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กรณีศึกษาที� 
2.16 นางสาวฟ้าปลื�ม ศรีจนัทร์ 
หญิงไทย อายุ 46 ปี 
จงัหวดันครราชสีมา 
ปวดหวั เป็นประจาํ  

 
โรคประจาํตวั คือ มีอาการปวดหวั เป็นประจาํ จากอุบติัเหตุลม้หวัฟาดพื�นจนสลบ เมื�อปี 

2548 เมื�อ 9 ปีที�แลว้หาหมอแผนปัจจุบนั เยบ็แผลหวัแตก กินยาแกป้วด แกอ้กัเสบตามหมอจดัให ้
ดูแลรักษาอยู ่3 ปี ดีขึ�น แต่อาการปวดศีรษะ เวยีนหวั บา้นหมุน ก็ยงัมีมารบกวนเป็นระยะ ๆ  

เขา้รับการผงัเข็มตั�งแต่ศีรษะถึงปลายเทา้ ปวดแขนจากการลม้กระดูกตน้แขนร้าว 3 ปี  
หาหมอเอ็กซเรย์ (กระดูกหัวไหล่ร้าว) กระดูกไม่เขา้รูป และหาหมอจดักระดูก ค่อย ๆ ดีขึ� นแต่ 
แขนยงัยกขึ�นไม่แนบหูหาหมอนวดฝังเขม็  

มีช็อคโกแลตซีสในช่องคลอด 6 ปี ไม่ไดรั้กษาแผนปัจจุบนั กินวา่นชกัมดลูก กินนํ� าหมกั
พลูคาว กินสมุนไพรที�รักษามดลูก ไม่มีผลที�ทาํให้เดือดร้อน แต่มักปวดท้องประจาํเดือนมาก  
ร้อนบริเวณทอ้งนอ้ยใกลม้ดลูก เมื�อนั�งทาํงานหน้าคอมพิวเตอร์ (นาน 1 ปี) ทาํการสวนลา้งลาํไส้
ใหญ่ด้วยนํ� าปัสสาวะ และนํ� าสมุนไพรฤทธิD เย็น ใช้ผา้ชุบนํ� าหมาด เช็ด และพอกเอาไว ้ลดความ
ทรมานลงได ้ปวดทอ้งประจาํเดือนลดลง อาการร้อนทอ้งนอ้ยลดลง 

อาการโรคและอาการทั� งหลายนั� น มีต้นเหตุมา คือ ได้รับอุบัติเหตุ เพราะพิษร้อน 
ในร่างกายที�มากเกินไป จนทาํให้เกิดอาการวูบและล้มหัวฟาดจนสลบ ล้มแขนร้าวนั�นเกิดจาก
กล้ามเนื�อขาข้างซ้ายอ่อนแรง ทาํให้ไม่สามารถรับนํ� าหนักตวัขณะก้าวลงจากห้องนํ� าได้ ทาํให้
กระดูกหวัไหล่กระแทกผนงัหอ้งนํ�าอยา่งแรง 

ดิฉนัสังเกตไดว้า่จะมีอาการแยล่งเมื�อเครียด พกัผอ่นนอ้ยใชชี้วิตที�บีบคั�น รีบเร่ง อยากได้
ดีเกินฐานะความเป็นจริงของตวัเอง ไม่ออกกาํลงักาย รับประทานอาหารฤทธิD ร้อนมากเป็นปกติ 
เพราะไม่มีความรู้เรื�องร้อนเยน็  

กระทบพืชสมุนไพรฤทธิD เยน็ แลว้จะมีอาการดีขึ�น ผา้ชุบนํ�าบิดหมาด ๆ โพกศีรษะพนัคอ
การรับประทานอาหารตามลาํดบั ไม่ทานแป้งเยอะ ไม่ทานหวานเยอะ ไม่ทานของทอดเยอะ นั�งแช่
กน้ในกะละมงัเพื�อระบายความร้อนออกจากบริเวณทอ้งและกน้ 

อาการปวดหวั ปวดตา ร้าวถึงตน้คอ บ่า ไหล่ จากการทาํงานที�หนา้คอมพิวเตอร์เป็น
เวลานานติดต่อกนั ดูแลตนเองใหร่้างกายเขา้สู่สภาวะสมดุลดว้ยหลกัการแพทยว์ถีิธรรมไดด้งันี�  
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1. หยอดตา หูจมูก ด้วยนํ� าสกัดย่านางแถมด้วยนํ� าปัสสาวะ พร้อมทั�งล้างจมูกด้วย 
นํ�าปัสสาวะ โดยวธีิการสูดทีละขา้ง (ทาํใหจ้มูกโล่งหายใจสะดวกขึ�นจากที�จมูกซ้ายมกัตีบหายใจได้
ไม่เตม็ที� และยงัทาํใหมู้กเมือกในโพรงจมูกไหลออกตามมากบักอ้นขี�มูกแขง็ ๆ ดว้ย)  

2. ฉีดพน่ใบหนา้ ศีรษะ ตน้คอ ดว้ยนํ�าสกดัยา่นาง แลว้กวัซา ดว้ยหวแีปรงแขง็ ๆ กวัซา
ตน้คอ บ่า ไหล่ หลงั เอว กน้กบ ทอ้งนอ้ย ขาท่อนบนใหต้วัเองดว้ยไมก้วัซา ประยกุตจ์ากไมด้นั
รองเทา้ที�ซื�อจากการขายสินคา้โอท็อปซึ�งดา้มยาว ทาํใหล้งนํ� าหนกัการกวัซาไดพ้อดี ที�ร่างกายตอ้งการ 
ปกติขา้พเจา้ไม่สามารถกวัซาใหก้บัตวัเองไดเ้กิดความทอ้ใจมานานจนวนันี�  (25 พฤศจิกายน 2557) 
จึงไดท้ดลองกวัซาใหต้วัเองทาํใหอ้าการปวดหวัปวดเบา้ตา ร้าวถึงคอ บ่าไหล่ หายเป็นปกติในเวลา
ไม่ถึง 30 นาที นบัเป็นความประทบัใจที�สุดที�สามารถพึ�งตนดา้นกวัซาไดโ้ดยไม่ตอ้งไปรบกวนใคร
ใหท้าํให ้ไดท้ดลองกวัซาให้ตวัเอง 

3. ทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ดว้ยนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็ 1-3 ขวด  
4. กดจุดลมปราณ โยคะ 
5. กินนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็ และกินอาหารปรับสมดุล ลดปริมาณขา้วลง หรือไม่กินขา้ว 

แต่กินนํ�าปั�นผกัผลไมแ้ทน 
6. นั�งสมาธิ 
ปวดฟันร่วมกบัปวดหวั ใชเ้ทคนิคหยอดหู หยอดตา หยอดจมูก กวัซา หวั ใบหนา้และ  

นั�งสมาธิเกือบตลอดคืน พอตื�นเชา้ก็หายเกือบปกติ เสริมดว้ย การดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็ กินอาหาร
ปรับสมดุล ดื�มนํ�าปัสสาวะ การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ร่วมดว้ยจึงหายเป็นปกติ 

อาการร้อนใตท้อ้งน้อย บริเวณมดลูกมากดุจดงันาํโซ่ที�เผาไฟร้อน ๆ มาพาดบริเวณทอ้งนอ้ย 
จากการนั�งทาํงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานติดต่อกนั (ขา้พเจา้มีปัญหาที�มดลูก ปวดประจาํเดือน
เป็นปกติมีช็อคโกแลตซีสในมดลูก ซึ� งตรวจพบเมื�อ 6 ปี) ที�ผา่นมาดูแลตนเองดว้ยหลกัการแพทยว์ิถีธรรม
ได้ลองปฏิบติั และมีอาการดีขึ�น และขา้พเจา้เป็นที�พึ� งของคนไม่สบายที�ไม่ต้องการไปหาหมอ  
(ก็ทราบกนัโดยปริยายวา่พบทางตนัแลว้) เพราะวา่เกิดอาการไม่สบายเราก็สามารถวิเคราะห์ไดด้ว้ย
ตวัเอง กล้าทดลองด้วยตวัเองเพราะมนัประหยดัเรียบง่าย ราคาถูกเป็นขวญัใจคนยากไปแล้ว  
สังคมมกัจะยินดีมาปรึกษากับเราให้ความไวว้างใจกบัเรา และนาํไปทดลองปฏิบติัแล้วเห็นผล  
จึงเกิดความมั�นใจในการที�จะหนัมาพึ�งตนขา้พเจา้ ไม่ตอ้งไปหาหมออีกเลย 

ขา้พเจา้ไม่ปล่อยใหร่้างกายเป็นมากหรือมีอาการมากจนเกินเยียวยา เพราะจะรีบแกไ้ขเสีย
ตั�งแต่เริ�มมีอาการจะตั�งรับไดท้นั รีบปรับร่างกายใหเ้ขา้สู่สภาวะสมดุลก่อนที�จะแกย้าก ประหยดัเงิน
ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องเสียเงินเลย พึ� งตนได้ทุกอย่าง ทาํงานได้มากขึ� น เพราะไม่ต้อง
เสียเวลาไปหาวธีิรักษาอื�น ๆ ที�ไกล ที�แพงแถมตอ้งไปหาบ่อย ๆ อีก 
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 (ฟ้าปลื�ม ศรีจนัทร์. สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 30) 
  

 
กรณีศึกษาที�  
2.17 นายภคัธร คุม้กิตติพร 
ชายไทย อาย ุ44 ปี  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ผื�นแดง คนัตามตวั  

 
มีอาการผื�นแดง คนั ตามตวั เป็นมา 12 ปี ตน้เหตุของผมตอนแรกเขา้ใจว่าแพอ้ากาศ  

แพฝุ้่ น แพน้ํ�าทะเล โดนอะไรนิดหน่อยก็จาม เป็นผื�นแดง คนัคลา้ยลมพิษ ก็รักษาแพทยแ์ผนปัจจุบนั
ใชย้าปฏิชีวนะ Telfast 180 ครั� งละ 1 เม็ดพอรับประทานเขา้ไปสักพกัอาการก็จะทุเลาลงแต่พอขา้ม
วนัอาการก็กลบัมาเป็นเหมือนเดิมตอ้งทานทุกวนั (จากเมื�อก่อนทานเฉพาะมีอาการพอนานวนัเขา้ก็
มีอาการทุกวนัจนตอ้งทานวนัละ 1 เมด็ พอยิ�งนานวนัวนัละ1เมด็ก็เริ�มไม่อยูก่ลบัมามีอาการเดิม)  

พอมาเขา้แพทยว์ถีิธรรม ไดดู้แลสุขภาพ สังเกตวา่เกิดจากรับประทานอาหารหลายมื�อมาก
เกิน พอรับประทานเขา้ไปมาก ๆ และอาหารที�รับประทาน เป็นรสหวานมนั รสจดั ทานนํ�าเยน็ 
ไอศครีม อะไรที�เยน็มากก็จะเป็นนํ�ามูก และ เป็นผื�นแดงคนั คลา้ยลมพิษ ในเวลาต่อมา เริ�มปฏิบติัยา 
9 เมด็ เลิกทานเนื�อสัตว ์ ระบายพิษออก ทานอาหารรสจืด ฝึกฝนรับประทานอาหารวนัละ1-2 มื�อ 
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ลา้งจมูกดว้ยนํ�าปัสสาวะ ปรากฏวา่ อาการนํ�ามูกไหลแห้งสนิท และอาการเป็นผื�น แดงคนั ก็เป็น
บางครั� งที�รับประทานอาหารหลายมื�อมาเกินถึงจะมีอาการผื�นแดงคนั 

อาการนํ�ามูกที�หายไดเ้ด็ดขาด ผมใชปั้สสาวะสูดเขา้ทางจมูก เชา้ กลางวนั เยน็ เวลาที�มี
นํ�ามูก ปรากฏวา่นํ�ามูกแหง้ 

โรคภูมิแพผ้วิหนงั อาการ ผื�นแดง คนั พอกวัซาตรงที�จุดที�เป็นผื�นแดงคนั คลา้ยลมพิษ  
ก็จะมีพิษระบายออก ลกัษณะเหมือนลมแตก คลา้ยไขเ้ลือดออก อาการผื�น คนั ก็จะหาย 

หลงัจากดีท็อกซ์เป็นประจาํทุกวนั หลงัจากการตื�นนอน ปรากฏในแต่ละวนั อาการของ
ผื�นแดงคนัคลา้ยลมพิษจะเป็นนอ้ยมาก ยิ�งถา้ไดดี้ท็อกซ์ช่วงเยน็อีกครั� งจะไม่มีอาการเลยครับ ความรู้สึก
ส่วนตวัจึงมีความรู้สึกมั�นใจว่า การที�ร่างกายบริโภคอาหารในปริมาณมากเกินที�ร่างกายตอ้งการ  
ก็จะกลายเป็นพิษต่อร่างกาย โดยสัญญาจะดันพิษออกทุกทาง แต่ในสภาวะของผม มาออกทาง
ผวิหนงัเป็นส่วนใหญ่ จึงมีอาการคนั พอช่วยสัญญาระบายพิษไดท้นั อาการเหล่านั�นก็ไม่เกิดขึ�นเลยครับ 

มีครั� งหนึ� งภรรยาผมกับลูกไปเที�ยวที�หัวหินผมไม่ได้ไป ลูกชายวยั 8 ปี ของผมเกิด
อุบติัเหตุ ร่วงตกจากรถกอล์ฟที�กาํลงัวิ�งอยู่ กลิ�งลงไปที�พื�นถนน มีแผลสด มีเลือดออก และถลอก
เป็นบริเวณใหญ่ช่วงขาและหัวเข่า ไดโ้ทรมาหาผม ผมไดแ้นะนาํให้ปัสสาวะสด+นํ� าสกดั เช็ดทาํ
ความสะอาดบาดแผลบริเวณนั�น หลงัจากทาํความสะอาดเสร็จเรียบร้อย ก็นาํนํ� าปัสสาวะของตวัลูก
เอง มาผสมกบันํ� าสกดัฤทธิD เยน็ชุบสําลี เช็ดไปเรื�อย ๆ พอซึมเขา้ผิวก็ชุบมาทาใหม่ ทาํซํ� า ๆ จนเขา้
นอน ปกติแผลถลอกสภาพแบบนี�จะตอ้งมีอาการอกัเสบ และตึงบริเวณผิวหนงั แต่พอรุ่งเชา้ ภรรยา
ผมเห็นลูกชายวิ�งเหมือนคนไม่ไดเ้ป็นแผล ก็เลยถามว่าไม่เจ็บ ไม่ตึงหรือครับ ลูกชายตอบว่าไม่ตึง 
แต่เจบ็นิดหน่อยไม่มีอาการอกัเสบที�ผวิหนงั 

การกดจุดลมปราณ โยคะ ถ้าเราปฏิบติัพร้อมกบัการเคลื�อนไหวเร็ว ปฏิบติัสมํ�าเสมอ 
ร่างกาย จะสบาย เบากาย มีกาํลงั ไม่มีอาการ ปวดตึง แข็ง ตามร่างกายเลย ถึงแมว้นัไหนตอ้งทาํงาน
หนกัหรือตอ้งใชร่้างกายยกของหนกัก็จะไม่มีอาการ ตึง แขง็ 

มีครั� งหนึ�งผมเคยมีอาการเป็นไข ้ มีนํ�ามูกเหนียวสีเขียว ปวดเมื�อยตวั และปวดแกว้หูมาก 
ไม่ทราบสาเหตุ ก็ปฏิบติัตวัเหมือนที�เคยทาํทุกวนั วนัแรก ตื�นเชา้ก็กดจุดลมปราณ โยคะ แต่ไม่ได้
เคลื�อนไหวเร็ว ปรับอาหารดว้ยการมารับประทานขา้วตม้โรยเกลือ ผกัฤทธิD เยน็ลวก ตกเยน็ไขล้ด 
พอวนัที� 2 รับประทานขา้วตม้โรยเกลือเหมือนเดิม รุ่งขึ�น อาการปวดเมื�อยตวัหายไป ตกเยน็ร่างกาย 
เบากาย มีกาํลงั อาการไม่สบายจากนํ�ามูกสีเขียวก็เหนียวนอ้ยลง อาการปวดแกว้หูก็กลายเป็นหูอื�อ 
แต่ไม่อกัเสบ เขา้วนัที� 3 รุ่งขึ�นก็ทานขา้วตม้โรยเกลือ กดจุดลมปราณ โยคะ ใชน้ํ�าปัสสาวะลา้งจมูก
ตลอด 3 วนัอาการนํ�ามูกเขียวก็ค่อย ๆ แหง้ลง ส่วนหูอื�อก็ใชปั้สสาวะหยอดหูอาการก็ทุเลาลง 
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ทุกวนัที�เรามีการกระทาํ (กรรม) ในปัจจุบนัทุก ๆ วนัยอ่มมีการกระทบ (ผสัสะ) ทั�งวิบาก
กรรมดี-บาป และกิเลสใหมท่าํใหเ้ราเกิดอาการของทุกข ์ แลว้ก็ทุกขห์นกัจริง กินพลงังานร่างกาย
มาก ๆ ก็ไดน้าํคาํสอนของอาจารยห์มอเขียวคือการวปัิสสนา พิจารณาทุกขโ์ทษภยัในสิ�งที�เราเป็น
ทุกขใ์นเหตุการณ์นั�น ซํ� า ๆ จนเกิดความเขา้ใจและมองเห็นดว้ยปัญญาวา่ทุกสิ�งทุกอยา่งลว้นแลว้แต่
เราทาํมาทั�งสิ�น “ไม่มีอะไรบงัเอิญ” “ทุกอยา่งยติุธรรมเสมอ” “เพราะเราเคยทาํเช่นนั�นมามากกวา่
นั�น” ถา้มองเห็นกิเลสหรือสิ�งที�เราทาํมาจริง ก็จะทาํใหสิ้�ง ๆ นั�น หรือที�เรายอมรับในกรรมนั�น ๆ ที�
เป็นทุกข ์ สามารถทาํใหกิ้เลสสลายหรือทุกขจ์างคลายลงจริง ใจเราก็จะเบาสบาย เราก็จะพิจารณา
มองเห็นประโยชน์ของอาการที�ไม่มีทุกขใ์นสิ�ง ๆ นั�น แต่บางทีก็เห็นทุกขช์ดัขึ�นแต่ยงัไม่สลายลงแค่
เบาบางคลา้ยการกดข่ม วธีิที�ปฏิบติั คือถา้รู้สึกวา่มีทุกขแ์ลว้ทุกขน์ั�นก็ไม่สลายไป ก็ใหรู้้วา่เป็นทุกข์
เพราะเราทาํมา เราก็ทาํความดีในหมู่กลุ่มคนดีไป ทาํความดีไป ฟังธรรมจากสัตตบุรุษหรือครูบา
อาจารยไ์ป ทุกขก์็จะจางคลายไปหรือไม่ก็ไม่เป็นไร เพราะเรามั�นใจในสิ�งที�เรากาํลงัทาํลงไปก็คือ
การทาํความดี 

เราจะไดไ้ม่ประมาทในชีวติ และศึกษาปฏิบติัเรียนรู้หลกัธรรมคาํสอนจนเขา้ใจวา่ การรู้
เพียรรู้พกั ไม่ใช่แค่การทาํงานใหห้นกั ใหเ้หนื�อยแต่อยา่ใหถึ้งกบัป่วย แต่ ณ ขณะทาํงาน (เพียร) มี
ทั�งกาม และ อตัตา มาใหผ้สัสะ (กระทบ) ถา้ไม่มีสติก็จะทาํใหเ้ราทาํงานไดไ้ม่เตม็กาํลงั (จิตใจหดหู่
เป็นทุกข)์ ตอ้งพยายามจดัการกบักามและอตัตาไปพร้อมกนั  ก็จะเกิดการพกัในจิตทาํใหเ้ราทาํงาน
ไดเ้พียรพร้อมพกัเตม็ที� (เกิดปิติ) ครับ 

นาํคาํสอนของ อาจารยห์มอฯ คือการวิปัสสนา พิจารณา ทุกขโ์ทษภยัในสิ�งที�เราเป็นทุกข์
ในเหตุการณ์นั�น ซํ� า ๆ จนเกิดความเขา้ใจและมองเห็นดว้ยปัญญาวา่ ทุกสิ�งทุกอยา่งลว้นแลว้แต่เรา
ทาํมาทั�งสิ�น “ไม่มีอะไรบงัเอิญ” “ทุกอยา่งยุติธรรมเสมอ” “เพราะเราเคยทาํเช่นนั�นมามากกวา่นั�น” 
ถา้มองเห็นกิเลสหรือสิ�งที�เราทาํมาจริงก็จะทาํให้สิ� ง ๆ นั�นหรือที�เรายอมรับในกรรมนั�น ๆ ที�เป็น
ทุกขส์ามารถทาํใหกิ้เลสสลายหรือทุกขจ์างคลายลงจริงใจเราก็จะเบาสบาย 

ตั�งแต่ปฏิบติัมา 1 ปี 11 เดือน ไม่เคยเสียเงินซื�อยา หรือไปหาหมอ ที�เคยทาํมาเป็นประจาํ 
ประหยดัค่าใชจ่้ายเรื�องการดูแลสุขภาพไปโดยสิ�นเชิง สิ�งที�ไดก้ลบัมา รู้สึกร่างกายแขง็แรงกวา่ที�เคย
เป็นจิตใจผอ่งใส รู้สึกชีวิตมีคุณค่ามากขึ�น 

 (ภคัธร คุม้กิตติพร. สัมภาษณ์ 2557, ธนัวาคม 29)  
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กรณีศึกษาที� 
2.18 นายมงคลวฒัน์ รัตนชล 
ชายไทย อาย ุ51 ปี 
จงัหวดัสงขลา  
นอนกรน ความดนัโลหิตสูง หมอนรองกระดูกเสื�อม 

 

นอนกรน ความดนัโลหิตสูง หมอนรองกระดูกเสื�อมเริ�มตั�งแต่ปี 2549 หมอแนะนาํให้
ปรับเปลี�ยนอาหารลดเค็ม หวาน มนัจดั ออกกาํลังกาย และกินยาควบคุมความดัน ซึ� งสามารถ
ควบคุมความดนัไดแ้ต่ตอ้งกินยาลดความดนั ถา้หยดุกิน ความดนัจะสูงประมาณ 170/110 มม.ปรอท
ตอ้งทาํโยคะเพื�อลดอาการหมอนรองกระดูกเสื�อม 

ตน้เหตุเกิดจากภาวะเครียดตอ้งกงัวลกบังานที�ตอ้งรับผิดชอบเป็นอนัดบัแรก เพราะอาหาร
การกินยงัมีการกินอาหารที�เป็นโทษ เช่น กาแฟ อาหารปรุงรสมากรวมถึงเนื�อสัตว ์อาหารโต๊ะจีน 
อาหารฝรั�ง งานที�ทาํ ทาํใหก้ารพกัผอ่นไม่เป็นเวลาบางครั� งพกัผอ่นนอ้ย 

ความดนัโลหิตสูง ควบคุมโดยการออกกาํลงักาย (เล่นเทนนิส) โยคะ วิ�ง ควบคุมอาหาร
ลดหวาน มนั เคม็ เนื�อสัตว ์ งดแอลกอฮอล ์ กาแฟ ชา ทานยาบางครั� ง กินยาลดความดนับางครั� ง  
ทาํอยู ่ 3 ปี ควบคุมความดนัไดร้ะดบั 140/90 แต่ถา้หยดุยาเกิน 3วนั จะขึ�น 170/110 ปวดหมอนรอง
กระดูก ปวดเอว ดูแลรักษาโดยการทาํโยคะ 3 ปี ผลคือ ไม่ปวด แต่หา้มยกของหนกั ถา้ยกจะปวดอีก 
พิษของสารเคมีที�ติดมากบัอาหาร ถอนพิษร้อนโดยการใชน้ํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็เช็ด และขบัพิษจาก
บริเวณหลงัขอ้พบัแขน คอ หวั ทุก 1-2 ชั�วโมง ใชเ้วลาดูแล ตั�งแต่ 23:00-03:00 น อาการไขล้ดลง  
สู่สภาวะปกติ จากอาการหนกัมาก 

ความดนัโลหิตสูงหลงัจากปฏิบติัยา 9 เม็ด โดยการดื�มนํ� าสมุนไพรฤทธิD เยน็ (กินยาลา้งพิษ) 
ดีท็อกซ์ (เช้า-เยน็) กดจุด โยคะ กวัซาหน้า หัว คอ ความดนัปรับลดลงสู่ภาวะปกติภายใน 1-3 วนั
และเมื�อทาํต่อเนื�องจะรักษาสภาวะความดนัเป็นปกติไดไ้ม่ตอ้งกินยาความดนัโลหิตสูง ซึ� งปฏิบติั
ต่อเนื�องมาตั�งแต่ ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั อาการความดนัโลหิตสูงจะหายไป และทดลองพกัผอ่นนอ้ย 
กินอาหารรสจัด ของมีพิษเช่น กาแฟ อาการความดันโลหิตสูงจะกลับมาอีก (วดัได้บางครั� ง 
160/100) แต่เมื�อปฏิบติัยา 9 เมด็ อาการจะหายไปภายใน 1-3 วนั เร็วขึ�น 

การแช่สมุนไพร ไดท้าํมา 2-3 ครั� ง ในช่วง 2 ปีแรกที�ทาํการปรับสมดุลลา้งพิษใหก้บั
ร่างกาย จะดนัพิษร้อนออกมาทาํใหผ้วิหนงั เกิดผื�นคนัมาก จึงไดใ้ชว้ธีิถอนพิษโดยการแช่สมุนไพร 
ซึ� งหลงัจากทาํ จะทาํใหอ้าการคนัหายไปไดม้ากถึง 60-70% 
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ปัจจุบนัจะทาํโยคะทุกวนั โดยเฉพาะกดจุดลมปราณจะทาํเชา้-เยน็ เพราะสะดวกไม่ตอ้ง
อาศยัพื�นที� ซึ� งทาํให้ร่างกายสบายขึ� น ความปวดเมื�อยลดลง จะกินอาหารมงัสวิรัต ผกัพื�นบ้าน  
กินอาหารตามลาํดบั เคี�ยวอาหารใหล้ะเอียด กินโปรตีนจากถั�วฤทธิD เยน็ รู้เพียรรู้พกัให้พอดี เพราะยงั
มีกิเลส จึงทาํให้พกัไดน้้อย คือ ไม่สามารถนอน 22:00-04:00 น. มกันอนดึกกว่านั�น และตื�นสาย 
จากการตรวจเช็คแลว้ ขอ้นี�ยงัเป็นขอ้ที�สอบตกอยู ่ปฏิบติัไดไ้ม่ถึง 50% มกัจะนอนดึกตอนเที�ยงคืน 

จากการปฏิบติัยา 9 เมด็ต่อเนื�องมา 5 ปี (ตั�งแต่ปี 52) ร่างกายมีปฏิกิริยาในการต่อตา้นพิษ
และมีปฏิกิริยาต่อสารพิษเร็วมาก คือจะบอกไดว้า่ ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ อาหารที�ไม่ผา่นการปรุง
เลยจะมีพลงัสูงสุด การปรุงที�ดีที�สุดคือแค่ทาํใหสุ้กโดยการ ลวก หรือตม้เท่านั�น เกลือเป็นเครื�องปรุง
ชนิดเดียวที�ใชเ้พื�อใหเ้คม็ เป็นการเติมพลงัชีวิตใหก้บัร่างกาย หลงัจากทาํไดแ้ลว้ ก็อนุโลมกบัเพื�อน ๆ 
ได ้ถา้ตอ้งกินอาหารที�ปรุงรสบา้ง แต่ถา้เลือกไดจ้ะไม่ปรุงรส  

ผลตรวจเลือดหลงัปฏิบตัยา 9 เม็ด เดิมซึ� งทุกตวัจะอยู่ในระดบัสูงสุด แต่หลงัปฏิบติั ผล
ตรวจจะอยูใ่นเกณฑป์กติ HDL จะสูงกวา่ปกติเล็กนอ้ย ไม่เคยเจบ็ป่วยเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เลย ถา้เป็นหวดั
นํ�ามูกไหลไม่เกิน 3 วนัก็หาย ความดนัโลหิตอยูใ่นระดบัปกติ อาการหมอนรองกระดูกปวดนอ้ยลง 
ปวดเอวนอ้ยลง สบายขึ�นไม่ปวดร้าวขาขวา บางครั� งก็หายไป ถา้ยกของหนกัก็จะเป็นอีก ตอ้งแกโ้ดย
การทาํโยคะ ต่อมนํ� าลายและต่อมที�คอซึ� งเป็นกอ้นเล็กลง บางกอ้นก็หายไปเลย และมีแนวโน้มว่า 
จะหายไปทั�งหมด นํ� าหนกัตวัลดลงจาก 78 กิโลกรัม เป็น 75 กิโลกรัม ปัจจุบนั 70-71 กิโลกรัม 
สบายเบากาย มีกาํลงัมากขึ�น หนา้ตาสดใสไม่หมองคลํ�า นอนกรนนอ้ยลง 

ไม่กลา้ทาํบาป เบียดเบียนผูอื้�น เลิกกินเนื�อสัตวแ์บบไม่ตอ้งข่มใจไม่ใหอ้ยากกิน แต่ไม่ได้
เลิกกินเพราะเกรงกลวับาปที�ตอ้งกินเนื�อของสัตว ์ ศีล 5 ละเอียดขึ�น มั�นคง หนัมาบาํเพญ็ช่วยเหลือ
ผูป่้วย ที�ตอ้งใชแ้พทยว์ถีิธรรม เพื�อเป็นหมอรักษาตวัเอง เริ�มจากคนที�สนิทรู้จกัช่วยผสานจดัค่าย
สุขภาพแพทยว์ถีิธรรม ใหก้บัผูส้นใจแลว้ผูป่้วย ผสานงานจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธภาคใต ้ ใหร่้วมกนั
จดัตั�งจิตอาสาภาคใตม้ากขึ�น โดยเริ�มตน้จากรวมตวักบัจิตอาสาท่านอื�น ๆ จดัค่ายสุขภาพใหค้นใน
จงัหวดัสงขลาครั� งแรกเดือนมกราคม 2553 โดยเชิญอาจารยห์มอเขียวมาบรรยาย หลงัจากนั�นก็
รวมตวักบัจิตอาสาท่านอื�น ๆ ก่อตั�งเป็นเครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ (หมอเขียว) มีความสุขเบิกบาน 
ที�ช่วยเผยแพร่ศาสตร์แพทยว์ิถีธรรมแก่มวลชน อาจารยห์มอเขียวพาปฏิบติัธรรมไปสู่โลกุตรธรรม 
โดยผา่นการเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ซึ� งเป็นสิ�งที�คน้หามาตลอดชีวิต ไดท้ั�งบุญ (ลดกิเลสตนเอง) 
กุศล (ช่วยเหลือตนเองหายโรคภยั) และช่วยเหลือผูอื้�นใหพ้น้ทุกขพ์ึ�งตนได ้ ชดัในเรื�องของกรรม
และวบิากกรรม กงัวลและทุกขใ์จนอ้ยลง เป็นที�ปรึกษาเรื�องสุขภาพ ใหก้บัคนป่วยและคนใกลชิ้ด  

ไม่เคยเจบ็ป่วยเลย ไม่เคยไปหาหมออีกเลย มีความสุขมากขึ�น มีเวลาอยูก่บัครอบครัวมากขึ�น 
ได้มีโอกาสช่วยงานแพทย์วิถีธรรมมากขึ� น แต่รายได้ก็พอเพียงเลี� ยงครอบครัวได้ ครอบครัวมี
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ความสุข มีความรักใคร่สามคัคีกนัมากขึ�น ใส่ใจมากขึ�น ลูก ๆ สัมมาและประหยดัมากขึ�น ไม่ดื�อ
น่ารักทุกคน 

ศาสตร์การแพทยว์ถีิธรรม จะปฏิบติัไดย้ากถา้ไม่ปฏิบติัธรรมลดกิเลสไปพร้อม ๆ กนั การ
ปฏิบติัยา 9 เมด็ จะไดผ้ลนอ้ย ผูที้�จะใชศ้าสตร์แพทยว์ถีิธรรมไดจ้ริง ๆ ตอ้งมีความศรัทธาเชื�อมั�น ใน
ยา 9 เม็ดของหมอเขียว และทุ่มโถมทาํจริง ๆ ที�สําคญัคือ ตอ้งไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค ไม่เร่งผล  
ไม่กงัวล แพทยว์ิถีธรรมเป็นศาสตร์ใหม่ที�มีขอ้ให้เราพิสูจน์เป็นระยะ ๆ อยู่เสมอ ตอ้งมีสติในการ
พิจารณาในรายละเอียด สาเหตุ ของการเจบ็ป่วยอยูเ่สมอ สาเหตุใหญ่อีกตวัคือวบิากกรรม ตอ้งไม่ลืม 
ซึ� งวิธีแก ้คือละชั�ว ทาํดีให้มาก ๆ ยิ�งลดกิเลสไดม้ากเท่าไหร่ ประสิทธิภาพการรักษา จะเพิ�มพูนได้
มากเท่านั�น ถา้ยงัไม่ศึกษาให้ครบ 3 คอร์ส คือคอร์สสุขภาพ 5-7 วนั คอร์สพระไตรปิฎก 7-10 วนั 
คอร์สแฟนพนัธ์แท ้7-10 วนั ท่านอยา่เพิ�งคิดวา่ท่านเขา้ใจในศาสตร์แพทยว์ิถีธรรมแลว้ โปรดเขา้ให้
ครบ 3 ค่ายก่อน 

ผมจึงเขา้ค่ายมามากกว่า 24 ครั� งในรอบ 5 ปี เพราะทุกครั� งที�ไดฟั้งจะได้ความรู้เพิ�มขึ�น
มากมายโดยเฉพาะอยา่งยิ�งธรรมที�จะลดทุกขไ์ดจ้ริง ๆ ผมขอทา้ทายใหท้่านพิสูจน์ดู 

 (มงคลวฒัน์ รัตนชล. สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน)  
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.19 นางสาวมณฑาวดี ครุธมีชยั 
หญิงไทย อาย ุ52 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
โรคอว้น  

 

นํ� าหนกัตวัเกิน อว้น เหนื�อยง่ายเป็นบางครั� ง แต่เวลาไม่แน่นอน ตน้เหตุ เกิดจาก 1. การ
ทานอาหารที�เป็นฤทธิD ร้อนมากเกิน ทาํให้ไม่สมดุล 2. ความเครียด 3. พกัผอ่นนอ้ย ใชค้วามคิดมาก 
นอนดึก 4. ขาดการออกกาํลงักาย 5. มีการเดินทางบ่อย ๆ ไม่หยดุพกัมีอาการดีขึ�น 

เมื�อไดเ้รียนรู้จากแพทยว์ถีิธรรมในเรื�องรู้จกัวธีิถอนพิษ เช่น การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ กวัซา 
การดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็ ออกกาํลงักาย ฯลฯ เขา้ใจเรื�องการปรับสมดุลร่างกาย เช่น ทานอาหาร
ปรับสมดุล มีการศึกษาและฝึกปฏิบติัธรรมใหเ้ขา้ใจความจริงของชีวติตนเอง ผูอื้�น และโลกและ
ตระหนกัในความสาํคญัที�จะ ลด ละ เลิก กิเลส งดเวน้สิ�งที�เป็นภยัต่อชีวติทั�งปวงตั�งมั�นที�จะทาํสิ�งดี
ใหก้บัชีวติตน ผูอื้�น สังคม และโลกตนไดใ้ชเ้ทคนิคการดูแลสุขภาพดา้นต่าง ๆ ดงันี�  



1287 

 

การไดดื้�มนํ� าสมุนไพรฤทธิD เยน็แลว้ ทาํให้รู้สึกว่าภาวะร้อนเกินคลายตวัลง รู้สึกเยน็ตาม
ร่างกายมากขึ�นจึงพยายามจดัหานํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็ใหไ้ดใ้นทุกวนั แต่มีวนัที�ไม่ไดดื้�มคือ วนัที�ตอ้ง
เดินทางไปนอกบ้าน ก็พยายามหานํ� าที�ใกล้เคียงระหว่างทาง เช่น นํ� าบวับก นํ� ามะพร้าว และ 
นํ�าสมุนไพรที�ไม่ใส่นํ�าตาล ในช่วงมาศึกษาต่อในต่างประเทศ ใชว้ิธีผสมนํ� าสกดัยา่นางเขา้กบันํ� าดื�ม 
โดยดื�มเป็นประจาํทุกอาทิตย ์เพื�อระบายภาวะร้อนเกิน  

การทาํกวัซา สามารถช่วยลดอาการ ปวด ตึง และระบายพิษร้อนให้คลายตวัลงไดร้วดเร็ว 
และทาํให้กล้ามเนื�อคลายความตึงลง เลือดไหลเวียนสะดวก ตนเองจึงใช้วิธีกัวซาให้ตนเอง 
เป็นประจาํเมื�อมีอาการปวด ตึง ร้อนเกิน และใชใ้นการช่วยเหลือผูอื้�น ทาํให้รู้สึกดีขึ�นหลงัจากการ
ทาํกวัซา 

การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ช่วยไดม้ากในเรื�อง การลด ภาวะอึดอดั ร้อนเกินในร่างกาย ทาํให้
สดชื�น แจ่มใส จึงทาํต่อเนื�องมาถึงปัจจุบนั โดยทาํทุกวนั วนัละ 1 ครั� ง 

การไม่สบายจากอาการตึง ชา ร้อน และรู้สึก เหมือนจะล็อกที�นิ�วมือคลายลงรู้สึกมือนุ่ม
และ เยน็ลงและ สามารถปฏิบติัไดง่้าย โดยใชน้ํ�าปัสสาวะสดที�เก็บไดใ้นตอนเชา้ 

มีอาการ ปวด ตึง เมื�อยล้า เนื�องมาจากการทาํงานหน้าคอมพิวเตอร์ในท่าเดียวเป็น
เวลานาน ทั�งกลางวนัและ กลางคืน และนอนดึก ทาํให้ร่างกายอ่อนเพลีย และปวดตึง จึงหนัมาปรับ
พฤติกรรมการพกัผอ่น ดว้ยการทาํงานให้เต็มที�ในแต่ละวนั และนอนหลบัพกัผอ่น ไม่เกิน 22.30 น. 
และตื�นขึ�นแต่เช้า ลา้งหน้า ลา้งพิษ ทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ฝึกปฏิบติั ตั�งจิตในการบาํเพ็ญเพียร 
ทาํความดี ลดกิเลส ตรวจสอบจิตตนเองเมื�อกระทบผสัสะในชีวิตประจาํวนัและออกกาํลงักายดว้ย
การเดินเร็ว กดจุดลมปราณ และทาํโยคะ ทาํให้ภาวะร่างกายและจิตใจมีพลังในการทาํภารกิจ
ประจาํวนัไดอ้ยา่งมีพลงักวา่เดิม 

เมื�อยามมีเรื�องไม่สบายใจ จะคิดถึงเรื�องกรรมและตรวจสอบตนเองให้มากขึ�นวา่มีขอ้บกพร่อง
อะไรและสร้างกรรมใหม่ที�ดี ทั� งนี� ยึดแนวทางการมีศีลสมาธิปัญญาและหลักพรหมวิหารสี�  คือ 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และเนื�องจากความมุ่งมั�นในการทาํภารกิจ ที�มีความยากลาํบากให้
สําเร็จมาก จนทาํให้เกิดความยึดมั�นและหันมากดดนัตวัเองให้ทาํงานโดยไม่หยุดพกั เมื�อจดัปรับ
สมดุลเรื�องการทาํงานกบัการพกัผอ่นใหม่ ควบคู่กบัการดูแลสุขภาพในขอ้อื�น สภาวะแห่งจิต ปัญญา 
และร่างกาย กลบัมีความถึงพร้อมกบัการทาํความเพียรไดดี้ขึ�น  

ตนเองมีสุขภาพดี แข็งแรง และมีพลงั ขึ�นตามลาํดบั และอยู่ในภาวะที�พร้อมรับภารกิจ
ประจาํวนั และความคิดโปร่ง โล่ง ใจคอเยือกเย็น มีสติ  เมื�อระลึกถึงขอ้ใดทาํได้ก็ทาํทนัที และ 
ส่งผลใหเ้รามีสภาวะจิตที�ดีต่อตนเองและผูอื้�นอีก  ทั�งการแบ่งปัน ลด ละกิเลส ที�ประกอบดว้ย โลภ 
โกรธ หลง และเพียรทาํแต่สิ�งที�ดี ส่งผลให้เรามั�นใจในการใช้ชีวิตและทาํการงานที�ไม่เบียดเบียน 
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และมีความมั�นคง ไม่ท้อถอยในการทาํความดี เพราะใจเป็นสุขทุกครั� งที�ได้ทาํ ได้ให้ ได้เป็น
ประโยชน์ และเห็นโทษภยัของความติดยึด เห็นแก่ตวั การฉุดรั� งของกิเลส ไดว้า่เขา้มาเป็นบทเรียน
ใหต้นเองพิสูจน์ ตนเองวา่ ไดเ้จริญในสภาะธรรมขึ�นบา้งหรือไม่ และอยูร่ะดบัใด 

พบวา่ชีวติที�มีสุขภาวะทางกายและจิตที�ดี นั�น อยูใ่นวถีิที�เรียบง่าย ประหยดั และเห็นโทษ
ภยัของการวิ�งตามกระแสทนัสมยั การเสพ การบริโภคเกินจาํเป็น ทุกรูปแบบจึงทาํให้ ไม่อยากได ้
ไม่อยากซื�ออะไรเกินจาํเป็น และ สิ�งที�จาํเป็นก็ไม่ตอ้งซื�อ หรือ ถา้ตอ้งซื�อก็ราคาไม่แพงจึงทาํใหเ้กิด
ความพอเพียงดา้นเศรษฐกิจ 

การอยู่ในหมู่กลุ่มมิตรดี สหายดี มีครูอาจารยค์อยแนะนาํ ในการปฏิบติัตามแนวคิดและ
แนวทาง ยา 9 เมด็ และมีโอกาสการบาํเพญ็เพียรต่อเนื�อง จะส่งผลให้เราเจริญในธรรมเร็วยิ�งขึ�น การ
อยู่ห่างไกลครูบาอาจารยแ์ละหมู่มิตรสหายที�ดีและเป็นนักปฏิบติั เราตอ้งมีความมุ่งมั�นตั�งใจจริง 
และลุกขึ� นมาใหม่โดยเร็วเมื�อล้ม และมีสติไม่ถูกฉุดไปตามกระแสของสังคมที�ยงัชอบการเสพ  
การติดยึดในรูป รส กลิ�น เสียงแต่อยู่กบัสังคมนั�นได้อย่างมีพลงั โดยเริ�มสร้างการเปลี�ยนแปลง 
ที�ตนเองมาก่อน 

 (มณฑาวดี ครุธมีชยั. สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 1)  
 

   
กรณีศึกษาที� 
2.20 นางสาวมลฑา สกุลจงเกษม 
หญิงไทย อาย ุ52 ปี 
จงัหวดันนทบุรี  
ไวรัสตบัอกัเสบบี  
 

ไขห้วดัจากเยน็เกิน ใชส้มุนไพรฤทธ์ร้อนมาทาํตม้ยาํเพื�อสูดดมและทาน ปรับสมดุลการ
สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ดว้ยนํ�าปัสสาวะผสมนํ�าอุ่น กวัซาใบหนา้ คอ ดา้นหนา้ กดจุดลมปราณแขน ขา 

ตุลาคม 2554 สภากาชาดตรวจพบไวรัสตบัอกัเสบบีจากการบริจาคโลหิต ไม่ตกใจ ไม่เคย
พบแพทย ์ปฎิบติัยา 9 เม็ด แต่เม็ดที� 4, 6 ไม่ไดท้าํ 1. ดื�มสมุนไพรฤทธิD เยน็สด นํ� าปัสสาวะ ทุกวนั  
2. การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ทุกวนัดว้ยนํ� าปัสสาวะผสมนํ� าธรรมดา 3. หยอดหู หยอดตา หยอดจมูก
ดว้ยนํ� าปัสสาวะทุกวนั 4. รับประทานอาหารปรับสมดุล ช่วงแรกยงัทานปลา มาเลิกทานปลาเมื�อ 
กรกฎาคม 2555 เมื�อสมคัรเรียนแพทยว์ิถีธรรมเดือนกนัยายน 2555 ตรวจเลือดที�โรงเรียนผูน้าํ 
จงัหวดักาญจนบุรี ไม่พบเชื�อไวรัสตบัอกัเสบบี 
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เมื�อมารู้จกัแพทยว์ถีิธรรมก็ปฏิบติัตั�งแต่อยูใ่นค่าย กลบับา้นก็ปฎิบติัตามทาํให้จิตใจมีพลงั 
เขม้แข็ง ไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค มีพลงัทั�งทางกายและใจ เมื�อบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยก็ดูแล
รักษาได ้เช่น ไขห้วดัอาหารเป็นพิษโดยไม่ตอ้งไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาล หรือคุณแม่ก่อนจะ
ตายก็ไม่ทรมานจากอาการธาตุไฟแตก เพราะได้ทาํการสวนล้างลาํไส้ใหญ่ให้ และดื�มสมุนไพร
ฤทธิD เยน็ แต่จากการปฏิบติัรู้วา่จิตใจมีความสาํคญัมากกวา่ความเจบ็ป่วยทางกาย เพราะพิสูจน์ไดจ้าก
ผลแล็บปี 2555 ด้วยวิบากเราทาํให้เพื�อนอ่านค่าผิดว่าเรายงัมีเชื�อไวรัสตบัอกัเสบบีอยู่ เมื�อทาน
อาหารปรุงแต่งแลว้มีอาการจะรู้สึกวา่ตบัเราไม่ดี ทั�งที�จริงเราไม่มีเชื�อไวรัสตบัอกัเสบบีแลว้ 

ตั�งแต่กลบัจากค่ายสุขภาพไดแ้นะนาํเพื�อน ๆ ให้ปฎิบติัตามทาํสมุนไพรฤทธิD เยน็ กวัซา 
สวนลา้งลาํไส้ใหญ่แลว้เขาสุขภาพดีขึ�น เขาไปค่ายสุขภาพกนัต่อแลว้นาํมาดูแลตวัเองและบุคคลใน
ครอบครัวสามารถประหยดัค่ารักษาพยาบาล เพื�อน ๆ และครอบครัวเพื�อนไดม้าก ไปขายของไดพ้บ
เพื�อนเป็นไข้หรือไอจะช่วยทาํกัวซาให้และสอนให้เขาทาํตาม ส่วนพี� ๆ ยงัไม่ค่อยเชื�อ แต่เมื�อ
เจ็บป่วยจะขอให้ทาํกวัซาให้อาการจะดีขึ�น เช่น เป็นไขห้วดั ไอ อาหารเป็นพิษ มีพี�สาวยอมทาํการ
สวนลา้งลาํไส้ใหญ่คนเดียวทาํตอนป่วย ที�บา้นจะต่อวา่เรื�องการไม่ทานเนื�อสัตวว์า่ผอมไปโหงวเฮง้
ไม่ดี 

นาํไปดูแลสุนขัในบา้นเมื�อมีอาการป่วยให้ดื�มนํ� าปัสสาวะ เป็นแผลแช่นํ� าปัสสาวะ ตั�งแต่
กลบัจากค่ายสุขภาพไม่เคยใช้ยาแผนปัจจุบนั หายจากโรคประจาํตวัคือปวดศีรษะ แต่ถ้าพบสิ� ง
กระตุน้คือไปอยูใ่นเตน้ทก์ลางแดดร้อน จะตอ้งเตรียมผา้ขนหนูชุบนํ�าสกดัสมุนไพรฤทธ์เยน็ผสมนํ� า
ธรรมดาโพกศีรษะ จะไม่ปวดศีรษะ หายจากการติดเชื�อไวรัสตบัอกัเสบบี โดยใช้เวลาปรับสมดุล 
ไม่ถึงปี ไม่ตอ้งไปโรงพยาบาล ส่วนพี�สาวเมื�อเจ็บป่วยเราช่วยดูแลก็ไม่ตอ้งไปหาหมอ หรือไป
โรงพยาบาล ประหยดัเงินไปหลายหมื�นบาท ร่างกายแขง็แรงขึ�น 

การหารายได ้นาํสินคา้จากร้านคา้กองบุญไปจาํหน่ายเช่นหนงัสือ ซีดี ไมก้วัซา นํ� ามนัเขียว 
เพื�อเผยแพร่องค์ความรู้แพทยว์ิถีธรรม ประชาสัมพนัธ์ค่ายสุขภาพแต่ปัจจุบนัจาํหน่ายไมก้ัวซา 
นํ�ามนัเขียว และแจกแผน่พบัการปรับสมดุลแก่ผูที้�สนใจ เพื�อประชาสัมพนัธ์ค่ายสุขภาพ สวนป่านาบุญ 
3 เมื�อรู้สึกหมดแรงใชน้ํ�านาโนจะเพิ�มกาํลงัมาก แต่จะเริ�มใชข้วดที� 1 ก่อนในวนัแรกใชท้ั�งดื�ม หยอด
หู หยอดตา หยอดจมูก ผสมนํ� าทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ ร่างกายจะสดชื�น มีกาํลงั แต่เคยทาํครั� ง
เดียว 

 (มลฑา สกุลจงเกษม. สัมภาษณ์ 2557, พฤศจิกายน 24)  
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กรณีศึกษาที� 
2.21 นางมาลิน จุย้ทรัพยเ์ปี� ยม 
หญิงไทย อายุ 39 ปี 
จงัหวดันนทบุรี 
ปากบวม  

 
มีอาการปากบวม เกิดจากตากแดดร้อนตลอดทั� งวนั ตอนเย็นรู้สึกแสบที� ริมฝีปาก  

เลยทาวาสลีนที�ริมฝีปาก ตื�นมาพบว่าปากบวมจนอา้ไม่ได้ เลยใช้การทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่, 
พอกทาที�ปาก, แช่มือแช่เทา้, งดอาหาร, ดื�มนํ� าสมุนไพรฤทธิD เยน็สด ดื�มนํ� าปัสสาวะใช้การทาํการ
สวนลา้งลาํไส้ใหญ่, พอกทาที�ปาก, แช่มือแช่เทา้, ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็ดื�มนํ�าปัสสาวะ , งดอาหาร
โดยกินแต่นํ�ามะพร้าวกบัเนื�อบา้ง 2-3 วนั ทาํแบบนี�ตลอด 3-4 วนั พอกทาที�ปากตลอด, เวลานอนเอา
สําลีชุบนํ� าแปะไวที้�ปาก ประมาณวนัที� 5 กดจุดลมปราณ และลองฝังเข็มที�จุดมา้ม ปรากฏว่า มี
เลือดออก คืนนั�นประจาํเดือนมาและอาการปากบวมก็ทุเลาและหายอยา่งรวดเร็ว 

ตอนแรกรู้สึกกงัวลอยู่ที�ปาก คอยกงัวลตลอด จดจ่อแต่จะเอาพิษออกที�ปาก ต่อมาเลย
เขา้ใจว่า ตอ้งทาํหลายทางให้พิษออก ช่วยระบายพิษหลาย ๆ ทาง จะช่วยให้ทุเลาเร็วขึ�นและคิดว่า
ร่างกายกาํลงัถอนพิษ เพราะฉะนั�นเลยงดอาหาร 1-2 วนัให้ร่างกายพกัการยอ่ย แลว้หันไปถอนพิษ
อยา่งเดียว 

ไดแ้นะนาํ ยา 9 เมด็ ใหก้บัคนที�บา้นที�ทาํงาน ในกรณีขบัถ่ายไม่เป็นเวลา ทอ้งผกู แนะนาํ
การทาํการสวนล้างลาํไส้ใหญ่ งดเนื�อสัตว์บ้าง คนที�เป็นเบาหวาน แนะนําให้กินอาหารรสจืด 
และออกกาํลงักาย งดแป้ง ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็ คนเป็นมะเร็ง แนะนาํให้การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 
กวัซา พอกทา งดเนื�อสัตว ์แรก ๆ คนก็จะมองว่าไม่ไหว จืดเกิน ไม่ทาํ เห็นสภาพคนทาํผอมลง ๆ 
เหมือนจะเป็นโรค ช่วงนั�นโดนโลกธรรมเยอะมาก แต่ ก็ทาํปฏิบติัไปเรื�อย ๆ หิ�วปิ� นโตขา้วมากิน  
ไม่กินเนื�อสัตว ์กินจืดบา้ง อร่อยบา้ง แต่ก็ยงัไม่กินเนื�อสัตว ์ต่อมาเขาคงไดเ้ห็นแลว้วา่เราแข็งแรงขึ�น 
ไดม้าขอคาํแนะนาํมากขึ�น เวลาป่วยเป็นอะไรก็จะมาถาม มีนอ้งวยัรุ่นมาปรึกษา ประจาํเดือนไม่มา 
ขอใหก้วัซาให ้เลยแนะนาํการทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ไปดว้ย สอนกดจุดสาํคญัแกป้วดหลงับา้ง 

ประหยดัเงินมากขึ�น ไม่เสียเวลาไปหาหมอที�โรงพยาบาล สามารถพึ�งตนเองได ้ ทดลอง
กบัตวัเอง เห็นผล มีสุขภาพร่างกายแขง็แรงขึ�น ไม่เหนื�อยง่าย ทาํงานเตม็ที� 

 (มาลิน จุย้ทรัพยเ์ปี� ยม. สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน)  
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กรณีศึกษาที� 
2.22 นางสาวกิ�งแกว้ ฉตัรมณีวฒันา 
หญิงไทย อาย ุ45 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
โรคเอสแอลอี (SLE)   
 

คุณกิ�งแกว้: ค่ะ ก็ชื�อ กิ�งแกว้ ฉตัรมณีวฒันา นะคะ ก็เป็นผูป่้วยที�มาเขา้รับการอบรมเหมือนทุก
ท่านในที�นี�แหละค่ะ เป็นเหมือนผูป่้วย 

จิตอาสา: เมื�อสักกี�ปีแลว้ 

คุณกิ�งแกว้: เมื�อสัก 6 ที�แลว้ 

จิตอาสา: 6 ปีที�แลว้นะครับนี� 6 ปีที�แลว้ 

คุณกิ�งแกว้: 6 ปีที�แลว้ค่ะ 

จิตอาสา: ครับ  
คุณกิ�งแกว้: ค่ะ ก็ 6 ปีที�แลว้ก็เขา้ค่ายหมอเขียวนี�ไม่ไดม้าเขา้เมืองกาญจน์ แลว้ไม่ไดม้าเหมือน
นอนรีสอร์ทอยา่งนี�นะคะ ก็ตอ้ง 

จิตอาสา: ไปสมบุกสมบนัหน่อย 

คุณกิ�งแกว้: ก็ตอ้งไปเขา้ค่ายที�จงัหวดัตรังค่ะ ก็ไปพกัที�ทะเลธรรมค่ะ แล้วก็ในระหว่างไปก็
ดว้ยความที�เป็นคนอยูบ่า้นเคยสะดวกสบายนอนหอ้งแอร์นะ แลว้ก็ไม่เคยตอ้งไม่เคยตอ้งจากบา้นไป
ไหนโดยที�ไม่มีครอบครัวไปดว้ย 

จิตอาสา: นะครับ 
คุณกิ�งแกว้: ค่ะ ก็ตอ้งมีครอบครัวไปดว้ย มีพี�นอ้งไปดว้ยหรือวา่ครอบครัว คนในครอบครัวแต่
วนันั�น 

จิตอาสา: สาเหตุสาเหตุที�ทาํใหต้อ้งไป 

คุณกิ�งแกว้: สาเหตุที�ตอ้งไปครอบครัวก็ไม่เคยปล่อยเราเหมือนกนั แต่สาเหตุที�ตอ้งไปเพราะวา่
ครอบครัวคงจะไม่มีทางเลือก 

จิตอาสา: ใช่ถึงทางตนัแลว้ 

คุณกิ�งแกว้: ค่ะ เพราะวา่ครอบครัวคงจะไม่มีทางเลือก เพราะวา่ตอนนั�นตวัเองป่วย แลว้ก็ไดรั้บ
การรักษาในแผนปัจจุบนั รักษาอยูส่ักระยะหนึ�งก็มนัเหมือนกราฟมนัพุ่งลงค่ะ มนัไดข้่าวดีแทบทุก
สัปดาห์ทุก 2 สัปดาห์ค่ะ ตอนแรกก็เริ� มไปปวดข้อปวดกระดูกเราก็ต้องรักษาหมอโรคกระดูก
โรงพยาบาลก็ตอ้งเป็นโรงพยาบาลดงั ๆ หน่อย 
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จิตอาสา: โรงพยาบาลที�เชี�ยวชาญดา้นกระดูกเลย 
คุณกิ�งแกว้: ที�ดงัเลย ที�เชี�ยวชาญดา้นกระดูกพอต่อมาเราก็ไดอี้กโรคหนึ�งโรคตาเราก็ตอ้งรักษา
โรงพยาบาลดงัอีกเหมือนกนันะคะเพราะวา่ชีวติคนกรุงเทพ มีหมอเฉพาะทางในทุกดา้นเราก็รักษา
อยู ่2 โรคนี�  โรคกระดูกแลว้ โรคตาแลว้ คุณหมอก็มาบอกข่าวดีกบัเราวา่ ค่าไต 
จิตอาสา: คุณไดอี้กโรคแลว้ 
คุณกิ�งแกว้: คุณไดอี้กโรคแลว้ คือ...ออ้ มาบอกข่าวดีเรื�องโรค SLE ก่อน  
จิตอาสา: ออ้ โรค SLE ก่อน  
คุณกิ�งแกว้: โอ ้พอบอกข่าวดีเรื�อง SLE  
จิตอาสา: ข่าวดีมากเลยโรคนี�  
คุณกิ�งแกว้: ดีมากเลยค่ะ 
จิตอาสา: บางท่านอาจจะไม่รู้จกัวา่ SLE เป็นยงัไงเดีdยวลองอธิบายนิด ๆ  
คุณกิ�งแกว้: ก็เป็นโรคพุม่พวงค่ะ เป็นโรคแพภู้มิคุม้กนัของตวัเอง 
จิตอาสา: ซึ� งมนัเกิดจาก 
คุณกิ�งแกว้: มนัเกิดจากความ... 
จิตอาสา: เซลลเ์ราผดิปกติใช่ไหมครับ 
คุณกิ�งแกว้: ใช่ เซลลเ์ราเสียรูป 
จิตอาสา: เมด็เลือดขาวก็เลยเขา้ใจผิดก็เลยไปกินเซลลเ์รา 
คุณกิ�งแกว้: ไปทาํร้าย ใช่ค่ะ ไปทาํร้ายเซลลเ์ราทุกเซลลที์�อ่อนโยน 
จิตอาสา: ทุกเซลลที์�อ่อนแอ 
คุณกิ�งแกว้: ค่ะ ที�อ่อนแอ แลว้ก็  
จิตอาสา: มนัจะมีผลทาํใหเ้ราตวัเรานี�มีภูมิ 
คุณกิ�งแกว้: มนัไม่มีภูมิคุม้กนัน่ะพอมนัเป็นอะไร 
จิตอาสา: ภูมิก็ลดลงไปเลย  
คุณกิ�งแกว้:  ภูมิมนัก็ลดลง แทนที�สมมติเรารับไขห้วดัมาคนอื�นเขาอาจจะเป็นไขห้วดันิดเดียว  
จิตอาสา: 2 วนัหาย 
คุณกิ�งแกว้: 2 วนัหาย แต่เราอาจจะจมูกแดง โพรงจมูกเยื�อจมูกอกัเสบอีกอะไรอยา่งนี�  คือเราจะ
เป็นคนสะอาดมากคือแบบวา่คนจีนเขาเรียกโกวตัeกอ่ะค่ะคือเวลาเราจะกินอะไรนี�ถา้ไม่ชอ้นกลาง
ฉนัก็ไม่กิน 
จิตอาสา: ไม่กลา้กินไม่กลา้กินร่วมกบัใครเลยเดีdยวจะรับเชื�อมา 
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คุณกิ�งแกว้: ไม่กลา้กินค่ะ แลว้ชอ้นของเรานี�ตอ้งลวกนํ�าร้อนก่อนก็ตอ้งมีอุปกรณ์ส่วนตวันะคะ
ก็รักษามา SLE เราก็โอเคก็ตอ้งยอมรับแต่ก็เศร้าในใจลึก ๆ ก็หาหมอตรงไหนมีหมอดีที�ไหนเราก็ไป
ค่าใชจ่้ายก็บานเขา้มาเรื�อย ๆ แต่เราก็เป็นคนที�หาเงินเก่งนะ เราก็มีเงินเก็บไวเ้ยอะแต่หมอเรียกเท่าไร
เราก็ไม่เคยต่อสักคาํนะ 
จิตอาสา: จ่ายไป ๆ  
คุณกิ�งแกว้: ก็จ่ายไป ๆ ทีนี� มันรักษาอยู่สักระยะหนึ� งนี�มันเยอะ มันคล้าย ๆ ว่างานเริ� มทาํ 
ไม่ค่อยไดเ้ดินไม่ค่อยได ้
จิตอาสา: ร่างกายก็ไม่ค่อยดีขึ�น 
คุณกิ�งแกว้: ร่างกายก็ไม่เห็นมนัจะดีขึ�นเลย แลว้ก็หมอก็มาพดูอีกวา่ เออนี� ไตคุณเริ�มไม่ดีแลว้
นะ คุณตอ้งหาหมอโรคไตอีกเราก็โหแค่นี�แบบมนัเหมือนมนัรับไม่ไหวนะแค่นี�ก็แบบก็แยอ่ยูแ่ลว้
ฉนัเป็นโรคแลว้ 3 
จิตอาสา: ครับ ตอนนี� คือกระดูก ตา SLE แถมไตต่อ 
คุณกิ�งแกว้: กระดูกตา SLE แถมไตค่ะ แลว้หมอตาก็มาคุยใหฟั้งอีกวา่ ผมวา่คุณกินยาหมอ
กระดูก หมอกระดูกก็เริ�มมาบอกอีก ผมวา่นะคุณตอ้งหาหมอโรคตบัแลว้นะ 
จิตอาสา: หาหมอโรคตบัดว้ย 
คุณกิ�งแกว้: คือถา้คุณกินยานาน ๆ นี� 
จิตอาสา: กินยาที�เกี�ยวกบักระดูกนาน ๆ  
คุณกิ�งแกว้: ยากระดูกนาน ๆ ไปค่ะ คุณจะตอ้งหาหมอโรคตบัเราก็เลย โอโ้ห มนัไม่ไหว ตอน
นั�นก็จาํไดว้า่ค่ายาอยา่งเดียวนี�เดือนละ 20,000 บาท เราก็เลย 
จิตอาสา: ค่ายาเดือนละ 20,000 บาท 
คุณกิ�งแกว้:  อยา่งเดียว  
จิตอาสา: อยา่งเดียว 
คุณกิ�งแกว้: ไม่รวมค่าใช่จ่ายแลว้ไม่รวมที�พี�นอ้งบอก ยาสมุนไพรนี�ดี เซ็ทละ 10,000 ไข่มุกนี�ดี
กระปุกละกี�พนั นั�นดีอนันี�ยงัไม่รวม  
จิตอาสา: ยงัไม่รวมนะครับ 
คุณกิ�งแกว้: ยงัไม่รวมฝังเขม็ 
จิตอาสา: ไม่รวมยาวเิศษที�มีคนแนะนาํ 
คุณกิ�งแกว้: ใช่ ๆ ใช่ เราก็เลยคงไม่ไหวนะ เราก็รู้สึกเหนื�อยแลว้ก็ทอ้แทม้ากแลว้ ก็ตอนนั�นก็มี
ลูกสาวยงัเล็กเราก็คิดวา่โหชีวิตเรานี�ถา้เรารักษาไปอย่างนี�แลว้เราก็ไม่รู้จะตายเมื�อไรนะ รู้แหละคง
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ตอ้งตายเพราะวา่มนัคงไม่เห็นมีใครหายเลย พุม่พวงก็ตายขนาดเขามีเงินตั�งเยอะแยะกวา่เราเรามีเงิน
แค่นี� เองแลว้ก็เราก็คงไม่คือคงรักษาไปแต่วนัหนึ�งก็คงตอ้งตาย 
จิตอาสา: รักษาไปยงัไงก็มนัก็ตอ้งตายอยูดี่แหละ 
คุณกิ�งแกว้: ใช่รักษายงัไงก็ตอ้งตายอยูดี่แลว้แบบมนัก็เลย เออ อยา่งนี�ตั�งสติรักษาดีกวา่ก็เลยไป
หาหมอคนหนึ�ง ชื�ออาจารยส์มบติับอกอาจารยค์ะ อาจารยเ์ป็นที�ปรึกษาให้หนูไดไ้หมหนูจะตั�งสติ
รักษา แลว้อาจารยห์มอก็บอกไดอ้าจารยเ์ป็นคนดีนะ อาจารยก์็บอกไดแ้ต่ผมวา่นะคุณจาํไวเ้ขาก็รู้สึก
วา่เราคงจะทอ้แทน้ะ เพราะวา่เวลาที�เราทอ้แทน่้ะค่ะ โรคมนัจะรุมเราเลยนะคะ มนัจะมาทนัทีที�พูด
มา 4-5 โรคนี�ในระยะเวลา 2 เดือนในระยะเวลา 2 เดือน 
จิตอาสา: ภายในระยะเวลา 2 เดือน มนัตามมา 
คุณกิ�งแกว้: มนัเป็นกราฟพุง่ 
จิตอาสา: เป็นกราฟดิ�งลง  
คุณกิ�งแกว้: มนัเป็นกราฟดิ�งลงเลยแลว้ก็แลว้มนัเหมือนคนจะตาย มนัเหมือนไม่มีพลงัชีวติค่ะ 
จิตอาสา: ตวัเราเอง มนัไม่มีพลงัชีวติ  
คุณกิ�งแกว้: มนัเดินไม่ได ้มนัมึน ๆ  
จิตอาสา: ไม่มีแรง 
คุณกิ�งแกว้: ค่ะนั�งตรงไหนมนัก็จะหลบัจะหลบัตรงนั�น มนัเพลียมนัเหนื�อยมนัไม่มีแรงแมแ้ต่
ทาํอะไรก็เหนื�อย ก็เลยอาจารยพ์ดูมาคาํหนึ�งวา่คุณจาํไวเ้ถอะพุม่พวงเขาไม่ไดเ้ป็น SLE คุณจาํไวน้ะ 
พุม่พวงเขาไม่ไดเ้ป็น SLE ตายหรอก อา้วแลว้เขาเป็นอะไรตายตบักบัไตเขารับยาต่อไปไม่ไหวอีก
แลว้เขาพดูแบบนี�แต่ผมวา่ 
จิตอาสา: ตบักบัไตนะครับรับยาไม่ไหวรับยาที�หมอจ่ายใหไ้ม่ไหวเลยตาย 
คุณกิ�งแกว้: ใช่หมอเขาพูดแบบนี� ใช่ ๆ หมอพูดกับเมยแ์บบนี� ว่าตบักับไตนี� เขารับยาต่อไป 
ไม่ไหวแลว้ การเสียชีวติของพุม่พวงนี�เขาไม่ไดเ้สียดว้ยโรค SLE คุณจาํเอาไว ้เมยก์็จาํไวแ้ต่ผมวา่นะ
ธรรมชาติบาํบดัน่ะไดผ้ลสุด 
จิตอาสา: น่าจะช่วยไดน่้าจะช่วยไดผ้ลสุด 
คุณกิ�งแกว้: ได้ผลสุดเขาบอก โรคนี� นะธรรมชาติบาํบัดได้ผลสุด เมย์ก็คลําต่อไปเลยหา
ธรรมชาติบาํบดัก็เปิดหาเลยจะไปสายไหนดีมีสารพดั 
จิตอาสา: มีเยอะเลยครับ 
คุณกิ�งแกว้: มีมากางเลยค่ะเดชะบุญ 
จิตอาสา: หมอสาทิส 
คุณกิ�งแกว้: หมอสาทิส 
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จิตอาสา: บลัว ี 
คุณกิ�งแกว้: บลัว ี
จิตอาสา: หมอเจคอ็บ 
คุณกิ�งแกว้: เจคอ็บ 
จิตอาสา: อาจารย ์มีอาจารยห์ลายท่าน 
คุณกิ�งแกว้: อะไรแมคโคร ๆ น่ะ 
จิตอาสา: แมคโครไบโอติกส์  
คุณกิ�งแกว้: แมคโครไบโอติกส์ก็บงัเอิญเดชะบุญเหมือนฟ้าถีบมาหมอเขียว 
จิตอาสา: กุศลกรรม กุศลกรรม  
คุณกิ�งแกว้: ใช่ ๆ ๆ หมอเขียว พอปรึกษาพี�สาว หมอเขียว เออแลว้หมอเขียวนี�เท่าไร 
จิตอาสา: 0 บาท 
คุณกิ�งแกว้: ไม่เสียเงิน 0 บาท เอา้ เขารักษากนัเป็นหมื�นมนัยงัไม่หายเลย 
จิตอาสา: อนันี�  0 บาทจะหายเหรอ  
คุณกิ�งแกว้: หมอเขียวสาํหรับตอนนั�นที�เมยไ์ปเขา้ค่ายกบัหมอเขียว หมอเขียวยงัไม่ดงันะคะ 
จิตอาสา: ยงัไม่ดงัครับ ใช่ครับ 
คุณกิ�งแกว้: ยงัไม่ดงั ไม่เป็นที�รู้จกั 
จิตอาสา: 5 ปี 6 ปีที�แลว้ 
คุณกิ�งแกว้: 6 ปีที�แลว้เมยก์็ไปเขา้ค่ายกบัหมอเขียว มนัเหมือนฟ้าถีบเมยม์าทาํงานน่ะค่ะ มนั
หมดเวลาแลว้ที�เราจะมนัเหมือนผอ่นเกลียวชีวิตที�ไร้แก่นสาร มนัจริง ๆ เมยมี์ความรู้สึกอยา่งนั�นนะ 
แลว้เมยก์็มีความรู้สึกขอบคุณ SLE จริง ๆ เมยข์อบคุณดว้ยความจริงใจ วา่ถา้เมยไ์ม่ไดเ้ป็น SLE 
จิตอาสา: คงไม่ไดม้าเจอ 
คุณกิ�งแกว้:  วนันี�คงไม่มาถึงเพราะวา่เวลาของเมยนี์�บอกไดเ้ลยวา่เป็นเงินเป็นทอง เพราะขนาด
เมยแ์ทบจะดิ�นรนเดินไม่ได ้ เมยก์็ยงัอยากออกไปหาเงินเลยค่ะก็คือฟ้าถีบเมยม์าเมยเ์ขา้ค่ายแค่ในค่าย
อยา่งเดียวอาการเมยนี์�ไม่น่าเชื�อภายใน 
จิตอาสา: วนัที�เดินทางไปเขา้ค่ายวนันั�นน่ะ 
คุณกิ�งแกว้: ร้องไห้ 
จิตอาสา: มีความตั�งใจอะไรยงัไงเคยเล่า 
คุณกิ�งแกว้: เมยก์็คิดวา่ไปหมอเขียวแลว้เดีdยวตอ้งไปดูธรรมชาติบาํบดัที�นู่นที�นี� วดันี� ดี วดันั�นดี 
ก็ไปเรื�อย ๆ เอา้ไปเรื�อย ๆ เราก็จะรักษาแบบทั�งศาสตร์ดีศาสตร์ไม่ดี มนัก็คงไปตายที�วดัใดวดัหนึ� ง
อ่ะคือเหมือน จริง ๆ เมยคิ์ดอยา่งนั�น 
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จิตอาสา: ตอนนั�นเขา้ใจอยา่งนั�นใช่ไหม 
คุณกิ�งแกว้: เขา้ใจอยา่งนั�นก็คือเอา้เดีdยวไปหมอเขียว เดีdยวไปด๊อกเตอร์นี� เดีdยวไปตรงนูน้ เดีdยว
ไปตรงนี�มนัไม่หายหรอกเดีdยวมนัก็ตอ้งไปตายวดัใดวดัหนึ�งอ่ะ เดีdยววดันู้นดงัวดันี�ดงั เออ เดีdยวไป
หาที�ตายสักวดัหนึ�งเมยก์็คิดอยา่งนั�นเมยก์็ร้องไห้ไปตลอดทางเลยเศร้า จิตใจเศร้า กระเป๋าที�แบกไป
ใบก็ไม่ค่อยใหญ่มาก  
จิตอาสา: ไดข้่าววนันั�นเดินทางขึ�นรถไฟ 
คุณกิ�งแกว้: มนัหนกั บุญแท ้ๆ ก็เดินทางไปจองตัdวคนละที� เพยีงแต่วา่หมอเขียวนี�เขาเห็นวา่เป็นคน
ป่วยเขาก็เลยบอกวา่ทีมหมอเขียวค่ะก็เลยบอกวา่ คุณเอาอยา่งนี� สิขอเขาไปนะค่ายนี�ขอเขาไปค่ายที� 
จิตอาสา: ค่ายเขาเตม็ 
คุณกิ�งแกว้: ค่ายเขาเต็มค่ะคือพี�สาวก็ขอเขาไปแต่ว่าหมอเขาบอกว่า ผมไม่ค่อยสะดวกเลยค่ายนี�
ผมไม่ไดจ้ดัเองคือทางใตเ้ขาจดัแลว้เชิญหมอเขียวไป 
จิตอาสา: ทางใตเ้ขาจดัครับ 
คุณกิ�งแกว้: ทางใตเ้ขาเป็นคนจดัแลว้เชิญหมอเขียวไปผมไม่สะดวกนะพี�สาวก็เรียนคุณหมอวา่
คุณหมอคะคือถา้รอคุณหมอ.เมื�อก่อนนี�คุณหมอไม่ไดจ้ดัค่ายถี�ขนาดนี�นะคะ 
จิตอาสา: ไม่ถี�ครับใช่ 
คุณกิ�งแกว้: ไม่ถี� นาน ๆ จดัทีก็เกรงว่าตอนนี� นอ้งสาวกินสเตียรอยด์อยู่วนัละ 12 เม็ดนะคะก็
เกรงว่าถ้ารอค่ายคุณหมอ นี�กลัวน้องมนัจะตายซะก่อน ขอความกรุณาคุณหมอนะคะ ไปเมย์ก็
เดินทางก็คุณหมอก็อา้ว แลว้คนไขจ้ะไปยงัไงล่ะ ก็คงจะมารถเองหรือยงัไงคุณหมอก็เลยบอกวา่ไป
รถไปสินี� หมอก็ใหเ้ที�ยวมาวา่หมอจะเดินรถไฟไปเที�ยวไหน เมยก์็เลยไปจองรถไฟไป 
จิตอาสา: เที�ยวเดียวกบัคุณหมอ 
คุณกิ�งแกว้: เที�ยวเดียวกบัคุณหมอ แต่ไม่คิดว่าจะได้ตูเ้ดียวกบัคุณหมอตูเ้ดียวกนั เขาเรียกว่า
อะไร ตูเ้ดียวกนันั�นแหละ 
จิตอาสา: โบกี�  
คุณกิ�งแกว้: โบกี� เดียวกนั เอ่อ ไดโ้บกี� เดียวกนั แลว้ก็เท่ากบัเราลงรถไฟพร้อมกนัโดยที�ไม่รู้จกั
กนัมาก่อนเลย  
จิตอาสา: ทั�ง ๆ ที�อาจารยก์็อยูบ่นรถไฟไม่ได ้
คุณกิ�งแกว้: ไม่รู้จกั 
จิตอาสา: ไม่รู้จกักนั 
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คุณกิ�งแกว้: เราก็บอกว่าหนูไม่รู้จกัจะไปดว้ยกนัไดย้งัไง ไปถึงไปถึงนี�เธอเดินทางพร้อมหมอ
เขียว เดีdยวจะมีคนเขา้มารับหมอเขียว เธอก็เดินทางเขา้ไปทะเลธรรมพร้อมหมอเขียวเลย ไม่รู้จกั
หมอเขียว เอาน่า คนแปลก ๆ เดีdยวพอเขาขึ�นรถไฟมาเธอก็รู้เองอ่ะ 
จิตอาสา: คนแปลก ๆ (หวัเราะ) เพราะวา่คุณหมอคง 
คุณกิ�งแกว้: เขาไม่เหมือนใครอ่ะ เดีdยวเธอรู้เองนะเขาจะเป็นพวกนี� เขาแปลก ๆ พอกลุ่มหมอ
เขียวขึ�นมาเท่านั�นแหละเมย ์อ๋อ 
จิตอาสา: แต่งตวัแปลก ๆ แบบนี�  
คุณกิ�งแกว้:  รองเทา้ไม่ใส่ไงคะทั�งหมดเลยค่ะขึ�นรถไฟมา คนอื�นเขาคุณหนู คุณหญิง คุณนายนี�
รองเทา้ไม่ใส่สักคน เสื�อก็เก่า ๆ ขาด ๆ  
จิตอาสา: เสื�อมอ ๆ  
คุณกิ�งแกว้: ค่ะ ก็เดินทางดว้ยกนัไปพร้อมกนัแลว้ก็เดินทาง ดว้ยความที�เดินทางไปพร้อมคุณ
หมอไงคะแลว้วนัแรกนี�ก็คือจะจริง ๆ แลว้นี�ก็ก็จริง ๆ แลว้แต่เมยก์็ได ้
จิตอาสา: ตอนนั�นยงัไม่ไดศ้รัทธาผมวา่ 
คุณกิ�งแกว้: ไม่ไดศ้รัทธาค่ะ นั�งแซวหมอหมอบรรยายก็นั�ง มนัจะมีก๊วนแซวค่ะ 
จิตอาสา: นั�งแซว (หวัเราะ)  
คุณกิ�งแกว้: คือจะมีก๊วนแซวหมอแลว้ก็ถามหมออยูเ่รื�อยเลยอะไรอยา่งนี�  
จิตอาสา: นั�งขา้งหนา้นะ 
คุณกิ�งแกว้: ก็ถาม อยากรู้อะไรก็ถาม ก็ไม่รู้จริง ๆ ก็ขอ้งใจมนัจะหายไดย้งัไงจะหายไดย้งัไง
อะไรอยา่งนี� นะก็ถามอยูเ่รื�อยอะไรอย่างนี�  แลว้ก็แต่ว่าพอวนัแรกเขา้ไป เมยก์็จะโอดโอยค่ะ เพราะ
เราจะนอนเหมือนหอ้งเราจะนอนรวมกนัหมดเลยนะคะไม่มีเป็นหลงั นอนหลงัละ 5-6 คน 
จิตอาสา: ใช่ เป็นเรือนพกั 
คุณกิ�งแกว้: เป็นเรือนหญิงเรือนชาย แลว้เราก็ไปนอนพกัเรือนหญิงค่ะ 
จิตอาสา: เป็นแถวเลย 
คุณกิ�งแกว้: แลว้เมยก์็นอนไม่ไดค้่ะเพราะวา่พลิกก็โอย พลิกก็โอยซา้ย แลว้ก็พลิกขวาก็โอย
ขวา คนขา้ง ๆ คงรําคาญน่าดู คนขา้ง ๆ ก็ไดย้นิเสียงแหละ แลว้ก็ทาํแบบหงุดหงิดรําคาญเหมือนกนั 
อะไรอยา่งนี�  เราก็ไม่รู้จะทาํยงัไงก็ฉนัเจบ็ ฉนัพลิกฉนัก็ตอ้งโอยไม่พลิกมนัก็เมื�อย แลว้แบบวา่จะ
นอนไดย้งัไง วนัแรก ๆ พอเขา้ไปวนัแรก คือเขาแบบกรนเเบบออร์เคสตราค่ะ 
จิตอาสา: ประสานเสียง 
คุณกิ�งแกว้: จริง ๆ นะคะคนที�นอนเรือนพกัรวมนี�จะไดป้ระสบการณ์อยา่งดียิ�งคือ แบบไดย้นิ
เสียงซาวน์แทร็คเป็นเสียงกรนแบบวงออร์เคสตราค่ะ พอขา้งนี� ขึ�น (ทาํเสียงกรนฝั�งซา้ย) แลว้เดีdยว
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พอขา้งนี�จบลงขา้งนี�  (ทาํเสียงกรนฝั�งขวา) เขาเป็นระบบเซอร์ราวดอ์ยา่งนี�ค่ะตลอดทั�งคืน แต่เสียง
กรนนะคะ ถา้ท่านที�นอนเรือนพกัรวมจะสังเกตไดพ้อวนัทา้ย ๆ วนัแรกเสียงกรนจะเป็นระดบัเดซิ
เบลสูง ๆ พอวนัทา้ย ๆ เสียงกรนจะนอ้ยลงไป 
จิตอาสา: จะค่อย ๆ ลดลง ๆ  
คุณกิ�งแกว้: ลดลงไป พอวนัสุดทา้ยเมยส์ังเกตไดว้า่ไม่มีเสียงกรนนะ นอ้ยมากเบามาก 
จิตอาสา: หายไปเลย 
คุณกิ�งแกว้: วงออร์เคสตราที�เราเคยได้ยินมนัหายไป แล้วเมยก์็จะเป็นคนไขที้�โอเคเพราะว่า
ตอนไปมนัหนา้ตาเศร้าหมองใช่ไหมคะเหมือนบางท่านที�มานี�หนา้คิ�วมนัจะตอ้งผกูโบวห์น่อยนะคะ 
แลว้ก็ฉนัป่วยเขา้ใจ ฉนัหน่อยสิ ฉนัป่วยนะฉนัป่วย ฉนัป่วยหนกั  
จิตอาสา: ฉนัป่วยหนกั 
คุณกิ�งแกว้: ฉนัป่วยจะใกลจ้ะตายแลว้นี� พอเรารู้สึกวา่เราเป็นคนป่วยหนกั เราป่วยหนกัเราทาํ
อะไรไม่ได ้เราเดินไม่ได ้เราทาํอะไรไม่ได ้แต่พอวนัเมยดี์ขึ�นจนแบบวา่ 
จิตอาสา: ค่อย ๆ ดีขึ�น 
คุณกิ�งแกว้: ค่อย ๆ ดีขึ�นภายใน 5 วนันี� เมยก์็จะไม ่
จิตอาสา: ทาํครบหมด 9 เมด็  
คุณกิ�งแกว้: โอย๊ ก็มนัทรมาน เขาใหท้าํอะไรก็ทาํ ๆ ไปเถอะ ไม่รู้หรอกวา่มนัจะหายหรือเปล่า 
แต่เขาใหท้าํอะไรก็ทาํ ๆ ไปเถอะ 
จิตอาสา: ตอนนั�นไม่รู้แต่ก็ทาํหมด 
คุณกิ�งแกว้: เขาแช่มือก็แช่ไปเถอะ อะไรอยา่งนี�ก็ทาํ ๆ  ไปแหละ ลองดูไง เพราะตั�งใจ ยงัไงตั�งใจ 
จิตอาสา: แต่พอทาํไปแลว้มนัก็ค่อย ๆ  
คุณกิ�งแกว้: มนัก็ค่อย ๆ ดีขึ�นแลว้เราก็ไม่รู้ไอชี้วิตชีวามนัก็กลบัมา เพราะวา่ไอค้วามเจบ็ปวด
มนัค่อย ๆ หายไปอะไรอยา่งนี�  จากตอนที�ไปยงักินยาอยูใ่ช่ไหม พอไปถึงค่ายก็มีพี�พยาบาลคนหนึ�ง 
เขาบอกเมย ์ เมยเ์ชื�อพี�เถอะ เขาเป็นคนใต ้ ถา้เรากินยานะไม่หายง่ายหรอกมนัตา้นกนั เมยล์องคิดดูสิ
เรากาํลงัจะใส่ปากแลว้นะคะ เมยล์องคิดดู ทิ�งเลย ๆ อยูใ่กลห้มอเป็นอะไรไม่ตอ้งกลวัอยูใ่นค่ายไม่
เป็นอะไร ทิ�งเลย 
จิตอาสา: ทิ�งเลยหรือเปล่า 
คุณกิ�งแกว้: ไม่ทิ�งห่อไวก่้อน ไม่กลา้ทิ�ง  
จิตอาสา: เก็บไวย้ามนัแพง 
คุณกิ�งแกว้: ห่อไวก่้อน 
จิตอาสา: ยามนัแพงตอ้งเก็บไวก่้อนนะ 
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คุณกิ�งแกว้: ค่ะ ใช่ ๆ ห่อไวก่้อนแลว้ก็เก็บเอาไว ้เออ ไม่กินก็ได ้ 
จิตอาสา: เขาไม่ใหกิ้น ก็ไม่กินนะ 
คุณกิ�งแกว้: ก็วนัแรกที�ไม่กินก็ปวด ๆ ๆ ทรมาน ก็อาเหมียวก็มากวัซาใหก้็เออ ก็ไดน้อน คืน
แรกไม่ไดน้อน พอคืน 2 อาเหมียวบอกเห็นมนัทรมานจดัก็มากวัซา กวัซาเสร็จก็ไดน้อนแลว้พอได้
นอนเสร็จ มนัดีขึ�นดีวนัดีคืน มนัไม่น่าเชื�อ มนัไม่มีแผนไหนที�มนัแบบ 
จิตอาสา: ดีอยา่งนี�  
คุณกิ�งแกว้: ใช่  
จิตอาสา: คือที�ผา่นมามนัมีแต่ลงมนัมีแต่กราฟลง 
คุณกิ�งแกว้: มนัมีแต่ดิ�งอยา่งนี�  (ทาํมือแฉลบลง) แลว้อนันี�มนักราฟขึ�น 
จิตอาสา: อนันี� เป็นกราฟกลบัขึ�น 
คุณกิ�งแกว้: ทั�งพลงัชีวิตทั�งอะไรอย่างนี� มนัก็ขึ�นหมดทุกอย่าง กาํลงัใจมนัก็ดีแลว้ก็เก็ทไง พอ
มนัเขา้ค่ายแลว้เก็ทไงแบบวา่ หมอก็บอกวา่แลว้ถา้คุณไม่เป็น SLE แลว้คุณตายไหม เออใช่มนัก็ตาย
แลว้คุณจะกลวัมนัใหโ้ง่ทาํไม  เออก็จริงนะ มานั�งกลวัใหม้นัโง่ทาํไมนะ เป็นก็ตายไม่เป็นก็ตายเราก็ 
เออ ๆ ไม่กลวัก็ไดอ้ะไรอยา่งนี�  ในใจก็ เออ ไม่กลวัก็ได ้พอมนัดีวนัดีคืนจนคนที�อยูใ่นค่ายเขาบอกนี�
นอ้งคนนี�มาแลว้ดีขึ�น เขาก็บอกใหเ้พื�อนเขาฟังวา่เหมือนคุยกนัวา่ ไม่เชื�อ มาหาหมอเขียวดีจริง ๆ นะ
นี�ไม่เชื�อนะลองถามน้องคนนี� ดูสิ เขาดีขึ�นจริง ๆ นะวนัแรกเขาแทบเดินไม่ไดเ้ลยนะเดินเหมือน
คลา้ย ๆ จะมีไมเ้ทา้ แต่เราก็รักษาฟอร์มนะ ไม่ไดเ้อาไมเ้ทา้ 
จิตอาสา: เดินชา้ ๆ  
คุณกิ�งแกว้: เดินช้า ๆ แลว้ก็เอากระเป๋าเดินทางเป็นไมเ้ทา้ พอลากไปแลว้เราก็ยืนอยูต่รงไหน
เราก็เอากระเป๋าเดินทางไปคอยคํ�ายนัค่ะ แลว้พอคนใตก้็จะบอกวา่ (พูดสําเนียงคนใต)้ โอ ้อยา่คิดวา่
คนใตห้ลอกง่ายนะ คนนี�มากบัหมอเขียวเออนะคนนี�มากบัหมอเขียว (พดูสาํเนียงคนใต)้ เป็นหนา้มา้
หมอเขียวหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่า คิดวา่เมยนี์�เป็นหนา้มา้หมอเขียว คือ 
จิตอาสา: เพราะลงรถไฟมาพร้อมกนั 
คุณกิ�งแกว้: ใช่เพราะลงรถไฟมาดว้ยกนั เพราะเขาไปรับคือเมยคื์อหนึ�งในนั�นที�มาแต่คนใตเ้ขา
ก็ไดรู้้แลว้ล่ะวา่มนัไม่ใช่อะไรอยา่งนี�แลว้ก็มีคนมาถามเมยว์า่ถามจริง ๆ เถอะ รู้จกักบัหมอเขียวมา
ก่อนหรือเปล่า เมยก์็บอกไม่รู้จกัจริง ๆ หนา้ก็ไม่เคยเห็นอะไรอยา่งนี�แลว้พอกลบัมาก็ปฏิบติัตวัอยา่ง
เคร่งครัด เออ มนัก็ดี 
จิตอาสา: ครบ 9 เมด็ 
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คุณกิ�งแกว้: ก็ครบนะอย่างเคร่งครัดเลย ไปสั�งก๋วยเตีdยว ถ้าวนัไหนไม่มีอะไรทาน ไม่ได้
ทาํอาหารทานอย่างนี�  ก็เพราะว่าเราดีขึ�นไงเราก็ตอนขากลบัมานี� กระเป๋าที�ลากมาดว้ยความหนัก 
นี�มนัเบา ความรู้สึกมนัเหมือน ฉนัแค่เป็นสิวนี�  
จิตอาสา: ฉนัแค่เป็นสิว 
คุณกิ�งแกว้: ฉนัแค่เป็นสิว แลว้ฉนัก็เดินลากกระเป๋า ฉนัรู้สึกกระเป๋าวา่มนัเบามากค่ะ กระเป๋า
ใบนั�นที�เรา โอย ฉันมาคนเดียว ฉันเป็นคนป่วยใกล้ตาย มนัหนกัแสนหนกัน่ะ มนัเบาค่ะ มนัเป็น
กระเป๋าเดียวกนั แลว้เราก็กลบับา้นดว้ยความเบิกบานแจ่มใสเลย 
จิตอาสา: พี�นอ้ง 
คุณกิ�งแกว้: คะ 
จิตอาสา: พี�นอ้งเป็นยงัไงเจอแลว้ 
คุณกิ�งแกว้: พี�น้องก็ นี� รู้สึกดูดีนะ ก็บอกว่าไปทาํอะไรมา เราก็บอกว่าไปเขา้ค่ายหมอเขียว
มาแลว้ก็ไปต่อที�ค่ายมุกดาหารอะไรอยา่งนี�  แลว้ก็บอกกบัครอบครัวว่าเราเลือกวิธีนี� ดีกว่าเพราะว่า
อยา่งน้อย ๆ ยงัไงเราก็ตอ้งตายอยู่แลว้ แลว้รู้สึกวา่สูตรนี� มนัจะตายเยน็ดว้ย แลว้ตายธรรมชาติดว้ย 
ไม่ตอ้งเอาอะไรมาเสียบเราใช่ไหมคะ เราก็บอกคุยกบัครอบครัวครอบครัวเขาก็เอาอยา่งนั�นเหรอเรา
ก็บอกเอาอย่างนี� แหละ แต่เขาก็เห็นเราดีขึ�น เขาก็ไม่กลา้ขดั เพราะวา่ก่อนหน้านั�นดว้ยความที�โรค
มนัรุมเร้านี�จนเราไม่มีทางจะพึ�งอะไรเราก็ไปพึ�งไสยศาสตร์ก็ไดห้มอดูดงัคนหนึ�งดงัมากเลยนะ  
จิตอาสา: บอกวา่ 
คุณกิ�งแกว้: จองตั�งนาน 4 เดือนกวา่จะได ้แต่คนอื�นเขาจองไวใ้หแ้ลว้เขาบอกวา่คุณ (ปีที�เมยไ์ป
หาหมอเขียว) ปีนี� คุณไม่ตอ้งทาํอะไรหรอกคุณรักษาชีวิตคุณไวอ้ย่างเดียว รักษาชีวิตคุณไวใ้ห้ได้
อยา่งเดียว โอโ้ห ปีนั�นนี�เมยอ์ยา่งกบัแบบคุณหนูเลยไม่ตอ้งทาํอะไร คือรักษาชีวิตอยา่งเดียว คือมนั
ป่วย มนัรักษาชีวติไวอ้ยา่งเดียว ครอบครัวก็จะค่อนขา้งอยากทาํอะไรอยากกินอะไรเอาเถอะ 
จิตอาสา: เอาใจดูแลอยา่งดี 
คุณกิ�งแกว้: เอาใจ เพราะคิดวา่หมอดูคนนี� เขาแม่นมากไงคะ ก็คิดวา่คงไม่รอดค่ะ แต่ก็นะ  
จิตอาสา: 6 ปีแลว้ 
คุณกิ�งแกว้: แก่ง่ายตายยากไง ก็ยงัอยูน่ะคะแลว้ก็ยงัอยู ่เมยก์็เลยคิดวา่ เอา้ แลว้เวลาพอกลบัมา
นี�ชีวิตมนัดีขึ�นเหมือนคน แล้วเรากลับมาดูแลตวัเองด้วยด้วยวิธีนี� แหละ แต่เมย์ก็ทาํสลับกนัไป
สลบักนัมา ก็กินอาหารพิษบา้งเล็กนอ้ย แลว้ก็ 
จิตอาสา: คือทาํมานานๆ ใช่ไหมครับ 
คุณกิ�งแกว้: ค่ะแลว้ก็ 
จิตอาสา: พอมนัเริ�มเยน็จดั ๆ มนัก็จะตอ้งอยากของร้อนบา้งล่ะ 
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คุณกิ�งแกว้: ก็ไปกินบา้งแลว้ก็กลบัไปกลบัมา 
จิตอาสา: พอกินร้อนแลว้เป็นยงัไง 
คุณกิ�งแกว้: ก็กินร้อนแลว้ ถา้เยน็จดักินร้อนแลว้ก็รู้สึกดี 
จิตอาสา: ครับ 
คุณกิ�งแกว้: ค่ะ กินร้อนแล้วก็รู้สึกดีก็สลบักลบัไปกลบัมาอย่างนี� แหละค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าเออ 
แบบวา่หมอก็ดีนะ แบบวา่เขา้ค่ายนี�หมอก็จะแบบวา่ ค่ายหมอก็เป็นค่ายศูนยบ์าทอยา่งนี�  แลว้แต่ที�วา่
คนนี�ที�จะมีจิตที�วา่จะช่วยอยา่งนี�นะ ก็เราก็คิดวา่เราไดอ้ะไร ๆ มามากมาย มนัทาํให้ชีวิตเราก็เลยคิด
วา่ เออ ตรงนี�แหละที�มนัเป็นสิ�งที�เราคน้หามาตลอดชีวติ คือตวัเองเคยคิดวา่ถา้ฉนัรวยถา้ฉนัมีเงินฉนั
จะช่วยเหลือคน แต่เราก็พอมีเป็นฐานะชั�นกลางหมอยงัอยูก่ระตอ๊บเลยหมอยงัช่วยคนไดต้ั�งเยอะแยะ
แลว้เรา เราเป็นคนชั�นกลาง แลว้ที�ที�คิดว่าเป็นคนมีอุดมการณ์ที�อยากจะทาํอะไรเพื�อสังคมตรงนี� นี�
พอหมอประกาศวา่อยากจะช่วยคน แลว้ก็หาคนมาช่วยเราจึงไดมี้ความคิดวา่สมคัรใจอยากจะมาเป็น
จิตอาสาเพราะวา่วนันั�นถา้วนันั�นไม่มีจิตอาสาที�เสียสละ มาทาํค่ายใหเ้รา 
จิตอาสา: มาช่วยเรา 
คุณกิ�งแกว้: มาช่วยเรา วนันี� เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ ขอ้ที�หนึ� งแลว้ขอ้ที�ทาํให้เรานี�แบบ
วา่คิดมากก็คือว่าคนเรา จริง ๆ มนัไม่ไดก้ลวัตายนะ แต่มนัไม่พร้อมที�จะตายต่างหาก เมยจ์าํไดว้่า
เหมือนเวลาที�ตอนที�เราน็อคยานี�เราก็คิดวา่เราอุตส่าห์ทาํงานหาเงินมาตั�งเยอะแยะอ่ะ มนัช่วยอะไร
เราไม่ไดเ้ลยสิ�งที�เราอยากได ้คือเราอยากได ้
จิตอาสา: ชีวติ 
คุณกิ�งแกว้: อยากไดก้ระเป๋าเดินทาง อยากไดเ้สบียงไวเ้ลี�ยงตวัมนัเหมือนเราตอ้งเดินทางไกลที�
ไม่ไดก้ลบัมาเจอกบัญาติพี�นอ้งเราแลว้กบัครอบครัวเราแลว้ แต่เราไม่มีอะไรติดตวัเลย เราไม่มีความ
มั�นใจที�จะเดินทาง แต่พอมาวันนี� จากการที� เราได้บําเพ็ญก็ขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียว 
ขอบคุณเพื�อน ๆ จิตอาสาที�ใหเ้มยเ์ป็นส่วนหนึ�งของการไดร่้วมบาํเพญ็ คือ ขอบคุณที�ให้ไดเ้ป็นส่วน
หนึ�งของการร่วมบาํเพญ็ เพราะว่าชีวิตนี�ตั�งแต่เจอหมอเขียวมา ชีวิตมนัเจอแต่สิ�งดี ๆ ไง เมยห์าเงิน
นอ้ยไป 80% แต่มนัไม่มีค่าเลยกบัเงินที�เราจะหาได ้กบัสิ�งที�เรามีอยู่เพราะว่าพอถึงวนันี�  ถา้ให้เมย์
ตายวนันี� เมยก์็พร้อมที�จะตาย เพราะคิดวา่ไดท้าํหนา้ที�ของคนไดส้มกบัที�เกิดมาเป็นคนแลว้ อยา่งนี�
ค่ะ คือมนัก็ อืม 
จิตอาสา: ก็ตอ้งขอขอบคุณขอบคุณคุณเมยม์าก 

 (กิ�งแกว้ ฉตัรมณีวฒันา. สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15)  
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กรณีศึกษาที� 
2.23 นายวนัชยั เบญจพรชยั 
ชายไทย อาย ุ51 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
สุขภาพปกติแขง็แรง 
 
คุณวนัชยั: ครับผม ขอบคุณครับ ผมชื�อวนัชยันะครับ เบญจพรชยั เป็นสจว๊ตการบินไทยนะ
ครับ ทาํงานมาเป็นสจว๊ตมา 25 ปีกวา่ ๆ แลว้ครับ ก่อนเป็นสจว๊ตก็เป็นเจา้หนา้ที�ที�สินเชื�อ 4 ปีนะครับ 
จิตอาสา: อายเุท่าไร  
คุณวนัชยั: ตอนนี�ก็อาย ุ51 ปีครับ 
จิตอาสา: ค่ะ 
คุณวนัชยั: ชอบทาํงานครับมีความรู้สึกวา่ถา้ไดท้าํแลว้นี� มนัมนัเหมือนเพิ�มพลงัให้ตวัเองนะ
เหมือนการออกกาํลงักายอย่างหนึ�ง สมยัก่อนผมชอบตีแบตมากเลยตีวนัหนึ�ง 3-4 ชั�วโมงนะครับ 
แลว้ก็ ก็โอเคมนัก็เหนื�อย พิการกลบัมานะครับกลบัมาแต่ละครั� งนี�พบวา่ โอโ้หมบัตบตีกนัเสร็จปุ๊บ
นี�พอหลงั ๆ นี�  พอมาทาํงานเรื�อย ๆ นี�  มนัก็เออ โอเคเราก็ไปประทว้งพนัธมิตรไปเห็นมาเออคน
อะไรก็ไม่รู้บา้จงัเลยนี�ทาํงานทั�งวนัเลยเก่งกวา่เราอีกนะกินก็ไม่กิน กินมงัสวรัิติดว้ยผมไปประทว้ง 
จิตอาสา: พดูถึงใครค่ะ 
คุณวนัชยั: หมายถึงกองทพัธรรมครับที�ผมไปประทว้งในทาํเนียบรัฐบาล แลว้ก็ตกใจคนพวก
นี�ผมยงัไม่รู้จกัเลยนะครับตอนนั�นเสร็จปุ๊บแลว้ก็ไป ผมชอบไปกินขา้วแกงตรงเต็นทส์งขลาครับ รส
จดัอร่อยดีครับ ชอบมากเลยก่อนมานี�ก็ยงักินรสจดัอยูน่ะครับ ก็จะชอบเพราะวา่ผมอยูบ่นเครื�องบิน
นี�พอลงจากเครื�องบินปุ๊บนี�มนัเหมือนปากเราอยากจะกินอะไรจดั ๆ รสอร่อย กินจืด ๆ อยา่งนี� ไม่ได้
หรอกครับนะครับมนัไม่อร่อย  หรือเอาขึ�นไปกินบนเครื�องก็ไม่อร่อยหรอกครับมนักินไม่ไดห้รอก
ครับทาํงานไม่ไหวนะครับ มารู้จกัที�นี�ไดย้งัไงเผอิญนี�หลงัจากที�ประทว้งเสร็จแลว้นี�ผมก็ดู FMTV 
บา้งนะครับ แลว้ก็ไดเ้จอพ่อท่าน แลว้ก็ไดเ้จอท่านเสียงศีลสอนเกี�ยวกบัทาํเกษตรก็ดูไปก็เจอท่าน
หมอเขียว เราก็ดูไปศึกษาไปก็เป็นหมู่กลุ่มที�น่าศรัทธาจงัเลยนะมีแต่การให้เราก็ เอ๊ะ มีคนอย่างนี�
ดว้ยเหรอในโลกนี� เราก็เออ ค่อย ๆ เรียนรู้ อ่านแลว้ก็ดู แลว้ก็เขา้มาแอบกินมงัสวิรัติแบบเขาก็เออ 
มนัก็ดีนะ ก็อร่อยดี ก็ค่อย ๆ ทาํไปเรื� อย ๆ สุขภาพก็ดี นํ� าหนักปีแรกที�กินมงัสวิรัติ คือ ผมกิน
เขา้พรรษานะ พอดีดูกลุ่มอโศกเขาตอนเขา้พรรษานี� เขาจะบอกวา่ คุณจะตั�งตบะอะไรใช่ไหม ใน
เขา้พรรษานี�  คนนี� ก็บอก ลดกินขนม ลดกินโน่น ลดกินนี� เราก็เลยลองคิดว่า เออ ลองกินมงัสวิรัติ  
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สัก 4 ปีที�แลว้ ผมก็เริ�มกินเขา้พรรษา ปีนั�นก็กิน กินไม่เป็นหรอกครับ กินไอนู่้นก็ไม่เป็น กินไอนี้�ก็
ไม่เป็น เลยลดไปเกือบ 10 กิโลกรัมครับ จาก 75 เหลือ 65  
จิตอาสา: ปัจจุบนัเท่าไรคะ 
คุณวนัชยั: ปัจจุบนั 67 ครับก็อยูม่าไดเ้รื�อย ๆ ก็คราวนี�ก็เริ�มคน้ควา้หาแลว้ เอ๊ะ กลุ่มนี�มนัอยู่
ตรงไหนเราก็เอออโศกอยู่ตรงนี�  สันติอโศกอยูต่รงนี� บา้นผมอยู่บางแคนะครับ ผมก็เออ ปฐมอโศก
ใกลบ้า้นไดเ้ลย ขบัไปเลยครับ นครปฐม ขบัไปก็หาอะไรไม่ค่อยได ้เพราะที�ปฐมอโศกเขาไม่ค่อยมี
อะไรขาย ก็บอกวา้แย่จงั คราวนี� เขาบอกสันติอโศกสิ ไปสันติ บา้นผมอยู่บางแคไปนวมินทร์ ไป  
44-46-48 นะครับ ขบัรถไปชั�วโมงครึ� งนะครับไปเพื�อซื�ออาหารมงัสวรัิตินะครับแลว้ขบัรถกลบับา้น
อีก ตกไปซื�อของนี�ประมาณชั�วโมงหนึ�งชอ้ปนูน้ชอ้ปนี�ใหญ่เลย กินใหญ่เลยครับแถวนั�นของอร่อย
มากเลยแลว้ก็ราคาถูกแลว้ก็ขบัรถกลบับา้นอีก 2 ชั�วโมงครับ เพื�อไปซื�อของนะครับแต่มนัก็คุม้นะ
ครับเพราะไดข้องดีราคาถูกนะครับก็เอาไอน้ั�นมนันอกประเด็นเพราะเวลาจะหมดแลว้เรามาคุยใน
ประเด็นดีกวา่วา่เรามาวนันี� เรามาเพื�ออะไร 
จิตอาสา: สุขภาพปกติแขง็แรงหรือเปล่าคะ 
คุณวนัชยั: ครับ สุขภาพปกติแลว้ก็แข็งแรงเหมือนคนปกติ พอดีผมโชคดีผมเจอพี�หลินครับ
เป็นภรรยาของพี�อ๊อดที�ขึ�นมานี�แหละครับ ไดแ้นะนาํให้ผมมาเขา้ค่ายนี�ผมก็อยากเขา้มาตั�งนานแลว้
มนัเหมือนดวงนะ คนเราบางทีนี�มนัเป็นคนดีนะคนดีนี�มนัมีคลื�นนะที�เราแบบมนั มนัวิ�งเขา้หากนั
จริง ๆ นะเหมือนผมอยูก่ลุ่ม 5 นี�ที�มาทาํงานมาเขา้ค่ายนี�อยูก่ลุ่ม 5 นี� กลุ่ม 5 ของผมนี�ทุกคนขยนัมาก
เลยครับผมหันไปทางไหนนี� คนนี� จะก็ทาํอะไรไหม คนนั�นก็จะเอาอะไรไหมทุกคน โอโ้ห ผมส่ง
งานให้ไม่ทนัเลยครับ ก็เลยบอกผมโชคดีมากเลยมนัเหมือนมนัมีคลื�นจริง ๆ นะคลื�นของความดีที�
เราไดอ้อกไปแลว้ก็เขาก็มีความดีไล่กลบัมาหาเรา เรามีความสุขนะที�ทาํงาน ทาํตรงนู้นคนนูน้ก็มา
ช่วยคนนี�ก็มาช่วยมนัก็แฮปปี� ดว้ยกนัทั�งนั�นนะครับแลว้ก็ไดม้าไดค้วามรู้ ความรู้จากหมอเขียว อนันี�
ตวัตนจริง ๆ เลยนี�มาเห็นตวัตนจริง ๆ เลยเราก็ โอโ้หเรา ผมทาํงานบนเครื�องบินผมเป็นสจ๊วตเฟิร์ส
เราก็จะเจอแต่คนขึ�นมาที�เขาอีโกสู้งขึ�นมาก็จะด็อกเตอร์ จะคนนูน้จะคนนี�จะคนนั�นนั�งคอตั�งหลงัตึง 
ฉันไม่รู้จกัใครทั�งนั�นนะแต่นี�หมอเขียวเรารู้จกักนัทั�งประเทศนะเขาก็ให้ทุกอย่างเลยโอ ้ทาํไมเธอ
บา้น ๆ จงัเลยคือผมพูดแบบของผมนี�นะครับ โอโ้ห ทาํเธอติดดินอย่างนี� เออ แลว้เธอช่วยเหลือคน
แบบ โอโ้ห แบบอยา่งนี�แลว้เธอไม่เคยเยอ่หยิ�งอะไรแบบให้นั�นเลย คนอยา่งนี�หาไดที้�ไหนในโลกนี�  
มนัน่าศรัทธาไงครับเห็นแลว้ก็ โอโ้ห ดีจงัเลยคราวนี� ยา 9 เม็ดของหมอเขียว จะรีบสรุปเลยนะครับ
เวลาน้อย ก็ผมพยายามทาํทุก ๆ ขอ้นะครับแต่วา่มนัก็ติดอยู่ไอข้อ้หนึ� งนี�แหละ ก็คือไอฉี้�น่ะสวนก็
แลว้อะไรก็แลว้ทาํทุกอยา่งนะ ฉี�เมื�อวานนี� ไปทดลองดูแลว้นะเอาน่า แหม ก็จะกลบัแลว้เราอุตส่าห์
กินจืดมาทุกวนัเลยนี�นํ� าหนกัผมขึ�นนะครับไม่ไดน้ํ� าหนกัลงเลยนะครับออกแรงเยอะกินเยอะก็เมื�อ
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วานก็ลองดูตอนสาย ๆ หน่อย ไปอาบนํ� า แอบชิม พอชิมเขา้ไปปุ๊บนี�เราก็เออ โอเค ก็พยายามแต่มนั
ไม่ไหวแลว้มนัจะอว๊กแลว้กลิ�นมนัก็ติดปากอยูเ่ลย โอโ้หไม่เคยเจอนะ แต่ก็โอเคนะ แต่ทุกคนก็ดีนะ 
เมื�อวานหมอเขียวก็พยายามอธิบายถึงประโยชน์ของมนัมาก ๆ เลย เราก็มนัดีจริง เราก็เอาน่ะ เมื�อกี�
ไปทดลองเมื�อเช้าเมื�อกี� กลบัไปอาบนํ� าแล้วก็ไปทดลองดู ก็กลั�นใจนะกว่าจะกิน ตอนอาบนํ� านั�น
แหละ ฉี�เสร็จแลว้ก็วาง  อาบนํ� า เอาฉี�จิ�ม ๆ ลองสระ ๆ หัวดูหน่อยตามที�เขาวา่มานะ แตะ ๆ ป้าย ๆ 
เออ ไอต้รงคนั ๆ นะ หนา้เราอาจจะเดง้ขึ�นมาบา้งนะ 51 แลว้ เผื�อจะทาํให้มนัดีขึ�นมาบา้งเอา้ เอาน่ะ ๆ 
ก็เลยจิบไปหน่อยหนึ�งครับแลว้ก็กลืนเลย ตอนกลืนนี�นะครับรสชาติมนัจืดขมนิด ๆ กลิ�นหอมที�เรา
กินอยู่ทุกวนัน่ะครับเออ มนัก็ดีนะ แต่หลงัจากกลืนลงไปแลว้นี�สักพกัหนึ� งนะครับอย่างที�พี�อ๊อด
บอกครับ มนัมียูเรียกลิ�นของยูเรียนี�มนักลบัออกมา เออไอนี้�มนัเหม็นมากเลยแลว้เราก็ไม่เคยครับ 
เราก็ตกใจ เฮย้ แลว้มนัอยูต่่อไปไหมนี�เราก็รีบแปรงฟันใหญ่เลยแปรงเสร็จพอแปรงปุ๊บมนัก็ไม่หมด 
เราก็รีบบว้นแลว้รีบออกมากินนํ� าที�เอาสมุนไพรฤทธิD เยน็สดไปขวดหนึ�งนะครับยกซดกระดกหมด
เลยครับเกลี�ยงนะครับแต่มนัก็ดีนะ มนัก็ดี แลว้เมื�อกี�ก็ไม่ไดส้ระผมดว้ยแชมพูหรืออะไรเลยนะ เราก็
ใชไ้อนี้� บี�  ๆ ๆ หวัไป เออ มนัก็ยงั ยงัดีนะ มนัก็นิ�ม ๆ เพราะวา่มีคุณป้าคนหนึ�งที�ผมทาํงานดว้ยกลุ่ม 
5 คุณป้าเดือนนะครับ คุณป้าเดือนเธอใชเ้ธอบอกผมวา่เธอเอาไปหมกัผมแลว้ก็เธอก็นี�เขยา่ ๆ ผมเธอ
เป็นประกายเลยครับ ผมก็เลยวา่ เออ เราก็อยากเป็นบา้งนะกลวัแก่ นะครับไม่อยากให้ทุกคนเครียด
นะครับเพราะวา่เรามาบางทีนี�อย่างที�คุณหมอสอนจริง ๆ แลว้นะครับมนัเป็นเรื�องจริงนะความสุข 
ความสบายนะ เราจะตอ้งมีตรงนั�นจริง ๆ พอเรามีตรงนั�นเสร็จปุ๊บนี�นะ แลว้มนัก็จะทาํทุกอย่างได้
นะครับใครจะทาํไม่ทาํช่างมนัเราทาํไปครับ ผมอยูบ่นเครื�องบินก็เหมือนกนันะครับใครจะทาํไม่ทาํ
ช่างมนัเราก็ทาํไปเพราะวา่บนเครื�องบินนี�เราตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลาดว้ยนะครับชา้ไม่ไดค้รับ เดีdยวก็
เกิด Turbulence เครื�องสั�นแลว้อะไรแลว้นี�รออีกอะไรอีกอยา่งนี�   ผูโ้ดยสารยงัไม่ทนัจะกินเลยเครื�อง
ลงแลว้อะไรอย่างนี�  เพราะฉะนั�นเราก็ตอ้งรีบทาํให้เสร็จเพื�อให้เขาไดรั้บบริการอยา่งสมบูรณ์ที�สุด
เหมือนเรามาอยูต่รงนี�นะครับเราก็รีบ เมื�อกี�ผมดูแต่ละฐาน ๆ ๆ นี� ผมไดศึ้กษาทุกฐานเลยโอโ้หพี� ๆ 
เขาเก่งมากนะครับแลว้ก็เขาก็สอนเราทาํใหเ้ราไดเ้กิดการเรียนรู้เขาไม่งกเลยเราไปเรียนทาํอาหารนะ 
ผมไปเรียนทาํอาหารที�ดุสิตธานีนะไปเรียนทาํอาหารมานะแลว้แต่ละคอร์สนี�แพง ๆ ทั�งนั�นเลยที�นี�
นะเขาให้คุณนะ ทุกอยา่งเขาไม่เคยที�จะกัeกไวเ้ลยไอนู่้นเติมอะไร ไอนี้�เติมอะไร แลว้ผมก็ไม่กัeกนะ 
ผมก็บอกหมู่กลุ่มของเรานะว่าจะตอ้งทาํอะไรบา้งนั�นแหละ แลว้ก็เผื�อจะเอาไปทาํเป็นการคา้ได้
ไม่ใช่ เราก็ไม่ไดคิ้ดอยา่งนั�นหรอกนะวา่แบบจะไปเป็นการคา้เพื�อจะเอากาํไรอะไรมากมายแต่พอดี
พี�หลินก็มาพดูแลว้ก็เล่าใหฟั้งนี� ผมก็บอกผมก็อยากจะเปิดร้านอาหารมงัสวิรัติบา้งนะเพราะวา่มนัก็
อร่อยนะเราจะไดไ้ปหาอะไรที�มนัดี ๆ กิน แลว้ก็พวกเราขายไม่แพงไงแต่จริง ๆ นี�พอถา้เราขายไม่
แพง แลว้นี�นะไอเ้งินตรงนี�มนัเหลือกาํไรมานี�นะ หลงัจากที�หกัให้กบัคนที�มาช่วยงานเราแลว้นี� เรา
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อยา่ไปเอาเปรียบเขานะใหเ้ขาเตม็ที�ที�สุดเลยถา้เงินมนัเหลือแลว้นี�นะ เราก็ผมก็พอแลว้นะไม่อยากจะ
ไดอ้ะไร เงินตรงนี� เราก็เก็บกองกลางใช่ไหมครับ เสร็จแลว้ก็เอามาเขา้กบัมูลนิธิของหมอเขียว หรือ
เอามาเข้ากบัทางพี�นิดดา เอามาจดัคอร์สมนัจะได้จดัได้เยอะ ๆ แล้วเราจะได้มีเงินเหลือเยอะ ๆ  
ใช่ไหมครับ ถา้สมติเราไปเปิดร้านพวกนี�คนอยากกินอาหารมงัสวรัิติที�ดี ๆ อยา่งนี� เยอะนะครับแต่วา่
มนัไม่มี มนัมีแต่อาหารที�เราไปกินตอนกินเจ ผมนี�ครับคนจีนนะครับพ่อแม่มาจากเมืองจีน พอถึง
เทศกาลกินเจนี� ผดันํ�ามนั ทอดกะหลํ�าปลีครับนํ�ามนันี�เตม็กระทะเลย 
จิตอาสา: จบัฉ่าย 
คุณวนัชยั: ทอด ทอดเสร็จปัeบแล้วก็เอามาลงหมอ้ เสร็จปุ๊บแล้วก็ถึงจะเอามาต้มตุ๋นให้มนั
เปื� อย นี�ร้อนหมดเลยนะกินแลว้ก็อว้นดว้ยนะ หมี�กึงทุกอยา่งอะไรอยูใ่นนั�นน่ะมนัไม่ใช่อยา่งนี� ที�เรา
เคยกินไออ้ยา่งนั�นนี�มนักินอร่อยดว้ยใช่ไหมครับ แลว้มนัเจคือเขาบอกวา่บริสุทธิD นะ แต่ถา้บริสุทธิD
จริง ๆ มนัตอ้งอยูต่รงนี�แลว้ก็มนับริสุทธิD เพื�อสุขภาพดว้ยนะครับ 
จิตอาสา: อนันั�นเจอร่อย อนันี� เจสุขภาพนะแต่เดีdยวพี�ไปขายเจสุขภาพมนัจะขายไม่ไดน้ะ 
คุณวนัชยั: แต่ถา้สมมติเราจะไปขายอยา่งนั�นนี� เรามีชอ้ยส์ไงครับ เราทาํอร่อยดว้ยเหมือนกบัที�
คุณหมอบอกไงครับวา่เรากินอยา่งนี�  5 วนัแต่อีก 2 วนัไงครับ ให้เรากินพิษบา้งให้มนัร้อน ๆ ขึ�นมา
บา้งอะไรอยา่งนี�พอเราไปขายคนขา้งนอกจริง ๆ นะผมเป็นคนขา้งนอกนี�ผมไม่ชอบกินหรอกครับ
อย่างนี� ลูกชายผมนะครับถา้ไปกินขา้งนอกนี�นะครับปลากะพงนึ� งมะนาวตอ้ง 1 ตวันะ รสแซ่บ ๆ 
ด้วย ถ้าไม่แซ่บขอนํ� าจิ�มมาปรุงนี� เติมลงไป โอ้โหแซ่บบ้านผมนี�กินเผ็ดกันทุกคนเลยนะครับนี�
กลบัไปยงัไม่รู้จะทาํยงัไงเลยนะนี�วา่จะใหพ้วกเขาเปลี�ยนพฤติกรรมยงัไง  
จิตอาสา: ก็ฝากไวว้า่อยา่เพิ�งเป็นพรหม 3 หนา้ อนันี� คุณหมอพดูไปหรือยงัคะ 
คุณวนัชยั: ใช่ครับครับ 
จิตอาสา: ค่ะดว้ยเวลาจาํกดันะคะ  
คุณวนัชยั: ใช่ครับ 
จิตอาสา: เดีdยวใหพ้ี�วนัชยัสรุปนิดหนึ�งนะคะแต่อยา่งที�บอกนะคะจริงพี�เขามีพลงัเยอะจริง ๆ 
ไปฐานไหนก็เจอ 
คุณวนัชยั: ออ้ ใช่ อีกนิดนะครับเรื�องพลงัตื�น ทุกวนันะง่วงมากเลยตี 4 ตั�งนาฬิกาปลุกไวนี้�
งวัเงียทุกวนัเลยแลว้ก็อยากจะนอนต่ออีกแป๊บอีกสัก 10 นาทีอะไรอย่างนี� ทุกวนั แลว้ก็มานั�งหลบั
ตรงนี�ดว้ยนะ แต่วนันี� เป็นวนัแรกนะครับ ที�ตื�นมาตี 4 แลว้สดชื�นมากก็งง ๆ เหมือนกนันะ เมื�อวานนี�
แบกนํ� าอยู่ตรงนี� รดใหญ่เลย รดใหญ่เลยนะ เราก็ว่าเราตอ้งเหนื�อยมากเลยตื�นมาเราตอ้งเพลียนะแต่
เมื�อเชา้ตื�นมาแลว้ก็มานั�ง ก็ไม่หลบัแลว้มนัมีความรู้สึกวา่ ตวัเองนี�อยูดี่ ๆ นี�มนัเหมือนออกกาํลงักาย
มาหรือเปล่าก็ไม่รู้ มนัมีพลงัขึ�นมา วนันี�วนันี�  ๆ มนัเกิดขึ�นมาดว้ย เรามีความรู้สึกวา่วนันี� เราแข็งแรง
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กวา่ปกติ มนัเกิดพลงัอะไรขึ�นมาจาก เราก็ เอะ๊ กินอะไร เราก็เพิ�งกินฉี�ไปเมื�อตะกี�นะ มนัพลงัมนัมีมา
ก่อนกินฉี�เอะ๊ หรือเมื�อวานเราแค่แตะ ๆ มนัก็มีพลงัแลว้ 
จิตอาสา: แค่เมื�อวาน เมื�อวานแค่กินไปนิดเดียวยงัไดพ้ลงัขนาดนี�  
คุณวนัชยั: ไม่หรอกครับผมคิดวา่นะครับ อาหารดว้ยนะครับ แลว้ก็การออกกาํลงักายอีก 1 อ. 
นะครับ อยา่ลืม โอเค 
จิตอาสา: เชา้ ๆ ไดไ้ปเดินเร็วกบัโยคะดว้ยไหมคะ 
คุณวนัชยั: ไปครับโยคะที�นี�ดีมากเออ อีกอยา่งหนึ�งโยคะที�เราดูจากเทปนะครับแลว้ก็คุณหมอ
นี� มนัไดส่้วนหนึ�งนะ แลว้ก็มนัเป็นอะไรที�ดีมากผมขอบคุณมาก ๆ เลยครับจิตอาสาทุกคนนะครับ 
ที�เรามีตอนที�เราจดักลุ่มนั�นล่ะครับเราไดค้วามรู้เพิ�มขึ�นอีกมากมายเลยครับเพราะวา่เราจบัจริง ๆ เรา
ได้เห็นจริง ๆ แล้วก็ถูกจุดจริง ๆ ในรายละเอียดที�มากกว่าเทปนะครับที�เรามาเรียนนะครับ ตอ้ง
ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ จิตอาสา  
จิตอาสา: ค่ะคนอื�นดว้ยค่ะ 
คุณวนัชยั: ป้ารักบุญ คุณพี�ทั�งหลายนะครับที�มาวนันั�นที�ผมกวัซาดว้ย เออ อาจจะเป็นเพราะ 
กวัซาหรือเปล่าที�มนัมีพลงักลบัมานะครับ คุณป้ารักบุญนะครับให้ผมไปกวัซาวนันั�น ขูดออกมา
แลว้ก็โอโ้ห แลว้มนัอาจจะมาเพราะ 1 2 3 นะเออ หลงัจากนั�นมนัก็เลยมีพลงัขึ�นมา   
จิตอาสา: พดูไม่จบจริง ๆ ยงัมีอีกเยอะ  
คุณวนัชยั: ยงัมีอีกเยอะนะครับ 
จิตอาสา: ถา้มีเวลาก็สามารถเล่าไดเ้ยอะเพราะจริง ๆ  
คุณวนัชยั: เวลามนัจาํกดั เดีdยวจะรบกวนเวลาของคุณหมอนะครับ ซึ� งมีค่ามากกวา่ผมนะครับ 
เพราะผมมนัไม่ค่อยมีสาระแต่มาคุยกนัไดน้ะครับ  
จิตอาสา: ไม่หรอก จริง ๆ ทุกท่านก็มีขอ้มูลดี ๆ ทั�งนั�นเลยนะคะ ถา้มีเวลาเดีdยวคุยกบัพี�เขา
ขา้งหลงันะคะจริง ๆ ก็คืออยา่งที�บอก ยิ�งทาํก็ยิ�งได ้
คุณวนัชยั: ครับ 
จิตอาสา: จริง ๆ แลว้พี�เขาคือ ก็คืออยา่งที�คุณหมอเขาบอกวา่ผูใ้หสิ้�งดียอ่มไดสิ้�งดีนะคะ 
คุณวนัชยั: ใช่ครับ 
จิตอาสา: เพราะพี�เขาก็ทาํทาํก็พลงัมาอยา่งที�บอกนะคะ ก็นี�อาจจะคอร์สต่อไปอาจจะเห็นพี�
วนัชยัเป็นจิตอาสาอีกหนึ�งท่านก็ไดน้ะคะ 
คุณวนัชยั: ครับผม อีกอนัหนึ�งนะครับ FMTV จะเปิดเรื�อยเลยครับในหลวงของเราครับ ใน
หลวงของเราครับท่านตรัสอยูปี่หนึ�งนะครับวา่ “Our Loss Is Our Gain” นะครับซึ�ง FMTV นี�มกัจะ
เอาพระราชดาํรัสนี�มาออกบ่อยมาก 
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จิตอาสา: ใช่ 
คุณวนัชยั: แต่ก่อนนี�ก็งงและตกใจมากนะครับ ขาดทุนคือกาํไร ครับ ซึ� งแบบไม่มีใครที�จะคิด
ไดน้ะครับมีกลุ่มของอโศกนี�ครับคิดไดแ้ละขาดทุนคือกาํไรจริง ๆ นะครับขอบคุณมากครับ ครับผม 
จิตอาสา: ค่ะขอบพระคุณพี�วนัชยัมากค่ะ 

 (วนัชยั เบญจพรชยั. สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7)  
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.24 นางทศับูรณ์ พรหมรักษา 
หญิงไทย  
จงัหวดัเชียงใหม่ 
โรคกระดูกทบัเส้นประสาท 
 

 “ดิฉันเป็นโรคกระดูกทบัเส้นประสาท ค่าการทาํงานของตบัสูงเกินมาตรฐาน (SGOT 
100, SGPT 80) (ค่าปกติ 40-45) ปวดหวั อาเจียน กระดูกหลงัคด ไหล่ติด กระดูกไหปลาร้างอก 2 
ขา้ง กระดูกตน้คองอกทุกขอ้ เครียด วิตกกงัวล ซึมเศร้า ผมหงอก ผอม ตกกระสีนํ� าตาล ใช้เทคนิค  
9 ขอ้ของแพทยว์ถีิธรรม เป็นเวลา 6 วนัติดต่อกนั อาการดีขึ�น จนทาํงานไดต้ามปกติ” 

 (ทศับูรณ์ พรหมรักษา. สัมภาษณ์ 2556, ธนัวาคม 2)  
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.25 นางเอมอร แซ่ลิ�ม 
หญิงไทย อาย ุ45 ปี 
กรุงเทพมหานคร 
ปวดศีรษะไมเกรน เลือดออกจากมดลูก มดลูกโต 9 เซ็นติเมตร  

 
“ดิฉนัป่วยเป็นไมเกรน เส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลนั มกัจะมีอาการปวดหวัรุนแรง จนมี

ผลกบัระบบกลา้มเนื�อ บริเวณ ตา แขน ขา ปวดขา้งขวา มีผลต่อระบบการพดู จนตอ้งเขา้รักษาตวัที�
โรงพยาบาล อาการก็ยงัเป็น ๆ หาย ๆ จนไดรู้้จกัการแพทยว์ถีิธรรมตั�งแต่เดือนมีนาคม 2553 ไดป้รับ
สมดุลร้อนเยน็ของร่างกายดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ อาการที�เคยเป็นก็ไม่กลบัมา” 
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อาการเจบ็ป่วย เลือดออกจากมดลูก โรคที�เป็น มดลูกโต 9 เซ็นติเมตร เป็นมาประมาณ 3 ปี 
มีกอ้นเลือดออกจากในมดลูก มาตั�งแต่วนัที� 17 มีนาคม 2556 ออกจนถึงวนัที� 27 มีนาคม 2556 เป็น
เวลา 10 วนั 

ดูแลตวัเองดว้ยหลกัแพทยว์ถีิธรรม ปรับสมดุลร่างกายดว้ยอาหารเป็นหลกั โดย ให้สังเกต 
ตวัเองวา่ ร่างกายตอ้งการ ทานอาหารแบบไหน ซึ� งช่วง 10 วนัแรกนั�น ร่างกายทานอาหารไม่ค่อยได ้
เหม็นกลิ�นนํ� ามนั ของทอด (ไดก้ลิ�นแลว้เวียนศีรษะ) รับประทานนํ� ามะพร้าว นํ� าสมุนไพรฤทธิD เยน็ 
ผลไม ้และนํ�าปัสสาวะ เป็นหลกั ช่วงแรก ๆ กลางคืนจะนอนไม่หลบั มีอาการหายใจไม่ค่อยออกใน
บางครั� ง วิธีแก้ไข ลุกขึ� นกดจุดลมปราณ และกวัซาในจุดที�รู้สึกไม่สบาย จะมีอาการง่วงนอน
ตลอดเวลาเนื�องจาก ออกซิเจนในเลือดนอ้ย มีอาการมึนศรีษะ 
 

 
 

หากวนัไหน ที�มีอากาศเยน็จะเกิดการเกร็งตวัของกลา้มเนื�อ วิธีแกไ้ข กินนํ� าอุ่น อาการ 
ดีขึ�น หลงัจากประจาํเดือนหมด ปัสสาวะในช่วงเวลากลางคืน รสชาติปัสสาวะชืด ไม่มีรสชาติ  
(ไม่อร่อย) กินไม่ลง (นํ� าเปล่ารสชาติดีกว่า) แกไ้ขด้วยการปรับอาหาร จากฤทธิD เยน็เป็นฤทธิD ร้อน 
รสชาติปัสสาวะดีขึ�น 

อาการไม่สบายในช่วงแรกนั�น ร่างกายมีภาวะร้อนเกิน ไม่สามารถรับประทานอาหาร 
นํ� ามนั ของทอด ของเผ็ด มนัได้ กินผลไม้เป็นหลัก หลังจากอาการดีขึ� น เริ� มมีอาการหอมข้าว  
หอมกระเทียม เริ�มทานอาหารได ้ทานผกับุง้แลว้ไม่อร่อย กินไม่ลง เลยทดสอบปรับเปลี�ยนอาหาร
มาเป็นอาหารฤทธิD ร้อน เช่น อาหารที�ทาํมาจาก กระเพรา ขมิ�น มะกรูด ตะไคร้ รู้สึกทานไดดี้ มีพลงั
มากขึ�น จากการสังเกตุตวัเอง หากวนัไหนตื�นมาตอนเชา้แลว้เกิดอาการเกร็งขอ้มือ (เหมือนมือชา) 
ฝ่ามือครึ� งบน จะเหลืองซีด และเริ�มมีอาการเจ็บปลายนิ�ว (ชี�  กลาง นาง) พอรับประทานอาหารฤทธิD
ร้อน ฝ่ามือแดงขึ�น ฝ่ามือดา้นบน สีเป็นปกติ ขดูกวัซาเพื�อใหเ้ลือดลมไหลเวียน (เป็นการกระตุน้การ
สร้างเมด็เลือดแดงและเมด็เลือดขาว) 

ผลตรวจเลือดที�โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ 
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วนัที� Hct เมด็เลือด 
Female 37-47 

W.B.C เมด็เลือดขาว 
5,000-10,000 

Platelet count เกล็ดเลือด 
140,000-400,000 

04/04/56 18.7 4,400 270,000 
17/04/56 19.8 5,000 280,000 
25/06/56 23.3 7,300 395,000 

 

จากอาการที�เป็นดงักล่าว ร่างกายมีอาการเพลีย เดินขึ�นบนัได ทาํงานออกแรงมาก จะมี 
เหนื�อยหอบ แต่พลงัชีวติดี เมื�อไดน้อนพกั อาการดงักล่าวก็จะดีขึ�น ปัจจุบนั เดินขึ�นบนัได ทาํงาน
ออกแรง ไม่เหนื�อยหอบ พลงัชีวติดี ยกเวน้ วนัที� มีประจาํเดือนมา จะมีอาการเพลีย ลุกไม่ค่อยขึ�นแต่
หากไดรั้บประทานผลไม ้อาการจะดีขึ�น 

สรุปเทคนิคที�ใช ้คือ 1. ทานนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็สด /นํ�าปัสสาวะ 2. ออกกาํลงักาย กดจุด
ลมปราณ 3.ปรับสมดุลดว้ยอาหารตามร่างกาย ณ. เวลานั�น ๆ บางวนัก็ทานฤทธิD ร้อน บางวนัก็ทาน
ฤทธิD เยน็ 4.ขดูกวัซา 5.ดีทอ๊กซ์บา้งเป็นบางครั� ง 6. พกัผอ่นใหเ้พียงพอ (รู้เพียร รู้พกั) 
 

อาการไม่สบายนิ�วชํ�าบวม  

 
 
เมื�อวนัที� 1 กรกฏาคม 2556 เกิดอาการนิ�วโป้ง ชํ� าบวมเล็บสีดาํ แกไ้ขตวัเองดว้ยการพอก

ดินที� นิ� ว ดินแห้งเร็วมากในวันที�  พอก และรู้สึกปวดแผลเหมือนตุ๊บ ๆ นิ� วมี ถุงนํ� า ในวันที�  
4 กรกฏาคม 2556 เจาะถุงนํ� าที�นิ�วโป้งเอานํ� าเหลืองและเลือดเสียออก อาการปวลดลง วนัที� 5 
กรกฏาคม สีเล็บดีขึ�น หนงัที�ตดัแหง้ขึ�น ทาํการพอก ซํ� า นิ�วโป้งแหง้ไม่ชํ�าวนัที� 7 กรกฏาคม 2556 

 (เอมอร แซ่ลิ�ม. สัมภาษณ์ 2556, ธนัวาคม 2)  



1310 
 

กรณีศึกษาที� 
2.26 มิสเตอร์เราโน ไลทาไลเนน พอ่บา้นคุณสิริมา ศรสุวรรณ 
ชายชาวฟินแลนด์ อาย ุ67 ปี 
ประเทศฟินแลนด์ 

 
ดิฉัน อายุ 61 ปี ไดน้าํองค์ความรู้การแพทยว์ิถีธรรมมาใช้ดูแลตนเอง ตั�งแต่ พ.ศ. 2554 

จนถึงปัจจุบนั อาการตบัอกัเสบที�เกิดขึ�นก่อนที�เขา้มาศึกษาแนวทางนี�หายไปหลงัจากใชก้ารแพทย์
วิถีธรรมภายใน 1 ปี มิสเตอร์เราโน ไลทาไลเนน (Rauno Laitalainen) อายุ 67 ปี สามีของดิฉัน  
มีอาการลุกไม่ขึ�น ขยบัตวัลาํบาก จากโรคขอ้กระดูกเสื�อม (Degenerative disc disease) เมื�อเดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ดิฉนัไดใ้ชก้ารแพทยว์ิถีธรรมดูแลอยา่งต่อเนื�องจนลุกขึ�นเดินได ้และอาการ
ทุเลาจนหายเป็นปกติ ภายในเวลา 71 วนั อีกทั�งสามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพ ดว้ยการลดการ
บริโภคเนื�อสัตวล์งไดม้าก เพิ�มการรับประทานผกัผลไม ้มีจิตสาธารณะมากขึ�น และลดละการดื�ม
แอลกอฮอล์ เมื�อทาํได้ 1 ปี ส่งผลให้นํ� าหนักลดลงจาก 115 กิโลกรัมเหลือ 90 กิโลกรัมเมื�อ
กลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 แพทยศ์ูนยสุ์ขภาพเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ รายงานว่า 
มิสเตอร์เราโนมีสุขภาพแขง็แรงและมีผลค่าสภาพของตบัแบบน่าประหลาดใจ คือตบัมีสภาพเหมือนกบั
เด็กวยัรุ่นที�ไม่เคยดื�มแอลกอฮอล์ ซึ� งปกติเป็นคนดื�มแอลกอฮอล์เป็นประจาํต่อเนื�องเป็นเวลา 48 ปี 
ส่งผลให้ปัจจุบนัไม่ตอ้งใช้ยาควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง ซึ� งเคยรับประทาน
ต่อเนื�องมาเป็นเวลา 3 ปีและมากวา่ 20 ปี ตามลาํดบั มิสเตอร์เราโนยงัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลการแพทยว์ิถี
ธรรมไปให้นางแวร่า เราติโอ (Veera Rautio) ลูกสาวคนโต ในประเทศฟินแลนด์ดว้ย สําหรับใน
ประเทศไทยมิสเตอร์เราโนไดแ้นะนาํเพื�อนของเขา คือ ดร.เอนก นาคะบุตร นกัพฒันาสังคมอาวุโส 
ซึ� งป่วยเป็นอมัพฤกษใ์นระดบัขยบัขาเดินลาํบากมาก ไดเ้ขา้อบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม เพียง 4 
วนั ก็สามารถวิ�งได้ ปัจจุบัน ดร.เอนก มีสุขภาพแข็งแรง เดินทางไปปฏิบัติงานทั� งในและ
ต่างประเทศได้ตามปกติ และได้แนะนําญาติมิตรให้มาดูแลสุขภาพในแนวทางนี�  พร้อมกับได้
ปวารณาตนรับใชพุ้ทธศาสนาและประชาชนอยา่งเตม็กาํลงั นอกจากนั�นมิสเตอร์เราโน ให้ขอ้มูลการ
ปฏิบติัตนตามแนวแพทยว์ิถีธรรม แก่รองศาสตราจารย ์ดร.วีระ สัจกุล อธิการบดีสถาบนัอาศรมศิลป์  
ซึ� งเป็นมะเร็งลาํไส้ ระยะที� 3 มาเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ครบ 7 วนั ได้ให้ข้อมูลว่า 
มีสุขภาพดีขึ� นทั�งร่างกายและจิตใจ ทั� งได้ตั� งปณิธานว่าชีวิตที� เหลืออยู่จะบาํเพ็ญประโยชน์แก่
แผ่นดินไทย ดิฉันเห็นว่าขอ้มูลนี� เป็นตวัอยา่งที�เป็นรูปธรรมของการแพทยว์ิถีธรรมที�ยงัประโยชน์
แก่มวลมนุษยชาติ ทั�งดา้นสุขภาพกายและจิตวญิญาณ 
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ภาพถ่าย มิสเตอร์เราโนเมื�อตอนพกัรักษาตวัที�สวนป่านาบุญ และผลการตรวจสุขภาพที�ฟินแลนด์ 
 

(สิริมา ศรสุวรรณ. สัมภาษณ์ 2556, พฤศจิกายน 29)  
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.27 นางสาวแกว้เกื�อกลู สุภิวงค ์
หญิงไทย อาย ุ34 ปี 
จงัหวดันครพนม 
กลา้มเนื�ออ่อนแรงซีกซา้ย 
  

อาการป่วยปลายปี 2556 อาการที�เป็นเมื�อวนัที� 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นโรคกลา้มเนื�อ
อ่อนแรง ซีกซา้ย มีอาการร่างกายซีกซา้ยใชง้านไม่ได ้ทรงตวัไม่ได ้ตามองไม่เห็น กระพริบตาไม่ได ้
ปากเบี�ยว  

สาเหตุเกิดจากมีความเครียดสะสม นอนพกัผอ่นไม่เพียงพอ ติดต่อกนันานหลายวนั 
วิธีการดูแลรักษาตวัเอง คือ 1. ดื�มนํ� าสมุนไพรฤทธิD เย็น พร้อมกับนํ� าปัสสาวะบางครั� ง  

2. กวัซา หวั ใบหน้า 3. ดีท็อกซ์ เมื�อมีอาการ เริ�มแรกจะทาํทุกวนั เชา้-เยน็ 4. พอกหน้า บางครั� งแต่ 
ไม่บ่อย 5. แช่มือแช่เท้า ไม่ค่อยบ่อย 6. โยคะ 7. อาหารทานแบบสุขภาพ งดรสเผ็ด รสจัด  
8. ช่วงเวลาที�ป่วยได้ศึกษาธรรมะมากขึ�น ได้ทบทวนธรรม ใคร่ครวญธรรม ที�ผ่านมาเครียดมาก 
เพราะยงัศึกษาไม่มากพอไม่รู้จกักิเลส ลา้งกิเลสไม่เป็น พอไดรั้บธรรมะจากอาจารย ์ที�วา่ “อยา่สร้าง
เงื�อนไขให้ใจเป็นทุกข”์ “สิ�งที�เราไดรั้บเพราะเราเคยทาํมามากกวา่นั�น” แลว้รู้จกัการ ลดกิเลส เพิ�ม
อธิศีลขึ�นเรื�อย ๆ ทานมื�อเดียว ไม่ทานขนมของขบเคี�ยว ไม่ทานไข่ไก่และอาหารที�มีส่วนผสมของ
ไข่ไก่ 9. รู้เพียร รู้พกั รู้จกัประมาณการในการทาํงานมากขึ�น ไม่เครียดกบังานที�ทาํ ทาํไดแ้ค่ไหนก็เอา
แค่นั�น ปล่อยวาง  
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ผลหลงัการดูแลรักษา ช่วง 3 เดือนแรกที�มีอาการ จะมีทุกขม์ากกบัอาการป่วย เพราะสร้าง
เงื�อนไขกบัตวัเองวา่จะตอ้งหายเร่งผล อยากหายเร็ว ๆ ก็จะมีอาการเครียดร่วมดว้ย พอไดอ่้านธรรมะ
ของอาจารย ์เป็นเพราะว่า เราไปสร้างเงื�อนไขให้ใจเป็นทุกข์ แลว้มาเพิ�มการลดกิเลสในเรื�องการ
ทานอาหาร ไม่ทานพริก เน้นรสจืด ไม่ทานไข่ไก่ ไม่ทานขนมของขบเคี� ยว ต่างๆ และยงัลดมื�อ
อาหารลงเหลือ 1 มื�อ พอเราลดกิเลส อาการต่าง ๆ ที�เป็นก็ลดลง อาการดีขึ�น เหมือนคาํที�ว่า ลดกิเลส 
รักษาทุกโรค 

นิดใช้เวลาในการรักษา 1 ปี กบั 3 เดือน ที�หายชา้ เพราะนิดไม่เร่งผลในการรักษาอยาก
หายเมื�อไหร่ก็ได ้เนน้มาทาํบุญทาํกุศล มารู้ตวัอีกทีก็หายไปแลว้ และการที�เราจะหายโรคไดเ้ร็วขึ�น
อีกทางหนึ� งนั�นคือ การบาํเพญ็บุญกุศล นิดบาํเพ็ญบุญดว้ยการลดละเลิกกิเลส เหตุที�ทาํให้ร่างกาย
และจิตวิญญาณเราป่วย และบาํเพญ็กุศลไปดว้ย นิดชอบปลูกผกั ไดป้ลูกผกัแลว้มีความสุขชอบรด
นํ�าตน้ไมใ้หปุ๋้ย มองดูผกัเวลาตน้กาํลงัโต สีเขียว ๆ สวย ๆ มองแลว้มีความสุขมาก ๆ  

สิ�งจูงใจที�ทาํให้นิดมาเป็นจิตอาสา ส่วนหนึ� งเพราะนิดรู้ว่ามาที�นี�แล้วนิดมีทุกข์น้อยลง  
เกิดจากการที�นิดชอบฟังเพลง อ. หมอเขียว โดยเฉพาะเพลงแด่เธอผูถื้อคนัธง เพลงนี� ทาํให้มีพลงั
และกาํลงัใจที�จะทาํความดีเพิ�มขึ�น คุณค่าของชีวติคือการทาํความดี ชีวติเกิดมาเพื�อบาํเพญ็ และเพลง
แด่เธอและผองชน “รักเธอก็รักนะ แต่อิสระยอ่มสูงส่ง นกนอ้ยในกรอบกรงฤารู้ค่าฟ้าเสรี คิดถึงนะ
คิดถึง ทั�งซาบซึ� งคุณความดี แต่งานยงัมากมีมิอาจลม้อุดมการณ์...” ชอบฟังเพลงนี� เพราะไดสื้�อความ
หมายถึงว่า เราตอ้งสละออก สละความรักความผูกพนัที�มีต่อคนที�เรารัก เพื�อมาทาํประโยชน์ที�
ยิ�งใหญ่ เพื�อมวลมนุษยชาติ อีกส่วนหนึ�งเป็นเพราะเราฟังธรรมแลว้ สามารถลดละเลิกสิ�งที�เกินความ
จาํเป็นของชีวิต สามารถทิ�งสิ�งที�ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจ เพื�อลดความทุกข์ลงไปให้
ไดม้ากที�สุด อยา่งเมื�อก่อนเป็นคนที�ตอ้งดูดีเสมอ ถา้วนัไหนรู้สึกดูไม่ดีทาํให้เราไม่มั�นใจ วนันี� เขา้ใจ
แลว้วา่ เราจะไม่ทุกขก์็โดยการไม่สร้างเงื�อนไขวา่ จะตอ้งไดสิ้�งนี�  ถา้ไม่ไดสิ้�งนั�นใจก็ทุกข ์วนันี�ก็เลย
ไม่ตอ้งดูดีก็ได ้

รู้จกัแพทยว์ธีิธรรมปลายปี 2555 เพื�อนพามา หลงัจากนั�นก็รู้จกักบัจิตอาสา ไดมี้โอกาสได้
ฟังธรรมะจากอาจารยห์มอเขียว ใจเพชร กลา้จน ก็รู้สึกมีความศรัทธา ชอบ ไดฟั้งธรรมะที�ไม่เคยฟัง
มาก่อนซึ� งแตกต่างจากที�ไดย้ินมา ถูกจริต รู้สึกว่าธรรมะแบบนี� ใช่เลย เห็นความเมตตาที�อาจารยมี์
ให้กับลูกศิษย์ทุกท่าน เลยรู้สึกประทบัใจในหมู่กลุ่มก็เลยมาคบคุ้น แล้วก็ลาออกจากงานที�ทาํ 
ออกมาแลว้ก็มาเรียนรู้กบัหมู่กลุ่ม มาฝึกปฏิบติัธรรม มาเรียนรู้ธรรมะ มาฝึก ลด ละ เลิก กิเลส มา
เรียนรู้ฝึกฝนการเพิ�มอธิศีล ขดัเกลากิเลส ตวัอยา่งเช่น 1.ถือศีล 5 2.ไม่ทานเนื�อสัตวไ์ข่ นม 3.ทานมื�อ
เดียว 4.ไม่ซื�อเสื� อผา้ 5.ลดเครื�องใช้ให้น้อยลงหรือไม่ใช้เลย สบู่ เครื�องสําอาง เครื�องหอมต่าง ๆ  
6.ไม่สะสมขา้วของเครื�องใช ้7. อยูง่่ายนอนง่าย นอนเตน็ท ์8.ประหยดั ใชจ่้ายเฉพาะที�จาํเป็น  
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นิดมาอยู่มาไดเ้กือบ 2 ปี แลว้ รู้สึกวา่ตวัเองมีพฒันาการ มีความเจริญทางธรรมมากขึ�น 
เมื�อเทียบกบัเมื�อก่อน  ไดพ้ี�นอ้งในหมู่กลุ่มช่วยขดัเกลากิเลส ช่วยตกัเตือน ช่วยเหลือเมื�อเราเจ็บป่วย 
พี�น้องจะดูแลกันดีมาก ๆ พึ� งแก่ พึ� งเจ็บ พึ� งไข้กันได้รู้สึกดีใจมาก ๆ ที�ได้อยู่ในหมู่ ดี มิตรดี 
สิ�งแวดลอ้มที�ดี ภูมิใจที�มีส่วนไดช่้วยงานอาจารย ์ไดช่้วยคนป่วย ไดช่้วยเหลือเกื�อกูลผูอื้�น ช่วยงาน
สังคม ไดม้าอยูอ่ยา่งพอเพียง ไดเ้สียสละและรู้ถึงความรู้สึกที�ทาํเพื�อผูอื้�นโดยไม่หวงัผลตอบแทนใด 
ๆ รู้สึกวา่ชีวติเรามีคุณค่ามีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ ที�สําคญัไดมี้ความเจริญทางธรรมขึ�นเรื�อย ๆ ธรรมะ
ที�อาจารยใ์หน้าํมาใชท้าํดีมาก ๆ ลดอตัตามาก ๆ จะเป็นสุขมาก ๆ  

การเผยแพร่ส่วนมากนิดจะให้คาํปรึกษาผูป่้วยทางเฟสบุคส์ และโทรศพัท์ บางครั� งจะ
ได้รับขอ้มูลไม่ครบ ก็พยายามสอบถามขอ้มูลให้ครบถว้นที�สุด เพื�อจะได้ให้คาํตอบกบัผูป่้วยได้
ใกล้เคียงที�สุด เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองตามหลกัแพทย์วิถีธรรม  
คือการลดกิเลส เพิ�มอธิศีล อ่านธรรมะ ทบทวนธรรม และรู้เพียรรู้พกัแนวทางในการพฒันาจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธที�เป็นอยู่ในปัจจุบนันี� ก็ ดีแล้ว มีหมู่ กลุ่ม ประชุมกนัเป็นเนืองนิตย ์ทบทวนธรรม 
จริง ๆ แลว้ที�มีอยูม่นัมากพออยูแ่ลว้ เหลือแต่จะปฏิบติัตน พากเพียร ทาํให้มากเป็นประจาํ แนวทาง
ในการเผยแพร่การแพทยว์ิถีธรรม ควรเนน้สื�อสารให้มากขึ�น เพราะบางพื�นที�ประชาชนยงัไม่ไดรั้บ
ข่าวสาร และสาระประโยชน์หรือขอ้คิดที�ไดจ้ากการร่วมเดินธรรมจาริก 2 ครั� ง ทาํให้รู้ธรรมใหม่ ๆ 
ทุกครั� งที�เดิน ไดเ้รียนรู้การชดใชว้ิบาก รับรู้ถึงความลาํบาก ทาํให้แข็งแกร่งมากขึ�น อดทนมากขึ�น 
แกร่งทั�งทางร่างกายและจิตใจ 

  (แกว้เกื�อกลู สุภิวงศ.์ สัมภาษณ์ 2558, มีนาคม 2)  
 

  
กรณีศึกษาที� 
2.28 นายสู่แสงสูญ มีมา 
ชายไทย อาย ุ36 ปี 
จงัหวดัมุกดาหาร   
  

ขา้พเจา้ นายสู่แสงสูญ มีมา จะขอให้ประวติัในการมาเป็นจิตอาสา “แพทยว์ิถีธรรม” 
หลงัจากที�หนัหลงัใหก้บัเมืองหลวง ขา้พเจา้ก็มาอยูต่่างจงัหวดัที�พิษณุโลก และหวงัวา่จะไปช่วยงาน 
และเรียน พอไดป้รึกษากบัอาท่านหนึ�งที�เคยอยู่ ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง ท่านนั�นไดบ้อกว่า 
ไปฝึกกบัหมอเขียวก่อน ถา้อยู่ไม่ไดอ้ย่าหวงัจะไปอยู่อโศก ขา้พเจา้ก็ไดติ้ดตามมาเขา้ค่ายดว้ย ซึ� ง
เป็นค่าย “แฟนพนัธ์ุแท”้ 
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พอมาถึงก็ไม่รู้ว่าการปฏิบติัตวัเป็นอย่างไร ก็ทาํตามเขาไป และก็เดินไปที�ศาลาบรรยาย  
ก็ไดผ้่านหมอเขียว อาท่านนั�นก็ไดแ้นะนาํขา้พเจา้ให้รู้จกัอาจารยห์มอเขียว ก็มีความเห็นว่าก็เป็น
บุคคลธรรมดาเป็นหนุ่มใหญ่ และไดแ้จง้ความประสงค์ว่า จะมาฝึกฝนเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ 
และก็ไดข้อตวัเพื�อที�จะไปทานอาหารที�ศาลาบรรยาย พอทานอาหารเสร็จก็กลบัมาที�พกัเพื�อพกัผอ่น  

ไดเ้วลาที�อาจารยบ์รรยาย ขา้พเจา้จึงเดินมาศาลาเพื�อฟังบรรยาย ระหวา่งทางขา้พเจา้ก็ได้
ยินเสียงของหมอบรรยายเกี�ยวกับธรรมะ อาการตอนนั� นเหมือนลมพัดมาที�ใบหน้าวูบหนึ� ง  
(เป็นคาํพูดไหนก็จาํไม่ได ้น่าจะทุกคาํ) พอไดย้ินอาจารยก์ล่าวถึง หลกันิยาม 5 (อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตต
นิยาม กรรมนิยาม ธรรมนิยาม) และไดแ้จกแจงวา่เป็นมาอย่างไร ไดส้อดร้อยกนัอย่างลงตวังดงาม 
และยงัโยงไปสอดร้อยกบัหลกัปฏิจจสมุปบาท (อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผสัสะ 
เวทนา ตณัหา อุปาทาน ภพ ชาติ จึงมี ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาส กองทุกขท์ั�ง
มวลยอ่มเกิดดว้ยประการฉะนี� ) อีก โอว้...ขา้พเจา้ไม่เคยไดย้นิไดฟั้งจากที�ไหนมาก่อนในตอนนี�  เป็น
คาํพดูที�ขา้พเจา้หาคาํตอบมาตลอด ขา้พเจา้หมั�นถามตวัเองตลอดมาวา่ คนเราเกิดมาทาํไม คาํตอบที�
ไดก้็ยงัไม่ใช่ คือมนัยงัมีคาํถามต่อ คือยงัไม่ตรงสัจจะ แต่พอไดฟั้งอาจารยก์ล่าวถึงหลกันิยาม 5 
หลกัปฏิจจสมุปบาท แลว้ความสงสัยไม่มีแมน้อ้ย และยงัมีธรรมะขอ้อื�น ๆ สูตรอื�น ๆ ที�อาจารยไ์ด้
ยกมาอธิบายอีก เป็นการบรรยายที�แปลกพิสดารมาก ๆ เรียกวา่ไดฟั้งธรรมะจนชุ่มหู 

หลงัจากจบค่าย ขา้พเจา้ก็ได้เข้าร่วมประชุม และได้แจง้ในที�ประชุมว่าจะขอมาศึกษา
เรียนรู้ในการดูแลตวัเองกบัหมู่กลุ่ม และไม่ไดก้าํหนดวนักลบั (ขา้พเจา้ไม่รู้วา่มาสังเกตการณ์ก็ได)้  

ตั�งแต่ขา้พเจา้ไดม้าอยูภ่ายใตค้าํสั�งสอนของอาจารยห์มอเขียว ขา้พเจา้ก็ไดรั้บความรู้ทาง
ธรรม ไดป้ฏิบติัธรรมอยา่งถูกตอ้งถูกตรง ทาํให้รู้จกักามคืออะไร กิเลส อตัตาเป็นตวัอยา่งไร และตวั
ละเอียด ๆ อีกมากมายทีเดียว 

มาอยูใ่นค่ายขา้พเจา้ก็ไดท้าํงานทุกอยา่งจริง ๆ แต่ไม่มีเงินเดือนนะ กินฟรี อยูฟ่รี โอว้..มนั
เบามนัสบายกว่าอยู่ข้างนอกอีก ไม่ต้องดิ�นรน ไม่ต้องคิดเรื� องเงิน การหางาน เข้างานออกงาน  
จะหยดุวนัไหน โอย้..จิปาถะ นรกจริง ๆ พอไดม้าอยูที่�นี� ตดัไดห้มดและไม่ไดย้ึดติดดว้ย โอว้..ชีวิต
มนัช่างเบาสบายอะไรอย่างนี� หนอ และช่วงที�ไม่สบายมกัจะเป็นปวดเนื�อปวดตวั จากการทาํงานหนัก
และอาหารรสจดั แสดงวา่พลงังานมนัเกินแลว้ จึงตอ้งลดพลงังานลง โดยหนัมาทานแค่ขา้วกบัเกลือ 
ผกัลวก และถั�วลิสงคั�วหรือตม้ก็ได ้จะทาํใหอ้าการไม่สบายหรือเจบ็ป่วยทุเลาได ้ภายในไม่เกิน 2 วนั 

ขา้พเจา้ไดม้าอยูที่�ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง “สวนป่านาบุญ 1” 
เมื�อ 22 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบนั และคงอยูที่�นี�ตลอดไปเพื�อบาํเพญ็กุศลเพิ�มบารมีใหต้วัเอง เพื�อ
การบรรลุธรรมสูงสุดของขา้พเจา้ และขอขอบพระคุณอาจารยห์มอเขียว (ใจเพชร กลา้จน) ที�ได้
อบรมสั�งสอนศิษยดื์�อ ๆ คนหนึ�ง (หวัรั�น อตัตาจดั) ใหเ้บาบางลงได ้

 (สู่แสงสูญ มีมา. สัมภาษณ์ 2558, มีนาคม 2)  
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กรณีศึกษาที� 
2.29 นางประภาวลัย ์เล็กประสมวงค ์
หญิงไทย อาย ุ55 ปี 
จงัหวดัปทุมธานี 
ภูมิแพอ้ากาศ  

 

เกิดวนัที� 17 พฤศจิกายน 2503 ที�อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และมาอาศยัที�อาํเภอ 
ลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี เดิมมีอาชีพอิสระ (ขายประกนั) ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

เมื�อปี 2526 ไดป่้วยเป็นวณัโรคปอดทีบีที�ปอด สาเหตุมาจากการทาํงานเป็นเสมียนที�ร้าน
ซ่อมรถจกัรยานยนต ์

อาการอ่อนเพลีย นํ� าหนกัลด มีไขรุ้ม ๆ ตลอด ช่วงบ่าย ๆ ไอเป็นเลือดไอแห้ง ๆ เจ็บหนา้อก 
ไปรักษาที�โรงพยาบาลโรคทรวงอก โดยไดใ้ชว้ิธีฉีดยาเขา้ที�สะโพกทุกวนัเป็นเวลาหกเดือน ผลเชื�อ
ที�ปอดหายไป อาการปกติ  ปัจจุบนัจึงมีอาการภูมิแพ ้ อากาศเวลาอากาศเปลี�ยน ถา้ปรับไม่ทนัจะมี 
ไขรุ้ม ๆ อยูบ่่อย ๆ 

ในปีพ.ศ. 2546 ไดต้รวจพบว่าเป็นความดนัสูงเนื�องจากทานอาหารรสจดั เครียดกบัการ
ทาํงาน พกัผอ่นนอ้ยทาํให้ความดนัขึ�นถึง 180 หมอบอกวา่อนัตรายมาก ถา้ปล่อยไวอ้าจทาํให้เส้น
เลือดสมองแตกได้ ผลอาจเป็นอัมพาตได้ จึงจัดยามาให้กิน แต่ไม่กิน ใช้วิธีดูแลเรื� องอาหาร 
หันมากินเจแต่ยงัไม่เข้าใจมากพอ ตรวจพบว่าเป็นไขมนัในเลือดสูง เพราะชอบกินของทอด 
สาหร่ายทอด ขนมกรุบกรอบ นํ� าอดัลม ประมาณ พ.ศ. 2546 พบก้อนเนื�อที�รังไข่ด้านขวาโต 5 
เซนติเมตร ปล่อยทิ�งไวป้ระมาณสองปี ตรวจโตขึ�น10 เซ็นติเมตร หมอนดัผา่กรกฎาคม 2548 ก่อน
ผา่ตรวจพบรังไข่ดา้นซ้ายมีกอ้นเนื�อประมาณ 2 เซนติเมตร และพบตบัขาวซีดมาก แนะนาํให้ผา่ตดั
รังไข่ทั�งสองขา้งออก ส่วนตบัซีดไม่ไดแ้นะนาํอะไรและหมอแถมตดัไส้ติ�งออกให้อีกดว้ย หมอจดั
ยาฮอร์โมนให้แต่ไม่กินเพราะกลวัมะเร็งเตา้นมต่อมา หลงัผา่ตดัรังไข่ประมาณ สี� เดือนมีอาการใจ
สั�นและวบูไปมารู้สึกตวัวา่สลบไปประมาณสี�โมงเยน็เริ�มอาการตั�งแต่เที�ยง หลงัรู้สึกตวัก็มีอาการมึน
หวัมาตลอด ความจาํเริ�มเสื�อม มีอาการเหนื�อยบ่อย ๆ การเตน้ของหวัใจไม่ปกติ เวลาเหนื�อยหายใจ
ไม่สะดวก จึงเริ�มหันมาดูแลดา้นอาหามาเริ�มกินอาหารเจแบบไม่มีเนื�อสัตว ์รู้สึกว่าดีขึ�นมาเรื�อย ๆ 
จนลูกชายเกิดอุบติัเหตุตอ้งผ่าตดัสมอง จึงตอ้งพกังานขายประกนัมาดูแลเป็นเวลาสองปี ร่างกาย 
ไม่ค่อยไดพ้กัผ่อนทาํให้มีสภาวะปวดแข็งตึงชาตั�งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้ มีไขไ้อเจ็บคอกินยาหาย
สองสามวนัเป็นอีก ดูอาการแล้วไม่ดีขึ�น ยาแค่กดประสาทเราเท่านั�น จึงหาวิธีที�จะไม่กินยา ได้
เปิดเวป็คน้หาแพทยท์างเลือกขึ�นได้พบคาํว่าหมอเขียว จึงได้โทรศพัท์สอบถามเพื�อขอเขา้เรียนรู้ 
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ประมาณสิงหาคมที�มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นงานรวมพลคนรักสุขภาพครั� งที� 1 เดือนต่อมาจึงสมคัรเขา้
ค่ายสุขภาพที�สวนป่านาบุญดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร ทางค่ายให้จิตอาสาดูแลโดยให้สมุนไพรที�
ชื�อวา่ สี� คูณร้อยมีผงถ่านนํ�าสกดัยา่นาง นํ� ามนัเขียวมรกตและยาพระพุทธเจา้โ (ฉี�ใครก็ได)้ ตอนเป็น
ไข ้คิดวา่ถา้ไม่ดีขึ�นก็จะกลบับา้นตอนเชา้ แต่พอเชา้รุ่งขึ�นอาการเราหายไปหมดเลย อาการปวดเมื�อย
เนื�อตวัหายไป ไอเจบ็คอหาย มีอาการไอเล็กนอ้ยบา้งบางครั� ง ปวดแขง็ตึงชาทั�งตวัหายไป ขาที�ตึงจน
กา้วเดินไม่ออกหายไปน่าอศัจรรยใ์จมาก ๆ พอกลบัไปบา้นจากที�ไม่เคยกา้วขึ�นบนัได ก็สามารถขึ�น
สะพานลอยไดโ้ดยไม่ปวดเมื�อย ทาํให้เราไดรู้้ว่าการดูแลสุขภาพ แบบธรรมชาตินี� เป็นการรักษาที�ดี
และวเิศษสุด ๆ 

เดือนต่อมาจึงตดัสินใจมาเรียนรู้เพิ�มเติมในค่าย ไดม้าใช้ชีวิตเรียบง่ายพึ�งตนเอง โดยใช้
หลกัแพทยว์ถีิธรรม ยาเกา้เมด็ทุดเมด็ ดูแลต่อเนื�องมาตั�งแต่เดือนกนัยายน 2555 จนกระทั�งมาเขา้ค่าย
แฟนพนัธ์ุแท ้ค่ายพระไตรปิฏก ฝึกกินอาหารมื�อเดียว ปฏิบติัธรรมเดินจาริก 23 กิโลเมตรจากอุ่มเหมา้
ถึงพระธาตุพนม ต่อดว้ยการบาํเพ็ญธรรมที�ราชธานีอโศก ผลที�ไดรั้บเกินคาด นํ� าหนกัตวัเหลือ 84 
กิโลกรัม (หลงัคลอดลูกชายนํ� าหนกั 96 กิโลกรัม ลดไดเ้ต็มที�เหลือ 86 กิโลกรัม โดยใชเ้วลายี�สิบปี
แลว้ก็ไม่ลงกวา่นี� ) แต่พอมาปฏิบติัตวัตามหลกัแพทยว์ิถีธรรมนํ� าหนกัตวัลดลง 24 กิโลกรัมภายใน
สามเดือน คือเดือนธันวาคมเดินจาริกไปบา้นราชฯ ต่อด้วยงานตลาดอาริยะ จนถึงเดือนมีนาคม 
2556 รู้สึกดีมาก ๆ ตวัเบาสบายนํ� าหนกัลดเหลือ 60 กิโลกรัม ต่อมาปลายเดือนมีนาคมเป็นช่วงที�
มะม่วงกาํลงัดก กินมะม่วงสุกมากเกิน บวกกบัสภาวะร้อนจากการเดินทางไกล ทาํให้เกิดแผลพุพอง 
เอาฉี�แช่ก็แลว้ ผงฝาดพอกก็แลว้ พิษก็ยงัออกมาอีกมากมายแผลพุพองเต็มขาทั�งสองขา้ง เดินไม่ได้
ตอ้งนั�งแลว้คลาน ทาํงานไม่ไดเ้ป็นเวลาสามเดือน ดื�มฉี�ตลอด ดื�มนํ� าสมุนไพรฤทธิD เยน็ตลอด ทาน
อาหารปรับสมดุล ดีท็อกซ์วนัละหลาย ๆ ครั� ง (3 ครั� งขึ�นไป) แผลเริ�มหายเร็วมากแต่พอเราเร่งผล 
คืออยากให้หายก็หาวิธีการใครแนะนาํอะไรก็ทาํยิ�งทาํให้หายยากขึ�น จนเราเกิดความเบื�อ รําคาญ 
ปล่อยวาง หายก็ไดไ้ม่หายก็ได ้เบื�อที�จะดูแลแลว้ ปรากฎวา่ ปากแผลที�เปิดมานานหลายเดือนเริ�มปิด
สนิทแห้งและหายไปเองโดยที�เราไม่ไดใ้ส่ใจมากเหมือนเมื�อก่อน หลงัจากปากแผลปิดสนิทดีแลว้ 
ก็ยงัดูแลดว้ยหลกัการแพทยว์ิถีธรรมต่ออีกจนหายเป็นปกติ มาสังเกตดูว่าเนื�อเยื�อพงัผืดที�ปิดตาดาํ
ดา้นขวาไดห้ายไปจากการหยอดตาดว้ยนํ� าสกดั ซึ� งเมื�อก่อนพงัผืดที�ปิดตาดาํขา้งขวานี� เป็นมานาน
หลายปีแลว้ เวลาโดนลมเขา้ตาหรือแอร์ในรถ เวลาขบัรถตาจะแดงเส้นเลือดจะแดง พอไดใ้ชน้ํ� าสกดั
หยอดตาพงัผดืหายไป หยอดหูการไดย้ินของหูที�อื�อก็หายไปดว้ยวิเศษมากเลยนํ� าสกดัสมุนไพรฤทธิD เยน็ 
จากการดื�มนํ�ายา่นางสมํ�าเสมอ ในยา่นางมีแคลเซี�ยมสูงมาก ดูไดจ้ากเล็บหวัแม่เทา้ทั�งสองดา้น ซึ� งแต่
ก่อนเล็บเป็นสีเขียวออกดาํเป็นคลื�นแตกเป็นล่องฉีกออกจากหนัง และเล็บหัวแม่มือทั�งสองขา้ง 
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ก็ออกดาํและแตกเล็กนอ้ยจากสภาวะกระดูกพรุน โดยวดัจากเครื�องวดัมวลกระดูกปัจจุบนัหายดีเป็น
ปกติดี เนื�อเล็บตื�นขึ�นเตม็สีเล็บออกเป็นชมพ ู

การดูแลด้วยหลกัการแพทยว์ิถีธรรมของดิฉันจึงนับว่าเป็นผลดีอย่างมาก ที�คน้พบโดย
อาจารยใ์จเพชร กล้าจน ผูที้�ทาํความเพียรที�ตนและช่วยผองชนให้พน้ทุกข์ได้ ขออนุโมทนาสาธุ  
กบัท่านอาจารยแ์ละทีมงานแพทยว์ถีิธรรมทุก ๆ ท่านดว้ยค่ะ 

การปฎิบติัตวัดว้ยหลกัการแพทยว์ถีิธรรม ยา 9 เมด็ 
1. ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็ทุกวนั และเวลาทอ้งวา่ง 
2. กวัซาตั�งแต่ศีรษะ จรดปลายเทา้ ตามแต่โอกาสที�มี 
3. สวนลา้งลาํไส้ดว้ยนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็และปัสสาวะทุกวนัตามเวลาเหมาะสม 
4. แช่มือแช่เทา้และส่วนที�ไม่สบาย ปวดหลงับ่อย ๆ (ขบัรถนาน ๆ) แช่สะโพกดีมาก ๆ  
5. พอกหนา้ดว้ยผงพอกผสมถ่านนาํสมุนไพรเยน็ผสมดว้ยกากสมุนไพรเยน็ตามบริเวณที�

ไม่สบาย 
6. โยคะ กดจุดลมปราณหลงัตื�นนอนตอนเชา้และเขา้นอน (ก่อนสามทุ่ม) 
7. กินอาหารปรับสมดุลตามลาํดบัตามอาการร้อนเยน็หรือร้อนเยน็พนักนั คือนํ�าสมุนไพร

ฤทธิD เยน็สด ผลไมส้ด ผกัสด และอาหารผา่นไฟ 
8. ใชธ้รรมลดละกิเลส ผอ่นคลายเบาสบาย ไม่กงัวล ไม่เร่งผล ไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค 
9. เพียรใหห้นกัพกัใหพ้อ พอดีกบัร่างกาย อยา่หนกัจนป่วยไม่เบาจนเกียจคร้าน 

 (ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค.์ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 2)  
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.30 นายวรวตัร ขาํเจริญ 
ชายไทย อาย ุ40 ปี 
จงัหวดัราชบุรี 
 

สุขภาพแข็งแรงดี ไม่ค่อยเจ็บป่วย มีเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ปวดฟัน เหงือกอกัเสบ เล็บ
อกัเสบ ซึ� งตอนนั�นยงัไม่รู้วา่เกิดจากรับประทานอาหารฤทธิD ร้อนมากเกินไป ตอนเป็นโรคสะเก็ดเงิน
ในช่วงกลางปีที�ผา่นมา (2556) ขา้พเจา้รู้สึกเจบ็เสียว ๆ บริเวณกลางหลงั ช่วงเอว ไม่ไดคิ้ดอะไรมาก 
คิดว่ายกของหนกั กม้ ๆ เงย ๆ จึงเจ็บเอว ต่อมามีตุ่มใส ๆ ขึ�นมาบริเวณขา้งกระดูกสันหลงับริเวณ
เอว และเริ�มลุกลามมากขึ� นไปตามแนวเส้นประสาทรอบเอวไปด้านขวา ลามไปด้านหน้าท้อง 
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บริเวณสะดือ จึงรู้วา่เป็นงูสวดั ซึ� งเกิดจากเชื�อไวรัสชนิดหนึ�ง ซึ� งฝังตวัอยูบ่ริเวณปมประสาท เมื�อภูมิ
ตา้นทานร่างกายเริ�มอ่อนแอ จะขยายตวัออกมาที�ผิวหนงั ทาํให้เกิดการอกัเสบ ปวดแสบปวดร้อนมี
ไข ้บางคนมีอาการแทรกซอ้นถึงขั�นป่วยหนกั 

สาเหตุน่าจะมาจากการช่วยกดจุดลมปราณนวดและกวัซาให้ผูป่้วยมะเร็ง และในช่วงนั�น
พกัผอ่นนอ้ย นอนดึก ทาํใหมี้พิษร้อนจากผูป่้วยถ่ายเทมาที�เรา เมื�อร่างกายมีความร้อนมากเกินไป ทาํ
ใหภู้มิตา้นทานตํ�า เชื�อไวรัสจึงขยายตวั เมื�อทบทวนถึงสาเหตุและวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยแลว้ ตาม
หลกัแพทยว์ิถีธรรมเราถือวา่ เจ็บป่วยดว้ยภาวะอาการร้อนเกิน มีอาการปวดบวมอกัเสบ ออกร้อน 
ตอ้งแก้ไขโดยใช้ยาเย็น เพื�อปรับให้ร่างกายเย็นลง จึงใช้ผงถ่านผสมดินสอพอง และนํ� ามนัเขียว
เล็กน้อย พอกทาบริเวณที�เกิดตุ่มใส ๆ ผา่นไป 1 วนั ตุ่มใส ๆ ยุบแห้งลง ไม่มีอาการปวดแสบและ
หยุดลุกลาม ซึ� งปกติที�เคยเห็น คนที�เป็นตุ่มใส ๆ จะขยายใหญ่ขึ�น และมีอาการปวดแสบออกร้อน
มากจนมีไข ้นอกนั�นยงัใช้วิธีการระบายพิษร้อนอย่างอื�นอีก คือ รับประทานอาหารรสอ่อนลงอีก 
โดยเนน้ขา้วกบัผกัสด ผกัตม้เป็นหลกั ทาํดีทอ็กซ์บา้ง ใชโ้ยคะกดจุดลมปราณ เพื�อเร่งการระบายพิษ
ร้อนออกจากร่างกาย และไม่เครียดวติกกงัวล ทาํอารมณ์ใหแ้จ่มใส ตุ่มใส ๆ ก็แห้งและหายเป็นปกติ 
โดยไม่ใชย้าทาหรือรับประทานยาใด ๆ  

รู้จกัการแพทยว์ถีิธรรม จากทีวดีาวเทียม FMTV ของชาวอโศก แรงจูงใจที�ทาํใหม้าเป็น
จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ คือ รู้วา่แก่นของแพทยว์ถีิธรรมคือ ลดกิเลส รักษาโรค ธรรมะเป็นการรักษา
โรคทุกโรคอยา่งย ั�งยนื 

ไดเ้ผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม ให้กบัสมาชิกในครอบครัว โดยเริ�มแรกทาํที�ตวัเองเป็น
ตวัอยา่งทั�งลดละเลิกสิ�งไม่ดีทั�งหมด ใชธ้รรมะเป็นหลกัเป็นตวันาํ ปรับเรื�องอาหารใหส้มดุลร้อนเยน็
กบัร่างกาย ออกกาํลังสมํ�าเสมอและครบถ้วนมากขึ�นและใช้ข้อที�เหลือถอนพิษปรับสมดุลตาม 
ความเหมาะสมกบัตวัเรา ปัจจุบนัเริ�มมีคนมาขอคาํแนะนาํใหช่้วยเหลือเพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ  

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม หลกัสูตรนี�สวนทาง
กบักิเลสและความเคยชิน ตอ้งใช้หลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้เป็นหลกั เมื�อกิเลสลด ปัญญาจะ
เพิ�มขึ�น จะเกิดพลงัใหเ้ราดูแลสุขภาพ 

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือ เผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม หลกัปฏิบติัของ 
แพทย์วิถีธรรมสวนทางกับความเคยชินและวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบัน ซึ� งเป็นอุปสรรคใหญ่ 
ทางแกไ้ขคือ ทาํความผาสุกที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา  

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรมคือ 
ลดกิเลส ละบาป บาํเพญ็กศุลจนจิตใจเบิกบานแจ่มใส จะสร้างพลงัในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม
ดูแลตนเองตามหลกัแพทยว์ถีิธรรมไดอ้ยา่งย ั�งยนื 
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เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือ เผยแพร่ความรู้
การแพทยว์ิถีธรรม มีองคป์ระกอบ 2 ขอ้ที�จะช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้แก่ผูอื้�น 1.บารมีของเรา 
2.วิบากของเขา ยิ�งมีบารมีมากก็จะช่วยคนไดม้าก สั�งสมบารมีโดยละบาป บาํเพญ็กุศล ช่วยคน ลด
กิเลสไปเรื�อย ๆ บารมีจะเพิ�มขึ�นคนจะศรัทธาจะช่วยคนไดม้ากขึ�น ส่วนวิบากของเขาของเก่าช่วย
ไม่ไดแ้ต่พาละบาป ทาํกุศลความดีใหม่ ๆ เพื�อบรรเทาให้วิบากไม่ดีเบาบางลงได ้เมื�อวิบากไม่ดีเบา
บางลงเขาจะรับสิ�งดี ๆ ที�เราให้ได้ง่ายขึ�น เช่น ในค่ายสุขภาพก็พางดเนื�อสัตว ์พาทาํงานที�เป็นกุศล  
สวดมนตฟั์งธรรม เป็นตน้ 

รูปแบบหรือแนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ิถีธรรมควรปรับให้เหมาะสมกบักลุ่ม
บุคคล สถานที�ควรพร้อมจะปรับเปลี�ยนไดต้ลอดเวลา แต่ควรรักษาแก่นของแพทยว์ิถีธรรมไว ้คือ 
สมดุลร้อนเยน็และลดกิเลสรักษาโรค สาระประโยชน์หรือขอ้คิดที�ไดจ้ากการร่วมเดินธรรมจาริก ได้
ทดสอบความแขง็แกร่งทั�งร่างกายและจิตใจ สร้างความรักความสามคัคีในหมู่พี�นอ้ง 

 (วรวตัร ขาํเจริญ. สัมภาษณ์ 2557, พฤษภาคม)  
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.31 นางสาวนงนุช พาสนาโสภณ 
หญิงไทย อาย ุ46 ปี  อาชีพ ทาํบญัชี (พนกังานบริษทั หรือ Freelance) 

จงัหวดัชลบุรี  
 

                

 

โรคที�เป็นก่อนพบแพทยว์ถีิธรรม :  
1. ปวดหวัไมเกรนกวา่ 20 ปี  
2. คลอเรสเตอรอลสูง ความดนัโลหิตสูง ระบบยอ่ยมีปัญหา   
3. ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลงั สะบกั บ่า ไหล่  
4. แผลร้อนในในปาก เป็นประจาํทุกเดือน 
5. ภูมิแพ ้นํ�ามูกขน้ไหลลงคอตลอดเวลา 
 
การปฏิบติัตวัหลงัจากพบแพทยว์ถีิธรรม 
รู้จกัแพทยว์ิถีธรรมเมื�อตน้เดือนมีนาคม 2557 ทาง ww.morkeaw.net/com, Youtubeโดย

ฟังคุณหมอบรรยายทาง Youtube ช่วงแรกเกิดความสงสัยว่าโรคทุกโรคหายไดอ้ยา่งไร ฟังจนได้
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คาํตอบวา่เมื�อเมด็เลือดขาวแขง็แรงโดยใชส้มดุลร้อนเยน็ โรคทุกโรคหายไดห้มด จึงปรับพฤติกรรม
ใหม่โดย  

1. ปรับเรื� องอาหารเป็นอนัดบัแรก (ปกติทานมงัสวิรัติ) จากคนที�ทานเปรี� ยว เค็ม เผ็ด 
ปรับมาทานค่อนขา้งจืด ลดการปรุงแต่งเหลือแต่เกลือ ซีอิ�วขาว (ใส่บา้งเป็นบางครั� ง) คุมเรื� องผกั
ฤทธิD ร้อน-เยน็ ใส่วตัถุดิบเจนอ้ยลง จนกระทั�งไม่ใส่เลย และเหลือใส่เกลือเพียงอยา่งเดียวไม่เกิน 0.5 
ชอ้นชาต่อวนั ทานนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็สดบา้งเท่าที�จะหาพืชทาํได ้และปรับเหลือทานมื�อเดียว 

2. ลด และหรือตดัการทานขนม ของที�รู้วา่เป็นพิษกบัร่างกายและทานอาหารให้เป็นมื�อ
ไม่ทานจุบจิบ ปรับจนปัจจุบนัแทบจะไม่ทานขนมแลว้ 

3. ทาํดีทอ็กซ์กวัซา พอกทา โยคะ กดจุดลมปราณ ธรรมะ  
อาการป่วยและการรักษาเมื�อพบแพทยว์ถีิธรรม 
1. ปวดหวัไมเกรนกวา่ 20 ปี  
อาการมีทั�งปวดหวัขา้งเดียว ขมบั และหรือปวดกระจายทั�วหวั จากที�กินยาพาราเซตามอล

หายบา้งไม่หายบ้าง จึงเริ�มกินยาแก้ปวดไมเกรน Cafergot  บางครั� งต้องกินคู่กับพาราเซตามอล  
และกาแฟเปล่า ๆ ไม่ใส่นํ� าตาล ครีมเทียมเพื�อเสริมฤทธิD กนั นานเข้าเริ�มตื�นขึ� นมากลางดึก ช่วง 
02.00-06.00 น ตื�นมาพร้อมอาการปวดหวัหนกัมาก กินยาไม่หาย และอาเจียนทุกครั� งที�ปวดกลางดึก 
หนกัขึ�นถึงขนาดกม้ตวัลงหยิบของไม่ไดจ้ะปวดหัวทนัที ตอ้งใช้การย่อตวัลง บางครั� งเวลาปวดมี
อาเจียนร่วมดว้ย (อาเจียนแลว้ก็ยงัไม่หาย) ออกกาํลงักายไม่ได ้ไปหาหมอแผนปัจจุบนัก็หาสาเหตุ
ไม่ไดเ้นื�องจากแพอ้าหารทะเล เจา้หนา้ที�ไม่กลา้เสี�ยงตรวจเอ็กซเรยส์มองให้ หมอไดจ้ดัยามาให้กิน
ช่วงแรกหาย พอได้สักระยะจะเริ� มหายช้าลงจนไม่หายต้องกินซํ� าในวนัถดัไป กินยาอยู่อย่างนี�
ประมาณ 8 ปีดว้ยยา 3 ตวั Flunarizine, polygot, ponstan ที�พกติดตวัตลอดเวลา (เคยรักษาดว้ยการ
ฝังเขม็ก็ยงัปวดอยู)่  

การรักษา 
ตั�งแต่เดือนมีนาคม 2557 ใชก้ารปรับสมดุลร้อน-เยน็ของอาหารเป็นหลกั ปรุงเกลือไม่เกิน 

0.5 ชอ้นชา ทานอาหารตามลาํดบั  
เดือนมีนาคม ทานยาแก้ปวดเพียงครั� งเดียว นอกนั� นมีเพียงการมึนหัวบ้างเล็กน้อย 

ในตอนเชา้ เนื�องจากมีปัญหาเรื�องระบบยอ่ย (ยงัทาน 3 มื�ออยู)่  
เดือนเมษายน ปวด 1 ครั� งเนื�องจากสภาพอากาศที�ร้อนมาก ออกจากรถที�เยน็เจออากาศ 

ที�ร้อนจดั จะมีอาการปวดหัวขึ�นทนัที (ปกติร่างกายจะไวกบัสภาพอากาศมาก) กลบัมาบา้นแกไ้ข
ดว้ยการอาบนํ� าเอานํ� าราดศีรษะพนัดว้ยผา้ชุบนํ� าสลบักบัการกวัซา ทานแตงโม ประมาณ 2 ชั�วโมง
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จึงหายปวด ซึ� งปกติถ้ามีอาการปวดอย่างนี� จะปวดหนักขึ� นเรื� อย ๆ จนต้องกินยาแล้วนอนพกั 
บางครั� งหายแต่ส่วนใหญ่จะไม่หายตอ้งกินยาซํ� า 

ประมาณเดือนมิถุนายน ปวดหวัหนกัมากชนิดที�นั�งก็ไม่ได ้นอนก็แทบไม่ได ้ผะอืดผะอม
อยากอาเจียน แกไ้ขด้วยการอาบนํ� าเอานํ� าราดศีรษะพนัดว้ยผา้ชุบนํ� าสลบักบัการกวัซา กินผลไม้
ฤทธิD เย็น (ช่วงนั�นยงัไม่กล้าทาํดีท็อกซ์) ใช้นํ� ามนัเขียว ก็ยงัไม่ดีขึ� นปวดอยู่ประมาณ 3 ชั�วโมง
พยายามที�จะไม่กลบัไปใชย้าอีก พยายามทาํใจใหนิ้�งจนนึกขึ�นไดว้า่ น่าจะมาจากการอดนอน ทาํงาน
หนกัมาหลายวนั จึงพยายามนอนใหห้ลบัจนหลบัไปไดพ้อตื�นขึ�นมาอาการปวดก็หายไปหมด 

ปัจจุบนัอาการปวดหวัไม่เคยเกิดขึ�นอีกเลย อาจจะมีอาการเริ�มมึนบา้งช่วงที�เขา้มาทาํงานที�
บริษทั ประมาณ 7-8 วนัที�คุมเรื� องอาหารไม่ค่อยได้ แต่พอเริ� มมีอาการก็จะรีบปรับเรื�องอาหาร 
ทาํอาหารไม่ปรุง หรือกินขา้วใส่ถั�วโรยเกลือ ผกัลวก ทาํดีท็อกซ์ พอกหน้า โยคะ กดจุดลมปราณ 
อาการมึนก็หายแลว้ (เนน้เรื�องอาหาร ส่วนยาเมด็อื�นทาํเสริมบางขอ้เท่านั�น)  

2. คลอเรสเตอรอลสูง ความดนัสูง  
 -คลอเรสเตอรอลค่าสุดทา้ยที�ตรวจสุขภาพคือ 265 (และตรวจโดยใชลู้กดิ�ง Pendulum 

เมื�อเดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นหินปูนเกาะหลอดเลือด)  
 -ความดนัสูงพบเมื�อเดือนมกราคม 2557 ความดนั 150-170 จากที�ความดนัปกติมาตลอด 

เกิดจากพฤติกรรมการกินอยู ่พกัผอ่นไม่พอ  
-ระบบย่อยมีปัญหาส่วนหนึ� งเกิดจากพฤติกรรมการทานอาหารของเราเอง เคี� ยว 

ไม่ละเอียดพอ ดื�มนํ� าระหว่างมื�อ ชอบทานของทอด อาหารรสจดัเปรี� ยว เค็ม เผด็ ทานหนกัในมื�อ
เยน็ มีลมในทอ้ง และคอเรสเตอรอลสูง (ไม่ทานยา) มีปัญหาคืออึดอดั แน่นทอ้ง ตื�นเชา้มาพร้อมกบั
การมึนหวัแทบทุกเชา้เคยเปลี�ยนการทานมื�อเยน็ให้เสร็จก่อน 17.00 น.ทานให้นอ้ยลงก็ดีขึ�นมานิด
หน่อยเท่านั�น (ช่วงนั�นอดขา้วเยน็ไม่ได)้  

การรักษา 
ใชก้ารปรับสมดุลร้อน-เยน็ของอาหารเป็นหลกั ใชเ้กลือปรุงอยา่งเดียว ไม่ใชน้ํ� ามนั ใชน้ํ� า

ผดักบัขา้วแทน ลดการใชก้ะทิ  ทาํดีทอ็กซ์ โยคะ ร่างกายดีขึ�นไม่อึดอดัตั�งแต่ประมาณเดือนเมษายน 
ลดมื�ออาหารเหลือทานมื�อเดียว ปัจจุบนัสุขสบายเบากายมีกาํลงั ไม่มีอาการอึดอดัตวัอีกแลว้ 

3. ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลงั ไหล่สะบกั บ่าร้าวลงไปถึงเอว 
อาการปวด เริ�มสะสมเรื�อรังจากการนั�งทาํงานอยูก่บัคอมพิวเตอร์ทั�งวนัมาสิบกวา่ปี แต่ก็

ไม่ไดก้ระทบกบักบัใชชี้วิตประจาํวนัอะไรมากมายก็เลยไม่ไดดู้แลรักษาตวัเองแต่อยา่งไร เมื�อตน้ปี 
2556 ปวดสะบกัหลงักบับ่าหนกัขึ�นเรื�อย ๆ เริ�มเขา้ร้านนวดแผนไทย กบัไคโรแพรคติก (หมอบอก
วา่เป็นพงัผืดจบัอยู่ที�สะบกั) แต่ก็ยงัปวดอยูเ่หมือนเดิม จนกระทั�งเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2556 
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เป็นช่วงที�ตอ้งทาํงานหนักทุกวนัตั�งแต่ 08.00-23.00 น ไม่มีวนัหยุด จนอาการปวดหลงัหนกัมาก
ปวดร้าวไปถึงเอว ตอ้งเขา้ร้านนวดแผนไทยในวนันั�นทนัที หลงัจากนั�นตอ้งเขา้ร้านนวดเดือนละ  
2-3 ครั� ง เดือนกุมภาพนัธ์เริ�มฝังเขม็จนถึงเดือนมีนาคม 2557 ก็ยงัปวดอยู ่

การรักษา 
เริ�มทาํโยคะของแพทยว์ิถีธรรมประมาณเดือนเมษายน อาทิตยล์ะ 3-4 วนั โดยเน้นท่า

เหวี�ยงแขนซ้าย-ขวา ท่าเชิดหนา้แอ่นตวัไปดา้นหลงั ท่าแตะสลบัเทา้ซ้าย-ขวาคืนกลบัหลงั และท่า
ยกมือไขว้หลงัเอามืออีกขา้งเกี�ยวกนัไว ้ทาํค่อนขา้งต่อเนื�องจนถึงเดือนพฤษภาคมไม่มีอาการปวด
เหลืออยูเ่ลย ปัจจุบนัดูแลตวัเองไดแ้ลว้ไม่ตอ้งเขา้ร้านนวด หรือไคโรแพรคติกอีกแลว้ 

4. แผลร้อนในในปาก 
อาการจะเป็นทุกเดือนประมาณ 2-3 อาทิตยก์ว่าจะหาย ส่วนใหญ่จะเป็นซํ� าที�เคยเป็นทั�ง

ในปากและที�เหงือก 
การรักษา 
ใชก้ารปรับสมดุลร้อนเยน็ของอาหารเป็นหลกั ปกติใชผ้งถ่านของแพทยว์ถีิธรรมและนํ�า

ปัสสาวะแปรงฟันทุกวนั ช่วงที�เป็นจะเสริมดว้ยการอมนํ�าปัสสาวะ ทานํ�ามนัเขียวที�แผล ดื�มนํ�าสกดั
ยา่นางผสมนํ�าเป็นบางครั� ง ดีทอ็กซ์ พอกหนา้ ปัจจุบนัพอเริ�มขึ�นตุ่ม เจบ็เล็กนอ้ย (ก่อนที�จะแตกเป็น
แผล) ไดเ้พียง 2-3 วนัก็จะยบุหายไปเอง แผลที�เหงือกตาํแหน่งที�เป็นประจาํก็หายไปไม่เป็นอีกเลย
ตั�งแต่เดือนมิถุนายนที�เริ�มใชว้ธีินี�  

5. ภูมิแพ ้นํ�ามูกขน้ไหลลงคอตลอดเวลาและภูมิแพขึ้�นตา 
อาการเป็นภูมิแพต้ั�งแต่เด็ก แพอ้ากาศ ฝุ่ น จาม นํ�ามูกขน้จมูกดา้นขวาตนัหายใจไม่สะดวก 

แพ้ขึ� นตา แพอ้าหารทะเล มีปัญหาเรื� องการหายใจแต่อาการต่าง ๆ เหล่านี� ลดลงจนถึงหายไป 
ปัจจุบนัเหลือเพียงนํ�ามูกขน้ไหลลงคอตลอดเวลา และภูมิแพขึ้�นตาเท่านั�น 

การรักษา 
นํ� ามูกข้น (กําลังอยู่ระหว่างการรักษา) ใช้การปรับสมดุลร้อนเย็นของอาหาร สูด 

นํ� าปัสสาวะลา้งจมูกวนัละ 3-5 ครั� งทุกเช้า จะหายใจโล่งไดจ้นถึงเยน็ นํ� ามูกขน้ถึงเริ�มกลบัมาเยอะ
ขึ�นอีก กดจุดลมปราณ อบนํ�าสมุนไพร สูดหายใจเขา้ปอดเป็นบางครั� ง  

ภูมิแพขึ้�นตา (กาํลงัอยูร่ะหวา่งการรักษา) หยอดตาดว้ยนํ� าปัสสาวะทุกเชา้ ในระหวา่งวนั
ถา้มีการแพจ้ะใชน้ํ�าสกดัยา่นางหยอดตา อาการแพขึ้�นตาลดลงไปมากไม่ถี�เหมือนเมื�อก่อน 

โดยรวมแลว้ใชก้ารปรับสมดุลร้อนเยน็ของอาหาร ลด ละ เลิกอาหารพิษออกไป ดีทอ็กซ์ 
ควบคู่กบัธรรมะเป็นหลกัในการดูแลตวัเอง ดื�มนํ�าปัสสาวะทุกเชา้-ก่อนนอน และชิมหลงัอาหารเพื�อ
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ตรวจวา่อาหารที�ทานเขา้ไปเป็นอยา่งไร ร่างกายดูดซึมมากนอ้ยแค่ไหน อยา่งไร อวยัวะส่วนไหน
ทาํงานหนกับา้ง ส่วนยาเมด็อื�นใชเ้สริมตามอาการเป็นครั� งคราว 

แรงจูงใจที�มาเป็นจิตอาสา 
เริ� มเข้ามาเป็นผู ้ช่วยจิตอาสาที�สวนป่านาบุญ 3 เมื�อเดือนตุลาคม 2557 จากการได้ฟัง 

ทาง Youtube ทั� งค่ายสุขภาพ และค่ายพระไตรปิฎก ตั� งแต่เดือนมีนาคม 2557 และทาง 
www.morkeaw.net รวมถึงการเขา้ค่ายสุขภาพตั�งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน ไดรู้้ ได้เห็น 
สัมผสัถึงคุณธรรมและความจริงใจ ในการช่วยเหลือผูค้นโดยไม่หวงัสิ�งตอบแทนหรือผลประโยชน์
ส่วนตนแต่อย่างใด ของอาจารย์หมอและทีมงานจิตอาสา หลายสิ� งหลายอย่างตรงกับชีวิตและ 
จิตวิญญาณของเรา ประกอบกบัการรักษาตวัเองจากโรคที�เป็นอยูก่็หายแลว้ แข็งแรงทั�งกายและใจ
กวา่ทุกช่วงชีวติที�ผา่นมา เขา้ใจและไม่มีขอ้สงสัยใด ๆ ต่อการรักษาตามแนวทางแพทยว์ถีิธรรม 

จากการเข้าค่ายนั�งฟังอย่างเดียวมา 4 ครั� งแล้ว ในครั� งต่อไปจึงขอเริ� มบาํเพ็ญบุญกุศล
ช่วยงานและกระจายบุญของเราให้กบัพี�น้องทุกท่านที�ค่าย พร้อมกบัได้ฟังอาจารยห์มอบรรยาย 
ฟังซํ� าให้แน่นเขา้ไปอีกทั�งดา้นสุขภาพและธรรมะ โดยเฉพาะธรรมะที�อาจารยห์มอสอนเป็นทางที�
เรากาํลงัฝึกและพฒันาจิตวิญญาณ เพื�อไปสู่จุดหมายคือการบรรลุธรรม เป็นธรรมะที�ละเอียดลึกซึ� ง 
ที�หาฟังที�ไหนไม่ไดอี้กแลว้ ฟังง่าย เขา้ใจง่าย ตอบขอ้สงสัย ไดรู้้ในสิ�งใหม่ที�เรายงัไม่รู้ และทาํให้เรา
พฒันาจิตวิญญาณของเรา ที�กาํลงัฝึกอยู่ไปได้เร็วมากขึ�น เป็นองค์รวมทั�งหมดที�เราหาอยู่ และได้
ความรู้ ขอ้มูล เกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ย จากลุง ป้า พี� นอ้งจิตอาสาทั�งการเขา้กลุ่มหรือนอกกลุ่ม ไดฝึ้กฝน
ตนเองให้มีภูมิความรู้และทกัษะให้มากขึ�น แน่นขึ�นเพื�อช่วยเหลือผูค้น ญาติพี�นอ้ง และดูแลตวัเอง 
จุดหมายของชีวติชดัเจนแลว้เพียงแต่ ณ ตอนนี�ยงัมีหนา้ที�ที�สําคญัที�สุดในชีวิตที�ตอ้งทาํอยู ่เมื�อหมด
บุญที�จะทาํหนา้ที�นี�แลว้ ก็ขอบาํเพญ็บุญกุศลร่วมกบัอาจารยห์มอและทีมงานจิตอาสาจนสิ�นอายขุยั 

 (นงนุช พาสนาโสภณ. สัมภาษณ์ 2557, ตุลาคม 24)  
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.32 สรกฤช จุลมูล 
ชายไทย  
อาํเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

 
 

อาการป่วยก่อนพบแพทยว์ถีิธรรม 
ตาซา้ยมีปัญหามองไม่เห็นเส้นลายมือ ไม่สามารภแยกแยะสีได ้มีอาการคนัและแสบตา 
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การรักษาดว้ยแพทยว์ถีิธรรม 
หยอดตาดว้ยยา่นางสกดั ไม่ไดห้ยอดทุกวนัและไม่ไดห้ยอดให้ตาหายบอด แต่เพราะเป็น

คนชอบแสบตา โดนลมเปิดพดัลมใส่หนา้ไม่ไดเ้ลย โดยชีวิตปรกติพอเรียนรู้วา่ยา่นางสกดัใชห้ยอด
ตาได้ เลยหยอดเพื�อแก้อาการตาแสบและหยอดเป็นบางครั� งที�แสบตา คันตา หยอดก็บ่อยอยู่
เหมือนกันแต่ไม่สมํ�าเสมอ เช่นบางวนัสามครั� งบางวนัครั� งเดียว หลาย ๆ วนัครั� งอะไรแบบนี�  
แต่สุดทา้ยผ่านไปประมาณ 2-3 เดือนก็ทราบว่าตาที�เคยมืดบอดสนิทมาสามสิบกว่าปีก็สว่างขึ�น 
มองเห็นมือตวัเองเป็นครั� งแรกมีอยูว่นัหนึ�งขบัรถแลว้มืนหวันึกวา่สายตาอาจเปลี�ยน ถอดแวน่มาเช็ด
ดูแลว้ทดลองปิดตาซา้ยดูก็ปรกติ แต่พอปิดตาขวาปัeบ ก็ตกใจขนลุกที�ตวัเองมองเห็นมือตวัเองห้านิ�ว
ไดโ้ดยที�ไม่เคยเห็นมือตวัเองดว้ยตาขา้งซ้ายมาก่อนเลย ถึงมนัยงัมองเส้นลายมือไม่ชดัแต่แยกสีได้
แลว้ หลงัจากนั�นก็หยอดบา้ง ไม่ไดเ้นน้วา่มนัจะหายดีหรือไม่ คือหยอดบา้ง ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้
หยอด เพราะคิดว่าถึงตาดีแต่จิตยงับอดอยู่ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั�นเลยมุ่งหยอดยาที�ใจให้
มากกวา่ที�ตาครับ แมน้ดูวา่มนัยากกวา่การหยอดยาที�ตาก็ตาม จะพยายามครับ 

(สรกฤช จุลมูล. สัมภาษณ์ 2557, กรกฎาคม)  

 

 

กรณีศึกษาที� 
2.33 นางสาวผสุดี เจริญไวยเจตน์ 
หญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพ จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
จงัหวดัสมุทรปราการ  
อาการหอบ 
  

มีอาการหอบ เมื�อสัมผ ัสกับสิ� งที�แพ้เป็นระยะเวลานาน การดูแลรักษาเช่น ว ันที�  
23 พฤศจิกายน 2557 อยูบ่า้นไดส้ักหกชั�วโมงอาการระคายคอเริ�มมา และสุดทา้ยคืนแรกของการ
นอนบา้น ก็หลบั ๆ ตื�น ๆ เพราะหายใจไม่สะดวก จากการอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที�มีขนแมว ที�กระตุน้
การแพ ้แมว้า่อาการครั� งนี�จะไม่หนกัหนายงัเดินไดไ้กลอยูไ่ม่เหนื�อยมาก  

การดีท็อกซ์ การอาบนํ� าหรือแมก้ระทั�งการกวัซา ที�เพิ�งคน้พบว่าทาํให้ดีขึ�นอย่างรวดเร็ว  
มีลมออกตามตวัอย่างมากมาย ก็ไม่ทาํให้อาการดีขึ�นเร็วเหมือนเคยทาํได ้สงสัยเพราะอากาศมนั
หนาวขึ�น ก็มีสติกบัการหายใจ และวางใจไป ตอนเช้ารีบออกจากบา้น ในเมื�อการเอาพิษออก ยงัมี
ประสิทธิภาพนอ้ยกวา่พิษที�เขา้มา ก็ตอ้งพยายามรับพิษใหม่ใหน้อ้ยที�สุด 
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รู้จกัแพทยว์ถีิธรรม เพื�อนที�ทาํงานที�สนใจปฏิบติัธรรมตามแนวสันติอโศก แนะนาํให้รู้จกั 
แรงจูงใจที�ทาํให้เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ คือ ตอ้งการปฏิบติัธรรมและพึ�งตนเองด้านสุขภาพ 
แรงจูงใจหนึ� ง คือ ตอนฟังจิตอาสารวมพลงัร้องเพลง แรงใจเพื�อมวลชน ท่อนที�ว่า “มาเถิดกลัญาณมิตร 
ผอ่นเกลียวชีวติอนัไร้แก่นสาร” รู้สึกเลยวา่ที�นี�แหละคือที�เราจะเลือกมาเป็นจิตอาสา 

การดูแลตนเองตามหลกัการแพทยว์ิถีธรรม บางอาการอาจจะหายชา้กวา่การรับประทาน
ยาแผนปัจจุบนั รักษาแบบแพทยว์ถีิธรรมตอ้งใชเ้วลา 

กรณีของคุณพ่อ หมอสงสัยว่าพ่อจะเป็นมะเร็งตบัอ่อน ตอ้งผ่าตดัถึงจะทาํการรักษาได ้
แต่ถา้ผ่าตดัอาจจะตอ้งฟอกไต เปลี�ยนวิถีชีวิต ก็เลยไม่ใช้แผนปัจจุบนั จึงตอ้งหาทางออกทางเลือกอื�น 
แต่ท่านก็ยงัทาํอยา่งแพทยว์ิถีธรรมไม่ไดอ้ยา่งเต็มที� จึงเห็นผลนอ้ย ดงันั�นปัญหาคือ ผูต้อ้งการความ
ช่วยเหลือยงัไม่ศรัทธาแนวทางแพทยว์ิถีธรรมอย่างมากพอ ที�จะปฏิบติัอย่างจริงจงั แนวทางแกไ้ข
เริ�มที�การปฏิบติัที�ตนและแนะนาํคนที�ศรัทธา 

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการดูแลตนเอง คือความเชื�อมั�นในองคค์วามรู้เรื�อง
สมดุลร้อนเยน็ การละบาป บาํเพญ็บุญ ทาํจิตใจให้ผอ่งใส 

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ถีิธรรม 
คือ การปฏิบติัจริงของผูใ้หก้ารช่วยเหลือ หรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรม 

แนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ การลดกิเลสของจิตอาสา โดยการให้แต่ละคน
ตั�งตบะตามฐานของตน และมีการบนัทึกการสู้กิเลสของตนในเรื�องนั�น ๆ อยา่งสมํ�าเสมอ 

แนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ิถีธรรม การจดัค่ายสุขภาพค่ายย่อยในที�ต่าง ๆ การ
โพสต์การแบ่งปันประสบการณ์การใช้แพทยว์ิถีธรรมที�หลากหลายใน Youtube เพื�อให้คนรู้จกั
แพทยว์ถีิธรรมผา่นคนที�ปฏิบติัตามแนวทางนี�จริง 

ประโยชน์หรือขอ้คิดที�ไดจ้ากการร่วมเดินธรรมจาริก ไดพ้บกบัสัจธรรม การไปเป็นหมู่
กลุ่ม แม้มนัอาจจะช้ากว่าที�ใจเราคิดแต่มนัไม่เหนื�อยแรง และมีโอกาสที�จะถึงจุดหมายร่วมกัน
มากกวา่ การยอมรับในศกัยภาพของคนในหมู่กลุ่มที�แตกต่างกนั ทาํให้เราสุขไดเ้มื�อตอ้งชา้ในสิ�งที�
ควรชา้ดว้ยใจที�เป็นสุข 

 (ผสุดี เจริญไวยเจตน์. สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 6)  
 

 
 
 
 



1326 
 

กรณีศึกษาที� 
2.34 นางสายพิมพ ์ลิ�มไพบูลย ์
หญิงไทย อาย ุ54 ปี อาชีพ จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เคยป่วยเป็นมะเร็งเตา้นม ริดสีดวงทวาร นํ�าในหูตกตะกอน กลา้มเนื�อปวดตึง 
  

รู้จกัการแพทยว์ิถีธรรมไดอ้ย่างไร มีคนรู้จกัแนะนาํแกมบงัคบัให้มา ที�สวนป่านาบุญ 1
แรงจูงใจที�ทาํให้ท่านเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเห็นผลจากการปฏิบติัจริงแลว้ แกอ้าการที�เป็นได้
ดว้ยตนเอง 

เผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�น ไดเ้ผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนโดยใช้บา้นตนเองเป็นฐาน
การเรียนรู้และจดัค่าย 1 วนัโดยจดัต่อเนื�องปีละ 3 ครั� ง หรือ 4 เดือน/ครั� ง  

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ� งตนตามหลกัแพทย์วิถีธรรม ปัญหาการดูแล
สุขภาพส่วนใหญ่จะมาจากการปล่อยอาการจนหนกัเกินไป มีแนวทางแกไ้ขคือ ตอ้งหมั�นตรวจสอบ 
หรือดูแลสุขภาพของตนเองอยูเ่สมอ 

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือ เผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม ผูป่้วยส่วนใหญ่
ไม่ค่อยพึ�งตน เวลามาพบจะให้ช่วยตวัผูป่้วยเสมอ แนวทางที�ใช้แกไ้ข คือจะพยายามให้ผูป่้วยทาํ
ความเขา้ใจ ถึงสาเหตุของการเจบ็ป่วยและแนวทางแกไ้ขปัญหาของเขาเอง 

ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเอง หรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
การใชส้ติตามรู้การเปลี�ยนแปลงของร่างกายแลว้รีบแกไ้ขหรือปรับสมดุลร่างกาย 

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือ เผยแพร่ความรู้การแพทยว์ถีิธรรม 
1.การเอาใจใส่ตนเองดา้นสุขภาพที�พึ�งตน เป็นตวัอยา่งให้ดู 2.ประหยดัเงินและรวดเร็วในการรักษา 
3.รู้สาเหตุของการเจบ็ป่วยเพราะถา้เริ�มมีอาการก็สามารถแกไ้ขไดต้รงตน้เหตุ 

แนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ จิตอาสาตอ้งฝึกการดูจิตและกิเลสของ
ตนเองให้ทนั เห็นขอ้ดอ้ยขอ้ผิดพลาดของเพื�อนให้ยอ้นมาดูตวัเองวา่เรามีอยา่งเขาหรือไม่ มากนอ้ย
เพียงไร ไม่เพ่งโทษผูอื้�น ส่วนวิชาการควรฝึกฝนกบัหมู่กลุ่มและร่วมกิจกรรมดว้ยบ่อย ๆ จะเกิด
ความชาํนาญขึ�นเรื�อย ๆ  

แนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ิถีธรรม ควรจดัค่ายย่อย 1 วนัในแต่ละจุดหรือฐาน 
ที�อาสาใหพ้ื�นที�ตามองคป์ระกอบ (เพื�อเอื�อใหค้นที�ไม่มีเวลาไปค่ายหลายวนั) เดือนละครั� งแบบเวียน
กนัจดั ออกสื�อต่าง ๆ จดัค่ายในสถานศึกษาต่าง ๆ 
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ประโยชน์หรือขอ้คิดที�ไดจ้ากการร่วมเดินธรรมจาริก ไดฝึ้กความอดทนไม่ตามใจกิเลสตน 
ฝึกการมีสติ ไดบ้าํเพญ็ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั 

 (สายพิมพ ์ลิ�มไพบูลย.์ สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม)  
 

  
กรณีศึกษาที� 
2.35 นางสาววภิาวลัย ์ถนดัธรรมกุล 
หญิงไทย อายุ 59 ปี  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร   
 

อาชีพ คา้ขายยางสังเคราะห์เคมีภณัฑย์าง 
รู้จกัการแพทยว์ถีิธรรม จากการบอกเล่าของจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธรุ่นพี� แรงจูงใจมาเป็น

จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ เกิดจากครอบครัวรู้จกัอาจารยห์มอเขียว ท่านเป็นคนที�เสียสละ ท่านตั�งตน
จากแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย ์โดยไม่คิดหวงัสิ�งใดขอเพียงผูเ้ขา้ค่ายมา และหายจากโรคภยัไขเ้จบ็  

ปัญหาอุปสรรค ์ ในการดูแลตนเองและพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม คนทั�วไปไม่เขา้ใจ
เรื�องกรรมและผลของกรรม  

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น และการเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิธีธรรม ท่านที�มา
ศึกษาไม่ไดก้ลบัไปทาํอยา่งต่อเนื�อง ขาดการติดต่อ และมีใจที�ไม่มั�นคงในการดูแลรักษาสุขภาพ  

เหตุปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสําเร็จในการดูแลตนเองพึ�งตนเองตามหลกัการแพทยว์ิถีธรรม
เกิดจากความเชื�อมั�น การลงมือปฏิบติัตั� งใจในการปฏิบติัโดยไม่ย่อทอ้ อดทน และปฏิบติัอย่าง
ต่อเนื�องจนเคยชินเป็นปกติ เมื�อประสบสาํเร็จแลว้ก็ยงัคงปฏิบติัตนตามเช่นนี� อีกต่อไป 

เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือการเผยแพร่ความรู้
ทางการแพทยว์ิถีธรรม เกิดจากใจที�พร้อมจะให้โดยไม่หวงัผล หายก็เป็นโชคดีพน้ทุกข์ ไม่หายก็
เป็นการชดใชก้รรม แค่เราผูใ้ห้ตอ้งบริสุทธิD ใจ ตั�งใจให้ความช่วยเหลือดว้ยใจจริง และยินดีเสียสละ
เวลา ให้กบัผูต้อ้งการความช่วยเหลือ เปิดเผยจริงใจ บอกผลดีผลเสียเท่าที�เราสามารถทาํไดใ้ห้ผูอื้�น
หมดความสงสัย และกงัวลเพื�อจะไดป้ฏิบติัอยา่งมีความรู้ ความสุขใจที�ไดมี้สุขภาพดีขึ�น 

แนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ควรมีการสรุปงาน สรุปใจโดยมีอาจารยเ์ป็น
ประธานและใหค้าํชี�แนะเสริมในส่วนพร่อง เติมเตม็ในส่วนที�ขาด 

แนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม ควรทาํแบบค่ายลุงจาํลอง เพราะเป็นสถานที�
กวา้งขวาง มีความสงบร่มรื�น และมีสิ�งอาํนวยความสะดวกพร้อม 



1328 
 

ประโยชน์หรือขอ้คิดที�ได้จากการร่วมเดินธรรมจาริก ไดพ้บความอดทน เห็นสัจธรรม
จากความคมของเศษหิน และความร้อนเยน็ของพื�นถนนที�ไดเ้ดินผา่น เห็นความไม่เที�ยงของความ
เยน็ ร้อน อ่อน แข็ง นิ�ม คม ระคายเทา้ ของพื�นถนน เหมือนความทุกขจ์ากการ ไม่ไดด้ั�งใจ ร้อนรน
จิตใจ แขง็กร้าว โกรธเกรี� ยว ไม่พอใจ ขดัเคือง 

 (วภิาวลัย ์ถนดัธรรมกุล. สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม)  

 

  
กรณีศึกษาที� 

2.36 นายขจรศกัดิD  ถาวรพานิช 
ชายไทย อาย ุ63 ปี Web Design and Development 
ประเทศสวสิเซอร์แลนด์  
  

เป็นโรคความดนัโลหิตสูงมาร่วม 10 ปี ตอ้งเขา้รับการผา่ตดัทาํบายพาสหลอดเลือดอุดตนั
เมื�อปี 2553 ตอ้งกินยาความดนัสูงเป็นประจาํ  

รู้จกัการแพทยว์ิถีธรรมโดยไดรั้บการแนะนาํจากเพื�อน และเขา้มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
เพราะเห็นคุณประโยชน์และเชื�อมั�นในหลกัการและวิธีการของยา 9 เม็ด อยากช่วยให้คนอื�นพน้ทุกข์
จากโรคที�เขาเป็นอยู ่

นาํประสบการณ์ที�ไดจ้ากการเขา้ค่ายหมอเขียวไปเผยแพร่ให้คนในครอบครัวก่อน แลว้
กระจายออกไปในหมู่ญาติและเพื�อนฝูงได้ถ่ายทอดความรู้ให้ภรรยาและลูก ภรรยาป่วยเป็นโรค
กล้ามเนื�อกระเพาะปัสสาวะอักเสบมาหลายปี ได้ผ่าตัด ทาํกายภาพบาํบัด รวมทั� งการฝังเข็ม  
แต่อาการไม่หาย เวลาเป็นจะเจ็บปวดภายในมาก ได้ทดลองกินอาหารปรับสมดุล ดื�มนํ� าย่านาง  
และทาํกวัซา ประมาณ 3 สัปดาห์ รู้สึกอาการดีขึ�นบา้งถา้ทาํต่อเนื�องต่อไปคงจะช่วยใหดี้ขึ�นอีก 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัตวัตามแนวทางแพทยว์ิถีธรรม คือมีปัญหาเรื�องจดัหา
วตัถุดิบ เช่นสมุนไพร การบงัคบัควบคุมตนเองให้หลีกเลี�ยงอาหารที�เป็นพิษต่อร่างกาย การหาเวลา
ออกกาํลงักายเป็นประจาํ 

เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
คือ จะต้องบงัคบัตนเองให้ปฎิบติัตามวิถีทางของแพทย์วิถีธรรมอย่างสมํ�าเสมอ การกินอาหาร
สุขภาพที�ปราศจากความอร่อย หรืออร่อยนอ้ยเป็นประจาํทุกวนั อาจทาํไดย้าก เวลาที�ใชก้็มีส่วนสาํคญั 

แนวทางในการเผยแพร่การแพทย์วิถีธรรม คิดว่าต้องจดัให้มีการพบปะแลกเปลี�ยน
ความคิดและประสบการณ์เป็นประจาํเพื�อกระตุน้ใหตื้�นตวัอยูเ่สมอ 

(ขจรศกัดิD  ถาวรพานิช. บนัทึก. 2558, ธนัวาคม 20)  
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กรณีศึกษาที� 
2.37 นางรววิรรณ อนุสรณ์ทรางกรู 
หญิงไทย อายุ 48 ปี อาชีพ แม่บา้น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

สุขภาพป่วยบา้งในบางครั� ง ส่วนใหญ่เป็นไซนสั (ภูมิแพใ้นหนา้หนาว)  
รู้จกักบัการแพทยว์ิถีธรรม นา้เป็นผูแ้นะนาํและเขา้มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เพราะ

ต้องการรู้จกัวิธีดูแลตัวเอง รู้จักวิธีช่วยเหลือคนที�เรารักครอบครัวและเพื�อนมนุษย์ และอยาก 
ทาํความดีไดเ้สียสละทาํประโยชน์แก่เพื�อนมนุษยบ์า้ง 

เผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�น โดยสอนการดีท็อกซ์หาสมุนไพรที�ใช้ดีท็อกซ์ การกดจุด
ลมปราณ  

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลักแพทยว์ิถีธรรม คือ เรื� องการทาํ 
นํ� าสมุนไพรฤทธิD เย็นสด เพราะในนิวเจอซี�  หาใบย่านาง (สด) ยากมาก ต้องสั�งซื� อจากรัฐอื�น  
การปลูกตน้ยา่นาง ก็ยากพอควร ใบไม่ค่อยขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในช่วงหนา้หนาว  

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผู ้อื�นหรือเผยแพร่ความรู้แพทย์วิถีธรรม คือ การ 
ไม่ปรับเปลี�ยนนิสัยการกิน การดาํรงชีวิตการทาํงาน และชอบให้คนอื�นช่วยมากกวา่ที�จะช่วยเหลือ
ตวัเอง แนวทางแก้ไขคือ แนะนาํให้เขาช่วยเหลือตวัเอง ให้รู้จกัคุณหมอเขียวและยา 9 เม็ด แนะ
นาํเวบไซดคุ์ณหมอเขียว ใหเ้ขาศึกษาเพิ�มเติม 

ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
ตอ้งมีความซื�อสัตยแ์ละรักตวัเอง ฟังร่างกายเราวา่ตอ้งการอะไร และให้เวลากบัร่างกายและจิตใจเราบา้ง 
ทาํใหเ้ป็นนิจ (นิสัย) และรู้จกัพอใหเ้ป็นวางใหไ้ดก้บัความวุน่วายรอบขา้ง 

เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้
การแพทยว์ถีิธรรม คือ พลงัความดีความปรารถนาดี ความสามคัคี ความจริงใจ ค่าของความเป็น
มนุษยที์�เท่าเทียมกนั 

รูปแบบหรือแนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ควรพฒันาจิตอาสาโดยให ้
จิตอาสาทาํตนให้เป็นตวัอยา่งที�ดี ดีทั�งร่างกายและจิตใจ และจิตอาสาตอ้งรับฟังความคิดเห็นคนอื�น 
และพร้อมที�จะลดอตัตาตวัเอง ปรับปรุงตวัเองให้ดีพร้อม รูปแบบอาจมีการจดักลุ่มจิตอาสา มีการ
ประชุมเป็นกลุ่มยอ่ย ๆ เป็นครั� งคราว 
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รูปแบบหรือแนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ิถีธรรม ควรเผยแพร่ทางสื�อคอมพิวเตอร์ 
เพราะเขา้ถึงได้ง่าย และควรมีการเผยแพร่เอกสารแพทยว์ิถีธรรมไปทุกโรงพยาบาล จะได้เขา้ถึง
ผูป่้วยได ้

การแพทยว์ิถีธรรมควรมีเทคนิคใดเพิ�มเติมจาก 9 ขอ้ที�มีอยู่เดิม คือ เทคนิคการซ้อมตาย
เพราะทุกคนตอ้งตายแต่จะตายอยา่งไร ? วางใจอยา่งไรเมื�อถึงวนันั�น 

ประโยชน์หรือขอ้คิดที�ไดจ้ากการร่วมเดินธรรมจาริก ทาํให้ฝึกความอดทน การชนะใจ
ตนเอง ลดอตัตาตวัตน การช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั 

 (รววิรรณ อนุสรณ์ทรางกรู. บนัทึก. 2558, ธนัวาคม 20)  

 

 
กรณีศึกษาที� 
2.38 นางวนัทนา อรรควฒัน์ 
หญิงไทย อาย ุ62 ปี อาชีพ คา้ขายอาหารไทย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 
สุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ 
แรงจูงใจที�ทาํให้ท่านเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ไดเ้ห็นความร่วมมือกนัอย่างมีคุณภาพ

ของทุกท่านที�มีอุดมการณ์เดียวกนั 
ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม ขณะนี�การที�มีผู ้

สามารถดูแลตนเองโดยแพทยว์ิถีธรรม ตามจาํนวนที�มีอยูอ่าจจะอยูใ่นวงไม่กวา้งมาก ในสังคมไทย
ปัจจุบนัมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ น่าจะนํามาใช้ให้เกิดความน่าสนใจและเห็นประโยชน์ต่อคนใน
ครอบครัวของผูอ่้านสื�อนั�น ๆ  

เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
คือ การเขา้ร่วมกิจกรรมกบักลุ่มและรับฟังประสบการณ์จากเพื�อนร่วมกลุ่มทาํให้เกิดความเชื�อมั�น 
ในวิธีการ นอกจากนี� การได้ดูได้ฟังการบรรยายทั�งจากอาจารยห์มอเขียวและบรรดาจิตอาสาที�มี
ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเป็นวิธีน่าจะไดผ้ลดี เพราะคนสามารถเปิดดู 
ฟังและทาํความเขา้ใจไดอ้ยา่งเตม็ที� 

แนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ิถีธรรม ยทููบเป็นช่องทางที�ดีมาก การเผยแพร่ เห็นไดช้ดั
สาํหรับคนที�อยูไ่กล จะดีมากกวา่นี�  ถา้มีรูปแบบเผื�อสาํหรับคนรุ่นใหม่ที�ชอบความทนัสมยั 

 (วนัทนา อรรควฒัน์. บนัทึก. 2558, ธนัวาคม 20)  
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กรณีศึกษาที� 
2.39 นายวริิยะ ลิ�มมั�น 
ชายไทย อาย ุ39 ปี อาชีพรับราชการ 

จงัหวดัราชบุรี 
เป็นภูมิแพไ้ขห้วดัเจบ็คอ 

 

รู้จกัการแพทยว์ิถีธรรม ตั�งใจหาสถานที�เรียนพระไตรปิฎก และชอบศึกษาเรื�องสุขภาพ 
จึงอยากศึกษาดู แรงจูงใจที�ทาํให้ท่านเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ รับรู้ถึงคุณงามความดีที�หมู่มวล
ตั�งใจปฏิบติัจึงสนใจมาก ๆ  

เผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�น เช่น เคยขดูกวัซาผูป่้วยที�ไอเรื�อรังราว 2 สัปดาห์แลว้อาการ
ดีขึ�นในวนัถดัไป ถึงขั�นหายไอ “คาํพดูของผูป่้วยเอง” 

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม คือ การปรับเปลี�ยน
พฤติกรรม ควรวางรูปแบบในการเผยแพร่แพทยว์ิถีธรรมเพื�อให้เอื�อต่อการใชง้านจริง เรียบเรียงสื�อ
เดิมที�ใชใ้นการเผยแพร่ โดยยึดเนื�อหาจากตาํรา อ.หมอเขียว และจดักิจกรรมเผยแพร่อยา่งต่อเนื�อง
ทั�งกลุ่มย่อย การทาํงานระดบัภูมิภาค เพื�อพฒันางานเผยแพร่เชิงรุกอย่างเหมาะสมสอดคล้องกบั
บริบทนั�น ๆ 

ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
คิดว่าทุกอย่างเกิดจากวิบากของแต่ละบุคคลและการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผูที้�
นาํไปใชจ้ริง 

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือ เผยแพร่ความรู้การแพทยว์ิถีธรรม 
ถา้ทุกภาคส่วนร่วมสนบัสนุนจะไปไดร้วดเร็ว และการทาํงานอย่างหนกัของจิตอาสาฯ ที�พยายาม
บาํเพญ็จะเป็นตวัขบัเคลื�อนสําคญั นอกจากนี�อาจพิจารณาจากหน่วยงานราชการ ที�มีหนา้ที�บทบาท
โดยตรง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ ที�กระจายกนัอยู่ทั�วประเทศ พ่วงไปกบัทีมงาน 
ในแต่ละภูมิภาค เพื�อเขา้ไปเจาะกลุ่มหน่วยงานอิสระที�ทาํงานดา้นสุขภาพ เช่น สปสช.ของแต่ละ
ตาํบล (งบประมาณสิ�งของ ฯลฯ) จะไดใ้ชร้ะบบราชการหรือกึ�งราชการเป็นเครื�องมือบา้ง (มกัพูดวา่
ระบบราชการเป็นปัญหา) แกที้�ปมนี�ไดง้านเดิน ทุกฝ่ายจะจูงมือกนัเขา้มา และเมื�อเขาเขา้มาเขาก็จะรู้
เองวา่งานเราทาํไดแ้ลว้ดีอยา่งไร และ ใหชุ้ดทาํงานพิเศษนี�มาแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในหมู่กลุ่ม ๆ 
ก็จะไดเ้รียนรู้ช่องทางในการทาํงานเพิ�ม 
                                                                                           (วริิยะ ลิ�มมั�น. บนัทึก. 2558, ธนัวาคม 20)  
 



1332 
 

กรณีศึกษาที� 
2.40 นางศิริขวญั แซ่ลิ�ม 
หญิงไทย อาย ุ39 ปี อาชีพพยาบาลวชิาชีพ  

โรงพยาบาลโรคผวิหนงัเขตร้อนภาคใต ้จงัหวดัตรัง  
เป็นโรคกรดไหลยอ้น ผา่ตดันิ�วที�ท่อไต อ่อนเพลียหนกัเนื�อหนกัตวั 

 
รู้จกัการแพทยว์ิถีธรรมจาก อาจารยส์ร้อยสุวรรณ พรหมสังข์ อาจารยว์ิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนีตรัง 
แรงจูงใจมาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ เนื�องจากพบความผาสุกที�ตนอยา่งแทจ้ริง เบากาย

สบาย มีกาํลงั เป็นอยูผ่าสุก จึงอยากช่วยเหลือเกื�อกลูเพื�อนมนุษยด์ว้ยกนั 
เผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�น ช่วยผูป่้วยสะเก็ดเงิน SLE ผื�นลมพิษ พบว่าเมื�อใช้แพทย ์

วถีิธรรม ควบคู่กบัการรักษา (ซึ� งแพทยแ์ผนปัจจุบนัยงัไม่ยอมรับ) อาการดีขึ�นอยา่งรวดเร็วมาก  
ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม คือ เรายงัลดกิเลสไดช้า้  
ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม หากเราลดกิเลส

ไดน้อ้ย ทาํใหก้ารบาํเพญ็กุศลยงัติด ๆ ขดั ๆ คือบุคคลทั�วไปในวงการแพทยย์งัไม่ยอมรับในหลกัการ 
การดาํเนินงานลาํบากมาก ส่วนใหญ่มกัจะขอ Paper ยนืยนั แนวทาง คือ ลดกิเลสใหไ้ดม้ากที�สุด 

ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการพึ� งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม คือ ลดกิเลส 
และบาํเพ็ญกุศลให้ยิ�ง ๆ ขึ�น เมื�อเราดีพอผาสุกที�ตนจริงทุกอย่างจะตามมาให้เราช่วยเอง ซึ� งเป็น
ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ถีิธรรม 

แนวทางในการพัฒนาจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ควรหมั�นประชุมกัน ทบทวนธรรม  
ฟังธรรม สนทนาธรรมหลงักิจกรรมบาํเพ็ญ เพราะเมื�อทุกคนเขา้ใจในเรื�องกรรมแลว้ จะสามารถ 
ลดกิเลสตนเองไดใ้นทุกขณะที�มีลมหายใจ และเกิดความผาสุกจริง แลว้ทุกอยา่งจะมาใหบ้าํเพญ็เอง 

แนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ิถีธรรม 1. ควรเผยแพร่ผา่นสื�อต่าง ๆ เพราะยุคนี� เป็น
ยคุทนัสมยั อีกทั�งที�ทาํอยูมี่คนสนใจและนาํไปปฏิบติัเป็นจาํนวนมาก 2. ผา่นหน่วยงานสาธารณสุข
ในระดบักระทรวง กรม ระบบการศึกษาเพราะประชาชนจะผา่นระบบเหล่านี�แทบทุกคน 3. ผา่นตวั
จิตอาสา เพราะจะเป็นแรงดึงดูดไดอ้ยา่งดีในการทาํความผาสุกที�ตนอยา่งแทจ้ริง นี�คือการแผเ่มตตา 
และอุทิศส่วนกุศลกนัตอนเป็น ๆ  

ขอ้คิดที�ไดจ้ากการร่วมเดินธรรมจาริก คือการทาํอานาปานสติ บนสติปัฏฐาน 4 เมื�อผสัสะ
กระทบ คือ เทา้กระทบถนนยางมะตอยร้อนมาก ใจร้อนไหม ทุกขไ์หม 

 (ศิริขวญั แซ่ลิ�ม. บนัทึก. 2558, ธนัวาคม 20)  
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กรณีศึกษาที� 
2.41 นางสาวสมฤทยั รุจิราวโรดม 
หญิงไทย อาย ุ41 ปี อาชีพเคยเป็นครู 

จงัหวดัชลบุรี 
อาการร่างกายอ่อนเพลียตาแหง้ ปวดเมื�อย  

 
รู้จกัการแพทยว์ถีิธรรมโดย เคยไดย้นิเพื�อนพดูถึง 
แรงจูงใจที�ทาํให้ท่านเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ คือ อยากส่งต่อสิ� งดี ๆ ที�ได้รับจาก 

คุณหมอและจิตอาสาที�เคยบริการเราใหผู้อื้�นต่อไป 
เผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�น 
 - ทาํนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็สดไปใหเ้พื�อนบา้นที�เขาเป็นเบาหวาน ไขมนั ไต ไดดื้�ม ผลทาํ

ใหห้ายอ่อนเพลียสดชื�นขึ�น 
- กวัซาหลงัใหคุ้ณยายที�อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ทานอาหารไม่ลง ผลมีกาํลงั สดชื�น เบากาย 
- แนะนาํยา 9 เมด็ใหลู้กหลานที�ดูแลผูป่้วยนาํไปทาํใหผู้ป่้วย ผลทาํใหท้ั�งครอบครัว 

มีสุขภาพดีขึ�น และมีความสัมพนัธ์ในครอบครัวมากขึ�นจากกิจกรรมยา 9 เมด็ 
- ร่วมกบักลุ่มบูรพากลา้จน จดับูททาํค่ายสุขภาพเป็นประจาํทุกเดือน 
- มาร่วมค่ายสุขภาพที�สวนป่านาบุญ 3 เป็นครั� งคราว 
ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม มีกิเลสมาก ขี� เกียจ

ทาํกบัขา้ว ขี� เกียจออกกาํลงักาย ฯลฯ 
แนวทางแก้ไข ไปร่วมกับหมู่กลุ่มให้มากขึ� น ฟัง อ่านบรรยายของคุณหมอ จะทาํให ้

ลดกิเลสตนเองและมีกาํลงัใจ 
ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม ส่วนใหญ่ทุกคน

มกัจะบอกวา่ไม่มีเวลาทาํ ให้ทาํให้หน่อย แนวทางแกไ้ขช่วงแรกก็ทาํให้เท่าที�เราเกื�อกูลได ้พอเขา
รู้สึกเห็นผล ก็ฝึกให้ทาํเองหรือฝึกให้ลูกหลาน คนรอบขา้งผูป่้วยเรียนรู้ยา 9 เม็ด นาํหนงัสือ สื�อซีดี
ไปใหดู้และคอยติดตามซกัถามเสมอ ๆ 

เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
เป็นวธีิการที�ประหยดั เรียบง่ายเห็นผลเร็ว มีการจดัค่ายสุขภาพมาก 

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือ เผยแพร่ความรู้การแพทยว์ถีิธรรม 
เป็นวธีิการที�ประหยดั เรียบง่ายเห็นผลเร็ว มีค่ายสุขภาพจาํนวนมาก 
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แนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ควรบาํเพ็ญบุญกบัหมู่กลุ่มและฟังคุณหมอ
ให้มาก เพราะพลงัจากหมู่กลุ่มจะช่วยให้อินทรียข์องเราแข็งแรงขึ�น ได้ปัญญาจากบรรยายของ 
คุณหมอ จิตอาสา ช่วยซ่อมสุขภาพของเพื�อนจิตอาสาดว้ยกนั 
 (สมฤทยั รุจิราวโรดม. บนัทึก. 2558, ธนัวาคม 20)  
  

 
กรณีศึกษาที�  
2.42 นางสาวสมศรี วณิชชาสกุลบุตร 
หญิงไทย อาย ุ53 ปี อาชีพ รับจา้ง (ที�ปรึกษา)  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 

ผา่ตดันิ�วมือล็อก 3 นิ�ว เอ็นโคนนิ�วมือดา้นในบวม นิ�วทั�ง 8 แข็งในตอนเชา้ก่อนลุกจากที�
นอน กลา้มเนื�อโคนนิ�วโป้งถึงขอ้มือบวม ปวดไหล่และสะบกัทั�งสองขา้งแข็ง หัวเข่าซ้ายมีอาการ
ปวดเมื�อลงบนัได ปวดโคนนิ�วโป้งเทา้ขา้งขวา กรนเสียงดงั ปัสสาวะกลางคืน หูขา้งซ้ายอกัเสบบวม
เป็นครั� งคราว รูจมูกขา้งซ้ายมีการอกัเสบเป็นแผลเป็นครั� งคราว ถ่ายแลว้มีเลือดสีแดงออกเป็นครั� ง
คราว ตาขวามีใย (โปรตีน) เล็กนอ้ย 

รู้จกัการแพทยว์ถีิธรรมจาก กลุ่มเพื�อนเกษตรอินทรียที์�มาเขา้ค่ายมุกดาหาร แลว้เล่าใหฟั้ง 
แรงจูงใจที�ทาํให้มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เชื�อวา่หมอที�ดีที�สุดคือตวัเราเอง และการ

ป้องกนัปัญหาดีกวา่การแกปั้ญหา ตอ้งการเรียนรู้ และช่วยเหลือคนที�ไม่มีกาํลงัทรัพยเ์ขา้ถึงบริการ
ทางการแพทยที์�มีคุณภาพ เห็นค่าบริการทางการแพทยที์�มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ�นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื�อง รับรู้การตายดว้ยมะเร็งที�เพิ�มขึ�น ตอ้งการทาํตนเป็นตวัอยา่งให้สมาชิกในครอบครัว ในการ
ดูแลสุขภาพ 

การเผยแพร่แพทย์วิถีธรรมช่วยเหลือผู ้อื�น คือชวนเพื�อนเข้าค่าย ทุกที� ที� มีโอกาส 
ก็จะแบ่งปันนํ� าสมุนไพรฤทธิD เยน็สดที�ทาํเอง บอกพืชที�ใช้ และให้ตน้และกิ�งพนัธ์ุ บอกวิธีทาํ เก็บ 
ดื�ม ประโยชน์ ที�ทาํใหป้ระจาํคือใหเ้พื�อนร่วมงานและคนในครอบครัว 

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลักแพทยว์ิถีธรรม จิตใจที�ร้อนรน
กงัวล อยากหายไว ๆ  

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือ เผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรม คนตอ้งการหาย
ไว ๆ ไม่ปรับเปลี�ยนอาหาร  
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ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
การมีพื�นที�และเวลาปลูกพืชสมุนไพร พืชอาหาร ไวกิ้น แช่ พอก ปรับสมดุลเอง มีหมู่กลุ่มแบ่งปัน
ประสบการณ์การรักษาและเพิ�มศรัทธา ศึกษาฝึกปฏิบติัธรรมเพื�อให้มีสติมั�นคง ไม่ร้อนรน ไม่เร่ง
หาย ไม่ติดดี ไม่ถูกปริมาณ งานปัญหาและสภาวะการทาํงานเพื�อหารายไดเ้ขา้ครอบ ทาํให้เครียด  
ไม่รู้พกัรู้เพียร 

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือ เผยแพร่ความรู้การแพทยว์ถีิธรรม 
ความแพร่หลายของแพทยว์ถีิธรรม และกรณีผูป่้วยที�ใชแ้พทยว์ถีิธรรม.ไดผ้ลยิ�งมากยิ�งสร้างกระแส
ใหผู้อื้�นศรัทธา 
 (สมศรี วณิชชาสกุลบุตร. บนัทึก. 2558, ธนัวาคม 20)  
 

 
กรณีศึกษาที�   
2.43 นางสาวณฐมน วงคภ์กัดี 
หญิงไทย  
จงัหวดันนทบุรี  
กรวยไตอกัเสบ 

 

ตนเองเป็นกรวยไตอกัเสบ อาการเริ� มต้นด้วยไขสู้งมาก ปวดบั�นเอวด้านขวาเล็กน้อย  
ปวดเมื�อยเนื�อตวั เมื�อไขสู้งมาก ๆ ตีกลบัเป็นเยน็ มีอาการหนาวสั�น ปวดศีรษะรุนแรงมาก สาเหตุที�
ทราบว่ากรวยไตอกัเสบ หลงัจากป่วยมา 1 คืน รุ่งเช้าตดัสินใจไปพบแพทยเ์พื�อตรวจให้รู้ว่าเป็น
อะไร ผลการตรวจคือกรวยไตอกัเสบ หมอขอให้พกัรักษาตวัที�โรงพยาบาล แต่ขอกลบับา้นโดย
ยอมรับยา เพื�อใหห้มดปัญหากบัหมอ  

กลบับา้นมาดูแลโดยใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ ดงันี� คือ ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็สด (ยา่นาง ใบเตย 
อ่อมแซบ) เพื�อปรับสมดุล ไดแ้ช่มือแช่เทา้โดยใชก้ากสมุนไพรฤทธิD เยน็สด เถาวย์า่นางตม้ใหเ้ดือด 
20 นาที แช่มือเทา้ 3 นาที พกั 1 นาที ทาํ 3 ชุด ไดท้าํดีทอ็กซ์ดว้ยนํ�าตม้สมุนไพรฤทธิD เยน็ ผสมนํ�า
ธรรมดา (อุ่นนิดหน่อย) และเช็ดตวัดว้ยนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็สด  ทาํกวัซาบริเวณแผน่หลงั ศีรษะ 
สะโพกกดจุดลมปราณ รับประทานอาหารปรับสมดุล (ขา้วตม้ใส่เกลือเล็กนอ้ย) พิจารณาเทคนิค 
ทาํใจใหห้ายโรคเร็ว คือไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค ไม่เร่งผล ไม่กงัวล 

จากการดูแลสุขภาพดว้ยตนเองดว้ยเทคนิค 9 ขอ้มาตั�งแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงปัจจุบนั 
รวม 2 ปี ผลที�เกิดคือร่างกายแข็งแรง เจ็บป่วยบ้างแต่ไม่ต้องพบแพทย์ นํ� าหนักลดลงจาก 61 
กิโลกรัม เหลือ 48 กิโลกรัม รู้เพียรรู้พกั คือทาํงานตามกาํลงัและความเหมาะสม เมื�อถึงเวลาพกัก็พกั 
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ถึงเวลาทาํงานก็ทาํเต็มที� และพอใจกบัผลของงาน เมื�อตวัเองปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้จนสุขภาพ
แข็งแรง ไดแ้นะนาํแก่เพื�อน ๆ ญาติพี�นอ้ง และแจกหนงัสือ โดยแนะนาํจากสิ�งที�ทาํไดง่้ายก่อน คือ
การดื�มนํ� าสมุนไพรฤทธิD เยน็สดเพื�อปรับสมดุล การดีท็อกซ์ การกวัซา ซึ� งส่วนใหญ่ปฏิบติัได ้ ส่วน
การรับประทานอาหารเพื�อปรับสมดุล (กินจืด ลดเครื�องปรุง ลดเนื�อสัตว)์ ส่วนใหญ่ปฏิบติัไม่ได ้ 
จึงแนะนาํใหไ้ปเขา้ค่ายสุขภาพ เพื�อเรียนรู้และปรับเปลี�ยนพฤติกรรม 

ซึ� งทางสังคมมีปฏิกิริยาท่าทีต่อเรา คือ ชื�นชมที�เราปฏิบติัตนได ้บางคนบอกวา่ผอมเกินไป 
เพื�อนบ่นในตอนแรก ๆ วา่เราเรื�องมากเพราะไม่กินอาหารอยา่งที�เพื�อนกิน เรากินผกัไม่กินเนื�อสัตว ์
และกินมื�อเดียว ทาํอาหารเอง แถมเราลดการแต่งตวัมานุ่งผา้ถุงไปทาํงาน ไม่แต่งหนา้ ใหม่ ๆ มี
คาํพดูค่อนแคะอยูบ่่อย ๆ พอนาน ๆ เพื�อน ๆ เริ�มชิน (คงทาํใจได)้ ละเวน้ให้เราเป็นเพื�อนพิเศษหนึ�งคน 
ชื�นชมแต่ใหท้าํตามทาํไม่ได ้

เคยเป็นโรคภูมิแพ ้ กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ เป็นไขทุ้กครั� งก่อนมีประจาํเดือน ปวดเมื�อย 
ไหล่ บ่า คอ สาเหตุเนื�องมาจาก ทาํงานกบัคอมพิวเตอร์ และอยูใ่นหอ้งแอร์ดื�มนํ�านอ้ย 

รู้จกัแพทยว์ถีิธรรมจากเพื�อนชาวอโศก และอินเตอร์เน็ต 
อยากศึกษาธรรมะที�ถูกตรงจากหมอเขียว และเป็นการตอบแทนบุญคุณของแพทยว์ิถีธรรม 

ที�สอนวถีิดูแลสุขภาพดว้ยตนเอง ซึ� งทาํใหท้ั�งตนเองและสมาชิกในครอบครัวดูแลสุขภาพดว้ยตนเอง
ได้ (ด้วยประสบการณ์ที�สามารถดูแลตนเองเมื�อเจ็บป่วย และดูแลมารดาให้หายจากโรค 
ความดนัโลหิตสูง ไขมนัในเส้นเลือดสูงจนไม่ตอ้งกินยาอีกต่อไป)  

ไดแ้นะนาํ ยา 9 เม็ดดว้ยวาจา สื�อหนังสือ และบางครั� งสาธิตวิธีการใช้ยา 9 เม็ด รวมทั�ง
แนะนาํให้ไปเขา้ค่ายสุขภาพดว้ย กรณีนางสมบูรณ์ ธานีรัตน์ (เพื�อนร่วมงาน) เป็นผูป่้วยโรคมะเร็ง
ซึ� งผ่านการรักษาด้วยเคมีบาํบดั (คีโม) แต่ยงัไม่หายขาด อาการที�เป็นคือตวับวม เท้าบวม นอน 
ไม่หลับ (นอนดึกมาก) ได้แนะนําในเบื�องต้นให้ทานนํ� าสมุนไพรฤทธิD เย็นสด และได้ทาํกัวซา
บริเวณแผ่นหลงั และพอกทาขาที�บวมให้ (ส่วนการดีท็อกซ์ ผูป่้วยทาํเป็นประจาํอยู่แลว้) ผลจาก
การกวัซา บริเวณแผน่หลงัเป็นสีม่วงเขม้ ขาที�พอกทายุบบวมลง ทาํให้ผูป่้วยหลบัสบายทั�งคืน และ
ผูป่้วยได้ไปเขา้ค่ายสุขภาพที�กาญจนบุรี เมื�อมิถุนายน 2556 ตลอดเวลาที�เขา้ค่ายฯ ผูป่้วยไม่ค่อย
สบายนกั วนัสุดทา้ยกลบับา้นมีการอาเจียน รับประทานอาหารเขา้ไปก็อาเจียนออกจนหมด สิ�งที�ดื�ม
ได ้คือนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็สด และนํ�าปัสสาวะเท่านั�น และนอนพกัผอ่น วนัรุ่งขึ�นผูป่้วยรู้สึกสดชื�น 
และเป็นวนัที�ตอ้งไปพบแพทย ์ผลตรวจเลือดปรากฏวา่ ค่ามะเร็งปกติไม่ตอ้งรับยา  

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองในระยะแรกขาดความมั�นใจในตนเองในการใชเ้ทคนิค 
9 ขอ้เพราะยงัไม่มีประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจยงัมีนอ้ยแต่มีความมั�นใจวา่ถา้ทาํไดถู้กตอ้งและ
สามารถปรับร่างกายใหส้มดุลร้อนเยน็ไดอ้าการที�เกิดขึ�นน่าจะหาย แนวทางแกไ้ขเมื�อตนเองป่วย 
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คือปฏิบติัตามเทคนิค 7 ขอ้ โดยแกไ้ขไปตามอาการของร่างกาย และดูแลจิตใจดว้ย เทคนิค ขอ้ 8 
และ 9 จนสามารถแกไ้ขอาการป่วยได ้(ป่วยเป็นกรวยไตอกัเสบ ใชเ้วลา 2 วนั)  

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น การช่วยเหลือผูอื้�นค่อนขา้งยุง่ยาก เนื�องจากเขายงั
ไม่มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการแพทยว์ิถีธรรม ตอ้งใช้เวลาในการอธิบายพอสมควรและบาง
เทคนิคตอ้งสาธิตใหดู้ แนวทางในการแกไ้ขคือ แจกหนงัสือและซีดีการบรรยายค่ายสุขภาพของ
หมอเขียวและบางครั� งลงมือช่วย เช่น สอนทาํนํ�าสมุนไพรฤทธิD เยน็สด กวัซา ดีทอ็กซ์และชกัชวนให้
ไปเขา้ค่ายสุขภาพ 

ความสําเร็จในการดูแลตนเองตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม คือ ความศรัทธาความเชื�อมั�นใน 
คาํสอนของพระพุทธเจา้ ความมั�นใจในหลกัการแพทยว์ิถีธรรม ตอ้งมีหมู่มวลและมีความต่อเนื�อง
คือมีเพื�อนหรือสมาชิกในครอบครัว คอยเป็นกาํลงัใจ กระตุน้เตือน  

ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น คือ ความเป็นคนมีจิตใจดีเป็น
พื�นฐานในตนอยู่แล้ว และค่ายพระไตรปิฎกที�สร้างจิตใจที�ดีงามอยากทาํความดีอยากเสียสละ 
โดยเนน้หนกัที�การปฎิบติัตนใหเ้ป็นตวัอยา่ง 

ในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ควรเป็นผูผ้า่นค่ายพระไตรปิฏก และควรมีการฝึกฝน 
ดว้ยหลกัสูตรวทิยากรแพทยว์ถีิธรรม จนสามารถใหค้าํแนะนาํผูป่้วย หรือเป็นวทิยากรได ้และควรมี
การขึ�นทะเบียนจิตอาสา และมีการอบรมการปฏิบติัตนในฐานะจิตอาสา เพราะจิตอาสาตอ้งเป็น
แบบอยา่งใหก้บัผูป่้วย หรือผูที้�มาเขา้ค่ายสุขภาพ 

แนวทางในการเผยแพร่แพทยว์ิถีธรรมตอ้งมีการสรุปงานทุก ๆ ครั� งที�มีการจดัค่ายฯ และ
ส่งรายงานผลการจดัค่ายฯ เขา้สู่ศูนยก์ลางเพื�อจะไดรั้บรู้ความป็นไปของการจดัค่ายฯ ทุก ๆ ค่าย ฯ 
และควรเริ�มพฒันาการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรมทางสื�อต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ทีว ีวทิย ุ

เทคนิค 9 ขอ้ ในการปฏิบติัจริง ๆ อาจไม่ครบทั�ง 9 ขอ้ ในการเจบ็ป่วยแต่ละครั� ง อาจหาย
ไดต้ั�งแต่เริ�มใชเ้มด็แรกแลว้  

การเรียงลาํดบันี� ใชใ้นการอบรม 1 วนั ภาคเชา้ ผูม้าเขา้อบรมมาไม่พร้อมกนั จึงใชย้าเม็ดที� 
4 ก่อน เพื�อเป็นการรอกนัเสร็จจากนี� ผูเ้ขา้อบรมน่าจะพร้อมกนัแลว้ จึงตามดว้ยยาเม็ดที� 5 และ 1 
เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงสมุนไพรฤทธิD เยน็ฤทธิD ร้อนชนิดต่าง ๆ แลว้จึงตามดว้ยยาเมด็ที� 7 ซึ� งน่าจะ
เป็นเวลาก่อนรับประทานอาหารเที�ยง ซึ� งขั�นตอนนี� ให้ผูเ้ขา้อบรมไดท้ราบเรื�องการเลือกผกัผลไม้
ฤทธิD เย็นฤทธิD ร้อน การปรุงอาหารและเทคนิคการรับประทาน รวมทั�งการเคี�ยวอาหารให้ละเอียด 
เสร็จแลว้ก็พิจารณาอาหารและไปรับประทานอาหารได้พอดี ภาคบ่าย เริ�มยาเม็ดที� 6 เพื�อให้ผูเ้ขา้
อบรมไม่ง่วงนอน และตามดว้ยยาเม็ดที� 2 และ 3 แลว้สรุปจบดว้ย ยาเม็ดที� 8 และ 9 เป็นอนัเสร็จ
สมบูรณ์ ในการอบรมค่าย 1 วนั 

 (ณฐมน วงคภ์กัดี. สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 13)  
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กรณีศึกษาที� 
2.44 นางสาวพนาวรรณ ระวิโรจน์ 
หญิงไทย อาย ุ41 ปี อาชีพ จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 

จงัหวดัมุกดาหาร 
อาการออฟฟิศซินโดรม 

 
ประวติัก่อนมาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
เคยทาํงานบริษทัส่งออกต่างประเทศ ซึ� งเป็นบริษทัต่างชาติที�ถือว่าเป็นอนัดบัหนึ� ง ดา้น

การส่งออกด่วนทางอากาศ มีสาขาอยูป่ระมาณ 227 ประเทศทั�วโลก ลกัษณะงานบริการตอ้งให้การ
บริการที�ดีเลิศต่อลูกคา้ และทาํงานดว้ยความรวดเร็วกระชบัฉบัไว ทนัการณ์ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
สูง ห้ามเกิดการผิดพลาดเพราะนั�นหมายถึงชื�อเสียงของบริษทั และความสูญเสียทั�งเงินและเวลา 
ที�เกิดขึ�น ตอ้งแกปั้ญหาและตดัสินใจรวดเร็ว การทาํงานส่วนใหญ่ทาํงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
และโทรศพัท ์เพราะฉะนั�นวนัหนึ�ง ๆ ตอ้งอยูก่บัคอมพิวเตอร์ไม่ตํ�ากวา่ 8 ชั�วโมง และตอ้งรู้ขอ้มูล
ข่าวสารจากทั�วโลกเพราะทุกขอ้มูลที�มีผลกระทบต่อการส่งออก เราตอ้งทาํงานแบบโปรแอคทีฟ 
เพื�อหาทางป้องกนัปัญหาก่อนที�จะเกิดขึ�น พอทาํงานไดป้ระมาณ 6 ปี ก็เกิดความเบื�อหน่ายเพราะ
ชีวติประจาํวนัอยูแ่ต่กบัเทคโนโลยทีี�ทนัสมยั และความรีบเร่งตลอดเวลา ก็เลยอยากจะพกั 

เริ�มมีอาการไม่ค่อยสบายจากการทาํงานที�เรียกวา่ ออฟฟิศซินโดรม จึงคิดวา่ถา้เราหาเงิน
มามาก ๆ และตอ้งมาป่วยและเอาเงินที�ได้ไปให้หมอก็คงไม่ดี และเงินมากมายเหล่านั�นก็คงไม่มี
ประโยชน์ ถา้เราพึ�งตวัเองไม่ได ้และถา้เกิดเราเป็นอะไรมาก ๆ จนทาํงานไม่ไดก้็ไม่มีประโยชน์ต่อ
โลกใบนี�  เราจะทาํงานจนป่วยตายหรือ ก็เลยลาออกและเดินทางไปอเมริกา เพราะอยากจะไป
ท่องเที�ยวและพกัชีวติสักระยะ ถา้เป็นไปไดก้็จะเรียนต่อปริญญาโทที�นั�น ตอนแรก ๆ ไป ทุกอยา่งก็
ดูน่าตื�นเตน้และแปลกใหม่สาํหรับเรา แต่พออยูไ่ปและเจออากาศหนาวจนคิดวา่ตวัเองเกือบเสียชีวิต 
ก็เลยคิดวา่ที�นี�ไม่เหมาะกบัเรา เพราะถา้เกิดเราเสียชีวิตที�อเมริกา พ่อแม่เราจะเป็นอยา่งไร เราจะตอ้ง
ยุง่ยากคนอื�นแน่ ๆ และอยูที่�นี�ก็ตอ้งทาํงานหาเงินอยูดี่ แต่สภาพอากาศ คนและอาหารก็ไม่ไดเ้หมาะ
กบัเรา เพราะเรารับประทานมงัสวิรัติและไม่อยากกินเนื�อสัตว ์แต่อาหารมงัสวิรัติที�นั�นราคาสูง ผกั
ผลไมก้็ไม่ค่อยมี แต่ถา้เทียบกบัเมืองไทยเรามีทุกอยา่ง และราคาก็ถูกกวา่แถมยงัมีคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภยัในชีวิตมีมากกว่าที�อเมริกา ในความคิดของเรา ณ ตอนนั�น หลงัจากนั�นจึงตดัสินใจ
กลบัประเทศไทย และไม่คิดอยากจะทาํงานที�เงินเดือนเยอะ ๆ แลว้ไม่มีความสุข และตอ้งมาป่วยทีหลงั 
แต่อยากทาํงานที�มีคุณภาพชีวิตที�ดี มีเวลาออกกาํลงักาย กินอาหารที�ดีมีสุขภาพ ปลอดสารพิษ มี
สิ�งแวดลอ้มที�ดี มีเวลาให้ครอบครัว มีเพื�อนร่วมงานหรือคนที�ทาํงานดว้ยที�ดีจึงคิดวา่คงไม่กลบัไป
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ทาํงานไกล ๆ บา้นแลว้ พอดีคุณแม่บอกว่าทางจงัหวดัสระแก้วจะมีการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง  
เราก็สนใจเพราะคิดวา่ถา้เราทาํเองไดห้มด ในดา้นปัจจยัสี�ก็น่าจะลดค่าครองชีพและเป็นทางออกที�
จะดาํรงชีวิตได้อย่างมั�นคงกว่าก็เลยไปอบรม หลงัอบรมทางศูนยฯ์ ที�เราไปอบรมก็อยากให้มา
ทาํงานเพื�อช่วยชาวบา้นซึ� งเป็นอีกสายงานที�วิถีชีวิตเปลี�ยนไปอย่างสิ�นเชิงในการใช้ชีวิตในเมือง
หลวงของเรา จึงตดัสินใจทาํงานใหก้บัที�นั�น  

แต่พอคุณหมอเขียวมาจดัค่ายสุขภาพที�ศูนยอ์บรมที�เราทาํงานที�สระแกว้ ทาํให้ไดค้าํตอบ
ในชีวติวา่เราเกิดมาเพื�ออะไร และเห็นวา่สิ�งที�คุณหมอเขียวทาํเป็นทางออกในการดาํรงชีวิต ที�พึ�งพา
ตวัเองไดใ้นทุกดา้นของปัจจยัสี�  คือ อาหารที�อยูอ่าศยั เครื�องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ซึ� งศูนยเ์กษตรที�เรา
ทาํงานอยูแ่ละไปเรียนจากที�อื�น ๆ ยงัขาดการพึ�งตนเองดา้นยารักษาโรค แต่พอฟังคุณหมอถา้เรารู้จกั
พอและฝึกเป็นหมอดูแลตวัเองเราก็สามารถที�จะอยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคงและมีประโยชน์โดยไม่ตอ้งกงัวล
อะไร หลงัจากนั�นจึงมาเรียนเพิ�มเติมในการเป็นจิตอาสารุ่นแรก ๆ ที�อบรมครู ก และเขา้มาเรียนค่าย
แฟนพนัธ์ุแทที้�สวนป่านาบุญ 1 จึงตดัสินใจจะไปลาออกจากงานเพื�อมาทาํงานศูนยบ์าทและช่วยคุณ
หมอเขียวทาํงาน หลงัจากนั�นก็ไดม้าร่วมเป็นจิตอาสาของคุณหมอเขียวหรือจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ 
ตั�งแต่ปี 2553 มาทาํงานแบบศูนยบ์าทและใช้สาธารณโภคีแบบเต็มตวัในปี 2554 หลงัจากที�ไปช่วย
ค่ายสุขภาพตามที�ต่าง ๆ แลว้แต่เหตุปัจจยัในชีวิต จนกระทั�งมั�นใจและไดเ้คลียร์งานต่าง ๆ ให้กบั
ทางบา้นแลว้และพดูคุยปรับความเขา้ใจกบัคุณพอ่คุณแม่ เพราะเราไม่ไดมี้ภาระอะไรที�มากมายและ
ท่านก็ยงัแข็งแรงสามารถพึ�งพาตนเองได ้เราจึงขออุทิศตวัเองมาทาํงานเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
อยา่งเตม็ตวัจนกระทั�งถึงปัจจุบนั 

ประวติัความเจบ็ป่วยก่อนมาเจอแพทยว์ถีิธรรม 
1. ป่วยดว้ยอาการออฟฟิศซินโดรม คือ ปวดตึงรั� งบริเวณสะบกั ตน้คอ เพราะนั�งทาํงาน

หนา้คอมพิวเตอร์มาเป็นเวลานานหลายปี รักษาตวัเองดว้ยการหลงัเลิกงานก็ไปใหห้มอนวดบา้ง เล่น
โยคะ หรือเล่นกีฬาบา้ง เช่น วา่ยนํ�า ตีแบด ตีเทนนิส ตีปิงปอง ปั�นจกัรยาน เดินป่า ปีนเขา ดาํนํ�า ขี�มา้ 
เล่นไอซ์สเก็ต เพราะเชื�อวา่การออกกาํลงักายจะทาํใหผ้อ่นคลายและสนุกดี  

2. มีอาการปวดประจาํเดือนทุกครั� งก่อนมีประจาํเดือน รักษาตวัเองดว้ยการกินยาแกป้วด 
เช่น พาราเซตามอล พอลสแตน และนอนกอดกระเป๋านํ�าร้อนเมื�อมีอาการ และจะไม่กินอาหารเยน็ 
ในช่วงมีประจาํเดือน เช่น นํ� าแขง็ ไอศกรีม เฉาก๊วย มะละกอ เป็นตน้ ดื�มแต่นํ�าอุ่น ๆ และอาหารที�
ทาํออกมาร้อน ๆ เช่น ตม้ยาํ ตม้จืด  

3. อาการตอ้ลม ก็แกอ้าการดว้ยการสวมแวน่ตาดาํหรือแวน่กนัแดด เวลาที�จะตอ้งออกไป
เจอแดด บางครั� งก็ใส่ตอนทาํคอมพิวเตอร์ 
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4. อาการทาลสัซีเมียแฝงคือโลหิตจางแฝง คุณหมอแผนปัจจุบนัแนะนาํให้ทานยาบาํรุง
เลือด เพิ�งมารู้ทีหลงัวา่มนัคือโฟลิก แต่คุณหมอบอกวา่ตอ้งทานไปเรื�อย ๆ แต่พอทานไปไดไ้ม่กี�เม็ด
ก็รู้สึกเหม็นคาวมากทั�งอุจจาระ ปัสสาวะและเนื�อตวัก็เลยเลิกกินและไม่กลบัไปหาหมออีกเพราะ 
ไม่อยากกินยาแบบไม่มีกาํหนด และพอถามเรื�องอาหารคุณหมอก็บอกว่าตอ้งทานเนื�อสัตว ์และ
เครื�องในเยอะ ๆ จะไดส้ร้างเม็ดเลือดไดท้นั และไม่ควรจะนอนดึก พอเราถามถึงผกัที�ช่วยสร้างเม็ด
เลือดไดมี้ไหม คุณหมอบอกวา่ตอ้งไปหาเอง แต่ถา้จะกินก็ตอ้งกินเป็นรถสิบลอ้จึงจะสร้างเลือดทนั 
เราก็เลยคิดว่าต่อให้มาเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจาํปีหรือตลอดก็ไม่มีทางแกห้รือหายอยู่ดี และ
อาการทาลัสซีเมียแฝงถ้านอนไม่ดึกพักผ่อนพอ ก็น่าจะพอช่วยได้และมันก็ไม่ได้มีผลต่อ
ชีวิตประจาํวนัของเรามากนัก แค่อาจจะเหนื�อยง่ายกว่าเดิมถ้านอนดึก ซึ� งคิดว่าเราน่าจะปรับได ้ 
จึงไม่ไดท้าํอะไรกบัสุขภาพตวัเองต่อ 

ประสบการณ์ที�ใชแ้พทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง 
1. ป่วยดว้ยอาการออฟฟิศซินโดรม ก็ทาํโยคะกดจุดลมปราณ ขูดกวัซา และรู้เพียรรู้พกั 

ใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เท่าที�จาํเป็นจริง ๆ ลงกสิกรรมบา้ง หรือพรากจากการทาํงานหน้า
คอมพิวเตอร์บา้งดูตามกาํลังตวัเอง และเหตุปัจจยัก็ดีขึ�นไม่ค่อยมีอาการปวดตึงเท่าไร หรือถ้ามี
อาการก็แกต้ามอาการดงัขา้งตน้ 

2. อาการปวดประจาํเดือน ก็ทาํโยคะกดจุดลมปราณ ขดูกวัซาบริเวณหลงั สะโพกและ
หน้าทอ้ง ไม่ถึงห้านาทีก็ทุเลาแลว้ บางครั� งถา้ปวดมากก็ทาํดีท็อกซ์ สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ และช่อง
คลอดบา้ง และรับประทานอาหารปรับสมดุลก็ดีขึ�น 

3. อาการตอ้ลม ใชน้ํ�าปัสสาวะหยอดตาลา้งหนา้เป็นประจาํแทบจะทุกวนั อาการก็ดีขึ�น
จนไม่รู้วา่หายไปตั�งแต่เมื�อไหร่ 

4. อาการทาลสัซีเมียแฝง ดื�มนํ�าสมุนไพรปรับสมดุลและปัสสาวะก็สดชื�นดีไม่มีอาการ
อ่อนเพลีย แต่ก็ไม่เคยกลบัไปตรวจเลือดอีก ถา้มีอาการมึนศีรษะก็นอนพกัผอ่น พยายามไม่นอนดึก
ไม่ใหเ้กินหลงัสี�ทุ่ม ขดูกวัซา ทานอาหารปรับสมดุล ก็ไม่ค่อยมีอาการหนา้มืดแลว้  

5. อาการเป็นไขต้วัร้อน และมีอาการหนาวแทรก ปวดตามเนื�อตวั หมดแรง หายใจไม่
สะดวก และปวดหวัมาก กินอาหารรสจืด แลว้ยงัไม่ดีขึ�น ดื�มนํ�าปัสสาวะผสมนํ�าถ่านและใส่นํ�าอุ่นก็
ยงัไม่ดีขึ�นเท่าไหร่ จะขดูกวัซาก็ไม่มีแรง พี� ๆ จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ที�ดอนตาล ก็เลยจดัที�ใหอ้บตวั
ดว้ยสมุนไพรฤทธิD เยน็ และใส่ตะไคร้เล็กนอ้ย พออบตวั ประมาณ 3 นาทีเท่านั�น มีเหงื�อแตก หายใจ
โล่งขึ�น หายปวดเมื�อย มีกาํลงั หายปวดศีรษะ และลุกขึ�นมาเดินเหินไดต้ามปกติ เหมือนไม่เคยมีไข้
มาก่อน 
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สรุปคือเราสามารถถอดรหสัร้อนเยน็ของตวัเองได ้ และถา้มีอาการไม่สบายต่าง ๆ เกิดขึ�น
ก็มั�นใจวา่เราเป็นหมอที�ดีที�สุดในการดูแลตนเองได ้ โดยใชสิ้�งที�ประหยดัเรียบง่ายใกลต้วั แกปั้ญหา
ที�ตน้เหตุได ้ และการอยูใ่นหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ�งแวดลอ้มดีทาํให้เรามีแรงกาํลงับาํเพญ็ เป็น 
จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธไดส้มบูรณ์ทั�งร่างกายและจิตใจ  

  (พนาวรรณ ระวโิรจน์. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 23)  
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.45 นางพิกุล ไชยช่วย 
หญิงไทย อาย ุ51 ปี อาชีพ รับราชการ (พยาบาลวชิาชีพ)  
จงัหวดัยโสธร 

 
 

เมื�อ 9 กนัยายน พ.ศ. 2552 ตรวจสุขภาพประจาํปี พบวา่ มีภาวะกระดูกบาง (ค่าสแกน
กระดูก-1.15) มีอาการปวดแขน ขา ปวดเยน็ ๆ โดยเฉพาะเวลาอาการเยน็ และปวดขามากเวลาเดิน 
นั�งหย่อนขาโดยเฉพาะขณะนั�งรถที�ตอ้งเดินทางไกล ๆ ทั�งที�ก่อนหนา้ที�จะทาํการตรวจมวลกระดูก
ไดเ้ตรียมสุขภาพก่อนเขา้สู่วยัทอง โดยการดื�มนมทั�งนมถั�วเหลืองและนมโคที�เสริมแคลเซี�ยมสูง  
วนัละ 1-3 กล่อง  

หลงัจากตรวจพบวา่กระดูกบางเกือบพรุน ไดเ้ขา้เรียนรู้การดูแลสุขภาพตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม
โดยการเข้าค่ายแพทย์ที�สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหารได้งดดื�มนม หันมาใช ้
หลกัยา 9 เมด็ คือ ดื�มนํ�าสมุนไพรปรับสมดุล ทุกวนั เฉลี�ย 2-3 แกว้ต่อวนั กวัซาเฉลี�ย 1- 4 ครั� งเดือน 
ดีท็อกซ์ดว้ยนํ� าสมุนไพรฤทธิD เยน็ หรือปัสสาวะเฉลี�ย 1 ครั� งต่อสัปดาห์จะทาํห่างและถี�ตามภาวะ
อาการไม่สุขสบาย แช่มือเทา้ อาบนํ� าสมุนไพร เมื�อมีอาการไม่สบาย นาน ๆ ครั� ง (ประมาณ 4 ครั� ง
ต่อปี) การรับประทานอาหารปรับสมดุล ผสมผสานโดยลดเนื�อสัตวใ์หญ่ทั�งหมด กินเฉพาะปลา 
และบางครั� งมีสัตวเ์ล็กนาน ๆ ครั� ง (กุง้นํ� าจืด แมลงต่าง ๆ ) เนน้การกินอาหารตามลาํดบั เป็นประจาํ
ทุกวนัและเมื�อสแกนกระดูก วนัที� 9 กนัยายน พ.ศ. 2554 ผลปกติ (ค่าสแกนกระดูก - 0.43) และ
อาการที�เคยมีคือปวดต่าง ๆ ดีขึ�นมาก แทบไม่ปรากฏอาการ ยกเวน้ทาํงานหนกัมาก ๆ จะมีอาการ
ปวดเมื�อยตามปกติและหายไดเ้อง 

 (พิกุล ไชยช่วย. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20)  
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กรณีศึกษาที� 
2.46 นางสาวตะวนัเดือน วรรณวงษ ์
หญิงไทย อาย ุ43 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
ไฟไหม ้ตามผวิหนงับริเวณมือเทา้สองขา้ง 

 
อาการป่วย ไฟไหม ้ตามผิวหนงับริเวณมือเทา้สองขา้ง 
สาเหตุจากอุบติัเหตุไฟลุกไหมจ้ากการผลิตขึ�ผึ�งเพราะไดเ้ปลี�ยนวิธีการผลิตจากเดิมที�ใช้

การตุ๋นมาเป็นการตั�งพาราฟินละลายในหมอ้ใบเดียวตั�งตรงบนเตา เนื�องจากความร้อนที�ร้อนจดั 
ที�ระอุในหมอ้และส่วนผสมนํ� ามนัสกดัสมุนไพรที�เดือด จึงได้ยกหมอ้ลงจากเตาถ่าน เพราะถ้าเท
เอทิลแอลกอฮอล์ลงหมอ้เลยความร้อนจะลน้หมอ้แน่ จึงยกหมอ้ออกจากเตา ก็คิดวา่น่าจะปลอดภยั
แลว้ เพราะหมอ้ที�เดือดไดห่้างจากเตาไกลแลว้ จึงเทส่วนผสมของสมุนไพรที�สกดัดว้ยเอทิลแอลกอฮอล ์
เทครั� งแรกเดือดแรง พอเทครั� งที�สอง เดือดมากกว่าเดิม ท่วมปากหมอ้นิดหน่อย พอเทครั� งที�สาม  
ไอระเหยของส่วนผสมไดว้ิ�งไปที�เตาถ่านเกิดเปลวไฟที�ลามมาเป็นสายถึงกะละมงัที�ถืออยู ่ไฟลามมา
ที�ผา้กนัเปื� อน ไหมที้�เสื�อผา้ โดยเฉพาะรองเทา้ที�สวม ซึ� งเป็นรองเทา้นาโน ที�ดูดซบันํ� ามนัไว ้จึงเป็น
เชื�อเพลิงอย่างดี ไฟได้ลุกท่วมหลงัเทา้ ลุกผา้กนัเปื� อน แต่ดึงออกไม่ได้เนื�องจากเป็นเข็มขดั 
ระหว่างไฟลุกไหม ้ตนเองก็มีสติไม่โยนนํ� าสมุนไพรที�มีส่วนผสมเอทิลแอลกอฮอล์ทิ�ง แต่พยายาม
ถือกะละมงัยาไปไวอี้กจุด ซึ� งห่างไกลจากเตา จากนั�นจึงวิ�งออกจากหลงับา้นมาที�หนา้บา้น มีคนจะ
ฉีดนํ�าใส่เพื�อช่วยดบัไฟ แต่ตนไดห้า้มไวเ้พราะเกรงแผลจะพอง 

สภาวะจิตตอนที�ไฟลุกไหม ้ความตายเพียงเสี� ยววินาที เห็นความเกิดดบัที�เราคาดไม่ถึง  
ทาํใหเ้ราหมดอนาคต จบชีวติได ้หากไฟไหมบ้า้นทรัพยสิ์นเสียหายหมดไป เราจะทาํอยา่งไรดี แต่ก็
มีจิตแวบมาว่ายาที�ผลิตไดช่้วยเหลือผูค้น เป็นประโยชน์ต่อผูค้น จึงไม่เกิดความทุกข์ ความยึดติด 
หมดก็หมด ด้วยเดชะบุญ เหตุการณ์น่าจะเลวร้ายมากกว่านี� เพราะมีเชื�อเพลิง เคมี ส่วนผสมของ
แอลกอฮอล ์แต่ความเสียหายเกิดไม่มากและไดรั้บบาดเจ็บเพียงคนเดียว ไม่ตอ้งพาคนอื�นเดือดร้อน
ไปด้วย และเป็นบุญ เมื�อถึงคราวเดือดร้อนก็มีคนมาช่วยทนัเวลา มาดบัเพลิง เมื�อบาดเจ็บก็มีจิตอาสา
หลายคนช่วยกนัดูแล ในจงัหวะที�ตอ้งการความช่วยเหลือ เพราะช่วงแรกไม่สามารถช่วยตนเองได้
เพราะบาดเจบ็ทั�งมือและเทา้ 

กลไกการเกิดโรคและการหายของโรคเกิดจากภาวะร้อนเกินไม่สมดุล ระคายผิว สัญญาของ
ชีวิตก็จะส่งนํ� าไปดบัความร้อน จึงเกิดถุงนํ� าเพื�อขบัพิษร้อนเยน็ที�ไม่สมดุล ดงันั�นถา้เรามีวิธีระบาย
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พิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไปสัญญาของชีวิตก็ไม่ตอ้งส่งนํ� าไปดบัความร้อนก็จะหาย ในเบื�องตน้ได้
ดูแลและปฏิบติัโดยใชย้า 9 เมด็ของแพทยว์ถีิธรรมคือ 

1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 
2. กวัซา หรือขดูพิษขดูลม ระบายพิษ 
3. การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (Detox) ดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 
4. การแช่มือแช่เทา้ในนํ�าสมุนไพที�ถูกกนั 
5. พอก ทา หยอด ประคบ อบอาบ เช็ดดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 
6. การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที�ถูกตอ้ง 
7. การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 
8. ใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญกุศล เพิ�มพนูใจไร้กงัวล (หยุดชั�วทาํดี ทาํจิตใจให้ผอ่งใส) 

ใจเป็นประธานของสิ�งทั�งปวง ที�สําคญัไม่ทุกข์กบัร่างกาย ทาํใจให้เป็นสุข แลว้ค่อยแกไ้ปทีละขั�น 
ไม่คิดอะไรที�ทาํใหต้นเองไม่สบายใจ 

9. รู้เพียร รู้พกัใหพ้อดี 
สิ�งปฏิบติัเพิ�มเติม ดื�มนํ�าปัสสาวะและดีท็อกซ์ในเวลาที�ไม่สบาย หยอดหูหยอดตา เพิ�มศีล

ใหบ้ริสุทธิD  ทานอาหารวนัละมื�อ เนน้ผกัลวกจิ�มเกลือ รับประทานอยา่งมีความสุข เห็นถึงประโยชน์ 
และคิดวา่เคราะห์ดีมีโอกาสปฏิบติัธรรมอยา่งเคร่งครัดกวา่ปกติ อีกทั�งเขา้ใจอารมณ์คนป่วยวา่รู้สึก
อยา่งไร และจะปรับอารมณ์อยา่งไร เมื�ออยูใ่นภาวะไม่สามารถใชมื้อเทา้อยา่งปกติ โดนนํ� าไม่ได ้เขา้
ห้องนํ� าลาํบาก และอยู่กบัสิ�งนี� ไดอ้ยา่งไร จะตอ้งพึ�งตนเองให้ได ้ก็ตอ้งใชปั้ญญาช่วยตนเองให้ได้
เพราะผูอื้�นไม่ไดอ้ยู่ดว้ยตลอดบางสิ�งก็ไม่สามารถทาํแทนเราได ้ส่วนแผลภายนอกใช้นํ� าสกดัเช็ด 
ล้างแผล จากนั�นใช้ผงถ่านเปลือกมงัคุดนํ� าปัสสาวะผสมนํ� ามนัเขียว แล้วเอาผา้ก็อซวางบนแผล 
จากนั�นใส่สมุนไพรที�ผสมพอกบริเวณบนผา้เพราะไม่ตอ้งการให้สมุนไพรติดแผลโดยตรงและฉีด
นํ� าสกดัย่านางบนผา้ก็อซเรื�อย ๆ ไม่ให้แห้ง อีกวิธีคือเปลือกมงัคุดสด ใช้แต่เปลือกแดง ๆ ใส่ขวด
แลว้แช่ปัสสาวะ แลว้ใช้สําลีชุบนํ� านั�นวางบนแผล ถา้เขา้ใจเรื�องวิบากเราจะไม่ทุกข์ จะหายเมื�อไร
เป็นหนา้ที�ของร่างกาย จิตใจและอารมณ์ที�ไม่ทุกขย์อ่มอยูเ่หนือโรคภยัไขเ้จบ็ 

ประมาณ 2 เดือนผา่นไปแผลแหง้สนิท หายเป็นปกติ กาํลงัแรงใจจากอาจารยคุ์ณหมอ
เขียวและจิตอาสาทุก ๆ ท่านเป็นแรงบนัดาลใจที�ซาบซึ� ง ไม่มีวนัลืมเลือนประทบัไวใ้นความทรงจาํ 

 (ตะวนัเดือน วรรณวงษ.์ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 22)  
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กรณีศึกษาที� 
2.47 นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย ์
หญิงไทย อายุ 59 ปี 
จงัหวดัมุกดาหาร 
อาการภูมิแพ ้  

 
ตอนที�อาเป็นภูมิแพ ้เป็นหวดั จะมีอาการง่วงหงาวหาวนอน มนัทรมานมาก แลว้ตอนเล็ก ๆ ก็

ไม่แขง็แรงปีหนึ�งจะตอ้งมีอาการคือไม่สบายนั�นแหละ ทาํใหไ้ม่สามารถทาํอะไรตามปกติได ้ ก็ตอ้ง
นอน ก็กินยาจีนเป็นหลกั มนัเป็นยาแกห้วดั  

ตอนโตอาก็เป็นเหมือนกบัหลาย ๆ คนนะ ทั�ง ๆ ที�มนัไม่ใช่วยัหมดประจาํเดือนนะแสดง
ว่าตอ้งมีอะไรผิดปกติคือมีความไม่สมดุลในตวัไม่มีประจาํเดือนเป็นปีเลยในช่วงที�มนัควรจะมี  
มีภาวะเครียด ตอนนั�นก็ดีใจนะคิดวา่ดีเหมือนกนัที�ไม่มีประจาํเดือนนะ ไปที�ไหนก็ไม่เดือดร้อน แต่
มีอยูว่นัหนึ�งไปนั�งคุยกบัสิกขมาตุ จินดา (ท่านเป็นนกับวชหญิงชาวอโศก) เราก็พูดให้ท่านฟัง เราก็
พดูวา่ดีสบายไปตามประสาเรา แต่ท่านก็ไดส้อนวา่ จริง ๆ น่ะเราตอ้งยอมรับในความเป็นหญิงของ
เรา ผูห้ญิงมนัตอ้งมีประจาํเดือนตามความเป็นจริง พอท่านพูดอยา่งนี� ปุ๊บ เดือนนั�นมาเลย เนี�ยเราถึงรู้
วา่เป็นเพราะจิตเราไปกดข่ม แลว้คนที�ชื�อเกร็ดดินเขาไดเ้ขียนหนงัสือไวว้า่ตวัเขาเองประจาํเดือนไม่
มา 2 ปี เพราะภาวะความเครียดที�เก็บกดไวท้าํให้สรีระของเราเกิดการผนัแปรไป ตอ้งทาํงานดว้ย
ความเร่งรีบ เคร่งเครียด ตอ้งทาํให้ทนัเวลาและตอ้งหาช่องทางเลี�ยงให้ลูกคา้โดยที�ไม่ผิดกฎหมาย 
มนัเลยเครียดมาก มนัผดิศีลดว้ย ของอานี�อากินยาจีนค่อนขา้งบ่อย พอมีอาการปุ๊บเราก็กินทนัที โดย
ไม่คิดถึงโทษภยัของมนั กินทีเป็น 4-5 เมด็นะ ไม่ใช่เมด็เดียว เมด็ประมาณขนาดนี�  (ยกปลายนิ�วกอ้ยใหดู้)  

นี�แหละกินยามาตลอดกินมาตั�งนานแลว้ (ตอนนี�อายุก็ 50 กวา่) เมื�อก่อนมนัเป็นแท่ง ตอน
หลงันี�ปรับใหม่ ยิ�งสบายพกไปไหนก็ง่ายใช้ก็สะดวก แค่แกะฟรอยด์ออกก็ใชไ้ดเ้ลย ยิ�งกินถี�เขา้ไป
อีก บางทีกินแทบทุกวนัมีอาการขึ�นมาง่วงเหงาหาวนอนปุ๊บก็กิน เพราะพอกินเสร็จมนั Active ไม่รู้
มนัมีส่วนผสมอะไรอยู่ในนั�น เคยมีอยู่วนัหนึ� งเราไปดูก็พบว่ามนัมีองค์ประกอบของพาราเซตตามอล 
แสดงวา่ในนี�มนัตอ้งมีอนัหนึ�งที�มนัตอ้งเกี�ยวโยงกบัอาการ (Active) มนัชกัไม่ดีแลว้ ช่วงวา่งบางครั� ง
ก็จะเอาหนังสือธรรมะ หนังสือเแพทยแ์ผนไทยมาอ่าน แล้วมนัก็มีอาการง่วงหงาวหาวนอนอยู่
ในช่วงนั� นทุกทีมนัทรมานมาก ก็จะแก้อาการด้วยการกินยานี� แล้วมนัก็หายทุกที กินไปกินมา 
วนัหนึ� งไม่มีแรงเขียนหนงัสือ มือนี�ยกเขียนหนงัสือไม่ได ้ตายแลว้ ตอ้งมีสาเหตุมาจากอนันี� แน่ ๆ  
จึงหยุดกินยาชนิดนี�  ที�กินเยอะอีกอยา่งคือ ยาจีนที�เป็นยาหมอ้ตม้เพราะวา่ในอดีต ตั�งแต่เล็กมาเลยนี�
จะไปหาหมอจีนหมอแมะ ซึ� งส่วนใหญ่จะทั�งขมทั�งเหม็นทั�งอะไรสารพดัผา่นมาหมดแลว้ เดีdยวก็ยา
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คนนั�น เดีdยวก็ยาคนนี�  เอามาตม้ ตม้แลว้ก็เอามากิน ยาฝรั�งนี�ไม่ค่อยเท่าไร แต่ก็ไปหาหมออื�นบา้ง 
หมอปากีสถาน หมอธิเบตอะไรนี�  

กินยาแกห้วดัมาสารพดันี�แหละ นาน ๆ ก็มีอาการจุกดว้ย แรก ๆ กินกาแฟแลว้มนัช่วย มนั
ดนัออก แต่เราไม่รู้วา่มีผลขา้งเคียงไง มนัอร่อยดว้ยใช่ไหมกาแฟน่ะ มนัหวาน ๆ ขม ๆ นะ แลว้ของ
อานี�ใส่เกลือดว้ยนะ อาไม่ไดใ้ส่นํ�าตาลนะอาใส่เกลือ แลว้ก็ใส่คอฟฟี� เมต แลว้ก็ผสมโอวลัตินไง มนั
จะหวานปะแล่ม ๆ แลว้ไปฟังคนเล่าวา่กาแฟใหใ้ส่เกลือจะอร่อย โอม้นัตอ้งกิเลสเราไงพอดีเลย แลว้
มนัดนัลมออกไดด้ว้ย ช่วงนั�นแหละช่วงที�หาหมอเขียวนี�แหละ แต่ยงัไม่เขา้ค่ายเราก็เลยไม่ชดั เราจึง
ไม่รู้โทษภยัของกาแฟคิดว่าใช้กาแฟเป็นยา จากที�กินวนัละครั� งมนัเป็นถี�ขึ�นเพิ�มขึ�น บางทีจะนอน
แลว้แต่ลมมนัจุกนอนไม่ได ้ก็ตอ้งมากินกาแฟจึงจะนอนหลบั มนัเป็นอยา่งงี�มนัก็มีผลขา้งเคียง แลว้
เราก็ไม่รู้ว่ามีผลขา้งเคียงอะไรบ้างไง คราวนี� เราคิดว่าคงถึงจุดอิ�มตวัของมนัแล้ว ก่อนจะมาหา
อาจารยห์มอเขียวเราป่วยหนกัเลยทั�งถ่ายทั�งอ๊วก แลว้เป็นหนกัมากเลย คิดวา่มนัเป็นจุดอิ�มตวัที�พิษ
มนัมากแลว้ และมนัเครียดด้วยทาํงานที�บา้นนะมนัเครียด มนัร่วมกนัหมดเลยออกมาเป็นอาการ
หนกัเลย 

หลงัจากที�ไดพ้บกบัอาจารยห์มอเขียว ไดป้ฏิบติัตนอยา่งเคร่งครัดตามหลกัการแพทยว์ถีิธรรม 
ปรับสมดุลกายใจดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ ยา 9 เมด็ ทาํให้ร่างกายแขง็แรงขึ�น มีความผาสุกขึ�น 

 (ปริศนา อิรนพไพบูลย.์ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 22)  
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.48 นางสุวมิล มณีโชติ  
หญิงไทย  
อาํเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
 

ปวดกลา้มเนื�อ การทาํงานที�ผิดท่าโดยในการนิเทศน์การศึกษาภาคปฎิบติันกัศึกษา ไดใ้ห้
นกัศึกษายืนในตาํแหน่งและท่าทางที�ถูกตอ้ง และเมื�อตอ้งช่วยเหลือนกัศึกษา ทาํให้ไม่สามารถจดั
ตวัเองในตาํแหน่งที�ดีไดจึ้งทาํให้เกิดอาการปวดกลา้มเนื�อหลงั ตอ้งเขา้บาํบดัดว้ยการนวดแผนไทย 
อยู่ 2 ปี สัปดาห์ละครั� งจึงจะมีอาการดีขึ�น เวลาเป็นไขใ้ช้วิธีการผา้ชุบนํ� าสมุนไพร อาการไขทุ้เลา 
กรณีแน่นอึดอดัทอ้งใชก้ารสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ทาํแลว้ลดความอึดอดัไดม้าก นอกจากนั�นใชก้ารทา
สมุนไพรร่วมกบักวัซา และ โยคะบริหาร อาการปวดทุเลา รู้สึกดีที�อยา่งนอ้ยบรรเทาอาการให้ตวัเอง
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ไดแ้นะนาํสมาชิกในครอบครัวและเพื�อนร่วมงาน รวมถึงผูป่้วยที�อยูใ่นความรับผดิชอบประหยดัเงิน
ค่ารักษาใหท้างราชการแต่เพิ�มค่าใชจ่้ายส่วนตวั โดยเฉพาะซื�อแจกผูอื้�น 

 (สุวมิล มณีโชติ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 22)  
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.49 อุบาสิกาทวปี 
หญิงไทย อาย ุ48 ปี 
อาํเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค ์  

 
มีอาการภาวะร้อนเกินเกิดจากความเครียด ทาํงานหนักและรับประทานอาหารรสจดั 

ที�ปรุงแต่งรสอร่อย ขนม นํ� าตาล ของทอด ของมนั อยู่ในภาวะสามอย่างมารวมกนัจึงเกิดความ 
ไม่สบายเจ็บป่วย ขณะที�นั�งรับประทานอาหารก็จะเกิดอาการร้อนภายในร่างกายเหมือนถูกไฟเผา
กระสับกระส่ายทุกข์ทรมานทั�งกายใจไปจนถึงเที�ยงคืนอาการร้อนจึงหายไป พอรุ่งเชา้รับประทาน
อาหารก็ร้อนอีกเหมือนเดิมเป็นอยูอ่ยา่งนี� เป็นเดือนรู้สึกทนไม่ไดแ้ลว้กบัอาการเจบ็ป่วยแบบนี�  

ก็คิดถึงหมอว่าจะไปหาหมอที�ไหนดีจึงตดัสินใจมาหาอาจารยห์มอเขียว เพื�อจะเรียนรู้
เรื�องอาหารร้อนเยน็เพราะเคยไดอ่้านหนงัสือมาบา้งแลว้ เมื�อมาศึกษาเรียนรู้วิธีดูแลสุขภาพของตน
ดว้ยยาเกา้เม็ดตั�งแต่ขอ้ที� 1 กินนํ� าสมุนไพรฤทธิD เยน็ ทาํดีท็อกซ์ กินอาหารรสจืดฤทธิD เยน็ ก็พยายาม
ทาํหมดทุกข้ออาการที�มีภาวะร้อนจดัก็หายไป ตั� งแต่นั�นมาก็ดูแลสุขภาพตนเองด้วยยาเก้าเม็ด 
มาเรื�อย ๆ และเม็ดที�ตวัเองไดใ้ชป้ระจาํ คือ อาหาร พอวนัไหนรู้สึกไม่สบาย ก็จะกินขา้วกบัผกัลวก
โรยเกลือ อาการไม่สบายก็จะหายไปไดอ้ย่างน่าอศัจรรยภ์ายในหนึ�งถึงสองวนั โดยที�ไม่ตอ้งไปหา
หมอโรงพยาบาล เลยแกอ้าการป่วยไม่สบายของตวัเองดว้ยการกินอาหารปรับสมดุล เมื�อเกิดภาวะ
ร้อนเกินกินอาหารที�ไม่ปรุงแต่ง เช่น ขา้วผกัลวกโรยดว้ยเกลือเมื�อเกิดภาวะเยน็เกินก็ไปกินอาหารที�
ปรุงบา้ง ที�เป็นฤทธิD ร้อน ปรุงด้วยขิงข่าตะไคร้หอมกระเทียมต่าง ๆ การดูแลสุขภาพไม่มีอะไรที�
ตายตวั เราตอ้งปรับไปปรับมาตามอาการที�เป็น และอากาศสิ�งแวดลอ้มที�มีความเปลี�ยนแปลงอยู่
เสมอตั�งแต่ดินนํ� าลมไฟ ไดม้าเรียนรู้การดูแลสุขภาพแบบพึ�งตนตามแนวทางแพทยว์ิถีธรรม ตั�งแต่
พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ.2558 ดิฉนัเจ็บป่วยก็ไม่ไดไ้ปหาหมอที�โรงพยาบาล ไม่ใช่วา่ปฏิเสธหมอและ
ยาของแพทยปั์จจุบนั เรื�องไหนจาํเป็นที�จะตอ้งพึ�งก็จะไป แต่โรคมนัจะไม่ร้ายแรง ถึงกบัคอขาดบาด
ตายเราก็ขอพึ�งตนเองดว้ยยาเกา้เม็ดก่อน ก่อนที�จะไปพึ�งยาพึ�งหมอที�โรงพยาบาลดว้ย การหาผกัพืช
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สมุนไพรที�อยูใ่กลต้วัมากินมาใชดู้แลรักษาโรคของเรา และของที�อยูใ่นตวัเรา คือ นํ� าปัสสาวะเอามา
กินใชพ้อกทาได ้และสวนลา้งลาํไส้ไดส้ะอาดดี 

ดิฉนัเป็นไขมี้อาการร้อนหนาวสลบักนัถา้เป็นสมยัก่อนดิฉนัก็คงจะตอ้งกินพารา ลดไขแ้ต่
พอเรามาดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแบบวิถีธรรม ดิฉันก็ใช้ยาเม็ดที� 2 คือ การขูดกวัซา 
ที�หลงัช่วยระบายพิษไขอ้อกทางแผน่หลงั โดยอาศยัผูอื้�นขดูหลงัให้ พอขดูเสร็จไขล้ดลงทนัทีและ
หายไปในที�สุด เป็นเรื�องน่าอศัจรรย ์ที�ตวัเองไม่เคยทาํแบบนี�  พอทาํแลว้อาการไขม้นัหายไปไดจ้ริง ๆ 
มนัทาํใหดิ้ฉนัเชื�อมั�นในการดูแลสุขภาพแบบนี�  พึ�งตวัเองไดจ้ริง ๆ และมีอีกครั� งที�ดิฉนัไปกินอาหาร
ที�เป็นฤทธิD ร้อนเป็นของทอดดว้ยนํ� ามนัแลว้เกิดอาการไอเจ็บคอ ก็กินฟ้าทะลายโจร แลว้กินขา้วกบั
ผกัลวกโรยเกลือ ผลไม ้อาการก็หายไป ถา้เป็นสมยัก่อนดิฉนัคงจะไปซื�อยาแกไ้อมากินแน่ ๆ แต่พอ
มาดูแลสุขภาพแบบนี� ประหยดัที�สุด ไม่เสียเงินไปซื�อยามากินเลยแค่ขูด ๆ ตรงนั�นตรงนี� ไขก้็หาย  
แค่กินขา้วกบัผกัลวกโรยเกลือ อาการไอก็หายไป ครั� งล่าสุดที�ดิฉนัไม่สบาย เมื�อเดือน ตุลาคม 2557 
ไปทาํงานยกของหนกั มนัมีอาการตกเลือดมีประจาํเดือน 4 ครั� งภายในเดือนนั�น มีเลือดออกมามาก
ร่วมกับมีอาการปวดท้องน้อยด้วย ในขณะนั�นดิฉันมีความรู้สึกกลัวตาย อยากจะไปหาหมอที�
โรงพยาบาล เพื�อตรวจรักษาคิดว่าตนเองคงจะเป็นโรคร้ายอะไรหรือเปล่า พอจิตมนัคิดกลวัโรค 
กลวัตายเท่านั�นแหล่ะ มนัเหมือนจะตายในขณะนั�นทีเดียว จิตมนักระวนกระวายจะตายไปก่อนโรค 
ทาํอยา่งไรดี จิตมนัดิ�นรนกลวัตาย แลว้อาการเจบ็ป่วยมนัก็จะเป็นหนกัขึ�น ถา้เราไม่แกไ้ขที�จิตให้ได้
ก่อน ก็ตดัสินใจยอมตาย เราไม่ไปหาหมอที�โรงพยาบาล โดยพิจารณาถึงเรื�องกรรม ถา้เราถึงเวลา
ตายเราก็ตอ้งตาย ถึงจะไปหาหมอหรือไม่ไปหาหมอมนัก็ตอ้งตาย ถา้เรายงัไม่ถึงเวลาตาย ถึงเราจะ
ไม่ไปหาหมอเราก็ยงัไม่ตายง่าย ๆ หรอก พอพิจารณาอยา่งนี�แลว้ตวัเองก็ยอมตาย ไม่ดิ�นรนหนีความ
ตาย มนัจะตายตอนนี�  ตายดว้ยโรคอะไรแบบไหน อยา่งไรก็ปล่อยมนัไป เมื�อเราปล่อยวางใจไม่กลวั
โรค ไม่กลวัเจบ็ ไม่กลวัตาย ใจก็หยุดดิ�นรน ในคืนนั�นดิฉนันอนหลบัสบาย เพราะไดว้างใจวางกาย
ไม่เป็นห่วง วา่กายนี�จะอยูห่รือแตกสลายไปพอรุ่งเชา้วนัใหม่ดิฉนัก็พยายามพึ�งตนเองต่อไปดว้ยการ
ไปหายาสมุนไพร เช่น ใบเตยยา่นางใบเปลา้เอามาตม้แช่มือเทา้และแช่สะโพก ดิฉนัรู้สึกเบาสบาย
ขึ�นทนัที�ที�ไดใ้ช้นํ� าสมุนไพรแช่สะโพก ไดท้าํอยู่หลายวนัอาการเจ็บป่วยก็หายไป มนัทาํให้ดิฉัน
มั�นใจในการดูแลสุขภาพแบบนี�วา่ พึ�งตนเองไดจ้ริงและประหยดัเรียบง่ายหาสิ�งของที�อยูใ่กลต้วัมา
กินใช ้เป็นยารักษาโรคได ้เป็นการช่วยรัฐบาลลดรายจ่ายสั�งซื�อยาจากต่างประเทศ และเมื�อเรากินยา
ของแพทยปั์จจุบนัมาก ๆ มนัก็จะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของเราอีกดว้ย  

ฉะนั�นการดูแลสุขภาพแบบแพทยว์ิถีธรรมจะปลอดภยัที�สุด ประหยดัสุดเรียบง่ายที�สุด
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการดูแลสุขภาพของแพทยว์ิถีธรรม มนัเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนั ในหลวงของเรา 
ก็ทรงดาํริอยากใหค้นไทยใชชี้วติกินอยูแ่บบไทย ๆ ไม่ตามกน้ใคร ไม่วา่จะเป็นการดูแลสุขภาพและ
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ทาํมาหากิน กินอยูแ่บบง่าย ๆ พอเพียงปลูกผกักินเอง เจ็บป่วยก็เก็บสมุนไพรในบา้นมารักษามากิน
มาใชเ้ราจะไดไ้ม่ตอ้งเป็นหนี�ใคร การดูแลสุขภาพแบบแพทยว์ิถีธรรมกบัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทาง
รอด เพราะมนัเป็นทางที�ทวนกระแสวตัถุนิยมบริโภคนิยมที�ทาํให้คนหลงความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย  
ทั�งเป็นหนี�  และเจ็บป่วยกนัมากมาย คือ มนัตนัแลว้ถา้หากว่าเราไม่กลบัมาใชแ้นวนี�  มนัไปไม่รอด
แลว้ หมอและคนไขจ้ะพากนักอดคอตาย  บริโภคนิยมทาํลายดินนํ�าลมไฟใหเ้สียไปหมดแลว้ มลพิษ
ทางอากาศสิ�งแวดลอ้ม ป่าถูกทาํลายไปหมดแลว้จะอยู่กนัอย่างไรในโลกใบนี� ถา้เราไม่หันกลบัมา
พึ�งตนเอง 

 (อุบาสิกาทวปี. สัมภาษณ์ 2558, มีนาคม 22)  
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.50 นายอิทธิชยั จนัทชาติ 
ชายไทย อาย ุ42 ปี 
จงัหวดัยโสธร   
 

กระผม อิทธิชยั จนัทชาติ หรือตาลครับ ไดรั้บอุบติัเหตุขบัรถตูช้นเสาไฟฟ้าคํ�าวนัที� 15 
กุมภาพนัธ์ 2558 ติดอยูใ่นรถประมาณ 1 ชั�วโมงเศษ ๆ จึงไดรั้บการช่วยเหลือจากหน่วยกูภ้ยัและรถ
แอมบูแลนส์จากโรงพยาบาล ไดรั้บบาดเจบ็ที�แขนท่อนปลาย ไดท้าํการ X-ray พบวา่กระดูกแขนทั�ง
สองท่อนหกั (Radius, ulna fracture) ไดรั้บการรักษาผา่ตดัและใส่เหล็กไวต้ามหลกัการแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั และไดรั้บการรักษาแบบผสมผสานดว้ยเทคนิคยาเกา้เมด็ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 

ขอ้มูลการรักษาเมื�อถึงมือแพทยที์�โรงพยาบาล ร่วมกบัยา 9 เมด็ จากบนัทึกของพี�นอ้งจิตอาสา 
ผูร่้วมช่วยดูแลอาการดว้ยหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ เมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2558 มีขอ้ความดงันี�  

“ส่วนขาขา้งขวาเมื�อไปถึงโรงพยาบาลได้รับการทาํแผลและเขา้เฝือกไว ้แต่ยงัมีเลือด  
ยงัไหลไม่หยุด ขอ้มูลประกอบอื�น ที�ขาขวา ช่วงแรก เลือดออกเยอะ (Bleed) ไดรั้บ BL tx รวม 10 
Unit 09:00 น. เมื�อวาน Hct = 29% ยงัมี Bleed ซึม คํ�าวานนี�  (18 กุมภาพนัธ์ 2558) ไดรั้บการตดัแต่ง
แผลใน OR (หอ้งผา่ตดั) อีกรอบ Nosign of compartment syndrome, อาการแสดงหลงัการบาดเจ็บที�
ทาํให้เกิดภาวะขาดเลือด (Ischemia) Retainfoley “S cath การใส่สายสวนปัสสาวะคา้งไว ้ปัสสาวะ
ไม่แดงแลว้ 

กรณีของนอ้งตาลเมื�อบ่ายนี�  ปัสสาวะสีเหลืองค่อนขา้งเขม้ไม่มีสีเลือดปนแลว้ (คา้งท่อ
ปัสสาวะต่อสายลงถุงอยู่) แต่ที�แผลที�ขอ้เทา้ขวามีเลือดออกเปื� อนผา้ปิดแผลดา้นล่างเล็กน้อย หลงั
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เปลี�ยนผา้ปิดแผลประมาณ 4 ชั�วโมง จึงยงัคง “แอบ” ให้สมุนไพรสาบเสือ นํ� าหยวกกลว้ยนํ� า
ปัสสาวะ เพื�อช่วยในเรื�องขบวนการแข็งตวัของเลือด (แพทยส์ั�งงดนํ� าและอาหาร) ให้นํ� าเกลือทาง
หลอดเลือด 80 ซีซีต่อชั�วโมง มือซา้ยบริเวณหลงัมือบวม 

ล่าสุดก่อนเขา้มาที�พกัประเมินอาการของนอ้งตาลไดด้งันี�   
� ความรู้สึกตวัดีความจาํดีหายใจสะดวก  
� แขนซ้ายหลงัผา่ตดัเพื�อจดักระดูกให้เขา้ที� ใส่ท่อระบายเลือดต่อลงขวดสูญญากาศไว้

เลือดที�คั�งคา้งไม่ค่อยออกแลว้ อาการบวมปลายมือลดลงหลงัจากประคบกดจุดลมปราณและยกแขน
สูง  ผูป่้วยชาปลายมือปลายเทา้อยูบ่า้งอาจเนื�องจากเส้นเลือดเส้นประสาทของแขนนั�นชอกชํ�า 

� ขาขวาหลังได้รับการผ่าตดัเมื�อวานตอนคํ�า มีผา้พนัแผลตั�งแต่บริเวณเหนือขอ้เท้า
จนกระทั�งถึงปลายเทา้ เวลา 17:00 น. ทราบจากพยาบาลผูแ้ต่งแผลว่ามีเลือดออกซึมบนผา้ปิดแผล
บา้งไม่มาก จากการตรวจเช็คปลายเทา้อุ่นไม่ซีดคลํ�าทุกนิ�วเทา้รับความรู้สึกได ้ขณะกดจุดลมปราณ
จู๋ซานหลี�และหยางหลิงเฉวียน ผูป่้วยรู้สึกไดถึ้งปลายเทา้พ่นปัสสาวะนาโนบริเวณเหนือผา้พนัแผล
บ่อย ๆ พรุ่งนี�แพทยว์างแผนตกแต่งแผลอีกครั� งหนึ�ง 

� ใส่สายปัสสาวะต่อสายลงถุงปัสสาวะมีเลือดปนเล็กนอ้ย อาจเนื�องจากอวยัวะภายใน
ไดรั้บความกระทบกระเทือนยงัคงใหน้ํ�าเกลือเพื�อเลี�ยงเส้นเลือด 

� ผูป่้วยดื�มนํ� าผกัปั�นไดป้ระมาณ 200 ซีซี ยงัคงแนะนาํให้ดื�มนํ� าสมุนไพรฤทธิD เยน็ นํ� า
หยวกกลว้ย นํ�าปัสสาวะนาโน นํ�าคั�นใบสาบเสือ เป็นระยะ ๆ ต่อไป”  

 (พิไลลกัษณ์ พิพิธกุล. บนัทึก. 2558, กุมภาพนัธ์ 19)  
 

  
 ภาพถ่าย X-ray แขนขา้งขวาของจิตอาสา อิทธิชยั จนัทชาติ  

วนัที� 2 มีนาคม 2558 รายงานอาการมือซ้ายยงัใช้งานไม่ได้กระดิกนิ�วมือยงัไม่ได้ หยิก
แลว้มีอาการชา แผลดีขึ�นมาก การดูแลรักษาดว้ยวิธีการกวัซาสมํ�าเสมอ ที�ร่างกายและแขน ส่วนที� 
ทาํได ้เรื�องของอาหารสุขภาพ เช่น ดื�มนํ� าสมุนไพรฤทธิD เยน็ทุกวนั อาหารประเภทขา้วตม้ กบัผกัสด
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ผกัลวก ทําการสวนล้างลําไส้และเช็ดตัวบ่อย ๆ สภาวะร่างกายเจ็บแผลบ้างตอนล้างแผล 
และตอนเปลี�ยนอิริยาบถ  
 

  

ผูว้จิยั แวะเยี�ยมจิตอาสาอิทธิชยั จนัทชาติ (ตาล) วนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2558 
  

  

“ผมยงัสามารถใชแ้ขนขา้งที�ดีอยู ่กวัซาระบายพิษร้อนให้กบัตนเองไดอ้ยูค่รับ” 
 

   

 “จิตใจยงัเบิกบานแมก้ายจะเจบ็ครับ” 
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 “สิ�งที�ยากที�สุด คือ วิชาการแพทย ์เพราะมนัมีสิ�งที�มองไม่เห็นเขา้มาเกี�ยวขอ้ง และไม่มี
วิธีการที�ตายตวั ตวัแปรสําคญัคือ วิบากกรรม” (ใจเพชร กล้าจน. คาํคมเพชรจากใจเพชร. 2558, 
มีนาคม 6)  

รายงานอาการต่อเนื�อง จากวนัที� 7 มีนาคม 2558 ฝึกฝนซ้อมรับทุกเหตุการณ์ ถือว่าได้
กาํไร มีโอกาสมาฝึกจริงรู้สึกมีความอดทนมากขึ�น เอาประโยชน์ไดทุ้ก ๆ เหตุการณ์ ยิ�งไดท้บทวน
ธรรมพิมพเ์ขียวซํ� า ๆ ยิ�งเขา้ใจชดัวา่ถา้เราเขา้ใจและเชื�อกรรมยอมรับอยา่งเบิกบานยินดีเต็มใจความ
ผาสุกก็เกิดขึ�นเลย ความทุกขล์ดลง อยูไ่ดทุ้ก ๆ ที�เลยครับ วนันี�ผมก็ยงัป่วยแค่กายแต่ใจไม่ป่วยครับ 
ยงัสู้ไม่ถอยครับ ใส่เกียร์แปดตลอดครับพยายามเอาประโยชน์ให้ได้มากที�สุดทุกวินาทีครับ ผม
ขอให้กาํลงัใจพี�น้องทุก ๆ ท่านที�ร่วมกนับาํเพญ็บุญในทุก ๆ ที�ดว้ยครับสาธุ ตอนสามโมงเชา้ของ
วนัที� 7 หมอมาตรวจเยี�ยม เปิดแผลดูวา่แผลดีขึ�นมากครับ ใหย้าปฏิชีวนะ ครบ 1 สัปดาห์จะกลบับา้น
ไดแ้ลว้ วนัจนัทร์-องัคารฝึกเดิน อีกไม่นานก็กลบับา้นไดเ้ลย ก็เหลือแขนซ้ายที�หกัยงัคงตอ้งใชเ้วลา 
วนัที� 23 มีนาคม 2558 หมอนดัตรวจเช็คระบบเส้นประสาทดว้ยระบบไฟฟ้าอีกครั� งซึ� งก็คงไดก้ลบั
บา้นก่อนวนัที� 23 มีนาคม 2558 นี�  

รายงานวนัที� 8 มีนาคม 2558 แข็งแรงดีทั�งกายใจครับ ทานอาหารไดอ้ร่อย เยอะทุกวนัครับ
การขบัถ่ายก็ดีมากครับเนน้ผกัสดผลไมฤ้ทธิD เยน็ ดื�มนํ� าสมุนไพรฤทธิD เยน็สดสดตลอด ฉีดพรมดว้ย
นํ�าสกดับ่อย ๆ กดจุดลลมปราณกวัซา แกอ้าการปวดแผลไดผ้ลดี อาการทุเลาทนัทีครับ 

อาการต่อเนื�อง วนัที� 12 มีนาคม 2558 
แขนซ้ายยงัไม่มีแรงใด ๆ กาํมือหรือขยบันิ�วไม่ไดเ้ลย แต่รับความรู้สึกชา ๆ หยิกก็ไม่เจ็บ 

หมอบอกวา่เส้นประสาทชํ�ามากตอ้งใหเ้วลานาน ๆ หน่อย จะฟื� นตวั 
  

    

“แผลเนื�อแดงหลงัเทา้ดา้นขวาถ่ายรูปเมื�อวนัที� 10 มีนาคม 2558 ก่อนแพทยอ์นุญาตใหก้ลบับา้นได”้ 
เทา้ขวาแผลไม่เปื� อยแลว้มีเนื�อเกือบเตม็เนื�อสีแดงสด สวยมาก (พยาบาลบอก) แต่ยงัมีบาง

จุดที�มีเนื�อเป็นหลุม ๆ อยูคื่อขา้งกระดูกขอ้เทา้ทั�งสองขา้ง บริเวณนี�จะมีเนื�อนอ้ยดว้ย เวลาลา้งแผลก็
ไม่เจบ็มากนกั แผลแหง้ไม่มีนํ�าหนองหรืออาจมีบา้งบริเวณฝ่าเทา้แต่ไม่เน่าแค่ชื�นนิด ๆ  
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“แม่ครั�ง มีทรัพย ์และพี�นอ้งจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธจากสวนป่านาบุญ 1 มาเยี�ยมครับ” 

  
ตอนนี�ก็พกัฟื� นจากการผา่ตดัแต่งแผลครั� งที� 4 หมอเสริมเหล็กยึดกระดูกที�ขา้งเส้นเอ็นร้อย

หวายเคลื�อน การรักษาก็ลา้งแผลทุกวนัพร้อมฉีดยาฆ่าเชื�อ อีกสองสัปดาห์ส่วนเหล็กอีก 2 เดือนก็ 
เอาออกผมยงัแข็งแรงดีครับ กินขา้วอร่อยไดเ้ยอะ การขบัถ่ายดีมากบางทียงัไม่อิ�มตอ้งเอาออกก่อน
วนันี� ก็สู้กบัความเจ็บปวด แผลใหม่ ก็รู้สึกตอ้งปล่อยวางครับนกัรบธรรมยงัไม่ยอมแพ ้ยงัไหวยงัมี
เรื�องให้และยากลาํบากกว่านี� รออยู ่แค่นี� ไม่ใช่ปัญหา ขออนุโมทนากบัพี�นอ้งทุก ๆ ท่านแรงใจแรง
บุญที�อาจารยห์มอเขียว และพี�นอ้งทุกท่านที�ส่งมาก็ทาํให้ผมแข็งแรง กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยครับยงัสู้
ไม่ถอยครับ ป่วยได้ก็หายได้อาจจะช้าหรือเร็วอยู่ที�วิบากดีวิบากร้าย ผมยินดีรับกับเหตุการณ์ที�
เกิดขึ�นอยา่งยนิดีเตม็ใจครับรับแลว้ก็หมดไป ๆ 

จากบนัทึกของพี�นอ้งจิตอาสา “อารมณ์จิตใจก็ดูสดใสยิ�มแยม้ดี ชอบพูดเรื�องกรรม วิบากกรรม
และยอมรับดีมาก ยอมอยา่งเต็มใจมาก กินขา้วไดดี้ปริมาณมาก เชา้ขา้วตม้ผลไม ้บางวนัก็ผลไมผ้กั
ปั�นจากพี�เสาว ์มื�อใหญ่ก็มีขา้วกบัขา้วผลไม ้ส้มตาํแบบคลุก ๆ เอาอง เติมเอาเอง จากพี�สะใภต้าล มื�อ
เยน็ก็ผลไมอ้ยา่งเดียว 

ระบบขบัถ่ายอุจจาระ วนัละ 2 ครั� งหลงัอาหาร  บนเตียงมีโถมารองนั�ง อุจจาระเป็นกอ้นยาว 
ๆ เกือบขอ้นิ�วมือดีมาก กลิ�นไม่แรงนกั ปริมาณมากพอควร 

ปัสสาวะเกือบทุก 2 ชั�วโมง ใส กลิ�นไม่แรง สรุปโดยรวมดี มีความกา้วหนา้ดีมาก หมอให้
ออกจากโรพพยาบาลไดใ้นวนัศุกร์ที� 13 มีนาคม ดูแลดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ ผสมผสานไปดว้ยกบัแผน
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ปัจจุบนั มีการนวดแขนขากระตุน้การไหลเวยีนของเลือดและกลา้มเนื�อเส้นประสาทผอ่นคลายร่วม
ดว้ย” (ครองศิลป์ รักภกัดี. บนัทึก. 2558, มีนาคม 12)  

 

 
  “สู้ครับ!! ตอนนี�รอวนัที�จะไดก้ลบับา้นดว้ยจิตใจที�เบิกบานครับ” 

  
            กายภาพบาํบดัพาฝึกเดิน 

วนัที� 28 มีนาคม 2558 ไดถ่้ายภาพของตนเองส่งทางไลน์และบอกเล่าอาการปัจจุบนัของ
ตนคือ สุขภาพทั�วไปแขง็แรงดี แผลก็ดีขึ�น แต่แพทยบ์อกวา่มีการติดเชื�อที�ดื�อยา ชื�อ Mdr จากการ
เพาะเชื�อซึ� งหมอบอกจะใหย้าฆ่าเชื�อเพิ�ม ส่วนแขนซา้ยหมอนดัวนัจนัทร์จะเช็คระบบประสาทดูวา่มี
อะไรมีปัญหาบา้ง  

สภาวะจิตใจถึงทุกวนันี�  รู้สึกว่าเขม้แข็งมากครับ เพราะผมเองไดท้บทวนธรรมที�เป็นสุด
ยอดธรรมที�อาจารยใ์ห้ไวผ้มเชื�อมั�นในเรื�องของกรรมชดัมากเมื�อยอมรับวา่มนัเป็น “กรรมของเรา”
ชดใชแ้ลว้ก็จะหมดไปดว้ยความยนิดีเต็มใจ โดยไม่สร้างกรรมใหม่ขึ�นมา ไม่โทษสิ�งนั�นสิ�งนี�  โลกนี�
ยติุธรรมเสมอ เมื�อไดพ้ิจารณาซํ� า ๆ ๆ ความเบิกบานใจความผาสุกก็เกิดขึ�นครับ ไม่มีความกงัวลใจ 
เพราะพิจารณาเรื�องผลของกรรม มนัไดเ้วลาเขาไม่มีทางหลีกหนีพน้ได ้ก็อาศยัพิจารณากรรมซํ� า ๆ 
ซํ� า ๆ เห็นเลยครับความทุกข์ลดลงมีความสุขมากขึ�นครับ ขอขอบคุณอีกครั� งสําหรับกาํลงัใจจาก 
พี�นอ้งทุก ๆ ท่านครับ 

สภาวธรรม สุขภาพกายใจก็ดีมากครับ ยนิดีรับใชว้บิากกรรมที�เกิดขึ�น โดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ 
เพราะเราเคยทาํมา เมื�อรับแลว้ก็หมดไป เมื�อป่วยไดเ้ราก็หายป่วยได ้ยงัสู้ไม่ถอยครับ ผมเองก็ขอ



1354 
 

อนุโมทนาบุญกบัพี�นอ้งทุก ๆ ท่านดว้ย ที�ไดบ้าํเพญ็ธรรมตามสถานที�ต่าง ๆ ขอเป็นกาํลงัใจให้ทุก
ท่านครับสาธุ  

(อิทธิชยั จนัทชาติ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 22) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
2.51 นางพรรณทิวา เกตุกลม (อีeด) 
หญิงไทย อาย ุ51ปี  
จงัหวดัมุกดาหาร  

 

จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธพรรณทิวา เกตุกลม มาเรียนรู้เรื� องสุขภาพจนมาเป็นจิตอาสา 
ทาํงานช่วยกลุ่มแพทยว์ถีิธรรม จะไดรั้บคาํสอนคาํแนะนาํที�ดี ๆ จากคุณหมอเขียวเสมอ อะไรที�ไม่ดี
ไม่งามไม่เหมาะสม คุณหมอก็จะอธิบาย จะชี� แจงให้กบัพี�น้องหมู่กลุ่มฟัง ท่านจะเมตตาบรรยาย
ธรรมะต่าง ๆ ให้พวกเราเขา้ใจสัจจะความจริงแท ้แมพ้วกเราจะทาํอะไรไม่ถูกไม่งาม ท่านก็จะ
แนะนาํตกัเตือน จะไม่เคยเห็นท่านโกรธใครเลย ท่านจะมีความเบิกบานแจ่มใส ยิ�มอยู่ตลอดเวลา 
นอกจากช่วงที�งานยุง่มาก ๆ หรือช่วงไม่สบายจากการโหลดงานเท่านั�น 

เมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลาประมาณ 21.45 น. ไดรั้บบาดเจบ็จากอุบติัเหตุรถชน
เสาไฟฟ้า ร่วมกบั จิตอาสาอิทธิชยั จนัทชาติและ จิตอาสาครองศิลป์ รักภกัดี 

อาการเริ�มแรกที�ไดรั้บอุบติัเหตุ มีแผลในริมฝีปากล่างเยบ็ 5 เข็ม มีแผลถลอกที�หนา้ผาก
ดา้นขวา มีอาการ ปวดที�สะโพกขา้งขวา เมื�อไปถึงโรงพยาบาล ทาํการ X- ray พบวา่ขอ้ต่อสะโพก
เคลื�อนหลุดจากเบา้ ได้รับการผ่าตดัจดัขอ้ต่อกระดูกสะโพกให้เขา้ที� เพราะพิจารณาเรื� องผลของ
กรรม มนัไดเ้วลาเขาไม่มีทางหลีกหนีพน้ได ้ก็อาศยัพิจารณากรรมซํ� า ๆ 

  

พี�นอ้งจากชุมชนชาวอโศกมาเยี�ยมพร้อมกบัสมุนไพรสาบเสือและมะพร้าวอ่อน 
วนัที� 16-25 กุมภาพนัธ์ 2558 ผา่ตดัสะโพก รักษาตวัอยูที่�โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์

จงัหวดัอุบลราชธานี ดื�มนํ� ามะพร้าวกินขา้วตม้กบัผกัลวกจิ�มเกลือและถั�วลิสงตม้ ไม่มีอาการปวด
แผลเลย แต่วนัที�ทานละมุด (ผลไมฤ้ทธิD ร้อน) ปรากฏวา่ปวดแปล๊บไปที�แผลทนัที 
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พอ่บา้นและพี�นอ้งจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธมาพยาบาลเฝ้าดูแลรักษาอาการ 
 

จากการเยี�ยมอาการของจิตอาสา พรรณทิวา เกตุกลม บ่ายนี�วนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2558 สรุป
อาการแผลที�คางแห้งสนิทดีเหมือนว่า “หายเร็ว” จากการประเมินของพยาบาลที�ทาํแผลให้ เหลือ
แผลบริเวณหน้าผาก บริเวณหลังเท้าขวา ฉีดพ้นด้วยนํ� าฉี�หมัก เน้นการบริหารข้อเท้าเพื�อให้
ลมปราณเดินสะดวกให้ออกกาํลงัขาด้วยวิธีการเพิ�มความตึงตวัของกลา้มเนื�อแบบ Isometric เช่น 
การกระดกขอ้เทา้ขึ�นแลว้เกร็งน่องและขาท่อนบนยงัคงใชว้ธีิการถ่วงนํ�าหนกั เพื�อดึงสะโพกให้เขา้ที� 
(Skintraction) โดยการใชแ้ผน่เหล็กนํ� าหนกั 2 กิโลกรัม หรือ 4.4 ปอนด์ เป็นนํ� าหนกัดึงที�ช่วงเหนือ
ขอ้เทา้ อาหารเนน้ผกัปั�นยงัไม่ค่อยอยากเคี�ยว เพราะมีแผลเยบ็ในปาก 

 

 

 

ผูว้จิยั และพี�นอ้งจิตอาสามาเยี�ยม เมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2558 
 
วนัที�  27 กุมภาพันธ์ 2558 แพทย์อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ หลังจากออกจาก

โรงพยาบาลกลบัไปอยู่สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร มีอาการเจ็บและตึงแผล 
ที�ถูกผา่ตดัตรงสะโพกดา้นขวา เทา้ก็เจบ็และบวมอยา่งเห็นไดช้ดั พี�รวม (พ่อบา้น) ไดใ้ชก้าบและใบ
พลบัพลึงมานึ� ง เพื�อนาํมาประคบตั�งแต่สะโพกลงมาถึงเทา้ เพื�อบรรเทาอาการบวมและเจ็บที�เทา้ 
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วนัที� 27 ก.พ. 2558 กลบับา้นที�ดอนตาล 

 
 

รับประทานอาหารปรับสมดุล 
สาเหตุเกิดจากการนอนท่าเดียวเป็นเวลานานตั�งแต่ตอนอยูโ่รงพยาบาล จะเหยยีดขาตรง ๆ 

ก็ไม่ได ้ เพราะจะตึงตั�งแต่สะโพก ถึงเข่า ในตอนเยน็ก็จะแช่มือแช่เทา้ที�ตม้ดว้ยสมุนไพรฤทธิD เยน็ 
ผสมกบัสมุนไพรฤทธิD ร้อน เช่น ใบเตย ใบเปลา้ ใบมะขาม ข่า ตะไคร้ หลงัจากแช่แลว้ในวนัรุ่งขึ�น
อาการเจบ็ที�เทา้ก็หายไปอาการบวมก็ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัวนั ต่อมาไดเ้พิ�มสมุนไพรฤทธิD ร้อนขึ�นอีก
โดยทุบหอมแดงใส่ ในหมอ้ตม้นํ�าดว้ยแลว้นาํมาแช่ อาการก็ดีขึ�นอีกเป็นลาํดบั มีการกดจุดลมปราณ
ที�แขนและขาพร้อมด้วยการออกกาํลงักายของขา  โดยการนั�งแล้วใช้ขาซ้ายช่วยแกว่งขาขวา
และกระดิกนิ�วเทา้บ่อย ๆ คุณหมอที�โรงพยาบาลใหค้าํแนะนาํในการฝึกเดินโดยใช ้Walker ช่วยเพื�อ
วา่ยงัไม่ใหเ้ทา้ขวาถูกพื�น เพราะเกรงวา่แรงถ่วงของร่างกายจะทาํใหก้ระดุกเคลื�อนได ้ ส่วนแผลที�ถูก
ผา่ตดัในวนัที� 16 กุมภาพนัธ์ 2558 เมื�อวนัที� 2 มีนาคม 2558 คุณหมอโรงพยาบาลดอนตาลไดท้าํการ
ตดัไหมที�ผา่ตดับริเวณสะโพกแลว้ หลงัตดัไหมแลว้ปรากฏวา่มีหนองซึมออกตรงรอยเขม็เยบ็แผล
เล็กนอ้ย หมอก็ไดล้า้งแผลให ้ และนดัลา้งแผลอีกทุกวนัจนถึงวนัที� 5 มีนาคม หนองที�มีอยูก่็หายไป 
และแผลก็แหง้สนิทดี หลงัจากตดัไหมแลว้ อาการตึงที�แผลก็หายแต่มีอาการคนัที�แผลแทน ไดใ้ชน้ํ�า
ปัสสาวะทาและลูบเบา ๆ บริเวณรอบ ๆ แผลเป็นการทาํกวัซาไปในตวั แผลดีไม่มีอาการปวด กาํลงั
ฝึกเดิน สภาพร่างกายดีขึ�นเรื�อย ๆ สภาพจิตใจเบิกบานแจ่มใสไม่ทุกขไ์ม่กงัวล ทานอาหารไดม้าก
ขึ�นระบบการยอ่ยดีขบัถ่ายปกติดี 

   

 ฝึกเดินโดยใช ้Walker ช่วย 
 


