บทที 6
สุ ขภาวะของผู้ใช้ การแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
การวิจ ยั เรื อง “จิตอาสาแพทย์วิถี พุท ธเพื อมวลมนุ ษ ยชาติ” นี เป็ นการศึก ษาโดยใช้
กระบวนการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจยั เชิ งชาติพนั ธุ์วรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ (Action Research) ซึ งมีวตั ถุประสงค์การวิจยั
คือ 1) ศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2538-2558
ของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ สถาบันบุญนิ ยม 2) ศึกษารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์
เพื อมวลมนุ ษ ยชาติ และ 3) วิเคราะห์ องค์ป ระกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุ ท ธ และสร้ า ง
ยุทธศาสตร์ การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ระหว่าง
พ. ศ. 2538-2558 ของผูใ้ ช้การแพทย์วิถี พุ ทธ สถาบันบุ ญนิ ยม ในประเด็ น “สุ ขภาวะของผูใ้ ช้
การแพทย์วิถีพุทธ” มีขอบเขตด้านพืนทีการศึกษาจากจดหมายเหตุ คือ เอกสารบันทึกแบบต่าง ๆ
อันได้แก่ 1) หนัง สื อและแผ่นพับ ต่า ง ๆ ที เผยแพร่ เกี ยวกับ ความรู ้ และหลัก การแพทย์วิถี พุท ธ
2) งานวิจยั เกียวกับการแพทย์วิถีพุทธ สถาบันบุญนิ ยม 3) แบบบันทึกแลกเปลียนประสบการณ์การ
ใช้การแพทย์วิถีพุทธ 4) แบบบันทึกข้อมูลจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ 5) การสัมภาษณ์เชิ งลึกจากการ
แลกเปลี ยนประสบการณ์ การใช้การแพทย์วิถีพุทธ ทีบันทึกไว้ในรู ปของเอกสาร เอ็มพีสามและ
วิดีโอ 6) ใบสมัครและใบประเมินผลการอบรมค่ายสุ ขภาพการแพทย์วิถีพุทธ 7) การสัมภาษณ์
แลกเปลียนประสบการณ์ และข้อมูลการดูแลสุ ขภาพผ่านสื อออนไลน์ทางเวปไซด์ ยูทูป เฟสบุ๊ค ไลน์
และสื ออิเล็คทรอนิคแบบต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการแพทย์วถิ ีพุทธ ระหว่าง พ.ศ. 2538-2558

ฐานข้ อมูลสุ ขภาวะของผู้ใช้ การแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
การรวบรวมข้อ มูล สุ ข ภาวะของผู ใ้ ช้ก ารแพทย์ว ิถี พ ุท ธ จากจดหมายเหตุ เ อกสาร
และสื อต่า ง ๆ ระหว่า ง พ.ศ. 2538-2558 ที เกี ยวข้องกับ การแพทย์วิถี พุท ธ สถาบัน บุ ญ นิ ย ม
ได้รวบรวมและจัดแยกตามประเภทของฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังแสดงในตารางที 8 “ฐานข้อมูล
บันทึกสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ (เชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ)” จากนันนําข้อมูลผลการใช้
การแพทย์วิถีพุทธที ได้บนั ทึ กไว้ในลักษณะรู ปแบบบันทึ กของ “กรณี ศึกษาประสบการณ์ การใช้
การแพทย์วถิ ีพุทธ ของทังผูป้ ่ วยและผูไ้ ม่ป่วยทีใช้การแพทย์วิถีพุทธ” มาวิเคราะห์สังเคราะห์เนื อหา
ด้วยแนวคิ ดทฤษฎี เกี ยวกับการสร้ า งสุ ข ภาวะตามหลัก พุท ธศาสนา การสร้ า งสุ ข ภาวะตามแนว
เศรษฐกิ จพอเพียง หลักการพัฒนาสุ ขภาวะตามหลักวิทยาศาสตร์ สุขภาพแผนปั จจุ บนั การแพทย์
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แผนไทย การแพทย์ท างเลื อก และการแพทย์พื นบ้า น แนวคิ ดสุ ข ภาพบุ ญ นิ ย ม แนวคิ ด ทฤษฎี
เกียวกับสสารกับพลังงาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขัวตรงกันข้าม รวมทังแนวคิดความสัมพันธ์กนั เป็ น
องค์รวม โดยใช้การพรรณนาอย่างลุ่มลึก (Thick Description) และสถิติร้อยละในบางช่วงดังนี
ตารางที 8 ฐานข้อมูลบันทึกสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ (เชิงปริ มาณและคุณภาพ)

ประเภทฐานข้ อมูลบันทึกประวัติศาสตร์
สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ
1. หนังสื อ “ถอดรหัส สุ ขภาพ เล่ม 1
ร้อน-เย็น ไม่สมดุล” (ภาคผนวก จ)
2. หนังสื อ “ถอดรหัส สุ ขภาพ เล่ม 2
ความลับฟ้ า” (ภาคผนวก ฉ)
3. หนังสื อ “งานวิจยั วิทยานิพนธ์ ความเจ็บป่ วย
กับการดูแลสุ ขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักการแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ของ
ศูนย์เรี ยนรู ้สุขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนป่ านาบุญ อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร”
- ผลการศึกษาวิจยั ข้อมูลทางสถิติของผู ้
เข้ารับการอบรม
- ผลการศึกษาวิจยั ข้อมูลทางสถิติชุดที 2
- การวิเคราะห์ทางสถิติของข้อมูลชุดที 3
- ผลการศึกษาวิจยั ข้อมูลชุดที 4 สัมภาษณ์
4. หนังสื อผลการวิจยั “แพทย์วถิ ีธรรมกับการ
สร้างสุ ขภาวะในเรื อนจํา” จังหวัดนครพนม
5. หนังสื อผลการวิจยั “แพทย์วถิ ีธรรมกับการ
สร้างสุ ขภาวะในเรื อนจํา” จังหวัดภูเก็ต

จํานวนข้ อมูล (ราย)
ประชากรที
ประชากรทีได้
ลงทะเบียน บันทึกข้ อมูลสุ ขภาวะ
ปริมาณ คุณภาพ

เดือน/ปี
ทีบันทึก

29

29

29

2550

87

87

87

2551

12,203
2,152
1,897
16,252

1,397
1,359
499
104

39

2538-2551
2552
1-6 / 2553
2538-2553

200

104

48

2557

341

250

91

2558
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ตารางที 8 (ต่อ)
ประเภทฐานข้ อมูลบันทึกประวัติศาสตร์
สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ
6. การวิจยั ผลของโปรแกรมการกํากับตนเองที
ประยุกต์การแพทย์วถิ ีพุทธต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองและระดับความดันโลหิ ตในผูท้ ี
เสี ยงต่อโรคความดันโลหิ ตสู ง
7. การแลกเปลียนประสบการณ์การใช้แพทย์วถิ ี
พุทธ ผ่านสื อออนไลน์-ยูทูป
8. สื อออนไลน์-ถามตอบปั ญหาและแนะนําการ
ดูแลสุ ขภาพผ่านเฟสบุค๊ แพทย์วถิ ีธรรม และ
หมอเขียวแฟนคลับ
รวมรายการบันทึกทีเผยแพร่ ส่ ู สาธารณชน
9. แบบบันทึกสัมภาษณ์แลกเปลียนประสบการณ์
การใช้การแพทย์วถิ ีพุทธของผูเ้ ข้าอบรมค่าย
สุ ขภาพการแพทย์วถิ ีพุทธ
10. แบบบันทึกกรณี ศึกษาทีได้แนะนําโดยจิต
อาสาและนักศึกษาแพทย์วถิ ีพุทธ
11. แบบบันทึกกรณี ศึกษาของผูใ้ ช้การแพทย์
วิถีพุทธ
12. แบบสอบถามประสบการณ์การใช้การแพทย์
วิถีพุทธเทคนิค 9 ข้อ (รวมผูเ้ ป็ นจิตอาสา)
13. ใบสมัครผูเ้ ข้ารับการอบรมและใบประเมินผล
ค่ายสุ ขภาพของสวนป่ านาบุญ 1
14. แบบบันทึกประสบการณ์ของเครื อข่ายแพทย์
วิถีพุทธ-ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)

จํานวนข้ อมูล (ราย)
เดือน/ปี
ทีบันทึก
ประชากรที
ประชากรทีได้
ลงทะเบียน บันทึกข้ อมูลสุ ขภาวะ
ปริมาณ คุณภาพ

-

30

-

2557

121

121

121

2553-2558

146
33,428

146
4,126

146
561

2553-2558

132

38

38

417

417

417

382

382

382

2552
- 2558
2555
- 2558
2553
- 2558

197

130

130

2557

27,800

78

-

2538 - 2557

9

9

9

2551-2557

356
ตารางที 8 (ต่อ)
ประเภทฐานข้ อมูลบันทึกประวัติศาสตร์
สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ
15. สรุ ปผลการเปลียนแปลงสุ ขภาพจากการจัด
ค่ายแพทย์วถิ ีธรรมภาคเหนือ ณ โรงเรี ยน
แจ้ซอ้ นวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
16. แบบบันทึกประสบการณ์ของเครื อข่าย
แพทย์วถิ ีพุทธ - หน่วยงานแพทย์วถิ ีธรรม
โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
17. ผลการตรวจสารเคมีในเลือดในค่ายสุ ขภาพ
แพทย์วถิ ีธรรม ณ สวนป่ านาบุญ 1 อําเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
18. นวัตกรรม “การลดสารเคมีโดยนําสมุนไพร
ฤทธิf เย็นสดจากธรรมชาติ” โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลท่าไคร้ ตําบลบึงวิชยั
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
รวมรายการบันทึกทีไม่ ได้ เผยแพร่ ส่ ู สาธารณชน
รวมรายการทั<งหมด

จํานวนข้ อมูล (ราย)
ประชากรที
ประชากรทีได้
ลงทะเบียน บันทึกข้ อมูลสุ ขภาวะ
ปริมาณ คุณภาพ

584

138

เดือน/ปี
ทีบันทึก

-

2557

25

25

5

2555
- 2558

200

200

-

2555

225
29,971
63,399

225
1,642
5,768

981
1,542

2557
2553-2558

จากตารางที 8 พบว่าข้อมูล “สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ” ทีได้บนั ทึ กไว้และ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ สู่สังคมสาธารณชน ในปี ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2558 มีประชากรจํานวน
33,428 รายการ เป็ นรายการในเชิ งปริ มาณมีจาํ นวน 4,126 รายการ และเชิ งคุ ณภาพมีจาํ นวน 561
รายการ และบัน ทึ ก ในส่ ว นที ยัง ไม่ไ ด้มี ก ารตี พ ิม พ์เ ผยแพร่ สู่ ส ัง คมสาธารณชนในวงกว้า ง
ในระหว่างปี พ.ศ. 2538-2558 แต่เป็ นทีรับรู ้ กนั อยู่ในกลุ่มผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธหลัก ๆ คือ ผูว้ ิจยั
จิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ผูใ้ ช้หลัก การแพทย์วิถีพุ ทธ ในการดู แลสุ ขภาพทังที เป็ นเครื อข่ ายแพทย์
วิถีพุทธในประเทศและต่าง ประเทศและประชาชนทัวไปทีใช้การแพทย์วิถีพุทธ มีประชากรจํานวน
29,971 รายการ เป็ นรายการในเชิ งปริ มาณมีจาํ นวน 1,642 รายการ และเชิ งคุ ณภาพมีจาํ นวน 981 รายการ
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รวมข้อมูล “สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ สถาบันบุ ญนิ ยม” ทังสิ น 63,399 รายการ ใน
เชิงปริ มาณมีจาํ นวน 5,768 รายการ และเชิ งคุณภาพมีจาํ นวน 1,542 รายการ โดยกรณี ศึกษาของผูใ้ ช้
การแพทย์วถิ ีพุทธ ทีได้รวบรวมและบันทึกเป็ นบางส่ วนในงานดุษฎีนิพนธ์ “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
เพือมวลมนุษยชาติ”นี ในภาคผนวก ก มีทงสิ
ั น 1,481 กรณี ศึกษา

ผลการศึกษาข้ อมูลเชิงสถิติของผู้ใช้ การแพทย์ วถิ ีพุทธ
ผลการศึกษาสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ จากการรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลความ
เจ็บป่ วยและผลการรักษา ตามบันทึกผลงานวิจยั และเอกสารสําคัญและสื อต่าง ๆ ทีทางศูนย์เรี ยนรู ้
สุ ข ภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิ จพอเพีย ง สวนป่ านาบุ ญทัง 5 ศู นย์เรี ยนรู ้ ฯ สวนป่ านาบุ ญ และ
เครื อข่ายแพทย์วถิ ีพุทธทัวประเทศและต่างประเทศ ทีผูว้ จิ ยั ได้นาํ ปฏิบตั ิโดยนําองค์ความรู ้การแพทย์
วิถีพุทธทีได้คน้ พบและบูรณาการตามทีได้นาํ เสนอในบทที 5 นันมาดําเนิ นกิ จกรรมการเผยแพร่
ช่ วยเหลื อเกื อกูล มนุ ษ ยชาติ พร้ อ มกับ ทํา การสื อสารในกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยแพทย์วิถี พุ ท ธทังในและ
ต่างประเทศและต่อสาธารณะทุกรู ปแบบเช่น การจัดค่ายอบรมสุ ขภาพ การแนะนําแบบปากต่อปาก
หนังสื อ วารสาร แผ่นพับ ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต ยูทูฟ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็ นต้น
แบบไม่มีการคิ ดค่าใช้จ่ายใด ๆ (“ศูนย์บาทรั กษาทุ กโรค”) ต่อประชาชนทัวไป ตลอดระยะเวลา
20 ปี ตังแต่ปี พ.ศ. 2538-2558 ซึ งในบางกิจกรรมนัน ผูว้ ิจยั และหรื อจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธและหรื อ
เครื อ ข่ า ยแพทย์วิถี พุ ท ธทังในประเทศและต่ า งประเทศ ได้มี ก ารจัด ทํา การวิจ ัย และเก็ บ บัน ทึ ก
ผลสุ ข ภาวะจากการใช้แพทย์วิถีพุ ท ธในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพด้วยเป็ นระยะ ๆ ที เห็ นผลการ
เปลียนแปลงของสุ ขภาวะไปในทางทีดีขึนทีเกิดขึนได้จริ ง ทีสามารถนํามาสรุ ปผลเสนอได้ ดังทีได้
เก็ บ รวบรวมไว้ ตังแต่ ปี พ.ศ. 2538-2558 ซึ งรวมข้อ มู ล “สุ ข ภาวะของผูใ้ ช้ก ารแพทย์วิ ถี พุ ท ธ
สถาบันบุญนิยม” ทังสิ น 63,399 รายการโดยเลือกสุ่ มอย่างง่าย กรณี ศึกษาของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ
ที ได้รวบรวมในงานดุ ษฎี นิพ นธ์ “จิ ตอาสาแพทย์วิถีพุ ท ธเพือมวลมนุ ษ ยชาติ ” นี มี ทงสิ
ั น 1,542
กรณี ศึกษา ซึ งจากการรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งระบบและเชิ งปริ มาณ พบว่ากรณี ศึกษาส่ วนใหญ่
มีมากกว่า 1 โรคอาการ และอาการแสดง รวมทังหมดเป็ น 2,316 โรคอาการและอาการแสดงซึ ง
สามารถจําแนกตามปั ญหาความเจ็บป่ วยด้านร่ างกายแยกตามโรคอาการและอาการแสดง (ICD 10)
เป็ นจํานวนและร้ อยละของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ ระหว่างปี พ.ศ 2538-2558 ดังตารางที 9 จํานวน
และร้อยละของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2558 จําแนกตามปั ญหาความเจ็บป่ วย
ด้านร่ างกายแยกตามโรคอาการและอาการแสดงตาม ICD 10 ตารางที 10 ผลการใช้การแพทย์วิถีพุทธ มี
การเปลียนแปลงในทิศทางทีดีขึนได้ และตารางที 11 และผลการศึกษาสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์
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วิถีพุทธตามปั ญหาความเจ็บป่ วยด้านร่ างกายแยกตามโรคอาการและอาการแสดง (ICD 10) เป็ น
จํานวนและร้อยละระหว่างปี พ.ศ. 2538-2558 ดังนี
ตารางที 9 จํานวนและร้อยละของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2558 จําแนกตาม
ปั ญหาความเจ็บป่ วยด้านร่ างกายแยกตามโรคอาการและอาการแสดงตาม ICD 10
กลุ่มโรคหรือ
ชาย
หญิง
ไม่ ระบุ
รวมทั<งหมด
อาการเจ็บป่ วย จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
1.โรคติดเชื อและ
24
3.80
41
2.55
3
3.95
68
2.94
โรคปรสิ ตบางโรค
2. มะเร็ งและ
37
5.86
117
7.27
4
5.26
158
6.82
เนืองอก
3. โรคของเลือด
2
0.32
14
0.87
0.00
16
0.69
และอวัยวะสร้าง
เลือดและความ
ผิดปกติบางอย่าง
ของกลไก
ภูมิคุม้ กัน
4. โรคของต่อม64
10.14 137
8.51
4
5.26
205
8.85
ไร้ท่อ โภชนาการ
และเมตะบอลิซึม
5. ความผิดปกติ
1
0.16
5
0.31
0.00
6
0.26
ทางจิตและ
พฤติกรรม
6. โรคของระบบ
22
3.49
107
6.65
5
6.58
134
5.79
ประสาท
7. โรคของตาและ
6
0.95
42
2.61
2
2.63
50
2.16
อวัยวะเคียงลูกตา
8.โรคของหูและ
2
0.32
6
0.37
0.00
8
0.35
ปุ่ มกระดูกกกหู
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ตารางที 9 (ต่อ)
กลุ่มโรคหรือ
ชาย
หญิง
ไม่ ระบุ
รวมทั<งหมด
อาการเจ็บป่ วย จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
9.โรคของระบบ
57
9.03
115
7.15
9
11.84 181
7.82
ไหลเวียนโลหิ ต
10.โรคของระบบ
33
5.23
79
4.91
2
2.63
114
4.92
หายใจ
11. โรคของระบบ 49
7.77
114
7.09
3
3.95
166
7.17
ย่อยอาหาร
12.โรคของผิวหนัง 42
6.66
88
5.47
3
3.95
133
5.74
และเนือเยือใต้
ผิวหนัง
13.โรคของระบบ
65
10.30 187 11.62
11
14.47 263 11.36
กล้ามเนื อโครงร่ าง
และเนื อเยือเกียวพัน
14.โรคของระบบ
26
4.12
89
5.53
1
1.32
116
5.00
สื บพันธุ์และ
ระบบปั สสาวะ
15. อาการแสดง
153 24.25 359 22.31
20
26.32 532 22.96
และความผิดปกติ
ทีพบจากการตรวจ
ทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบตั ิการมิไ ด้
จําแนกไว้ทีใด
16. การบาดเจ็บ
31
4.91
60
3.73
0.00
91
3.93
การเป็ นพิษ และ
ผลสื บเนือง
บางอย่างจาก
สาเหตุภายนอก
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ตารางที 9 (ต่อ)
กลุ่มโรคหรือ
อาการเจ็บป่ วย
รวมผู้มีโรคหรือ
อาการไม่ สบาย
17. ผูท้ ีมาดูแล
รักษาสุ ขภาพ
(แข็งแรง)
รวมทั<งหมด

ชาย
หญิง
ไม่ ระบุ
รวมทั<งหมด
จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
614 97.31 1,560 96.95
67
88.16 2,241 96.76
17

2.69

49

3.05

9

11.84

75

3.24

631

100.00

1,609

100.00

76

100.00

2,316

100.00

ตารางที 10 ผลการใช้การแพทย์วถิ ีพุทธ มีการเปลียนแปลงในทิศทางทีดีขึนได้ ดังนี
ผลการใช้ แพทย์ วถิ ีพุทธ

จํานวนโรคหรืออาการแสดง

ร้ อยละ

หาย

712

30.74

ดีขึน

1,382

59.67

เท่าเดิม

3

0.13

แย่ลง

2

0.09

ไม่มีผล

217

9.37

รวม

2,316

100.00

จากกรณี ศึกษาผลสุ ขภาวะของการใช้การแพทย์วถิ ีพุทธทีผูว้ จิ ยั และจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ
หรื อผูช้ ่วยวิจยั ได้รวบรวมจากบันทึกประวัติศาสตร์ จาํ นวน 1,542 กรณี ศึกษาหรื อราย มีจาํ นวนโรค
หรื ออาการแสดงรวมจํานวน 2,316 โรคหรื ออาการแสดง พบว่า ผลสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์
วิถีพุทธทีได้มาปรับภาวะร้อนเย็นทีไม่สมดุลตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ด้วยเทคนิ คการปรับสมดุล
9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) พบว่ามีสุขภาวะทีเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึนในแต่ละบุคคล ได้เห็นผลสุ ขภาวะ
ทีเปลียนแปลงได้ในแต่ละด้าน และหรื อทัง 4 ด้าน คือ 1) ร่ างกาย 2) จิตใจ 3) มิตรสหายและสังคม
สิ งแวดล้อม (สังคม) 4) มีจิตใจทีผาสุ ก (ปั ญญา (จิตวิญญาณ) ทีเจริ ญขึน) และมีการเปลียนแปลง
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ทางด้านร่ างกายในทางทีดีขึน คือ หายจากโรคหรื ออาการแสดงจํานวนร้อยละ 30.74 หรื อมีจาํ นวน
เท่ากับ 712 โรคหรื ออาการแสดง จากจํานวนทังสิ น 2,316 โรคหรื ออาการแสดง มีการเปลียนแปลง
ในทางทีดี ขึนร้ อยละ 59.67 หรื อมีจาํ นวนเท่ากับ 1,382 โรคหรื ออาการแสดง จากจํานวนทังสิ น
2,316 โรคหรื ออาการแสดง ไม่มีการเปลี ยนแปลง (หรื อเท่าเดิ ม) ร้อยละ 0.13 เปลียนแปลงแบบ
แย่ล งร้ อ ยละ 0.09 และไม่ มี ผ ลร้ อ ยละ 9.37 หรื อ มี จ าํ นวนเท่ า กับ 217 โรคหรื อ อาการแสดง
ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ีไม่มีอาการป่ วยไม่สบายแต่มาดูแลสุ ขภาพ ดังแสดงในตารางที 10 ข้างต้น และ
สามารถแยกเป็ นตามกลุ่มโรคหลัก 24 กลุ่มอาการ ได้ดงั ตารางที 11 ต่อไปนี
ตารางที 11 ผลการศึกษาสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธตามปั ญหาความเจ็บป่ วยด้านร่ างกาย
แยกตามโรคอาการและอาการแสดง (ICD 10) เป็ นจํานวนและร้อยละ ระหว่างปี พ.ศ.
2538-2558
โรคหรืออาการแสดง
1. มะเร็ งชนิ ดต่าง ๆ (C00-D09)
และเนืองอกทีพฤติกรรมไม่
ชัดเจน ณ จุดต่าง ๆ (D10-D48)
2. ความดันโลหิ ตสู งไม่ทราบ
สาเหตุ (ปฐมภูมิ) (I10)
3. ปวดไมเกรน เวียนศีรษะ
และกลุ่มอาการปวดศีรษะ
แบบอืน (G43, G44, R42,
R51)
4.โรคเกียวกับระบบทางเดิน
อาหาร (K20-K31, K21, K25,
K29.6, K29.7, K40-K46,
K50, K50-K52, K59)
5.โรคเกียวกับระบบทางเดิน
หายใจ (J00, J10, J11, J30.1,
J30.4, J30-J39, J32, J35, J39,
J39.3, J40)

หาย

ดีขึน<

เท่ าเดิม

แย่ ลง ไม่ มีผล รวม ร้ อยละ

36
22.78

114
71.15

-

-

8
5.06

158

6.82

30
23.44

83
64.84

1
0.78

-

14
10.94

128

5.53

52
43.70

60
50.42

-

-

7
5.88

119

5.14

53
46.09

56
48.70

-

-

6
5.22

115

4.97

37
32.46

73
64.04

-

-

4
3.51

114

4.92
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ตารางที 11 (ต่อ)
โรคหรืออาการแสดง
6. ปวด มิได้จาํ แนกไว้ทีใด
(R52)
7. โรคเกียวกับผิวหนัง (เช่น
L00-L08, L20-L30, L80-L99
เป็ นต้น)
8.โรคเกียวกับหลังและ
กระดูกสันหลัง (M40-M54,
M41, M46.9, M50, M51,
M51.9, M54)
9.โรคเกียวกับข้อ (M00-M25,
M05.3, M06, M10, M15,
M17, M19, M24, M25,
M25.2)
10.เบาหวานทีไม่ระบุ
รายละเอียด(E14)
11. ไข้จากสาเหตุอืนและ
ไม่ทราบสาเหตุ (R50)
12.ความผิดปกติของเมตะบอ
ลิซึมของไลโปโปรตีนและ
ภาวะไขมันในเลือดอืน (E78)
13. อาการและอาการแสดงที
เกียวกับระบบไหลเวียน
โลหิ ตและระบบหายใจ
(R00-R09, R04, R05, R06,
R07, R09)
14. ไตอักเสบ กลุ่มอาการ
ของไตพิการและไตพิการ
(N00-N29)

หาย
33
29.46

ดีขึน< เท่ าเดิม
73
65.18
-

แย่ ลง

36
35.29

61
59.80

-

-

5
102
4.90

4.40

25
25.25

68
68.69

-

-

6
6.06

99

4.27

22
22.22

69
69.70

-

-

8
8.08

99

4.27

25
28.41
27
43.55

49
55.68
33
53.85

-

-

88

3.80

-

-

62

2.68

15
26.32

35
61.40

-

-

7
12.28

57

2.46

16
30.77

36
69.23

-

-

-

52

2.24

12
24.49

34
69.39

-

-

3
6.12

49

2.12

-

ไม่ มีผล รวม ร้ อยละ
6
112 4.84
5.36

14
15.91
2
3.23
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ตารางที 11 (ต่อ)
โรคหรืออาการแสดง
15. อาการและอาการแสดงที
เกียวกับระบบย่อยอาหารและ
ท้อง (R10-R19, R14, R19)
16. ภูมิแพ้ ไม่ระบุรายละเอียด
(T78.4)
17. ปวดท้องและปวดอุง้ เชิง
กราน (R10)
18. โรคอ้วนและภาวะโภชนา
การเกิน (E65-E68, E66, E66.9)
19. โรคภูมิคุม้ กันบกพร่ อง
เนืองจากไวรัส (B20-B24)
20. โรคเกียวกับตับ และตับอ่อน
(K70-K87)
21. ริ ดสี ดวงทวาร (I84)

หาย

ดีขึน<

เท่ าเดิม

21
47.73

22
50.00

-

-

14
35.00
12
37.50
4
12.90

23
57.50
18
56.25
26
83.87
21
91.30
15
68.18
14
63.64

-

-

-

-

-

-

-

2
8.70

-

6
27.27
8
36.36

22. อาการและโรคเกียวกับหัวใจ
3
(I20, I25, I32, I42, I49.9, I51,
15.79
I51.7, I47)
23. กลุ่มอาการอัมพาตแบบอืน
2
(G83)
18.18
24. วัณโรคทุกชนิด (A15 - A19)
25. อาการและโรคอืน ๆ
26. ดูแลสุ ขภาพ
รวมจํานวน
รวมร้ อยละ (%)

13
68.42

แย่ ลง

ไม่ มีผล รวม ร้ อยละ
1
2.27

44

1.90

40

1.73

32

1.38

31

1.34

-

23

0.99

-

1
4.55

22

0.95

-

-

-

22

0.95

-

-

3
15.79

19

0.82

1
9.09

-

1
9.09

11

0.47

-

2

0.09

-

-

223
34.68

7
63.64
2
100
377
58.81

1
0.16

-

-

-

-

-

712
30.74

1,382
59.67

3
0.13

2
0.09

3
7.50
2
6.25
1
3.23

40
641
6.22
75
75
100
217 2,316
9.37 100

27.68
3.24
100
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จากตารางที 11 พบว่า จากการศึกษาผลสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธเชิ งปริ มาณดัง
ตารางข้างต้น จํานวน 2,316 โรคหรื ออาการแสดง พบว่ามีสุขภาวะทีเปลียนแปลงไปด้านร่ างกาย
ในทางทีเป็ นประโยชน์ คือ หายจากโรคหรื ออาการแสดง เป็ นจํานวนร้อยละ 30.74 หรื อจํานวน 712
โรคหรื ออาการแสดง และมีการเปลี ยนแปลงในทางทีดี ขึนร้ อยละ 59.67 หรื อจํานวน 1,382 โรค
หรื ออาการแสดง จากจํานวนทังสิ น 2,316 โรคหรื ออาการแสดง ตามลําดับ โดยมีโรคหรื ออาการ
แสดงทีไม่แสดงผลการเปลียนแปลง (เท่าเดิม) และแย่ ลง ร้อยละ 0.13 และ 0.09 ตามลําดับ และเมือ
วิเคราะห์โดยแยกตามโรคอาการและอาการแสดง (ICD 10) พบว่า จากกรณี ศึกษาทังสิ นจํานวน
2,316 โรคหรื ออาการแสดง พบเป็ นมะเร็ งชนิดต่าง ๆ (C00-D09) และเนืองอกทีพฤติกรรมไม่ชดั เจน ณ
จุดต่าง ๆ (D10-D48) เป็ นจํานวนมากทีสุ ดอันดับแรก รองลงมาเป็ นความดันโลหิ ตสู งไม่ทราบสาเหตุ
(ปฐมภูมิ) (I10) เป็ นอันดับสอง ปวดไมเกรน เวียนศีรษะและกลุ่มอาการปวดศีรษะแบบอืน (G43,
G44, R42, R51) เป็ นอันดับสาม และโรคเกี ยวกับระบบทางเดิ นอาหาร (K20-K31, K21, K25,
K29.6, K29.7, K40-K46, K50, K50-K52, K59) เป็ นจํานวนในลําดับถัดมา รวมร้อยละ 6.82, 5.53,
5.14 และ 4.97 ตามลําดับ
ในส่ วนของผลสุ ขภาวะจากการใช้แพทย์วถิ ีพุทธจากงานการวิจยั แพทย์วิถีพุทธต่าง ๆ ทีมี
ผลการตรวจทางห้อ งปฏิ บ ตั ิ ก ารเปรี ย บเที ย บก่ อ นและหลัง การใช้ก ารแพทย์วิถี พุท ธ ดัง แสดง
รายละเอียดของผลของสุ ขภาวะในภาคผนวก ข โดยสามารถนําผลการเปลียนแปลงในทางทีดีขึน
ตามบทคัดย่อมาสรุ ปในภาพรวมในแต่ละงานวิจยั ดังนี
1. ผลของโปรแกรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพด้ วยการแพทย์ วิถีธรรมเพือการพึงตน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงต่ อพฤติกรรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพและภาวะสุ ขภาพของผู้ต้องขังหญิง เรื อนจําจังหวัดภูเก็ต
โดยใจเพชร กล้าจน (นักศึกษาปริ ญญาเอก ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค สาขาวิชาสาธารณสุ ข
ชุ มชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ ) นิ ตยาภรณ์ สุ ระสาย (นักศึกษาปริ ญญาโท สาธารณสุ ขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริ มสุ ขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
ผลการศึกษา พบว่าหลังได้รับโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลียพฤติกรรมสร้างเสริ ม
สุ ขภาพในด้านกายบริ หาร การปรั บสมดุ ลร่ างกายด้วยอาหารและสมุ นไพร การเอาพิษออกจาก
ร่ างกาย ด้านจิตใจ สังคม และการพัฒนาจิตวิญญาณ ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ < .001 ภาวะสุ ขภาพ ได้แก่ ค่าดัชนี มวลกาย ระดับความดันโลหิ ตตัวบน ระดับความ
ดันโลหิ ตตัวล่าง ระดับนําตาลในเลือด ระดับโคเลสเตอรอลระดับไขมันชนิ ดไม่ดี (แอลดีแอล) และ
ระดับไขมันชนิ ดดี (เอชดีแอล) มีค่าเฉลียลดลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ < .05 ส่ ว นค่า ระดับ ไตรกลี เ ซอไรด์ล ดลงอย่า งไม่มี น ัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ความรู ้ เ รื อง
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การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ และการรั บ รู ้ ค วามสามารถตนเองในการปฏิ บ ัติ ส ร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(r = .256 และ r = .502, p < .001) ปั จจัยทีทํานายพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพได้แก่ การรับรู ้
ความสามารถตนเองด้านสังคม และการรับรู ้ ความสามารถตนเองในการปฏิบตั ิสร้ างเสริ มสุ ขภาพ
สามารถร่ วมทํานายได้ร้อยละ 36 ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้จากโปรแกรมทําให้กลุ่มตัวอย่างเกิด
การเปลียนแปลงในทางทีดีขึนทังทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
2. ผลของโปรแกรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพด้ วยการแพทย์ วิถีธรรมเพือการพึงตน ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ต่ อพฤติกรรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพและภาวะสุ ขภาพของผู้ต้องขังหญิง เรื อนจํ า
กลางนครพนม โดยนิ ต ยาภรณ์ สุ ร ะสาย (Nittayaporn Surasai) พยาบาลวิ ช าชี พ ชํา นาญการ
โรงพยาบาลอํานาจเจริ ญ
ผลการศึ กษา พบว่าหลังได้รับ โปรแกรม กลุ่ มตัวอย่างมี คะแนนเฉลี ยความรู ้ การรั บ รู ้
ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพในด้านกายบริ หาร การปรับสมดุ ลร่ างกาย
ด้วยอาหารและสมุนไพร การเอาพิษออกจากร่ างกาย ด้านจิตใจ สังคม และการพัฒนาจิตวิญญาณ
ดี กว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ < .001 ภาวะสุ ขภาพ ได้แก่ ค่าดัชนี
มวลกาย ระดับความดันโลหิ ตตัวบน ระดับ ความดันโลหิ ตตัวล่ า ง ระดับนําตาลในเลื อด ระดับ
โคเลสเตอรอล ระดับไตรกลีเซอไรด์ มีค่าเฉลียลดลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ < .05 ระดับไขมันชนิ ดไม่ดี (แอลดีแอล) มีค่าเฉลียเพิมขึนอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ระดับไขมันชนิ ดดี (เอชดี แอล) มีค่าเฉลียลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในระดับ .003 ความรู ้เรื อง
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ และการรั บ รู ้ ค วามสามารถตนเองในการปฏิ บ ัติ ส ร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(r = .295 และ r = .635, p < .001) ปั จจัยทีทํานายพฤติกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพได้แก่ การรับรู ้
ความสามารถตนเองด้านสังคม และการรั บรู ้ ความสามารถตนเองในการปฏิ บตั ิ สร้ างเสริ มสุ ขภาพ
สามารถร่ วมทํานายได้ร้อยละ 48 ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้จากโปรแกรมทําให้กลุ่มตัวอย่างเกิด
การเปลียนแปลงในทางทีดีขึนทังทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
3. ผลการศึ กษาข้ อมู ลเชิ งสถิติของผู้รับการอบรมค่ ายสุ ขภาพแพทย์ วิถีธรรม ทีมีผลการ
ตรวจทางห้ องปฏิบัติการทีเปลียนแปลงเข้ าหาปกติ จากงานวิจัยวิทยานิ พนธ์ ของผู้วิจัยในระดับ
ปริ ญ ญาโท ทีศึ ก ษาเรื อง “ความเจ็ บ ป่ วยกับ การดู แ ลสุ ข ภาพแนวเศรษฐกิจ พอเพีย ง ตามหลัก
แพทย์ ท างเลือ กวิถีพุท ธ ของศู น ย์ เ รี ย นรู้ สุ ข ภาพพึ งตน ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพีย งสวนป่ า
นาบุ ญอําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร” ของผู้วจิ ัยในปี พ.ศ. 2553
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ผลการวิจยั สามารถสังเคราะห์องค์ความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพ 4 เรื องหลักได้แก่ 1) สาเหตุของ
ความเจ็บป่ วยตามหลักแพทย์ทางเลื อกวิถีพุทธ 4 สาเหตุหลัก 9 สาเหตุย่อย 2) กลไกการเกิ ดและ
การหายของโรคหรื อ อาการเจ็บ ป่ วย ตามหลัก แพทย์ท างเลื อกวิถี พุ ท ธ 3) กลุ่ ม อาการเจ็บ ป่ วย
ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ 5 กลุ่มอาการ 4) การปรับสมดุลเพือแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ ตามหลัก
แพทย์ทางเลื อกวิถีพุ ทธในแนวทาง “3 สู ตรปรั บสมดุ ล 4 กลวิธีหลัก 9 เทคนิ ค” การวิเคราะห์
ทางสถิ ติจากข้อมู ลชุ ดที 1 ประชากร พ.ศ. 2538-2551 จํา นวน 12,203 คน สุ่ ม ตัวอย่างแบบง่ า ย
จํา นวน 1,397 คน พบว่าผูป้ ่ วยมี อาการของความเจ็บ ป่ วยลดน้อยลง จํา นวน 1,291 คน คิ ดเป็ น
ร้ อ ยละ 92.41 และการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ชุ ด ที 2 จากประชากร พ.ศ. 2552 จํา นวน 2,152 คน
สุ่ มตัวอย่างแบบง่าย จํานวน 1,359 คน พบอาการเจ็บป่ วยรวม 1,803 อาการ ภายใน 7 วัน อาการ
เจ็บป่ วยทุเลาลง 1,704 อาการ คิดเป็ น ร้อยละ 94.51 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีนาตาลในเลื
ํ
อดไขมัน
คอเลสเตอรอล และไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงผิดปกติ ผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการเปลี ยนแปลง
ลดลง ภายใน 5 วัน ร้อยละ 66.94, 85.71 และ 82.14 ตามลําดับระดับความดันโลหิ ตลดลง ภายใน
5 วัน ร้ อยละ 76.53 และนําหนักตัวลดลงร้ อยละ 81.22 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลชุ ดที 3 เก็บรวบรวม
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ปั ญ หาความเจ็ บ ป่ วยทุ ก ด้า น ได้แ ก่ ด้า นร่ า งกาย จิ ต ใจ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
จากประชากรระหว่างวันที 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2553 จํานวน 1,897 คน ทีสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย
จํา นวน 499 คน พบอาการเจ็ บ ป่ วยรวม 886 อาการ ซึ งอาการเจ็ บ ป่ วยทุ เ ลาลง ภายใน 7 วัน
691 อาการ คิ ดเป็ นร้ อยละ 77.99 และพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที มี ค่ าที มากผิดปกติ ของการทํางานของตับ
SGOT, SGPT ไขมันคอเลสเตอรอล ไขมันไตรกลีเซอไรด์ และไขมันเลว (แอลดีแอล) ค่าผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิ การลดลง ภายใน 5 วัน ร้ อยละ 83.33, 100, 89.87, 81.94 และ 78.69 ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างมีไขมันดี (เอชดี แอล) เพิมขึน ร้ อยละ 78.69 ส่ วนใหญ่มีการเปลี ยนแปลงพฤติกรรม
สุ ขภาพไปในทางบวกมากขึน และปั ญหาความเจ็บป่ วยด้านจิตใจ เศรษฐกิ จและสังคมลดน้อยลง
และจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ตัวอย่างผูเ้ ข้าค่ายฯ จํานวน 39 คน พบว่า ผูป้ ่ วยด้วยโรคทีแพทย์แผน
ปั จจุบนั พยากรณ์โรคว่าไม่หายหรื ออาการเจ็บป่ วยธรรมดาที ไม่ร้ายแรง ก็สามารถหายหรื อทุเลาได้
ด้วยการใช้วิธีการตามหลักแพทย์ทางเลื อกวิถีพุทธ แม้ผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้าย วิธีการนี ก็ช่วยลดความ
ทุกข์ทรมานและเสี ยชีวติ ด้วยความสงบ
4. ผลของโปรแกรมการกํากับตนเองทีประยุกต์ การแพทย์ วิถีพุทธต่ อพฤติกรรมการดูแล
ตนเองและระดับความดันโลหิตในผู้ทีเสี ยงต่ อโรคความดันโลหิตสู ง (EFFECTS OF SELFREGULATION WITH APPLIED BUDDHIST MEDICINE ON HEALTH BEHAVIOR
AND BLOOD PRESSURE FOR PEOPLE WITH PRE-HYPERTENSION) คณะกรรมการ
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ควบคุมวิทยานิพนธ์ : พรนภา หอมสิ นธุ์, Ph. D., รุ่ งรั ตน์ ศรี สุริยเวศน์ , Ph. D., 82 หน้ า. ปี พ.ศ.
2557. โดย สิ รญา ธาสถาน
ผลการศึกษาพบว่า ในระยะหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี ยพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองสู งขึนกว่าก่อนทดลอง และระดับความดันโลหิ ตช่ วงบน และช่ วงล่างลดลงกว่าก่อน
ทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (t = 14.818, p-value = < .001, t = -7.167, p-value
= < .001 และ t = -8.601, p-value = < .001 ตามลําดับ) และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลียพฤติกรรม
การดูแลตนเองสู งกว่ากลุ่มควบคุม ระดับความดันโลหิ ตช่วงบนและช่วงล่างลดลงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (t = 14.901, p-value = < .001, t = -4.719, p-value = < .001
และ t = -7.151, p-value = < .001 ตามลําดับ)
5. สรุ ปการจัดค่ ายแพทย์ วิถีธรรมภาคเหนือ ณ โรงเรี ยนแจ้ ซ้อนวิทยา อําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปาง วันที 9-13 สิ งหาคม 2557 โดยสํ านักงานสาธารณสุ ขอําเภอเมืองปาน ร่ วมกับมูลนิธิ
แพทย์ วถิ ีธรรมแห่ งประเทศไทย
ตารางที 12 ผลการตรวจสุ ขภาพก่อนและหลังรับการอบรมค่ายแพทย์วิถีธรรมของผูเ้ ข้ารับการ
อบรม
ผลการตรวจวัดนําหนัก (กิโลกรัม, กก.)
ผลนํา< หนัก
จํานวน (คน)
ร้อยละ

เท่ าเดิม
15
10.87

เพิมขึน<
13
9.42

ลดลง
110
79.71

รวม
138
100

นําหนักผูเ้ ข้ารับการอบรมทีเก็บได้ครบ 138 คน ลดลงเฉลีย 1.24 กก. สู งสุ ด 9.7 กก.
ผลการตรวจวัดรอบเอว (เซนติเมตร, ซม.)
รอบเอว
จํานวน (คน)
ร้อยละ

เท่ าเดิม
30
21.90

เพิมขึน<
11
8.03

ลดลง
96
70.07

รวม
137
100

รอบเอวผูเ้ ข้ารับการอบรมทีเก็บได้ครบ 137 คน ลดลงเฉลีย 3.34 ซม. สู งสุ ด 8 ซม.
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ตารางที 12 (ต่อ)
ผลการตรวจวัดระดับนําตาลในเลือด
ระดับนํา< ตาลในเลือด
จํานวน (คน)
ร้อยละ

เท่ าเดิม
1
2.70

เพิมขึน<
10
27.03

ลดลง
26
70.27

รวม
37
100

ระดับนําตาลในเลือดผูเ้ ข้ารับการอบรมทีเก็บได้ครบ 37 คน ลดลงเฉลีย 28 มิลลิกรัมต่อ
เดซิ ลิตร สู งสุ ด 92 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
ผลการตรวจหาสารเคมีในเลือด ติดตามข้อมูลครบ 2 ครัง จํานวน 63 คน
วันที 10 สิ งหาคม 2557
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
5
7.94
6
9.52
34
53.97
18
28.57
63
100.00

ผลการตรวจสารเคมีในเลือด
ปกติ
ปลอดภัย
เสี ยง
ไม่ปลอดภัย
รวม (คน)

วันที 13 สิ งหาคม 2557
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
1
1.59
44.44
28
32
50.79
2
3.17
63
100.00

ผลการประเมินอาการเจ็บป่ วย (จํานวนคน)
ผลการประเมิน
อาการ
วันที 10 ส.ค.
57 (1 วัน)
วันที 13 ส.ค.
57 (4 วัน)

ไม่ หาย
จํานวน

คงเดิม
%

ทุเลา

ดีขึน<

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

3 7.32

14

34.15

19

46.34

5

12.20

-

5

12.20

13

31.71

23

56.10

-

รวม
41
41
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ตารางที 12 (ต่อ)
ความรู ้สึกก่อนเข้าค่ายเทียบกับวันสุ ดท้าย
ความรู้ สึก
เบากาย
สบาย
มีกาํ ลัง
เหมือนเดิม
รวม

จํานวน (คน)
39
30
19
1
89

ร้ อยละ (%)
43.82
33.71
21.35
1.12
100.00

6. ผลการดูแลสุ ขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ทีดําเนินโครงการแพทย์ วถิ ีพุทธดูแลสุ ขภาพ
ตามหลักการแพทย์ วถิ ีธรรม โดยเครือข่ ายจิตอาสาแพทย์ วถิ ีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี
สํานักงานแพทย์วถิ ีธรรม ได้ดาํ เนินการติดตามผูป้ ่ วยโรคเรื อรัง จํานวน 25 ราย โดยความ
สมัครใจ โดยเริ มติดตามในช่วงเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนสิ งหาคม 2557 มีการนัดติดตาม 12 ครัง
โดยเก็บข้อมูลส่ วนบุคคล ดังนี
1. นําหนัก และส่ วนสู ง
2. BMI
3. รอบเอว
4. DTX
5. Blood pressure / Pulse
6. HbA1c
7. GFR
8. Cr
9. K
10. PH urine
11. Co morbidity
12. Complication
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
• ข้ อมูลการตรวจสุ ขภาพ
1. ผูป้ ่ วยทีติดตาม จํานวน 25 ราย มีอายุเฉลีย 62.68 ปี (min=46, max=77)
2. ผูป้ ่ วยทีติดตาม จํานวน 25 ราย มาตามนัด 12 ครัง 100%
3. ผูป้ ่ วยทีติดตามนําหนัก จํานวน 25 ราย
• มีนาหนั
ํ ก ลดลง 14 ราย (X=3.07, min=0.4, max=9.9 )
• มีนาหนั
ํ ก เพิมขึน 9 ราย (X=2.27, min=0.3, max=6.0 )
• มีนาหนั
ํ ก เท่าเดิม 2 ราย
4. ผู้ป่วยทีติดตาม BMI จํานวน 25 ราย
• มี BMI ลดลง 14 ราย
• มี BMI เพิมขึน 9 ราย
• มี BMI เท่าเดิม 2 ราย
5. ผู้ป่วยทีติดตามรอบเอว จํานวน 25 ราย
• มีรอบเอว ลดลง 12 ราย (X=3.83, min=1.0, max=8.0 )
• มีรอบเอว เพิมขึน 4 ราย
• มีรอบเอว เท่าเดิม 9 ราย
6. ผู้ป่วยทีติดตาม DTX จํานวน 25 ราย
• มี DTX ลดลง 19 ราย (X=48.36, min=6.0, max=190 )
• มี DTX เพิมขึน 6 ราย (X=64.66, min=24, max=194 )
• มี DTX เท่าเดิม 0 ราย
7. ผู้ป่วยทีติดตาม Blood Pressure จํานวน 25 ราย
• มี BP ลดลง 9 ราย
• มี BP เพิมขึน 12 ราย
• มี BP เท่าเดิม 3 ราย
8. ผู้ป่วยทีติดตาม Pulse จํานวน 25 ราย
• มี Pulse ลดลง 20 ราย
• มี Pulse เพิมขึน 5 ราย
• มี Pulse เท่าเดิม 0 ราย
9. ผู้ป่วยทีติดตาม HbA1c จํานวน 25 ราย
• มี HbA1c ลดลง 14 ราย (X=0.84, min=0.3, max=1.7 )
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มี HbA1c เพิมขึน 10 ราย (X=0.91, min=0.2, max=2.2 )
• มี HbA1c เท่าเดิม 1 ราย
10. ผู้ป่วยทีติดตาม GFR จํานวน 25 ราย
• มี GFR ลดลง 7 ราย (X=9.27, min=1.0, max=21.92 )
• มี GFR เพิมขึน 18 ราย (X=14.50, min=0.78, max=48.13 )
• มี GFR เท่าเดิม 0 ราย
11. ผู้ป่วยทีติดตาม Cr จํานวน 25 ราย
• มี Cr ลดลง 16 ราย (X=0.17, min=0.06, max=0.32 )
• มี Cr เพิมขึน 7 ราย (X=0.41, min=0.04, max=1.15 )
• มี Cr เท่าเดิม 2 ราย
12. ผู้ป่วยทีติดตาม K จํานวน 25 ราย
• มี K ลดลง 8 ราย (X=0.60, min=0.3, max=1.1 )
• มี K เพิมขึน 16 ราย (X=0.59, min=0.1, max=2.0 )
• มี K เท่าเดิม 1 ราย
13. ผู้ป่วยทีติดตาม PH urine จํานวน 25 ราย
• มี PH urine ลดลง 0 ราย
• มี PH urine เพิมขึน 21 ราย (X=1.23, min=0.5, max=3.0 )
• มี PH urine เท่าเดิม 4 ราย
ข้ อมูลการใช้ ยา
14. ผู้ป่วยทีติดตาม การใช้ ยา DM จํานวน 25 ราย
• การใช้ยา DM ลดลง 8 ราย
• การใช้ยา DM เพิมขึน 12 ราย
• การใช้ยา DM เท่าเดิม 5 ราย
• หยุดการใช้ยา DM 1 ราย
15. ผู้ป่วยทีติดตาม การใช้ ยา HT จํานวน 23 ราย
• การใช้ยา HT ลดลง 11 ราย
• การใช้ยา HT เพิมขึน 3 ราย
• การใช้ยา HT เท่าเดิม 9 ราย
• หยุดการใช้ยา HT 1 ราย
•
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ข้ อมูลการเกิดภาวะโรค
16. ผู้ป่วยทีติดตาม Co morbidity จํานวน 25 ราย
• มี HT 21 ราย
• มี DLP 15 ราย
• มี Parkinson 1 ราย
17. ผู้ป่วยทีติดตาม Complication จํานวน 25 ราย
• มี CKD 18 ราย
• มี CHF 2 ราย
• มี unstable angina 2 ราย
• มี stable CAD 7 ราย
• มี Retino 3 ราย
• มี DM foot 1 ราย
• มี NPDR 3 ราย
• มี UTI 2 ราย
• มี per.neu. 3 ราย
7. ผลการตรวจสารเคมีในเลือดในค่ ายสุ ขภาพแพทย์ วิถีธรรม ณ สวนป่ านาบุญ 1 อําเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหารตรวจโดย โรงพยาบาลอํานาจเจริ ญอําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริ ญ
ปี 2555 ตรวจ 200 คน พบสารเคมีในเลือด 190 คน คิดเป็ น ร้อยละ 95 หลังจากปฏิบตั ิตวั
ในค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีธรรมได้ 6 วัน สารเคมีในเลื อดลดลง 150 คน ร้ อยละ 78.95 จากจํานวนที
พบสารเคมีในเลือด 190 คน
8. นวัตกรรม “การลดสารเคมีโดยนํ<าสมุนไพรฤทธิtเย็นสดจากธรรมชาติ” โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลท่าไคร้ ตําบลบึงวิชยั อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
วิธีดาํ เนินงาน
1. กลุ่มตัวอย่างดืมนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดเวลา 1 เดือน
2. กลุ่มตัวอย่างแช่ มือแช่ เท้า (แช่ 3 ยก 1 ทํา 3 รอบ) โดยทําวันละ 1 ครัง หรื อสัปดาห์
ละ 1-2 ครัง
3. ติดตามการดืมนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดแช่มือแช่เท้าในระยะเวลา 1 เดือน
4. เจาะเลือดหาระดับสารเคมีในเลือดหลังการปรับเปลียนพฤติกรรม
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5. ประเมินระดับสารเคมีหลังดําเนินการ
6. สรุ ปผลการดําเนินงาน
ตารางที 13 ผลการลดสารเคมีโดยนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดจากธรรมชาติ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบลท่าไคร้ ตําบลบึงวิชยั อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์

ผลการตรวจ
ปกติ (33)
ปลอดภัย (59)
มีความเสี ยง (62)
ไม่ปลอดภัย (71)

ก่ อนดําเนินการ
คน
%
33
14.67
59
26.22
62
27.55
71
33.56

หลังดําเนินการ
คน
%
92
40.89
40
17.78
60
26.67
33
14.66

ผลสุ ขภาวะของผู้ใช้ การแพทย์ วถิ ีพทุ ธ
องค์การอนามัย โลกได้นิย ามคํา “สุ ข ภาพ” ว่าหมายถึ ง สุ ข ภาวะที สมบูรณ์ ทงทางกาย
ั
จิตใจ สังคม และปั ญญามิใช่ เพียงการปราศจากโรคหรื อความพิการเท่านัน (องค์การอนามัยโลก
และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2550) หรื อสุ ขภาวะทีสมบูรณ์ ทุก ๆ ทางเชื อมโยงกัน
สะท้อนถึ งความเป็ นองค์รวมอย่างแท้จริ งของสุ ขภาพทีเกื อหนุ นและเชื อมโยงกันทัง 4 มิติ นํามาสู่
วิสัยทัศน์ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) คือคนไทยมีสุขภาวะยังยืน
หมายถึง คนไทยมีสุขภาวะดีครบทังสี ด้าน ได้แก่ กาย จิตสังคม และปั ญญา อันได้แก่
(1) สุ ขภาวะทางกาย หมายถึ ง การมี ร่ างกายที สมบู รณ์ แข็งแรง มี เศรษฐกิ จพอเพี ยง
มีสิงแวดล้อมดี ไม่มีอุบตั ิภยั เป็ นต้น
(2) สุ ข ภาวะทางจิ ต หมายถึ ง จิ ต ใจที เป็ นสุ ข ผ่อ นคลาย ไม่เ ครี ย ดคล่ อ งแคล่ ว
มีความเมตตา กรุ ณา มีสติ มีสมาธิ เป็ นต้น
(3) สุ ข ภาวะทางสัง คม หมายถึ ง การอยู่ร่ ว มกัน ด้ว ยดี ในครอบครั ว ในชุ ม ชน
ในทีทํางาน ในสังคม ในโลกซึ งรวมถึงการมีบริ การทางสังคมทีดี และมีสันติภาพ เป็ นต้น
(4) สุ ขภาวะทางปั ญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุ ขอันประเสริ ฐทีเกิดจากมีจิตใจสู ง
เข้า ถึ ง ความจริ ง ทังหมด ลดละความเห็ น แก่ ต วั มุ ่ง เข้า ถึ ง สิ งสู ง สุ ด ซึ งหมายถึ ง พระนิ พ พาน
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หรื อพระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อความดี สูงสุ ดสุ ดแล้วแต่ค วามเชื อที แตกต่า งกันของแต่ล ะคน (นับวรรณ
เอมนุกลู กิจ. 2552)
หลักการแพทย์วถิ ีพุทธ เป็ นการแพทย์ทีนําเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์ การดูแลสุ ขภาพทัง 4 แผน
คือ แผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลื อกและแผนพืนบ้าน รวมกับหลัก 8 อ. เพือสุ ขภาพทีดี ของ
สถาบันบุ ญนิ ยม มาจัดการองค์ความรู ้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วยหลักธรรมขององค์พระ
สั มมาสั มพุ ทธเจ้า และปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวภู มิ พลอดุ ลยเดช
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ งแวดล้อมในปั จจุบนั เน้นการแก้ไขหรื อลดปั ญหาสุ ขภาพ
ทีต้นเหตุ โดยใช้สิงทีประหยัดทีสุ ด แต่ให้เกิ ดประโยชน์สูงทีสุ ด ด้วยวิธีทีเรี ยบง่าย ได้ผลรวดเร็ ว
สามารถพึงพาตนเองได้ ใช้ทรั พยากรในท้องถิ นเป็ นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้อย่า งยังยืน
โดยสามารถสร้างความเป็ นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการเกือกูลมวลมนุ ษยชาติ ด้วยการสานพลัง
กับหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี ดว้ ยการปรับสมดุลร้ อนเย็น ใช้เทคนิ ค 9 ข้อ (ยา 9เม็ด)
ตามหลักแพทย์วถิ ีพุทธ ดังนี1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น 2) การกัวซาหรื อขูดซา
หรื อขูดพิษหรื อขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนัง) 3) การสวนล้างพิษออกจากลําไส้ใหญ่ดว้ ย
สมุนไพรทีถูกกัน (ดีท็อกซ์) 4) การแช่มือแช่เท้าหรื อส่ วนทีไม่สบายในนําสมุนไพร ตามภาวะร้อน
เย็นของร่ างกาย 5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของ
ร่ างกาย 6) การออกกําลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริ หาร ทีถูกต้อง 7) การรับประทานอาหาร
ปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย็นของร่ างกาย 8) ใช้ธรรมะ ละบาป บําเพ็ญบุญกุศล ทําจิตใจให้ผอ่ งใส
คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี 9) รู ้เพียร รู ้พกั ให้พอดี
สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ จํานวนทังสิ น 1,542 ราย ที ได้บนั ทึ กในระหว่างปี
พ.ศ. 2538-2558 เป็ นการรวบรวมและเลื อกตัวอย่า งแบบง่ า ยและเจาะจงจากประชากรจํา นวน
63,399 ราย ดังแสดงในตารางที 8 ผลการศึกษาพบว่า เมือปรับสมดุ ลร้ อนเย็นกายใจตามหลักการ
แพทย์วิถีพุทธ ทําให้แต่ละชาติพนั ธุ์สามารถสร้างสุ ขภาวะด้วยตนเองได้ และสามารถถ่ายทอดความรู ้
เกื อกูล ผูอ้ ื นให้ไ ด้เ รี ย นรู ้ ก ารปฏิ บ ตั ิ เ พื อสุ ข ภาวะที ดี ไ ด้ ดัง ข้อ มูล จากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจํานวน 25 รายทีได้เลือกมาเพียงบางส่ วนดังนี (กรณี ศึกษานอกเหนื อจากทีนําแสดง
ในบทที 6 ได้แสดงในภาคผนวก ก บันทึกผลสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ)
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ภาพที 34 ชุ ม พล ยอดสะเทิ น ประคองภรรยา เตื อ นใจ จัน ทะ มาให้ สั ม ภาษณ์ หลัง ออกจาก
โรงพยาบาลมาพักฟื นที “ศูนย์เรี ยนรู ้สุขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร” เมือวันที 5 กรกฎาคม 2556
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่าย. 2556, กรกฎาคม 5)
“ตังแต่ตน้ ปี 2554 ภรรยาผมก็ป่วย เป็ นโรค SLE หรื อโรคพุ่มพวง เทียวรักษากับแพทย์
แผนปั จจุบนั เรื อยมา กินยาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ ยาพวกนี จะมีผลไปทําให้ตบั ไตไส้พุงอวัยวะต่าง ๆ
พังไปด้วย สุ ดท้ายไตวายช่ วงก่ อนหน้านี 2-3 เดื อน ภรรยาผมเขามี อาการหนักมาก ขาเขาบวม
ท้องโตเหมือนคนท้อง 9 เดื อนเลย เขาใจจะขาดหายใจไม่ออก เราก็ตอ้ งไปโรงพยาบาลเข้าไอซี ยู
(ICU) ใช้เครื องช่วยหายใจครับอยูใ่ นห้องไอซี ยู (ICU) 2 เดือนเต็ม ๆ คุณหมอใหญ่ในโรงพยาบาล
บอกว่าหนักอยูม่ าก บอกว่ายังไงก็ไม่รอดนะ ทังปอดติดเชื อรุ นแรง ทังไตวายระยะสุ ดท้าย แล้วจิตอาสา
มาแนะนําว่าให้ใช้นาสมุ
ํ นไพรฤทธิf เย็นสดสด เขาก็อยู่ในห้องไอซี ยูมาได้ตงั 50 วัน เขาไม่ตายหรอก
แสดงว่า เขารอฟื นตัว พี พลทํา อะไรอยู่ เห็ น ไหมอกุศ ลน่ ะ มัน ดลให้ผ มคิ ด ไม่ถึ ง ว่า เราก็เรี ย นรู ้
เรื องนี มา นําย่านางสดทําไมไม่ให้เขากินนะ ผมก็ให้ ให้เป็ นนําสกัดฤทธิf เย็น ได้มาจากจิตอาสาซึ ง
เขาทํามาจากรากหญ้าคา ก็ช่วยบํารุ งไต อันนันก็ช่วยได้ส่วนหนึ ง แต่ว่ามันไม่มีพลังชี วิตเหมื อน
นําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด แล้วก็ได้ความเมตตาจากแม่ครังช่ วยเก็บผัก ผมก็มาจดดู มี ใบอ่อมแซ่ บ
ใบมะยม ใบเตย หญ้าม้า มีอะไรเยอะแยะ 16 ชนิ ด และคันนําเสร็ จ ผมก็รีบเอาไปให้เขากิ น 1 แก้ว
หลังจากกินไปไม่นาน ถ่ายออกมา 3 ครังรวดเลย คล้าย ๆ กับว่ามันขับของเสี ยออกมาครับ แล้วทีนี
ปั สสาวะออกมาเป็ นกิ โลเลยครั บ ณ วันที สั มภาษณ์ นี ภรรยามาพักฟื นอยู่ขา้ งหลังนี ครั บ ตอนนี
ไม่ตอ้ งฟอกไตแล้วครับ ตอนนีท้องหายบวมแล้ว ยุบลงหมดเลยตอนนี เป็ นปกติ สามารถขับถ่ายได้
ปกติดว้ ยภรรยาของผมทีหายได้ ก็วธิ ี ปรับสมดุลร้อนเย็นนีแหละครับ”
(ชุมพล ยอดสะเทิน, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 5. กรณี ศึกษา 1.15 ภาคผนวก ก.)
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ภาพที 35 เตื อนใจ จันทะ สุ ข ภาพแข็งแรงดี หลัง จากปฏิ บ ตั ิ ตวั ต่อเนื องมาประมาณ 1 ปี ครึ ง
หายดี แล้ว มาเข้าค่าย ณ “ศูนย์เรี ยนรู ้ สุขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สวนป่ า
นาบุญ อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร” เมือวันที 21 ธันวาคม 2557 หน้าตายิมแย้ม
แจ่มใสมีความสุ ข
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่าย. 2557, ธันวาคม 21)
“ตลอดเวลาทีเป็ น เอสแอลอี กับไต ก็ได้มาทํายา 9 เม็ดกับอาจารย์หมอเขียวกับแม่ครั ง
แม่ครังคือผูใ้ ห้ชีวิตใหม่ของหนู และสิ งทีภูมิใจคือตอนนี ได้ปฏิ บตั ิธรรม นี คือชี วิตใหม่ทีเราได้ทาํ
ความดีได้ทาํ กุศลอยูท่ ีนี ตอนทีหนูป่วยเขาก็ได้เกิดมาช่วยหนู เป็ นเอสแอลอี ระยะสุ ดท้ายเป็ นไตวายด้วย
ตอนทีเป็ นก็มีนอ้ งอยู่ในท้องด้วย ตัวเองเป็ นอะไรไม่รู้ไม่กล้าบอกสามีค่ะ เมือรู ้ วา่ ท้อง ได้ไปตรวจ
กับนายแพทย์ทีอําเภอพยัคฆ์ เขาก็บอกว่า ปกติคนเป็ นเอสแอลอี เขาไม่ให้ทอ้ ง และบอกให้คุณไป
ทําแท้งให้เอาเด็กออก หนูก็กลับมาบ้านก็มานอนร้องไห้ ไม่กล้าปรึ กษาสามีวา่ จะทําอะไร ก็บอกพ่อ
ว่าท้องได้ 3 เดือน เราไปโรงพยาบาลแห่งหนึงซึ งเขาจะดูแลเราเป็ นพิเศษ ให้ยาเรากิน ยาสเตอรอยด์
ยาอะไร เราไม่กิน เพราะว่ามันจะทําร้ ายเด็ก และก็แอบไป แอบไปเพือจะไปฝากครรภ์เพือให้เขา
ดูแลทางการแพทย์ แต่เรากลับมาใช้ยา 9 เม็ดค่ะ ยาทุกอย่างเกี ยวกับ เอสแอลอี ไม่ยอมกิ นเพือลู ก
แต่ก็อยู่ได้ค่ะ คือจะปฏิ บตั ิ ยา 9 เม็ดและก็ดืมนําพระพุทธเจ้า ปั สสาวะกี ครั งหนู ก็จะกิ น ปั สสาวะ
10 ครังก็จะกิ น คือว่าสิ งทีที เราฝั นคือลูก เราจะทําให้เขาออกมาให้แบบสมบูรณ์ ให้ได้ ซึ งอาจารย์
หมอเขียวบอกมาว่า ยาอะไรทีมันจะทําร้ายลูก หนูก็ไม่ยอมกิ น คือหนู จะกินแต่ผกั และผลไม้ นมก็
กินบ้างก็เพือว่า พวกป้ าญาติเขาจะดูเราไม่แข็งแรง แล้วลูกออกมาจะไม่ปกตินะ เราต้องกิน เราก็แอบ
กินบ้างไม่กินบ้างค่ะ นําทีสุ ดยอดก็คือนําย่านางและนําพระพุทธเจ้าคือจะกินไม่ยอมทิงเลยค่ะ ปั สสาวะ
ทีไรจะกินให้หมดเลย คือยาทุกอย่างเราทิงหมด แต่หมอนัดเราไปเราไปตามนัด นัดทุกครัง นัดเวลา
ไหนเราไปหมดไปตามใบนัดหมดค่ะ”
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“แล้วท้องได้ 7 เดื อน หนู รู้สึกว่าครรภ์มนั ดิ น ท้องน้องดิ นแรงมากเจ็บ ก็เลยไปหาหมอ
ทีโรงพยาบาลแห่งหนึงหมอก็พยายามฉี ดยาเพือจะไม่ให้เด็กออกก่อนกําหนด พยายามฉี ด 4 ชัวโมง
มาฉี ด ๆ ตลอดเจ็บทีนี เจ็บครรภ์ แสบร้อนไปหมดเลยค่ะ ทรมานมากเป็ นคนเดียวในโรงพยาบาลที
ทนยาคุณหมอได้ค่ะ คุณหมอก็ถามคุณแม่ดิฉนั ว่า จะเอาเด็กหรื อจะเอาแม่ คุ ณแม่ก็ตอบว่า “โอ้ยจะ
ให้ยายเลือกเด็กแล้วแม่หล่ะ แล้วให้ยายเลือกแม่แล้วเด็กหล่ะ โอ้ยคุณหมออย่าเพิงถามยายนะ” พอดี
วันนันพ่อบ้านกลับบ้าน มาธุ ระทีพยัคฆ์ “โอ้ย ยายตัดสิ นใจไม่ได้หรอกค่ะ คุณหมอ”“ถ้าอย่างนันก็
ให้เซ็นต์ชือไปก่อนนะ” พยาบาลบอก ยายก็ไม่รู้จะทํายังไง ไม่มีใครอยูด่ ว้ ยไม่มีวา่ จะปรึ กษาใครค่ะ
ยายก็เซ็นต์ เขาไม่ให้ญาติไปเยียม แม่ก็โผล่หน้าดู เป็ นอะไรลูก เจ็บไหม บอกแม่วา่ “เจ็บแม่ เจ็บ ๆ
ทรมานเหลื อเกิ น ท้องคนแรกไม่เห็ นทรมานอย่างนี เลยแม่ ยามันแรงมาก” แม่ก็ว่า “อดทนนะลู ก
อดทน ๆ” อดไม่ ไ หวแล้วค่ ะ คุ ณ หมอหนู อดทนไม่ ไ หวแล้วเหมื อนเด็ ก จะออก คุ ณ หมอเลยมา
ตรวจดู จริ งด้วยเห็นหัวเด็ก จะออกได้ไงเด็ก กําลัง 7 เดือน วันนันเหลือคนสุ ดท้ายในห้องคลอดค่ะ
ก็เ ลยเข็น เข้า ห้อ งคลอดค่ะ ยัง ไม่เ ตรี ย มเครื องมื อ อะไรเลยค่ะ คุ ณ หมอ ยัง ไม่ทาํ อะไรสัก อย่า ง
คุ ณหมอบอกว่าอย่าเพิงเบ่ง หนู ไม่ได้เบ่งค่ะ มันจะออกเอง ทังแพทย์ทงพยาบาลวิ
ั
งกันวุ่นเลยค่ะ
เกื อบ.ตัวเล็กนี เกื อบตกใส่ ถุงดํา เกื อบตก ขาดออกซิ เจนไป 20 วินาทีค่ะ แม่กบั ลูกก็อยู่คนละทาง
หมอ พยาบาลก็ดูแลลูก แม่ก็ไปอีกทางไม่ได้ดูแลกันเลยค่ะ พอดีบังเอิญนึกถึงอาจารย์ หมอเขียวนึก
ถึงคุณงามความดี นึกถึงพ่ อครู นึกถึงคุณแม่ ครั ง และจิตอาสาทุกคนทีดูแลเรา ก็เลยมีวนั นี ก็เป็ นบุญ
ของลู ก บุ ญ ธันวาค่ ะ เกิ ด วันที 5 ธันวาคม โทรมาหาอาจารย์หมอเขี ย ว อาจารย์หมอก็ ตงชื
ั อให้
“บุ ญธันวา”ค่ ะ พอมาพักฟื นอยู่ทีบ้า นก็ไ ม่มีเวลาดู แลตัวเอง กลับ มาก็ เลี ยงลู ก ลู ก ตัวเล็กมากค่ ะ
ออกมาได้ 1,200 กรัม ค่ะตัวเล็กมาก เลียงในตูไ้ ด้ 2 เดือนค่ะ คุณหมอก็ให้ออกมาเลียงทีบ้าน ตัวเล็ก
มาก กลับมาบ้านก็เป็ นการดูแลอย่างถนุถนอมมากค่ะ ท้องก็ผกู อาหารไม่ยอ่ ย แล้วก็ไม่รู้จะทําอะไร
ก็เลยโทรปรึ ก ษาอาจารย์หมอ อาจารย์หมอก็ บอกว่า ดี ท็อกซ์ เลย ญาติ เขาก็ บ อกว่า จะทํา เหรอ
ดี ท็อกซ์ ใ ห้เด็ ก เด็ ก ตัวเท่ านี เด็ก เท่า แขนนี จะดี ท็อกซ์ เป็ นไข้แล้วจะไปดี ท็อกซ์ ตัดสิ นใจ แม่ ก็
หายนะ แม่ก็ดูแลสุ ขภาพในด้านนี ด้วย เอาเลยขวดดีท็อกซ์ ใส่ นาปั
ํ สสาวะด้วยปั สสาวะของพ่อ นิ ดเดียว
พอดีทอ็ กซ์เสร็ จน้องเขาก็รู้สึกสบายเลยค่ะ ตอนนีก็ยงั ทําอยู่ และก็ดืมนําพระพุทธเจ้าด้วย”
“ตอนทีป่ วยหนัก ตอนอยูท่ ีมหาสารคาม เป็ นไต บวมมากเลยค่ะ ทีนี พ่อบ้านเขานังฟั งซี ดี
อาจารย์ ก็นึกถึงอาจารย์ ได้ยินเขาบ่นว่า ภรรยาบ่นคิดถึงอาจารย์วา่ อยากไปหาอาจารย์ ทีนี ตอนนั<น
เดินไม่ ได้ นะคะ ตอนนั<นบวมมากเลยค่ ะ ขาเท่ าเสาบ้ านนีเดินไม่ ได้ เขาก็มาพูดว่ า “คุณ จะพาไปหา
อาจารย์ หมอเขียวไปไหม อาจารย์ กาํ ลังจะจัดค่ าย” ดิฉันก็ตอบว่ าไปทั<งทีลุกไม่ ได้ นะคะพอได้ ยินชื อ
ของอาจารย์ หมอเขียวค่ ะ ลุก ขึ<นเปลี ยนเสื< อ ชุ ด ของโรงพยาบาลออกมาเลย เดินออกมาได้ เป็ น
ปฏิหาริ ย์มากเลยค่ ะ เดิ นทางมาประมาณ 3 ทุ่ม 3 - 4 ทุ่มนี มานอนรออาจารย์ ยังไงก็ไม่ไปปลุ ก
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แม่ ค รั งค่ ะ เรามาเห็ นสถานที เราก็ เป็ นบุ ญแล้ว ก็นอนรออยู่ รอจนสว่า ง ก็ ม าดู แลด้วยยา 9 เม็ด
แต่อาการมันก็โคม่ามากแล้วอาจารย์หมอก็มาดู แล บวมมากชนิ ดว่านอนไม่ได้เลยค่ะ จะนอนลง
ง่วงนอนก็นอนไม่ได้ คื อหายใจเข้ามันจะหยุดเลย มันจะหยุดช็ อคเลย เราต้องนัง ทีนี ไม่ไหวแล้ว
อาจารย์หมอก็มาดู อาจารย์วา่ ไม่ไหวแล้ว เราก็ไปหาทางแพทย์ก็เลยพากันไปมุกดาหาร โรงพยาบาล
มุกดาหาร ไปเกือบไม่ถึงทางค่ะ รถดันมาดับเครื อง ไม่มีบา้ นไม่มีรถใครวิงผ่านสักคันเลยค่ะ ทีนี เมีย
ก็จะช็ อคตาย โอ้ยจะทํายังไง ยกมื อไหว้เลย บุ ญบารมี อะไรที ทําก็ส่ งผลมาให้ สตาร์ ทติ ดเลยค่ ะ
จริ งนะคะ เป็ นปาฏิหาริ ยม์ ากเลยค่ะ นึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ หมอเขียว และพ่ อครู สมณะ
โพธิรักษ์ กับจิตอาสาทีให้ กําลังใจเราค่ ะ รถติดขึน< มาวิงไปเลยโรงพยาบาลมุกดาหาร ตอนนันสติก็
ไม่ค่อยมีหรอก พ่อบ้านเขามาเล่ าพูดให้ฟังค่ะ ที นี ไป ๆ นอนห้องไอซี ยู 2 เดื อน ตอนบวมมาก ๆ
ได้ไม่ถึงอาทิตย์ พ่อบ้านกับแม่ก็เลยมาหาแม่ครัง แม่ครังก็เลยทําสมุนไพร 16 ตัว หมอโรงพยาบาล
ไม่ให้กินสมุนไพรอะไร แต่พ่อบ้านก็แอบ แม่ก็เอาแอบเข้าไป ๆ กรอกใส่ ปากและนําพระพุทธเจ้าด้วย
อาทิตย์เดี ยวค่ะ บวมยุบลงเลย จนนายแพทย์ทีโรงพยาบาลรักษาเขาบอกว่า คุ ณไปทําบุญอะไรมา
ภรรยาคุณถึงหาย เพราะโรคไตต้องฟอกตลอดชี วิต คุณจะมีเงินสักกีล้าน คุณมีปัญญาไหม คุณจะมี
เงินไหม หรื อว่าจะเอายังไง”
(เตือนใจ จันทะ, สัมภาษณ์.2557, ธันวาคม 21. กรณี ศึกษา 1.15 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 36 ภาพถ่ายเตือนใจ จันทะ กับครอบครัว ขณะทีป่ วยพักฟื นเมือกลางปี 2556 และหลังจาก
หายแล้วสุ ขภาพแข็งแรงดี เมือเดือนธันวาคม 2557
ทีมา (ชุ มพล ยอดสะเทิ น และแก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่ าย.2556, กรกฎาคม 5 และ 2557,
ธันวาคม 21)
“ก็เหมือนเขาได้ชีวิตใหม่ครั บ เพราะว่า ผมเชื อว่า คนทีเป็ นโรคไต โอกาสที จะกลับมา
ถ้าไปรั กษาตามวิธีทีว่า ที เขาเชื อถื อกันอยู่ในสมัยนี ในปั จจุ บนั ที ว่าดี ทีสุ ดนี ก็คือจะต้องฟอกไป
เรื อย ๆ แล้วหมอบอกเองในห้องฟอกอยู่มุกดาหาร ฟอกแบบนี ใช่วา่ ฟอกแล้วจะหาย ฟอกเพือรอวันตาย
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เจ้าหน้าทีในนันเขาบอกเอง เขาสงสาร ๆ คนนีนี เขาว่าวิบากกรรมเขาหนัก เขาหนักกว่าเพือนก็คนที
ไปฟอกเป็ น 40-50 คนในห้องฟอกไตที ในมุ ก ดาหารนี เออเขาก็ ไปดี ๆ นะ เดิ นนังรถสองแถว
นังรถเครื อง เขาไปแล้วก็เขาเดิ นไปกิ นขนม ก็นอนฟอก แต่ข องเรานี มันทุ ก ข์ท รมานเหลื อเกิ น
เพราะว่าห้องไอซี ยู มันอีกห้องหนึง ฟอกไตมันอยูอ่ ีกห้องหนึ ง เวลาจะไปฟอกแต่ละทีนี ขอโทษนะ
ไอ้เครื องทีไปเจาะคอนี เวลาใช้อากาศออกซิ เจนสอดเข้าไปในปากนี มันได้เดื อนกว่าเขาบอกว่า
มันจะติดเชือ มันจะต้องเจาะคอเออ พอเจาะแล้วต้องใช้เครื องอากาศ ออกซิ เจนใส่ เข้าไป เวลาจะไป
ฟอก คน 6-7 คน ห้ อ งมัน คับ แคบต้องลาก ๆ ไปห้ อ งฟอกไต ระหว่า งที ลากก็ ต้อ งถอดเครื อง
ออกซิ เจนออก แล้วก็ใช้ปันลมทีบีบนัน เด็กทีมาฝึ กหัดก็เป็ นเด็กพยาบาลเขาก็เป็ นเด็ก เขาก็ไม่ชาํ นาญ
คนป่ วยก็กลัว บีบก็บีบเขาก็หายใจไม่ทนั และตัวเขาเองเป็ นคนเส้นเลือดน้อย หมายความว่ามันเจาะ
แม้กระทังเดี„ ยวนี มันก็ยงั เจาะยาก คื อว่าเจาะหาเส้ นเลื อดเวลาจะให้ย าทางเส้ นเลื อด ให้นาเกลื
ํ อ
มันเจาะยากครับ แล้วทีนีมันให้ทางลําคอ มันลําบากกว่าเขาไปหมด บางทีมนั ใส่ เข้าไปแล้ว มัน ๆ
ฟอกไม่ได้ เลือดมันดันกลับคืนมาท่วมคอ โอ้ย ดูไม่จืดเลยมันทําไมทุกข์ทรมานอย่างนี ชี วิตนี มีอยู่
ครังหนึ งทีว่าเขาฟอกไม่ทนั ทีแท้มนั เป็ นอาการอย่างนี คือของเสี ย พอมันขับออกไม่ทนั ไปฟอก
ไม่ทนั คนทีเป็ นโรคไตวายระยะสุ ดท้ายนี เขาจะฟั นเฟื อน จิตเขาจะจําอะไรไม่ได้ เขาจะจําอะไรไม่ได้
ผมเข้าไปเยียมกับลูกสาวกับแม่ยายเขาก็พดู ไม่ได้นะ เขาก็เขียนใส่ กระดาษ เขียนใส่ กระดาษ คุณเป็ น
ใครสามีเข้าไปเยียม คุณเป็ นใครเหรอคุณมาอะไร ดูสภาพผมตอนนันเหรอ เจ็บปวดอย่างนัน แต่ว่า
ความเจ็บปวดมันก็มีแนวคิดขึนมาแว๊ปหนึ งว่า เออ เขาเป็ นบ้าไปเลยก็ดีนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่า
คนบ้านีเขาจะไม่ทุกข์นะ แต่ถา้ เขายังมีสติสัปปชัญญะอยูน่ ี เขาจะทุกข์มาก จะทุกข์มาก ประสาทไปเลย
ก็ดีนะ ผมเห็ นนะแถวบ้านผม พ่อบ้านป่ วย ไม่ตอ้ งว่า 3-4 ปี เหมือนผมหรอก ครึ งเดือน เดื อนเดี ยว
ทิงเลย แม่บา้ นทิงเลย หรื อว่าแม่บา้ นป่ วย สามีทิงเลย เออ ผมก็ได้ตาํ หนิ เขาทําไม จิตใจคนนี เวลามี
ความสุ ขด้วยกัน ผมก็คิดถึงผมเป็ นคนชอบป่ า พาไปเทียว เขาใหญ่ ภูกระดึ ง นําหนาว อะไรผมไป
หมด เออเราก็พอมีรายได้นะ เปิ ดร้ านตัดผมอยู่ในอําเภอรายได้ก็พอฐานะก็ปานกลาง แล้วที เวลา
เจ็บ ป่ วยมาทําไมทิ งกันง่ า ยจัง ทํา ไมไม่ส งสารกันบ้า ง ก็ ค งเป็ นกุ ศลส่ วนนี ทํา ให้ผ มได้ม าเจอ
ธรรมะที สู ง ขึ น ให้ม าเจออาจารย์ห มอเขี ย ว ผมก็เ ออคงจะไปทํา อย่า งนันไม่ได้ ยังไงก็จะต้อง
รักษาให้มนั ตายคากัน ในแว้ปหนึ งทีว่า มันเกิ ดสภาวะธรรม ตอนหนึ งว่าในช่ วงทีหมอ (โรงพยาบาล)
บอกว่าคุณมีเงินถึงล้านไหมนี ในการรักษา ตอนนันผมคิดว่าบ้านเราอยูใ่ นตลาดราคา 5-6 ล้าน เราก็
จะขาย ทีนาเราก็จะขายถ้ามันได้เปลียนไตจริ ง ๆ ถ้ามันจะไม่หายยังไงเราก็จะขาย ในแว๊บหนึ งทีว่า
เราจะสละเพือเขา จิตวิญญาณมันรู ้มนั เบาโล่งยังไงไม่รู้นะ”
(ชุมพล ยอดสะเทิน, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 5. กรณี ศึกษา1.15 ภาคผนวก ก.)
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ภาพที 37 ผูว้ จิ ยั ถ่ายภาพกับนายแพทย์ชยั พร กันกา อดีตผูอ้ าํ นวยการศูนย์มะเร็ งลพบุรี เมือผูว้ ิจยั ได้
ไปบรรยายค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีธรรมที จัดโดยเครื อข่ายจิตอาสาในจังหวัดลพบุรีเมื อ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
ทีมา (จิรนันท์ ทับเนียม, ภาพถ่าย.2555, มิถุนายน 21)
“ผมเป็ นศัลยแพทย์ ตอนนีอายุ 61 ปี แล้ว ผมติดเชือไวรัสตับอักเสบซี จากการผ่าตัดในช่วง
ก่อนจะเกษี ยณราชการ การรักษานันใช้การฉี ดยาอินเตอร์ ฟีรอน แล้วก็กินยาไรบาวิริน ฉี ดไปได้
จริ ง ๆ แล้วต้องกิ นทังหมด 24 สัปดาห์ กิ นเม็ดละ 400 บาท วันละ 2 เม็ดเช้าเย็น และฉี ดเข็มละ
12,000 บาททุกสัปดาห์ ฉี ดได้แค่เข็มที 5 หรื อเข็มที 6 เริ มมีอาการแพ้แล้วทุกอย่าง ก็คือมีทงคั
ั นมีทงั
ผมร่ วงเหมือนให้เคมี หนังหนาเหมือนหนังหมู อาเจียนตังแต่5 ทุ่มจนกระทังถึงตี 2 ไม่ได้นอนเลย
กินข้าวไม่ได้เลย จนกระทังถึ งเข็มที 17จึงหยุดยา เพราะมันรู ้สึกไม่ไหวแล้ว ผิวหนังเป็ นจุดดํามาก
เป็ นวง ๆ ตามขา คันมากเนื อตัวนี แข็งไปหมดเลย ใบหน้าก็ดาํ ไปหมดเลย คิดว่าเราต้องตายแน่แล้ว
ก็เลยไปจองวัดจนกระทังมีคนไปอบรมในเรื องของแพทย์ทางเลื อกทีอาจารย์หมอเขียวเขาทําอยู่ที
ดอนตาล เขาก็คงไปบอกว่าอาจารย์หมอชัยพรป่ วยหนัก อาจารย์หมอเขียวก็โทรศัพท์เข้ามา บอกว่า
มีศิษย์อยูท่ ีลพบุรี วันรุ่ งขึนก็มาเลย เตรี ยมนําย่านางมาให้ 1 แก้วใหญ่และถ่านไม้ไผ่ 1 แก้ว พอดืม
นําย่านางไป 1 แก้วใหญ่ มันมีความรู ้ สึกว่ามันเย็นวาบไปทังตัวเลย แล้วก็กินถ่ านเข้าไปอีกก็มี
ความรู ้สึกว่ามันเย็น จากนันก็ทาํ กัวซา เมือเริ มปฏิบตั ิได้ประมาณ 10 วัน คนทีเห็นเขาพูดกับผมว่า
ทําไมผิวมันดี ขึน ทําไมจุดดํา ๆ นี มันหายไป เมือปฏิบตั ิต่อเนื องทําให้ผมฟื นจากเดื อนกุมภาพันธ์ทีผม
นอนตลอดตังแต่เกษี ยณ เดื อนตุ ลาคมจนถึ งเดื อนมกราคม ผมไม่ได้มีความสนุ กสนานเลย มี แต่
ความทุ กขเวทนาจะต้องนอนอยู่แซ่ วอยู่แล้วก็อาเจี ยนตลอดเวลา ทุ กวันนี ผมก็กินผักเย็นแทบจะ
ไม่กินเนือสัตว์เลย พยายามกินถัวเขียวกินอะไรทีมีฤทธิf เย็น พยายามทีจะกินจืดให้มากทีสุ ดเท่าทีจะมากได้
กิ นนําสมุ นไพรปรั บ สมดุ ล ฤทธิf เย็นสดและทํา กัวซาด้ว ยมาตลอดนี หน้า ตาจากที เคยเป็ นฝ้ าดํา
ไปหมดหน้าดํานี มันขาวขึ น มี คนทักว่า ไปทํา อะไรมา หน้าตาดี ขึนนะ เหมื อนไม่แก่ ทงั ๆ ที ผม
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อายุ 61 ปี แล้ว หนังทําไมไม่เหี ยว ทุกวันนี ก็รู้สึกว่าเราดีขึน มีแรงขึน อาการตับแข็งหายไป สามารถ
ทํางานตรวจรักษาคนไข้ได้ตามปกติ”
(ชัยพร กันกา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22. กรณี ศึกษา17 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 38 คุ ณทรงกลดนาคอร่ ามให้สัมภาษณ์ เมือวันที 10 กันยายน 2557 พร้ อมแสดงข้อมูล
เกียวกับผลสุ ขภาพตาจากโรงพยาบาลแห่งหนึง
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่าย. 2557, กันยายน 10)
“เริ มต้นด้วยประมาณปี 2544 ประสบอุบตั ิเหตุรถชนกันปรากฏว่าหน้าของเราตรงบริ เวณ
ดังจมูกได้ไปฟาดกับรถอี กคันหนึ ง ทําให้ดงจมู
ั กหักยุบเข้าไปด้านใน หมอก็ผ่าตัดแล้วก็ยกจมูก
ขึนมาให้เท่าเดิมนะครับ หลังจากนันเป็ นต้นมาเราก็จะกลายเป็ นคนทีเป็ นภูมิแพ้ เป็ นหวัดแพ้อากาศ
ได้ง่ายมากนะครับ ตอนนันรักษาอยูท่ ีโรงพยาบาลใหญ่ทีจังหวัด เราก็ทาํ ตามทีหมอบอกทุกอย่าง
ถึงเดื อนก็ไปพบหมอรับยาทําไปทํามา 3-4 เดื อนต่อมาเรากลายเป็ นคนทีมีไขมันสู ง ปวดหัวบ่อย
ปรากฎว่า ความดันโลหิ ต 200 มิ ลลิ เมตรปรอทหมอก็เลยให้ทานยา ทานยาไปก็ดีเฉพาะตอนที
มีฤทธิf ยาอยู่ พอหมดฤทธิf ยาเราก็เป็ นอีก ตรวจเลือดดูก็ปรากฏว่าไขมันเยอะ หมอก็ให้ยาลดไขมัน
กินอยูเ่ รื อย เป็ นประมาณ 5-6 ปี ครับ จนเราไม่รู้ว่าเราได้ก่อโรคใหม่ขึนมาอย่างเงียบ ๆ โดยไม่รู้ตวั
นันก็คือเป็ นโรคหัวใจแบบไม่รู้เนื อรู ้ตวั รู ้ สึกใจเจ็บแปล๊บ ๆ แต่เราก็ไม่ได้บอกหมอ หมอบอกเรา
เป็ นไขมันพอกตับจากทีเรากินยาลดไขมันครับ แล้วก็เป็ นเนืองอกทีถุงนําดี พร้อมกับมีนิวในถุงนําดี
ขนาดใหญ่กว่าเม็ดถัวเหลือง 3 เม็ดอยูใ่ นนันครับ
ต่อมาเมือประมาณเดือนเมษายนปี 2553 ในขณะทีทํางานอยูห่ น้าคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่า
อยู่ ๆ มันมีเหมือนคล้าย ๆ เราเอาวาสลีนไปป้ ายไว้ทีดวงตาเราด้านซ้ายผ่านไปประมาณ 3 สัปดาห์
ปรากฏว่ามันไปเป็ นทีตาขวาอีกข้าง เหมือนวาสลีนบาง ๆ ทีตาขวาอีกข้างหนึ ง ขณะเดียวกันตาเราก็
เริ มมองได้แคบลงเดินก็เตะนู่นชนนี เข้าโรงพยาบาลจังหวัดอยู่ 6 เดือน หมอแนะนําว่าคุณควรทีจะ
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ไปหาโรงพยาบาลทีมันใหญ่ ๆ นะะ ผมก็เลยไปทําการตรวจทีโรงพยาบาลใหญ่ในกรุุ งเทพ หมอก็ทาํ
การตรวจทุกอย่าง ส่ องกล้องส่ องเข้าไปในลูกตาเราตลอด พร้อมกับให้ยามาด้วย เราก็
าก็ทานยาตามที
หมอบอกนะครับ แล้วสุ ดท้ายก็็ได้รับคําตอบจากคุณหมอว่า คุณรอวันตาบอดนะ คุุณไม่
ไมมีสิทธิf หาย
ถ้าคุณดวงดีคุณก็ได้อยูแ่ ค่ตรงนี คือมมันได้อยูแ่ ค่นีจะไม่มืดไปกว่านี นะ แต่วา่ ประมาณ
ณ 80% นี คุณรอ
วันตาบอดนะ ฟังคําตอบจากหมอนีนีเราก็
เ ใจฝ่ อเลยนะ แต่ทาํ ใจดีสู้ครับ
ผมได้เ ดิ น ทางมาที สถาน
ถานที สวนป่ านาบุ ญ แห่ ง นี นะครั บ เช้า มาหมอบรรย
รรยายบอกว่า
ควรจะกัวซา ควรจะดีทอ็ กซ์ ดืมนํนําส
าสมุนไพรปรับสมดุล กินอาหารของค่าย เราก็ปฏิิบตั ิตามทุกอย่าง
ความอัศจรรย์มาเกิดขึนในวันที 4 ของค่าย ขณะกัวซาไปเอ๊ะ.ตามันสว่างขึนมาทันที มันเป็ นไปได้
ยังไงเรางงแต่ก็ดีใจทีตามันสว่างขึน แล้วเราก็บอกหมอว่าตามันสว่างขึนเลยนี หมอก็
อก็ประทับใจว่า
สิ งทีหมอบอกไว้นีมันทําได้ผลจริ
จริ ง ๆ นะ เราก็ดีใจว่า นี เราทําได้เรามาถูกทางแล้ว ตอนแรกที
ตอน
เราว่า
อย่างนี มันจะรักษาเราหายไหม กลับกลายเป็ นว่าด้วยวิธีแบบนี นี ทีรักษาเราหาย ซึ งเป็ นเรื
น องแปลก
ผมก็ไม่คิดว่ามันจะหาย
หลังจากเข้าค่ายทุกค่ายทีอออกไปนับตังแต่วนั ที 10 มิถุนายน 2553 เป็ นต้นมา คืคอวันแรกที
เข้ามาทีนีนะครับ นับจากวันนันเป็
เป็ นตต้นมาจนถึงปั จจุบนั นี ก็ได้ใช้ชีวติ ในแนวทางแห่่ งค่ายหมอเขียว
มาตลอด อาหารมัง สวิรั ติ เจ ตลอด
ลอดนะครั บ มี แ ต่ ผ กั ไม่ มี เ นื อสั ตว์นะ มี แต่ ผ กั กัับ เกลื
เก อ นะครั บ
ทานไปเรื อย ๆ ทานไปเรื อย ๆ ไม่ม่ตอ้ งกลัว เทคนิค 9 ข้อใช้ทงหมด
ั
โดยเฉพาะหัวข้อธรรมะ
ธรรม ทีสําคัญ
ก็คื อ อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรคค อย่
อยา เร่ งผล แล้วก็ อย่า กัง วล ตัดออกให้หมดความกั
มกัง วลทุ กเรื อง
ความกังวลทุกเรื องตัดมันไปบ้าง ถ้าเเราตัดไม่ได้มนั ก็จะมาฆ่าเรา ทุกสิ งทุกอย่างอยูท่ ีใจของเราจิ
ใจข
ตใจ
ของเรา ถ้าตังมันอยู่นีเราสามารถที
รถที จะดําเนิ นต่อไปได้ ผมแหกค่ายมาเป็ นแบบหมอเข
มอเขียวทังหมด
จนทุกวันนี ก็อยู่อย่างนี ใครจะชวนก
วนกิ นอะไรก็กินไป แต่เราก็บอกตัวเองเสมอว่า เราสบ
ราสบายเบากาย
เป็ นอยูผ่ าสุ ก นันคือคําตอบทีดีทีสุ ด อย่
อ างทีหมอเขียวท่านบอก”
(ทรงกลด นาคอร่
อร่ ามม, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 10. กรณี ศึกษา 1.18 ภาคผนวก
ภา
ก. )

ภาพที 39 คุณคฑาวุฒิ เอกตาแสง
สงให้สัมภาษณ์เมือวันที 19 กันยายน 2555
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่ถ่ายย.2555, กันยายน 19)
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“คฑาวุฒิ เอกตาแสงครั บ มาจากอําเภอกุ ฉิ นารายณ์ จัง หวัดกาฬสิ นธุ์ สาเหตุ ที มา คื อ
มะเร็ งลําไส้ระยะที 4 ระยะสุ ดท้าย ก่อนทีผมจะเข้าผ่าตัดมะเร็ งลําไส้ระยะที 4 นี ผมคิดในใจเสมอว่ า
คนทีเป็ นมะเร็งนีไม่ ว่าจะเป็ นมะเร็งอะไรก็ตามคือรอวันตายสถานเดียว พอผมเข้าผ่าตัด หมอวินิจฉัยตอน
แรกว่าผมเป็ นไส้ติงอักเสบ แต่ผา่ เข้าไปแล้วไส้ติงไม่เป็ นอะไรเลยปกติดีทุกอย่าง แต่บงั เอิญคุณหมอ
ไปพบลําไส้ผมนันแตกกระจายในท้องครับ ไส้แตกอุจจาระเต็มท้อง คุณหมอเลยทําการตัดทิงแล้ว
ส่ งชินเนื อไปวินิจฉัยทีศูนย์มะเร็ งจังหวัดขอนแก่น พบว่าเป็ นมะเร็ งลําไส้ระยะที 4 กระจายเข้าต่อม
นําเหลืองหมดแล้ว
มีพยาบาลท่านหนึ งจากอําเภอโพธิf ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ทีรู ้จกั กันนําหนังสื อเล่มหนึ งมาให้
ผมบอกว่าหนังสื อเล่ มนี เขาได้จากไปเข้า ค่า ยสุ ข ภาพของคุ ณ หมอเขี ย วมา แต่ผ มยัง ไม่รู้ค รั บ ว่า
ตอนนันหมอเขียวนี เป็ นใคร ทําอะไร และมีจุดประสงค์อะไร ผมก็เลยรับหนังสื อเล่มนันมาศึกษา
แล้วปฏิบตั ิตามหนังสื อเล่มนัน หนังสื อเล่มนีก็คือ “มาเป็ นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ” หน้าปกหนังสื อ
จะมีรูปหม้อต้มยา แล้วก็มีรูปลูกประคบอยูข่ า้ ง ๆ หนังสื อเล่มนันเล่มละ 150 บาท แต่ผมไม่ได้ซือ
สัก บาทเดี ย ว เพราะว่า เขาเอามาให้ ผมก็ทาํ ตามในหนัง สื อหมดแทบจะทุ ก อย่า ง ถ้า อันไหนที
ทําไม่ได้จริ ง ๆ เราพยายามทําให้ได้เสี ยก่อนถึงบอกว่าทําไม่ได้ “ถ้ าไม่ พยายามอย่ าบอกว่ าทําไม่ ได้
ต้ องพยายามทําเสี ยก่ อน ถ้ าทําไม่ ได้ จริง ๆ คุณถึงบอกว่ าคุณทําไม่ ได้ ” หลัง จากผ่าตัดเสร็ จ คุณหมอ
ก็ส่งผมไปเข้าคีโม ทังหมด 6 เดือน เดือนละ 5 วัน รวมทังหมด 30 วัน 30 เข็ม แล้วก็มีคนแนะนําผม
บอกว่า ทํา ดี ท็อ กซ์ ด้ ว ยนะ กัว ซาด้ ว ยนะอะไรด้วยนะ ผมก็พ ยายามทํา ทุ ก ข้ อ ยาทั<ง 9 เม็ ด ของ
คุณหมอ แต่ตอนนันผมยังไม่กล้าทําอยู่ก็คือดี ท็อกซ์เพราะว่าแผลการผ่าตัดนี ยังไม่หายดี แล้วผม
ไม่มนใจว่
ั
ามันจะติ ดเชื อหรื อไม่ จนกระทังผ่านไป 6 เดื อน ผมก็ยงั ไม่กล้า ทําก็เลยบอกว่าให้รอ
อีกหน่อย ให้แผลมันหายอีกหน่อยให้มนั มันใจกว่านี ก่อน ถ้าเราทําไปด้วยเราทุกข์ไปด้วยเราเครี ยด
ไปด้วย มันยิงจะเป็ นผลเสี ยต่อเรา ผมก็เลยรอมาจนครบ 1 ปี หมอก็ได้ ส่งผมไปเอ็กซเรย์ แป้ง ปรากฏ
ว่ าโชคดีมากเชื< อในลําไส้ ไม่ มีแล้ ว นี คือมะเร็ งระยะสุ ดท้ ายนะครั บ มะเร็ งลําไส้ ระยะที 4 ไม่ มีแล้ ว
แต่ผมก็ไม่มนใจว่
ั า ต่อมนําเหลืองผมทีมันไปหมดแล้ว ผมจะทํายังไง อันนี ผมคิดในใจ ผมก็ปฏิบตั ิ
ตัวมาตลอด อาหารกับข้ าวแบบนี< บางคนบอกว่ ามาวันแรกกลืนแทบไม่ ลงเลย ผมบอกว่า “ผมสบาย
มากเพราะผมกินมาแล้ ว 1 ปี กับ 4 เดือน กินตั<งแต่ วันทีผมออกจากโรงพยาบาล ทีผมกินข้ าวได้
กินอาหารถึงจะไม่ ได้ ถึงขนาดเหมือนในค่ ายนี< 100% แต่ ขอให้ ใกล้ เคียงให้ มากทีสุ ดทําให้ ดีทีสุ ดแล้ ว
เราจะได้ ผลดีทสุี ดเข้ าสู่ ชีวติ เรา”
ตอนทีผมออกจากห้องผ่าตัดมาสะลึมสะลือยาสลบยังไม่ฟืนอะไรมาก ผมมองหน้าไปเจอ
ลูกชายผมคนเดี ยวนังอยู่ขา้ งเตียงคนอืนยังมาไม่ถึง หมอให้เซ็ นใบรับรองการผ่าตัด ผมจัดการเองหมด
คุณหมอเดินมาตบบ่าลูกชายผมบอกเธอเป็ นลูกชายของเขาใช่ไหม ลูกชายผมบอกใช่ครับ หมอก็เลย
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บอกลูกชายผมว่ าพ่ อเธอไม่ ได้ เป็ นไส้ ติงอักเสบนะ พ่ อเธอเป็ นมะเร็ งลําไส้ ระยะสุ ดท้ าย ลูกชายผม
ร้ องไห้ ทันทีแต่ ผมนึกในใจว่ า “จะร้ องไห้ ทําไม พ่ อคุณยังไม่ ตาย ก็แค่ มะเร็ งระยะสุ ดท้ ายน่ ะคุณจะ
ไปกลัวทําไม กระจอก” ผมว่ าอย่ างนี<
ผมคิดตลอดเวลาก่อนทีจะผ่าตัดว่า มะเร็ งนี ต้องตายอย่างเดียว แต่ตอนนันผมนึ กขึนมาได้
ยังไงว่ามันกระจอกมาก สุ ดท้ ายทีผมนึ กได้ ก็คือว่ าผมหายด้ วยประการใด ทําไมผมถึงว่ าผมหาย
ผลการตรวจเลื อ ดออกมาค่ า สั ม พั น ธ์ ม ะเร็ ง ในลํ า ไส้ ใหญ่ แ ละกระแสเลื อ ด วั น ที โรงพยาบาล
อํานาจเจริญมาตรวจให้ นะ ผลปรากฏว่ าไม่ มีเชื<อมะเร็ งแล้ ว ค่ าสั มพันธ์ มะเร็ งในเลือดอยู่ในขั<นปกติ
ทุกอย่ างไม่ มีอะไรผิดปกติ ผมถึงอยากจะบอกว่ า “การทีเราปฏิบัติ การทีเรากระทําอะไรนี ให้ เรา
ทําจริง พยายามทําเสี ยก่ อน อย่ าเพิงบอกว่ า โอ๊ ย อันนี<ฉันทําไม่ ได้ โอ๊ ย อันนี<ฉันไม่ กล้ าทํา คุณลงมือ
ทําหรื อยังคุณถึงบอกว่ าคุณทําไม่ ได้ ” กับข้าวก็เหมือนกันครับ อย่างนี จะกิ นได้เหรอ คุ ณลองกิ นดู
หรื อยังครับคุณถึงจะบอกว่าคุณกินไม่ได้
ตอนทีผมผ่าตัดออกมาแล้ว เพือน ๆ ญาติ ๆ พีน้องหรื อคนรู ้จกั ไปเยียมผมทีโรงพยาบาล
ทีบ้าน เขาบอกได้เลยว่าเตรี ยมตัวเผาได้เลยไม่รอด สภาพร่ างกายตอนนันแย่มาก ๆ จากนํ<าหนั ก
เกือบ 80 กิโลกรั ม เป็ นคนตัวใหญ่ เหลือนํ<าหนักแค่ 54 กิโลกรั ม ลงมา 20 กว่ ากิโลกรั ม แล้วเขาไปดู
คนตัวใหญ่ ๆ ผอม ๆ เหลือแค่ 54 มันเหมือนกับซาก เขาเลยบอกว่าเตรี ยมตัวเผาได้เลย อย่าว่าแต่ 2 ปี เลย
เขาบอก 2 เดือนให้มนั ผ่านเถอะ ไม่มีทาง ผมก็เลยนึ กในใจ เดี„ยวจะทําให้ดู เขาเลยเอาหนังสื อเล่มนันมา
ให้ผมอ่าน เล่มที ผมเคยกล่าวไปข้างต้น แล้วผมก็ศึกษามาเรื อย ๆ ทุกอย่าง ๆ เขาบอกว่ามันดี นะ
แต่ตอนนันก็ยงั ไม่รู้มาก ว่าอาหารฤทธิf เย็นฤทธิf ร้อนมันเป็ นอะไรก็ศึกษาตามหนังสื อคุณหมอไป
นํ<า สมุ น ไพรปรั บ สมดุ ล หรื อ นํ<า ย่ า นางผมกิน มาได้ เ ป็ นปี แล้ ว ไม่ ใ ช่ ว่ า เพิ งมากิน ที นี
แต่ ดีท็อกซ์ เพิงมาทําทีนีเพราะว่ าให้ มันใจเสี ยก่ อนว่ าแผลผ่ าตัดของเรามันหายดี ประสบการณ์ชีวิต
ผมก็ไม่มีอะไรมากก็ขอฝากให้ทุกท่านนะครับ “สิ งสํ าคัญทีสุ ดคือรั กษาสุ ขภาพของตัวเอง ตัวเราเองทํา
ตัวเราเองได้ รับ ตัวเราเองไม่ ทาํ ตัวเราเองไม่ ได้ รับ โรคภัยไข้ เจ็บทุกอย่ างทีเกิดกับตัวเรา ตัวเราหาใส่
ตัวเราทั<งนั<นไม่ มีใครมายัดเยียดให้ เราได้ ” อย่างโรคมะเร็ งทีผมเป็ นนี ไม่มีใครจาม แล้วโรคมะเร็ ง
กระเด็นมาใส่ ผม ไม่ใช่ ครับ ผมยัดเข้าปากผมเองทังนัน เพราะฉะนัน “เราทําอะไรเราได้ อย่ างนั< น
อย่ างทีคุณหมอเขียวพูดนะครั บ” ขอฝากสัน ๆ นะครับกับผูร้ ักสุ ขภาพทุกท่านครับ ทําจริ งได้ จริ ง
ทําเล่ นได้ เล่ นครับ สวัสดีครับ เจริ ญธรรมสํานึกดีครับผม”
(คฑาวุฒิ เอกตาแสง, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 19. กรณี ศึกษา1.8 ภาคผนวก ก.)
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ภาพที 40 คุณป้ าปาน กาญน์
กาญ นภรัฐ รุ่ งสวัสดิfให้สัมภาษณ์เมือวันที 15 กันยายน
ายน 2555
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน,
จน ภาพถ่าย. 2555, กันยายน 15)
“ป้ า อายุ 76 ปี ป่ปวยด้วย 9 โรค ผ่าตัด 11 ครัง อาการเจ็บป่ วยเริเริ มจาก
มจ พ.ศ.2510 เริ มมี
อาการปวดหลังเนื องจากว่
กว่าคลอดลูกคนแรกอุม้ ท้องนานเกินควรจาก 9 เดืือนเป็
นเปน10 เดือน 20 วัน
กระดูกสันหลังก็เลยแอ่่น ก็กมีอาการปวดหลัง หลังจากทีคลอดลูกแล้ว เริ มทํทํากา
การผ่าตัดจากแพทย์ปี
พ.ศ. 2517 ผ่าตัดแก้วหูทะลุ พ.ศ. 2519 ผ่าตัดมดลูก เยือบุมดลูกงอกนอกโพรงม
รงมดลูก มดลูกโต พ.ศ.
2530 ผ่าตัดไซนัส อักเสบห
บหนองคังทีฐานสมอง พ.ศ. 2535 ผ่าตัดกระดูกสัันหลั
หลง หมอนรองกระดูก
เคลือนทับเส้นประสาท ผ่าไปแล้
ไ วดี แต่อาการเจ็บก็ยงั เหลืออยู่ อาการปวด แล้วหลั
ห งจากทีกินยาโรค
กระดูกพร้อมทังทีกินมาเรื
าเรื อย ๆ จาก พ.ศ. 2510 เพราะว่ากินยาแก้ปวดหลังมาเรื
าเรื อยมาตลอด
อ
ก็ได้โรค
แถมอีกโรคหนึ งคือมีเลืือดออกในกระเพาะอาหาร
ด
กระเพาะเกือบจะทะลุุก็รักษา
ษ พ.ศ.2540 ผ่าตัด
หลังได้ 5 ปี พังผืดไปรัดราก
รากประสาทกับกระดูกเกือบขาดแล้วทังสองอย่าง หมอ
หมอตัดสิ นใจผ่าตัด
พอหลังจากทีีผ่าตัตดมดลูก 2 ครัง ปี 2549 ผ่าตัดนิวล็อค มือข้างซ้ายป้ านี
านมีจุดผ่าอยู่ 4 จุด แต่
ผ่า 3 ครัง แล้วปลายปี 2549 ก็ได้โรคหัวใจโตเนื องจากพักผ่อนไม่เพียงพออยู
อยูก่ บั อาชี พขายอาหารปี
2553 ผ่าตัดซี สต์ทีหน้าอกข้
กข้างขวา ปี 2554 ได้ดวงตาใหม่ ตุลาคม 2554 สลายต้
ยต้อกระจกเปลียนเลนส์
ข้างขวา อีก 3-4 เดือน 11 กรกฎาคม ก็เข้าไปทําตาข้างซ้าย วันที 13 กรกฎาคม
าคม ขอตรวจร่ างกาย ผล
ปรากฏว่า เขาบอกไตรกลี
กลี เซอไรด์
ซ
สูง 212 mg% อัลตราซาวด์ตบั ผลปรากฏ
รากฏออกมาก็คื อไขมัน
พอกตับแปดมิลลิเมตร
มาค่ายพอวันที 3 ป้ าเริ มปฏิ บตั ิตวั เองก็คือตัดสิ นใจเลย เพราะเจ็็บหลั
หลงมากอันนี เป็ นการ
ทรมานป้ ามานานนับ ทีีเรี ยกว่
ก ากินยามาทังหมดตังแต่ปี 2510 ปั จจุบนั นี 45 ปี ทัทงตัวป้ านี มันแข็งไป
หมด ปวด ตึง ทีผ่านมาอาห
อาหารทีป้ ากินคือสมุนไพรฤทธิf ร้อนทังนันเลย ป้ าก็ก็ร้อน ร้อนโดยไม่รู้ตวั ก็
ได้โรคมา พอมาทีนีป้ าปรัรับสภาพพอวั
ส
นที 3 ป้ าพอกสมุนไพรพบความอัศจรรย
รรย์เกิดขึนกับป้ าภายใน
ครึ งชัวโมง ป้ ากิ น นําสมุ
สมุ น ไพรฤทธิf เย็น สดมา 3 วัน แช่ มื อ แช่ เ ท้า พอก
พอกหลัง พอกท้อ งเลย
ครึ งชัวโมงน่ ะ ป้ าทุรนทุทุรายกั
าย บการทีพิษมันปะทะกัน ตัวป้ าร้ อนแล้วสมุนไพรที
ไพ เราทําเนี ยมันเย็น
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มันเกิ ดความอัศจรรย์ก็คือว่าหลังป้ าเหมือนกับป้ าบิดผ้า บิ ดจนแข็งเลยล่ ะ บิดแห้งน่ ะ มันแข็งน่ ะ
แล้วสั ก พัก หนึ งน่ ะ มันเหมื อนเราคลายผ้า ออกคื อมันค่ อย ๆ ผ่อน อาการปวดมันค่ อย ๆ ลดลง
แล้วจากนันป้ านอนอยู่ชวโมงเดี
ั
ยวแต่มนั เกิ ดกับป้ านี ภายในครึ งชัวโมง ป้ าก็ไปอาบนํา มันเบาขึน
พอวันที 5 ป้ าพอก ความอัศ จรรย์เหมื อนเดิ ม คื อเกิ ดกับ ข้า งขวา มันก็ บิ ดเหมื อนกันอย่างนันน่ ะ
ป้ าปวดแทบขาดใจ ผ่าตัดยังไม่ปวดเท่ากับทีมันคลายเกลี ยวนะ พิษทีมันออกมานี มันรุ นแรงกว่าที
ป้ านอนผ่าตัดอี ก ผ่าตัดไม่ เจ็บ แต่ ทีนี เจ็บปวด ผลปรากฏว่า พอไปอาบนําแล้วป้ าเดิ นกลับมานะ
ทํา ไมมัน ตัว มัน เหมื อนลอย มัน เบา ความตึ ง จากที เอี ยวหลัง ไม่ ไ ด้ ก้ม ไม่ ไ ด้เลย เงยไม่ ไ ด้เนี ย
ก็ยงั ไม่ได้ลอง พออาบนํามาเสร็ จ วันรุ่ งขึนเขาให้ไปทําแปลงผัก รื อแปลงผักบุง้ เชื อไหมว่าป้ าก้ม
ถอนผักบุ ้งไปตังไม่รู้กีแปลงนี มันไม่ มีอาการที ป้ ามาเลย ผลปรากฏว่า มาตรงนี นี ป้ าได้ชีวิตใหม่
แค่ 3 วัน เริ มดีจาก 3 วัน แล้ววันที 6 นี ป้ าทดลองร่ างกายป้ าเลย ผลปรากฏว่าก้มได้ เงยได้ เอียวได้
ตอนที มานําหนัก 80 กิ โลกรั ม พุงโตมาก แต่ ตอนนี พอไปปฏิ บตั ิ ไ ม่ถึงเดื อน นําหนักป้ าลดไป
8 กิโลกรัม พุงยุบ ป้ าทิงยาหมดเลยนะ”
(กาญน์นภรัฐ รุ่ งสวัสดิf,สัมภาษณ์.2555, กันยายน 15. กรณี ศึกษา 1.16 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 41 คุณยุวดี นโมชัยยากร ให้สัมภาษณ์ ณ ค่ายสุ ขภาพยูเอสเอ เมือวันที 26 กันยายน 2557
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่าย. 2557, กันยายน 26)
“ยุ ว ดี ค่ ะ มาจาก เท็ ก ซั ส (Taxas) ก่ อ นที จะมาเจอหมอเขี ย วนี ป่ วยเป็ นมะเร็ ง ใน
ต่อมนําเหลื อง แล้วก็ตอ้ งโดนผ่าตัดกระเพาะทิงหมด ผ่าตัดม้ามทิงหมด แล้วก็จะกลายเป็ นคนทีมี
ปั ญหาทรมานมากในการกิน เพราะว่าเวลากินทุกครังนี จะปวดทรมาน ดินแบบพลาด ๆ เลยค่ะ แล้ว
ก็กินไม่ได้มา 30 ปี เพราะก่อนหน้านี จะผอม ไปไหนนี จะผอมตอบ (ผอมมาก)นะคะ แล้วก็พอเริ ม
เข้าค่ายวันแรกทีเราเริ มกินข้าวต้ม เป็ นครังแรกในชี วิตทีกินอาหารได้หมดชาม ซึ งกินไม่ได้มา 30 กว่าปี
ทําให้เห็นว่า โอ้.เรามาถูกทาง แต่เราไม่มีมา้ ม แล้วเวลากลับมาเมืองไทย ไปเจอส้วมซึ มทีเราต้อง
อ้าขาปั สสาวะ แค่นนั น่ะ คือมันติดเชื อง่ายขนาดนัน ก็เลยรู ้ตวั มาตังแต่นนนะคะว่
ั
าติดเชื อง่ายมาก
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เพราะไม่มีมา้ มอะไร ต้องระวังมากมาย แล้วก็ตอ้ งไปผ่าตัดหัวใจเมือปี 2555 ไปผ่าตัดหัวใจเพราะว่า
เป็ นวาล์วลิ นหัวใจรั ว แต่มนั รั วเยอะมาก จนกระทังมันบี บทําให้หัวใจโต พอเสร็ จเขาก็ให้กินยา
ยังโชคดีค่ะ เพราะตอนแรกนี เขาจะให้รีเฟส (refresh) ด้วยแมชชี น (machine) ด้วยเครื อง เสร็ จแล้ว
มดขอร้องคุณหมอว่า ขอลองให้คุณหมอซ่อมก่อนได้มยั ถ้าซ่ อมได้ ปรากฏว่าซ่ อมได้ แต่ก็มีปัญหาว่า
เราจะเป็ น AF (atrialfibrillation) ก็คือหัวใจจะเต้นไม่ปกติ เขาจะให้ยาก็คือยา วอล์ฟารี น (wafarin
ยาละลายลิมเลือด) ยาพอมันมีปัญหา ก็คือ พอเวลาทานนี เราจะต้องไปเจาะเลือดตรวจตลอดเลยนะ
คราวนี โดนเจาะตลอดเลย ตรวจก็เจาะไปเรื อย ๆ ตามทีหมอแพทย์ปัจจุบนั เขาแนะนํา พอดี โชคดี เป็ น
บุญนะ บุญของมดจริ ง ๆ ก็มีค่ายหมอเขียวที USA แต่ค่ายแรกทีหมอเขียวมา มดไม่ได้ร่วม เพราะว่า
ตอนนันพึงผ่าตัด
แต่พอคุ ณหมอเขียวกลับไปสักพักทางดัลลัส (Dallas) เขาก็ยงั ไฟแรงนะค่ะ ก็มีผูน้ าํ ที ม
และอี กหลาย ๆ ท่ านจัดค่า ยขึ นมา มดก็ เข้า ค่ายด้วย พอดี เข้าห้องนําปั สสาวะ แล้วเลื อดมันไหล
ออกมากับปั สสาวะ แต่ไม่ได้ไหลสี ฉีนะ มันสี เลือดแบบข้นคลัก ๆ เลย เลือดข้นดํา แล้วก็มดไม่ค่อย
เชือคนนะคะ มดเป็ นนักทดลองค่ะ มดก็ฉีแล้วก็กรอกใส่ ขวดเอาไว้ มดเรี ยงขวดไว้เต็มเลยแล้วมดก็
ถ่ายรู ปไว้ จดไว้ว่าขวดแรกฉี อันนี เกิ ดจากอะไรเวลาไหนอย่างไร คราวนี มดก็ไม่รู้ตวั หรอก ตอน
แรกก็ตกใจนึ กว่า เราผ่าตัด ฮีสเธอร์ ริกโทมี (Hysterectomy ตัดมดลูก) ไปแล้วนี แล้วเราจะมามีเมน
(Mens) อะไรตอนนี ลืมบอกผ่าตัดฮีสเธอร์ ริกโทมี คือ มดลูก ปี กมดลูก ก็คือยกเครื องไปหมดเลยค่ะ
คราวนีพอเลือดไหล แต่มนั ไม่หยุด มันไหลเรื อย ๆ พอออกมาจากห้องนําสิ ตอนจะเดิน มันไม่มีแรง
เพราะเลื อดมันออกเยอะก็เกาะอยู่ สามี ก็พาไปแผนกฉุ กเฉิ น (Emergency) ทีโรงพยาบาลทีผ่าตัด
หัวใจพอดี ก็ ไ ปเจอคุ ณ หมอ หมอก็ เห็ นสี ปั ส สาวะเรา ก็ ติดขวดไปด้วย พอเค้า เห็ นสี ข วดเลื อ ด
นางพยาบาลเตรี ยมเลยว่าจะต้องให้เลื อด แล้วก็คุณหมอบอกหยุดไม่ให้กิน wafarin จนกว่าเดี„ ยว
ดูก่อน ก็ไม่ได้ทาํ อะไร ให้นาเกลื
ํ อ แล้วก็ตกลงก็ไม่ได้ให้เลือด แล้วก็ปล่อยกลับบ้าน พอปล่อยกลับ
บ้านเสร็ จลองนึ ก ภาพทุกครังทีฉี เลือดมันยังออกเยอะมาก เอะแล้วจะทํายังไง มันทรมานรู ้สึกอึดอัด
มันขัดข้องใจ มันไม่มีคาํ ตอบ ณ วันนันเรามีบุญพอทีจะเอาความป่ วยของเรา ยกให้เป็ นเครื องพลี ที
จะมาศึกษาเรา ก็จดั การกันเลยนะคะทุกคน กัวซาทําอะไรก็ทาํ ไป แต่ยงั ไม่หาย มันก็ยงั ฉี ก็เลยได้คุย
กับคุ ณหมอเขียวทาง skype ค่ะ คุ ณหมอเขียวบอกอันดับแรกเลยนะพีมด ทํายังไงก็ได้ให้เลื อดมัน
หยุดก่อน แล้วจะทํายังไงคะ บอกแช่ ๆ สิ งทีมาทําก็คือนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดทีเราทาน มันจะมี
กาก เอากากนี ใส่ ในนําอุ ่น ๆ ก็วิ งไปชื อกะละมัง ใหญ่ ๆ มาพอที จะให้ต วั มดทังตัว ลงไปแช่
แล้วแต่ไม่ใช่ เท่านัน เพราะว่าร่ างกายมันยังปรับสมดุลไม่ดี แล้วทําอย่างไรต่อ เอาทีเราดืม อันนี ค่ะ
เข้าช่องแข็งเป็ น 10 ๆ ขวดเลย ขณะทีแช่เราเองจะเป็ นหมอจริ ง ๆ คือพอเราแช่ปุ๊บ เราจะรู ้สึกว่ามัน
ร้อนไป เย็นไป เราก็เอานําขวดนําแข็งนีค่ะ น้องเขาจะใส่ ลง 10-20 ขวดเลย พอใส่ 20 ขวดปุ๊ บ เราจะ
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เป็ นคนบอกว่า อันนีมันเกินไป เราก็จะหยิบออก หยิบขวดออกแล้วก็จะอยูท่ ี เอ่อ รู ้สึกว่ากําลังสบาย
พอสักพักก็หยิบกลับเข้าอย่างนี หยิบเข้าหยิบออก เราจะปรับทีตัวเรานะคะ ด้วยกากนีนะค่ะ กากอย่า
ทิงนะคะมีประโยชน์เลย บ้านมดไม่เคยทิงเลย ทําได้ทุกอย่าง อันนีก็ไปแช่มือแช่เท้าได้ดว้ ยค่ะ และก็
พอทําตรงนันเสร็ จก็เริ มรู ้ สึกดี ขึน ๆ แต่ตอ้ งหยุดกิ นอาหารฤทธิf ร้ อนเด็ดขาดเลยนะ เพราะว่ามด
ทดลอง ก็คือทดลองอยู่ 3 จังหวะ มดไม่เชื อ มดต้องพิสูจน์ดว้ ยตนเองแล้วมันจะศรัทธาด้วยความ
คลายสงสัย เรี ยกว่าศรัทธาครังนี สัมมาศรัทธา ไม่ใช่ มิจฉาศรัทธา เพราะว่ามันผ่านการทดลองของ
ตัวเองไม่ใช่แค่สักแต่ฟังแล้วหลงเชือ เพราะฉะนันมดก็เลยเชื อมันในตรงนี ว่าเข้าใจล่ะ ถ้าเราไม่เป็ น
อะไรมากโอเค เรากินชี สได้บา้ งใส่ อะไรได้บา้ งตามใจโอเค แต่ถา้ เมือไหร่ เราเป็ นโรค ต้องเด็ดเดียว
และเด็ดขาด ถ้าไม่เด็ดเดียวเด็ดขาดเราน่ะจะตาย เราจะตายเพราะนี ทดลอง 3 ครังเลยนะคะ ก็หวังว่า
การทดลองของมดจะเป็ นประโยชน์กบั พี ๆ น้อง ๆ ตรงนีจริ ง ๆ ว่า เป็ นอย่างนันจริ ง ๆ ค่ะ เป็ นอย่าง
นันจริ ง ๆ
พอหลังจากนันหนที 3 ก็บอกว่าไม่เอาแล้ว งวดนี เชื ออย่างเดียวเลยฤทธิf เย็น ๆ อย่างเดียว
เราคิดว่าเราจะทําได้ ก็เปลียนยาไปเรื อยค่ะ มดก็วนั นี เราจะสัมผัสถึงซึ งในคําว่าเรามาเป็ นหมอรักษา
ตัวเองกันเถอะ เพราะว่าจะไม่มีใครบอกเราได้เลยว่า ตอนนีความรู ้สึกของเราเป็ นยังไง เราจะรู ้เลยว่า
ตอนนี ประคบแล้วนี (เส้นเอ็นทีข้อมือขวาอักเสบ) มดประคบแล้วนี มดจะรู ้สึกเย็น แต่บางวันนี มด
ประคบแล้วมดไม่เย็น มดก็จะเอานํามันเขียวนี ช่ วยนะคะ ก็คือเหยาะไปก็คือแกะออกแล้วก็เหยาะ
แล้วก็พนั ง่าย ๆ ลูกทุ่ง ๆ วิชานีลูกทุ่งแต่หายจริ งนะ หายจริ งและหายแล้วด้วยแล้วก็จบ
กรณี สามี ดิฉัน มี ปัญหารากฟั นจะผ่าตัดก็ตอ้ งเสี ยเงิ นมาก เราบอกนี ผงถ่ าน 12 ดอลล์
ไปแปรงฟันสักเดือนหนึ งแล้วกลับมาใหม่ ก็ไม่ตอ้ งจ่ายเงินเลย โอ้ค่ะ โอ้โหแจ๋ วเลย แล้วก็มีเทคนิ ค
อีกอันหนึ ง แม่ชีอะไรนะ แม่ชีทีเมื องไทยนะค่ะ ท่านมี กรณี ทีฟั นท่านมี ปัญหาเหมื อนกัน แล้ว
ลูกศิษย์ท่านมาเรี ยนวิชาค่ายหมอเขียวเข้าค่ายพร้อมกับมดนี เหล่ะ แม่ชีท่านบอกว่า เรี ยนอะไรมา ๆ
บอกแม่บา้ ง ปรากฏว่าพอดีท่านปวดฟั น แล้วก็มีปัญหา เป็ นหนองในฟั นอะไรประมาณนี ค่ะ แล้วก็
นัดกับคุ ณหมอฟั น แต่ว่าหมอยังไม่ว่างให้เจอกันอีกอาทิ ตย์ไป ท่านก็บอกย่านางทีเราดื ม ๆ กันนี
ท่านก่ อนจะดื ม ท่านใช้ป ระโยชน์สุดฤทธิf เลยนะ ท่านอม ท่านบอกแม่อม เพราะเหงื อกมันร้ อน
ใช่ ม ัย หนองมัน ถึ ง ประทุ อ อกมา ท่ า นอม ๆ ไปเรื อย ๆ อย่ า งนี ค่ ะ พอจะถึ ง วัน ที หมอนั ด
หมอบอกมาหาทํา ไมไม่ไ ด้เ ป็ นอะไร ท่า นก็เ อามาเล่ า บอก พวกเราบางที ก ลื น ดื มไปเฉย ๆ
โดยไม่ได้ผา่ นการอมนะ ผ่านการอมก่อนนะคะ ประโยชน์อนั สู งสุ ด”
(ยุวดี นโมชัยยากร, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 26. กรณี ศึกษา 1.6 ภาคผนวก ก.)

389

ภาพที 42 คุณอรรถวรรณ หงอสุ วรรณ ให้สัมภาษณ์ ณ ค่ายสุ ขภาพยูเอสเอ เมือวันที 25 กันยายน
2557
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่าย. 2557, กันยายน 25)
“อยูท่ ีนิ วยอร์ คค่ะ ป่ วยมากเลยนะคะ ตังแต่ก่อนท้องน่ ะค่ะ จนกระทังไปตรวจว่าตังท้อง
หมอก็แนะนําให้ทาํ แท้ง เพราะว่ามีทูเมอร์ (tumor) อยูใ่ นมดลูกใหญ่มากประมาณ 16.5 เซ็นติเมตร
แล้วก็ทีอื นทีเจ็บปวดมามาก ๆ ก็จะมีทีกระดูกเต้านม เต้านมจะมี ซีสต์ 22-23 เม็ด แล้วก็ทีรักแร้
กับขาหนีบนีก็จะบวม เท่าลูกมะนาวค่ะ มะนาวบางทีก็มะนาวเขียวบางทีก็มะนาวเหลือง และมีกอ้ น
เนื องอกทีตับด้วย แต่ดว้ ยกรรมมังคะ ทําให้หมอพินิจพิเคราะห์โรคนี อยู่หลายปี ก็ตีไม่ออกว่าเป็ น
โรคอะไร ทานยาจนป่ วยจะตายอยู่แล้ว จนกระทังเขาก็ให้หมอจิตวิทยามาคุ ยกับเรา ทํานองว่าเรา
ต้อ งทํา ใจนะ เราก็ บ อกว่า ทํา ใจเรื องอะไร เราเป็ นมะเร็ ง ใช่ ไ หม ไม่ เ ห็ น จะยากเลยง่ า ย ๆ เอง
แค่มะเร็ งเอง เขาก็บอกว่าเราเป็ นโรคประสาทไปแล้ว ก็ให้หมอโรคทาง Nerve น่ ะมาคุยกับเราอีก
หมอจิตวิทยาไปแล้วก็หมอประสาทมาอีก เหมือนกับว่าเราปวดเราเป็ นจนเราประสาทไปแล้วอะไร
อย่างนี เสร็ จแล้วก็จะให้รักษาทางนี ก็คือให้ไปเอาชิ นเนื อออกมาแล้วถ้าไม่งนก็
ั คือผ่าตัดตรงนู ้น
ตรงนี อย่า งนี ก็ บ อกว่ า ไม่ เ อาไม่ ท าํ ไม่ ท าํ สั ก อย่า งเลย ก็ ม านอนอยู่บ ้า น ก็ น อนป่ วยลุ ก ขึ นมา
แล้วก็ป่วยลุกขึนมาอย่างนันน่ะ เป็ นปี ๆ ค่ะ
เราไม่เชือว่าคีโมทําให้คนหายเพราะถ้าหายคนคงไม่ตายมากขนาดนี แล้วเราก็ไม่อยากทรมาน
เพราะเราเห็นคนทีเป็ นมะเร็ งแล้วรักษาทางนีทรมานมากเลย แค่เขาเอากล้องส่ องไปทีก้นทีปากเรานี
เราก็ ท รมาน ทรมานมาก ซึ งเขาก็ ช่ ว ยเราเต็ ม ที เอายาเบลอ ๆ มาให้ เ ราดมแต่ เ ราก็ รู้ สึ ก อยู่ว่ า
มันทรมาน เราก็บอกไม่เอา ไม่เอาก็มานอนอยูบ่ า้ น เสร็ จแล้วปรากฏว่าป่ วยมากจนไม่รู้จะทํายังไง
จนต้องอดข้าว อดข้าวแล้วก็อดข้าว 2-3 วันก็ลุกขึนมาได้ เราก็สงสัยมันคืออะไรกันแน่ แต่เราต้องมี
วิธี แต่ใจลึ ก ๆ นี รู ้ เลยว่าในโลกใบนี จะต้องมีหมอคนหนึ งที เก่งทีสุ ดแล้วพาเราไปรักษาทางทีมัน
ถู ก ต้อ งคื อ ทางธรรมชาติ แ ล้ว จะต้อ งมี แ ต่ไ ม่รู้ ว่า เป็ นใคร นึ ก อยู่อ ย่า งนันมาหลายปี แล้ว เสร็ จ
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จนกระทังคลอดลู ก ออกมา หมอดี ใจมากเลย เพราะว่าสงสั ย เขากิ นทู เมอร์ ซ ะเรี ยบ ฉลาดแล้วก็
สมบูรณ์หมดเลย
หลังจากนัน มีหลวงลุ งโทรมาบอกว่าได้ยินข่าวว่ามีหมอคนหนึ งชื อหมอเขียว อยู่ทีมุ กดาหาร
รักษาโดยธรรมชาติ ก็มาบอกสามีให้พาไป ก็หามกันไปนะคะ ทีนีท้องมันก็ไปบวมบนเครื องบิ น
คือเรี ยกว่าซี สต์ ตอนลงต้องหิ วลง เพราะว่ามันบวมมาก ลงไปก็ไปนอนพัก นอนพักแล้วก็รีบขึ น
เครื องไปลงอุดรธานี เพือนก็เอารถมารอรับ ไปถึ งก็สะโหรสะเหรหามไปเลยค่ะ หามไปแล้วก็ไป
นอนอยู่ ก็เห็ นคนเต็มเลย ไปนังนังดู นังก็ไม่ไหวก็นอน นอนดู นอนดูเสร็ จแล้วก็ฟัง ฟั งไปเรื อย ๆ
ฟั งธรรมะหมอเขียวนี ค่ะ ฟั งไปแล้วก็พิจารณาตามไปเรื อย ๆ จนเข้าใจเลย จนเข้าใจแล้วก็เริ มทํา
เพือน ๆ ทีไปเขาก็ช่วยกัวซา ลงมื อพอกท้อง ทําอะไรกันใหญ่เลยทัง 9 อย่างนี ทํากันทังวันเลย
ทําจนเราสบายไปเลย เดี„ ยวก็หลับ หลับไปเสร็ จเขาก็ทาํ อยู่นนน่
ั ะ พอเราตืนมาเขาก็ยงั ทําอีก ทําอยู่
อย่างนันน่ะ2 วัน พอวันที 3 เช้ามานีเราเริ มเดินบนหญ้าได้ เราก็ไปเดินบนหญ้าไปพักทีรี สอร์ ทใกล้ ๆ ค่ะ
เดิ นทีรี สอร์ ทเขาจะมีสนามหญ้า ก็ไปเดินตังแต่ตี 5 เดิ นเสร็ จก็มาทําการสวนล้างลําไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์)
ด้วยปั สสาวะกับนําย่านาง 2 ครัง วันหนึงจะดีท็อกซ์ประมาณ3 ครัง 6 ขวด เช้า กลางวัน เย็น ครังละ
2 ขวดเสร็ จแล้วก็ไปเดิน เดินเสร็ จมีความรู ้สึกว่า โอ้โห มันสดชืนมากเลย
เสร็ จแล้วก็ไปกดจุดค่ะไปกดจุด ในขณะทีกดเนี ยกดไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วย ในขณะทีกด
แล้วก็ฟังไปด้วย มันเหมือนกับว่าตัวเรา มีอะไรบางอย่าง พลังอะไรไม่รู้มหาศาลเลย มหาศาลมากเลย
แบบเป็ นคลืนสว่างไสวใส ๆ สว่าง ๆ วิงเข้ามาทีตัวเรานี แล้วเหงือก็ออก เหงือเม็ดเท่านิ วโป้ งนี ออก
เต็มตัวเราจนเปี ยกไปหมดเลยสักพัก สัก 2 ชัวโมง พอกดจุดเสร็ จหายเลย หายเหมือนเราไม่เคยเป็ น
อะไรมาก่อนอย่างนันนะคะ มันโล่งไปทังตัวเลยอย่างนันน่ะ เข้าใจหมดทุกอย่างทีหมอเขียวพูดมา
สองสามวันนีค่ะ เข้าใจหมดเลย แล้วก็มีความรู ้สึกว่าถ้าหากว่าใจเราได้เข้าใจธรรมะอย่างถ่องแท้นะคะ
หมายถึงเข้าใจร่ างกายของเราอย่างถ่องแท้ เราก็จะสามารถทีจะทําตาม 9 เม็ด โดยทีไม่มีอะไรติดขัด
เลย ทําไปเรื อย ๆ เลยอย่างนันน่ะ ทังการพอกการอะไรนี ดูดพิษดูดอะไรมันดูดจริ ง ๆ พอพอกไปนี
มันก็ดูดพิษดูดออกจริ ง ๆ ความรู ้สึกมันสัมผัสได้เลยว่ามันดูดตุบ ๆ ตุบ ๆ ออกอย่างนี ดูด ๆ ออกเลย
แล้วก็การกดจุดก็เหมือนกัน มันออกมาตามปลายนิ วตามอะไรค่ะ มันออกจริ ง ๆ เลยนะคะกดจุดก็
กดเข้าไปในต่อมนําเหลืองนีก็ยบุ ไปเลยค่ะ
วิธีทีตัวเองได้รู้วา่ ยา 9 เม็ดนี จะทําให้เราหาย แล้วเราก็หายจริ ง ๆ เชื อมันอย่างนันจริ ง ๆ
เราก็ตงใจว่
ั าถ้ามีโอกาสจะบอกกับใครก็ได้ทีเป็ น กลับมาถึงนิวยอร์ คก็บอกคนเลยค่ะ”
(อรรถวรรณ หงอสุ วรรณ, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 25. กรณี ศึกษา 1.14 ภาคผนวก ก.)
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ภาพที 43 คุณนิตยา สิ ทธิ ปรระเสริ ฐ ให้สัมภาษณ์เมือวันที 24 สิ งหาคม 2557
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน,
จน ภาพถ่าย. 2557, สิ งหาคม 24)
“ดิ ฉันป่ วยเป็็ นโรคสะเก็
นโร
ดเงิ นค่ะ เป็ นมาประมาณ 30 ปี แล้วค่ะ ซึ งแ
งแพทย์ทีสถาบันโรค
ผิวหนังบอกว่าไม่สามารถร
ารถรักษาให้หายขาดได้ ต้องทานยาตลอดชี วิต เสี ยค่าใช
ใช้จ่ายในการรักษาไป
นับล้านบาทแล้วค่ะ จากโรค
กโรคทีเป็ นทําให้ดิฉันมีแผลตามลําตัว โดยเฉพาะทีีหน้าผาก แขน ท้องและ
หลังค่ะ พอดีลูกสาวช่วยค้นหาข้อมูลวิธีการรักษาจนพบแนวทางการดูแลสุุ ขภาพของคุ
ภา
ณหมอเขียว
จึงได้แนะนําให้ดิฉนั มาลอง
ลองรักษาดูค่ะ
ช่วงทีมาเข้าค่่าย 2-3 วันแรก ๆ คิดตลอดค่ะว่าเราจะปฏิบตั ิตามได้ด้หรรื อไม่ อาหารก็คิดว่า
ไม่น่าจะทานได้ เพราะปกต
ปกติอยากทานอะไรก็ทาน และเป็ นคนชอบทานอาหาร
าหารรสจัด เลยเกิดความ
กังวลว่าจะอยูไ่ หวหรื อไม่ แแต่ก็สามารถอยูไ่ ด้จนครบ 5 วันในค่ายแรกเมือวันั ที 20-24 เมษายน 2557
แล้วได้พี ๆ จิตอาสาแนะนํ
ะนําหลายอย่างค่ะ ทังเรื องการทําดีท็อกซ์กวั ซา ส่ วนอาหารสุ
นอา
ขภาพ พอลอง
ทานก็ทานได้ค่ะ เลยทําได้ทุกเม็ดทีเป็ นยา 9 เม็ดค่ะ เมือกลับไปบ้านแล้วก็ยงั ปฏิบตั ิต่อมาเรื อย ๆ ค่ะ
อาการของโรคสะ
คสะเก็ดเงินหรื อทีเรี ยกว่าโรคเรื อนกวางนี ตอนแรก ๆ จะเริ
จะ มจากเป็ นจุดเล็ก ๆ
แล้วค่อยขยายโตขึน จะแดง
แดง ๆ ขุย ๆ ลอก ๆ ขณะทีรักษากับหมอแผนปั จจุบนั อาการจะเป็
อา
น ๆ หาย ๆ
การทานยาแผนปั จจุบนั เป็ นเพียงการกดอาการไว้ พอเราหยุดยาอาการก็จะแสดง
สดงออกมาอีกค่ะ ทําให้
ไม่สามารถใส่ เสื อแขนสัสันไ
นได้ ต้องใส่ แต่เสื อแขนยาวตลอด เนื องจากกลัวั คนที
คน ไม่รู้จกั จะรังเกี ยจ
เป็ นช่วงทีทุกข์ทรมานจิิตใจมากเลยค่
ใจ
ะ
โรคนีเป็ นโรคเกี
คเกียว
ยวกับระบบภูมิตา้ นทานด้วยค่ะ หากเม็ดเลือดแดงหรื
หรื อเม็ดเลือดขาวของเรา
ไม่แข็งแรง ก็จะมีอาการค่ค่ะ จจะสังเกตได้ว่าหากพอเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรื ออ่
ออ่อนนเพลีย มีภาวะเครี ยด
อาการที หายไปแล้ว ก็็จ ะเป็
ะเ นขึ นมาซําอี ก ค่ะ ซึ งที ผ่า นมาก็จ ะเป็ น ๆ หาย ๆ แบบนี ตลอดค่ะ
เพราะคุณหมอแผนปั จจุุบนั เองก็
เ ไม่ได้ให้คาํ แนะนําทีละเอียดค่ะ คุณหมอบอกแต
กแต่เพียงว่า ให้พกั ผ่อน
ให้เยอะ ๆ อย่าทานอาหารร
ารรสจัดและของหมักดองแค่นีค่ะ แต่พอเป็ น ๆ หาย
าย ๆ เราก็มีภาวะเครี ยด
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อาการเลยวนเวียนอยูแ่ บบนีค่ะตอนทีเป็ นเยอะ ๆ ก็มีถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ แต่ไม่ค่อยได้เปิ ดให้ใครดู
กลัวเขาจะรังเกียจเราค่ะ
แต่ พอมาเข้ าค่ ายสุ ขภาพของคุณหมอเขียวครั< งแรก เมือทานอาหารแล้ วรู้ สึกเบา สบาย
จึงนํากลับไปปฏิบัติต่อทีบ้ านค่ ะ แต่วา่ ในบางครังก็มีอยากทานเนื อปลาบ้างค่ะ ซึ งก็ไม่บ่อยครังนัก
มีจดบันทึกไว้ค่ะว่าเราทานไปกีครัง เพือใช้ตรวจสอบว่ามีผลต่อร่ างกายอย่างไรบ้าง ทีร่ างกายของ
เราเป็ นแบบนีก็เพราะว่าเราทานอาหารทีรสจัด ของผัด ของทอด ซึ งการทานอาหารทีผิดไปนิ ดเดียว
เราจะรู ้ตวั เลยค่ะ จะมีผืนขึนทันที ส่ วนยาเม็ดอืน ๆ ก็ทาํ ร่ วมด้วยนะคะ ทัง 9 เม็ดเลยค่ะ เช่น แช่มือ
แช่เท้า ดีท็อกซ์ กัวซา ซึ งกัวซานี ก็แอบทํานอกกฎของคุณหมอเขียวไปบ้าง คือจะกัวซาหมดทังตัว
บริ เวณแผลก็กวั ซาเพียงแต่ไม่ลงหนัก เอาแค่พอสบายตัว เพราะมันคันค่ะในส่ วนของยาเม็ด ที ใช้
ธรรมะจะเปิ ดเทปของคุ ณหมอเขียวฟั งตลอดค่ะ ฟั งทั<งเทปทีบรรยายค่ ายสุ ขภาพ และเทปบรรยายค่ าย
พระไตรปิ ฎก ฟังตั<งแต่ เข้ าค่ ายจนถึงทุกวันนี<เลยค่ ะ เหมือนยังนังฟั งอยู่ในค่ าย แม้ กระทังในรถก็เปิ ด
เทปเพลงของคุณหมอเขียวค่ ะ รู้ สึกได้ เลยว่ ามีพลังขึ<น แผลตามทีต่ าง ๆ ดีขึ<นมาก สี ผิวเกือบจะเป็ น
สี เดียวกันแล้ ว เป็ นเรื องทีอัศจรรย์ มากรู้ สึกได้ เลยค่ ะว่ า จิ ตใจเป็ นเรื องทีสํ าคัญมาก ต้ องมีกําลังใจ
อย่ าท้ อแท้ กําลังใจเป็ นสิ งทีดีทีสุ ด มันคือพลัง และที มาในวันนี คือจะมากราบคารวะขอบคุ ณคุ ณ
หมอและเยียมพี ๆ จิ ตอาสาทุกท่านค่ะ รู ้ สึกสํานึ กในบุญคุ ณอย่างหาที สุ ดมิได้ เพราะท่านได้ให้ทงั
ความรู ้ และคําแนะนําจนพร้อมไปปฏิบตั ิต่อได้เลยค่ะ
เป็ นบทพิสูจน์เลยค่ะว่าสุ ขภาพดีไม่มีขาย ต้องทําเอาเอง หากรู ้แต่ไม่ทาํ ก็ไม่หายค่ะ และ
จะต้องเลือกปฏิบตั ิในทางทีถูกต้องด้วยนะคะ ท้ายสุ ดนี ขอฝากบอกพีน้องผูร้ ักสุ ขภาพทุก ๆ ท่านค่ะ
ว่า ขอให้มีกาํ ลังใจในการดูแลตัวเองให้มาก ๆ จะทานอะไรก็ตอ้ งพิจารณาถึงประโยชน์และโทษให้
ถีถ้วน มิเช่นนันโรคต่าง ๆ ทีบอกว่ารักษาไม่หายก็จะมารุ มเร้าเรา ไม่มีใครรักเราเท่ากับเรารักตัวของ
เราเอง กําลังใจเป็ นสิ งทีสําคัญมาก พอเราได้ใช้วบิ ากกรรมทีเราเคยทํามาตังแต่อดีตแล้ว เราก็เหมือน
ได้อยูโ่ ลกใหม่ โลกใหม่ของดิฉนั ทีสัมผัสได้ในตอนนี ทําให้มีความสุ ขสบาย เบากาย มีกาํ ลัง มีพลัง
เหมือนทีคุณหมอเขียวเรี ยกว่า “พลังชีวติ ”
ลักษณะแผล จากแผลที แฉะ ๆ ทัวตัวนัน ที แขนและขา กลับแห้งและสะอาด สี ของแผล
ลดความเข้มลง และหายปวดภายในกระดูก”
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ภาพที 44 แผลทีหน้า แขนแล
ขนและขา ทีเคยแฉะ ๆ กลับแห้งและสะอาด สี ของแผลล
ผลลดความเข้มลง
(นิตยาา สิ ทธิ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิ งหาคม 24. กรณีี ศึกษา
ษ 1.2 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 45 คุณรักบุญ อโศกต
โศกตระกูล ให้สัมภาษณ์ เมือวันที 15 กันยายน 2555
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน,
จน ภาพถ่าย. 2555, กันยายน 15)
“โรคทีเป็ นพระเอ
ระเอกทีเป็ นหนัก ๆ ก็คือโรคหนังแข็ง รู ้สึกว่าเขาจะเป็
เป็ นห
นหัวหน้าคณะแล้วเขา
ก็จะพาลูกน้องเข้ามาอีกตัง 15 โรค เป็ นผลพลอยได้พ่วงมาค่ะ เคยเป็ นอาจารย์
รย์ เป็
เปนครู สอนโรงเรี ยน
มัธยมมา 28 ปี หลังจากนันันก
นก็ศึกษาธรรมะ มาอยูใ่ นช่วงรู ้จกั ธรรมะของชาวอโศ
อโศกตังแต่ปี พ.ศ. 2528
แล้วก็พอปี พ.ศ. 2540 ก็ลาออก ลาออกแล้วก็ไปปฏิบตั ิธรรมจนปั จจุบนั นี การรั
กา บราชการเป็ นครู
ก็เ ป็ นสาเหตุ ห นึ งที มี สส่่ ว นนทํา ให้เ กิ ด โรคต่า ง ๆ พวกนี โรคหนัง แข็ง โรคภ
รคภูมิ แ พ้ แพ้ภูมิ ต วั เอง
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เหมือนกับที พุ่มพวงเป็ น แต่มนั คนละอาการ ของพุ่มพวงเขาจะเป็ น SLE แต่อนั นี เขาเป็ นภูมิเป็ น
พันธุ กรรมค่ะ หมอทีโรงพยาบาลเขากรี ดหนังไปพิสูจน์ผิวหนัง เขาบอกว่าคือโรคสเคลอโรเดอร์ มา
(Scleroderma) แปลว่าผิวหนังแข็ง เกิ ดจากสาเหตุทีว่าเป็ นโรคเกี ยวกับพันธุ กรรมถ่ ายทอดมาจาก
พ่อแม่ แต่ พ่อแม่ ตายายปู่ ย่า ญาติ พี น้องหลายตระกูล ไม่ มีใ ครเคยเป็ นแบบนี ก็แล้วทํา ไมถึ ง เป็ น
หมอเขาก็ถามว่าในทีเรามองเห็นรุ่ นนี อาจจะไม่มี แต่วา่ มันอาจจะข้ามรุ่ นมาหลายรุ่ นว่าหนึ งในล้าน
ถึงจะมีสักคนหนึ ง บังเอิญเราเป็ นคนโชคดีคนนัน (หัวเราะ) โชคดีทีเป็ นโรคนี หนึ งในล้านก็คือเรา
กลายเป็ นโรคหนังแข็ง อาการจะเกิ ดจากพังผืดใต้ผิวหนังเยอะ เป็ นหมดทังตัวไปทุกอณู ทุกเซลล์
ของผิวหนังในตัวเรา เพราะมันเกิ ดมาจากเลือดจากยีนตังแต่แรกเกิดมาเลย และมันจะเจริ ญเติบโต
เต็ม ที ตอนอายุ 35 ปี มัน จะส่ อ อาการคื อ ผิว หนัง มัน จะแข็ง เพราะว่า พัง ผืด มัน จะสานไปรั ด
หลอดเลือด เลือดไปเลียงปลายนิ วก็ไม่ได้ แล้วหนังก็จะแข็งเข้ามันจะเป็ นสี ดาํ ดําเหมือนปี กแมลงภู่
ดํามันเลย หยิบก็ไม่ติดไม่ขึนเลย แข็งมาก แล้วหน้าตาก็จะตอบผอมเข้า ริ มฝี ปากก็เหลื อนิ ดหนึ ง
มันหด แล้วตาก็จะลึ กโบ๋ เหมือนผีปอบเลย เด็ก ๆ ผ่านไปเด็กบอก อ๊าย ผีปอบ ตัวเองก็กลัวตัวเอง
เหมือนกันค่ะ เป็ นขนาดนันเลยนะ ก็เป็ นจุดอ่อนเป็ นปมด้อยตัวเองเหมือนกัน อาการทีตามมาก็คือ
เมื อมันสานไปรั ด หมอเขาบอกว่ามันไปรั ดที หลอดอาหาร มันไปอยู่ในเนื อเยือกระเพาะ ทําให้
กระเพาะย่อยอาหารไม่ได้ดี จะเกิ ดกรดคังค้างเพราะว่ามันระบายไม่ได้ จะยืดหดไม่ได้เต็มที ย่อยก็
ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้ ดูดซึ มไปเลี ยงร่ างกายก็ไม่ได้ จะเกิ ดอาหารตกค้าง จะมีพิษตกค้างทังตัว ก็เลย
กลายเป็ นกรดไหลย้อนขึนมา แสบ เป็ นลมร้ อนคอขึนมา บางทีก็กินข้าวไป หลังกินข้าว 3 ชัวโมง
จะมีอาการอ๊อกขึนมา จะเป็ นรสเปรี ยว ๆ เค็ม ๆ เผ็ด ๆ หวาน ๆ คืออาการกรดไหลย้อนทีเป็ นต่อจาก
โรคหนังแข็ง บางทีกลืนข้าวไม่ลงมันจะติดอยูต่ รงนี (เอามือจับทีคอหอย) จะอ้วกก็ไม่อว้ ก จะลงก็
ไม่ลง โอ้โห ทรมานมากเลย ทีนี เวลาไปหาหมอเขาก็รักษาตามอาการ ถ้าอาหารไม่ย่อยเขาก็ให้ยา
พวกอลามิ ล ล์ พวกที เป็ นแบบเหมื อนยาธาตุ นําขาว เขาเอามาให้ช่ วยย่อย กิ นมากไปมันก็เลี ยน
เบือมากเลยกินยาพวกนี แล้วทีนีอาการทีเส้นเลือดตีบทีมันไปรัด เขาก็ให้ยาขยายหลอดเลือด ให้ยา
มาตังเกือบสิ บเม็ดสิ บตัว เราก็กินยาอยูป่ ระมาณ 7 ปี 7 ปี นี กินทุกวัน วันละเกือบสิ บเม็ด ทีนีอาการที
ตามมา คือตาก็จะบอด ตาพร่ ามัว ประสาทก็จะเริ มเสื อม เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเกิดจากอลามิลล์นี
มันจะมีตวั หนึ งทีไปทําลายสมอง คนทีกินยาธาตุนาขาว
ํ
ธาตุนาแดงนี
ํ
มันจะมีส่วนเลยนะคะ มันจะ
ทําลายสมอง ยาแอสไพริ นขยายหลอดเลื อดมันจะไปกัดกระเพาะ แสบ ตืนเช้ามาก็แสบท้อง นี คือ
อาการทีตามมาจากการกินยาของหมอ
หมอบอกต้องกิ นตลอดชี วิต แล้วมันจะตายไหมเนี ยจะกิ นตลอดชี วิตได้ยงั ไง ปลายนิ ว
เลื อดไปเลี ยงไม่ได้ มันก็จะมีอาการหด อาการหดแล้วเล็บก็จะกุด แล้วดูเหมื อนคนเป็ นโรคเรื อน
เหมือนคนเป็ นโรคอะไรทีสังคมรังเกี ยจแต่ทีจริ งก็ไม่ใช่ ค่ะ ถามหมอแล้วหมอบอกว่า ไม่ได้เป็ นหรอก
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มัน เป็ นอาการของโรคหนัง แข็ง เขาก็รั ก ษาตามอาการ ที นี ก็รั ก ษามาตัง 7 ปี มัน ก็ไ ม่ห าย
คุ ณกลื นข้าวไม่ลงก็หาวิธีการให้ระบายคลายให้ แก้ลดกรดลดอะไรไปเรื อย ๆ ไม่มีใครหายเลย
เหรอหมอ หาย แต่หายไปจากโลกนี อ้าว อย่างนี แล้วจะกินไปทําไม ไม่เอาดีกว่า อย่างนันแสดงว่า
ตายใช่ ไ หมนี ถ้า ไม่ กิน มันต้องกิ นนะป้ า กิ นไปตลอดเลยนะ ก็ เลย เอาไว้ในใจว่าเออฉันไม่ กิ น
แล้วหล่ะ ตัดสิ นตังแต่วนั นัน ตัดสิ นใจแล้วไม่กินแน่ ๆ กลับมาบ้านพอรู ้มนั ไม่หายก็ทิงยาไปหมดเลย
ทีจริ งตอนนันก็กินมังสวิรัติแล้วนะ ปฏิบตั ิธรรมแล้ว หลายคนก็วิเคราะห์วา่ เห็นไหมล่ะอาจารย์กิน
เจเดี„ยวก็ตายหรอก เห็นไหมก็เป็ นโรคอย่างนันอย่างนี เดี„ ยวก็กลายเป็ นผีไปจริ ง ๆ หรอก ตอนนี ยัง
กับผีเดิ นได้ ต่อไปจะกลายเป็ นผีจริ ง ๆ นะ คอยดู ไอ้เราก็ มนใจว่
ั
า เออ กิ นมัง สวิรัตินีแหละ แต่
ก่อนทีจะเลิ กจริ ง ๆ ก็บอกหมออีกคนหนึ งนะ วันหลังมา คราวต่อไปก็มีหมอใหม่ ๆ ค่ะ มา ก็เลย
ถามว่า คุ ณหมอคะกิ นมังสวิรัติไปเรื อย ๆ นี มันจะเป็ นยังไงไหม โอ๊ย มันก็ดีล่ะสิ คุ ณป้ าฉันก็กิน
หมอเองก็กินอยูน่ ะ กินไปเลย มันจะช่วยโรคนีได้เยอะ คนทีกินเนื ออยูน่ ี มันจะเป็ นอาหารของพังผืด
คนที กิ น เนื ออยู่นี มัน จะทํา ให้พ งั ผืดขยายพรึ บ พรั บ พรึ บ พรั บ เร็ ว ขึ น เมื อมี อ าการเป็ นหนัง แข็ง
หน้าผอม ตัวตอบไปหมดแล้วนี ประมาณ 4 เดือน มันก็จะตายเลย ตายจากอะไร ตายจากทีพังผืดไป
รัดมดลูก รัดหลอดอาหาร รัดหัวใจ รัดตับ รัดปอด รัดไป รัดไป หายใจไม่ออก นันก็คือตาย ทีดิฉัน
ไม่เป็ นอย่างนัน ไม่ ตายไวเหมือนพวกนั<นก็เพราะทานอาหารมังสวิรัติแล้ วก็ปฏิบัติธรรมส่ วนหนึงก็
จิตใจก็ผ่อนคลาย มันไม่ ยึด เส้ นมันก็เลยไม่ ยึดมาก อันนี ก็มีส่วนนะคะ แล้วทีนีก็เลยมันใจว่า เออ
ไม่ตอ้ งกินยาหมอล่ะ กลับมากินมังสวิรัติคือไม่กินเนื อสัตว์ค่ะ หมายถึงว่ากินอันนี มาเรื อย ๆ จนมา
หลายปี ก็กลับไปตรวจใหม่ หมอนัด บอกหมอว่าทีหายเพราะทานมังสวิรัติ เขาก็เลยสนใจเขาก็บอก
ว่า เออ วันหลังจะให้มาเป็ นวิทยากรบ้าง
ทีบอกว่ามันหลายโรค ดิ ฉันมี เป็ นภูมิแพ้ นําเหลื องเสี ย ฝี หนองพุพอง เวียนหัวหน้ามื ด
ความดันตําขึ น ๆ ลง ๆ ตัวตําจะประมาณ 40-45 ตํามากเลยนะคะ แต่ปัจจุบนั นี 110-90 แล้วค่ะ
มดลูกหย่อน เป็ นขีกลากขีเกลือน ติดเชื อง่าย ไปเหยียบทีเฉอะแฉะนี ไม่ถึง 2-3 ชัวโมง จะเปื อยเป็ น
นํากัดเท้า เป็ นแผลแดง ๆ ลึกลงไปเลยค่ะ ทุกง่ามนิว เป็ นง่ายมากเลย สายตายาว สายตาทังสันทังยาว
หู ตึง ฟั นผุ โลหิ ตจาง มันก็เป็ นไปเรื อย เพราะไปหาหมอ เงินหมดไปไม่รู้กีแสน แล้วก็โรคซึ มเศร้ า
โรคเครี ยด สุ ดท้าย โรคหัวใจ หมอตรวจพบว่า เป็ นกล้า มเนื อหัวใจตาย เป็ นแผลเป็ น หัวใจเต้น
ไม่ค่อยปกติเลยค่ะ จนถึงปั จจุบนั นี แต่ก็ดีขึนเกือบจะหายเป็ นปกติแล้ว
แสบตังแต่หัวเลยนะ เจ็บเวียนหัว มันจะหน้ามืดแล้วก็มนั จะแสบจีˆด ๆ ไปทีหัว แสบหู
แสบตา แสบปาก ปากพอง ร้อนใน แสบคอ เห็นไหม มันจะไล่มาเรื อย ๆ เลย แสบหน้าอก จุก แน่น
กลืนข้าวไม่ลง แสบท้อง แสบเป็ นเริ มเป็ นโรคงูสวัดใต้สะดือ ใต้ลงไปจากตรงนันก็เป็ นค่ะ เป็ นคัน
จนไม่ก ล้า จะเกาเลยค่ะ มันน่ า อายมากเลย คัน แถวช่ องคลอดแถวตรงนันค่ะ มัน จะคันมากเลย
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มันแพ้อะไรก็ไม่รู้ มันแพ้มาก ๆ เลย คันแล้วก็เจ็บไปตามน่อง เจ็บตามหัวเข่า เห็นไหมมันไล่มาหมด
เลย แสบมากเลย ไปจนถึ ง ปลายนิ ว เหมื อ นกับ มี เข็ม แทง จีˆ ด ๆ แล้ว ก็ มี อ ยู่ปี หนึ งที มันเป็ นฝี ที
นิวมือ เป็ นฝี มนั จะปวด ปวดมากเลย นอนร้องไห้เลยนะ คนแก่อายุ 40-50 มาร้องไห้เพราะปวดนี มัน
ไม่ค่อยมีนะ แต่มนั มันปวดมากมันก็จะอย่างนันค่ะ มันต้องร้ องต้องโอดโอย เป็ นฝี ร้ อยหัว อีสาน
เขาเรี ยกว่าเป็ นผําค่ะ เป็ นผํานี ปวดมากกว่าฝี ธรรมดา มันจะปวดทีปลายนิ วและมันจะเป็ นหนอง
เป็ นหนองออกมา เขาจะเอาต้นกวาวเครื อหรื ออะไรนี แหละมาตําพอก บางทีก็ใช้ใบมะลิ ดอกมะลิ
กับข้าวสาร มาตําแล้วก็มาพอก แล้วก็หาอะไรมาพัน ๆ เข้า มันก็ช่วยได้บา้ งแต่มนั ก็คงจะวิบากเรา
มันหนักหนาค่ะ มันก็แค่นีมันก็คงไม่ระคายเคือง เพราะว่าเขาเป็ นตัวแสบมาก เขาก็เลยร่ ายบทต่อไป
เป็ นต่อไปอีก นิ วสองสามนิ วทีเห็นกุด ๆ อยูต่ รงนี มันคือเกิดจากฝี พุพอง ข้างในมันร้อนมาก นิ วเท้า
ก็เหมื อนกันค่ะ เป็ นอยู่แต่ว่าไม่มากเท่านิ วมื อ นิ วมื อนี มันจะเป็ นจนเล็บหลุ ด เล็บหลุ ดเกิ ดจากฝี
เป็ นหนองแล้วก็มนั จะหลุดไป อันนี เหตุการณ์ทงหลายทั
ั
งหมดนี มันจะเป็ นอยูเ่ กือบ 25 ปี แล้วเริ ม
รักษาอย่างไรนะคะ มาดูประเด็นต่อไป
เรารักษามาเรื อย ๆ ตามวิธีการของหมอ อันนันก็ตดั รอบไปว่าเลิกแล้ว 7 ปี ก็เลิกรักษาตาม
วิธีการของหมอ ก็มาทานมังสวิรัติ เลิกเนื<อสั ตว์ ทุกประเภท เราจะกินเจกินมังสวิรัติมาประมาณ
28 ปี แล้ วค่ ะ หลังจากได้ พบอาจารย์ หมอเขียวนะคะ ตอนหลัง ๆ มาก็ไปรู้ จักท่ าน ก็ไปปฏิบัติธรรม
ด้ วยกัน แล้ วก็ทําตามขั<นตอนทีท่ านแนะนําค่ ะ ทํามา 5 ปี ก่อนทีจะมาอยูท่ ีนี ค่ะ ก็อยูว่ ดั ก็ปฏิบตั ิธรรม
ไปเรื อย ๆ ก็ทานอาหารตามลําดับแบบทีอาจารย์หมอบอก คือ จะเริ มที ผลไม้ ผัก กิ นอาหารจืด ๆ
อะไรพวกนี ทํามา 5 ปี แล้ วค่ ะ อาการต่ าง ๆ จาก 15 โรคก็ค่อย ๆ ดีขึน< ดีขึน< จริ ง ๆ เลยนะ จากสายตา
ทีมันไม่ ค่อยปกติ มันก็อ่านหนังสื อได้ กลางคืนภูมิแพ้ ทีมันเป็ นนํ<ากัดเท้ าก็ไม่ ค่อยเป็ นแล้ วค่ ะตอนนี<
ทีลุกขึนแล้วเวียนหัว หน้ ามืด แสบตามหัวตามอะไรนี ไม่ มี ตืนขึ<นก็สดชื นโรคความดันตํา ปรากฏ
ว่ าปี ทีแล้ วตรวจล่ าสุ ด ก็เป็ น 90 กับ 85 ประมาณนี<ค่ะ มันจะดีขึน< อย่ างมากเลยมดลูกก็กระชั บขึ<น
มันจะไม่ หย่ อ น เพราะว่า ทํา ท่ าผีเสื อขยับปี ก สายตาก็ดี ขึ<น หู ก็ดี ขึ<นไม่ ตึ ง จากการหยอดหู ด้ ว ย
ยานํ<า สกัด ย่ า นาง ฟั น ผุก ็ใ ช้ ย าสี ฟั น ผงถ่ า นกับ ดิน สอพอง ที เราทํา นี เดี zย วนี <ฟั น ดีขึ <น แล้ ว ค่ ะ
เคีย< วอาหารได้ สบาย ๆ
โลหิตจางก็กลับขึ<นมาเป็ นสภาพปกติ ค่ าของเลือดก็ดีขึ<นแล้ ว เกร็ ดเลือดก็สูงขึ<น ไปอยู่
ทีไหนก็ทํางานศู นย์ บาทเดีzยวนี<ก็ไม่ ต้องใช้ เงินอะไรมาก ก็เก็บผักเก็บอะไรกิน ปลูกกันกินแถวนี<ค่ะ
อยู่วดั ก็กนิ กับส่ วนกลางแล้ วปฏิบัติธรรม ก็ไม่ ต้องใช้ เงิน ภูมิใจมากกับความจนทีเงินเดือนศู นย์ บาท
จากเงิ น เดื อ นครั งสุ ด ท้า ยสองหมื นแปดพัน กว่า บาท ไม่ไ ด้เ สี ย ดายเลย ไม่เ สี ย ใจเลยที ลาออก
เพราะว่าข้างนอกนันเป็ นชี วิตที มันศูนย์เปล่ า เสี ย เวลา หลงทางเสี ย เวลา หลงติ ดยาเสี ย อนาคต
แต่อ นั นี เรามาถู ก ทางแล้ว คิ ด ว่า อัน นี คื อ แค่ป ระเด็น แรกคื อ ปั ญ หาเรื องพัน ธุ ก รรม แต่ที เป็ น
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หลาย ๆ โรคนี มันมีสาเหตุมากกว่านันอีกค่ะ ขอเล่าต่ออีกนิ ดหนึ งนะคะ สาเหตุจริ ง ๆ มันจะมีอยู่
3 อย่าง คือหนึ งพันธุ กรรม เราก็ยอมรับล่ะว่าพ่อแม่เราพาเป็ นอย่างนัน แล้วเราก็เป็ นคนโชคดีของ
หนึ งล้านนัน ก็รับมา เราไม่ถือว่าโชคร้ าย เราไม่นอ้ ยใจเลย ทีนี<สาเหตุอันทีสองเกิดจากพฤติกรรม
นิสัยทีไม่ ค่อยดีของเรา ดืมนําน้อย ท้องผูก ถ่ายไม่ค่อยออก นอนดึก นอนดึกนี เป็ นปั ญหามาก ๆ เลย
ชอบทํางาน อะไรไม่เสร็ จไม่ยอม แก้ปัญหาไม่ได้ก็ไม่นอน เป็ นคนรักหน้า รักดี นี ล่ะโรคหนึ งของ
คนมันจะตายเอา รักหน้ารักดีนีคือโลกธรรมอันหนึ งทีดิฉนั อยากจะบอกพวกเรา ไม่นึกถึงตัวเองเลย
แล้วอีกอย่างหนึ งก็คือ เป็ นคนทีทําอะไรก็ตอ้ งดีแบบนี มันก็เลย ยึดดี ยึดมากเลย พฤติกรรมทีสามที
ทําให้เป็ นโรคอย่างนี ทําให้เล็บกุดมื อด้วนอย่างนี เพราะว่า เหตุ การณ์ ก็คือเป็ นวิบากกรรม พูดใน
เชิ งธรรมะนะคะ อันนี คือสาเหตุทีเป็ นโรคทั<งหลายทั<งสิ บห้ าโรคนีเพราะวิบากกรรม ดิฉันจําได้พอ
เล็บมันจะกุดอย่างนี ก็เลยนึ กถึ งทันทีเลย ว่าเป็ นคนทีทําบาปขึนเหมือนอาจารย์หมอค่ะ เป็ นเด็ก ๆ
นี ขยัน เป็ นคนทีอยู่ในบ้านแล้วชอบทํามาหากิ น เวลาว่างก็ไปขุดหอย ไปช้อนกุง้ ไปช้อนตักˆ แตน
ไปหาเขียดหากบก็เก่ง ปกติจะเป็ นคนใจดีชอบรับใช้ เป็ นครู ก็ใจดีกบั เด็ก ๆ ค่ะ แล้วตรงนี มันก็ซ้อน
เหมือนกัน เพราะว่ามันมี เค้ าเรี ยกว่ าเป็ นโลกธรรมค่ ะ ติดลาภยศสรรเสริ ญ ไม่ ชอบให้ ใครมาตําหนิ
ใครที ว่ า เป็ นอย่ า งนั< น อย่ า งนี <จ ะไม่ รั บ รั บ ไม่ ไ ด้ ฉั น ต้ อ งดีฉั น ต้ อ งสวย แต่ก่ อ นนี ตอนเป็ นสาว
เป็ นนั ก เรี ยนก็ ไ ม่ ไ ด้ มื อ แบบนี นะคะ เป็ นนั ก เรี ยนก็ เ ป็ นนั ก ร้ อ ง เป็ นสาวสวยเสี ย งดี น ะคะ
ไม่ใช่ธรรมดานะเนี ย แต่เดี„ยวนี มันหมดสภาพไปแล้วเพราะว่าโรคอันนี มันรุ มล้อม อาการล่ าสุ ดนี<ก็
คือก็ยังมีอาการร้ อนเย็นพันกันอยู่ รู ้ จกั กับอาจารย์หมอเขี ยวก็รักษาโดยวิธีตามนี ล่ะค่ะ คือ ดืมนํ<า
สมุนไพรฤทธิtเย็นสด แต่ ว่าจากทีตัวเองเป็ นโรคร้ อนเกินแล้ วหมอว่ ามันร้ อนเย็นพันกัน มันตีกลับ
เป็ นเย็น ร้อนตีกลับเป็ นเย็น เย็นตีกลับเป็ นร้อน ทําไมมันต้องตีกลับด้วยล่ะ ร้อนก็วา่ ร้อนไปสิ ทาํ ไม
ต้องเป็ นอย่างนี ด้วย ไม่เข้าใจ วนอยูต่ งั 4-5 ปี ตืนเช้าขึนมาอากาศเย็นแล้วมือมันจะเขียว เพราะว่า
หลอดเลือดมันจะตีบมันจะไปรัด พังผืดมันก็ยงั มีอยูน่ ะ พูดไปแล้วมันทรงตัวอยู่ได้ เพราะว่ าเรากิน
อาหารแบบนี< จริ ง ๆ แล้ วนีมันจะยืดหยุ่นมากขึน< เลย มันก็ไม่ แข็งแล้ ว ถ้ามีใครเป็ นแบบนี ก็แนะนํา
อย่างนี ได้เลย เพราะว่าบอกเขาเลยว่าให้ทานแบบนี แล้วก็ไม่ตอ้ งทานเนื อสัตว์ ถ้าทานเนื อสัตว์นี
ไม่ถึ ง 5-6 เดื อน เคยมี หลัก ฐานยืนยันเพราะว่า หลายคนมาทัก คนปฏิ บ ตั ิ ธ รรมด้วยกันอยู่ก ลุ่ ม
เดี ย วกัน นี เขาบอกว่า อยู่บ า้ นฉัน เป็ น 4 เดื อ น เขาตายไปหมดแล้ว เด้อ ผู น้ ันก็ต าย ผูน้ ี ก็ต าย
ผูน้ ี ก็ตาย เอ้า อาจารย์สิบ่ตาย อยากให้ฉันตายหรื อไง ทําไมต้องถามอย่างนี บ่แม่นทําไมถึ งอยู่ได้
ทําไมถึงไม่ตาย ก็เล่าให้เขาฟั งว่าเพราะว่ าฉั นไม่ กินเนื<อสั ตว์ ฉั นถือศีล ฉั นปฏิบัติธรรม ทีสําคัญคือ
ข้อหนึ ง จํ าไว้ นะคะ ข้ อหนึ งนี คือ เราจะต้ องไม่ เบียดเบียนใคร ไม่ เบียดเบียนสั ต ว์ ไม่ เบียดเบียน
แม้ กระทังคนข้ างเคี ยง เป็ นแม่บ ้านก็อย่าเบี ย ดเบี ย นนําใจสามี เขาออกไปนอกบ้านก็อย่า ไป ฮึ ม
ไปหาคนนันล่ะมังนี ต้องนัดกันแน่ ๆ เลย แน่ ๆ เลย ต้องตามไปดู ซะแล้ว คิ ดไปคิดมาพลังบาป
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พลังทีเราคิดกับเขาไม่ดีนนั มันจะผลักให้เขาเป็ นจริ ง ๆ นะ อย่าไปคิดไม่ดีกบั เขาอย่างนัน เขาไป
หาเงิน คิดอย่างนี เขาไปทํามาหากิน เขาไปช่วยหาเงินมาให้เรา ต้องคิดในแง่ทีดี กลับมาก็ไม่ตอ้ งไป
ทะเลาะเบาะแว้ง ยิมรับไปเลย อย่างนีแล้วครอบครัวก็จะเป็ นสุ ข นีคือการปฏิบัติธรรมมีส่วนช่ วยใน
การรั กษาโรคได้ อย่ างดี จากคําพูดทีอาจารย์ หมอบอกว่ า ปฏิบัติธรรมถือศี ล ศี ลก็จะนํ าสุ ขมาให้
เพราะฉะนันมาในนี<แล้ ว ก็ไ ด้ ท<ังอาหารกายอาหารใจรี บ ทํา ดีใ ห้ ต่ อ เนื อง แล้ ว ความสุ ขนั< นจะพา
ให้ ท่านหายโรค ความสุ ขจากการได้ กินอาหารแบบนี< สุ ขทั<งกายทั<งใจ ศีลนันแหละจะคุ้มครองท่ าน
ศีลก็คือตังข้อห้ามสําหรับตัวเองก็ทาํ ตามให้ได้ก็แล้วฉะนันอยากจะขอฝากสุ ดท้ายว่า การพึงตนค่ ะ
เป็ นคําตอบ เป็ นอะไรก็ตามไม่ ต้องหาหมอหรอก หมอไม่ สําคัญสํ าหรั บฉั นเสี ยแล้ ว เพราะฉั นเป็ น
หมอให้ ตัวเอง หมอทีเก่ งทีสุ ดอยู่นี ฉันนี”
(รักบุญ อโศกตระกูล, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 15. กรณี ศึกษา 1.3 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 46 คุณสุ นนั ทา เพียวไพบูลย์ ให้สัมภาษณ์ เมือวันที 9 มีนาคม 2555
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่าย. 2555, มีนาคม 9)
“ดิ ฉันชื อ นางสุ นันทา เพี ย วไพบู ล ย์ มี อาชี พ ค้า ขายค่ ะ ทํา ให้เวลาทานหรื อเวลานอน
ไม่ค่อยตรงเวลา และยังดืมกาแฟเป็ นหลักแทนข้าวเลยค่ะ ซึ งในบางครังขายดี จนไม่ได้กินข้าวเช้า
รวมมาทานเป็ นมือเทียงและมือเย็นทีเดี ยวค่ะ และการค้าขายมีเรื องให้เครี ยดเป็ นประจํา เครี ยดทังวัน
ทังเดือนและทังปี จนกลายเป็ นความเครี ยดสะสม พอเหนือยจากงานก็ดืมกาแฟช่ วย ปวดหัวเป็ นไข้
ก็ท านยาแก้ ป วด ทํา แบบนี ตลอดเวลาที ผ่า นมาอยู่ห ลายปี ถึ ง ได้รู้ ว่า เรากิ น กาแฟกับ ยาแก้ป วด
กดอาการไว้ตลอด เพือไม่ ให้ตวั เองป่ วยเพราะมี งานเยอะ จนเริ มป่ วยค่ะ ซึ งเริ มจากมี อาการคัน
ตรงขาบริ เวณหน้าแข้ง เกาได้หน่ อยเดี ยวมี เลื อดออกซิ บ ๆ แล้วก็ปิดพลาสเตอร์ ไว้นึกว่าจะหาย
พอตกเย็นแกะเปิ ดดูแผล แผลได้ขยายใหญ่ขึนเท่าแผ่นพลาสเตอร์ เป็ นแผลเปื อย ๆ ก็เลยไปพบคุณหมอ
คุณหมอคนที 1 ไม่หาย ก็ไปพบคุณหมอคนที 2 พอไม่หาย ก็เปลียน ตระเวนรั กษากับคุณหมอตาม
คลินิกเป็ นอยู่เวลา 3 เดือน จนพีทีรู ้ จกั กันมาเห็ นแผลเข้า ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วน้อง ไม่น่าจะรักษา
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กับ คุ ณ หมอตามคลิ นิก ต่อ บอกให้เราไปรั ก ษากับ คุ ณ หมอเขี ย วแทน คุ ณ หมอเขี ย วต้อ งช่ วยได้
ซึ งตอนนันก็บอกพีท่านนี ไปว่าจะไปดีเหรอ เสี ยดายเงิ นเพราะงานกําลังเยอะ พีท่านนี ก็ถามขึนว่า
เออ “น้องจะเอาเงิ นหรื อเอาชี วิต” เพราะพีเขากลัวว่าแผลเราจะเน่ าแล้วต้องตัดขาทิง เลยตัดสิ นใจ
ไปก็ไป
พอเข้าค่ายได้ฟังคุ ณหมอเขียวบรรยายก็ทําตามทุกอย่ างทั<ง 9 เม็ดทีคุ ณหมอสอน พอถึ ง
ก่อนวันสุ ดท้ายของค่าย (วันที 6 ของการเข้าค่าย) ได้ทํากัวซา พอเช้าวันรุ่ งขึนมีตุ่มเม็ดขึนเต็มตัว
และหน้า ก็บ วม พี แหงว (พี จิ ตอาสา) ก็เลยพาไปพบคุ ณ หมอเขี ย ว คุ ณ หมอเขี ย วเห็ นแล้วก็ยิม
แล้วบอกกับพีว่า
“คุณโชคดี” “มันปะทุออกมาข้างนอกให้เราเห็นนีจะรักษาง่าย ไม่เป็ นไรหรอก”
“คุณนะมีบุญนะ ถ้ามันไม่ปะทุออกมาให้เราเห็น หลบอยูแ่ ต่ขา้ งใน มันจะเอาคุณตายเลย”
พอได้ ยนิ คุณหมอพูดอย่ างนี< พีหายกลัวเลยนะ ทีนีพอกลับไปถึงบ้านตุ่มเม็ดก็ยงขึ
ิ นขึนจน
ทุกรู ขุมขนทังตัวมีแต่ผืนเต็มไปหมด ถึงจะตกใจนิด ๆ แต่ พีก็ฟังคําทีคุณหมอเขียวบอกกับพี ก็เชื อมัน
และศรัทธาด้ วย ก็เลยบอกกับตัวเองว่ า เราต้ องไม่ เป็ นอะไร แต่นอ้ ง ๆ ทีบ้าน ทนเห็นอาการพีแบบนี
ไม่ได้ พยายามจะพาพีไปโรงพยาบาล จนต้องหาอุบายทีจะบอกกับน้อง ๆ เพือไม่ให้พวกเขาเสี ยใจ
เพราะว่า เขาก็ ห่วงเรา พี บอกกับ น้อง ๆ ว่า ขอเวลา 5 วัน ที จะรั ก ษาด้วยสู ตรของคุ ณ หมอเขี ย ว
ถ้าไม่ยบุ หรื อไม่เบาลง ก็จะไปหาคุณหมอทีโรงพยาบาล แล้วพีก็ทํายา 9 เม็ดเต็มทีเลย ทั<งแช่ ตัว อบ
เช็ ด และใช้ นํ<า ปั ส สาวะทาตัว ด้ ว ย ที หัว ใช้ ผ้ า ชุ บ นํ<า ย่ า นางโพกไว้ พอแห้ ง ก็ชุ บ นํ<า มาโพกใหม่
จน 5 วัน ยุบจริ ง ๆ จนน้องชายบอกว่า “ไม่น่าเชื อว่าไม่ได้กินยาสักเม็ดแล้วจะยุบได้” เพราะอาการ
ของพีเหมือนธาตุแตก เป็ นเหมือนศพเดินได้เลยค่ะเขาจึงคิดไม่ออกว่าจะหายได้ยงั ไงหากไม่ไปรักษา
กับคุ ณหมอทีโรงพยาบาล ตัวพีเองจิตวิญญาณก็หวันไหวบ้ างเหมือนกันนะคะ เพียงแต่ ได้ ธรรมะ
ซึงเป็ นยาเม็ดที 8 ของคุณหมอเขียว จนต้ องรวบรวมตั<งสติ รวมจิตวิญญาณทั<งหมด บอกกับตัวเองว่ า
เราต้ อ งกล้ า เราจะไม่ ก ลัว ตาย แล้ว ช่ วงที รั ก ษาตัวพี จะอยู่ค นเดี ย วนะ เพราะน้อง ๆ งานยุ่ง กัน
พอได้เวลาน้องถึงจะเอาอาหารมาให้ นอกนันพีก็จะทําตามยา 9 เม็ด ช่วงไหนจะแช่เท้า ช่วงไหนจะ
แช่ ทงตั
ั ว พีแหงวเห็ นพีเป็ นเยอะ เลยแนะนําให้ พีแช่ ท< ังตัว ซึ งพีก็ใช้ ย่านาง ใบบัวบก ใบเตย หรื อ
อะไรทีหาได้ เอามาให้ น้องช่ วยปั นผสมกับนํ<า แล้ วใส่ ในอ่ างเพือแช่ แช่ เย็นแบบนี<อยู่ 2 วัน อาการ
ก็ไม่ ดีขึ<น ทีพีไม่ ได้ ต้ม เพราะพีกลัวว่ าความร้ อนของนํ<าจะมากระทบกับความร้ อนในตัวพี แต่พอ
แช่เย็นแล้วไม่ดีขึน เลยลองเอาไปต้มดู ซึ งน้องอีกคนก็หาเปลือกแค เปลือกหว้ า หรื อเปลือกไม้ ฤทธิt
เย็นทีมีสรรพคุณฝาดมาให้ มีใส่ เถาใบย่ านางลงไปต้ มด้ วยค่ ะ ส่ วนใบก็เอาไปทํานําสมุนไพรฤทธิf
่น แค่วนั แรกทีได้แช่ รู ้ สึกได้เลยค่ะว่าดี นําอุ่นพอกระทบถูกตัวเรา ก็เริ ม
เย็นพีก็ตม้ เองให้นาพออุ
ํ
รู ้สึกสบาย ร่ างกายสบายขึน แผลก็เริ มแห้งลง พีเลยต้ มนํ<าแช่ ทุกวัน ต้ มเอง รั กษาเอง แล้ วก็พิจารณา

400
ดู ตั ว เองไป แค่ 5 วัน เท่ า นั< น แผลยุ บ แห้ ง เหมื อ นปาฏิ หาริ ย์เ ลย พอแผลหายก็ หยุด แช่ แต่ ย งั ต้ม
นําสมุนไพรไว้อาบอยู่ อาบนํา< สมุนไพรมาจนถึงปัจจุบันนีเ< ลยค่ ะ
พีคิ ดว่าการที พีรอดตายมาได้ เพราะใจสังค่ะ ใจสังว่าเราตายไม่ไ ด้ เพราะมี ภาระเยอะ
และก็เชื อเรื องบุญกรรมว่ าบุ ญกรรมมีจริ ง นึ กถึ งตอนที มี อาการเยอะ ๆ ว่า ถ้าหากเรากลัวเราคง
ไม่รอดแน่ ๆ ก็จะบอกกับตัวเองว่า ถ้ าบุญกรรมมีจริงเราก็จะไม่ ตาย หรือถ้ าความตายมาอยู่ตรงหน้ า
เราก็จะไม่ กลัว ถ้ามันถึงเวลาตายก็ให้ตายไปเลย พีมีขอกับน้องชายไว้ดว้ ยว่า หากไม่หายพีจะขอตาย
แบบนี ดี กว่าไปตายกับคุ ณหมอที โรงพยาบาล แล้ วก่ อนนอนพีจะนึ กถึงพ่ อ นึ กถึงพ่ อท่ าน นึ กถึง
คุ ณหมอเขียว ขอบารมีขอความดีที ท่ า นมีช่ ว ยให้ เรามีชี วิต อยู่ แล้ ว เราจะสร้ า งความดีเพิ มขึ <น
จะไม่ ประมาท จะดูแลสุ ขภาพ แล้ วก็เข้ านอน พอตืนเช้ าขึน< มา ไม่ ร้ ู พลังมาจากไหน ทําให้ เราดีขึ<น
ลุกเดินออกกําลังกายเหมือนไม่ ได้ เป็ นอะไรเลย ทั<ง ๆ ทียังมีแผลเต็มตัวนะ เหมือนมีใครเอาพลังมา
เพิมให้ จากเมื อวานที ยังป่ วยหนัก มาวันนี เราไม่เหมื อนคนป่ วยแบบเมื อวานนี เลย ก็ตอนที พีฟั ง
คุณหมอเขียวสอน พีเข้าใจทุกอย่างเลย เข้าใจว่าบุญกับกรรมนี จะทําให้เรามีชีวิตรอดได้ 5 อาทิตย์ นี<
ทําให้ พเปลี
ี ยนไปเลย
สุ ดท้ายนี อยากจะฝากถึ งทุ ก ๆ คนว่า คนทุกคนรั กเงิ นแล้วก็หลงงาน แต่ตอ้ งไม่ลืมดู แล
สุ ขภาพตัวเอง สุ ขภาพสําคัญทีสุ ด สําคัญกว่าเงินนะคะ บุญกรรมก็มีจริ ง ขอให้ทุกคนอย่าประมาท
ต้องทําบุญ ทําจิตใจให้ดีค่ะ”
(สุ นนั ทา เพียวไพบูลย์, สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 9. กรณี ศึกษา 1.4 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 47 พ่อแดงและแม่อุ๊ ให้สัมภาษณ์เมือปี 2556
ทีมา (เครื อข่ายจิตอาสาแพทย์วถิ ีธรรม, ภาพถ่าย. 2556)
“สาเหตุทีมาแพทย์ทางเลือก เพราะว่าไม่แน่ใจว่าพ่อแดงเขาจะมีชีวิตอยูน่ านไหม โดยตัว
ดิ ฉันเองก็ข วนขวายที จะหาความรู ้ ตรงนี ที จะมาดู แลพ่อแดง แต่จุดที สํา คัญที สุ ดก็คื อเศรษฐกิ จ
เพราะว่าถ้าค่ารักษาเกียวกับแพทย์แผนปั จจุบนั ค่าใช้จ่ายมันสู งมาก อาทิตย์หนึงอย่างน้อยก็ 3,500 บาท
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ทีนีเมือมาศึกษาเรื องเกี ยวกับแพทย์ทางเลื อกแล้ว ก็รู้ว่าสิ งทีพ่อแดงเป็ นจริ ง ๆ นัน ก็คือ
การใช้ร่างกายทีว่าทํางานมากเกินไปจนลืมดูแลตัวเอง แล้วตัวดิฉนั เองก็คิดว่าแพทย์ทางเลือกก็เป็ น
ทางออกทางหนึ ง เมือมาศึกษาจริ ง ๆ ก็พบว่าพ่อแดงก็เป็ นอย่างทีว่านันคือเรื องการบริ โภคอาหาร
ซึ งเมือเราศึกษาในแพทย์แผนปั จจุบนั จะพบว่าเขาจะให้กินเนือนมไข่ แต่วา่ แพทย์ทางเลือกนันไม่ใช่
เพราะแพทย์ทางเลื อกจะให้กินอาหารที ร่ างกายต้องการเพียงพอ แล้วก็ไม่สังสมพิษ อาการก็คือ
เส้นเลือดแตกทีก้านสมอง คุณหมอแผนปั จจุบนั ระบุวา่ จะมีอายุอยูไ่ ด้แค่ 3 วัน ถ้าไม่ผา่ ตัดก็คนไข้ก็
จะเสี ย ชี วิต แล้วดิ ฉันก็กาํ ลัง ลัง เลใจอยู่ หมอเขาบอกว่า ลองยานี ไหมที จะละลายลิ มเลื อด แต่ก็
ไม่แน่ใจเพราะว่าเป็ นยาตัวใหม่ เมือปี 2549 ดิฉนั ก็เลือกอย่างหลัง ไม่ผา่ แต่ใช้วิธีกระตุน้ ความรู ้สึก
ของพ่อแดงโดยใช้ดนตรี บาํ บัดทําให้ชีวติ ทีว่า 3 วันนันก็ยดื มาได้ตงแต่
ั 49 ถึง 50 วัน อาจารย์อุ๊ได้ไป
เข้าค่ายที ดอนตาลเมื อตุ ลาคม 2550 แล้วนําเรื องอาหารค่ะ อันดับแรกก็คือปรั บเรื องอาหารก่อน
เพราะว่าอาหารของคุ ณหมอเขียวนันเป็ นอาหารธรรมชาติ ทีอยู่ใกล้ทีสุ ด มีประโยชน์สูงสุ ดแล้วก็
ประหยัดสุ ด เอามาใช้ ก็ ป รั บ อาหารของพ่อแดงแล้วก็ ใ ช้นําสมุ นไพรฤทธิf เย็นสด ใช้ก ารโยคะ
ใช้การดี ท็อกซ์ การกดจุด การแช่ การพอก ระยะแรกนี การประคบนันเราใช้เยอะ แล้วก็ทีสําคัญคือ
ใช้ธรรมะ ธรรมะนีไม่ใช่ใช้กบั ตัวพ่อแดง แต่วา่ ใช้กบั ตัวดิฉนั เองทีทําใจไม่ได้ ทีทําใจไม่ได้เพราะว่า
จะต้องดูแลพ่อแดงแล้วก็จะต้องใช้เงินมาก จนกระทังดิฉนั ท้อแท้มาก โทรไปบอกลูกสาวว่าคุณแม่นี
ตัดสิ นใจว่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะ ลู กสาวดิ ฉันจึงบอกดิ ฉันว่า อนาคตของลูกอยู่ทีคุ ณแม่คนเดี ยว
ประโยคนี เองทําให้ดิฉันนันสู ้ ค่ะ ก่ อ นทีจะพบค่ ายหมอเขี ยวนี ดิฉั นท้ อ แท้ มากค่ ะ คุ ณหมอพู ด
ประโยคหนึงทีดิฉันถือว่ าเป็ นประโยคทองของดิฉันตอนนี< คือ “อย่ าหวังเกินกว่ าฤทธิtแรงทีเราทําได้ จริ ง”
เวลาดิฉันจะทําอะไรดิฉันคิดถึงตรงนี<แล้ วก็คิดถึงทีคุ ณหมอว่ า “โรคจะหายหรื อไม่ หายนั< นอยู่ ที
วิบากกรรม” ดิฉันเอามาปรั บใจตัวเองไม่ ได้ ปรั บใจคนไข้ เลย เพราะว่า ไม่อย่า งนันคื อตัวเองจะ
ไม่มีแรงสู ้ตรงนี ก็เริ มใช้ธรรมะมาปฏิ บตั ิแล้วก็มาบอกต่อ แต่ของพ่อแดงนี เขาวางแล้ว แต่ว่าคนที
ไม่วางนีคือตัวดิฉนั ก็พยายามทําให้ดีทีสุ ด ในข้อรู ้พกั รู ้เพียรเราก็ทาํ เมือก่อนคือดิฉนั จะทํางานตลอดเลย
คื อหวังว่าทุ กสิ งจะต้องหายจะต้องหายแต่ ว่าจริ ง ๆ มันไม่ใช่ แล้วก็ ศึกษาข้อมูลนี เจาะลึ กเลยค่ ะ
แต่ว่าสิ งทีได้ ประโยชน์ ของหมอเขียวก็คือการโยคะ กดจุ ด กายบริ หาร ตรงนี จะช่วยตัวดิฉันเองกับ
พ่อแดงได้มาก เราจะกดจุดแล้วก็นวด นวดให้แล้วก็ใช้กายภาพบําบัดด้วยค่ะ ตอนนี เรายังใช้แ ต่ว่า
ตอนเช้าจะเป็ นการฝึ กให้พอ่ แดงได้เดินค่ะ แล้วก็ทีสําคัญก็คือลูกสาวส่ งเทปธรรมะมาให้ ทุกครังทีนัง
อยูด่ ว้ ยกัน เราก็จะเปิ ดเทปธรรมะแล้วก็ทาํ ให้รู้สึกว่า ไอ้ ทีเราโลภมาก ๆ นั<นเราวางเรื อย ๆ วางเรื อย ๆ
วางเรื อย ๆ แล้ วทําให้ เห็นสั จธรรมทีว่ าชี วิตเราแค่ นี<เอง เราไม่ ต้องการอะไรมาก แต่ ในบั<นปลายของ
ตัวดิฉันคิดว่ าก่ อนทีจะตาย ก่ อนทีจะวางร่ าง จะทําประโยชน์ ให้ แผ่ นดินเหมือนกับทีพ่ อหลวงให้ ค่ะ
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ที สํา คัญคื อทํา ตัวอย่า งให้เห็ น แต่บ างคนเขาก็ม องว่า เรานี เพี ยนค่ะ เขาก็ม องว่า เพี ยน
เขาว่า อะไรบ้า งที กิ น แต่ผ กั อย่า งเดี ย วอย่า งดี ก็มี ป ลา พวกหมูไ ก่ พ วกนี ไม่ไ ด้ท านตังแต่ปี 2550
เห็นพัฒนาการของพ่อแดงจากเดิมคือ จากทีนอน แล้วก็ลุกนังไม่ได้ ฝึ กนังให้ได้ แล้วก็ฝึกยืนให้ได้
ฝึ กเดิน อาศัยการพยุง ต้องอาศัยการจับด้านหลัง เพราะว่าในลักษณะของคนไข้ทีเป็ นเส้นเลือดใน
สมองแตกแล้ว มันจะมีการซึ ม เมือก่อนพ่อแดงเดินได้ตลอด แต่วา่ พอช่วงระยะเวลาหนึ งก็คือมันมี
การซึ มทีจุดเดิม ทําให้กล้ามเนื ออ่อนแรง แต่วา่ ดิฉันก็เริ มต้นใหม่ไม่เคยท้อ ก็รู้ว่าสาเหตุโรคนี เป็ น
แบบนี แต่ว่าดี กว่าที เราไม่พยายามเลย สิ งที พัฒนามากก็คือการพูดฝึ กร้ องเพลง เพลงดนตรี ไทย
ก็เลยรู ้สึกว่าตัวนี จะเป็ นตัวทีทําให้เรามีความสดชื น ความจําเริ มดี ขึน แล้วก็ทีสําคัญก็คือจากทีบอก
อาจารย์วา่ เรามีการโยคะ แช่มือแช่เท้า ขาทีว่าเคยเกร็ ง กล้ามเนื อขาก็เข้าสู่ ภาวะปกติ มือทีเคยเกร็ งก็
ดีขึน โยคะมีส่วนช่วยได้มาก แปรงฟั น โกนหนวด แล้วก็แต่งตัวเอง พับผ้าช่วยเช็ดโต๊ะ ช่วยไปเอา
อาหารมาแล้วก็ช่วยเปลียนวาล์วถังแก๊สให้ค่ะ แล้วอย่างก๊อกนํา พวกก๊อกนําทีใส่ วงแหวนนี พ่อแดง
จะช่วยทําให้ เพราะว่าให้เขารู ้วา่ เขามีศกั ยภาพ รับโทรศัพท์ คอยเฝ้ าบ้านบอกว่าใครมาหา
การเจ็บป่ วยครั งนี เป็ นประสบการณ์ ทีจะให้เราได้รู้ว่า พวกเราละเลย เรามัวทําแต่งาน
เราไม่เพียงพอกับชี วิตค่ะ กิ เลสทําให้เราถมเท่าไรก็ไม่รู้จกั เต็ม พอหลังจากทีดิฉันพบหมอเขียว
ดิฉันรู้ เลยว่ า เรากินเท่ านี<ให้ พอดีให้ พอเพียง อย่างของในหลวงใช้หลักตรงนี แล้วก็จากทีดิฉนั พลิ ก
พลิ กผ่านชี วิตมาได้มากก็คือ ค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ทีเราใช้ จ่ายเยอะ เราลดลงค่ ะ ลดลงอย่ างมากเลยค่ ะ
แล้ว ที สํา คัญ ก็คื อ นํา ข้อมูล ที พ่อ แดงป่ วยแล้ว แก้ไ ขได้ด ้วยการแพทย์วิถี พุท ธนี เอาไปเผยแพร่
ให้ผูอ้ ืนได้มีความรู ้ ในการดูแลตัวเอง ทีสําคัญคือ เราต้องทําตัวอย่างให้เห็ น และได้เก็บสมุนไพร
นําไปแจกเพือน ไม่ได้ขาย การช่วยเหลือผูอ้ ืนทําให้เรามีความสุ ขใจ
จิตวิญญาณของการให้ไม่ใช่ จิตวิญญาณของการเป็ นผูร้ ับ เราให้มากเราก็รับมาก เราวาง
หลาย ๆ อย่าง ในชี วิตเราจะไม่ได้อะไรเลย นอกจากความดี ความชัว แผ่นดิ นนี เราก็เอาไปไม่ได้
ไม่มีใครทีว่าตายไปแล้วก็กาํ มื อมีแต่แบทังสิ น เราวาง เราวาง เราวาง ในทีสุ ดเราก็จะสงบ อย่างที
บอกอาจารย์ค่ะ ถ้าเราไม่เพียรพยายามทํา เราก็จะไม่ได้อะไรเลยค่ะ ดิฉนั ก็อยากจะบอกว่า เพราะว่ า
พบจิตอาสา พบหมอเขียว ถึงพลิกผันชี วติ ของดิฉันเป็ นแบบนี< ก่ อนทีเราจะถูกความล่ มจมของชี วิต
การอับปางค่ ะ ตอนนีท< าํ ให้ เรารู้ สึกว่ าเรามีความสุ ขนะ”
(พ่อแดงและแม่อุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพันธ์ 8. กรณี ศึกษา 1.28 ภาคผนวก ก.)
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ภาพที 48 ภิ ก ษุ ส มบูรณ์ สมาจาโร ร่ ว มกิ จกรรมการสวดมนต์ใ นค่า ยสุ ข ภาพแพทย์วิถี ธ รรม
เมือวันที 20 เมษายน 2558
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่าย. 2558, เมษายน 20)
“เป็ นพระภิกษุ อยูว่ ดั โยธิ นประดิษฐ์ ตําบลสําโรง จังหวัดสมุทรปราการ มาบวชในปี พ.ศ.
2554 ก่อนหน้านี เป็ นผูร้ ับเหมาเฟอร์ นิเจอร์ ตบแต่งภายใน นิ สัยส่ วนตัวไม่ดืมสุ ราและไม่สูบบุหรี
ดูแลตัวเองอยูแ่ ต่รับประทานเนื อสัตว์ต่าง ๆ เมือก่อนไม่รู้เรื องธรรมใด ๆ มารู ้ตวั ว่าป่ วยตอนปี พ.ศ.
2550 ตอนนันมีอายุ 36 ปี ปั จจุบนั อายุ 44 ปี คือนอนอยู่คลําไปพบก้อนเนื อ ตรงกลางด้านซ้าย
หมอได้นดั ตรวจตามขันตอนหลักการแพทย์แผนปั จจุบนั
อาตมาได้คลําไปพบก้อน ตรงเชิ งกรานด้านซ้าย ซึ งขยายตัวขึนเรื อย ๆ หมอได้นดั ตรวจ
ตามขันตอนได้เอาผลชิ นเนื อไปเข้าห้องแล็ป ทราบว่า เป็ นเซลล์ม ะเร็ ง ตัวหนึ งเข้า ไปในกระดู ก
เป็ นเซลล์มะเร็ งทีพบไม่บ่อยน้อยคนจะเป็ น เมือผ่าตัดได้ใช้ชีวิตปกติ ต่อมาอีก 6 เดือนก็ขึนมาอีก
ตรงเชิ งกรานส่ วนกลาง คือมันต่อเนื องมาและค่อย ๆ ใหญ่ขึน มีความวิตกอยู่บา้ ง ได้ทาํ การรักษา
โดยพึงพาหมอแพทย์ปัจจุบนั ซึ งก้อนที 2 นี ใหญ่มาก แข็งด้วย ซึ งหมอไม่รับผ่าตัดให้ จึงได้ถูก
ส่ งตัวมาที โรงพยาบาลแห่ งที หนึ ง หมอบอกว่าเป็ นมะเร็ ง ที กระดู ก เชิ ง กรานที ซึ งก้อนใหญ่ม าก
หมอบอกมีเคสแบบนี ทีทําการผ่าตัดเอากระดูกเชิ งกรานออกทีต่างประเทศ แต่ไม่ได้บอกว่าผลเป็ น
อย่างไร ตอนนันหมอก็ไม่พร้ อมจึ งส่ งมาที โรงพยาบาลแห่ งทีสอง หมอที โรงพยาบาลแห่ งทีสอง
บอกว่า “ห้าสิ บ ห้าสิ บ” เพราะอยู่ในตําแหน่งทีสําคัญมาก จึงตัดสิ นใจไม่ผา่ ตัด และทิงช่วงเวลามา
1 ปี ก้อนยิงโตขึนเรื อย ๆ และลําบากมากขึน กินอาหารน้อยลง มันใหญ่คาตั
ํ ว ไปเบียดทีท่อปั สสาวะ
ทําให้ปัสสาวะบ่อย ปั สสาวะราดไหลตลอดทาง อันไม่อยู่ ลําบากมาก คิดว่าทําไมไม่ตายสักทีนะ
และลามไปกระเพาะปั สสาวะ จึงได้ตดั สิ นใจผ่าตัดเมือปี พ.ศ. 2553 เอากระเพาะปั สสาวะออก
เอาออกไปหมดเลยแล้วเอาลําไส้ เล็กมาต่อเป็ นท่อปั สสาวะแทน และเอาปลายลํา ไส้ เล็ก มาออก
หน้าท้อง โดยมีถุงรองรับปั สสาวะอยูท่ ีหน้าท้อง ซึ งต่อมาได้ตดั สิ นใจบวชเป็ นพระภิกษุเมือปี พ.ศ.
2554 ก็ดูแลรักษามาเรื อย ๆ แต่เซลล์มะเร็ งยังคงลุกลามมาเกิดทีกระดูกเชิ งกรานส่ วนล่างด้านขวา

404
ใกล้กบั ระบบขับถ่ายตรงลําไส้ใหญ่บริ เวณใกล้ทวารหนัก ก้อนไม่ใหญ่ประมาณ 3-5 เซนต์ จึงทํา
การผ่าตัดอีกครังเป็ นครังที 3 ทีโรงพยาบาลแห่ งทีสาม โดยตัดเชิ งกรานด้านขวายาวไปถึ งสะโพก
เหลือต้นขาปกติมีหมวกหุ ้มตรงข้อสะโพก แต่ของอาตมาจะถูกเลาะเหลือแค่กระดูกชนกันนิ ดเดียว
และทําให้เสี ยระบบขับถ่าย ต้องมาขับถ่ายหน้าท้อง คื อหมอตัดก้อนนันออกไปพร้ อมกับกระดู ก
เชิ งกรานส่ วนขวาด้านล่างจนถึ งข้อสะโพกออก ตอนนี เหลือแค่ตน้ ขาต่อกับข้อสะโพก ซึ งข้างซ้าย
โดนนิดหน่อยจากการผ่าตัดครังนี
สภาพจิตใจตอนนัน เมืออาตมาคิดถึ งตอนก่อนการผ่าตัดมันทรมานมาก คิดแล้วอย่างนี
สะดวกกว่าถึ งแม้จะไม่มีอวัยวะสําหรับขับถ่ายเลยทังอุจจาระและปั สสาวะ และไม่ค่อยรู ้ตวั ด้วยว่า
จะออกมาเมื อไร อี กทังอันไม่อยู่อีกด้วย จึ งสะดวกสําหรั บการขับถ่ ายที ไม่ป กติ นี คิ ดแต่เพียงว่า
ทําอย่างไรจะไม่ให้มนั หนักไปกว่านีก็พอใจแล้ว
การขับถ่ายอุจาระ ปั สสาวะบ่อย อาตมาว่าก็ปกติ ดี แต่จะดูทีอาหารที กิ นเข้าไป ถ้าเป็ น
อาหารย่อยง่ายก็ขบั ถ่ายออกมาเร็ ว ได้มีอาจารย์ท่านหนึงได้แนะนํา “คุณเป็ นมะเร็ งอย่างนี อันดับแรก
คุณต้องหยุดเรื องการรับประทานเนือสัตว์ และให้มามุ่งหาทางธรรม มาศึกษาให้เข้าใจ”
การรับประทานอาหารแพทย์พยายามให้กินไข่ แต่ตนเองพยายามเอาออก จะหลี กเลี ยง
ญาติโยมมาเยียมก็จะทําอาหารเจมาให้รับประทาน ซึ งเริ มกิ นเจมาตังแต่ปี พ.ศ. 2553 แล้ว แรก ๆ
คุณหมอคิดว่าหลังผ่าตัดจะเดินไม่ได้เลยแต่อาตมาเดินได้ หลังทีผ่าตัดก้อนที 3 ทีเป็ นก้อนทีเล็กลง
เหลือประมาณ 5 เซนต์ ซึ งก้อนที 2 นันใหญ่ถึง 4.6 กิโลกรัม แต่ตอ้ งเสี ยระบบขับถ่ายอุจจาระไป
และกระดูกเหลือน้อยมาก คุณหมอบอกว่า “ต้องหาอะไรเสริ มคิดว่าจะเดินไม่ไหว” แต่เราก็เดินได้
และต่อมามีการผ่าตัดก้อนที 4 และก้อนที 5 ทีนิ งมาเกือบ 2 ปี ทีเล็กลงประมาณ 2 เซนต์ ตามลําดับ
ซึ งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไตมีปัญหามีเลือดออกในไตอย่ างมาก เพือนได้ ศึกษาการแพทย์
ของคุ ณหมอเขียว ได้ แนะนํ าเรื องอาหารปรั บสมดุ ล การทํานํ<า สมุ นไพรฤทธิt เย็นสด ระหว่ างอยู่
โรงพยาบาลรั กษาไต มีญาติโยมทําอาหารแบบแพทย์ วิถีพุทธมาให้ ทาน แต่ ไม่ เต็มร้ อย เพราะยัง
ไม่ เข้ าใจนั ก แต่ ก็ลดเรื องความเค็มและสารปรุ งแต่ งต่ า ง ๆ จื ดกว่ าทีเคยรั บประทานมา เมื อก่ อน
ไม่รู้เรื องการปรับสมดุ ล เวลาร้ อนก็เอายาพวกนําเต้า แก้ร้อนใน ไม่รู้ว่าสมุ นไพรร้ อนเย็นเป็ นอย่างไร
ระหว่างอยูใ่ นค่าย ปกติจะนังนาน ๆ ไม่ได้ มันจะบวม เพราะระบบนําเหลืองในร่ างกายเสี ยหายไปมาก
จากผลการผ่าตัดโดยเฉพาะท่อนขาด้านบน จะบวมอยูต่ ลอดเพราะไปนังกดทับกระดูก และเราเหลือ
กระดูกอยูข่ า้ งเดียว อีกข้างไม่ทบั จะบวม ทางข้างขวาไม่มีรับมีแต่กระดูกข้างซ้ายอย่างเดียว นังเดิน
นานจะบวม คิดว่ ามาจากอาหารและนํ<าสมุนไพรฤทธิt เย็นทีดืมทุกวัน มันจึ งไม่ บวม เหมือนปกติ
หรือนังกินข้ าวนาน ๆ ก็จะบวม ต้ นขาจะแข็ง นังมานีไ< ม่ บวมเลย มันน่ าจะดีขึน< นะ
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ตังแต่ผ่าตัดมาอาตมาไม่พึงใครทําเองได้ เองทุกอย่าง ทังถุ งปั สสาวะและอุจจาระถ้ามัน
เต็มก็ไปเททิง ปกติถุงปั สสาวะและอุจจาระจะมีปลายเปิ ดได้เพือทําความสะอาดและนํามาใช้ได้อีก
แต่อาตมานําถุ งอุจจาระมาดัดแปลงเอาถุ งพลาสติกอย่างหนาแต่เหนี ยวนุ่ ม ขนาด 6 คูณ 14 ราคา
ไม่ถึง 10 บาท มาสวมแทนถุ งอุ จจาระทีแพทย์แนะนํา เพราะราคาใบละ 60-70 บาทต่อใบ แต่
ถุงพลาสติกนีแค่ ใบละไม่ถึงสตางค์ เพือขับถ่ายแล้วก็ทิงไปได้เลย ปกติขบั ถ่ายวันละ 3-4 ครังต่อวัน
ทําให้ประหยัดได้เยอะ หมอโรงพยาบาลแห่งทีสามยังเห็นด้วยไม่ได้คดั ค้านแต่อย่างใด
อาตมาได้กวั ซาตรงที บวมครั งหนึ ง และเมื อวานมี อาการท้องอื ด ปวดท้อง อึ ดอัดมาก
มี โ ยมท่า นหนึ งได้นาํ ขวดดี ท อกซ์ ม าถวายอาตมา ตอนแรกก็เ กรงอยู่ว่า จะทํา ได้ไ หม ห่ ว งว่า
สายดี ทอกซ์จะระคายเคืองไหม แต่จากทีจับดูสายมันนิ ม ปกติระวังทวารเทียมไม่ให้โดนกระแทก
ต้อ งทํา เบา ๆ มื อ ได้ล องค่ อ ย ๆ ใส่ ส ายดี ท็ อ กซ์ เ ข้า ไปช้ า ๆ ไม่ รู้ สึ ก เจ็ บ หรื อ ผิ ด ปกติ อ ย่ า งไร
ไม่ระคายเคือง ค่อย ๆ เข้าไปประมาณ 5-7 เซนต์ ใช้นาสมุ
ํ นไพรประมาณ ครังละ 100 ซี ซี เข้าไปใน
ลําไส้ใหญ่ นําสมุนไพรเข้าไปและระบายพิษร้ อนออกมาเลย จะกลันไว้ไม่ได้ ทําประมาณ 5 ครัง
อุจจาระได้ออกมาบางส่ วน เมือทําเสร็ จไม่มีอาการปวด หรื ออึดอัด ทําให้รู้สึกเบาโล่งสบายท้องขึน
ต้องลองทําดูสายมันนิมสวมใส่ ง่ายจะช่วยให้ดีขึน
ซึ งระหว่างทีป่ วยอาตมาเข้าใจเรื องกรรมนะ เรื องของการให้ผลของกรรม มันต้องมีเหตุ
ทีมา และได้ศึกษามาระยะหนึ งก่อนผ่าตัดก้อนใหญ่ (ก้อนที 2) มีการทําความเข้าใจในสภาพทีเรา
เป็ นอยู่ มีการนังสมาธิ ไม่ให้วติ กเกียวกับโรค อาตมาเชื อเรื องวิบากกรรม ในอดีตไม่ดืมเหล้า ไม่สูบ
บุหรี แต่มีกิจกรรมตกปลากับเพือน ๆ ตามเขือน ตามบ่อได้ปลามา ก็ให้คนอืนทําหรื อบางครังก็ทาํ เอง
ทุบหัว ผ่าท้อง เป็ นวิบากของเรา เป็ นเหตุให้เราต้องมาโดนผ่าตัด 5 ครัง ทําให้มีทวารเทียม ทัง 2 ข้าง”
(ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 9. กรณี ศึกษา 1.56 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 49 คุณสุ นทร เอียมพินิจ ให้สัมภาษณ์ เมือวันที 17 มิถุนายน 2556
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่าย. 2556, มิถุนายน 17)
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“ทํางานในโรงกลันของบริ ษทั แห่ งหนึ ง ซึ งต้องคลุ กคลี กบั สารเคมีมา 30 ปี ในห้องแล็ป
เป็ นโรคปวดข้อ ปวดหลัง ปวดเข่าและ มี สารเคมี ใ นเลื อด รวมทังสารก่ อมะเร็ ง เคยไปรั กษามา
ทุกแผน ค่าใช้จ่ายสู งมาก โดยเฉพาะไคโรแพ็คติก แต่บริ ษทั ดูแลอย่างดี จ่ายไม่อนั เคยไปทํา MRI
หมอลงความเห็นว่าต้องผ่าตัดเปลียนข้อที 7 ใช้ ไททาเนี ยม เฉพาะค่าผ่าตัด 3 แสนบาท ค่ารักษา
4 แสนบาท โชคดี ทีได้ใช้นาย่
ํ านางบําบัด ใช้ เวลา 6 เดือนร่ างกายดีขึน< มาก เมือไปตรวจทีมหิ ดล
ผลปรากฏว่าสารเคมีต่าง ๆ ทีตกค้างในร่ างกายสู ญสนิทไม่มีเหลืออยูเ่ ลย จึงเป็ นอันว่า ไม่ตอ้ งผ่าและ
ใช้จ่ายเงิ นถึ ง 7 แสนบาท มาเข้าค่ายในครั งนี จึ งพาเพือน ๆ และครอบครั วมาด้วยกันถึ ง 12 ชี วิต
ทุกคนแฮปปี มาก ได้เห็นประสิ ทธิ ภาพของนําปั สสาวะ เมือก่อนมา ไปนวดโดยใช้ลูกประคบทีร้อนมาก
จนหลังไหม้ จึงใช้นาปั
ํ สสาวะทา ไม่กีวันก็หายเป็ นปกติ แผลไม่ติดเชือและไม่มีร่องรอยเลย”
(สุ นทร เอียมพินิจ, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 17. กรณี ศึกษา 1.111 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 50 คุ ณ กิ งแก้ว ฉัต รมณี ว ฒั นา จิ ต อาสาแพทย์วิถี พุท ธ ร่ ว มบํา เพ็ญ กิ จ กรรมค่า ยสุ ข ภาพ
ณ ศูนย์เรี ยนรู ้ สุขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สวนป่ านาบุญ 3 อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ทีมา (เครื อข่ายจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, เมษายน 2)
“ชื อ กิงแก้ว ฉัตรมณี วฒั นา ค่ะ ก็เป็ นผูป้ ่ วยทีเคยเข้ารับการอบรมเหมือนทุกท่านสัก 6 ปี
ทีแล้วทีจังหวัดตรังค่ะ สาเหตุทีต้องไปเข้าค่ายสุ ขภาพทีตรังเพราะว่าปวดข้อปวดกระดูก เราก็ตอ้ ง
รั ก ษาหมอโรคกระดู ก โรงพยาบาลก็ต อ้ งเป็ นโรงพยาบาลดัง ๆ หน่ อย เชี ยวชาญด้า นกระดู ก
พอต่อมาเราก็ได้อีกโรคหนึง โรคตา เราก็ตอ้ งรักษาโรงพยาบาลดังอีกเหมือนกันนะคะ เพราะว่าชี วิต
คนกรุ งเทพอ่ะ มีหมอเฉพาะทางในทุกด้าน เราก็รักษาอยู่ 2 โรคนี แล้วคุณหมอก็มาบอกข่าวดีกบั เรา
ว่า ค่าไตคุณได้อีกโรคแล้ว คือ โรค SLE ก็เป็ นโรคพุ่มพวง เป็ นโรคแพ้ภูมิคุม้ กันของตัวเอง เราจะ
เป็ นคนสะอาดมากเลย คือเวลาเราจะกินอะไรนี ถ้าไม่ชอ้ นกลางฉันก็ไม่กิน แล้วช้อนของเรานี ต้อง
ลวกนําร้ อนก่อน ก็ตอ้ งมีอุปกรณ์ ส่วนตัวนะคะ ก็รักษามา SLE เราก็โอเคก็ตอ้ งยอมรั บแต่ก็เศร้ า
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ในใจลึก ๆ ก็หาหมอตรงไหนมีหมอดีทีไหนเราก็ไป ค่าใช้จ่ายก็บานเข้ามาเรื อย ๆ แต่เราก็ ก็เราเป็ น
คนที หาเงิ น เก่ ง ก็ จ่ า ยไป ๆ ที นี มัน คล้า ย ๆ ว่ า งานเริ มทํา ไม่ ค่ อ ยได้เ ดิ น ไม่ ค่ อ ยได้ ร่ า งกายก็
ไม่เห็ นมันจะดี ขึนเลย แล้วก็หมอก็มาพูดอี กว่า ไตคุ ณเริ มไม่ดีแล้วนะ คุ ณต้องหาหมอโรคไตอี ก
เราก็โหแค่นีแบบมันเหมือนมันรับไม่ไหว แค่นีก็แย่อยู่แล้วฉันเป็ นโรคแล้ว กระดูก ตา SLE แถม
โรคไตค่ะ แล้วหมอกระดูกก็มาคุยให้ฟังอีกว่า “คุณต้องหาหมอโรคตับแล้วนะ” มันไม่ไหว จําได้วา่
ค่ายาอย่างเดี ยวนี เดื อนละ 20,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายแล้วไม่รวมทีพีน้องบอกยาสมุนไพรนี ดี
เซ็ ทละ 10,000 บาท ยังไม่รวมฝั งเข็มเราก็รู้สึกเหนื อยแล้วก็ทอ้ แท้มาก แล้วก็ตอนนันก็มีลูกสาว
ยังเล็ก เราก็คิดว่า โหชีวติ เรานีถ้าเรารักษาไปอย่างนี แล้วถ้าเวลาเราก่อนจะ เราก็ไม่รู้จะตายเมือไรนะ
รู ้ แหละคงต้องตายเพราะว่ามันคงไม่เห็ นมี ใครหายเลย พุ่มพวงก็ตายขนาดเขามี เงิ นตังเยอะแยะ
กว่าเรา เรามีเงินแค่นีเอง แล้วก็เราก็คงไม่ คือคงรักษาไปแต่วนั หนึ งก็คงต้องตายใช่ รักษายังไงก็ตอ้ ง
ตายอยู่ดี ตังสติรักษาดี กว่า ก็เลยไปหาหมอคนหนึ ง ชื ออาจารย์สมบัติ อาจารย์เป็ นทีปรึ กษาให้หนู
ได้ไหม หนูจะตังสติรักษาแล้ว อาจารย์หมอก็บอกได้ เขาก็รู้สึกว่าเราคงจะท้อแท้นะ เพราะว่าเวลาที
เราท้อ แท้ โรคมัน จะรุ ม เราเลยนะคะมัน จะมาที ที พูด มา 4-5 โรคนี ในระยะเวลา 2 เดื อ น
ในระยะเวลา 2 เดื อนชี วิตมันไม่มีพลังไม่มีแรง นังตรงไหนมันก็จะหลับจะหลับตรงนัน มันเพลี ย
มันเหนื อย มันไม่ มี แรง แม้แต่ท าํ อะไรก็เหนื อย อาจารย์พูดมาคําหนึ งว่า คุ ณ จําไว้เถอะพุ่ม พวง
เขาไม่ได้เป็ น SLE ตายหรอก อ้าว แล้วเขาเป็ นอะไรตาย ตับกับไตเขารับยาต่อไปไม่ไหวอีกแล้ว
เขาพูดแบบนี คุ ณจําเอาไว้ เมย์ก็จาํ ไว้ แต่ผมว่านะธรรมชาติ บาํ บัดน่ ะได้ผลสุ ด ก็บงั เอิญเดชะบุ ญ
เหมือนฟ้ าถี บมา หมอเขียว 0 บาท เขารั กษากันเป็ นหมื น มันยังไม่หายเลย ตอนนันเข้าใจว่ามัน
ไม่หายหรอก เดี„ยวมันก็ตอ้ งไปตายวัดใดวัดหนึ ง เดี„ยววัดนูน้ ดังวัดนี ดัง เดี„ยวไปหาทีตายสักวัดหนึ ง
เมย์ก็คิดอย่างนันเมย์ก็ร้องไห้ไปตลอดทางเลย เศร้ า จิตใจเศร้า กระเป๋ าทีแบกไปใบก็ไม่ค่อยใหญ่มาก
เดินทางขึนรถไฟก็เดินทางเข้าไปทะเลธรรม
ค่อย ๆ ดีขึนภายใน 5 วันทําครบหมด 9 เม็ดเขาให้ทาํ อะไรก็ทาํ ๆ ไปเถอะ ไม่รู้หรอกว่า
มันจะหายหรื อเปล่า กัวซา แช่มือแช่เท้าก็แช่มนั ก็ค่อย ๆ ดีขึนแล้วเราก็ไม่รู้ ไอ้ชีวิตชี วามันก็กลับมา
เพราะว่าความเจ็บปวดมันค่อย ๆ หายไปอะไรอย่างนี กระเป๋ าทีลากมาด้วยความหนักฉันมาคนเดียว
ฉันเป็ นคนป่ วยใกล้ตาย มันหนักแสนหนัก แต่จบการเข้าค่ายนี มันเบา ความรู ้สึกมันเหมือน ฉันแค่
เป็ นสิ วนี อะไรอย่า งนี ชี วิต แล้วเราก็ก ลับ บ้า นด้วยความเบิ ก บานแจ่ม ใสเลย แล้ว ก็ไ ปต่อที ค่า ย
มุกดาหาร แล้วรู ้สึกว่าสู ตรนีมันจะตายเย็นตายธรรมชาติดว้ ย ไม่ตอ้ งเอาอะไรมาเสี ยบเรา ใช่ไหมคะ
เราก็บอกคุ ยกับครอบครัว ครอบครัวเขาก็เอาอย่างนันเหรอ เราก็บอกเอาอย่างนี แหละ แต่เขาก็เห็ น
เราดีขึน เข้าค่ายนีหมอก็จะแบบว่าค่ายหมอก็เป็ นค่าย 0 บาทอย่างนี แล้วแต่ทีว่าคนนี ทีจะมีจิตทีว่าจะ
ช่วยอย่างนี นะ ก็เราก็คิดว่าเราได้อะไร ๆ มามากมาย มันทําให้ชีวิตเราก็เลยคิดว่า ตรงนี<แหละทีมัน
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เป็ นสิ งทีเราค้ นหามาตลอดชี วติ คือตัวเองเคยคิดว่ าถ้ าฉันรวยถ้ าฉันมีเงินฉันจะช่ วยเหลือคน แต่ เราก็
พอมีเป็ นฐานะชั< นกลาง หมอยังอยู่กระต๊ อบเลย หมอยังช่ วยคนได้ ต< ังเยอะแยะ แล้ วเราเราเป็ นคน
ชั< นกลาง แล้ วทีทีคิดว่ าเป็ นคนมีอุดมการณ์ ทีอยากจะทําอะไรเพือสั งคม ตรงนี<นีพอหมอประกาศว่ า
อยากจะช่ วยคน แล้ วก็หาคนมาช่ วย เราจึงได้ มีความคิดว่ าสมัครใจอยากจะมาเป็ นจิตอาสาเพราะว่ า
วันนั< น ถ้ า วันนั< นไม่ มีจิ ต อาสาทีเสี ยสละ มาทํา ค่ า ยให้ เราแต่ พ อมาวันนี<จ ากการทีเราได้ บํา เพ็ญ
ก็ขอบคุ ณ ขอบคุ ณท่ านอาจารย์ หมอเขียว ขอบคุ ณเพือน ๆ จิ ต อาสาทีให้ เมย์ เป็ นส่ ว นหนึ งของ
การได้ ร่วมบําเพ็ญ คือ ขอบคุ ณทีให้ ไ ด้ เป็ นส่ ว นหนึ งของการร่ ว มบํา เพ็ญ เพราะว่ า ชี วิต นี ตั< งแต่
เจอหมอเขียวมา ชี วิตมันเจอแต่ สิงดี ๆ ไง แบบเมย์ หาเงินน้ อยไป 80% แต่ มันไม่ มีค่าเลย กับเงินที
เราจะหาได้ กบั สิ งทีเรามีอยู่เพราะว่ าพอถึงวันนี< ถ้ าให้ เมย์ ตายวันนี<เมย์ ก็พร้ อมทีจะตาย เพราะคิดว่ า
ได้ ทาํ หน้ าทีของได้ สมกับทีเกิดมาเป็ นคนแล้ ว”
(กิงแก้ว ฉัตรมณี วฒั นา, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณี ศึกษา 2.22 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 51 คุ ณตะวันเดื อน วรรณวงษ์ จิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ได้ร่วมบันทึกภาพในค่ายจิตอาสา
แฟนพันธุ์แท้ - พระไตรปิ ฎก เดือนตุลาคม 2557
ทีมา (สมศักดิf ทับเนียม, ภาพถ่าย. 2557, ตุลาคม 24)
“อาการทีป่ วย ไฟไหม้ตามผิวหนังบริ เวณมือเท้าสองข้างสาเหตุของโรค เกิ ดอุบตั ิเหตุไฟ
ลุกไหม้จากการผลิตขึผึงเพราะได้เปลียนวิธีจากเดิม ทีใช้การตุ๋น แต่มาเป็ นการตังพาราฟิ นละลายใน
หม้อใบเดี ยวตังตรงบนเตา เนื องความร้ อนจัด ที ระอุในหม้อ ส่ วนผสมนํามันสกัดสมุ นไพรเดื อด
ระวังโดยยกหม้อลงจากเตา เพราะถ้าเทเอธิ ลแอลกอฮอล์ ความร้ อนจะล้นหม้อแน่ จึงยกหม้อออก
จากเตาถ่าน ก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้ว เพราะหม้อทีเดือดได้ห่างจากเตาไกลแล้ว จึงเทส่ วนผสมของ
สมุ นไพรที สกัด ด้วยเอธิ ล แอลกอฮอล์ เทครั งแรกเดื อดแรง พอเทครั งที สอง เดื อ ดมากกว่า เดิ ม
ท่วมปากหม้อนิ ดหน่อย พอเทครังทีสาม ไอระเหย ของส่ วนผสมได้วิงไปทีเตาถ่านเปลวไฟ ทีลาม
มาเป็ นสาย ถึ ง กะละมัง ที ถื อ อยู่ ไฟลามที ผ้า กัน เปื อน ไหม้ที เสื อผ้า โดยเฉพาะรองเท้า ที สวม
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เป็ นรองเท้านาโนทีดูดซับนํามันไว้ จึงเป็ นเชื อเพลิ งไฟลุ กท่วมหลังเท้า ผ้ากันเปื อน ดึ งออกไม่ได้
เนืองจากเป็ นเข็มขัด เนื องจากตนเองมีสติระหว่างไฟลุกไหม้ไม่โยนนําสมุนไพรทีมีส่วนผสมเอธิ ล
แอลกอฮอล์ทิง แต่พยายามถือการมังยา ไปไว้อีกจุด ซึ งห่ างไกลจากเตา จากนันจึงวิงออกจากหลังบ้าน
มาทีหน้าบ้าน มีคนจะฉี ดนําใส่ แต่ได้หา้ มเพราะเกรงแผลจะพอง
สภาวะจิตตอนทีไฟลุ กไหม้ ความตายเพียงเสี ยววินาที เห็ นความเกิ ดดับทีเราคาดไม่ถึง
ทําให้เราหมดอนาคต จบชีวติ ได้ หากไฟไหม้บา้ นทรัพย์สินเสี ยหายหมดไป เราจะทําอย่างไรดี แต่ก็
มีจิตแวบมาว่ายาทีผลิ ตได้ช่วยเหลื อผูค้ น เป็ นประโยชน์ต่อผูค้ น จึงไมเกิ ดความทุกข์ ความยึดติ ด
หมดก็หมด ด้วยเดชะบุ ญ เหตุ การณ์ น่าจะเลวร้ ายมากกว่านี เพราะมี เชื อเพลิ ง เคมี ส่ วนผสมของ
แอกอลฮอล์ แต่ความเสี ยหายเกิดไม่มาก และได้รับบาดเจ็บเพียงคนเดียว ไม่ตอ้ งพาคนอืนเดือดร้อน
ไปด้วย แต่อย่างบุญเมือถึงคราวเดือดร้อนก็มีคนมาช่วยทันเวลา มาดับเพลิง เมือบาดเจ็บก็มีจิตอาสา
หลายคนช่วยกันดูแลจังหวะต้องการความช่วยเหลือ เพราะช่วงแรกสามารถไม่สามารถช่วยตนเองได้
ทังมือและเท้า
กลไกการเกิดโรคและการหายของโรคเกิ ดจากภาวะร้อนเกิ นไม่สมดุล ระคายผิว สัญญา
ของชี วิตก็จะส่ งนําไปดับความร้ อน จึ ง เกิ ดถุ ง นําเพื อขับ พิษ ร้ อนเย็นไม่ส มดุ ล ดัง นันถ้า เรามี วิธี
ระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไปสัญญาของชีวติ ก็ไม่ตอ้ งส่ งนําไปดับความร้อนจะหายเบืองต้น วิธี
ดูแลและปฏิบตั ิ ใช้ยา 9 เม็ดของแพทย์วิถีพุทธ คือ 1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 2. กัวซา
หรื อขูดพิษขูดลม ระบายพิษ 3. การสวนล้างลําไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ด้วยสมุนไพรทีถูกกัน 4. การแช่
มือแช่เท้าในสมุนไพร 5.พอก ทา หยอด ประคบ อบอาบ เช็ดสมุนไพร 6 การออกกําลังกาย กดจุด
ลมปราณ โยคะ กายบริ หารทีถูกต้อง 7. การรั บประทานอาหารปรับสมดุ ลร่ างกาย 8.ใช้ธรรมะ
ละบาป บําเพ็ญบุญกุศล เพิมพูนใจไร้กงั วล (หยุดชัวทําดี ทําจิตใจให้ผอ่ งใส) ใจเป็ นประธานของสิ ง
ทังปวง ที สํา คัญไม่ ทุกข์ก ับร่ างกาย ทําใจให้เป้ นสุ ข แล้วค่ อยแก้ไปที ล ะขัน ไม่คิดอะไรที ทําให้
ตนเองไม่สบายใจ 9. รู ้เพียร รู ้พกั ให้พอดี
สิ งปฏิ บ ตั ิ เพิ มเติ ม ดื มนําปั ส สาวะ ดี ท็อกซ์ ในเวลาที ไม่ ส บาย และหยอดหู หยอดตา
เพิมศีลให้บริ สุทธ์ ทานอาหารวันละมือ เน้นผักลวกจิมเกลื อ รั บประทานอย่างมี ความสุ ข เห็ นถึ ง
ประโยชน์ และคิดว่าเคราะห์ดีมีโอกาสปฏิบตั ิธรรมอย่างเคร่ งครัดกว่าปกติ อีกทังเข้าใจอารมณ์ของ
คนป่ วยว่ารู ้สึกอย่างไร และจะปรับอารมณ์อย่างไร เมืออยูใ่ นภาวะไม่สารมารถใช้มือ เท้าอย่างปกติ
โดนนําไม่ได้ เข้าห้องนําลําบาก และอยู่กบั สิ งนี ได้อย่างไร จะต้ องพึงตนเองให้ ได้ ก็ต้องใช้ ปัญญา
ช่ วยตนเองให้ ได้ เพราะผู้อนไม่
ื ได้ อยู่ด้วยตลอด บางสิ งก็ไม่สามารถทําแทนเราได้ส่วนแผลภายนอก
ใช้นาสกั
ํ ดเช็ดล้างแผลจากนันใช้ผงถ่าน เปลื อกมังคุดนําปั สสาวะ ผสมนํามันเขียว แล้วเอาผ้าก๊อช
วางบนแผล จากนันใส่ สมุนไพรทีผสมพอกบริ เวณบนผ้า ไม่ตอ้ งการให้สมุนไพร ติดแผล โดยตรง
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และฉี ดนําสกัดย่านางบนผ้ากลอสเรื อย ๆ ไม่ให้แห้ง อีกวิธี คือเปลื อกมังคุดสดใช้แต่เปลือกแดง ๆ
ใส่ ขวดแล้วแช่ปัสสาวะ ให้ใช้สําลีชุบนํานันวางบนแผล ถ้าเข้าใจเรื องวิบากเราจะไม่ทุกข์ จะหาย
เมือไรเป็ นหน้าทีของร่ างกาย จิตใจทีสมบูรณ์แบบด้านอารมณ์ยอ่ มอยูเ่ หนือโรคภัยไข้เจ็บ
ผลหลังการดูแล ประมาณ 2 เดือนผ่านไป แผลแห้งสนิ ท อาการหายเป็ นปกติ กําลังแรงใจ
จากอาจารย์คุณหมอเขียว และจิ ตอาสา ทุก ๆ ท่าน เป็ นแรงบันดาลใจทีซาบซึ ง ไม่มีวนั ลื มเลื อน
ประทับไว้ในความทรงจํา”
(ตะวันเดือน วรรณวงษ์, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 22 กรณี ศึกษา 2.46 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 52 คุณสุ ชนา ทิวถนอม จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ได้ร่วมบันทึกภาพในค่ายจิตอาสาแฟนพันธุ์แท้
พระไตรปิ ฎก เดือนตุลาคม 2557
ทีมา (สมศักดิf ทับเนียม, ภาพถ่าย. 2557, ตุลาคม 24)
“ชื อหญิ ง ค่ะ หญิ ง จบการศึ ก ษาพยาบาลศาสตร์ ที มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล คณะพยาบาล
ศาสตร์ ศิริราช หลังจากเรี ยนจบนี จริ ง ๆ แล้วก็ตอ้ งจบไปใช้ทุนอย่างน้อยก็ 2 ปี แต่เนื องจากว่า
ตอนนันนีทีเรี ยนจบไปแล้ว เกิดอาการว่าเวลาทีได้มีโอกาสดูแลรักษาคนไข้เนี ยป่ วยหนักหรื อเจ็บหนัก
จนกระทังเสี ยชี วิต หญิงทําใจไม่ได้ก็จะเกิ ดอาการป่ วย ทําให้ไม่สามารถทําวิชาชี พนี ต่อได้ จึงมา
เรี ยนต่อทางด้านการเงินการธนาคาร หญิงจบบริ หารธุ รกิจจากสหรัฐอเมริ กา ก็ใช้ชีวิตทางโลกอย่าง
เรี ยกว่าโชกโชนเลยล่ะ แล้วตอนนันก็มีความสุ ขกับการทํางาน เป็ นคนทีทํางานแบบบ้าระหํา ไม่หลับ
ไม่นอนต่อเนื องกัน แล้วก็ตงใจทํ
ั างานมาก ทัง ๆ ทีตัวเองนี จบทางสายสุ ขภาพ เราจบสายสุ ขภาพ
แล้วมีแต่เรื องเครี ยด ๆ เรื องคนตาย คราวนี เรามาเจอเรื องอะไรที เป็ นเกี ยวกับธุ รกิ จ เรื องเกี ยวกับ
การเงิน ทํากิจการร้านอาหารทังในและต่างประเทศก็กลายเป็ นตัวเองเริ มป่ วย เป็ นคนทีเหนือยง่ าย
อ่ อนเพลีย เรี ยกว่าไม่ตอ้ งไปทํางานแค่เดินก็ไม่มีแรงจะเดินแล้ว ตัวเหลืองตาเหลือง กินอาหารไม่ ย่อย
แล้ วก็ไม่ ถ่าย แต่ว่าอาการทีต้องตัดสิ นใจให้ตอ้ งไปพบแพทย์ คือระหว่ างขับรถอยู่นีมันวูบ มันจะ
เป็ นลม คุณแม่เพือนทีเขานังมาด้วยกันเขาก็บอกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลแล้ว ก็ตดั สิ นใจไป เชื อไหม
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ว่าไปครังแรกคุ ณหมอตรวจร่ างกาย ตรวจแบบธรรมดาแล้วก็เอ็กซเรย์ เจาะเลื อด ให้ทาํ ซี ทีสแกน
คุณหมอบอกว่า มีความเสี ยงทีเป็ นไปได้ ว่าจะเป็ นมะเร็ งตับอ่ อน ก็ช็อกนะ จิตตกไปวันหนึ งเต็ม ๆ
ร้องไห้แล้วก็ตงสติ
ั ยงั ไม่ได้ หญิงเพิงรู ้สภาวะนะว่าพอคนทีหมอวินิจฉัยอย่างนี อะไรทีมันจะเข้ามา
มันคือความวิตกกังวล ร้องไห้อยูพ่ กั หนึ งก็มาได้สติมนั ไม่มีประโยชน์ เราก็มารี บเตรี ยมตัวว่าจะทํา
ยังไงกับเรื องสุ ขภาพของเราเองและเรื องธุ รกิจ ก็ตอ้ งมาทําตัดชินเนือตัดอะไรดูให้มนั แน่ชดั ว่ามันใช่
มะเร็ งตรงนี แน่หรื อไม่ ทีนีถ้าเกิดตัดชิ นเนื อนี ต้องใช้เวลาอยูใ่ นโรงพยาบาลนาน จึงตัดสิ นใจว่า
ต้องกลับเมืองไทย ชีวติ เราเป็ นมะเร็ งตับอ่อนนี สันขนาดนี เชี ยวเหรอ เราก็ตดั สิ นใจทําไปก่อนทําให้
ดีทีสุ ด แต่ตอ้ งยอมรับว่าโชคดีทีระหว่างทีอยูอ่ เมริ กา แล้วมีเวลาอีกเดือนหนึ งทีจะเคลียร์ งาน ได้เพือนบ้าน
ที ดี พอดี เขาให้วีซีดีคุณหมอเขี ย ว แล้วนี เขายัง ปลู ก สมุ นไพรเป็ นต้นหญ้า มี ชื อว่า แดนดิไลออน
(Dandelion) อันนี เอามาต้มเป็ นชา แล้วโชคดี มนั เป็ นสมุนไพรทีกิ นแล้วดู แลทางด้านตับ ตับอ่อน
ถุงนําดีอะไรพวกนี กิ นแล้วมันถูกกับเราอาการเราก็ดีขึนมามันไม่มีความอยากกิ นเนื อสัตว์ มันอืด
แต่แปลกว่าทีเรารับได้นีก็จะเป็ นนําต้มฟั ก นําต้มผัก เราก็จะกิ นแค่นี อยู่เดื อนหนึ ง หญิ ง กิ นแค่นาํ
ต้ม ฟั ก นําต้ม ผัก แล้วนําต้ม แดนดิ ไ ลออนนี แล้วได้กิ นนําย่านาง แบบ frozen ด้วยค่ะ เหมือนกับ
เป็ นนําย่านางเอาไปแช่ แข็งแล้วเป็ นเหมือนเกร็ ดหิ มะ นอกจากเรื องของย่านาง มีอีกเรื องทีเป็ นความ
มหัศจรรย์ทีหญิงก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดี มากคือ ไปทําบุญให้คุณแม่ทีวัดไทยในอเมริ กา ซึ งมีหลวงพ่อ
เจฟฟรี ค่ะ หลวงพ่อให้วีซีดีกบั หนังสื อธรรมะเรามา 2 อย่าง บอกว่าให้เอาไปอ่านก่อนก็เลยเอาวีซีดี
ของหลวงพ่อมาเปิ ดฟั ง ปรากฏว่าเป็ นเรื องของการใช้ลมหายใจในการรักษาโรค โดยการใช้สมาธิ
แล้วก็สังเกตดูลมหายใจของเรา แล้วเอาลมหายใจไปเลี ยงในตําแหน่ งทีมีอาการเจ็บปวดต่าง ๆ ใน
ร่ างกาย พอใช้วิธี 2 อย่างนี หญิงบอกได้เลย 2 อย่างนี เป็ นแกนในเรื องของการกิ นสมุนไพร อาหาร
ฤทธิf เย็นแล้วก็เรื องของการใช้ลมหายใจในการบําบัดโรค
ในทีสุ ดมันผ่านไปเดือนหนึ งกลับมาเมืองไทยก็อาการหนัก โรงพยาบาลก็เต็มไม่มีเตียงก็
ไปเอกชนค่ะ เอกชน 2 คืนหมดไป 70,000 กว่าบาทนะคะ ก็ได้มาอีกโรคหนึ ง แผลในกระเพาะ
หมอบอกว่ายังตรวจหาความผิดปกติไม่เจอคงเป็ นทีเราเครี ยด ก็ตอ้ งยอมรับว่าความเครี ยดสู ง ก็ป่วย
ขนาดนีหมอยังบอกหาไม่เจอ แล้วยังไม่สามารถบําบัดให้เราคลายเครี ยดได้ หมดอีก 70,000 ไปแล้ว
แล้วได้อีกโรคหนึ งมาด้วย ก็ก ลับมาทรมานอยู่ที บ้าน ประมาณ 2 อาทิ ตย์ ที นีล่ ะค่ะ มาแล้วค่ ะ
คุณหมอเขียว คือเพือนนี เป็ นลูกของคุณแม่บุญธรรมทีเสี ยไปเขาเอาหนังสื อ เขาบอกว่าได้ตาํ ราของ
คุณหมอ 1 เดือนก่อนคุณแม่เสี ย ได้มาปุ๊ บหญิงเปิ ดเลย หนังสื อถอดรหัสสุ ขภาพเล่ม 1 อ่าน อาการ
ของเราทั< ง หมดนี มัน ร้ อ นเกิน นี นา อาการแบบนี <นี ต้ อ งกิน สมุ น ไพรฤทธิt เ ย็น อาหารฤทธิt เ ย็น
อะไรบ้ า ง หญิ ง ก็ ม าดู นั งไล่ ย่ า นางก็ มี หญ้ า ปั ก กิ งก็ มี ใบเตยก็ มี กล้ ว ยนํ< า ว้ า ก็ มี ณ ประมาณ
ครึ งชั วโมงนั<นนะ หญิงทําทุกอย่ างทีหญิงว่ านีกิน เชื อไหมคะว่ าอาการทุกอย่ างทีนังทรมานมาตอน
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นั<นก็เรียกว่ าเดือนกว่ า มันดีขึน< อย่ างทันตาเห็น ทีวน ๆ ทรมานอยูน่ ี ตังแต่อเมริ กาจนถึงตอนนันนะ
ประมาณเดื อนกว่า เกื อบสองเดื อนแล้วมาเจอทางออกอันนี กัวซา ดี ท็ อกซ์ นําฉี นี ยัง ไม่ ก ล้า ทํา
ยังไม่รู้ จนกระทังประคับประคองด้ วยแค่ สมุนไพรฤทธิtเย็นสดกับอาหารนีมาก่ อน ผ่ านไปเกือบ 4-5 เดือน
มกราคม ปี 2554 จากทีป่ วย มาตั<งแต่ กลางปี 2553 ทีนี<มันก็มีหลายเม็ดทีหญิงไม่ ได้ ใช้ หญิงก็มาเริ ม
จากการดีทอ็ กซ์ ดีทอ็ กซ์ ดีตรงทีว่ า ทีเราถ่ ายเองไม่ ได้ นีมันก็ช่วยระบาย แต่ก็ยงั ถ่ายเองไม่ได้นานสุ ด
7 วัน กินเซโนคอตไม่รู้ 8 หรื อ 10 เม็ดมันก็ยงั ไม่ถ่าย เออ แล้วก่ อนหน้ านี< หญิงมีไปเสี ยเงินค่ าทํา
ดีท็อกซ์ ทีโรงพยาบาลเอกชนด้ วยค่ ะ ไม่ ใช่ โรงพยาบาลเอกชน เขาเรี ยกเป็ น เมดิคอล เซ็ นเตอร์ ค่ ะ
ครั< งหนึง 2,400 ค่ ะ ซื<อเป็ นโปรแกรม 30,000 บาท แล้ วมาเจอในค่ ายค่ ะ ค่ าขวดดีท็อกซ์ 35 บาท
เรืองของกัวซาช่ วยในส่ วนของเส้ นทางลมปราณทีมันกําลังล็อคอยู่ไงคะ พอมันหลุดปุ๊ บนีมันมาเลย
โอ้ โห เบา มูฟเม้ นท์ (bowelmovement) ในลําไส้ เคลือนเอง อะไรถ่ ายเองออกมาเลย ตังแต่วนั นันมา
ถ่ายเองได้โดยตลอด ไม่มีปัญหาอะไร หญิงเริ มเรี ยนรู้ แล้ วว่ า เราประมาทกับชี วิตของเรามานาน
เราเอาชี วิตเราเองนี ไปยึดติดอยู่กับลาภยศสรรเสริ ญ ชื อเสี ยงเงินทองอะไรต่ าง ๆ มานาน นีเราได้
โอกาสที 2 ของชี วิตมานีโชคดีมากแล้ ว เพราะฉะนันหญิงโชคดีแล้วทีมีโอกาสที 2 นี ทําโอกาสที
เหลือวันเวลาทีเหลือให้คุม้ ค่ายังไงน้อ จะทํายังไงดี แค่ชีวิตเราชี วิตเดียว ถ้าเรายังเข้าไปเดินทางเดิ ม
คือกลับไปหา หลังจากหายแล้วกลับไปหาเงิ นหาวัตถุ อะไรอย่างเดิ ม มันก็แค่ตวั เราหรื อแค่คนใน
ครอบครัวเพียงไม่กีคน แต่ ถ้าเราเอาชี วิตเราตอนนี< ซึ งทีเหลือนี มันเป็ นกําไรแล้ วนี เอามาเดินตาม
คุณหมอเขียว มาช่ วยเหลือคนทีศรั ทธา ตามรอยของทีคุณหมอเขียวทํา เราจะช่ วยคนได้ อีกเท่ าไร
จริ ง ๆ หญิงบอกว่า ต้องขอบคุณพีน้องทุกท่านนะคะ ทีหญิงช่วยท่านไปน่ะ หญิงได้รับเยอะมาก สิ งที
หญิงได้รับเยอะมาก ด้วยความบังเอิญ ซึ งหญิงก็ไม่รู้ตวั ก็คือ การทีเราได้ มาให้ ความรู้ ให้ คําแนะนําหรื อ
ดูแลรั กษาคนไข้ นีมันเกิดพลังค่ ะ พลังชี วิตพลังบุญต่ าง ๆ นีมันย้ อนกลับเข้ ามาหาหญิงอย่ างมหัศจรรย์
จิตทีบริ สุทธิtด้วยพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา เพราะฉะนันความยาวหรื อความสัน
ของชี วิต มันไม่ได้เป็ นสาระแก่นแท้อะไรเลย เพียงแต่ถา้ เราเข้าใจความหมายคําตอบของสิ งสําคัญ
ในการดําเนินชีวติ แค่นีความผาสุ กในชีวติ มันก็มาหาเราได้ง่าย ๆ แล้วค่ะ”
(สุ ชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 4. กรณี ศึกษา 1.39 ภาคผนวก ก.)
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ภาพที 53 คุ ณอิ ท ธิ ชัย จันทชาติ จิ ตอาสาแพทย์วิถีพุ ทธ ภาพถ่ ายเมื อร่ วมกิ จกรรมงาน “วิช ชาลัย
บรรดาบัณฑิตบุญนิ ยม ครังที 3” ณ พุทธสถานราชธานี อโศก อําเภอวาริ นชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ระหว่างวันที 28 ธันวาคม 2557-3 มกราคม 2558
ทีมา (อิทธิ ชยั จันทชาติ, ภาพถ่าย. 2557, ธันวาคม 31)
“กระผม นายอิทธิ ชยั จันทชาติ จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ ได้รับอุบตั ิเหตุขบั รถตูช้ นเสาไฟฟ้ า
คําวัน ที 15 กุ ม ภาพัน ธุ์ 2558 ติ ด อยู่ใ นรถประมาณ 1 ชัวโมงเศษ ๆ จึ ง ได้รับ การช่ ว ยเหลื อจาก
หน่วยกูภ้ ยั และรถแอมบูแลนส์ จากโรงพยาบาล ได้รับการบาดเจ็บทีแขนท่อนปลายได้ทาํ การ x-ray
พบว่ากระดูกแขนทังสองท่อนหัก (Radius, Ulna fracture) ได้รับการรั กษาผ่าตัดและใส่ เหล็กไว้
และได้รับการรักษาแบบผสมผสานด้วยเทคนิคยาเก้าเม็ดแพทย์วถิ ีพุทธ
วันที 18 กุมภาพันธุ์ 2558 ปั สสาวะสี เหลืองค่อนข้างเข้มไม่มีสีเลือดปนแล้ว (ใส่ สายสวน
ท่อปั สสาวะต่อสายลงถุงอยู)่ แต่ทีแผลทีข้อเท้าขวามีเลือดออกเปื อนผ้าปิ ดแผลด้านล่างเล็กน้อยหลัง
เปลียนผ้า ปิ ดแผลประมาณ 4 ชัวโมง เพือนจิตอาสาได้แอบให้สมุนไพรสาบเสื อนําหยวกกล้วยและ
นําปั สสาวะเพือช่วยในเรื องขบวนการแข็งตัวของเลือด (แพทย์สังงดนําและอาหาร) ให้นาเกลื
ํ อทาง
หลอดเลือด 80 ซี ซีต่อชัวโมง มือซ้ายบริ เวณหลังมือบวมล่าสุ ดก่อนเข้ามาทีพัก อาการ ณ ขณะนัน
ยังรู ้ ว่าตัวเองมี ความรู ้ สึกตัวดี ความจําดี หายใจสะดวก แขนซ้ายหลังผ่าตัดเพือจัดกระดูกให้เข้าที
ใส่ ท่อระบายเลื อดต่อลงขวดสุ ญญากาศไว้ เลื อดทีคังค้างไม่ค่อยออกแล้ว ปลายมือซึ งบวมอาการ
บวมลดลงหลัง จากประคบ กดจุ ด ลมปราณและยกแขนสู ง ผูป้ ่ วยชาปลายมื อปลายเท้า อยู่บ า้ ง
อาจเนื องจากเส้นเลือดเส้นประสาทของแขนนันชอกชํา ขาขวาหลังได้รับการผ่าตัดเมือวานตอนคํา
มี ผ า้ พัน แผลตังแต่บ ริ เ วณเหนื อ ข้อเท้า จนกระทังถึ ง ปลายเท้า ตอนเย็น ได้ท ราบจากพยาบาล
ผูแ้ ต่งแผลว่ามี เลื อดออกซึ มบนผ้าปิ ดแผลบ้างไม่มาก จากการตรวจเช็ ค ปลายเท้า อุ่น ไม่ซี ดคลํา
ทุกนิ วเท้ารั บความรู ้ สึกได้ ขณะกดจุดลมปราณจู๋ซานหลี และหยางหลิ งเฉี ยน รู ้ สึกได้ถึงปลายเท้า
พ่นปั สสาวะนาโนบริ เวณเหนื อผ้าพันแผลบ่อย ๆ พรุ่ งนี แพทย์วางแผนตกแต่ง แผลอี ก ครั งหนึ ง
ใส่ สายปั ส สาวะต่ อ สายลงถุ ง ปั ส สาวะมี เ ลื อ ดปนเล็ ก น้ อ ย อาจเนื องจากอวัย วะภายในได้รับ
ความกระทบกระเทือน ยังคงให้นาเกลื
ํ อเพือเลียงเส้นเลือด
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ดืมนําผักปั นได้ประมาณ 200 ซี ซี และได้รับคําแนะนําจาก อาจารย์หมอเขียวและพีน้อง
จิ ตอาสา ให้ดื มนําสมุ นไพรฤทธิf เย็นสด นําหยวกกล้วย+นําปั ส สาวะนาโน+นําคันใบสาบเสื อ
เป็ นระยะ ๆ ต่อไป
วันที 28 กุมภาพันธุ์ 2558 ผมได้รายงานสภาวะให้พีน้องทราบว่า สุ ขภาพทัวไปแข็งแรงดี
แผลก็ดีขึน แต่แพทย์บอกว่ามี การติ ดเชื อที ดื อยา ชื อ Mdr จากการเพาะเชื อ ซึ งหมอบอกจะให้ยา
ฆ่าเชือเพิม ส่ วนแขนซ้ายหมอนัดวันจันทร์ จะเช็คระบบประสาทดูวา่ มีอะไร มีปัญหาบ้าง
วันที 2 มี นาคม 2558 รายงานอาการมื อ ซ้า ยยัง ใช้ง านไม่ไ ด้ กระดิ ก นิ วมื อยัง ไม่ไ ด้
หยิกแล้วมีอาการ ชา แผลดีขึนมาก
การดูแลรักษาด้วยวิธีการกัวซาสมําเสมอทีร่ างกายและแขนส่ วนทีทําได้ อาหารสุ ขภาพ
เช่ น ดื มนําสมุ นไพรฤทธิf เย็นสดทุ กวัน อาหารประเภทข้าวต้มกับผักสด ผักลวก ทําการสวนล้าง
ลําไส้และเช็ดตัวบ่อย ๆ สภาวะร่ างกาย เจ็บแผลบ้าง ตอนล้างแผลและตอนเปลียนอิริยาบถ
สภาวะจิ ตใจ ถึ งทุ กวันนี รู ้ สึกว่าเข้มแข็งมากครั บ เพราะผมเองได้ทบทวนธรรมที เป็ น
สุ ดยอดธรรมทีอาจารย์ให้ไว้ ผมเชื อมันในเรื องของ กรรมชัดมาก เมือยอมรับ ว่ามันเป็ นกรรมของ
เราชดใช้แล้วก็จะหมดไป ด้วยความยินดี เต็มใจ โดยไม่ สร้ า งกรรมใหม่ขึ นมา โทษสิ งนันสิ งนี
โลกนียุติธรรมเสมอ เมือได้พิจารณาซํา ๆ ความเบิกบานใจความผาสุ กก็เกิดขึนครับ ไม่มีความกังวลใจ
เพราะพิจารณาเรื องผลของกรรม มันได้เวลาเขา ไม่มีทางหลีกหนี พน้ ได้ ก็อาศัย พิจารณากรรมซํา ๆ
นีแหล่ะครับ
ตอนนี ก็พกั ฟื นจากการผ่าตัดแต่งแผล ครังที 4 หมอเสริ มเหล็กยึดกระดู กที ข้างเส้นเอ็น
ร้ อยหวายเคลื อน การรั ก ษาก็ ล้า งแผลทุ ก วัน พร้ อมฉี ด ยาฆ่ า เชื อ อี ก สองสั ป ดาห์ ส่ วนเหล็ ก อี ก
2 เดื อนก็ เอาออก ผมยังแข็งแรงดี ครับ กิ นข้าวอร่ อยได้เยอะ การขับถ่ายดี มากบางที ยงั ไม่อิมต้อง
เอาออกก่ อน วันนี ก็ สู้ กบั ความเจ็บ ปวด แผลใหม่ ก็ รู้สึ กต้องปล่ อยวางครั บ นัก รบธรรมยัง ต้อง
ยอมแพ้ ยังไหว ยังมี เรื องให้และยากลําบากกว่านี รออยู่ แค่ไม่ใช่ ปัญหา ขออนุ โมทนากับพีน้อง
ทุก ๆ ท่านแรงใจ แรงบุญทีอาจารย์หมอเขียว และพีน้องทุกท่านทีส่ งมาก็ทาํ ให้ผมแข็งแรง กายป่ วย
แต่ใจไม่ป่วยครับ
ครับยังสู ้ไม่ถอยครับป่ วยได้ก็หายได้อาจจะช้าหรื อเร็ วอยูท่ ีวิบากดีวิบากร้ายผมยินดีรับกับ
เหตุ ก ารณ์ ที เกิ ด ขึ นอย่า งยิน ดี เ ต็ม ใจครั บ รั บ แล้ว ก็ห มดไป ๆ ก็เ ห็ น เลยครั บ ความทุ ก ข์ล ดลง
มี ความสุ ขมากขึนครับ ขอขอบคุณอีกครังสําหรับกําลังใจจากพีน้องทุก ๆ ท่านครับ
วันที 7 มีนาคม 2558 ฝึ กฝนซ้อมรับทุกเหตุการณ์ ถื อว่าได้กาํ ไร มีโอกามาฝึ กจริ งรู ้ สึกมี
ความอดทนมากขึ น เอาประโยชน์ได้ทุก ๆ เหตุ การณ์ ยิงได้ “ทบทวนธรรม” พิมพ์เขี ยวของการ
สร้ างจิตวิญญาณทีผาสุ กทีในโลกซํา ๆ ซํา ๆ ยิงเข้าใจชัดว่าถ้าเราเข้าใจและเชื อเรื องกรรม ยอมรับ
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อย่างเบิกบานยินดี เต็มใจผาสุ กก็เกิดขึนเลย ความทุกข์ลดลงอยูไ่ ด้ทุก ๆ ทีเลยครับ วันนี<ผมก็ยังป่ วย
แค่ กาย แต่ ใจไม่ ป่วยครั บ ยังสู้ ไม่ ถอยครั บ ใส่ เกี ยร์ แปดตลอดครับ พยายามเอาประโยชน์ ให้ ได้ มาก
ทีสุ ด ทุกวินาทีครับ ผมขอให้กาํ ลังใจพีน้องทุก ๆ ท่านทีร่ วมกันบําเพ็ญบุญในทุก ๆ ทีด้วยครับสาธุ
ตอนสามโมงเช้าของวันที 7 หมอมาตรวจเยียม เปิ ดแผลดู ว่า แผลดี ขึนมากครั บ ให้ย า
ปฏิชีวนะ ครบ 1 สัปดาห์ อาจะกลับบ้านได้ วันจันทร์ และวันอังคารฝึ กเดิน อีกไม่นานก็กลับบ้านได้
เลย ก็ เหลื อ แขนซ้ า ยที หัก ยัง คงต้อ งใช้เวลา วันที 23 มี น าคม 2558 หมอนัด ตรวจเช็ ค ระบบ
เส้นประสาทด้วยระบบไฟฟ้ า อีกครัง ซึ งก็คงได้กลับบ้านก่อนวันที 23 มีนาคม นี
วัน ที 8 มี น าคม 2558 แข็ ง แรงดี ท ังกายใจครั บ อาหารทานได้อ ร่ อย เยอะทุ ก วัน ครั บ
การขับถ่ ายก็ดีมากครั บ เน้นผักสดผลไม้ฤทธิf เย็น ดื มนําสมุ นไพรฤทธิf เย็นสดตลอด ฉี ดพรมด้วย
นําสกัดบ่อย ๆ กดจุดลลมปราณ กัวซาแก้อาการปวดแผลได้ผลดีอาการทุเลาทันทีครับ
อาการต่อเนื อง วันที 12 มีนาคม แขนซ้ายยังไม่มีแรงใด ๆ กํามือหรื อขยับนิ วไม่ได้เลย
แต่ รับ ความรู ้ สึ กชา ๆ หยิกก็ ไ ม่เจ็บ หมอบอกว่า สันประสาทชํามาก ต้องให้เวลานาน ๆ หน่ อย
จะฟื นตัวเท้าขวาแผลไม่เปื อยแล้ว มี เนื อเกื อบเต็ม เนื อสี แดงสด สวยมาก (พยาบาลบอก) แต่ยงั มี
บางจุ ดที มี เนื อเป็ นหลุ ม ๆ อยู่ คื อข้า งกระดู ก ข้อเท้า ทังสองข้างบริ เวณนี จะมี เนื อน้อยด้วย เวลา
ล้างแผลก็ไม่เจ็บมากนัก แผลแห้งไม่มีนาเหลื
ํ อง หรื ออาจมีบา้ งบริ เวณฝ่ าเท้าแต่ไม่เน่า แค่ชืนนิด ๆ
รับประทานอาหารได้ดี เช้าข้าวต้ม ผลไม้ บางวันก็ผลไม้ผกั ปั น มือใหญ่ ก็มีขา้ ว กับข้าว
ผลไม้ ส้มตําแบบคลุก ๆ เอาเอง เติมเอาเอง มือเย็นก็ผลไม้อย่างเดียว ทีทําให้จากพีน้องทีมาช่วยกัน
ดู แลผมครั บ ระบบขับ ถ่ ายอุ จจาระดี มาก กลิ นไม่แรงนัก ปริ มาณมากพอควร ปั สสาวะเกื อบทุ ก
2 ชัวโมง ใส กลินไม่แรง สรุ ปโดยรวมดี มีความก้าวหน้าดีมาก หมอให้ออกจากโรงพยาบาลได้ใน
วันศุกร์ ที 13 มีนาคม ครับ
การดูแลด้วยเทคนิ ค 9 ข้อผสมผสานไปด้วยกับแผนปั จจุบนั อยู่ มีการนวดแขนขากระตุน้
การไหลเวียนของเลือดและกล้ามเนือเส้นประสาทผ่อนคลายร่ วมด้วย
กระผมยินดีรับใช้ วบิ ากกรรมทีเกิดขึน< โดยไม่ มีเงือนไขใด ๆ เพราะเราเคยทํามา เมือรั บแล้ ว
ก็หมดไป เมือป่ วยได้ เราก็หายป่ วยได้ ยังสู ้ไม่ถอยครับ ผมเองก็ขออนุ โมทนาบุญกับพีน้องทุก ๆ ท่าน
ด้ว ยที ได้บ าํ เพ็ญ บํา เพ็ญธรรมตามสถานที ต่ า ง ๆ ขอเป็ นกํา ลัง ใจให้ ทุ ก ท่ า นครั บ สาธุ และ
ขอขอบคุ ณ บันทึ กข้อมูลการดู แลรักษาสุ ขภาพของผมทังหมดจากเพือนพีน้องจิ ตอาสาที ช่ วยกัน
รวบรวมครับ”
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ภาพที 54 ภาพถ่าย x-ray แขนข้างขวาของ จิตอาสา อิทธิ ชยั จันทชาติ
ทีมา (เครื อข่ายจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพันธ์ 16)

ภาพที 55 ขาข้างขวาเมือไปถึงโรงพยาบาลได้รับการทําแผลและเข้าเฝื อกไว้แต่ยงั มีเลือดยังไหลไม่หยุด
ทีมา (เครื อข่ายจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพันธ์ 18 -28)

ภาพที 56 ผูว้ จิ ยั แวะเยียมจิตอาสาอิทธิ ชยั เมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2558
ทีมา (เครื อข่ายจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพันธ์ 18-28)
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ภาพที 57 แม่ครัง มีทรััพย์ และพีน้องจิตอาสาจากศูนย์เรี ยนรู ้สุขภาพพึงตนตามแน
มแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สวนป่ านาบุญ 1 อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มาเยียมจิตอาสาอิิทธิ ชยั ทีโรงพยาบาล
ทีมา (เครื อข่ายจิตอาสาแพท
แพทย์วถิ ีพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพันธ์ 28)

ภาพที 58 นักกายภาพบําํ บัดพาฝึ กเดิน และแผลเนื อแดงหลังเท้าด้านขวา ก่อนแพท
แพทย์อนุ ญาตให้กลับ
บ้านได้
แพทย์วถิ ีพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 10)
ทีมา (เครื อข่ายจิตอาสาแพท
“สิ งที ยากทีี สุ ด คืค อ วิ ช าการแพทย์ เพราะมัน มี สิ งที มองไม่ เ ห็็ น เข้
เข า มาเกี ยวข้อ งและ
ไม่มีวธิ ี การทีตายตัว ตัวแปลสํ
แปล าคัญ คือ วิบากกรรม” (ใจเพชร กล้าจน, 6 มีนาคม 2558)
(อิิทธิ ชยั จันทชาติ, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 22. กรณี ศึกษา 2.50 ภาคผนวก ก.)
“ฉันเป็ นมะเร็ร็ งปากมดลู
ปา
ก ระยะที 3 ไทรอยด์ กรดไหลย้อน ภูมิแพ้ เส้
เสนเลือดดําในมดลูก
อักเสบ ทําให้เลื อดไหลตล
ลตลอดเวลา เริ มรั ก ษาตามแนวแพทย์วิถีพุทธ ตังแต่
แต่เข้ข าค่ายคุ ณ หมอเขี ย ว
เมือสิ งหาคม 2554 โดยนํ
ยนําความรู ้ เรื องสมุนไพรฤทธิf ร้อน-เย็นปรับสมดุ ลเพือสุ
อสขภาพ มีภาวะร้ อน
เกินจึงเลือกสมุนไพรฤทธิ
ทธิf เย
เย็น มาใช้ในการดืมขับพิษจากภายใน ใช้สวนล้า้ งพิษออกจากลําไส้ใหญ่
พอกทา แช่ มือแช่ เท้า ตื นเช
นเช้า ดื มนําสมุ นไพรฤทธิf เย็นสด อี ก ครึ งชัวโมงทาน
ทานกล้วยนําว้า 2 ผล
กินอาหารตามแนวทางแพท
แพทย์วิถีพุทธ ปฏิบตั ิอย่างนี ประมาณ 4 เดือน อาการต่
ารต่าง ๆ ทุเลาลง สังเกต
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จากเลื อดไหลน้อยลง อาการปวดลดลง เป็ นต้น พอ 8 เดื อนเศษ เลื อดหยุดสนิ ท ผลตรวจสุ ขภาพ
ผลเลื อดดี เชื อมะเร็ งเหลื อประมาณ 3% เมือเดื อนเมษายน 2556 ไปตรวจกับแพทย์แผนปั จจุบนั
ผลมะเร็ งเป็ นลบ ผลเลือดดีมาก”
(มาฆะรส สุ ขจําลอง, สัมภาษณ์. 2556, พฤศจิกายน 29. กรณี ศึกษา 1.10 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 59 มิสเตอร์ เราโน ไลทาไลเนน เมือมาดูแลรักษาสุ ขภาพและเข้าค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีธรรม
ณ ศูนย์เรี ยนรู ้สุขภาพพึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ 1 อําเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร เมือเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน พ.ศ. 2556 และผลการตรวจสุ ขภาพ
จากแพทย์ศูนย์สุขภาพเมืองเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน และสิ ริมา ศรสุ วรรณ, ภาพถ่าย. 2556, กุมภาพันธ์ 16-พฤษภาคม 30)
“ดิฉนั อายุ 61 ปี ได้นาํ องค์ความรู ้การแพทย์วิถีพุทธมาใช้ดูแลตนเอง ตังแต่ พ.ศ. 2554
จนถึงปั จจุบนั อาการตับอักเสบทีเกิดขึนก่อนทีเข้ามาศึกษาแนวทางนี หายไปหลังจากใช้การแพทย์
วิถีพุทธภายใน 1 ปี มิสเตอร์ เราโน ไลทาไลเนน (Rauno Laitalainen) อายุ 67 ปี สามีของดิ ฉัน
มีอาการลุกไม่ขึน ขยับตัวลําบาก จากโรคข้อกระดูกเสื อม (Degenerative disc disease) เมือเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ดิฉนั ได้ใช้การแพทย์วิถีพุทธดูแลอย่างต่อเนื องจนลุกขึนเดินได้ และอาการ
ทุเลาจนหายเป็ นปกติ ภายในเวลา 71 วัน อีกทังสามารถปรั บพฤติ กรรมสุ ขภาพ ด้วยการลดการ
บริ โภคเนื อสัตว์ลงได้มาก เพิมการรับประทานผักผลไม้ มีจิตสาธารณะมากขึน และลดละการดื ม
แอลกอฮอล์ เมื อทํา ได้ 1 ปี ส่ ง ผลให้นาหนั
ํ ก ลดลงจาก 115 กก. เหลื อ 90 กก. เมื อกลางเดื อน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แพทย์ศูนย์สุขภาพเมืองเฮลซิ งกิ ประเทศฟิ นแลนด์ รายงานว่า มิสเตอร์ เราโน
มีสุขภาพแข็งแรงและมีผลค่าสภาพของตับแบบน่าประหลาดใจ คือตับมีสภาพเหมือนกับเด็กวัยรุ่ น
ทีไม่เคยดืมแอลกอฮอล์ ซึ งปกติเป็ นคนดืมแอลกอฮอล์เป็ นประจําต่อเนื องเป็ นเวลา 48 ปี ส่ งผลให้
ปั จจุบนั ไม่ตอ้ งใช้ยาควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิ ตสู ง ซึ งเคยรับประทานต่อเนื องมา
เป็ นเวลา 3 ปี และมากว่า 20 ปี ตามลําดับ มิสเตอร์ เราโนยังได้เผยแพร่ ขอ้ มูลการแพทย์วิถีพุทธไปให้
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นางแวร่ า เราติโอ (VeeraRautio) ลูกสาวคนโต ในประเทศฟิ นแลนด์ดว้ ยสําหรับในประเทศไทย
มิสเตอร์ เราโนได้แนะนําเพือนของเขา คือ คุณเอนก นาคะบุตร นักพัฒนาสังคมอาวุโส ซึ งป่ วยเป็ น
อัม พฤกษ์ใ นระดับ ขยับ ขาเดิ นลํา บากมาก ได้เข้า อบรมค่า ยสุ ข ภาพแพทย์วิถี ธ รรม เพีย ง 4 วัน
ก็สามารถวิงได้ ปั จจุบนั คุณเอนก มีสุขภาพแข็งแรง เดินทางไปปฏิบตั ิงานทังในและต่างประเทศได้
ตามปกติ และได้แนะนําญาติ มิตรให้มาดู แลสุ ขภาพในแนวทางนี พร้ อมกับได้ปวารณาตนรับใช้
พุทธศาสนาและประชาชนอย่างเต็มกําลัง นอกจากนันมิสเตอร์ เราโน ให้ขอ้ มูลการปฏิ บตั ิตนตาม
แนวแพทย์วถิ ีพุทธ แก่รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล อธิ การบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ งเป็ นมะเร็ ง
ลําไส้ ระยะที 3 มาเข้าค่ายสุ ขภาพแพทย์วถิ ีธรรม ครบ 7 วัน ได้ให้ขอ้ มูลว่ามีสุขภาพดีขึนทังร่ างกาย
และจิตใจ ทังได้ตงปณิ
ั ธานว่าชีวิตทีเหลืออยูจ่ ะบําเพ็ญประโยชน์แก่แผ่นดินไทย ดิฉนั เห็นว่าข้อมูลนี
เป็ นตัวอย่างทีเป็ นรู ปธรรมของการแพทย์วิถีพุทธทียังประโยชน์แก่มวลมนุ ษยชาติ ทังด้านสุ ขภาพ
กายและจิตวิญญาณ”
(สิ ริมา ศรสุ วรรณ, สัมภาษณ์. 2556, พฤศจิกายน 29. กรณี ศึกษา 2.26 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 60 คุณบวรรัตน์ เอือจิตรญาณ ให้สัมภาษณ์ เมือวันที 12 ธันวาคม 2555
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่าย. 2555, ธันวาคม 12)
“ไม่ ไ ด้เ ป็ นผู ้ป่ วยที มารั ก ษาตัว หากแต่ เ ป็ นนายแพทย์ผู ้ที มาด้ว ยคํา ถามที ต้อ งการ
คํา ตอบ สิ งที เป็ นปริ ศ นาในใจตลอดชี วิตของการเป็ นหมอมานับ สิ บ ปี เช่ นว่า ทํา ไมคนป่ วยจึ ง
ไม่หายเสี ยที เวียนกลับไปกลับมาหาหมอ เช่น ผูป้ ่ วยหอบหื ด ผูป้ ่ วยเบาหวาน ผูป้ ่ วยความดันโลหิ ต
ผูป้ ่ วยโรคหัวใจ และผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง รักษากันจนตายกันไปข้างหนึง ไม่หมอก็คนไข้
ตอนหลังได้อยูโ่ รงพยาบาลแห่งหนึ ง 16 ปี จนเป็ นผูอ้ าํ นวยการทีนัน ต้องดูแลนักเรี ยนให้
สุ ขภาพดี และอยู่ในส่ วนของขบวนการวางแผนพัฒนาสุ ขภาพอนามัยนักเรี ยนเหล่านี ส่ วนตัวนั<น
คิดว่ าโรคต่ าง ๆ เหล่ านั<นน่ าจะมาจากพฤติกรรมสุ ขภาพทีไม่ ถูกต้ อง เช่ น การรับประทานอาหาร
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การพักผ่อนและออกกําลังกายที ไม่ถูกต้อง สังเกตว่าคนในเมื องจะป่ วยมากกว่าคนต่างจังหวัดที
มี โ อกาสออกกํา ลัง กายได้ม ากกว่ า ยามี ผ ลข้า งเคี ย งมากจากประสบการณ์ ก ารดู แ ลผู ้ป่ วย
ยาไม่น่าจะใช่ ทางออกทีดีสาํ หรับการรักษาทีแท้จริ ง
หลังจากเป็ นแพทย์มาได้ 40-50 ปี แล้วก็ได้ขอ้ สรุ ปว่า การแพทย์ แผนปั จจุบันนั<น รั กษาที
อาการหรือปลายทาง แต่ ว่าต้ นเหตุไม่ ได้ รับการรักษา
ตนเองมีความสนใจศึกษา เรื องของจิตวิญญาณ การเวียนว่ายตายเกิ ด และกฎแห่ งกรรม
รวมทังศึกษาพระไตรปิ ฎกมาด้วย จึงเข้าใจทีอาจารย์หมอเขียวบรรยายเป็ นอย่างดี ได้เรี ยนฝังเข็มมา
เพือช่วยคนปวดข้อทีจะต้องกินยาทีเป็ นอันตรายต่อตับหรื อไต ก็ช่วยได้เยอะ แต่การเรี ยนต้องเรี ยน
ผ่านล่าม เนื อหาจึงอาจจะไม่สมบูรณ์ เนื อหาทีเรี ยนจะมีการพูดถึงสมดุลร้ อนเย็น ซึ งตรงกับวิชาที
อ.หมอเขียวสอนทังหมด พูดถึ งลมฟ้ าอากาศทีมีผลต่อร่ างกาย เรื องของความร้อนภายในทีเกิดจาก
อาหาร การหมุนเวียนของเลือดไม่สะดวก ในศาสตร์ ของจีนโบราณจะพูดถึงสิ งเหล่านี ตอนเรี ยนก็
ยังไม่เชื อโดยเฉพาะเรื องเส้นลมปราณว่ามันจะลึ กเข้าไปถึ งอวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างไร ถามผูส้ อนก็
ได้รับคําตอบทีกํากวมไม่ชดั เจน จึงไม่ศรัทธา แต่เมือเราไปลงมือฝังเข็มจริ ง มันกลับได้ผลถึง 95%
มันก็เวิร์คดี ทีไม่เวิร์คเพราะเราไม่เก่ง คนไข้ดีขึนมาก ก็เชื อว่าวิชานี ดีมาก แต่ความเข้าอกเข้าใจของ
เรานันไม่กระจ่าง ก็อยากศึ กษาให้มากกว่านี จะไปศึ กษาได้ทีไหน อี กประการหนึ ง การฝั งเข็มก็
ไม่ใช่ การแก้ปัญหาทีต้นเหตุ จะไม่หายขาด สักพักคนไข้ก็จะกลับมาหาอีก นี ก็เป็ นทางตันสําหรับ
ตัวเอง
ในเวลาต่อมาก็มาพบตรงนี สวนป่ านาบุญ 1 แพทย์วิถีพุทธ ผมต้องขอบคุ ณคนไข้ของผม
คนหนึ ง อายุ 60 ปี ที เป็ นคนรั ก สุ ข ภาพมาก เขามี เครื องออกกําลัง กายครบครั น รั กษาสุ ขภาพดี
แต่ค่าตับค่าไตไม่ค่อยดี ผมก็เตือนให้งดอาหาร หวาน มัน เค็ม เมือ 3-4 เดือนทีแล้วมาตรวจ ปรากฏ
ว่าผลเลือดของเขาเปลี ยนไปมาก เข้าเกณฑ์ปกติ จึงถามว่าไปทําอะไรมา ท่านตอบว่า ไปทีสวนป่ า
นาบุญมา ควบคุ มการรับประทานอาหาร ถ้าชิ มนําปั สสาวะจะรู ้ อย่างคร่ าว ๆ ว่าสุ ขภาพดี หรื อเสี ย
อย่างไร และได้รับประทานอาหารจืดไม่อร่ อย แต่กลับทําให้สุขภาพดีขึนอย่างน่ าประหลาด ผมจึง
เกิดความอยากรู ้อยากเห็นอยากศึกษาวิธีการทีผูป้ ่ วยท่านนีได้ไปเรี ยนมา
และเมือผมได้มาถึงทีนี ได้ปฏิบตั ิทดลองวิธีการต่าง ๆ ด้วยตนเองเป็ นครังแรก ผมยินดีมาก
ทีได้ ร้ ู จักแนวทางการรั กษาสุ ขภาพแบบพึงตนเองแบบนี< มีหลักการทีดีและเครื องไม้ เครื องมือที
ทํา ได้ ด้ ว ยตัว เอง และยัง มีก ารหายใจที สามารถระบายพิษ ร้ อ นออกได้ ได้ ทํา ดีท็อ กซ์ และดื ม
นํา< ปั สสาวะทีนีเป็ นครั<งแรก ด้วยรสเค็มปะแล่ม ๆ
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ไม่ ว่าจะวิธีการระบายพิษ ร้ อ นออก การออกแบบการนวดกดจุ ด เส้ นลมปราณ ฝึ กฝน
ทําได้ เอง ผมเชื อว่ าท่ านอัจฉริ ยะมาก ผสมผสานกับความรู้ ในตัวท่ านหลาย ๆ อย่ างเข้ าหากันจน
สามารถทําได้ เองและแก้ อาการไม่ สบายต่ าง ๆ ได้
วิธีฝึกลมหายใจแบบกบาลบาติ ใครทีเคยฝึ กสมาธิ หรื อฝึ กลมหายใจอยู่ จะได้รับความรู ้ สึกมี
สภาวะทีเป็ นหมดเลย ตามทีอาจารย์หมอเขียวสอน ไม่วา่ จะเพิมความร้อนหรื อทําให้ร่างกายเย็นลง
หรื อสมองโปร่ งสบาย หรื อเดินความโล่งโปร่ งไปทัวตัวนี สุ ดยอด มันเกิดได้จริ งและมีประสิ ทธิ ภาพมาก
และยิงวิธีสุดท้ ายทีสอนให้ ทิ<งลมหายใจนั< น ให้ เบาสบายอยู่กับลมหายใจ ผมว่ าครู บาอาจารย์ ทีมี
ความสามารถขนาดนี<หายาก แม้จะหาในหมู่พระสงฆ์ก็แทบจะพลิ กแผ่นดิ นหา และทีน่ าแปลกใจ
เมือได้ คุยกับท่ านตรง ๆ และถามท่ านว่ าวิชาเหล่ านี<ท่านได้ มาจากไหน ท่ านบอกว่ าท่ านได้ บูรณาการ
มาเองจากการปฏิบัติธรรม เป็ นทีน่ าอัศจรรย์ มาก เรืองของโยคะก็ไม่ ยากและมีประสิ ทธิภาพมาก
อย่างผมเป็ นแพทย์แผนปั จจุบนั ทีรู ้ถึงข้อบกพร่ องของแผนปั จจุบนั ตลอดจนทุนนิ ยมทีเข้า
มาครอบงํา ประเทศด้อยพัฒ นา ซึ งมันน่ า จะไปไม่รอด เมื อปี ที แล้ว เราเจอภัย พิบ ตั ิ นาท่
ํ วมตาม
โรงพยาบาลต่าง ๆ มี ปัญหาขาดยากันในทันที วันข้า งหน้า มันมี แต่จะมากขึ นรุ นแรงขึ นเรื อย ๆ
มันรุ นแรงอย่างที ไม่เคยเป็ นมาก่ อน หลังนําท่วมก็จะแล้งหนัก แล้งกับท่วมหนัก แล้วพืชพรรณ
ธัญญาหารของเราจะอยู่ตรงไหน มันจะเกิ ดทุกข์ภยั ภัยพิบตั ิต่าง ๆ เราน่าจะได้เห็นกันในชัวชี วิตนี
ถ้าเราเป็ นกลุ่มคนทีหนีรอดได้ ภัยพิบตั ิครังใหญ่ สึ นามิสูงถึงตึกสิ บชันเพราะรอยแยกแผ่นดินมันจะ
เคลื อน อันหนึ งจะเคลื อนทับอีกอันหนึ ง ในอดี ตเมือแสนปี ก่อน สิ งมีชีวิตตายหมด ทวีปต่าง ๆ จะ
เปลียนไป คลืนในนําจํานวนมหาศาล ค่าของแผ่นดินไหวทีนักวิทยาศาสตร์ ไม่เคยรู ้มาก่อน ทีเคยเกิด
ทังเมืองเหมือนโดนนิ วเคลี ยร์ อย่างประเทศปากี สถาน สัตว์ทงหมดจะตาย
ั
ภูเขาไฟระเบิดมาอาบ
คลุ มพืนที ตายทังเป็ นถูกอบด้วยความร้ อนสู ง สารอิ นทรี ยต์ ่าง ๆ จะกลายเป็ นนํามัน คนทีรอดจะ
ไม่มีอาหารกิ น ไม่มียารักษาโรค จะเกิดโรคระบาดทัว ๆ ไป คนทีอยูร่ อดจะอยู่ได้ตอ้ งไม่มียารักษา
โรคเลย ยาหมอทําอะไรไม่ ได้ คนทีอยู่ไ ด้ จะต้ องเป็ นคนทีรู้ จักการดู แลสุ ขภาพตัวเองได้ โดยใช้
สิ งของใกล้ ตัว กินน้ อยกินอะไรก็ได้ กินพอประมาณ รู้ จักของทีเป็ นพิษไม่ เป็ นพิษต่ อร่ างกาย และรู้
วิธีการถอนพิษโดยใช้ สิงของง่ าย ๆ รอบตัว ซึงกลายเป็ นนํา< ปัสสาวะ อุจจาระซึงพระพุทธเจ้ าเรี ยกว่ า
อาหารเก่ า ทั<งหมดทีพระพุทธเจ้ าสอนไม่ มีอะไรผิด แล้ วเราก็ได้ ทดลอง
ผมก็ภูมิใจทีได้มาสัมผัสทีนี ได้เห็นการผสมผสานศาสตร์ ต่าง ๆ เข้ามาแบบลงตัว พิสูจน์
ได้จ ากผลที ปรากฏและผลการพิ สู จ น์ ก็ เ ป็ นผลที น่ า อัศ จรรย์ ซึ งแพทย์แ ผนปั จ จุ บ ัน ทํา ไม่ ไ ด้
ผลการรักษาดี วนั ดี คืน ผมเองมีความเชื อโดยไม่ มีข้อสงสั ยทั<ง ๆ ทีไม่ เคยรู้ จักสวนป่ านาบุ ญ หรื อ
อ.หมอเขียวมาก่ อนเลย เพียงได้ เปิ ดดูข้อมูลในเน็ตนิดหน่ อยดูแนวว่ าเป็ นอย่ างไร หมอเขียวคือใคร
แล้ วผมก็มาสั มผัสด้ วยตัวเอง ตอนนี<จิตผมพัฒนาขึ<นแล้ ว นี เหลื ออย่างเดี ยวทียังไม่ได้ชิม (หึ ๆ )
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แต่ก็ได้พูดคุ ยกับน้องคนหนึ งทีเป็ นมะเร็ งในโพรงจมูกกระจายมาทีต่อมนําเหลื องทีคอทังสองข้าง
เขาหนีการฉายแสงมาทีนีซึ งผลการรักษาไม่ค่อยดี มาอยูท่ ีนี ระยะหนึ งก็ดีขึน แต่ออกไปอยูข่ า้ งนอก
ก็กลับเป็ นอีกเพราะไปกินอาหารร้านอาหารทีมีการปรุ งและใช้ยาจากระบบการขายแบบไดเร็ กเซลล์
ในที สุ ดเขาก็ตดั สิ นใจจะใช้คู ตในการรั ก ษา แล้วเขาก็ไ ด้ล องทํา ดู วันต่อมาเขาก็ส ะกิ ดให้ผ มดู
ว่า “มันยุบแล้วทีข้างคอ” ผมดูมนั ก็ยบุ จริ ง ผมก็บอกให้เขาทําบุญมาก ๆ
ผมถือว่าผมได้ในสิ งทีเกินคาด จะยืนอยูบ่ นจุดที อ.หมอเขียวสอน ท่านจัดทุกอย่างให้เป๊ ะ
หมดแล้ว เหลือแต่เราจะลงมือปฏิบตั ิพิสูจน์ให้เห็นจริ งด้วยตัวของเราเอง”
(บวรรัตน์ เอือจิตรญาณ, สัมภาษณ์. 2555, ธันวาคม 12. กรณี ศึกษา 1.102 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 61 คุณเกริ กศักดิf คุณเกษม ให้สัมภาษณ์ เมือวันที 25 กันยายน 2557
ทีมา (แก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่าย. 2557, กันยายน 25)
“ผมมาจาก Clear Water แถว ๆ Tampa ฟลอริ ดา้ ครับผมจบแพทย์ศาสตร์ จาก University
of Florida เมือปี พ.ศ. 2548 และเป็ นแพทย์ฝึกหัดทางด้านเวชศาสตร์ ครอบครัวที University of
South Florida ในเมือง Tampa หลังจากนันก็เรี ยนเกียวกับการฝังเข็ม และไปเป็ นแพทย์ฝึกหัดด้าน
การแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine) กับ Dr. Andrew Weil ผูร้ ิ เริ มการแพทย์แบบบูรณา
การในสหรัฐอเมริ กา ปั จจุบนั ผมทํางานป็ นแพทย์ดูแลผูป้ ่ วยหนักเรื อรังระยะสุ ดท้าย โดยทัวไปเรา
ให้ยาทุกชนิดรวมถึงการบําบัดเยียวยาทางธรรมชาติเพือช่วยให้ผปู ้ ่ วยทุกข์ทรมานน้อยลง ผมใช้การ
รักษาแบบบูรณาการผสมผสาน ใช้การฝังเข็ม ใช้พลังงานบําบัด ใช้การหายใจบําบัด เพือช่วยเหลื อ
ผูป้ ่ วย เพราะความเจ็บป่ วยนี ไม่ใช่ป่วยเพราะโรคร้ายเท่านัน เราต้องดูแลทังทางด้านร่ างกาย สภาพ
จิตใจ และจิตวิญญานด้วย เราจะไม่สามารถประสบความสําเร็ จในการรักษาได้หากขาดสิ งหนึ งสิ งใด
ในสามองค์ประกอบนี ถ้าเราดูแลผูป้ ่ วยเฉพาะแต่เรื องโรคหรื อร่ างกาย เราจะไม่สามารถก้าวไปถึ ง
การรักษาทีให้เกิดสุ ขภาวะทีสมดุลทังกายและจิตใจ (wellness) ได้ ดังนัน ฟั งคุณหมอเขียวสอน คุณ
หมอเขียวสอนดีมาก
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สิ งทีสําคัญทีสุ ดทีคุณหมอเขียวได้บอก คือการให้ความสําคัญกับเรื องอาหาร ซึ งมีผลอย่างมาก
ต่อสุ ขภาพ ห้าปี หลังมานี ในการทํางานทีโรงพยาบาล ทําให้ผมได้พบเห็นระยะสุ ดท้ายของผูป้ วยโรค
ต่าง ๆ เช่น มะเร็ ง เบาหวาน หัวใจ ภาวะสมองเสื อม อัลไซเมอร์ ผูป้ ่ วย MS (Multiple Sclerosis) สิ ง
ทีผมเห็นอย่างหนึ งคือหลาย ๆ โรคเหล่านี เราสามารถช่วยฟื นฟูหรื อป้ องกันได้โดยใช้อาหารและ
การปรั บพฤติ กรรมในการใช้ชีวิต และเริ มตังแต่เดื อนมกราคมที ผ่า นมา ผมจึ ง ต้องเริ มที ปฏิ บ ตั ิ
ที ตัวเองก่อน และได้นาํ สิ งเหล่านี มาใช้ช่วยเหลือผูป้ ่ วยในทีสุ ด ดังนัน เรื องลักษณะของโภชนาการ
จึ งเป็ นเรื องที สําคัญมาก ในสหรั ฐอเมริ กาสิ งที ยาก คื อเรามี ร้านอาหารฟาสต์ฟูตเต็มไปหมด เรามี
อาหารทอด เราไม่ทานผักผลไม้ เรามีร้านของชําทีเต็มไปด้วยอาหารแปรรู ป ซึ งมันไม่ใช่อาหารจริ ง ๆ
ที ร่ างกายต้องการ เปรี ย บร่ า งกายเราเหมื อนรถ ถ้า เติ ม นํามันคุ ณ ภาพตํารถก็ง วิงได้ไ ม่ดี การกิน
อาหารทีไม่ดีไม่ถูกโภชนาการก็ทาํ ให้ร่างกายเสื อม ดังนัน เรื องโภชนาการจึงสําคัญมากซึ งผมได้
พิ สู จ น์ ด้ ว ยตนเองตังแต่ เ ดื อ นมกราคมที ผ่ า นมา ผมรั บ ประทานแต่ ผั ก และอาหารสุ ข ภาพ
90 เปอร์ เซ็ นต์ (%) ของอาหารทีผมทานเป็ นอาหารมังสวิรัติ ทําให้ นํ<าหนักผมลดไป 15.9 กิโลกรั ม
ผมรู้ สึ ก ดีขึ<น เมื อกลับ ไปมองที ผูป้ ่ วยที ผมใช้วิธี ก ารรั ก ษาแบบผสมผสาน ผมบอกผู้ ป่วยเรื อง
ความสํ า คัญ ของอาหาร แต่ ปั ญ หาคือ เราไม่ ไ ด้ เ รี ย นเรื องอาหารและโภชนาการที ถู ก ต้ อ งใน
โรงเรี ยนแพทย์ เราได้ เรี ยนแค่ ก ารให้ อ าหารทางสายยางเท่ า นั< น เราได้เรี ย นรู ้ จากหมอคนอื น ๆ
แต่เพียงว่าเราต้องมีสุขภาพทีดี แต่มนั ยาก และเราก็ไม่รู้วา่ จะทําอย่างไรเพือให้มีสุขภาพดี เมือมีใคร
สักคนมาบอกว่า อะไรทีเราควรรับประทานเพือช่วยให้มีสุขภาพทีดีขึนได้ เราจึงอยากฟัง
ผมว่า 80-85% ของคนที เป็ นโรคเรื อรั ง ในประเทศนี จะเสี ย ชี วิตจากการกิ นและจาก
พฤติกรรมการใช้ชีวติ ซึ งเป็ นตัวเลขทีสู งมาก ลองมาดูโรคเบาหวาน ผมได้ทดลองกับตัวเองเมือ 3 ปี
ทีแล้ว โดยการตรวจนําตาลในเลือด และหลังจากนันผมก็ทานอาหารมังสวิรัติและอาหารสุ ขภาพทีมี
ผักเป็ นส่ วน ประกอบหลัก ติดต่อกันเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ นําหนักลดไป 6.8 กิโลกรัม ก่อนหน้านัน
ค่าระดับนําตาลสะสม หรื อ ฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) เป็ นค่าเฉลียความเข้มข้นของนําตาลใน
เม็ดเลือดแดง 5.7 ซึ งเป็ นค่าทีมีแนวโน้มจะเป็ นโรคเบาหวาน มันน่ากลัวมาก แต่หลังจากหกสัปดาห์
ทีได้อาหารมังสวิรัติและอาหารสุ ขภาพ ตรวจพบว่าค่านําตาลสะสมกลับลงมาเป็ น 5.4 ซึ งเป็ นค่า
ปกติ ดังนันเราสามารถกําจัดโรคเบาหวานแบบทีสอง (type 2 diabetes) ได้ง่าย ๆ ด้วยการกิ นที
ถูกต้องเท่านันเอง
อาหารเป็ นเรื องสําคัญจริ ง ๆ เรื องเกี ยวกับอาหารทีเราได้คุยกันมาแล้ว ว่ามีส่วนช่ วยให้
เกิดสมดุลร้อน-เย็น หากเราทานอาหารจนเกิดภาวะร้อนเกิน เช่น การทานพริ กไทยมาก มันจะส่ งผล
ทันที ย้อนไปเมือสองปี ทีแล้วตอนเดิ นทางไปเข้าค่ายหมอเขียวที Los Angeles ผม น้องสาวและ
คุณแม่แวะทีร้านอาหาร ผมทานเต้าหู ้ทอด ผมสังอันทีไม่เผ็ด แต่มนั ก็ยงั เผ็ดมาก แม่ยืนยันว่ามันเผ็ดมาก
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ผมทานไม่ได้หรอก แต่ผมก็ทานจนหมด เชื อไหมครับคืนนันผมท้องเสี ย เป็ นไข้ รู ้ สึกแย่จนถึ งเช้า
ซึ งเป็ นเช้าทีเราต้องเข้าค่าย ผมรู ้สึกไม่สบายมาก ๆ ทังคืน ตอนเช้าคุณแม่มาลงทะเบียนเพือเข้าค่าย
เลยขอความช่วยเหลื อ นันเป็ นครังแรกทีผมทําดีท็อกซ์ มีคนกัวซาให้ครังแรก หยอดหู ดว้ ยนําสกัด
ย่านาง ขูดศีรษะ มันช่วยได้ ผมรู ้สึกดีขึน ๆ พอตกเย็นก็มานังฟังการบรรยายได้
อีกสิ งหนึ งทีสําคัญต้องจําไว้คือ จิตใจ ร่ างกาย จิตวิญญาณ เพราะถ้าคุ ณไม่มีความเชื อใน
สิ งเหล่านี แต่จะเชือหรื อไม่ก็ตามในความเป็ นจริ งก็คือ จิตใจ ร่ างกายและจิตวิญาณคือส่ วนประกอบ
ของความเป็ นมนุ ษย์ จิตใจเป็ นส่ วนประกอบทีใหญ่และสําคัญที จะส่ งผลต่อความผาสุ ก การทําสมาธิ
ไท้ชิ ชิ กง โยคะ การฝึ กลมหายใจ ในแต่ละวันจึงสําคัญด้วย จะเห็ นว่ามีหลายคนไปออกกําลังกาย
ยกนําหนักกันก็ดูแข็งแรงดี แต่สิงทีจะช่วยได้จริ ง ๆ คือ โยคะ ไท้ชิ ชีกง การฝึ กลมหายใจและการทํา
สมาธิ จะช่วยให้มีสุขภาพทีดีได้มากกว่า ผมโตมากับการเรี ยนรู ้ในการฝึ กสมาธิ หลาย ๆ แบบ เรามัก
ทําสมาธิ กนั ทังเช้าและเย็น ครังละหนึ งชัวโมง ซึ งช่ วยได้มาก และผมได้ไปนังวิปัสสนาเป็ นเวลา
3 วัน ซึ งดี มาก ทําให้เราได้รู้จกั ภายในของตัวเอง การทําสมาธิ เป็ นสิ งทีจําเป็ น พอเริ มทํางานจะยุ่ง
ไม่มีเวลา ตอนนีผมพยายามนังสมาธิ ให้ได้ 15-20 นาทีในตอนเช้า
สิ งทีสําคัญคือคุณต้องพยายามใช้ชีวติ ให้ชา้ ลงบ้าง เหมือนทีผมบอกว่าความเครี ยดมีผลต่อ
สุ ขภาพมากเช่นกัน ถ้าคุณเครี ยด ร่ างกายก็ทาํ งานได้ไม่เต็มที อย่างแรกทีจะเป็ น คือความเครี ยดมีผล
ต่อระบบการย่อย อาหารไม่ย่อย อาเจียรหรื อปวดท้อง ขอให้นึกไว้เสมอว่าอาหารเป็ นส่ วนหนึ งที
สําคัญแต่ไม่ใช้ทงหมด
ั
ต่อให้เราทานอาหารสะอาดหรื อดีเพียงใด แต่ไม่หล่อเลียง (ปรับ) จิตใจ ก็จะ
ไม่สามารถมีสุขภาพทีดีได้ จิตใจมีบทบาททีสําคัญมาก ผมเห็นการศึกษานีเมือไม่กีเดือนมานี เขาเอา
เครื องดืมผสม (Shake) มาให้คนสามกลุ่มดืม กลุ่มแรกให้ดืมตัวทีมีพลังงาน 600 คาลอรี กลุ่มสอง
100 คาลอรี กลุ่มสาม 300 คาลอรี โดยกลุ่มผูท้ ดลองดืมทังหมด ไม่ทราบว่าทุกกลุ่มได้รับเครื องดืมที
มีพลังงาน 300 คาลอรี เท่ากัน ผลปรากฏว่า กลุ่มทีถูกบอกว่าได้รับเครื องดืม 600 คาลอรี นําหนักตัว
เพิมขึน กลุ่มทีถูกบอกว่าได้รับเครื องดืม 100 คาลอรี นําหนักลดลง แสดงว่าจิตใจมีผลอย่างมาก
ผมสนใจสิ งอื นนอกเหนื อจากการแพทย์แผนปั จ จุ บ นั เป็ นทุ นเดิ ม อยู่ด้วย ผมได้เรี ย น
การนวดบําบัด เรี ยนการแพทย์ฉุกเฉิ นและได้รับใบอนุ ญาตจากรัฐฟลอริ ดา้ ผมไปเรี ยนนวดทีวัดโพธิf
หลาย ๆ อย่างผลักดันผมให้มาทางนี หลังจากรักษาคนไข้มาช่วงหนึ งผมคิดว่าการรักษาด้วยแพทย์
แผนปั จจุบนั ช่วยได้ในระดับหนึง แต่การให้ยาไปเรื อย ๆ คือปั ญหา ไม่เกิดผลดีต่อสุ ขภาพในระยะยาว
สิ งที พวกเราได้เรี ยนรู ้ ในค่ายหมอเขี ยวตลอดสัปดาห์ ที ผ่า นมา คื อสิ งที จะช่ วยให้เราได้รู้วิธี ก าร
ที ถูกต้องในการดูแลสุ ขภาพ นี คือเหตุทีผมใช้การรักษาแบบแพทย์ทางเลือกบูรณาการ ใช้การรักษา
แบบแผนปั จจุบนั และวิธีการอืน ๆ ของแพทย์ทางเลื อกผสมผสานกัน เพราะทุก ๆ วิธีการจะเป็ น
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ประโยชน์ต่อคนไข้ ไม่สามารถตีทิงหรื อละเลยวิธีการใดได้เลย แต่สําหรับโรคเรื อรังเราต้องกลับมา
ให้ความสําคัญกับเรื องอาหาร เพราะเราลืมกันไปแล้วว่า อาหารเป็ นยา
สิ งทีผมได้เห็ นและหวัง ในสิ งที Dr. Andrew Weil ได้พยายามทําในการผสมผสาน
แพทย์ทางเลื อกกับแผนปั จจุ บนั เรื องโภชนาการจะสําคัญขึ นเรื อย ๆ ในหลักสู ตรการแพทย์และ
หลัก สู ต รพยาธิ วิท ยาต่อไป เราคงจะได้เห็ น ผูค้ นใส่ ใ จและเข้า ใจในเรื องโภชนาการที ถู ก ต้อ ง
มากขึ น มันอาจจะช้าหน่ อย แต่ก็ได้เริ มต้นแล้ว ผมหวังเป็ นอย่างยิงว่าเราจะสามารถสื อสารข้อมูล
ทีดีเหล่านีออกไปได้ เพราะนีคือสิ งทีถูกต้อง”
(เกริ กศักดิf คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 25. กรณี ศึกษา 1.27 ภาคผนวก ก.)

ภาพที 62 คุ ณภูมิ พงศ์ หลัง จากได้ทาํ กัวซาที หน้า ศี รษะ คอ บ่า ไหล่ และหลัง จากสี ทีเห็ นบน
ผิว หนัง แปลผลได้ว่า มี พิษ สะสมในระดับ ที มาก ซึ งได้ใ ห้ข อ้ มูล ไว้ เมื อวัน ที 31
พฤษภาคม 2555
ทีมา (จงกช สุ ทธิ โอสถ, ภาพถ่าย. 2555, พฤษภาคม 26)
ช่างเทคนิคแผนกซ่อมบํารุ ง อาการภูมิแพ้ วันทีเข้าค่าย 25-3l พฤษภาคม 2555 (ครังที l) ณ
สวนป่ านาบุญ 1 อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
“คุณภูมิพงศ์มาเข้าค่ายจากการแนะนําของสมาชิ กไทยออยล์ ซึ งเคยมาเข้าค่ายทีดอนตาล
มาก่ อน เดิ ม รู ้ แต่ ว่า ตัวเองเป็ นโรคภู มิ แพ้ เนื องจากเป็ นพนัก งานอยู่ที โรงกลันนํามันไทยออยล์
ทีอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ซึ งมีตาํ แหน่งเป็ นช่ างเทคนิค ฝ่ ายซ่ อมบํารุ งของโรงกลันมาตังแต่ปี
พ.ศ .2543 ทํางานอยูใ่ นภาวะสิ งแวดล้อมทีมีมลพิษอยูป่ ระมาณ 12 ปี ทําให้ตอ้ งสัมผัสกับ Hydro
carbon ก๊าซ Hydrogen ก๊าซ Sulfur ก๊าซไข่เน่า และอืน ๆ อยูเ่ รื อย ๆ ถึ งแม้จะมีระบบการป้ องกัน
พอสมควร แต่ก็ไม่ได้ใส่ เครื องป้ องกันทุ กครั ง อี กทังเป็ นคนที ชอบทานอาหารมัน อาหารหวาน
ดืมกาแฟ ดืมนม ทานเนือสัตว์ และอาหารทะเลมาก ประกอบกับมีนิสัยชอบนอนดึก ไม่ออกกําลังกาย
เมื อไม่ นานมานี รู ้ สึ กหายใจไม่ ค่อยสะดวก เหมื อนจมู ก ตัน โดยหายใจได้ที ล ะข้า ง ในบางครั ง
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มีเสมหะบ่อย ร่ างกายไม่สดชืน ตึงและปวดศรี ษะมาประมาณ l-2 ปี หาหมอก็บอกว่าเป็ นโรคภูมิแพ้
ให้ยามารับประทาน มาระยะหลังรู ้ สึกเหมือนมี กอ้ นบวม ๆ อยู่ในปากช่ วงโคนลิ นในคอด้านซ้าย
ปกติเป็ นคนไม่สูบบุหรี และไม่ดืมเหล้า ชอบดื มนํามาก แต่ก็มีปัญหาเรื องการขับถ่ าย มี กลิ นปาก
พอดีมีพนักงานมาเข้าค่ายก็สมัครมาด้วย
จากการเข้าค่ายใน 7 วันทีผ่านมา มีพฒั นาการทีดีขึนคือ อาการปวดหัวดีขึนประมาณ 60%
อาการตันในรู จมูกดีขึน 50% เสมหะลดลงมาก อาการโดยทัวไปดีขึน และผลจากการกัวซา คุณภูมิพงศ์
ก็ได้รู้ว่ามี บางอย่างผิดปกติ ในร่ างกายนอกเหนื อจากโรคภูมิแพ้ ซึ งก็ได้แนะนําเรื องการไม่กงั วล
และหลักในการปฏิบตั ิตามยา 9 เม็ดไปให้และดูเหมือนว่าคุณภูมิพงศ์จะเริ มให้ความสําคัญกับการ
เรี ยนรู ้ในการปฏิบตั ิตวั เพือนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันนับต่อแต่นีไป
เมือต้นเดือนมิถุนายน ได้โทรคุยกับคุณโอ ก็ได้ความว่าตอนนี ได้เลิกทานเนื อวัว หมู ไก่แล้ว
ทานเพียงปลาและไข่เท่านัน ดืมนําสมุนไพรปรับสมดุลหรื อนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดทุกวัน ก็ได้ยาํ
เรื องการทํากัวซา ดีทอกซ์ ดืมนําปั สสาวะ หยอดตา หู จมูก ให้เป็ นการทบทวน
(จงกช สุ ทธิ โอสถ, แนะนําและบันทึกกรณี ศึกษาของคุณภูมิพงศ์. 2555, กรณี ศึกษา 3.51 ภาคผนวก ก.)

กอน
พ.ศ. 2551

หลัง
พ.ศ. 2557

ผลเอ็กซเรย

ภาพที 63 คุ ณอดุ งวิทย์ ภาพเปรี ยบเทียบก่อนเข้าค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธ เมือ พ.ศ. 2551 และ
หลังจากได้ดูแลรักษาตัวเองตามหลักการแพทย์วิถีพุทธมา 6 ปี อาการบวมต่อมนําเหลือง
ทีคอหายได้
ทีมา (บุญญพร วรกิตต์เดชา, ภาพถ่าย. 2551 และ 2557)
“ผูป้ ่ วยมะเร็ งต่อมนําเหลือง คุณอดุงวิทย์ มีต่อมนําเหลืองทีคอมีอาการบวม 6 เซ็นติเมตร
เป็ นมาประมาณ 4-5 ปี หมอสันนิ ษฐานว่าเป็ นอาการคล้ายมะเร็ งระยะที 1-2 ไม่รับการรั กษาที
โรงพยาบาล ขอรั ก ษาตนเองด้วยการปฏิ บ ตั ิ ตามแนวทางค่า ยสุ ข ภาพแพทย์ท างเลื อก โดยการ
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รั บประทานอาหารฤทธิtเย็น ดืมนํ<าย่ านาง ปรากฏว่ าเดือนตุลาคม 2551 อาการบวมทีคอยุบลงเหลือ
4 เซ็ นติ เมตร และในวันที 19 มกราคม 2552 อาการบวมยุ บ ลงหมดแล้ ว หมอแผนปั จ จุ บั น
โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ จังหวัดขอนแก่ น แปลกใจมาก จึ งขอให้ คุณอดุงวิทย์ บันทึกรายละเอียด
ทุกอย่ างให้ ด้วย เพือเอาไปเป็ นกรณีศึกษา”
(บุญญพร วรกิ ตต์เดชา, แบบบันทึกประสบการณ์ของเครื อข่ายแพทย์วถ
ิ ีพุทธ (ธ.ก.ส.). 2552,
กรณี ศึกษา 3.418 ภาคผนวก ก.)
“ความเจ็บป่ วยของดิฉนั เริ มเป็ นหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบเต้นเร็ วประมาณ 150-220 ครัง
ต่อนาที (จับการเต้นของหัวใจได้ในปี 2553) เป็ นมาตังแต่ปี 2545 อาการคือหัวใจเต้นเร็ วมากจน
ตัวเองรู ้สึกถึงความเร็ ว (ปกติหวั ใจคนเราเต้นเราจะไม่รู้สึกถึงจัวหวะการเต้น) ทุกครังทีเป็ นต้องรี บ
นอนราบ จึงรู ้สึกสบายขึนแล้วจึงไปหาหมอได้ แต่พอไปถึงคุณหมออาการนี ก็หาย หมอจึงวินิจฉัย
อะไรไม่ได้ แต่ก็สันนิ ษฐานว่าเป็ นหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบเต้นเร็ ว ประมาณปี 2553 ขณะหลับอยู่
รู ้สึกถึงการเต้นของหัวใจ ด้วยความแปลกใจจึงได้ลุกขึนมา ปรากฏว่าหน้ามืดหงายหลังลงทุกอย่าง
ในตัวหยุดหมด รู ้แต่การเต้นของหัวใจทีเร็ วมากขยับส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายไม่ได้ ได้แต่สวดมนต์
เพราะเข้าใจว่าตัวเองกําลังจะตายสักพักใหญ่ ๆ จึงพอขยับมือเรี ยกให้สามีส่งโรงพยาบาล (ลุกไม่ได้
ต้องเรี ยกรถพยาบาลมารับ) (คุณหมอว่าไฟฟ้ าลัดวงจรในหัวใจทําให้เต้นเร็ วผิดจังหวะ ไม่มีอาการ
ไทรอยด์) จับการเต้นของหัวใจได้ 150-220 ครังตลอด ในขณะนันคุ ณหมอฉี ดยาบล๊อกหัวใจ
หลังจากนันจึ ง ได้ทาํ การรั ก ษาโดยวิธี ส วนหัวใจ ค่า ใช้จ่า ยในการสวนหัวใจ ประมาณ 150,000
บาท ค่ะ (ใช้เวลาชัวโมงเศษ ) บางท่านใช้เวลาในการสวนหัวใจถึง 8 ชัวโมง ค่ารักษาก็เปลียนค่ะ
เคยถามจากท่านอืน 2-3 แสนแล้วแต่ระยะเวลาในการสวนค่ะ แต่ดิฉันโชคดีได้พบหมอเก่งและ
เป็ นคนรุ่ นใหม่จึงใช้เวลาไม่นาน (คิดว่ายิงนานเราก็ยิงแย่หวั ใจคงบอบชํา ความคิดส่ วนตัวนะคะ)
อาการนันหายไปได้ประมาณ 1 ปี ก็กลับมาเป็ นอีกแต่คราวนี คุณหมอว่าเป็ นแบบเต้นผิดจังหวะเต้น
150 แล้วก็ลงมา 80 สวิงอยู่ในระดับนี ไม่สมําเสมอ ตรวจเลื อดแล้วปรากฏว่าเป็ นไทรอยด์ดว้ ย
จึงสันนิ ฐานว่าเกิดจากไทรอยด์ทาํ ให้หวั ใจเต้นเร็ ว จึงจ่ายยาไทรอยด์มาให้ทานอยู่ 6 เดือน อาการ
ไม่ดีขึนหัวใจสวิงอยูบ่ ่อยครัง
ต่ อมาเริ มรู้ จักคุณหมอเขียว เพือนให้ ซีดีมา จึงเริ มทดลองทําเริ มจากดืมนํ<าสมุนไพรฤทธิt
เย็นสด กัวซา โยคะก็ได้ ผลบ้ าง แต่ ยังไม่ หยุดยา เพราะอาการยังมีอยู่ต่อมาตั<งใจเรี ยนรู้ อย่ างจริ งจัง
มีการทําดีท็อกช์ ทานอาหารตามลําดับ ทานรสจืด งดพริ ก พักผ่ อนเพียงพอ อาการต่ าง ๆ ดีขึน< มาก
จากยา 9 เม็ดนี< ทําแล้ วเห็นผลมากทีสุ ดสํ าหรั บอาการทีว่ านี< คือดีท็อกซ์ ทานจืด โยคะ พักผ่ อน
เพียงพอ ไม่ เครี ยด อาการทีว่ าดีขึน< จนหยุดยาได้ ค่ะ ผลเลือดเมือ 6 เดือนทีแล้ ว ไทรอยด์ ปกติ หัวใจ
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ปกติ ไม่ เคยรู้ สึกถึงการเต้ นของหัวใจอีกเลย และเมือ 1 เดือนนี< เริ มทานอาหารมือ< เดียวได้ (ฝื กลด
จาก 3 มือ< มาจนเหลือ 1 มือ< ค่ ะ ทานจืด เคีย< วละเอียด) ขอบอกว่าดิฉนั ได้พบกับสิ งทีวิเศษอย่างมากค่ะ
คุณจะรู้ ว่าเบากายมีกาํ ลังเป็ นอย่ างไร หลังจากทีไม่ เคยรับรู้ ถึงความรู้ สึกนี<มานานมาก คุณจะนึ กออก
ว่าครังหนึงคุณเคยมีความรู ้สึกนี แต่มนั ได้หายไป เนื องจากเราปฎิบตั ตัวผิดพลาดไป โดยรู ้เท่าไม่ถึงกาล
จนกระทังเจ็บป่ วย ดิฉนั สัมผัสได้ถึงคําว่าหายใจทัวท้องเป็ นอย่างไรได้ใหม่แล้วค่ะ และรู ้วา่ เบากาย
มีกาํ ลังเป็ นอย่างไรก็เมือ 1 เดือนนี เองค่ะ เพิมเติมค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (ไฟฟ้ าลัดวงจรในหัวใจ)
เวลาหัวใจเต้นเร็ วจะแน่ นหน้าอก หัวใจเหมื อนถู กจับบิ ด หัวตื อเพราะเลื อดไปเลี ยงไม่ถึ ง ศี รษะ
เย็นยะเยือกไปทังตัว เหมื อนระบบหมุ น เวีย นของเลื อ ดในตัวจะไปไม่ค รบวงจรการไหลเวีย น
(ตามความรู ้สึกนะค่ะ) แรก ๆ จะเป็ นช่วงสัน ๆ นาน ๆ เป็ นที จนลืมอาการไปแล้ว ถึงกลับมาเป็ นอีกครัง
ถ้า ไปหาหมอ ๆ ก็ จ ะไม่ ส ามารถรั ก ษาได้เ พราะอาการไม่ ช ัด เจน แต่ ถ ้า ปล่ อ ยไปนานอาการ
จะเป็ นมากขึน ระยะเต้นเร็ วจะนานขึนเรื อย ๆ เป็ นถีขึน ถ้าเป็ นแล้วคุ มสติไม่ได้ก็อาจเป็ นอันตราย
หมอแผนปั จจุบนั ก็รักษาให้ไม่ได้ ถ้าจับการเต้นของหัวใจขณะทีเป็ นไม่ได้ (ดิฉนั รักษาอาการนี ได้
จากการสวนหัวใจ แต่ก็เฉี ยดตายค่ะ เพราะก่อนหน้านี หมอก็ทาํ อะไรไม่ได้ คุ ณหมอต้องการเห็ น
กราฟการเต้นของหัวใจ จึงประเมินได้วา่ ต้องรักษาอย่างไร ซึ งทําได้ยากมาก เพราะอาการจะเกิดเมือไหร่
เราไม่รู้ แล้วเราไม่มี เครื องมื อจับ นอกจากต้องไปโรงพยาบาลขณะเกิ ดอาการ ซึ งไม่พ อดี ก นั )
(เสี ยดายมากทีดิฉนั รู ้จกั ยา 9 เม็ด ช้าไป) อาการหัวใจเต้นเร็ วแบบทีเกิดจากไทรอยด์จะเต้นเร็ วเฉย ๆ
หัวใจไม่ถูกจับบิด หัวไม่ถึงกับตือมาก มึน ๆ หน่อย อาการโดยรวมดี กว่าแบบไฟฟ้ าลัดวงจรใน
หัวใจ ดิฉันยืนยันค่ ะว่ า อาการไทรอยด์ ทีทําให้ หัวใจเต็นเร็ วนี< สามารถหายจากการปฎิบัติตามยา
9 เม็ดนี<ค่ะ ทีใช้ แก้ ตัวเองบ่ อย ๆ คือดีท็อกซ์ ช่วยได้ มาก ดืมนํ<าสมุนไพรฤทธิtเย็นสด ทานรสจืด
ทานตามลําดับ โยคะ ไม่ เครี ยด พักผ่ อนเพียงพอ เคีย< วอาหารละเอียด คือสิ งทีดิฉนั ทําเป็ นประจํา
แรก ๆ อาจจะฝื นความเคยชิ นเดิม ๆ ถ้ าทําได้ แล้ วคุณจะเห็นความเปลียนแปลงทีดีขึน< ดิฉันทําตาม
คําแนะนําในยา 9 เม็ด และทานมังสวิรัติ ทําให้ หยุดยามาได้ 8 เดือนแล้ ว (เคยเป็ นหัวใจเต้นผิดจังหวะ)
ปั จจุบนั ได้พฒั นาตัวเองมาจนสามารถทานอาหารไม่ ปรุ งแต่ งรสชาติ ทานวันละมือ< และเคีย< วอาหาร
ละเอียด (เคียวจนเป็ นนํา แล้วกลืนส่ วนทีเป็ นนํา ทําซําหลาย ๆ ครัง จนเหลือกากน้อยมากเท่าทีจะ
ทําได้ แล้วจึงกลืน) ทานวันละมือมาได้ประมาณ 1 เดือนค่ะ ใช้สูตรคุณหมอเขียวมาได้ 1 ปี 7 เดือน
แรกขับถ่ายดีได้ทุกวัน แต่ใน 1 เดือนมานี ทานมือเดียวและเคียวละเอียดรู ้สึกปกติดีทุกอย่าง เบากายดี
แนะนําหาซี ดีค่ายสอนพระไตรปิ ฎกของคุณหมอเขียวมาฟั งด้วย จะช่วยได้หลายเรื อง (ดิฉนั ซื อจาก
ร้านอาหารมังสวิรัตตลาด อ.ต.ก. ดิฉนั ต้องขอขอบคุณหมอเขียวและทีมงานทุกท่านค่ะดิฉนั ติดตาม
ซี ดี ค่า ยพระไตรปิ ฎกมาตลอดค่ะ ผลิ ต สื อดี ๆ ออกมาเรื อย ๆ นะคะ ดิ ฉ ัน ติ ด ตามอยู่ตลอดค่ะ
(ไม่เคยได้เข้าค่ายค่ะ แต่ก็พยายามปฎิบตั ิตามจากซี ดีค่ะ) ขอบคุณค่ะ”
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ทีมา : http://www.morkeaw.net/support/AdminEditBoard.php?idwbtp=453คอลัมภ์
ถามมา-ตอบไปวันที 27 สิ งหาคม 2555
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=513091102036093&set=a.49814663353
0540.118832.451999981478539&type=3&theater
(ดา. บันทึก Facebook 2555 : สิ งหาคม 27. กรณี ศึกษา F036 จากสื อออนไลน์-ถามตอบ
ปั ญหาและแนะนําการดูแลสุ ขภาพผ่านเฟสบุค๊ แพทย์วถิ ีธรรม หมอเขียวแฟนคลับ ภาคผนวก ก.)
สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ จากฐานข้อมูลทีได้มีการรวบรวมบันทึกไว้ตามตาราง
ที 8 จํานวนรวมทังสิ น 1,542 กรณี ศึกษา ได้นาํ มาเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 170 ราย วิเคราะห์
ข้อมูลเชิ งเนื อหา (Content analysis) ของผลสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถี พุท ธ เป็ นสี ด้า น คื อ
สุ ข ภาวะทางกาย สุ ข ภาวะทางจิ ต สุ ข ภาวะทางสัง คม และสุ ข ภาวะทางปั ญ ญา ตามคํา นิ ย าม
“สุ ขภาพ” ขององค์การอนามันโลก ได้ผลการวิเคราะห์เนือหาดังนี
1. สุ ขภาวะทางกาย
สุ ขภาวะทางกายของผูป้ ่ วยทีใช้การแพทย์วิถีพุทธ มีการเปลียนแปลงเข้าสู่ ภาวะปกติมากขึน
อาการเจ็บป่ วยทุเลา มีความรู ้สึกสบาย มีกาํ ลัง โปร่ ง เบากายมากกว่าเดิม และเมือเจ็บป่ วยสามารถ
พึงตนและดู แลตนเองได้ด้วยหลักการแพทย์วิถี พุท ธ เพื อการพึ งตนตามแนวเศรษฐกิ จพอเพีย ง
ไม่ตอ้ งไปพบแพทย์ ลดปริ มาณการใช้ยาลงได้ หรื อสามารถเลิ กทานยาได้ในบางท่าน ลดหรื องดการทาน
เนือสัตว์ได้ ทานอาหารรสจืดลงได้ และพยายามทานอาหารผักผลไม้มากขึน ดังข้อมูลต่อไปนี
“แต่ มานี มันหายไปนะ ก็ใ ช้นายาหยอดตาค่
ํ
ะ แต่ก็ไ ม่ไ ด้ใ ช้ทุ ก วันนะ ไม่ไ ด้ใ ช้ทุ ก วัน
ก็ไม่ได้สังเกต พอดี มีพีสามี มาด้วยเขาก็บอก ทําไมไม่มีนาตาไหล
ํ
เราก็ใ ช่ ๆ เราไม่มี นาตาไหล
ํ
ใช่ทุกวันนีไม่มีนาตาไหล
ํ
คงไม่ตอ้ งไปให้หมอผ่าแล้ว
นําปั สสาวะได้ทานไปแล้วค่ะ รสชาติเปรี ยว ๆ ฝาด ๆ เค็ม ๆ บ้างนะในบางวัน แรก ๆ
พอหลายวันเข้า ก็เริ มจืดลงจืดลง ๆ ตอนนีก็อาบบ้าง ล้างหน้าบ้าง กินบ้างหมดค่ะ”
(โสภา บริ สุทธิf , สัมภาษณ์. 2557, สิ งหาคม 9. กรณี ศึกษาที 1.1 ภาคผนวก ก.)
“แต่พอมาเข้าค่ายสุ ขภาพของคุณหมอเขียวครังแรก เมือทานอาหารแล้ว รู ้สึกเบา สบาย
จึงนํากลับไปปฏิบตั ิต่อทีบ้านค่ะ แผลสะเก็ดเงินตามทีต่าง ๆ ดีขึนมาก สี ผวิ เกือบจะเป็ นสี เดียวกันแล้ว”
(นิตยา สิ ทธิ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิ งหาคม 24. กรณี ศึกษาที 1.2 ภาคผนวก ก.)
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“การได้ยินของหู ก็ดีขึน เพราะการหยอดหู ดว้ ยยานําสกัดย่านาง ฟั นผุก็ใช้ ยาสี ฟันผงถ่ าน
กับดินสอพอง ทีเราทํานี เดีzยวนี<ฟันดีขึ<นแล้ วค่ ะ เคี<ยวอาหารได้ สบาย ๆ ไม่ ตายไวเหมือนพวกนั<น
ก็เพราะทานอาหารมังสวิรัติแล้ วก็ปฏิบัติธรรม ส่ วนหนึงจิตใจก็ผ่อนคลาย มันไม่ ยึด เส้ นมันก็เลย
ไม่ ยึดมาก อันนี ก็มีส่วนนะคะ แล้วทีนีก็เลยมันใจว่า เออ ไม่ตอ้ งกินยาหมอล่ะ กลับมากิ นมังสวิรัติ
คือไม่กินเนื อสัตว์ค่ะ หมายถึ งว่ากินมังสวิรัติแบบนี มาเรื อย ๆ จนมาหลายปี ก็กลับไปตรวจใหม่ ปี
หนึ งหมอจะนัดครังหนึ ง เขาก็ว่า โอ้ ดี จงั เลย ดี ขึน ทํามา 5 ปี แล้วค่ะ อาการต่าง ๆ จาก 15 โรค
ก็ค่อย ๆ ดีขึน ดีขึนจริ ง ๆ เลยนะ จากสายตาทีมันไม่ค่อยปกติ มันก็อ่านหนังสื อกลางคืนได้ รี บทําดี
ให้ต่อเนือง แล้วความสุ ขนันจะพาให้ท่านหายโรค”
(รักบุญ อโศกตระกูล, สัมภาษณ์ 2555, กันยายน 15. กรณี ศึกษาที 1.3 ภาคผนวก ก.)
“ทํายา 9 เม็ดเต็มทีเลย ทั<งแช่ ตัว อบ เช็ ด และใช้ นํ<าปั สสาวะทาตัวด้ วย ทีหัวใช้ ผ้าชุ บนํ<า
ย่ านางโพกไว้ พอแห้ งก็ชุบนํ<ามาโพกใหม่ จน 5 วัน แผลนํ<าเหลืองเสี ย ยุบจริ ง ๆ จนน้องชายบอกว่า
“ไม่น่าเชือว่าไม่ได้กินยาสักเม็ดแล้วแผลนําเหลืองเสี ย จะยุบได้”
พีเลยต้ มนํ<าแช่ ทุกวัน ต้ มเอง รั กษาเอง แล้ วก็พิจารณาดูตัวเองไป แค่ 5 วันเท่ านั<นแผลยุบ
แห้ ง เหมือนปาฏิหาริย์เลย”
(สุ นนั ทา เพียวไพบูลย์, สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 9. กรณี ศึกษาที 1.4 ภาคผนวก ก.)
“หลังจากผ่าตัดแล้ว แผลทีผ่าจะปวดมาก ต้องให้ ลูกช่ วยขูดกัวซาให้ ตามแขน หลัง และ
ตามตัว ขูดแล้ วรู้ สึกดีมาก แม้แต่คุณหมอที โรงพยาบาลยังบอกค่ะว่าร่ างกายเราดี มาก พอรู้ สึกมี
อาการไม่ สบายอะไรเกิดขึน< กับตัวเอง ก็จะใช้ วิธีการสวนล้ างลําไส้ ใหญ่ (ดีท็อกซ์ ) แล้ วก็ทานอาหาร
สู ตรคุณหมอเขียว พบว่ าทําให้ อาการทุเลาได้ ดี”
(จรู ญ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 20. กรณี ศึกษาที 1.5 ภาคผนวก ก.)
“เป็ นมะเร็ งในต่อมนําเหลื อง แล้วก็ตอ้ งโดนผ่าตัดกระเพาะทิ งหมด ผ่าตัดม้ามทิ งหมด
แล้วก็จะกลายเป็ นคนทีมีปัญหาทรมานมากในการกิน เพราะว่าเวลากินทุกครังนี จะปวดทรมานดิ น
แบบพลาด ๆ เลยค่ะ แล้วก็กินไม่ได้มา 30 ปี พอเริ มเข้าค่ายวันแรกทีเราเริ มกินข้าวต้ม เป็ นครังแรก
ในชี วิตทีกินอาหารได้หมดชาม ต่อมาปั สสาวะเป็ นเลือด รักษาทีโรงพยาบาลไม่หาย คุณหมอเขียว
บอกอันดับแรกเลยนะพีมด ทํายังไงก็ได้ ให้ เลือดมันหยุดก่ อน แล้วจะทํายังไงคะ บอกแช่ ๆ เพราะงั<น
ก็เอาสิ งทีมาทํา ก็คือนํ<าสมุ นไพรฤทธิtเย็นสดทีเราทานนี มันจะมีกากใช่ ไหมคะ เอากากนี<ค่ะใส่ ใน
นํ<าอุ่น ๆ แช่ มือแช่ เท้าได้ดว้ ยค่ะ และก็พอทําตรงนันเสร็ จ ก็เริ มรู ้สึกดี ขึน ๆ แต่ตอ้ งหยุดกิ นอาหาร
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ฤทธิf ร้อนเด็ดขาดเลย ทดลองอยู่ 3 จังหวะ จังหวะหนึ ง พอหยุดอาหารฤทธิf ร้อน กิ นอาหารฤทธิf เย็น
แล้วก็มาแช่ ทงตั
ั วด้วยนําสมุ นไพรปรั บสมดุ ล เลื อดก็หยุดไหล ฉี ก็ได้เปลี ยนสี ดีขึ นจนเป็ นปกติ
มดกินสมุนไพรฤทธิf เย็นสดไม่รู้สึกดี แต่กินนําสกัดเย็นแล้วรู ้สึกดี”
(ยุวดี นโมชัยยากร, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 26. กรณี ศึกษาที 1.6 ภาคผนวก ก.)
“สามีดิฉันมีปัญหารากฟั น จะผ่าตัดก็ตอ้ งเสี ยเงิ นมาก บอกเขานี ให้ นําผงถ่ าน 12 ดอลล์
ไปแปรงฟันสั กเดือนหนึง ปรากฏว่ าหมดปัญหารากฟัน ก็ไม่ ต้องจ่ ายเงินเลย ส่ วนของแม่ชีท่านหนึ ง
ที เมื องไทย ท่านมี กรณี ทีฟั นท่านมี ปัญหาเหมื อนกัน แล้วลู กศิ ษย์ท่านมาเรี ยนวิชาค่ายหมอเขี ย ว
เข้าค่ายพร้อมกับมดนี แม่ชีท่านบอกว่า ย่านางนี ท่านใช้นีมีประโยชน์สุดฤทธิf เลยนะ ท่านอม เพราะ
เหงื อกมันร้ อนใช่ ม ยั หนองมันถึ ง ประทุ ออกมา ท่ านอม ๆ ไปเรื อย ๆ อย่า งนี ค่ ะ พอจะถึ ง วันที
หมอนัด หมอบอกมาหาทําไม ไม่มีปัญหาของเหงือกฟันแล้ว”
(ยุวดี นโมชัยยากร. สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 26. กรณี ศึกษาที 1.7 ภาคผนวก ก.)
“ทํา สวนล้า งลํา ไส้ ใ หญ่ (ดี ท็ อ กซ์ ) กัว ซา ผมก็ พ ยายามทํา ทุ ก ข้ อ ยาทั< ง 9 เม็ ด ของ
คุ ณหมอเขียว แต่ตอนนันผมยัง ไม่ก ล้า ทํา อยู่ก็คื อดี ท็อกซ์ เพราะว่า แผลการผ่า ตัดนี ยัง ไม่หายดี
จนครบ 1 ปี หมอก็ได้ส่งผมไปเอ็กซเรย์แป้ งทีโรงพยาบาลจุรีเวช ร้อยเอ็ด ปรากฏว่าโชคดีมากเชื อ
มะเร็ งในลําไส้ ไม่มีแล้ว นี คื อมะเร็ งระยะสุ ดท้ายนะครั บ มะเร็ งลําไส้ ระยะที 4 ไม่มีแล้ว อาหาร
กับข้ าวแบบนี< บางคนบอกว่ ามาวันแรกกลืนแทบไม่ ลงเลย ผมบอกว่า “ผมสบายมากเพราะผมกิน
มาแล้ ว 1 ปี กับ 4 เดือน กินตั<งแต่ วันทีผมออกจากโรงพยาบาล ทีผมกินข้ าวได้ กินอาหารถึงจะ
ไม่ ได้ ถึงขนาดเหมือนในค่ ายนี< 100% แต่ ขอให้ ใกล้ เคียงให้ มากทีสุ ด ทําให้ ดีทีสุ ดแล้ วเราจะได้ ผลดี
ทีสุ ดเข้ าสู่ ชีวติ เรา นํา< สมุนไพรปรับสมดุลหรือนํา< ย่ านาง ผมกินมาได้ เป็ นปี แล้ วไม่ ใช่ ว่าเพิงมากินทีนี
แต่ ดีทอ็ กซ์ เพิงมาทําทีนี เพราะว่ าให้ มันใจเสี ยก่ อนว่ าแผลผ่ าตัดของเรามันหายดี”
(คฑาวุฒิ เอกตาแสง, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 19. กรณี ศึกษาที 1.8 ภาคผนวก ก.)
“เป็ นมะเร็ งต่ อมนํ<าเหลืองระยะ 4 ทําตามแนวทางของคุณหมอเขียว คือยา 9 เม็ด อย่ าง
เคร่ งครั ดเลย ประมาณ 4-5 เดือนแล้ วก็ไปตรวจด้ วยวิธีเพทสแกน ผลออกมาก็โอเค ไม่ ได้ เป็ นซํ<า
อีกรอบ กัวซาด้ วยค่ ะ ก็ประมาณ ถ้ าตอนนั< นก็อาทิตย์ ละครั< ง หรื อ 2 อาทิตย์ ครั< งก็แล้ วแต่ คนที
ฉายแสงคือเจอหลาย ๆ คน เขาก็จะมีเอฟเฟคกันเยอะมาก แต่วา่ โชคดีทีเราแบบยังได้ ถอนพิษตลอด
เราก็สดชื นมีพลังกลับมาด้ วยความรวดเร็ ว ใช้ นํ<า สมุ นไพรฤทธิt เย็นสด นํ<า ด่ า งหรื อ นํ<า ปั ส สาวะ
ในการสวนล้ างลําไส้ ใหญ่ (ดีท็อกซ์ ) บางวันก็ผสมกันค่ ะ ทําทุกวันค่ ะ มีช่วงแรกอาจจะทําเช้ าเย็น
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ช่ วงหลังเรารู้ สึกเริ มสบายขึ<น ก็เลยทําแค่ ตอนเช้ าทุกวัน ออกกําลังกายก็ใ ช้อาศัย เดิ นเร็ ว แบบที
คุณหมอแนะนํา เดิ นเร็ ว กดจุด โยคะ ลมปราณ แล้วคือทําอยู่บ่อย ๆ ก็ทาํ ก็ถือว่าร่ างกายก็แข็งแรง
ขึนค่ะ สามารถอยูไ่ ด้โดยไม่ทรมานอะไร ปกติ”
(ธนพร นพภาลี, สัมภาษณ์. 2557, มิถุนายน 8. กรณี ศึกษาที 1.9 ภาคผนวก ก.)
“ดิฉนั เป็ นมะเร็ งปากมดลูก ระยะที 3 ไทรอยด์ กรดไหลย้อน ภูมิแพ้ เส้นเลือดดําในมดลูก
อักเสบ ทําให้เลือดไหลตลอดเวลา เริ มรักษาตามแนวแพทย์วิถีธรรมตังแต่เข้าค่ายคุณหมอเขียวเมือ
สิ งหาคม 2554 โดยนําความรู ้เรื องสมุนไพรฤทธิf ร้อน-เย็นปรับสมดุลเพือสุ ขภาพมาใช้ ดิฉนั มีภาวะ
ร้อนเกินจึงเลือกสมุนไพรฤทธิf เย็น มาใช้ในการดืมขับพิษจากภายใน ใช้สวนล้างพิษออกจากลําไส้ใหญ่
พอกทา แช่ มื อแช่ เท้า ตื นเช้า ดื มนําสมุ นไพรฤทธิf เย็นสด อี ก ครึ งชัวโมงทานกล้วยนําว้า 2 ผล
กินอาหารตามแนวทางแพทย์วิถีพุทธ ปฏิบตั ิอย่างนี ประมาณ 4 เดื อน อาการต่าง ๆ ทุเลาลง พอ
8 เดือนเศษ เลือดหยุดสนิท ผลตรวจสุ ขภาพ ผลเลือดดี เชื<อมะเร็ งเหลือประมาณ 3% เมือเมษายน
2556 ไปตรวจกับแพทย์ แผนปัจจุบัน ผลมะเร็งเป็ นลบ ผลเลือดดีมาก”
(มาฆะรส สุ ขจําลอง,สัมภาษณ์. 2556, พฤศจิกายน 29. กรณี ศึกษาที 1.10 ภาคผนวก ก.)
“ดื มนําสมุ นไพรปรั บสมดุ ลฤทธิf เย็นสด ขาที บวมหายเลย ทําโยคะ 1 ชัวโมง ตอนเช้า
เกื อ บทุ ก เช้า ขณะนี ร่ า งกายแข็ง แรงมากกล้า มเนื อและเส้ น เอ็น ยืด หยุ่น ดี ขึ น รู ้ สึ ก คล่ อ งแคล่ ว
ทานอาหารรสจืด แล้วก็สบายดี ทาํ ให้รู้สึกแข็งแรงขึน มีพลัง สุ ขภาพดีขึน นําหนักลดลง เดินได้
คล่องแคล่ว จะลุกนังไม่มีเจ็บไม่เพลีย อ่อนเยาว์ขึน”
(เตือนใจ ศรี รัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 29. กรณี ศึกษาที 1.11 ภาคผนวก ก.)
“อาการของโรคทังหลายเบาบางลง มีดืมนําสมุนไพรฤทธิf เย็นปรับสมดุล กัวซา แช่มือแช่เท้า
แต่พอกทานีไม่ค่อยได้ทาํ พอได้ออกกําลังกาย ปรากฏว่าอาการทีเคยเป็ นหายดีวนั ดีคืน นอนหลับได้
ดีขึน ตะคริ วทีเคยเป็ นเวลาทีเป็ นมาก ๆ แล้วเจออากาศเย็นจัด ๆ ก็หาย ริ มฝี ปากทีแห้ง แตกเป็ นขุย
ผลตรวจออกมาแล้วว่ามะเร็ งทีไตฝ่ อลงเดิม ขนาดของมะเร็ งทีไตจะวัดเป็ นปริ มาตรครับ วัดได้กว้าง
6 ซม. ยาว 6.8 ซม. และหนา 5.3 ซม. ผมเทียบดูได้เท่ากับบุหรี หนา 2 ซอง ขนาดประมาณครึ งฝ่ ามือ
งอกติดอยูท่ ีไตด้านขวา ส่ วนตอนนี บวกลบคูณหารแล้วลดลงไป 3.72 ซม.โรคไวรัสบีก็ยงั หายไป
จากร่ างกาย ทัง ๆ ทีเป็ น จนเป็ นพาหะของโรคนี และยังสร้างภูมิตา้ นทาน เกินกว่าทีเขากําหนดไว้
ร่ างกายผมแข็งแรงดีมาก เดินได้คล่องเลย นอนหลับได้ดีขึน”
(อุทิศ บุญฟอง, สัมภาษณ์. 2555, สิ งหาคม 20. กรณี ศึกษาที 1.12 ภาคผนวก ก.)
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“ดิ ฉันเป็ นเนื องอกที มดลู ก ได้ทาํ การสวนล้า งลํา ไส้ ใ หญ่ (ดี ท็อกซ์ ) ด้วยปั ส สาวะกับ
นําย่านาง วันละประมาณ 3 ครั ง เช้า กลางวัน เย็น ครั งละ 2 ขวด เสร็ จแล้วก็ไปเดิ น เดิ นเสร็ จมี
ความรู ้สึกสดชืนมาก กดจุดแล้วมีพลัง ต่อมนําเหลืองพอกไปนี มันก็ดูดพิษ ดูดออกจริ ง ๆ ความรู ้สึก
มันสัมผัสได้เลยว่ามันดูดออก”
(อรรถวรรณ หงอสุ วรรณ, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 25. กรณี ศึกษาที 1.14 ภาคผนวก ก.)
“กินนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดและนําพระพุทธเจ้าด้วย อาทิตย์เดียว บวมยุบลงดีท็อกซ์เสร็ จ
น้องเขาก็รู้สึกสบาย”
(เตือนใจ จันทะ, สัมภาษณ์. 2557, ธันวาคม 21. กรณี ศึกษาที 1.15 ภาคผนวก ก.)
“ใช้ก ารพอก สามารถบรรเทาอาการปวดหลัง ได้ภ ายในครึ งชัวโมง มี อ าการลดลง
นําหนักลด ดูแลปฏิบตั ิไม่ถึงเดือน นําหนักลด 8 กิโลกรัม และพุงยุบ”
(กาญน์นภรัฐ รุ่ งสวัสดิf, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 15. กรณี ศึกษาที 1.16 ภาคผนวก ก.)
“ผิวดี ขึ น จุ ดดํา หายไป ดื มนําสมุ น ไพรฤทธิf เย็นสด ทํา กัว ซา รู ้ สึ ก ว่า เราดี ขึ น ฝ้ าดํา ที
ใบหน้าขาวขึน ไม่แก่ หนังไม่เหี ยว สุ ขภาพดีขึน มีแรงขึน” .
(ชัยพร กันกา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22. กรณี ศึกษาที 1.17 ภาคผนวก ก.)
“เดิ มสายตาเกื อบมองไม่เห็ น มืดมากคือไปไหนเดิ นไม่เห็ น เตะไปทัว ไม่รู้ใครเป็ นใคร
เตะไปทัว เกิดอัศจรรย์ ขูดกัวซา ตาสว่างขึนทันที อาการจุกแน่นในกระเพาะอาหาร ใช้วิธีนามั
ํ นเขียว
1 หยด นําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด นําฉี และผงถ่านประมาณช้อนชาเขย่าแล้วดืม ไม่ถึง 1 นาที อาการ
ดังกล่าวก็หายไป”
(ทรงกลด นาคอร่ าม, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 10. กรณี ศึกษาที 1.18 ภาคผนวก ก.)
“ทํากัวซา ไปประมาณสัก 10-15 นาทีได้ ปรากฏผลว่า ลื มตาได้ เคียวอาหารได้ นําตาล
เบาหวาน ลดลง”
(พรทิพย์ โพธิ คามบํารุ ง, บันทึกประสบการณ์การใช้การแพทย์วถิ ีพุทธ. 2556, มกราคม 28.
กรณี ศึกษาที 1.19 ภาคผนวก ก.)
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“สวนล้างลําไส้ใหญ่ (ดี ท็อกซ์) เสร็ จแล้ว รู ้ สึกว่าร่ างกายมันโปร่ ง มันโล่ง อาการสัน ๆ
ข้างในหายไป ไม่มีอาการท้องเสี ย ฉี รอบเดียว นอนหลับ ตืนทีเดียวตอนเช้า อาการปวดเกร็ งหายไป”
(สุ เมธ คุณามาตย์, สัมภาษณ์.2557, พฤศจิกายน 5. กรณี ศึกษาที 1.20 ภาคผนวก ก.)
“ระหว่า งอยู่โรงพยาบาล วันที 5 คุ ณ แม่แอบผสมฉี ให้ผ มดื ม เช้า รุ่ ง ขึ นหมอเอ็ก ซเรย์
อีกรอบพบว่า จากสมองยุบลง อาการดีขึน จึงกลับมาปรับสมดุลดูแลตัวเองทีบ้าน ดื มนําสมุนไพร
ฤทธิf เย็นสด ทานอาหารปรับสมดุลร้อนเย็น เมือมีอาการไม่สบาย มีไข้หนัก ๆ ก็จะดืมฉี พบว่าทําให้
อาการทุเลาขึน”
(โกมินทร์ วงศ์สาดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.21 ภาคผนวก ก.)
“ผมเป็ นสิ ว หลังปรับสมดุ ลด้วยเทคนิ ค 9 ข้อ สิ วหาย ผิวหน้าก็ดีขึน ซึ งแต่ก่อนดูไม่ได้เลย
ครับมีสิวเต็มหน้าไปหมด และโรคทีเคยพบ 2 ครัง ก็คือ เคยเป็ นริ ดสี ดวงทวารครับ ริ ดสี ดวงทวารนี
มันเจ็บนะครับ กินสมุนไพรฤทธิf เย็นสด ปรับเรื องอาหารด้วย และทีถอนพิษได้ดีก็คือสวนล้างลําไส้ใหญ่
ครับ ไม่เกิน 3 วันยุบเลย แล้วก็หายสนิ ทใน 7 วัน แล้วมีอีกครังหนึ ง เป็ นเลือดออกทีทวารตอนทีเรา
ไปอุจจาระครับ เคยฟังหมอเขียวว่า อะไรทีฝาด ๆ สามารถหยุดเลือดได้ ก็ตม้ เปลือกมังคุดกับใบฝรัง
แล้วเอามาผสมนําปั สสาวะสดและนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดให้อุ่น ใช้สวนล้างลําไส้ใหญ่ วันเดียวครับหาย
เลือดไม่ออกเลยครับ ตัวนีดีจริ ง ๆ ครับ”
(ทศพล จัทนพันธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.22 ภาคผนวก ก.)
“เวลาป่ วย จะมีสัญญาณมาแล้ว สัญญาณว่ามันจะป่ วยนะ เราก็ตอ้ งรี บแก้ ถ้าแก้ไม่ทนั ก็ป่วย
ป่ วยเสร็ จก็ตอ้ งแก้ เวลาไม่สบายก็วนั ครึ งครั บ มันก็ฟืนมาแบบคนละเรื องเลย ทําให้มนใจว่
ั
าเรา
สามารถทีจะดูแลตัวเองได้”
(ยศพล เลิศวิมลชัยศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.23 ภาคผนวก ก.)
“เป็ นโรคเยอะมากหลาย ๆ โรค เป็ นโรคเลือด เป็ นลําไส้เป็ นไซนัส แล้วก็ผา่ ตัดหู ผ่าตัดคอ
แล้วก็ปวดหัวหาสาเหตุไมได้เป็ นก้อนทีรักแร้ ไปรักษาหลาย ๆ โรงพยาบาลแล้ว รักษานานมากแล้ว
บางโรคก็บอกหาสาเหตุไม่ได้แต่ก็ตอ้ งจ่ายยา แล้วก็ตอ้ งใช้ยาไปตลอดโดยทีไม่รู้วา่ เราจะหายเมือไร ทีนี
ก็เลยมีความรู ้สึกว่าไม่อยาก ไม่อยากกินยาเคมีแล้ว ก็เลยอยากหาวิธีอืน มาเข้าค่ายสุ ขภาพ หลังจาก
ปฎิ บตั ิดว้ ยเทคนิ ค 9 ข้อ อาการต่าง ๆ ดี ขึน จึงนํากลับไปใช้ต่อเนื อง ไปทําอยู่ 6 เดื อน อาการที
เป็ นอยู่ดีขึนบางอย่างก็หายเลย แล้วก็คิดว่าตัวเองหายแล้ว พอหายแล้วก็หยุดทํา ค่ะ ที นีอาการที
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เป็ นอยูม่ นั ก็กลับมาแล้วก็รุนแรงกว่าเดิ มด้วย แถมยังพอไปตรวจใหม่ ก็มีอาการของโรคชนิ ดใหม่
เพิมขึ นมาอี กค่ะ มี อาการปวดหัวและเป็ นไข้ อาการมันก็ทุ เลาลงหายลงไปได้ด้วยกดจุ ด กัวซา
ตอนนี คือไม่หนาวไม่ไข้แล้ว แต่วา่ เหลื อแต่อาการร้ อน ไข้เบาลง เพราะฉะนันแสดงว่า 9 ข้อ ของ
คุณหมอนะคะ ถ้าใครเข้าใจหรื อว่าเอาไปใช้แล้วก็ปรับให้เข้ากับตัวเองก็จะได้ผลมากเลย”
(ปาน, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.24 ภาคผนวก ก.)
“มีอาการไม่สบายมาตลอดเลย อาการไข้หวัดใหญ่ (Flu Symptoms) จะมีไข้ Low-Grade
fever ปวดตามข้อ ปวดหัว เป็ นมา 3 อาทิตย์ พอได้ดืมฉี 2 โดส หายเลย เป็ นตลอดชี วิตตังแต่จาํ ความ
ได้เลย 4-5 วัน จะถ่ายที แล้วก็เป็ นเม็ดขีแพะ ดืมฉี เกือบ 2 อาทิตย์ ตังแต่นนมา
ั สามารถถ่ายเองได้ทุกวัน”
(รวมพร คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 25. กรณี ศึกษาที 1.26 ภาคผนวก ก.)
“ผมรับประทานแต่ผกั และอาหารสุ ขภาพ 90 เปอร์ เซ็นต์ (%) ของอาหารทีผมทานเป็ น
อาหารมังสวิรัติ ทําให้นาหนั
ํ กผมลดไป 15.9 กิโลกรัม หลังจากนัน ก็ทานมังสวิรัติติดต่อกันเป็ น
เวลา 6 สัปดาห์ นําหนักลดไป 6.8 กิโลกรัม ค่านําตาลสะสมในเลือดกลับลงมาเป็ น 5.4 ซึ งเป็ นค่า
ปกติ ก่ อนหน้า นันค่ า นําตาลสะสมในเลื อด 5.7 อี ก อาการ คื อท้องเสี ย เป็ นไข้ รู ้ สึ กแย่จนถึ งเช้า
ซึ งเป็ นเช้าทีเราต้องเข้าค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธ ผมรู ้ สึกไม่สบายมาก ๆ ทังคืน ตอนเช้าคุ ณแม่มา
ลงทะเบียนเพือเข้าค่ายเลยขอความช่วยเหลือ นันเป็ นครังแรกทีผมทําสวนล้างลําไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์)
มีคนกัวซาให้ครังแรก หยอดหูดว้ ยนําสกัดย่านาง ขูดศีรษะ มันช่วยได้ ผมรู ้สึกดีขึน ๆ ”
(เกริ กศักดิf คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 25. กรณี ศึกษาที 1.27 ภาคผนวก ก.)
“ได้ปรับอาหารของพ่อแดง แล้วก็ใช้นาสมุ
ํ นไพรฤทธิf เย็นสด โยคะ ใช้การสวนล้างลําไส้
ใหญ่ (ดีทอ็ กซ์) การกดจุด การแช่ การพอก ระยะแรกนีการประคบนันเราใช้มาก ร่ างกายทีเคยเกร็ งก็
ดีขึน ทีบอกว่าโยคะมีส่วนช่วยได้มาก เริ มลุกนัง ยืน เดินได้ แปรงฟัน โกนหนวด แล้วก็แต่งตัวเอง”
(พ่อแดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพันธ์ 8. กรณี ศึกษาที 1.28 ภาคผนวก ก.)
“อาการปวด ปวดทีไหล่ ปวดสะบักปวดไหล่ปวดคอ 2 ข้าง ไปปั สสาวะแล้วก็ดืมหมดเลย
มันยุบแล้วมันก็เอียวคอได้นี มันเอียวคอได้ มันหายปวดไปเยอะมากเลย อาการเจ็บป่ วยก็ดีขึน ทีเคย
เป็ นเคยปวดตามเส้นนะคะ ปวดหลังปวดเอ็นดีขึนแข็งแรงขึน กินอาหารตามของโครงการแพทย์วิถีพุทธ
แล้วก็แช่ มือแช่ เท้า จากที เท้าเป็ นเหน็ บชากับปวดฝ่ าเท้ามันไม่เจ็บแล้วมันดี ขึน หลังจากที ได้เอา
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ปั สสาวะนี ล้างตาด้วยล้างหน้าด้วยนะคะ คื อตอนเช้ามาปุ๊ บนี ก็จะเช็ ดตาเลย ล้างตาตลอด ตอนนี
ไม่ตอ้ งใช้นาตาเที
ํ
ยม สุ ขภาพดีขึน เบาตัว”
(ชนัญญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณี ศึกษาที 1.29 ภาคผนวก ก.)
“ได้กินฉี ตัวเองครังแรกที ค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธ ตอนนี ก็กินมาได้ 3 เดื อนกว่าแล้ว
ก็รู้สึกว่าสุ ขภาพดี แต่วา่ ไม่ได้เจ็บไข้ ได้ปฏิบตั ิ 1.ดืมปั สสาวะ 2.หยอดตา 3.หยอดหู 4.กัวซา 5.กดจุด
ลมปราณ 6.ดื มนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด 7.รับประทานอาหารทีสมดุล ทีไม่มีเนื อสัตว์ ก็เลิกมานี ได้
3 เดือนแล้ว รู ้สึกว่าสุ ขภาพดีขึน”
(จิตรา รัก, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณี ศึกษาที 1.30 ภาคผนวก ก.)
“ดื มนําสมุ น ไพรฤทธิf เย็น สด ทานอาหาร ออกกํา ลัง กาย เลิ ก กิ น ยาเคมี ทํา ให้ไ ขมัน
คลอเลสเตอรอลลดลง นําหนักลดลง แข็งแรงขึน ผิวหนังก็ดีขึน”
(ธรรมศักดิf ศรี รัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 8. กรณี ศึกษาที 1.31 ภาคผนวก ก.)
“ดี ท็อกซ์ สบายนะ แบบเรารู ้ สึกเบา ตาก็ใช้ฉีหยอดนะคะ มันก็จะอุ่น ๆ ก็ไม่แสบนะคะ
แต่ถา้ ใช้นาสกั
ํ ดสมุนไพร นําสกัดเย็น จะรู ้สึกเย็น ๆ ปฏิบตั ิตวั ด้วยเทคนิค 9 ข้อ ในค่าย นําหนักตัวก็ลดลง”
(นภวรรณ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.32 ภาคผนวก ก.)
“เน้นเรื องอาหาร งดเนือสัตว์ ดืมนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดทุกวันทุกมือ ทํากัวซา แช่มือแช่เท้า
ร่ างกายดีขึน ระบบขับถ่ายก็ปกติ ทานอาหารก็ปกติ”
(จรัญ พันธ์อุบล, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพันธ์ 5. กรณี ศึกษาที 1.33 ภาคผนวก ก.)
“เรื องปรับสมดุลทางสมุนไพร ดืมแทบทุกวัน ไม่มีอาการจุกเสี ยด ใช้วธิ ีการพอก แช่เมือแช่เท้า”
(อารี พฒั น์, สัมภาษณ์. 2555, เมษายน 5. กรณี ศึกษาที 1.34 ภาคผนวก ก.)
“เป็ นอัมพฤกษ์ เกิดจากไตวาย เดิ นไม่ได้เลย ผมร่ วง เล็บดํา ทุกอย่างเหมือนจะตายแล้วค่ะ
11 วัน ทีนอนอยู่กบั ที กระดิ กไม่ได้ ต้องป้ อนอาหาร ทานเองไม่ได้ เพือนมาเข้าคอร์ สแล้วเพือน
กลับ ไปไปทํา นําสมุ น ไพรฤทธิf เย็น สดให้กิ น ดิ ฉ ัน ก็เ ริ มกระดิ ก ขาได้ เริ มเดิ น ได้ เริ มดี ขึ นค่ะ
เริ มช่วยเหลือตัวเอง เริ มเข้าห้องนําเองได้ เริ มทําอะไร ๆ ได้เอง”
(วิราศิณี มณี โรจน์, สัมภาษณ์. 2557, กรณี ศึกษาที 1.35 ภาคผนวก ก.)
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“ตังใจได้ แล้วก็ทาํ ได้เกือบทุกข้อ ในเทคนิคการปฏิบตั ิดูแลสุ ขภาพ ทัง 9 ข้อ ตามหลักการ
แพทย์วิถีธรรม ทีสําคัญก็คือเรื องนําสมุนไพรปรับสมดุ ลหรื อนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด เราทําได้เอง
ทีบ้าน แล้วก็อาหาร ทานมังสวิรัติมือเดียว แล้วก็ไม่จุกจิก ไม่อะไรเลย ทานแบบเคร่ งครัดเลย อาการ
ภูมิแพ้หายไปโดยไม่รู้ตวั กิ นมือเดียว เราได้สุขภาพเราด้วย แล้วพอเราทําแล้วนี มันเห็ นผลจริ ง ๆ
เห็นผลก็คือตัวเรานีโล่งโปร่ งสบาย คิดอะไรก็เหมือนกับ มันไม่มึน ไม่ง่วงหงาวหาวนอน แต่ก่อนที
อ้วน ๆ นะคะพอกลางวันนี ขนาดนอนทังคืนแล้วกลางวันยังอุตส่ าห์ง่วงอีก ทีสําคัญคือต้องใช้ธรรมะ”
(จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 7. กรณี ศึกษาที 1.37 ภาคผนวก ก.)
“ตอนทีหมอให้ยามา 9 เม็ด คือกิ นทังวันตังแต่เช้ายันเย็น ผมนับได้ประมาณ 9 เม็ด ผมก็
ถามหมอว่าผมจะต้องกิ นยาถึ งเท่าไร บอกว่าต้องกิ นตลอดชี วิต ผมก็รู้สึกว่าถ้ายาดี จริ ง ๆ นี ทําไม
ต้องกินตลอดชีวติ แสดงว่ามันไปกดประสาททําให้ผมนีสามารถมีชีวิตอยูไ่ ด้ ผมมาจากโรงพยาบาล
นี ความดันโลหิ ต มันก็ไม่ลดนะครับ แต่ผมพอเจอพีนิ ดดาทีชวนมาเข้าค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีธรรมนี
แล้วลองทานสมุนไพรฤทธิf เย็นสด แล้วก็ทานผักผลไม้ ทานคาร์ โบไฮเดรตนี เป็ นการทานอาหาร
ตามลําดับ มันลดลงโดยเห็นชัดเจนเลย ถูกกับผมทุกวันนี ก็คือเรื องอาหารน่ะครับผม”
(ตฤณภัท เกตวัลห์, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 7. กรณี ศึกษาที 1.38 ภาคผนวก ก.)
“อาการของเราทังหมดนีมันร้อนเกิน อาการแบบนี ต้องกินสมุนไพรฤทธิf เย็น อาหารฤทธิf เย็น
อะไรบ้าง ก็มาไล่ดู ย่านางก็มี หญ้าปั กกิ งก็มี ใบเตยก็มี กล้วยนําว้าก็มี ประมาณครึ งชัวโมงนันน่ ะ
ทําทุ กอย่างที ว่านี กิ น เชื อไหมคะว่า อาการทุ ก อย่า งที นังทรมานมาตอนนันก็ป ระมาณเดื อนกว่า
มันดีขึนอย่างทันตาเห็น ประคับประคองด้วยแค่สมุนไพรฤทธิf เย็นกับอาหารนี มาก่อน ผ่านไปเกือบ
4-5 เดือน มกราคม ปี 2554 จากทีป่ วย มาตังแต่กลางปี 2553 ทีนีก็มีหลายเม็ดทียังไม่ได้ใช้ ก็มาเริ ม
จากการทําสวนล้างลําไส้ใหญ่ (ดีทอ็ กซ์) ดีท็อกซ์ มันดีตรงทีว่ าทีเราถ่ ายเองไม่ ได้ นี มันก็ช่วยระบาย
พอกัวซาแล้ วลมปราณทีล็อคมันหลุดปุ๊ บ นีมันเบาเลย เบา มูฟเม้ นท์ (bowel movement) ในลําไส้
เคลือนเองได้ ถ่ ายเอง ตังแต่วนั นันมาถ่ายเองได้โดยตลอด ไม่มีปัญหาอะไร”
(สุ ชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 4. กรณี ศึกษาที 1.39 ภาคผนวก ก.)
“อาหารบําบัดก็ดีค่ะ เพราะว่าเราทานแล้วเราก็รู้สึกว่าที ไหล่ ยุบนะคะ เพราะตอนที มา
ที ค่า ยสุ ขภาพแพทย์วิถีธรรมนี คือ มีทีไหล่นะคะบวม แล้วก็ทีเท้าค่ะบวม ก็พอก มาพอกตรงศีรษะ
มาพอกท้องนะคะ ก็เบาสบายค่ะ แล้วก็มีการกัวซาหลังค่ะ”
(ภูษณิ ศา, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.40 ภาคผนวก ก.)
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“นอนไม่หลับ เดิ น ๆ แล้วมันจะมาแปล๊บตรงนันตรงนี ปวดบ่า ผิวแห้งมีตุ่มใส ๆ เกิ ดที
ง่ามขา ตัวยุบยิบ ๆ เหมือนคนเป็ นวัยทอง พอมาค่ายก็นอนหลับ สี นาปั
ํ สสาวะดีขึน พอกัวซาอาการ
ปวดบ่าก็ดีขึน ส่ วนผิวแห้งก็สดชืนขึน เล็บก็มีสีขึน”
(โอ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.41 ภาคผนวก ก.)
“วันไหนทานยาไม่ครบ มือเท้าและขาบวมแล้วกดยุบ ใต้ทอ้ งน้อยมีเม็ดถัวเขียวขึน 1 เม็ด
แต่ไม่ใช่สิว มันจะเหมือนมีเลือดนิ ม ๆ พอมาค่ายแพทย์วิถีธรรม ปั สสาวะใสไม่มีกลินเหม็น ฝี หลุด
ออกไปเลย นอนหลับเย็นสบาย”
(วทันยา, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.42 ภาคผนวก ก.)
“แบบนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดนี เวลาถ้าวันไหนนี มันแรงมันไม่เต็ม มันเพลีย ๆ พอดืมนํา
สมุนไพรฤทธิf เย็นสด ยิงถ้านําปั สสาวะจะดีมากเลย แรงจะกลับมาเร็ ว”
(นัฐธนพงษ์ ทองไพบูลย์, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.43 ภาคผนวก ก.)
“เลิ กสู บบุหรี และปรับสมดุ ลโดยการปฏิ บตั ิดูแลสุ ขภาพด้วยยา 9 เม็ด (เทคนิ ค 9 ข้อ)
ตามหลักแพทย์วถิ ีธรรม โรคสะเก็ดเงินทีศีรษะรักษาหายได้โดยการใช้ฉี กลางคืนทีต้องลุกฉี บ่อยมาก
เกือบตลอดทังคืน ก็ลดลง เหลือฉี ในช่วงของนาฬิกาชีวติ ทีร่ างกายจะระบายความร้อนออกมาก ก็คือ
ช่วงเวลา 4 ทุ่ม-ตี 2”
(สิ ทธิ ชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.44 ภาคผนวก ก.)
“ตัวร้ อนแต่หนาวสัน มีไข้ พอดื มนําปั สสาวะไข้ลดลงเร็ วกว่าทานยาลดไข้ กดจุดทําให้
อาการหนาวสันลดลง ขูดกัวซาแล้วสบายตัวขึน”
(น้องนัฐเมศและคุณแม่, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.45 ภาคผนวก ก.)
“อยูบ่ า้ นนี ปฏิบตั ิตามหลักแพทย์วถิ ีธรรมด้วยยา 9 เม็ด นี ปฏิบตั ิเข้มข้นกันมาก ทําทังการ
ดืมนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด ทําสวนล้างลําไส้ใหญ่ (ดี ท็อกซ์) นําฉี อะไร เราใช้ทุกอย่าง จัดกระดูก
โดยใช้การทําโยคะ กดจุด ทุกสิ งทุกอย่างเราทําหมด อาการเขาก็ดีขึน”
(วรรณธนา สุ วรรณศรี สาคร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.46 ภาคผนวก ก.)
“ทานฉี ก่อนเลย และก็ดีทอ็ กซ์ ทํากัวซา ทําอะไรทําทุกอย่าง หน้ายุบบวม”
(สิ รวีร์ ลําสกุล, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.47 ภาคผนวก ก.)
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“เขาบอกว่าดู ตวั อย่างที ดี แล้วเอามาปรั บปรุ งใช่ ไหมคะ ให้ดูตวั อย่างไม่ ตอ้ งไปคิ ดเองให้
เหนื อย เราก็ดูของเขา เราก็ไปเข้าค่ายของเขาก่อน ดูวา่ เป็ นอย่างไร ทําตามของเขาเลยก็สเต็ป 9 เม็ด
เป็ นคนติดกาแฟ พยาบาลเช้าขึนเวรกลัวง่วง เวรบ่ายเวรดึกกินกาแฟ แต่หนูดืมแก้วเดียว เขาบอกกิน
แล้วมันกระปรี กระเปร่ า เขาบอกว่า อันดับ แรกต้องอดกาแฟให้ไ ด้ วันแรกมี อาการที เขาเรี ย กว่า
ลงแดง เหมือนยาเสพติดนะคะ ลงแดงทํายังไงดี นะ พีจิตอาสาบอกว่าต้องอดให้ได้ อดให้ได้ ผ่าน
วันแรกแล้ว มัน จะหาย พี จิ ต อาสาเขาระดมช่ ว ยกัน ใหญ่ เ ลย ขูด ซา ขูด ๆ โอ้โ ห จนแดงไป
หมดแล้ว แต่ไม่เจ็บนะคะ ขูดกัวซาให้ ปรากฎว่า “หายค่ะ” จริ ง ๆ เจอมากับตัว รุ่ งขึนไม่ปวดแล้ว
เราก็ อ๋ อ มันได้ผลจริ ง ๆ ปวดตรงไหนขูดตรงนันทําตรงนัน แล้วอยูท่ ีใจ ถ้าใจเราว่าไม่ดืมก็คือไม่ดืม
ก็อดได้ อดกาแฟได้”
(จตุพร อารี กฤกษ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.48 ภาคผนวก ก.)
“ใช้ยาแผนปั จจุ บ นั จากคุ ณ หมอรั ก ษาภูมิ แพ้ผืนคันของภรรยาผมต่อเนื อง 3 ปี ผลคื อ
เป็ น ๆ หาย ๆ ไม่หายขาดนะครับ ขึ นมาใหม่คือขึ นมาก็แย่กว่าเก่า แต่วิถีพุทธเรารั กษาดูแลเพียง
7 วัน จากข้อ 1 ถึงข้อ 5 ทีพูดไปเมือสักครู่ นะครับ 2 สัปดาห์ หายเกือบ 100% นะครับ ไม่ตอ้ งทานยา
แผนปั จจุบนั แล้ว ซึ งเราหมดค่ารักษาไปเป็ นหมืนกับการรักษาแผนปั จจุบนั แต่โรคไม่หาย แต่ของ
แผนวิถีพุทธหมดค่ารักษาไปคือแค่ซือพวกสมุนไพรฤทธิf เย็นไม่ถึงพันบาท แพทย์วิถีพุทธ ผมเป็ น
สามี ผมรักษาเขาหายภายใน 7 วัน สุ ดยอดไหมครับ แผนวิถีพุทธไม่ตอ้ งลงทุนอะไรมากมายเลย
ฉะนันผมจึงสรุ ปว่าทุกคนทีมาทีนีนะครับ 7 วัน ขอให้ตงใจศึ
ั กษานะครับ และไม่เพียงแต่ตงใจศึ
ั กษา
ก็ให้ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดด้วย ไม่เพียงแต่ 7 วันทีเราต้องศึกษาปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ต้องนํากลับไป
ปฏิ บ ตั ิ ที บ้า นต่อนะครั บ พยายามนะครั บ แค่ 7 วันไม่เพีย งพอ 7 วัน แค่เป็ นแนวทางบอกเรา
การปฏิ บตั ิอยู่ทีตัวเรานะครับ แล้วก็ถา้ ปฏิบตั ิดีแล้วนะครับก็บอกต่อ รักษาคนใกล้ชิดแล้วบอกต่อ
ญาติ ส นิ ท มิ ตรสหายให้ข ยายวงกว้า งต่อ ไป ใครไม่เ ข้า ใจก็ม าศึ ก ษาที นี ได้นะครั บ ซึ งเป็ นบุ ญ
กุศลอย่างยิงของผูท้ ีได้เข้ามาถึงตรงนี”
(สุ รศักดิf ตังสถิตพร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.49 ภาคผนวก ก.)
“ทานปั สสาวะแล้วก็ทาํ ดีทอ็ กซ์ เดินไม่ตอ้ งใช้ไม้เท้าแล้ว นอนหลับธรรมดามันนอนไม่หลับ”
(ภิรมย์, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณี ศึกษาที 1.50 ภาคผนวก ก.)
“ได้กวั ซาทีหน้า ปรากฏว่าไอ้ทีมันตึงอยู่น่ะมันหย่อน ลองดื มนําปั สสาวะ สิ งหนึ งทีพบ
คือว่าตัวเองเป็ นคนปวดกระเพาะบ่อย ๆ ชอบแสบท้องตอนเช้า พอทานปั สสาวะเข้าไป 3 อึก เท่านัน
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แหละค่ะ อาการทีแสบ ๆ น่ ะ หายไปเลยค่ะ กิ นยาเคลื อบกระเพาะ ยาที เป็ นแมกนี เซี ยมซัลเฟตต่าง ๆ
มันก็ไม่เหมือนกันนะคะ อันนี คือสังเกตของตัวเอง และอันที 2 ก็คือสระผม เพราะมันใช้กบั ข้างนอก
มันสะดวกใจ สระผมแล้ววันนัน เพือนก็ชมบอกว่า วันนีทําไมผมเธอเงามันจัง”
(กิงกมล, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณี ศึกษาที 1.51 ภาคผนวก ก.)
“ต่อมนําเหลืองบริ เวณหลังหู แล้วก็คอแล้วก็บ่านี คะโตพร้อมกัน 3 ทีเลย ไปหาหมอแผน
ปั จจุบนั ค่ะ แล้วหมอแผนปั จจุบนั ก็บอกว่าให้เราทานยาแก้อกั เสบ ถ้า 1 อาทิตย์ไม่หายนี หมอเขาก็จะ
นัดเจาะชิ นเนื อ เนื องอกทีมันโตออกมาไปตรวจค่ะ ทานไป 1 อาทิ ตย์มนั ไม่หายค่ะ แล้วมันก็โต
เพิมขึ นเป็ นจุ ดที 4 หมอแผนปั จจุ บนั รั กษาเราไม่ได้แล้ว เราเรี ยนปริ ญญาโท สาขาสังคมศาสตร์
การแพทย์ ก็เลยเลื อกทีจะทําวิจยั ทีค่ายคุ ณหมอเขียวนี ล่ะค่ะ จึงมาศึกษายา 9 เม็ดแบบเต็มรู ปแบบ
เมือปฏิบตั ิต่อเนื องก้อนก็ยุบลง เพือนชวนไปกินอาหารทะเลค่ะเป็ นบุฟเฟ่ ต์ เราก็คิดว่าเราหายแล้ว
ก็กินเข้าไป กุง้ ปลาหมึก จัดเต็มเลย พอเสร็ จแล้วกลับบ้านมา รู ้สึกว่าต่อมทีมันเคยโตมันอักเสบค่ะ
มันรู ้ สึกมันโตขึ นมานิ ดหนึ งเราก็ เอ๊ะ ทํายังไงดี เราก็เลยไปกิ นนําสมุ นไพรฤทธิf เย็นสด พอกิ น
นําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดเสร็ จไม่น่าเชือเลยค่ะคือ 2 วัน มันยุบแบบยุบหายไปเลย
ทุกท่านได้อาํ นาจการเป็ นหมอด้วยตนเอง เมือศึกษาและปฏิบตั ิการแพทย์วถิ ีพุทธ”
(พรปวีร์ จันทร์ อุไร, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพันธ์ 15. กรณี ศึกษาที 1.52 ภาคผนวก ก.)
“ดิฉนั เป็ นโรคมะเร็ งลําไส้ใหญ่ระยะที 3 สมัยก่อนชอบทานฝรังมาก เวลาอุจจาระออกมา
เหนียวมาก ต้องเอาไม้ช่วยเขียออก ฝรังกินมากท้องผูก และตอนนันตัวเองมีพยาธิ ดว้ ย รังเกียจพยาธิ
เลยไม่ค่อยอยากถ่าย อายคนเรื องพยาธิ ส่ วนผลไม้อืน ๆ ไม่ค่อยได้ทาน สมัยก่อนผลไม้สุกทีย่อยง่าย
ไม่ค่อยทาน และนําก็ไม่ค่อยดืม จะดืมนําตอนกินข้าวเท่านัน แต่ตอนนี ดื มนําสมุนไพรปรับสมดุ ล
เป็ นประจํา เช่ น ใบย่านาง ใบเตย ถ้าไม่ทาํ เองก็ไปซื อ แต่ไม่ให้ใส่ นาตาล
ํ
ไม่ชอบดื มนําอัดลม ชา
กาแฟ จะไม่กินอาหารรสจัด เนือสัตว์ก็ไม่ค่อยได้รับประทาน แต่จะคงมีปลา กุง้ บ้างนิ ด ๆ หน่อย ๆ
และเป็ นคนรับประทานอาหารเร็ ว เคียวข้าวไม่ละเอียด จะรี บกลืนอาหาร ซึ งพยายามจะเคียวให้ชา้ ลง
ชี วิตประจําวันต้องดู แลหลาน แต่มีเวลาได้มาเดิ นออกกําลังกายรอบ ๆ บ้าน เดิ นแกว่งแขน หรื อ
ขีจักรยานไปตลาด เมือปฏิบตั ิต่อเนือง สุ ขภาพก็ดีขึน”
(กระท้อน นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.53 ภาคผนวก ก.)
“ทําโยคะกดจุ ดลมปราณ ทํา ทุ ก วันเพราะเมื อทํา แล้วจะนอนหลับ สบาย ตื นมาสดชื น
ทํากับข้าวกินเอง บางทีหลานทําให้รับประทาน จะเลื อกอาหารทีรสไม่จดั ไม่รับประทานเผ็ด จะมี
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ผักผลไม้และอาหารเสริ มที ทําจากผักผลไม้อีกด้วย ทําให้อุจจาระไม่เหลวเกิ น นิ มพอดี ทําความ
สะอาดง่าย”
(กล้วย นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.54 ภาคผนวก ก.)
“ไปตรวจนําตาล มันลดลงเหลือแค่ 100 จะมีจิตใจดีขึน วันหนึ ง ๆ ตืนเช้ามาก็ออกไปเดิน
แกว่งแขน 500 - 2,000 ครัง และเดินไปรอบ ๆ บ้านคล้ายเดินจงกรม เข้าค่ายอบรม 7 วัน ระหว่าง
อบรมตัวเองก็หยุดการกิ นยาเบาหวานด้วย ซึ งมีนาตาลสู
ํ
งถึ ง 500 ในตอนนัน หลังจากนันจะกิ น
อาหารสุ ขภาพของคุณหมอเขียวไปเกือบปี พอไปตรวจนําตาล มันลดลงเหลือแค่ 100”
(กระเจีˆยบ นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.55 ภาคผนวก ก.)
“ทําดี ท็อกซ์ ใส่ นาสมุ
ํ นไพรปรับ สมดุ ลฤทธิf เย็นเข้าไป และระบายพิษ ร้ อนออกมาเลย
จะกลันไว้ไม่ได้ ทําประมาณ 5 ครัง อุจจาระได้ออกมาบางส่ วน เมือทําเสร็ จไม่มีอาการปวด หรื อ
อึดอัด ทําให้รู้สึกเบาโล่งสบายท้องขึน”
(ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 9. กรณี ศึกษาที 1.56 ภาคผนวก ก.)
“ในช่ วงแรกทีเข้าไปในค่าย มีอาการเมือยหลังและปั สสาวะสี เข้ม มีฟอง เมื อกิ นอาหาร
ปรับสมดุล ทําดีทอ็ กซ์ ขูดกัวซา โยคะ อาการเมือยหลังยังมีอยู่ แต่ก็รู้สึกเบาตัวขึน ปั สสาวะมีรสจืด”
(บุญยวีร์ ศักดิfสิริวาณิ ช, สัมภาษณ์. 2557, กุมภาพันธ์ 2. กรณี ศึกษาที 1.57 ภาคผนวก ก.)
“มีกอ้ นไขมันเท่ามะนาวตรงต้นคอด้านหลัง เป็ นมาประมาณ 1 ปี เริ มโตทีละนิ ดแพทย์
บอกว่าเป็ นความผิดปกติของต่อมนําเหลืองเป็ นก้อนไขมัน แพทย์แนะนําให้ผ่าตัดต่อมาได้เข้าค่าย
สุ ขภาพสวนป่ านาบุญ 4 วันที 27 กรกฎกคม 2557 ก็กลับไปปฏิบตั ิตนทีบ้าน ได้เข้าค่ายสุ ขภาพที
สวนป่ านาบุญ 4 วันที 27 กรกฎาคม 2557 ก็กลับไปปฏิบตั ิตนทีบ้านปรับอาหาร รับประทานอาหาร
ปรั บ สมดุ ล รสจื ด แช่ มื อ แช่ เ ท้า วัน ละ 1 ครั ง ตอนเย็น ทุ ก วัน สมุ น ไพรปรั บ สมดุ ล ที ใช้ คื อ
ใบมะขาม ใบเตย ว่านกาบหอย ย่านาง ดืมนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด ทังวันแทนนําเปล่า และขูดกัวซา
เป็ นบางวัน วันที 20 สิ งหาคม 2557 คลําดู พบว่าก้อนไขมันดังกล่าวหายไป”
(อมร พนมศักดิf, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 27. กรณี ศึกษาที 1.58 ภาคผนวก ก.)
“พอเข้า ค่า ยครบ 7 วัน ก็โ ล่ ง เลยค่ะ แล้ว หนอกที ขึ นข้า งหลัง ตรงคอค่ะ ที เกิ ด จาก
ยาเพนนิ ซิโลน และก็คางทีย้อย ๆ หน้าทีบวม ๆ มันก็เริ มยุบเริ มหาย เพือนทีมาเข้าค่ายด้วยกันเขาก็
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บอกว่าหน้ายุบลงนะ ทีนีก็นาปั
ํ สสาวะค่ะ เป็ นยารักษาโรคทีดีทีสุ ด คือมันไม่มีอาการเจ็บอาการปวด
มัน สบายมัน โล่ ง ข้า วก็ กิ น อร่ อ ยขึ น กลับ ไปถึ ง บ้า นก็ ป ฏิ บ ตั ิ ต วั ศาสตร์ นี ตลอดมา ที เข้า มายา
ไม่ตอ้ งใช้เลย ทิงเลย ย่านางก็จะปั นแบบเข้มข้นจะขาดไม่ได้ เราจะใช้กินแทนนําเลยค่ะ เพราะรู ้สึก
กินแล้วมันสบาย”
(ฐิตาภา พันนารักษ์, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณี ศึกษาที 1.59 ภาคผนวก ก.)
“มาเข้าครังนีก็ดีขึน อยูพ่ อถึงวันสุ ดท้ายก็รู้สึกว่าแข็งแรงขึน ค่าระดับนําตาลในเลือดทีเป็ น
โรคเบาหวาน ตอนผมเข้ามามัน 220 แต่ตอนทีออก (ค่าย) มัน 180 แต่นาตาลจาก
ํ
300 เหลื อ 200
โรคไตนี ผมจําได้วา่ ตอนสมัครครังแรกกับครังหลังไม่มีอาการเยียวเป็ นฟองแล้ว ดีขึนแล้ว”
(ธนกร ซึ งตระกูล, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 30. กรณี ศึกษาที 1.60 ภาคผนวก ก.)
“ทําอาหารเป็ นหลัก ทําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดดืมประจํา ดีท็อกซ์ดว้ ยนําปั สสาวะ นําเปล่า
การกัวซารู ้สึกไม่สบายตรงไหนก็ขดู ตรงนันจะช่วยได้”
(สวง จันทร์ แย้ม, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 31. กรณี ศึกษาที 1.61 ภาคผนวก ก.)
“ได้กินนําสมุนไพรปรับสมดุ ล กิ นอาหารปรั บสมดุ ล ออกกําลังกายโยคะกดจุ ดลมปราณ
บวกกับเทคนิคยาเม็ดอืน ๆ ก็มีความรู ้สึกสบายตัวขึน”
(อุดมศักดิf ชูจีน, สัมภาษณ์. 2557, มกราคม 28. กรณี ศึกษาที 1.62 ภาคผนวก ก.)
“โรคมะเร็ ง กระเพาะอาหาร เอานําย่า นางแช่ ท อ้ งก็ทาํ แล้ว ประคบท้อง ประคบเย็น
ดีทอ็ กซ์ 2 วัน ได้กินอาหารปรับสมดุล ดืมฉี ของเรา รู ้สึกสบายขึน”
(กระทือ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 6. กรณี ศึกษาที 1.63 ภาคผนวก ก.)
“เป็ นโรคมะเร็ งปอด ทําคีโม 4 เข็มแล้ว ซี ดมาก อ่อนเพลีย ให้เลือด 2 กระปุก ต่อมาได้ใช้
ยา 9 เม็ดตามหลักแพทย์วถิ ีธรรม อาการมีแนวโน้มดีขึน”
(กระเทียม นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.64 ภาคผนวก ก.)
“เริ มปี 2551 เป็ นไวรัสตับอักเสบบี คุณหมอแผนปั จจุบนั ระบุวา่ ตรวจพบมีไวรัส 39 ล้านตัว
รักษากับคุณหมอแผนปั จจุบนั เสี ยค่าใช้จ่ายกว่าล้านบาทแต่ก็ไม่หาย ปี 2549 เริ มปฏิบตั ิตวั ในการใช้
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ยา 9 เม็ด ตามหลักแพทย์วิถีพุทธ ปฏิ บตั ิ ต่อเนื องจนถึ งต้นปี 2557 ไปรั บการตรวจคุ ณหมอแผน
ปั จจุบนั บอกว่า ดีใจด้วยนะมันหมดแล้วเหลือศูนย์ตวั เลยค่ะ”
(ศุลีพร ชิณศิริ, สัมภาษณ์. 2558, กุมภาพันธ์ 21. กรณี ศึกษาที 1.65 ภาคผนวก ก.)
“ดูแลสุ ขภาพด้วยเทคนิ คยา 9 เม็ด ปฏิ บตั ิไป 1.5 เดื อน อาการดี ขึน มีแรงขึน กิ นข้าวได้
มีกาํ ลังใจขึน จากเดิมทีเหนือยง่าย กินแล้วอาเจียน”
(โชคชัย, สัมภาษณ์. 2558, กุมภาพันธ์ 22. กรณี ศึกษาที 1.66 ภาคผนวก ก.)
“ปฏิบตั ิตวั ด้วยแพทย์วิถีพุทธ ทํานําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด และออกกําลังกาย ทําดี ท็อกซ์
และกิ นนําสมุนไพรปรับสมดุ ล ร่ วมกับการออกกําลังกาย กิ นอาหารแบบหมอเขียว หลังจากปรับ
สมดุลร่ างกายได้ 1 เดือน ประจําเดือนก็มาเป็ นปกติ หลังจากไม่มา 3 ปี ”
(รุ จิรา แสนสุ ข, กรณี ศึกษาที 1.67 ภาคผนวก ก.)
“SLE ปวดเมือยตามเนื อตามตัว มีไข้ เป็ นซี สต์ในมดลูกประจําเดือนผิดปกติ มาเดือนละ
2 ครัง ซี สปวดข้อ สาเหตุโดนสารเคมีจากขนม รักษาด้วยแพทย์แผนปั จจุบนั กินสเตียรอยด์กินนาน
15 ปี จนเกิดอาการแพ้สเตียรอยด์ ปฏิ บตั ิตวั ด้วยแพทย์วิถีพุทธ กินฉี ปรับอาหาร โยคะ กิ นอาหาร
ทีดีขึนและออกกําลังกายกินอาหารทีดีขึน และออกกําลังกาย ดี ท็อกซ์สวนลําไส้ใหญ่เช้าเย็น งดยา
เคมี ฟังธรรม สนทนากับมิตรดี สหายดี ผลจากการใช้แพทย์วถิ ีพุทธ มีกาํ ลังกายมากขึน ความเครี ยด
วิตกกังวลลดลง”
(วาสนา เด่นอุดม, กรณี ศึกษาที 1.68 ภาคผนวก ก.)
“เริ มปฏิบตั ิตวั แบบหมอเขียวกินนําสมุนไพรฤทธิf เย็นนําย่านาง-ใบเตย เข้มข้นวันละ 2 ลิตร
คอยุบ (จากที บวม) กิ นฉี เปลี ยนมากิ นผัก แต่ยงั กิ นปลามีเกล็ดในช่ วงแรกแล้วคัน จึงเลิ กกิ นเนื อ
ทุกชนิด กินต้มผักไม่ปรุ งรส 45 วัน ทําให้กอ้ นเนือยุบ ผลจากการใช้แพทย์วถิ ีพุทธ อาการทุเลาลง”
(อํานาจ งามวงศ์รักษ์, กรณี ศึกษาที 1.69 ภาคผนวก ก.)
“ดืมนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด กินอาหารปรับสมดุล กินผัก ผลไม้ ไปตรวจเลือดทุก 2 สัปดาห์
ผลการตรวจ ผลเลือดดีขึน อาการหายไป ผลตรวจมีค่าปกติ มีกาํ ลังมากขึน”
(ธวัชชัย รอยเรื องพาณิ ชย์, กรณี ศึกษาที 1.70 ภาคผนวก ก.)
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“คันนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดจากสมุนไพรดืม ทําดีท็อกซ์ อุจจาระตกค้างออกมาเยอะมาก
ดืมนําปั สสาวะในค่าย ลืมตาในนําปั สสาวะ ปรับอาหารทานผักมากขึน สายตาดีขึน (เดิมสายตาสัน)
มีกาํ ลัง อาการของโรคทุเลา ความเครี ยดลดลง”
(ปณิ ตา แสงประเสริ ฐ, กรณี ศึกษาที 1.76 ภาคผนวก ก.)
“กินนําสมุนไพรฤทธิf เย็น (ผสมนําอุ่น) ใช้ฉี กินฉี ทาฉี หมักผม ทําโยคะและกดจุด ตามที
มีบนั ทึกใน YouTube กิ นผักมากขึ น ฟั งธรรมะ ทําให้อาการปวดประจําเดื อนหายไป ผมนิ มขึ น
อาการหาย มีกาํ ลัง”
(วิสา โหตระ, กรณี ศึกษาที 1.77 ภาคผนวก ก.)
“ปฏิ บ ตั ิ ต วั ด้ว ยแพทย์วิถี พุท ธ สวนล้า งช่ อ งคลอดโดยใช้ฉี หยอดหู ห ยอดตาด้ว ยฉี
กินอาหารปรับสมดุล กินผักปรับสมดุล ผลจากการใช้แพทย์วถิ ีพุทธ ตกขาวหาย ร่ างกายแข็งแรงขึน
ขับพิษได้ดีจริ ง”
(คุณหมี นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.79 ภาคผนวก ก.)
“ดืมนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด ใช้ยา่ นาง ใบเตย อัญชัน ดีท็อกซ์ ขูดกัวซาเอง แช่มือเท้าและ
ตัวด้วยสมุนไพร นําปั สสาวะ พอกด้วยผงถ่าน ดินสอพอง โยคะ กดจุด ปรับอาหารฤทธิf เย็น เปิ ดฟั ง
ธรรมจากซี ดี หาพืชผักรสฝาดมาพอกแปะไว้ อาการดีขึนหลังจากใช้ได้ 3 วัน”
(อรัญญา พรหมเนรมิต, กรณี ศึกษาที 1.80 ภาคผนวก ก.)
“กินนําย่านางกินนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดตังแต่ตงครรภ์
ั
จนถึงปั จจุบนั สวนล้างลําไส้ใหญ่
หรื อทําดีทอ็ กซ์ให้ลูกขณะลูกอายุ 2 เดือน เพราะเด็กป่ วยเกิดมานําหนักน้อย ตัวเล็ก กินฉี ทุกครังทีฉี
ออกมาตลอดระยะเวลาของการรักษา ตอนท้องน้องกินผักตลอดระยะเวลาตังครรภ์”
(ครอบครัวคุณชุมพล ยอดสะเทิน, กรณี ศึกษาที 1.81 ภาคผนวก ก.)
“ดื มนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด ขูดกัวซาแผ่นหลัง ทําดี ท็อกซ์ แช่ มือแช่ เท้า ตามทีทางค่าย
แพทย์วิถีธรรมจัดให้ ดืมปั สสาวะ ฝึ กโยคะตามกิจกรรมช่วงเช้า กินอาหารปรับสมดุลมากขึน 70%
ในเวลา 3 วัน เมือปรับอาหารทําให้รสชาตินาปั
ํ สสาวะดีขึนเหมือนนําชาอร่ อย ไม่หิว ไม่กินอาหารที
นอกจากทีทางค่ายจัดให้ ทํา 3 ครัง ครังละ 3000 cc ดีขึน เห็นทันตาหลับสบาย”
(นวลพรรณ, กรณี ศึกษาที 1.82 ภาคผนวก ก.)
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“ปฏิ บตั ิ ตวั อย่างเคร่ งครั ด ต่อเนื อง 6 เดื อน ไปตรวจไม่พ บเชื อมะเร็ ง หรื อสารที จะก่ อ
มะเร็ งใด ๆ ก้อนยุบลงออกกําลังกายมากขึน และจะใช้วธิ ี นีรักษาตัวเองจนกว่าจะหายขาด”
(บัลชลี, กรณี ศึกษาที 1.84 ภาคผนวก ก.)
“ทํายา 9 เม็ดทุกข้อ ใช้นาปั
ํ สสาวะตลอด ตังใจฟั งคุณหมอเขียวบรรยาย อาการทีไม่สบาย
ทังหลายนันทุเลาเบาบางเป็ นอย่างมาก เบาเนื<อเบาตัว แม้ ว่าตรงแผลฉายแสงจะยังแข็งและปวดมาก
เป็ นมานานถึง 11-12 ปี ”
(ฐิติรัตน์, กรณี ศึกษาที 1.85 ภาคผนวก ก.)
“สามี เป็ นโรคเก๊าต์ เราก็ควบคุ มอาหาร และถ้ามี อาการเจ็บก็รีบกัวซา อาการก็จะดี ขึน
ไม่ไปหาหมออีกเลย วิธีของอาจารย์ หมอเขียว ทําทันที หายทันที”
(ราตรี ห่านตระกูล, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.9 ภาคผนวก ก.)
“ข้อกระดูกสันหลังเริ มคลายตัวจากการถูกล็อคไว้เป็ นเวลานาน กระดูกเชิงกรานเริ มขยับตัวได้
อาการตึงเกร็ งค้างขณะนอนราบคลายตัวได้เร็ วขึนกว่าแต่ก่อน เคลือนไหวตัวได้คล่องขึน”
(ชัยวิวฒั น์ ชูรวพันธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.10 ภาคผนวก ก.)
“9 เดือนนํ<าหนักลดกว่ า 20 กิโลกรั ม โดยไม่ ต้องเสี ยเงินสั กบาท และภูมิใจมากเพราะเรา
เป็ นคนทําให้ เกิดความมหัศจรรย์ นีด< ้ วยตนเอง”
(ณัฐธยาน์ นาคบํารุ ง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.11 ภาคผนวก ก.)
“ตัวเบาสบาย หายจากโรคความดันโลหิ ตสู ง มีจิตปลอดโปร่ ง และอยากช่ วยเหลื อผูอ้ ืน
ขยันขึน พักผ่อนได้ลึก แต่ใช้เวลาสันลง”
(ไพโรจน์ โกสุ มขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.71 ภาคผนวก ก.)
“เมือร่ างกายเบาสบายมากขึ<น จิตใจก็สงบขึ<น อารมณ์ ไม่แปรปรวนมากเหมือนช่ วงที มี
อาการไทรอยด์เป็ นพิษ”
(บุษกร กุลมาตย์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.83 ภาคผนวก ก.)
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“ประโยชน์ จากการดูแลสุ ขภาพตนเองได้ ทําให้เพือน ๆ ทีป่ วยไม่สบายจะมาถามดิ ฉัน
บ่อยมาก ดิฉนั ก็จะแนะนําทุกคน ถ้าเราปฏิบตั ิตวั ตามแนวทางนี เราประหยัดเงินได้เยอะมาก ทีสํ าคัญ
ไม่ ต้องเสี ยงต่ อยาสารเคมีต่าง ๆ ดีมากค่ ะ”
(นวลจันทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.91 ภาคผนวก ก.)
“มะเร็ งปอด ได้รับคําแนะนําจากพีน้อง ได้พลังจากหมู่กลุ่ม ทําให้ไม่ตอ้ งใช้ยาเคมีหรื อ
หมอแผนปั จจุบนั ใด ๆ เลย ใช้เวลาตังแต่เริ มมีอาการจนถึงวันทีไม่ตอ้ งตืนตอนกลางคืน แค่ 2 เดือน
ก็เห็นผล”
(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.92 ภาคผนวก ก.)
“มาเข้าค่ายหมอเขียว จึงได้ขอ้ มูลเพิมมากยิงขึน ทําให้มนใจว่
ั าสุ ขภาพทีดีสามารถสร้างได้
ถ้าวิบากไม่ขดั ขวางจนเกินไป”
(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.93 ภาคผนวก ก.)
“แม้ ความดันโลหิตยังไม่ ปกติ แต่ ร้ ู สึกได้ ว่าสภาพร่ างกายดีขึน< รู้ สึกสบายมากกว่ าเก่ า”
(สงกราน มาประสบ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.95 ภาคผนวก ก.)
“ส่ วนใหญ่คนรอบข้างยอมรับและให้กาํ ลังใจ แต่ก็มีบา้ งส่ วนทีจะงงกับเรา จากการแต่งตัว
การกิน เราจะไม่ทานเนือสัตว์ ญาติ ๆ ก็จะห่ วงว่าขาดสารอาหาร เราผอมลงแต่ ก็บอกเขาว่ าเราสบายนะ
ทุกวันนีไ< ม่ ต้องทานยา ทุกคนก็ดูจะยอมรับมากขึน”
(ศิริวรรณ รู ปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.96 ภาคผนวก ก.)
“เน้นการสวนล้างลําไส้ ใหญ่ (ดี ท็อกซ์ ) ทานอาหารปรั บสมดุ ลปฏิ บตั ิ ตวั แบบสบาย ๆ
ไม่ เครี ยดไม่ เร่ งผล อาการป่ วยทีเคยเป็ น ได้หายไปตังหลายอย่าง เช่ น เวียนศีรษะ เดิ นเซ ปวดหัว
ไมเกรน ริ ดสี ดวงทวาร ไอตอนเช้า (ริ ดสี ดวงเป็ นมาเกือบ 20 ปี ก็พลอยหายไปด้วย) กรณี ของดิฉนั ที
หายเร็ วอาจจะเป็ นเพราะพืนเพเดิม เป็ นคนไม่ชอบทานเนือสัตว์ใหญ่อยูแ่ ล้ว ทานปลาเป็ นหลัก”
(สุ ภาพร สุ วรรณวุฒิชยั , สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.97 ภาคผนวก ก.)
“เมือใช้การแพทย์วถิ ีพุทธ ทําให้เจ็บป่ วยน้อย นาน ๆ ครัง จึงจะป่ วยค่ะ”
(จันทร์ พิมพ์ สิ ริรักษ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.98 ภาคผนวก ก.)
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“เมือปฏิบตั ิตามเทคนิค 9 ข้อ ของแพทย์วถิ ีพุทธแล้ว ไม่ตอ้ งหยุดงานไปหาหมอ แต่หยุดงาน
ไปช่วยคน (ทีค่ายสุ ขภาพแพทย์วถิ ีพุทธ) แทนการไปหาหมอ”
(วิชยั จตุภทั ร์ , สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.99 ภาคผนวก ก.)
“ปั จจุบนั ไม่กงั วลกับโรคต่าง ๆ ทีป่ วย ไม่กงั วลว่าจะมีใครดูแล เพราะสามารถเป็ นหมอ
วิถีพุทธ ดูแลตัวเองได้”
(อุบาสิ กาทัศนีย ์ เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.101 ภาคผนวก ก.)
“ได้ ใ ช้ เทคนิ ค 9 ข้ อ ของการแพทย์ วิถี พุ ทธ ทํ า ให้ มี กํา ลัง กระฉับ กระเฉง แข็ง แรง
คล่องตัว เคลือนไหวได้ดี”
(ประภาวัลย์ เล็กประสมวงค์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.102 ภาคผนวก ก.)
“ถ้ามีอาการเจ็บป่ วยเล็กน้อย เมือปฏิ บตั ิตามแพทย์วิถีพุทธ สามารถหายได้ภายใน 1 วัน
ถ้ามีอาการเจ็บป่ วยมาก อาจต้องใช้เวลาหลายวัน การเชื อในกฎแห่ งกรรม ไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค
ไม่เร่ งผล ไม่กงั วล ทําให้หายโรคเร็ ว”
(พัชรี ย ์ พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.103 ภาคผนวก ก.)
“จบค่ายกลับบ้านกินอาหารทีมีฤทธิf ร้อนทําให้เกิดอาการไข้ตวั ร้อน จึงงัดวิชาทีเพิงไปเรี ยนมา
ทําทุกอย่าง รวมทังดื มนําปั สสาวะและสวนล้างลําไส้ใหญ่ (ดี ท็อกซ์) อาการไข้ตวั ร้ อนหายไปเลย
ไม่ตอ้ งไปหาหมอหรื อกินยาใด ๆ”
(น้องโอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 3.63 ภาคผนวก ก.)
“งดทานเนื<อสั ตว์ รสชาติของอาหารจืดลงกว่ าเดิม พยายามทานผัก ผลไม้ ฤทธิtเย็น ทําให้
สุ ขภาพดีขึน< ”
(รมลทิพย์ บวรวิชญ์พรธนา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 3.251 ภาคผนวก ก.)
“ขอยืนยันผลการดูแลสุ ขภาพด้วยเทคนิ คยา 9 เม็ด โดยไม่ใช้ยา มีกอ้ นหิ นปูนอยูท่ ีเต้านม
ข้างซ้ายจํานวน 2 เม็ด ขนาด 1 ซม. พบตังแต่เมือ 5 ปี ทีแล้ว ปฏิบตั ิตวั ตามแนวแพทย์วิถีพุทธมา 3 ปี
ตอนนีไม่พบแล้ว ขอบคุณหมอเขียวและจิตอาสาทีกระตุน้ เตือนใจให้มีกาํ ลังใจปฏิบตั ิตวั จนสามารถ
รักษาตัวเองได้ผล น่าพอใจค่ะ”
(Tiprat Hiriwattanawong, กรณี ศึกษาที 4.13 ภาคผนวก ก.)
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“เมือก่อนกินยาทุกวัน ตัวร้อน และเกร็ งไปทังตัว พอได้เข้าร่ วมโครงการแพทย์วิถีพุทธได้
ออกกําลังกาย ได้กินอาหารปรับสมดุล ดืมนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด ได้ฟังธรรมะ ตอนนีไ< ม่ ได้ กนิ ยาแล้ ว”
(อโวคาโด นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.4 ภาคผนวก ก.)
“ก่อนเข้าร่ วมโครงการแพทย์วถิ ีพุทธมีอาการปวดเข่า เดินไม่สะดวก นําหนัก 80 กิโลกรัม
ตอนนีเหลือ 63 กิโลกรัม นําหนักลดลง 17 กิโลกรัม ไม่ ปวดเข่ า ร่ างกายเบาสบาย เดินคล่ องขึน<
จะไม่ กินเนื<อสั ตว์ จะทําอาหารปรั บสมดุลร้ อนเย็นแบบนี< เพราะกิ นแบบนี แล้วเรื องของ
การปวดเข่า อาการดีขึน”
(พลับพลึง นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.6 ภาคผนวก ก.)
“เคยท้องผูกปวดมดลู ก แก้ด้วยการกิ นนําสมุ นไพร + นําถ่ าน + นํามันเขี ยว และสวนล้าง
ลําไส้ ใหญ่ (ดี ท็อกซ์ ) ตอนนี ถ่ า ยสะดวก อาการปวดมดลู ก ก็ ดีขึ น ไม่ ค่ อ ยเจ็ บ แล้ ว แต่ ก่ อนกินยา
ทุกเดือน ตั<งแต่ มากินอาหารรสจืด ตอนนี<ไม่ ได้ กินยา การแพทย์ วิถีพุทธ ทําให้ ช่วยเหลือตนเองในการ
ดูแลรักษาสุ ขภาพ ได้ เป็ นหมอดูแลตนเอง”
(การะเวก นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.7 ภาคผนวก ก.)
“เป็ นโรคหัวใจ เวลาเป็ นจะชัก ปากจะเบียว กินอาหารในโครงการแพทย์ วิถีพุทธ ทําให้
ตัวเบา จิตใจสงบ ตอนนีโ< รคหัวใจทีเต้ นเร็วก็ดีขึน< ไม่ เป็ นเหมือนเมือก่ อน ไม่ชกั ”
(จําปูน นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.8 ภาคผนวก ก.)
“ถ้าทําตามทีโครงการแพทย์วิถีพุทธ สอนกินอาหารของโครงการแพทย์วิถีพุทธจะดีมาก
ตอนนี<โรคหอบหืดหายไป ไม่ ร้ ู ว่าหายไปได้ อย่ างไร เมือก่ อนกินยา ตอนนี<ไม่ กินยาเลย ดื มนําสมุนไพร
ฤทธิf เย็นสดและนําปั สสาวะ วันละ 2 ครัง โรคหอบหื ดหายไป 6 เดือนแล้ว ทีไม่เป็ น ไม่มีอาการหอบเลย
อาการของโรคกระเพาะก็ไม่เป็ นแล้ว”
(ลําดวน นามสมมติ, บันทึก. 2557, กรณี ศึกษาที 5.10 ภาคผนวก ก.)
“สุ ขภาพดีขึ<น ได้ ฝึกตนเองในการรั บประทานอาหารปรั บสมดุล ได้รู้จกั พืชผักสมุนไพร
ทีไม่เคยรู ้ จกั มาก่อน และไม่เคยรู ้เลยว่ามันคือสมุนไพร ได้รู้จกั วิธีปรุ งอาหาร วิธีทาํ นําเพือสุ ขภาพ
ทาน ได้ ร้ ู จักวิธีแก้ พิษในร่ างกายตัวเอง โดยทีไม่ ต้องอาศั ยยา ได้รู้จกั จุดลมปราณต่าง ๆ ได้ฝึกจิตใจ
ตัวเอง และรู ้วธิ ี ทีจะดํารงชีวติ ของตัวเองอย่างไรให้พอเพียงผาสุ ก”
(ชํามะนาด นามสมมติ, บันทึก. 2557, กรณี ศึกษาที 5.14 ภาคผนวก ก.)
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“อ่านเจอ นําปั สสาวะ เป็ นยาดี ก็ลองดืม แล้วบ้วนปาก ตามด้วยล้างหน้าทุกวัน ความรู ้สึก
เหมือนผิวหน้าของเราตึงขึ น และก็ดืมสมุ นไพรฤทธิf เย็นสดทุกวัน อาการทีปวดท้องเริ มหายดี ขึน
จากหน้าอกทีเป็ นก้อน รู้ สึกก้ อนจะเล็กลง แล้ วก็เจ็บน้ อยลง”
(ชมนาด นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.15 ภาคผนวก ก.)
“ก่อนเข้าโครงการแพทย์วถิ ีพุทธ เป็ นโรคเบาหวานกับความดันโลหิ ตสู ง กินยาวันละ 7-8 เม็ด
เข้าร่ วมโครงการแพทย์วถิ ีพุทธกินยาลดลง 3 เม็ด ใช้วธิ ี ดืมนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด สวนล้างลําไส้ใหญ่
(ดี ท็อกซ์) ทุกวัน สุ ขภาพดีขึ<น จากเบาหวานทีวัดนําตาลได้ 185 เหลือ 115 แต่ถา้ กินผลไม้หวานก็
ตรวจวัดนําตาลได้เพิมตามช่วงทีเบาหวานขึน เรี ยนรู้ จากคุณหมอเขียว ก็ปรับซื อผลไม้เป็ นมะม่วง
ดิ บแทน นําตาลก็ ลด นําหนักตัวจาก 62 กิ โลกรั ม เหลื อ 60 กิ โลกรั ม กินสู ต รนี<นํ<าหนั ก ปั จ จุ บั น
ก็คงทีไม่ ขึน< ไม่ ลง”
(พุดป่ า นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.22 ภาคผนวก ก.)
“ผิวเป็ นตุ่ม หนาเตอะ หน้าตาดู ไม่ได้ น่ าเกลี ยดทังเนื อทังตัว จิ ตใจฟุ้ งซ่ าน อายไม่กล้า
ออกสังคม กลัวไปสารพัด ปวด คัน แสบ เจ็บ สรุ ปแล้วเกือบตาย หรื อตายทังเป็ นก็วา่ ได้ หลังจากใช้
การแพทย์วิถีพุทธ ประมาณ 1 ปี 7 เดื อนโดยประมาณ (เพราะต้องทํางานหนักกับภาระประจําวัน
ไปด้วย) เริ มมีผวิ หนังทีเข้าทีเข้าทาง ไม่ปวดตึงกล้ามเนือ มีพลังชีวติ ทีดีขึน”
(จิราภา ปาตีคาํ , บันทึก. 2557, ธันวคม 12. กรณี ศึกษาที 1.100 ภาคผนวก ก.)
“เมือก่อนเคยตาอักเสบบ่อยมาก เป็ นทุกเดือน แต่พอได้ กินอาหารปรั บสมดุลร้ อนเย็นเท่ านั<น
ตาทีเคยบวมอักเสบก็ไม่ อักเสบอีกเลย นี<แค่ ปรั บสมดุลเรื องอาหารอย่ างเดียว ก็มีความรู ้ สึกอาการ
ดีขึนแล้วค่ะ”
(ชํามะนาด นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.14 ภาคผนวก ก.)
“เมื อเข้าร่ วมโครงการของการแพทย์วิถีพุทธนี ลดการกินยาลงได้ ม าก ตอนนี<ร่า งกาย
สบายดี จิตใจสงบ”
(องุ่น นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.1 ภาคผนวก ก.)
“ดืมนําปั สสาวะ ทําให้ตอนนีริ ดสี ดวงหายแล้ว ในแต่ละเดือนทีหมอเขียวและจิตอาสามาสอน
ได้นงสมาธิ
ั
เคยเป็ นโรคกรดไหลย้อนก็หายแล้ว ใช้ปัสสาวะทาหน้า มีคนชมว่าหน้าตาดีขึน สวยขึน
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หน้าใสและขาวขึน ได้ออกกําลังกาย ปรุ งอาหารใช้แต่เกลื อ ดีต่อร่ างกายได้สวนล้างลําไส้ (Detox)
ยิงดีขึน”
(แอปเปิ ล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.3 ภาคผนวก ก.)
“มีปั ญหาปวดมดลูก หลัง จากได้ดืมปั ส สาวะ ดื มนําสมุนไพรปรับ สมดุ ล ฤทธิf เย็นสด
สวนล้างลําไส้ (Detox) อาการดี ขึน ปวดมดลูกน้อยลง เมือปวดหลังทํากัวซา ก็ดีขึน ไม่ตอ้ งกิ นยา
ก่อนนีตอนมีประจําเดือนจะกินยา ตอนนีไม่ตอ้ งกินแล้ว”
(ซ่อนกลิน นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.1 ภาคผนวก ก.)
“เมือก่อนกินยาทุกวัน ตัวร้อน และเกร็ งไปทังตัว พอได้เข้าร่ วมโครงการฯ ได้ออกกําลังกาย
ได้กินอาหารปรับสมดุ ล ได้ฟังธรรมะ เพือนอ่านธรรมะให้ฟัง ตอนนี ไม่ได้กินยาแล้ว วิธีปฏิ บตั ิ
กินอาหารปรับสมดุล ดืมนําสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิf เย็น โยคะกดจุด เวลาปวดเมือยไม่กินยา เวลา
เพือนปวดหัวก็จะกัวซาให้ ได้ช่วยเพือน เพือนท้องอืด เอาผงถ่านและยานํามันเขียวให้กิน หลังจากนัน
10-15 นาที ถ่ายออก ยานีดีจริ ง ๆ ทุกวันนีไม่ได้กินยาแก้แพ้อีกเลย”
(อาโวคาโด นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.4 ภาคผนวก ก.)
“ดีใ จว่ า ทุก วัน นี <ช่ ว ยเหลือ ตนเองได้ พึ งตนเองได้ และยัง ดู แ ลเพื อนได้ เขาไม่ส บาย
เกิ ด อาการท้องเสี ย อาหารเป็ นพิษ ก็รู้ จกั ใช้ก ารถอนพิษ ด้ว ยผงถ่า นผสมสมุน ไพรฤทธิf เย็น สด
ผสมนํามันเขี ย ว ก็ ท าํ ให้อาการดี ขึ น ไม่ ส บายตรงไหนก็ ขูดกัวซาตรงนัน รั ก ษาถู กที ถู ก จุ ดแล้ว
อาการก็ดีขึนจริ ง ปฏิบตั ิได้จริ ง”
(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.32 ภาคผนวก ก.)
“ปวดกระดูกทุกวัน ทําโยคะทุกวัน อาการดี ขึน คิดว่าโยคะช่ วยทําให้อาการเราดี ขึนโดยตรง
ปวดไหล่ เคยจ้างคนนวดก็ไม่หาย หมดเงินมาก ตอนนีกัวซาตนเอง หายปวด”
(ลันทม นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.29 ภาคผนวก ก.)
“แต่ก่อนเข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธ ไม่แข็งแรง จะยกนําหิ วนําก็ไม่ไหว ต้องจ้างเพือน
แต่เดี„ยวนี พอมากิ นอาหารแบบนี ยกนํา 2 ถังได้เลย แข็งแรงขึ<น เบากาย มีกําลังเหมือนทีหมอเขียว
พูดจริง ๆ”
(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.34 ภาคผนวก ก.)
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ด้ านเศรษฐกิจ
สุ ขภาวะทางกายในด้านเศรษฐกิจของผูป้ ่ วยทีใช้การแพทย์วิถีพุทธ มีการเปลียนแปลงอย่าง
เห็ นได้ชัด สามารถประหยัดค่า ใช้จ่า ยในปั จจัย สี ที เป็ นสิ งจํา เป็ นในการดํา รงชี วิตประจํา วันได้
โดยฉพาะค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล ลดหรื องดการใช้ยา สามารถหลีกเลี ยงการนํายาเคมีเข้าร่ างกายได้
นอกจากนัน ยังช่ วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และเครื องนุ่ งห่ มได้ ส่ งผลต่อสุ ขภาพกายทีมี พลังมากขึ น
ทํากิจกรรมการงานได้มากขึน สุ ขภาพใจทีเป็ นสุ ขมากขึน ต่อยอดพัฒนาสู่ การเป็ นจิตอาสา
“เป็ นบทพิสูจน์เลยค่ะ ว่าสุ ขภาพดีไม่มีขายต้องทําเอาเอง หากรู ้แต่ไม่ทาํ ก็ไม่หายค่ะและ
จะต้องเลือกปฏิบตั ิในทางทีถูกต้องด้วยนะคะ เป็ นวิธีทีประหยัดมากเลยค่ะ”
(นิตยา สิ ทธิ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิ งหาคม 24. กรณี ศึกษาที 1.2 ภาคผนวก ก.)
“เดีzยวนีก< ไ็ ม่ ต้องใช้ เงินอะไรมาก ก็เก็บผักต่ าง ๆ หลากหลายชนิดกิน ปลูกกันกินแถวนี<ค่ะ
อยู่ วัด ก็กินกับ ส่ ว นกลางแล้ ว ปฏิบัติธ รรม ไม่ ต้ อ งใช้ เงินก็สุ ขภาพดีไ ด้ ภู มิใ จมากกับ ความจนที
เงินเดือนศูนย์ บาท”
(รักบุญ อโศกตระกูล, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 15. กรณี ศึกษาที 1.3 ภาคผนวก ก.)
“วิชานีล< ูกทุ่ง ประหยัด พึงตนเองได้ แต่ หายป่ วยได้ จริง หายโรคแล้ ว ก็จบ”
(ยุวดี นโมชัยยากร, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 26. กรณี ศึกษาที 1.6 ภาคผนวก ก.)
“ฉี ดยาเข็มละ12,000 บาท ทุกอาทิตย์ ฉี ดได้แค่เข็มที 5 ปั จจุบนั ไม่ได้ฉีดยาดังกล่าวแล้ว”
(ชัยพร กันกา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22. กรณี ศึกษาที 1.17 ภาคผนวก ก.)
“ข้อพิสูจน์ ก็คือเพือน ๆ ก็เห็น ลางานบ่อยช่วงหลัง เห็นความเครี ยดเห็นอะไรหลายอย่าง
แล้วก็ช่วงหลังนีก็คือหยุดงานไป 2 เดือนนะครับ ก็เห็นสภาพเห็นการกินยาเห็นทุกอย่าง ก็คือตัวเรา
นีแหละ จะเป็ นข้อพิสูจน์วา่ ทีเราไปค่ายสุ ขภาพแพทย์วถิ ีธรรมมานี มันผ่าน มันเรี ยบร้อย อาการของ
ไทรอยด์ และอาการไม่สบายต่าง ๆ มันหายหมดแล้ว ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายหรื อเสี ยเวลากับความ
เจ็บป่ วยอีกต่อไป”
(สุ เมธ คุณามาตย์, สัมภาษณ์.2557, พฤศจิกายน 5. กรณี ศึกษาที 1.20 ภาคผนวก ก.)
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“ใช้สูตรของคุณหมอเขียว สมองทีบวมยุบลง สุ ขภาพดีขึน ไม่มีการเสี ยหาย ไม่มีการเสี ย
ประโยชน์ ไม่วา่ เราหรื อผูอ้ ืน ไม่ได้เบียดเบียนใคร”
(โกมินทร์ วงศ์สาดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.21 ภาคผนวก ก.)
“แต่ก่อนรักษาโดยหาหมอแล้ว จะเห็ นความแตกต่างในเรื องของค่าใช้จ่าย คอร์ สหนึ งก็
7,000-8,000 บาท แต่ก็หมดไปประมาณ 4-5 คอร์ สน่ ะครับ 3 ปี ก็เยอะครับ ก็สงสารพ่อแม่ดว้ ย
หาเงินให้เรา หลังจากมาดูแลตัวเองตามแพทย์วถิ ีธรรม ค่าใช้จ่ายทีเคยจ่ายทุกวันนี ก็ไม่มี ใช้เงินวันหนึ ง
ไม่เกิ นวันละ 70 บาท ด้วยซํา เพราะว่าทําอาหารและนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดทานเอง (ทําเองมาได้
7-8 เดือน) สมุนไพรทีใช้เท่าทีหาได้”
(ทศพล จัทนพันธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.22 ภาคผนวก ก.)
“พลิกผ่านชีวติ มาได้มาก ก็คือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเราใช้จ่ายเยอะ ค่าใช้จ่ายเหล่านันลดลงค่ะ
ลดลงอย่างมากเลย”
(พ่อแดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพันธ์ 8. กรณี ศึกษาที 1.28 ภาคผนวก ก.)
“ยาทีเราใช้ ไม่ตอ้ งเสี ยตังค์ ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน แต่วา่ มันเห็นผลจริ ง ๆ”
(ชนัญญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณี ศึกษาที 1.29 ภาคผนวก ก.)
“ก่ อ นหน้า นี มี ไ ปเสี ย เงิ น ค่า ทํา ดี ท ็อ กซ์ ที เมดิ คอล เซ็ นเตอร์ ครั งหนึ ง 2,400 บาทค่ะ
ซื อเป็ นโปรแกรม 30,000 บาท แล้วมาเจอในค่ายแพทย์วถิ ีธรรม ชุดการทําดีทอ็ กซ์แค่ 35 บาท”
(สุ ชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 4. กรณี ศึกษาที 1.39 ภาคผนวก ก.)
“เฉพาะค่าดูแลรักษาโรคหวัด ปี ละประมาณ 6,000 บาท รักษาทอนซิ ลอักเสบอีก 13,000 บาท
แต่ไม่หาย ปั จจุบนั เมือมาใช้วิธีดูแลสุ ขภาพด้วยการปรับสมดุ ลร้ อนเย็น ตามหลักแพทย์วิถีธรรม
ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย”
(สิ ทธิ ชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.44 ภาคผนวก ก.)
“เริ มปฏิ บตั ิมา 7 วันเท่านันเอง รักษามา 3 ปี เสี ยเงินไปเป็ นแสน ไม่หาย ใช้วิธีการของ
อาจารย์หมอเขียวทีสอนให้เราทํา 7 วันนะครับ หาย 90% ส่ วนอีก 10% ทียังไม่ หายก็คือแค่ เป็ นทีผิว
ต้ องค่ อย ๆ รอเวลาให้ มันเจือจางไป”
(สุ รศักดิfและสุ ชาดา, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.49 ภาคผนวก ก.)
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“ถ้าเปรี ยบเทียบก่อนป่ วยกับหลังป่ วย จะชอบหลังป่ วยมากกว่า ไม่ตอ้ งดินรนทํางานเอา
ยอด หรื อเอาเงิน ปวดอุจจาระก็ไม่ตอ้ งวิงหาห้องนํา แต่งกายก็ง่าย ๆ สบายดี ใส่ โสร่ งมันไม่รัดไม่อึด
อัด ราคาถูก ส่ วนภรรยาจะทํากับข้าวให้รับประทาน จะไปไหนก็นงรถเมล์
ั
ฟรี หรื อรถไฟฟรี หรื อจะ
ไปทีใดก็จะเดินไปกับภรรยา เช่น ไปรับประทานอาหารนอกบ้านก็จะเดินออกกําลังกายไปด้วย เดิน
ไปช้า ๆ ไปรับประทานอาหารกันแต่จะไม่มีเนือสัตว์ จึงไม่มีอะไรจะเครี ยด”
(กระเจีˆยบ นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.55 ภาคผนวก ก.)
“ทีบ้านใช้ทงั 3 คนเลยค่ะ ใช้ศาสตร์ ของอาจารย์หมอเขียว ก็อาจมีค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนมาบ้าง
ก็ไม่มาก ถือว่าถูกค่ะ อย่างมากปี ละไม่ถึงพันบาท ก็ไม่น่าจะเกินกําลังทีเราใช้จ่าย จากทีเราใช้รักษา
ตัวเองทางแพทย์แผนปั จจุบนั นี ประมาณแสนสองแสนมาอยู่ทีระดับสองถึงสามพันบาท นี ก็ถือว่า
เป็ นทีน่าพอใจมากแล้ว ก็ไม่เดือดร้อนในการดํารงชีวติ ของตนเอง”
(ฐิตาภา พันนารักษ์, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณี ศึกษาที 1.59 ภาคผนวก ก.)
“จากทีเคยจ่าย ประมาณ 1,200,000 บาท พอมาใช้ศาสตร์ ของคุณหมอเขียวก็ราว 1,000 บาท
เช่น เป็ นค่าขวดดีทอ็ กซ์ ซี ดี และหนังสื อด้วย เป็ นต้น”
(ศุลีพร ชิณศิริ, สัมภาษณ์. 2558, กุมภาพันธ์ 21. กรณี ศึกษาที 1.65 ภาคผนวก ก.)
“ใช้แพทย์วถิ ีธรรมดูแลสุ ขภาพ ทําให้ค่าใช้จ่ายลดลง”
(ปณิ ตา แสงประเสริ ฐ, วิสา โหตระ และครอบครัวคุณชุมพล ยอดสะเทิน, กรณี ศึกษาที 1.76,
กรณี ศึกษาที 1.77 และกรณี ศึกษาที 1.81 ภาคผนวก ก.)
“ประหยัดค่าไปโรงพยาบาลคิดว่าน่าจะมาก ยังคิดกันอยูว่ า่ ถ้าเราไม่พบวิธีนีไม่รู้เราจะไป
หาหมอกีครัง ด้วยอาการกีโรค เพราะทีเคยเป็ นสามีเป็ นโรคเก๊าต์ ต่อมาก็เป็ นนิ ว ยังคิดว่าเราคงต้อง
ไปสลายนิ วอี ก แล้วก็คงเป็ นโรคอื นตามมาอี ก แต่เนื องจากไม่ไ ด้ไ ปหาหมอเลยก็เลยไม่ไ ด้รู้ว่า
ประหยัดไปเท่าไร”
(ราตรี ห่านตระกูล, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.9 ภาคผนวก ก.)
“เมื อกิ น จื ด ก็ ล ดการกิ น ของปรุ ง แต่ ง อาหาร เมื อกิ น น้อ ยมื อลงก็ ซื ออาหารน้อ ยลง
เมือไม่แต่งตัวก็ลดการซื อของมาแต่งร่ างกาย มีสโลแกนว่า “ชุดนอนชุดเทียวชุดเดียวกัน”
(ชัยวิวฒั น์ ชูนวพันธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.10 ภาคผนวก ก.)
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“เป็ นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ไม่มีรายได้ส่วนตัวเลย แต่สามารถทีจะทําประโยชน์ได้มาก
ช่วยเหลือผูอ้ ืนได้มาก เพราะเราอิสระจากภาระทังปวง”
(ณัฐธยาน์ นาคบํารุ ง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.11 ภาคผนวก ก.)
“นอกจากกายจะมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว ทีสําคัญกว่าคือ ใจมีความสุ ขและลุ กขึนพัฒนาเป็ น
จิตอาสาต่อไปด้วย หลุดออกจากระบบบริ โภคนิยมสู่ บุญนิยม”
(ไพโรจน์ โกสุ มขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.71 ภาคผนวก ก.)
“มีผลต่อค่าใช้จ่ายอย่างมากเพราะอยูต่ ่างจังหวัด เมือก่อนต้องมาหาหมอทีศิริราช มีค่ายา
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ครังละไม่นอ้ ยกว่า 2,000 บาท ปั จจุบนั ตัดรายจ่ายเหล่านีออกไปได้หมดเลย”
(บุษกร กุลมาตย์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.83 ภาคผนวก ก.)
“หลังปฏิบตั ิตามเทคนิ คของหมอเขียวแล้ว ตังแต่เดื อนสิ งหาคม 2557 ประหยัดค่าใช้จ่าย
ทุกเรื อง ทังอาหารการกิน ไม่หาหมอ ค่ายาไม่ตอ้ งพูดถึง ประสิ ทธิ ภาพการทํางานก็ดีขึน ไม่เหนื อยง่าย
ไม่ได้ไปทํางานเสริ มรายได้ เป็ นคนประหยัดมาก่ อนเลย ไม่มีปัญหาปั จจัยใช้จ่าย มี น้อยใช้น้อย
พอเพียง มีความสุ ขกายสุ ขใจดี”
(สมปรารถนา แสงแก่งพะเนา, สัมภาณษ์. 2557, ตุลาคม 28 กรณี ศึกษาที 2.89 ภาคผนวก ก.)
“ประหยัดเงินมาก ใช้เฉพาะซื อของทีมีประโยชน์มาใช้ ไม่มีค่ายา มีแต่ค่าอาหารเท่านัน
ใช้ยาสี ฟันผงถ่ า นขจัดเศษอาหารและยางจากพื ชผัก เช่ น กล้วยห่ าม ผักบุ ้ง คราบหิ นปูนน้อยลง
กลินปากสะอาดขึน ฟันขาวขึน”
(วิไล เลิศวิมลชัยศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.90 ภาคผนวก ก.)
“ประหยัดมาก เพราะงดยามา 2 ปี เมือก่อนพอไม่สบายต่าง ๆ ต้องนอนโรงพยาบาลอย่างน้อย
3 วัน ต้องใช้ยาฆ่าเชือต่อเนือง แต่พอมาปฏิบตั ิเทคนิค 9 ข้อแล้ว ไม่ตอ้ งใช้ยา และหายเร็ ว ไม่เกิน 2 วัน”
(สงกราน มาประสบ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.91 ภาคผนวก ก.)
“หากไปหาหมอแผนปั จจุบนั จะต้องเสี ยเวลา เสี ยเงิน รวมทังอาจจะกดอาการเอาไว้ ทําให้
เกิดการเรื อรัง เป็ น ๆ หาย ๆ ต่อเนืองยาวนานไปเรื อย ๆ สําหรับมะเร็ งปอดหากรักษาตัวทีกรุ งเทพ ฯ
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ทังค่าเดิ นทาง ค่ายา ค่าอาหาร รวมทังการเดิ นทางทีใช้เวลานาน อาจทําให้เกิ ดความเครี ยดทังทาง
ร่ างกายและจิตใจ ผลทีได้อาจเป็ นทางตรงกันข้าม”
(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.92 ภาคผนวก ก.)
“ประหยัดมากในทุกเรื อง ยกเว้นเรื องหนังสื อเพราะชอบอ่านมาก นอกนันประหยัดหมด
ไม่เดินห้างอย่างเคยแล้ว ยาก็เลิกกินทุกชนิด”
(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.93 ภาคผนวก ก.)
“เดิมเมือยเนื อตัวบ่อย ต้องจ้างคนนวดขา ข้างละ 20 บาท เดี„ยวนี ไม่ตอ้ งจ้างแล้ว กินแบบ
พอเพียงตามสู ตรหมอ ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมาก จากทีเคยใช้ 2,000 - 3,000 บาทต่อเดือนลดเหลือแค่
600-700 บาทต่อเดือน”
(ต้นพูน นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.94 ภาคผนวก ก.)
“ตอนนี รู ้ สึกว่าได้พกั กับความเครี ยดเรื องงานลง เพราะถ้าเราปฏิ บตั ิ ตวั ตามแนวทางนี
เราประหยัดเงินได้เยอะมาก ทีสําคัญไม่ตอ้ งเสี ยงต่อยาสารเคมีต่าง ๆ ดีมากค่ะ”
(นวลจันทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.95 ภาคผนวก ก.)
“ลดค่าใช้จ่ายมาก ประหยัดได้มาก เข้าเซเว่นน้อยลงสุ ด ๆ เดินเข้าไปไม่อยากซื ออะไรเลย
นําขวด เป๊ ปซี นมเปรี ยว เลย์ ขนมอี กมากมายที เราเคยซื อ หายไปจากชี วิตประจํา วัน เพราะเมื อ
พิจารณาประโยชน์แล้วน้อยเกินจนไม่มีประโยชน์อะไร”
(ศิริวรรณ รู ปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.96 ภาคผนวก ก.)
“ทําให้ประหยัดค่าอาหาร ค่ายาบางอย่างได้มาก เช่น ก่อนทีจะเรี ยนรู ้แพทย์วิถีพุทธ จะมี
อาการเลื อดออกเวลาถ่ ายหนัก ต้องนํายามาเหน็ บทวารหนักจากอาการริ ดสี ดวงทวาร ประหยัด
ค่าอาหารเสริ มทีกิ นเพือให้สุขภาพดี ขวดละ 1,300 บาท เดื อนละ 1 ขวด ทําให้นอนหลับสบาย
หายจากอาการปวดศีรษะได้”
(สุ ภาพร สุ วรรณวุฒิชยั , สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.97 ภาคผนวก ก.)
“ประหยัดได้มากทีเดียว ร่ างกายมีพลัง ทํางานอย่างเต็มที สมองก็ใช้งานได้ดีเกือบเท่าเดิม”
(จันทร์ พิมพ์ สิ ริรักษ์, สัมภาณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.98 ภาคผนวก ก.)
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“ค่าใช้จ่ายลดลง ลดการใช้ยาเคมี และลดการเดินทางไปหาหมอ”
(วิชยั จตุภทั ร์ , สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.99 ภาคผนวก ก.)
“เชื อในกฎแห่ ง กรรมและผลของกรรม ไม่ก ลัว ตาย ไม่ก ลัว โรค ไม่เ ร่ ง ผล ไม่ก งั วล
เคยตรวจสุ ขภาพทุกปี และเคยจ่ายยาเป็ นแสนบาท ปั จจุบนั เหลือเพียงไม่กีพันบาท”
(อุบาสิ กาทัศนีย ์ เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557. ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.101 ภาคผนวก ก.)
“ปกติเมือก่อนเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ แต่เมื อมาดูแลรักษาสุ ขภาพแบบแพทย์วิถีพุทธ
อยู่อย่างเรี ยบง่ายและมีประโยชน์สูงสุ ด รักษาได้ตรงจุด รู้ เหตุแห่ งทุกข์ ทําให้ งบประมาณสามารถ
นําไปช่ วยเหลือผู้อนที
ื เดือนร้ อนมากกว่ า”
(ประภาวัลย์ เล็กประสมวงค์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.102 ภาคผนวก ก.)
“ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถหลีกเลียง ทีจะไปนํายาเคมีมาเข้าร่ างกายตนได้”
(พัชรี ย ์ พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.103 ภาคผนวก ก.)
“ตอนนีม< ีความสุ ขกับการไม่ ได้ ใช้ เงินมากทีสุ ด ไม่ตอ้ งไปสแกนนิวมือซื อของ ของใช้ก็ใช้
แต่ของทีแจก เป็ นสมัยก่อนไม่ใช้ของทีแจก มันไม่ขาว ไม่หอม ตอนนี ใช้แต่ของทีแจก แม้กระทัง
ตะกร้ าหนู ไม่ซือใหม่ ถูให้สะอาดแล้วก็ใช้ตะกร้าอันเดิม พบความเปลียนแปลงของตนเองชั ดเจน
เสื อผ้าก็ใส่ นอ้ ยลง เสื อผ้าทีเหลือก็แบ่งปั นให้กบั คนอืน ใช้ เสื<อผ้ าไม่ กีตัว ซักแล้วก็ใส่ ใหม่ ยิงแบ่งให้
เพือนไป เรายิงเบา ไม่เป็ นภาระในการเก็บ สมัยก่ อนมี คนให้เสื อผ้า เยอะ ให้มาก็ เอาไปแบ่งปั น
ไม่เก็บไว้แล้ว เก็บไว้มากก็เป็ นทุกข์ เป็ นภาระ เหมือนทีหมอเขียวว่าจริ ง ๆ”
(พูดซ้อน นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.2 ภาคผนวก ก.)
“ไม่ มีเงินก็อ ยู่ ไ ด้ แต่ก่ อนถ้า ไม่เอาเงิ นมาให้ใ ช้ จะโกรธพี สาวมาก ตอนนี ใจเย็นมาก
ปลงได้ สามารถอยู่ได้ โดยไม่ ใช้ เงิน ให้อภัยคนอืนได้ พูดเสี ยดสี เพือนน้อยลง”
(อโวคาโด นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.4 ภาคผนวก ก.)
“แต่ก่อนซื ออาหารกิน เวลาไม่มีเงินจะไปยืมเงินเพือน พีสาวก็ขายของเอาเงินมาใช้หนี ให้
ตอนนี ยังเป็ นหนี อยู่อีก 1,000 บาท มาร่ วมโครงการแพทย์วิถีพุทธ ไม่ได้ใช้เงิ นเลย ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็ นเวลา 2 เดือนแล้ วทีไม่ ได้ ใช้ เงินเลย”
(จําปูน นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.8 ภาคผนวก ก.)
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“ลดค่าใช้จ่าย ตอนนี ความดันโลหิ ตลดลง เป็ นเพราะกินอาหารรสจืดไม่ กินอาหารรส
หวานมันเค็ม”
(หอมนวล นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.11 ภาคผนวก ก.)
“ค่ าใช้ จ่ายลดลงมาก ใช้ แบบพอเพียง เมือสมัยก่อนใช้เงินมาก โกหกญาติให้หาเงินมาให้
มาก ๆ โกหกว่าอยูล่ าํ บาก หมอเขียวให้ ข้อคิดมากมายหลายอย่ าง เดีzยวนี<ไม่ โกหก กลัวจะเลวทีทําชั ว
ค่าใช้จ่ายเดือนละ 4,000 บาท ตอนนี 700 บาทต่อเดือน ไม่ซือกับข้าวกินเลย กินของโครงการแพทย์
วิถีพุทธ จะใช้เงินซื อของทีจําเป็ น ซื อพวกผลไม้ เช่น มะละกอ เมือก่ อนใช้ เงินเก่ งมาก ซื<อทุกอย่ าง
เดีzยวนีร< ้ ู จักประหยัด เราก็มีเงินเหลืออยู่”
(ชํามะนาด นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.14 ภาคผนวก ก.)
“แพทย์วถิ ีธรรม สอนให้ เราใช้ ชีวติ แบบประหยัดเรียบง่ ายถึงเราจะกินแค่ ผกั ผลไม้ เราก็ยัง
ดําเนินชี วติ ได้ ตามปกติ”
(ชมนาด นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.15 ภาคผนวก ก.)
“ได้ปฏิบตั ิมา กินเนือ< สั ตว์ น้อยลง ลองไม่กินเนือสัตว์แล้วรู ้สึกโล่งไปหมด พอมาลองกินก็
รู ้สึกหายใจไม่สะดวก ก็เลยเลิกกิน ใช้จ่ายน้อยลง”
(อ้มส้าย นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.17 ภาคผนวก ก.)
“ตอนนีไม่กินข้าวเย็น ไม่ กนิ เนือ< สั ตว์ ถือศีล 8 เดือนละ 15 วัน เวลาญาติมาเยียม ไม่ ให้ เอา
เนื<อสั ตว์ มาให้ ให้ เอาผลไม้ มาแทน นาน ๆ ถึ งจะกินเนื อสัตว์พวกปลา พอกินเนื อสัตว์ก็มีอาการ
เหมือนจะอาเจียน คิดว่ากินข้ าวกับเกลือก็อร่ อยแล้ ว ช่ วยทางบ้ านลดค่ าใช้ จ่าย”
(บานบุรี นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.18 ภาคผนวก ก.)
“ก่ อนเข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธ เป็ นโรคเบาหวานกับความดันโลหิ ตสู ง กิ นยาวันละ
7-8 เม็ด เข้าร่ วมโครงการ กินยาลดลง 3 เม็ด ใช้วิธีดืมนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด สวนล้างลําไส้ใหญ่
(ดี ท็อกซ์) ทุกวัน สุ ขภาพดีขึ<น จากเบาหวานทีวัดนําตาลได้ 185 เหลือ 115 แต่ถา้ กินผลไม้หวานก็
ตรวจวัดนําตาลได้เพิมตามช่วงทีเบาหวานขึน เรี ยนรู้ จากคุณหมอเขียว ก็ปรับซื อผลไม้เป็ นมะม่วง
ดิบแทน นําตาลก็ลด นําหนักตัวจาก 62 กิโลกรัม เหลื อ 60 กิโลกรัม กินสู ตรนี< นํ<าหนักปั จจุ บันก็
คงทีไม่ ขึน< ไม่ ลง ค่ าใช้ จ่ายลดลง”
(พุดป่ า นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.21 ภาคผนวก ก.)
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“เข้ าโครงการแพทย์ วิถีพุทธ 6 เดือน กินเนื<อสั ตว์ 5 ครั< ง ซื ออาหารมากิ น ถ้าไม่มีใครมา
เยียมก็กินอาหารของโครงการแพทย์วถิ ีพุทธตลอด ประหยัดได้ เยอะมาก”
(พุดจีบ นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.19 ภาคผนวก ก.)
“ออกไปก็จะไปทําอาหารสู ตรหมอเขียว เว้นการกินเนื อสัตว์ การกิ นแบบนี ต่อชี วิตให้กบั ฉัน
ทําให้สุขภาพดีและประหยัด”
(พุดฝรัง นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.24 ภาคผนวก ก.)
“เป็ นคนผอมนําหนัก 43 กิ โลกรั ม พอเข้า โครงการแพทย์วิถี พุท ธก็ก ลัวว่า จะผอมลง
แต่ก็ตดั สิ นใจเข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธ ทําความดีไม่ กินเนื<อสั ตว์ จะผอมเหลือแต่กระดูกก็ช่างมัน
เริ มแรกลดลง 1 กิ โลกรั ม แต่พ อกิ นไปเรื อย ๆ นําหนัก ก็เท่ าเดิ มคื อ 43 กิ โลกรั ม ก็ไม่ กงั วลแล้ว
ประหยัดค่าใช้จ่าย”
(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.34 ภาคผนวก ก.)
“ตอนนีเลิกกินเนื อสัตว์ ไม่ อยากได้ อะไร พอประมาณพอเพียง”
(เอโอ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.37 ภาคผนวก ก.)
“ก่อนเข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธ ใช้เงินเดือนละ 6,000 บาท พอเข้ าโครงการแพทย์ วิถีพุทธ
หมอเขียวมา ไม่ ได้ ซื<ออะไรเลย”
(เอโอ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.37 ภาคผนวก ก.)
“เมือเข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธ มันทําให้ เราได้ ฝึกกินน้ อยใช้ น้อย มันลดภาระต่าง ๆ ใน
การกินได้เยอะ ทีลดได้อีกอย่างคือเครื องสําอางค์ 2 เดือนแรกทีเข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธยังใช้อยู่
แต่พอรู ้ จกั นําปั สสาวะก็ลองเอามาดื มมาทา ฝ้ าจางลงมาก ไม่ตอ้ งใช้เครื องสําอางค์ ทีใช้ทาทุกเช้า
และเย็น ค่าใช้จ่ายตรงนีก็ถูกตัดออกไป”
(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.32 ภาคผนวก ก.)
“เมือก่อนใช้เดือนละ 3-4 พันบาท ตอนนี ใช้เดือนละไม่ถึงพันบาท ซื อเพียงผลไม้มาทาน
เครื องสําอางค์ใช้เท่าทีมีในตะกร้า จะไม่ซือมาเพิมอีกแล้ว นําหอมก็ไม่ซือแล้ว”
(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.34 ภาคผนวก ก.)
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“ไม่ได้ซือขนมมากิ นแล้ว จะไม่กินจุบจิ บ เดื อนนี ยังไม่ได้ใช้เงิ นสักบาท ตอนนี กิ นแต่
อาหารในโครงการก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรแล้ว แต่ก่อนจ่ายประมาณ 2 พันบาทต่อเดือน (รวมเครื องสําอางค์
ของใช้ส่วนตัว) ครี มทาผิว แต่ตอนนีละหมดแล้ว ไม่คิดกังวลแล้วว่ามันจะไม่สวยไม่งาม ”
(เอเอ็ม นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.35 ภาคผนวก ก.)
2. สุ ขภาวะทางจิต
สุ ขภาวะทางจิ ตของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ เปลี ยนแปลงไปในทางที ดี ขึน บอกเล่ าได้ถึง
ความทุกข์ทีลดลงความสุ ขทีเพิมขึน ความโปร่ งโล่งเบาสบายใจมีความเข้าใจและวิธีการคิดพิจารณา
จัดการความกลัวและความเครี ย ดที เหมาะสมได้ (ไม่ กลัวโรค ไม่ ก ลัวตาย ไม่ เร่ งผล ไม่ ก ัง วล)
พิจารณาวางใจและยกจิตได้สูงขึน มีจิตทีอยากช่วยเหลือผูอ้ ืนมีความเชื อมันและศรัทธาในแนวทาง
การแพทย์วถิ ีพุทธ มีความเชือและเข้าใจในกฎแห่งกรรมและผลของกรรมทีชัดเจนมากขึน มันใจใน
การมีและการใช้ชีวติ ทีเรี ยบง่ายและพอเพียง และการนําแนวทางการแพทย์วิถีพุทธ ไปปฏิบตั ิต่อได้
อย่างต่อเนือง ดังข้อมูลต่อไปนี
“ฟั งทังเทปที บรรยายค่ายสุ ขภาพ และเทปบรรยายค่ายพระไตรปิ ฎก ฟั ง ตังแต่เข้า ค่า ย
จนถึงทุกวันนีเลยค่ะ เหมือนยังนังฟั งอยูใ่ นค่าย แม้กระทังในรถก็เปิ ดเทปเพลงของคุณหมอเขียวค่ะ
รู ้ สึกได้เลยว่ามี พลังขึน แผลตามที ต่าง ๆ ดี ขึนมาก สี ผิวเกื อบจะเป็ นสี เดี ยวกันแล้ว เป็ นเรื องที
อัศจรรย์มาก รู ้สึกได้เลยค่ะว่าจิตใจเป็ นเรื องทีสําคัญมาก ต้องมีกาํ ลังใจ อย่าท้อแท้ กําลังใจเป็ นสิ งที
ดีทีสุ ด มันคือพลัง”
(นิตยา สิ ทธิ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิ งหาคม 24. กรณี ศึกษาที 1.2 ภาคผนวก ก.)
“นีคือการปฏิบัติธรรม มีส่วนช่ วยในการรั กษาโรคได้ อย่ างดี จากคําพูดทีอาจารย์ หมอเขียว
บอกว่ า ปฏิบัติธรรมถือศีล ศีลก็จะนําสุ ขมาให้ เพราะฉะนัน มาในนีแ< ล้ วก็ได้ ท<งั อาหารกายอาหารใจ”
(รักบุญ อโศกตระกูล, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 15. กรณี ศึกษาที 1.3 ภาคผนวก ก.)
“พีคิ ดว่าการทีพีรอดตายมาได้ เพราะใจสังค่ะ ใจสังว่าเราตายไม่ได้ เพราะมีภาระเยอะ
และก็เชื อเรื องบุญกรรมว่ าบุ ญกรรมมีจริ ง นึ กถึ งตอนที มี อาการเยอะ ๆ ว่า ถ้าหากเรากลัวเราคง
ไม่รอดแน่ ๆ ก็จะบอกกับตัวเองว่า ถ้ าบุญกรรมมีจริงเราก็จะไม่ ตาย หรือถ้ าความตายมาอยู่ตรงหน้ า
เราก็จะไม่ กลัว ถ้ามันถึงเวลาตายก็ให้ตายไปเลย”
(สุ นนั ทา เพียวไพบูลย์, สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 9. กรณี ศึกษาที 1.4 ภาคผนวก ก.)
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“ตอนรู้ ครั<งแรกนี มีความกังวลมากมากนะคะ วางความกังวล ถ้ าเราเข้ าใจระบบของกรรมนี
มันก็ทาํ ให้ ใจเราสบายขึน< มากค่ ะ”
(ธนพร นพภาลี, สัมภาษณ์. 2557, มิถุนายน 8. กรณี ศึกษาที 1.9 ภาคผนวก ก.)
“ทําให้มีกาํ ลังใจขึนเยอะ”
(พิชญ์ สมพอง, สัมภาษณ์. 2555, สิ งหาคม 20. กรณี ศึกษาที 1.13 ภาคผนวก ก.)
“มันซาบซึ งคือ ทีกลุ่มแพทย์ วิถีธรรมนี ทําให้ ชีวิตได้ เกิดใหม่ เป็ นชี วิตใหม่ และมีครอบครั วที
อบอุ่นด้ วยธรรมะ”
(เตือนใจ จันทะ, สัมภาษณ์. 2557, ธันวาคม 21. กรณี ศึกษาที 1.15 ภาคผนวก ก.)
“ความเข้ มแข็งของจิตใจสํ าคัญทีสุ ด เป็ นผู้ป่วยมะเร็งต้ องจิตใจเข้ มแข็ง”
(ชัยพร กันกา, สัมภาษณ์.2555,มิถุนายน 22. กรณี ศึกษาที 1.17 ภาคผนวก ก.)
“อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่ งผล แล้วก็อย่ากังวล ตัดออกให้หมด ความกังวลทุกเรื อง
ความกังวลทุกเรืองตัดมันไป ทุกสิ งทุกอย่ างอยู่ทใจ”
ี
(ทรงกลด นาคอร่ าม, สัมภาษณ์. 2557, นยายน 10. กรณี ศึกษาที 1.18 ภาคผนวก ก.)
“มีกาํ ลังใจดี มีความตั<งใจศึกษาและปฏิบัติตน”
(โกมินทร์ วงศ์สาดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.21 ภาคผนวก ก.)
“รู ้สึกดีใจมากทีตนเองพ้นภาวะของคนทีมีโรคประจําตัว สบายใจมากทีเลิกกินยาได้เสี ยที”
(ยศพล เลิศวิมลชัยศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.23 ภาคผนวก ก.)
“มีความตังใจทีจะเอาประสบการณ์ แล้วก็เก็บความรู ้ทีนี ไปปรับใช้กบั ชี วิตของตัวเอง
คิดว่ าตัวเองหายแล้ วประมาทก็เลยหยุด แต่ จริ ง ๆ แล้ วหยุดไม่ ได้ ต้ องทําต่ อ แต่ ถ้าไม่ หยุด ก็ไม่ ร้ ู
ก็ไม่ กลับมา ณ วันนี”<
(ปาน, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.24 ภาคผนวก ก.)
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“มีการใส่ ใจสุ ขภาพมากขึน เน้นเรื องธรรมชาติ ใช้ศาสตร์ คุณหมอเขียวเป็ นแนวทางใน
การดําเนินชีวติ มากขึน สามารถประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันได้”
(ภัทรานิษฐ์ หงส์โสภา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.25 ภาคผนวก ก.)
“ความทุ ก ข์จากการรู ้ ว่า คนผูท้ ี เป็ นที รั ก มี อาการป่ วยหนักลดลง นี ประมาณสัก 80 %
อีก 20 % ก็ยงั หวังว่าจะพยายาม ตอนนีท< าํ ให้ เรารู้ สึกว่ าเรามีความสุ ขนะ”
(พ่อแดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพันธ์ 8. กรณี ศึกษาที 1.28 ภาคผนวก ก.)
“มาแล้วก็สบายใจ”
(ชนัญญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณี ศึกษาที 1.29 ภาคผนวก ก.)
“เปิ ดใจ ใส่ ความตังใจลงไป มุ่งมัน”
(นภวรรณ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.32 ภาคผนวก ก.)
“มีความมันใจ”
(จรัญ พันธ์อุบล, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพันธ์ 5. กรณี ศึกษาที 1.33 ภาคผนวก ก.)
“เราจะไม่โกรธไม่กงั วลใจดีแล้ว พลังชีวติ ก็ดีขึน”
(อารี พฒั น์, สัมภาษณ์. 2555, เมษายน 5. กรณี ศึกษาที 1.34 ภาคผนวก ก.)
“มาทีนีผมรู ้สึกว่ามีความสุ ข”
(ตฤณภัท เกตวัลห์, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 7. กรณี ศึกษาที 1.38 ภาคผนวก ก.)
“มีความเครี ยดความกังวลสู ง ไม่มีสติเลย เพราะไม่รู้ว่า ตัวเองจะจัดการกับตัวเองยังไง
พอมาอ่านหนังสื อป้ านิดดา จึงเกิดความเชือมันว่าเราจะรู ้วธิ ี การทีจะรักษาตัวเอง มีความสุ ขมากขึน< ”
(โอ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.41 ภาคผนวก ก.)
“รู ้เพียรรู ้พกั มากขึน”
(สิ ทธิ ชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.44 ภาคผนวก ก.)
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“เครี ยดกันทังบ้าน (น้องเป็ นมะเร็ งค่ะ) ปั จจุบนั ก้าวข้ามมาได้ เราคิดว่าถ้าเราทําดีทีสุ ดแล้ว
หาหนทางทีดีทีสุ ดให้เขาแล้ว”
(น้องนัฐเมศและคุณแม่, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.45 ภาคผนวก ก.)
“สบายใจ เชื อมันว่ าหาย”
(สิ รวีร์ ลําสกุล, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.47 ภาคผนวก ก.)
“มีค วามประทับใจและเป็ นสัจธรรม เพราะการบรรยายของท่านหมอเขียวมีค วามทึ ง
ติดใจในสั จธรรม และก็ความจริ งทีท่ านอาจารย์ พยายามถ่ ายทอดช่ วยเหลือพวกเรา ให้ความเคารพ
ในธรรมะทีท่านอาจารย์หมอเขียวให้ รู้ สึกว่ าชี วติ เราโล่ งแล้ วครับ มีความหวัง”
(สุ รศักดิfและสุ ชาดา, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.49 ภาคผนวก ก.)
“การเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ตอ้ งทดลองทํา อย่าไปเชื อใคร”
(กิงกมล, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณี ศึกษาที 1.51 ภาคผนวก ก.)
“ปั ญหาเกิ ดมาแล้วก็ให้ผ่านไป เชื อว่ าเป็ นกรรมทีมาทดสอบจิ ตใจ คิ ดดู คนจากสระบุ รี
เดินทางมาถึ งทีนี มาทําร้าย ดี จะได้หมดทุกข์ไปพร้อม ๆ กัน รับกรรมไปแล้วและก็อโหสิ กรรมให้
ไม่ตอ้ งมารับผิดชอบอะไร ทําใจให้เป็ นสุ ขได้ ปกติชอบสวดมนต์ประจํา และตนเองเป็ นคนเปิ ดเผย
มีปัญหาส่ วนตัวก็จะเล่า อย่างเรื องลูกสาวจะบอกความจริ ง ตอนนีลูกสาวเรี ยนจบ เพือนก็ให้กาํ ลังใจ
ลูกเราเป็ นคนคิดดีไม่เคยคิดเอาลูกออก”
(กระท้อน นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.53 ภาคผนวก ก.)
“เราจะทําแต่สิงที ดี ๆ และจะห่ วงใยผูอ้ ื น บางครั งไปอยู่ทีวัดจะมี เรื องขัดใจบ้างนิ ด ๆ
หน่อย ๆ ก็เป็ นธรรมดา ไม่ถือสากัน จะปฏิบตั ิธรรมถือศีล สวดมนต์ ไหว้พระนึกถึงพระพุทธเจ้า”
(กล้วย นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.54 ภาคผนวก ก.)
“เลิ ก นิ สั ย ที ไม่ ดี เช่ น เลิ ก เล่ นหวย ชี วิตมี ความสุ ข จะไม่ เครี ย ดอะไร เพราะจะพูดคุ ย
สนทนาธรรมกันกับภรรยาหรื อคนรู ้จกั ทัว ๆ ไป”
(กระเจีˆยบ นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.55 ภาคผนวก ก.)
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“ลูกสาวก็บอกแม่ ๆ หน้ายุบลงนะ หนอกทีคอแม่มนั ก็หายนะ เราก็ยิงมีกาํ ลังใจ ใช่ แล้ว
เรามาถูกทางแล้ว”
(ฐิตาภา พันนารักษ์, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณี ศึกษาที 1.59 ภาคผนวก ก.)
“แต่ทีสําคัญ รู้ สึกสบายใจ และประทับใจมาก จากการได้พูดคุ ย และให้คาํ ปรึ กษาจาก
อาจารย์หมอเขียว และจิตอาสา”
(อุดมศักดิf ชูจีน, สัมภาษณ์. 2557, มกราคม 28. กรณี ศึกษาที 1.62 ภาคผนวก ก.)
“ตอนแรกสิ นหวัง ตกใจ หลังจากใช้แพทย์วถีธรรมแล้วก็ดีขึน”
(กระเทียม นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.64 ภาคผนวก ก.)
“มีกาํ ลังใจขึน จากเดิมทีเหนื อยง่าย กินแล้วอาเจียน”
(โชคชัย, สัมภาษณ์. 2558, กุมภาพันธ์ 22. กรณี ศึกษาที 1.66 ภาคผนวก ก.)
“มีกาํ ลังมากขึน ความเครี ยด วิตกกังวลลดลง”
(รุ จิรา แสนสุ ข, กรณี ศึกษาที 1.67 ภาคผนวก ก.)
“มีกาํ ลังมากขึน ความเครี ยด วิตกกังวลลดลง”
(วาสนา เด่นอุดม, กรณี ศึกษาที 1.68 ภาคผนวก ก.)
“ได้ฟังธรรมปรับจิ ตใจปล่ อยวาง ไม่เครี ยด อารมณ์ ความเครี ยดมี ผลกับโรคจริ ง (เวลา
เครี ยด ก้อนเนือจะโตขึน)”
(อํานาจ งามวงศ์รักษ์, กรณี ศึกษาที 1.69 ภาคผนวก ก.)
“ความเครี ยดลดลง มีความสุ ขมากขึน”
(ธวัชชัย รอยเรื องพาณิ ชย์, กรณี ศึกษาที 1.70 ภาคผนวก ก.)
“สดชืน ความเครี ยดลดลง”
(ปณิ ตา แสงประเสริ ฐ, กรณี ศึกษาที 1.77 ภาคผนวก ก.)
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“จิตใจสบาย”
(วิสา โหตระ, กรณี ศึกษาที 1.78 ภาคผนวก ก.)
“มีกาํ ลังใจดี สดชื นแจ่ มใส อารมณดี มันใจ”
(ฐิติรัตน์, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 1.86 ภาคผนวก ก.)
“ถ้าเราทําดีทีสุ ดแล้ว หาหนทางทีดีทีสุ ดให้เขาแล้ว ผลจะเป็ นยังไงเราก็ยอมรับ”
(นัฐเมศ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 1.101 ภาคผนวก ก.)
“ครอบครั วเรามันใจ เป็ นสุ ข ที พบทางออกของชี วิต เราไม่เคยนึ กว่าจะเจอองค์ความรู ้
แบบนี แต่ครอบครัวของเราสนใจเรื องแพทย์ทางเลือกมานานแล้ว ถ้าไม่พบอาจารย์หมอเขียวเราก็
คงไปหาเรี ยนวิธีอืน ๆ ซึ งโชคดีมาก ของอาจารย์หมอเขียวครบหมด”
(ราตรี ห่านตระกูล, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.9 ภาคผนวก ก.)
“เมือร่ างกายสบายขึนจิตใจก็คลายความกังวลลง ก่อนใช้ยา 9 เม็ด อายุเริ มใกล้ 60 จะมี
ความกังวลว่า ถ้าอายุมากขึน อาการไม่สบายจะต้องเพิมขึนหรื อเปล่า เมือใช้ยา 9 เม็ด ตังแต่ปี พ.ศ.
2554-2557 ปั จจุบนั คลายความกังวลใจได้ 100%”
(ชัยวิวฒั น์ ชูนวพันธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.10 ภาคผนวก ก.)
“มันใจในการใช้ชีวิตเรี ยบง่าย สงบ สบาย ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ทนได้ต่อการไม่โต้ตอบ
แบบแรง ๆ แบบมีอตั ตาได้ระดับหนึง”
(ณัฐธยาน์ นาคบํารุ ง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.11 ภาคผนวก ก.)
“การวางใจ การไม่เร่ งผล ช่วยให้หายโรคเร็ ว”
(บุญเกือ ชุมสังข์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.69 ภาคผนวก ก.)
“ตัวเบาสบาย หาย มีจิตปลอดโปร่ ง และอยากช่ วยเหลือผู้อนื ขยันขึน< พักผ่ อนได้ ลกึ แต่ ใช้
เวลาสั< นลง มิตรดี สหายดี สังคม สิ งแวดล้อมดี คือทังหมดทังสิ นของการพ้นทุกข์ พบธรรมะ”
(ไพโรจน์ โกสุ มขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.71 ภาคผนวก ก.)
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“รู ้สึกดีใจมากทีตนเองพ้นภาวะของคนทีมีโรคประจําตัว สบายใจมากทีเลิกกินยาได้เสี ยที”
(บุษกร กุลมาตย์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.83 ภาคผนวก ก.)
“ผลจากจิตใจมีมากถึ งมากทีสุ ด จิตใจเมือปฏิบตั ิธรรมแล้ว ลดลง ปล่อยวางปั ญหา หรื อ
สิ งมากระทบได้เร็ ว อย่างมีความสุ ข ตามเหตุปัจจัยทีเราทําได้ และจะปฏิบตั ิแนวทางนีตลอดไป”
(สมปรารถนา แสงแก่งพะเนา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.89 ภาคผนวก ก.)
“เมือเจอปั ญหาต้องกล้าเผชิ ญหน้า จิตใจต้องนิ งสงบก่อน แล้วจะเจอทางออก และเริ มต้น
ทําทีตัวเราก่อน”
(วิไล เลิศวิมลชัยศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.90 ภาคผนวก ก.)
“ฟั งการพูดขยายธรรมะของคุณหมอเขียว ยิงเข้าใจได้ง่าย สิ งทีไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจอย่าง
ลึกซึ ง”
(นวลจันทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.91 ภาคผนวก ก.)
“จิตใจมันคงแข็งแรงอย่างทีไม่เคยเป็ นมาก่อนในชี วิต เชื อมันในศักยภาพของตัวเองอย่าง
เต็ม ที ที จะดู แ ลแก้ปั ญหาสุ ข ภาพของตัวเอง กับ ทังมี ค วามมันใจที จะแนะนํา ผูอ้ ื นได้อย่า งเต็ม ที
เป็ นบทเรี ยนอันมี ค่า เป็ นประสบการณ์ ของชี วิตทีน่ าประทับใจ น่ าตื นเต้น ได้ใช้ความรู ้ ทีเรี ยนมา
คําแนะนําจากพีน้อง ได้พลังจากหมู่กลุ่ ม ทําให้ไม่ตอ้ งใช้ยาเคมี หรื อหมอแผนปั จจุบนั ใด ๆ เลย
ใช้เวลาตังแต่เริ มมีอาการจนถึงวันทีไม่ตอ้ งตืนตอนกลางคืนแค่ 2 เดือน ก็เห็นผล”
(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.92 ภาคผนวก ก.)
“แพทย์วิถีพุทธ มีผลทําให้มีความเชื อมันว่า ตัวเราเองจะสามารถเป็ นหมอทีดีทีสุ ดให้กบั
ตัวเราเองได้ เพราะยา 9 เม็ด แต่ละข้อของแพทย์วิถีพุทธ มีเหตุผลทีเชื อถือได้ และเมือผ่านการ
พิสูจน์แล้วก็ยงมั
ิ นใจ จึงมีกาํ ลังใจมุ่งมันทําให้สมําเสมอมากกว่านี”
(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.93 ภาคผนวก ก.)
“ใจเย็นลงมาก ทะเลาะเบาะแว้งกันน้อยลง สมัยก่อนหงุดหงิดง่าย เดี„ยวนี โมโหน้อยลง”
(ต้นพูน นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.94 ภาคผนวก ก.)
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“เชื อและศรัทธาแนวทางแพทย์วิถีพุทธ จึ งใช้มาตลอด แม้มีความกังวลกับค่าความดัน
โลหิ ตทีไม่ปกติอยูบ่ า้ ง แต่ก็สามารถปรับไปสู่ สภาพจิตใจทีไม่หวันไหวได้”
(สงกราน มาประสบ, สัมภาณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.95 ภาคผนวก ก.)
“ใช้ธรรมะพิจารณาบาป บุญก็จะยอมรับได้ทุกอย่าง ตลอดเวลาทีใช้แพทย์วถิ ีพุทธ จิตใจ
เบิกบานสดใสมาก เหมือนเกิดใหม่ ได้เรี ยนรู ้ความเพียร ความไม่พร้อม ความพอดี และยอมรับ
วิบากกรรมด้วย หากทําทุกข้อเต็มทีแล้วยังดีไม่พอหรื อยังไม่ดีเท่าทีใจต้องการ ให้ยอมรับเรื องวิบาก
กรรมด้วยค่ะ”
(ศิริวรรณ รู ปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.96 ภาคผนวก ก.)
“มีความสุ ข เบิกบานใจ ความเป็ นอยูผ่ าสุ ก ประหยัดเรี ยบง่าย ทุกสิ งทุกอย่ างแก้ ปัญหาได้
โดยง่ าย โดยการคิดพิจารณาและวาง”
(สุ ภาพร สุ วรรณวุฒิชยั , สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.97 ภาคผนวก ก.)
“ก่ อนจะมารั กษาตามแบบแพทย์วิถี พุ ทธ จะเป็ นคนเครี ย ด ขี บ่ น เอาใจใส่ ค นทังมวล
รอบตัว เมือเวลาผ่านไป 2 ปี 7 เดื อน สามารถกอบกูจ้ ิ ตใจหรื อยกระดับจิตใจของตัวเองได้ดีมาก
ใจเริ มเบาขึน”
(จันทร์ พิมพ์ สิ ริรักษ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.98 ภาคผนวก ก.)
“จิตใจแจ่มใสขึนเรื อย ๆ รวมทังคนในครอบครัว”
(วิชยั จตุภทั ร์ , สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.99 ภาคผนวก ก.)
“จิตโปร่ งโล่งสบายใจ ไม่ เร่ งผล หายก็ได้ ไม่หายก็ได้”
(นิรมล เอือเศรษฐกานต์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.100 ภาคผนวก ก.)
“เชือในกฎแห่งกรรมและผลของกรรม ไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค ไม่เร่ งผล ไม่กงั วล”
(อุบาสิ กาทัศนีย ์ เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.101 ภาคผนวก ก.)
“จิตใจโล่งโปร่ ง เบาสบาย คลายกังวล เบิกบานไม่หดหู่”
(ประภาวัลย์ เล็กประสมวงค์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.102 ภาคผนวก ก.)
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“เชือในกฏแห่งกรรม ไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค ไม่เร่ งผล ไม่กงั วล”
(พัชรี ย ์ พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.103 ภาคผนวก ก.)
“ทํางานไม่มากเกินไป พอเหนือยก็พกั ”
(รมลทิพย์ บวรวิชญ์พรธนา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 3.251 ภาคผนวก ก.)
“เรื องฆ่ าตัวตายไม่ คิดแล้ ว เพราะได้ ยินหมอเขียวพูดธรรมะให้ ฟัง จึ งเลิกคิดฆ่ าตัวตาย
จะฆ่ าตัวตายไปเพืออะไร สั กวันเราก็ได้ ออกไป เพราะเราหมดกรรม ทุกครังทีหมอเขียวมาบรรยาย
รู ้สึกดีใจมาก ถ้าออกไปจากทีนี จะออกไปหาหมอเขียว จะไปฟังธรรมะ”
(จําปูน นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.8 ภาคผนวก ก.)
“ร่ า งกายเบาดีขึ <น จากที ปวดหัว เข่า มากและก็ป วดหลัง มาก ทํา ตามคํา แนะนํา ของ
แพทย์วิถีพุทธแล้ว ชี วิตของดิฉันดีขึ<นเยอะ สภาพจิตใจก็ดีขึน< และก็มีความคิดดี ๆ เกิดขึน< ในหัวใจ
ของดิฉันหลายอย่ าง”
(หอมนวล นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.11 ภาคผนวก ก.)
“การฟังธรรมะได้ประโยชน์กบั ตัวเรา ความเครียดลดลง ฟังธรรมมะทําให้ จิตใจเย็นลง”
(อ้มส้าย นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.17 ภาคผนวก ก.)
“ครังแรกทีได้ปฏิ บตั ิก็ยงั มีความกังวลใจไม่น้อย หลังจากตัดออกจากเหตุ หรื อพิจารณา
เหตุนาน ๆ ไปก็เข้าใจและต้องทําความเข้าใจไปเรื อย ๆ ใช้เวลานานอยูเ่ หมือนกันก็จะเข้าทีเข้าทาง
ผลทีเกิด สามารถยกระดับจิตใจดีขึนกว่าเดิมมาก”
(จิราภา ปาตีคาํ , บันทึก. 2557, ธันวคม 12. กรณี ศึกษาที 1.142 ภาคผนวก ก.)
“ด้านจิตใจนัน แต่ก่อนเป็ นคนอารมณ์ ร้อนไม่เคยกลัวใคร ชี หน้าด่าได้หมด ไม่เคารพผูใ้ หญ่
ไม่ยอมใคร แม้เจ้าหน้าทีก็ไม่ยอม เมือได้มาเข้าร่ วมโครงการ จิตใจดี ขึน ไม่กา้ วร้าว เปลี ยนแปลง
เป็ นคนใจเย็นขึน เพือน ๆ ก็ลงความเห็ นว่าเปลียนไปในทางดี ขึน รู ้ จกั ขอโทษ และให้อภัยคนอืน
คิดว่าชีวติ ทีเป็ นแบบนีเกิดจากวิบากกรรมทีสร้างมา คือค้ายาเสพติด”
(แอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.35 ภาคผนวก ก.)
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“เมือก่ อนถ้ าถามว่ าเสี ยใจไหมทีได้ มาอยู่ในนี< เมือก่ อนจะตอบว่ าเสี ยใจมากและสะเทือนใจมาก
ตั<งแต่ มาเจอโครงการแพทย์ วิถีพุทธนี< ตอนนี<ตอบได้ เลยว่ า ไม่ เสี ยใจเลย ถ้ า อยู่ ข้า งนอกข้ า พเจ้ า
ก็ไม่ ร้ ู ว่าจะมีโอกาสได้ เจอคุณหมอเขียวไหม จะมีโอกาสได้ ฟังธรรมแบบนีไ< หม”
(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.42 ภาคผนวก ก.)
“รู ้สึกดีใจมากทีมีโครงการแพทย์วถิ ีพุทธนี เราโชคดีมากทีได้มาอยูเ่ รื อนจํานครพนมนี ทีมี
โครงการแพทย์วถิ ีพุทธ พระองค์ภาเข้ามารู ้สึกโชคดีทีสุ ดค่ะ ติดคุกก็ไม่เสี ยใจค่ะ”
(เอเค นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.44 ภาคผนวก ก.)
“ก่ อนเข้า โครงการแพทย์วิถี พุท ธ หดหู่ อาฆาตโกรธสามี มาเยียมไม่ตรงเวลาก็โกรธ
ก็อยากตีอยากฆ่าเขา แต่พอมาเข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธ ตอนนี ก็ไม่คิดอะไรแล้ว เขาจะเป็ นอะไรก็
เป็ นไป ก่อนหน้าอาฆาตเพือนคิดไว้วา่ ถ้าได้ออกไปจะไปแก้แค้นคืน แต่ หลังจากได้ ฟังคุณหมอเขียว
สอนธรรมะ ก็รู้ สึกโล่ งสบายตอนนี<ก็ไม่ คิดแล้ ว เพราะเข้ าใจแล้ วว่ าสั กวันเขาก็จะได้ รับกรรมทีเขา
ก่ อเอง ได้ ยกภูเขาออกจากอก ความทุกข์ ความรู้ สึกบาดหมางไม่ มีเลยตอนนี”<
(เอเอ็ม นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.46 ภาคผนวก ก.)
3. สุ ขภาวะทางสั งคม
สุ ขภาวะทางสังคม เปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน เชือมันในการเป็ นหมอดูแลรักษาตนได้
โดยให้คาํ แนะนําบอกต่อผูท้ ี สนใจอย่างเข้าใจสภาพจิ ตของผูท้ ี ได้รับการแนะนํา มี จิตใจเอื อเฟื อ
เกือกูลผูอ้ ืน สามารถจัดสรรเวลาช่วยเหลือผูอ้ ืนได้มากขึนอย่างเป็ นสุ ข สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
มีความสุ ขและเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ืนดังข้อมูลต่อไปนี
“ตั<งใจว่ า เรากลับไปเราก็จะเอาไปทํา ไปรวมกลุ่มกัน เพราะว่ าชลบุรีก็มาหลายค่ ะ ตอนนี<
เราก็ต< ังกลุ่มไลน์ กนั ไป”
(โสภา บริ สุทธิf , สัมภาษณ์. 2557, สิ งหาคม 9. กรณี ศึกษาที 1.1 ภาคผนวก ก.)
“พูดคุยแลกเปลียนประสบการณ์ กนั กับเพือนได้ ยินดีพร้ อมให้ความช่ วยเหลือเต็มความ
สามารถ”
(เตือนใจ ศรี รัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 29. กรณี ศึกษาที 1.11 ภาคผนวก ก.)
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“ตังใจว่าถ้ามีโอกาสจะบอกกับใครก็ได้ทีเป็ นโรค”
(อรรถวรรณ หงอสุ วรรณ, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 25. กรณี ศึกษาที 1.14 ภาคผนวก ก.)
ทําให้มีความสัมพันธ์ทีดีกบั ครอบครัวมากขึน จากอดีตที คุณแม่ได้เข้ามาเรี ยนรู ้ศาสตร์
คุ ณหมอเขียว แล้วนํากลับไปแนะนําให้ทาํ ตาม ซึ งตอนแรกกระผมก็ไม่ยอมทําตาม เพราะไม่เชื อ
แต่พอตัดสิ นใจทํา ร่ างกายก็ดีขึน จึงทําไปเรื อย ๆ คือหลังจากทีเราใช้นาปั
ํ สสาวะ ผลทีได้ก็คือได้
สุ ขภาพทีแข็งแรงขึน คราวนีไม่ได้ไปหาหมอเลยครับ”
(โกมินทร์ วงศ์สาดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.21 ภาคผนวก ก.)
“ได้อะไรมากมาย ได้เจอเพือนใหม่ พี ๆ มากมายครับ”
(ทศพล จัทนพันธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.22 ภาคผนวก ก.)
“จากทีมาเรี ยนรู ้ เริ มเป็ นหมอดูแลตัวเองได้ ก็มีการไปแนะนําเพือนต่อไป”
(ยศพล เลิศวิมลชัยศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.23 ภาคผนวก ก.)
“แนะนําเพือนและคนในครอบครัว”
(รวมพร คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 25. กรณี ศึกษาที 1.26 ภาคผนวก ก.)
“มีคนกัวซาให้ครังแรก”
(เกริ กศักดิf คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 25. กรณี ศึกษาที 1.27 ภาคผนวก ก.)
“ทีสําคัญก็คือ นําข้อมูลทีพ่อแดงป่ วย แล้วแก้ไขได้ดว้ ยการแพทย์วถิ ีพุทธนี เอาไปเผยแพร่
ให้ผูอ้ ืนได้มีความรู ้ ในการดูแลตัวเอง ทีสํ าคัญคือเราต้ องทําตัวอย่ างให้ เห็น และได้เก็บสมุนไพร
นําไปแจกเพือนไม่ได้ขาย การช่วยเหลือผูอ้ ืนทําให้เรามีความสุ ขใจ”
(พ่อแดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพันธ์ 8. กรณี ศึกษาที 1.28 ภาคผนวก ก.)
“ทุก ๆ คนทีนียิมแย้มแจ่มใสทุกคน”
(ชนัญญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณี ศึกษาที 1.29 ภาคผนวก ก.)
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“ดิ ฉันไม่ได้ป่วยเป็ นโรคอะไร แต่ทีมาทีนี ก็เพือจะเอาความรู ้ ไปช่ วยเหลื อดู แลสุ ขภาพ
สามี เพราะสามีป่วยหลายโรค อยากเล่าประสบการณ์ให้ทุกท่านทียังไม่เคยมาค่ายนี ถ้าเห็นในยูทูป
หรื อสื อต่าง ๆ ก็อยากจะขอให้ทุกคนได้มาเรี ยนรู ้การเป็ นหมอรักษาตัวเองค่ะ”
(จิตรา รัก, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณี ศึกษาที 1.30 ภาคผนวก ก.)
“ได้ฟังและปฏิบตั ิยาเก้าเม็ดตามภรรยา ก่อนทีจะมาเข้าค่ายหมอเขียว”
(ธรรมศักดิf ศรี รัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 8. กรณี ศึกษาที 1.31 ภาคผนวก ก.)
“เพือนไม่สบายเลยไปช่วยปฐมพยาบาล ช่วยเขากัวซาหลัง”
(นภวรรณ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.32 ภาคผนวก ก.)
“ผมก็ไปบอกกับเพือน ๆ ทางทีบ้านทีอยูบ่ า้ ง ทีอืนบ้าง”
(จรัญ พันธ์อุบล, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพันธ์ 5. กรณี ศึกษาที 1.33 ภาคผนวก ก.)
“พ่อแนะนําและทําอาหารปรับสมดุลให้ทาน”
(วรัมพร เลิศวิมลชัยศิริ, สัมภาษณ์. 2557, พฤษภาคม 1. กรณี ศึกษาที 1.36 ภาคผนวก ก.)
“เขาเห็นเรากลับไปแล้ว นําหนักเราลดลง เขาก็เห็ น กลับไปแนะนําให้เขาทํา โดยให้เขา
ลางาน แล้วเราก็เป็ นพีเลี ยงช่ วยเหลือให้เขาทํา 5 วัน อย่างนี ก็ได้ผล แล้วตอนนี เขาก็ทานมังสวิรัติ
แล้ว เราพูดไม่ได้เลย เราไม่ตอ้ งอธิ บายอะไรเลย แต่เราต้องทําทีตัวเราค่ะให้เขาเห็น พอเขาเห็นปัˆ บนี
เขาเชื อเรา แล้วเขาทําตามเรา ให้เราได้สอน เขาได้เปิ ดใจให้เราบอกให้ทาํ ตามอย่างนี ดิ ฉันเป็ น
นักศึกษาแพทย์วิถีธรรมด้วย ก็เผือจะได้มีโอกาสได้ช่วยผูอ้ ืนได้บา้ ง ก็ตอ้ งทําตัวอย่างให้คนอืนได้
เห็นค่ะ”
(จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 7. กรณี ศึกษาที 1.37 ภาคผนวก ก.)
“จริ ง ๆ บอกว่าต้องขอบคุณพีน้องทุกท่านนะคะ ทีหญิงช่วยท่านไปน่ะหญิงได้รับเยอะมาก”
(สุ ชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 4. กรณี ศึกษาที 1.39 ภาคผนวก ก.)
“ได้องค์ความรู ้ทีจะไปเผยแพร่ ต่อ ช่วยเหลือคนต่อ ทีทีเราจะพอช่วยเขาได้”
(นัฐธนพงษ์ ทองไพบูลย์, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.43 ภาคผนวก ก.)
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“ทุกคนควรทีจะกลับไปเริ มจากทีบ้านก่อน สร้ างองค์ความรู ้ จากทีบ้านขยายไปญาติพีน้อง
เพือนฝูง ค่อย ๆ ขยายไป เมือเราขยายได้เต็มพืนทีต่อไปมากเท่าไร มันก็จะทําให้เราได้ทาํ กุศลกรรมดี”
(สิ ทธิ ชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.44 ภาคผนวก ก.)
“คนใกล้ ๆ ตัวเรานี เราก็สามารถทีจะช่วยเหลือเขาได้ แล้วในทางเดียวกันนี เราก็สามารถ
ทีจะไปเกือกูลแล้วก็ช่วยคนอืนได้ โดยทีคนอืนเขาก็ทาํ ให้เรามีความรู ้ ก็ช่วยกันไปช่วยกันมา”
(วรรณธนา สุ วรรณศรี สาคร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.46 ภาคผนวก ก.)
“อาการออกเลย เหมือนปวดหัว ตัวร้อ น ท้องเสี ย แบบตัว ร้อนแบบเหมือนไข้ขึ นเลย
หนัก หัวหนักเนื อหนักตัว แบบเดี„ ย วร้ อนเดี„ ยวหนาวตลอดเลย ก็คื อได้เพือน ๆ ที ห้อง แล้วก็มี พี
จิตอาสาไปช่วย”
(สิ รวีร์ ลําสกุล, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.47 ภาคผนวก ก.)
“พี ๆ ระดมขูดกัวซาแก้อาการ”
(จตุพร อารี กฤกษ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.48 ภาคผนวก ก.)
“ใช้ยา 9 เม็ดกับบุคคลสุ ภาพสตรี สุดสวยท่านหนึ งนะครับ ก็ได้ช่วยสุ ภาพสตรี ท่านหนึ ง
นะครับคือเป็ นผูใ้ กล้ชิด หมอโรงพยาบาลซึ งแผนปั จจุบนั นี ผูร้ ักษานี เป็ นหมอรักษาไม่หาย แต่ใช้
แพทย์วถิ ีพุทธ ผมเป็ นสามี ผมรักษาเขาหายภายใน 7 วัน”
(สุ รศักดิfและสุ ชาดา, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.49 ภาคผนวก ก.)
“ช่วงทีไม่สบายเป็ นโรคเกิดวิกฤติ ลูกสาวท้องได้ 5 เดือน ไม่รู้จกั ว่าผูช้ ายคนนันเป็ นใคร
เหมื อนโดนหลอก โดนยา ลู กไม่ก ล้าบอกแม่ เพราะเห็ นแม่ ไ ม่ส บาย ได้ถ ามลู กว่า เอาสามี ไ หม
ถ้าไม่เราจะเลี ยงหลานเอง ตอนนี หลานอายุ 2 ขวบแล้ว ในตอนนันทังลู กและสามีเสี ยใจร้ องไห้
เราเห็นคนอืนเซแล้ว เราจะเซอีกคนก็จบกัน”
(กระท้อน นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.53 ภาคผนวก ก.)
“มีญาติช่วยดูแล จะช่วยเหลือกัน เราจะทําแต่สิงทีดี ๆ และจะห่ วงใยผูอ้ ืน บางครังไปอยู่
ทีวัด จะมีเรื องขัดใจบ้างนิด ๆ หน่อย ๆ ก็เป็ นธรรมดา ไม่ถือสากัน”
(กล้วย นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.54 ภาคผนวก ก.)
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“ทุกวันเสาร์ สินเดื อน จะมี ญาติ ๆ มากันที บ้าน มาพูดคุ ย ให้กาํ ลังใจ แนะนําสิ งดี ๆ ให้
บางครังก็พาไปเทียวต่างจังหวัด และในบางครังมีญาติเป็ นอัมพฤต แต่มีจิตใจดีเคยช่วยขับรถพาไป
หาหมอ ขนาดเขาป่ วยยังมีนาใจทํ
ํ าให้เราซาบซึ งอยากจะทําสิ งดี ๆ อย่างนันบ้าง ทําให้เราเห็ นถึ ง
ผูอ้ ืนมากกว่าเห็นแก่ตวั เอง เลิกนิสัยทีไม่ดี เช่น เลิกเล่นหวย ชีวติ มีความสุ ข จะไม่เครี ยดอะไร เพราะ
จะพูดคุย สนทนาธรรมกันกับภรรยาหรื อคนรู ้จกั ทัว ๆ ไป”
(กระเจีˆยบ นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.55 ภาคผนวก ก.)
“ปั สสาวะมันขัด ๆ มา 2 อาทิตย์แล้ว ถ้าไม่กวั ซาตรงหัวหน่ าวเนี ยมันจะไม่ออกเลยค่ะ
ปวดมากทรมานมาก ก็คิดถึงแต่วา่ วิบากเรามันคงเยอะ ทีนีอาจารย์ทางทีมงานพี ๆ น้อง ๆ ทางนี เขาก็
เลยช่ วยเหลื อศาสตร์ ทีสามารถดูแลตนเอง สามีก็เป็ นคนทําให้พีน้อง ก็เป็ นคนบอกตรงนันตรงนี
ก็เลยปั สสาวะฉี ออกได้เองตามปกติตงแต่
ั เมือคืนเลยค่ะ ก็ถือว่าสบายตัวขึนเยอะเลย”
(ฐิตาภา พันนารักษ์, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณี ศึกษาที 1.59 ภาคผนวก ก.)
“จะพาญาติมาทุกคนเลย”
(นวลพรรณ, กรณี ศึกษาที 1.82 ภาคผนวก ก.)
“เห็นใจคนอืนทีเป็ นมากกว่า”
(บัลชลี, กรณี ศึกษาที 1.84 ภาคผนวก ก.)
“ไม่นาน เมือเกิ ดผลดี กบั เรา เราก็เริ มเผยแพร่ แต่อาจจะเป็ นเพราะเราเคยเป็ นครู และก็
ไม่เคยทําตัวเหลวไหล คนค่อนข้างจะเชื อถื ออยู่แล้ว แต่เราก็ไม่ได้ทาํ แบบรุ กเหมื อนคนร้ อนวิชา
ค่อย ๆ ทํา ดู ท่าที คู่สนทนา ถ้ าสนใจเราจะแนะนํ า ถ้ าไม่ สนใจก็ไม่ แนะนํ า และใช้ วิธีต< ังรั บแล้ ว
ประชาสั มพันธ์ ออกไป โดยใช้ แผ่ นพับและแจกและจําหน่ ายนํา< สมุนไพรฤทธิtเย็นสด”
(ราตรี ห่านตระกูล, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.9 ภาคผนวก ก.)
“สังคมรอบตัวผมยังไม่ยอมรับ มี การตังข้อสังเกตอย่างมากมาย ผมก็เข้าใจและใช้ หลัก
พรหมวิหาร 4 คอยกํากับจิตใจเราไว้ ผมจะพูดและโต้ตอบกับคนทีสนใจและตังคําถามมาเท่านัน”
(ชัยวิวฒั น์ ชูนวพันธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.10 ภาคผนวก ก.)
“เมือรู ปและนามเปลียนไป ไม่ โกรธแรง ๆ หยาบ ๆ ได้ แล้ ว เราก็มีแต่ พลังความเย็นในจิต
ก็ทาํ ให้คนอืนสัมผัสได้จริ ง สามารถช่ วยเหลือเขาได้ มากขึน< ”
(ณัฐธยาน์ นาคบํารุ ง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.11 ภาคผนวก ก.)
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“การรั ก ษาแผนปั จ จุ บั นถึ งทางตั นแล้ ว แต่ ย า 9 เม็ ด ทํ า ให้ ท่า นเป็ นหมอทีดี ทีสุ ด ของ
ตนเองได้ ง่ า ย ถ่ า ยทอดได้ ช่ วยเหลื อ ดี ประหยั ด สู ง เกิ ด มิ ต รดี สหายดี สั ง คม สิ งแวดล้ อ มดี
โดยเฉพาะข้ อ 8 มีผลทางจิ ตใจมาก เกิดจิ ตอาสาขึ<นในใจ จึ งไม่ แปลกว่ า จะเกิดการขยายตัวของ
ความรู้ 9 เม็ดนี< อย่ างต่ อเนืองทั<งในประเทศและต่ างประเทศ”
(ไพโรจน์ โกสุ มขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.71 ภาคผนวก ก.)
“ใช้กบั ตัวเองจนมันใจในศาสตร์ แห่ งการพึงตนเอง จึงบอกคนในครอบครัว เพือน และ
ช่วยผลักดันและสนับสนุนให้มีการจัดค่ายสุ ขภาพหมอเขียวในชุมชน”
(บุษกร กุลมาตย์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.83 ภาคผนวก ก.)
“เมือมีผ้ ูสนใจมาสอบถาม ก็ได้ แนะนําตามทีอบรมมา บางท่านก็ปฏิบตั ิตาม บางท่านก็ยงั
ส่ วนผูท้ ีมาฟั งหมอเขียวแต่มีกิเลสความหลง ติ ดพรหม 3 หน้า ก็พูดขัดขวางบ้าง แต่ก็ช่างเขา
เราก็ปฏิบตั ิตามหลักของหมอเขียวต่อไป”
(สมปรารถนา แสงแก่งพะเนา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28 กรณี ศึกษาที 2.89 ภาคผนวก ก.)
“ดีมาก ไม่ตอ้ งไปงานเลียงอย่างเมือก่อน เพราะไม่มีใครเชิ ญ เนื องจากการปฏิบตั ิตวั แบบนี
ี สบายได้ มาก”
มีเวลาช่ วยเหลือผู้ทไม่
(วิไล เลิศวิมลชัยศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.90 ภาคผนวก ก.)
“เพือน ๆ ป่ วยไม่สบาย จะถามดิฉนั บ่อยมาก ดิฉนั ก็จะแนะนําทุกคน จากหนังสื อและ CD
ของหมอเขียวบ้าง ทุกคนก็ดีขึน< แล้ วก็กลับมาป่ วยใหม่ คงเป็ นเพราะกรรมเก่ าของเขา เพราะเขาจะ
สนใจหมอเขียวเฉพาะตอนป่ วย”
(นวลจันทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.91 ภาคผนวก ก.)
“มีผลโดยเฉพาะผูป้ ่ วยมะเร็ งปอดทีตัวเองดูแลและญาติ ๆ ได้รู้เห็ นการปฏิ บตั ิตวั ในการ
ดู แลตัวเอง เมื อเจ็บป่ วยด้วยหลักเทคนิ ค 9 ข้อ ทําให้ผูป้ ่ วยเชื อมันว่าเขาเองก็ ทาํ ได้ เนื องจากได้
ปฏิ บ ตั ิ ตวั และเห็ นผลข้างเคี ยงน้อยมาก แม้จะเลื อกวิธีก ารรั กษาทัง 2 แบบคื อ แผนปั จจุ บ นั และ
ทางเลือกวิถีพุทธ และในทีสุ ดหมอได้บอกกับผูป้ ่ วยว่าหายแล้ว ผู้ป่วยได้ ให้ คําแนะนําวิธีการต่ าง ๆ
ไปยังคนอืน ๆ ในหมู่บา้ น ทําให้ มีคนทําตาม ก็ช่วยให้ ขยายวิธีกานีต< ่ อไปเรือย ๆ ”
(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.92 ภาคผนวก ก.)

474
“เพือน ๆ หรื อญาติ ๆ แม้ จะไม่ ค่อยสนใจแต่ ก็เริ มรั บรู้ มากขึ<น ส่ วนคนใกล้ตวั ที สุ ดคื อ
พ่อบ้านนัน ตอนนี เขาเข้าใจไม่ต่อต้านแล้ว เพราะเขาเห็ นเราทําจนชิ น แต่ก็ยงั ไม่คิดจะทําตามแต่
อย่างใด เพราะยังแข็งแรงดีอยู่ (น่าจะเร็ ว ๆ นี) “
(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.93 ภาคผนวก ก.)
“ช่ วยเหลือกันมากขึน< ระหว่ างเพือนนักโทษ”
(ต้นพูน นามสมมติ, บันทึก. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.94 ภาคผนวก ก.)
“เพือนต้องการให้ทานยาต่อ โดยเฉพาะตอนทีเป็ นไข้ความดันจะสู งมาก แต่ไม่ยอมทาน
ใช้ แนวแพทย์ วถิ ีพุทธจนอาการไข้ หาย ความดันโลหิต ค่ อย ๆ ลงภายใน 2 วัน”
(สงกราน มาประสบ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.95 ภาคผนวก ก.)
“ส่ วนใหญ่คนรอบข้างยอมรับและให้กาํ ลังใจ แต่ก็มีบา้ งส่ วนทีจะงงกับเรา จากการแต่งตัว
การกิ น เราจะไม่ทานเนื อสัตว์ ญาติ ๆ ก็จะห่ วงว่าขาดสารอาหาร เราผอมลง แต่ ก็บอกเขาว่ าเรา
สบายนะ ทุกวันนีไ< ม่ ต้องทานยา ทุกคนก็ดูจะยอมรับมากขึน< ”
(ศิริวรรณ รู ปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.96 ภาคผนวก ก.)
“แนะนําผู้อนโดยการทํ
ื
าให้ เป็ นตัวอย่ าง และบอกเล่าให้ฟังโดยไม่คาดหวังว่าเขาจะปฏิบตั ิตาม
แต่เมือเขาเห็นการเปลียนแปลงด้ านสุ ขภาพในทางทีดีขึน< ผู้อืนก็ถามเอง อยากรู ้เรื องแพทย์วิถีพุทธ
และได้แนะนําไปโดยไม่ตอ้ งบังคับ”
(สุ ภาพร สุ วรรณวุฒิชยั , สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.97 ภาคผนวก ก.)
“ครังแรกจะแนะนําให้คนอืนก่อน เมือมีคนสนใจจะอธิบายต่ อ ถ้ าไม่ มีคนสนใจจะไม่ พูด
แนะนําการแพทย์ วถิ ีพุทธ บอกต่ อให้ คนอืนมากกว่ าจะทํารายได้ ”
(จันทร์ พิมพ์ สิ ริรักษ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.98 ภาคผนวก ก.)
“ช่ วยเหลือสั งคมแนะนําการดูแลสุ ขภาพ”
(วิชยั จตุภทั ร์ , สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.99 ภาคผนวก ก.)
“ญาติพน้ี องครอบครัวแม้ กระทังพระสงฆ์ ได้ รับความรู้ นี<ด้วย”
(นิรมล เอือเศรษฐกานต์, สัมภาษณ์.2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.100 ภาคผนวก ก.)
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“สั งคมรอบข้ างยอมรับและเห็นว่ ามีสุขภาพดีขึน< จริง”
(อุบาสิ กาทัศนีย ์ เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.101 ภาคผนวก ก.)
“คนในครอบครัวมีแต่ความรักความเข้าใจ ตลอดจนคนรอบข้างอืนก็มีทศั นคติทีดี ยอมรับมากขึน”
(ประภาวัลย์ เล็กประสมวงค์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.102 ภาคผนวก ก.)
“สามารถช่ วยญาติพน้ี องและผู้อนให้
ื ร้ ู จักพึงตนและปฏิบัติธรรมไปด้ วย”
(พัชรี ย ์ พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.103 ภาคผนวก ก.)
“ตอนนีร< ้ ู ว่าครอบครัวรักเราจริง ๆ เราจะทําความดีให้ กบั ท่ านคืน”
(อ้มส้าย นามสมมติ, บันทึก.2557. กรณี ศึกษาที 5.17 ภาคผนวก ก.)
“เมือได้ ออกไปจะปรั บปรุ งตัวเอง เมือก่ อนไม่ เคยคิดเห็นใจแม่ ไม่ เคยกราบ แม่ มาเยียม
จะกราบแม่ ออกไปจะทําเพือแม่ ”
(บานบุรี นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.18 ภาคผนวก ก.)
“พีสาวไม่มนใจว่
ั าจะหายด้วยวิธีแบบนี อยากให้เราไปหาหมอ แต่เรายืนยันว่าไม่ไป และ
เราก็หายโรคแล้วจริ ง ๆ”
(น้องโอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 3.63 ภาคผนวก ก.)
“อยากกลับไปเป็ นคนดีของสั งคม เป็ นแม่ทีดี ของลูก เป็ นภรรยาที ดี ของสามีในอนาคต
บอกจากใจจริ ง ๆ จะไม่ทาํ ผิดอีกแล้ว”
(อินทผาลัม นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.2 ภาคผนวก ก.)
“ได้ แนะนําให้ คนทางบ้ านกินนํา< สมุนไพรฤทธิtเย็นสดโดยเอาใบย่ านางมาปันกิน แต่ไม่ทราบว่า
เขาทําตามหรื อเปล่า ถ้าได้ออกไปก็จะไปทําให้ดู จะทํากัวซาให้เขาก่อน โครงการแพทย์วิถีพุทธ
“กําลังใจ” ทําให้ได้รับความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพแบบพึงตนเอง”
(องุ่น นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.1 ภาคผนวก ก.)
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“ความคาดหวังว่า ถ้าพ้นโทษออกไป จะไปแนะนําเพือนบ้ าน ก่ อนอืนจะไปทํานํ<าสมุนไพร
ฤทธิt เย็นสดแจกให้ เขากินตามบ้ านก่ อน และจะพยายามชัก ชวนให้เขากิ นอาหารแบบที ดิ ฉันทํา
ให้เพือน ๆ กินทีนี จะพูดถึงคุณสมบัติหรื อประโยชน์ของอาหาร และจะไปทําอาหารให้เขาทานกัน”
(แอปเปิ ล นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.3 ภาคผนวก ก.)
“จะไม่กินเนือสัตว์ จะทําอาหารกินแบบนี< ถ้ าลูกอยากกินด้ วยก็จะทําให้ กิน เพราะกินแบบนี
แล้วเรื องของการปวดเข่า อาการทุเลา”
(พลับพลึง นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.6 ภาคผนวก ก.)
“จะนํา เรื องทุ ก เรื องที ได้ ค วามรู้ ไปปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ผู้ อื น และตนเอง
ได้ เ รี ยนรู ้ เรื องการออกกําลังกายอย่างสมําเสมอและได้ปฏิบตั ิอย่างเข้าใจ ได้เรี ยนรู ้ทุกอย่างเกียวกับ
การดูแลสุ ขภาพให้ปลอดภัยและแข็งแรง ได้ มีโอกาสช่ วยเหลือเพือนด้ วยกันด้ วยการกัวซา เวลาปวด
ตอนนีทังเพือนและเราจะผลัดกันทํากัวซาให้กนั เพือนฝูงมีนาใจให้
ํ
กนั เป็ นเพราะตัวเองเป็ นคนคิดดี
เลยไม่ค่อยมีปัญหากับใคร โครงการแพทย์วิถีพุทธนี ช่วยให้พวกเราได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื อง
ของสุ ขภาพให้เป็ นหมอดูแลตนเอง”
(การะเวก นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.7 ภาคผนวก ก.)
“ครังแรกสังคมรอบข้างไม่ยอมรับ เมือผลดี แสดงออกมาทังร่ างกาย (ผิวหนังและจิตใจ)
หน้าตาเบิกบาน เริ มยอมรับมากขึนเรื อย ๆ เมือเวลาผ่ านไป 2 ปี 7 เดือนโดยประมาณ ก็สามารถบอก
ให้ คนรอบข้ างหรื อผู้ทีสนใจการแพทย์ วิถีพุทธ ได้ อย่ างเต็มทีว่ าเป็ นการรั กษา คือ เป็ นหมอรั กษา
ตัวเองได้ ”
(จิราภา ปาตีคาํ , บันทึก. 2557, ธันวาคม 12. กรณี ศึกษาที 1.100 ภาคผนวก ก.)
“ได้แต่ต< ังจิตปณิธานว่ าจะเป็ นคนดีของสั งคม และจะพยายามถ่ ายทอดสิ งทีรู้ สิงทีเป็ นประโยชน์
ให้ กับคนอืนเพือให้ เขาได้ ร้ ู ตาม และจะไม่ขอกลับไปเข้าสู่ วงจรการค้ายาเสพติดอีกแล้ว และจะพยายาม
ลดละเลิกกิเลสต่ าง ๆ ทีเป็ นพิษเป็ นภัยให้ ได้ มากทีสุ ด ตราบเท่ าทีเหตุปัจจัยต่ าง ๆ จะมีจะพยายามทํา
ดียงิ ๆ ขึน< ไป จะไม่ให้พระองค์ภา คุณหมอเขียวและจิตอาสาทุกท่านผิดหวังค่ะ
ได้ เข้ าช่ วยทํากสิ กรรมทุกเช้ า (ช่ วยตังแต่เดือนเมษายนทีผ่านมา) เริ มจากการช่ วยรดนําต้นไม้
ต่อมาก็ช่วยปลูก พอทําไป ๆ มันก็เลยเริ มรัก ปลูกอ่อมแซบ หญ้าปั กกิง หญ้าม้า และอืน ๆ อยากให้
ปลูกได้เยอะ ๆ จะได้มีผกั มาทํานําสมุนไพรฤทธิf เย็นสดอย่างเพียงพอ ตอนทํากสิ กรรมก็เหนือยแต่ ก็
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สุ ขใจทีมีโอกาสได้ ทํา เห็ นเพือนดื มนําสมุ นไพรฤทธิf เย็นสดแล้วมีสุขภาพดี เราก็คิดว่ามันเป็ นบุ ญ
กุศลแล้วทีเราได้ทาํ ”
(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1, กรณี ศึกษาที 5.32 ภาคผนวก ก.)
“กดจุด กัวซาให้เพือนทีไม่สบาย มาช่วยทํากสิ กรรมได้ 3-4 เดือน ช่วยเก็บผักมาทํานําสมุนไพร
ฤทธิf เย็นสด ที มาช่ วยเพราะอยากทํา ความดี ละบาป บํา เพ็ญบุ ญ เพิ มพูนใจไร้ กงั วล ใจอยากทํา
ทําแล้วสบายใจ ทําไปเรื อย ๆ มีเพือนมาช่วย ทําน้อยบ้างมากบ้างก็ไม่รู้สึกทุกข์ แนะนําให้ญาติทีเป็ น
มะเร็ งในเม็ดเลือดให้ดืมนําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด ปรับสมดุลร้อนเย็น และให้ไปเข้าค่ายสุ ขภาพหมอเขียว”
(เอโอ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.37 ภาคผนวก ก.)
4. สุ ขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ)
เปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน ได้ศึกษาและเข้าใจวิธีการลดกิเลส ทีสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
และเห็นผลจากการปฏิบตั ิวา่ กิเลสลดได้จริ ง มีพฤติกรรมทีแสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนา
ด้านศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณอย่างเต็มที มีความเข้าใจชี วิต และชี วิตทีเปลียนแปลงไปในทางที
เจริ ญขึน สามารถเห็นและลดความโลภ โกรธ หลงของตนได้อย่างชัดเจนมีความเชื อมันในเรื องของ
กรรมและผลของกรรม มีความเชือมันในการกระทํา การสร้างแต่คุณงามความดี การให้อภัย มีความ
เมตตาต่อตนเองและผูอ้ ืน ด้วยการทําประโยชน์ให้ผอู ้ ืนได้อย่างเป็ นสุ ขดังข้อมูลต่อไปนี
“ถ้าเราอยากจะอยูถ่ ึง 220 ปี เขาบอกว่าอายุของมนุษย์นีจริ ง ๆ 220 ปี นะ แต่ทุกวันนีพอ 60 - 70
ก็ตายกันไปหมด เนื องจากว่าเราเอาชี วิตอนาคตมาใช้ก่อน ตอนนี เราก็ใช้ไปตามอายุจริ ง ๆ เนอะ
ตามอายุจริ ง ๆ จะได้อยู่ 220 ปี เป็ นเพือนกันนะค่ะ แต่ถา้ จะเป็ นเพือนกันอย่างนันได้ มันก็จะต้องเอา
หลักสู ตรนี ไปปรับใช้นะค่ะ คิดว่าอีก 10 ปี ข้างหน้า 20 ปี ข้างหน้า เราจะได้มาเจอกันในค่ายทีจะ
ช่วยเหลือผูอ้ ืนนะ”
(โสภา บริ สุทธิf , สัมภาษณ์. 2557, สิ งหาคม 9. กรณี ศึกษาที 1.1 ภาคผนวก ก.)
“จะทานอะไรก็ตอ้ งพิจารณาถึงประโยชน์และโทษให้ถีถ้วน มิเช่นนันโรคต่าง ๆ ทีบอกว่า
รักษาไม่หายก็จะมารุ มเร้ าเรา ไม่มีใครรั กเราเท่ากับเรารักตัวของเราเอง กําลังใจเป็ นสิ งที สําคัญมาก
พอเราได้ใช้วบิ ากกรรมทีเราเคยทํามาตังแต่อดีตแล้ว เราก็เหมือนได้อยูโ่ ลกใหม่ โลกใหม่ของดิฉนั ที
สัมผัส ได้ในตอนนี ทําให้มีความสุ ข สบาย เบากาย มี กาํ ลัง มี พลังเหมื อนที คุ ณหมอเขี ยวเรี ยกว่า
“พลังชีวติ ”
(นิตยา สิ ทธิ ประเสริ ฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิ งหาคม 24. กรณี ศึกษาที 1.2 ภาคผนวก ก.)
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“การพึงตนค่ ะเป็ นคําตอบ เป็ นอะไรก็ตามไม่ ต้องหาหมอหรอก หมอไม่ สําคัญสํ าหรับฉัน
เสี ยแล้ ว เพราะฉันเป็ นหมอให้ ตัวเอง หมอทีเก่ งทีสุ ดอยู่นี ฉันนี เหตุการณ์ก็คือเป็ นวิบากกรรมพูดใน
เชิงธรรมะนะคะ อันนีคือสาเหตุทีเป็ นโรคทังหลายทังสิ บห้าโรคนี เพราะวิบากกรรม”
(รักบุญ อโศกตระกูล, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 15. กรณี ศึกษาที 1.3 ภาคผนวก ก.)
“ตัวพีเองจิตวิญญาณก็หวันไหวบ้ างเหมือนกันนะคะ เพียงแต่ ได้ ธรรมะ ซึงเป็ นยาเม็ดที 8
ของคุณหมอเขียว จนต้ องรวบรวมตั<งสติ รวมจิตวิญญาณทั<งหมด บอกกับตัวเองว่ า เราต้ องกล้ า
เราจะไม่ กลัวตาย ตอนทีพีฟังคุณหมอเขียวสอน พีเข้าใจทุกอย่างเลย เข้าใจว่าบุญกุศลซึ งเป็ นกรรมดีนี
จะทําให้เรามีชีวิตรอดได้ 5 สัปดาห์นี ทําให้พีเปลี ยนไปเลย สุ ขภาพดี ขึน หายจากอาการผิวหนัง
อักเสบนําเหลืองเสี ยทังตัวค่ะ”
(สุ นนั ทา เพียวไพบูลย์, สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 9. กรณี ศึกษาที 1.4 ภาคผนวก ก.)
“ดิฉันก็เป็ นคนเชื อเรืองบุญเรื องกรรม ดิฉันเคยสร้ างกรรมกับงูและคางคก เลยต้ องโดน
ผ่ าท้ องเหมือนกับทีเราเคยไปผ่ าท้ องคางคก ก็ร้ ู เลยว่ าต้ องรั บผลกรรมอันนี”<
(จรู ญ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 20. กรณี ศึกษาที 1.5 ภาคผนวก ก.)
“วันนี เราจะสัมผัสถึงซึ งในคําว่าเรามาเป็ นหมอรักษาตัวเองกันเถอะ เพราะว่าจะไม่มีใคร
บอกเราได้เลยว่า ตอนนีความรู ้สึกของเราเป็ นยังไง”
(ยุวดี นโมชัยยากร, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 26. กรณี ศึกษาที 1.6 ภาคผนวก ก.)
“ถ้ ายังไม่ ได้ พยายามทํา อย่ าพึงบอกว่ าทําไม่ ได้ ต้ องพยายามทําเสี ยก่ อน ถ้ าทําไม่ ได้ จริ ง ๆ
คุณถึงบอกว่ าคุณทําไม่ ได้ ” การทีเราปฏิบัติ การทีเรากระทําอะไรนี ให้ เราทําจริ งพยายามทําเสี ยก่ อน
อย่า เพิ งบอกว่า อัน นี ฉัน ทํา ไม่ ไ ด้ โอ๊ ย อัน นี ฉัน ไม่ ก ล้า ทํา คุ ณ ลงมื อ ทํ า หรื อ ยั ง คุ ณ ถึ ง บอกว่ า
คุณทําไม่ ได้ ” หมอบอกลู กชายของผมว่า พ่อเธอไม่ได้เป็ นไส้ ติงอักเสบนะ แต่พ่อเธอเป็ นมะเร็ ง
ลําไส้ระยะสุ ดท้าย ลูกชายผมร้องไห้ทนั ที แต่ผมนึกในใจว่า “จะร้องไห้ทาํ ไม พ่อคุณยังไม่ตาย ก็แค่
มะเร็ งระยะสุ ดท้าย คุณจะไปกลัวทําไม กระจอก” ผมว่าอย่างนี “สิ งสํ าคัญทีสุ ดคือรั กษาสุ ขภาพของ
ตัวเอง ตัวเราทําเอง ตัวเราได้ รับเอง ตัวเราเองไม่ ทํา ตัวเราเองไม่ ได้ รับ โรคภัยไข้ เจ็บทุกอย่ างทีเกิด
กับตัวเรา เป็ นเพราะตัวเราหาใส่ ตัวเราทั<งนั<น ไม่ มีใครมายัดเยียดให้ เราได้ ” “เราทําอะไรเราก็ได้ อย่ างนั<น
อย่ างทีคุ ณหมอเขียวพูดนะครั บ” ทําจริ งได้ จริ ง ทําเล่ นได้ เล่ นครั บ ผมใช้การแพทย์วิถีพุทธดู แล
สุ ขภาพต่อเนืองเป็ นเวลา 1 ปี จึงไปตรวจ คุณหมอได้บอกว่า “ผมไม่มีมะเร็ งลําไส้แล้วครับ”
(คฑาวุฒิ เอกตาแสง, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 19. กรณี ศึกษาที 1.8 ภาคผนวก ก.)
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“ได้ แง่ คิดอะไรจากเหตุการณ์ ทผ่ี านมาบ้ าง ก็ทําให้ เราไม่ ประมาทในชี วิตค่ ะ คาดหวังทีจะหาย
แต่ เราอย่ าไปยึดมันในสิ งทีคาดหวังว่ ามันจะต้ องหายนะ คือจะหายก็ได้ ไม่ หายก็ได้ เหมือนกับว่ าเรา
มุ่งทําตามเหตุ คืออันนี<เหตุทําให้ เกิดผลนี< ถ้ าเราทําตามเหตุ แล้ ว มันก็จะได้ ผลอย่ างนั<น แต่ ว่าเราก็
อย่ าไปคาดหวังผลว่ า จะได้ หรือไม่ ได้ เพราะว่ ามันก็แล้ วแต่ วบิ ากของแต่ ละคน”
(ธนพร นพภาลี, สัมภาษณ์. 2557, มิถุนายน 8. กรณี ศึกษาที 1.9 ภาคผนวก ก.)
“เราจะไม่ทานอะไรทีเป็ นยาอีกแล้ว และก็ไม่ได้ทานอี กเลย ตังใจเลยว่า จะกิ นอาหาร
เป็ นยา ถ้าจะต้องตายเพราะโรคก็พร้ อมตาย ถื อว่ามี กรรมเก่าก็ไม่ชกั ชวนหรื อโน้มน้าวแต่ปฏิ บตั ิ
ให้เห็น จะสอนใครจะต้องทําให้เขาดู หากเขาเห็นผลดีทีเราปฏิบตั ิเขาจะทําตามเอง เดี„ยวนี ไม่รู้สึก
อยากออกไปทานอาหารข้างนอกแล้วคิดว่าเราควรจะสานต่อ เพือช่วยให้คนพ้นทุกข์จากการเจ็บไข้
ได้ป่วย เป็ นการทําบุญอีกด้วย”
(เตือนใจ ศรี รัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 29. กรณี ศึกษาที 1.11 ภาคผนวก ก.)
“หลังจากเข้าค่ายปฏิบตั ิต่อเนื อง อย่าไปเร่ งผล อย่ากังวล อย่ากลัวโรค อย่ากลัวตาย”
(อุทิศ บุญฟอง, สัมภาษณ์. 2555, สิ งหาคม 20. กรณี ศึกษาที 1.12 ภาคผนวก ก.)
“อย่ากลัวตาย ต้องทํา ใจ อย่ากลัวโรค อย่าเร่ งผล อย่าคิ ดว่าที ค่ ายแพทย์วิถีธรรมนี เป็ น
สถานทีรักษา ไม่ใช่ แต่เป็ นสถานทีชีทางให้เราพึงตนเองเราต้องทําใจ เราต้องปลงนะ”
(พิชญ์ สมพอง, สัมภาษณ์. 2555, สิ งหาคม 20. กรณี ศึกษาที 1.13 ภาคผนวก ก.)
“ฟั งธรรมะหมอเขียวนี แล้วก็พิจารณาตามไปเรื อย ๆ จนเข้าใจเลย จนเข้าใจแล้วก็เริ มทํา
มีความรู ้สึกว่าถ้าเราได้เข้าใจธรรมะอย่างถ่องแท้ หมายถึงเข้าใจร่ างกายของเราอย่างถ่องแท้ เราก็จะ
สามารถทีจะทําตามเทคนิค 9 ข้อ หรื อ ยา 9 เม็ด โดยทีไม่มีอะไรติดขัดเลย”
(อรรถวรรณ หงอสุ วรรณ, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 25. กรณี ศึกษาที 1.14 ภาคผนวก ก.)
“ป้ าก็วางเลยเรานี เดินทางถูกโดยทีไม่รู้ตวั มันก็เป็ นกุศลดีทีเกิดกับเรา”
(กาญน์นภรัฐ รุ่ งสวัสดิf, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 15. กรณี ศึกษาที 1.16 ภาคผนวก ก.)
“เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็ นของธรรมดา อนิจจัง เป็ นของไม่ เทียง เพราะฉะนั<นถ้ าปรั บสมดุล
ร่ างกายได้ กฟ็ ื< นได้ ”
(ชัยพร กันกา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22. กรณี ศึกษาที 1.17 ภาคผนวก ก.)
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“เห็นทุกข์ จึงเห็นธรรม เมือเราทุกข์ มาก เราก็พยายามหันทางหันหน้ าพึงธรรมะ จนสบาย
เบากาย เป็ นอยู่ผาสุ ก นันคือคําตอบทีดีทสุี ด”
(ทรงกลด นาคอร่ าม, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 10. กรณี ศึกษาที 1.18 ภาคผนวก ก.)
“ไม่ทานเนื อสัตว์ ทานแต่ผกั ”
(คิมเบอลี ออง, บันทึกโดยพรทิพย์ โพธิ คามบํารุ ง. 2556, มกราคม 28. กรณี ศึกษาที 1.19 ภาคผนวก ก.)
“การปิ ดโอกาสตัวเอง มันเป็ นความประมาทอย่ างหนึง”
(สุ เมธ คุณามาตย์ , สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 5. กรณี ศึกษาที 1.20 ภาคผนวก ก.)
“ทุ ก อย่า งจะเกิ ด ขึ นได้ก็ต อ้ งลงมื อ ปฏิ บ ตั ิ ด ้วยตัวเอง อย่ า เพิงเชื อจนกว่ า จะได้ พิสู จ น์
ทดลองด้ วยตัวเองครับ แม้ คนนั<นจะเป็ นอาจารย์ ของเรา หรือแม้ กระทังตัวจิตอาสาบอกเอง ถ้ าเรายัง
ไม่ ได้ ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง”
(โกมินทร์ วงศ์สาดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.21 ภาคผนวก ก.)
“การจะตัดกิเลสได้ ก็ต้องพิจารณาประโยชน์ พิจารณาโทษของมัน พิจารณาซํ<า ๆ ซํ<า ๆ
เข้ าไป มันจะหลุดได้ เอง”
(ทศพล จัทนพันธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.22 ภาคผนวก ก.)
“เรืองยากทีสุ ดคือการตัดกิเลส มันสู้ ยากจริ ง ๆ หากใครตัดได้ นีนับว่ าสุ ดยอดและเป็ นบุญ
การทีเรากลับมาในค่ายแพทย์วิถีธรรมนี เหมือนมาเติมพลัง เพราะข้างนอกมีแต่สิงล่อตาล่อใจ มันก็
เยอะแยะไปหมด ในการเข้ าค่ ายได้ ไปบําเพ็ญฐานโน้ นฐานนี< ซึ งจริ ง ๆ ในเรื องของการทํากุศลการ
ทํางานนี คุณหมอเขียวเอง ก็บอกว่ามันเป็ นตัวทีจะทําให้เราบรรลุ ธรรมเร็ ว แล้วก็เป็ นฐานทีจะช่วย
ทําให้เราหายป่ วยด้วย ในความรู ้สึกทีเราได้ไปทํานู่นทํานีอะไรอย่างนี แล้วทีนีผมว่ามันตรงกับจิตใจ
ผมหลาย ๆ อย่างด้วย มันเป็ นข้ อดีของทีนี คือช่ วยเท่ าทีกําลังเรามี ทําเท่ าทีเรารู้ สึกสบายครับ”
(ยศพล เลิศวิมลชัยศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.23 ภาคผนวก ก.)
“มันไม่ เทียง ห้ ามยึดมันถือมัน เรามีท<งั บุญแล้ วก็บาปนะ วิบากเขาจะบอกเราเอง เราจะ
ได้เรี ยนรู ้เองนะคะ อันนีก็เป็ นถือว่าเป็ นทังวิบากบุญแล้วก็วบิ ากบาป นี เป็ นความรู ้ทีได้เรี ยนรู ้ในค่าย
แพทย์วถิ ีธรรมนะ”
(ปาน, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณี ศึกษาที 1.24 ภาคผนวก ก.)
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“เราสามารถกําจัดโรคเบาหวานแบบทีสอง (Type 2 diabetes) ได้ง่าย ๆ ด้วยการกินทีถูกต้อง
เท่านันเอง อาหารเป็ นเรื องสําคัญจริ ง ๆ แต่อีกสิ งหนึงทีสําคัญต้องจําไว้คือ จิตใจ ร่ างกาย จิตวิญญาณ”
(เกริ กศักดิf คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กันยายน 25. กรณี ศึกษาที 1.27 ภาคผนวก ก.)
“ก่อนทีจะพบค่ายหมอเขียวนี ดิ ฉันท้อแท้มากค่ะ คุณหมอพูดประโยคหนึงคือ อย่ าหวัง
เกินกว่ าฤทธิtแรงทีเราทําได้ จริ ง โรคจะหายหรื อไม่ หายนั<นอยู่ทีวิบากกรรม แล้ วก็เริ มใช้ ธรรมะมา
ปฏิบัติ เห็นสัจธรรมทีว่าชี วิตเราแค่นีเอง เราไม่ตอ้ งการอะไรมาก แต่ในบันปลายก่อนทีจะวางร่ าง
จะทําประโยชน์ให้แผ่นดินเหมือนกับทีพ่อหลวงให้ การเจ็บป่ วยครั< งนี<เป็ นประสบการณ์ ทีจะให้ เรา
ได้ ร้ ู ว่าพวกเราละเลย เรามัวทําแต่ งาน เราไม่ เพียงพอกับชี วิต กิเลสทําให้ เราถมเท่ าไรก็ไม่ ร้ ู จักเต็ม
พอหลังจากทีพบหมอเขียวรู้ เลยว่ า เรากินเท่ านี<ให้ พอดีให้ พอเพียง อย่ างของในหลวง เราสามารถ
ดูแลสุ ขภาพด้วยตัวเราเอง แล้วก็อย่างยังยืน แล้วก็พึงตัวเองได้ สํ าคัญคือให้ จิตวิญญาณ จิตวิญญาณ
ของการให้ ไม่ ใช่ จิตวิญญาณของการเป็ นผู้รับ เราให้ มาก เราก็รับมาก เราวางหลาย ๆ อย่ าง ในชี วิตเรา
จะไม่ ได้ อะไรเลยนอกจากความดีความชั ว แผ่ นดินนีเ< ราก็เอาไปไม่ ได้ เราไม่เพียรพยายามทํา เราก็จะ
ไม่ได้อะไรเลย ว่าการไม่สบายของพ่อแดงนัน ไม่ใช่วา่ เป็ นจุดวิกฤติเลยแต่วา่ เป็ นจุดดีทีทําให้เรารู ้วา่
เราพบสัจธรรมในชีวติ ชีวติ ของคนเราไม่แน่ อย่าหลงทํางานจนลืมดูแลตัวเอง”
(พ่อแดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพันธ์ 8. กรณี ศึกษาที 1.28 ภาคผนวก ก.)
“เอาธรรมะเข้าช่วย เราต้องมีพลัง พลังใจ พลังใจนันสําคัญ เราต้องต่อสู ้”
(ชนัญญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณี ศึกษาที 1.29 ภาคผนวก ก.)
“ไม่ได้เป็ นโรคอะไรแต่ทีว่ามีความดี ทีได้เดินทางมาปฏิบตั ิทางนี ก็ถือว่ามีบุญผูห้ นึ งแล้ว
ก็จิตใจก็ได้มาทางนี”
(จิตรา รัก, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณี ศึกษาที 1.30 ภาคผนวก ก.)
“เราก็เชื อว่า อาหารร้อนกับเย็นนี มันเป็ นผลอันหนึ ง ทีทําให้เราเกิดเจ็บไข้ขึนมา ยาทีฝรัง
ให้เรากินส่ วนใหญ่มนั เป็ นยากรด มันเป็ นพิษแต่เขาไม่กล้าบอกเพราะอะไร บริ ษทั ยากับหมอบางคน
เขาพยายามหลอกเราให้กินโน่ นกิ นนี เกิ นความจําเป็ น บางคนบอกกินพวกแคลเซี ยมนี มันก็เป็ นอันตราย
ผมเลิ กยาลิ ปิทอร์ (Lipitor) นี ครับ คือป้ องกันความดัน ลดความดันก็โดยให้กินยาตัวนี ผมเลิกหมด
ลดแม้แต่คลอเลสเตอรอล เลิกกินนะครับ ปฏิบตั ิอาหารปรับสมดุล แล้วออกกําลังกาย ผมออกกําลังกาย
ทํางานตลอดเวลาก็เลยว่าความดันผมนี ปกติ หัวใจมันเต้นช้าลง แล้วคลอเลสเตอรอลซึ งเคยสู งนะครับ
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มันตํากว่าที เรากิ นยาอี ก แล้วผลข้างเคี ยงที เรากิ นยานี โดนฝรั งหลอกนะครั บ มันทําให้ตบั เราเสี ย
อันที 2 นี มันปวดที กล้ามเนื อขา เราเป็ นหมอแผนปั จจุ บนั นะ โดนฝรั งหลอกนี แล้ว ปฏิ บ ตั ิ ข อง
อาจารย์ห มอเขี ย ว มัน เปลี ยนความคิ ด เราถู ก ฝรั งหลอก แล้ว คนที มาเข้า อาจารย์ หมอเขี ย ว
กลายเป็ นพวกทีมีความรู ้มาฟังอาจารย์หมอเขียว แล้วปฏิบตั ิทาํ ให้พวกเรานี แข็งแรงขึน ผมเป็ นหมอ
แผนปั จจุบนั แต่เดี„ยวนีผมเลิกกินยา ยาก็ไม่ทานเลยทุกอย่าง แม้แต่ความดันทีบอกไว้ ผมไปตรวจใหม่
เช็คใหม่นะ ปรากฏว่าทุกอย่างมันปกติ แล้วเรื องอะไรผมจะไปกิ นยา แล้วตัวเองนี ก็มีความรู ้ สึกว่า
ธรรมะของอาจารย์หมอเขียวทีพูดมานีถูกต้องก็เลยปฏิบตั ิธรรม”
(ธรรมศักดิf ศรี รัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 8. กรณี ศึกษาที 1.31 ภาคผนวก ก.)
“ต้องให้กาํ ลังใจตัวเอง แล้วก็อย่าคิดว่ามันยากเกินไป ทุกอย่างเราทําได้”
(นภวรรณ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.32 ภาคผนวก ก.)
“ทําใจ อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าหวังผลและอย่ากังวล ไม่อายแม้เพือนเราเขานินทา”
(อารี พฒั น์, สัมภาษณ์. 2555, เมษายน 5. กรณี ศึกษาที 1.34 ภาคผนวก ก.)
“เวลาทุกเวลามันมีค่า อย่ารอ อย่ารอเวลา ต้องปฏิบตั ิเลยต้องรี บทํา ถ้ าเราจิตใจดี กรรมดีก็
จะมา ทุกอย่ างจะมาดีมาก”
(วิราศิณี มณี โรจน์, สัมภาษณ์. 2557, กรณี ศึกษาที 1.35 ภาคผนวก ก.)
“อย่าเอาทุกข์ไปซําเติม ทับถมตนเอง”
(วรัมพร เลิศวิมลชัยศิริ, สัมภาษณ์. 2557, พฤษภาคม 1. กรณี ศึกษาที 1.36 ภาคผนวก ก.)
“มองอาหารทัว ๆ ไป ก็ไม่อร่ อยแล้วมันเป็ นพิษคิดว่าอย่างนัน มันเป็ นพิษ พิษทังนันเลย
มีแต่นามั
ํ น มัน ๆ วิธีพิจารณาคือ มองไปเห็ นโทษของมันเลย เอาสิ งทีเป็ นประโยชน์ให้กบั ตัวเอง
สิ งทีเป็ นโทษก็ไม่เอา”
(จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 7. กรณี ศึกษาที 1.37 ภาคผนวก ก.)
“พอเริ ม ๆ ทําไปแล้วนี ผมมาเข้าค่า ย 7 ครั งนี ผมก็ไ ด้รับบางสิ งบางอย่า งไปปฏิ บ ตั ิ
ต่อเนื อง ก็เลยรู ้ สึกว่ามันไม่ยาก ผมมาฟั งหมอเขียวพูดนี ผมก็ได้กาํ ลังใจไปหลายอย่างนะครับ คือ
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ก็ปฏิบตั ิ พยายามปฏิบตั ิไปเรื อย ๆ แรก ๆ มันจะยากนิดหนึงนะครับ มันจะบางทีเราไปแนะนําใครก็
ลําบาก เราต้ องทําให้ ตัวเองเป็ นตัวอย่ างก่ อนแล้ วก็ถึงจะไปบอกคนอืนได้ ครับ”
(ตฤณภัท เกตวัลห์, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 7. กรณี ศึกษาที 1.38 ภาคผนวก ก.)
“เริ มเรี ยนรู ้ แล้วว่า เราประมาทกับชี วิตของเรามานาน เราเอาชี วิตเราเองนี ไปยึดติดอยูก่ บั
ลาภยศสรรเสริ ญ ชื อเสี ยงเงินทองอะไรต่าง ๆ มานาน นี เราได้โอกาสที 2 ของชี วิตมานี โชคดีมากแล้ว
แต่ ถ้าเราเอาชี วติ เราตอนนี< ซึงทีเหลือนีมันเป็ นกําไรแล้ วนี เอามาเดินตามคุณหมอเขียว มาช่ วยเหลือ
คนทีศรัทธาอย่ างตามรอยของทีคุณหมอเขียวทํา เราจะช่ วยคนได้ อีกเท่ าไร การทีเราได้มาให้ความรู ้
ให้คาํ แนะนําหรื อดูแลรักษาคนไข้ นีมันเกิดพลังค่ะ พลังชี วิตพลังบุญต่ าง ๆ นีมันย้ อนกลับเข้ ามาหา
ดิฉันอย่ างมหัศจรรย์ จิตทีบริสุทธิtด้วยพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุ ณา มุทติ า อุเบกขา”
(สุ ชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กันยายน 4. กรณี ศึกษาที 1.39 ภาคผนวก ก.)
“มีกรรมเป็ นของของตน สาเหตุทีเกิดจากมะเร็ งนี ถ้าวิเคราะห์ในชาติปัจจุบนั นี ทีเรารู ้นะ
ก็คือว่าเราพาคนไปทําแท้งค่ะ โดยทีคิดว่าเราแค่เอารถพาเขาไปเท่านันเองนะคะ”
(ภูษณิ ศา, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.40 ภาคผนวก ก.)
“เราต้องเข้มแข็งด้วย จิตใจเป็ นอันดับแรกเลย ทุกคนต้ องแบบเป็ นกําลังใจให้ ตัวเอง จิตใจ
เข้ มแข็ง”
(วทันยา, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.42 ภาคผนวก ก.)
“ตั<งใจมาทานมือ< เดียว วันแรกยัง 3 มือ< อยู่ วันที 2 วันที 3 ลดลงมาเหลือ 2 มือ< ก่ อน ลองว่ า
ตอนเย็นจะไหวไหม วันที 4 วันที 5 รวมถึงวันนี<ก็เหลือมือ< เดียว กําลังก็ยังเต็มอยู่ เราพิจารณาทุกข์
จากเนื< อ สั ต ว์ อาหารรสจั ด เวลาเรากิน เข้ า ไปมั น จะไม่ ส บายตั ว จะแน่ นท้ อ ง ขั บ ถ่ า ยยาก ก็ ใ ช้
พิจารณาทุกข์ ตรงนั<น พอเราเห็นทุกข์ ความอยากมันก็ลดลงไป ทําให้ กเิ ลสทางด้ านความอยากลดลง
ต้ องมาเจอกระทบบ่ อย ๆ เรือย ๆ ทบทวนไปเรือย ๆ ”
(นัฐธนพงษ์ ทองไพบูลย์, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.43 ภาคผนวก ก.)
“เราได้ทาํ กุศลกรรมดี”
(สิ ทธิ ชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.44 ภาคผนวก ก.)
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“เราจะพัฒนาการถอนพิษของเราแบบไหนอะไรอย่างนี เราก็วางแผนกันอยูท่ ุกวัน การที
เราเรี ยนรู ้ ยา 9 เม็ดนี จนเราสามารถนําไปใช้งานได้ระดับหนึ ง ถามว่านี พอมันจะเกิ ดวิกฤตินีเรา
มันใจตัว เองว่า เราทํา ที ตรงนี เราเรี ย นรู ้ ม าเราใช้ไ ด้จริ ง แต่ พ อมันถึ ง จริ ง ๆ อันนันน่ ะ เรารู ้ แล้ว
อย่างน้อย ๆ เรามี สติทีเราไม่กลัว แต่ตอนนี นี เราอยากจะรู้ ลึกอยากจะได้ มากกว่ านั<น เลยมาเป็ น
จิตอาสา แล้ วก็ต< ังใจว่ าจะไปลงแพทย์ วิถีพุทธเพิมด้ วย เราก็ไม่ ต้องไปพึงคนอืนแล้ ว อัตตาหิอัตตโน
นาโถ อยู่ทตัี วเราเราสามารถช่ วยคนอืนหรื ออย่ างน้ อย ๆ นีเราสามารถทีจะประคองคนอืนเขาไปกับ
เราได้ ซึงคิดว่ ามันเป็ นการทําความดีซึงอยู่ในวิสัยทีเราทําได้ ”
(วรรณธนา สุ วรรณศรี สาคร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.46 ภาคผนวก ก.)
“ทานของบางทีถา้ เราเยอะเกินเนีย เราจะรู ้เลยว่าอันไหนไม่ดี คือก็ตอ้ งไม่ตอ้ งทาน”
(สิ รวีร์ ลําสกุล, สัมภาษณ์ 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.47 ภาคผนวก ก.)
“ตราบใดทีเราไม่ได้ทาํ ความผาสุ กด้วยตนเอง เราก็ไม่สามารถทีจะไปบอกคนอืนได้ สิ งที
เราน่ าจะต้ องทําก็คือว่ า ทําให้ เกิดผลกับตัวเองแล้ ว ปัจจัตตัง คือพิสูจน์ ด้วยตัวเอง”
(จตุพร อารี กฤกษ์, สัมภาษณ์. 2556. มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.48 ภาคผนวก ก.)
“ผมบอกอาจารย์หมอเขียวว่า ผมเข้าปฏิ บตั ิธรรมนี ผมรู้ สึกว่ าอยากมีความสุ ขเฉพาะตน แต่ผมไม่
สามารถที จะมีความสุ ขตลอดไปได้ ท่านอาจารย์หมอเขียวเลยแนะนํา เลยให้เมตตาแนะนําผมว่า
การปฏิบัติธรรมเพือให้ บรรลุธรรมนีไม่ ใช่ ไปนังสงบอยู่เพียงคนเดียว การปฏิบัติธรรมต้ องปฏิบัติ
ตามมรรคมีองค์ 8 เท่ านั<นเองครั บ ผมตืนเลย อยากจะเป็ นจิตอาสา แล้ วก็รับใช้ ท่านอาจารย์ หมอ
เขียวเพือแบ่ งเบาภาระตามความสามารถและภูมิปัญญาทีมีอยู่ ทุกคนทีมาทีนี 7 วัน ขอให้ตงใจ
ั
ศึกษานะครับ ขอให้ตงใจศึ
ั กษาแล้วก็ไม่เพียงแต่ ขอให้ตงใจศึ
ั กษาปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด”
(สุ รศักดิf ตังสถิตพร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณี ศึกษาที 1.49 ภาคผนวก ก.)
“นึ ก ถึ งวิบ ากกรรมของตัวเอง เราก็ นึก ว่า บาปกรรมไม่ ตอ้ งรอชาติ ไหน ชาติ นีเลยค่ ะ
เราเจอนะคะ”
(กิงกมล, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณี ศึกษาที 1.51 ภาคผนวก ก.)
“สิ งทีมีคุณค่ามากกว่าสุ ขภาพทีดี ก็คือองค์ความรู ้ทีทุกท่านได้ไปค่ะ ทุกท่ านนีได้ อํานาจ
ในการเป็ นหมอด้ วยตัวเองด้ วย”
(พรปวีร์ จันทร์ อุไร, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพันธ์ 15. กรณี ศึกษาที 1.52 ภาคผนวก ก.)
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“เชื อว่าเป็ นกรรมทีมาทดสอบจิตใจ เราเชื อในสิ งทีเกิ ดขึน อะไรทีเกิ ดขึนต้องยอมรับจะ
ปฏิ เสธไม่จริ งไม่ได้ พอใจในสิ งทีตนมี ยอมรั บความจริ ง ตัวเองปฏิ บตั ิ ธรรม ทําให้สบายใจ เป็ นสุ ข
เชือพระพุทธเจ้า ทําดีจะทําให้ ทุกข์ ลดน้ อยลง”
(กระท้อน นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.53 ภาคผนวก ก.)
“เชือว่าเรายึดมัน ทําดีตอ้ งได้ดี ยึดมันในพระพุทธศาสนา เหมือนเราปลูกข้าว เราจะเลือก
ที มันอุ ดมสมบูรณ์ เราหว่านข้า วไปก็จะได้รับ ผลที ดี นัน ตนเองจะชอบทํา บุ ญกับพระที ปฏิ บตั ิ ดี
ปฏิบตั ิชอบ คือเราทําใจได้ ก็เป็ นเช่นนันเองเพราะเราทํามาแบบนีได้เท่านี จะไปฝื นไม่ได้ เกิดแก่เจ็บ
ตายทุกคน ยอมรับความจริ ง”
(กล้วย นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.54 ภาคผนวก ก.)
“สาเหตุหลักอย่างหนึ งของโรคต่าง ๆ ของตัวเองคือ อารมณ์เครี ยด เร่ งรี บ ขีโมโห แก้ได้
โดยการฟังธรรมบ่อย ๆ อ่านหนังสื อธรรมะ พิจารณาโทษภัยของความโกรธ ความใจร้อน ความเอา
แต่ใจ ความทีจะเอาให้ได้ให้ดีดงใจ
ั ฝึ กตัวเองให้ชา้ ลง ไม่เร่ งรี บเร่ งรัดหรื อมุ่งเอาแต่งาน มีจิตใจดีขึน
คุณหมอเขียวสอนว่า “จงอย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่ งผล อย่ากังวล”
(กระเจีˆยบ นามสมมติ, กรณี ศึกษาที 1.55 ภาคผนวก ก.)
“เข้าใจเรื องกรรม เรื องของการให้ผลของกรรม มันต้องมีเหตุทีมา และได้ศึกษามาระยะหนึ ง
ก่อนผ่าตัดก้อนใหญ่ (ก้อนที 2) มีการทําความเข้าใจในสภาพทีเราเป็ นอยู่ มีการนังสมาธิ ไม่ให้วิตก
เกี ยวกับโรค อาตมาเชื อเรื องวิบากกกรรม ในอดีตไม่ดืมเหล้า ไม่สูบบุหรี แต่มีกิจกรรมตกปลากับ
เพือน ๆ ตามเขือน ตามบ่อได้ปลามา ก็ให้คนอืนทําหรื อบางครังก็ทาํ เอง ทุบหัว ผ่าท้อง เป็ นวิบาก
ของเรา เป็ นเหตุให้เราต้องมาโดนผ่าตัด 5 ครัง ทําให้มีทวารเทียม ทัง 2 ข้าง”
(ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 9. กรณี ศึกษาที 1.56 ภาคผนวก ก.)
“สุ ดแต่ทีได้มาวันนี ก็ทาํ ให้เราได้เรี ยนรู ้วา่ ถ้ายังขืนเป็ นแบบนี นะเราก็คงไม่รอดแน่ แล้วเรา
จะปล่อยให้เค้าเป็ นเหรอ ให้มนั ทําร้ ายเราเหรอ พอนึ กขึนได้ตรงนี ก็พูดกับแฟนที ห้องนําเมื อคื น
จะวาง จะปลง จะปล่อย ปลดทุกอย่าง มันเป็ นไปตามครรลองของเขา ขนาดใจเรายังบังคับไม่ได้เลย
แล้วจะไปบังคับคนอื นได้ยงั ไง ก็เลยบอกกับตัวเองว่า ต่อไปนี จะไม่ให้ตวั นี มาทําร้ ายเราอีกแล้ว
เพราะว่ารอบที 2 แล้วเราเกือบตาย ก็เลยหลุด ทีนีมันก็เลยหายปวด ๆ บ้าง คล้าย ๆ เค้าไม่เกร็ งแล้ว”
(ฐิตาภา พันนารักษ์, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณี ศึกษาที 1.59 ภาคผนวก ก.)

486
“เจอมิตรดี สหายดีระหว่างอยูค่ ่ายเห็นโทษก่อน จึงจะเห็นธรรม”
(วาสนา เด่นอุดม, กรณี ศึกษาที 1.68 ภาคผนวก ก.)
“ธรรมของ อาจารย์ หมอเขียว จีใ< จ กลัวบาปมาก”
(วิสา โหตระ, กรณี ศึกษาที 1.78 ภาคผนวก ก.)
“ละกิเลส ละอัตตา ทําจิตให้เป็ นสมาธิ ได้ดีขึน ลดกิเลส ลดอัตตา ใจมีสมาธิ ดีขึน”
(นวลพรรณ, กรณี ศึกษาที 1.82 ภาคผนวก ก.)
“ชะล่ าใจ ประมาท กลับไปทําพฤติ กรรมแบบเดิ ม ๆ รั บประทานเนื อสัตว์ จนเกิ ดเป็ น
ก้อนซี สต์ขึนอีกครัง เห็นชั ดว่ าหลักการของแพทย์ วิถีพุทธทําได้ ผลจริ ง อารมณ์ ทีเครี ยด และพักไม่ พอ
จึงกลับมาเข้ าค่ ายพระไตรปิ ฎก เพือยกระดับจิตวิญญาณและฝึ กการปล่ อยวาง”
(บัลชลี, กรณี ศึกษาที 1.84 ภาคผนวก ก.)
“เคยกังวลกับคนในครอบครัว แต่ใช้ การพิจารณากรรม จึงได้ผอ่ นคลายไป”
(ราตรี ห่านตระกูล, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.9 ภาคผนวก ก.)
“ประกอบอาหารด้วยพืช ผัก ถัว โดยไม่ ต้องมีเนื<อสั ตว์ เลยก็สามารถทําอาหารให้ อร่ อย
ชวนกิน เป็ นประโยชน์ ต่อร่ างกายของเราทีสุ ด ข้ อสํ าคัญคือละเว้ นการฆ่ า”
(ชัยวิวฒั น์ ชูนวพันธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.10 ภาคผนวก ก.)
“บางครังไม่บอกก็ไม่มีใครรู ้ ว่า เรามีอาการโกรธเบา ๆ เพราะเป็ นอาการทีเกิดเฉพาะใน
มโนกรรม เราก็ยิมไว้ก่อน เมือเราจับอาการได้ก็พิจารณาโทษประโยชน์แค่แวบเดียว อาการในจิตก็
สงบลงแล้ว เราก็ยงั ยิมอยูแ่ ต่ความโกรธหายไปแล้ว”
(ณัฐธยาน์ นาคบํารุ ง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.11 ภาคผนวก ก.)
“หลังจากปฏิบตั ิยา 9 เม็ด ไม่มีอาการรุ นแรงของจิตแล้ว”
(ไพโรจน์ โกสุ มขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557 ,ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.71 ภาคผนวก ก.)
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“สาเหตุหลักอย่างหนึ งของโรคต่าง ๆ ของตัวเองคือ อารมณ์ เครี ยด เร่ งรี บ ขีโมโห แก้ได้
โดยการฟังธรรมบ่อย ๆ อ่านหนังสื อธรรมะ พิจารณาโทษภัยของความโกรธ ความใจร้อน ความเอา
แต่ใจ ความทีจะเอาให้ได้ให้ดีดงใจ
ั ฝึ กตัวเองให้ชา้ ลง ไม่เร่ งรี บเร่ งรัดหรื อมุ่งเอาแต่งาน”
(บุษกร กุลมาตย์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.83 ภาคผนวก ก.)
“วางใจได้เมือถูกคนทัวไปมองว่าผอมมากเกินไป สุ ดโต่งเกินไป โดยใช้ธรรมะการเข้าใจ
และรู ้จกั วาง”
(วิไล เลิศวิมลชัยศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.90 ภาคผนวก ก.)
“ลึกซึ ง ตอนนี ความสบายใจทําให้ดิฉนั กลายเป็ นคนสดใส น่ารักขึนกว่าแต่ก่อนทีเป็ นคนเครี ยด
การดําเนินชีวติ ก็ง่ายขึนมาก ปล่อยวางลงเกือบทุกอย่าง และจะพยายามต่อไป”
(นวลจันทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.91 ภาคผนวก ก.)
“จิตทีคิดจะให้ประเสริ ฐกว่าจิตทีคิดจะเอา” ได้เลิกจากการทํางานแบบโลก ๆ มาทํางาน
ศูนย์บาท เป็ นจิตอาสาเต็มตัวเต็มเวลา ชี วิตนี<ต< ังใจว่ าจะทําความผาสุ กทีตน และสอนคนทีศรั ทธา
ตามทีอาจารย์ หมอเขียวได้ สอนไว้ จึงมีความสบายกาย สบายใจ เข้ าสู่ สมดุลได้ ดีทีสุ ดเท่ าทีเคยทํามา
ในชี วติ ”
(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.92 ภาคผนวก ก.)
“หลังจากทีเรี ยนรู ้ การลดกิ เลสแล้ว ทําให้อาหารรสชาติกินง่ายมากขึน รู ้ สึกชี วิตเรี ยบง่าย
มากขึน สิ งดี ๆ ก็ตามมา พบกัลยาณมิตรมากมายทีหวังดีและจริ งใจ”
(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.93 ภาคผนวก ก.)
“ลดเนือสัตว์ลงได้มาก”
(ต้นพูน นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.94 ภาคผนวก ก.)
“วางใจไม่ เอางานเป็ นใหญ่ คลายกังวล แม้ มีงานคังค้ างอยู่เสมอ”
(สงกราน มาประสบ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.95 ภาคผนวก ก.)
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“ต้องฝึ กให้แกร่ ง และดี กว่านี เพียรให้มากยิงขึน ทําดี แล้วแต่ยงั ไม่ดี พิจารณาโทษหรื อ
ประโยชน์ให้มาก ๆ คงต้องเรี ยนรู ้อีกเยอะค่ะ”
(ศิริวรรณ รู ปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.96 ภาคผนวก ก.)
“ถูกโกงกลายเป็ นคนจนภายใน 3-4 เดื อน ชี วิตเปลี ยนไปหมดทุกอย่าง โชคดี ทีได้รู้จกั
ธรรมะ ได้ฟังท่านอาจารย์หมอเขียวบรรยาย ช่วยให้ความทุกข์ใจค่อย ๆ คลายออก และคิดได้แล้วว่า
เราคงเคยทํามามากกว่านัน เชือเรื องกรรมค่ะชาตินี ชาติหน้าเมือคิดว่าเราคงเคยทํามา ทําให้จิตใจได้
คลายความคิดแค้นต่อคนทีเคยโกง ก็ลดลงเรื อย ๆ จนไม่เหลือฐานะความเป็ นอยู่ ก็ไม่ลาํ บากอะไร”
(สุ ภาพร สุ วรรณวุฒิชยั , สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.97 ภาคผนวก ก.)
“พิจารณาข้อดี ข้อเสี ยแม้ จะมีโอกาสเอือ< ให้ เราทําชั วได้ หรื อผิดศีล แต่เราก็ไม่ทาํ ทําให้เรา
เป็ นสุ ขมากว่าแต่ก่อน”
(วิชยั จตุภทั ร์ , สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.99 ภาคผนวก ก.)
“กิเลสมักจะชนะโดยเฉพาะกาม กินของอร่ อย รสจัด”
(นิรมล เอือเศรษฐกานต์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.100 ภาคผนวก ก.)
“จะลดกิเลสใช้ธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจ ไม่ติดยึด พิจารณาความไม่เทียง”
(อุบาสิ กาทัศนีย ์ เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.101 ภาคผนวก ก.)
“จะลดกิเลสใช้ธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจ รู ้จกั บาปบุญคุณโทษและมีความกตัญ‘ู”
(ประภาวัลย์ เล็กประสมวงค์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.102 ภาคผนวก ก.)
“ไม่ยึดติ ด พิจารณาประโยชน์ข องการไม่เสพ ไม่ติด พิจารณากรรมมี จริ ง และความ
ไม่เทียง”
(พัชรี ย ์ พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 2.103 ภาคผนวก ก.)
“เข้า ค่า ยมาแล้วแต่ไ ม่ไ ด้ทาํ สวนล้า งลํา ไส่ ใ หญ่ ไม่ก ล้า ดื มปั ส สาวะ แต่เมื อป่ วยกลับ
มีความกล้ าทีจะทําจริ ง และทําได้ผลจริ ง”
(น้องโอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 3.63 ภาคผนวก ก.)
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“ถ้ าเราทําผิด เราจะต้ องมาติดคุกอีก จะต้ องมาชดใช้ วิบากกรรมอีก เมือออกไปแล้ว จะอยู่
แบบพอเพียงปลูกผักกิน เหลือจะขาย ลาพักการลงโทษจะได้กลับบ้าน ความอยากกลับบ้านก็ยงั มีอยู่
แต่ก็ไม่ทุกข์แล้ว ทนอยูไ่ ด้ ต้ องชดใช้ กรรมจะได้ หมดไป”
(ซ่อนกลิน นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.5 ภาคผนวก ก.)
“ฟังธรรมะ ทําให้จิตใจเย็นลง จะไม่ทาํ ผิดอีกแล้ว”
(พลับพลึง นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.6 ภาคผนวก ก.)
“ลดความอยากได้ อยากเป็ น อยากดัง เดิ มมัวแต่ท าํ งาน หาเงิ น กังวลใจหลาย ๆ เรื อง
ปั จจุบนั ไม่ยึดติ ดอะไรเลย เวลาพักก็พกั เต็มที นาน ๆ ครั ง จะมี ความห่ วง ยึด ติด มาเยียมสักครั ง
เราก็ใช้วธิ ี พิจารณาความจริ งและลมหายใจ”
(จิราภา ปาตีคาํ , บันทึก. 2557, ธันวคม 12. กรณี ศึกษาที 1.142 ภาคผนวก ก.)
“คิดว่ าใครทํากรรมอันใดไว้ ก็จะต้ องได้ รับผลกรรมอันนั<น ตอนแรกคิดเคียดแค้ น ตอนนี<
ไม่ คิดแล้ ว ก็คิดว่ าเป็ นเวรกรรมของเรา แต่ก็มีผอู ้ ืนทีทําให้เราต้องเข้ามาอยูใ่ นนี ก็อาฆาตแค้นตอนนี
ไม่คิดแล้ว ความโกรธเบาบางลง ทําให้เราปลงได้ หมอสอนเรืองเวรกรรม ๆ ทําให้ เราเข้ าใจมากขึน< ก็
ทําให้ สบายใจขึน< ไม่ ต้องไปคิดอะไร ถึงวันทีได้ กลับก็จะได้ กลับเอง ก็ให้ กําลังใจตัวเองว่ าเดีzยวก็จะมี
อะไรดี ๆ เข้ ามา”
(เอเอ็น นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.36 ภาคผนวก ก.)
“เชื อว่ าทําดีก็ได้ ดี ทําชั วก็ได้ ชัวจริ ง ๆ ก็ตรงกับของตัวเองว่า เคยไปเก็บเขียดมาหักขาเขียด
วันนีเจ้าของก็เจ็บด้วย พอมาได้ ยนิ ทีคุณหมอเขียว บอกว่ าทําอะไรก็ได้ อนั นั<น ก็จริ งด้ วย ตอนนี<เจ็บขา
ปวดหัวเข่ า ก็ระลึกถึงสิ งทีตนทํามาเป็ นบาปตรงนั<น ก็ภาวนาขออโหสิ กรรม ตอนนี ก็ไม่ค่อยปวดแล้ว
ก่อนเข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธ หดหู่ อาฆาตโกรธสามี มาเยียมไม่ตรงเวลาก็โกรธก็อยากตีอยากฆ่าเขา
แต่พอมาเข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธ ตอนนี ก็ไม่คิดอะไรแล้ว เขาจะเป็ นอะไรก็เป็ นไป เรื องลูกเต้าก็
ปล่อยวางไปหมดแล้ว มันจะเกิดอะไรก็ให้มนั เกิ ด ถือว่ าเป็ นกรรมถึงได้ เข้ ามาในนี< เพราะไม่ได้ทาํ
จริ ง ๆ เพือนเอายามาให้ถือตํา รวจมาจับเรา ก่ อนหน้า อาฆาตเพือน คิ ดไว้ว่าถ้า ได้ออกไปจะไป
แก้แค้นคืน แต่ หลังจากได้ ฟังคุณหมอสอนธรรมะ ก็ร้ ู สึกโล่ งสบาย ตอนนี<ก็ไม่ คิดแล้ ว เพราะเข้ าใจ
แล้ วว่ าสั กวันเขาก็จะได้ รับกรรมทีเขาก่ อเอง ได้ ยกภูเขาออกจากอก ความทุกข์ ความรู้ สึกบาดหมาง
ไม่ มีเลยตอนนี”<
(เอเอ็ม นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.36 ภาคผนวก ก.)
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“ทุกข์ใจโดนข้อหาเกิ นจริ ง คื อเป็ นผูเ้ สพ แต่ถูกข้อหาครอบครองเพือจําหน่ าย ทําไมถึ ง
ไม่ยุติธรรม แล้วเงิ นที ซื อมาเสพก็เป็ นเงิ นของตน ไม่ได้เบี ยดเบี ยนใคร ก็คิดเพียงเท่านี ก่ อนเข้า
โครงการแพทย์วถิ ีพุทธหมอเขียว พอเข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธหมอเขียว ก็รู้วา่ ความคิดนี มันไม่ใช่
เพราะจากทีเราเป็ นตัวต้องการจะเสพ เราก็ตอ้ งไปหาคนขาย แล้วมันก็จะตีแผ่มีอาชญากรมีอะไร
เกิ ดขึ นหลายอย่าง ทีแรกคิ ดว่าตัวเองไม่ผิด เพราะว่าเงิ นทีซื อก็เงิ นของเรา ก็ไม่ได้เบียดเบียนใคร
แต่จริ ง ๆ แล้วเราเป็ นจุดเริ มต้นเลย ถ้าสมมุติไม่มีเรา ไม่มีผเู ้ สพ มันก็จะไม่มีคนค้า มันก็จะไม่มีการ
จีปล้น ก็จะไม่มีทุกสิ งทุกอย่าง ถ้าสมมุติไม่มีตวั หนูก็คือว่าไม่มีผเู ้ สพ ถ้าหนูไม่ตอ้ งการเสพ หนูก็จะ
ไม่ ดินรนหา ถ้า หนู ไ ม่ดินรนหา พวกคนขายคนผลิ ตก็ไ ม่ดินรนผลิ ตมา เพราะว่า มันไม่มี คนซื อ
ตอนนี<เรารู้ แล้ วว่ ามั นผิดศี ล ตามทีหมอเขียวพู ดว่ า มันเป็ นกรรมต่ อ เนื อง เราเป็ นผู้ กระทําเราก็
ต้ องรับ ถึงไม่ ได้ ทาํ ชาตินีก< เ็ ป็ นชาติทแล้
ี ว ไม่ ว่าเราจะทําอะไรกรรมก็ส่งผลต่ อเนือง”
(เอที นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.38 ภาคผนวก ก.)
“ทุ กวันนี เมื อได้ฟังธรรม ทําให้รู้ว่าความตายมันก็แค่เปลี ยนร่ างใหม่ เปลี ยนบ้า นใหม่
ไม่ ว่าคุณจะตายทีไหน สิ งทีคุณเอาไปได้ กค็ ือบาปกับบุญเท่ านั<น”
(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.32 ภาคผนวก ก.)
“หลังเข้าโครงการประมาณหนึ งเดื อนเราก็ปลงทุกเรื องได้ ทีแรกก็ยงั กังวลเรื องลูก สามี
บ้าน กลัวว่าสามี จะมีเมียใหม่ แต่ตอนนี ไม่กงั วลแล้ว ผัวจะไปมีเมียใหม่ก็ให้เขาไป ลูกก็ถือว่าเรา
ทําบุญมากับเขาเพียงเท่านี ก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไร ปล่อยทุกอย่างแล้ว”
(เอเอ็ม นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 5.46 ภาคผนวก ก.)
ลดความโลภ
“การฟั งธรรมะได้ประโยชน์กบั ตัวเรา ความเครี ยดลดลง ฟั งธรรมมะทําให้จิตใจเย็นลง
เดีzยวนีไ< ม่ อยากรวยแล้ ว”
(ซ่อนกลิน นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.5 ภาคผนวก ก.)
“เงินทีท่านคิดว่าซื อความสุ ขได้ทุกอย่าง และอยากได้ไม่มีทีสิ นสุ ดนัน สุ ดท้ายไม่สามารถซื อ
อิ สรภาพและความสุ ขใจได้เลย หากสักวันหนึ งท่านต้องเข้ามาอยู่จุดนี ไม่รู้ว่าจิ ตใจของท่า นจะ
เข้มแข็งพอทีจะรับความสู ญเสี ยได้หรื อไม่ อย่าได้ตกเป็ นทาสของความโลภแล้วต้องจบแบบข้าพเจ้าเลย”
(เอ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 5.30 ภาคผนวก ก.)
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“เมือข้าพเจ้าพ้นโทษไป ข้าพเจ้าจะหลีกหนี สิงทีทําให้ตวั เองต้องเป็ นทุกข์ และเริ มชี วิตที
สงบสุ ขอย่างแรกทีทําคือ อยู่กบั ครอบครัว หลังจากที จากมา 2 ปี ทีผ่านมาสอนให้เราใช้ชีวิตแบบ
เรี ยบง่ายถึงเราจะกินแค่ผกั ผลไม้ เราก็ยงั ดําเนิ นชี วิตได้ตามปกติ บางทีขายกับข้าว อาจจะลองทํา
นําสมุนไพรฤทธิf เย็นสด ให้ทุกคนทานฟรี ก่อน ค่อยขยายไปทีละนิ ด จะเอาความรู ้ทีเรี ยนรู ้ ในจุดนี
ไปใช้ในวันข้างหน้า”
(ชมนาด นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณี ศึกษาที 5.15 ภาคผนวก ก.)
ความโกรธ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเข้าใจถึ งการรู ้ จกั ให้อภัย รู ้ จกั การปล่ อยวาง ความไม่โกรธ ไม่ก้าวร้ า ว
ไม่อาฆาตแค้น มี ความใจเย็นขึน รู ้ จกั การทําใจได้มากขึ น เพราะได้เข้าใจถึ งเรื องของกรรมอย่าง
ชัดเจนขึน
“แพทย์วถิ ีพุทธมาช่วยให้เรารักตัวเอง ทําให้เรารู ้จกั ให้อภัย ไม่แค้นใคร ไม่โกรธเคืองใคร
มีการช่วยเหลือผูอ้ ืน แต่ก่อนเป็ นคนอารมณ์ร้อนไม่เคยกลัวใคร ชี หน้าด่าได้หมด ไม่เคารพผูใ้ หญ่
ไม่ยอมใคร แม้เจ้าหน้าทีก็ไม่ยอม เมือได้มาเข้าร่ วมโครงการ จิตใจดีขึ<น ไม่ ก้าวร้ าว เปลียนแปลง
เป็ นคนใจเย็นขึน< เพือน ๆ ก็ลงความเห็นว่าเปลียนไปในทางดีขึน รู้ จักขอโทษ และให้ อภัยคนอืน”
(อินทผาลัม นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.2 ภาคผนวก ก.)
“ตอนนี ใจเย็นให้อภัยคนอืนได้ เมือก่อนด่าทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนแก่ เดีzยวนี<เวลาคนว่ าก็
ไม่ โต้ ตอบ คิดว่ าถ้ าเราโต้ ตอบเราจะมีวบิ าก เคยคิดจะแหกคุกออกไป ตอนนี ไม่คิดแล้ว ฟั งหมอเขียว
บรรยายธรรมะ ได้อ่านหนังสื อหมอเขียว ปลงได้แล้ว”
(จําปูน นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.8 ภาคผนวก ก.)
“โครงการนี เปลียนความคิด เมือก่อนเป็ นคนใจร้อน ขีหงุ ดหงิ ด ใครมาพูดกระแทกไม่ได้
เลย พอมาได้ร่วมโครงการ ได้สวดมนต์ จิตใจเย็นลง ใครพูดอะไรก็เฉย ๆ ไม่รู้สึกอะไร มีคนมาด่าก็
เฉย ๆ คนทีเราไม่ชอบกันมาพูดกระแทกก็เฉย ๆ ถ้าเป็ นสมัยก่อนต่อยไปแล้ว ฝ่ ายตรงข้ามเห็ นหนู
เฉย ๆ ก็ยิงโมโหใหญ่ ได้สวดมนต์ภาวนา อยากให้เค้าได้ใจเย็นเหมือนเรา ไม่อยากเห็ นเค้าทุกข์ใจ
อยากให้เค้ารู ้สึกดีเหมือนกับเรา แต่เราก็ไม่สามารถพูดให้เขาเข้าใจได้”
(อ้มส้าย นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.17 ภาคผนวก ก.)
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“เคยคิ ด อาฆาตแค้น มา 2 ปี ก่ อ น เพราะตัวเองไม่ไ ด้ทาํ ผิด แต่ถู ก ใส่ ร้ า ยจนต้อ งติ ด คุ ก
คิดจะเอาคืน แต่เมื อได้ฟังธรรมจากหมอเขียว ตอนนี ไม่คิดจะเอาคืนแล้ว อารมณ์ รุนแรงก็ลดลง
ใจเย็นขึน ยอมรับฟังคนอืน คิดว่ายิงเราโกรธมาก เราก็ยงทุ
ิ กข์มาก ตอนนีใจสบายขึน 80-90 %”
(พุดสา นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.23 ภาคผนวก ก.)
“เมือก่อนโกรธแค้นหลานทีเอายามาซุ กทําให้ตวั เองถูกจับ ทุกวันนีก็ไม่โกรธแล้ว ไม่เครี ยดแล้ว
เรารับได้แล้ว ลดโทษก็จะได้ออกเอง”
(พุดฝรัง นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.24 ภาคผนวก ก.)
“โดนเพือนหลอกมาเป็ นแพะ ก็โกรธเพือนเป็ นทุกข์มาก คิดไว้ว่าถ้ามีโอกาสออกไปจะ
ซื อนํามันไปเผาบ้านเขาเลย โกรธมาก อาฆาตแค้น หลังเข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธ ก็คิดว่ ามันเป็ น
กรรมของเรา ก็ปล่ อยวางอโหสิ กรรมให้ เขา คิดว่ าเขาทําแบบไหนเขาก็จะได้ รับกรรมแบบนั<น ก็ทาํ
ให้เรารู ้สึกดีขึน ตอนนีเราก็ให้ อภัยเขาแล้ วให้ อโหสิ กรรมเขาแล้ ว ก็ใช้เวลา 2 - 3 เดือนในการคิดพิจารณา”
(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.34 ภาคผนวก ก.)
ลดความหลง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเข้าใจในเรื องของ “ศีล” ได้ชดั เจนมากขึน รู ้วา่ ชีวติ ทีพลาดพลังผิดพลาด
มี สาเหตุ มาจากการหลงเมามัว เมาชี วิตเมากิ เลสเมาความโลภเมาความหลง สามารถเรี ย นรู ้ และ
ปฏิบตั ิการปล่อยวาง การลดกิเลส การมีสติได้มากขึน ลดละเลิกกิเลสสิ งทีจะเป็ นพิษเป็ นภัยต่อชี วิต
ได้รู้จกั การแยกแยะว่าสิ งใดดีสิงใดไม่ดี สิ งใดควรกระทํา สิ งใดไม่ควรกระทํา เพือปฏิบตั ิสู่ ความพ้นทุกข์
“ไม่คิดอะไรมากแต่ก่อนคิดมากทุกวัน เดี„ ยวนี ปลงได้บา้ งแล้ว ธรรมะเข้ ามาทําให้ จิตใจ
สบายขึ<น สดชื นขึ<น ตอนเช้า ก็ร้องเพลงของหมอเขี ย ว ตอนเย็นจะฟั ง วีซี ดีท าํ ให้อารมณ์ ดี เวลา
หมอเขียวมาจะมานังฟั งอยู่ขา้ งหน้า นังฟั งทังวันก็ฟังได้ คิดว่าถ้าเราได้กลับออกไป เราจะไม่ ไปทํา
ผิดอีกแล้ ว”
(องุ่น นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557. กรณี ศึกษาที 5.1 กรกฎาคม 1. ภาคผนวก ก.)
“ตอนนีเ< ลิกคิดแล้ วปล่ อยวางได้ ตั<งใจว่ าออกไป จะไปถือศีล 8 ทําใจให้ปล่อยวางได้ วิธีทาํ
ใจปล่อยวางคือเห็ นว่าทุกอย่างเกิ ดขึนตังอยู่ดบั ไป สามารถวางใจได้ คบกันวันนี พลัดพรากได้ใน
วันหน้า พักจิตใจให้ ฆ่ากิเลสได้ อยู่ในคุก ลดกิเลสได้ มาก ฆ่ ากิเลสเป็ นเรืองสํ าคัญ”
(ลําดวน นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.10 ภาคผนวก ก.)
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“มีความเข้าใจในศีล 5 ได้ชดั เจนและลึกซึ งขึน (อธิ ศีล) ทีได้เข้ามาอยูใ่ นนี เพราะศีลข้อนี
ตอนแรกคิดว่าสุ ราแปลว่าเหล้า เขาห้ามดื มเหล้าอย่างเดี ยว สุ รา ทีนีก็ได้รู้ว่าข้อ 5 นี สุ รามันไม่ได้แปล
ว่าเหล้า แต่มนั แปลว่าเมา เมาทุกอย่างก็เลยทําให้ ร้ ู ว่าศีลข้ อ 5 เป็ นรากเหง้ าของการนําไปสู่ การผิดศีล
ข้ ออืน ๆ ทุกข้ อ ทีนีก็รู้แล้วว่ามันจริ ง พอข้ าพเจ้ ามาผิดศีลข้ อ 5 ข้ อเดียว ชี วิตพังหมดเลยจากการเมา
เมาชี วติ เมากิเลส เมาความโลภ เมาความหลง ทําให้ ตัวเองต้ องเข้ ามาอยู่ในนี”<
(เอ นามสมมติ, บันทึก. 2557. กรณี ศึกษาที 5.30 ภาคผนวก ก.)
“เพื อนขอร้ องให้ดิ ฉันถื อยาบ้า ให้ วันนันด้วยความที ดิ ฉันไม่รู้ว่า ความผิดที นํา ยาข้า ม
ราชอาณาจักรเป็ นอย่างไร ดิฉนั เลยปิ ดเขาตังแต่วนั ทีโดนจับ แต่เขาก็ไม่เคยมาดูแลหรื อส่ งเสี ยดิฉนั เลย
เมือก่อนดิฉนั ยอมรับนะว่า ถ้าดิฉนั ได้ออกจากคุกนีแล้วดิฉนั เคยอาฆาตเขาไว้ แต่พอดิฉนั ได้ฟังหมอ
เขียวมาพูดให้ฟังแล้ว ดิ ฉันรู ้ สึกว่าตัวเองได้อโหสิ กรรมให้เขาไป ดิ ฉันจะไม่จองเวรจองกรรมเขา
ตอนศาลได้ตดั สิ นมา 28 ปี จํามาแล้ว 1 ปี 9 เดือน เหลือโทษตอนนี 26 ปี 3 เดือน”
(เจเจ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.31 ภาคผนวก ก.)
“มันรู้ ซึ<งว่ าทีจริงแล้ ว ธรรมะของคุณหมอเขียว ก็คือให้ นํามาปฏิบัติในชี วิตประจําวันได้ จริ ง
โดยการลดละเลิกกิเลสทุกสิ งทุกอย่ างทีเป็ นพิษเป็ นภัย ให้ ร้ ู จักแยกแยะว่ าสิ งใดดี สิ งใดไม่ ดี เลือกใช้
ตัวทีเป็ นผลดีต่อตัวเรา ไม่ เบียดเบียนตัวเองและไม่ เบียดเบียนผู้อืน รู ้ สึกว่าเหมือนตัวเองได้ตืนจาก
ที มื ด จิ ตใจมันสว่างขึ นกว่า เดิ มจากใจที มันสงบอยู่แล้ว ทุ กวันนี มันเย็นยิงกว่าเดิ ม มันไม่ ใช่ เย็น
ธรรมดา แต่มนั เย็นถึงขันว่าทํายังไง เราถึงจัดการกับกิเลสตัวนี ไม่ให้มนั ขึนมา เมือมันอยากเราจะทํา
อย่างไรเราถึงจะไม่ให้มนั อยากได้”
(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.32 ภาคผนวก ก.)
“คุณหมอเขียวสอนว่ าตัวเราก็เป็ นเหมือนแม่ เหล็ก ทําดีก็จะดูดสิ งดี ๆ เข้ ามา ถ้าเราทํา
ไม่ดีก็ดูดสิ งไม่ดีเข้ามา ทําดีตอ้ งได้ดี เมือก่อนเป็ นทุกข์ ไม่ได้อะไรก็ทุกข์ เครี ยด นอนไม่หลับ จิตใจ
เราดีขึน< ไม่ ทุกข์ ไม่ กงั วล นอนหลับ”
(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณี ศึกษาที 5.34 ภาคผนวก ก.)
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สรุปผลสุ ขภาวะของผู้ใช้ การแพทย์ วถิ ีพทุ ธแบบองค์ รวม
จากผลการใช้การแพทย์วิถีพุทธ ดังรายละเอียดข้างต้น สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์เนื อหา
ข้อมูลสุ ขภาวะของผูป้ ่ วยทีใช้การแพทย์วิถีธรรมสู่ การแพทย์วิถีพุทธ ด้วยแนวคิดทฤษฎี เกี ยวกับการ
สร้ างสุ ขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้ างสุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง หลักการพัฒนา
สุ ขภาวะตามหลักวิทยาศาสตร์ สุขภาพแผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลื อก และ
การแพทย์พืนบ้าน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขัวตรงกันข้ามรวมทังแนวคิดความสัมพันธ์กนั เป็ นองค์รวม
ร่ วมกับข้อมูลประสบการณ์ ในการจัดทําค่ายสุ ขภาพการแพทย์วิถีพุทธ และการแนะนําผูป้ ่ วยและ
ประชาชนทัวไปของผูว้ ิจยั ตลอดระยะเวลา 20 ปี ซึ ง ณ ปั จจับนั ได้มีผูท้ ี ได้รู้จกั การแพทย์วิถีพุทธ
1) ไม่ตากว่
ํ า 1 ล้านคน ผ่านจากยอดการจําหน่ายหนังสื อทีเกียวกับแพทย์วิถีพุทธ 2) ไม่ตากว่
ํ า 11 ล้าน
รายการในปี 2554 ผ่านจากการเข้าไปดูและศึกษาข้อมูลเกียวกับการแพทย์วิถีพุทธ ในสื อออนไลน์ทาง
อินเตอร์ เนท เช่น เวปหมอเขียวดอทเนท www.morkeaw.net ยูทูป เฟสบุ๊คและเฟสเพท ทีเกี ยวข้องกับ
การแพทย์วิถีพุทธ (หรื อหมอเขียว) 3) ไม่ตากว่
ํ า 1.6 แสนคน ผ่านจากการมาอบรมเข้าค่ายสุ ขภาพ
แพทย์วถิ ีธรรม และจากการวิเคราะห์ผลข้อมูลการใช้การแพทย์วิถีพุทธ ดังนําเสนอข้างต้น จํานวน 170
กรณี ศึกษา สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ประเด็นทีเกียวข้องกับสุ ขภาพได้เป็ น 3 ประเด็นหลักคือ
1. สาเหตุหลักทีทําให้เกิดโรคหรื ออาการเจ็บป่ วย ตามหลักแพทย์วถิ ีพุทธ
ตามหลัก การแพทย์วิถีพุ ทธ สาเหตุ หลักที ทํา ให้เกิ ดโรคหรื ออาการเจ็บป่ วยต่า ง ๆ
เกิ ดจาก 5 สาเหตุใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ความร้อนเย็นไม่สมดุ ลด้านวัตถุ 2) ทําบาปหรื ออกุศลกรรม
เบียดเบียนสัตว์ (ม.อุ.14/580-585) คือ การทําให้ตนเอง คนอืน หรื อสัตว์อืน ได้รับความทุกข์ทรมาน
เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรื อล้มตาย อันเกิดจากอุปกิเลส 16 (ม.มู.12/93) เหตุแห่ งทุกข์อนั ทําให้
เกิดความเศร้าหมอง ซึ งเป็ นเชื อโรคและโชคร้าย 16 ประการ 3) การไม่บาํ เพ็ญบุญกุศล 4) ความกลัว
ความใจร้อน ความวิตกกังวล และความเศร้าหมอง และ 5) การคบมิตรสหายทีไม่ดี การอยูใ่ นสังคม
สิ งแวดล้อมไม่ดี
2. การแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ
การแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ แก้ไขได้ดว้ ยการปรับสมดุลร้อนเย็น
ใช้เทคนิ ค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ตามหลักแพทย์วิถีพุทธ ดังนี 1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุ ล
ร้อนเย็น 2) การกัวซาหรื อขูดซาหรื อขูดพิษหรื อขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนัง) 3) การสวน
ล้างพิษออกจากลําไส้ใหญ่ดว้ ยสมุนไพรทีถูกกัน (ดีทอ็ กซ์) 4) การแช่มือแช่เท้าหรื อส่ วนทีไม่สบาย
ในนําสมุนไพร ตามภาวะร้ อนเย็นของร่ างกาย 5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วย
สมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่ างกาย 6) การออกกําลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริ หาร
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ทีถูกต้อง 7) การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย็นของร่ างกาย 8) ใช้ธรรมะ ละบาป
บําเพ็ญบุญกุศล ทําจิตใจให้ผอ่ งใส คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี 9) รู ้เพียรรู ้พกั ให้พอดี
3. ผลสุ ขภาวะทีเปลียนแปลงตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ
ผลสุ ขภาวะทีเปลี ยนแปลงของผูใ้ ช้หลักการแพทย์วิถีพุทธ ส่ วนใหญ่จะพบว่า มีการ
เปลี ยนแปลงในทางทีดี ขึน ตังแต่ในระดับเบืองต้น คือ โรคและหรื ออาการเจ็บป่ วยไม่สบายต่าง ๆ
ทุ เลา ดี ขึ น สบาย เบากาย มี ก าํ ลัง ระดับ เบื องกลาง คื อ สัม ผัส ได้ถึ ง พลัง ชี วิตที สมดุ ล หรื อดี ขึ น
มีความสุ ขมากขึน สามารถรู ้จกั เข้าใจ และลดละเลิกสิ งทีเป็ นพิษเป็ นภัยให้กบั ชี วิตของตนเองลงได้
รู ้จกั การให้และการเสี ยสละแบ่งปั นช่วยเหลือเกือกูลผูอ้ ืน ทําประโยชน์ตนเองพร้อมกับช่วยเหลือผูอ้ ืน
และสังคมทีได้มีพฒั นาตนต่อยอดมาเป็ นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ จนถึงความสุ ขในระดับสู งสุ ด ทีได้
เสี ยสละอย่างเต็มที ร้ อยเปอร์ เซ็ น เพือฝึ กฝนความเป็ นพุทธะ ผูร้ ู ้ ผูต้ ืน ผูเ้ บิกบาน ในตน พร้ อมทํา
ประโยชน์ช่วยเหลือมวลมนุ ษยชาติ ด้วยการมี “ชี วิตทีพอเพียง เรี ยบง่าย ร่ างกายทีแข็งแรง” (สุ ขภาวะ
ด้านร่ างกาย) และ “จิตใจทีดี งาม จิตใจทีเป็ นสุ ข” (สุ ขภาวะด้านจิ ตใจ มิตรสหายและสังคมสิ งแวดล้อม
(สังคม) และปั ญญา (จิตวิญญาณ))
ซึ งผูว้ ิจยั ได้บูรณาการและพัฒนาองค์ความรู ้ การแพทย์วิถีพุทธ เพือให้ประชาชนได้นาํ ไป
ใช้เพือสุ ขภาพทีดี ดังรายละเอียดทีได้นาํ เสนอในบทที 5 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี
สรุ ปสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ ทัง 4 ด้านจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้ มูลจาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ สรุ ปได้ดงั นี
1. ด้านร่ างกาย
สุ ขภาวะทางกาย มี การเปลี ยนแปลงเข้าสู่ ภาวะปกติ มากขึ น อาการเจ็บป่ วยทุ เลา ลดลง
มีความรู ้สึกสบาย มีกาํ ลัง โปร่ ง เบากายมากกว่าเดิม และเมือเจ็บป่ วยสามารถพึงตนและดูแลตนเอง
ได้ด้ว ยหลัก การแพทย์วิถี พุท ธ เพื อการพึ งตนตามแนวเศรษฐกิ จพอเพีย ง ไม่ตอ้ งไปพบแพทย์
ลดปริ มาณการใช้ยาลงได้ หรื อถึงระดับทีเลิกการใช้ยาลงได้เด็ดขาด ลดหรื องดการทานเนื อสัตว์ได้
ทานอาหารรสจืดลงได้ และพยายามทานอาหารผักผลไม้มากขึน
สุ ขภาวะทางกายในด้านเศรษฐกิ จ มีการเปลี ยนแปลงอย่างเห็ นได้ชดั สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายในปั จจัยสี ที เป็ นสิ งจําเป็ นในการดํารงชี วิตประจําวันได้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการรั กษา
พยาบาล ลดหรื องดการใช้ยา สามารถหลีกเลียงการนํายาเคมีเข้าร่ างกายได้ นอกจากนัน ยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และเครื องนุ่ งห่ มได้ ส่ งผลต่อสุ ขภาพกายทีมีพลังมากขึน ทํากิจกรรมการงาน
ได้มากขึน สุ ขภาพใจทีเป็ นสุ ขมากขึน ต่อยอดพัฒนาสู่ การเป็ นจิตอาสา
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2. ด้านจิตใจ
สุ ขภาวะทางจิตเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน บอกเล่าได้ถึงความทุกข์ทีลดลง ความสุ ขที
เพิมขึ น ความโปร่ งโล่ งเบาสบายใจ มี ค วามเข้า ใจและวิธี ก ารคิ ดพิจารณาจัดการความกลัวและ
ความเครี ยดทีเหมาะสมได้ (ไม่กลัวโรค ไม่กลัวตาย ไม่เร่ งผล ไม่กงั วล) พิจารณาวางใจและยกจิตได้
สู งขึน มีจิตทีอยากช่วยเหลือผูอ้ ืน มีความเชื อมันและศรัทธาในแนวทางการแพทย์วิถีพุทธ มีความ
เชือและเข้าใจในกฎแห่งกรรมและผลของกรรมทีชัดเจนมากขึน มันใจในการมีและการใช้ชีวิตทีเรี ยบง่าย
และพอเพียง และการนําแนวทางการแพทย์วถิ ีพุทธไปปฏิบตั ิต่อได้อย่างต่อเนือง
3. มิตรสหายและสังคมสิ งแวดล้อม
สุ ขภาวะทางสังคมเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน มีจิตใจเอือเฟื อเกือกูลผูอ้ ืน ใช้ชีวิตประหยัด
พอเพียง ได้รับการสนับสนุนทางสังคม บอกเล่าถึงความรู ้สึกว่าสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
สุ ขภาวะทางสังคม เปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน เชือมันในการเป็ นหมอดูแลรักษาตนได้
มีทกั ษะการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพตนเอง ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวและครอบครัวลดลงได้ ใช้ชีวิตทีประหยัด
พอเพียงและเรี ยบง่ายขึน มีจิตใจเอือเฟื อเกือกูลผูอ้ ืน ให้คาํ แนะนําบอกต่อผูท้ ีสนใจหลักการแพทย์
วิถีพุทธ อย่างเข้าใจสภาพจิตของผูท้ ีอยากหรื อต้องการได้รับการแนะนําช่ วยเหลือ สามารถจัดสรร
เวลาช่วยเหลือผูอ้ ืนได้มากขึนอย่างเป็ นสุ ข สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขและเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูอ้ ืนมากขึน
4. จิตใจทีดีงาม
สุ ขภาวะทางปั ญญา (จิตวิญญาณ) เปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน ประเมินจากการบอกเล่า
และพฤติ กรรมที แสดงออกถึ งความสามารถในการเข้าใจชี วิต มี ค วามเชื อมันในคุ ณ งามความดี
การให้อภัยการมีความหวังมีความรักต่อตนเองและผูอ้ ืน
สุ ขภาวะทางปั ญญา (จิตวิญญาณ) เปลียนแปลงไปในทางทีดี ขึน ได้ศึกษาและเข้าใจวิธีการ
ลดละเลิกกิเลส ทีสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง และเห็นผลจากการปฏิบตั ิวา่ กิเลสลดละเลิกได้จริ ง มีพฤติกรรมที
แสดงออกถึงความสามารถในการพัฒนาด้านศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณอย่างเต็มที มีความเข้าใจ
ชีวติ และชีวติ ทีเปลียนแปลงไปในทางทีเจริ ญขึน สามารถเห็นและลดความโลภ โกรธ หลงของตน
ได้อย่างชัดเจน มีความเข้าใจได้ชดั เจนขึนและเชื อมันในเรื องของกรรมและผลของกรรม (วิบาก)
มีความเชือมันในการกระทําและผลของการกระทําเท่านันทีจะส่ งผลอยูต่ ลอดเวลา การสร้างแต่คุณงาม
ความดี การให้อภัย มีความเมตตาต่อตนเองและผูอ้ ืน ด้วยการทําประโยชน์ให้ผอู ้ ืนได้อย่างเป็ นสุ ข
ให้ความสําคัญกับพัฒนาศักยภาพทางด้านจิ ตวิญญาณอย่างเต็มที โดยมาพัฒนาตนเป็ นจิ ตอาสา
แพทย์วิถี พุท ธ เพือฝึ กฝนความเป็ นพุทธะ ผูร้ ู ้ ผูต้ ืน ผูเ้ บิกบาน ในตน พร้อมทําประโยชน์ช่วยเหลือ
มวลมนุษยชาติ
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จากการศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ระหว่าง
พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ ช้ก ารแพทย์วิถี พุท ธ สถาบันบุ ญนิ ย ม ในประเด็น “สุ ข ภาวะของผูใ้ ช้
การแพทย์วิถีพุทธ” ที ได้บนั ทึกไว้จาํ นวน 1,542 กรณี ศึกษา พบว่าผูใ้ ช้หลักการแพทย์วิถีพุทธ
มีสุขภาวะเปลียนแปลงในทางทีดีขึน ด้วยองค์ประกอบทีแตกต่างกัน ซึ งสามารถสรุ ปเป็ นหลักปั จจัย
องค์ประกอบการใช้หลักการแพทย์วถิ ีพุทธ หรื อ องค์ประกอบการใช้เทคนิค 9 ข้อ ได้ดงั นี
1. การปรั บ สมดุ ล ร้ อนเย็น ละบาป บําเพ็ญบุ ญ การทําจิ ตใจให้ผ่องใส (หยุดชัว ทํา ดี
ละบาป บําเพ็ญบุญ คบมิตรดี สร้ างสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี (มีศีล สมาธิ ปั ญญา) ด้วยการปฏิ บตั ิ
อธิ ศีล อธิ จิต อธิ ปัญญา
2. การรักษาโรคหรื ออาการไม่สบาย เป็ นการรักษาทีต้นเหตุของโรคหรื ออาการไม่สบาย
(ละเหตุทุกข์ได้เป็ นสุ ขในทีทังปวง (ขุ.ธ.25/59) ละทุกข์ทงปวงได้
ั
เป็ นความสุ ข (ขุ.ธ.25/33) หรื อคือ
การดับทุกข์ ให้ดบั ทีเหตุแห่งทุกข์ เมือทุกข์ดบั โรคก็จะดับ)
3. ใช้สิงทีประหยัดเรี ยบง่าย ใกล้ตวั ปลอดภัย และใช้ทรัพยากรในท้องถิน
4. หมอทีดีทีสุ ดในโลก คือ ตัวคุ ณเอง เมือนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง สามารถหายได้จริ ง และ
ไม่มีโทษหรื อผลข้างเคียงและพิษภัย (side effects)
5. เห็ นผลได้เร็ ว ทําเอาเองได้ในการรักษาโรคได้ทุกโรค คือ เห็ นผลได้ทนั ที ในขณะ
ทีทํา หรื อขณะทีรอส่ งผล (หลังการกระทําแล้ว) โดยใช้เวลาที น้อยทังในขณะทีทําและขณะที รอ
ส่ งผล
6. ความศรัทธา ผูใ้ ช้มีศรัทธา ต่อตนเองว่าตนสามารถปฏิ บตั ิได้ ต่อผูว้ ิจยั (ผูบ้ ูรณาการ
หลักการวิถีพุทธ) และหมู่กลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ (มิตรสหายสังคมสิ งแวดล้อมดี) และต่อหลัก
ปฏิบตั ิ เทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ความศรัทธานีทีจะช่วยทําให้หายโรคได้เร็ ว
7. มี เ ทคนิ ค การทํา ใจให้ห ายโรคเร็ ว คื อ อย่า กลัว โรค อย่า กลัว ตาย อย่า เร่ ง ผล และ
อย่ากังวล
8. ทุกสิ งทุกอย่างในโลกนี มีแต่กรรมและวิบากเท่านัน ทีส่ งผลตลอดเวลา จึงต้องเรี ยนรู ้
เรื องกรรมและวิบากให้แจ่มแจ้ง
9. การลดกิ เลส (กามและอัตตา) ช่ วยรักษาโรคได้ หรื อ การปรับเปลี ยนพฤติกรรมจาก
พฤติกรรมทีเป็ นโทษ มาสู่ พฤติกิรรมทีเป็ นประโยชน์ จะทําให้โรคหรื ออาการไม่สบายต่าง ๆ ลดลง
ทุเลาได้
10. โรคทุ ก โรคสามารถรั ก ษาให้ห ายได้ด ้ว ยเทคนิ ค การปรั บ สมดุ ล ตามหลัก การ
แพทย์วิถีพุทธ 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) เนื องจากเป็ นการรักษาทีต้นเหตุของโรคหรื ออาการไม่สบาย แต่
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ไม่ใช่จะใช้ได้เหมือนกันทุกคน ทังนีขึนอยูก่ บั เหตุปัจจัยองค์ประกอบทีสังเคราะห์เป็ นต้นเหตุขึนมา
ของแต่ละคน สรุ ปเป็ นตารางดังนี
ตารางที 14 แสดงความเหมือนและแตกต่างของสาเหตุของโรคและวิธีการรักษา
สาเหตุ
โรค
เหมือนกัน
แตกต่างกัน

เหมือนกัน
1. ใช้วธิ ี การรักษาเหมือนกัน
3. ใช้วธิ ี การรักษาเหมือนกัน

แตกต่ างกัน
2. ใช้วธิ ี การรักษาแตกต่างกัน
4. ใช้วธิ ี การรักษาแตกต่างกัน

1. โรคเดียวกัน รักษาเหมือนกัน เนืองจากสาเหตุเหมือนกัน
2. โรคเดียวกัน รักษาต่างกัน เนื องจากสาเหตุต่างกัน
3. โรคต่างกัน รักษาเหมือนกัน เนืองจากสาเหตุเหมือนกัน
4. โรคต่างกัน รักษาต่างกัน เนื องจากสาเหตุต่างกัน
11. ผูว้ จิ ยั ได้ปฏิบตั ิให้เห็นว่าเป็ น “ตัวอย่างของผูท้ ีปฏิบตั ิได้จริ ง” ในองค์ประกอบทุกข้อ
ข้างต้นทีตรงกับสํานวนของหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ คือ “พึงตนและทําตัวอย่างทีตน ช่วยคนทีศรัทธา”

สรุป
การศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ.
2538-2558 ของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธสถาบันบุญนิยม ในประเด็น “สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ”
มีขอบเขตด้านพืนทีการศึกษาจากจดหมายเหตุ คือ เอกสารบันทึกแบบต่าง ๆ อันได้แก่ หนังสื อและ
แผ่นพับที เผยแพร่ เกี ยวกับความรู ้ และหลักการแพทย์วิถีพุทธ งานวิจยั เกี ยวกับหลักการแพทย์วิถี
พุ ท ธ แบบบั น ทึ ก แลกเปลี ยนประสบการณ์ ก ารใช้ ก ารแพทย์ วิ ถี พุ ท ธ แบบบัน ทึ ก ข้ อ มู ล
จิ ต อาสาแพทย์วิถี พุ ท ธหรื อ ผูท้ ี ใช้ก ารแพทย์วิ ถี พุ ท ธ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก จากการแลกเปลี ยน
ประสบการณ์การใช้การแพทย์วิถีพุทธ ใบสมัครและใบประเมินผลการอบรมค่ายสุ ขภาพแพทย์วิถีพุทธ
การแลกเปลียนประสบการณ์และข้อมูลการดูแลสุ ขภาพผ่านสื อออนไลน์ ทางเวปไซด์ ยูทูป เฟสบุ๊ค
ไลน์ และสื ออิเล็คทรอนิคแบบต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการแพทย์วถิ ีพุทธ ระหว่าง พ.ศ. 2538-2558
พบว่าข้อมูล “สุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ” ทีได้รวบรวมจากบันทึกประวัติศาสตร์ ไว้
ในปี ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2558 มีจาํ นวนทังสิ น 63,399 รายการ และทีได้นาํ มารวบรวมในงานวิจยั
ดุษฎีนิพนธ์ “จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ” นี มีจาํ นวน 1,542 กรณี ศึกษา มีจาํ นวนโรค
หรื ออาการแสดงรวมจํานวน 2,316 โรคหรื ออาการแสดง

499
ผลสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธทีได้มาปรับภาวะร้อนเย็นทีไม่สมดุลตามหลักการ
แพทย์วิถีพุทธ ด้วยเทคนิ คการปรับสมดุล 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) พบว่าสาเหตุหลักทีทําให้เกิดโรคหรื อ
อาการเจ็บป่ วย ตามหลักแพทย์วิถีพุทธเกิดจาก 5 ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ความร้อนเย็นไม่สมดุล
ด้านวัตถุ 2) ทําบาปหรื ออกุศลกรรม 3) การไม่บาํ เพ็ญบุญกุศล 4) ความกลัว ความใจร้อน ความวิตก
กังวล และความเศร้ าหมอง และ 5) การคบมิตรสหายทีไม่ดี การอยู่ในสังคมสิ งแวดล้อมไม่ดี โดย
สามารถแก้ไขโรคทุ กโรคและอาการทุ กอาการด้วยหลักการแพทย์วิถีพุทธ ได้เห็ นผลสุ ขภาวะที
เปลียนแปลงได้ในทางทีดีขึนในแต่ละบุคคลในทัง 4 ด้าน คือ 1) ร่ างกาย 2) จิตใจ 3) มิตรสหายและ
สัง คมสิ งแวดล้อม (สัง คม) 4) มี จิ ต ใจที ผาสุ ก (ปั ญ ญา (จิ ต วิญ ญาณ) ที เจริ ญขึ น) โดยมี ก าร
เปลียนแปลงทางด้านร่ างกายในทางทีดีขึน คือ หายจากโรคหรื ออาการแสดงจํานวนร้อยละ 30.74 มี
การเปลี ยนแปลงในทางที ดี ขึนร้ อยละ 59.67 ไม่มีการเปลี ยนแปลง (หรื อเท่าเดิ ม) ร้ อยละ 0.13
เปลี ยนแปลงแบบแย่ลงร้ อยละ 0.09 และไม่ มีผลร้ อยละ 9.37 ซึ งถ้าบุ คคลนัน ๆ ได้ปฏิ บตั ิ ตาม
หลักการแพทย์วถิ ีพุทธ ได้อย่างเชือมันได้จริ ง และเมือนําไปปฏิบตั ิได้อย่างต่อเนื องจนเข้าใจถึงเรื อง
ของกรรมและวิบาก (ผลของการกระทําอย่างแจ่มแจ้ง) ก็จะสามารถพบกับความสุ ขกายใจ เบาสบาย
และมี กาํ ลังได้อย่างผาสุ ก อิ มเอิ บเบิ กบานแจ่มใส
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