว้ดว้ย หิวนํ8 าจงั ความคิดต่าง ๆ 
เขา้มาเป็นพาย ุแต่เห็นคนอื�นยงัสดชื�นอยูเ่ลย เดินต่อดีกวา่ดว้ยใจเป็นสุข ไดพ้ลงัจากหมู่มิตรดีสหายดี 
ทาํใหมี้แรงกา้วขาเดินอยา่งไม่หยดุย ั8ง ไปใหถึ้งปลายทาง มีเสียงประกาศมาตลอดทางวา่ “อีกไม่ไกล
ก็จะถึงแลว้” ซึ� งไดย้ินอยูห่ลายรอบมากแต่ไม่ถึงสักที แต่ดว้ยใจที�ศรัทธาและยึดมั�นต่อพระพุทธเจา้
จะเดินทางนี8แหละเพราะเป็นทางเดียวที�ทาํประโยชน์ต่อผูอื้�น และลา้งความยดึมั�นสุขทุกขใ์นชีวิตไป
ดว้ย จะทาํดว้ยใจที�เป็นสุข มีความยินดีในกระทาํ พากเพียร วิริยะ ตั8งใจ ทุ่มโถม ปฎิบติัให้เป็นจริง 
ทาํให้สําเร็จ การเดินจาริกสอนให้มีสติรู้ตวั ทุกกา้วที�ย่างเดินจะทาํประโยชน์เพื�อผูอื้�นไดอ้ย่างไร 
และชาํระลา้งกิเลสตนที�ท่วมถมทบัจิตใจไดอ้ยา่งไร หมั�นเพียรใชปั้ญญาพิจารณาสิ�งที�เคยปฏิบติัมา
ในอดีตที�ให้โทษต่อตนเอง จึงรีบกาํจดัออกไป ทาํให้ใจเป็นสุขได ้นึกถึง พระพุทธเจา้ ที�พระองค์
ทรงเสียสละเหนื�อยยากบาํเพญ็เพียรช่วยมนุษยชาติ ดว้ยการเดินเทา้เปล่าไปตามหมู่บา้น และแควน้
ต่าง ๆ ดว้ยความมุ่งมั�นพากเพียร ฟันฝ่าอุปสรรคมากมายของสังคมสมยันั8นที�มนุษยถู์กจดัให้เขา้ใน
วรรณะ 4 ตามชาติกาํเนิดตลอดชีวิตที�ฝากโชคชะตาไวก้บัการบูชายญั มีพระเวทยเ์ป็นขีดจาํกดัของ
ภูมิปัญญา และเป็นเครื�องผกูการศึกษาไวก้บัคนชั8นพราหมณ์และวรรณะที�สูง โดยพระพุทธเจา้ได้
ประกาศหลกัการใหม่ ยา้ยฐานจากบรมเทพออกไปตั8งเป็นฐานบรมธรรม ให้โอกาสแก่ผูต้อ้งการ
หลุดพน้จากระบบสังคมออกมามีวถีิชีวิตแห่งการพฒันาตนให้สมบูรณ์ (พระพรหมคุณาภรณ์ ป อป
ยตฺุโต 2554 “ตอบดร มาร์ติน : พุทธวนิยัถึงภิกษุณี)  
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การเดินธรรมจาริกของทีมแพทยว์ิถีธรรมเป็นการเดินตามรอยบาทพระศาสดา เป็นการ
รวมพลงัของลูกศิษยพ์ระพุทธเจา้ ที�ตั8งใจจะทาํความดีมาชาํระลา้งกิเสตนและทาํประโยชน์เพื�อผูอื้�น
มนัจึงไม่ใช่ของง่าย เพราะเราตอ้งเดินทวนกระแสของสังคมโลกแต่เนื�องจากพวกเรามีหัวใจดวง
เดียวกนั การมาเดินครั8 งนี8 คือการแสดงความกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณที�หาค่ามิได ้นั8นคือองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ของมวลมนุษยชาติ 

(หมายขวญัพุทธ สุขโสต. สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.13 นางสาวพวงบุปผา หนูรัก 
หญิงไทย อายุ 47 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
อาการภูมิแพอ้าการปวดศีรษะ   

 
อาการภูมิแพอ้าการปวดศีรษะ โรคภูมิแพที้�ปรากฏอาการต่าง ๆ เช่น เจ็บคอแน่นจมูก 

หายใจลาํบาก และมีอาการเป็นหวดับ่อย ๆ ยา 9 เมด็ที�ใชเ้ช่น ดื�มนํ8าสมุนไพรปรับสมดุล ทานอาหาร
ปรับสมดุล กวัซา การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ กดจุลมปราณ โยคะกายบริหารพอกทา ใช้ธรรมะ รู้พกั  
รู้เพียรใหพ้อดี 

อาการปวดศีรษะ ซึ� งอาจเกิดจากอาการหิว เครียดจากการทาํงาน ใช้สายตามองหน้า
จอคอมพิวเตอร์ติดต่อกนัเป็นเวลานานแกโ้ดยการทานอาหารปรับสมดุล ทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 
กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหารดื�มนํ8 าสมุนไพรปรับสมดุลซึ� งบางครั8 งใชย้าเม็ดใดเม็ดหนึ�งแกแ้ลว้
ไม่หายอาจตอ้งลองใช้ยาแต่ละเม็ด จนกวา่จะแกไ้ดต้รงจุดที�เป็นตน้เหตุของการป่วยจึงจะหาย แต่
อาการป่วยที�เกิดขึ8นส่วนใหญ่จะแกไ้ดด้ว้ยา 9 เม็ด ที�สําคญัตอ้งหาตน้เหตุของการป่วยให้พบ เมื�อ
พบตน้เหตุแลว้จะไดแ้กที้�ตน้เหตุ 

ดา้นร่างกาย ถา้แกต้รงจุดที�เป็นสาเหตุของการป่วยจะหายจากอาการป่วยเลยถา้แกไ้ม่ตรง
จุดที�เป็นสาเหตุของการป่วยจะแกไ้ดเ้พียงอาการทุเลาจากการป่วย 

ดา้นจิตใจ ถา้แกอ้าการไดต้รงจุดและหายจากอาการป่วยก็จะทาํให้ เบากาย มีกาํลงั เป็นอยู่
ผาสุก แต่ถา้แกแ้ล้วอาการไม่หายอีกอาจทาํให้เครียดเพิ�มหรืออาจไม่มั�นใจว่า ยา 9 เม็ด จะรักษา
อาการป่วยได ้อารตอ้งใชย้า หรือวธีิการรักษาจากศาสตร์เขา้มาเสริมดว้ย 



1274 
 

ในปัจจุบนัดิฉนัปฏิบติัยา 9 เม็ด ไดค้รบทุกขอ้จนไม่มีอาการป่วยใด ๆ ให้คนอื�นเห็นเลยไม่
ตอ้งลางานเพื�อไปพบแพทยเ์หมือนคนอื�น ๆ ไม่ทานเนื8อสัตวไ์ม่ทานอาหารเที�ยงซึ� งแตกต่างจากคน
อื�น ๆ มากคนอื�นเขาก็เห็นอยูแ่ต่ส่วนใหญ่มกัมองวา่เป็นสิ�งที�ทาํไดย้าก เขาก็ศรัทธาที�เราทาํได ้และมี
บางคนที�มาใหช่้วยเหลือเมื�อมีอาการป่วย อยา่งเช่น ปวดหลงั ปวดไหล่ ปวดคอ เพื�อให้ช่วยขดูกวัซา
ให้ แต่เนื�องจากที�หน่วยงานแต่ละคนมีงานที�ตอ้งทาํเป็นจาํนวนมาก งานเขาก็มาก งานเราก็มาก จึง
ไม่ค่อยมีใครมารบกวนให้ทาํให้นอกจากคนที�สนิทกนัจริง ๆ แมก้ระทั�งหวัหนา้สํานกังาน ถึงแมมี้
อาการป่วยอยู่บา้งก็ยงัไม่ค่อยจะรบกวนให้ทาํให้ คนอิจฉาก็มีแต่ก็ไม่แสดงออกมากนัก เพราะ
บางครั8 งเขาก็ใช้ประโยชน์จากเราได ้ แต่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นสิ�งที�ดี ที�ปฏิบติัไดจ้นไม่มีอาการ
ป่วยใด ๆ  

ตั8งแต่ปลายปี 2554 ถึงปัจจุบนั จ่ายเงินค่าซื8ออาหารมารับประทานลดจดจากเมื�อก่อนที�เคย
ทานอาหารตามปกติมาก แมก้ระทั�งในยคุที�ขา้วของแพง และพากนัขึ8นราคาเพิ�มอีก ก็ไม่มีผลกระทบ
ต่อมากนกั เพราะไม่ไดซื้8ออาหารเป็นจาน ๆ มาทานแลว้ รวมทั8งขนม นมเนย หรืออาหารอร่อยอื�น ๆ 
ที�มีขายทั�วไปก็ไม่ค่อยไดซื้8อมาทานเท่าใดนกั รวมทั8งเสื8 อผา้ เครื�องแต่งกาย เครื�องสําอาง หรือของ
ใชฟุ่้มเฟือยอื�น ๆ ก็ไม่นิยมซื8อมาใชแ้ลว้ทาํใหป้ระหยดัเงินไดแ้ละนาํเงินที�เหลือไปช่วยคนอื�นไดบ้า้ง 

(พวงบุปผา หนูรัก. สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 27) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.14 นางพิมพณ์ภสั ทบัทิม 
หญิงไทย อายุ 41 ปี 
จงัหวดัราชบุรี  
โรคเบาหวาน 
 

เป็นโรคเบาหวาน มา 10 ปี ตน้เหตุเกิดจาก พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทแป้ง 
นํ8 าตาล และกรรมพนัธ์ุ การวินิจฉยัของแพทยห์รือผลตรวจทางห้องปฏิบติัการ คือ IDDM ผล DTX 
700 mg/dl.โรงพยาบาลโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี เดือนกุมภาพนัธ์ 2546 อาการ
นํ8าตาลในเลือดสูง ที�ผา่นมา 10 ปี รักษาโดยการฉีดอินซูลิน ผลการรักษานํ8 าตาลในเลือดขึ8น ๆ ลง ๆ 
นํ8าหนกัเกิน 
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หลงัจากเขา้ค่ายครั8 งแรกเมื�อเดือนพฤษภาคม ปี 2555 ก็ไดป้ฏิบติัดูแลสุขภาพตนเอง ดว้ย
เทคนิค 9 ขอ้หรือยา 9 เม็ดอาการปวดหลงั ปวดขาทุเลาลง ระดบันํ8 าตาลในเลือดลดลงจากเดิม
ในช่วงที�ปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง โดยมีรายละเอียดการใชข้องเทคนิคแต่ละขอ้ ดงันี8   

ขอ้ 1 ใช้เป็นประจาํ ดื�มสมุนไพรฤทธิH เย็นสดก่อนอาหารและในระหว่างวนั โดยเฉพาะ
ช่วงอากาศร้อน 

ขอ้ 2 เวลาเครียดและปวดเมื�อยเกร็งตามกลา้มเนื8อ 
ขอ้ 3 สัปดาห์ละ 3-4 ครั8 ง โดยเฉพาะเวลาไม่สบาย เครียด อาการจะทุเลาลงอยา่งรวดเร็ว 
ขอ้ 4 แช่มือแช่เทา้ นาน ๆ ครั8 งเมื�อรู้สึกมีอาการไม่สุขสบายหลาย ๆ อยา่ง และใชเ้ม็ดอื�น ๆ 

แลว้ยงัไม่มีพลงัพอ 
ขอ้ 5 หยอดตาเป็นประจาํเพื�อระบายพิษร้อน  
ขอ้ 6 โยคะใชเ้ฉพาะบางท่าที�มีผลกบักลา้มเนื8อหลงัและขา หลงัใชอ้าการดีขึ8นชดัเจน 
ขอ้ 7 พยายามปรับทุกวนัเนน้อาหารฤทธิH เยน็และลาํดบัในการรับประทานอาหาร 
ขอ้ 8 ยงัปฏิบติัไดไ้ม่ค่อยดีโดยเฉพาะการกาํจดักิเลสเกี�ยวกบัการรับประทานอาหาร ใชข้อ้

นี8 ในการทาํจิตใจใหส้งบเมื�อเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ  
ช่วงที�ปฏิบติัอย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอสุขภาพแข็งแรงดีขึ8 นจิตใจเข้มแข็งขึ8 นพร้อมที�จะ

เผชิญกบัทุกสิ�งที�จะเขา้มาในชีวติ 
จากการไดช่้วยเผยแพร่ความรู้ในกลุ่มผูป่้วยและผูเ้ขา้รับการอบรมทาํให้คุณภาพชีวิต และ

อาการเจ็บป่วยของหลาย ๆ คนดีขึ8นได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนเหล่านั8นและรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตวัเอง รู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่าในสังคมมากและสามารถทาํประโยชน์แก่สังคมไดม้ากกว่าในอดีตที�
ผา่นมา ไดรู้้จกักบัหมู่มิตรดี สหายดีที�ไดร่้วมบาํเพญ็ประโยชน์ใหก้บัสังคม 

ประหยดัค่าใชจ่้ายในการซื8ออาหารลงมากเนื�องจากแต่ก่อนฟุ่มเฟือยไม่รู้จกัเลือกอาหารที�
มีประโยชน์และจาํเป็นจริง ๆ สําหรับชีวิต ซื8อมาแลว้รับประทานไม่หมด เหลือทิ8งเป็นจาํนวนมาก 
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการแต่งตวั เสริมสวย การซื8อเครื�องสําอางราคาแพงเพื�อแต่งหน้าประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการไปสังสรรค ์ในโอกาสที�ไม่จาํเป็นรู้จกัวางแผนในการใชท้รัพยากรที�มีอยูใ่หคุ้ม้ค่า 

 (พิมพณ์ภสั ทบัทิม. สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 9)  
 

 



1276 
 

กรณีศึกษาที� 
2.15 นางพนูศรี พรหมสุรินทร์ 
หญิงไทย อาย ุ55 ปี 
รัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
โรคภูมิแพ ้
 

 

อยูฟ่ลอริดา้เคยเป็นโรคภูมิแพ ้ช่วงฤดูหนาวจะเป็นหนกัมาก ตอนละอองสน โอ๊ค ดอกส้ม
บาน จะมีอาการจมูกตนั หายใจทางปากตลอดเวลา จะคนัตาและนํ8ามูกไหล ทุกครั8 งที�เป็นก็จะไปหา 
หมอ ๆ ก็จะใหย้าแกอ้กัเสบและ สเตอรอยดแ์รก ๆ อาการเหล่านี8ก็หายไปทนัที นาน ๆ เขา้อาการที�
เป็นยิ�งหนกัขึ8นและยาวขึ8น รู้สึกทรมานมาก ยิ�งหาหมออาการก็ยิ�งหนกัและไดโ้รคเพิ�มมาเรื�อย ๆ ยาก็
เตม็ตูไ้ปหมดจนไม่มีที�จะเก็บเพราะหลายขนานเหลือเกิน เป็นเวลายี�สิบปี ตดัสินใจวา่จะไม่ไปหา
หมอโรคภูมิแพอี้กและเริ�มรักษาตวัเองมาเรื�อย ๆ โดยใชส้มุนไพร หญา้ปักกิ�ง แป๊ะตาํปึง พญาวานร 
ใชม้าเรื�อย ๆ ยาก็ไม่กิน หมอก็ไม่หา กลบัหายเร็วขึ8น หายใจโล่งขึ8น จากนั8นก็เริ�มใชส้มุนไพรกบั
สมาชิกในครอบครัวและเพื�อน ๆ ที�ทาํงานที� Walt Disney Worldและไดแ้บ่งปันสมุนไพรเหล่านี8 ให้
เพื�อน ๆ สังเกตแต่ละคนก็อาการดีขึ8นเรื�อย ๆ เพื�อนคนไหนมีโรคอะไรที�ไม่เคยรู้จกัก็จะเขา้ Internet 
และศึกษาคน้ควา้ไปเรื�อย ๆ  

วนัหนึ�งไดเ้จอรายการคนคน้ฅน ซึ� งมีหมอเขียวเป็นตน้เรื�องจากนั8นก็ดู Youtube รายการ
ของหมอเขียวมาเรื� อย ๆ ได้เรียนรู้สรรพคุณของย่านาง แต่ก็หามาปลูกยากเหลือเกิน เวลาอากาศ
หนาวอุณหภูมิลงตํ�าเป็นนํ8าแขง็ ตน้ไมที้�ไม่ไดค้ลุมหรือยา้ยเขา้บา้นก็จะตายหมด ยา่นางกวา่จะหามา
ปลูกจนพอกินใชเ้วลานานหลายปี แต่ก็ยงัไม่ไดกิ้นยา่นาง ไม่ไดไ้ปหาหมอตรวจร่างกายหลายปี เมื�อ
มีนาคม 2011 ไปตรวจร่างกาย พบว่าไทรอยด์เริ�มจะมีปัญหา 4.2 หมอจะให้ยาแต่ไม่เอา เริ�มใช้
ยา่นางเด็ดใบเคี8ยวทุกวนั ๆ ละหลายใบเป็นเวลาหกเดือน กลบัไปตรวจเลือดค่าไทรอยด์ลดลงมาเป็น 
3.1 หมอถาม ทาํยงัไงก็เลยให้ชื�อยา่นาง (Tiliacoratriandra) ไป จากนั8นไดเ้ริ�มใชย้า่นางช่วยผูค้นอีก
มากมาย  

เมื�อสองปี (พ.ศ. 2555) ที�แลว้ทาํงานหนกัมากพกัผ่อนไม่พอ ไม่สบาย จาํไดว้า่นํ8 าพุทธ
โอสถ (รายการหมอเขียว) สามารถช่วยรักษาโรค ก็เริ�มใชต้ั8งแต่นั8นมา แรก ๆ ก็ยงัแค่ชิม ครั8 งแรกรับ
ไม่ลงเพราะเค็มมาก จากคนที�เป็นคนที�ทาํอะไรจะตอ้งสมบูรณ์แบบก็ไดเ้ห็นตวัเองลดอตัตาตวัตน
ลงมาก พยายามเลิกอาหารที�มีเนื8อสัตว ์จะมีบา้งถา้หลีกเลี�ยงไม่ได ้อาหารส่วนใหญ่จะเป็นผกัผลไม้
ตามฤดูกาล ไดรั้บอาหารฤทธิH เยน็ไม่มีรสจดันํ8าปัสสาวะยิ�งใสและหอม สามารถดื�มอยา่งสบายใจ อยู่
มาวนัหนึ� งเมื�อเดือนมีนาคม 2012 นอนไม่พอเป็นเวลานาน และไดรั้บอาหารที�เป็นพิษเพราะตอ้ง



1277 

 

เดินทางธุรกิจ ยงัดื�มนํ8 าปัสสาวะตามปรกติ มีอาการผื�นคนัตามหน้าและคอ คนัมากจนทนไม่ไหว
เป็นเวลานานสามอาทิตยเ์ขา้ใจวา่ตนเองเกิดอาการซ่านพิษปัสสาวะ เลยไดห้ยุดดื�มไปสักระยะเป็น
เวลาหลายเดือนเริ�มศึกษาต่อไปพบเรื�องล้างพิษตบั ก็ลองทาํดู ทรมานมากกบัการตอ้งกินนํ8 ามนั
มะกอกผสมมะนาวอาการดีขึ8นทาํไปห้าครั8 ง ถา้ถามวา่จะทาํอีกไหมคงไม่ทาํอีกไดใ้ชย้าเกา้เม็ดของ
อาจารยห์มอเขียวมากขึ8น กดจุดนวดตวั การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ อาการป่วยหายในเวลาอนัสั8นอาการ
ต่าง ๆ หมดไปอย่างไม่น่าเชื�อเวลามีอาการก็จะกวัซาเป็นหลกัปรกติจะรู้สึกสดชื�นตลอดเวลาจึง
ทาํงานไดค้ล่องแคล่ววอ่งไว อาการมึนหวัหลงัจากกวัซาดีขึ8นทนัที อาการปวดตน้คอทาํโยคะก็ดี เมื�อวนัที� 
10 พฤษภาคม 2554 ไดไ้ปตรวจร่างกายเลือด Lab test ออกมาเป็นที�น่าพอใจแต่ค่า TSH 4.290 (0.450-
4.500 uIU/ml) ไทรอยด์ ใกลมี้ปัญหา หมอให้เวลา 6 เดือนเพื�อรักษาตวัเอง รู้มาวา่ยา่นางช่วยรักษา
ไทรอยด์ได ้ตั8งแต่นั8นก็เริ�มเคี8ยวใบยา่นางทุกวนัที�เขา้สวน 6 เดือนต่อมากลบัไปตรวจพบวา่ค่า TSH 
อยู่ในระดบัที�เยี�ยมมาก 3.110 (0.450-4.500 uIU/ml) หมอถามว่า ยทูาํไดย้งัไง ก็ไดเ้ล่าให้ฟังตาม
ขา้งตน้ มารู้อีกทีขอ้มูลย่านางที�รู้มาก็มาจากตาํราของอาจารยห์มอเขียวนั�นเอง ตอนนั8นไม่มีตาํรา
หรือหนงัสือเกี�ยวกบัอาจารยห์มอเขียวเลย นอกจากดู Youtube คนคน้ฅน ตั8งแต่นั8นมาก็เริ�มใชย้า่นาง
มากขึ8น แต่ยงัใชห้ญา้ปักกิ�งเป็นหลกัในการรักษาโรคภูมิแพ ้โดยใชก้ารเคี8ยวใบสดเป็นหลกั ซึ� งรู้สึก
ว่าได้ผลเร็วกว่าปั�นดื�ม สังเกต การหายของอาการถ้าเป็นปัญหาแถวปาก ลาํคอ ทางเดินหายใจ  
ใชเ้คี8ยวจะดีกวา่ ถา้เป็นเกี�ยวกบัทางเดินอาหาร ทอ้ง ใชปั้�นดื�มจะไดผ้ลเร็วกวา่ 

จิตใจสบาย มีความมั�นใจวา่ตวัเองเดินถูกทาง รู้กายรู้ใจ รักษากาย รักษาใจ ทาํอะไรก็เบิกบาน 
ช่วยเหลือผูทุ้กขย์าก พอเห็นเขาหายป่วย หายทุกขก์าย ทุกขใ์จ ก็มีปิติ หลาย ๆ คนเห็นอาหารเราแลว้
เขาทนไม่ได ้หาวา่เราทรมานตวัเอง หลายคนอยากลองชิมนํ8 าสมุนไพรบา้ง ให้ชิมบ่อยเขา้ ๆ อาการ
ที�พวกเขาเคยเป็นเริ�มทุเลา บางคนก็ออกจากยา เจา้นายใหญ่นอ้ย พาพ่อแม่ ลูกหลาน มาหาที�บา้นและ
ทุกคนก็มีอาการดีขึ8น บางครั8 งเจา้นายเห็นพนกังานในละแวกใกลเ้คียงเจ็บป่วยก็จะถ่ายรูปมาให้ดู ขอ
คาํปรึกษาและได้ให้ความช่วยเหลือกนัตามภูมิปัญญาโดยใช้หลกัยาเก้าเม็ดเป็นแบบฉบบั เพื�อน
ร่วมงานหลายคนไดอ้อกจากยา บางคนทาํบา้งไม่ทาํบา้งอาการเจ็บป่วยก็ดีบา้งไม่ดีบา้ง แต่ทุกคน
ยอมรับวา่วธีิดูแลตวัเองโดยใชห้ลกัยาเกา้เม็ดของอาจารยห์มอเขียวสามารถทาํให้อาการป่วยทั8งหลายดี
ขึ8นหายเร็วขึ8น 

ตั8งแต่ปฎิบติั ไม่ไดไ้ปหาหมอแผนปัจจุบนั (นอกจากตรวจร่างกาย) ไม่ไดใ้ช้ยาเคมีเป็น
เวลา 10 ปี ถา้ป่วยก็จะสามารถรับมือกบัอาการป่วยไดอ้ยา่งมั�นใจและทุกครั8 งก็รับมือไดอ้ยา่งเห็นผล
ทนัตาคือหายทนัที พอมีอาการที�ไม่ปรกติก็นาํยา 9 เม็ดมาใช้โดยอตัโนมติั รวมทั8งกบัสมาชิกใน
ครอบครัวสุขภาพโดยทั�วไปจดัตวัเองในขั8นแข็งแรง ทาํงานไดน้านไม่เหนื�อยง่าย อาหารก็รับตาม
ความตอ้งการของร่างกายซึ� งจะเป็นผกัผลไมส่้วนใหญ่ ราคาของผกัที�อเมริกาแพงพอ ๆ กบัอาหาร
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เนื8อสัตว ์ถา้เป็นผกัปลอดสารพิษราคาแพงเกือบเท่าตวัถึงจะแพงแต่ให้ผลที�ดีต่สุขภาพ ไม่เกี�ยงเรื�อง
ราคา ผกับางอยา่งปลูกเองได ้เช่นผกัหวาน ผกับุง้ ตาํลึง ตน้หอม ตน้พริก สมุนไพรหลายชนิด อาชีพ
นอกจากทาํงานที�วอลท์ดีสนียเ์วิลด์แลว้ก็ทาํสวนกลว้ยไมจ้นทุกวนันี8  (14 ปี) สวนสมุนไพร (7 ปี) 
รายได้หลักจะมาจากกล้วยไม้ ส่วนสมุนไพร ก็ขายบ้างแจกบ้าง ที�พอใจก็คือสมุนไพรที�ปลูก 
สามารถช่วยชีวิตและบรรเทาอาการของโรคได้อย่างมหัศจรรย์ แต่ถ้าปลูกสมุนไพรมากขึ8นได ้ 
ทั8งลดกิเลสและช่วยชีวติ 

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองตามหลักแพทย์วิถีธรรมแรก ๆ ก็จะลาํบากที�ต้อง 
ปรับเรื�องอาหาร จากรสจดัมาก ๆ มาเหลือ 30% เนื8อสัตวน์้อยลงมาก จะรับแค่ปลาบา้งครั8 งคราว
เล็กน้อย ไข่ อาหารประจาํจะเป็นผกั ผลไม ้ส่วนถั�วก็แค่บางวนั คิดว่าอีกไม่นานคงจะตดัอาหาร
เนื8อสัตว ์ปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม ผูค้นที�ตอ้งการความช่วยเหลือส่วน
ใหญ่จะมีอาการเรื8 อรัง มีปัญหาและผลขา้งเคียงจากยาอย่างมากโดยเฉพาะโรคอว้นซึ� งเป็นอนัดบั
หนึ�ง ที�อเมริกาถา้ใครจะช่วยเหลือใครเรื�องดูแลรักษาถา้ไม่ใช่คนในครอบครัว การแตะเนื8อตอ้งตวั
ผูป่้วยจะตอ้งยินยอม ถา้เกิดอาการเลวร้ายขึ8นก็อาจจะเกิดเป็นคดีขึ8นไดถ้า้มีการฟ้องร้อง ฉะนั8นจะ
ช่วยใครตอ้งให้เขาเขา้มาหาเราเอง และเขาตอ้งยอมรับแพทยท์างเลือกก่อนไม่งั8นจะเสียเวลาเป็น
อยา่งมาก การที�จะอธิบายให้คน ๆ หนึ� งเขา้ใจใชเ้วลานานมากเป็นวนั พออาการดีขึ8นก็จะไม่ทาํต่อ 
ไม่ค่อยจะพึ�งตนเองเพราะติดสุขติดความสะดวกสบาย และก็กลบัไปเสพ ประพฤติตวัแบบเดิม  
เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการเผยแพร่การแพทยว์ิถีธรรมคือ ตนเป็นที�พึ� งแห่งตน  
ช่วยคนที�ตอ้งการความช่วยเหลือ ช่วยไดช่้วยเลย ช่วยในขณะนั8น ไม่ตอ้งเลือก 

รูปแบบหรือแนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม จิตอาสาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ�ง 
โลภ โกรธ หลง อิจฉา ขดัแขง้ขดัขากนั ก็มีบา้งเป็นครั8 งคราว ถา้จิตสาํนึกของแต่ละท่านที�ยอมรักษา
ศีลมากกวา่ชีวติเมื�อไร เมื�อนั8นก็เมื�อนั8น ใครทาํใครได ้You have to earn it  

รูปแบบหรือแนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม อยากให ้ Youtube ของหมอเขียว
มี Subtitle เป็นภาษาองักฤษ มวลมนุษยช์าติจะไดผ้ลประโยชน์อยา่งมหาศาล ชาวโลกจะไดรั้บรู้
สูตรยาเกา้เมด็วา่มาจากหมอเขียว ไม่ไดม้าจากชาติอื�น ยิ�งกระจายใหโ้ลกรู้เร็วเท่าไหร่ มากเท่าไหร่
ยิ�งดี พลงัแรงและยิ�งใหญ่ ฝรั�งจะมาอา้งไปจดทะเบียนไม่ได ้เพราะใคร ๆ ก็รู้แลว้วา่เป็นของคนไทย 
(ใจเพชร กลา้จน) และการแพทยว์ถีิธรรมควรมีเทคนิคการจดักระดูกและฝังเขม็ เพราะอยากให้
อาจารยห์มอสาธิตวธีิจดักระดูกและฝังเขม็ 

 (พนูศรี พรหมสุรินทร์. สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 4)  
 


