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ส่วนที�ยงัมีอาการเจบ็ คือ บริเวณหนา้อก ถา้ไอหรือจามก็จะรู้สึกเจ็บ แต่คุณหมอก็บอกวา่
ไม่มีปัญหาอะไร ในการขบัถ่ายแรก ๆ ที�กลบัจากโรงพยาบาล เวลาจะเขา้ห้องนํ0 าเพื�อจะขบัถ่ายเอง
หรือจะทาํการสวนล้างลาํไส้ใหญ่ พี�อี1ดจะนั�งรถเข็นไปห้องนํ0 า แต่ตอนหลงัก็จะขบัถ่ายในที�พกั 
เพราะเกรงว่าจะกระเทือนถึงแผล เรื� องอาหารในตอนเช้าจะปั�นนํ0 าผกัผลไมใ้ห้ก่อนแล้วค่อยกิน
อาหารเมื�อรู้สึกหิวหรือไดเ้วลากินอาหาร ซึ� งพี�อี1ดขอให้เพิ�มฤทธิ8 ร้อนผสมดว้ยเพราะกินแลว้รู้สึกได้
พลงัมากขึ0น วนัหนึ�งมีเมนูขา้วคลุกกะปิแต่รสไม่จดั ปรากฏวา่พี�อี1ดกินจนหมดจานและบอกวา่รู้สึก
สบายตวัและมีพลงัขึ0นวนัต่อมาจึงมีเมนูนํ0 าพริกกะปิเจตามมาอีกพร้อมกบัผกัลวก ผกัสด พี�อี1ดก็กิน
หมดอีก พร้อมบอกวา่ถั�วพูกินกบันํ0 าพริกเขา้กนัดี ก็ตั0งขอ้สังเกตว่าพี�อี1ดคงจะกินอาหารฤทธิ8 เยน็มา
มากแลว้ถึงเวลาที�ร่างกายคงตอ้งการอาหารฤทธิ8 ร้อนบา้ง 

เทคนิค 9 ขอ้ ของแพทยว์ิถีธรรม ที�พี�อี1ดได้ใช้มาตลอดคือ ขอ้ 8 การใช้ธรรมะทาํใจให้
สบายผ่อนคลายความเครียด พี�อี1ดเล่าให้ฟังว่าการที�ไดรั้บบาดเจ็บในครั0 งนี0 ไม่รู้สึกทุกข์หรือกงัวล
อะไร มีสติรู้ตวัอยูต่ลอดเวลาตั0งแต่ที�ตอ้งติดอยู่ในรถเมื�อเกิดอุบติัเหตุจนไปอยู่ในโรงพยาบาลแลว้
กลบัมาที�ดอนตาล ถึงแมว้า่จะไม่อยูใ่นสภาพเดิมที�เคยช่วยเหลือตวัเองได ้เคยทาํอะไรหลาย ๆ อยา่ง
ได ้ตอ้งมาอยู่ในสภาพที�เคลื�อนไหวไม่สะดวก แต่ใจก็ไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกกงัวล ไม่เหมือนครั0 งที�
เป็นเริมที�ใบหนา้ และครั0 งที�มีอาการคนัตามตวั ครั0 งนั0นจะทุกขม์ากมีความกงัวลมาก ต่างจาคครั0 งนี0  
ที�ไม่มีความทุกขใ์จเลย แมร่้างกายจะมีความเจบ็แต่ใจก็ยงัสบายไม่ไดเ้จบ็ไปกบักาย 

(กมลพรรณ ฮอฟแมน. ผูใ้หข้อ้มูล. 2558, มีนาคม 22) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
2.52 นายครองศิลป์ รักภกัดี 
ชายไทย อาย ุ47 ปี จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร  
  

นายครองศิลป์ รักภกัดี จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ได้รับอุบติัเหตุร่วมในรถตู้ เย็นวนัที�  
15 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลาประมาณ 21.45 น. สถานที�เกิดเหตุ สี�แยกหัวตะพาน อาํเภอม่วงสามสิบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี รอยต่อแดนอาํเภอลืออาํนาจ จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

อาการบาดเจ็บตาํแหน่งที�ได้รับบาดเจ็บ บาดแผลผิวหนังฉีกขาดเล็กน้อย ประมาณ  
1 เซนติเมตร แผลไม่ลึก ตรงกลางกระดูกหน้าแขง้ เสียเลือดเล็กน้อย ไม่ได้ทาํแผล ล้างแผล 
ที�โรงพยาบาลแต่อย่างไร แผลบริเวณหน้าผากดา้นขวาเหนือคิ0วขวา และหัวคิ0วขวาเกิดเป็นรอย
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ถลอกแดงชํ0 าแต่ไม่เสียเลือดคั�งในผิวหนัง บริเวณแผลกวา้งประมาณ 3-5 เซ็นติเมตร รักษาตัว
ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็หายจนเป็นปกติ 

 

   

 ขณะที�เขา้โรงพยาบาลแลว้จิตใจยงัดีอยูค่รับ หนา้ผากโนครับ 

 

แผลถลอกที�หนา้แขง้เล็กนอ้ยครับ 

 
เจบ็บริเวณหนา้อกดา้นขวาจากแรงกระแทกกบัคอนโซลหนา้รถทาํให้มีอาการแน่นหนา้อก 

ปวดระบม หายใจติดขดัเล็กน้อย ภายหลังจาก X-ray แล้ว กระดูกไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ 
กลา้มเนื0อแค่ฟกชํ0 าเล็กนอ้ย หลงัเจออุบติัเหตุประมาณ 30 นาที การหายใจที�ติดขดัก็ดีขึ0นเรื�อย ๆ จน
เกือบปกติ 

สาํหรับอาการ 3 อาการ ขา้งตน้นั0น ไม่ไดรั้กษาโดยใชย้าจากโรงพยาบาลแต่อยา่งใด ไปที�
โรงพยาบาลลืออาํนาจ แค่ X-ray และทาํความสะอาดแผลเท่านั0น 

โดยผมไดดื้�มนํ0าปัสสาวะ และใชน้ํ0าปัสสาวะลูบทาบริเวณที�มีอาการทั0ง 3 ตาํแหน่ง อาการ
ก็ดีขึ0นภายใน 30 นาที สภาวะที�เกิดขึ0น ขณะอยูใ่นเหตุการณ์และหลงัเหตุการณ์การเกิดอุบติัเหตุทาง
รถยนตค์รั0 งนี0  ผูข้บัขบัดว้ยความเร็วไม่ตํ�ากวา่ 100 กิโลเมตร ต่อชั�วโมง จงัหวดัอุบลราชธานีมุ่งหนา้
ไปปลายทางที�ตวัเมืองอาํนาจเจริญ ในเวลาประมาณ 21.45 น. ตรงสี�แยกหัวตะพานไม่มีไฟสว่าง
ส่วนถนนสี�แยกด้านหน้ามีไฟส่องสว่างอยู่ด้านซ้ายมือแยกไปหัวตะพานเท่านั0น แยกไปขวามือ 
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ก็ไม่มีไฟมืดสนิทดว้ย อาการของผูข้บัที�อาจเมื�อยลา้จากกิจกรรมตอนกลางวนัความมืดดา้นหนา้รถ
ความไม่คุน้เคยกบัเส้นทางหรือปัจจยัอื�น ๆ อีกก็ตาม ผูข้บัตดัสินใจเลี0ยวซ้ายฉบัพลนัตรงสี�แยกนี0 ไม่
ลดความเร็ว ไม่มีเบรกหา้มลอ้ใด ๆ ผูข้บัขี� อุทาน เสียงดงัวา่โอ๊ย!!!! 2 ครั0 งอาจดว้ยสะดุง้ตกใจเหนือ
การควบคุมหรืออะไรสักอยา่ง รถพุ่งดว้ยความเร็วฉีกโคง้ตรงไปยงัเสาไฟฟ้า อีกเลนถนนหนึ�ง ทาง
ขวามือคนขบั หนา้รถฟาดเขา้อยา่งจงักบัตน้เสาไฟเหล็กกลมขนาด 4 นิ0วยุบ ตีเขา้มาทั0งแถบ อดัหนา้
รถให้ยุบเขา้มาพวงมาลยัยุบเขา้มา คอนโทรลยุบเขา้มาอดัตวัผูข้บัไวก้บัเบาะที�นั�งเสาไฟเบียดเสียด
ลอ้รถดา้นหนา้ขวามือหลุดไปกองอยูก่บัพื0น 

 

  
ผูว้จิยั ไดเ้ดินทางมาดูรถตูที้�ประสบเหตุที� อาํเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี  

 
ผมนั�งเบาะซา้ยดา้นหนา้รถคู่กบัคนขบั ขณะอยูใ่นสภาวะอุบติัเหตุมีความรู้สึกวา่ หลงัจาก

ไดย้นิเสียงร้อง โอย๊!! ดว้ยความตกใจของผูข้บั ผมเหลือบตาดูคนขบั ผมยิ0มขึ0นมาบนใบหนา้ หนั
หนา้มองตรงไปดา้นหนา้ออกไปจากกระจกรถขา้งหนา้มืดมิดไม่เห็นอะไรความรู้สึกผมเป็นไปอยา่ง
เชื�องชา้ ผมยิ0มใหต้นเองรู้สึกกบัตนเองวา่ดูซิ ตาล (คนขบั) จะแกปั้ญหาอยา่งไรผมรู้สึกตวัเบาลอย
ขึ0นมาได ้ ทุกอยา่งผอ่นคลาย ปลอดโปร่งอยา่งยิ�ง ไมมี่อาการหวาดผวา ตระหนกตกตื�นอยา่งใด
ทั0งสิ0นรถพุง่ไปชา้ ๆ ในความรู้สึกของผมแต่ขา้งนอกมนัเร็วมาก ในความรู้สึกชาวบา้นแถวนั0นเมื�อ
เรากลบัมาสอบถามเขาในภายหลงั 

สภาวะที�ไดไ้ม่มีหวาดกลวั สะดุง้ตกใจตื�นใด ๆ ร่างกายผอ่นคลายปล่อยวางทุกอยา่งสิ0น 
สติรับรู้ตลอดเวลา หลงัเหตุการณ์ผา่นไปผมไดส้ภาวะ เป็นความรู้สึกจริงในใจตนขึ0นมาวา่ วนันี0มนั
เป็นบุญกุศลของผมที�เขา้มาตกัเตือน ใหผ้มอยา่ประมาทในการพากเพียรลา้งกิเลสกาม ราคะ อตัตา 
มานะ ของตนเองใหพ้ากเพียรทาํเตม็ ๆ สุด ๆ รีบเร่งให้เร็ว ๆ ที�สุดก่อน  

 “หมายเหตุแมก้ระทั�งญาติธรรมจากบา้นราชฯ เองก็ไดน้าํอาหารและสมุนไพรมาส่งให ้
กาํลงัใจจากอาจารยห์มอเขียว และพี�น้องเราล้นเหลือ เราได้เห็นวฒันธรรมขององค์กร พี�น้องที� 
อยูใ่นพื0นที�ก็ช่วยกนัทาํงานเบื0องหลงัอยา่งเตม็ที�เตม็กาํลงัเพราะอาชีพทาํงานฟรี งานไม่มีหมด” 
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ถอดความหมอใหก้าํลงัใจพี�ตาลวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2558 
บนัทึกเสียงธรรมะจากผูว้จิยั เพื�อใหก้าํลงัใจกบัจิตอาสาอิทธิชยั จนัทชาติ (ตาล) รวมถึง

จิตอาสาที�ประสบอุบติัเหตุ (รวม 3 ท่าน) บนัทึกเสียงและส่งไปทางไลน์  
“อา้วส่งกาํลงัใจใหน้ะทาํใจใหส้บายไม่ตอ้งกงัวลอะไรตอนนี0ไดบ้อกวธีิทาํยาไปแลว้ ที�จะ

ช่วยหยดุเลือด ที�มนัยงัไหลไม่หยดุอยูน่ะใหกิ้นยาตวันั0นไป ทายาตวันั0น ประคบยาตวันั0นก็จะดีขึ0น
นะ สิ�งที�เราตอ้งทาํคือ ทาํใจใหส้บายไม่ตอ้งกงัวลอะไรนะ อะไรจะเป็นก็ใหม้นัเป็น อะไรจะเกิดก็
ใหม้นัเกิด เราไดท้าํหนา้ที� ๆ ใหม้นัดีที�สุด ในสนามแห่งความดี เป็นบุญกุศลสูงสุดแลว้ในชีวติเรา ก็
ขอใหเ้ราภาคภูมิใจในการบาํเพญ็ของเรา นกัรบจะมีความสุขเมื�อไดบ้าํเพญ็ท่ามกลางสนามรบเรา 
สนามแห่งความดีเราควรจะมีความสุขนะที�เราไดบ้าํเพญ็ในสนามแห่งความดี บาดเจ็บในสนามรบ 
ตายในสนามรบก็เป็นความภาคภูมิใจที�สุดของการทาํหนา้ที�ของทหารนะ คนเราก็มีการบาดเจบ็ก็
เป็นบุญกุศลสูงสุดในชีวติเราแลว้ ขอใหเ้ราภาคภูมิใจสุขใจ และก็ปล่อยวางใจใหส้บาย ปล่อยให้
ร่างกายมนัซ่อมแซมของมนัไป ปล่อยใหบุ้ญกุศลที�เราทาํมาใหม้นัซ่อมแซมร่างกายไป ทาํจิตใจของ
เรานั0นใหสุ้ขสบายเขา้ไว ้ปล่อยวางไม่ตอ้งกงัวลอะไร ปล่อยใหพ้ลงัแห่งความดีที�เราไดบ้าํเพญ็มาได้
ออกฤทธิ8  ออกฤทธิ8 ใหเ้รานั0นสุขสบาย ใหซ่้อมสร้างร่างกายของเราใหแ้ขง็แรง ที�เหลือเราก็ใชด้า้น
วตัถุช่วยเหลือไป 

 

 
 

  
บอกใหเ้ขาใหท้าํยาใหรั้บประทานแลว้ ที�จะช่วยร่างกายใหฟื้0 นไดเ้ร็ว ใหห้ยดุเลือด ให้

เลือดลมไหลเวยีนไดเ้ร็ว ให้ร่างกายมนัซ่อมแซมฟื0 นฟูไดเ้ร็วไดบ้อกไปแลว้ทั0งยากินและตวัที�จะเอา 
ไปประคบนะทาํไปตามนั0นแหละ ตวัเราก็ตอ้งทาํใจให้สบายนั�นแหละเป็นหลกั ทาํใจใหส้บาย 
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ไม่ตอ้งกงัวลอะไร เรียนรู้บุญกุศลที�เราไดท้าํมา ใหบุ้ญกุศลเขาออกฤทธิ8 แลว้ชีวติของเราก็จะอยูเ่ยน็
เป็นสุขจะฟื0 นไดเ้ร็วปล่อยวางใจใหดี้ ไม่ตอ้งกงัวลอะไรทั0งสิ0นนะ อะไรจะเป็นก็ให้มนัเป็น เราทาํ
หนา้ที� ๆ ดีที�สุดของเรา เราไดเ้กิดการบาดเจบ็หรือไม่สบายต่าง ๆ ในขณะที�ทาํหนา้ที�เป็นบุญกุศล
สูงสุดแลว้ในชีวติของเรานะ เป็นสิ�งที�น่าภาคภูมิใจที�สุดแลว้จงปล่อยวางกุศลใหท้าํหนา้ที� ของเขา 
ทาํใจใหส้บายไม่ตอ้งกงัวลอะไร เจริญธรรม” 

ขอ้มูลบางส่วนที�เกี�ยวกบัสาบเสือ จากการบรรยายของอาจารยห์มอเขียว ในค่ายสุขภาพ
ค่ายหนึ�งในปี พ.ศ. 2557 มีดงันี0 คือ “สาบเสือมีประสิทธิภาพสูงมากในการหยดุเลือดและสมานแผล
ตอนเด็ก ๆ เป็นบาดแผล เคี0ยว ๆ แลว้เอามาแปะแผล เคี0ยวมนัดีนะอยา่ไปกลวัวา่มนัจะอนัตรายนะ ที�
เคี0ยวบางคนเคี0ยวไม่กลา้มาแปะ ทีเคี0ยวอาหารทาํไมกลืนไดที้�ปากคนจะมีด่าง ด่างจะทาํการยอ่ย
สลายพอเราเคี0ยวสาบเสือจะไดด่้าง ยอ่ยธาตุออกมาแลว้มนัจะเร็ว มนัจะดี มนัจะเร็วในการรักษามนั
จะสมานแผลดีมาก แกป้วดดีมาก สมานแผลแกป้วดหยุดเลือดอยูใ่นนั0นขา้งนอกก็รักษาดี ขา้งในก็
รักษาดี  
 คนที�เขาตกเลือดอะไรต่าง ๆ ใหกิ้นเขา้ไปแลว้หยดุเลือดดีสาบเสือจะผสมสมุนไพรฤทธิ8
ร้อนเยน็ก็แลว้แต่ จะไปตม้ได ้ ใครไม่กลา้กินสมุนไพรสดจะเอาไปตม้ก็ได ้ มนัไม่ดีเท่ากบัสดหรอก
ในอนาคตสาบเสือจะเป็นสมุนไพรที�ยิ�งใหญ่เลย  
 มีงานวจิยัหลายอยา่งพบในสาบเสือมีธาตุที�เป็นประโยชน์เยอะเลย ให้ไปเสิร์ชในเน็ตพิมพ์
คาํว่าสาบเสือ มีธาตุเยอะแยะไปหมดเวลาเป็นไข้ เลือดออก แก้ไข้เลือดออกดีมากเลย เป็น
ไขเ้ลือดออกบอกเขาไปเลย ให้ปั�นทาํสมุนไพรฤทธิ8 เยน็เนี�ย ทาํเป็นนํ0 าปั�นใส่ใบขา้ว ใส่ยา่นางดีมาก 
มนัจะแกเ้ลือดออกขา้งใน ที�เราเป็นปัญหาเลือดไหลไม่หยุด เขามีตวัที�ทาํให้เลือดแข็งตวัไดดี้ มีตวั
แกอ้กัเสบและสมานแผลอยูใ่นตวั 
 1.ผมเคยใหผู้ป่้วยที�เลือดไหลทางลาํไส้ ดีทอ็กซ์ดว้ยสาบเสือ หยดุเลือดได ้ 
 2.ริดสีดวงทวารเลือดไหลออกมาเยอะ ๆ ผมใชส้าบเสือ 
 3.เวลาผูห้ญิงตกเลือดเลือดไหลทางมดลูก ผมจะใหกิ้นสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ผสมสาบเสือ ยิ�งมี
นํ0ามะพร้าวดว้ย ผูห้ญิงที�ตกเลือดน่ะนะปั�นสมุนไพรฤทธิ8 เยน็กบัสาบเสือ ใส่นํ0ามะพร้าวแลว้กินเขา้
ไปเลย มนัจะหยดุเลือดเร็วมากเลย  
 4.ปัสสาวะเป็นเลือด หมกัสาบเสือกบัปัสสาวะ ใส่ทั0งตน้ทั0งใบก็ได ้ หั�นเล็ก ๆ หั�นหรือ 
ไม่หั�นก็ได ้แช่ทนัทีใชไ้ดท้นัที ถา้จะใหดี้ 3 วนักลิ�นยงัไม่เขา้ท่า 7 วนัขึ0นไปแกอ้กัเสบดีมาก 6 เดือน
มีคนเอาไปวดัค่า PH 10 เป็นด่างอยา่งยอดเยี�ยมเลย หมกัใส่อะไรก็ได ้ เป็นจะดีหน่อยไม่มีกลิ�นนํ0า
ปัสสาวะเยน็ ผมเจบ็คอมาก หมกัปัสสาวะไว ้6 เดือน แลว้มาดื�ม อาการปวด เจบ็คอ ลดลงทนัที”  

(กมลพรรณ ฮอฟแมน. ผูใ้หข้อ้มูล. 2558, มีนาคม 22) 
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กรณีศึกษาที� 
2.53 นางสาวส่องหลา้ เทพเชาวน์ะ 
หญิงไทย อาย ุ52 ปี อาชีพ รับราชการครู ชาํนาญการพิเศษ 
จงัหวดันครราชสีมา 
มะเร็งเตา้นมดา้นซา้ย ระยะที� 1  

 
รู้จกัแพทยว์ถีิธรรมจากเพื�อนบา้นแนะนาํแรงจูงใจที�ทาํให้ท่านเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีเป้าหมายการศึกษาแพทยว์ิถีธรรม คือประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน (พึ�งตนและช่วยคนให้พน้ทุกข์) 
อยา่ปล่อยใหชี้วติสูญเปล่าไปวนั ๆ จงพากเพียรทาํความดี 

เผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือ ไดน้าํความรู้ ไปปฏิบติักบัพี�น้องครอบครัว เช่น การสวนลา้ง
ลาํไส้ใหญ่ ผลคือทาํแล้วสบาย สามารถปรับเปลี�ยนพฤติกรรมได้รับประทานอาหารปรับสมดุล
ร่างกายตามลาํดบัการออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที�ถูกตอ้ง นอกจากจะพาพี�นอ้ง
ทาํแลว้ ยงันาํไปเปิดสอนใหก้บัประชาชนในงานที�ตนเองรับผิดชอบ ซึ� งไดผ้ลดีมาก เช่น ประชาชน
หายปวดหลงัปวดเอว อาการนอนไม่หลบัก็หลบัสบายดี 

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น ปรับทศันคติในการหันมาใช้หลกัการแพทยว์ิถีธรรม 
ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ� งตนตามหลักแพทยว์ิถีธรรม การใช้
ธรรมะและการฝึกใช ้ยาเมด็ที� 8 ตอ้งทนเพียรและทาํอยา่งต่อเนื�อง 

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น ตอ้งทาํเป็นตวัอยา่ง เป็นพอ่แบบ
แม่แบบใหค้นอื�นเห็น เหมือน คุณหมอเขียว ทาํใหค้นอื�นดู (ตวัอยา่งที�ดี มีค่ากวา่คาํสอน) 

ประโยชน์หรือขอ้คิดที�ไดจ้ากการร่วมเดินธรรมจาริก ไดฝึ้กความสงบสาํรวมเมตตาคน
ขา้งเคียงฝึกการเสียสละ ความอดทน เรียนรู้การปรับสมดุลร้อนเยน็ 

  (ส่องหลา้ เทพเชาวน์ะ. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.54 นางสาวสาํรวย เดชดี 
หญิงไทย อายุ 59 ปี อาชีพ ทาํแชมพ ูครีมนวดผม 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
ปวดเมื�อยธรรมดา 
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รู้จกัการแพทยว์ิถีธรรมได้อย่างไรเดิมเคยเป็นญาติธรรมชาวอโศก คุณหมอก็เป็นชาว
อโศก และนาํพาการออกกาํลงักาย สอนการกินอาหาร ใหธ้รรมะที�เป็นสัจธรรม (รู้สึกสะดุด) 

แรงจูงใจที�ทาํให้ท่านเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เพราะการศึกษาของแพทยว์ิถีธรรมเป็น
การศึกษาเพื�อลดกิเลส และช่วยโลก 

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ถีิธรรม 
1. มีการอบรมใหค้วามรู้แก่ผูส้นใจอยูเ่สมอ 2. โดยใชสื้�อต่าง ๆ เช่น หนงัสือ, แผน่พบั, CD, DVD, 
MP3, รายการทีวี 

(สาํรวย เดชดี. บนัทึก. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.55 นางสาวสิริรัตน์ ธนพรไพศาล 
หญิงไทย อาย ุ59 ปี อาชีพทนัตแพทยป์ระจาํโรงพยาบาลเอกชน 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 

อาการผื�นแดงหลงัตาและคอ โดยเป็น ๆ หาย ๆ  
รู้จกัการแพทยว์ถีิธรรม จากการบอกเล่าของเพื�อน 
แรงจูงใจที�ทาํให้เป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อสามารถเป็นหมอดูแลตนเองและสามารถ

ไปแนะนาํคนอื�น ๆ ใหดู้แลตนเองได ้
เนื�องจากยงัทาํงานเป็นทนัตแพทยป์ระจาํโรงพยาบาลเอกชนอยู ่ จึงไดพ้บคนไขที้�เป็นโรค

ต่าง ๆ มากมายมาทาํฟันกบัตนเอง ก็ไดแ้นะนาํคนไขที้�เป็นมะเร็งหรือป่วยหนกัหลายคนใหไ้ปเขา้
ค่ายสุขภาพ 7 วนัไดห้ลายคน และเขาสามารถกลบับา้นดูแลตวัเองต่อได ้

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม มีเรื�องใหญ่คือการ
ลดกิเลสเรื�องการไม่ทานเนื0อสัตว ์

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรม ปัญหาใหญ่คือ
คนส่วนใหญ่ยงัยดึมั�นกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนัคิดวา่ สิ�งนั0นคือดีที�สุด ใช่ที�สุด 

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม 
คือ การประหยดั เรียบง่าย ทาํเอาเองได ้ไม่ตอ้งคอยใหค้นอื�นทาํให ้

ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือผูอื้ �น หรือเผยแพร่ความรู้การ 
แพทยว์ิถีธรรม 
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การแพทยว์ถีิธรรมเป็นจริงตลอดกาลไม่มีใครลบลา้งไดเ้พราะเป็นสิ�งที�พระพุทธเจา้ได้
ตรัสรู้มา โดยอาจารยห์มอเขียวไดน้าํมาเผยแพร่ใหทุ้กคนไดรู้้ 

แนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ในปัจจุบนัอาจารย์หมอเขียวได้พฒันา 
จิตอาสาโดยเน้นการลดกิเลสและอตัตาในตวัจิตอาสาเอง ซึ� งเป็นแนวทางที�ถูกตอ้งถูกตรง เพราะ 
จิตอาสาจะเขม้แขง็ขึ0น สามคัคีกนัมากขึ0น 

แนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม รูปแบบการจดัค่ายสุขภาพทั�วประเทศทุกวนันี0
ทาํมาถูกทางแลว้ โดยได้เน้นการเขา้สู่เจา้หน้าที�สาธารณสุขโดยตรง โดยเน้น อสม. อบต. ต่าง ๆ 
ร่วมกนัจดัค่ายพฒันาเจา้หนา้ที�สุขภาพก่อน ที�จะนาํไปสู่ประชาชนต่าง ๆ ต่อไป ทั0งเจาะลึกและดา้น
กวา้งควบคู่กนัไป 

ประโยชน์หรือข้อคิดที�ได้จากการร่วมเดินธรรมจาริก สิ� งที�ได้คือความทรหดอดทน  
ไดเ้ห็นถึงพลงัหมู่กลุ่มที�ร่วมกนัเดินผลกัดนัใหมี้พลงัมากขึ0น 

(สิริรัตน์ ธนพรไพศาล. บนัทึก. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที�  
2.56 นางสาวสุชนา ทิวถนอม 
หญิงไทย อาย ุ45 ปี อาชีพ จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
   

สุขภาพไม่แขง็แรง เหนื�อยง่าย ติดเชื0อง่ายทอ้งอืด และทอ้งผกูเป็นประจาํ 
รู้จกัการแพทยว์ถีิธรรมไดอ้ยา่งไร เพื�อนที�วดัธรรมกายแนะนาํ 
แรงจูงใจที�ทาํใหม้าเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ป่วย 
ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเอง การกาํจดักิเลสในรูปของกามและอตัตา ยงัทาํไดไ้ม่ดี 

ใจไม่แขง็และอาจยงัประมาทอยู ่
ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม ผูค้นส่วนใหญ่

ยงัยดึติดอยูก่บัการพึ�งพาผูอื้�นไม่เคยชินกบัการพึ�งพาตนเอง บางครั0 งการสื�อสารขอ้มูลทางแพทยว์ิถีธรรม
ออกไปบางครั0 งจึงไม่ไดรั้บการยอมรับโดยง่าย หรืออาจจะรับไดก้็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั0น 

ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
ความเจบ็ป่วย ความทุกขใ์จแสนสาหสัที�ไม่มีแนวทางไหนสามารถชี0ทางใหพ้น้ทุกขไ์ด ้
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ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ถีิธรรม 
ความจริงหรือสัจจะ และการมีใจที�อยากจะใหโ้ดยไม่หวงัสิ�งตอบแทน 

แนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ  
1. การเรียนการสอนจาการฝึกปฏิบติัช่วยคนจริงในค่ายสุขภาพ เพราะเป็นโอกาสที�

เหมาะสมที�สุดที�จะไดเ้รียนรู้ฝึกฝนปฏิบติัการช่วยเหลือคนอยา่งแทจ้ริงเรียนรู้การฝึกเป็นจิตอาสาที�ดี 
2. การเรียนการสอนจากค่ายแฟนพนัธ์แทท้าํใหเ้รียนรู้เทคนิคในการช่วยเหลือผูค้นได้

หลากหลายวธีิ 
3.  การเรียนการสอนจากค่ายพระไตรปิฎก ทาํให้ได้เรียนรู้ธรรมะที�จะนาํพาให้เราพน้

ทุกข์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง แนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ิถีธรรมควรทาํการเผยแพร่ผ่านทางหน่วย 
งานสาธารณสุข 

ประโยชน์หรือขอ้คิดที�ไดจ้ากการร่วมเดินธรรมจาริก การตั0งตนอยูใ่นความลาํบาก กุศล
ธรรมเจริญยิ�ง เป็นคาํสอนที�จริง ทาํใหต้วัเองขยนัฝึกซ้อมเดิน ทาํให้ร่างกายแข็งแรง ทาํให้เห็นความ
ทุกขย์ากของตนและของผูอื้�นทาํใหเ้กิดความเห็นใจเอื0อเฟื0 อเผื�อแผ ่ช่วยเหลือกนัและกนั 

(สุชนา ทิวถนอม. บนัทึก. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.57 Miss Supanee Siriwarothakul 
หญิงไทย อาย ุ47 ปี อาชีพ Physical therapist 

รัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

ประวติัเป็นคนสุขภาพดี ตื�นตวั ออกกาํลงักาย และทาํสมาธิ  
รู้จกัการแพทยว์ถีิธรรม จากเพื�อน 
ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม 

คือ ตอ้งการมีสุขภาพดีและปฏิบติัตามคาํสอนของพระพุทธเจา้ (Want to be healthy and follow 
Dhamma from Buddha) 

ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือผูอื้ �น หรือเผยแพร่ความรู้การ 
แพทยว์ิถีธรรม คือ ตอ้งการใหผู้อื้�นมีสุขภาพดีดว้ย โดยเฉพาะคนที�เรารัก และตอ้งไม่รู้สึกแยเ่มื�อเขา
ไม่ไดเ้ป็นไปอยา่งที�เราคิด เราเพียงแค่แบ่งปันประสบการณ์ที�ดีในแนวทางนี0 ให้กบัเขา (Want them 
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to be healthy too especially my love one and try not to get mad when they didn’t go along. I just 
told them my good experience with this way.) 

แนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ คือ ทาํตวัอยา่งที�ดีที�ตน แลว้คนอื�นเขาจะ
เห็นเอง (Put yourself for good example and people will see it.) 

แนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ิถีธรรม คือ การแนะนาํชี0ประเด็นตวัอยา่งที�ดี คนส่วน
ใหญ่ชอบการวิจยัที�เป้าหมายชดัเจน ชาวต่างชาติที�ไม่ไดเ้ป็นชาวพุทธก็ยากที�จะเขา้ใจในศาสตร์นี0  
(Need to point the good examples. People here like the research in objective. Most of them not 
Buddhist, it is really hard from them to understand.) 

(Supanee Siriwarothakul. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

  
กรณีศึกษาที� 
2.58 นางกานดา ศกัดิ8 ศรชยั 
หญิงไทย อายุ 65 ปี อาชีพ เกษียนอายรุาชการ 

จงัหวดัอุตรดิตถ ์  
   

สุขภาพค่อนขา้งดี 
รู้จกัการแพทยว์ถีิธรรม เนื�องจากโรงพยาบาลอุตรดิตถจ์ดัอบรมค่ายสุขภาพ 1 วนั 
แรงจูงใจที�ทาํใหป็้นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ คือ ไดฟั้งอาจารยห์มอเขียว คิดไดว้า่ควรทาํ

ตนใหเ้ป็นประโยชน์  
เผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�น กบัคนใกลชิ้ดเมื�อไม่สบายและยินยอมกบัผูร่้วมงานหรือ

ผูป่้วยตามโอกาส 
ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรมไม่ค่อยมั�นใจการ

ประเมินภาวะไม่สมดุลเวลาแกก้็เดา ๆ และลองดู 
ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม ผูอื้�นไม่ทราบ

แนวคิดการเจ็บป่วยแบบวิถีธรรม ไม่มีประสบการณ์และความมั�นใจทาํไปเดีzยวไม่ดีขึ0นจะตอ้งไป
รับผดิชอบ 

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม
แกปั้ญหาแลว้ไดผ้ลโดยพึ�งตนไดใ้ชข้องใกลต้วัและไม่มีผลแทรกซอ้น 
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ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ถีิธรรม 
มีความรู้ เขา้ใจผูอื้�นและเป็นแบบอยา่ง 

แนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ หมั�นฟังธรรมและแลกเปลี�ยนประสบการณ์
ทบทวนและพิจารณาธรรม ฝึกสมาธิ ฝึกสติเขา้หมู่กลุ่มเพิ�มพลงับา้งเมื�อเริ�มอยูก่บัที�หรือถดถอย 

ประโยชน์หรือขอ้คิดที�ไดจ้ากการร่วมเดินธรรมจาริก เห็นความเชื�อมโยงพลงัธรรมะกบั
สุขภาพ 

เรียงลาํดบั ตามที�รู้สึกวา่ง่ายไม่ซบัซอ้นใชเ้วลาสั0น ๆ และใกลต้วั  
(กานดา ศกัดิ8 ศรชยั. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 

 

 

 
กรณีศึกษาที� 
2.59 นายสรณ ลีลาสันติธรรม 
ชายไทย อาย ุ62 ปี อาชีพ จิตอาสาศูนยบ์าท 
จงัหวดันนทบุรี  

 
ก่อนมาแพทยว์ถีิธรรมเป็นโรคความดนัโลหิตสูง ตอนนี0หายเป็นปกติแลว้ 
รู้จกัการแพทยว์ถีิธรรมทางทีวดีาวเทียม ASTV และ FMTV 
มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ เพราะมีผลตอบแทนคือทาํใหห้ายป่วยโดยใชย้า 9 เมด็ซึ� ง

เป็นวธีิที�เรียบง่าย รวดเร็ว เช่น กดจุดลมปราณ กวัซา ดีทอ็กซ์ หากมีโอกาสเผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรม
ก็ขอแค่ใหมี้โอกาสแมน้อ้ยก็จะทาํ เพราะทาํไดใ้นทุกที�ทุกทาง 

เหตุปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการดูแลตนเองตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม คือ จิตใจ
ความช่วยเหลือ ซึ� งเราพร้อมช่วยเหลือไดทุ้กเวลา  

รูปแบบหรือแนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ จิตอาสาตอ้งมีจิตใจอาสาก่อน
รูปแบบหรือแนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม ทุกคนตอ้งช่วยกนัสร้างทาํสิ�งที�ทาํไดต้ามที�
มี ควรมีเทคนิคเพิ�มเติมจาก 9 ขอ้ที�มีอยูเ่ดิม ตามแต่เหตุการณ์ที�เกิดขึ0นและตามความสะดวกตาม
ความถนดัของแต่ละคน 

(สรณ ลีลาสันติธรรม. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
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กรณีศึกษาที� 
2.60 นางสาวปทิตตา จารุวรรณชยั 
หญิงไทย อาย ุ39 ปี อาชีพ จิตอาสา 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

เป็นหวดับ่อย เพลีย 
รู้จกัการแพทยว์ถีิธรรม คนในครอบครัวแนะนาํ 
แรงจูงใจที�ทาํใหท้่านเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ มีความสุขที�ไดท้าํ ทาํแลว้สบายใจ ทาํ

เท่าที�ทาํได ้
เผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�นหลกั ๆ แนะนาํให้ความรู้ผูป่้วยและผูที้�สนใจผา่นทางเฟสบุค 

หากผูป่้วยยนิดีเปิดเผยขอ้มูลก็จะนาํมาประชาสัมพนัธ์ไวที้�หนา้เวป มีทั0งเคสผูป่้วยไปเขา้อบรมจาก 
ที�ค่าย และเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผา่นสื�อเน็ต และผูที้�ติดปัญหาแลว้เขียนมาปรึกษา 

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรมในบางครั0 งเกิดจาก
ภาระหนา้ที�งาน บางครั0 งเกิดจากกิเลส จึงทาํใหย้งัป่วย 

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรม พื0นฐานการรับรู้
ไม่เหมือนกนั ผูป่้วยอยูใ่นโรงพยาบาลภายใตก้ารดูแลของแพทยแ์ผนปัจจุบนั แพทยแ์ผนปัจจุบนั 
ไม่ยอมรับ ญาติผูป่้วยมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป่้วยผูป่้วยไม่สามารถตดัสินใจเองได ้ ความ
ศรัทธาของผูป่้วยมีไม่มากพอ ผูป่้วยปฏิเสธการรับรู้ ผูป่้วยฟังแลว้ตีความผดิ เช่น ในเรื�องของอาหาร
ร้อนเยน็ ใหท้านอาหารฤทธิ8 เยน็แต่ไปทานอาหารฤทธิ8 ร้อนและผูป่้วยเขา้ใจวา่เป็นอาหารฤทธิ8 เยน็ 
ผูป่้วยเร่งผลการรักษา ผูป่้วยนึกไม่ออกเมื�อฟังอธิบายแลว้ เช่น รสชาติวธีิการการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล 
เช่น บา้นไกล ไม่มีอินเทอร์เน็ตใชเ้ครื�องมือสื�อสารไม่เป็น ปัจจยั พิการทางสายตา พิการทางหู 

ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
ศรัทธาในกฎแห่งกรรม 

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ิถีธรรม 
วบิากกรรมจะจดัสรรใหล้งตวั ความจริงใจและประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยของผูใ้หค้าํปรึกษา 

แนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ในกรณีที�คนจาํนวนนอ้ย การถ่ายทอดและ
ระบบพี�เลี0ยงมีส่วนช่วยไดม้าก แต่หากมีจาํนวนมากขึ0น เพื�อใหข้อ้มูลไม่บิดเบือนหรือเพี0ยนไปจาก
ตน้ฉบบั ควรจดัทาํสรุปเป็นคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบติัตนของจิตอาสา 
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แนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรมเพื�อใหข้อ้มูลไม่เพี0ยน ควรจดัทาํเป็นคู่มือในแต่
ละเรื�อง ที�ชดัเจน คนที�ไม่เคยรู้มาอ่านก็สามารถปฏิบติัไดร้ะดบัหนึ�ง อาจจดัแยกตามกลุ่มผูเ้รียนรู้
เช่น วยั หน่วยงาน ฯลฯ 

(ปทิตตา จารุวรรณชยั. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

 

กรณีศึกษาที� 
2.61 นางสาวประภสัสร ชาญชยัชูจิต 
หญิงไทย อาย ุ51 ปี อาชีพ Trading, Import-Export 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ปวดหลงั สะบกั คอ บ่า ไหล่ 

 

 
 

รู้จกัแพทยว์ถีิธรรม จากเพื�อนที�ป่วยเป็นมะเร็งไปเขา้ค่ายที�กาญจนบุรีกลางปี 2552 แลว้
กลบัมาเล่าใหฟั้ง 

แรงจูงใจที�ทาํให้ท่านเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เห็นประโยชน์ของการดูแลสุขภาพแนวนี0  
รวมถึงความเมตตาที�คุณหมอเขียวมีต่อผูเ้ขา้อบรม ความเสียสละ ที�จะให้คนดอ้ยโอกาส (ในการ
เขา้ถึงการรักษา) คนจน ที�ดอ้ยโอกาสไดมี้โอกาสเขา้มา  

ไดเ้ผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�น แนะนาํใหท้านนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สดก่อน โดยการทาํ
แลว้แบ่งปันให ้ต่อมาก็สอนใหป้ลูกสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ สอนวธีิทาํ และประโยชน์ที�จะไดรั้บ 

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรม คนส่วนใหญ่ 
ไม่พึ�งตนเอง หลงคาํโฆษณาชวนเชื�อ 

ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
คือ การลงมือปฎิบติัด้วยตนเอง ทาํต่อเนื�อง คน้หาสิ� งที�เหมาะกบัตวัเอง ความประหยดั เรียบง่าย  
ทาํเองได ้

ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม 
คือ การใหค้วามรู้เรื�องแพทยว์ถีิธรรม ทาํเป็นตวัอยา่ง การแบ่งปัน ช่วยเหลือโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

แนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม ควรทาํใหดู้ ใหค้วามองคค์วามรู้ เผยแพร่ทั0ง
สื�อและเอกสาร อยา่งต่อเนื�อง 

ประโยชน์หรือขอ้คิดจากการเดินจาริกฝึกตวัเองให้ตอ้งพร้อมเผชิญกบัสิ�งต่าง ๆ ที�ไม่ไดรู้้
ล่วงหนา้มาก่อน และตอ้งผา่นพน้ไปใหไ้ด ้

(ประภสัสร ชาญชยัชูจิต. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
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กรณีศึกษาที� 
2.62 นายประสิทธิ8  อิ�มปัญญา 
ชายไทย อาย ุ47 ปีอาชีพ รับราชการ 

จงัหวดัลาํปาง  
 

ไม่มีการเจบ็ป่วยรุนแรง 
แรงจูงใจที�ทาํให้ท่านเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ การแก้ไขปัญหาในระบบปัจจุบัน 

ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดม้าก อยากให้ประชาชนพึ�งตนเองในการดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือประเทศ 
ลดการนาํเขา้ยาจากต่างประเทศ รักษาภูมิปัญญา 

เผยแพร่ความรู้โดยการจดัอบรมใหก้บั อสม. ประชาชน ผูส้นใจ โดยการจดักิจกรรมนอก
เวลาราชการตั0งแต่เดือนธนัวาคม 2555 ในรูปแบบโดยการบรรยายและเปิดสื�อประกอบการบรรยาย 
จดัทาํไวนิลใหค้วามรู้ 

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม การจดัหาสมุนไพร
ในแต่ละวนัไม่ทนัตอ้งรีบออกไปทาํงาน ปรับ ตารางเวลาในชีวติประจาํวนั 

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือ เผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรม การสร้างความ
เขา้ใจไม่เพียงพอ 

ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
หมู่กลุ่มที�มีความศรัทธา การตั0งเป้าหมายช่วยเหลือประชาชน พึ� งตน จะทาํให้บาํเพ็ญได้อย่าง
ต่อเนื�อง 

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ิถีธรรม 
จิตอาสามีศรัทธา ศึกษาอยา่งต่อเนื�อง ช่วยคนที�มีความทุกขแ์บบใหท้างเลือก. 

แนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ เพิ�มการพบปะกลุ่มโดยมีกิจกรรมบาํเพญ็
บุญอยา่งต่อเนื�องในแต่ละภูมิภาคเปิดโอกาสใหไ้ดพ้บอาจารย ์ มีที�ปรึกษาในแต่ละภูมิภาค จะทาํให้
จิตอาสาไดรั้บความรู้ ใหม่ ๆ และไดป้รับกายใจอยา่งต่อเนื�อง 

แนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม ควรจดัหลกัสูตรค่ายใหจิ้ตอาสาไดเ้ลือกเช่น 1
วนัควรมีอะไร 2 วนัควรมีอะไร มีสื�อประกอบอะไรบา้ง จะทาํใหมี้มาตรฐานการเผยแพร่แพทยว์ถีิธรรม
และสามารถต่อยอดกนัได ้จดัทาํหลกัสูตรเป็นเวบไชต.์ 

(ประสิทธิ8  อิ�มปัญญา. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

 



1371 
 

กรณีศึกษาที� 
2.63 นายพลศกัดิ8  สุขยิ�ง (Paul Sukying) 
ชายไทย อาย ุ64 ปี อาชีพ เกษียณ 

เมืองดลัลสั รัฐเทก็ซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

มาตั0งถิ�นฐานประกอบอาชีพส่วนตวั ที�สหรัฐอเมริกากวา่ 30 ปี เคยรับราชการที�ประเทศไทย 
สุขภาพแขง็แรงไม่มีโรคร้าย นอกจากเป็นภูมิแพอ้ากาศมากกวา่ยี�สิบปี 
การรู้จกัการแพทยว์ถีิธรรม   มีเพื�อนที� เป็นมะเร็งและรักษาตัวกับหมอเขียว ที�สวนป่านาบุญ 1  

ไดไ้ปเยี�ยมเพื�อน เมื�อปี 2549 ที�จงัหวดัมุกดาหารเพื�อนแนะนาํแพทยว์ิถีธรรมและไดติ้ดตามทาง 
Internet และ Facebook เมื�อมาถึงสหรัฐอเมริกา 

แรงจูงใจที�มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ  เกิดขึ0นหลงัจากไดป้ฎิบติัและรักษาตามหลกัยา
เกา้ขอ้ ภูมิแพห้าย จึงศรัทธาและอยากช่วยเพื�อนมนุษย ์

การเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�น (ประมาณ กลางปี 2555 หลงัจากไดเ้ขา้ค่ายหมอเขียว
ครั0 งแรกของสหรัฐอเมริกา เมื�อวนัที� 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2555 ไดน้าํความรู้ และวิธีทาํ 
นํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สดไปเผยแพร่ต่อเพื�อน ๆ ที�สนใจ โดยมีการจดัค่ายเล็ก ๆ ต่อเนื�องที�ดลัลสั
ประมาณสี�ครั0 ง และสัญจรไปรัฐใกลเ้คียง เช่นที� Oklahoma Louisiana มีผูส้นใจปฎิบติัในการรักษา
สุขภาพด้วยตนเองมากขึ0น ได้ทาํนํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เย็นสดถวายพระภิกษุสงฆ์ ที�จาํพรรษาที�วดั
พุทธดลัลสัซึ� งได้ฉันนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เย็นสดและท่านได้บอกว่าความดนัลดลง อาการแพเ้กสร
ดอกไมก้็ลดลง สาํหรับกรณีศึกษาที�เป็นตวัอยา่งรายบุคคลที�เราไดใ้ชค้วามรู้ที�ไดจ้ากการเขา้ค่ายก็คือ
บุคคลใกลชิ้ดตวัเอง ภรรยาเคยเขา้ค่ายสุขภาพเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2555 - 2 พฤษภาคม 2557 ต่อมา
ในกลางเดือนตุลาคม ภรรยาไดไ้ปทานอาหารเป็นพิษ คือ ไข่เยี�ยวมา้และเกิดอาการปะทุทางผิวหนงั
ลามไปทั�วร่างกาย ขา้พเจา้ก็ไดช่้วยเหลือ โดยการใหแ้ช่นํ0าสมุนไพรฝาดตม้อาบซึ� งพอหาไดมี้เปลือก
มงัคุด กา้นและหยวกกลว้ย พร้อมกบัใชก้ากสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สดผสมถ่านและดินสอพองมาพอก 
เขามีอาหารคันมากนอนไม่หลับกลางคืนต้องลุกมาทํากัวซา ดื�มนํ0 าปัสสาวะและทําดีท็อกซ์  
สวนทวารลาํไส้ใหญ่เพื�อเอาพิษออกไดท้าํอาหารใชผ้กัฤทธิ8 เยน็ มีขา้วตม้ถอนพิษ ผกัตม้ทานทุกวนั
โดยงดเนื0อสัตวทุ์กชนิดรวมถึงปลาดว้ย พร้อมทั0งตม้ฟักเขียว ฟักแมว้ ทาน อาการปะทุคนัเป็นผื�น
ตามผิวหนงัมีนํ0 าเหลืองไหลออกมาซึ� งทรมานมาก ใช้เวลารักษาตนเองประมาณสี� เดือนอาการแผล
ทุเลาลงแต่ก็กลบัไปมาหายและก็ปะทุ แต่เธอมิไดย้อ่ทอ้ เธอไดป้ฎิบติั นั�งสมาธิ สวดมนต ์ปฎิบติัธรรม
ยอมรับวิบากกรรมจนถึงตน้ปี 2556 แผลก็แห้งสนิทและยงัปฎิบติัต่อจนผิวหนงัเริ�มสร้างเซลล์ใหม่
ขึ0นมาทดแทน 
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ปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรม  
1) ยงัมีหลายท่านที�ยงัไม่เชื�อ หรือไม่มีความศรัทธาในแนวทางปฎิบติัโดยอาศยั

ธรรมชาติแนวทางแพทยว์ถีิธรรม 
2) ปัญหาการสื�อสารดา้นภาษากบัต่างชาติ 
3) ขาดเอกสารหลกัฐานหรือขอ้มูล จะใหค้วามรู้ แมจ้ะมีสื�อเช่นทางอินเตอร์เน็ต หลาย

คนไม่มีทางเขา้ถึงสื�อได ้
เหตุปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม 
1) จิตอาสาแสดงและปฎิบติัเป็นแนวทางใหท้าํตาม 
2) ปากต่อปากใหค้วามรู้โดยอาศยัคนป่วยที�มีประสบการณ์รักษาหายขาดจากโรคร้าย 
3) แจกเอกสารอา้งอิงดา้นวชิาการและการประมวลรักษาโรคที�ผูป่้วยไดห้ายจากโรค

โดยใชห้ลกัการของแพทยว์ถีิธรรม 
รูปแบบหรือแนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ  จิตอาสาตอ้งเป็นตวัอยา่ง

เสียสละความสุขส่วนตวัทุ่มเท ชีวติจิตใจใหค้วามรู้และปฎิบติัตนตามแนวการใชย้าเกา้เมด็อยา่ง
เคร่งครัดเพราะอะไร ถา้จิตอาสาไม่ปฎิบติั จะทาํใหเ้กิดช่องวา่งและจะไม่มีใครเชื�อ 

รูปแบบหรือแนวทางในการเผยแพร่การแพทย์วิถีธรรมการบอกเล่า จัดเสวนาเป็น 
กลุ่มย่อย และใช้สื�อทางอินเตอร์เน็ต เช่น ยูทูปเพราะอะไร สื�อทางอินเตอร์เน็ตเทคโนโลยี ไปดว้ย
ความรวดเร็ว 

การปฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ิถีธรรมการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล ดื�มทุกสามเวลา 
การกวัซา 3 ครั0 งต่ออาทิตย ์การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 2 - 3 ครั0 งต่ออาทิตย ์การแช่มือแช่เทา้ หรือส่วนที�
ไม่สบายดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 2 ครั0 งต่อสัปดาห์ การพอกทาหยอดประคบอบอาบดว้ยสมุนไพรที�
ถูกกัน 1-2 ครั0 งต่อสัปดาห์ การออกกําลังกาย โยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหารทุกวนั  
การรับประทานอาหารปรับสมดุล ถา้ร้อนเพิ�มเยน็ ถา้หนาวเพิ�มร้อน การใช้ธรรมะละบาป บาํเพ็ญบุญ 
เพิ�มพูนใจไร้กงัวล สวดมนต ์นั�งสมาธิ การรู้เพียรรู้พกัให้พอดีพกัผอ่น เมื�อเหนื�อยไม่หกัโหม มีผล
ใหร่้างกายแขง็แรง ไม่เหนื�อยง่าย จิตใจเบิกบานมีความสุขยอมรับ และใหอ้ภยั ไม่ยดึมั�น ติดมั�น 

 (พลศกัดิ8  สุขยิ�ง. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.64 วนิดา แยม้แฟง  
หญิงไทย อาย ุ56 ปี อาชีพ ช่างทาํผม 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ประวติัชีวิตคร่าว ๆ หลงัจากจบ มศ. 5 ที�โรงเรียนวดัสุวรรณารามแถวฝั�งธนบุรี ไดเ้รียน
ต่อที�รามคาํแหงสองปี ก็จากเมืองไทยมาเนื�องดว้ยคุณพ่อส่งลูก ๆ มาเรียนต่อที�อเมริกาเมื�อสามสิบ
กวา่ปีที�แลว้ กวา่จะมาถึงตรงจุดนี0ก็ตอ้งผา่นร้อนหนาวมาก เพราะวิบากกรรมนาํพาให้ตอ้งมาตกอยู่
ต่างชาติต่างภาษา เริ�มเรียนและทาํงานยากมากเพราะไม่เก่งเหมือนพี�ชายซึ� งเรียนจนจบที� Texas Tech  
อยูที่� Texas ยี�สิบกวา่ปี ทาํงานเริ�มตั0งแต่ร้านอาหารในมหาวิทยาลยั ทาํงานกบับริษทั CPA เกี�ยวกบั
ภาษี ทาํงานให้กบับริษทันํ0 ามนัทาํ Bookkeeping อยูสิ่บกวา่ปี เสร็จเปิดร้านอาหารไทยที�รัฐ Oklahoma 
ช่วงนั0นเหนื�อยมาก มีเพื�อนคนไทยแนะนาํใหไ้ปเรียนตดัผมเงินดี จึงไปเรียนและไดมี้คนมาขอตวัไป
ทาํงานเลยทั0งที�ยงัไม่มี License ไดท้าํงานแลว้สอบไดใ้บอนุญาติ เป็นช่างตดัผมยี�สิบกวา่ปีรายไดดี้
มาก ซื0อบา้นให้คุณพ่อที�หมู่บา้นสัมมากรกรุงเทพฯ ไดด้ว้ยจ่ายสดทั0งหมดสามารถดูแลคุณพ่อและ
นอ้งได ้มีทุกอยา่งแต่ก็พบวา่นั�นไม่ใช่สุขที�แทจ้ริง 

ประวัติสุขภาพ ตั0 งแต่มาอยู่อเมริกา สามสิบกว่าปีชีวิตโชคดีมากไม่ เคยต้องเข้า
โรงพยาบาลเลย แต่เมื�อปี 2012 กลบัเมืองไทยมาหาคุณพอ่วนัเกิดทุกปี ตอ้งมากราบท่าน วิบากกรรม 
ถึงกาํหนดกลบั ไดเ้ลื�อนตัzว คุณป้าที�ดูแลคุณพ่อชวนไปเที�ยวจนัทบุรีออกแต่เชา้มืดโดยเช่ารถตู ้ขบั
ยงัไม่ถึงจุดหมายคนขบัหลบัในรถพุง่ชนตน้ไมเ้ตม็ที� คุณป้าเสียชีวิต เพื�อน ๆ ผูห้ญิงทั0งหมดแปดคน
เจ็บสาหัส ตวัเองนั�งขา้งหนา้ก็เกือบตาย ตาขา้งซ้ายกระดูกใตต้าแตกตอ้งเอากระดูกที�สะโพกมาต่อ 
เยบ็ที�ตาเกือบสามสิบกว่าเข็ม นอนโรงพยาบาลรามคาํแหงสามอาทิตย ์เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม เริ�ม
คน้ควา้หาความรู้เกี�ยวกบัการดูแลรักษาตวัเองจนมาพบคุณหมอเขียว กราบ กราบ กราบ และเริ�ม
ศึกษาคน้ควา้ธรรมะเนื�องดว้ยกลวัไม่มีพรุ่งนี0  

รู้จกัการแพทยว์ถีิธรรมจาก ไดค้น้ควา้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารยต่์าง ๆ จากยทููป เปิดไป
เปิดมาจนพบอาจารยห์มอเขียว จึงเกิดศรัทธาเลื�อมใสในแพทยว์ิถีธรรม อธิษฐานจิตเสมอวา่ถา้กลบั
เมืองไทยอยากไปเขา้ค่าย อยากไปเรียนรู้ เวลาผา่นมานานกระทั�งมาเปิดดูยทููปอีกจึงกดหาไปเรื�อย ๆ 
จนพบรายการทาํค่ายที�ฟลอริด้า ดีใจรีบโทรวนันั0นเลย จึงได้มาเข้าค่ายที�ฟลอริด้าเป็นครั0 งแรก 
ธรรมะจดัสรร ใหไ้ดพ้บกลัยาณมิตรที�ดีมากมายที�ประทบัฝังใจมิอาจลืม 

เขา้ค่ายครั0 งแรกที�ฟลอริดา้ เมื�อวนัที� 22 กนัยายน 2557 บตัรเขา้ค่ายเบอร์ G068 สถานที� 
ฟลอริดา้ USA มูลเหตุหรือแรงจูงใจที�มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เพื�อช่วยเหลือเพื�อนมนุษย ์และ
สร้างสมบารมีหลงัจากกลบัมาจากค่ายก็ไดน้าํความรู้ที�ไดม้า นาํไปเผยแพร่ที�วดัใกลบ้า้น โดยทาํนํ0 า
สมุนไพรฤทธิ8 เยน็สด และอาหารสุขภาพไปตามงานสําคญัทางศาสนาตามวดัต่าง ๆ ซึ� งก็มีผูส้นใจ
มากพอสมควร 
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จากประสบการณ์ไดดู้แลตนเองและผูใ้กลชิ้ดการช่วยเหลือผูอื้�น ก็ไดพ้ยายามทาํเพื�อให้
เป็นแบบอยา่ง และแกไ้ขที�ตวัเองที�จะทาํตาม ยาเกา้เม็ดให้ดีที�สุดคิดว่าถา้จะให้ประสบความสําเร็จ
ตามแนวทาง ตอ้งใชข้นัติ เป็นอยา่งสูง 

จากประสบการณ์ความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�นตอ้งค่อย ๆ ทาํตวัอยา่งใหค้นรอบขา้ง
เห็นความแตกต่าง และใหเ้หตุผลขอ้ดี 

จากประสบการณ์เขา้ค่ายครั0 งแรกที�ฟลอริดา้ไดป้ฏิบติัตามยาเกา้เมด็อยา่งพากเพียรและ
ต่อเนื�องไดรั้บประทานอาหารปรับสมดุล แต่บางครั0 งก็ยงัมีใชซี้อิ1วบา้งนิดหน่อยได ้กวัซาตามจุดต่าง ๆ 
ประจาํเกือบทุกวนั สวนลา้งลาํไส้ 2-3 ครั0 งต่อหนึ�งอาทิตย ์ แช่มือ-เทา้ดว้ยสมุนไพรร้อนเยน็ผสม 
นํ0าปัสสาวะทุกอาทิตย ์ ทา หยอด ดว้ยนํ0าปัสสาวะทุกวนัเชา้เยน็ พอกดว้ยผงถ่านดินสอพองผสมนํ0า
ปัสสาวะทุก 2-3 วนั ออกกาํลงัโยคะอาทิตยล์ะ 2-3 วนั รับประทานอาหารปรับสมดุล ไดส้วดมนต์
นั�งสมาธิตลอดเท่าที�มีสติระลึกรู้ได ้ และฝึกมรณานุสติพยายามระลึกถึงความตายเสมอ การรู้เพียรรู้
พกัใหพ้อดี เดี�ยวนี0ตั0งแต่ไดฟั้งธรรมะจากอาจารยห์มอเขียว ทาํใหใ้จสงบเยน็มากขึ0นจากขอ้ธรรม 
“เพราะเราเคยทาํเช่นนั0นมามากกวา่นั0น” 

(วนิดา แยม้แฟง. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.65 นางสาวจุฬาพรรณ วงษส์มตระกลู  
หญิงไทย อายุ 28 ปี ทาํงานอิสระ  
จงัหวดัอยธุยา 
 

โรคหวดั จากการพกัผอ่นนอ้ยเนื�องจากอ่านหนงัสือ 
มาไดท้านนํ0ายา่นางครั0 งแรกตอนป่วยเป็นหวดัช่วงอ่านหนงัสือสอบเรียนต่อ แม่ทาํให้ทานค่ะ

ตอนปี 2551 เพราะอ่านจากหนงัสือยา่นางเล่มเล็กมนัเจ๋งมาก คือทานตอนตื�นเชา้มา แลว้ก่อนหนา้ก็
ทานอะไรไม่ค่อยลง มนัเลยซึมซาบรู้สึกมีแรงสดชื�นขึ0นทนัที จากที�ป่วย ๆ ก็ติดใจตั0งแต่นั0น  

จาํไม่ได้ว่าได้ยินชื�อหมอเขียวครั0 งแรกตอนไหน เพราะตอนปี 2553 ก็ไปเกี�ยวขา้วกับ 
ทีวีบูรพา เขาก็พูดถึงอาจารยห์มอเขียว หลงัจากนั0นไดม้าเขา้ค่ายตอนเมษายน 2554 แต่อยู่ไม่ครบ
เพราะอากาศหนาวมาก ไม่ได้เตรียมตวัไปพร้อม คือไปกับแม่และน้อง เขาก็ไม่ไหวกันก็เลย
ตดัสินใจกลบัจนไดม้าค่ายอาจารยห์มอเขียวอีกครั0 งเมื�อ 7-11 กนัยายน 2557 กะวา่จะขอแค่อยู่ให้
ครบ คราวนี0มนั 5 วนัก็โอเคนะ สุขภาพเราก็ปล่อยปละมาเป็นปีแลว้ เลือดจาง ผมร่วง ก็ไปคนเดียว 
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ก่อนไปพ่อ บอกวา่ให้เก็บเกี�ยวให้ไดเ้ยอะ ๆ นะ (พ่อเป็นทนัตแพทยค์่ะ แต่มาชอบสุขภาพวิถีทาง
เลือกเหมือนกนั แต่ยงัไม่เคยให้เวลาตวัเองมาค่าย) ก็ยงับอกเขาวา่แค่ 5 วนัมาเก็บสูตรอาหารเฉย ๆ 
ปรากฏว่าวนัที� 3 บ่ายพิษออกตา เพราะเล่น Smartphone เยอะมากและไม่พกั และเราก็มีความ
ผิดปกติทางสายตาที�ทาํให้ตาตอ้งเพ่งในระยะใกล ้ พอพิษออกก็ไดใ้ชว้ิชาของอาจารยห์มอเขียว ได้
คาํแนะนาํจากป้าปานและคนอื�น ๆ เลยไดฤ้กษกิ์นฉี� ใชฉี้�หยอดตา จนไดพ้บ Effect มหศัจรรยข์องฉี�
ที�เกิดทั0งร่างกายเลยประคบตาดว้ยนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สด พอกตวั วนัแรกผา่นไปตาดีขึ0น ไขล้ด ก็รู้
วา่มาถูกทางแลว้ ก็ปฏิบติัต่อไป ๆ วนักลบัพี�ขวญัเอาขา้วสารมาให้และทาํลูกประคบตาจากขา้วปั�น 
อนันี0 ใชดี้มาก กบัพิษออกตานี�ใชดี้ทีเดียวเรื�องฉี�เขา้ค่ายตอนปี 2554 ก็รู้วา่ฉี�ก็น่าจะดีนะ แต่ให้กินนี�
ยากจงั ขอทาํขอ้อื�นดีกวา่ คราวนี0หมดทางเลือก อยากหายก็ตอ้งใชฉี้� เพราะตามนัแดงและแสบและ
ร้อนออกมาก ให้กินอะไรก็ไดท้ั0งนั0น ก็เลยไดไ้ปแบบเต็ม ๆ แค่ 5 วนัและไม่ไดจ่้ายสักบาท เพราะ
ไม่เจออากิม รู้สึกคุม้ค่ามาก คราวนี0 กลบัมาแพร่เชื0อสูตรอาจารยห์มอเขียวที�บา้นโดยไม่ไดใ้ช้ความ
พยายามอะไรเลย เพราะเคา้เห็นเราเป็นขนาดนี0  แลว้หาย ทั0งนอ้งอายุ 21 แม่ แม่บา้น สามีแม่บา้น ลูก
แม่บา้น ไดเ้อาสูตรไปใช ้แลว้เขาดีขึ0น ตั0งแต่กลบัมาก็รู้สึกดีมาก ๆ ค่ะ มนัเปิดโลกแห่งความมั�งคง
และมั�นใจใหก้บัเรามาก ถา้กินก็กินแค่นี0  ป่วยก็รักษาอยา่งนี0  แลว้เรามั�นใจแลว้วา่เรารักษาตวัเองดว้ย
วธีินี0ได ้ชีวตินี0ก็สบายแลว้ มนัทาํใหค้วามพอเพียงเป็นไปไดม้าก ๆ แลว้ฉี�นี�ก็ช่วยมาก ๆ รู้สึกเหมือน
ไดค้นใหม่ที�วยัเยาวก์ลบัมา สุขภาพร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก ฉี�นี�ช่วยมาก ๆ ค่ะ เพราะมนัไดท้ั0ง
ฮอร์โมน ภูมิคุ้มกนั และเมตาบอลิซึ� มรู้สึกเหมือนยอ้นไปตอนอายุ 18 น่ะค่ะ คืนความสาวและ
สมบูรณ์กลบัมาจริง ๆ ผลการตรวจร่างกายที�ผา่นมาเม็ดเลือดปกติแลว้ ไม่มีเลือดจาง เม็ดเลือดขาว
เพิ�ม ผมไม่ค่อยร่วง มีงอกใหม่ด้วย ประจาํเดือนมาปกติเดือนต่อมาทนัทีเลย เขาปรับเขา้สู่ Cycle 
ปกติ จากที�เพี0ยนมาตน้เดือนก็ปรับใหเ้ป็นปลายเดือนที�ควรจะเป็น  

ประวติัสุขภาพก่อนรู้จกัแนวทางดูแลสุขภาพดว้ยหลกัการแพทยว์ิถีธรรม นอนหลบั 
ไม่ค่อยสนิท เลือดจางมาหลายปี บางปีตรวจเลือดขาวก็ตํ�า ผมร่วง ตาเหลือง ไม่ค่อยสดชื�น มีตุ่ม
ไขมนัขึ0นที�รักแร้ ขาขอ้พบั ทอ้ง 

การรู้จกัการแพทยว์ถีิธรรมไม่แน่ใจวา่รู้จกัครั0 งแรกที�ไหน แต่ไดอ่้านหนงัสือยา่นาง และ
หนงัสือ 3 เล่ม ของอาจารยห์มอเขียวที�ขายที� SE-ED และจากทีมงานทีวบีูรพา  

มูลเหตุหรือแรงจูงใจที�มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ เพราะทึ�งในความมหศัจรรยข์องการ
รักษาเยยีวยาทางนี0  รู้สึกขอบคุณและอยากเผยแพร่ เพราะคนทุกวนันี0 ทุกขก์บัโรคหลายอยา่ง และยงั
ตอ้งมาทุกขก์บัความหลอกลวงของระบบทุนนิยม รักษาก็ไม่หายทรมาน และจ่ายแพงมาก 

การเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�นบอกต่อ ๆ คนใกล้ตัวที�ได้ผลก็เป็นทางครอบครัว
แม่บา้นที�สามีเขาร่างกายอ่อนแอ เขาไปทานฉี�  และทาฉี�  พอกหน้า ปรากฏว่าหน้าเด้ง เผยผิวเดิม
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ออกมา คือเขาเป็นคนลาว ผวิเดิมเขาสวย ทีนี0ออกแดดทาํสวนหนา้มนัก็เป็นฝ้า พอทาเอาฉี�ทา ทีนี0 ฝ้า
ลอกออกมา เขาก็ไดผ้ิวใหม่ เลยติดใจมาก อารมณ์ สุขภาพก็ดีขึ0น มีบอกว่ากินฉี�แลว้ง่วง ก็อาจจะ
เพราะเขาพิษเยอะหน่อย ส่วนนอ้งสาวมีอยูคื่นหนึ� ง กรามบวมเหมือนคางทูม ปวด แม่ก็เลยบอกให้
กินฉี� เขาก็กิน เชา้มาก็ปรากฏวา่หาย แลว้ก็ใชผ้งพอกอะไรไป ก็ไม่ไดใ้ชย้าแผนปัจจุบนัเลย ตอนนี0
ทุกคนกินฉี�เป็นประจาํวนัเลยค่ะ สามารถปรับรสชาติฉี�ได ้จริง ๆ ฉี�ก็ช่วยให้พวกเราทานจืดไดม้าก
ขึ0น เพราะถา้ไม่จืดฉี�จะไม่อร่อยเลย อาหารก็ทาํสุขภาพบา้ง มีรสชาติบา้ง แต่เน้นไม่ทานเนื0อสัตว ์
อาจจะมีไข่กบัปลาบา้ง เนื0ออื�น ๆ นาน ๆ ที ถา้เลี�ยงไม่ได ้แม่ช่วงหลงักรนเบาลงมาก นอ้งสาวกวัซา
เก่ง ก็ทาํให้แม่ หลงัเขาแดงมาก เราเดาว่าบริเวณปอดเขาร้อน ช่วงนี0 กรนเบาลงมาก Power ลดลง 
อยา่งเห็นไดช้ดั  

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม ปัญหาตอนนี0 ที�คิด
วา่ยงัทาํไม่ไดดี้คืออาหารค่ะเอาแค่ 30-40 % แนวทางแกไ้ขคือฝึกทาํอาหารฤทธิ8 เยน็ให้อร่อยขึ0น และ
หมั�นพิจารณาอาหารถึงประโยชน์และโทษ  

ปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรมอุปสรรคคือเขาไม่ค่อยรับ ไม่คิดจะ
ลองทาํกนัเลยบางคนก็มีกระแสต่อตา้นจากสามีจากลูก 

เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเอง หรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
ผลที�ร่างกายดีขึ0นจนเราติดใจ และการไดไ้ปลา้งพิษในค่าย มนัทาํให้ร่างกายไดถ้อดพิษจนเขาสมดุล
และจะมีอาการปฏิเสธอาหารไม่ดี อากาศไม่ดี สารเคมี พอออกมามนัก็จะมีอาการแบบนี0  หลงัจาก
นั0นมนัจะทาํต่อไปได้เรื� อย ๆ ค่ะ คิดว่าควรผ่านค่ายก่อนเพราะไปทาํเองคิดว่าพิษคงไม่ออก และ
ถอนร้อนออกไม่ไดเ้ท่าในค่าย หรือผลที�ไดจ้ะไม่เร็วและไม่ดีเท่า 

(จุฬาพรรณ วงษส์มตระกลู. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.66 นางชนิดา วาศวทิ 
อาย ุ66 ปี อาชีพ เกษียณ  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  

มีไขมนัสูง 
รู้จกัการแพทยว์ถีิธรรมจากค่ายรักษาสุขภาพที�ดาลสั 
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มูลเหตุหรือแรงจูงใจที�มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อเผยแพร่ความรู้ ช่วยเหลือผูอื้�น 
ดว้ยการแนะนาํบอกกล่าวหนงัสือและวดิีโอ Youtube 

ปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรม คือ หาวสัดุไม่ได ้
ความตั0งใจของทีมงานเป็นเหตุปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการเผยแพร่การแพทย์

วถีิธรรม 
ผลการปฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ถีิธรรมต่อสุขภาพร่างกายคือ รู้สึกเบาสบายมีกาํลงั 
ผลการปฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ถีิธรรมต่อจิตใจ ทาํให้ไร้กงัวลมีความสุขมากขึ0น 
ผลการปฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ถีิธรรมต่อสังคมคือ ไดเ้พื�อนใหม่ที�มีแนวทางเดียวกนั 
ผลการปฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ถีิธรรมต่อเศรษฐกิจ เป็นการประหยคั่าอาหารรวมทั0ง

ค่าหุงตม้ดว้ย 

 (ชนิดา วาศวทิ. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.67 นางฌชัชา อุ่นวเิศษ  
หญิงไทย อาย ุ44 ปี อาชีพ งานนวด และจิตอาสา 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ร่างกายแขง็แรง 
  

คน้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตเพราะตอ้งการเรียนรู้การดาํเนินชีวติแบบพอเพียง จึงเดินทาง
คนเดียวไปเขา้ค่ายที�ดอนตาล เมื�อปี 2554 เมื�อไดท้าํกิจกรรมในค่าย รวมทั0งไดฟั้งธรรมะบรรยายจาก
อาจารยห์มอ จึงรู้แน่แลว้วา่ ทางนี0  อริยะบุคลลนี0 คือเป้าหมายชีวติ คือคาํตอบวา่เราเกิดมาทาํไม เพื�อ
อะไรทาํใหต้ดัสินใจเป็นจิตอาสาทนัที และติดตามไปช่วยค่ายใหญ่ที�ดอนตาลสมํ�าเสมอ เพื�อติดตาม 
ขดัเกลา ชีวติใหดี้งาม และมีประโยชน์เพื�อตนเองและผูอื้�นอยา่งแทจ้ริง 

มูลเหตุหรือแรงจูงใจที�มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ อาจารยห์มอเขียว ผูเ้ป็นอริยะบุคคล
นี0 ไดบ้รรยาย คือเป้าหมายชีวิต คือคาํตอบว่าเราเกิดมาทาํไม เพื�ออะไรทาํให้ตดัสินใจเป็นจิตอาสา
ทนัที และตอ้งการเป็นส่วนหนึ� งที�จะช่วยเหลือตอบแทนคุณอาจารยที์�จดัค่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
และใหท้างสวา่งต่อสุขภาพและจิตใจพร้อมที�จะดาํเนินชีวติต่อไปดว้ยวชิายา 9 เม็ดที�อาจารยห์มอได้
อธิบายใหเ้หตุใหผ้ลสอดคลอ้งกบัคาํสอนของพระพุทธองคใ์นพระไตรปิฎกเป็นมูลเหตุที�ถูกตอ้งกบั
การดาํรงชีวติกบัปัจจุบนั จึงเกิดเป็นแรงจูงใจที�จะช่วยเหลือคนอื�น ๆ ใหเ้รียนรู้ในวชิาของอาจารย ์ 



1378 
 

การเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�นไดอ้อกแนะนาํผูค้นที�เคยติดตามค่ายต่าง ๆ ที�จดัขึ0นและ
ไม่สามารถเขา้ค่ายในที�ต่าง ๆ ไดอี้กในวนัที�ไม่มีค่ายก็จะจดัผลิตภณัฑไ์ปขายประจาํอยูที่�พทัยาก็จะมี
ผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์แวะเวียนมาซื0อผลิตภณัฑ์ และขอคาํแนะนาํ รวมทั0งได้ออกให้ความช่วยเหลือใน 
Case ที�พอช่วยไดถึ้งบา้นรวมทั0งติดตามผล 

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม จากประสบการณ์
อาหารเป็นเรื�องสําคญัที�สุด ปัญหาคือไม่สามารถงดเนื0อสัตวไ์ด ้เนื�องจากบุคคลในบา้นและผูป่้วย 
มีความเชื�อเรื� องการบาํรุงร่างกายทาํให้ปรุงอาหารได้ยากวิธีแก้ไข ตอ้งทาํอาหารกินเองบ่อย ๆ 
ไม่นาํเนื0อสัตวเ์ขา้บา้นมาปรุงอาหารทาํกุศลมาก ๆ ก็จะสามารถเห็นประโยชน์ของอาหารรสจืดได้
อยา่งแทจ้ริง 

เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม  
พี�เลี0ยงจิตอาสา ที�เอาใจใส่แนะนาํและมีความเชี�ยวชาญจากประสบการณ์ของท่าน  

เหตุปัจจัยที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้การ 
แพทย์วิ ถีธรรมความเข้าใจเหตุและผล ของการเกิดและการหายของโรค คือ การพัฒนา
ความสามารถในการดูแลตนเอง  

การฟังธรรมะจากอาจารยห์มอเขียว มีส่วนสําคญัอย่างยิ�งที�ยกระดับจิตใจให้ละเอียด  
ตอ้งอาศยัส่วนประกอบหลาย ๆ อย่างมาจบัตอ้งถึงจะสามารถเห็นและสามารถสัมผสัได ้ขึ0นอยูก่บั
บุคคลนั0น ๆ จะมีความเขา้ใจในธรรม และนาํมาอธิบายยกตวัอยา่ง แยกกลุ่มปฏิบติัการ แยกกลุ่มแชร์
ประสบการณ์ ปรึกษาขอ้สงสัยโดยใชห้ลกัธรรมะ ละบาป บาํเพ็ญบุญ ทาํจิตใจให้ผ่องใส รู้เพียรรู้
พกัใหพ้อดี ซึ� งเป็นยาเมด็ที� 8 และยาเมด็ที� 9 

เหตุปัจจัยที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้การ 
แพทย์วิถีธรรม ที�มีปัญหาสุขภาพการพฒันาจิตอาสานั0นเป็นประเด็นหลัก ของคุณหมอเขียวที�
พยายามนาํหลกัคาํสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้มาอธิบายให้ฟัง ดว้ยการพฒันาหมู่กลุ่มดว้ยมีการ
ประชุมกนัในแต่ละการจดัค่ายสุขภาพ และมีชาวอโศกเป็นตน้แบบในการพึ�งตนเช่นกนั ทาํความ
ผาสุกที�ตนเอง มีชีวิตที�ประหยดัเรียบง่าย มีทั0งจิตที�ดีงามและผอ่งใสการเผยแพร่การแพทยว์ิถีธรรม
จะต้องมีความยืดหยุ่นในการเผยแพร่ เพราะการแพทย์วิถีธรรม ได้นําองค์ความรู้ในการรักษา 
ทุกแผนมาประยกุตใ์ช ้

การเดินจาริกครั0 งที� 3 นี0  ทาํใหเ้ขา้ใจรูปแบบของพลงังานในตวัเราที�เกิดจากความร้อนเยน็ 
โดยการสังเกตสภาวะร่างกายและจิตใจ ตั0งแต่ออกเดินทาง ในช่วง ตี 4 ถึง 9 โมงเชา้ สภาวะร่างกาย
เป็นปกติ และการเดินที�ไม่เร่งรีบ แต่เดินดว้ยความเต็มใจอยา่งเบิกบาน รวมทั0งตอ้งระมดัระวงัการ
วางเทา้ในทุกกา้วยา่ง จนกระทั�งแสงแดดเริ�มแรงขึ0น สภาวะร่างกายที�ตอ้งรับพลงังานความร้อนจาก
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แสงแดด ใชเ้ทคนิคการหายใจควบคู่กนัไปเพื�อระบายความร้อน และดว้ยการฝึกยอมรับสภาพความ
เป็นจริงของร่างกายที�สงบ เรียบง่ายทาํให้ร่างกายไดป้รับและสามารถทนอยูก่บัความร้อนไดอ้ย่าง
เบิกบานไม่กลวัตายไม่กลวัโรค แต่ช่วงที�หนกัที�สุด คือ ช่วงที�เดินบนพื0นยางมะตอยช่วงนั0นร้อนมาก
และมีเศษหิน จนตอ้งเดินเร็วระดบัหนึ�ง เพียงแค่ระยะทางสั0น ๆ และไดใ้ชน้ํ0 าปัสสาวะที�เตรียมไว้
ก่อนเดิน นาํมาทาํนาโน ส่วนหนึ�งใชดื้�ม ส่วนหนึ�ง ใชใ้นการราดที�เทา้ ควบคู่กบัการนวดบริเวณขอ้
เทา้ ทาํใหเ้ดินถึงจุดหมายไดใ้นที�สุด แมจ้ะเป็นกลุ่มสุดทา้ย 

(ฌชัชา อุ่นวเิศษ. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.68 นางสาวฐิติมา ใหม่สมเด็จ 
หญิงไทย อาย ุ55 ปี อาชีพ งานโรงพิมพแ์ละจิตอาสา 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
  

ประวติัชีวิตทาํงาน หาเงิน เสพ ป่วย ป่วยไหล่ติด นํ0าในช่องหูไม่เท่ากนั 
การรู้จกัการแพทยว์ถีิธรรม ดูรายการคนคน้คน 
มูลเหตุหรือแรงจูงใจที�มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธคือ ความเจบ็ป่วย ดูแลตนเองดว้ยยา 

9 เมด็ อยา่งสมํ�าเสมอ 
หลกัการการช่วยเหลือผูอื้�น คือถา้ศรัทธาตอ้งการความช่วยเหลือเราก็ช่วยเตม็ที� 
เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 

คือ การทาํกุศล ลดกิเลส ไดพ้บสัตบุรุษ 
รูปแบบหรือแนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ คือเดินตามรอยคุณหมอ ดูแล

สุขภาพดว้ยยา 9 เมด็ บาํเพญ็บุญ ลดกิเลส 
โดยส่วนตวัคิดวา่ เทคนิค 9 ขอ้ที�มีอยูเ่ดิมพอแลว้ สมบูรณ์แลว้ เพียงพอมากแลว้ 

(ฐิติมา ใหม่สมเด็จ. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.69 นางสาวณฐันิชา คาํปาละ  
หญิงไทย อาย ุ44 ปี อาชีพรับราชการอาจารยพ์ยาบาล 

จงัหวดัลาํปาง 
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สุขภาพดีมีอาการไม่สุขสบายบา้งเล็กนอ้ย 
การรู้จักการแพทย์วิถีธรรมจากฟังการบรรยาย ในการประชุมคนดีศรีสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 
แรงจูงใจที�มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ช่วยคนใหพ้น้ทุกขด์ว้ยการประหยดัเรียบง่าย 
การเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�น  

 รายบุคคล ใหค้าํแนะนาํเทคนิคยา 9 เมด็แก่ผูส้นใจ ผลอาการทุเลาทุกราย 

รายกลุ่ม ร่วมกบัจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ 

ค่ายสุขภาพแจซ้อ้น 9-13 สิงหาคม 2557 

ค่ายสุขภาพ วพบ. นครลาํปาง 

ค่าย 1 วนั ร่วมกบัจิตอาสาศรีหมวดเกลา้ 

ประชาชนใหค้วามสนใจดีมาก 
http://wwwyoutube 

com/watch?v=ptuqxUkTc34 

http://www youtube 

com/watch?v=tBXhbipvxMc 

อสม. และผูสู้งอายสุนใจดีมาก 

 นาํเสนอเป็นประเด็นการดูแลสุขภาพ 

คนลาํปาง 

ผา่นการพิจารณาของสมชัชา

สุขภาพจงัหวดั 

 

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรมที�พบคือ ตวัเองมี
เวลาในการจดัหายา 9 เมด็นอ้ย เนื�องจากภาระงานและกิจกรรมอื�น การแกไ้ขควรให้ความสําคญักบั
สุขภาพใหม้ากขึ0น 

ปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรมที�พบ การช่วยเหลือผูอื้�น ในสังคมเมือง
ยงัเป็นรายบุคคลเพราะยงัรวมกลุ่มไม่ได ้ผูค้นยงัอยากใหท้าํใหไ้ม่พึ�งตน ไม่เรียนรู้ในการดูแลตนเอง 
ชอบที�จะใหค้นอื�นทาํให ้การแกไ้ขพยายามใหเ้ขาเรียนรู้ในการพึ�งตนเอง 

จากประสบการณ์คิดวา่เหตุปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตน
ตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม คือผลจากการดูแลสุขภาพที�ไดผ้ลดี 

จากประสบการณ์คิดว่า เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น  
หรือเผยแพร่ความรู้การแพทย์วิถีธรรม คือผลจากการดูแลสุขภาพที�ได้ผลดีจึงมีการบอกต่อ
โดยเฉพาะบุคลากรทางสาธารณสุข ที�ผ่านการเขา้ค่ายสุขภาพแล้ว นาํไปใช้เกิดประโยชน์ในการ
ดูแลตนเอง คนในครอบครัว และประชาชนในความรับผดิชอบของตนเอง 

จากประสบการณ์คิดว่ารูปแบบหรือแนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ  
ควรจดัทาํ เป็นหลักสูตรแล้วเปิดอบรมและมอบเกียรติบตัรรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข  
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เพราะสาํหรับผูที้�ไม่รู้จกัมกัมีคาํถามมากมายเกี�ยวกบัความน่าเชื�อถือ ถ้ามีหลกัฐานอา้งอิงจะทาํ
ให้เขายอมรับไดม้ากขึ0น 

จากประสบการณ์คิดวา่รูปแบบหรือแนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรมนั0น ขึ0นอยู่
กบัจิตอาสา ถา้รายเดี�ยวกลุ่มยอมรับสามารถทาํไดโ้ดยไม่มีขอ้แม ้ แต่ถา้มีนกัวชิาการโตแ้ยง้ควรมี
หลกัฐานอา้งอิงเพื�อใหย้อมรับมากขึ0น 

จากประสบการณ์ของท่าน การแพทยว์ถีิธรรมควรมีเทคนิคใดเพิ�มเติมจาก 9 ขอ้ที�มีอยูเ่ดิม 
คือ การปรับสมดุลร้อนเยน็เพื�อความเขา้ใจในการดูแลตนเองและการเลือกรับประทานสมุนไพร
รักษาอาการและโรคโดยเป็นสมุนไพรที�หาไดง่้ายตามทอ้งถิ�นเพื�อการพึ�งตนเอง 

สาระประโยชน์หรือข้อคิดที�ได้จากการร่วมเดินธรรมจาริกคือ ได้ฝึกความอดทน  
การทํางานเป็นทีมในการเดินกับหมู่กลุ่ม การรู้เหตุแห่งทุกข์และโรค การดูแลรักษาตนเอง  
การวางแผนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ  

(ณฐันิชา คาํปาละ. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.70 นางสาวสุวรรณา พลอยสุทธิ  
หญิงไทย อายุ 47 ปี อาชีพ จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

เรียนจบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เ รียนจบปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์และสื�อสารมวลชนสาขาสื�อสารเพื �อการพฒันา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ทาํงานหลงัจากเรียนจบปริญญาตรี ในบริษทัเอกชน ทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
สุขภาพแขง็แรง ไม่มีโรคประจาํตวั ออกกาํลงักายเป็นประจาํ 
การรู้จกัการแพทยว์ถีิธรรมจากการชุมนุมทางการเมือง ปี พ.ศ. 2554 
มูลเหตุหรือแรงจูงใจที�มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ความประหยดัเรียบง่าย การบาํเพญ็

บุญ การดูแลสุขภาพแบบพึ�งตน และหมอที�ดีที�สุดคือตวัคุณเอง เป็นแนวความคิดหลกั ในการไดรั้บ 
และอยากบอกต่อ  

การเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผู ้อื�นการดูแลครอบครัว ในการใช้หลักสุขภาพพึ� งตน 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม ลดการไปพบแพทยแ์ละการใชย้าไดจ้าํนวนหนึ�ง  
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การบอกต่อกบัผูที้�สนใจ และการช่วยเหลือการจดัค่ายต่าง ๆ จะมีผูส้นใจโทรเขา้มา
สอบถามปรึกษาปัญหา หรือแบ่งปันประสบการณ์เรื�อย ๆ  

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม มีอะไรบา้ง แนวทาง
นี0ประหยดัเรียบง่าย ปัญหาจะเกิดจากการไม่ยอมเปิดใจยอมรับของคนมากกวา่ ซึ� งเราสามารถใชก้าร
พิจารณาก่อนที�จะใหข้อ้มูล เฉพาะผูที้�สนใจได ้ไม่จาํเป็นตอ้งยดัเยยีด  

มีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร ทุกคนก็หมั�นฝึกฝน ทบทวน ใคร่ครวญ ศึกษาหาความรู้เสมอ ๆ 
ฟัง และยอมรับในสิ�งที�ผดิพลาด 

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม อาจเกิดจาก 
ความรู้ไม่ครบ หรือรู้ไม่รอบ เช่น การไม่ซักประวติัผูป่้วยหรือใช้แต่สิ�งที�ตนคิดว่าดีไปยดัเยียดให้
ผูอื้�น โดยไม่ดูวา่ แต่ละคนมีเหตุและปัจจยัที�แตกต่างกนั 

มีแนวทางแกไ้ขก็ตอ้งฝึกฝนกนัไป เรียนรู้กนัไป และบอกกนัไป ตราบเท่าที�จะทาํได ้
เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตน ตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม

ใหล้องทาํ 
เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้การแพทย์

วถีิธรรมคือ ศรัทธา ความเชื�อมั�นจากสิ�งที�เราทาํ 
รูปแบบหรือแนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ทาํตามธรรม และตามกรรม

เพราะอะไร เพราะ แต่ละคนมาจากต่างถิ�นต่างที� ต่างกรรม ต่างวาระ แต่ละคนมีศีลที�ไม่เสมอกนั มี
ภาวะต่าง ๆ จากสังคมสิ�งแวดลอ้มที�ต่างกนั 

รูปแบบหรือแนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรมควรจดัค่ายการบอกต่อเพราะ
อะไรยิ�งเร่งผลมากเท่าไร เราก็จะไดพ้ี�นอ้งมากขึ0น แต่คนที�จะรู้ลึก รู้จริง ศรัทธา อาจจะมาชา้หน่อย 
แต่ถา้เราทาํแบบค่อยเป็นค่อยไป ทุกอยา่งจะสังเคราะห์ให้ทุกอยา่งมีมาแต่เหตุเอง 

การแพทยว์ถีิธรรมควรมีเทคนิคใดเพิ�มเติมจาก 9 ขอ้ที�มีอยูเ่ดิมดีอยูแ่ลว้เพราะอะไรแค่นี0ก็
ทาํใหไ้ดเ้สียก่อน ถา้มีเพิ�มแลว้ทาํใหผู้ส้นใจไดรั้บประโยชน์ก็ดี 

สาระประโยชน์หรือข้อคิดที�ได้จากการร่วมเดินธรรมจาริก ความเพียร ความอดทน  
เห็นทุกขเ์พียงนอ้ย ไม่ใช่ทุกขม์าก เห็นความเสียสละของพี�นอ้ง ความมุ่งมั�น การยอมที�จะทาํตามที�
อาจารย์บอก ทาํตามหมู่กลุ่มที�เห็นควร การเดินไปด้วยกันทีละก้าว พบความเห็นอกเห็นใจกัน 
ช่วยเหลือกนั นํ0าใจที�มีต่อกนั ความเมตตา 

(สุวรรณา พลอยสุทธิ. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
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กรณีศึกษาที� 
2.71 นายไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ 
ชายไทย อาย ุ57 ปี อาชีพ สถาปนิก 

จงัหวดัเชียงใหม่  
  

เกิดที�กรุงเทพฯแลว้มาทาํงานเชียงใหม่ ความดนัโลหิตสูง (เท่านั0น) เกือบ 10 ปี 
การรู้จกัการแพทยว์ถีิธรรม MASS MEDIA 
มูลเหตุหรือแรงจูงใจที�มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ มีเวลามากพอและศรัทธาในแนวทางนี0  
การเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�น ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกั

แพทยว์ถีิธรรม สมดุลร้อนเยน็ตอ้งอาศยัการฝึกจากประสบการณ์ 
ปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรมเป็นแนวความรู้ใหม่ อาจมีความ

เขา้ใจไดช้า้บา้งจากหอ้งเรียน 
เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม

การเขา้ใจความจริงของชีวติ 
จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดวา่อะไรบา้งเป็นเหตุปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ

ในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ถีิธรรมศรัทธาในแพทยว์ถีิธรรม 
รูปแบบหรือแนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ หลงัจากเขา้ใจและปฏิบติัยา 9 

เมด็แลว้ ควรมีคอร์สจิตอาสาดว้ย 
รูปแบบหรือแนวทางในการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม หมอเขียวสามารถสรุปหลกักการ

หลกัสูตรใหเ้ผยแพร่ไดอ้ยา่งมีแนวร่วมเดียวกนัทุกที�และถูกตอ้งไม่พลาด 
การแพทยว์ถีิธรรมควรมีเทคนิคใดเพิ�มเติมจาก 9 ขอ้ที�มีอยูเ่ดิม เป็นงานที�ควรร่วมกนั

วเิคราะห์ในทุกภาคแลว้สังเคราะห์เป็นของภาคตน เช่น นํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สด แต่ละภาค เป็นตน้ 
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นอื�น ๆ (ถา้มี) เพราะกลุ่มจิตอาสาและผูอ้บรม (SPEAKER)  

ใหแ้ขง็แรง พร้อมเพื�อการเผยแพร่ทั�วประเทศและ AEC สอนสิ�งที�ปรับง่ายทางกายก่อนแลว้สรุป
เนน้ที�ขอ้ 8 ใหเ้ป็นธรรมะสรุปทุกขอ้อีกที 

ดา้นร่างกาย “ตวัเบาสบาย หายมีจิตปลอดโปร่ง และอยากช่วยเหลือผูอื้�น ขยนัขึ0น พกัผอ่น
ไดลึ้ก แต่ใชเ้วลาสั0นลง หลงัจากปฏิบติัยา 9 เมด็ ไม่มีอาการรุนแรงของจิตแลว้” 

ด้านสังคม “มิตรดี สหายดี สังคมสิ�งแวดล้อมดี คือทั0งหมดทั0งสิ0นของการพน้ทุกข์ 
พบธรรมะ” 
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ดา้นเศรษฐกิจ “การรักษาแผนปัจจุบนัถึงทางตนัแลว้ แต่ยา 9 เมด็ ทาํใหท้่านเป็นหมอที�ดี
ที�สุดของตนเอง ง่าย ถ่ายทอดไดช่้วยเหลือดี ประหยดัสูง เกิดมิตรดี สหายดี สังคม สิ�งแวดลอ้มดี 
โดยเฉพาะขอ้ 8 มีผลทางจิตใจมาก เกิดจิตอาสาขึ0นในใจ จึงไม่แปลกวา่จะเกิดการขยายตวัของ
ความรู้ 9 เมด็นี0อยา่งต่อเนื�องทั0งในประเทศและต่างประเทศ” 

ดา้นจิตวญิญาณ “นอกจากกายจะมีประสิทธิภาพแลว้ที�สาํคญักวา่ คือ ใจมีความสุขและ
ลุกขึ0นพฒันาเป็นจิตอาสาต่อไปดว้ยหลุดออกจากระบบบริโภคนิยมสู่บุญนิยม” 

(ไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ. บนัทึก. 2557, ตุลาคม 28) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
2.72 นายเอกศิริ ตนัติศรีไกรแสง 
ชายไทย อาย ุ60 ปี เกษตรกรไร่นาสวนผสมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
จงัหวดัราชบุรี 

 
การศึกษาปริญญาตรี ธรณีวทิยา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
การทาํงานอดีตขา้ราชการกรมชลประทาน ตาํแหน่งนกัธรณีวทิยาชาํนาญการ ตาํแหน่ง

ปกครอง หวัหนา้กลุ่มงานปฐพีและธรณีวทิยา สาํนกัชลประทานที� 17 จงัหวดันราธิวาส  
สถานะสมรสแลว้ มีบุตรสาว 2 คน 
เคยป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสูง (160/110) และโรคคลอเรสเตอรอลสูง (220) ตั0งแต่ปี 

พ.ศ. 2547 หลงัจากพบแพทยแ์ผนปัจจุบนัแลว้ สามารถควบคุมโรคความดนัโลหิตสูงใหอ้ยูใ่นสภาพ
ปกติได ้โดยทานยาตลอด ส่วนคลอเรสเตอรอลสูงนั0นมิไดท้านยา (หมอจ่ายยาแต่ไม่ทานยาเอง) 

การรู้จักการแพทย์วิถีธรรม เดือนธันวาคม 2555 เคยไปเข้าค่ายสุขภาพล้างพิษตบัที� 
ฮอมบุญอโศก อ.เด่นชยั จงัหวดัแพร่ ในค่ายดงักล่าวไดฟั้งบรรยายยา 9 เม็ดของหมอเขียวดว้ย และ
พิจารณาแลว้วา่ หากการรับประทานอาหารยงัเป็นเช่นเดิม การสะสมพิษสู่ร่างกายก็ยงัจะเหมือนเดิม 
ดงันั0นจาํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการรับประทานเพื�อจะไดไ้ม่นาํพิษสู่ร่างกายอีกต่อไป จึงได้
ติดต่อและเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรมของหมอเขียวในเดือนมกราคม 2556 

มูลเหตุหรือแรงจูงใจที�มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ เพื�อใหไ้ดท้าํบุญสร้างกุศลหลงัจากที�
ทาํนอ้ยมากเมื�อครั0 งยงัเป็นขา้ราชการ เมื�อเกษียณตนเองแลว้จะมีเวลาทาํไดเ้ตม็ที� และจะไดเ้รียนรู้
คาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้ไดช้ดัเจนลึกซึ0 งยิ�งขึ0นจะไดเ้ดินหนา้ต่อจากที�เคยบวชเรียนมาแลว้หยดุไป
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หลงัจากขาดคาํชี0แนะจากผูรู้้ รวมทั0งไดป้ฏิบติัตามหลกั ยา 9 เมด็ของหมอเขียวไดอ้ยา่งกา้วหนา้
ต่อเนื�อง 

การเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�นได้ชักชวนเพื�อนและญาติมาเขา้ค่ายแพทยวิ์ถีธรรม 
5 ท่าน ผล 3 ท่านไดป้ฏิบติัแต่ไม่ต่อเนื�อง 1 ท่านปฏิบติัต่อเนื�องและไดเ้ขา้ค่ายแฟนพนัธ์ุแทอี้ก 1 
ท่านกาํลงัจะเขา้ค่ายพระไตรปิฎก  

ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเอง หรือพึ�งตนเองตามหลกัการแพทยว์ถีิธรรมมีอะไรบา้ง 
มีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 

ปัญหาตนเอง  ในระ ยะแรกที� ใช้ย า  9  เม็ด  มักจะใ ช้ทีละ เม็ดในการแก้ปัญหา 
แนวทางแกไ้ขในระยะหลงัเมื�อเขา้ใจมากขึ0น จะไม่ใช้ยาทีละเม็ด แต่จะใชห้ลาย ๆ เม็ดร่วมกนัใน
การแกปั้ญหาปัญหาผูอื้�นที�พบเห็นคู่สมรสมิไดเ้ขา้ค่ายดว้ย จึงมีปัญหาในการทาํอาหารรับประทาน 
คือตอ้งทาํเป็น 2 ชุด หรือคู่สมรสไม่เขา้ใจบางครั0 งมีการพูดประชดวา่ “เดีzยวนี0 กินหญา้แลว้รึ ? “เป็น
ต้น เ มื� อ เ ว ล า ป่ ว ย ต้อ ง ช่ ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง เ พี ย ง ลํา พัง  ข า ด ที� ป รึ ก ษ า แ ล ะ ข า ด กํา ลั ง ใ จ 
แนวทางแก้ไข ผูที้�มีคู่สมรสควรชวนคู่สมรสมาเข้าค่ายพร้อม ๆ กนัด้วย หากพร้อมไม่ได้ก็เข้า
ตามหลงัจะไดมี้เพื�อนคู่คิด มีผูใ้หก้าํลงัใจ และมีผูช่้วยในบางเรื�องที�ทาํดว้ยตนเองมิได ้เช่น การกวัซา
แผน่หลงั เป็นตน้ 

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรมมีอะไรบา้ง มี
แนวทางแกไ้ขอยา่งไร 

ปัญหาที�พบเห็น 1. ไม่วา่งไม่มีเวลา 2. ตั0ง 5 วนั ตั0ง 7 วนั 3. ทานผกัไม่ไดท้านจืดไม่ไหว 
4. บอกแลว้เฉยยงัไม่สนใจแนวทางแกไ้ข 

เรื�องไม่วา่งไม่มีเวลา แกด้ว้ย ทุกคนมกัคิดวา่ไม่มีเวลา แต่หากป่วยหนกัไปโรงพยาบาล 
หมอใหอ้ยูโ่รงพยาบาลกี�วนัก็จาํตอ้งวา่งใช่ไหม? หากวนันี0ยงัไม่ป่วยหนกัใชเ้วลาศึกษา และปฏิบติั 
5 วนั หรือ 7 วนัแลว้สามารถหยดุการป่วยหนกั ก็ไม่ตอ้งไปนอนโรงพยาบาลครั0 งละหลาย ๆ วนั 
ใช่ไหมครับ  

ตั0ง 5 วนั ตั0ง 7 วนั แกด้ว้ยใชเ้วลาศึกษาและปฏิบติั 5 วนั หรือ 7 วนัแลว้สามารถใชไ้ปได้
ตลอดชีวติที�เหลืออยูเ่ชียวนะครับ ทานผกัไม่ไดท้านจืดไม่ไหวแกด้ว้ย เมื�อออกจากค่ายแลว้เป็นเรื�อง
ของท่านจะทานแบบที�ค่าย หรือจะกลบัไปทานแบบเดิม ๆ ก็เป็นเรื� องของท่าน หมอเขียวไม่ได้
บงัคบั และไม่ไดม้าดูดว้ย แลว้แต่ท่านจะตดัสินใจเองนะครับ บอกแลว้เฉยยงัไม่สนใจ แกด้ว้ยทาํใจ
วา่ไม่เป็นไร เขายงัไม่พร้อม โอกาสหนา้เขาอาจพร้อมก็ได ้หรือไม่เป็นไรเมื�อวิบากเขาหมดเขาจะมา
รับเอง 
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เหตุและปัจจัยที�ท ําให้ประสบความสําเร็จ ในการดูแลตนเองหรือพึ� งตน ตามหลัก 
แพทยว์ิถีธรรม ตอ้งมีหมู่มวลและมีต่อเนื�อง คือการมีเพื�อนหรือมีคู่ คอยเป็นกาํลงัใจ กระตุน้เตือน 
ชวนปฏิบติั ชวนเขา้ค่ายฯ (ในฐานะผูเ้ขา้อบรมหรือเป็นจิตอาสาก็ได)้ เพื�อให้มีการดูแลตนเองอยา่ง
ต่อเนื�องคนมีคู่ก็ให้คู่สมรสไดเ้ขา้ค่ายเหมือน ๆ ตน คนไม่มีคู่ควรมีชุดเพื�อน 2-3 คน (อยูใ่กลก้นั 
กลบับา้นทางเดียวกนั พดูจาถูกคอกนั สนิทกนั) เพื�อทาํหนา้ที�นี0  

จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดว่าอะไรบ้างเป็นเหตุและปัจจัยที�ท ําให้ประสบ
ความสําเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ิถีธรรมความเป็นคนมีจิตใจดีเป็น
พื0นฐานในตนอยู่แลว้ของคนไทย และค่ายพระไตรปิฎกที�สร้างจิตใจที�ดีงามอยากทาํความดีอยาก
เสียสละรวมทั0งประสงคจ์ะลดกิเลส บาํเพญ็ตนใหมี้ความเจริญในธรรมตามรอยพระศาสดา 

รูปแบบหรือแนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธที�ควรทาํเพิ�ม ควรทาํเพิ�มอีก เป็น
ขั0นตอนดงันี0 ผูเ้ขา้ค่ายฯแล้วเห็นประโยชน์ หรือแมแ้ต่ผูไ้ม่ไดเ้ขา้ค่ายฯแต่สัมผสัการแพทยว์ิถีธรรม 
จากการบอกเล่าหรือสื� ออื�น ๆ มีจิตใจอยากทาํความดี อยากเสียสละ หรืออยากตอบแทนคุณ  
เขาเหล่านั0นจะอาสาตนมาเป็นจิตอาสาเอง 

เมื�อเป็นจิตอาสาแลว้ ตอ้งมีการขึ0นทะเบียนจิตอาสา มีการอบรมการปฏิบติัตนในฐานะ 
จิตอาสา เมื�อเป็นจิตอาสาแลว้ ตอ้งมีการเขา้ค่ายพระไตรปิฎกอย่างต่อเนื�อง มีการสนทนาธรรม 
ทบทวนธรรม เมื�อเขา้ค่ายพระไตรปิฎกแลว้ ตอ้งมีหลกัสูตรวิทยากรแพทยว์ิถีธรรม จนสามารถ 
เป็นวิทยากรยาทั0ง 9 เม็ดได้ เมื�อเป็นวิทยากรยา 9 เม็ดของการแพทยว์ิถีธรรมได้แล้ว จึงออก
ใบรับรองเป็นวทิยากรจิตอาสาการแพทยว์ถีิธรรมให ้

จากประสบการณ์ของท่าน ท่านคิดวา่รูปแบบหรือแนวทางในการเผยแพร่แพทยว์ถีิธรรม
ควรมีอะไรบา้ง เพราะอะไร 

1. ตอ้งมีการสรุปงานทุก ๆ ครั0 งที�มีการจดัค่ายฯ และส่งรายงานผลการจดัค่าย ฯ เขา้สู่
ศูนยก์ลางเพื�อจะไดรั้บรู้ ความป็นไปของการจดัค่ายฯ ทุก ๆ ค่ายฯ 

2. ค่ายฯ ต่าง ๆ ในปัจจุบนัมี 2 ลกัษณะ คือประชาชนทั�วไป และค่ายบุคลากรทางการแพทย ์
ค่ายประชาชนทั�วไปยงัอยู่ในสภาพดี แต่ค่ายบุคลากรทางการแพทยก์าํลงัเติบโตไปอย่างรวดเร็ว
พร้อม ๆ กบัปัญหาที�จะตามมาคือ การจดัค่าย ฯ โดยที�บุคลากรผูจ้ดัไม่พร้อมทั0งกาํลงัคน ความรู้
ความชาํนาญในการถ่ายทอดยา 9 เม็ด รวมทั0งความเขา้ใจในแก่นแกนของหลกัการแพทยว์ิถีธรรม 
อีกทั0งการจัดค่ายฯโดยมีเงื�อนไขพิเศษอื�น ๆ แทรก ทาํให้จุดประสงค์ กติกา หรือรูปแบบค่าย 
แพทยว์ถีิธรรมเพี0ยนไปจากเดิม ดงันั0นควรสังคายนาแนวโนม้ ปัญหา รูปแบบหรือแนวทาง ในส่วน
นี0ใหช้ดัเจนในเวลาอนัใกลนี้0  
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3. ควรขยายและพฒันาการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรมทางสื�อต่าง ๆ เช่น ในอินเทอร์เน็ต 
ทีว ีวทิย ุเอกสารและบุคคล 

4. วางขั0นตอนการขยายงานเป็นลาํดบัต่าง ๆ ดงันี0  เมื�อจดัตั0งสวนป่านาบุญระดบัภาคแลว้ 
ใหข้ยายงานไปสู่สวนป่านาบุญระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอ และระดบัตาํบลตามลาํดบั  

5 สร้างและพฒันาจิตอาสาใหเ้ป็นวทิยากรยา 9 เมด็ของแพทยว์ถีิธรรม ที�มีคุณภาพและมี
ปริมาณใหเ้พียงพอ รองรับการเติบโตและขยายตวัของแพทยว์ถีิธรรมที�จะเกิดและเป็นไปในอนาคต 

ท่านคิดวา่การแพทยว์ถีิธรรมควรมีเทคนิคใดเพิ�มเติมจาก 9 ขอ้ที�มีอยูเ่ดิมเพราะอะไร 
ควรมีการจดัหมวดยาและอาจเพิ�มเมด็ยาดงันี0   
1. หมวดการเอาพิษออกเป็นภาพรวม ดว้ยยาเม็ดที� 2, 3, 4, 5, ปาก๊วน ฝังเขม็  
2. หมวดการเอาพิษออกเป็นจุด ตามหลกัที�พระพุทธเจา้ตรัสไวแ้ลว้  
3. หมวดการปรับสร้างสมดุล ประคอง พยงุ บาํรุงรักษา ดูแล ดว้ยยาเมด็ที� 1, 6, 7, 8, 9 จดั

กระดูก 
4. หมวดการยดือายกุารใชง้าน 
สาระประโยชน์หรือขอ้คิดที�ไดจ้ากการร่วมเดินธรรมจาริก สิ�งที�ไดจ้ากการเดินธรรมจาริก

เมื�อวนัที� 25 ตุลาคม 2557 คือ  
1. ทดสอบอินทรียพ์ละของตนเองว่ามีความแข็งแรงมากพอหรือไม่ ซึ� งสรุปว่าอยู่ใน

เกณฑดี์  
2.  ทดสอบพลงัจิตวา่จะมีความมุ่งมั�นที�มั�นคงพอที�จะจาริกตามรอยบาทพระศาสดาให้ถึง

ที�หมายไดห้รือไม่ ผลคือได ้ดว้ยใชจิ้ตนาํกาย กล่าวคือแมเ้ทา้ (กาย) จะพองทั0งสองขา้งก็ยงัสามารถ
ยา่งกา้วไปขา้งหน้าไดด้ว้ยผกูใจไวที้�เป้าหมายปลายทาง เป็นการพิสูจน์พุทธวจนที�วา่ “มโนปุพพัง 

คมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนยา” แปลวา่ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจสําคญัที�สุด ทุกสิ�งสําเร็จได้
ดว้ยใจ นั0นเป็นจริง 

3. ธรรมะที�ไดคื้อความอดทนดูเวทนาในเวทนาวา่ รู้สึกอยา่งไรในความเจบ็ จิตวอกแวก 
ทอ้แทห้รือไม่ มีกาํลงัใจหรือไม่ ดูความอนิจงัของเวทนาที�เปลี�ยนไปมา เวทนาแรงเมื�อจิตที�จบัอยูที่�
เทา้ และเวทนาเบาถึงหายไปเมื�อจิตจบัไปที�เป้าหมายปลายทาง 

(เอกศิริ ตนัติศรีไกรแสง. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 30) 
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กรณีศึกษาที� 
2.73 นายคมเวช หงส์เชิดชยั  
อาย ุ64 ปี อาชีพ คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
  

ประวติัชีวิต ชีวติในวยัเด็กเป็นคนชอบออกกาํลงักาย เช่น ชอบวิ�งออกกาํลงักายกบัเพื�อน 
และวา่ยนํ0า สุขภาพแขง็แรง ฐานะทางบา้นปานกลาง ครอบครัวมีพี�นอ้ง 8 คน แม่เป็นแม่บา้นดูแล
งานในบา้นทั0งหมด ส่วนพ่อรับงานมาทาํที�บา้น ครอบครัวอบอุ่นทุกคนมีงานทาํทุกคน เคยทาํงาน
เป็นพนกังานบญัชี การเงิน และจดัซื0อ พนกังานขาย เมื�อแต่งงานแลว้จึงเริ�มทาํอาชีพส่วนตวัเป็นของ
ตนเอง 

ประวติัสุขภาพของท่านก่อนรู้จกัแนวทางดูแลสุขภาพดว้ยหลกัการแพทยว์ถีิธรรม 

เป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงการออกกาํลงักายดว้ยวิธีการวิ�งออกกาํลงักายในตอนเชา้ แต่มกั
มีอาการร้อนในชอบรับประทานมะม่วงสุก ทุเรียน ลาํไย ลิ0นจี� และข้าวเหนียวในช่วงฤดูร้อน 
ซึ� งเป็นช่วงที�ผลไมเ้หล่านี0 มีรสชาติดีมาก เมื�อทานแลว้จะรู้สึกร้อนมาก ตอ้งดื�มนํ0 าสมุนไพรจีนแก้
ร้อนใน พอดื�มแลว้มีความรู้สึกว่าความร้อนออกมาที�ปากเลยทีเดียว แต่หลงัจากไดรู้้จกัแพทยว์ิถีธรรม 
ดื�มนํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เย็นสดปรับสมดุล และทาํดีท็อกซ์แล้ว อาการร้อนในก็เริ� มจางหายไปการ
ขบัถ่ายก็ดีขึ0น 

การรู้จกัการแพทยว์ถีิธรรมจากภรรยาที�มาเป็นจิตอาสา 
แรงจูงใจที�ทาํใหท้่านเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ รับส่งภรรยาและเห็นประโยชน์ และได้

ช่วยผูอื้�น 
ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม มีอะไรบา้งยงัขาด

ความรู้และความชาํนาญในการวเิคราะห์โรคยงัอ่อนประสบการณ์ 
ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม ยงัขาดความรู้

ความชาํนาญอีกหลายกรณี เช่น เรื�องสมุนไพร  
เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามแพทยว์ิถีธรรม

ความเชื�อมั�นและการปฏิบติัที�ต่อเนื�องอยา่งสมํ�าเสมอ 
เหตุปัจจัยที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้การ 

แพทย์วิถีธรรม ความเชื�อในแพทย์วิถีธรรมที�รักษาโรคได้จริง และลดความทุกข์ ความเครียด  
ความกงัวลที�ใหเ้ขา้ใจกรรม ผลของกรรม เขา้ใจในหลกัธรรม 
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รูปแบบหรือแนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ จากที�อาจารยห์มอเขียวพาทาํ 
และร่วมเตวิชโชเพื�อลา้งใจ ลา้งและวางสิ�งที�ไม่พอใจตดัมิจฉาทิฐิออกจากใจแต่คงตอ้งใช้เวลาสัก
ระยะหนึ�งคงเห็นผล 

การแพทยว์ถีิธรรมควรมีเทคนิคใดเพิ�มเติมจาก 9 เมด็ที�มีอยูเ่ดิม เพราะอะไรคงยงัไม่ตอ้ง
เพิ�มเพราะที�มีเกา้ขอ้ถา้ทาํจริงก็ดูแลสุขภาพไดดี้จริงแลว้  

(คมเวช หงส์เชิดชยั. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 30) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
2.74 นายกุศล บูรพากลา้จน 
ชายไทย อาย ุ54 ปี 
จงัหวดัระยอง  
 

เขา้รับการอบรมค่ายสุขภาพพึ� งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (หมอเขียว) เมื�อเดือน
ธนัวาคม 2554 ดว้ยคาํแนะนาํจากเพื�อนบา้น  

สาเหตุที�สนใจเขา้ค่ายสุขภาพ เพราะมีปัญหาสุขภาพมาตั0งแต่อายุประมาณไม่ถึง 15 ปี 
ดว้ยโรคปวดทอ้งเป็นประจาํทุกปี ตามดว้ยอาการเจ็บคอ ในลกัษณะ 3 วนัดี 4 วนัไข ้หาหมอแผน
ปัจจุบนัเป็นประจาํทุกครั0 งที�มีอาการ จนกระทั�งอายุประมาณ 25 ปี ตอ้งผา่ตดัต่อมทอนซิลออกหนึ�ง
ขา้ง และหมอบอกว่า ตอ้งทานยาแกแ้พต้ลอดชีวิต เพราะเป็นโรคภูมิแพอ้ากาศ แพอ้าหาร แพฝุ้่ น  
ซึ� งไดท้ดสอบสารที�ร่างกายแพแ้ลว้ ผลทดสอบยงัไม่ถึงครึ� งทาง ร่างกายก็ทนการทดสอบไม่ไหว 
ตนเองจึงยอมรับวา่มีอาการแพทุ้กชนิด อาการป่วยอื�น ๆ อีกคือ ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1 ชั�วโมงกวา่
จะนอนหลบัได ้และตื�นตอนกลางคืนทุก 1-2 ชั�วโมง ทาํใหก้ารพกัผอ่นไม่มีคุณภาพ โรคภยัไขเ้จ็บที�
ประสบในชีวตินี0  สันนิษฐานดว้ยตนเองวา่มาจาก การทานอาหารรสเผด็จดั หวานจดั และเปรี0 ยวจดั 
มากเกินไป โดยเฉพาะขนมหวานต้องมีประจาํทุกมื0อ ทานอาหารแช่แข็ง อาหารประเภทตุ๋น 
ไอศกรีม ผลไมโ้ดยเฉพาะทุเรียนการไม่ออกกาํลงักาย และการทาํงานเร่งรีบ และในช่วงปี 2554 
รับผิดชอบดูแลสุขภาพคุณแม่อายุ 85 ปี ผ่าตดัเปลี�ยนลูกสะบา้หัวเข่าทั0งสองขา้ง ทานยาเบาหวาน 
ละลายลิ�มเลือด คนัตามผิวหนัง ปวดตามร่างกาย มีอาการไอเรื0 อรัง ติดต่อกันครั0 งละประมาณ  
10 ชั�วโมง นํ0 าลายเหนียว ไอแลว้เจ็บหนา้อก ทานยาแกไ้อของโรงพยาบาลเอกชนมีชื�อหลายขนาน 
นบัเป็นหลายสิบขวด รักษาดว้ยตนเองตามความรู้ที�บรรพบุรุษสืบต่อกนัมา แต่อาการเพียงทุเลาใน
บางครั0 ง แต่ไม่หายขาดหลงัจากเขา้รับการอบรมค่ายสุขภาพหมอเขียวไดเ้พียง 2 วนั ดว้ยคาํกล่าว
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ที�ว่า หมอที�ดีที�สุดในโลก คือตวัเราเองคาํกล่าวนี0 แสดงถึงการให้ความมั�นใจว่า เราสามารถรักษา
โรคภยัไขเ้จ็บของตนเอง ไดด้ว้ยตนเองและคาํกล่าวที�ว่า ปรับสมดุลร้อนเยน็กายใจ จึงมีความเห็น
แจง้ขึ0นมา เพราะตนเองเป็นลูกคนจีน มีพื0นฐานเรื�องหยนิหยาง ทาํให้สามารถนาํหลกัการนี0 ไปแกไ้ข้
อาการของคุณแม่ได ้เพียงแค่นาํสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ (คือใบเตย 2 - 3 ใบ) เขา้ปรับอาการไอที�ประเมิน
แล้วว่า ร้อนเกินทาํให้อาการไอของคุณแม่ทุเลาภายในครึ� งชั�วโมง และหายเด็ดขาดในวนัต่อมา
ปัจจุบนัอาการต่าง ๆ ของตนเองดีขึ0นตามลาํดบั ดว้ยการใชห้ลกัปรับสมดุลร้อนเยน็ เช่น 

1.  การดื�มสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ ประมาณสัปดาห์ละ 4 วนั 
2.  การทานอาหารตามลาํดบัทุกวนั 
3. การกวัซา เมื�อรู้สึกไม่สบาย 
4. การพอกทาเดือนละ 1 ครั0 ง 
5. การแช่มือแช่เทา้ เดือนละ 1 ครั0 ง 
6. การสวนลา้งลาํไส้ สัปดาห์ละ 2 วนั และเมื�อรู้สึกไม่สบาย 
7. การออกกาํลงักาย โยคะทุกเชา้ วนัละ 30 นาที 
8. การใชธ้รรมะ กบัทุกกิจกรรมการงาน 
9. การรู้เพียรรู้พกักบัทุกกิจวตัรประจาํวนั 
เมื�อตนเองไดพ้ิสูจน์สัจธรรมแลว้วา่ หลกัการยา 9 เม็ด สามารถพึ�งตนเองไดจ้ริง ตรงตาม

คาํกล่าวของอาจารยห์มอเขียว จึงมีแรงบนัดาลใจในการเผื�อแผแ่บ่งปันดว้ยประโยคที�วา่ ช่วยคนให้
ช่วยคนทาํประโยชน์ที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา จึงรวมกลุ่มกบัจิตอาสาภาคตะวนัออก จดัตั0งกองบุญ
บูรพากล้าจน เพื�อดาํเนินกิจกรรมการจดัค่ายอบรมสุขภาพหมอเขียวตั0งแต่เดือนมิถุนายน 2556  
ถึงปลายปี 2557 มีผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตร 1 วนั 3 วนั และ 5 วนัรวม 18 ครั0 งจาํนวนผูเ้ขา้รับการ
อบรมประมาณ 800-900 ท่านจดับูธที�โรงพยาบาลระยอง และชลบุรีรวม 8 ครั0 งประมาณผูเ้ขา้เยี�ยมบูธ 
800–1,000 ราย ทีมงานจิตอาสา 15-20 ท่านมีผูป่้วยหนกัหลายรายที�มีคุณภาพชีวิตดีขึ0น โดยเฉพาะ
โรคมะเร็ง โรคสะเก็ดเงิน โรคไม่ติดเชื0 อเรื0 อรังปัจจุบันทางกองบุญบูรพากล้าจน มีหน่วย 
แพทยว์ถีิธรรมสัญจร สาํหรับเคลื�อนที�เร็วในการออกภาคสนาม ช่วยประชาชนทั�วไปในยามประสบ
ทุกขใ์นเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั0งนี0 เป็นตามทิศทางที�อาจารยห์มอเขียวแนะนาํ  
 
ตวัอยา่งเช่น  
การไปบรรเทาทุกขพ์ี�นอ้งที�อาศยัอยูร่อบเหมืองทองคาํ  
อาํเภอทบัคร้อ จงัหวดัพิจิตร 
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และประเด็นสาํคญัของหลกัการยา 9 เมด็ คือการปฏิบติัธรรมอยูทุ่กขณะการทาํกิจกรรม บนหลกั
ประโยชน์ตน คือประโยชน์ท่าน เป็นไปเพื�อประโยชน์สังคมส่วนรวม ดว้ยการแบ่งปัน เสียสละ 
เกื0อกลูซึ� งกนัและกนั ทาํใหต้นเองบรรลุธรรมพฒันาจิตใจ ลดละเลิกตณัหา อุปาทาน อนัทาํให้
กิเลสสงบเยน็ เขา้สู่สภาวะนิพพานในเรื�องต่าง ๆ ไปตามลาํดบัของการดาํรงชีวิต 

(กุศล บูรพากลา้จน. บนัทึก. 2558, มีนาคม 3) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.75 นางประภาพรรณ สุขพลอย 
หญิงไทย 
จงัหวดัราชบุรี 

 
มีปัญหาช่องทอ้งบา้ง ทาํกวัซา ดีทอกซ์สมุนไพรฤทธิ8 เยน็ หรือนํ0 าปัสสาวะ โดยเฉพาะ

เวลาลูกชายเป็นไข ้ไดผ้ลดีมาก ทาํโฮมีโอจากทั0งสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สด และนํ0 าปัสสาวะ ตอนเชา้ ๆ 
หยอดหู ตา จมูก ล้างหน้า และดื�มปัสสาวะ เวลาทํางานกับคอมพิวเตอร์แล้วแสบตา จะใช ้
นํ0าปัสสาวะหยอดตา รวมถึงใชน้ํ0าปัสสาวะแทนวา่นหางจระเข ้เวลาโดนของร้อนดว้ย 
  (ประภาพรรรณ สุขพลอย. สัมภาษณ์. 2555 , สิงหาคม 12) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
2.76 นางชูจิต ไชยชนะ 
หญิงไทย อาย ุ62 ปี 
จงัหวดันนทบุรี 
  

มีอาการบา้นหมุน เป็นซีสตเ์ตา้นม ปวดหลงั มีอาการร้อนเกินดื�มนํ0 าสมุนไพรปรับสมดุล 
เมื�อมีอาการไม่สบาย 2-3 ครั0 งต่อสัปดาห์ 2 ปี กัวซาจุดจงฝู่ แผ่นหลัง 2-3 ครั0 งต่อสัปดาห์ 2 ปี  
สวนลา้งลาํไส้ ทานอาหารปรับสมดุล รู้เพียรรู้พกั แช่มือเทา้ดว้ยนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ตม้เมื�อมีอาการ
นิ0ว ล็อก ส้นเทา้แตก วิงเวียนศีรษะ พอกประคบหยอดอาบดว้ยหยอดตา, จมูก, หู ดว้ยนํ0 าสกดัฤทธิ8
เยน็เมื�อระคายเคืองตาเวยีนศีรษะเป็นไข ้1-2 นาที 10 นาที ทาํโยคะ 4-5 ครั0 งต่อสัปดาห์ กดจุด 1 ครั0 ง
ต่อสัปดาห์ อาการปวดหลงัทุเลา ใช้เทคนิคธรรมะทาํใจให้หายโรคเร็ว อย่ากลวัตาย อย่ากลวัโรค 
อยา่เร่งผล อยา่กงัวล รู้เพียรรู้พกั ให้สมดุล นอน 6-7 ชั�วโมง ลดอาการไม่สบาย หายปวดหลงั หาย
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อาเจียนแน่นทอ้งเจบ็หลงั แต่ซีสเตา้นมขนาดเท่าเดิม หายจากอาการนิ0วล็อก ส้นเทา้แตก เวียนศีรษะ 
การระคายเคืองตาเวียนศีรษะเป็นไข้ รู้สึกเบาสบายมากขึ0 นมีกําลังมากขึ0 น ความเครียดลดลง
ค่าใชจ่้ายลดลง มีความสุขจากการทาํดีมาก คิดวา่โลกนี0พร่องอยูเ่ป็นนิตย ์เพราะเราเคยเป็นเช่นนั0น
มาก่อน 

(ชูจิต ไชยชนะ. บนัทึก. 2557, ธนัวาคม 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.77 นางเขมจิรา หลีกุล 
หญิงไทย อาย ุ43 ปี 
จงัหวดัมุกดาหาร  
  

ปวดทอ้งฉุกเฉิน เป็นไขห้วดั กวัซาแล้วอาการดีขึ0น อาการป่วยทุเลา ไอมาก ปวดทอ้ง  
ดื�มนํ0าสมุนไพรปรับสมดุลผสมนํ0าอุ่น ฝังเขม็แลว้ให้นอ้ง ๆ กวัซาหลงั แต่ยงัไม่หาย ก็กดจุดที�สะดือ 
ห่างจากสะดือ 4 นิ0วมือ กดขึ0นมา 4 จุด จนถึงลิ0นปี�  พอกดเสร็จอาการปวดทอ้งและแสบทอ้งเหมือน
คนมาบีบทอ้งก็ดีขึ0น พอทิ0งระยะก็ปวดอีก ก็ใหก้ดใหม่ อาการเริ�มอาการดีขึ0น พอสักพกัก็อาเจียนอีก 
หลงัจากนั0นก็มีอาการปวดแสบทอ้งก็ขอให้น้องเอากลว้ยมาให้ทาน ก็มีอาการปวดแสบทอ้งมาก 
ทานกลว้ยไม่หมด หลงัจากนั0นก็เอานํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ผสมนํ0าร้อนดื�ม อาการปวดแสบทอ้งก็ดีขึ0น
มาก และรู้สึกเหมือนมีก้อนเนื0อขึ0 นมาที�คอเหมือนเศษอาหารมากดทบัที�ลาํคอ มีอาการเจ็บคอ  
แต่อาการปวดทอ้งหายไปหมด นอนพกั นอ้งมาช่วยกดจุดและนั�งทาํสมาธิ อาการต่าง ๆ อาการดีขึ0น 
อาการป่วยทุเลา 

(เขมจิรา หลีกุล. บนัทึก. 2557, พฤศจิกายน 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.78 นายกฤษ 
ชายไทย อาย ุ23 ปี 

จงัหวดันครศรีธรรมราช   
 

จิตอาสา: มารู้จกัค่ายแพทยว์ถีิธรรมไดอ้ยา่งไรคะ 
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นอ้งกฤษ: รู้จักจากปี 54 ไปชุมนุมข้างทําเนียบ มีซุ้มแพทย์วิถีธรรมที�ให้ความรู้เรื� อง 
สุขภาพพึ�งตน ผมก็เดินผา่นอยูทุ่กวนั แต่ส่วนมากไม่ค่อยจะไดฟั้ง แต่รู้วา่น่าจะมีประโยชน์ เพราะรู้
วา่มนัมีขอ้ความอยูที่�ป้ายวา่แพทยว์ิถีธรรม “หมอที�ดีที�สุดในโลกคือตวัคุณเอง” ก็เลยคิดว่ามนัเป็น
มิติในการดูแลสุขภาพซึ� งเรารู้มา ว่าปกติถา้ป่วยตอ้งไปหาหมอ แต่ที�นี�เขามีวิธีว่าให้เป็นหมอดูแล
ตวัเองจึงเขา้ไปฟังบรรยาย และไดไ้ปเดินซื0ออุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมหนงัสือเล่มแรก ร้อนเยน็ไม่สมดุล
ลองเอามาอ่านดู ลองตรวจอาการของตวัเองเมื�อเริ�มแรกเขา้ใจวา่ภาวะร้อนเกิน ภาวะเยน็เกินเป็นชื�อ
ของโรคภาวะร้อนเกินคือโรคหวัใจ ความดนัเบาหวาน มะเร็งแต่มนัไม่ใช่ชื�อโรคแต่เป็นสภาวะร้อน
เกินที�ทาํให้เกิดโรคได้ทุกโรค เมื�อก่อนถ้ามีคนถามว่าผมว่าสุขภาพดีหรือไม่ดี ผมตอบว่าสุขภาพ
แข็งแรง เพราะปกติถา้ไปตรวจสุขภาพ ผมเคยไปตรวจที� โรงพยาบาลมอ.หาดใหญ่ เสียไป 2,000 
กว่าบาท ค่าแล็ปที�ออกมาปกติหมดเลย แต่ลักษณะที� เจอ คือผมอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ตื�นยาก  
นอนหลบัยาก มีกลิ�นตวั ผมร่วง หนา้แก่กว่าปกติ อยา่งผมอายุ 23 ปี สมยัที�เรียนอยู่ปี 1 คนที�เขาจบ
แล้วและทาํงานอยู่ที�หน้าเคาเตอร์เขาเรียกผมว่าพี�หมดเลย ถ้าเค้าจะมองว่าเราแก่ก็ไม่ใช้ปัญหา  
แต่ประเด็นมนัอยู่ที�ว่าคนอายุขนาดนั0น เรียกเราว่าพี� มนัน่าจะมีอะไรผิดปกติ ซึ� งมาตรวจสุขภาพ 
ตามแนวในหนงัสือสภาวะที�ผมเป็นเคา้เรียกวา่ภาวะร้อนเกิน ซึ� งถา้เป็นมาก ๆ ก็จะทาํให้เป็นไดทุ้กโรค 
อยา่งที�คุณหมอเขียวบรรยาย การไปฟังบรรยายส่วนใหญ่จะไปชา้ ไดข้อ้มูลกระท่อนกระแท่น แต่รู้
วา่น่าจะมีอะไรดี 
จิตอาสา: ไดเ้ขา้ค่ายครั0 งแรกเมื�อไรคะ 
นอ้งกฤษ: หลงัจากชุมนุม ไดข้่าววา่จะมีอบรมที�กาญจนบุรีก็คิดวา่น่าสนใจ และก่อนหนา้นั0น
ไดซื้0อซีดีไปดูก่อนเขา้ค่าย  
จิตอาสา:ในการไปเขา้ค่ายที�จงัหวดักาญจนบุรีมีความประทบัใจอะไรในค่ายคะ 
นอ้งกฤษ:ผมประทบัใจก่อนเขา้ค่ายอีกครับ ตั0งแต่ดูซีดีแลว้ อาจารยห์มอเขียวบรรยายตั0งแต่ตน้เหตุ
ของการเกิดโรค อาการของโรคต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัภาวะร้อนเย็นต่าง ๆ กลไกของการหายจากโรค 
อธิบายไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง ซึ� งไม่เคยไดย้นิมาก่อน ซึ� งปกติเรื�องเกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพมนัก็เหมือน ๆ 
กนัหมด คือให้รับประทานอาหารที�มีประโยชน์แก่ร่างกายคาํว่ามีประโยชน์ก็จะบอกไปเลยว่า ผกั
ชนิดนี0  ผลไมช้นิดนี0  อาหารนี0อยา่งนี0 มีสารนี0อยู ่มีสารนี0อยูเ่พื�อไปทาํตรงนั0นตรงนี0แต่คุณหมอบอกวา่
เราตอ้งเริ�มจากสภาวะร้อนเยน็ก่อนถา้ไม่รู้ร้อนเยน็เราจะเลือกสมุนไพรไม่ถูกคนที�รักสุขภาพจาํนวน
มากป่วยเพราะเอาสมุนไพรฤทธิ8 ร้อนมากินในช่วงร้อนเกิน ซึ� งมนัผดิสมดุล 
จิตอาสา:  เลยไดใ้ชห้ลกัสุขภาพ 9 ขอ้ของคุณหมอดูแลสุขภาพ แลว้สุขภาพเป็นอยา่งไรบา้งคะ 
นอ้งกฤษ: อาการที�เป็นร้อนเกินลดลงหมดเลยสุขภาพร่างกายที�มีภาวะร้อนเกินลดลงหมดเลย 
อย่างเช่นผมมีอาการทอ้งอืดหลงัรับประทานอาหาร ถา้แพทยแ์ผนปัจจุบนั คุณหมอเขาจะบอกว่า
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เป็นกรดไหลยอ้น ตอ้งกินยาลดกรดเพื�อไม่ให้กรดมาทาํลายหลอดอาหาร พอกินไปร่างกายไม่ยอ่ย
อยูแ่ลว้ เมื�อกินยาลดกรด ก็ยิ�งไม่ยอ่ยถา้ไปหาแพทยแ์ผนไทยก็จะบอกวา่ภาวะแบบนี0 เกิดธาตุไฟอ่อน 
หลงักินอาหารเสร็จตอ้งเพิ�มธาตุไฟ โดยการกินนํ0 าขิง หรือของที�มีฤทธิ8 ร้อนผมก็ทดลอง ผลปรากฏ
วา่ทอ้งอืดกวา่เก่า ก็เป็นช่วงโชคดีที�ผมเป็นกรดไหลยอ้นและมนัขึ0นมาที�คอ ผมรู้จกัแพทยว์ิถีธรรม
พอดี 
จิตอาสา: แลว้ทาํไงคะ 
นอ้งกฤษ:  ผมก็กินอาหารฤทธิ8 เยน็เลยครับ ช่วงที�อยูใ่นค่ายอาการลดเลยไม่อาการอะไรเลย ถา้
ปล่อยไปมากวา่นี0ผมคิดวา่จะเป็นกรดไหลยอ้นรุนมากแรงขึ0น เพราะผมกินอาหารที�หนกัที�สุดคือมื0อเยน็ 
จิตอาสา: หลงัจากค่ายนั0นไดน้าํวชิาที�เรียนรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัหรือเปล่าคะ 
นอ้งกฤษ: เอาไปใชใ้นชีวติประจาํวนั เรื�องแรกคือการดื�มนํ0าปัสสาวะ ผมเชื�อตั0งแต่ครั0 งแรกที�
คุณหมออธิบายวา่มีประโยชน์อยา่งไร ช่วยอะไรไดบ้า้ง ผมดื�มตั0งแต่ยงัไม่เลิกเนื0อสัตว ์ 
จิตอาสา: แลว้ตอนนี0ยงัรับประทานเนื0อสัตวอ์ยูห่รือรึเปล่าคะ 
นอ้งกฤษ: มีบา้งครับ แต่ลดลงมาก 
จิตอาสา: มีแรงบนัดาลใจอะไร ถึงไดม้าเป็นจิตอาสา 
นอ้งกฤษ: ถามวา่ผมเป็นจิตอาสาหรือเปล่า ก็ยงัไม่ถึงขั0นเป็นจิตอาสาถาวร แต่รู้สึกประทบัใจ
ในความเสียสละของอาจารย ์ผมซื0อซีดีคนคน้คนไปดู รู้แนวคิดต่าง ๆ ของอาจารย ์ซึ� งมีคนมานั0งดู
ดว้ย เขาบอกว่าคุณหมอน่าจะรวยนะ ผมบอกว่าไม่ใช่ คุณหมอทาํงานฟรี ดูกระท่อมของคุณหมอ
เล็กกวา่บา้นเราตั0งหลายเท่า คุณหมอเขียวทาํงานฟรี สอนคน และมีคนศรัทธาเขา้มาช่วยกนั และได้
ประโยชน์จากอาจารยแ์ละจิตอาสา ถา้ไม่มีหมอเขียวและจิตอาสาช่วยกนั ก็คงจะตอ้งใชค้่าใช้จ่าย
เยอะ และหลงทางไปอีกนาน ในเรื�องการดูและสุขภาพ นอกจากไม่หายก็ยงัจะเสียเงินเพิ�มขึ0น ซึ� ง
ปกติโรคนี�ถ้าหายได้ต่อให้ใช้เงินเยอะผมเชื�อว่าคนก็ยอม แต่นี�ดีกว่าโรคก็หายด้วยเพราะแก้ไข 
ที�ตน้เหตุ และประหยดั เรียบง่าย ราคาถูก และพึ�งพาตนเองได ้ระหวา่งการบรรยายสิ�งที�เห็นวา่ดีแน่
คือ คุณหมอบรรยาย 3 ชั�วโมง คนเดียว พลงัเสียงดีมาก พูดเสียงกงัวาน พูดไปยิ0มไป ถา้สุขภาพไม่ดี
จริงคงทาํไม่ได ้ก็แสดงวา่วธีินี0 ดีจริง 
จิตอาสา: ไดเ้คยช่วยไปช่วยงานในค่ายบา้งมั0ยคะ 
นอ้งกฤษ: หลงัจากได้เขา้ค่าย 7 วนัที�เมืองกาญจน์ ก็มีคนแนะนาํว่าถา้อยากต่อยอดเรื�อง
ความรู้ ก็ยงัมีค่ายแฟนพนัธ์ุแทซึ้� งคนใกลต้วัของผมก็ป่วยกนัหมด 
จิตอาสา: ไดใ้ชว้ชิาของคุณหมอดูแลคนใกลต้วั นั�นแหละการเป็นจิตอาสาของคุณไดเ้ริ�มขึ0น
แลว้ 



 

นอ้งกฤษ: เช่นเรื�องกวั
ไม่รู้จะหายไดอ้ยา่งไร แต่กวั
จิตอาสา: ไดแ้นะนาํใ
นอ้งกฤษ: คนที�บา้นท

 
กรณีศึกษาที� 
2.79 เครือแกว้ คุณะวฒันา
หญิงไทย อาย ุ48 ปี 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
จิตอาสา: พี�แกว้ป่วย
พี�แกว้:  ก็มีหลายโร
เจ็บคอ เสียงแหบ ไอ หลอด
วา่มนัอนัตราย ตกใจค่ะ ตื�นข
เปล่านะ อายุเราก็ยงัไม่เยอะ
อย่างหนึ� งที�จะดูและรักษา
ปัจจุบนัก็ไปหาหมอทุกเดือน
ได ้เป็นเวลาประมาณ 20 ปี ท
ก็กินยา ครั0 งแรก ๆ ก็ทานยา
อาทิตยที์�จะหายก็จะเป็นประ
แกรน แกป้วดประจาํเดือน 
เหมือนกนั จาก 1 เมด็ 500 
มนัก็เพิ�มขึ0นมาเท่าตวั เราก็เร
ขวายที�จะหาหนงัสืออ่าน ท
ค่อย ๆ ปฏิบติัตวั เนื0อสัตวต์อ
แลว้ แต่ก็มีบา้ง 
จิตอาสา: มาเขา้ค่ายต
พี�แกว้:  เดือนธนัวา

ื�องกวัซาก็เอาไปแนะนาํ กวัซาเป็นวธีิที�ระบายพิษไดดี้ 
ต่กวัซาก็ดีขึ0น 
ะนาํใครบา้งคะ 
า้นทั0งหมดครับ ก็ทาํใหแ้ละสอนใหท้าํ  

(กฤษ. สมัภาษณ

นา 

  

ป่วยเป็นอะไรมาคะ 
ายโรค ศูนยร์วมโรค โรคที�เป็นบ่อย ๆ ทุกเดือน ที�เป็นปร
ลอดลมอกัเสบโลหิตจาง ความดนัตํ�า ไขมนัสูง ตะคริว 
 ตื�นขึ0นมาครึ� งขวาทั0งซีก มนัแข็งไปหมดเลย ตกใจเราจะ
่เยอะถา้เราเป็นอะไรไปลูกเราก็ยงัเล็ก เพราะฉะนั0น เรา

ักษาตวัเราเองแล้ว เพราะจากประสบการณ์ที�เราป่วยแ
เดือน ทานยาทุกเดือน ไม่เคยซื0อยาทานเอง ไปหาก็เพรา

ปี ทานแลว้พอหมดฤทธิ8 ก็กลบัมาป่วยอีก เดือนหนึ�งมี 
านยา Amoxicillin ประมาณอาทิตยห์นึ� งก็หาย กินอีกอา

ประจาํเดือนก็จะปวดทรมานมาก จนทาํงานแทบไม่ได
ือน ทาน 1 เม็ด เมื�อปวดมาก ๆ ก็ตอ้งเพิ�มจาํนวนเม็ดขึ0
00 มิลลิกรัม เป็น 2 เมด็ ยาอื�น ๆ ก็เหมือนกนั อตัราส่วน
าก็เริ�มคิดวา่มนัไม่ใช่แลว้คาํตอบตรงนี0มนัไม่น่าจะถูกตอ
น ที�เกี�ยวกบัสุขภาพประเภทชีวจิตทาํอยา่งไรจึงจะปลอ

ัตวต์อนนั0นก็ยงัทานปกติอยูแ่ต่วา่เนื0อปลาเป็นหลกั สัตวใ์

ค่ายตั0งแต่ปีใหนจาํไดม้ั1ยคะ 
ธนัวาคม 2552 
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ดดี้ มีบางครั0 งที�ป่วยแลว้

าษณ์. 2555, มกราคม 29) 
 

นประจาํ ภูมิแพ ้เป็นหวดั 
คริว ลมพิษ ล่าสุดที�รู้สึก
ราจะเป็นเจา้หญิงนิทรารึ
ั0น เราคงตอ้งหาอะไรสัก
่ วยและไปหาหมอแผน
็เพราะเราทาํงานและเบิก
ึ� งมี 4 สัปดาห์ 3 สัปดาห์

อีกอาทิตยห์นึ� งก็หาย พอ
ม่ได ้ก็ตอ้งทานยา บลูรา
ม็ดขึ0นยา Amoxicillin ก็
ส่วนจากของเดิมเท่าไหร่
ถูกตอ้ง แลว้ช่วงนั0นก็ขน
ปลอดโรค แข็งแรง แลว้
ัตวใ์หญ่ก็ไม่ค่อยทานอยู่
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จิตอาสา: ที�ใหนคะ 
พี�แกว้:  สวนป่านาบุญ 1 ครั0 งนั0 นมาได้ 5 วนัตอนนั0 นมากับญาติ มากับพี�เล็กมหาชัย 
โปรแกรมจะตอ้ง 7 วนั และ 2 วนัสุดทา้ยที�เกี�ยวกบัเรื�องจิตวญิญาณ ใจเราก็อยากฟังมาก เรามา 5 วนั 
2 วนัหลงัเป็นสิ�งที�เราอยากฟังมากที�สุดเลย เราดูตามโปรแกรมในตารางแต่เราตอ้งกลบั ก็เลยไปต่อ
เดือนมกราคา 2553 ที�กาญจนบุรี ที�โรงเรียนผูน้าํ ก็ไปต่อ อนันั0น ก็ 7 วนัเลย รู้สึกดีใจมาก ช่วงที�มา
ที�นี�ครั0 งแรกมีความรู้สึกว่าสถานที�โปร่งโล่งสบายอากาศบริสุทธิ8 ผู ้คนก็น่ารัก ทุกคนมีนํ0 าใจ 
เอื0อเฟื0 อเผื�อแผช่่วยเหลือกนั รู้สึกวา่มีดว้ยนะดินแดนแบบนี0   
จิตอาสา: มนัมีความอบอุ่นใจ ใช่ไหมคะ 
พี�แกว้:  ใช่ ๆ ก็ยงัคิดเลยว่าถ้าเป็นคนโสดขอมาอยู่ที� นี� เลย ไม่รู้อาจารย์จะให้รึเปล่า 
(หวัเราะ) เพราะเราเพิ�งมาครั0 งแรก แต่เรามีความคิดวา่น่าอยูจ่งัเลย อยากจะมาอยู ่ไม่อยากกลบับา้น
เลย และพอดีค่ายนั0นแฟนขบัรถจากกรุงเทพมารับ แลว้พี�เล็มหาชยัถามวา่จะไม่กลบัเหรอ จะอยูต่่อ
อีก 2 วนั เหรออยู่ต่อดีไหมพี�เล็กอยากอยู่ต่ออยากเรียนรู้เรื� องจิตวิญญาณ อยากรู้ว่ามนัคืออะไร  
อยากรู้รายละเอียดตรงนั0น แต่ก็ตดัใจเอาไวโ้อกาสหนา้ ก็เลยสมคัรไปเดือนมกราคม 
จิตอาสา: หลงัจากเขา้ค่ายแลว้ดูแลตวัเองอยา่งไรบา้งคะ ในค่ายดูแลตวัเองอยา่งไรคะ 
พี�แกว้:  ในค่ายอาจารยพ์ูดเรื�องนํ0 าฉี� ในวนัที�สาม ซึ� งมนัตรงเราวา่สมยัก่อนคนัตามาก เป็น
ภูมิแพม้นัจะเป็นทุกระบบเลยค่ะ ทั0งหายใจ และผิวหนงั และจะคนัตา จะเกาตาเหมือนหมีแพนดา้ 
ตาทั0งปูดทั0งดาํเลย และก่อนมาเขา้ค่ายมีคนแนะนาํเรื�องนํ0 าปัสสาวะวา่หยอดตาแลว้จะหาย ไม่วา่จะ
เป็นคนัตา ตาแดงเราก็เลยเอาฉี�หยอดตาช่วงนั0นแต่ก็ยงัยี0นะ แต่ก็ลองหยอดดู ปรากฏวา่ยาหยอดตา 
กี�กระปุกก็ไม่ทาํให้เรารู้สึกดีขึ0นเลย พอใชน้ํ0 าปัสสาวะตวัเองอาการมนัหายเป็นปลิดทิ0งเลย ทั0ง ๆ ที�
ใชแ้ค่สองครั0 ง อนันี0 คือก่อนเขา้ค่าย พอมาในค่ายอาจารยพ์ดูวนัที�สาม พอพดูปั1บเราเขา้ห้องนํ0 าเลยค่ะ 
ปฏิบติัการทนัที ดื�มเลยค่ะ ดื�มหมดแกว้เลย มนัอร่อย ก็ทานไดเ้หมือนนํ0 าชาอุ่น ๆ ปกติเป็นคนชอบ
ทานนํ0าชาอุ่น ๆ อยูแ่ลว้ ก็ปฏิบติัมาตลอด เวลาดื�มรู้สึกสดชื�น เอามาลา้งหนา้ สระผม คืออาจารยพ์ูด
อะไรเราเชื�อเตม็ร้อยเลย เรารู้สึกศรัทธาเลย เราทาํแลว้เรารู้สึกดีขึ0นจริง ๆ และในช่วงห้าวนั อาการที�
จมูกตนั ๆ ตลอดเวลาเลย เสียงมนัอื0อ ๆ อึ0 ง ๆ อาการปวดศีรษะอาการทุกอย่างมนัหายเป็นปลิดทิ0ง
ในช่วงห้าวนัเลยนะ เรารู้สึกวา่ไม่ศรัทธาไดไ้ง ไม่เชื�อไดไ้งศาสตร์แบบนี0  แถมยงัประหยดัเรียบง่าย 
ซึ� งเราเป็นคงที�ประหยดั มธัยสัถอ์ยูแ่ลว้ เรารู้สึกวา่ผกันี0 เอาไปที�บา้นก็ได ้เด็ดไปปักที�บา้นก็ขึ0น ปลูก
อะไรไมรั้บประทานของที�นี� ปลูกอะไรก็ขึ0นไดห้มด เราก็รู้สึกว่ามนัถูกจริตกบัเรา ประหยดั เรียบ
ง่าย และพึ�งตน  
จิตอาสา: ไดใ้ชย้าทั0ง 9 เมด็เลยหรือเปล่าคะ 
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พี�แกว้:  เต็มร้อยเลย กลบัไปบา้นนะ เปิดเลยค่ะ ซีดีของอาจารย ์มีซีดีโยคะอะไรทุกชุด  
ซื0อหมดเลย ประกอบวา่เราเป็นคนชอบอ่านหนงัสือดว้ย ก็อ่านหนงัสือทุกเล่มของอาจารย ์เวลาใคร
ไม่สบาย เพื�อนบา้นไม่สบาย หมา แมวไม่สบาย เราก็เปิดอ่าน แก้อย่างนี0  ๆ นะ เราก็ทาํนํ0 าเขียว  
นํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สดอยู่ทุกวนัแลว้ เพื�อบา้นก็จะมาขอ แมวขา้งบา้นไม่สบาย คนไม่สบาย เป็น
อะไรก็มาเล่าให้เราฟัง เราก็แจกนํ0 าเขียว และไปอธิบายให้เขาฟัง ว่าลองชิมดู แรก ๆ เราก็มีอตัตา
เหมือนกนันะ อยากใหเ้ขาไดดี้ พอหลงั ๆ มา ฟังอาจารยต์รงนี0ตอ้งสอนคนที�ศรัทธาแต่คนไม่ศรัทธา
เราก็พดูแลว้ก็ตอ้งวางแลว้ เคา้จะทาํก็ได ้ไม่ทาํก็ได ้รู้สึกวา่เวลาอาจารยส์อนอะไรแลว้เอามาปฏิบติั
ตามมนัไดค้วามผาสุขที�แทจ้ริง 
จิตอาสา: ไปอยา่งไร มาอยา่งไรคะ จึงไดเ้ขา้มาเป็นจิตอาสา 
พี�แกว้:  ช่วงสามปีก่อนมาเขา้ค่ายอาการที�ป่วยเป็นมากขึ0น จากประสบการณ์ 10 ปี 20 ปี ที�
เราป่วยบ่อย ๆ ออด ๆ แอด ๆ พอมาปฏิบติัตวัแบบนี0  ช่วงนั0นเราเริ�มทิ0งงานแลว้เริ�มโอนงานใหส้ามี
ทาํแลว้ เริ�มวางใจ เราเริ�มรู้สึกวา่ถา้เราป่วยแบบนี0  แลว้เราอายปุระมาณนี0  ถา้เราไม่รีบหาย อนาคตลูก
เราจะทาํอยา่งไร ลูกเราคงลาํบากเพราะถา้แม่ไม่แขง็แรงลูกก็ตอ้งมาดูแลใช่ไหม ก็เริ�มห่างงานทีละ
นอ้ย และเริ�มมาทางนี0  ทุกครั0 งที�มาค่ายเราก็ไดค้วามรู้ไปดว้ย และช่วยงานไปดว้ย ตรงจุดไหนที�
พร่องที�เราลงไปช่วยทาํได ้ก็ช่วยเอาบุญค่ะ และถือวา่เป็นการทดแทนบุญคุณหมอเขียว ที�ใหเ้ราโดย
ที�ไม่หมกเมด็เลย ถามยงัฟรีอีกต่างหาก อาจารยใ์หทุ้กอยา่งเลย 
จิตอาสา: ในแต่ละค่ายที�ไปเป็นจิตอาสา ชอบฐานงานไหนคะ 
พี�แกว้:  เฉย ๆ นะคะ แต่เราดูความพร่องของจุดในแต่ละฐานงานมากกวา่ เราไปบาํเพญ็ใน
จุดที�คนไม่ค่อยทาํกนั และเราสามารถแบ่งเบาภาระตรงนั0นได ้ เราก็ไป แลว้บงัเอิญจุดฐานร้านคา้ 
ไม่ค่อยมีคน ซึ� งเรารู้สึกวา่การเผยแพร่องคค์วามรู้ อยา่งหนงัสือแต่ละเล่มเราก็อ่านหมด ก็รู้วา่หนา้
ไหนมีอะไร ฉี�อยูห่นา้ไหน สมุนไพรฤทธิ8 เยน็สดทาํอยา่งไรอยูห่นา้ไหน ดีวดีีชุดนี0บอกอะไร เสียง
ธรรมเสียงปลุก ชุดไหน เราก็บอกเขาได ้ เพราะฉะนั0นคนที�มาใหม่ ๆ ในค่าย ที�เขามาครั0 งแรก ที�เคา้
ไม่รู้ เราสามารถบอกเขาได ้ แลว้คนที�ซื0อเขาก็มั�นใจแลว้เราก็สามารถประชาสัมพนัธ์หนงัสือ และ
สื�อซีดี ต่าง ๆ ที�เป็นประโยชน์กบัตวัลูกคา้ตวัคนที�มาซื0อได ้
จิตอาสา: ดูเหมือนพี�แกว้ใชค้วามถนดัของตนเองในการที�จะนาํมาช่วยในเรื�องของฐานงาน 
นะคะ 
พี�แกว้:  จะถามว่าตรงนั0 นตรงนี0 ชอบไหม เรื� องร้านค้า เดีz ยวนี0 ท ําอะไรไม่ได้อยู่ตรง
ความชอบหรือไม่ชอบ แต่ถามวา่ทาํตรงจุดที�มนัพร่อง ตรงไหนพร่องเยอะเรารู้สึกอิ�มบุญมากกวา่ 
จิตอาสา: เท่าที�สังเกตดูเหมือนวา่ทางครอบครัวก็สนบัสนุนนะ ทางสามีก็สนบัสนุนนะ ก็จะ
ขบัรถมาส่ง เวลาไปค่ายก็จะเห็นอยู ่เป็นอยา่งไรบา้งคะ 
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พี�แกว้:  เขาก็ Open ค่ะ ถา้เราขบัรถจากกรุงเทพมามุกดหารนี�นะ ก็จะมาดว้ยกนักบัพี�สาว  
พี�เล็กมหาชยั พี�นอ้งเขาก็รักกนันะ เขาก็สนิทกนั เวลาพาคุณแม่ไปทาํบุญที�ไหน ก็ไปดว้ยกนั  
จิตอาสา:ดูเหมือนวา่เขาก็เป็นกองหนุนที�ดีที�จะส่งใหพ้ี�แกว้ มาบาํเพญ็บุญ และหลาย ๆ ครั0 งก็เห็นวา่
พี�เขาก็ไปช่วย คือไปทั0งครอบครัวไปช่วยกนัทาํงานบาํเพญ็บุญดว้ยกนั และช่วงนี0ก็เห็นพี�แกว้ก็พา
ลูกเล็กไปไหนมาดว้ย 
พี�แกว้:  ช่วงนี0นอ้งปิงปองเคา้ Home school ก็เหมือวา่มาศึกษาธรรมชาติที�นี�และเรียนรู้ไป
ในตวัเรื�องแพทยว์ถีิธรรม 
จิตอาสา: อนันี0 ถือเป็นโอกาส ถือเป็นบุญของเรา เป็นบุญของครอบครัวทีเดียว ก็คือเผื�อแผ่
มายงัตนเองดว้ย ยงัส่งมาถึงสามี ถึงลูกดว้ย 
พี�แกว้:  สามีก็ไดม้าบาํเพญ็บุญกบัเราดว้ย 
จิตอาสา: เคยไปที�บา้นพี�แกว้ คนขา้งบา้นก็จะมาเรียกใหไ้ปดู “หมอแกว้” อะไรอยา่งนี0 เรียก
ใหไ้ปดูวา่อาการเจบ็ป่วยเป็นอยา่งไรบา้ง 
พี�แกว้:  เขาก็จะมาแซววา่เป็นหมอ เราบอกวา่ไม่ไดเ้ป็นหมอ ไม่ใช่หมอ อยา่มาเรียกเขาจะแซว 
จิตอาสา: อยากใหพ้ี�แกว้ฝากไวใ้หพ้ี�นอ้งเราวา่ 2-3 ปีที�เราทาํงานมา เป็นอยา่งไรบา้ง 
พี�แกว้:  ก่อนที�จะมาเป็นจิตอาสา เราได้ศึกษาความรู้เรื� องแพทย์วิถีธรรมให้ลึกซึ0 งให้
ละเอียด แลว้ก็ค่อยเป็นไป ค่อยปฏิบติัตวัไป อาการป่วยถา้เราหายเราจะศรัทธามากขึ0น ศรัทธาใน
วธีิการ วา่ตรงนี0 เป็นประโยชน์กบัตวัเราและมวลชน อยา่งนอ้ย ๆ เพื�อนบา้นเรา ญาติเรา พี�นอ้งเราเขา
หายป่วยจากการปฏิบติัตวัอยา่งที�เราทาํแลว้ความรู้ตรงนี0 มนัเป็นประโยชน์ เขาสามารถไปบอกต่อ
ปากต่อปากไดอ้ยา่งที�เราทาํ ทุกวนันี0 เวลาไปจ่ายตลาดหรือไปที�ไหนก็แลว้แต่ก็จะใชล้กัษณะนี0 เวลา
ใครถามวา่ทาํไมซื0อยา่นางบ่อยจงั เราก็จะสอนเลย คนไหนที�สนใจเขาก็จะถามเราก็จะบอกถ่ายทอด
ตรงนี0 ค่ะ องค์ความรู้นี0 ไปตรงไหนเราก็จะบอกต่อไปเรื� อย ๆ แล้วก็ยาสมุนไพร หนังสือย่านาง 
เทคนิคฯ ก็จะซื0อแจก แรก ๆ แจก ๆ ญาติ และหลงั ๆ เริ�มแจกกบัคนที�พอคุยดว้ยแลว้เรารู้สึกเขาป่วย
หรือเขามีปัญหา เราก็จะให้หนังสือ ให้ยาพอเรามาปฏิบติัตรงนี0 แล้วเราดีขึ0นอย่างน้อยที�สุดถ้ามี
โอกาส ก็ขอเชิญชวนว่าใครไดบ้าํเพ็ญจะรู้สึกถึงความมีสุขภาพกายและใจที�ดีนะค่ะในความเห็น
ส่วนตวันะ ในค่ายอาจารยไ์ม่ไดส้อนในยา 9 เมด็ แค่กาย แต่สาํคญัที�สุดคือใจ ใจที�เป็นสุข ใจที�ผาสุก
ตลอดเวลา ใจที�ร่าเริงแจ่มใส ไปไหนก็รู้สึกเบาเนื0อ เบาตวั เบาสบาย มนัก็เป็นบุญอีกอยา่งหนึ�งที�เรา
สามารถปฏิบติัไดทุ้กเมื�อ 
จิตอาสา: วนันี0ตอ้งขอขอบพระคุณพี�แกว้มากนะคะ ขอบพระคุณค่ะ 

(เครือแกว้ คุณะวฒันา. สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 29) 
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กรณีศึกษาที� 
2.80 พรรณทิพา นุชทิม 
หญิงไทย อาย ุ39 ปี 

จงัหวดัสมุทรสาคร  
 
จิตอาสา: ก่อนที�จะมารู้จกัอาจารยห์มอเขียว มีอาการเจบ็ป่วยมากก่อนหรือเปล่าคะ 
พี�กุง้:  อาการเจบ็ป่วยองคร์วมก็มีบา้งแต่ไม่หนกัจนเกินไป  
จิตอาสา: มาเขา้ค่ายมีใครชวนมาคะ 
พี�กุง้:  ตอนแรกทาํงาน Office ในกรุงเทพ มีพี�ที� Office บอกวา่จะไปคอร์สหมอเขียวที�
เมืองกาญจน์แต่เราไม่วา่งที�จะไป พอสองวนัก็มีการรับผูป่้วยกลบัมา 1 ท่าน อาย ุ80 ปีกวา่คือท่านอยู่
ไม่ไดเ้ราก็อยากรู้วา่ทาํไมท่านอยูไ่ม่ไดค้นส่งเขามาส่งเขาก็จะกลบัไปเมืองกาญจน์ก็เลยขอตามไป ก็
ไดเ้ขา้คอร์สคุณหมอเขียวซึ� งตอนนั0นเป็นวนัที�สองแลว้ ไดฟั้งการบรรยายของคุณหมอ คุณหมอพดู
เกี�ยวกบัเรื�องการเกิดโรค ฟังเกี�ยวกบัการเกิดโรค อะไรต่าง ๆ สองปีแลว้ก็จาํไม่ค่อยไดแ้ลว้ แต่รู้สึก
ประทบัใจวา่คุณหมอเขียวสอนเกี�ยวกบัสรีระในร่างการของเรา ระบบการทาํงานของร่างกาย เหตุ
แห่งการเกิดโรค ไดเ้ขา้ใจลึกซึ0 งมากกวา่เราไปหาหมอแผนปัจจุบนั วนันั0นก็ไดถ้ามคุณหมอเขียว
เหมือนกนัเรื�องความร้อนความเยน็ อากาศร้อนอากาศเยน็ตอนนั0นไม่ทราบอะไรเลย คุณหมอเขียว
สอนไปทางดา้นไหน คือไดฟั้งไม่เยอะแต่เขา้ใจวา่คนเราถา้ร้อนเกินใหป้รับสมดุลเป็นเยน็ พอดีคุณ
หมอเขียวเดินออกมา ก็เลยถามวา่เราเคยเขา้สปา แลว้เราเขา้มานาน ทาํไมเราถึงเพลีย ท่านถามวา่
แลว้รู้สึกสบายไหมเราบอกวา่ไม่สบายเลย เพลีย ท่านบอกใหฟั้งตอนบ่ายจะมีการบรรยายต่อไปวา่
การอบ แช่มือ แช่เทา้ วา่นานเกินจะมีอาการอยา่งไร ก็นั�งฟังจนจบคอร์ส 7 วนั ที�เมืองกาญจน์ 
ก็ติดตามมาเรื�อย ๆ จนมาเขา้ค่ายที�สวนป่านาบุญ ที�ดอนตาล จนเป็นปัจจุบนัจิตอาสา 
จิตอาสา: หลงัจากเขา้ค่ายมาแลว้ไดใ้ชว้ธีิที�คุณหมอสอนในชีวติประจาํวนัไหมคะ 
พี�กุง้:  ไดใ้ชค้่ะขอ้ที�ไดใ้ชม้ากที�สุดคือการดีทอ็กซ์ สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ และในช่วงแรกยงั
ไม่ทานฉี� คือไดใ้ชที้�เมืองกาญจน์ วนัที�สาม คุณหมอเขียวพูดเรื�องการทานนํ0 าปัสสาวะ ก็ไดไ้ปลอง
ชิมดู เอานิ0วจิ0มแลว้เอามาลองเอาชิมทั0งขมทั0งฝาดทุกรสเลย รสจดัมากจนอ๊วกแตกเลยค่ะก็เลยไม่ทาํ 
รู้สึกวา่มนัสกปรก น่าขยะแขยงตรงนี0แหละเรายงัไม่รับ เรารับไม่ได ้ก็เลยมาที�สวนป่านาบุญ ก็ค่อย ๆ 
เริ�ม หลงัจากมาอยู่ที�นี�  รับประทานอาหารที�นี� 7 วนั เต็มที�ก็รู้สึกว่าทาํไมปัสสาวะที�นี�มนัขาวใสจงั  
ก็เริ�มเอาแกว้ใบเล็กเขา้แลว้ก็ค่อย ๆ จิบทีละนิด ๆ แลว้ก็ทานเรื�อย ๆ มา แต่ก็ไม่ไดท้านตลอดนะค่ะ 
เพราะวา่บางทีปัสสาวะจะเขม้ ก็ไม่ไดท้านช่วงที�เขา้ค่ายมนัจะใสเราก็จะทาน ขอ้ที�สองดีท็อกซ์ แต่
การดีทอ็กซ์พอไดดี้ทอ็กซ์ แลว้ก็มารู้เคล็ดลบัอีกอยา่งหนึ�งวา่เมื�อดีท็อกซ์แลว้นํ0 าปัสสาวะจะใส และ
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จืดสนิทเหมือนกนัก่อนที�เราจะมาดีท็อกซ์เราไดใ้ช้นํ0 าปัสสาวะเขม้ขน้ ยงัไม่ไดท้านนํ0 าเลย พอได ้
ดีท็อกซ์แลว้กลบัมาดื�มใหม่ นํ0 าปัสสาวะใสและจางมาก จนเป็นที�สังเกตไดช้ดัเจนเลย จนมาเล่าให้
เพื�อนฟัง และบอกกบัคนที�สนใจศาสตร์นี0  
จิตอาสา: ทาํใหสุ้ขภาพตวัเองดีขึ0นไหมคะ หลงัจากเขา้คอร์สสุขภาพแลว้ 
พี�กุง้:  ดีมาก ๆ เลย แต่คนอื�นไม่ทราบ สาํหรับตวัเรา เรารู้วา่มีการเปลี�ยนแปลง มนัสบายตวั 
และเรื�องธรรมะของคุณหมอเขียวดว้ยส่วนหนึ�ง ไดห้ลาย ๆ อยา่ง ของตวัเองค่ะ 
จิตอาสา: แลว้คิดอยา่งไรคะจึงไดร่้วมเป็นจิตอาสาร่วมกบัคุณหมอเขียว 
พี�กุง้:  ก็คงมีพลังแห่งการศรัทธาด้วยส่วนหนึ� งที�เข้าเป็นจิตอาสา แล้วก็มีใจที�ตอ้งการ
แบบนั0นอยูแ่ลว้ ในชีวติปกติของเรา เราก็เป็นคนที�ใจบุญ ขี0สงสารคนอยูแ่ลว้ แต่เรื�องการรักษานี�เรา
ไม่ค่อยสันทดั เพราะเราไม่ไดเ้รียนมาดา้นนี0 แต่จิตอาสาที�จะไปทาํงานฟรีไปช่วยเหลือคนเรา เรา
อาสามาทางนี0  ก็เราเคยเห็นพวกสัตวพ์วกหมาอะไรอย่างนี0  ที�โดนรถชน มนัเป็นบ่อเกิดแห่งการ
สงสารก่อนถึงมาเป็นจิตอาสา เพราะเราชอบช่วยคนแก่ พวกสัตว ์พวกหมาอะไรอยา่งนี0  มีความรู้สึก
กบัสิ�งเหล่านี0มากทาํใหใ้จชอบตรงนี0ดว้ย  
จิตอาสา: ไดติ้ดตามคุณหมอมานานเท่าไหร่แลว้คะ 
พี�กุง้:  นานเท่าไหร่แลว้ก็รู้สึกวา่เป็นวนัที� 3 กนัยายน 2552 ถา้จาํไม่ผดินะค่ะ ตอนนั0นยงั
ทาํงานออฟฟิศอยูเ่ลย พอกลบัมาก็เริ�มห่างหายจากออฟฟิศ โดยการไปคอร์สอยูเ่รื�อย ๆ ไปช่วยงาน
อยูเ่รื�อย ๆ พอวา่ง มีจงัหวะมีโอกาส ก็จะไปอยูเ่รื�อย ๆ จริง ๆ แลว้อยากศึกษาดว้ย เป็นคนที�ชอบ
วธีิการธรรมชาติบาํบดัอยูแ่ลว้ดว้ย และบา้นอยูต่่างจงัหวดัมีพืชผกัปลูกเยอะอยูแ่ลว้ เพราะเราถูก
ปลูกฝังมาตั0งแต่เล็ก ๆ อยูแ่ลว้ เพราะคุณแม่ทาํสวนดว้ย 
จิตอาสา: คุณกุง้คิดวา่ไดอ้ะไรจากการมาเป็นจิตอาสาคะ 
พี�กุง้:  หนึ� งเลยนะคะ คิดวา่ไดบุ้ญมาก มีความปลื0มปิติใจ ถึงเราจะเหนื�อย เรามีความสุข
ใจมากกว่า เรามีความรู้สึกว่าเราให้ เราไดค้วามสุขใจมากกว่าเรารับที�ไดม้าก ๆ คือทาํให้จิตใจเรา
เปลี�ยน ไปไดม้ากพอสมควร คือจากเมื�อก่อนทุกอย่างในชีวิตประจาํวนัแมก้ระทั�งนิสัยของตนเอง
พอเรามาเขา้คอร์สนี0แลว้เรารู้สึกวา่เปลี�ยนแปลงไปเยอะ ทั0งใจเยน็ มีธรรมะเขา้มาดว้ย จากที�คุณหมอ
สอนหลาย ๆ เรื�องก็เอามาฟังจากซีดี และก็ตรึกตรองจากสิ�งที�คุณหมอสอน ไดเ้ยอะมากค่ะ 
จิตอาสา: แลว้จะชกัชวนเพื�อน ๆ มาร่วมเป็นจิตอาสาไหมคะ 
พี�กุง้:  ชกัชวนอยูแ่ลว้แต่เขาไม่มีโอกาสเหมือนเรา เรามีบุญเรามีโอกาสที�ไดท้าํงานตรงนี0
มากวา่คนอื�นเขาก็อยากทาํกนัแต่เขามีภาระตอ้งรับผดิชอบ เขาทาํงานกนั ตอนนี0กุง้ไม่ไดท้าํงานโทร
ไปคุยกบัเพื�อนเพื�อนถามวา่ทาํอะไร เราบอกว่าอยูบ่า้นฟังซีดีคุณหมอเขียวทาํอะไรบา้งเล็ก ๆ นอ้ย 
เพื�อนบอกว่าสบายนะ ไม่เห็นตอ้งทาํงานเลย เขาตอ้งทาํงาน เราบอกว่าเราเห็นงานออฟฟิศแล้ว



1401 
 

อยากจะอว๊ก เพราะเราทาํมาตั0งนานแลว้ เขา้แปดโมงเชา้ เลิกสี�หา้โมงเยน็ ขบัรถไปทาํงาน ทาํมาเป็น
สิบปีแลว้ รู้สึกอิ�มตวักบังานตรงนั0น เพราะมีทางโลกธรรมที�แก่งแยง่กนัเยอะมากจะมีการประชุมกนั
ทุกอาทิตย ์แลว้ค่ะและรายงานผลงาน มนัมีความรู้สึกวา่บางทีเขาก็พูดไม่ตรงกบัความเป็นจริงที�เขา
ทาํ อีกหลาย ๆ อยา่ง จริง ๆ แลว้ก็ชวนเพื�อน เพื�อนก็มาไม่ได ้เราก็มีหนงัสือที�ใหค้วามรู้เขาไดเ้ราก็ให ้
จิตอาสา:  เวลาที�เราไปเป็นจิตอาสามีเคสไหนที�เราประทบัใจคะ 
พี�กุง้:  ประทบัใจคุณยายค่ะที�ไดดี้ทอ็กซ์ใหท้่านหลาย ๆ ท่าน ไม่รู้เป็นอะไร ชอบดีท็อกซ์
ใหคุ้ณยายที�มีอายเุยอะ ๆ คิดวา่ท่านทาํไม่ได ้เพราะเราเจอคุณแม่เราอาย ุ73 ปี ทาํไม่ไดก้ลวัการเสียบ
กน้ มนัก็ไม่รู้วา่เป็นอะไรเจอแต่คอร์สของการสวนลา้งลาํไส้ ของคนที�มีอายุมาก เมื�อล่าสุดก็ไปที�
ช่วยนํ0 าท่วม มีประสบการณ์ เป็นคนมุสลิมแก่มากท่านเป็นริดสีดวงทวาร มีก้อนเนื0อออกมาจาก 
รูทวารก้อนใหญ่ ท่านบอกว่าเวลามีการอกัเสบ หรือการกินอาหารแสลง จะเป็นก้อนใหญ่มาก  
เครียดมาก และนํ0าก็ท่วม ท่านก็เจาะรูสาํหรับอึ แลว้มนัก็หอ้ยลงมามนัเป็นศาลาแบบนี0ค่ะ แลว้ท่านก็
ถาม วนันั0นเราก็มีไปช่วยงาน เราก็เลยเอาของจากทีมงานไปให้เอาไปช่วยให้ ท่านท้องผูกมาก  
ถา้ไม่กินยาถ่ายก็จะไม่ถ่ายเลย พอเราไปทาํแบบนี0 ให้นะ ลูกสาวเป็นคนพาไป พอไดท้าํให้เขาตอน
เยน็ พออีกวนัหนึ�งลูกสาวของเขาออกมาพดูเกี�ยวกบัวธีินี0 ที�เราไดไ้ปช่วยให้กบัผูเ้ขา้คอร์สนํ0 าท่วมฟัง
วา่รู้สึกประทบัใจมากแม่รู้สึกสบายมาก ไม่ตอ้งทานยาอีกเลย และจะใชว้ิธีนี0 ต่อไปเรื�อย ๆ เราก็ให้
เบอร์โทรศพัทว์า่จะโทรปรึกษาเกี�ยวกบัวธีิแบบนี0 ต่อ 
จิตอาสา: ก็น่ายนิดีค่ะ โมทนาบุญดว้ยค่ะ สุดทา้ยมีอะไรจะฝากไวบ้า้งคะ 
พี�กุง้: ก็จะฝากไวว้า่เรามาทาํงานจิตอาสา เราไม่คิดที�อยากจะได ้เราเป็นผูใ้ห้ ให้เขาก่อน แลว้เรา
จะได้รับสิ� งตอบแทน สิ� งตอบแทนนั0นก็คือบุญ ความปิติความดีใจ ความอิ�มใจ มนัเป็นทรัพย์
มหาศาล ที�เราได ้ซึ� งเปรียบเทียบกบัเงินทองคงไม่ไดเ้ลย แต่ใช่ตอนนี0 เรายงัตอ้งเลี0 ยงชีพ แต่เราก็มี
ส่วนหนึ� งมาทดแทนได้แต่ก็ไม่มาก เราก็พออยู่ได้ เราก็มีความสุขกบัการทาํตรงนี0  ก็อยากจะเชิญ
ชวนพี�นอ้งที�มีใจรักทางดา้นนี0อยูแ่ลว้และไม่มีโอกาสเขา้มาทาํงานตรงนี0  ให้เขา้มาลองศึกษาดูและ
จะเห็นวา่มีประโยชน์ทั0งตวัเราเองและตวัผูอื้�นไดม้ากเลยทีเดียวค่ะ 

(พรรณทิพา นุชทิม. สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 29) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
2.81 นายชินพงษ ์กิจกุลเจริญ 
ชายไทย อาย ุ24 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
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จิตอาสา: มาพบค่ายคุณหมอเขียวไดอ้ยา่งไรคะ 
นอ้งอู๋:  จบจากปริญญาตรี แลว้วา่งงานไดมี้ญาติที�เป็นจิตอาสามาชวนใหเ้ขา้ค่าย เมื�อปี 2554 
จิตอาสา: พอเขา้ค่ายไปแลว้ผลเป็นอยา่งไรบา้งคะ 
นอ้งอู๋:  ดีใจกบัความรู้ที�คุณหมอพยายามสื�อสารวา่สภาพอากาศต่าง ๆ เป็นปัจจยั สาเหตุ
ต่าง ๆ เป็นที�ทาํใหเ้กิดโรคเป็นสาเหตุใหญ่ทาํใหเ้กิดโรคที�เราไม่ควรไปรักษาที�ปลายเหตุ 
จิตอาสา: มีอาการเจบ็ป่วยก่อนที�จะมาค่ายหรือเปล่าคะ 
นอ้งอู๋:  ส่วนมากปวดตามขอ้ กระดูกต่าง ๆ ปวดเมื�อยหลงัพฤติกรรมการกินก็ต่างจากมา
เขา้ค่าย 
จิตอาสา: ไดน้าํหลกัปฏิบติั 9 ขอ้ ของแพทยว์ถีิธรรม ไปใชห้ลงัจากไดเ้ขา้ค่ายไหมคะ 
นอ้งอู๋:  เดือนมิถุนายน ที�เขา้ครั0 งแรก ยงัอยู่สภาพเหมือนเดิม พอมาเดือนสิงหาคม ก็เริ�ม
เปลี�ยนการนอนการกิน และถึงเดือนตุลาคม ค่ายพระไตรปิฎกก็ทานอาหารมื0อเดียว 
จิตอาสา: สุขภาพดีขึ0นไหมคะ 
นอ้งอู๋:  หลงัจากจบจากค่ายพระไตรปิฎก เดือนตุลาคมแล้ว ก็ทาํทุกอย่างเหมือนที�อยู่ใน
ค่าย 
จิตอาสา: ทาํใหร่้างกายดี ขึ0นไหมคะ 
นอ้งอู๋:  ดีขึ0นกวา่แต่ก่อนที�ยงัทานเนื0อสัตวอ์ยู ่
จิตอาสา  มีความเห็นอยา่งไรที�เขา้มาช่วยงานแพทยว์ถีิธรรม 
นอ้งอู๋:  ก็เห็นวา่เป็นงานที�ไม่เครียด เราทาํดว้ยใจของเราจริง ๆ 
จิตอาสา: ไดอ้ะไรจากการเป็นจิตอาสาของแพทยว์ถีิธรรม 
นอ้งอู๋:   เมื�อเราทาํสิ�งที�เป็นประโยชน์ที�สุด ที�คุณหมอสอนวา่ประโยชน์สูงประหยดัสุด 
จิตอาสา: ไดน้าํวธีินี0 ไปบอกแก่คนรอบขา้งบา้งไหมคะ 
นอ้งอู๋:  ก็ยงัไม่เคย จนไดไ้ปเป็นจิตอาสาซบัขวญันํ0าท่วมตอนปี 2554 รู้สึกดีครับ 

(นายชินพงษ ์กิจกุลเจริญ . สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 29) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.82 นายจรัญ บุญมี 
ชายไทย อาย ุ42 ปี อาชีพ จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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ประวติัชีวติ อยูช่นบททาํนาทาํสวนทาํไร่ อยากกา้วหนา้ไปทาํงานหาเงิน เรียนจบปวช.
การตลาด อยากเป็นนักธุรกิจไม่มีเงินทุน เลยรับจา้งต่อมาก็คา้ขายทาํธุรกิจประกนั ชีวิตเป็นหนี0   
ผ่อนบา้น ผ่อนรถยนต์ ลงทุนเปิดสํานกังาน ขบัเคี�ยวทาํงานมีปัญหาทั0งงานทั0งครอบครัว หนกัจน
ทุกข์มาก จึงบวชตั0งสติ ศรัทธาพระพุธองค์ คน้พบตนเอง ชีวิตตอ้งการความสุขที�ย ั�งยืน ถอยจาก 
สุขลวง ขายอสังหาริมทรัพย ์(ที�ดิน) ปลดหนี0  เอาอริยทรัพยเ์ป็นคนจน สะสมทรัพยภ์ายใน ทุ่มเท
เต็มที� ทิ0งการหาเงินไป เอาเวลามาทาํงานฟรี เป็นคนรวยบุญกุศลหากุศล ใชห้นี0กรรมไป ลา้งกิเลส 
สร้างความสุขที�ย ั�งยืน เมียหนึ� งลูกสองยงัมีหนี0 กรรมตอ้งใช้อีกบาน ชาตินี0 มองเห็นอนาคต ไม่เสีย
ชาติเกิดแลว้ มีความสุขโสดาบนัอยูแ่ค่เอื0อม คือหลกัประกนัชีวติไม่ตอ้งหาซื0อประ กนัที�ไหน 

เป้าหมาย เดินไปในเส้นทางนี0 สู่ความสุขที�สุดประเสริฐที�สุดทาํเต็มที�ที�สุด ถึงเมื�อไหร่
ก็เมื�อนั0น 

ประวติัสุขภาพ ก่อนรู้จกัแพทยว์ิถีธรรมเป็นโรคทอ้งผูกเรื0 องรัง เครียดเร็ว ปวดหัว ปวดเอว 
ปวดหลงั ปวดขอ้ เดินลาํบาก ใจร้อน โมโหร้าย เบื�อหน่าย เหงาหงอย กามแรง 

รู้จกัแพทยว์ิถีธรรมจาก “.เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม” โชคดีที�พอมีปัญญามองเห็นว่าธรรมะ
พุทธองค ์เป็นทางออกจึงคน้หาคาํสอน 9 ปีพบอาจารยห์มอเขียวในค่ายสุขภาพจงัหวดัตรัง ผา่นค่าย
สุขภาพวนัสุดทา้ยชดัเจนวา่พบอาจารยที์�บารมีสูงมากรักษาไดท้ั0งโรคทางกายโรคทางใจ ตดัสินใจ 
ติดตามตั0งแต่วนันั0น ท่านคือผูน้าํทางแห่งความสุขที�ย ั�งยนื 

จากประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ถีิธรรม มีเรื�องการหา
อาหารสุขภาพยาก การจะทาํอาหาร หรือนํ0าสมุนไพร ตอ้งตั0งใจจริงเวลามนัยุง่จะลืมดูแลสุขภาพ 

แนวทางแกไ้ขหมั�นพิจารณาความสาํคญัของสุขภาพ ถา้ในครอบครัวเรา เราจริงจงัยอม
กินขา้วกบัเกลือแลว้แม่บา้นจะทาํใหกิ้นหรือฝึกทาํเองบา้ง 

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้แพทย์วิถีธรรมมีอะไรบ้าง  
คนถูกปลูกฝังให้มีความคิดหวงัพึ�งผูอื้�น มาหาเราโดยอยากให้เราทาํให้ ใจร้อน เร่งผล ยงัไม่เห็น
ความสําคญัของสุขภาพตน ขี0 เกียจปฏิบติั ไม่มีความพยายาม การเผยแพร่ที�ตอ้งมีทีมที�เสียสละ 
สามคัคีซึ� งมีนอ้ยกวา่นอ้ยนกั 

แนวทางแกไ้ข ให้ขอ้มูลที�ถูกตอ้ง ไม่พึ� งตนไม่พน้โรค ถ้ายงัไม่ศรัธาปล่อยเขาทุกข์ไป
ก่อนบาํเพญ็งานสร้างทีมไป ที�สาํคญัตอ้งสร้างความผาสุกที�ตนก่อนทางแกท้างเดียว คือปฏิบติัธรรม 

เหตุปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเอง หรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
คือ ขอ้มูลต่าง ๆ ของแพทยว์ถีิธรรม ศึกษาใหม้ากเห็นความน่าเชื�อถือ ของผูค้น้พบวิธีการนี0 เหตุผลที�
น่าเชื�อถือคนที�หายจากโรค คือความเชื�อมั�น คือกุศลกรรมของตนที�จะพาพน้จากทุกข์นั0น ไม่ว่า
ติดขดัเหตุใดใหเ้ร่งทาํกุศล ลดกิเลส บาป บุญ กุศล คือ เหตุปัจจยัที�แทจ้ริง 
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ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ิถีธรรม 
คือตวัผูเ้ผยแพร่ตอ้งมีจิตแห่งการให้ มีความผาสุกในตน อยู่เพื�อสื�อความจริงออกไปเต็มที�ขอ้มูล 
ทีมงาน บาป บุญ กุศล ของเราและผูค้น คือองคป์ระกอบปัจจยั 

การพฒันาจิตอาสา จากการทาํงานขบัเคลื�อนมาหลายปีเก็บขอ้มูลไดว้่าการทาํงานอาสา
เกิดจาก ผู ้ที� มี จิตวิญญาณสูงแบบการทําต้องประมาณบารมีของตน พอจะแบ่งเป็น 2 แบบ 
 1. ใช้ธรรมจดัสรร 100 %  ผูมี้บารมีมากมีความสามารถรู้ธรรมะปฎิบติัไดข้ยายธรรมได ้ลุยพา
ทาํงานพฒันาจิตหมู่เจริญไปได ้2. ใชธ้รรมบวกการจดัการตามบารมีของหมู่ จิตวิญญาณ ปัญญายงั
ไม่ทนั ก็เอากฎกติกามาช่วยใหห้มู่ประคองกนัไปได ้อยา่งที�พระพุทธองคใ์ชธ้รรมและใชศี้ล 

รูปแบบและแนวทางการเผยแพร่แพทยว์ิถีธรรม ใชภ้าคประชาชนและภาครัฐ เนน้ปฎิบติั
ที�ตนให้เห็นผลจนเชื�อมั�นในแพทยว์ิถีธรรม มีความผาสุกที�ตนช่วยคนที�ศรัทธาดีที�สุด ทาํเป็นทีม 
เพราะแพทยว์ถีิธรรมทาํเพื�อบรรลุธรรม บรรลุไดต้อ้งมีทีม มิตรดี สหายดี 

การแพทยว์ถีิธรรมควรมีเทคนิคใดเพิ�มเติมยา 9 เมด็ ดีอยูแ่ลว้ เพิ�มกสิกรรมไร้สารพิษปลูก 
ผกัสมุนไพรกินเองไดก้็จะดีมาก 

(จรัญ บุญมี. สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 17) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
2.83 นางบุษกร กุลมาตย ์
หญิงไทย อาย ุ53 ปี 

อาชีพ นกัปฏิบติัธรรม สังฆสถาน ทะเลธรรม จงัหวดัตรัง  
 

สุขภาพ มีเพียงอาการไม่สบายเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เช่น ปวดทอ้ง ปวดหวับา้ง เป็นครั0 งคราว 
รู้จกัการแพทยว์ิถีธรรม รู้จกัครั0 งแรกเมื�อหมอเขียวได้นาํแนวทางนี0 ไปเผยแพร่ในงาน

พุทธาภิเษกที�ศาลีอโศก 
แรงจูงใจที�ทาํใหท้่านเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ เมื�อปฏิบติักบัตวัเองจนเห็นผลในระดบั

หนึ�ง ก็เห็นวา่เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพที�ดีอยา่งยิ�ง และจะเป็ประโยชน์แก่โลกนี0อยา่งมาก 
เผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�น ไดแ้นะนาํและช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนฯ เป็นประจาํ 
ปัญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองหรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม ตอ้งอาศยัเวลาใน

การจดัการตวัเอง ในแต่ละวนัจึงตอ้งมีวนิยั  



1405 
 

ส่วนปัจจยัที�ทาํให้ดูแลตนเองไดส้ําเร็จ คือการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่กลุ่มจะช่วยให้สามารถ
ดูแลตนเองหรือพึ�งตนไดอ้ย่างแทจ้ริง เพราะเราจะไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนัไดช่้วยเหลือกนัทั0ง
ในดา้นเทคนิคการดูแลตนเองและเป็นกาํลงัใจให้กนั พลงัหมู่จะช่วยให้เรามีพลงัที�จะยืนหยดัยืนยนั
ในการพึ�งตนเองและการเป็นจิตอาสาไปช่วยงานค่ายสุขภาพ ฯ ต่าง ๆ รวมทั0งการไปเพิ�มเติมองค์
ความรู้ และแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในค่ายสุขภาพ ค่ายพระไตรปิฎกจะช่วยเพิ�มความมั�นคงมั�นใจ
ใหก้บัตวัเราในแนวทางนี0  องคค์วามรู้และประสบการณ์ที�ไดแ้ลกเปลี�ยนกนัทาํให้เราพฒันาศกัยภาพ
ในการดูแลตวัเองไดดี้ยิ�งขึ0น 

ปัญหาอุปสรรคในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม คนส่วนใหญ่ 
เคยชินกบัความสะดวกในการซื0อบริการทางสุขภาพ ไม่ตอ้งพึ�งตวัเอง เมื�อแนะนาํให้ใช้วิธีของ 
แพทยว์ถีิธรรม หลายคนก็รู้สึกวา่เป็นเรื�องยุง่ยาก เสียเวลาในการจดัการ สู้ไปหาหมอแลว้ก็ไดย้ามา
กินง่ายดี 

ปัจจยัที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการดูแลตนเอง หรือพึ�งตนตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
การอยูร่่วมกนัเป็นหมู่กลุ่มจะช่วยใหส้ามารถดูแลตนเองหรือพึ�งตนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

ปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�น หรือเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ถีิธรรม 
คือ การมีจิตที�อยากช่วยเหลือดว้ยความเมตตาอยา่งจริงใจ ไม่เป็นพรหม 3 หนา้ จะทาํใหผู้รั้บสัมผสั
ได ้และยนิดีรับฟัง 

แนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ตอ้งมีขบวนการกลุ่มในการพฒันาศกัยภาพ
ทั0งดา้นองค์ความรู้ทางดา้นเทคนิคทางการแพทยว์ิถีธรรม และพฒันาดา้นจิตวิญญาณควบคู่กนัไป
การจดัค่ายพระไตรปิฎก ค่ายแฟนพนัธ์ุแทก้็เป็นช่องทางหนึ�งของขบวนการพฒันาจิตอาสา แต่อยาก
เสนอวา่ อาจจะมีการจดัเป็นรูปแบบการสัมมนาจิตอาสาโดยเฉพาะ เพื�อให้ไดฝึ้กปฏิบติัอยา่งจริงจงั
และจดัเวลาให้จิตอาสา ไดพู้ดคุยแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัเป็นกลุ่มยอ่ย การมีขบวนการกลุ่มทาํให้เรา
แต่ละคน ไดเ้ห็นตวัอยา่ง ไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ของผูอื้�นที�หลากหลาย เพื�อเอามาพฒันาตวัเองได้
เป็นอยา่งดี 

ประโยชน์หรือขอ้คิดที�ไดจ้ากการร่วมเดินธรรมจาริก การทาํงานเป็นหมู่กลุ่ม มีพลงัรวมที�
ช่วยใหท้าํสิ�งใดก็ประสบความสาํเร็จ การเดินธรรมจาริกนี0หากเดินคนเดียวคงหมดกาํลงัใจ หรือตอ้ง
ใชเ้วลานานกวา่นี0มาก แต่ที�พวกเราเดินไดอ้ยา่งรวดเร็วเพราะมีพลงัหมู่เป็นตวัเสริม เป็นการยืนยนัที�
ชดัเจนที�ครูบาอาจารยบ์อกวา่ มิตรดี สหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี เป็นทั0งหมดทั0งสิ0นของพรหมจรรย ์

(บุษกร กุลมาตย.์ สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 17) 
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กรณีศึกษาที� 
2.84 นางสาวภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา 
หญิงไทย อาย ุ46 ปี อาชีพ จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
จงัหวดัมุกดาหาร  
 

รู้จกัการแพทยว์ิถีธรรม จากเพื�อน สนใจการดูแลรักษาสุขภาพแบบแนวธรรมชาติบาํบดั 
พอมีเพื�อนเล่าให้ฟังว่าไปอบรมค่ายหมอเขียว มาทานแต่พืชผกัสมุนไพรอยู่แบบธรรมชาติ ไม่มี
อะไรเท่าไร ฟังดูน่าสนใจ อยากมาเรียนรู้และอบรมบา้งจึงขอขอ้มูลเกี�ยวกบัการอบรม เพื�อสมคัรมา
เรียนรู้ 

ประวติัสุขภาพ ก่อนรู้จกัแนวทางดูแลสุขภาพดว้ยหลกัการแพทยว์ิถีธรรม คือ ในช่วงของ
การทาํงานที�มากกวา่สิบปีที�ผา่นมานั0น อาการไม่สบายที�เห็นไดเ้ด่นชดั คือ จะแพอ้ากาศเมื�อกระทบ
อากาศเยน็ จะมีอาการไอในทุก ๆ เชา้ ช่วงตื�นนอนมาเมื�อเจออากาศเยน็ หรือถา้เป็นหวดัจากช่วงที�
อากาศเปลี�ยนแปลงเร็ว จะมีอาการไอเจ็บคออกัเสบเรื0อรัง ครั0 งที�รุนแรงที�สุด มีอยูห่นึ� งครั0 งที�รู้สึกวา่
หายใจขดั ลาํบาก หายใจไม่เต็มปอด เหมือนมีอะไรจุก ๆ อยูที่�จมูกที�คอ คุณหมอแผนปัจจุบนับอก
ว่าเป็นอาการแพแ้บบหอบ จึงรักษาทานยาอยู่ประมาณเกือบ 1 เดือน และล้างจมูกด้วยนํ0 าเกลือ 
อาการแพแ้บบหอบนี0 ได้หายไป นอกจากนั0น เคยมีอาการบ้านหมุนกระทนัหันอยู่ 1 ครั0 ง น่าจะ
ประมาณปี 2541 ไม่สามารถทรงตวัได ้จะตอ้งนอนหรือนั�งเท่านั0น โดยทั�วไปก็เขา้ใจกนัวา่นํ0 าในหู
ไม่เท่ากนั จึงทานยาและนอนพกัในโรงพยาบาล 1 คืน และสามารถลุกขึ0นยืนเดินได้ เลยกลบัไป
ทาํงานต่อ เพราะช่วงนั0นมีงานเร่งมาก มีอาการเครียดโดยไม่รู้ตวั ซึ� งจริง ๆ แลว้เราก็ยงัไม่หายเป็น
ปกติดี พอสะสางงานไดบ้า้ง 1-2 วนั ก็กลบัมารักษาอาการที�ยงัหนกัอยู่ ตอ้งนั�งและนอนในบา้นอยู่
ประมาณ 1 สัปดาห์ คุณหมอแผนปัจจุบนับอกวา่ เป็นอาการปลายประสาทหูอกัเสบ รักษาโดยการ
ทานยาอยูป่ระมาณ 1 เดือน ถึงหายเป็นปกติดี หลงัจากนั0นก็ไม่เคยพบอาการรุนแรงแบบนี0 อีกเลย 

ช่วงปี 2547-2548 มีอาการปวดตึงแข็งบริเวณบ่าไหล่ สบกั คอ เอวและแผ่นหลงัอาการ
ของหมอนรองกระดูกสันหลงับางขอ้เริ�มเสื�อม เนื�องจากการทาํงานที�ตอ้งนั�งโต๊ะและสัมผสัเครื�อง
คอมพิวเตอร์อยูเ่ป็นเวลานาน ๆ วนัละกวา่ 10 ชั�วโมง เกือบทุก ๆ วนั ในแต่ละสัปดาห์ ความรีบร้อน
และความกดดนัจากกาํหนดตารางเวลาการทาํงาน ทาํใหมี้การสั�งสมความเครียดและอาการไม่สบาย
กายและใจดว้ยโดยไม่รู้ตวั ตอ้งไปหาหมอทาํกายภาพบาํบดั มีนวดแผนไทยและดึงเส้นบา้ง เมื�อปวด
ตึงแขง็หนกัมากก็ใชว้ธีิการฝังเขม็ช่วยแต่ก็พบวา่ดีขึ0นแค่ชั�วคราว ถา้พฤติกรรมการทาํงานของเรายงั
ไม่เปลี�ยน  
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ในตน้ปี 2553 ที�มาเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรมนั0น ขณะนั0นมีแผลตุ่มผื�นคนัขึ0นรอบเอว 
ซึ� งเป็นตุ่มที�เคยเกิดจากตุ่มแผลที�ถูกแมลงกดัต่อยในป่าแห่งหนึ�งเมื�อปลายปี 2551 (เป็นคนแพพ้วก
แมลงต่าง ๆ ไดง่้าย) ซึ� งไดมี้การรักษาให้หายแลว้ แต่ปรากฏวา่อาการตุ่มคนัไดก้ลบัมาเกิดขึ0นใหม่
อีกครั0 งประมาณกลางปี 2552 ซึ� งมาเขา้ใจทีหลงั วา่เป็นเพราะเมื�อร่างกายเราไม่สมดุล มีภาวะร้อน
เกิน พอมีแผลที�จะพอเปิดได้ตรงไหนเขาก็เลยรีบฝากพิษขับออกตรงนั0 นด้วย อย่างที�อาจารย ์
หมอเขียว กล่าวไวว้่า เมื�อเวลาร่างกายขบัพิษได ้ถา้มีตรงจุดไหนที�สามารถเป็นจุดระบายพิษไดด้นั
พิษออกได ้พิษเขาจะรีบมาฝากออกตรงนั0นมาก ๆ ฝากกนัออกเลย จึงทาํให้ตรงตุ่มแผลเดิมคนัเอา
มาก ๆ เกาจนอกัเสบนูนบวมแดงมาก ๆ ไม่ใช้วิธีการรักษาแบบแผนปัจจุบนั แต่เพราะไม่ชอบไม่
อยากทานยาทายาแผนปัจจุบนั แล้วก็คนัมาก แต่รักษาอย่างไรก็ไม่หาย เป็นมาหลายเดือนแล้ว  
อยากหายไม่อยากคนั ไม่อยากเกาอีก เมื�อหาเวลาว่างไดล้งตวัก็เลยรีบโทรมาสมคัรเขา้ค่ายค่ะ รอที�
จะมาเขา้ค่ายตามวนัและเวลาที�กาํหนดค่ะ 

เมื�อได้มาเข้าค่ายและปฏิบติัตวัด้วยเทคนิคยา 9 เม็ด โดยทาํทุกข้อเท่าที�ทาํได้ในค่าย  
(ทาํดีท็อกซ์ทุกวนัก่อนนอน พอกทารอบเอว แขนขา ประมาณ 2-3 ครั0 ง แช่มือแช่เทา้ 2-3 ครั0 ง เดินเร็ว
กดจุดโยคะการบริหารทุกวนั ดื�มนํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สด และทานอาหารที�จดัไวใ้ห้ โดยเน้นไป
ทานอาหารที�จดัไวใ้ห้สําหรับผูป่้วยหนกัเลย คือ จะไม่มีส่วนผสมของพืชผกัฤทธิ8 ร้อน) ปรากฏว่า
หลงั 7 วนั ตุ่มแผลคนัก็ดีขึ0นมาก แห้งยุบหายไดส้นิทไม่ตอ้งทายาอะไร จากนั0น ไดป้ฏิบติัตวัอย่าง
เคร่งครัดต่อเนื�องดว้ยการรับประทานอาหารสูตรถอนพิษร้อนต่อเป็นเวลา 1 เดือน เพื�อพิสูจน์ว่า 
อาหารสูตรแนวธรรมชาติ สามารถใชรั้กษาโรคไดทุ้กโรค ซึ� งเป็นมูลเหตุหนึ�งที�ทาํให้ไดป้ฏิบติัตาม
หลกัการปรับสมดุลยา 9 เม็ด มาจนถึงปัจจุบนันี0  และไดม้าเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือเกื0อกูลผูอื้�น 
ร่วมกบัอาจารยห์มอเขียวและพี�นอ้งจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธทุกท่าน เพราะรู้วา่สิ�งที�อาจารยห์มอเขียว
พูดบรรยายให้ฟังตลอดในค่ายสุขภาพ 7 วนันั0น ท่านไม่ไดเ้นน้พูดหรือสอนเรื�องสุขภาพเป็นแก่น
หลกั แต่สิ�งที�ตอ้งการสื�ออยา่งเป็นแก่นเลย คือ แก่นธรรม ท่านกาํลงัสอนธรรมะต่างหากซึ� ง ณ วนันี0  
เขา้ใจชดัขึ0นมากว่า ท่านสอนวิธีการปฏิบติัธรรมผ่านเทคนิคการดูแลสุขภาพกายใจ สอนให้แก้ที�
ตน้เหตุของโรคหรือตน้เหตุของทุกข ์ไม่ใช่วา่เมื�อเป็นอะไรก็ไปแกต้ามอาการ หรือรักษาโรคที�ปลาย
เหตุ จริง ๆ แลว้ทุกอยา่ง ตอ้งแกที้�สาเหตุ หรือก็คือการดบัทุกข์ ตอ้งดบัที�เหตุ เมื�อเหตุแห่งทุกขด์บั 
ทุกข์ (จากความเจ็บป่วยทั0งทางกายและใจหรือจากเหตุใด ๆ ก็ตาม) ก็จะดบั และก็จะเกิดปัญญา  
ที�เป็นความผาสุกที�แทจ้ริง 

ดังนั0 น การมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธก็ด้วยเป้าหมายที�ต้องการความพ้นทุกข ์ 
ความผาสุก แก่นสุขที�แทจ้ริงของชีวิต และเป็นความตั0งใจของตนเองที�ตอ้งการทาํงานเกี�ยวกบัดา้น
การศึกษาที�จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ� งอาจารยห์มอเขียว สามารถพาไปสู่เป้าหมายนั0นไดจ้ริง
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ประกอบกบัในช่วงนั0น คุณหมอเขียวไดป้ระกาศเชิญชวนว่าถ้าท่านมีทีมงานจิตอาสา ท่านจะพา
ทีมงานช่วยเหลือเกื0อกูลชาวโลกที�นับวนัมีแต่เพิ�มจาํนวนผู ้เดือดร้อน ผูทุ้กข์ และความทุกข ์ 
ความเดือดร้อนก็ยิ�งทวีคูณมากขึ0นทกุวนั ซึ� งการที�เราจะช่วยเหลือผูอื้�นให้ไดม้าก ๆ ก็คือ การเริ�มทาํ 
ที�ตวัเรา โดยการมาฝึกฝนกระบวนการลดละเลิกกิเลส ในสิ�งที�เป็นพิษเป็นภยักับตวัเอง ทั0งทาง 
ดา้นร่างกายและจิตใจ ลดละเลิกความหลงมวัเมา พร้อมทั0งความโลภโกรธหลงในตวัเราที�มีมาก 
และติดยึดมาก ๆ ให้เบาบางลงในหมู่กลุ่มของมิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดล้อมดี และเมื�อเราทาํ 
ได้แล้วจริง เราก็จะสามารถเผื�อแผ่แบ่งปันเกื0อกูลในสิ�งที�เราลดละเลิกได้จริง ที�จะเป็นพลงัแรง  
เป็นพลงัเสียสละ แบ่งปันใหก้บัผูอื้�นไดจ้ริง 

ประสบการณ์ในการเผยแพร่ความรู้ช่วยเหลือผูอื้�น ก็โดยการอธิบายให้ผูที้�ขอความ
ช่วยเหลือ สามารถเขา้ใจที�จะพึ�งตนได้ หาวิธีการช่วยเหลือตวัเองได ้ดว้ยการเลือกทาํในสิ�งใด ๆ  
ก็ไดใ้นยา 9 เม็ด ที�ถูกกบัตวัเองขอ้ใดขอ้หนึ�งหรือหลายขอ้ร่วมกนัก็ได ้อธิบายให้ทราบถึงสาเหตุ
ของการเกิดทุกข์หรือโรคภยัไข้เจ็บของเขา แล้วให้เขาปฏิบติัการปรับสมดุล โดยเทคนิคที�เน้น
แนะนาํใหเ้ขาไดใ้ชม้ากที�สุด คือ การรับประทานอาหารปรับสมดุล เพราะการทานอาหารให้เป็นยา 
จะช่วยสามารถรักษาโรคได้ทุกโรค ถ้าปรับสมดุลได้ถูกต้องจริง ๆ ซึ� งปัญหาอุปสรรคในการ
เผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม นั0นน่าจะเป็นในเรื�องของดา้นเวลา วา่จะเป็นเวลาใดที�เหมาะสมของ
แต่ละคน ที�จะมารับเอาองค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม และการได้นําไปปฏิบัติได้อย่างมั�นคง 
และต่อเนื�องจริง ๆ ส่วนใหญ่จะนาํไปใชเ้ป็นครั0 งคราว อาจไม่ไดน้าํไปปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง และจะ
นาํไปใชเ้มื�อเกิดทุกขขึ์0นมากแลว้ เมื�อเห็นวา่ทางอื�นจะไม่ช่วยชีวิตตนแลว้ ก็ถึงจะค่อยมาเอาวิธีตาม
แพทยว์ิถีธรรม ซึ� งถา้ไดน้าํไปใช้ไดท้นัเวลาก็จะเป็นประโยชน์อยา่งมาก แต่ถา้นาํไปใชช้้า ก็จะยงั
เป็นประโยชน์อยู ่แต่จะไดป้ระโยชน์ไม่มากเท่ากบัถา้ไดม้าเอาแต่เร็วกวา่นี0  เพราะยิ�งใครมาเอาเร็ว
เท่าไรและใหเ้วลากบัแพทยว์ถีิธรรมมากเท่าใด เขาก็จะยิ�งไดป้ระโยชน์มากเท่านั0น ๆ ส่วนเหตุปัจจยั
ที�ทาํให้ประสบความสําเร็จในการเผยแพร่การแพทยว์ิถีธรรม คือ ความศรัทธาในองค์ความรู้และ
การนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเนื�องและมั�นคงจริงของทั0งจิตอาสาผูใ้หค้าํแนะนาํและผูรั้บคาํแนะนาํ  

รูปแบบหรือแนวทางในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธคือ การอยู่ในหมู่มิตรดีสหายดี
สังคมสิ�งแวดล้อมดี โดยช่วยเหลือกิจกรรมการงานของหมู่กลุ่ม และใช้มติตามหมู่กลุ่มเป็นหลกั  
ซึ� งหมู่กลุ่มนั0นจะตอ้งมีแม่เหล็กทางจิตวิญญาณแห่งคนตรง กลา้หาญ กลา้จน กลา้เสียสละ และทาํ
แต่ประโยชน์เพื�อส่วนรวมที�ทาํไดแ้ลว้จริง ๆ  

การปฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ปกติทุกวนันี0 จะเน้นปฏิบติัเรื� องอาหารเป็นหลกั 
ทานมื0อเดียวรสไม่จดั เนน้รสจืดเป็นหลกั ถา้มีเวลาในตอนเชา้จะเนน้ออกกาํลงักาย โดยการเดินเร็ว 
การไดเ้ดินเร็ว จะทาํให้เบาเนื0อเบาตวั ผอ่นคลาย อาการหนกัเนื0อหนกัตวัและเมื�อย ๆ ที�บริเวณหลงั 
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เอว ตะโพก และขาทุเลาได ้ทั0งอาหารและการเดินเร็ว กดจุด โยคะกายบริหาร เป็นการเพิ�มพลงักาย
ไดเ้ร็ววิธีหนึ� ง ประกอบกบัการเพียรใชธ้รรมะต่าง ๆ ในการเพิ�มสติสัมปชญัญะ สร้างพลงัจิต พลงั
ปัญญาใหก้บัตนเอง เพื�อใชล้ะบาปอกุศลกรรม และบาํเพญ็บุญกุศล พร้อมกบัการทาํจิตใจให้ผอ่งใส
เบิกบานให้ได้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได้ ซึ� งเป็นธรรมะหลกัที�จะตอ้งเพียรพยายามในการทาํให้ได ้
อยา่งถูกตอ้งถูกตรงจริง ๆ แลว้ก็ดว้ยการทาํอยา่งรู้เพียรรู้พกั 

(ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา. สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.85 วสิัญญีแพทยสุ์ภารัตน์ องคพ์ฒันาวุฒิกุล  
หญิงไทย อาย ุ63 ปี 
จงัหวดันราธิวาส และอาศยัอยูที่�ดลัลสั ประเทศสหรัฐอเมริกาดว้ย 
 

หมอเคยเป็นวสิัญญีแพทย ์โรงพยาบาลราชบุรี ที�เป็นวิสัญญีแพทยเ์พราะหมอไม่ชอบตรวจ
คนไข ้และไม่อยากลาํบากเวลามีเคสฉุกเฉินตอนดึก ๆ หมอคิดวา่ 70 % ของโรคภยัเกิดจากจิตใจ 
ต่อมาหมอไปอยูอ่เมริกา พอใกลเ้กษียณ หมอเจอหมอเขียวซึ� งคิดตรงกนั หมอจึงมาเป็นจิตอาสา 

หมอเคยมาเขา้ค่ายที�ราชบุรีไดส้ามวนั แลว้ปวดทอ้งบิด ๆ ดา้นล่าง ปวดทั0งวนั เสลดเยอะ
จนคอเกร็งหายใจไม่ออก ก็ได้จิตอาสานี�แหละช่วยชีวิตไว ้ใช้วีธีรักษาแบบร้อนเยน็พนักนั ทั0งนี0
เพราะก่อนหนา้ที�จะมาเขา้ค่ายแพทยว์ิถีธรรม เคยไปทาํสวนยางพาราอยูที่�อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา 
ที�นั�นมีการใช้สารเคมีเยอะมาก จึงได้รับทั0งรังสี และสารพิษจาํนวนมากจากการทาํสวนยางกลาง
แดดที� เบตง สูดดมยาฆ่าหญ้า และกินอาหารรสจัด โดยเฉพาะอาหารใต้รสจัด ๆ ผลไม้ฤทธิ8 ร้อน 
รับประทานอาหารฤทธิ8 ร้อนเป็นประจาํ ทั0งที�ไดเ้รียนรู้จากค่ายแพทยว์ิถีธรรมแลว้แต่ยงัไม่เชื�อ และ
หมอเดินทางนั�งเครื�องบิน กรุงเทพ-ดลัลสั กวา่ 30 ชั�วโมง รวมถึงมลพิษทางอารมณ์ จากการทะเลาะ
กบัสามีก่อนมาค่ายด้วย (ฮา) หมอขึ0นรถบสัมาค่ายอีก 18 ชั�วโมง อดนอน อีกอย่างคือ หมอชอบ
แลปทอ็ปเอาไวใ้กล ้ๆ ตวั ดงันั0นเมื�อมาที�ค่ายแพทยว์ิถีธรรม และกินอาหารลา้งพิษในค่าย ก็เกิดการ
ขบัดนัพิษอย่างรุนแรง คือ ปวดช่องทอ้งช่วงล่างอย่างรุนแรงและหนกัเหมือนปวดบิด เจ็บมาก ๆ 
เกร็งมาก ปวดตั0งแต่เช้าจนถึงกลางวนั และยงัดนัขึ0นมาที�คอ เกร็งมากบีบรัดจนแทบหายใจไม่ได ้
เมื�อหนักมากจึงขอให้จิตอาสาช่วยจึงรอดพ้นวิกฤติครั0 งนั0 นมาได้โดยที�ไม่ต้องกินยาอะไรเลย
นอกจากการใช ้ยา 9 เมด็ของแพทยว์ถีิธรรม 
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 หมอชอบการรักษาแบบหมอเขียวที�ไม่ตอ้งใช้ยา ไม่อยากให้คนไขรั้บประทานยาเยอะ 
เพราะเคยผ่าตัดคนไข้ที�กระเพาะทะลุบ่อย ๆ อันเนื� องมาจากการกินยาแผนปัจจุบันมาก 
ทาํใหก้ระเพาะเป็นแผล แต่แพทยว์ถีิธรรมใชก้ารฟื0 นฟูดว้ยยา 9 เมด็เป็นหลกัไม่ตอ้งใชย้าดีที�สุด 

(สุภารัตน์ องคพ์ฒันาวุฒิกุล. สัมภาษณ์. 2555, สิงหาคม 12) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.86 นายแพทยบุ์ญเรียง ชูไชยแสงรัตน์ 
ชายไทย อาย ุ60 ปี 
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั จงัหวดันครปฐม 

 
เคยเป็นนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัราชบุรี ที�ไดเ้ป็นแรงผลกัดนัให้มีการนาํหลกัสูตร

การแพทยว์ิถีธรรมเขา้ไปใช้ในโรงพยาบาลโพธาราม จงัหวดัราชบุรี โดยมีกระทรวงสาธารณสุข
รับรองแลว้เกิดการขยายผล เผยแพร่เขา้ไปสู่โรงพยาบาลอื�น ๆ อยา่งรวดเร็ว ทาํให้เกิดผลดีต่อการ
บาํบดัผูป่้วยโรคเรื0 อรังต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ปัจจุบนัยา้ยไปเป็นสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  
และยงัทาํการเผยแพร่การแพทยว์ถีิธรรม ใหเ้กิดผลดีต่อวงการสาธารณสุขและประชาชน และขอให้
ผูที้�นาํการแพทยว์ถีิธรรมไปใช ้จะตอ้งทาํตวัเองใหแ้ขง็แรงและพร้อมเป็นจิตอาสารับใชส้ังคมต่อไป 

“หมออยากบอกว่า ทุกคนที�มาวนันี0 มาถูกทางแล้ว เพราะกระทรวงรับรองหลักสูตร 
แพทยว์ิถีธรรมแลว้ ใครที�ไม่สบาย ลูกหลานเป็นห่วง ขอให้บอกลูกหลานไม่ตอ้งเป็นห่วง ค่อย ๆ 
ปรับ อย่าหยุดยาแผนปัจจุบนัทนัที อีกอย่างมาเขา้ค่ายวิถีธรรมก็มาฟรี หมออยากให้ทุกคนเอาไป
บอกต่อ เผยแพร่ต่อ คุยกบัคนที�ศรัทธา ค่อย ๆ ทาํ ทาํดีแลว้วางดี ตอนนี0 เพื�อนบา้นรอบ ๆ ประเทศ
ไทยประสบภยัพิบติักนัถว้นหนา้ หมออยากใหพ้วกเราทุกคนเตรียมตวัไวก่้อนไปช่วยคนอื�น เราตอ้ง
ช่วยตวัเองไดก่้อน ทาํอาหารได ้วา่ยนํ0าเป็น” 

(บุญเรียง ชูไชยแสงรัตน์. สัมภาษณ์. 2555, สิงหาคม 12) 

“ถา้หากวา่เราเคลื�อนไดดี้เนี0ย มนัจะไปไดดี้แต่ยงัไงก็แลว้แต่เรา ก็อยา่ไปคาดหวงัตรงนั0นมาก 
ขอใหข้อร้องพวกเราทุกคน ถา้หากวา่เรามาบาํเพญ็แลว้ หลายคนจะมาบริจาคเงินผมบอกวา่ไม่ใช่ ๆ 
พื0นที�ที�จะบริจาคเงิน ก็ขอให้พวกเราทาํตามกติกาที�ผมเคยไดก้ล่าวไวใ้นทุกเวที 1) ถา้หากวา่ไดว้ิชา
หมอเขียวไปเป็น 9 อยา่ง ท่านศรัทธาทั0ง 9 อยา่งก็โอเค บางอยา่งไดผ้ล ขอร้องหน่อย อยา่หวงความรู้ 
ใหบ้อกต่อ และเวลาบอกต่อก็พาเคา้ทาํนะ 2) อยา่นาํวชิาหมอเขียวไปหาเงินครับ เพราะวา่การหาเงิน
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อาจจะไดเ้ล็กน้อย ก็แลว้แต่นะครับเราอาจจะซื0อมาเล็กน้อยเท่านั0น แต่อย่าไปหลอกลวงชาวบา้น 
เหมือนกบับางคน ผมเห็นเลยครับเปิดร้านเหมือนกนัเป๊ะ เก็บเงินครั0 งละ 500 บาทครับหรือวา่ 1,000 
เขา้ไป 2 ชั�วโมง ผมอยากให้พวกเรา ถ้าเราได้กตญั�ูกบัอาจารยห์มอเขียว แล้วให้บอกชาวบา้น 
ช่วยเหลือเขานะครับ เผยแพร่ไปเถอะครับเผยแพร่เหมือนกับทางอาจารย์ พี�น้องเราหลายคน 
อยา่งเช่น โยคะ พวกเราอาจจะไม่ทราบข่าวดีวา่ โยคะตอนเชา้ที�กดจุดดว้ยตวัเองนั0นเนี0 ย ท่านทราบ
ไหมครับบางคนเนี0 ย เส้นเลือดแตกแลว้มือเคา้พิการขา้งหนึ� งมืออีกขา้งยงัดีสามารถบีบได ้ก็กดไป
เรื�อย ๆ และกาํลงัใจ ๆ และก็ฝึกธรรมะไปเรื�อย ๆ กลบัคืนมา ก็ตอนนี0ข่าวดีคือ ทางนอ้งที�อยูอ่เมริกา
ที�ทางลูกของพี�ที�ขึ0นมากนัได ้เป็นครูผูส้อนทางดา้นนี0 อยู่แลว้ จะไดพ้ยายามแปลเป็นภาษาองักฤษ
และก็ลงยทููปดงัไปทั�วโลก ปรบมือใหอ้าจารยแ์ละนอ้ง ๆ ดว้ย ก็รับรองเลยครับวา่ตรงนี0 โลกทั0งโลก
จะเปลี�ยนไป เพราะวา่เราไม่ไดท้าํเพื�อเงินครับ เราทาํเพื�อช่วยมนุษยชาติ 

ผมเชื�อในเรื�องของภพชาติ ผมเชื�อว่าเราเจอกนัหลายชาติแล้ว เผอิญว่าในภาษาธรรมะ 
เราเรียกวา่ พระโพธิสัตว ์ๆ สายพระโพธิสัตว ์เราเชื�อวา่เราจะช่วยคนอื�นแลว้เราจะเป็นคนสุดทา้ยที�
จะขึ0นจากความทุกข์ยากนี0 หนทางนี0 มนัไม่โรยดว้ยกลีบกุหลาบ ผมก็มีความรู้สึกนะ คนที�ป่วยมา 
ท่านได้ลงทุนชีวิตของท่านด้วยชีวิตชาตินี0 เลย ท่านอย่าได้สิ0นหวงันะครับที�มีคุณพ่อคุณแม่หรือ 
คุณลูกที�ป่วยมาชาตินี0 ท่านลงทุนด้วยชีวิตของท่าน ผมก็อยากจะขอบคุณะนะครับผูป่้วยทุกคน  
ที�ท่านลงทุนเดินทางมา บางคนยงัมีความตั0 งใจสูง ท่านบางคนอาจจะสิ0 นหวังจากทางการ 
แพทยแ์ผนปัจจุบนัแลว้ แต่ก็ยงั โลกนี0ยงัไม่สิ0นหวงัครับ” 

(บุญเรียง ชูไชยแสงรัตน์.สัมภาษณ์. 2558, มกราคม 28) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.87 นายแพทยว์ชัระ กอ้นแกว้ 
ชายไทย อาย ุ47 ปี   
อายรุแพทยโ์รคหวัใจ โรงพยาบาลโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 
  

หมอเรียนอายุรกรรม โรคหัวใจ แต่หมอรู้สึกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เพราะ
จาํนวนคนไขเ้ยอะกว่าหมอมาก ๆ หมออยากให้คนไขพ้ึ� งตวัเองได ้ปกติหมอเป็นแฟนเอเอสทีว ี 
เห็นคุณหมอเขียวในรายการรายการคนคน้คน แต่ไม่ไดเ้ชื�อทนัที หมอพิจารณาถึงโทษภยั ผลกระทบ 
ผลขา้งเคียง ทาํแลว้หายหรือไม่ คุม้ค่าหรือไม่ เมื�อหมอเห็นวา่ดีแน่ชดัแลว้ จึงมาเขา้ค่ายเรียนรู้ 
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ขณะที�รัฐบาลชอบทาํอะไรใหญ่ ๆ ใช้งบเยอะ แต่แพทย์วิธีธรรมใช้เงินน้อย เป็นการ
เปลี�ยนแปลงจากล่างขึ0นบน คนไขเ้องก็เห็นวา่แพทยแ์ผนปัจจุบนัช่วยไม่ไดห้มด จึงมาหาหมอเขียว
กนัลน้หลาม จนราชการทนไม่ไหว ตอ้งเขา้มาศึกษา รับรองหลกัสูตรแพทยว์ิถีธรรม เป็นหนึ� งใน
แพทยท์างเลือก ในที�สุดรัฐบาลจะหนัมาสนบัสนุนเป็นนโยบายใหป้ระชาชนปฏิบติัทั�วประเทศเอง  

แม้นโยบายจากเบื0องบนยงัไม่ออกมา แต่ไม่มีใครรอ ทุกคนทาํในส่วนของตน ทาง
โรงพยาบาลโพธารามเองก็จะสร้างสวนป่าโพธารามดว้ยเหมือนกนั (ลอ้กบัสวนป่านาบุญ) สุดทา้ย 
ก็จะกระจายออกทั�วราชบุรี อยากเชิญชวนทุกคนมาช่วยกนันะครับ  

(วชัระ กอ้นแกว้.สัมภาษณ์. 2555, สิงหาคม 12) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
2.88 ทญ.อุไรววรณ วิเศษศกัดิ8 สันติ 
หญิงไทย อาย ุ50 ปี อาชีพ ทนัตแพทยจ์ดัฟัน 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
อาการไม่สบายก่อนเขา้ค่าย คือ มีไขต้ ํ�าโดยหาสาเหตุทางแพทยปั์จจุบนัไม่ได ้ผอมลง 

และเหนื�อยง่าย หัวตื0อ ๆ หมดแรง ทั0ง ๆ ที�ทานเยอะมาก และนอนวนัละประมาณ 8-10 ชั�วโมง 
ตน้เหตุเกิดจากความเครียด นอนดึก จากไม่ค่อยทานผกัสด เคี0ยวเร็ว ชอบทานอาหารเนื0อสัตวเ์ยอะ 
ทานนํ0าแกง ทานอาหารมนั ๆ อาหารทอด ทานอาหารซํ0 า ๆ เช่นปลาสลิดอาหารทอด ไส้กรอกขนม
ปัง Chocolate ทานอาหารอุ่นหลาย ๆ รอบ ทานอาหารที�ผา่นขั0นตอนโรงงานอุตสาหกรรมเยอะ 

หลงัจากปฏิบติัตามยา 9 เม็ดอย่างจริงจงัขึ0นตั0งแต่ กรกฎาคม 2557 รู้สึกวา่เราผอมแบบ
แข็งแรง มีกาํลงัเต็ม โดยเฉพาะหลงัตดัเนื0อสัตวไ์ปเกือบหมด (ทานเฉพาะเวลาสามีตกัให้) ก็มีแรง
มากขึ0นเยอะจากนอนวนัละ 7-10 ชั�วโมง มาเป็นนอน 5 ชั�วโมงโดยที�สดชื�นและกระฉบักระเฉงกวา่เดิม
มาก แตกต่างจากก่อนมาใชว้ธีิท่านอาจารยห์มอเขียวลิบลบั คือตวัหมอเองต่างจากคนอื�นคือกินนอ้ย
แลว้จะอว้น (นอ้ยกาํลงัดี ไม่นอ้ยมากไป) แต่พอกินเยอะมากแลว้จะผอม ผอมแบบไม่มีอนาคตดว้ย
คือนํ0 าหนกัลงแบบวูบเอาวูบเอา ผอมแบบเพลียหลบัหมดแรงไม่มีกาํลงั ไม่แข็งแรงทาํการทาํงาน
ไม่ไดเ้ต็มที� ทั0งเหนื�อย ทั0งง่วงเวลาคนบอกว่าหมอผอมให้หมอกินเยอะ ๆ หมอก็บอกไปแบบนี0 ก็ 
ไม่มีใครเชื�อวา่เรายิ�งกินเยอะแลว้ยิ�งหมดแรงเราแพอ้าหารบางอยา่ง แลว้ลาํไส้ไม่ดูดซึมอาหาร ไม่มี
ใครเชื�อหรือใครฟังเราเลยนะคะ ทุกคนจะบอกว่ากินเยอะเดีzยวก็มีแรงเองหมอจึงคิดว่าอาการ  
“ยิ�งทานยิ�งผอมและไม่มีแรงนั0นหายาก” เพราะเล่าให้ใครฟังไม่มีใครเคยเขา้ใจเลยหมอคิดว่าคนมี
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อาการนี0จะไปสืบคน้วธีิรักษาอาการนี0  ก็คงไม่ค่อยเจอเพราะจากที�ไปค่ายวดัเสด็จวนัแรกหลงัแนะนาํ
ตวัจิตอาสาที�ตวัหมอเองเล่าวา่ “ผอมลงโดยหาสาเหตุไม่เจอ” พอหมอลงจากเวทีมีคนรีบมาตามหา
ตวัหมอจนเจอพอเห็นหนา้เขา หมอรู้เลยวา่เขาตามหาวิธีรักษาอาการนี0 มานานแต่ไม่มีใครเขา้ใจเขา 
เขาดีใจมากที�มีจิตอาสาที�มีอาการแบบเขา จุดที�หมอรู้สึกว่าน่าสนใจ (ไม่แน่ใจว่าเขา้ขา้งตวัเองรึ
เปล่า) คือ การนาํวิธีพิษกระตุน้พิษ จากการฟังท่านอาจารยห์มอเขียว ที�โพธาราม 6-10 ธันวาคม 
2557 มาลองประยุกต์โดยนาํอาหารที�เคยแพเ้คยทานแล้วผอมไปแช่ปัสสาวะ แล้วมาทาํ Nano 
ปรากฏอว้นขึ0น หนา้มีสีเลือดขึ0นและมีแรงเยอะขึ0นอีกค่ะ ตอนหลงัเลยลองนาํอาหารทั0งหลายที�ทาน
อยู่ในชีวิตประจาํวนัมาแช่ปัสสาวะแล้วมาทาํ Nano เพิ�มเติมปรากฏว่าเหมือนร่างกายดูดซึม
สารอาหารไดดี้ขึ0นอว้นขึ0นโดยอว้นแบบมีกลา้มไม่ใช่อว้นไขมนั (ถึงแมย้งัดูผอมในสายตาคนอื�นแต่
ก็มั�นใจ) 

(อุไรววรณ วเิศษศกัดิ8 สันติ. บนัทึก. 2558, มีนาคม 6) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.89 นางสาวสมปรารถนา แสงแก่งพะเนา 
หญิงไทย อาย ุ53 ปี 
จงัหวดันครราชสีมา  

 
“หลงัปฏิบติัตามเทคนิคของหมอเขียวแลว้ ตั0งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ประหยดัค่าใชจ่้าย

ทุกเรื�อง ทั0งอาหารการกิน ไม่หาหมอ ค่ายาไม่ตอ้งพูดถึง ประสิทธิภาพการทาํงานก็ดีขึ0น ไม่เหนื�อย
ง่าย ไม่ไดไ้ปทาํงานเสริมรายได ้เป็นคนประหยดัมาก่อนเลยไม่มีปัญหาปัจจยัใชจ่้าย มีน้อยใชน้อ้ย 
พอเพียง มีความสุขกายสุขใจดี”  

เชื�อมั�นในการดูแลตนเอง พร้อมให้คาํแนะนาํบอกต่อแก่ผูอื้�นได ้เช่น “เมื�อมีผูส้นใจมา
สอบถาม ก็ไดแ้นะนาํตามที�อบรมมา บางท่านก็ปฏิบติัตาม บางท่านก็ยงั ส่วนผูที้�มาฟังหมอเขียว 
แต่มีกิเลสความหลง ติดพรหม 3 หนา้ ก็พูดขดัขวางบา้ง แต่ก็ช่างเขา เราก็ปฏิบติัตามหลกัของหมอเขียว
ต่อไป” 

(สมปรารถนา แสงแก่งพะเนา. สัมภาษณ์. 2557,  ตุลาคม 28) 
 

 
 
 



1414 
 

กรณีศึกษาที� 
2.90 นางวไิล เลิศวมิลชยัศิริ 
หญิงไทย 
จงัหวดัระยอง 
 

 

การปฏิบัติตามหลักการแพทย์วิถีรรม ช่วยประหยดัเงินมาก ใช้เฉพาะซื0 อของที� มี
ประโยชน์มาใช้ ไม่มีค่ายา มีแต่ค่าอาหารเท่านั0น นอกจากนั0นความทุกข์ที�มีก็ลดลง เพราะเชื�อและ
เขา้ใจในกฎแห่งกรรม และผลของกรรมอยา่งชดัเจน สามารถวางใจและยกจิตไดสู้งขึ0น เช่น เมื�อเจอ
ปัญหาตอ้งกลา้เผชิญหนา้ ตอ้งนิ�งก่อนแลว้จะเจอทางออก และเริ�มตน้ที�ตวัเราก่อน 

(วไิล เลิศวมิลชยัศิริ. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
2.91 คุณนวลจนัทร์ กาดกอง 
หญิงไทย 

 
ประโยชน์จากการดูแลสุขภาพตนเองไดท้าํให้เพื�อน ๆ ที�ป่วยไม่สบายจะมาถามดิฉนับ่อยมาก 

ดิฉนัก็จะแนะนาํทุกคน จากหนงัสือและ CD ของหมอเขียวบา้ง ทุกคนก็ดีขึ0น แลว้ก็กลบัมาป่วยใหม่ 
คงเป็นเพราะกรรมเก่าของเขา เพราะเขาจะสนใจหมอเขียวเฉพาะตอนป่วย 

ฟังการพูดขยายธรรมะของคุณหมอเขียว ยิ�งเขา้ใจไดง่้าย สิ� งที�ไม่เคยเขา้ใจก็เขา้ใจอย่าง
ลึกซึ0 ง ประโยชน์จากการดูแลสุขภาพตนเองไดท้าํใหเ้พื�อน ๆ ที�ป่วยไม่สบายจะมาถามดิฉนับ่อยมาก 
ดิฉนัก็จะแนะนาํทุกคน จากหนงัสือและ CD ของหมอเขียวบา้ง ทุกคนก็ดีขึ0น แลว้ก็กลบัมาป่วยใหม่ 
คงเป็นเพราะกรรมเก่าของเขา เพราะเขาจะสนใจหมอเขียวเฉพาะตอนป่วย ธรรมะอนัลึกซึ0 ง ทาํให้
ตอนนี0 มีความสบายใจ ทาํให้ดิฉันกลายเป็นคนสดใส น่ารักขึ0 นกว่าแต่ก่อนที�เป็นคนเครียด การ
ดาํเนินชีวิตก็ง่ายขึ0นมาก ปล่อยวางลงเกือบทุกอยา่ง และจะพยายามต่อไป ตอนนี0 รู้สึกวา่ไดพ้กักบั
ความเครียดเรื�องงานลง เพราะถา้เราปฏิบติัตวัตามแนวทางนี0  เราประหยดัเงินไดเ้ยอะมาก ที�สําคญั
ไม่ตอ้งเสี�ยงต่อยาสารเคมีต่าง ๆ ดีมากค่ะ 

  (นวลจนัทร์ กาดกอง. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 2) 
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กรณีศึกษาที� 
2.92 คุณพวงเพชร ช่างซอ  
หญิงไทย 
มะเร็งปอด  

หากไปหาหมอแผนปัจจุบนัจะตอ้งเสียเวลา เสียเงิน รวมทั0งอาจจะกดอาการเอาไว ้ทาํให้
เกิดการเรื0อรังเป็น ๆ หาย ๆ ต่อเนื�องยาวนานไปเรื�อย ๆ สําหรับมะเร็งปอดหากรักษาตวัที�กรุงเทพ ฯ 
มากทั0งค่าเดินทาง ค่ายา ค่าอาหาร รวมทั0งการเดินทางที�ใชเ้วลานาน ซึ� งทาํให้เกิดความเครียดทั0งทาง
ร่างกายและจิตใจ ผลที�ไดอ้าจเป็นทางตรงกนัขา้ม ความโปร่งโล่งเบาสบายใจมีผลมาก โดยเฉพาะ
ผูป่้วยมะเร็งปอดที�ตวัเองดูแลและญาติ ๆ ได้รู้เห็นการปฏิบติัตวัในการดูแลตวัเอง เมื�อเจ็บป่วย
เทคนิคทั0ง 9 ขอ้ ทาํให้ผูป่้วยเชื�อมั�นว่าเขาเองก็ทาํได้ เนื�องจากได้ปฏิบติัตวั และเห็นผลขา้งเคียง 
นอ้ยมาก แมจ้ะเลือกวธีิการรักษาทั0ง 2 แบบคือ แผนปัจจุบนัและทางเลือกวิถีพุทธ และในที�สุดหมอ
ไดบ้อกกบัผูป่้วยวา่หายแลว้ ต่อมาผูป่้วยไดใ้หค้าํแนะนาํวธีิการต่าง ๆ ไปยงัคนอื�น ๆ ในหมู่บา้น ทาํให้
มีคนทาํตาม ก็ช่วยใหข้ยายวธีิการนี0 ต่อไปเรื�อย ๆ 

การที�กายแข็งแรงขึ0นได้ตอ้งเริ�มมาจากจิตใจ การดูแลตนเองด้านสุขภาพได้ทาํให้เกิด
ความมั�นคงแข็งแรงอยา่งที�ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต เชื�อมั�นในศกัยภาพของตวัเองอยา่งเต็มที� ที�จะ
ดูแลแก้ปัญหาสุขภาพของตวัเอง กบัทั0งมีความมั�นใจที�จะแนะนาํผูอื้�นไดอ้ย่างเต็มที� เป็นบทเรียน
อนัมีค่า เป็นประสบการณ์ของชีวิตที�น่าประทบัใจ น่าตื�นเตน้ ไดใ้ชค้วามรู้ที�เรียนมา คาํแนะนาํจาก 
พี�นอ้ง ไดพ้ลงัจากหมู่กลุ่ม ทาํให้ไม่ตอ้งใชย้าเคมีหรือหมอแผนปัจจุบนัใด ๆ เลย ใชเ้วลาตั0งแต่เริ�ม 
มีอาการจนถึงวนัที�ไม่ตอ้งตื�นตอนกลางคืน แค่ 2 เดือนก็เห็นผล 

สังคมสิ�งแวดลอ้มที�มีการเอื0อเฟื0 อแบ่งปันยอ่มผาสุก “จิตที�คิดจะให้ประเสริฐกวา่จิตที�คิด
จะเอา” ไดเ้ลิกจากการทาํงานแบบโลก ๆ ที�เนน้กอบโกยมาทาํงานศูนยบ์าท เป็นจิตอาสาเต็มตวัเต็ม
เวลา ชีวิตนี0ตั0งใจวา่จะทาํความผาสุกที�ตน และสอนคนที�ศรัทธา ตามที�อาจารยห์มอเขียวไดส้อนไว ้
จึงมีความสบายกาย สบายใจ เขา้สู่สมดุลไดดี้ที�สุดเท่าที�เคยทาํมาในชีวติ”  

(พวงเพชร ช่างซอ. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28) 
 

 

กรณีศึกษาที� 
2.93 คุณศิริพร กาดกอง 

 

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพพึ�งตนเอง ทาํให้ไดป้ระหยดัมากในทุกเรื� อง 
ยกเวน้เรื�องหนงัสือ เพราะชอบอ่านมาก นอกนั0นประหยดัหมด ไม่เดินห้างอยา่งเคยแลว้ ยาก็เลิกกิน
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ทุกชนิด นอกจากนั0นยงัมีผลทาํให้มีความมีเชื�อมั�นว่าตวัเราเองจะสามารถเป็นหมอที�ดีที�สุดให้กบั
ตวัเองได้ เพราะแต่ละขอ้ของยาแต่ละเม็ด มีเหตุผลที�เชื�อถือได้ และเมื�อผ่านการพิสูจน์แลว้ ก็ยิ�ง
มั�นใจ แต่ยงัอยู่ในขึ0 นตอนการปฏิบติัที�ต้องทาํสมํ�าเสมอมากกว่านี0  การเปลี�ยนแปลงกับตวัเอง 
แมเ้พื�อน ๆ หรือญาติ ๆ จะไม่ค่อยสนใจเหมือนเรา แต่ก็เริ�มรับรู้มากขึ0น ส่วนคนใกล้ตวัที�สุดคือ 
พ่อบา้นนั0น ตอนนี0 เขาเขา้ใจไม่ต่อตา้นแลว้ เพราะเขาเห็นเราทาํจนชิน แต่ก็ยงัไม่คิดจะทาํตามแต่
อยา่งใด เพราะยงัแขง็แรงดีอยู ่(น่าจะเร็ว ๆ นี0 ) 

การเรียนรู้แพทย์วิถีพุทธ ได้มีความเปลี�ยนแปลงทางด้านกายและจิตใจด้วย หลังจากที�
เรียนรู้การลดกิเลสแลว้ ทาํใหอ้าหารรสชาติกินง่ายมากขึ0น รู้สึกชีวติเรียบง่ายมากขึ0นสิ�งดี ๆ ก็ตามมา 
พบกลัยาณมิตรมากมายที�หวงัดีและจริงใจ 

(ศิริพร กาดกอง. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.94 ตน้พนู นามสมมติ 

 
โครงการแพทยว์ิถีพุทธ เรียนรู้และปฏิบติัไดท้าํให้ใจเย็นลงมาก ทะเลาะเบาะแวง้กนั

นอ้ยลง สมยัก่อนหงุดหงิดง่าย เดีzยวนี0โมโหนอ้ยลง การลดกิเกสก็พอทาํได ้เรื�องสามารถลดเนื0อสัตว์
ลงไดม้าก ใจก็เยน็ลง กายก็เยน็ลงดว้ย จากเดิมเมื�อยเนื0อตวับ่อย จนตอ้งจา้งคนนวดขา ขา้งละ 20 บาท 
เดีzยวนี0 ไม่ตอ้งจา้งแลว้ และการกินแบบพอเพียงตามสูตรหมอเขียว ลดค่าใชจ่้ายไดเ้ยอะมาก จากที�
เคยใช ้2,000-3,000 บาทต่อเดือนลดเหลือแค่ 600-700 บาทต่อเดือนเท่านั0นค่ะ 

 (ตน้พนู นามสมมติ. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28) 

 

 
กรณีศึกษาที�  
2.95 คุณสงกราน มาประสบ 

 

เชื�อและศรัทธาแนวทางแพทยว์ิถีพุทธ จึงใช้มาตลอด แมมี้ความกงัวลกบัค่าความดนัที� 
ไม่ปกติอยู่บา้ง เพื�อนตอ้งการให้ทานยาต่อ โดยเฉพาะตอนที�เป็นไข ้ความดนัจะสูงมาก แต่ไม่ยอมทาน 
ใชแ้นวแพทยว์ิถีพุทธ จนอาการไขห้ายความดนัค่อย ๆ ลงภายใน 2 วนั และขอบอกวา่ใชว้ิธีนี0 เป็น
อะไรที� ประหยดัมากเพราะงดยามา 2 ปี เมื�อก่อนถา้ไม่สบายต่าง ๆ ตอ้งนอนโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 
3 วนั และตอ้งใช้ยาฆ่าเชื0อต่อเนื�อง แต่มาปฏิบติัแล้วไม่ตอ้งใช้ยาและหายเร็วโดยใช้เวลาไม่เกิน 2 วนั 
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ส่วนในเรื�องการแกปั้ญหาก็เริ�มวางใจในเรื�องต่าง ๆ ไดดี้ขึ0น ไม่เอางานเป็นใหญ่ คลายกงัวล แมมี้
งานคั�งคา้งอยูเ่สมอ 

(สงกราน มาประสบ. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.96 คุณศิริวรรณ รูปโฉม 

 
“ใชธ้รรมะพิจารณาบาปบุญ ก็จะยอมรับไดทุ้กอยา่ง ตลอดเวลาที�ใชแ้พทยว์ิถีธรรม จิตใจ

เบิกบานสดใสมาก เหมือนเกิดใหม่ ไดเ้รียนรู้ความเพียร ความไม่พร้อม ความพอดี และยอมรับ
วบิากกรรมดว้ย หากทาํทุกขอ้เตม็ที�แลว้ยงัดีไม่พอ หรือยงัไม่ดีเท่าที�ใจตอ้งการ ใหย้อมรับเรื�องวิบาก
กรรมดว้ยค่ะ” 

“ส่วนใหญ่คนรอบข้างยอมรับ และให้กาํลังใจ แต่ก็มีบา้งส่วนที�จะงงกบัเรา จากการ
แต่งตวั การกิน เราจะไม่ทานเนื0อสัตว ์ญาติ ๆ ก็จะห่วงวา่ขาดสารอาหาร เราผอมลงแต่ก็บอกเขาว่า
เราสบายนะ ทุกวนันี0ไม่ตอ้งทานยา ทุกคนก็ดูจะยอมรับมากขึ0น” 

“ตอ้งฝึกใหแ้กร่ง และดีกวา่นี0  เพียรใหม้ากยิ�งขึ0น ทาํดีแลว้แต่ยงัไม่ดี พิจารณาโทษหรือ
ประโยชน์ใหม้าก ๆ คงตอ้งเรียนรู้อีกเยอะค่ะ 

“ลดค่าใชจ่้ายมาก ประหยดัไดม้าก เขา้เซเวน่นอ้ยลงสุด ๆ เดินเขา้ไปไม่อยากซื0ออะไรเลย 
นํ0 าขวด เป๊ปซี�  นมเปรี0 ยว เลย ์ขนมอีกมากมายที�เราเคยซื0อ หายไปจากชีวิตประจาํวนั เพราะเมื�อ
พิจารณาประโยชน์แลว้นอ้ยเกินจนไม่มีประโยชน์อะไร” 

(ศิริวรรณ รูปโฉม. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.97 คุณสุภาพร สุวรรณวุฒิชยั 

 

ประหยดัค่าอาหาร ค่ายาบางอยา่งไดม้าก เช่น ก่อนที�จะเรียนรู้แพทยว์ิถีพุทธ จะมีอาการ
เลือดออกเวลาถ่ายหนัก ตอ้งใช้ยาเหน็บทวารหนักจากอาการริดสีดวงทวาร และการปฏิบติัแนว
พอเพียง ประหยดัค่าอาหารเสริมที�คิดวา่กินเพื�อใหสุ้ขภาพดี นอนหลบัสบาย หายปวดศรีษะ ขวดละ 
1,300 บาท เดือนละ 1 ขวด ตอนนี0 ตดัออกไปจากชีวิตเพราะร่างกายสมดุลก็ไม่เกิดอาการนั0นแลว้ 
ดา้นจิตใจก็มีความสุข เบิกบาน ความเป็นอยูผ่าสุกกวา่เดิม การใชชี้วิตที�ประหยดัเรียบง่าย สามารถ
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ทุกสิ� งทุกอย่างแก้ปัญหาไดโ้ดยง่าย โดยการคิดพิจารณาและวาง เช่น เคยถูกโกงกลายเป็นคนจน
ภายใน 3-4 เดือน ชีวิตเปลี�ยนไปหมดทุกอย่าง โชคดีที�ไดรู้้จกัธรรมะไดฟั้งท่านอาจารยห์มอเขียว
บรรยายช่วยใหค้วามทุกขใ์จค่อย ๆ คลายออก และคิดไดแ้ลว้วา่เราคงเคยทาํมามากกวา่นั0น เชื�อเรื�อง
กรรมค่ะ ชาตินี0ชาติหนา้ เมื�อคิดวา่เราคงเคยทาํมา ทาํให้จิตใจไดค้ลายความคิดแคน้ต่อคนที�เคยโกง
ลดลงเรื�อย ๆ จนไม่เหลือ ฐานะความเป็นอยูก่็ ๆ ไม่ลาํบากอะไร เมื�อเรามีองคค์วามรู้ดี ๆ จึงอยากจะ
แนะนาํให้คนที�เรารักและปรารถนาดีให้รับรู้ดว้ย การแนะนาํผูอื้�นโดยการทาํให้เป็นตวัอยา่งดีที�สุด 
และการบอกเล่าให้ฟังโดยไม่คาดหวงัว่าเขาจะปฏิบติัตาม แต่เมื�อเขาเห็นการเปลี�ยนแปลงด้าน
สุขภาพในทางที�ดีขึ0น ผูอื้�นก็ถามเอง อยากรู้เรื�องแพทยว์ถีิพุทธและไดแ้นะนาํไปโดยไม่ตอ้งบงัคบั  

(สุภาพร สุวรรณวุฒิชยั. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.98 คุณจนัทร์พิมพ ์สิริรักษ ์

 

ก่อนจะมารักษาตามแบบแพทย์วิถีธรรม จะเป็นคนเครียด ขี0 บ่น เอาใจใส่คนทั0งมวล
รอบตวั เมื�อเวลาผ่านไป 2 ปี 7 เดือนปฎิบติัตนตามแนวแพทยว์ิถีพุทธ สามารถกอบกู้จิตใจหรือ
ยกระดบัจิตใจของตวัเองไดดี้มาก ใจเริ�มเบาขึ0น ด้านค่าใช้จ่ายก็ประหยดัได้มากทีเดียว ร่างกายมี 
พลงั ทาํงานอยา่งเตม็ที� สมองก็ใชง้านไดดี้เกือบเท่าเดิม เมื�อเห็นผลก็จะบอกต่อ แต่ใชห้ลกัพรหม 3 หนา้ 
ครั0 งแรกจะแนะนาํให้คนอื�นคร่าว ๆ ก่อน เมื�อมีคนสนใจจะอธิบายต่อถ้าไม่มีคนสนใจจะไม่พูด  
และเนน้แนะนาํวธีิการของการแพทยว์ถีิพุทธ โดยบอกต่อ แบ่งปันใหค้นอื�นมากกวา่จะคิดทาํรายได”้ 

(จนัทร์พิมพ ์สิริรักษ.์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28) 
 
 

กรณีศึกษาที� 
2.99 คุณวชิยั จตุภทัร์ 

 

“ค่าใชจ่้ายลดลง ลดการใชย้าเคมี และลดการเดินทางไปหาหมอ” 
“จิตใจแจ่มใสขึ0นเรื� อย ๆ รวมทั0งคนในครอบครัว” สามารถแบ่งปันให้ผูอื้�นได้มากขึ0น 

มีแนวในการช่วยเหลือสังคมด้วยการแนะนาํการดูแลสุขภาพ และที�สําคญัการฟังธรรมะทาํให้
สามารถพิจารณาขอ้ดีขอ้เสีย แมจ้ะมีโอกาสเอื0อให้เราทาํชั�วได ้หรือผิดศีลแต่เราก็ไม่ทาํ การเอาชนะ
ความอยากได ้ทาํใหเ้ราเป็นสุขมากวา่แต่ก่อน 

(วชิยั จตุภทัร์. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28) 
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กรณีศึกษาที�  
2.100 คุณนิรมล เอื0อเศรษฐกานต ์

 
ยงัไงกิเลสก็มกัจะชนะ โดยเฉพาะเรื�องกาม การกินของอร่อยและอาหารรสจดั รู้แต่ก็ยงั

ไม่สามารถตดัได ้อาการไม่สบายก็จะยงัไม่หายขาดง่าย ๆ แต่ก็ทาํใจ ไม่เร่งผล หายก็ไดไ้ม่หายก็ได ้
หายเมื�อไหร่ก็ได้ หายชาตินี0 ก็ได้ หายชาติหน้าก็ได้ การปฏิบติัอย่างไม่ลดละ ทาํให้ญาติพี�น้อง 
ครอบครัว แมก้ระทั�งพระสงฆก์็ไดรั้บความรู้นี0ดว้ย 

(นิรมล เอื0อเศรษฐกานต.์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.101 อุบาสิกาทศันีย ์เลียดทอง 

 
ด้านร่างกาย “เชื�อในกฎแห่งกรรมและผลของกรรม ไม่กลัวตาย ไม่กลวัโรค ไม่เร่งผล  

ไม่กงัวล” ด้านสังคม “สังคมรอบขา้งยอมรับและเห็นว่ามีสุขภาพดีขึ0นจริง” ด้านจิตวิญญาณ  
“จะลดกิเลส ใชธ้รรมะช่วยขดัเกลาจิตใจ ไม่ติดยดึ พิจารณาความไม่เที�ยง” 

 (ทศันีย ์เลียดทอง. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
2.102 คุณประภาวลัย ์เล็กประสมวงค ์ 
หญิงไทย อาย ุ54 ปี อาชีพ จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ  

 

 
 
ด้านการยอมรับจากครอบครัวและสังคม “คนในครอบครัวมีแต่ความรักความเข้าใจ

ตลอดจนคนรอบขา้งอื�นก็มีทศันคติที�ดียอมรับมากขึ0น” 
ดา้นจิตวญิญาณ “จะลดกิเลส ใชธ้รรมะช่วยขดัเกลาจิตใจ รู้จกับาปบุญคุณโทษ และมี

ความกตญั�ู ส่วนจิตใจโล่งโปร่ง เบาสบายคลายกงัวล เบิกบานไม่หดหู่” 
ดา้นการรักษาสุขภาพร่างกาย “ปกติเบิกได ้แต่เมื�อมารักษาแบบแพทยว์ิถีธรรม อยู่อย่าง

เรียบง่าย และมีประโยชน์สูงสุดรักษาไดต้รงจุดรู้เหตุแห่งทุกข์ ทาํให้งบประมาณ สามารถนาํไป
ช่วยเหลือผูอื้�นที�เดือนร้อนมากกวา่” 

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค.์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28) 
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กรณีศึกษาที� 
2.103 คุณพชัรีย ์พรหมทอง 

 
ดา้นร่างกาย “ถา้มีอาการเจบ็ป่วยเล็กนอ้ย เมื�อปฏิบติัตามแพทยว์ถีิพุทธ สามารถหายได้

ภายใน 1 วนั ถา้มีอาการเจบ็ป่วยมาก อาจตอ้งใชเ้วลาหลายวนั การเชื�อในกฎแห่งกรรม ไม่กลวัตาย 
ไม่กลวัโรค ไม่เร่งผล ไม่กงัวล ทาํใหห้ายโรคเร็ว”  

ดา้นสังคม “สามารถช่วยญาติพี�นอ้งและผูอื้�นใหรู้้จกัพึ�งตนและปฏิบติัธรรมไปดว้ย” 
ดา้นจิตวญิญาณ “ไม่ยดึติด พิจารณาประโยชน์ของการไม่เสพ ไม่ติด พิจารณากรรมมีจริง

และความไม่เที�ยง” 
ดา้นเศรษฐกิจ “ไม่มีค่าใชจ่้าย สามารถหลีกเลี�ยงยาเคมีเขา้ร่างกาย” 

(พชัรีย ์พรหมทอง. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
2.104 นางศิริกานต ์รังคะวภิา  
หญิงไทย อาย ุ52 ปี  
อาชีพ เจา้ของร้านนํ0าผกัปั�น และขนมไทย 
จงัหวดั นครพนม     

 
เริ�มจากปี 2555 ในครั0 งนั0นเกิดการเจบ็ป่วยดว้ยอาการขาบวม เกือบจะเดินไม่ได ้ และได้

ไปรับการรักษาจากแพทยแ์ผนปัจจุบนัอยูห่ลายแห่ง ก็ไดรั้บแต่ยากลบัมาทานที�บา้น ซึ� งโดยปกติจะ
ไม่ค่อยชอบทานยาอยูแ่ลว้ จึงคน้หาวธีิรักษาแบบธรรมชาติบาํบดัจนพบคุณหมอเขียว จากรายการ
คนคน้คน  

ในกลางเดือนกรกฎาคมปี 2555 ไดม้าเขา้ค่ายสุขภาพ และพระไตรปิฎกหลกัสูตร 7 วนั 
ตามหลกัยา 9 เมด็ ของแพทยว์ถีิธรรม โดยอาจารยห์มอเขียวและจิตอาสา จุดเปลี�ยนในครั0 งนั0นคือ 
อาหารมงัสวิรัติรสจืด ที�ช่วยปรับสมดุลใหท้างร่างกายและจิตใจ ของขา้พเจา้ ทาํใหลื้มสาเหตุของ
การเจบ็ป่วย แต่ไดปั้ญญาในการปรับเปลี�ยนวถีิชีวิต ใหส้มดุลกบัตนเองอยา่งพอเพียง และเบิกบาน
จากการเจบ็ป่วยของพอ่บา้น ที�ไม่หายขาด จนเป็นเหตุให้ตอ้งเทียวมา สวนป่านาบุญ 1 อยูบ่่อยๆ จึง
ไดรั้บวฒันธรรมความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย แบบสมดุลจากพี�นอ้งจิตอาสาทุกท่าน เกิดศรัทธา เป็น
แรงเหนี�ยวนาํ ให้อยากช่วยผูอื้�นบา้ง เพราะไดเ้ขา้ใจวา่ ความเจบ็ป่วยเป็นทุกขอ์ยา่งยิ�ง 

ไดก้ลบัไปปฏิบติัตามคาํอาจารยห์มอเขียว " ทาํความผาสุกที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา " 



 

การมาแต่ละครั0 งไ
จะทาํใหเ้ราลาํบากใจ แต่ก็ไ
ความหมายที�วา่ " หมู่มิตรดี 

ชีวติที�เหลือจากน0
ขอกราบคาราวะอ

3. บันทกึกลุ่มตัวอย่างจา

แพทย์วถิีพทุธ เครือข่าย

การแพทย์วถิีพทุธ ระห

กรณศึีกษาของจิตอาสาแล
3.1 กรณศึีกษาผล

หลกัการแพทย์วถิีพุทธ และ

2557 มีดังนี3 

1. จิตอาสา: คุณเส
ประสงค ์จงัหวดัอุบลราชธา

 
กลุ่มผูป่้วยที�ไม่ใช

 
กรณีศึกษาที� 
3.1 นางสาวเสาวนีย ์สอนอา
หญิงไทย อาย ุ55 ปี  
จงัหวดัอุบลราชธานี 

ประวติัการเจบ็ป่ว
- ซีสตเ์ตา้นมทั0ง 

(สปส.) และโรงพยาบาลศิริร

รั0 งไดเ้รียนรู้ในการลด ละ เลิก กิเลสไปเรื�อยๆ ถึงแมว้า่ก
แต่ก็ไดรั้บพลงัหนุนนาํ จากความพากเพียรของ ผูป้ฏิบตั
ิตรดี สหายดี สังคมสิ�งแวดลอ้มดี คือทั0งหมดทั0งสิ0น " 
ากนี0ไป ขอมาเป็นผเีสื0อตวันอ้ยนอ้ย อยูใ่นหมู่กลุ่ม ช่วยก
าวะอาจารยห์มอเขียว ดว้ยใจศรัทธา 

(ศิริกานต ์รังคะวภิา. บนัทึก

่างจาก ผู้ใช้การแพทย์วถิีพทุธที5แนะนําและเกบ็บ

ือข่ายแพทย์วถิีพทุธ นักศึกษาแพทย์วถิีพทุธ แล

ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2558 (ประเภทข้อมูลท

สาและนักศึกษาแพทย์วถิีพทุธ) 
าผลการใช้การแพทย์วถิีพุทธ ของผู้ใช้การแพทย์วิถีพุท

และเกบ็บันทึกกรณีศึกษาโดยจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ระ

คุณเสาวนีย ์ สอนอาจ จงัหวดัอุบลราชธานี (พยาบาลโรง
าชธานี) 

ไม่ใชย้าตามแผนการรักษาของแพทย ์

นอาจ 

 
บ็ป่วย 

มทั0ง 2 ขา้ง ประมาณ 20 ปี (เคยรักษาที�โรงพยาบาล
ศิริราช)  
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มว้า่กระแสของโลกธรรม 
ฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ คือ

่วยกนัขยบัปีกวถีิธรรม  

นัทึก. 2557, ธนัวาคม 9) 
 

เกบ็บันทึกโดยจิตอาสา

และประชาชนผู้ที5ใช้

มูลที5 8 แบบบันทกึ

ทธ ที5ได้รับการแนะนํา

ระหว่างปี พ.ศ. 2553–

ลโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

าบาลสรรพสิทธิประสงค ์
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- เหนื�อยผดิปกติ นอนรู้ส
กํ0ากึ�ง และแพทยใ์หต้ดัสินใจเองเรื�อง

- นิ�วที�ไตและท่อไตเคยท
- ปวดศีรษะบ่อยปวดไหล
- ปวดไมเกรนมีอาการรุน
- ปัสสาวะบ่อยตอนกลาง
- วงิเวยีนง่าย ร้อนวบูวาบ
- เจบ็แปล๊บ ๆ จากปลายน
- กระดูกสันหลงัทบัเส้นป
- จากการตรวจสุขภาพปร
- หลงัใชย้าฆ่าพยาธิ2 ปี ม
- ผลตรวจเลือด พบตบัทาํ
- ผลอลัตร้าซาวด์ตบัปกต

ขนาด 2 และ 3 เซ็นติเมตร 
การดูแลสุขภาพตามหลกั 
สุขภาพแขง็แรง หลงัจากด
อาการต่าง ๆ ทุเลา แล

วงิเวยีน-ร้อนวบูวาบตามตวั-เจบ็แปล
อาหารเป็นพิษ  
 

ร่วมตอ้นรับ และใหข้อ้มูลแพท
 นพ.ธีรพล เจนวทิ

 
 (เสาวนีย

 

อนรู้สึกเหมือนถูกผอีาํ แพทยส่์งวนิิจฉยัโรค DRTA 
เรื�องการใชย้ารักษาตลอดชีวติ  
คยทาํ IVP 3 ครั0 ง  
ไหล่เกือบทุกวนั 

ารรุนแรง 1-3 ครั0 งต่อเดือน 
ลางคืน ๆ ละ 2-3 ครั0 งและนอนหลบัยากหลงัจากตื�นเขา้ห
วาบตามตวั 

ลายนิ0วเทา้ สูงขึ0นมาเรื�อย ๆ จนถึงเข่า  
เส้นประสาทบริเวณเอว  
พประจาํปี พบไข่พยาธิใบไมต้บั  
ปี มีอาการเจบ็บริเวณชายโครงขวา  

บัทาํงานผดิปกติเล็กนอ้ย  
ปกติ แต่พบซีสตที์�ไตขวาขนาด 1 เซ็นติเมตรและพบก

ลกั “แพทยว์ถีิธรรม” 

จากดูแลตวัเอง ตามหลกั “แพทยว์ถีิธรรม” 
 และหายได ้ โดยไม่ไดใ้ชย้าจากโรงพยาบาล-ไมเกรน
แปล๊บ ๆ จากปลายเทา้ถึงเข่า-ตะคริว-ซีสต-์อาการเจบ็ชา

แพทยว์ถีิธรรม * นพ.วนิยั สวสัดิวร เลขาธิการ สปสช
จนวทิยา ผอ.สปสช. เขต 10 จงัหวดัอุบลราชธานี 

วนีย ์สอนอาจ. บนัทึการนาํเสนอแพทยว์ถีิธรรม.  2557

A ผลการตรวจ

เขา้ห้องนํ0า 

พบกอ้นที�มดลูก 

รน-ปวดศีรษะ-
บ็ชายโครงขวา-

ช. และ * 

557, ตุลาคม 24) 
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กรณีศึกษาที� 
3.2 กีว ีนามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ15 ปี 
ต.หวัดอน อ.เขื�องใน จงัหวดัอุบลราชธานี  
 

โรคหรืออาการ: เนื0องอกที�แกนสมองผา่ตดั แต่เนื0องอกยงัเหลือ 20 % ไม่มียารักษา & อาจ
ตอ้งผา่ตดัซํ0 า 

การแก ้ไข: ลดเนื0อ นม ไข่ (กินปลา) เพิ �มผกัผลไมฤ้ทธิ8 เย ็น ดื�มนํ0 าคั0นใบย่านาง 
เช้า -เย็น เป็นเวลา 3 เดือน MRI ผลไม่พบเนื0องอก 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.3 แกว้มงักร นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ42 ปี 
บา้นโนนคาํ ต.โนนคอ้ จงัหวดัศรีสะเกษ 
 

โรคหรืออาการ: วิงเวียนง่าย ไขมนัในเส้นเลือดสูง กินยานาน 1 ปี ผลเลือดปกติเมื�อ
หยดุยา 5-6 เดือน กลบัมีอาการวงิเวยีน Chol.= 350 TG.= 400  

การแกไ้ข: ดื�มนํ0าใบยา่นาง 3 เดือน และปรับอาหาร พบวา่ผลเลือดปกติ (Chol. = 125,   
TG. = 93) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.4 กระวาน นามสมมติ 
ชาย อาย ุ81 ปี  
บา้นเลิงบาก ตาํบลนาโพธิ8  จงัหวดัอุบลราชธานี  

 

โรคหรืออาการ :ความดนัโลหิตสูง & เกาต ์
กินยา ของโรงพยาบาลชุมชน 2-3 ปีอาการไม่ทุเลา ปวดบวมตาม ขอ้มือ-เทา้ กินสัตวปี์ก

ไม่ได ้ 
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การแกไ้ข:ดื�มนํ0าคั0นใบยา่นางเชา้เยน็ 3 เดือน หายปวด หายบวม กินสัตวปี์กได ้ และ
ทาํงานจกัสานขายได ้
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.5 กวางตุง้ นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ56 ปี  
 ต.หนองบก จงัหวดัอุบลราชธานี 

 
โรคหรืออาการ: กระดูกบริเวณบั0นเอวกดทบัเส้นประสาท ทาํให้ปวดเอวมาก และมี

อาการชาลงขาซ้าย ต้องนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล 2 สัปดาห์ ทาํกายภาพต่อ 2-3 เดือน  
ปวดไม่ทุเลา แพทยน์ดัผา่ตดั  

การแกไ้ข : ได้ทาํโยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหารตาม DVD 2 ชั�วโมงทุเลาปวดลง
และไดย้กเลิกการผา่ตดั ไม่ถ่ายอุจจาระ  ไม่ผายลม ไม่เรอมา 5 วนั ทอ้งโต อึดอดัมาก รับยาจาก
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ8  2 ครั0 งไม่ดีขึ0น แพทยจึ์งนดักลืนแป้ง เพื�อดูระบบทางเดินอาหาร 

การแกไ้ข: ก่อนวนันัดกลืนแป้งไดท้านํ0ามนัเขียวตรีมรกตทั�วทอ้งและดื�มนํ0าย่านาง 1 
แกว้ ผสมดว้ยนํ0ามนัเขียวตรีมรกต 3-4 หยดหลงัจากดื�ม 5 นาที สามารถเรอไดใ้ห้รับประทานส้มโอ
อีก 4 กลีบ 2-3 ชั�วโมง ต่อมาจึงถ่ายอุจจาระได ้สบายตวั ใหดื้�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ และปรับอาหาร
ฤทธิ8 เยน็ ภายใน 2-3 วนั อาการหายเป็นปกติ ผลตรวจโดยการกลืนแป้งปกติ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.6 ขนุน นามสมมติ 
หญิง อาย ุ54 ปี  
อ.เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

โรคหรืออาการ: มีจุดแดง ๆ คนัทั�วขา แขน หนา้อก แพทยใ์หท้าและกินยา แต่อาการ 
ไม่ทุเลา คนัจนนอนไม่ได ้แพทยบ์อกวา่เป็นภูมิแพ ้

การแกไ้ข: ทาบริเวณที�คนัดว้ยนํ0 าปัสสาวะ ดื�มนํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ และนํ0 าปัสสาวะ ใช้
ดีทอ็กซ์ แช่มือ-เทา้ และพอกผงถ่านดินสอพอง ปรับอาหารนาน 2 เดือน อาการคนัหายเป็นปกติ 
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กรณีศึกษาที� 
3.7 แคนตาลูป นามสมมติ 
หญิง อาย ุ68 ปี 
ต.ท่าทราย อ.เมือง จงัหวดันนทบุรี 
 

โรคหรืออาการ: เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ไขมนัสูง-ผล X-ray พบกระดูกกดทบั
เส้นประสาท เป็นมา 2-3 ปี ปวดบริเวณกน้หย่อนมาก รักษาโดยกายภาพบาํบดั และฝังเข็ม 4 ครั0 ง  
ไม่ดีขึ0น มีอาการคนัหูทั0งสองขา้ง นาน 10 ปี รักษาที�โรงพยาบาลไม่ดีขึ0น มีแผลร้อนในที�ปากบ่อย 

การแกไ้ข: ใชน้ํ0ากลั�นสมุนไพรฤทธิ8 เยน็เช็ดในหู 5 วนัหาย 
 โยคะ กดจุดลมปราณ กายบริหารตาม DVD 2 ชั�วโมง ทาํ 1 อาทิตยอ์าการดีขึ0น 
นั�งสมาธิได ้ปัจจุบนัเกือบปกติ และไม่เกิดแผลร้อนในเลย 

 

 
กรณีศึกษาที�  
3.8 แครนเบอร์รี�  นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ48 ปี 
 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี  

โรคหรืออาการ: แน่นหน้าอก แพทย์วินิจฉัยเป็นถุงลมโป่งพอง นอนรักษาตัวที�
โรงพยาบาล 3 วนั ฉีดยา กินยา แลว้กลบับา้น แต่อาการไม่ดีขึ0น จึงเปลี�ยนแพทยไ์ด ้X-ray และ
ทดสอบเป่าปอด แพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นพงัผดืหุม้ปอด กินยา 5 วนัไม่ดีขึ0น 

การแกไ้ข: ดื�มนํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็เจือจางแทนนํ0 า ปรับอาหาร ดีท็อกซ์ดว้ยนํ0 าสมุนไพร
ฤทธิ8 เยน็ และนํ0าปัสสาวะ กดจุด-โยคะกวัซานาน 10 เดือน อาการปกติ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.9 เงาะ นามสมมติ 
หญิง อาย ุ63 ปี 
ต.บา้นแขม อ.พิบูลฯ จงัหวดัอุบลราชธานี 
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โรคหรืออาการ : ทอ้งอืด แน่น ทอ้งโตจนติดกระดุมใตห้นา้อกไม่ได ้ รับประทานอาหาร
ไม่อิ�ม หายใจไม่อิ�มแพทยบ์อกเป็นโรคกระเพาะอาหาร กินยามา 2 ปีปวดกลา้มเนื0อ 

การแกไ้ข : ไดย้นิคนพดูวา่กินนํ0ายา่นางดี จึงคั0นดื�มบา้งบางครั0 งเคี0ยวกินนํ0า แลว้คายกาก
ทิ0ง กินเกือบทุกวนันาน 1 ปีปัจจุบนัไม่มีอาการผดิปกติ ทอ้งยบุลง กินขา้วอิ�ม หายใจอิ�ม ไม่เจบ็คอ  
ไม่เป็นหวดั ไม่ตอ้งบีบนวดตวัอีก 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.10 บวัสาย นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ52 ปี 
 อ.ศรีเมืองใหม่ จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

โรคกระเพาะอาหาร ทานยา 3 ชนิดดื�มนํ0ายา่นาง 1 อาทิตย ์อาการทุเลา และดื�มต่อเนื�องจนหาย 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.11 ชมพู ่นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ37 ปี  
ต.ในเมือง อ.เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี  
 

โรคหรืออาการ : มีกอ้นที�เตา้นม 1.5 เซ็นติเมตร ตรวจพบที�โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
แพทยใ์หร้อดูอาการ 3 เดือน 

การแกไ้ข : ดื�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ ใบยา่นาง ใบเตย ใชเ้วลา 3 เดือน ไม่ไดป้รับอาหาร
อื�น ผลการตรวจอลัตร้าซาวด์ปกติ 
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.12 เชอร์รี นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ45 ปี  
ต.เปือย อ.ลืออาํนาจ จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
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โรคหรืออาการ : เจบ็บริเวณปีกมดลูกซา้ย ประมาณ 1 เดือน เจบ็มากขึ0น และกวา้งออกมี
อาการวนัละ 2-3 ครั0 ง คลาํไม่พบกอ้น ไม่ไดไ้ปพบแพทย ์

การแกไ้ข : ดื�มนํ0าคั0นใบยา่นางอยา่งเดียว 20 ใบตอนทอ้งวา่ง ประมาณ 2 เดือนกวา่ อาการ
เจบ็หาย อาการทั�วไปเป็นปกติ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.13 กะหลํ�าปลี นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ27 ปี  
อ.วารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

โรคหรืออาการ: จากผลเอกซเรยพ์บ นิ�วไต จาํนวน 1 เมด็ ขนาดเท่าเม็ดถั�วลิสง 
การแกไ้ข: ดื�มนํ0าตม้รากเตยหอม รากหญา้คา รากหญา้ขดัมอญ จาํนวนเท่ากนัขนาด 1 กาํ

มือตนเอง ตม้ดื�มแทนนํ0า 2 เดือนต่อมาผูป่้วยปัสสาวะมีสีแดง 2-3 ครั0 ง แสบมาก ไปเอกซ์เรยต์รวจ
ไม่พบกอ้นนิ�ว 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.14 กะหลํ�าดอก นามสมมติ 
 ชาย อาย ุ62 ปี 
 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

โรคหรืออาการ : มีไข ้ปวดศีรษะ แพทยพ์บวา่เป็นวณัโรคที�สมอง ไดย้าเมด็มากินนาน 2-
3 เดือน เกิดอาการแพย้า แมป้รับเป็นยาฉีดก็แพย้าอีกมีอาการคนั ปวดแสบปวดร้อนทั0งตวั ทายาก ็
ไม่หายคนั แพทยบ์อกวา่หากแพย้าชุดที� 3 อีกก็ไม่รู้จะใหย้าตวัไหน ผูป่้วยจึงกลบับา้น ขอหยดุยา 
ทุกตวั บอกญาติวา่ ยอมตาย กินขา้วไดมื้0อละ 2-3 คาํ ตอ้งพยงุเดินในบา้งครั0 ง วนัที�พบ ผูป่้วยมี
ลกัษณะเหมือนไฟไหมท้ั0งตวั 

การแกไ้ข : ดื�มนํ0าคั0นใบยา่นาง ใบบวับก ทุกวนั เกือบ 2 เดือน อาการดีขึ0นจนปั�นจกัรยาน
ไดว้นัละ 5 กิโลมเตร กินอาหารไดม้ากขึ0นประมาณ 10 เดือน รอยดาํ ๆ เหมือนไฟไหมที้�ผวิหนงัดี
ขึ0นมาก จนเกือบเป็นปกติ ล่าสุดผูป่้วยไม่ไดดื้�มนํ0าสมุนไพร 2 เดือน เพราะไม่สะดวกรู้สึกไม่ค่อย
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สบายอีก จึงกลบัมาดื�มเพียง 2-3 วนั ก็ดีขึ0น ภรรยาผูป่้วยเล่าวา่หากกินไก่จะปวดเข่า แต่ถา้กินนํ0า
ยา่นางก่อนจะกินไก่ปิ0 งได ้ไม่มีอาการปวดเข่า 
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.15 ขมิ0น นามสมมติ  
ชายไทย อาย ุ22 ปี (ขอ้มูล ปี 2552) 
ต.ก่อเอ ้อ.เขื�องใน จงัหวดัอุบลราชธานี   
 

โรคหรืออาการ : สิวอกัเสบตามใบหนา้ มีมากที�จมูก เป็นฝีที�กน้ และบริเวณขาหนีบ ใชย้า
แกอ้กัเสบเป็นประจาํ 

การแก้ไข : ดื�มนํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เย็น ใบย่านางใบเตย อาทิตยล์ะ 3-4 วนั นาน 2 เดือน  
สิวยบุลง ไม่เกิดฝีอีก 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.16 ตะขบ นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ42 ปี 
อ.เลิงนกทา จงัหวดัยโสธร 
 

โรคหรืออาการ : 1.เหงือกบวมหลงัถอนฟันมา 1 อาทิตยมี์อาการปวดตอ้งทานยาแกป้วด 
2.มีตุ่มหนองที�เหงือกเรื0อรังมา 3-4 เดือน 

การแกไ้ข : ใชใ้บยา่นาง อ่อมแซบ อยา่งละ 1 กาํมือคั0นไดน้ํ0 าเขม้ขน้ 1 ขวด ใช ้1 ใน 3 ส่วน 
ผสมนํ0าดื�มทนัที อีก 2 ส่วนผสมดื�มแทนนํ0า ก่อนอาหารและตอนทอ้งวา่ง นาน 2 วนัอาการหายเป็นปกติ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.17 แตงโม นามสมมติ  
หญิงไทย อาย ุ55 ปี 
อ.พนา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
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โรคหรืออาการ : ที� 1.มีกอ้นเนื0อใตค้าง ขา้งขวา ขนาดประมาณ 2 นิ0วมือ แสบที�คอ พูด
นานเสียงจะแหบ กลืนนํ0าลายลาํบาก กินเผด็จะจี1ดขึ0นขมบัขวา เป็นมา 4-5 ปี 

การแกไ้ข : ใชเ้วลา 2 เดือน กอ้นเนื0อยบุลง ไม่แสบคอ แต่ยงัมีอาการจี1ดที�ขมบัขวาจึงให้
ดื�มปัสสาวะก่อนนอนเพิ�มอีก 1 ครั0 ง 

โรคหรืออาการ : เจบ็ฝ่าเทา้ทั0งสองขา้ง เหมือนเขม็ทิ�มทุกเชา้ ตอ้งบีบนวดประมาณ 10-20 
นาทีจึงจะเดินได ้

การแกไ้ข : กวัซาก่อนนอน เพียง 1 ครั0 ง ตอนเชา้รู้สึกดีขึ0น และเดินไดโ้ดยไม่ตอ้งนวด 
หมายเหตุ : ใชน้ํ0าปัสสาวะหยอดตา ช่วยแกอ้าการตาแหง้ (เดิมใชน้ํ0าตาเทียม ) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.18 แตงไทย นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ34 ปี 
 ต.วารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

โรคหรืออาการ : ปวดประจาํเดือน ตอ้งทานยาทุกครั0 ง แมแ้ต่งงานแลว้ 3 ปีแลว้ ยงัตอ้งกิน
ยาครั0 งละ 3 ชนิด และตอ้งลางาน ตอ้งการมีบุตร แต่ยงัไม่มี 

การแกไ้ข : หยอดหูดว้ยนํ0าสกดัยา่นาง หายหูอื0อทนัที 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.19 ทุเรียน นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ15 ปี 
บา้นพกัโรงพยาบาลสรรพสิทธิ8  จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

โรคหรืออาการ : เลือกกาํเดาออกอาทิตยล์ะประมาณ 1 ครั0 ง เป็นมาประมาณ 1 ปี 
การแกไ้ข : ดื�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ ใบยา่นาง ใบเตย ใบบวับก เพิ�มปริมาณขึ0นกวา่ที�เคยดื�ม 

ดื�ม 4 วนัต่อสัปดาห์ และปรับอาหารฤทธิ8 เยน็เป็นเวลา 2 เดือนกวา่ เลือดกาํเดาหยุดไหลมาประมาณ 2 ปี 
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กรณีศึกษาที� 
3.20 ข่า นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ54 ปี 
ตาํบลโคกสวา่ง อาํเภอสาํโรง จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

โรคหรืออาการ : ความดันโลหิตสูง กินยาแล้ววิงเวียน เมื�อหยุดยาความดันจะสูง 
และวงิเวยีน เป็นมา 2 เดือน 

การแก้ไข : ดื�มนํ0 าย่านาง ครั0 งแรกใช้เครื�องปั�นให้ใบย่านางยุบลง แลว้ใส่เพิ�มมีอาการ
วิงเวียนทั0งวนัวนัที�สองทาํเหมือนเดิม มีวิงเวียนและสะอึก จึงปรับใช้ใบย่านาง 20 ใบ กินนาน  
2 สัปดาห์ อาการวงิเวยีนทุเลาลง ใชเ้วลา 2 เดือน หายวงิเวยีน ความดนัปกติ โดยไม่กินยา 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.21 ชงโค นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ45 ปี 
พยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ 
 

โรคหรืออาการ : ซีด ผลตรวจเลือด พบการแน่นของเมด็เลือดแดงตํ�ากวา่ปกติ แพทยส์ั�งยา
กิน 2 ชนิด รวมวนัละ 4 เมด็ แต่ไม่กิน 

การแก้ไข : ดื�มนํ0 าใบย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ หญา้มา้ นาน 3 เดือน พบผลเลือดปกติ 
(เพิ�มขึ0น 4 %) โดยไม่ไดกิ้นยา 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.22 ขา้วโพด นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ23 ปี 

อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี  
  

โรคหรืออาการ : เป็นตุ่มเปื� อยตามแขนขาบ่อยครั0 งแผลหายชา้มาก โดยเฉพาะเมื�อแมลงกดั 
เช่น ยงุ มีคนบอกวา่เป็นนํ0าเหลืองเสียแต่เด็ก 
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การแกไ้ข : ดื�มนํ0าใบยา่นางแทนนํ0า เวลาอยูบ่า้น (ดื�มตามคุณพอ่ที�มีปัญหาสุขภาพ) ใช้
เวลา 2 ปี หายจากอาการนํ0าเหลืองเสีย (ไม่ไดป้รับอาหารอื�น) 

อาการอื�น ๆ : นอกจากนี0ใชน้ํ0ายา่นางแกปั้ญหาอาการอื�น ไดแ้ก่ ปัสสาวะสีโคก้ คลื�นไส้
อาเจียน หลงัผา่ตดั กรดไหลยอ้น 
  

 
กลุ่มที� 2 กลุ่มผูป่้วยที�ใชแ้พทยว์ถีิธรรม ร่วมกบัยาตามแผนการรักษาของแพทย ์

 
กรณีศึกษาที� 
3.23 ขิง นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ72 ปี 
ตาํบลเมืองเดช อาํเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี 

 
โรคหรืออาการ : ความดนัโลหิตสูง นาน 26 ปี ต่อมาหลอดเลือดในสมองตีบ ทาํใหแ้ขน

ขาลีบ อ่อนแรงปวดศีรษะ วงิเวยีนบางครั0 ง 
การแกไ้ข : ดื�มนํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ ใบย่านาง ใบเตย และปรับอาหารอาการดีขึ0นใน  

1 เดือน ปรับอาหารต่ออีก 4-5 เดือน ความดนัปกติ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.24 ทอ้ นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ71 ปี 
ตาํบลเมืองเดช อาํเภอเดชอุดม จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

โรคหรืออาการ : ภูมิแพ ้ไอ จาม มีนํ0ามูกใส หืดหอบเรื0อรัง ทานยาและพน่ยามานาน 5 ปี 
ร่างกายอ่อนแอลง  

การแกไ้ข : ดื�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สด ใบยา่นาง ใบเตย และปรับอาหารฤทธิ8 เยน็อาการดี
ขึ0นใน 1-2 สัปดาห์ใชเ้วลา 4-5 เดือนอาการปกติ 
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กรณีศึกษาที� 
3.25 นอ้ยหน่า นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ60 ปี  
ซอยสรรพสิทธิ8  อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

โรคหรืออาการ : เป็นมะเร็งที�ไทรอยด ์ แพทยใ์หกิ้นยาวนัละ 1 เมด็และผา่ตดัออก แลว้
ส่งไปฉายแสงที�ศูนยม์ะเร็งอุบลราชธานี ซึ� งจะตอ้งถอนฟันออก 10 ซี� แต่ผูป่้วยปฏิเสธ  

การแก้ไข : เขา้ค่ายสุขภาพ แล้วนาํกลบัไปปฏิบติัต่อ ดื�มนํ0 าใบย่านาง ว่านกาบหอย 
เสลดพงัพอน ผกับุ้ง กินอาหารเจหรือปลา ทาํดีท็อกซ์ทุกวนัดื�มนํ0 าปัสสาวะทุกเช้าควบคู่กับ 
การกินยารักษาไทรอยดว์นัละเมด็ นาน 1 ปี CT. SCAN ผลปกติ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.26 นอ้ยโหน่ง นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ56 ปี 
ตาํบลปทุม อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

โรคหรืออาการ : เป็นมะเร็งเตา้นม ผา่ตดัเตา้นม และต่อมนํ0าเหลืองที�แขนซา้ย  
การแกไ้ข : หลงัผา่ตดัดื�มนํ0าใบยา่นาง ใบเตย ใบบวับกทุกวนั เป็นเวลา 1 เดือน ดื�มก่อน

รับเคมีบาํบดั และดื�มทุกครั0 งก่อนรับยา จิบเรื�อย ๆ ขณะรับการรักษากินผกั ผลไม ้ฤทธิ8 เยน็และปลา 
ทาํใหไ้ม่แพย้า 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.27 ขึ0นฉ่าย นามสมมติ  
ชายไทย อาย ุ50 ปี 
บา้นพกัโรงพยาบาลสรรพสิทธิ8  จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

โรคหรืออาการ : เป็นโรคภูมิแพ ้กินยาวนัละ 2 เม็ด ตั0งแต่จาํความได ้เจ็บคอ ทอนซิล
อกัเสบ กินยาแกอ้กัเสบทุก 2-3 เดือน นานหลายปี 
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การแกไ้ข : เดิมดื�มนํ0ายา่นาง 7-8 ใบ (3 คน พอ่ แม่ ลูก) จึงแนะนาํใหม่ใชใ้บยา่นาง ใบเตย 
ผกับุ้งนาน 3 เดือน อาการดีขึ0 นปัจจุบนัดื�มน้อยลง แต่ปรับอาหารเป็นฤทธิ8 เย็น ทาํดีท็อกซ์ด้วย 
นํ0 าย่านางเจือจางเวลาไม่สบาย กดจุดลมปราณเกือบทุกวนั ปัจจุบนัสุขภาพดีขึ0นมาก ไม่ใช้ยาแก้
อกัเสบอีกเลย (3 ปี) และไม่ไดใ้ชย้าภูมิแพม้า 1 ปี ริดสีดวงทวารขนาดเมล็ดถั�วลิสงยบุหายไป 
   

 
กรณีศึกษาที� 
3.28 งาดาํ นามสมมติ 
ชายอาย ุ53 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
 
 โรคหรืออาการ : 1.เบาหวาน ไขมนัในเลือดสูงประมาณ 7 ปี ทานยาวนัละ 8 เมด็  
2. กระดูกตน้คอ กดทบัเส้นประสาท 3. โรคกระเพาะอาหารทานยาวนัละ 2-5 เมด็ 

การแกไ้ข : 1. ดื�มนํ0า ยา่นาง ใบเตย บวับก 2. ปรับอาหาร  3.ออกกาํลงักาย  4. การแช่มือ
แช่เทา้ 5. ทาํกวัซา 6. ทาํดีทอ็กซ์ ใชเ้วลาประมาณ 2 เดือนปัจจุบนันํ0าตาลก่อนอาหาร 130 นํ0าตาล
สะสม 6.7 แพทยใ์หห้ยดุยาทุกชนิด 
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.29 แบล็กเบอร์รี นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ62 ปี 
อ.เมือง จงัหวดั อาํนาจเจริญ 
 

โรคหรืออาการ : ปวดทอ้งมีถ่ายอุจจาระเหลวสลบัทอ้งผูก ไปตรวจโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค ์โดยทาํ CT.scan ทอ้ง พบเนื0องอกขนาด 6.4x3.5 ชม.แพทยแ์นะนาํผา่ตดั 

การแก้ไข : 1.ปฏิบติัตวัตามหลกัการแพทยว์ิถีธรรม และเขา้ค่ายสุขภาพ 7 วนั และดื�ม 
นํ0 าใบย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ หญา้มา้ หยวกกล้วยทุกวนั 2.ใช้โปรตีนจากธัญญพืช 3. ดื�มนํ0 า
ปัสสาวะทุกครั0 ง และใชห้ยอดหู หยอดตา 4.พอกหนา้และทอ้ง 5.ทาํ ดีท็อกซ์และ 6. แช่มือ-เทา้จาก
ขอ้ 4-6 ทาํอาทิตยล์ะ 3-4 ครั0 งนาน 28 วนัรู้สึกวา่ตวัวา่เป็นปกติ จึงไปตรวจที�โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์อีกครั0 ง ไดท้าํ CT.scan ผลไม่พบเนื0องอกจึงไปตรวจที� ศรีนครินทร์ ไดท้าํ CT.scan. อีก  
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2 ครั0 ง ผลไม่พบเนื0องอก ปัจจุบนัเป็นปกติดี จากนอบนอ้ม ศรัทธา เชื�อมั�นปฏิบติัตามทุกอยา่งและ
วางใจวา่ *** ชีวตินี0ยงัมีหวงัเพราะพลงัความเชื�อและศรัทธายาสมุนไพรหมอเขียว *** 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.30 ไชเทา้ นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ67 ปี  
อ.เขื�องใน จงัหวดัอุบลราชธานี  
 

โรคหรืออาการ : โรคหืดหอบเขา้รักษาตวัใน รพช.มีอาการสะอึกไม่หาย แพทยใ์ห้กลบับา้น 
ยงัสะอึกตลอดเวลาต่ออีก 3-4 วนั 

การแก้ไข : ใช้ใบย่านาง ผกับุง้จีน ใบเตยหอม และใยก้านกล้วย ปั�นเอานํ0 าสมุนไพร 
ผสมนํ0าดื�มแทนนํ0าทั0งวนั หายจากอาการสะอึกภายในวนันั0น 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.31 แม่ของบวัสาย  นามสมมติ 
หญิงไทย 
อ.ศรีเมืองใหม่ จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

โรคหรืออาการ : เป็นเบาหวาน นํ0าตาล 200 นอนรักษาตวัที�โรงพยาบาลช่วยตนเองได้
นอ้ย ใส่ผา้ออ้มผูใ้หญ่ 

การแกไ้ข : ดื�มนํ0ายา่นาง 1 ปีอาการดีขึ0น แพทยใ์หห้ยดุยา 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.32 ลูกสาวของบวัสาย  นามสมมติ 
หญิงไทย 
อาํเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวดัอุบลราชธานี 
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โรคหรืออาการ : มีปื0 นแดงตามตวั หืดหอบ ตอ้งพน่ยา แพทยส์งสัยวา่เป็น เอสแอลอี ตอ้ง
นอนโรงพยาบาล นดัตรวจอีก 2 เดือน แพทยไ์ม่ไดใ้หย้า 

การแก้ไข : ดื�มนํ0 าคั0นใบหมอน้อยเหยาะนํ0 าตาล 2 เดือน อาการปื0 นแดงหายและไม่มี 
หืดหอบ เมื�อไปตรวจตามนดั แพทยบ์อกปกติ 
  

 
2. จิตอาสา: คุณจงกช สุทธิโอสถ จงัหวดัภูเก็ต 
 
กรณีศึกษาที� 
3.33 นางบุญกอง ลุนเสนา 
ชายไทย อาย ุ63 ปี 
จงัหวดัหนองคาย 
 

โรคหรืออาการ : โรคหวัใจ โรคไทรอยดเ์ป็นพิษ  
ว ันที� เข้าค่ าย 14-20 มกราคม 2555 (ครั0 งที�  1) ณ ดอนตาล มุกดาหาร เก็บข้อมู ล  

19 มกราคม 2555 
ประมาณ 6-7 ปี ที�แลว้เป็นโรคหวัใจโต ไปรักษาที�โรงพยาบาล หมอใหย้าหวัใจมาทาน 

มีอาการดีขึ0น ก็ใหห้ยดุยา หลงัจากนั0นรู้สึกทานขา้วไม่ได ้ และมีอาการเหนื�อย ไปหาหมออีกครั0 ง 
หมอบอกวา่มีอาการโรคไทรอยดเ์ป็นพิษ ก็ใหย้าไทรอยด์มาทานไดป้ระมาณ 1 ปี อาการดีขึ0น ก็
อนุญาตใหห้ยดุยาได ้ แต่หลงัจากเลิกทานยาก็มีอาการเหนื�อยขึ0นมาอีก หมอก็เลยให้ยาไทรอยดม์า
ทานต่ออีก 2 เดือน โดยนดัใหไ้ปตรวจหวัใจหลงัยาหมดแต่คนไขย้งัไม่ไดไ้ป พอดีหลานไดแ้นะนาํ
วา่ลองมารักษากบัคุณหมอเขียวดู ก็เลยมาเขา้ค่ายดงักล่าว 

การแกไ้ข : วนัแรก ไดดื้�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สด ทานอาหารปรับสมดุล กวัซา หยอดหู 
หยอดตา พอกหนา้ 

วนัที�สอง ตื�นเชา้ไปออกเดินบนสนามหญา้ ดื�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สด ทานอาหารปรับ
สมดุล กวัซาบริเวณที�ปวด ทาํดีทอ็กซ์พอกทาที�บริเวณหนา้อก หยอดหู หยอดตา วนันี0ยงัคงรู้สึก
เหนื�อยเพราะเดินมาก 

วนัที�สาม ดื�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สด ทาํดีทอ็กซ์ กวัซา เอากากสมุนไพรมาผสมผงถ่าน
พอกตั0งแต่ตน้ขามาถึงปลายเทา้ ก็รู้สึกอาการบวมยบุลง เบาขาขึ0น ตอนเยน็ไดแ้ช่มือแช่เทา้ หยอดหู 
หยอดตา วนันี0อาการเหนื�อยนอ้ยลง สีหนา้ดีขึ0นเล็กนอ้ย 
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วนัที�สี�  ตื�นเชา้ สวดมนต ์ พยายามกดจุดโยคะท่านั�งวนันี0คนไขรู้้สึกสดชื�นขึ0น ทาํทุกอยา่ง
เหมือนวนัที�สาม รู้สึกเบาสบายกาย คงมีอาการเหนื�อยบา้งเป็นบางครั0 ง 

วนัที�หา้ ปฏิบติัตวัเหมือนวนัที�สี�  คนไขแ้จ่มใสขึ0น คุยและยิ0มได ้ ใชก้ากสมุนไพรพอก
ตั0งแต่หนา้อกจนถึงเทา้ อาการบวมยบุลงไปพอสมควร 

วนัที�หก เตรียมตวักลบัดว้ยหนา้ตาที�มีความหวงัที�จะหายจากโรคไดแ้ละสัญญาวา่จะ
พยายามปฏิบติัตวัเหมือนที�มาเขา้ค่าย 

สามอาทิตยต่์อมา โทรไปถามอาการหลานสาวบอกผูป่้วย ก็ยงัไดป้ฏิบติัตามที�เขา้ค่าย ขา
ที�เคยแข็งและบวม ตอนนี0 รู้สึกนิ�มลงไปมาก เหลือแต่อาการเหนื�อยอยู่บา้ง ก็แนะนาํให้ลองดื�มนํ0 า
ปัสสาวะเพิ�มขึ0 นอีกอย่าง และให้หาแผ่นโยคะ 1 ชั�วโมง.ไปให้ดูและปฏิบัติตามที�บ้านด้วย  
ถา้สามารถทาํได ้เพราะเป็นการเหมาะสําหรับผูป่้วยโรคหวัใจที�สามารถออกกาํลงักายโดยไม่ทาํให้
เหนื�อยง่าย 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.34 นางไข ป้องสี 
หญิงไทย อาย ุ61 ปี 
จงัหวดัร้อยเอด็ 
 

โรคหรืออาการ : มะเร็งตบั  
วนัที�เขา้ค่าย 14-20 มกราคม 2555 (ครั0 งที� 1) ณ ดอนตาล มุกดาหาร เก็บขอ้มูลวนัที�  

19 มกราคม 2555 
เมื�อ 3 ปีที�แลว้ เริ�มแรกรู้สึกปวดทอ้งมาก ไปหาหมอที�โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด หมอบอกวา่

เป็นโรคกระเพาะ ให้ยามาทานรักษาอยู่ ประมาณ 3 ปี ก็ไม่ดีขึ0นพอดีลูกสาวซึ� งเคยมาเขา้ค่ายที� 
ดอนตาลแลว้กลบัไปทาํนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สดให้ดื�ม ก็ไดดื้�มบา้งแต่ไม่สมํ�าเสมอ เมื�อไม่นานมานี0
ไปทานอาหารรสจัดเข้า ทําให้ปวดท้องมาก พาไปหาหมอที�โรงพยาบาลเอกชน หมอพบว่า 
เป็นมะเร็งตบัโตประมาณ 10x6 เซ็นติเมตร โดยทาํใบส่งตวัให้ไปรักษาต่อที�โรงพยาบาลประจาํ
จงัหวดั แต่ยงัไม่ไดไ้ปตามหมอนดั  

การแกไ้ข :  พอดีลูกสาวรู้วา่มีการจดัค่ายช่วงนี0  ก็เลยลองพาคุณแม่มาร่วมค่ายดงักล่าว 
วนัแรก มาไม่ทนัเพราะอยูไ่กล 
วนัที�สอง เริ�มปฏิบติัตามที�แนะนาํกนัในค่ายยงัรู้สึกแน่นหนา้อกและร้อนทอ้งมาก 
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วนัที�สาม ตอนเชา้ประมาณ ตี 3 กวา่ ๆ ขา้พเจา้เดินผา่นที�พกัคนไขเ้ห็นนั�งคลุมโปง
หนาวสั�นอยูค่นเดียวถามไดค้วามวา่ลูกสาวที�พามากลบัไปธุระที�บา้น ก็ถามอาการ บอกวา่หนาวมาก ๆ 
ถามดูก็ไดค้วามว่า ตอนใกลรุ่้งรู้สึกร้อนมากก็เลยเอากากย่านางผสมนํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สดพอก
เอาไวที้�หนา้อก ประกอบกบัเป็นเวลาที�อากาศหนาวมากในช่วงนั0น ก็ทาํให้หนาวสั�นไปทั0งตวั ก็แก้
ให้โดยลอกเอากากสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สดออก เช็ดตวัให้แห้ง รีบไปเอากระเป๋านํ0 าร้อน 3-4 ใบนาํมา
ประคบร้อนบริเวณหนา้อก ปลายมือ ปลายเทา้ โดยไดถ้อดถุงมือและถุงเทา้ของตวัเองใส่ให้คนไข ้
และเพิ�มผา้ห่มให้อีก 2 ผืนโอบตวัให้อุ่นสักพกั และไดผ้สมนํ0 าพออุ่น ๆ กบัผงถ่านคน ๆ ให้ดื�มจน
หมดแกว้ประมาณครึ� งชั�วโมง คนไขก้็เริ�มรู้สึกร้อน สลดัผา้ห่มออกบา้ง โดยบอกว่าไม่ค่อยหนาว
แลว้ สักครู่ก็หลบัไปจนสวา่งพอตื�นขึ0นก็พอดีกบันอ้งสาวและลูกสาวกลบัมา ก็ไดแ้นะนาํให้ลูกสาว
พาคนไข้ไปทาํดีท็อกซ์วนันั0 นก็ได้แวะเวียนไปถามอาการ ก็บอกว่าดีขึ0 น ไม่ค่อยแน่นหน้าอก  
แต่อาการร้อนบริเวณยอดอกก็ยงัคงมี ก็ไดแ้นะนาํเพิ�มว่า ถ้าคนไขไ้ม่เพลียมากเกินไป ตอนเยน็ก็ 
ให้ทําดีท็อกซ์เพิ�มอีกครั0 งเพื�อระบายความร้อนปรับสมดุล และให้ดื�มนํ0 าผสมถ่านหรือผสม 
นํ0 าปัสสาวะไปเรื� อย ๆ ส่วนการพอกกากสมุนไพรให้ทาํเฉพาะช่วงกลางวนั ตอนกลางคืนหรือ 
ใกลรุ่้งที�อากาศหนาว อย่าเพิ�งพอก ถา้ร้อนก็ให้ทานนํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ผสมถ่านและนํ0 าอุ่นแทน 
และแนะนาํใหดื้�มนํ0าปัสสาวะดว้ย 

วนัที� 4-6 อาการคนไขดี้ขึ0นตามลาํดบั สดชื�นขึ0น ลุกขึ0 นเดินได้พอควร ยงัคงปฏิบติัตวั
ตามที�แนะนาํ แต่ทานอาหารไม่ค่อยได ้นอกจากผลไมเ้ล็กนอ้ย 

วนัที� 7-20 คนไข้อาการดีขึ0 น ก็ขออยู่ต่อในช่วงพระไตรปิฎก อาการทั�วไปไม่น่าเป็นห่วง 
นํ0 าหนกัลดไปกวา่เดิม 10 กิโลกรัม ก่อนกลบัไดแ้นะนาํให้กลบัไปทาํขา้วตม้ลา้งพิษให้ทาน เพราะ
คนไขบ้่นวา่ไม่หิวขา้ว และไดย้ ํ0าเรื�องดีท็อกซ์และดื�มนํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ผสมผงถ่านไปทาํที�บา้น
ดว้ยสามอาทิตยต่์อมา โทรถามอาการจากลูกสาว ก็บอกวา่ อาการทั�วไปดีขึ0น เหลือเพียงเวลาทาน
อาหารก็ยงัเบื�อ ๆ อยู่ ก็แนะนาํให้ปั�นนํ0 าผกัผลไมผ้สมนํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ทาน หรือทานขนมปัง
กรอบบา้งถา้อยากทาน บริเวณทอ้งที�เคยแขง็ก็อ่อนนิ�มลง 

ตน้เดือน มิถุนายน 2555 ลูกสาวไดโ้ทรมาแจง้ข่าวว่า คนไขไ้ดว้างขนัธ์วางร่างไปแลว้
อยา่งสงบ เนื�องจากทานอะไรไม่ไดเ้ลยตลอดระยะ 3-4 เดือนที�ผา่นมา 
 

 
 
 
 



1438 
 

กรณีศึกษาที� 
3.35 นางฐิติทิพย ์(ต๋อย) 
หญิงไทย อาย ุ60 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

โรคหรืออาการ : มะเร็งเตา้นม (ระยะที� l) 
วนัที�เข้าค่าย 14-20 มกราคม 2555 (ครั0 งที� 1) ณ สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล มุกดาหาร  

เก็บขอ้มูลวนัที� 19 มกราคม 2555 
เมื�อเดือน กรกฎาคม ปี 2554 ไปตรวจที�โรงพยาบาลบางกอกเนิสซิ�งโฮม หมอพบว่ามี

กอ้นเนื0อประมาณ 1 เซ็นติเมตร นาํชิ0นเนื0อไปตรวจ หมอบอกวา่เป็นมะเร็งเตา้นม (ระยะที� l) เป็น
มะเร็งชนิดดอ้ยฮอร์โมน 

วนัที� 27 กนัยายน 2554 หมอนดัผา่ตดัเอาออกหลงัผา่ตดัแลว้นดัใหไ้ปฉายแสงที�โรงพยาบาล
จุฬาฯ 30 ครั0 ง และไดน้ดัดูอาการหลงัฉายแสงก็พบวา่ทุกอยา่งปกติดี  

เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 หมอขอนดัอีกครั0 งเพื�อไปให้ยากดฮอร์โมน เพราะร่างกายสร้าง
ฮอร์โมนมากเกินไป คุณต๋อยเลยไม่อยากไปหาหมอต่อ มีความรู้สึกว่าจะตอ้งแกปั้ญหาไปเรื�อย ๆ  
ไม่มีวนัจบ พอดีเริ�มมีอาการชาที�ปลายนิ0วมือซ้าย (โดยเฉพาะนิ0วชี0 ) และบริเวณทา้ยทอย ซึ� งบางครั0 ง
ปวดมึนศีรษะ ตวัเองเคยรู้จกัคุณหมอเขียวสมยัไปพนัธมิตร ก็เลยตดัสินใจมาเขา้ค่ายดู 

การแกไ้ข : ผลของการมาเขา้ค่ายไดมี้การเปลี�ยนแปลงเกิดขึ0นดงันี0 :- 
l. ปกติ ปากคอจะแหง้ ตอ้งทาขี0ผึ0งตลอดเวลา พอมาเขา้ค่ายได ้ 2 วนั ก็รู้สึกปากคอชุ่ม

ชื0นขึ0น ไม่แหง้เหมือนเดิม (ไม่ไดท้าขี0ผึ0งเลยเพราะลืมเอามาตอนเขา้ค่ายดว้ย) 
2. ขา้พเจา้ได้แนะให้เอากากสมุนไพรฤทธิ8 เย็นผสมผงถ่านพอกรัดไวที้�เตา้นม ทิ0งไว ้ 

l คืน พอรุ่งขึ0นก็รู้สึกสบายขึ0น ไม่ตึงขา้งในเหมือนก่อนมา และรู้สึกนิ�มลง เบาสบายขึ0น 
3. อาการทั�วไปดีขึ0น โดยเฉพาะอาการชาปลายมือ และอาการมึนที�ทา้ยทอย ก็หายไป 
4. คนไขไ้ด้ปฏิบตัิตามขั0นตอนของการเขา้ค่ายอย่างเคร่งครัด ดูมีความสุขในการ

ช่วยงานในค่ายไดอ้ยา่งดี และตั0งใจวา่หากมีโอกาสจะมาเขา้ค่ายอีกในครั0 งต่อไป 
หลงักลบัจากค่ายไปแลว้ขา้พเจา้ไดโ้ทรไปคุยดว้ย คุณต๋อยก็บอกดว้ยนํ0 าเสียงที�มีความสุขวา่ 

ทาํการประคบดว้ยกากสมุนไพรอยูเ่รื�อย ๆ ตอนนี0 เตา้นมนิ�มดี คอยคลาํดูก็ไม่มีกอ้นเหลืออีก อาการ
ชาก็หายไปแล้ว ก็ไดแ้สดงความยินดีกบัคนไขแ้ละแนะให้ปฏิบติัต่อเนื�องเพื�อความแข็งแรงของ
ร่างกายตลอดไป 
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กรณีศึกษาที� 
3.36 นางสายชล นิมิตรแสงเทียน 
หญิงไทย อาย ุ39 ปี 
จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
โรคหรืออาการ : โรคมะเร็งลาํไส้ 
 

วนัที�เขา้ค่าย 14-20 มกราคม 2555 (ครั0 งที� 5) ณ สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล มุกดาหาร 
เก็บขอ้มูลวนัที� 19 มกราคม 2555 

เมื�อ 5 ปีที�แลว้ มีอาการปวดทอ้ง หมอวนิิจฉยัวา่เป็นโรคกระเพาะ ก็ให้ยากระเพาะมาทาน 
ทานไปได ้2-3 วนัก็ยงัไม่หาย ปวดมากจนอาเจียน นาํส่งโรงพยาบาลเอกชนที� จงัหวดัอุบลราชธานี 
หมอตรวจอลัตร้าซาวด์พบว่าเป็นเนื0องอกที�ลาํไส้ใหญ่ (ระยะ 3) ถ้าผ่าตดัต้องใช้เงินประมาณ  
7 หมื�นบาท ปรึกษาที�บา้นคิดว่ามนัแพงไป ถ้าผ่าแล้วไม่หายขาดก็เสียเงินเปล่า เลยยา้ยไปอยู่ที� 
โรงพยาบาลศูนยส์รรพสิทธิประสงค ์หมอก็ไดผ้า่ตดัเอาลาํไส้ใหญ่ออกส่วนหนึ� ง หลงัผา่ตดัก็ทุเลาลง 
เสร็จแลว้ก็นดัทาํเคมีบาํบดัอีก 9 ครั0 ง (เฉลี�ยเดือนละครั0 ง) โชคดีที�ระหวา่งให้เคมีบาํบดัแต่ละครั0 งได้
ทานนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สด และทานอาหารฤทธิ8 เยน็ก็เลยไม่แพ ้หลงัผา่ตดัก็ดูแลตวัเองมาประมาณ 
2 ปี ระหวา่งนั0นมดลูกโตผิดปกติคลา้ยคนทอ้ง ก็เลยตอ้งไปผา่เอาเนื0องอกบริเวณมดลูกออกอีกโดย
เหลือปีกมดลูกไวห้มอบอกว่าไม่ใช่เนื0อร้าย แต่เจอว่าบริเวณรอบ ๆ มีเชื0อมะเร็งซึ� งลุกลามมาจาก
ลาํไส้เล็ก ครั0 งนี0 รู้วา่หมอจะตอ้งนดัผา่ตดัอีก ก็ตดัสินใจไม่ไปพบ  

การแกไ้ข : ก่อนหน้านี0 ไดเ้คยรับคาํแนะนาํจากหมอที�โรงพยาบาล ว่าให้ลองมาเขา้ค่าย 
คุณหมอเขียวดู ก็ปฏิบติัตาม มาครั0 งแรกก็รู้สึกวา่อาการดีขึ0น หลงัจากนั0นก็มาเขา้ค่ายอีก 4 ครั0 งรวม
ครั0 งนี0ก็เป็น 5 ครั0 งในรอบ 2 ปี เวลาอยูใ่นค่ายอาการจะดีขึ0นเพราะไดป้ฏิบติัอยา่งเคร่งครัด แต่พอ
กลบัไปบา้น ก็ทาํได้ไม่ครบตามยา 9 เม็ดโดยเฉพาะเรื�องการทานอาหาร ก่อนจะมาเขา้ค่ายครั0 ง
หลงัสุดนี0 ไดไ้ปทาํการลา้งตบัมา 2 ครั0 งรู้สึกร้อนมากโดยเฉพาะที�ทอ้งมีเสียงร้องดงัมาก นอนไม่หลบั 
ปวดเอวมาก แกห้ลายอยา่งก็ยงัไม่ดีขึ0น โทรมาที�ค่ายไดรั้บการแนะนาํให้ดื�มนํ0 าตน้กลว้ย ก็รู้สึกดีขึ0น
บา้งแต่ทอ้งก็ยงัร้อนจากผลการลา้งตบัอยู ่ก็ตดัสินใจมาเขา้ค่ายอีกครั0 ง 

วนัแรก มาถึงค่ายแบบไม่มีเรี�ยวแรงเลย ไม่สดชื�น ปวดเมื�อยไปหมด 
วนัที�สอง กดจุดโยคะทาํดีท็อกซ์กวัซาบริเวณทอ้ง ดื�มนํ0าสมุนไพรทานอาหารปรับสมดุล 

อาการก็ยงัไม่ดีขึ0น 
วนัที�สาม พอตื�นเชา้รู้สึกปวดหวัมาก หลงัจากกดจุดลมปราณค่อยดีขึ0น เริ�มพอกทาบริเวณ

ทอ้ง ทานนํ0าสมุนไพร กวัซา ทาํดีทอ็กซ์เชา้และเยน็ อาการปวดเอวบรรเทาลง 
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วนัที�สี�   ตื�นเชา้ยงัรู้สึกเวียนหวัเล็กนอ้ย ก็ใชน้ํ0 าปัสสาวะทาํ ดีท็อกซ์ตอนเชา้ทาํกายบริหาร
กดจุดลมปราณ วนันี0 ช่วงเช้าใช้กากย่านางพอก กัวซาด้วยผ้าขนหนู ตอนเย็นก็พอกทาทั0 งตัว 
รู้สึกบรรเทาความปวดลงไปมาก ดีขึ0น 

วนัที�หา้ ทาํขั0นตอนเหมือนวนัที�สี�  ก็รู้สึกดีขึ0น อาการปวดเหลือเพียงเล็กนอ้ย 
วนัที�หก เดินทางกลบับา้นเพื�อไปรักษาต่อที�บา้น 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.37 นายชวลิตร  
ชายไทย 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

โรคไขมนัในเลือดสูง เกาต ์
 

วนัที�เขา้ค่าย 14-20 มกราคม 2555 (ครั0 งที� 1) ณ สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดั
มุกดาหาร เก็บขอ้มูล 19 มกราคม 2555 

เดิมมีไขมนัในเม็ดเลือดสูง (233) และบางครั0 งก็เป็นโรคเกาต ์ เวลาเป็นจะปวดมากบริเวณ
ขอ้เทา้ขวา ไดไ้ปหาหมอที�โรงพยาบาลราชวถีิ หมอใหย้าคลายกลา้มเนื0อและยาแกป้วดมาทาน แต่ก็
ไม่หายถาวร จะเป็นปีละ 2-3 ครั0 ง บางครั0 งบริเวณขอ้มือจะปวดมากและมีนิ0วล๊อกดว้ย 

การแกไ้ข : คุณชวลิตเป็นญาติธรรมชาวอโศก เคยไปพนัธมิตร รู้จกัคุณหมอเขียวแต่ไม่
เคยมาอบรมเลย พอดีครั0 งนี0 ไดไ้ปงานพอ่ท่านที�บา้นราช มีเพื�อนซึ�งมีโรคประจาํตวัจะมารักษาชวน
ใหม้าเขา้ค่ายดว้ยก็เลยตามมา 

วนัแรก ทานนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สดเขา้ไปค่อนขา้งเยอะ ก็เลยปัสสาวะบ่อย และเริ�มตน้
ฝึกดื�มนํ0าปัสสาวะดว้ย (อดีตเคยดื�มมาแลว้ แต่ไดห้ยดุไปเนื�องจากถึงแมท้านอาหารมงัสวรัิติแต่ก็ยงั
ไม่ไดศึ้กษาเรื�องอาหารฤทธิ8 ร้อนฤทธิ8 เยน็ ทาํใหไ้ม่สามารถดื�มได)้ พอมาทานอาหารรสจืดในค่าย ก็
สามารถดื�มไดอี้กครั0 งแถมบอกวา่อร่อยกวา่ที�เคยดื�มมาแลว้ก่อนหนา้นี0  และไดท้ดลองทาํ ดีทอ็กซ์
ดว้ยนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ (เคยทาํดว้ยกาแฟมาก่อน) ก็ไดรู้้สึกถึงความแตกต่างวา่ เบาทอ้งมากกวา่แต่
อาจใชเ้วลานานกวา่นิดหน่อย กลางคืนนอนหลบัดี 

วนัที�สอง ตื�นปกติ ทาํทุกอยา่งที�ในค่ายใหท้าํ กลางคืนก็หลบัสบายขึ0น เบากาย เคยปวด
เอวก็คลายลง นิ0วที�เคยล็อกก็เบาขึ0น บริเวณที�เคยเป็นโรคเกาต ์ก็เบาสบายดี 
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วนัที�สาม ตื�นทาํวตัรเช้า เดินเร็ว กดจุดโยคะ แช่มือ แช่เท้าแล้วรู้สึกนิ0วมือที�เคยล็อก 
เบาสบายดีมาก ตอนนี0 เกิดความเชื�อมั�นในแนวทางที�ปฏิบติัมานี0 เพราะไดรู้้สึกถึงความเปลี�ยนแปลงที�
ดีขึ0นในร่างกาย 

วนัที�สี�   จากการตรวจไขมนัในเลือด ลดลงเหลือ 203 ภายใน 2-3 วนั ปัญหาที�เคยมีใน
ร่างกาย ไม่ปรากฏอีกเลย ก็ทาํใหต้ั0งใจที�จะอยูเ่ขา้ค่ายพระไตรปิฎกต่อ 

วนัที�หา้-1 กุมภาพนัธ์ รู้สึกสบายดี มีความกระตือรือร้นในการช่วยงานอาสาของค่ายเป็น
อยา่งดี และไดค้วามเขา้ใจในธรรมะของค่ายพระไตรปิฎกที�คุณหมออธิบายอยา่งเลื�อมใส นบัวา่เป็น
ช่วงที�ดีที�สุดในชีวติเลย เพราะไดท้ั0งสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อม ๆ กนั 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.38 แม่ชีบุญมี เวชสาร 
หญิงไทย อาย ุ75 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

อาชีพเดิม คา้ขายเฟอร์นิเจอร์ โรคปัจจุบนั มะเร็งเตา้นม  
วนัที�เขา้ค่าย 14-20 มกราคม 2555 (ครั0 งที� 2) ณ สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล มุกดาหาร  

เก็บขอ้มูล 19 มกราคม 2555 

โรคหรืออาการ : ตอนอายุได ้60 ปี รู้สึกปวดทอ้งก็ไปหาหมอที�โรงพยาบาลตาํรวจ หมอ
บอกว่าเป็นโรคกระเพาะอาจเป็นเพราะทานอาหารมื0อเดียว ให้ยามาทานก็ไม่ดีขึ0น ก็ไปหาหมอที�
โรงพยาบาลจุฬาฯ ตอนนั0นเริ�มมีอาการของโรคพาร์กินสัน และตามดว้ยโรคหวัใจเพราะเกิดอาการ
แน่นหน้าอกด้วย หมอก็ให้ยามาทานตามอาการของโรคที�เป็น ต่อมาก็มีความดนั เบาหวานและ 
ไตรกลีเซอไรด์ตามมาติด ๆ สรุปแลว้ตอ้งทานยารวมประมาณมื0อละ 10 เม็ด วนัละ 2 มื0อโดยหมอ
แนะนาํให้ทานอาหารมื0อเยน็ดว้ยเนื�องจากตอ้งทานยาตอนเยน็ ก็ปฏิบติัตามแต่อาการก็ยงัไม่ดีขึ0น 
ทานยามาเรื�อย ๆ จนปี 53 ตอนหมอนดัตรวจก็ไปเจอกอ้นเนื0อที�เตา้นมดา้นขวา บอกวา่เป็นเนื0องอก
ประมาณ 2.5 เซ็นติเมตร ก็แนะนาํให้ผา่ออก ไม่แน่ใจ ลองไปตรวจที�โรงพยาบาลเจา้พระยา ผลก็
ออกมาเหมือนกนั  

การแกไ้ข : ตอนนั0นมีคนแนะนาํเรื�องของคุณหมอเขียววา่รักษาฟรีก็สนใจ ครั0 งแรกซื0อ
หนงัสือมาอ่านก่อนและลองปฏิบติัดูรู้สึกดีที�เห็นเด่นชดั คือ โรคเบาหวานลดจาก l80 ลงเรื�อย ๆ จน
เหลือ 90 กวา่ พบหมอก็ใหง้ดยาได ้ พอไปตรวจเลือดประจาํปี ก็พบวา่ไตรกลีเซอไรดแ์ละไขมนัใน
เลือดมีค่าปกติ อาการพาร์กินสันเช่นหวัสั�น มือสั�นก็หายไปดว้ย หมอก็เลยใหง้ดยาทั0ง 3 อยา่งไปอีก 
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ทุกวนันี0ก็เหลือยาโรคหวัใจอยา่งเดียว อาการแน่นหนา้อกและเหนื�อยดีขึ0น พอดีไดข้่าวการจดัค่าย
สุขภาพจากเพื�อนชีดว้ยกนั ก็ไดม้าร่วมดงักล่าว 

วนัแรก ปฏิบัติตามที�ในค่ายพาทาํทุกอย่าง รู้สึกตัวเบาตัวขึ0 น เดินไปไหนได้เองโดย 
ไม่ตอ้งใหค้นเป็นเพื�อน 

วนัที�สอง ได้รับคาํแนะนาํให้เอากากสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ผสมถ่านพอกบริเวณหน้าอก
ดา้นขวา รู้สึกดีขึ0น 

วนัที�สาม รู้สึกสบายขึ0นมาก สามารถออกไปธุระนอกค่ายดว้ยตวัเองได ้เบาสบายกาย 
วนัที�สี�  20 มกราคม อาการดีขึ0นตามลาํดบั กลบับา้นไดด้ว้ยสีหนา้มีความสุข 
สามอาทิตยต่์อมาได้โทรไปถามอาการ เพื�อนชีบอกว่ายงัคงทาํการพอกบริเวณเตา้นม 

อยูเ่ป็นประจาํ ตอนนี0กอ้นเนื0อที�เคยแขง็อ่อนนิ�มไปมาก อาการโดยทั�วไปดีขึ0น 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.39 นางสมจิตร ชยัวฒันาสถิตย ์
หญิงไทย อาย ุ58 ปี 
จงัหวดัสิงห์บุรี  
 

โรคหรืออาการ : โรคมะเร็งเตา้นม 
วนัที�เขา้ค่าย  12-18 มีนาคม 2555 (ครั0 งที� 2) ณ สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล มุกดาหาร  
เก็บขอ้มูลวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2555 
ปี 2545 ผ่าตดัมะเร็งเตา้นมโดยผ่าออกทั0งเตา้นมดา้นขวาแลว้รักษาโดยการฉายแสง 

Novadex มาโดยตลอด ปี 2553 ประมาณเดือนกนัยายน พบว่ามีมะเร็งขึ0นมาที�จุดเหนือที�ผ่าเดิม
เล็กนอ้ย จึงรักษาโดยการผา่ตดัเอากอ้นเนื0อออกอีก แลว้จึงทานยาฮอร์โมนต่อ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 
มีกอ้นเนื0อขึ0นมาอีกและกระจายไปอยู่ที�ร่องอก ใตรั้กแร้ จึงใช้วิธีรักษาโดยการให้เคมีทุกสัปดาห์ 
จาํนวน 8 ครั0 ง ตอนนี0 เริ�มมีอาการปวดชาตามแขนขวา ผมร่วงเพราะเคมีบาํบดั การปวดแผล ชาทาํให้
แขนขวาขยบัไม่ได ้ตั0งแต่ขอ้ศอกถึงนิ0วมีอาการไอมาก  

การแกไ้ข : พอดีไดข้่าวเรื�องหมอเขียวก็ทดลองพามาเขา้ค่ายดู 
วนัแรก ดื�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ ทานอาหารปรับสมดุล กวัซาบริเวณที�ชาของ

แขนขวา พอกทาบริเวณที�มีกอ้นเนื0อ 
วนัที�สอง ทาํเหมือนเดิม กดจุด ฝึกทาํ ดีทอ็กซ์ 
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วนัที�สาม เพิ�มแช่มือ แช่เทา้ นอกนั0นยงัปฏิบติัเหมือนเดิม 
วนัที�สี�-เจ็ด ปฏิบติัตามยา 9 เมด็ อาการที�เห็นเด่นชดั คือ รู้สึกเบาเนื0อ เบาตวั ไม่ค่อย

อ่อนเพลีย มีกาํลงัมากขึ0นอาการปวดชาตามแขนดีขึ0นบา้ง อาการไอดีขึ0นไดแ้นะนาํให้นาํไปปฏิบติัที�
บา้นต่อ โดยเฉพาะการกวัซาบริเวณที�ชา และพอกทาบริเวณกอ้นเนื0อ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.40 นายทววีฒัน์ วบิูลยอุ์ทยั 
ชายไทย 69 ปี (คา้ขาย) 
จงัหวดักาฬสินธ์ (ตฤน ลูกชาย) 

 
โรคหรืออาการ : โรคพาร์กินสัน ขอ้เข่าเกร็ง เดินไม่ได ้
วนัที�เขา้ค่าย 12-18 มีนาคม 2555 (ค่ายดอนตาล) และค่ายมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

(2 ครั0 ง) เก็บขอ้มูลเมื�อ 18 มีนาคม 2555  
ตอนอาย ุ 59 ปี ประสบอุบติัเหตุลม้มอเตอร์ไซด ์ มีอาการเจบ็ขาซา้ย ไปหาหมอกระดูกที�

โรงพยาบาลในขอนแก่น จากผล X-ray หมอบอกวา่ไม่มีอะไร หลงัจากนั0นการเดินจะลาํบากขึ0น
เรื�อย ๆ ไม่ค่อยอยากเดินบอกวา่เจบ็ที�ตาปลาและปวดขาซา้ยเริ�มกงัวลกลวั เครียดจนเกร็งทั0งตวั ทาํ
ใหเ้ดินไม่ถนดัยิ�งขึ0น เวลาเดินจะลม้บ่อย ทรงตวัไม่ได ้พาไปหาหมอบอกวา่เป็นพาร์กินสัน ใหย้ามา
ทาน หลงัจากนั0นก็ไม่ยอมเดินอีก นอนอยูก่บัที� เริ�มมีอาการไอ มีเสลดและนํ0าลายไหลตลอดเวลา 
เริ�มพดูไม่ชดั พาไปหาหมอก็บอกวา่มีอาการหอบหืดและต่อมลูกหมากโต ก็ใหย้ามาเพิ�ม มีอาการ
ทอ้งผกูตามมา ปัสสาวะขดั ทานอาหารและนํ0าก็เริ�มสาํลกั 

การแกไ้ข : ไดท้ราบข่าวการรักษาของหมอเขียวผา่นทาง Internet เมื�อ 3 ปีที�แลว้ แต่
เนื�องจากที�บา้นไม่มีใครสนใจในตอนนั0นลูกชายซึ�งอยูค่นละบา้นก็ตดัสินใจพาคุณพอ่มารักษาเอง 

วนัแรก สภาพร่างกาย มือชา เทา้ชา ตวัเกร็ง อาการค่อนขา้งแยม่าก ตอ้งใส่รถเขน็และหาม
กนัมาไดใ้หดื้�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ไปเรื�อย ๆ ก็มีการขบัเสมหะโดยไอต่อเนื�องมากกวา่ปกติ ใหไ้ป
ทาํดีทอ็กซ์เนื�องจากไม่ไดถ่้ายมา 4 วนัแลว้ ถ่ายออกไดเ้ยอะ คนไขส้ดชื�นสบายตวัขึ0น ทานอาหารได้
เล็กนอ้ย 

วนัที�สอง อาการนํ0าลายไหลดีขึ0นเล็กนอ้ย ตอนนอนหลบักรนนอ้ยลง ลูกชายก็ไดท้าํให้
คุณพอ่ตามที�คุณหมอเขียวสอนทุกอยา่ง คนไขมี้อาการสบายขึ0นอยา่งเห็นไดช้ดั 
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วนัที�สาม นํ0าลายไหลนอ้ยลงไปมาก แขนขาไม่เยน็ชาเหมือนเดิม เริ�มพดูไดช้ดัขึ0น ขบัถ่าย
ดี ไดส้อนใหย้อมือขึ0นลงบนที�นอนเพื�อบริหารร่างกายส่วนบน ทาํไดบ้า้ง มีพฒันาการคือเริ�มจบั
ชอ้นทานอาหารไดเ้องไม่ตอ้งป้อน 

วนัที�สี�   ปฏิบัติทุกอย่างเหมือนเดิม ไม่มีอาการกรนตอนนอน กัวซาหลังให้นอนคว ํ�า 
นํ0าลายและเสลดที�คา้งอยูอ่อกมาเยอะ เริ�มไม่ค่อยไหลแลว้ ให้เริ�มดื�มนํ0 าปัสสาวะโดยผสมสมุนไพร
ฤทธิ8 เยน็ ทดลองใหย้กแขนและขาก็สามารถทาํไดอ้าการเกร็งเริ�มดีขึ0น 

วนัที�หา้ ใหฝึ้กเดิน ทาํไดเ้ล็กนอ้ยโดยใหใ้ชมื้อจบัที�ตน้ไมเ้นื�องจากมือยงัแขง็แรง พดู
ไดม้ากขึ0น คนไขส้าํลกัเวลาทานอาหารก็แนะใหน้าํไปปั�นก็สามารถทานไดห้มด กาํลงัดีขึ0น 

วนัที�หก ตื�นเชา้มีอาการไอ ก็ไดใ้หท้านนํ0าผสมผงถ่าน กวัซาซํ0 าดา้นหนา้อกและแผน่หลงั
เพื�อขบัเสลดที�ยงัคา้งอยู ่ เริ�มมีอาการร้อนก็ให้เช็ดตวัดว้ยนํ0าสมุนไพร และแนะใหท้านนํ0าผสมนํ0ามนั
เขียวตรีมรกต 2-3 หยด อาการไอนอ้ยลง 

วนัที�เจ็ด คนไขอ้าการแจ่มใสขึ0น และไดล้งชื�อเพื�อไปเขา้ค่ายต่อที� ม.อุบล 
 

เขา้ค่ายครั0 งที� 2 ที� มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (วนัที� 20-26 มีนาคม 2555) 
การเขา้ค่ายครั0 งที� 2 นี0 ไดมี้ภรรยาของผูป่้วยและลูกชายคุณตฤนตามมาดว้ย และเนื�องจาก

ตอ้งการใหบิ้ดาดีขึ0นเร็ว ๆ จากการสัเกตดู จึงรู้สึกวา่คุณตฤนเริ�มมีอาการเครียดโดยมีการอาการปวด
ศีรษะและเริ�มเห็นอาการทุกขจึ์งไดแ้นะนาํใหพ้กัผอ่นโดยผลดัเปลี�ยนใหคุ้ณแม่ซึ� งไดเ้ริ�มเขา้ใจดว้ย
การไดน้ั�งฟังคุณหมอบรรยายแลว้ทาํหนา้ที�แทน หลงัจากนั0น 2-3 วนัก็สังเกตวา่จิตใจดีขึ0น ก็มาช่วย
ดูต่อ ในที�สุดหลงัจากที�เขา้ค่ายไปไดป้ระมาณ 5 วนั สิ�งที�น่ามหศัจรรย ์ คือ คนไขส้ามารถเดินดว้ย
ตวัเองได ้ จากไม่กี�กา้ว ก็กา้วเดินไดม้ากขึ0น โดยสรุปก็ดว้ยความพยายามของลูกชายประสานกบั
กาํลงัใจของผูป่้วยและคนรอบขา้ง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.41 นางหนูเกณท ์พลบูรณ์ 
หญิงไทย อาย ุ65 ปี (แม่บา้น) 
จงัหวดักาฬสินธ์ (หน่อย ลูกสาว) 

โรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่ 
 

วนัที�เขา้ค่าย 12-18 มีนาคม 2555 (ค่ายดอนตาล) และค่ายมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  
(2 ครั0 ง) เก็บขอ้มูลวนัที� 18 มีนาคม 2555 
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ก่อนหนา้นี0 เป็นคนทอ้งผกู ทอ้งอืด ถ่ายออกเป็นกอ้นเหมือนขี0แพะ ทาํให้เป็นริดสีดวง
ทวาร เมื�อปลายปี 2554 ตอ้งไปเฝ้าไขส้ามี มีอาการเครียด หลงัสามีเสียไดป้ระมาณ l เดือน ถ่าย 
ไม่ออก มีอาการหนาวสั�น ก็พาไป รพ. หมอตรวจดูสงสัยวา่จะเป็นมะเร็งลาํไส้ใหญ่ ก็ใหย้ามาทาน
และนดั X-ray ผลออกมาวา่เป็นในระยะที� 2 คนไขเ้ริ�มเบื�ออาหารนํ0าหนกัลดลง อ่อนเพลีย ถ่ายไม่
ออก ใหดื้�มนํ0าหมกัชีวภาพของป้าเช็ง ก็พอถ่ายไดบ้า้ง หมอไดน้ดัผา่ตดัลาํไส้ราวปลายมีนาคม  

การแก้ไข: เพื�อนลูกสาวแนะนําให้มาเข้าค่ายก็จองมา โดยก่อนหน้าที�จะมา ก็ทาํ 
นํ0าสมุนไพรและดีทอ็กซ์ ปั�นผลไมร้วมใหดื้�มก็พอถ่ายออกไดบ้า้ง ทานขา้วตม้ธญัพืช แต่ยงัไม่รู้เรื�อง
อาหารฤทธิ8 ร้อนเยน็ 

วนัแรก ดื�มนํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เย็นสด พอกตวั กัวซา ทานอาหารปรับสมดุลได้เล็กน้อย 
นอนหลบัดี 

วนัที� 2 ตรวจสุขภาพ ค่าเบาหวานสูงประมาณ 400 ความดนัปกติ เริ�มทาํดีท็อกซ์ ประมาณ 
2 ขวด ทาํเหมือนวนัแรก สวดมนต ์ โยคะกดจุด ออกเดินบา้ง หยอดหู หยอดตา แต่ยงัทานอาหาร 
ไม่ค่อยไดเ้หมือนเดิม 

วนัที� 3  ทาํดีทอ็กซ์ 2 ครั0 ง วนันี0 เริ�มใหดื้�มนํ0าปัสสาวะ แช่มือแช่เทา้ นอกนั0นก็ทาํหมือนเดิม 
วนัที� 4  ทาํดีท็อกซ์ด้วยนํ0 าฉี�  มือเท้าเย็น เอานํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เย็นผสมนํ0 าตะไคร้ให้ดื�ม 

ประคบดว้ยนํ0 าร้อน ทานผลไมแ้ละส้มตาํไดเ้ล็กน้อยอาการยงัอ่อนเพลีย แนะให้ดื�มนํ0 าปัสสาวะ+
สมุนไพรฤทธิ8 เยน็+ผงถ่าน นอนหลบัปกติ 

วนัที� 5  เหมือนเดิม เพลียมาก เลยไมไ่ดใ้หท้าํดีทอ็กซ์ 
วนัที� 6  ทาํดีทอ็กซ์เชา้ อาการเพลียเริ�มดีขึ0น ตรวจสุขภาพ เบาหวานลดลงเหลือ 320 
ค่ายที�มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (วนัที� 20-26 มีนาคม 2555) 
วนัแรก มาพร้อมคณะ ลงทะเบียน ทาํ ดีทอ็กซ์ให ้พกัผอ่น 
วนัที� 2 แนะนาํใหพ้อกบริเวณที�ปวด ทาํดีท็อกซ์ดว้ยนํ0าสมุนไพรและนํ0าปัสสาวะ เอาใบ

สาบเสือคั0นนํ0าใหดื้�มป้องกนัเลือดออกทางรูทวาร เจบ็กน้ พอกทาที�บริเวณใกลรู้ทวารที�เป็นแผลและ
เจบ็ การทานอาหารทานไดม้ากขึ0นเล็กนอ้ย  

วนัที� 3 ดื�มนํ0าเปลือกแค+นํ0าปัสสาวะ+นํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็+ผงถ่าน พอกบริเวณกน้ทาํให้
บรรเทาปวดไดบ้า้ง วนันี0แช่มือแช่เทา้แลว้รู้สึกอ่อนเพลีย 

วนัที� 4 ทาํดีท็อกซ์เชา้-เยน็ อาการเพลียดีขึ0น มีอาการร้อนเยน็พนักนั แนะวิธีแกใ้ห้ก็ดีขึ0น 
เริ�มสอนให้ทาํ Homeopathy ดื�ม รู้สึกดีขึ0น ทานขา้วไดบ้า้ง ร่างกายแข็งแรงขึ0น การขบัถ่ายเริ�มมี
อุจจาระออกมาบา้ง 
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วนัที� 5 คนไขมี้อาการสดชื�นอยา่งเห็นไดช้ดั เดินไดม้ากขึ0น ทาํกิจกรรมทุกอยา่ง สวดมนต ์
กดจุดโยคะ ทานอาหารเพิ�มขึ0น นํ0าปัสสาวะสีใสขึ0น 

วนัที� 6 ปฏิบติัเหมือนเดิม 
วนัที� 7 เตรียมตวักลบับา้น ไดแ้นะใหไ้ปทาํอาหารอ่อน ๆ ใหท้าน เช่น ขา้วตม้ลา้งพิษ 

หรือถา้คนไขไ้ม่อยากทานอาหาร ก็ใหท้านผลไมห้รือปั�นนํ0าผลไมใ้หท้านก็ได ้
เดือนพฤษภาคม 2555 คนไขก้็ยงัไม่ค่อยทานอาหารเช่นเดิม นาํเขา้โรงพยาบาล ลูกสาว

เพิ�งทราบวา่ ก่อนมาเขา้ค่ายนั0นคุณแม่ไม่ไดเ้ป็นมะเร็งเฉพาะที�ลาํไส้เท่านั0น แต่อนัที�จริงมะเร็งได้
กระจายไปถึงตบั กระเพาะอาหาร และกระจายไปทั�วและเป็นระยะสุดทา้ยแลว้ แต่คนไขก้็เป็นคน
อดทนมาก ไม่แสดงอาการปวดใหใ้ครเห็น เมื�อไปพบหมออีกครั0 ง หมอก็พยายามบอกใหท้าํการ
ผา่ตดัลาํไส้ออกประมาณหนึ�ง แต่ลูกสาวไม่เห็นดว้ยเพราะทราบวา่ถึงผา่ตดัไปก็ไม่สามารถยบัย ั0ง
เชื0อมะเร็งได ้ ก็พาคุณแม่กลบับา้น และท่านก็ไดว้างขนัธ์วางร่างอยา่งสงบในวนัที� l มิถุนายน 2555 
ที�ผา่นมา 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.42 น.ส สกาวรัตน์ สิทธาชยัอนนัต ์
หญิงไทย อาย ุl 7 ปี อาชีพ นกัเรียน 
จงัหวดัเชียงใหม่ (คุณวิรัต ธญัญธร – คุณพอ่คุณแม่)  
 

โรคหรืออาการ : มีกอ้นเนื0อโตผดิปกติที�บริเวณสะโพกซา้ย  
วนัที�เขา้ค่าย l2 – l8 มีนาคม 2555 (ครั0 งที� l) ณ สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล มุกดาหาร เก็บ

ขอ้มูล วนัที� l5 มีนาคม 2555 
เมื�อ 6 วนัก่อนเขา้ค่าย โดนแมลงซึ�งไม่ทราบชนิดต่อยที�โรงเรียน กลบัมาถึงบา้นบ่นคนัก็

ทายาหม่องใหดี้ขึ0น หลงัจากนั0น 3 เดือน ก็มีกอ้นเนื0อปูดขึ0นเกือบ l นิ0วที�บริเวณสะโพก เดินขดัและ
เจบ็ก็พาไปหาหมอบอกวา่เป็นไขขอ้อกัเสบ ใหย้ามาทานก็ไม่ดีขึ0น ไปหาแพทยจี์นบอกวา่เส้นพลิก
หาหมอกระดูกก็บอกไม่มีปัญหาส่งไปสแกนเห็นกอ้นเนื0อ ก็ขอผา่เอาไปตรวจบอกวา่เป็นมะเร็งจาก
กระดูกออกมาที�สะโพก ไดน้ดัไปทาํเคมีบาํบดัระหวา่งรอใหเ้คมี คนไขมี้อาการเจบ็มากและกอ้น
เนื0อก็โตขึ0นเรื�อย ๆ จึงพาไปแพทยแ์ผนไทยดูดพิษออก ก็ยงัโตขึ0นอีก หลงัจากพาไปใหเ้คมีบาํบดั l 
ครั0 งคนไขรั้บไม่ไดเ้นื�องจากมีอาการแพม้าก ก็พาไปรักษาต่อที�สิงห์บุรี ทานยาหมอ้ 2-3 หมอ้ไม่ดีขึ0น 
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การแกไ้ข : ไดมี้โอกาสรู้จกัจิตอาสา มาช่วยดูใหก้็แนะนาํการกวัซา ดื�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8
เยน็สด ทาํดีท็อกซ์ก็ปฏิบติัมาก่อนเขา้ค่าย l เดือน มีอาการดีขึ0นพอทราบวา่มีการจดัค่าย ก็พาคนไข้
มาเลย 

วนัแรก ลงทะเบียน ก็เริ�มปฏิบติัตามที�ในค่ายพาทาํ 
วนัที� 2 ทาํกวัซา พอกกากสมุนไพร+ผงถ่าน บริเวณกอ้นเนื0อที�บวม ดื�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8

เยน็สด ทาํดีทอ็กซ์ ทานอาหารปรับสมดุล 
วนัที� 3 พอกบริเวณกอ้นเนื0อดว้ยกากสมุนไพร+นํ0าปัสสาวะ ดื�มนํ0าปัสสาวะ ทาํดีทอ็กซ์

และอื�น ๆ ที�พาทาํ  
วนัที� 4 คนไขรู้้สึกสบายตวัมากขึ0น อาการเจบ็ดีขึ0นเรื�อย ๆ นอนหลบัไดม้ากขึ0นไม่ค่อยบ่น

ปวด คุณพอ่เริ�มทาํนาโนยรีูนใหดื้�ม อาการดีขึ0นตามลาํดบั 
วนัที� 5-7 สังเกตดูกอ้นเนื0อที�แขง็บวมเริ�มนิ�มและยบุอาการบวมลง คนไขก้ลบับา้นดว้ย

ความสดชื�นขึ0น  
เดือนพฤษภาคมโทรไปคุยกบัคุณแม่ บอกวา่ไดพ้าไปใหเ้คมีบาํบดัที�สระบุรี อาจจะเพราะ

เป็นห่วงลูกมากก็เคารพการตดัสินใจและใหก้าํลงัใจ กน่็ายนิดีวา่อยา่งนอ้ยคนไขก้็ยงัดื�มนํ0ายา่นาง 
นํ0าสกดั ควบคู่กนัไปกบัสมุนไพรจีน 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.43 นายวรียทุธ แตะกระ 
ชายไทย อาย ุ47 ปี อาชีพเดิม ขบัแทก็ซี� 
จงัหวดั นครราชสีมา  
 

โรคหรืออาการ : โรคไตเบาหวานความดนัไต 
วนัที�เขา้ค่าย l 2 -l 8 มีนาคม 2555 (ครั0 งที� l) ณ สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล มุกดาหาร เก็บ

ขอ้มูลวนัที� l7 มีนาคม 2555 
เมื�อ l7 ปีที�แลว้เป็นโรคเบาหวาน ความดนัและหลงัจากนั0นก็เป็นโรคไตตามมาพฤติกรรม

เสี�ยงคือ ปกติเป็นคนชอบทานเนื0อววั ดื�มเหลา้ สูบบุหรี�  ทานอาหารรสจดัมาก และเนื�องจากอาชีพ
เป็นคนขบัแทก็ซี�ทาํใหน้อนไม่เป็นเวลา เบาหวานเคยขึ0นถึง 500 ไปหาหมอฉีดยาทาํให้ลดลงมา
ทนัทีถึง l00 คนไขถึ้งกบัช็อคไปพอหายก็เริ�มงดทานเนื0อววัค่อย ๆ หนัมาทานอาหารมงัสวรัิติ เมื�อ 2 
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ปีที�แลว้ แต่ยงัทานอาหารรสจดัอยู ่อาการของโรคไตก็ยงัเป็นเรื�อย ๆ จนถึงขั0นตอ้งไปลา้งไต ทาํให้
ไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมไดอี้กเพราะไม่มีกาํลงั  

การแกไ้ข : พอดีทางมูลนิธิสถานธรรมแนะนาํใหม้ารักษาที�นี� ก็ตกลงมา 
วนัแรก เริ�มทาํตามที�ในค่ายไดพ้าทาํดื�มสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ ทานอาหารลา้งพิษ ทาํดีทอ็กซ์

ดว้ยนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็และนํ0าปัสสาวะกลางคืนหลบัสบาย เบากายขึ0น แต่อาการบวมของขายงัคง
บวมอยู ่และไม่มีแรง 

วนัที� 2 ดื�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สด ทาํดีทอ็กซ์กวัซา โยคะกดจุด ดื�มนํ0าปัสสาวะ ขาบวม
มากกวา่เดิม แต่สบายตวั เบาตวัขึ0นไดแ้นะใหเ้อาผงถ่านผสมนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็หรือนํ0าปัสสาวะ
พอกทาบริเวณที�บวม คืนนี0หลบัสบายขึ0น 

วนัที� 3 ปฏิบติัเหมือนเดิม มีพฒันาการจากการไดพ้อกทา ทาํใหอ้าการบวมยบุลง เดินได้
คล่องและเบาตวัขึ0นจึงใหพ้อกทาต่อไปเรื�อย ๆ  

วนัที� 4-7 เจอคนไขอี้ก ก็ยิ0มแยม้แจ่มใสขึ0น ออกเดินไดค้ล่อง จะเห็นพอกตวัอยูทุ่กครั0 งที�
เจอบอกวา่มีกาํลงัดีขึ0น ก็เลยแนะนาํใหส้นใจเรื�องอาหารการกินและรสชาติที�ไม่จดั โดยเฉพาะเหลา้ 
บุหรี�ควรงดเป็นอยา่งยิ�ง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.44 นางสาวเตม็ดวง อุ่นสกุล 
หญิงไทย อาย ุ51 ปี 
 จงัหวดัภูเก็ต 
 

อาชีพเดิม แอร์โฮสเตส, Sale marketing  
โรคหรืออาการ : มีสารบ่งชี0มะเร็งตบั (เช็คเมื�อเดือน มกราคม 2555) 
วนัที�เขา้ค่าย 16-21 เมษายน 2555 (ครั0 งที� 4) ที�ค่ายมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (ชุมชน

ฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง) เก็บขอ้มูลวนัที� 16 เมษายน  2555 
พฤติกรรมก่อนหน้านี0 เมื�อประมาณปี 2537 มีความเครียดมากจากเรื�องส่วนตวั เริ�มใช้ยา

นอนหลบั (Varium,Domicum 10 mg.) ครั0 งละ 1 เมด็ และค่อย ๆ เพิ�มจาํนวนขึ0นไปเรื�อย ๆ แบบขาด
สติ โดยมีอยูช่่วงหนึ�งที�ใชถึ้งวนัละ 60 เม็ด จนกระทั�งวนัหนึ� งใชเ้กินขนาดถึง 120 เม็ด ทาํให้ไม่ได้
สติจนคุณแม่ตอ้งหามส่งรพ. เพื�อลา้งทอ้ง หลงัจากนั0นก็สามารถไปทาํงานตามปกติได ้เนื�องจากยงั
ไม่ไดแ้ก้ปัญหาที�ตน้เหตุ ก็ยงัใช้ยาค่อนขา้งมากอย่างต่อเนื�อง และตอนไปพกัผ่อนในประเทศศรี
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ลงักา ก็ไดรั้บอุบติัเหตุตอ้งไปนอนอยูที่�โรงพยาบาลในต่างประเทศ พอหายก็ไดก้ลบัมารักษาตวัต่อ
ที�กรุงเทพฯ สองอาทิตย์ต่อมาได้รับอุบติัเหตุอีกเนื�องจากขาดสติอีกครั0 ง คราวนี0 ค่อนขา้งรุนแรง 
ศีรษะและหน้าผากแตก ฟันหน้าหัก (คนไขบ้อกว่าไม่เคยคิดจะทานยาเพื�อฆ่าตวัตาย เพียงใช้เพื�อ
ระงบัความฟุ้งซ่านเท่านั0น) ในระหว่างใช้ยาต่อเนื�องอยู่ 4 ถึง 5 ปี มากบา้งน้อยบา้งแล้วแต่ความ
จาํเป็นในแต่ละวนั จะคิดเสมอว่าต้องหาทางออกที�ดีกว่านี0 ให้ได้ สุดท้ายก็คิดว่าการเปลี�ยน
สิ�งแวดลอ้มเดิมไปอยูต่่างประเทศคงสามารถทาํให้เริ�มตน้ชีวิตที�ดีกวา่ได ้เนื�องจากในต่างประเทศ
ไม่สามารถหาซื0อยาดงักล่าวไดเ้อง ก็ตอ้งบงัคบัจิตตวัเองใหห้ยดุทานยาซึ� งก็เป็นผลดีต่อร่างกาย ชีวิต
ก็ดีขึ0น เผอิญไดเ้พื�อนชกัชวนเขา้สู่เส้นทางธรรม ก็ไดเ้รียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตตอนนั0นยงัทาํงาน
อยูที่�ประเทศออสเตรเลีย เมื�อเดือนมกราคมที�ผ่านมากลบัมาเยี�ยมบา้นที�ภูเก็ต ไดไ้ปตรวจร่างกายที� 
โรงพยาบาลเอกชน หมอพบสารบ่งชี0 วา่มีแนวโนม้จะเป็นมะเร็งตบั สาเหตุจากความเครียดและการ
ใชย้ามากเกินขนาด ครั0 งแรกคิดวา่จะไปปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทาง  

การแกไ้ข: พอดีมีเพื�อนแนะนาํเกี�ยวกบัคุณหมอเขียวก็สนใจเปิด Net ศึกษาขอ้มูลการ
รักษาตามแนวแพทย์วิถีธรรมอยู่ประมาณ 4-5 วนั เห็นข่าวการจดัค่ายสุขภาพที�ทุ่งสง จงัหวดั
นครศรีธรรมราชก็เดินทางไปเขา้ค่าย 5 วนั ไดพ้บความจริงในโรคที�สงสัยวา่จะเป็นมีสาเหตุมาจาก
อะไร และสามารถรักษาไดอ้ย่างไร เพราะนอกจากคุณหมอให้หาสิ�งรอบตวัที�หาได้ง่ายประหยดั
และพึ�งตนมาใช้เป็นยาและอาหาร คุณหมอยงัสอนเรื�องจิตวิญญาณซึ� งสําหรับตนเองคิดว่าสําคญั
ที�สุด เมื�อได้ค้นพบสัจธรรมอนันี0  ก็ขอเลื�อนกาํหนดการเดินทางกลับไปต่างประเทศ ตอนนั0 น
อยากจะมาเขา้ค่ายพระไตรปิฎก แต่เนื�องจากมีการเปลี�ยนตารางการจดัก็เลยตอ้งเขา้ร่วมค่ายสุขภาพ
ครั0 งที�  2 ที�ดอนตาล จังหวัดมุกดาหารแทน หลังจากนั0 นก็ตามมาเข้าค่ายสุขภาพครั0 งที�  3 ที�
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (ชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง) อีก แลว้ก็ตามมาร่วมค่ายแฟนพนัธ์ุแท้
ซึ� งมีการสอนพระไตรปิฎกที�สนใจรวมอยูด่ว้ย จากความมั�นใจในแนวทางที�เดินตามคุณหมอเขียวสอน 
รู้สึกตวัวา่ร่างกายและจิตใจเบาสบายขึ0นโดยไม่ตอ้งใชย้าอีกเลย นํ0 าหนกัลดลงกวา่เดิมจาก 68 เหลือ 
61 กิโลกรัม ในช่วงเวลาแค่ 3 เดือนและที�น่ามหัศจรรย ์คือ ตวัเองสามารถนาํความรู้ไปแนะนํา 
และช่วยเหลือผูอื้�น (เพื�อนทั0งในและต่างประเทศ) ไดด้ว้ย ในความคิดเห็นส่วนตวัมองเห็นวา่ ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงของ ม.อุบลฯ เป็น The best kept secret land ของจงัหวดัอุบลราชธานีทีเดียว 
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กรณีศึกษาที� 
3.45 นายธีรสันต ์เมฆิยานนท ์
ชายไทย อาย ุ75 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  

โรคหรืออาการ : ต่อมลูกหมากโต 
 

อาชีพเดิม สารวตัรฝ่ายการช่างกลของการรถไฟ 

วนัที�เขา้ค่าย 16-21 เมษายน 2555 (ครั0 งที� 3) ที�ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวทิยาลยัอุบลฯ 
เมื�อประมาณปี 2516 เคยผา่ตดัต่อมไทรอยด์เป็นพิษมาก่อน (Hyper ไทรอยด)์ หมอให้ยา

ฮอร์โมนชื�อ Eltroxin มาทานวนัละ 1 เมด็ ทานมาตลอดอาการที�เป็นคือ มือสั�น ใจสั�น หิวขา้วบ่อย 
(ทานเยอะ) และเมื�อ 17-18 ปีที�ผา่นมา ช่วงทาํหนา้ที�สารวตัรรถไฟอยู ่ รู้สึกปัสสาวะขดั จะออกมา
กะปริบกะปรอย ก็ไปหาหมอตรวจดู หมอบอกวา่เป็นต่อมลูกหมากโต ใหย้ามาทานก็ดีขึ0นเล็กนอ้ย 
หลงัจากนั0นหมอแนะนาํใหผ้า่ตดั หลงัผา่อาการปัสสาวะไม่ค่อยขดัแลว้ แต่ทาํใหปั้สสาวะบ่อยขึ0น 
เพราะในแต่ละครั0 งออกมานอ้ยมาก ทาํใหต้อ้งลุกขึ0นเขา้หอ้งนํ0าบ่อย โดยเฉพาะในตอนกลางคืน 
เนื�องจากเป็นญาติธรรมของชาวอโศกมาหลายปี ไดมี้โอกาสไปเขา้ค่ายที�ทะเลธรรมอยูค่รั0 งหนึ�ง แต่
ก็ไม่ไดป้ฏิบติัตามอยา่งสมํ�าเสมอ อาการก็เลยยงัเหมือนเดิม  

การแกไ้ข : ไดมี้โอกาสมาเขา้ค่ายที� ม.อุบล ฯ ตอนช่วงเดือนมีนาคมปีนี0  มาครั0 งนี0ไดท้าํ
ตามยา 9 เมด็อยา่งเตม็ที� อาการของต่อมลูกหมากก็ดีขึ0น ขั0นตอนที�ทาํ คือ ดื�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ 
ทานอาหารปรับสมดุล, ทาํดีทอ็กซ์ดว้ยนํ0าปัสสาวะ ทานอาหารตามลาํดบั กวัซาบา้งเล็กนอ้ย ก็รู้สึก
วา่อาการดีขึ0นมาก จนมีความรู้สึกเบากาย สบายตวั สบายใจ และมือที�เคยสั�นก็ดีขึ0น สมองปลอด
โปร่งขึ0น ผวิพรรณดีขึ0น นิ0วมือที�เคยบวมเนื�องจากระบบปัสสาวะขดัก็ยบุลง ทาํใหเ้กิดความมั�นใจใน
การรักษามากขึ0น พอไดข้่าววา่คุณหมอมาจดัค่ายแฟนพนัธ์ุแทที้�ม.อุบลฯ ในช่วงเดือนเมษายนนี0 อีก 
ก็ไดต้ามมาเขา้ค่ายดว้ย 

ขณะเขา้ค่ายก็ได้ปฏิบติัตามที�พาทาํในค่าย ร่างกายก็แข็งแรงขึ0นเนื�องจากผูอ้บรมทาน
อาหารมงัสวรัิติอยูแ่ลว้ เมื�อออกจากการเขา้ค่าย ก็สามารถปฏิบติัไดม้ากกวา่ผูเ้ขา้ค่ายปกติเมื�อเจอกนั
ในราวเดือนมิถุนายน เท่าที�สอบถามเรื�องสุขภาพก็ยงัปกติดีอยู ่
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กรณีศึกษาที� 
3.46 นายประดิษฐ ์สีอินทร์ 
ชายไทย อาย ุ59 ปี อาชีพเดิม ขา้ราชการครู  
จงัหวดัสุรินทร์  
โรคหรืออาการ : ริดสีดวงทวาร 
 

วนัที�เขา้ค่าย 16-21 เมษายน 2555 (ครั0 งที� l) ที�ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี เก็บขอ้มูล วนัที� 16 เมษายน 2555 

เดิมเป็นขา้ราชการครู ก่อนหน้านี0  2-3 ปี รู้สึกมีปัญหาเรื�องการขบัถ่าย มีอาการทอ้งผูก 
บางครั0 งมีเลือดออกมาพร้อมอุจจาระบา้งเล็กนอ้ย ถึงแมจ้ะเป็นคนชอบทานผกัผลไมเ้ป็นประจาํ แต่
เนื�องจากเพราะเป็นผูที้�ค่อนขา้งจริงจงัและขยนังาน ความเครียดอาจเป็นสาเหตุหนึ� ง ไปตรวจที�
โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นริดสีดวงทวาร ก็ให้ยามาสวนลาํไส้ ยาช่วยย่อย ยาช่วยขบัถ่ายมาทาน 
ต่อมาก็ใช้วิธีรัดเนื0อบริเวณรูทวารไม่ให้หย่อนมาเยอะ พอจะทาํให้เลือดหยุดออกมาได้พกัหนึ� ง 
หลงัจากนั0นประมาณเดือนกวา่ เลือดก็ออกมาอีกตอนขบัถ่าย มากบา้งนอ้ยบา้ง  

การแกไ้ข : พอดีมีโอกาสไดอ่้านหนงัสือชื�อ ยอดยาดีวิถีพุทธ ของคุณหมอเขียว ก็สนใจ
เลยติดต่อไปที�โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ เพื�อไปเข้าค่ายที�ดอนตาล เป็นครั0 งแรกในช่วง 12-18 
พฤศจิกายน 2554 ได้ดื�มนํ0 าสมุนไพร ทานอาหารปรับสมดุล ทาํดีท็อกซ์ ดว้ยนํ0 าปัสสาวะ ก็ไม่มี
เลือดออกมาเลยในระยะที�ไปเขา้ค่าย รู้สึกสบายตวัและสบายใจ เพราะมีใจศรัทธาวิธีการนี0ตั0งแต่ได้
อ่านหนงัสือแลว้ พอมาปฏิบติัก็เห็นผลทาํให้มีความเชื�อมั�นยิ�งขึ0น คุณประดิษฐ์จะเห็นความสําคญั
ของการออกกาํลงักาย กดจุด โยคะมาก เพราะรู้สึกวา่ร่างกายมีพลงัมากขึ0น การขบัถ่ายทาํไดส้ะดวก
และไม่ปวดรูทวารอีก พอกลบัไปบา้นก็ไดใ้หภ้รรยาช่วยทาํนํ0าสมุนไพรให้ดื�ม โดยภรรยาไม่กลา้ดื�ม
ในตอนนั0นเพราะยงัไม่มั�นใจ คุณประดิษฐ์ลองชกัชวนให้ภรรยามาเขา้ค่าย ตอนปลายเดือนซึ� งมีการ
จดัอีกครั0 ง โชคดีที�ภรรยาก็ยอมมา และไดฝึ้กดื�มนํ0 าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็สด ลองดื�มนํ0 าปัสสาวะในช่วง
นั0นเอง ครั0นกลบัไปบา้น ทั0งสามีและภรรยา ก็ไดป้ฏิบติัพร้อมกนัตามยา 9 เม็ดที�คุณหมอแนะนาํ ทั0ง
สองมีสุขภาพที�ดีขึ0นอยา่งเห็นไดช้ดั คุณประดิษฐ์เดิมเป็นกรรมการหมู่บา้นดว้ยซึ� งจะตอ้งมีเหลา้ยา
ปลาปิ0 งมาเกี�ยวขอ้งเสมอ แต่หลงัจากไดรู้้โทษภยัของมนัจากการมาเขา้ค่ายแลว้ ก็ตั0งจิตเลิกได ้ส่วน
ภรรยา ปกติใบหน้าจะมีสิวฝ้าเยอะ หลงัจากปฏิบติัตามยา 9 เม็ดแลว้ หน้าตาสดใสเกลี0 ยงเกลาจน
เพื�อน ๆ แปลกใจ ก็เป็นโอกาสดีที�ทั0งคู่ไดแ้นะนาํสูตรที�เรียนรู้ไปให้เพื�อนบา้น และยงันาํไปใชก้บั
ลูกชายก็เห็นผลในเรื� องสิวด้วยอีกคน ทาํให้คุณประดิษฐ์และครอบครัวมีชีวิตที�ผาสุกขึ0 น คุณ
ประดิษฐ์ก็เขา้ใจการรู้เพียรรู้พกั ทาํเท่าที�ทาํไหว ไม่เครียด หนา้ตาก็สดชื�นขึ0น จึงไดต้ามมาเขา้ค่าย
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ช่วง 12-18 มีนาคม 2555 และมาอีกครั0 งในช่วงเมษายน 2555 เพราะตอ้งการกระชับความรู้ให้
สามารถนาํไปแนะนาํผูอื้�นไดด้ว้ย อีกทั0งสนใจพระไตรปิฎก ที�คุณหมอเขียวสอนควบคู่กบัการดูแล
สุขภาพ ชอบความเรียบง่าย ความประหยดัและการพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที�ไดรั้บ คิดวา่นี�
จะเป็นหนทางการดาํรงชีวติที�ดีที�สุดเท่าที�เคยพบมา 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.47 นางนนทิยา อุดมศิลป์ 
หญิงไทย อายุ 57 ปี อาชีพเดิมขายเฟอร์นิเจอร์ 
จงัหวดันครพนม 
 

โรคหรืออาการ : มะเร็งเตา้นม  
วนัที�เขา้ค่าย 16-21 เมษายน 2555 ที�ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ม.อุบล 
ก่อนหนา้นี0ประมาณ 20 กว่าปี เป็นโรคริดสีดวงทวารมาก่อน เมื�อปี 2543 หมอตรวจพบ

กอ้นเนื0อในมดลูกซึ� งไม่ใช่เนื0อร้าย ก็ไปผ่าตดัมดลูกออก ทาํให้ประจาํเดือนขาดทนัที อาการของ
ผูห้ญิงวยัทองก็ปรากฏเด่นชัดมาก เช่น เหนื�อยง่าย หงุดหงิด เดีzยวร้อนเดีzยวหนาวบ่อย ๆ ต่อมา
ปลายปี 51คลาํเจอกอ้นเนื0อที�หนา้อกดา้นขวา ก็ไปหาหมอตรวจ หมอเอาชิ0นเนื0อไปตรวจบอกวา่เป็น
มะเร็งเตา้นมระยะที� 2 ช่วงแรกก็รับไม่ค่อยจะได ้วิตกไปต่าง ๆ นา ๆ หมอนดัผ่าตดัตน้ปี 2552 ที� 
โรงพยาบาลเอกชน จงัหวดัสกลนคร เสร็จแลว้ส่งตวัไปรักษาต่อที�ศูนยม์ะเร็งจงัหวดัอุดรธานีเพื�อให้
เคมีบาํบดั ใหอ้ยูท่ ั0งหมด 6 ครั0 ง ทุกครั0 งที�ให้เคมี พอกลบับา้นก็จะรู้สึกวบูวาบ หนาว ๆ ร้อน ๆ ทาน
ขา้วไม่ค่อยไดอ้ยูพ่กัหนึ�ง พอครบ 6 ครั0 ง ก็ไปเจาะเลือดดูค่าของมะเร็ง หมอบอกวา่ผลดีขึ0น ก็ให้ยา
เคมีมาทานเพื�อคุมการกลบัมาของมะเร็งต่ออีก 5 ปีถึงหมอจะบอกว่าค่าของมะเร็งดีขึ0น แต่สภาพ
ร่างกายกลบัแยล่งจากผลขา้งเคียงของเคมีบาํบดั เช่น การขบัถ่ายอุจาระไม่ค่อยออก ริดสีดวงทวารที�
เป็นอยูก่็บวมอกัเสบกว่าเดิม ทาํให้ไดรั้บความทรมานอีกทั0งตอนทาํดีท็อกซ์ก็ใช้กาแฟซึ� งเป็นฤทธิ8
ร้อนมาทาํ ก็ยิ�งทาํให้การขบัถ่ายลาํบากยิ�งกวา่เดิม ผลที�ตามมาทาํให้เกิดการปวดร้าวระบมมาถึงเอว 
บริเวณไต ปวดท้องน้อยลงมาถึงขา ปวดขึ0 นไปถึงศีรษะ มึนตื0อ หูข้างขวาอื0อ ร่างกายอ่อนแรง 
เหนื�อยง่ายมาก เมื�อร่างกายป่วยอาการเครียดก็เพิ�มขึ0น  

การแกไ้ข : ไดป้ฏิบติัตามยา 9 เมด็ของคุณหมอเขียว เช่น ดื�มนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ ทาน
อาหารจืด ทาํดีทอ็กซ์ดว้ยนํ0าสมุนไพรฤทธิ8 เยน็ผสมนํ0าปัสสาวะโดยนอนตะแคงนวดหนา้ทอ้งตามที�
จิตอาสาแนะนาํ การขบัถ่ายดีขึ0นอยา่งเห็นไดช้ดั เบาสบายกายขึ0น ความปวดส่วนล่างและส่วนบน
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ของร่างกายค่อย ๆ คลายลงจนเขา้สู่ภาวะเกือบปกติภายในเวลาเพียง 6 วนัเท่านั0น ก็เลยตดัสินใจ
ตามมาเขา้ค่ายที� ม.อุบลฯ ในเดือน เม.ย. นี0 อีกเป็นครั0 งที� 2 เพราะรู้สึกวา่นี�เป็นหนทางเดียวที�สามารถ
แกไ้ขโรคของตวัเองอยา่งย ั�งยนื ประหยดั เรียบง่าย ไม่ตอ้งเสียเงินค่ารักษา มะเร็งเตา้นมที�ผา่ตดัไปก็
ยงัคงปกติ คลาํดูก็ไม่มีกอ้นอีก รวมทั0งเวลาไปหาหมอเพื�อตรวจเช็ค ก็ปกติดี ที�เห็นเด่นชดั คืออาการ
ปวดต่าง ๆ ซึ� งทรมานมานานหายไปเกือบหมด คิดวา่เป็นวธีิที�ดีที�สุดแลว้ จะนาํไปใชก้บัตวัเอง
ตลอดไป ยงัไดมี้โอกาสไปแนะนาํคนขา้งบา้นที�ป่วยเป็นโรคเกาต ์และโรคไตวายใหป้ฏิบติัตามยา 9 
เมด็นี0ดว้ย 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.49 นายวศิาล ศรีทรง 
ชายไทย อาย ุ52 ปี 
จงัหวดั ขอนแก่น 
มะเร็งตบั (ระยะที� 1) 
 

อาชีพ เคยเป็นพนกังานกาํจดัปลวก, เป็นช่างซ่อมบาํรุง แผนก Boiler, เป็นช่างแอร์ของ
โรงแรม  

วนัที�เขา้ค่าย 20-26  มีนาคม 2555 ที� มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  
อดีตเคยเป็นพนกังานกาํจดัปลวกและแมลง ทาํใหต้อ้งอยูก่บัสารเคมีที�ใชค้่อนขา้งมาก เคย

เป็นไวรัสตบัอกัเสบซีมาก่อน ต่อมาเจอเนื0องอกบริเวณตบัโตประมาณ 2 เซนติเมตร เมื�อเอาชิ0นเนื0อ
ไปตรวจก็พบวา่เป็นมะเร็งตบัระยะที� l 

การแกไ้ข : วนัแรก- วนัที� 7 ไดป้ฏิบติัตามที�ค่ายพาทาํที�ให้ความสนใจมากที�สุด คือการกวั
ซาดา้นหนา้และแผน่หลงัคุณวศิาลจะหมั�นทาํบ่อย เพราะหลงัจากการกวัซาแลว้รู้สึกสบายตวัมาก
พิษที�สะสมก็ออกมาค่อนขา้งเยอะ และคนไขก้็เขา้ใจหลกัการรักษาในแนวนี0อยา่งจริงจงั รับปากวา่
จะไปทาํต่อที�บา้นเรื�อย ๆ ซึ� งผลก็คงตอ้งติดตามต่อไป 

 หมายเหตุคนป่วยรายนี0  ไม่ไดติ้ดตามผลเนื�องจากไม่มีเบอร์ติดต่อ ก็เลยยงัไม่ทราบอาการ
ต่อเนื�อง 
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กรณีศึกษาที� 
3.50 นายหาญชยั บวบขม 
ชายไทย อาย ุ47 ปี อาชีพเดิมลูกจา้งบริษทัเอกชน 
จงัหวดัตาก 
 

โรคหรืออาการ : มะเร็งตบั (ระยะ 3) 
วนัที�เขา้ค่ายตน้เดือนพฤษภาคม 2555 ม.อุบล, 24-30 พฤษภาคม 2555 ที�ดอนตาล เก็บ

ขอ้มูลวนัที� 28 พฤษภาคม 2555 
ปกติเป็นคนแข็งแรง ไม่เคยเป็นโรคอะไรมาก่อน เป็นคนชอบทานอาหารประมาณปิ0 ง ๆ 

ยา่ง ๆ และอาหารรสจดั อยูเ่ป็นประจาํ รู้สึกมีอาการทอ้งอืด อาหารไม่ยอ่ย เวลานอนกลางคืนรู้สึก
ร้อนภายในร่างกายมากผิดปกติ แมจ้ะนอนในห้องแอร์ก็ตอ้งนอนถอดเสื0อ บางครั0 งตอ้งลงมานอน
บนพื0นกดบริเวณใตช้ายโครงขวาดูจะเป็นกอ้นแข็ง เขา้ใจว่าเป็นเส้นกลา้มเนื0อตึงประจวบกบังาน
ช่วงนั0นค่อนขา้งเยอะ เครียดและไม่ค่อยไดพ้กั นอนไม่ค่อยหลบั ราวช่วงเดือนเม.ยเริ�มเห็นความ
ผิดปกติที�ตาและที�ตวัว่ารู้สึกเหลืองผิดปกติ หน้าซูบลง และนํ0 าหนกัลด เริ�มมีกอ้นเนื0อปูดขึ0นมาใต้
สะบกัซ้าย ก็ไปตรวจที�โรงพยาบาลเอกชนที�กรุงเทพฯ หมอบอกว่าเป็นเนื0องอก X-ray และทาํ CT 
Scan ดูไปเจอเซลล์มะเร็งแพร่กระจายที�ตบั และบอกวา่อาจจะอยูไ่ดไ้ม่ถึง 6 เดือน โดยไดน้ดัให้ตดั
ชิ0นเนื0อเพื�อไปตรวจดู  

การแกไ้ข : แต่ตดัสินใจไม่ไปเพราะมีญาติซึ� งเคยเป็นเนื0องอกที�ตบัก็ไม่ผา่เหมือนกนั ใช้
วธีิทานนํ0ายา่นางประมาณ 3 เดือน ไปตรวจอีกครั0 งกลบัปกติไม่ตอ้งผา่ คนไขก้็เริ�มทดลองดื�มนํ0า
ยา่นางตามและไดม้าฟังคาํบรรยายจากจิตอาสา 

วนัแรก ดื�มนํ0าสมุนไพร ทานอาหารปรับสมดุล ทาํดีท็อกซ์เป็นครั0 งแรกซึ�งยงัไม่สมบรูณ์ 
แต่ก็นอนหลบัดี 

วนัที� 2  เริ�มปฏิบติัตามที�ค่ายพาทาํทุกอยา่ง ไดใ้หจิ้ตอาสาช่วยสอนการกวัซาแผน่หลงัและ
หนา้อกให ้เนื�องจากไม่มีญาติมาดว้ยซึ� งพิษออกมาไดค้่อนขา้งเยอะ รู้สึกเบากาย ทาํใหก้ลางคืนนอน
หลบัสนิทมาก 

วนัที� 3  ปฏิบติัเหมือนเดิม เพิ�มแช่มือเทา้ พอกทาดา้นหนา้อกและช่วงทอ้ง ฝึกการทาํดีท็
อกซ์ใหถู้กตอ้ งคืนนี0นอนไม่ค่อยหลบั 

วนัที� 4 ทาํเหมือนเดิม วนันี0 ฝึกการกวัซาหนา้อก หนา้เขาเอง 
วนัที� 5 วนันี0 รู้สึกอ่อนเพลียเนื�องจากออกไปทานอาหารอร่อยนอกค่ายมา ก็เลยแนะใหไ้ป

ทาํดีทอ็กซ์เพิ�มขึ0นอีกครั0 งเพื�อขบัพิษ 
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วนัที� 6-7 คนไขห้นา้ตาสดใสขึ0น บอกวา่รู้สึกเบากาย ตาและตวัที�เคยเหลือง สังเกตดูก็ 
ไม่ค่อยเหลืองเหมือนเดิม  

วนัที�กลบับา้น ก็ไดย้ ํ0าเรื�อง การกวัซา การทานอาหารโดยใหใ้ชฤ้ทธิ8 เยน็ ใหม้ากดื�มนํ0า
สมุนไพร การทาํดีท็อกซ์ ซึ� งควรทาํใหทุ้กวนัอยา่งต่อเนื�อง 

วนัที� 14 กรกฎาคม 2555 ไดข้่าวว่าเสียชีวิตแลว้ เนื�องจากช็อคเพราะทาํงานหนัก เริ�ม
กลบัไปทานอาหารในแนวเดิมโดยไม่ไดรู้้เพียรรู้พกั จิตตก ไม่อยากสู้ต่อ ก็ตอ้งเป็นไปตามวบิากของตนไป 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.51 นายภูมิพงศ ์ฐานวสิัย (โอ) 
ชายไทย อาย ุ33 ปี อาชีพ ช่างเทคนิคแผนกซ่อมบาํรุง  
จงัหวดัชลบุรี 
โรคหรืออาการ : อาการภูมิแพ ้ 

 
วนัที�เขา้ค่าย 25-3l พฤษภาคม 2555 (ครั0 งที� l) ณ ดอนตาล มุกดาหาร 
คุณภูมิพงศม์าเขา้ค่ายจากการแนะนาํของสมาชิกไทยออยล์ซึ� งเคยมาเขา้ค่ายที�ดอนตาลมา

ก่อน เดิมรู้แต่วา่ตวัเองเป็นโรคภูมิแพ ้เนื�องจากเป็นพนกังานอยูที่�โรงกลั�นนํ0 ามนัไทยออยล์ที� อาํเภอ
ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เป็นฝ่ายซ่อมบาํรุงของโรงกลั�นมาตั0งแต่ปี พ.ศ. 2543 ทาํงานอยูใ่นภาวะของ
สิ�งแวดลอ้มที�มีมลพิษอยู่ประมาณ l2 ปี ทาํให้ตอ้งสัมผสักบั Hydrocarbon ก๊าซ Hydrogen ก๊าซ 
Sulfur ก๊าซไข่เน่า และอื�น ๆ อยูเ่รื�อย ๆ ถึงแมจ้ะมีระบบการป้องกนัพอสมควร แต่ก็ไม่ไดใ้ส่เครื�อง
ป้องกนัทุกครั0 ง อีกทั0งเป็นคนที�ชอบทานอาหารมนั อาหารหวาน ดื�มกาแฟ ดื�มนม ทานเนื0อสัตว ์และ
อาหารทะเลมาก ประกอบกับมีนิสัยชอบนอนดึก ไม่ออกกําลังกาย เมื�อไม่นานมานี0  รู้สึกหายใจ 
ไม่ค่อยสะดวก เหมือนจมูกตนั โดยหายใจไดที้ละขา้งในบางครั0 ง มีเสมหะบ่อย ร่างกายไม่สดชื�นตึง
และปวดศีรษะมาประมาณ l-2 ปี หาหมอก็บอกวา่เป็นโรคภูมิแพ ้ให้ยามารับประทาน มาระยะหลงั
รู้สึกเหมือนมีกอ้นบวม ๆ อยู่ในปากช่วงโคนลิ0นในคอดา้นซ้าย ปกติเป็นคนไม่สูบบุหรี�และไม่ดื�ม
เหลา้ ชอบดื�มนํ0ามาก แต่ก็มีปัญหาเรื�องการขบัถ่าย มีกลิ�นปาก  

การแกไ้ข : พอดีมีพนกังานมาเขา้ค่ายก็สมคัรมาดว้ย 
จากการเขา้ค่ายใน 7 วนัที�ผา่นมามีพฒันาการที�ดีขึ0นคือ อาการปวดหวัดีขึ0นประมาณ 60 %

อาการตนัในรูจมูกดีขึ0น 50 % เสมหะลดลงมาก อาการโดยทั�วไปดีขึ0น และผลจากการกวัซา คุณภูมิพงศ์
ก็ไดรู้้วา่มีบางอยา่งผดิปกติในร่างกายนอกเหนือจากโรคภูมิแพ ้ซึ� งก็ไดแ้นะนาํเรื�องการไม่กงัวลและ 
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หลกัในการปฏิบติัตามยา 9 เม็ดไปให้ และดูเหมือนว่า คุณภูมิพงศ์จะเริ�มให้ความสําคญักบัการ
เรียนรู้ ในการปฏิบติัตวัเพื�อนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั นบัต่อแต่นี0 ไปเมื�อตน้เดือนมิถุนายน ไดโ้ทร
คุยกบัคุณโอ ก็ไดค้วามว่าตอนนี0 ไดเ้ลิกทานเนื0อววั หมู ไก่แลว้ ทานเพียงปลาและไข่เท่านั0น ดื�มนํ0 า
สมุนไพรฤทธิ8 เยน็สดทุกวนั  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.52 นางพรทิพย ์กลั�นงาน 
หญิงไทย อาย ุ51 ปี อาชีพเดิมแม่บา้น  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
โรคหรืออาการมะเร็งปอด (ระยะที� 1) 
 

วนัที�เขา้ค่าย 25-31 พฤษภาคม 2555 (ครั0 งที� 1) ที�ดอนตาล มุกดาหาร เก็บขอ้มูลวนัที�  
28 พฤษภาคม 2555 

เมื�อปลายปี 2554 คุณแม่ป่วยก็ตอ้งไปเฝ้าไขที้�โรงพยาบาล ต่อมารู้สึกเหนื�อย หน่วงที�
ทอ้งนอ้ย ก็ไปหาหมอที�โรงพยาบาลศูนยอุ์ดร ไดท้าํ Ultra sound ดู ก็เจอเนื0องอกในรังไข่ เอาชิ0นเนื0อ
ไปตรวจก็พบวา่ เป็นมะเร็งในรังไข่ระยะที� 2 หมอนดัใหไ้ปผา่ตดั และทาํเคมีบาํบดัในช่วงเดือน
เมษายน 2555 ก็ไดไ้ปทาํ ครั0 งแรกทานอาหารไม่ไดเ้ลย ไดแ้ต่อาเจียนอยูป่ระมาณ 5-7 วนั อ่อนเพลียมาก 

การแกไ้ข: พอดีไดรั้บคาํแนะนาํจากเพื�อนชื�อคุณคาํพลอย ซึ� งไดเ้คยมาเขา้ค่าย ให้ลองดื�ม
นํ0 าย่านางดู ก็ทาํตาม ดงันั0นในครั0 งที� 2 ที�ไปทาํเคมีบาํบดัอีก คราวนี0 อาเจียนน้อยลง แต่ร่างกาย 
ไม่ค่อยเพลียเหมือนครั0 งแรก เมื�อไดข้่าวว่าจะมีค่ายในปลายเดือนพฤษภาคม จากการแนะนาํของ
หลานชาย ก็ไดต้ดัสินใจมา จากการมาปฏิบติัตั0งแต่วนัแรกจนถึงวนัสุดทา้ยก็ปฏิบติัตามที�ในค่ายพาทาํ 
แต่ที�ไม่ไดท้าํอยา่งเดียว ก็คือ การทาํดีทอ็กซ์ 

เพราะคนไขว้ิตก กลวัจะไปกระทบกบัแผลผา่ตดัรังไข่ ซึ� งเพิ�งผา่ไปประมาณเดือนกวา่ ๆ 
มานั�นเอง ก็ไดแ้นะนาํใหก้ลบัไปทาํที�บา้น เมื�อแผลหายดีและคิดวา่พร้อมที�จะทาํ อาการอยา่งอื�น 
ดีขึ0น คนไข ้รู้ถึงอาการสบายตวั สดชื�นกวา่วนัแรกที�มา กลบับา้นดว้ยความมั�นใจที�จะไปรักษาตวัเองต่อไป 

 

 
 


