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“เอาหนังสือของอาจารย์หมอเขียวแล้วศึกษา แล้วเนื�องจากเราเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน 
 เราก็เชื�อว่าที�อาจารย์พูดมานี�ถูกต้อง อาหารร้อนกบัเยน็นี�มนัเป็นผลอนัหนึ�ง ที�ทาํให้เราเกิดเจ็บไข้
ขึ นมา ยาที�ฝรั�งให้เรากินนะมนัเป็นยากรดทั งหมดเลยนะ มนัเป็นพิษแต่เขาไม่กลา้บอกเพราะอะไร 
ผมเป็นตวัหมอเองนี� ไปกินยามาตั งนาน เป็นพวกกรดทั งหลายแหล่ และถ้าพวกเรามีความศรัทธาใน
อาจารย์หมอเขียว ปฏิบัติทั5ง 9 ข้อนี�นะ พวกเราจะหายจากโรค โรคที�เราเป็น ๆ นี�มนัหายนะ  
ไอม้ะเร็งนีก็จะเอาธรรมะของอาจารยเ์มื�อวานนี ที�พูดเมื�อวานนี  เขาจะบอกเราว่ามนัอากาศจะร้อน 
จะเย็น กบัที�เกิดจากอารมณ์บ้าง เกิดจากที�อาหารบา้ง ผัสสะที�เราประสบนี�มันเกิดจากเพราะว่า
ความเครียด ทุกอย่าง ความพอใจ ไม่พอใจ เกิดขึ5น อันนี5ต่างหากที�มันทําให้เราเกิดปัญหาขึ5นมา 
เพราะฉะนั นนะผมว่านี�  เชื�ออาจารย์หมอเขียวถูกต้องแล้ว พวกเราขอให้มีความศรัทธา ปฏิบัติที�
อาจารย์หมอเขียวบอก ยาทุกอย่างนี�  สิ� งใดที�เราตอ้งทานก็ตอ้งทาน สิ� งใดที�ไม่จาํเป็นตอ้งทานก็
พยายามปรับปรุงตวัเราเอง ร่างกายเราจะสมบูรณ์จริง ๆ ปฏิบัติของอาจารย์หมอเขียวนี� มันเปลี�ยน
ความคิด แลว้ตวัเองนี�ก็มีความรู้สึกว่า ธรรมะของอาจารยห์มอเขียวที�พูดมานี�ถูกตอ้งก็เลยปฏิบติั
ธรรมตาม เรื� องธรรมะที�อาจารย์หมอเขียวบอกมานี� เป็นความถูกต้องนะครับ  เพราะว่าคน
นกัวิทยาศาสตร์จะไม่เชื�อ ฝรั�งนี� เขาไม่รู้เท่าของพระพุทธเจา้ที�รู้ พระพุทธเจา้รู้ เป็นรู้ธรรมะ ซึ� งถูก
วนันี  พรุ่งนี  มะรืนนี  ถูกทุกเวลา” 

(ธรรมศกัดิo , สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 8) 
 

“เจา้หนา้ที�สาธารณสุขที�เคยมาอบรมกบัค่ายสุขภาพวถีิพุทธ พี�ก็เป็นหนึ�งในกลุ่มนั น ก็เริ�ม
ตั งแต่ทาํไมจึงสนใจมาเขา้ค่ายเลยค่ะ เนื�องจากวฒันธรรมการกินของที�นี�คือแขกมาตอ้งตอ้นรับ หรือ
รับรองเต็มที�ดว้ยอาหาร บวกกบัประเพณีงานศพ งานแต่ง ที�ตอ้งเป็นอาหารที�ดี เช่น หมูฮ่อง หมูคั�ว
เกลือ มีแกง มีอะไรเต็มที� บางครั งมีการปิดครัวที�บ้านเพื�อมาช่วยงานศพเลย เพื�อจะบ่งบอกถึง
เศรษฐกิจฐานะของเจา้ภาพวา่ ถา้หากวา่เลี ยงไม่ดีนี คือเจา้ภาพไม่ค่อยเท่าไหร่ทาํให้คนตะกั�วป่าเป็น
โรคเรื อรังเยอะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาหวาน ความดนั แถมยงัตบทา้ยดว้ยผลไมต้ามฤดูกาลหน้า
ทุเรียน หนา้ลองกอง หนา้มงัคุด มีเยอะค่ะ ก็เลยอยากให้แพทย์วิถีพุทธเป็นทางเลือกหนึ�งในการดูแล
สุขภาพเพื�อลดการเกิดโรคเรื5อรัง การส่งเสริมสุขภาพ จึงมองหาทางเลือกให้ หลาย ๆ ทาง เพื�อให้
เขาเลือกสิ�งที�ชอบ ที�ถูกกบัเขามาปฏิบติัเพื�อสุขภาพที�ดีของเขา ซึ� งปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพทั�วไป 
ที�เราให้คือ 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกาํลงักาย ที�เราทาํ pre-test และ post-test พบวา่มนัไม่สามารถ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมไดจ้ริง มีความรู้จริงแต่ไม่สามารถปรับเปลี�ยนไดจ้ริง คือ ความจริงมันอยู่ที�ใจค่ะ 
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ต่อสู้กบัจิตใจไม่ได้ แต่คุณหมอเขียวจะมีเรื�องจิตวญิญาณเข้ามาเกี�ยวข้องก็เลยอยากนํามาเสนอ หาก
เขามีความศรัทธาแล้ว คิดว่าน่าจะมีแรงจูงใจในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมได้” 

(กานตพ์ิชชา เทพเสถียร, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 22) 
 
“มดนี�เป็นคนดื อใครจะมาบอกอยา่งโนน้อยา่งนี  มดไม่เชื�อ มดต้องพิสูจน์ด้วยตนเองแล้ว

มันจะศรัทธาด้วยความคลายสงสัย เรียกว่าศรัทธาครั5 งนี 5 สัมมาศรัทธาไม่ใช่มิจฉาศรัทธา 
เพราะว่ามันผ่านการทดลองของตัวเอง ไม่ใช่แค่สักแต่ฟังแล้วหลงเชื�อ” 

(ยวุดี นโมชยัยากร, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 26) 
  
“พรหมวิหาร 4 มีครบเลยนะคะ ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีหมดเลย แล้วท่าน 

ก็ยังสอนเรื�องของธรรมะ ไม่ได้สอนเรื�องเดียวของการบําบัดโรคที�ยากแก่การบําบัดรักษา บางครั5ง
ปัจจุบันก็ยังยาก ถ้าเรารักษาถูกทาง หมอเขียวนี�พอได้ยินชื�อแล้วนี�ก็ศรัทธา ศรัทธามานานแล้วนะ 
แต่ก็ยงัไม่ไดป้ฏิบติัจริง ๆ ครั งนี เตม็ ๆ เลย 4 วนันี  ถือวา่ไดป้ฏิบติัจริง ๆ จงั ๆ แลว้ก็ลึกซึ ง เรื�องของ
ในธรรมะดว้ยแลว้ การสอนใหรู้้วา่ชีวติคนเรานั นใหป่้วยแต่กาย อยา่ป่วยใจนะคะ เอาธรรมะเขา้ช่วย 
เราตอ้งมีพลงั พลงัใจ พลงัใจนั นสาํคญั เราตอ้งต่อสู้นะคะ” 

(ชนญัญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7) 
 
“ผมยงัตดัสินใจว่าผมจะไม่กลบัไปแลว้ ผมเลยมาตั งปณิธานกบัตวัเองไวน้ะครับ เผื�อมี

ประโยชน์สําหรับท่านผูมี้เกียรติทุกท่านนะครับ พี�น้องทุกท่านผมก็เขียนไวบ้อกว่า จะทําตามคุณ
หมอเขียวแนะนําไว้ จะไม่ให้ความตั5งใจนั5นจางหาย จะท่องจําอยู่เสมอว่าไม่กลัวตาย จะไม่อายแม้
เพื�อนเราเขานินทา ใครจะว่าเราโง่งี�เง่าช่างเขาเถิด ยาดีเลศิสมัยใหม่เลกิแล้วนะ คีโมฉายแสงผ่าตัดผม
ขอลา เพราะศรัทธาคุณหมอเขียวท่านเชี�ยวชาญ นะครับ” 

(อารีพฒัน์, สัมภาษณ์. 2555, เมษายน 5) 
 
“หมู่กลุ่มที�น่าศรัทธาจังเลยนะ มีแต่การให้ เราก็ว่า มีคนอย่างนี5ด้วยเหรอในโลกนี5 เราก็

ค่อย ๆ เรียนรู้ อ่านแล้วก็ดู แล้วก็เข้ามาแอบกินมังสวิรัติแบบเขา มันก็ดีนะ ก็อร่อยดี ก็ค่อย ๆ ทําไป
เรื�อย ๆ สุขภาพก็ดี นํ าหนักปีแรกที�กินมงัสวิรัติ คือผมกินช่วงเข้าพรรษานะ พอดีดูกลุ่มอโศก 
 ตอนเขา้พรรษานี�เขาจะบอกวา่ คุณจะตั งตบะอะไรใช่ไหมในเขา้พรรษานี  คนนี ก็บอกลดกินขนมลด
กินโน่นลดกินนี� เราก็เลยลองคิดวา่ เออ ลองกินมงัสวิรัติ สัก 4 ปี แลว้ผมก็เริ�มกินเขา้พรรษา ปีนั น 
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ก็กินมงัสวรัิติ กินไม่เป็นหรอกครับ กินไอนู่้นก็ไม่เป็น กินไอนี้�ก็ไม่เป็น เลยลดไปเกือบ 10 กิโลกรัมครับ 
จาก 75 เหลือ 65” 

(วนัชยั เบญจพรชยั, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7) 
 
“เขา้ www.morkeaw.net ลองไปคน้หาดู เราก็คน้หา แลว้มีการเขา้ค่ายเราก็มา แต่พอมานี�

เราเข้าใจเลยว่ายา 9 เม็ดของหมอเขียวนี�ทําไมน้องเขาถึงใช้ได้ผล เพราะว่าน้องเขาศรัทธาแล้วก็ทํา
จริง เพราะฉะนั5นเราเองเราก็เริ�มศรัทธา เราก็เลยเรียกคนที�บ้านมา จนกระทั�งคนที�บ้านนี�ครบ 
เพราะวา่เราพี�นอ้ง 8 คน แต่วา่เรามีคนขา้ง ๆ พี�นอ้งเราอีกสิบกวา่คน เรามากนัจนครบ” 

(วรรณธนา สุวรรณศรีสาคร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31) 
 
“ได้ไปฟังและได้นั�งคุยกบัอาจารยห์มอเขียว รู้สึกศรัทธามากในความนิ�งสุขุมของ

ท่านไม่มีอาการตื�นเต้นอะไรเลย หมอเขียวพูดด้วยสายตา ท่าทางเหมือนลูกชายเป็นไข้หวัดธรรมดา 
ไม่ใช่มะเร็ง เหมือนกาํลงัคุยกบัคนเป็นหวดัอยู ่หมอเขียวบอกวา่ จะผา่ตดัก่อนแลว้ค่อยมารักษาตวั
แบบแพทยว์ิถีพุทธก็ได ้คนที�แย่กว่านี ก็รักษาหายได ้โดยไม่ตอ้งตดัอวยัวะ ทําให้รู้สึกศรัทธามาก  
จึงตัดสินใจพาลูกชายมาเข้าค่ายก่อนมาเขา้ค่าย ก็ซ้อมกินอาหารฤทธิo เยน็มาก่อน ทั งพ่อแม่ลูก มาถึง
ค่ายก็ทาํทุกอยา่ง ไดป้ฏิบติัยา 9 เมด็อยา่งตั งอกตั งใจทั งพอ่กบัลูก” 

(วราวธุ เตง็รัง, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 21) 

 
“ผกัร้อนเย ็นผมไม่เคยรู้ หรืออยู ่ในสมองมาก่อน เพราะฉะนั นกินผกัอะไรก็ไม่รู้ 

อย่างกล้วยนํ าหวา้ดิบและห่ามจะมีฤทธิo เย็นส่วนกล้วยนํ าหวา้สุกมีฤทธิo ร้อน เราจาํเป็นตอ้งรู้ว่า
ขณะนี ร่างกายเราตอ้งการอาหารฤทธิo ร้อนหรือเยน็ เสียดายเวลาในชีวิตทาํไม่ตอ้งมารออายุ 50-60 ปี
ค่อยมารู้ ถา้เรารู้แต่ตน้ เราจะใชชี้วิตนี ดีและไม่ประมาท เราอยู่ดว้ยความไม่รู้ไม่เฉพาะเรื�องอาหาร
การกินเท่านั น การเสพข่าวจริงหรือปลอมไม่มีใครรู้ หมอเขียวท่านได้นําวิชาพุทธศาสตร์มาใช้อย่าง
ไม่ม ีใครทํา  ผม เป็นนักว ิทยาศา สตร์ผมม าที �นี 5เพื �อพ ิสูจน์แนว ทางการรัก ษาอ ย่าง เ ป็ น
วิทยาศาสตร์ ขอบคุณ มะเร็ง ที�ทาํให้ผมเห็น “สัจธรรม” ของชีวิต” 

(วรีะ สัจกุล, สัมภาษณ์. 2556, กนัยายน 16) 
 
“ได ้ใช ้พลงัวิญญาณผสานนาโนยูเ รียของคุณหมอเขียวในการรักษาอาการป่วย  

จากหน้าบวมเพราะหูขา้งซ้ายอกัเสบรูหูปิด ใบหน้ายุบเป็นปกติในวนัที� 3 อาการหูอกัเสบ 
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หายสนิท “การค้นพบของท่านเป็นเรื�องที�ยิ�งใหญ่มาก ท่านอธิบายได้ชัดลึกกว่า จิตวิญญาณ 
มีบทบาทสําคัญยิ�งต่อการบําบัดโรค” 

(เราโน ไลทาไลเนน (RaunoLaitalainen), สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 9) 
 
“ไดใ้ชพ้ลงัจิตดา้นการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายรักษาของคุณหมอเขียวรักษาโรคเส้น

เลือดในสมองตีบ ไดดู้แลฟื นฟูพลงัลมปราณพร้อมกบัการจดัโครงสร้างร่างกายโดยเฉพาะที�ขาซ้าย
ที�มีปัญหาภายใน 4 วนั คุณเอนกไดป้ฏิบติัเพื�อฟื นฟูพลงัชีวิตในค่ายนี  คุณเอนกพูดไดค้ล่องขึ นและ
จาํไดคุ้ณเอนกไดก้ล่าววา่ “พลังจิตมีความสําคัญมากต่อการบําบัดโรคและผู้ค้นพบศาสตร์นี5จะต้อง
เป็นผู้มีศีลในระดับสูงและมีจิตเมตตาอย่างยิ�ง” 

(สิริมา ศรสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 9) 
 
“สิ� งที�ภูมิใจ คือ ได้จัดตั5 งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมในโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และได้ให้คําปรึกษาแนะนําในผู้ป่วยที�แพทย์แผนปัจจุบันส่งขอรับ
คําแนะนํา ในกรณีที�ให้ยาแล้วแต่ผู้ป่วยไม่ดีขึ5น เช่น โรคเบาหวาน ภูมิแพ ้ไขมนัสูง และกลุ่มโรค
เรื อรัง ที�แผนปัจจุบนัรักษาแล้วไม่ทุเลา หรือมีอาการเพิ�มมากขึ น เช่น โรคผิวหนังโรคกระเพาะ
อาหาร ก็จะมีผูเ้คยทุเลาและหายจากการดูแลหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ โดยแนะนาํให้มาขอคาํแนะนาํ
จากเรา ณ วันนี5สุขภาพโดยรวมดีขึ5นเป็นที�พอใจมาก มีความสุขในทุกวันจากการนําแพทย์วิถีพุทธ
มาใช้กับตนรู้สึกตนโชคดีมาก มีบุญเหลือเกินที�เกิดมาและได้รู้จักแพทย์วิถีพุทธและหมอเขียว และ
ตั5งใจจะใช้แพทย์วถิีพุทธในการดูแลตนเองตลอดไป และเหนือสิ�งอื�นใดกจ็ะตั5งใจที�จะพฒันาจิตใจให้
เจริญยิ�งขึ5น ให้สุขยิ�งขึ5น ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที�จะทาํได้” 

(เสาวนีย ์สอนอาจ, สัมภาษณ์. 2555, พฤศจิกายน 29) 
 
“ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึ�งเป็นพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที�นํามา

สู่การปฏิบัตินับเป็นบุญของพสกนิกรชาวไทยทั�วประเทศทุกชนชั5 น หมอเขียวได้นําแนวทางของ
พระพุทธเจ้าและของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอธิบายให้ความกระจ่างแก่ชาวโพธารามและ
ประชาชนโดยทั�วไป” 

(ชวนชื�น บุญญานุสาสน์, สัมภาษณ์. 2556, กรกฏาคม 29) 
 
“การทาํนํ าสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิo เยน็สด (คลอโรฟิลล์) และอาหารปรับสมดุลอนัจะ

เป็นประโยชน์ในการปรับพฤติกรรมของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน การได้เข้า
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มาร่วมในกจิกรรมนี5ทาํให้มีการมั�นใจมากกว่า นี5คือ การผ่าทางตันของระบบสุขภาพ ที�จะนําไปสู่สุข
ภาวะที�สมบูรณ์ได้อย่างยั�งยืน ฝ่ายนโยบายสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี จึงสนบัสนุนกิจกรรมนี อยา่ง
เตม็ที�” 

(นนัธมน ยิ มแยม้, สัมภาษณ์. 2556, กรกฏาคม 29) 
 
“จากการได้เข้าร่วมพิธีกรรมที�ทาํนาโยน ได้เข้าร่วมการหลอมรวมจิตวิญญาณของ

ผูจ้ดัอบรมและผูเ้ขา้อบรม ไดพู้ดถึงแพทยว์ิถีพุทธว่า “หนูมีความสุขที�ได้ฝึกแรงงาน และก็ทําได้  
หนูศรัทราในแนวทางนี5 ได้ทดลองกบัตนเอง”  

(เสาวนีย ์ปีติภากร, สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 2) 
 
“เราทาํงานก ันแบบพี �น ้อง  เราพยายามอย ่างดีที �สุด  ส่วนผลจะเกิดขึ นอย ่างไร 

แค่ไหน อย่างไร เราไม่คาดหวงั ตั5งแต่เริ�มต้นจนถึงวันนี5 มีการขยายผลอย่างน่าปีติ โชคดีที�ฝ่าย
นโยบายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีสายตาก้าวไกล เราจึงมีโอกาสทํางานเรื�องนี5อย่างเต็มที� 
ความเหนื�อยนั5นเป็นธรรมดา แต่ทุกคนมีความสุขซึ�งเป็นหลักการของแพทย์วิถีพุทธ คือการทํางาน
อย่างมีความสุขเพื�อประโยชน์สุขของเพื�อนมนุษย์” 

(ประภาพรรณ สุขพลอย, สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 2) 

 
“แพทยว์ิถีพุทธเป็นศาสตร์ที�แก้ปัญหาได้ทุกเรื� อง ไม่ใช้เพียงแต่เพียงการแก้ปัญหา

เรื� องสุขภาพเท่านั น แต่การศึกษาแพทยว์ิถีพุทธทาํให้ผมคน้พบวา่การแกปั้ญหาต่าง ๆ ในโลกใบนี  
แก้ไขได้ดว้ยการใช้แพทยว์ิถีพุทธ ได้ด้วยทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร จุดเด่นของแพทยว์ิถีพุทธคือ 
การมุ ่ง เน ้นให้ผู ศ้ ึกษามีความสุข โดยการพาล ้างกิเลส โดยเฉพาะผมนั นรู้ได ้ว ่าตวั เองมี
ความสุขทั งทางกายและทางใจมากขึ น แต่ก่อนนั นเป็นคนที�โมโหง่าย อารมณ์ร้าย ขี บ่น แต่พอมา
ศึกษาวธีิลดกิเลสกบัแพทยท์างเลือก ทาํให้ผมเปลี�ยนไปเป็นคนใหม่เป็นคนอารมณ์ดี มองโลก
ในแง่ดีขึ น กลายเป็นคนเบิกบานร่าเริงแจ่มใสมากขึ น มีปัญญาแก้ปัญหาทุกข์ในชีวิต ทุกวนันี 
ผมมีความสุขมาก ทาํให้ผมเขา้ใจวา่ “ความไม่มี” เป็นสุขไดอ้ยา่งไร ผมตรวจใจตนเองวา่ไม่มีจิตที�
จะเก็บเอามาเพื�อตวัมาเพื�อตน ใจมนัเบา ไม่รู้สึกวา่หนกัอะไร ในใจจะเหลือเพียงความตั งใจที�ทาํเพื�อ
สังคม แมบ้างครั งจะไม่ไดท้าํอยา่งตั งใจ ก็ไม่เครียด ไม่ทุกข์รู้จกัมองปัญหาให้เป็นสุขไดแ้ละวันที�
ผมมีความศรัทธาแพทย์วิถีพุทธมาก ๆ คือวันที �ผมทิ 5งเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของผมเพื �อ
ทาํบุญ เพราะอยากพสูิจน์สัจจะของพระพุทธเจ้า ที�พระองค์ท่านทิ5งทุกสิ�งทุกอย่าง เพื�อค้นหาชีวิตที�
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เป็นสุข จากการไม่มีกินเก็บสะสม สุขกว่าตอนมีเงินมาก ๆ ซึ� งตอนมีเงินนั นไม่สุขเลย มีแต่ทุกข ์ 
มนัทาํให้จิตผมฟุ้งอยากทาํเรื�องนั นเรื�องนี เพื�อตวัเองอยูต่ลอดเวลา แต่ผมไม่มีเงินแลว้กลบัสบายใจ 
หลงัจากนั นก็มีเรื�องดี ๆ เขา้มาในชีวิต ถ้าเราไม่มีอะไร ทาํเพื�อคนอื�นก็สละออกไปให้กบัคนที�ทาํ
เพื�อสังคม เพราะเมื�อถึงเวลาเราจะใช ้มนัจะมาเองไม่ตอ้งไปพกไปถือให้มนัเมื�อยมือ ถึงเวลาก็จะได้
ใชเ้อง มนัเป็นการคน้พบสิ�งที�มหศัจรรยเ์ลยก็วา่ได”้ 

(กลา้ให ้กลา้จน, สัมภาษณ์.2558,เมษายน 7) 
 
“ไดเ้ขียนคาํกลอนไวเ้ตือนสติตนเอง จาก 13 เมษายน 2557 เป็นเวลา 1 ปี ได้เดินตาม

แนวทางของอาจารย์หมอเขียวมาโดยตลอด สิ�งที�ทําให้จิตใจแน่วแน่ทางนี5คือ สัจธรรมที�อาจารย์
หมอเขียวพรํ�าสอนพวกเรา ตอนนี5ได้เป็นจิตอาสาฝึกหัดคนหนึ�ง ที�มีความแน่วแน่และเชื�อมั�นใน
แพทย์วิถีพุทธตลอดไปซึ� งแม่นํ าหลายสายยงัไหลมารวมกนัเป็นหนึ� งเดียว สัจธรรมเท่านั น ที�ทาํให้
พวกเรารวมกนั เป็นหนึ�งเดียวในศรัทธา” 

“ศรัทธาคือพลงั หวงัชนะ 
แค่เริ�มตน้จะสู้ อยา่หลบหนี  
อีกขอใหใ้จมั�น ดว้ยความดี 
ทาํเตม็ที�ตามวาระ กะหมายปอง” 

(นลิน สุขโยธิน, สัมภาษณ์. 2558, เมษายน 6) 

 
“หลงัจากที�เขา้ค่ายตั งแต่วนัที� 22-26 กนัยายน 2557 ที�รัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

จนถึงปัจจุบนั ก็ประมาณ 2 เดือน โดยยึดหลักของแพทย์วิถีพุทธ ได้เกิดความเลื�อมใส ศรัทธาใน
แนวปฏิบัติที�ตนเองปฏิบัติตาม เพราะเห็นผลได้กับตนเองและศรัทธาแนวทางแพทย์วิถีพุทธ 
“ศูนย์บาทรักษาทุกโรค” เลื�อมใสจิตใจทีมงานคุณหมอเขียว และได้สมัครเป็นจิตอาสา เพื�อจะได้มี
โอกาสได้ทาํความดี และได้ช่วยเหลอืผู้อื�นบ้าง” 

(ประสาน อนุสรณ์ทรางกรู, สัมภาษณ์.2557, พฤศจิกายน 21) 
 
“หลงัจากเขา้ค่ายและได้ปฏิบติัตามแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้สามารถนาํความรู้มาใช้ได้

ถูกกาละ ทาํให้รู้วา่การที�มีสติเป็นสิ�งที�ดี การมีความรู้บางเรื�องเป็นสิ�งที�ดีการใชสิ้�งที�มีในตวัเราเป็น
สิ�งที�ดีที�สุดสาํหรับภาวะวิกฤติเช่นนี  ไดช่้วยชีวิตเราไดอ้ยา่งปลอดภยั รู้สึกศรัทธาในการทํางานของ
ท่านและที�สุดมาก ๆ คือท่านมีเมตตาธรรมในการช่วยเหลือผู้อื�นด้านการเจ็บป่วยและพยายามที�จะ
ให้คนทั�วไปไม่เจ็บป่วยด้วยการแนะนําสาธิตด้านสุขภาพ ในโอกาสนี5ใคร่ขอขอบพระคุณคุณหมอที�
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ได้ให้ความรู้ และประสบการณ์ที�ท่านได้ทํามา นํามาเล่าสู่ฟังแล้วได้นํามาใช้การมีโอกาสได้เข้าค่าย
หมอเขียวจึงได้รู้เคล็ดลับและการดูแลตนเอง บางอย่างก็ต้องประสบและศึกษาด้วยตนเองจึงรู้
ได้เฉพาะตน” 

(ชารี ชยัชนะ, บนัทึก facebook. 2555,กนัยายน) 
 
“ไดรู้้จกัแพทยว์ถีิพุทธและอาจารยห์มอเขียวเมื�อเดือน กรกฏาคม 2556 เป็นค่ายสุขภาพพึ�ง

ตน ณ พุทธสถานทะเลธรรม จงัหวดัตรัง หลงัจากไดน้าํวิธีการดูแลสุขภาพตามหลกัการแพทยว์ิถี
พุทธมาใช ้สุขภาพของตนเองและครอบครัวดีขึ น สามารถปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ แกไ้ขปัญหา
ความเจ็บป่วยเนื�องจากความไม่สมดุลของร่างกายดีขึ นเรื� อย ๆ ตามองค์ความรู้และการแนะนาํ  
ผมจึงมั�นใจ เชื�อมั�นและศรัทธาในแนวทางของการแพทย์วิถีพุทธและอาจารย์หมอเขียวว่าเป็นทางหลัก 
ไม่ใช่ทางเลอืกของชีวติอย่างแน่นอน เพราะสามารถดูแล แกไ้ข ป้องกนั ปัญหาดา้นสุขภาพ ยงัส่งผล
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ นเพราะรายจ่ายเนื�องจากสุขภาพลดลง และที�สําคญั ความสุขทาง
ใจความเข้าใจ ความอบอุ่นในครอบครัว ก็มีมากขึ น รู้เป้าหมายชีวิต และวิธีการใช้ชีวิตให้มี
ความสุข” 

“สําคัญที�สุดในชีวติผม อาจารย์หมอเขียว คือผู้ยกระดับจิตวิญญาณของชีวิต ของการเกิด
มาเป็นคน ด้วยองค์ประกอบที�อาจารย์หมอเขียว แนะนํา สอน พาทํา ขัดเกลาและด้วยองค์ประกอบ
ขององค์กร ที�เรียกว่า จิตอาสา ทาํงานศูนย์บาท ทาํงานหนัก ช่วยเหลอืคนเต็มกําลังบนหลักแก่นของ
ธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที�พสูิจน์ได้ และได้สุขยิ�งขึ5นจริง” 

(ทิวากร ชุมจีด, สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 8) 
 
“เพราะศรัทธาในแนวธรรมชาติบาํบดั เมื�อไดย้ินชื�อค่ายสุขภาพหมอเขียว วา่เป็นการดูแล

สุขภาพแบบธรรมชาติบาํบดั ใชส้มุนไพรพืชผกัสีเขียวธรรมชาติในการรักษาจึงเกิดความสนใจเป็น
อย่างมาก จึงจดัสรรหาเวลามาเขา้ค่าย เพื�อศึกษาเรียนรู้อยา่งไม่ชกัช้า และก็ไดพ้บว่า สิ�งที�อาจารย์
หมอเขียวสอนและถ่ายทอดแนะนําให้ คือธรรมะที�เ ป็นสัจจะแท้ ธรรมะที �สามารถนําไป
ปฏิบัติ ได้จริง และพิสูจน์ให้เห็นผลได้จริง ความเชื�อมั�นศรัทธาจากการปฏิบัติได้จริงที�เห็นผลได้
จริง จะเป็นพลงัในการปฏิบัติตามหลกัการแพทย์วถิีพุทธได้อย่างมั�นคงและต่อเนื�อง” 

(ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, สัมภาษณ์ 2557, ธนัวาคม 15) 
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“งานแพทยว์ิถีพุทธภาคเหนือ มีลกัษณะกระจายตวัอยู่ตามทอ้งที�ต่าง ๆ ตามแต่จิตอาสา 
จะขวนขวายบุญตามแต่อตัตภาพที�ทาํได ้เรามีหนา้ที� ตามดู ตามรู้ ตามเก็บเรื�องราวดี ๆ เหล่านั นมา
ร้อยเรียงเสริมต่อตามโอกาสอนัควร ซึ�งท่านเหล่านั5นจะเพียรพยายามทําประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ท่านตามแนวทางที�ได้รับการอบรมสั�งสอนมาจากท่านอาจารย์หมอเขียว และได้ให้ทิศทางใน
การพัฒนาการดําเนินงาน อีกทั5งเรายังมีกระบวนการเตวิชโชที�ทําให้เราสามารถทบทวนการทํางาน
ที�ทาํไปแล้ว ว่าเป็นอย่างไร รู้จักเอากเิลสมาเป็นตัวหลักในการแก้ปัญหา นํามากระแทกแทรกซึมเข้า
สู่สํานึกของพี�น้องจิตอาสาของภาคเหนือให้มารวมตัวกันได้ คาํปรารภของคุณหมอเขียวได้
แปรไปสู่แผนการปฏิบติัไดใ้นทนัที มีการผนึกกาํลงักนัทุกกลุ่ม เพื�อช่วยเหลือแบ่งปันในดา้นต่าง ๆ 
พร้อมที�จะลุยเตม็ที� และสร้างกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่” 

(สุเมธ พรหมรักษา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 26) 
 
“ผมรู้สึกประทับใจเพื�อนจิตอาสาเป็นอย่างมาก ที�ช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้รวดเร็ว  

(จากการเกิดมีต่อหวัเสือรุมต่อยประมาณ 20 แผลในวนัที� 20 ตุลาคม 2557 และทาํการรักษาดว้ย
หลกัการแพทยว์ิถีพุทธจนอาการดีขึ น) เพื�อน ๆ จิตอาสาที�ช่วยเหลือผมแบบทุ่มเท กระตือรือร้น  
ทําให้ผมได้ชีวิตใหม่ ผมได้อาศัยร่างนี5บําเพ็ญบุญและกุศลต่อไป และขอขอบคุณอาจารย์หมอเขียว 
ที�ให้ความรู้ที�ดีที�สุดในโลก ที�ไม่ต้องพึ�งโรงพยาบาล และให้กาํลงัใจผม” 

(ปณชยั คุธชั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 26) 
 
“ดิฉนัไดไ้ปเขา้ค่ายสุขภาพที� อ.ดอนตาลจ.มุกดาหาร ที�นั�นได้เห็นว่าทุกคนในครอบครัว

ของคุณหมอเขียวคือผู้ให้อย่างแท้จริง คุณแม่ครั�งผู้เมตตา จิตอาสาผู้มีปฏิภาณ มีจิตวญิญาณบริสุทธิT 
พร้อมเสียสละช่วยเหลือผู้ ป่วยอย่างไม่รู้เหนื�อย น่าชื�นชมเป็นอย่างมาก ทั5งหมดทั5งสิ5นทําให้ดิฉัน
รู้สึกได้ว่ายังมีคนดีมีคุณธรรมอยู่ตรงนี5และเป็นที�พึ�งของเราชาวโลก ได้คําสอนธรรมะของ 
คุณหมอเขียว ดิฉันได้นํามาใช้ในชีวติประจําวนั ทั5งในการเตือนสติและในการแก้ปัญหาต่าง ๆ” 

(ศิริรัตน์ บุญเลื�อง, สัมภาษณ์.2556, ตุลาคม 4) 
 
“แพทย์วถิีพุทธทาํให้ชีวติครอบครัวผมเปลี�ยนไปทั5งหน้ามือหลังมือ เพราะได้แรงบันดาล

ใจจากอาจารย์หมอเขียว ผมเป็นผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไคร้ เป็นหน่วยที�
เล็กที�สุด ปัจจุบนัเปิดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแพทยท์างเลือกวิถีพุทธ ไม่เน้นวตัถุนิยม 
แพทยว์ิถีพุทธจะขบัเคลื�อนหรือไม่ขบัเคลื�อนอยู่ที�ตวัเรา (เจา้หน้าที�สาธารณสุข) ผมเห็นด้วยกบั
นายแพทยบ์ุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ ซึ� งเป็นนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั ที�เสนอและสนบัสนุนให้ใช้
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หมอเขียวทั งแผ่นดิน เพราะมองไม่เห็นทางรอดทางอื�น โดยส่วนใหญ่ยงัพึ� งตนเองได้น้อย  
ยงัเปลี�ยนน้อย ผมดาํเนินการแบบเชิงรุก คือ ไปเยี�ยมชาวบา้น นาํเป็นหลกั ชาวบา้นพอใจ 
เพราะเห็นผลเป็นรูปธรรม จากผลการตรวจ ค่าลดลง มีคนไขห้ยุดยาได้ ถ้าทาํได้ต่อเนื�องและ
มีการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมโดยมีคนเริ�มปลูกผกัทานเอง” 

(วงคป์ระสิทธิo  มะลิรส, สัมภาษณ์. 2558, กุมภาพนัธ์ุ 1) 
 
“ผมเป็นแพทยปั์จจุบนั ทุกวนันี แทบจะไม่มีคนไขเ้รื อรังรายไหนที�สามารถลดยาได้  

เมื�อกินยามากเกินไป การกินยาหรือรับยาไปเยอะ ๆ สุดทา้ยตบัไต อวยัวะภายในจะพากนัเสื�อม  
อนันี เป็นขอ้เท็จจริงอยู่แลว้ จะบอกคนไขว้่าปัจจุบนัตอ้งอดทนกนัไป รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไร 
จนกระทั�งเจอศาสตร์แพทยว์ถีิพุทธ ผมจึงนําแพทย์วิถีพุทธมาช่วยประชาชน โดยมีเป้าหมายในการ
ทําคือ ลดการใช้ยาเคมีภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ กับคนไข้ ให้ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยา ให้มากที�สุด 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเรื5อรัง ให้สามารถพึ�งพาตัวเองได้มากที�สุด ในเรื�องด้านสุขภาพโดยทําเป็น
แบบสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงวิถีพุทธ” 

 (ชยัรัตน์ เจริญสุข, สัมภาษณ์. 2558, กุมภาพนัธ์ุ 1) 
 
“ดิฉนัเป็นอาจารยส์อนพยาบาล ในปี 2549 คุณสมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ (สามี) ได้นําหนังสือ

ความลับฟ้ามาให้ หลังจากอ่านเกิดความสนใจแนวทางการดูแลสุขภาพแนวนี5 และได้รู้จักกับ 
คุณหมอเขียว ได้แลกเปลี�ยนทัศนคติกับแนวคิด ทําให้มโนทัศน์กว้างขึ5นอีก การรับรู้ ทําให้บางสิ�ง
เปลี�ยนแปลงไป ได้ใคร่ครวญแล้วว่าจะนําความรู้มาใช้กับบทบาทหน้าที�ของตนเองให้ได้มากที�สุด 
ตามศักยภาพของตนเอง เนื�องจากความรู้นี น่าจะเกิดประโยชน์ได้อย่างกวา้งขวาง เพราะทุกคน
ทาํได้เอง ค่าใช้จ่ายน้อย เหมาะกบัธรรมชาติวิถีชีวิตคนไทย คนยากจนก็เขา้ถึงได้” 

(นิตยา ภู่ธรรมศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
 
“ไดแ้นะนาํคนที�บา้นให้ปฏิบติัตนตามวิถีการดูแลสุขภาพพึ�งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

และแนะนาํเพื�อน ๆ ให้มาเขา้ค่ายฯ ส่วนคนที�ยงัไม่มีเวลาก็เอาเอกสารให้ ให้หนงัสือ ดีวิดี นํ ามนัเขียว
และให้ขอ้มูลต่าง ๆ บางคนปวดทอ้ง แน่นทอ้ง ทอ้งอืด หยดนํ ามนัเขียวใส่นํ าให้ดื�มก็หาย เขาก็มา
ขอบคุณใหญ่เลย ส่วนเวลาทาํงานถา้ตรวจเจอคนไขที้�ร่างกายไม่สมดุล บางครั งมาตรวจฟันแต่ก็จะ
ป่วยอีกหลายโรค เราก็จะถามเขาว่าเคยได้ยินหรือสนใจการรักษาแนวธรรมชาติบาํบดัมั�ย ถ้าเขา
สนใจก็จะแนะนาํ website หมอเขียวใหแ้ละแนะนาํช่องทางสมคัรเขา้ค่ายดูแลสุขภาพพึ�งตนฯ ให้ค่ะ 
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ก็รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพด้วยวธีินี5เป็นการพึ�งตนเองที�ดีมาก มีประโยชน์มาก ๆ และประหยัด แถมยัง
ได้รู้จักสังเกตตนเอง ต้องมีสติจึงจะดูแลตนเอง” 

(สมหญิง นามสมมติ, บนัทึก. 2553, มีนาคม 20) 
 
“ในส่วนของยาเม็ดที�ใช้ธรรมะจะเปิดเทปของคุณหมอเขียวฟังตลอดค่ะ ฟังทั งเทปที�บรรยาย

ค่ายสุขภาพ และเทปบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ฟังตั งแต่เขา้ค่ายจนถึงทุกวนันี เลยค่ะ เหมือนยงันั�งฟัง
อยู่ในค่าย แมก้ระทั�งในรถก็เปิดเทปเพลงของคุณหมอเขียวค่ะ รู้สึกได้เลยว่ามีพลังขึ5น แผลตามที�
ต่าง ๆ ดีขึ นมาก สีผิวเกือบจะเป็นสีเดียวกนัแลว้ เป็นเรื�องที�อัศจรรย์มาก รู้สึกได้เลยค่ะว่าจิตใจเป็น
เรื�องที�สําคัญมาก ต้องมีกําลังใจ อย่าท้อแท้ กําลังใจเป็นสิ�งที�ดีที�สุด มันคือพลัง และที�มาในวันนี5คือ
จะมากราบคารวะขอบคุณคุณหมอและเยี�ยมพี� ๆ จิตอาสาทุกท่านค่ะ รู้สึกสํานึกในบุญคุณอย่างหา
ที�สุดมิได้” 

(นิตยา สิทธิประเสริฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 24) 
 
 “เดีbยวนี ก็ไม่ตอ้งใชเ้งินอะไรมาก ก็เก็บผกัเก็บอะไรกิน ปลูกกนักินแถวนี ค่ะ อยูว่ดัก็กิน

กับส่วนกลางแล้วปฏิบัติธรรม ก็ไม่ต้องใช้เ งิน ภูมิใจมากกับความจนที� เงินเดือนศูนย์บาท  
จากเงินเดือนครั งสุดท้ายสองหมื�นแปดพนักว่าบาท ไม่ได้เสียดายเลย ไม่เสียใจเลยที�ลาออก 
เพราะว่าข้างนอกนั นเป็นชีวิตที�มนัสูญเปล่า เสียเวลา หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต  
การปฏิบติัธรรมมีส่วนช่วยในการรักษาโรคไดอ้ยา่งดี จากคําพูดที�อาจารย์หมอบอกว่า ปฏิบัติธรรม
ถือศีล ศีลกจ็ะนําสุขมาให้ เพราะฉะนั5นมาในนี5แล้วได้ทั5งอาหารกายอาหารใจ” 

(รักบุญ อโศกตระกลู, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15) 
 
“เดิมทีป่วยเป็นโรคเกี�ยวกบัมดลูก ตกขาวและมีพงัผืดหนามาก หมอนดัตรวจดูอาการดู

ทุก 3 เดือน ดิฉนัรักษามา 3 ปี ไม่หายและมีกรดไหลยอ้นอีก ไดไ้ปดูรายการคนค้นคน เกิดความ
ประทบัใจ เกิดความศรัทธาในแนวทางของอาจารย์หมอเขียวมาก ต้องกราบขอบพระคุณท่านมาก 
ดิฉันได้เริ�มรักษาอยู่ที�บ้านมา 2 เดือน โดยได้ติดตามดูแลตัวเองจากพี� ๆ เพื�อนจิตอาสาจากทางเฟส 
เลยตัดสินใจมาเข้าค่ายแพทย์วิถีพุทธที�ค่ายบุรีรัมย์เป็นค่ายแรก เกิดความประทับใจที�ได้คําแนะนํา
อย่างดี และในวนัที� 28 มีนาคม 2558 ไดมี้ส่วนร่วมในการแชร์ประสบการณ์ป่วยดีใจมาก ตนอยาก
เป็นจิตอาสา อยากตอบแทนกบัสิ�งดี ๆ ที�ได้รับมา มิตรดีสหายดีจะหาได้จากที�ไหน ดิฉันจะระลึกถึง
เสมอและกราบขอบคุณอาจารย์หมอเขียว และพี� ๆ จิตอาสาทุกท่านค่ะ” 

(วราพร กรสมบติั, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 31) 
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“หมอเขียวพูดธรรมะให้ฟังจึงเลิกคิดฆ่าตัวตาย จะฆ่าตวัตายเพื�ออะไร สักวนัเราก็ไดอ้อกไป 
เพราะเราหมดกรรม ทุกครั งที�หมอเขียวมาบรรยายรู้สึกดีใจมาก ถ้าออกจากที�นี5จะไปหาหมอเขียวไป
ฟังธรรม และจะออกไปทาํนํ าสมุนไพรปรับสมดุลใหญ้าติไดดื้�ม” 

(สมทรง นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1) 
 
“ขอบคุณที�ดิฉันได้เคยทําชั�วมาแล้วได้มาเจอครูบาอาจารย์ดี ๆ ที�ช่วยให้ดิฉันได้เห็น  

เห็นอะไรที�ดี ๆ อย่างที�คุณหมอเขียวจะพูดเสมอ ๆ ค่ะว่า เราทุกคนมีกรรมเป็นของของตน เราจะได้
กรรมดีหรือกรรมชั�วขึ5นอยู่กบัตัวเรา กรรมจะให้ผลไม่ว่าในชาตินี5หรือชาติอื�น ๆ สืบไป ฉะนั นจะทาํ
อะไรก็ขึ นอยูก่บัตวัเราเท่านั น ขอบพระคุณมากค่ะ” 

(จรูญ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 20) 
 
“นํ าสมุนไพรนํ ายา่นางผมกินมาไดเ้ป็นปีแลว้ ไม่ใช่วา่เพิ�งมากินที�นี� แต่ดีท็อกซ์เพิ�งมาทาํ

ที�นี�เพราะวา่ให้มั�นใจเสียก่อนวา่แผลผา่ตดัของเรามนัหายดี ประสบการณ์ชีวิตผมก็ไม่มีอะไรมากก็
ขอฝากให้ทุกท่านนะครับ “สิ�งสําคัญที�สุดคือรักษาสุขภาพของตัวเอง ตัวเราเองทํา ตัวเราเองได้รับ 
ตัวเราเองไม่ทํา ตัวเราเองไม่ได้รับ โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างที�เกิดกับตัวเรา ตัวเราหาใส่ตัวเราทั5งนั5น  
ไม่มีใครมายัดเยียดให้เราได้” อย่างโรคมะเร็งที�ผมเป็นนี� ไม่มีใครจาม แลว้โรคมะเร็งกระเด็นมา 
ใส่ผม ไม่ใช่ครับ ผมยดัเขา้ปากผมเองทั งนั น เพราะฉะนั น “เราทําอะไรเราได้อย่างนั5น อย่างที� 
คุณหมอเขียวพูดนะครับ” ขอฝากสั น ๆ นะครับกบัสุขภาพทุกท่านครับ ทาํจริงได้จริง ทําเล่นได้เล่น
ครับ สวสัดีครับ เจริญธรรมสาํนึกดีครับ” 

(คฑาวฒิุ เอกตาแสง, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 19) 
 
“ผมเป็นศลัยแพทย ์เชื�อในหลกัของพระพุทธศาสนาวา่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของธรรมดาเลย 

อนิจจงั เป็นของไม่เที�ยง เพราะฉะนั นร่างกายถา้สมมติปรับสมดุลไดม้นัก็ฟื นไดน้ะครับ ทีนี ของผม
กลบัมาแลว้นี�ก็เหมือนตายแลว้เกิดใหม่ เพราะวา่เราผา่นความที�จะใกลต้ายมาแลว้เป็นยงัไง ทุกวนันี 
พระก็ไม่ใส่ครับ ไม่ช่วย มนัไม่ไดช่้วยอะไรเลย ความเข้มแข็งของจิตใจสําคัญที�สุด เพราะฉะนั5น
เมื�ออาจารย์หมอเขียวบอกว่าจิตวิญญาณนะ จิตวิญญาณเราต้องเข้มแข็ง เป็นผู้ ป่วยมะเร็งต้อง
เข้มแข็งนะครับ เราไม่ตาย เราจึงต้องเข้มแข็ง แล้วจะเป็นบุญ อาจจะเป็นเพราะเมื�อก่อนชีวิตของเรา
นี�ไดช่้วยเพื�อนมนุษยม์าเยอะ เราทาํผ่าตดัช่วยเขา ดีนะผมไม่ติดเอดส์ ติดแต่ตบัอกัเสบซี เพราะว่า
เข็มมนัจะทิ�มบ่อย เพราะว่าเป็นหมอผ่าตดันี�ค่อนข้างจะเร็ว เพราะว่าเรากลัวคนไข้จะตายเราก็
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พยายามที�จะทาํเร็วที�สุด เมื�อก่อนนี�จะเป็นอุบติัเหตุเยอะ เพราะฉะนั นในชีวิตเราช่วยคนมาเยอะ  
มนัก็ไดบุ้ญ มนัก็มาช่วยในส่วนหนึ�งในเรื�องของเรา บุญกรรมมนัมีจริงนะครับ กรรมทนัตาเห็นก็คือ
ในชาตินี แหละครับ ใครทาํกรรมดีกรรมนั นก็ตอบสนอง ใครทาํกรรมชั�ว ชั�วก็ตอบสนอง ในช่วง
ชีวติที�ท่านไดเ้ห็นนี แหละ ไม่ตอ้งรอชาติหนา้ชาตินี แหละครับ..” 

(ชยัพร กนักา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22) 
 
“เหมือนที�อาจารย์หมอเขียวบอกว่า เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม ดั�งที�องค์พระสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ทรงตรัสไวว้่า เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม เมื�อเราทุกข์มากเราก็หันทางหันหน้า
พยายามหันหน้าพึ�งพระธรรมพึ�งธรรมะ ก็สวดมนต ์ไหวพ้ระขอให้เราพบทางออกแลว้เราก็ไดพ้บ
ทางออกจริง ๆ พบจริง ๆ นะครับ” 

“ทุกสิ�งทุกอย่างอยู่ที�ใจของเรานะครับ จิตใจของเราถ้าตั5งมั�นอยู่นะ ถ้าตั5งมั�นอยู่นี�เราสามารถที�
จะดําเนินต่อไปได้ เอาผมนี�เป็นตวัอย่าง ผมลืมบอกไปก่อนหน้านั นบา้นผมนี�ขายอาหารตามสั�ง  
มีกินทุกอยา่งนะครับ อยากกินอะไรมีหมด แลว้ผมก็หกัโดยไม่กินอะไรในบา้นเลยนะ ผมแหกค่าย
มาเป็นแบบหมอเขียวทั5งหมดจนทุกวันนี5นะครับ ก็อยู่อย่างนี5 ใครจะชวนกินอะไรก็กินไป แต่เราก็
บอกตัวเองเสมอว่า เราสบาย เบากาย เป็นอยู่ผาสุก นั�นคือคําตอบที�ดีที�สุดนะ อย่างที�หมอเขียวท่าน
บอกนะ” 

(ทรงกลด นาคอร่าม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 10) 
 
“อาจารยห์มอเขียวบอกวา่กินฉี� ก็เลยไดย้ิน ก็ไปดูในยทููปหรือวา่อินเตอร์เน็ต แลว้ก็ฟัง ๆ

ไปบอกว่ากินฉี�ตวัเองก็เลยเขา้ไปกินฉี�ตวัเองวนัแรก ตอนนี ก็กินมาได ้3 เดือนกว่าแลว้ ก็รู้สึกว่า
สุขภาพดีแต่ว่าไม่ได้เจ็บไข้อะไรหรอก ไม่ได้เป็นโรคอะไร แต่ว่ามีความที�ว่าดีที�ได้เดินทาง
มาปฏิบัติทางนี5 ก็ถือว่ามีบุญผู้หนึ�งแล้วก็จิตใจก็ได้มาทางนี5” 

“กจ็ะบอกให้ทราบนะคะว่าการบําบัดวิถีธรรมของท่านอาจารย์หมอเขียวนี� เป็นประจักษ์
พยานที�เด่นชัดมากเลย วา่เรารักษาดว้ยวิธีธรรมชาตินี�มนัมหัศจรรย ์มนัเป็นจริง ขอให้ปฏิบติัดว้ย
ตวัเอง แลว้ท่านจะเห็นผลเอง” 

(จิตรา รัก, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7) 
 
“กราบคารวะหมอเขียวผูใ้จดี เป็นผูที้�ต่อชีวิตให้ผมมา แต่ละครั งนี�ผมมานั�งฟังที�บอกว่า 

ผมนั�งฟังขา้งหลงัอยูต่ลอดเวลานี�คือผมพยายามจะเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ที�หมอเขียวพูดนี� คือแต่ละครั5ง
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ที�หมอเขียวมาพูดนี�ก็จะมีความรู้ใหม่ ๆ มาเพิ�มเติมอยู่เรื�อย ๆ ทําให้ผมรู้สึกว่าหนังสือความลับฟ้าที� 
คุณหมอเขียนขึ5นมานี�มัน มันมีค่ามาก ทาํให้ผมนี�มีชีวติมาถึงทุกวนันี5ครับ” 

(ตฤณภทั เกตวลัห์, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7) 
 
เริ� มเรียนรู้แล้วว่าเราประมาทกับชีวิตของเรามานาน เราเอาชีวิตเราเองนี�ไปยึดติด

อยู่กับลาภยศสรรเสริญ ชื�อเสียงเงินทองอะไรต่าง ๆ มานาน นี�เราไดโ้อกาสที� 2 ของชีวิตมานี�โชคดี
มากแลว้ แต่ถ้าเราเอาชีวิตเราตอนนี5ซึ�งที�เหลือนี�มันเป็นกําไรแล้วนี� เอามาเดินตามคุณหมอเขียว  
มาช่วยเหลือคนที�ศรัทธาอย่างตามรอยของที�คุณหมอเขียวทํา เราจะช่วยคนได้อีกเท่าไร การที�เรา
ไดม้าให้ความรู้ให้คาํแนะนาํหรือดูแลรักษาคนไขนี้�มนัเกิดพลงัค่ะ พลงัชีวิตพลงับุญต่าง ๆ นี�มนั
ยอ้นกลบัเขา้มาหาหญิงอยา่งมหศัจรรย ์จิตที�บริสุทธิo ดว้ยพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
ตั งแต่ได้ธรรมะของคุณหมอนี�ชีวิตที�อยู่นี�  ที� เหลือนี�บอกเลยว่ามันคือกาํไร แล้วตัวก็เบาสบาย  
มีความสุขทุกลมหายใจค่ะ” 

(สุชนา ทิวถนอม, สัม่ภาษณ์. 2555, กนัยายน 4) 
 
ตรงนี แหละที�มนัเป็นสิ�งที�เราคน้หามาตลอดชีวิต คือตวัเองเคยคิดวา่ถา้ฉนัรวยถา้ฉนัมีเงิน

ฉันจะช่วยเหลือคน แต่เราก็พอมีเป็นฐานะชั นกลาง หมอยงัอยู่กระต๊อบเลย หมอยงัช่วยคนไดต้ั ง
เยอะแยะ แลว้เราเป็นคนชั นกลาง แลว้ที�คิดวา่เป็นคนมีอุดมการณ์ที�อยากจะทาํอะไรเพื�อสังคมตรงนี  
นี�พอหมอประกาศวา่อยากจะช่วยคน แลว้ก็หาคนมาช่วย เราจึงไดมี้ความคิดวา่สมคัรใจอยากจะมา
เป็นจิตอาสาเพราะวา่วนันั น ถา้วนันั นไม่มีจิตอาสาที�เสียสละมาทาํค่ายให้เรา แต่พอมาวนันี จากการ
ที�เราได้บาํเพ็ญก็ขอบคุณ ขอบคุณท่านอาจารยห์มอเขียว ขอบคุณเพื�อน ๆ จิตอาสาที�ให้เมยเ์ป็น
ส่วนหนึ� งของการได้ร่วมบาํเพ็ญ คือขอบคุณที�ให้ได้เป็นส่วนหนึ� งของการร่วมบาํเพ็ญเพราะวา่
ชีวตินี�ตั งแต่เจอหมอเขียวมา ชีวติมนัเจอแต่สิ�งดี ๆ ไง แบบเมยห์าเงินนอ้ยไป 80% แต่มนัไม่มีค่าเลย 
กบัเงินที�เราจะหาได้กับสิ� งที�เรามีอยู่เพราะว่าพอถึงวนันี  ถ้าให้เมยต์ายวนันี เมยก์็พร้อมที�จะตาย 
เพราะคิดวา่ไดท้าํหนา้ที�ของไดส้มกบัที�เกิดมาเป็นคนแลว้ 

(กิ�งแกว้ ฉตัรมณีวฒันา, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15) 

 
ก่อนที�จะพบค่ายหมอเขียวนี� ดิฉันท้อแท้มากค่ะ คุณหมอพูดประโยคหนึ�งที�ดิฉันถือว่าเป็น

ประโยคทองของดิฉันตอนนี5 คือ อย่าหวังเกินกว่าฤทธิTแรงที�เราทําได้จริง เวลาดิฉันจะทําอะไรดิฉัน
คิดถึงตรงนี5แล้วก็คิดถึงที�คุณหมอว่า โรคจะหายหรือไม่หายนั5นอยู่ที�วิบากกรรมค่ะ ดิฉันเอามาปรับ
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ใจตัวเองไม่ได้ปรับใจคนไข้เลย เพราะว่าไม่อย่างนั นคือตวัเองจะไม่มีแรงสู้ตรงนี  แล้วก็เริ� มใช้
ธรรมะมาปฏิบติัแลว้ก็มาบอก การเจ็บป่วยครั งนี เป็นประสบการณ์ที�จะให้เราไดรู้้วา่พวกเราละเลย 
เรามวัทาํแต่งาน เราไม่เพียงพอกบัชีวิตค่ะ กิเลสทาํให้เราถมเท่าไรก็ไม่รู้จกัเต็ม พอหลังจากที�ดิฉัน
พบหมอเขียวดิฉันรู้เลยว่า เรากนิเท่านี5ให้พอดีให้พอเพยีง อยา่งของในหลวงใชห้ลกัตรงนี   

(อุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8) 
 
แต่ที�ต้องกลับมาที�ค่ายในครั งนี ก็เพราะว่าตกไป 2-3 ขอ้เหมือนกันน่ะค่ะก็รู้เพียรรู้พกั 

อาหารบ้าง แล้วก็ธรรมค่ะ ก็เลยต้องชุดใหญ่เลยค่ะต ้องกล ับมา นี มาด้วยอาการของการมี
ประจาํเดือนเรื อรังแลว้ก็มีการตกเลือดถึงขนาดช๊อคหมดสติน่ะค่ะ แต่วา่ลูกสาวให้สามีกวัซาที�ศีรษะ
ก็เลยฟื นขึ นมาก็มาหาค่ายเราเนี�ยค่ะ เพราะวา่ทางลูกสาวที�เรียนหมอเคา้ก็ตอ้งการให้เราไปทางโนน้
เราก็เลยบอกวา่แม่คิดวา่แม่ขอมาทางนี ก่อน เพราะวา่แม่มั�นใจมาศาสตร์นี แลว้ แม่คิดวา่แม่มาถูกทาง
ถา้ไปทางโนน้ก็ไม่รู้วา่จะจดัยดัยาอะไรใหแ้ม่ ถา้พลงัชีวติแม่ตกอยา่งนี แม่ก็อาจจะรับไม่ไหว แต่พอ
มาถึงนี�วนัแรกจากการที�นั�งรถมาก็ทาํให้ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะมนัขดั ๆ มา 2 อาทิตยแ์ลว้ถ้า
ไม่กวัซาตรงหัวหน่าวเนี�ยมนัจะไม่ออกเลยค่ะ ปวดมากทรมานมาก ก็คิดถึงแต่ว่าวิบากเรามนัคง
เยอะ ทีนี อาจารยท์างทีมงานพี� ๆ นอ้ง ๆ ทางนี เคา้ก็เลยช่วยเหลือศาสตร์ที�สามารถดูแลตนเอง สามีก็
เป็นคนทาํให้ พี�นอ้งก็เป็นคนบอกตรงนั นตรงนี  ก็เลยฉี�ออกไดเ้องตามปกติตั งแต่เมื�อคืนเลยค่ะก็ถือ
วา่สบายตวัขึ นเยอะเลย 

(ฐิตาภา พนันารักษ,์ สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24) 
 
“กราบในคุณงามความดีที�ท่านอาจารยไ์ดใ้ห้ความเมตตาชี นาํช่องทาง ชี นาํทาง ประศาสตร์

ความรู้ ภูมิแพทยว์ถีิพุทธงานที�ท่านอาจารย์ต้องแบกรับนั5นมากมายและยิ�งใหญ่ ดิฉันแม้เป็นแค่เศษ
เสี5ยวของหนึ�งในล้านของท่านอาจารย์ ก็ขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการสร้างงาน ดิฉันได้เห็นถึงความ
ทุ่มเทเสียสละ ทุกสิ�งทุกอย่างทั5งในความเมตตากัน ทุกหมู่เหล่าได้ให้ดิฉันเกิดพลังสู้ตายอย่าง 
ไม่ย่อท้อตามอาจารย์ และหมู่กลุ่มของแพทย์วิถีพุทธ จึงขอกราบคารวะธรรม ท่านอาจารยม์า  
ณ โอกาสนี ”   

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค,์ สัมภาษณ์. 2558, เมษายน 13) 
 

“ผมเป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนั ผมก็ภูมิใจที�ไดม้าสัมผสัที�นี� ไดเ้ห็นการผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ 
เข้ามาแบบลงตวั พิสูจน์ได้จากผลที�ปรากฏและผลการพิสูจน์ก็เป็นผลที�น่าอัศจรรย์ ซึ� งแพทย ์
แผนปัจจุบนัทาํไม่ได ้ผลการรักษาดีวนัดีคืน ผมเองมีความเชื�อโดยไม่มีข้อสงสัยทั5ง ๆ ที�ไม่เคยรู้จัก
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สวนป่านาบุญหรืออาจารย์หมอเขียวมาก่อนเลย เพียงได้เปิดดูข้อมูลในเน็ตนิดหน่อย ดูแนวว่าเป็น
อย่างไร หมอเขียวคือใคร แล้วผมก็มาสัมผัสด้วยตัวเอง ตอนนี5จิตผมพัฒนาขึ5นแล้ว ผมถือวา่ผมได้
ในสิ�งที�เกินคาด จะยืนอยู่บนจุดที�อาจารย์หมอเขียวสอน ท่านจดัทุกอยา่งให้เป๊ะหมดแลว้ เหลือแต่
เราจะลงมือปฏิบติัพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงดว้ยตวัของเราเอง” 

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

“ประทับใจโครงการของแพทย์วิถีพุทธนี5 ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้กินอาหารปรับสมดุล 
กินสมุนไพร ทําให้ชีวิตดีขึ5น ได้ฟังธรรมะ ทําให้จิตใจดีขึ5น ได้ฟังธรรม ทาํให้จิตใจสงบเย็น 
แต่ก่อนไม่เคยรู้เรื�องธรรมะทาํงานอยา่งเดียว เวลาญาติมาเยี�ยมก็บอกวา่ สบายดี อีก 11 เดือน ก็ได้
ออกแลว้ถา้ไดใ้ห้อภยัโทษ ไดเ้รียนรู้วิธีการดูแลตวัเองทุกเรื�อง ออกไปก็สามารถนาํไปใช้แนะนาํ
ผูอื้�นได ้ออกไปจะไม่ทาํความผดิอีก”  

(สมศรี นามสมมติ, บนัทึก. 2553, มีนาคม) 
 
“โครงการแพทย์วิถีพุทธนี5ดีมาก เป็นกําลังใจให้กับเรา ทําให้เราไม่คิดมาก จิตใจสบาย  

อยู่แบบปลง ปล่อยวาง อะไรจะเกิดก็เกิด ไม่เครียด คิดว่าถ้าใครได้เข้าร่วมเหมือนเราเขาจะ 
ไม่เครียด” 

(สมหมาย นามสมมติ, บนัทึก. 2553, มีนาคม) 
 

2. ศรัทธาต่อการแพทย์วถิีพุทธ ในประเด็นรางวลัและเกยีรติบัตรต่าง ๆ 
“จากการที�คุณหมอเขียวได้ทุ่มเททุ่มโถมทาํงานช่วยเหลือเพื�อนมนุษยอ์ย่างเสียสละ

อยา่งไม่รู้จกัเหน็ดเหนื�อยนั น ทาํให้คุณหมอเขียวไดรั้บรางวลัขา้ราชการดีเด่น พร้อมทั งมีองคก์ร
ต่าง ๆ มาเสนอให้รางวลัและเกียรติบตัรต่าง ๆ มากมาย ตั งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบนั 
(เมษายน พ.ศ. 2558) ดงัรายละเอียดต่อไปนี  

ปี พ.ศ. รางวลัและเกยีรติบัตรต่าง ๆ  
2536 ขา้ราชการโรงพยาบาลดีเด่น 
2543 
 

ไดรั้บเครื�องราชอิสริยาภรณ์ชา้งเผอืก ชั นที� 4 จตุัรถาภรณ์ 
วนัที� 5 ธนัวาคม 2543 เป็นปีที� 55 ในรัชกาลปัจจุบนั 

2543 รางวลัขา้ราชการสาธารณสุขดีเด่น จงัหวดัมุกดาหาร  
2543 รางวลัขา้ราชการพลเรือนดีเด่น จงัหวดัมุกดาหาร  
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ปี พ.ศ. รางวลัและเกยีรติบัตรต่างๆ 
2545   ไดรั้บเครื�องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั นที� 3 ตริตาภรณ์ 

วนัที� 5 ธนัวาคม 2545 เป็นปีที� 57 ในรัชกาลปัจจุบนั 
2553 รางวลัตน้แบบคนดีแทนคุณแผน่ดิน พ.ศ. 2553 เครือข่ายเดอะเนชั�น 
2553 รางวลัคนคน้คนอวอร์ด ครั งที� 2 สาขาคนตน้เรื�องแห่งปี พ.ศ. 2553 
2554 รางวลัชนะเลิศ ผลงานวิชาการ Routine to Research “ผา่ทางตนัปัญหา

สุขภาพด้วยการแพทยว์ิถีธรรม ของหน่วยแพทยว์ิถีธรรมโรงพยาบาล
อาํนาจเจริญ” พ.ศ. 2554 

2554 รางวลัชนะเลิศอนัดับ 1 ผลงานวิชาการงานเวชปฏิบติัครอบครัวและ
ชุมชนเรื�อง “นวตักรรมผ่าทางตนัปัญหาสุขภาพโรงพยาบาลอาํนาจเจริญ” 
พ.ศ. 2554 

2555 เกียรติบตัรเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการแพทยท์างเลือกวิถีธรรม เพื�อการพึ�ง
ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สํานักการแพทย์ทางเลือก กรมพฒันา
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

2555 รางวลัผูมี้ผลงานดีเด่นวฒันธรรมสัมพนัธ์ ครั งที� 5 
เนื�องในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีและวนัอนุรักษม์รดกไทย พ.ศ.2555 

2555 
 

ปัญญาบตัรหลักสูตร “บณัฑิตบุญนิยม” เกียรตินิยมอนัดับ 2 คุณนิยม
วชิชาลยับรรดาบณัฑิตบุญนิยม พ.ศ. 2555 

2556 ไดรั้บเชิญจากมูลนิธิอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นองค์ปาฐก แสดงปาฐกถาในงานประชุมสัก
นานาชาติ วนัที� 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 

2556 ประกาศเกียรติคุณ วงักาบรางธรรมสถาน อาํเภอถูเวยีง จงัหวดัน่าน 
2557 ประกาศเกียรติคุณสโมสรโรตารี� ลุมพินี พ.ศ. 2557 
2557 ไดรั้บเขม็พระราชทานจากพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา  

ประธานโครงการกาํลงัใจ ณ เรือนจาํกลาง นครพนม พ.ศ. 2557 
2558 

(12 มกราคม 2558) 
รางวลัประกาศกิตติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ดา้นพุทธสาธารณสุข  
สาํนกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้  
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
สาํนกังานคณะกรรมการการจดัการการศึกษาขั นพื นฐาน 



 

 

ปี พ.ศ. 
2558 

(27 กุมภาพนัธ์ 2558) 

ภาพที� 30  ตวัอย่างของรางว
โดยหมอเขียว 
วนัที� 12 มกราคม
เกียรติบุคคลที�ได
และทาํประโยช
ประเทศไทย เมื�อ

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพ
 
จะเห็นไดว้า่ ผูใ้ชห้

อย่างต่อเนื�อง ไดผ้ลสุขภาพ
ผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธลว้นแ

1) ศรัทธาต่อตัว
เมื�อผูว้จิยั พากเพีย

นาํเสนอในบทที� 5 จนเกิดสภ
แลว้ ซึ� งเป็นสภาพแห่งความ
เผยแพร่องคค์วามรู้การแพท
การพึ�งตนเองและช่วยเหลือผ

รางวลัและเกยีรติบัตรต่างๆ 
รางวลัประกาศเกียรติคุณสัมพนัธ์ “สังขเ์งิน” 
ผูป้ระสบความสาํเร็จดา้นการประชาสัมพนัธ์ประเภทบ
สมาคมนกัประชาสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย  

(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ์

รางวลัและเกียรติบตัรต่าง ๆ ที�มีต่อการปฏิบติังานขอ
ว ไดรั้บรางวลั “ครูดีไม่มีอบายมุขของแผน่ดิน ดา้นสา
ราคม 2558 และ รางวลักิตติคุณสัมพนัธ์ “สังขเ์งิน” เป็น
ที�ไดใ้ห้ความสําคญัของการประชาสัมพนัธ์ และสามาร
โยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ จากสมาคมนักป
เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2558  
ภาพถ่าย. 2558, มกราคม 12 และ กุมภาพนัธ์ 27) 

ผูใ้ชห้ลกัการแพทยว์ิถีพุทธที�สามารถนาํหลกัการแพทยว์
ภาพดีขึ นทั งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญ
ว้นแต่เป็นผูมี้ความศรัทธาต่อการแพทยว์ถีิพุทธ ใน 4 ดา้

่อตัวผู้วจัิย  
เพียรฝึกฝนปฏิบติัตามองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ ที�ได

กิดสภาพชีวติพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงา
วามเป็นพุทธบุตร เขา้ใจและเขา้ถึงองคค์วามรู้ที�ถูกตอ้ง 

แพทยว์ิถีพุทธ เพื�อช่วยเหลือมนุษยชาติต่อไป ดงัที�พระพ
หลือผูอื้�น ในอตัตวรรคที� 12 วา่ 
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เภทบุคคล  

ณ์. 2558, เมษายน 30) 

 
ของการแพทยว์ิถีพุทธ 

นสาธารณสุข” ที�คุรุสภา 
เป็นรางวลัยกยอ่งเชิดชู

ามารถนาํมาใชใ้นกิจการ
นักประชาสัมพนัธ์แห่ง

ทยว์ิถีพุทธไปปฏิบติัได้
ัญญา (จิตวิญญาณ) นั น 

ดา้น คือ  

ที�ไดบู้รณาการมาตามที�
จดีงาม และจิตใจเป็นสุข
ตอ้ง จึงดาํเนินการพฒันา

ระพุทธเจา้ตรัสเกี�ยวกบั
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“หากวา่บุคคลพึงรู้วา่ตนเป็นที�รักไซร้ พึงรักษาตนนั นไว ้ให้เป็นอตัภาพอนัตนรักษาดีแลว้ 
บณัฑิตพึงประคบัประคองตนไวต้ลอดยามทั งสาม ยามใดยามหนึ� ง บุคคลพึงยงัตนนั นแลให้ตั งอยู่
ในคุณอนัสมควรเสียก่อน พึงพรํ� าสอนผูอื้�นในภายหลงั บณัฑิตไม่พึงเศร้าหมอง หากว่าภิกษุพึงทาํ
ตนเหมือนอยา่งที�ตนพรํ� าสอนคนอื�นไซร้ ภิกษุนั นมีตนอนัฝึกดีแลว้หนอ พึงฝึก ไดย้ินว่าตนแลฝึก
ได้ยาก ตนแลเป็นที�พึ�งของตน บุคคลอื�นใครเล่าพึงเป็นที�พึ�งได้ เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว 
ยอ่มไดที้�พึ�งอนัไดโ้ดยยาก ความชั�วที�ตนทาํไวเ้องเกิดแต่ตน มีตนเป็นแดนเกิด ยอ่มย ํ�ายีคนมีปัญญา
ทรามดุจเพชรย ํ�ายีแก้วมณีที�เกิดแต่หิน ฉะนั น ความเป็นผูทุ้ศีล ล่วงส่วน ย่อมรวบรัดอตัภาพของ
บุคคลใด ทาํใหเ้ป็นอตัภาพอนัตนรัดลงแลว้ เหมือนเถายา่นทรายรวบรัดไมส้าละให้เป็นอนัท่วมทบั
แล้ว บุคคลนั นย่อมทาํตนเหมือนโจรผูเ้ป็นโจกปรารถนาโจร ผูเ้ป็นโจก ฉะนั น กรรมไม่ดีและ 
ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทาํไดง่้าย ส่วนกรรมใดแล เป็นประโยชน์ดว้ย ดีดว้ย กรรมนั นแลทาํไดย้าก
อย่างยิ�ง ผูใ้ดมีปัญญาทราม อาศยัทิฐิอนัลามก ย่อมคดัคา้นคาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้ ผูอ้รหันต ์ 
เป็นพระอริยเจา้ มีปกติเป็นอยูโ่ดยธรรม การคดัคา้นและทิฐิอนัลามกของผูน้ั น ยอ่มเผล็ดเพื�อฆ่าตน 
เหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั น ทาํชั�วด้วยตนเอง ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเอง ไม่ทาํชั�วด้วยตนเอง  
ยอ่มหมดจดดว้ยตนเอง ความบริสุทธิo  ความไม่บริสุทธิo  เป็นของเฉพาะตวัคนอื�นพึงชาํระคนอื�นให้
หมดจดหาไดไ้ม่ บุคคลไม่พึงยงัประโยชน์ของตนให้เสื�อม เพราะประโยชน์ของผูอื้�นแมม้าก บุคคล
รู้จกัประโยชน์ของตนแลว้ พึงขวนขวายในประโยชน์ของตนฯ” (ข.ุธ.25/22) 

ซึ� งการเขา้ใจและเขา้ถึงพุทธธรรมมีความสําคญัมาก เพราะจะทาํให้ไดป้ระโยชน์สุขจาก
พุทธธรรมที�แท้เป็นลําดับ ๆ และสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องถูกตรง เพราะพุทธธรรม  
มีลกัษณะ 8 ประการ ได้แก่ ลึกซึ ง (คมัภีรา) เห็นตามได้ยาก (ทุททสา) รู้ตามไดย้าก (ทุรนุโพธา) 
สงบ (สันตา) ประณีต (ปณีตา) คาดคะเนเดาไม่ได้ (อตกักาวจรา) ละเอียด (นิปุณา) รู้ได้เฉพาะ
บณัฑิต (ปัณฑิตเวทนียา) (ที.สี.9/26) 

การเรียนรู้จนเขา้ใจเขา้ถึงและสามารถถ่ายทอดไดถู้กตรงนั น จะตอ้งไดเ้รียนรู้จากสัปบุรุษผู ้
เป็นบณัฑิตแทคื้อผูที้�เขา้ถึงพุทธไดอ้ย่างแทจ้ริง ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสใน “อวิชชาสูตร” ว่า “ดูกร
ภิกษุทั งหลาย ดว้ยประการดงันี  การไม่คบสัปบุรุษที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ 
การไม่ฟังสัทธรรมที�บริบูรณ์ ย่อมยงัความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที�บริบูรณ์  
ยอ่มยงัการทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายที�บริบูรณ์ ยอ่มยงั
ความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะที�บริบูรณ์ ย่อมยงัการไม่สํารวม
อินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การไม่สํารวมอินทรียที์�บริบูรณ์ ยอ่มยงัทุจริต 3 ให้บริบูรณ์ ทุจริต 3 ที�บริบูรณ์ 
ยอ่มยงันิวรณ์ 5 ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ 5 ที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัอวิชชาให้บริบูรณ์ อวิชชานี มีอาหารอย่างนี  
และบริบูรณ์อยา่งนี ฯ ดูกรภิกษุทั งหลาย ดว้ยประการดงันี  การคบสัปบุรุษที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัการฟัง
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สัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัศรัทธาให้บริบูรณ์ ศรัทธาที�บริบูรณ์ ยอ่มยงั
การทาํไวใ้นใจโดยแยบคายใหบ้ริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดยแยบคายที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัสติสัมปชญัญะ
ให้บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะที�บริบูรณ์ ย่อมยงัการสํารวมอินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การสํารวมอินทรียที์�
บริบูรณ์ ยอ่มยงัสุจริต 3 ให้บริบูรณ์ สุจริต 3 ที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) 
ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน 4 ที�บริบูรณ์ ย่อมยงัโพชฌงค์ 7 (สติ ธัมมวิจยั วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ 
อุเบกขา) ให้บริบูรณ์ โพชฌงค ์7 ที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตตินี มี
อาหารอยา่งนี  และบริบูรณ์อยา่งนี  ฯ” (องฺ.ทสก.24/61) 

การทาํให้ไดก่้อนแลว้ช่วยเหลือเกื อกูลผูอื้�นต่อไป ที�พระพุทธเจา้ตรัส สัมพนัธ์กบัคาํตรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวคือ “..ให้ทุกฝ่ายทาํความเขา้ใจ พยายามเขา้ถึงประชาชน และ
ร่วมกนัพฒันา” (พระราชดาํรัส วนัที� 4 ธนัวาคม 2547) 

“ความเจริญนั นมกัจาํแนกกนัเป็นสองอย่าง คือ ความเจริญทางวตัถุอย่างหนึ� งและความ
เจริญทางจิตใจอีกอย่างหนึ� ง ยิ�งกว่านั น ยงัเห็นกนัว่า ความเจริญอย่างแรกอาศยัหลกัการทางดา้น
วิทยาศาสตร์เป็นปัจจยัสร้างสรรค์ ส่วนความเจริญอย่างหลงัอาศยัศิลปะศีลธรรม จรรยาเป็นปัจจยั 
แทจ้ริงแล้วความเจริญทางวตัถุกบัความเจริญทางจิตใจก็ดี หรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับ
ทางด้านศิลปะศีลธรรมจรรยาก็ดี มิใช่สิ� งที�จะแยกออกจากกนัให้เด็ดขาดได้ ทั งนี เพราะสิ� งที�เรา
พยายามจะแยกออกจากกนันั นมีมูลฐานที�เกิดอนัเดียวกนั คือ “ความจริงแท”้ ซึ� งเป็นวิทยาศาสตร์  
ถึงจะพยายามแยกกนัอย่างไร ๆ ที�สุดก็จะรวมลงสู่กาํเนิดจุดเดียวกนั แม้แต่จุดประสงค์ก็จะลงสู่จุด
เดียวกนั คือ ความสุขความพอใจของทุกคน” (พระบรมราโชวาท วนัที� 12 กรกฎาคม 2520) 

“แมปั้จจุบนัโลกเราจะวิวฒันาการก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม แต่ปัญหาต่าง ๆ ก็มิได้
เปลี�ยนแปลงไป เพียงแต่มีตวัอยา่งทั งดีและไม่ดีปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดัมากกวา่แต่ก่อน ดงันั นบุคคลผู ้
สามารถประคบัประคองตนให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข จึงตอ้งมีความเขม้แข็งยิ�งขึ น ที�จะยึดมั�น
ปฏิบติัมั�นตามแบบอยา่งที�พิจารณารู้ชดัดว้ยปัญญาแลว้วา่เป็นทางแห่งความดี ความเจริญ ไม่ปล่อยตวั
ปล่อยใจให้มวัเมา หลงผิดไปในทางเสื�อมเสีย พร้อมกนันั นก็ตอ้งมีสติกาํกับอยู่ตลอดเวลาที�จะ 
ไม่ใหป้ระพฤติปฏิบติัผดิพลาด ดว้ยความประมาทพลั งเผลอ เหตุนี การแกไ้ขปัญหาและพฒันาสังคม 
นอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ทางดา้นฐานะความเป็นอยู่แล้ว จึงควรไดพ้ฒันาบุคคลเป็นขอ้ใหญ่ดว้ย 
เพราะถา้บุคคลซึ� งเป็นองคป์ระกอบสําคญัของสังคม มีความเขม้แข็งและมีสติปัญญาที�จะพิจารณา
เลือกเฟ้นสิ�งที�ควรและไม่ควรปฏิบติั ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ก็จะบรรเทาลง และสังคมส่วนรวม
ยอ่มจะมีโอกาสพฒันาใหก้า้วหนา้ไดโ้ดยไม่ยากนกั” (พระราชดาํรัส วนัที� 25 เมษายน 2539) 
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“ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงอนัควรหวงันั น เกิดขึ นไดจ้ากการกระทาํและการประพฤติที�
เป็นธรรม มีลกัษณะสร้างสรรค์ คืออาํนวยผลที�เป็นประโยชน์ทั งแก่ตวั แก่ผูอื้�น ตลอดถึง
ประเทศชาติโดยส่วนรวมดว้ย” (พระบรมราโชวาท วนัที� 12 กรกฎาคม 2518) 

 
“ดงันั น ความศรัทธาของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธที�มีต่อตวัอาจารยห์มอเขียว จึงเป็นผล 

จากที�อาจารยห์มอเขียวไดน้าํองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธที�ไดค้น้พบนี  ทาํกิจกรรมช่วยเหลือมนุษยชาติ 
พร้อมกบัทาํการสื�อสารในกลุ่มเครือข่ายฯ และต่อสาธารณะทุกรูปแบบเช่น ค่ายอบรม สุขภาพ
แพทยว์ิถีพุทธ การเผยแพร่แนะนาํแบบปากต่อปาก หนงัสือ วารสาร แผน่พบั ดีวีดี วีซีดี เอ็มพีสาม 
โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ยูทูฟ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นตน้ แบบไม่มีการคิดค่าใชจ่้ายใด ๆ (“ศูนยบ์าทรักษา
ทุกโรค”) ต่อประชาชนทั�วไป อยา่งเสียสละและทุ่มโถมทั งแรงกายแรงใจและแรงปัญญา มาตลอด
ระยะเวลา 20 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2538-2558 อาจารยห์มอเขียวเป็นตน้แบบของการ “ทาํตวัอยา่งที�ตน 
ช่วยคนที�ศรัทธา” ที�ชัดเจน ดังที�สมณะโพธิรักษ์ โพธิรักขิโต ได้กล่าวไว ้“ผูจ้ะแสดงธรรมเป็น 
ธรรมกถึก ตอ้งเป็นผูบ้รรลุธรรมก่อน ตอ้งมีคุณอนัสมควรก่อนแลว้สอนผูอื้�นจึงไม่มวัหมอง” (โพธิรักษ ์
โพธิรักขิโต. 2558, กุมภาพนัธ์ 1) เพราะองคค์วามรู้ที�อาจารยห์มอเขียวนาํมาเผยแพร่และแนะนาํต่อ
อยา่งละเอียดในทุก ๆ ประเด็น อยา่งไม่มีการปกปิดใด ๆ นั น เป็นประสบการณ์ที�อาจารยห์มอเขียว
ไดค้น้พบและไดป้ฏิบติัดว้ยตนเอง ที�ไดว้ิจยัและพิสูจน์สัจจะอย่างต่อเนื�องตลอดระยะเวลา 20 ปี  
จนหายสงสัยในผลการปฏิบติัว่า ผูที้�สามารถนาํหลกัการแพทยว์ิถีพุทธไปปฏิบติัได ้ก็สามารถเห็น
ผลและเกิดผลประโยชน์จากการปฏิบติัได้ เช่นเดียวกับผลที�ได้เกิดกบัอาจารย์หมอเขียวได้จริง  
แลว้ถึงนาํมาเผยแพร่ต่อเพื�อช่วยเหลือผูค้นที�ไดรั้บความทุกขท์รมานเดือดร้อนจากความเจ็บป่วยและ
สาเหตุต่าง ๆ ที�ตน้เหตุของปัญหาสุขภาพหรือทุกขใ์นทุกเรื�อง อยา่งต่อเนื�อง” 

(แก่นเกื อ นาวาบุญนิยม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
 
“อาจารย์หมอเขียวเป็นต้นแบบของแรงบนัดาลใจ และกาํลังใจให้กับผูที้�มีความเลื�อมใส

ศรัทธาในสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ที�ผูไ้ด้ฟังได้พบเห็นและเขา้ใจสัจจะ
ที�อาจารยห์มอเขียวไดบ้รรยายให้ฟัง ผา่นการฟังที�ซํ า ๆ ซํ า ๆ หรือแมเ้พียงครั งแรกก็ตาม หรือจาก
การอ่านผ่านหนังสือที�อาจารยห์มอเขียวได้สื�อไวเ้ช่นกนั อยากที�จะปฏิบติัตามและดาํเนินตาม 
ได้เปลี�ยนทศันคติและแนวคิดของตนได ้ที�ทาํให้มีมโนทศัน์กวา้งขึ นและลึกขึ นอีก ช่วยทาํให้เขา
สามารถพลิกเปลี�ยนวถีิการคิดและวถีิการดาํเนินชีวติของเขาจากที�กาํลงัอยูใ่นความเสื�อมตํ�า เช่น การ
คิดอยากฆ่าตวัตาย มาสู่ในทางที�เจริญขึ นจากการไดฟั้งไดอ่้านไดเ้ขา้ใจในเรื�องของกรรมและวิบาก 
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วา่ทุกคนมีกรรมเป็นของของตน การจะไดรั้บผลของกรรมดีหรือกรรมชั�วขึ นอยูก่บัการกระทาํของ
ตนเองเท่านั น” 

(ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
 
“การไดย้นิชื�อเสียงของคุณหมอเขียวซึ� งเป็นผูค้น้พบและเผยแพร่หลกัปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ 

ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ที�ได้เผยแพร่และแนะนาํโดยคุณหมอเขียวและทีมงานจิตอาสาแพทย ์
วิถีพุทธ ผ่านช่องทางแบบปากต่อปากและสื�อต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 20 ปี อย่างไม่มีการคิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ และเมื�อผูที้�ได้ยินได้รู้จักคุณหมอเขียวผ่านช่องทางสื�อต่าง ๆ นั น ได้มาฟังการ
บรรยายองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ และประสบการณ์ในการแนะนาํการดูแลสุขภาพประชาชน
เป็นจาํนวนมากกวา่แสนคนขึ นไป พร้อมหลกัธรรมะต่าง ๆ ที�ไดพ้ิสูจน์ให้เห็นผลไดจ้ริง ที�นาํมาเล่า
สู่ฟัง และการไดส้ัมผสักบัคุณหมอเขียวไดด้ว้ยตนเอง จึงเกิดความศรัทธาต่อองคค์วามรู้และประสบการณ์ที�
คุณหมอเขียวนาํเสนอและถ่ายทอดให้ และอยากทดลองปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ในการดูแลสุขภาพตน 
เมื�อไดป้ฏิบติัและเห็นผลที�เกิดกบัตนไดจ้ริงอยา่งเป็นสุข จึงเกิดความเชื�อมั�นและศรัทธาต่อคุณหมอเขียว
และหลกัปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ และนาํไปปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง ที�แตกต่างกนั
ตามองคป์ระกอบเหตุปัจจยัของแต่ละบุคคล” 

(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ์. 2557,ตุลาคม 30) 
 

การไดรั้บรู้ ทาํให้บางสิ�งเปลี�ยนแปลงไป ผูรั้บรู้ไดน้าํไปใคร่ครวญและทบทวนว่าจะนาํ
ความรู้แพทยว์ถีิพุทธที�ตนเขา้ใจ มาใชก้บับทบาทหนา้ที�ของตนเองให้ไดม้ากที�สุดตามศกัยภาพของ
ตนเองในชีวติประจาํวนั ทั งในการสังเกตตนเอง เตือนสติตน และในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดป้ฏิบติัธรรม 
ทั งอาหารกายและอาหารใจ ทาํให้ชีวิตของผูเ้ขา้ใจสัจจะนี  สามารถเปลี�ยนพลิกชีวิตของตนเองจาก
ความเสื�อมสู่ความเจริญได ้ดงัหลกัธรรม “ผูป้ระพฤติธรรม อยูเ่ป็นสุข” (ข.ุธ.25/37) 

 
2) ศรัทธาต่อธรรมะหรือคุณธรรมที�ทรงไว้ หรือที�มีอยู่ในตัวของผู้วจัิย  

“โดยเฉพาะความมีเมตตาธรรมและความเสียสละอย่างทุ่มโถมที�ไม่รู้จกัเหน็ดเหนื�อย ในการ
เพียรช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที�ไม่หยุดหย่อน อย่างต่อเนื�องตลอดระยะเวลา 20 ปี ทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ธรรมะที�อาจารยห์มอเขียวไดน้าํไปเผยแพร่และแนะนาํให้นั นครบทั ง
ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ทุกท่านได้รู้จกั ได้คิด ได้เห็นอย่างมีเหตุมีผล เชื อเชิญให้มาพิสูจน์กนัได้ 
การสื�อสัจธรรมให้ก ับผูที้�ได้รับความรู้หล ักการแพทย์วิถีพุทธ ให้เขานาํไปปฏิบตัิได้อย่าง 
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ไม่ยากไม่ลาํบาก เห็นผลการเปลี�ยนแปลงในทางที�เจริญขึ นได้จริง นาํพาให้ผูใ้ช้หลกัการแพทย ์ 
ว ิถีพุทธทั งหลาย ได ้ลดความทุกข ์ทั งทางด ้านร่างกาย และจิตใจเกิดปัญญาที�ทาํให้ผู ใ้ช้
การแพทยว์ิถีพุทธสามารถแก้ปัญหาของแต่ละท่านได้ที�ตน้เหตุของปัญหาทาํให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมรอบขา้งเป็นอย่างมาก” 

(แก่นเกื อ นาวาบุญนิยม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
 
3) ศรัทธาต่อหลักเทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ไปปฏิบติัในการดูแลป้องกนั 

รักษา ฟื นฟู และสร้างเสริมสุขภาพใหทุ้เลาจากโรคหรืออาการเจบ็ป่วยต่าง ๆ เป็นการผา่ทางตนัของ
ระบบสุขภาพ ที�จะนาํไปสู่สุขภาวะที�สมบูรณ์ไดอ้ยา่งย ั�งยนื หรือสร้างเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงไดจ้ริง 
เห็นผลเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ นไดจ้ริง ผูใ้ชมี้ความสบาย เบากาย มีกาํลงั มีความเป็นอยูที่�ผาสุกขึ น
เจริญขึ น 

“ผูที้�มีความศรัทธาในตวัคุณหมอเขียว เมื�อปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ อย่างมั�นใจและศรัทธา 
สามารถจะหายจากโรคไดทุ้กโรค แต่ไม่ใช่กบัทุกคน ซึ� งขึ นอยูก่บัองคป์ระกอบเหตุปัจจยัในการลง
มือปฏิบติัอย่างเห็นผลได้จริงของแต่ละบุคคล ความศรัทธานี เกิดได้จากการได้รับฟังขอ้มูลการ
บรรยายถ่ายทอดถึงกลไกและสาเหตุการเกิดการหายของโรคอย่างละเอียดที�ลงลึกถึงระดบัจิตวิญญาณ 
จิตวิญญาณมีบทบาทสําคญัยิ�งต่อการบาํบดัโรค พลงัจิตมีความสําคญัมากต่อการบาํบดัโรค ผสัสะ
จากความเครียด ความพอใจไม่พอใจ คือ รากเหงา้ของปัญหาทุกอย่างในโลก หากผูที้�ได้ฟังและ
เขา้ใจไดต้ามนั นจริง ก็จะเกิดศรัทธาและมั�นใจที�จะปฏิบติัตาม เนื�องจากเห็นผลจากหมู่กลุ่มทีมงาน
จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ และผูใ้ชแ้พทยว์ถีิพุทธในค่ายสุขภาพ ที�ปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้แลว้เห็นผลไดจ้ริง”  

(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
 
การปฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ช่วยทาํให้ผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธสามารถเปลี�ยน

ความคิดของตนเอง จากความเห็นที�ไม่ถูกตอ้งถูกตรง (มิจฉาทิฎฐิ) เป็นความเห็นที�ถูกตอ้งถูกตรง 
(สัมมาทิฎฐิ) ตามหลกัสัจธรรมได ้เป็นแรงจูงใจในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมให้ลดละเลิกในสิ�งที�
เป็นพิษเป็นภยักบัชีวิตลงได ้จิตวิญญาณมีบทบาทสําคญัยิ�งต่อการบาํบดัโรค พลงัจิตมีความสําคญั
มากต่อการบาํบดัโรค ดงันั น จิตที�มีธรรมะนํา จะถึงพน้ซึ� งทุกข์ได้ ดังที�พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว ้
ว่า “ธรรมทั งหลาย มีจิตนาํหน้า” (ขุ.ธ. 25/11) หรือ “ใจเป็นประธานของสิ�งทั งปวง ใจเป็นใหญ่  
ใจประเสริฐที�สุด ทุกสิ�งสาํเร็จไดด้ว้ยใจ (มโนปุพพงัคมา ธมัมา มโนเสฏฐา มโนมยา)” (ขุ.ธ. 25/11) 
และ “เมื�อจิตไม่เศร้าหมองแลว้ สุคติเป็นอนัหวงัได”้ (ม.มู.12/64) 
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4) ศรัทธาต่อหมู่กลุ่มหรือเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ที�เป็นหมู่มิตรดีสหายดีสังคม
สิ�งแวดล้อมดี ที�จะเป็นความผาสุกที�สุดในโลก 

“การได้อยู่ในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดล้อมดี ที�เป็นกลุ่มผูม้าร่วมปฏิบติัคุณงาม 
ความดีดว้ยความซื�อสัตยบ์ริสุทธิo ใจดีแท ้ดว้ยการถือศีลห้า ทานอาหารมงัสวิรัติ ลดละเลิกอบายมุข 
กามและอตัตา พร้อมทาํงานรับใช้ช่วยเหลือกิจกรรมหมู่กลุ่มส่วนกลางด้วยแรงงานแรงกายและแรง
ปัญญา โดยไม่รับค่าตอบแทนในรูปของอามิสสินจา้งใด ๆ (ทาํงานศูนยบ์าท) และพร้อมแบ่งปัน
เกื อกูลผลประโยชน์ที�ไดจ้ากการทาํกิจกรรมการงานและการทาํคุณความดีร่วมกนั ให้กบัหมู่มิตรดี
สหายดี อยา่งเต็มใจเต็มตามกาํลงัความสามารถของแต่ละคน เท่าที�ตนจะจดัสรรไดอ้ยา่งที�ดีที�สุดที�
จะทาํได ้ณ องค์ประกอบเหตุปัจจยั ณ ขณะนั น ๆ การปฏิบติัตามในสิ�งเหล่านี ที�ผูป้ฏิบติัสามารถ
ปฏิบติัไดอ้ย่างเห็นผลได้จริง ยิ�งพร้อมดว้ยความศรัทธาที�มีให้ต่อตวัอาจารยห์มอเขียว  ในศรัทธา
ดา้นที� 1, ศรัทธาต่อธรรมะหรือคุณธรรมที�ทรงไวห้รือที�มีอยูใ่นตวัของอาจารยห์มอเขียว  ในศรัทธา
ดา้นที� 2, และศรัทธาต่อหลกัเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ในศรัทธาดา้นที� 3 ขา้งตน้ 
อย่างบริสุทธิo ใจจริง นี จะเป็นพลงัรวมสร้างความศรัทธาต่อหมู่กลุ่ม หรือเครือข่ายจิตอาสาแพทย ์
วิถีพุทธให้เกิดขึ นและเกิดความเจริญของจิตวิญญาณของหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีไดม้ากยิ�งขึ น และ
พลงัศรัทธานี  ก็พร้อมส่งผลใหผู้ป้ฏิบติัไดเ้กิดความเจริญทางจิตวิญญาณอนัผาสุก ที�จะเป็นความสุข
ที�แทจ้ริงของชีวิตของตนไดอ้ย่างย ั�งยืน ซึ� งจะเป็นพลงัสร้างสรรที�ทรงคุณค่าอนัหาค่าที�เปรียบ
ไม่ได้อนัสูงสุด ต่อความสงบสันติสุขของสังคม และมลวมนุษยชาติโดยส่วนรวม อย่างสูงสุด 
เป็นสภาพของพุทธพจน์ 7 ดว้ยการปฏิบติัตามหลกัสาราณียธรรม 6 ที�จะไดน้าํเสนอต่อไปในบทที� 5 
การบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ 

หลักการของแพทย์วิถีพุทธ คือการทาํงานอย่างมีความสุขเพื�อประโยชน์สุขของ
เพื �อนมนุษย์ จึงมีผูศ้รัทธาในธรรมะที�ทรงไวใ้นตัวอาจารย์หมอเขียว มาร่วมปฏิบติัความเป็น 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ หรือคือเพื�อฝึกฝนความเป็นพุทธะให้เกิดขึ นกบัตน พร้อมช่วยเหลือเอื อเฟื อ
สังคมไปตามเหตุปัจจยัของแต่ละบุคคล ดว้ยการปฏิบติัตามแบบอย่างและคาํสอนที�อาจารยห์มอเขียว 
ไดแ้สดงและถ่ายทอดใหเ้ห็นอยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ ๆ ซึ� งพลงัแห่งการเอื อเฟื อช่วยเหลือผูอื้�น จะเป็นพลงั
ที�ส่งผลให้ชีวิตของผูป้ฏิบติัไดมี้สุขภาวะที�สมบูรณ์ทั งดา้นกาย จิต สังคม และปัญญา (จิตวิญญาณ) 
อยา่งย ั�งยนื” 

(ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
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สรุปผลศรัทธาต่อการแพทย์วถิีพทุธ 
ความเชื�อมั�นและศรัทธาในองค์ความรู้ของหลักการแพทย์วิถีพุทธ และต่อตัวผูว้ิจ ัย  

ที�เป็นผูบู้รณาการ องค์ความรู้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ เป็นความศรัทธาที�ปรากฏขึ นจากการได้
ทดลองปฏิบติัจริงตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธทั งในดา้นของการดูแลสุขภาพ โดยใชเ้ทคนิคการปรับ
สมดุล 9 ขอ้ และหรือจากการปฏิบติัฝึกฝนตนเพื�อพฒันาการเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ จากคาํ
ถ่ายทอดแนะนาํของผูว้ิจยั ทั งในเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ และการฝึกฝนความเป็นพุทธะ หรือ
การพฒันาสู่การแพทยว์ถีิพุทธ เป็นผูรู้้ ผูตื้�น ผูเ้บิกบาน ออกจากสิ�งที�เป็นพิษเป็นบาปเวรภยัของชีวิต
ตน ของผูที้�ใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ จากการเก็บรวบรวมบนัทึกประวติัศาสตร์ผลของการใชก้ารแพทย์
วิถีพุทธ ดงัที�เสนอในบทที� 6 และไดส้รุปเป็นผลของศรัทธาตามที�เสนอขา้งตน้ใน 4 ประเด็นคือ  
1) การศรัทธาต่อตวัผูว้จิยั ซึ� งเป็นผูค้น้พบและบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ และไดน้าํองค์
ความรู้นี ไปเผยแพร่และถ่ายทอดแนะนาํต่อ แบบไม่มีการคิดค่าใชจ่้ายใด ๆ (“ศูนยบ์าท รักษาทุกโรค”) 
ต่อประชาชนทั�วไป อยา่งเสียสละและทุ่มโถมทั งแรงกายแรงใจและแรงปัญญา มาตลอดระยะเวลา 
20 ปี ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 การศรัทธาต่อตวัผูว้ิจยั ที�เป็นตน้แบบของการ “ทาํตวัอยา่งที�ตน ช่วย
คนที�ศรัทธา” ที�ชัดเจน ศรัทธาต่อธรรมะหรือคุณธรรมที�ทรงไวห้รือที�มีอยู่ในตวัของผูว้ิจยั 
โดยเฉพาะความมีเมตตาธรรมและความเสียสละอย่างทุ่มโถม ที�ไม่รู้จกัเหน็ดเหนื�อยในการเพียร
ช่วยเหลือประชาชนอยา่งเตม็ที�ไม่หยดุหยอ่น อยา่งต่อเนื�องตลอดระยะเวลา 20 ปี ทั งในประเทศไทย
และต่างประเทศ 3) การศรัทธาต่อหลกัเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ไปปฏิบติัในการดูแล
ป้องกนั รักษา ฟื นฟู และสร้างเสริมสุขภาพให้ทุเลาจากโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เป็นการผ่า
ทางตนัของระบบสุขภาพ ที�จะนาํไปสู่สุขภาวะที�สมบูรณ์ไดอ้ยา่งย ั�งยืน หรือสร้างเสริมให้มีสุขภาพ
แข็งแรงไดจ้ริง เห็นผลเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ นไดจ้ริง ผูใ้ชมี้ความสบาย เบากาย มีกาํลงั มีความ
เป็นอยูที่�ผาสุกขึ นเจริญขึ น 4) ศรัทธาต่อหมู่กลุ่ม และเครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ที�เป็นหมู่มิตร
ดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี ที�จะเป็นความผาสุกที�สุดในโลก 


