
 

 

บทที� 6 
สุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วถิีพทุธ  

 

การวิจยัเรื�อง “จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ” นี เป็นการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
คือ 1) ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 
ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม 2) ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ
เพื�อมวลมนุษยชาติ และ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วิถีพุทธ และสร้าง
ยทุธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

จากการศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง  
พ. ศ. 2538-2558 ของผูใ้ช้การแพทย์วิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม ในประเด็น “สุขภาวะของผูใ้ช้
การแพทยว์ิถีพุทธ” มีขอบเขตดา้นพื นที�การศึกษาจากจดหมายเหตุ คือ เอกสารบนัทึกแบบต่าง ๆ 
อนัได้แก่ 1) หนังสือและแผ่นพบัต่าง ๆ ที�เผยแพร่เกี�ยวกบัความรู้และหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
2) งานวิจยัเกี�ยวกบัการแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม 3) แบบบนัทึกแลกเปลี�ยนประสบการณ์การ
ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ 4) แบบบนัทึกขอ้มูลจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ 5) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากการ
แลกเปลี�ยนประสบการณ์การใช้การแพทยว์ิถีพุทธ ที�บนัทึกไวใ้นรูปของเอกสาร เอ็มพีสามและ
วิดีโอ 6) ใบสมคัรและใบประเมินผลการอบรมค่ายสุขภาพการแพทยว์ิถีพุทธ 7) การสัมภาษณ์
แลกเปลี�ยนประสบการณ์และขอ้มูลการดูแลสุขภาพผา่นสื�อออนไลน์ทางเวปไซด์ ยทููป เฟสบุ๊ค ไลน์ 
และสื�ออิเล็คทรอนิคแบบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ถีิพุทธ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 
 

ฐานข้อมูลสุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วถิีพทุธ  
การรวบรวมขอ้มูลสุขภาวะของผูใ้ช ้การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุเอกสาร 

และสื�อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2538-2558 ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม  
ไดร้วบรวมและจดัแยกตามประเภทของฐานขอ้มูลประเภทต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางที� 8 “ฐานขอ้มูล
บนัทึกสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ (เชิงปริมาณและคุณภาพ)” จากนั นนาํขอ้มูลผลการใช้
การแพทยว์ิถีพุทธที�ได้บนัทึกไวใ้นลกัษณะรูปแบบบนัทึกของ “กรณีศึกษาประสบการณ์การใช้
การแพทยว์ถีิพุทธ ของทั งผูป่้วยและผูไ้ม่ป่วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ” มาวิเคราะห์สังเคราะห์เนื อหา 
ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทย์
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แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื นบ้าน แนวคิดสุขภาพบุญนิยม แนวคิดทฤษฎี
เกี�ยวกบัสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกนัขา้ม รวมทั งแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็น
องคร์วม โดยใชก้ารพรรณนาอยา่งลุ่มลึก (Thick Description) และสถิติร้อยละในบางช่วงดงันี  

 
ตารางที� 8 ฐานขอ้มูลบนัทึกสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ประเภทฐานข้อมูลบันทกึประวตัิศาสตร์ 
สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ  

จํานวนข้อมูล (ราย) 
เดือน/ปี 
ที�บันทึก  

ประชากรที�
ลงทะเบียน 

ประชากรที�ได้ 
บันทกึข้อมูลสุขภาวะ 

ปริมาณ คุณภาพ 
1. หนงัสือ “ถอดรหสั สุขภาพ เล่ม 1  

ร้อน-เยน็ ไม่สมดุล” (ภาคผนวก จ) 29 29 29 2550 
2. หนงัสือ “ถอดรหสั สุขภาพ เล่ม 2  

ความลบัฟ้า” (ภาคผนวก ฉ) 87 87 87 2551 
3. หนงัสือ “งานวิจยัวทิยานิพนธ์ ความเจบ็ป่วย

กบัการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลกัการแพทยท์างเลือกวถีิพุทธ ของ
ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร” 
- ผลการศึกษาวจิยัขอ้มูลทางสถิติของผู ้

เขา้รับการอบรม 
- ผลการศึกษาวจิยัขอ้มูลทางสถิติชุดที� 2 
- การวเิคราะห์ทางสถิติของขอ้มูลชุดที� 3 
- ผลการศึกษาวจิยัขอ้มูลชุดที� 4 สัมภาษณ์ 

12,203 
2,152 
1,897 

16,252 

1,397 
1,359 
499 
104 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 

39 

2538-2551 
2552 

1-6 / 2553 
2538-2553 

4. หนงัสือผลการวิจยั “แพทยว์ถีิธรรมกบัการ
สร้างสุขภาวะในเรือนจาํ” จงัหวดันครพนม  200 104 48 2557 

5. หนงัสือผลการวิจยั “แพทยว์ถีิธรรมกบัการ
สร้างสุขภาวะในเรือนจาํ” จงัหวดัภูเก็ต 341 250 91 2558 
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ตารางที� 8 (ต่อ) 

ประเภทฐานข้อมูลบันทกึประวตัิศาสตร์ จํานวนข้อมูล (ราย) เดือน/ปี 
ที�บันทึก  

สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ  
ประชากรที�
ลงทะเบียน 

ประชากรที�ได้ 
บันทกึข้อมูลสุขภาวะ 

ปริมาณ คุณภาพ 
6. การวจิยัผลของโปรแกรมการกาํกบัตนเองที�

ประยกุตก์ารแพทยว์ถีิพุทธต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองและระดบัความดนัโลหิตในผูที้�
เสี�ยงต่อโรคความดนัโลหิตสูง - 30 - 2557 

7. การแลกเปลี�ยนประสบการณ์การใชแ้พทยว์ถีิ
พุทธ ผา่นสื�อออนไลน์-ยทููป 121 121 121 2553-2558 

8. สื�อออนไลน์-ถามตอบปัญหาและแนะนาํการ
ดูแลสุขภาพผา่นเฟสบุค๊แพทยว์ถีิธรรม และ
หมอเขียวแฟนคลบั 146 146 146 2553-2558 

รวมรายการบันทกึที�เผยแพร่สู่สาธารณชน 33,428 4,126 561 
9. แบบบนัทึกสัมภาษณ์แลกเปลี�ยนประสบการณ์

การใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธของผูเ้ขา้อบรมค่าย
สุขภาพการแพทยว์ถีิพุทธ 132 38 38 

2552  
- 2558 

10.  แบบบนัทึกกรณีศึกษาที�ไดแ้นะนาํโดยจิต
อาสาและนกัศึกษาแพทยว์ถีิพุทธ 417 417 417 

2555  
- 2558 

11.  แบบบนัทึกกรณีศึกษาของผูใ้ชก้ารแพทย ์
วถีิพุทธ 382 382 382 

2553  
- 2558 

12.  แบบสอบถามประสบการณ์การใชก้ารแพทย ์
วถีิพุทธเทคนิค 9 ขอ้ (รวมผูเ้ป็นจิตอาสา) 197 130 130 2557 

13.  ใบสมคัรผูเ้ขา้รับการอบรมและใบประเมินผล
ค่ายสุขภาพของสวนป่านาบุญ 1 27,800 78 - 2538 - 2557 

14.  แบบบนัทึกประสบการณ์ของเครือข่ายแพทย์
วถีิพุทธ-ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 9 9 9 2551-2557 
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ตารางที� 8 (ต่อ)  

ประเภทฐานข้อมูลบันทกึประวตัิศาสตร์ จํานวนข้อมูล (ราย) เดือน/ปี 
ที�บันทึก  

สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ  
ประชากรที�
ลงทะเบียน 

ประชากรที�ได้ 
บันทกึข้อมูลสุขภาวะ 

ปริมาณ คุณภาพ 
15. สรุปผลการเปลี�ยนแปลงสุขภาพจากการจดั 

ค่ายแพทยว์ถีิธรรมภาคเหนือ ณ โรงเรียน 
แจซ้อ้นวทิยา อาํเภอเมืองปาน จงัหวดัลาํปาง 584 138 - 2557 

16. แบบบนัทึกประสบการณ์ของเครือข่าย 

แพทยว์ถีิพุทธ - หน่วยงานแพทยว์ถีิธรรม 
โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 25 25 5 

2555 
- 2558 

17. ผลการตรวจสารเคมีในเลือดในค่ายสุขภาพ
แพทยว์ถีิธรรม ณ สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอ
ดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 200 200 - 2555 

18. นวตักรรม “การลดสารเคมีโดยนํ าสมุนไพร
ฤทธิf เยน็สดจากธรรมชาติ” โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไคร้ ตาํบลบึงวชิยั 
อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 225 225 - 2557 

รวมรายการบันทกึที�ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน 29,971 1,642  981  2553-2558 

รวมรายการทั<งหมด 63,399 5,768 1,542   

 
จากตารางที� 8 พบว่าขอ้มูล “สุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ” ที�ไดบ้นัทึกไวแ้ละ

ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่สู่สังคมสาธารณชน ในปีระหว่างปี พ.ศ. 2538-2558 มีประชากรจาํนวน 
33,428 รายการ เป็นรายการในเชิงปริมาณมีจาํนวน 4,126 รายการ และเชิงคุณภาพมีจาํนวน 561 
รายการ และบนัทึกในส่วนที�ยงัไม่ได ้มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สังคมสาธารณชนในวงกวา้ง  
ในระหว่างปี พ.ศ. 2538-2558 แต่เป็นที�รับรู้กนัอยู่ในกลุ่มผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธหลกั ๆ คือ ผูว้ิจยั 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ผูใ้ช้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ในการดูแลสุขภาพทั งที�เป็นเครือข่ายแพทย ์
วถีิพุทธในประเทศและต่าง ประเทศและประชาชนทั�วไปที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ มีประชากรจาํนวน 
29,971 รายการ เป็นรายการในเชิงปริมาณมีจาํนวน 1,642 รายการ และเชิงคุณภาพมีจาํนวน 981 รายการ 
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รวมขอ้มูล “สุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม” ทั งสิ น 63,399 รายการ ใน 
เชิงปริมาณมีจาํนวน 5,768 รายการ และเชิงคุณภาพมีจาํนวน 1,542 รายการ โดยกรณีศึกษาของผูใ้ช้
การแพทยว์ถีิพุทธ ที�ไดร้วบรวมและบนัทึกเป็นบางส่วนในงานดุษฎีนิพนธ์ “จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
เพื�อมวลมนุษยชาติ”นี  ในภาคผนวก ก มีทั งสิ น 1,481 กรณีศึกษา 

 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติของผู้ใช้การแพทย์วถิีพุทธ  
ผลการศึกษาสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ จากการรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลความ

เจ็บป่วยและผลการรักษา ตามบนัทึกผลงานวิจยัและเอกสารสําคญัและสื�อต่าง ๆ ที�ทางศูนยเ์รียนรู้
สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญทั ง 5 ศูนยเ์รียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ และ
เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธทั�วประเทศและต่างประเทศ ที�ผูว้จิยัไดน้าํปฏิบติัโดยนาํองคค์วามรู้การแพทย์
วิถีพุทธที�ไดค้น้พบและบูรณาการตามที�ไดน้าํเสนอในบทที� 5 นั นมาดาํเนินกิจกรรมการเผยแพร่
ช่วยเหลือเกื อกูลมนุษยชาติ พร้อมกับทาํการสื�อสารในกลุ่มเครือข่ายแพทย์วิถีพุทธทั งในและ
ต่างประเทศและต่อสาธารณะทุกรูปแบบเช่น การจดัค่ายอบรมสุขภาพ การแนะนาํแบบปากต่อปาก 
หนงัสือ วารสาร แผ่นพบั ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ยูทูฟ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นตน้  
แบบไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ (“ศูนยบ์าทรักษาทุกโรค”) ต่อประชาชนทั�วไป ตลอดระยะเวลา  
20 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2538-2558 ซึ� งในบางกิจกรรมนั น ผูว้ิจยัและหรือจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธและหรือ
เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธทั งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีการจดัทาํการวิจัยและเก็บบนัทึก  
ผลสุขภาวะจากการใช้แพทย์วิถีพุทธในเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยเป็นระยะ ๆ ที�เห็นผลการ
เปลี�ยนแปลงของสุขภาวะไปในทางที�ดีขึ นที�เกิดขึ นไดจ้ริง ที�สามารถนาํมาสรุปผลเสนอได ้ดงัที�ได้
เก็บรวบรวมไว ้ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2538-2558 ซึ� งรวมข้อมูล “สุขภาวะของผูใ้ช้การแพทย์วิถีพุทธ 
สถาบนับุญนิยม” ทั งสิ น 63,399 รายการโดยเลือกสุ่มอยา่งง่าย กรณีศึกษาของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ 
ที�ได้รวบรวมในงานดุษฎีนิพนธ์ “จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ” นี  มีทั งสิ น 1,542 
กรณีศึกษา ซึ� งจากการรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงระบบและเชิงปริมาณ พบวา่กรณีศึกษาส่วนใหญ่
มีมากกว่า 1 โรคอาการ และอาการแสดง รวมทั งหมดเป็น 2,316 โรคอาการและอาการแสดงซึ� ง
สามารถจาํแนกตามปัญหาความเจ็บป่วยดา้นร่างกายแยกตามโรคอาการและอาการแสดง (ICD 10) 
เป็นจาํนวนและร้อยละของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ ระหว่างปี พ.ศ 2538-2558 ดงัตารางที� 9 จาํนวน
และร้อยละของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2558 จาํแนกตามปัญหาความเจ็บป่วย
ดา้นร่างกายแยกตามโรคอาการและอาการแสดงตาม ICD 10 ตารางที� 10 ผลการใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ มี
การเปลี�ยนแปลงในทิศทางที�ดีขึ นได ้และตารางที� 11 และผลการศึกษาสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทย์
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วิถีพุทธตามปัญหาความเจ็บป่วยดา้นร่างกายแยกตามโรคอาการและอาการแสดง (ICD 10) เป็น
จาํนวนและร้อยละระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2558 ดงันี  

 
ตารางที� 9  จาํนวนและร้อยละของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ ระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2558 จาํแนกตาม

ปัญหาความเจบ็ป่วยดา้นร่างกายแยกตามโรคอาการและอาการแสดงตาม ICD 10 
 

กลุ่มโรคหรือ 
อาการเจ็บป่วย 

ชาย หญงิ ไม่ระบุ รวมทั<งหมด 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.โรคติดเชื อและ
โรคปรสิตบางโรค 

24  3.80 41  2.55 3   3.95 68  2.94 

2. มะเร็งและ 
เนื องอก 

37  5.86 117  7.27 4  5.26 158  6.82 

 3. โรคของเลือด
และอวยัวะสร้าง
เลือดและความ
ผดิปกติบางอยา่ง
ของกลไก
ภูมิคุม้กนั 

2  0.32 14  0.87 -  0.00 16  0.69 

4. โรคของต่อม- 
ไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม 

64  10.14 137  8.51 4  5.26 205  8.85 

5. ความผดิปกติ
ทางจิตและ
พฤติกรรม 

1  0.16 5  0.31 -  0.00 6  0.26 

6. โรคของระบบ
ประสาท 

22  3.49 107  6.65 5   6.58 134  5.79 

7. โรคของตาและ
อวยัวะเคียงลูกตา 

6  0.95 42  2.61 2  2.63 50  2.16 

8.โรคของหูและ 
ปุ่มกระดูกกกหู  

2  0.32 6  0.37 -  0.00 8  0.35 
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ตารางที� 9 (ต่อ)  

กลุ่มโรคหรือ 
อาการเจ็บป่วย 

ชาย หญงิ ไม่ระบุ รวมทั<งหมด 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

9.โรคของระบบ
ไหลเวยีนโลหิต 

57  9.03 115  7.15 9  11.84 181  7.82 

10.โรคของระบบ
หายใจ 

33  5.23 79  4.91 2  2.63 114  4.92 

11. โรคของระบบ
ยอ่ยอาหาร 

49  7.77 114  7.09 3  3.95 166  7.17 

12.โรคของผวิหนงั
และเนื อเยื�อใต้
ผวิหนงั 

42  6.66 88  5.47 3  3.95 133  5.74 

13.โรคของระบบ
กลา้มเนื อโครงร่าง 
และเนื อเยื�อเกี�ยวพนั 

65  10.30 187  11.62 11  14.47 263  11.36 

14.โรคของระบบ
สืบพนัธ์ุและ
ระบบปัสสาวะ 

26  4.12 89  5.53 1  1.32 116  5.00 

15. อาการแสดง
และความผดิปกติ
ที�พบจากการตรวจ
ทางคลินิกและทาง
หอ้งปฏิบติัการมิไ ด ้
จาํแนกไวที้�ใด 

153 24.25 359 22.31 20 26.32 532 22.96 

16. การบาดเจบ็ 
การเป็นพิษ และ
ผลสืบเนื�อง
บางอยา่งจาก 
สาเหตุภายนอก 

31 4.91 60 3.73 - 0.00 91 3.93 
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ตารางที� 9 (ต่อ)  
 

กลุ่มโรคหรือ 
อาการเจ็บป่วย 

ชาย หญงิ ไม่ระบุ รวมทั<งหมด 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวมผู้มีโรคหรือ 
อาการไม่สบาย 

614 97.31 1,560 96.95 67 88.16 2,241 96.76 

17. ผูที้�มาดูแล
รักษาสุขภาพ 
(แขง็แรง) 

17 2.69 49 3.05 9 11.84 75 3.24 

รวมทั<งหมด 631 100.00 1,609 100.00 76 100.00 2,316 100.00 
 

ตารางที� 10 ผลการใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ มีการเปลี�ยนแปลงในทิศทางที�ดีขึ นได ้ดงันี  
 

ผลการใช้แพทย์วถิีพุทธ จํานวนโรคหรืออาการแสดง ร้อยละ 

หาย 712 30.74 

ดีขึ น 1,382 59.67 

เท่าเดิม 3 0.13 

แยล่ง 2 0.09 

ไม่มีผล 217 9.37 

รวม 2,316 100.00 
 

จากกรณีศึกษาผลสุขภาวะของการใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธที�ผูว้จิยัและจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
หรือผูช่้วยวจิยั ไดร้วบรวมจากบนัทึกประวติัศาสตร์จาํนวน 1,542 กรณีศึกษาหรือราย มีจาํนวนโรค
หรืออาการแสดงรวมจาํนวน 2,316 โรคหรืออาการแสดง พบว่า ผลสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทย ์
วถีิพุทธที�ไดม้าปรับภาวะร้อนเยน็ที�ไม่สมดุลตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ดว้ยเทคนิคการปรับสมดุล 
9 ขอ้ (ยา 9 เมด็) พบวา่มีสุขภาวะที�เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ นในแต่ละบุคคล ไดเ้ห็นผลสุขภาวะ
ที�เปลี�ยนแปลงไดใ้นแต่ละดา้น และหรือทั ง 4 ดา้น คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) มิตรสหายและสังคม
สิ�งแวดลอ้ม (สังคม) 4) มีจิตใจที�ผาสุก (ปัญญา (จิตวิญญาณ) ที�เจริญขึ น) และมีการเปลี�ยนแปลง
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ทางดา้นร่างกายในทางที�ดีขึ น คือ หายจากโรคหรืออาการแสดงจาํนวนร้อยละ 30.74 หรือมีจาํนวน
เท่ากบั 712 โรคหรืออาการแสดง จากจาํนวนทั งสิ น 2,316 โรคหรืออาการแสดง มีการเปลี�ยนแปลง
ในทางที�ดีขึ นร้อยละ 59.67 หรือมีจาํนวนเท่ากบั 1,382 โรคหรืออาการแสดง จากจาํนวนทั งสิ น 
2,316 โรคหรืออาการแสดง ไม่มีการเปลี�ยนแปลง (หรือเท่าเดิม) ร้อยละ 0.13 เปลี�ยนแปลงแบบ 
แย่ลงร้อยละ 0.09 และไม่มีผลร้อยละ 9.37 หรือมีจาํนวนเท่ากับ 217 โรคหรืออาการแสดง  
ซึ� งส่วนใหญ่เป็นผูที้�ไม่มีอาการป่วยไม่สบายแต่มาดูแลสุขภาพ ดงัแสดงในตารางที� 10 ขา้งตน้ และ
สามารถแยกเป็นตามกลุ่มโรคหลกั 24 กลุ่มอาการ ไดด้งัตารางที� 11 ต่อไปนี   
 
ตารางที� 11 ผลการศึกษาสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธตามปัญหาความเจบ็ป่วยดา้นร่างกาย 

แยกตามโรคอาการและอาการแสดง (ICD 10) เป็นจาํนวนและร้อยละ ระหวา่งปี พ.ศ. 
2538-2558 

 

โรคหรืออาการแสดง หาย ดีขึ<น เท่าเดิม แย่ลง ไม่มีผล รวม ร้อยละ 
1. มะเร็งชนิดต่าง ๆ (C00-D09) 
และเนื องอกที�พฤติกรรมไม่
ชดัเจน ณ จุดต่าง ๆ (D10-D48) 

36 
22.78 

114 
71.15 

- - 
8 

5.06 
158 6.82 

2. ความดนัโลหิตสูงไม่ทราบ
สาเหตุ (ปฐมภูมิ) (I10) 

30 
23.44 

83 
64.84 

1 
0.78 

- 
14 

10.94 
128 5.53 

3. ปวดไมเกรน เวยีนศีรษะ
และกลุ่มอาการปวดศีรษะ
แบบอื�น (G43, G44, R42, 
R51) 

52 
43.70 

60 
50.42 

 - -  
7 

5.88 
119 5.14 

4.โรคเกี�ยวกบัระบบทางเดิน
อาหาร (K20-K31, K21, K25, 
K29.6, K29.7, K40-K46, 
K50, K50-K52, K59) 

53 
46.09 

56 
48.70 

- - 
6 

5.22 
115 4.97 

5.โรคเกี�ยวกบัระบบทางเดิน
หายใจ (J00, J10, J11, J30.1, 
J30.4, J30-J39, J32, J35, J39, 
J39.3, J40) 

37 
32.46 

73 
64.04 

- - 
4 

3.51 
114 4.92 
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ตารางที� 11 (ต่อ)  

โรคหรืออาการแสดง หาย ดีขึ<น เท่าเดิม แย่ลง ไม่มีผล รวม ร้อยละ 
6. ปวด มิไดจ้าํแนกไวที้�ใด 
(R52) 

33 
29.46 

73 
65.18 -  -  

6 
5.36 

112     4.84 

7. โรคเกี�ยวกบัผวิหนงั (เช่น 
L00-L08, L20-L30, L80-L99 
เป็นตน้)  

36 
35.29 

61 
59.80 

- - 
5 

4.90 
102 4.40 

8.โรคเกี�ยวกบัหลงัและ
กระดูกสันหลงั (M40-M54, 
M41, M46.9, M50, M51, 
M51.9, M54) 

25 
25.25 

68 
68.69 

- - 
6 

6.06 
99 4.27 

9.โรคเกี�ยวกบัขอ้ (M00-M25, 
M05.3, M06, M10, M15, 
M17, M19, M24, M25, 
M25.2) 

22 
22.22 

69 
69.70 

- - 
8 

8.08 
99 4.27 

10.เบาหวานที�ไม่ระบุ
รายละเอียด(E14) 

25 
28.41 

49 
55.68 

 - -  
14 

15.91 
88 3.80 

11. ไขจ้ากสาเหตุอื�นและ 
ไม่ทราบสาเหตุ (R50) 

27 
43.55 

33 
53.85 

- - 
2 

3.23 
62 2.68 

12.ความผดิปกติของเมตะบอ
ลิซึมของไลโปโปรตีนและ
ภาวะไขมนัในเลือดอื�น (E78) 

15 
26.32 

35 
61.40 

-  -  
7 

12.28 
57 2.46 

13. อาการและอาการแสดงที�
เกี�ยวกบัระบบไหลเวยีน
โลหิตและระบบหายใจ 
(R00-R09, R04, R05, R06, 
R07, R09) 

16 
30.77 

36 
69.23 

- - - 52 2.24 

14. ไตอกัเสบ กลุ่มอาการ
ของไตพิการและไตพิการ 
(N00-N29) 

12 
24.49 

34 
69.39 

- - 3 
6.12 

49 2.12 
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ตารางที� 11 (ต่อ) 

โรคหรืออาการแสดง หาย ดีขึ<น เท่าเดิม แย่ลง ไม่มีผล รวม ร้อยละ 

15. อาการและอาการแสดงที�
เกี�ยวกบัระบบยอ่ยอาหารและ
ทอ้ง (R10-R19, R14, R19) 

21 
47.73 

22 
50.00 

- - 
1 

2.27 
44 1.90 

16. ภูมิแพ ้ไม่ระบุรายละเอียด
(T78.4) 

14 
35.00 

23 
57.50 

 - -  
3 

7.50 
40 1.73 

17. ปวดทอ้งและปวดอุง้เชิง
กราน (R10) 

12 
37.50 

18 
56.25 

 - -  
2 

6.25 
32 1.38 

18. โรคอว้นและภาวะโภชนา 
การเกิน (E65-E68, E66, E66.9) 

4 
12.90 

26 
83.87 

- - 
1 

3.23 
31 1.34 

19. โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง
เนื�องจากไวรัส (B20-B24) 

- 
21 

91.30 
- 

2 
8.70 

- 23 0.99 

20. โรคเกี�ยวกบัตบั และตบัอ่อน  
(K70-K87) 

6 
27.27 

15 
68.18 

- - 
1 

4.55 
22 0.95 

21. ริดสีดวงทวาร (I84) 8 
36.36 

14 
63.64 

 -  - -  22 0.95 

22. อาการและโรคเกี�ยวกบัหวัใจ 
(I20, I25, I32, I42, I49.9, I51, 
I51.7, I47)  

3 
15.79 

13 
68.42 

- - 
3 

15.79 
19 0.82 

23. กลุ่มอาการอมัพาตแบบอื�น 
(G83) 

2 
18.18 

7 
63.64 

1 
9.09 

 - 
1 

9.09 
11 0.47 

24. วณัโรคทุกชนิด (A15 - A19) 
- 

2 
100 

- - - 2 0.09 

25. อาการและโรคอื�น ๆ  223 
34.68 

377 
58.81 

1 
0.16 

- 
40 

6.22 
641 27.68 

26. ดูแลสุขภาพ 
- - - - 

75 
100 

75 3.24 

รวมจาํนวน 712 1,382 3 2 217 2,316 100 
รวมร้อยละ (%) 30.74 59.67 0.13 0.09 9.37 100  
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จากตารางที� 11 พบวา่ จากการศึกษาผลสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธเชิงปริมาณดงั
ตารางขา้งตน้ จาํนวน 2,316 โรคหรืออาการแสดง พบวา่มีสุขภาวะที�เปลี�ยนแปลงไปดา้นร่างกาย
ในทางที�เป็นประโยชน์ คือ หายจากโรคหรืออาการแสดง เป็นจาํนวนร้อยละ 30.74 หรือจาํนวน 712 
โรคหรืออาการแสดง และมีการเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ นร้อยละ 59.67 หรือจาํนวน 1,382 โรค
หรืออาการแสดง จากจาํนวนทั งสิ น 2,316 โรคหรืออาการแสดง ตามลาํดบั โดยมีโรคหรืออาการ
แสดงที�ไม่แสดงผลการเปลี�ยนแปลง (เท่าเดิม) และแย่ลง ร้อยละ 0.13 และ 0.09 ตามลาํดบั และเมื�อ
วิเคราะห์โดยแยกตามโรคอาการและอาการแสดง (ICD 10) พบวา่ จากกรณีศึกษาทั งสิ นจาํนวน 
2,316 โรคหรืออาการแสดง พบเป็นมะเร็งชนิดต่าง ๆ (C00-D09) และเนื องอกที�พฤติกรรมไม่ชดัเจน ณ 
จุดต่าง ๆ (D10-D48) เป็นจาํนวนมากที�สุดอนัดบัแรก รองลงมาเป็นความดนัโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ 
(ปฐมภูมิ) (I10) เป็นอนัดบัสอง ปวดไมเกรน เวียนศีรษะและกลุ่มอาการปวดศีรษะแบบอื�น (G43, 
G44, R42, R51) เป็นอนัดบัสาม และโรคเกี�ยวกบัระบบทางเดินอาหาร (K20-K31, K21, K25, 
K29.6, K29.7, K40-K46, K50, K50-K52, K59) เป็นจาํนวนในลาํดบัถดัมา รวมร้อยละ 6.82, 5.53, 
5.14 และ 4.97 ตามลาํดบั 

ในส่วนของผลสุขภาวะจากการใชแ้พทยว์ถีิพุทธจากงานการวิจยัแพทยว์ิถีพุทธต่าง ๆ ที�มี
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการใช้การแพทยว์ิถีพุทธ ดงัแสดง 
รายละเอียดของผลของสุขภาวะในภาคผนวก ข โดยสามารถนาํผลการเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ น
ตามบทคดัยอ่มาสรุปในภาพรวมในแต่ละงานวจิยั ดงันี   

 
1. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรมเพื�อการพึ�งตน ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง เรือนจําจังหวัดภูเก็ต 
โดยใจเพชร กลา้จน (นกัศึกษาปริญญาเอก ยุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์) นิตยาภรณ์ สุระสาย (นกัศึกษาปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี) 

ผลการศึกษา พบวา่หลงัไดรั้บโปรแกรม กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉลี�ยพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพในด้านกายบริหาร การปรับสมดุลร่างกายด้วยอาหารและสมุนไพร การเอาพิษออกจาก
ร่างกาย ดา้นจิตใจ สังคม และการพฒันาจิตวญิญาณ ดีกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรมอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั < .001 ภาวะสุขภาพ ไดแ้ก่ ค่าดชันีมวลกาย ระดบัความดนัโลหิตตวับน ระดบัความ
ดนัโลหิตตวัล่าง ระดบันํ าตาลในเลือด ระดบัโคเลสเตอรอลระดบัไขมนัชนิดไม่ดี (แอลดีแอล) และ
ระดบัไขมนัชนิดดี (เอชดีแอล) มีค่าเฉลี�ยลดลงกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�
ระดบั < .05 ส่วนค่าระดบัไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ความรู้เรื� อง 
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การสร้างเสริมสุขภาพ และการรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
(r = .256 และ r = .502, p < .001) ปัจจยัที�ทาํนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพไดแ้ก่ การรับรู้
ความสามารถตนเองดา้นสังคม และการรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบติัสร้างเสริมสุขภาพ 
สามารถร่วมทาํนายไดร้้อยละ 36 ประสบการณ์และการเรียนรู้จากโปรแกรมทาํให้กลุ่มตวัอยา่งเกิด
การเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ นทั งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ 

2. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรมเพื�อการพึ�งตน ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง เรือนจํา
กลางนครพนม โดยนิตยาภรณ์ สุระสาย (Nittayaporn Surasai) พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ 

ผลการศึกษา พบว่าหลงัได้รับโปรแกรม กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉลี�ยความรู้ การรับรู้
ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในดา้นกายบริหาร การปรับสมดุลร่างกาย
ดว้ยอาหารและสมุนไพร การเอาพิษออกจากร่างกาย ดา้นจิตใจ สังคม และการพฒันาจิตวิญญาณ 
ดีกว่าก่อนไดรั้บโปรแกรมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั < .001 ภาวะสุขภาพ ไดแ้ก่ ค่าดชันี 
มวลกาย ระดับความดนัโลหิตตวับน ระดบัความดันโลหิตตวัล่าง ระดับนํ าตาลในเลือด ระดับ
โคเลสเตอรอล ระดบัไตรกลีเซอไรด์ มีค่าเฉลี�ยลดลงกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรมอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั < .05 ระดบัไขมนัชนิดไม่ดี (แอลดีแอล) มีค่าเฉลี�ยเพิ�มขึ นอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 
ระดบัไขมนัชนิดดี (เอชดีแอล) มีค่าเฉลี�ยลดลงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในระดบั .003 ความรู้เรื�อง
การสร้างเสริมสุขภาพ และการรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพ 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
(r = .295 และ r = .635, p < .001) ปัจจยัที�ทาํนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพไดแ้ก่ การรับรู้
ความสามารถตนเองด้านสังคม และการรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบติัสร้างเสริมสุขภาพ 
สามารถร่วมทาํนายไดร้้อยละ 48 ประสบการณ์และการเรียนรู้จากโปรแกรมทาํให้กลุ่มตวัอยา่งเกิด
การเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ นทั งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ 

3. ผลการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติของผู้รับการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ที�มีผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที�เปลี�ยนแปลงเข้าหาปกติ จากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยในระดับ
ปริญญาโท ที�ศึกษาเรื�อง “ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลัก
แพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ�งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่า 
นาบุญอาํเภอดอนตาล จังหวดัมุกดาหาร” ของผู้วจัิยในปี พ.ศ. 2553  
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ผลการวิจยัสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ดา้นสุขภาพ 4 เรื�องหลกัได้แก่ 1) สาเหตุของ
ความเจ็บป่วยตามหลกัแพทยท์างเลือกวิถีพุทธ 4 สาเหตุหลกั 9 สาเหตุย่อย 2) กลไกการเกิดและ 
การหายของโรคหรืออาการเจ็บป่วย ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ 3) กลุ่มอาการเจ็บป่วย  
ตามหลกัแพทยท์างเลือกวถีิพุทธ 5 กลุ่มอาการ 4) การปรับสมดุลเพื�อแกไ้ขปัญหาสุขภาพ ตามหลกั
แพทยท์างเลือกวิถีพุทธในแนวทาง “3 สูตรปรับสมดุล 4 กลวิธีหลกั 9 เทคนิค” การวิเคราะห์ 
ทางสถิติจากข้อมูลชุดที� 1 ประชากร พ.ศ. 2538-2551 จาํนวน 12,203 คน สุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
จาํนวน 1,397 คน พบว่าผูป่้วยมีอาการของความเจ็บป่วยลดน้อยลง จาํนวน 1,291 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 92.41 และการวิเคราะห์ข้อมูลชุดที�  2 จากประชากร พ.ศ. 2552 จํานวน 2,152 คน  
สุ่มตวัอย่างแบบง่าย จาํนวน 1,359 คน พบอาการเจ็บป่วยรวม 1,803 อาการ ภายใน 7 วนั อาการ
เจบ็ป่วยทุเลาลง 1,704 อาการ คิดเป็น ร้อยละ 94.51 และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งที�มีนํ าตาลในเลือดไขมนั
คอเลสเตอรอล และไขมนัไตรกลีเซอไรด์สูงผิดปกติ ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการเปลี�ยนแปลง
ลดลง ภายใน 5 วนั ร้อยละ 66.94, 85.71 และ 82.14 ตามลาํดบัระดบัความดนัโลหิตลดลง ภายใน  
5 วนั ร้อยละ 76.53 และนํ าหนักตวัลดลงร้อยละ 81.22 การวิเคราะห์ขอ้มูลชุดที� 3 เก็บรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาความเจ็บป่วยทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม  
จากประชากรระหวา่งวนัที� 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2553 จาํนวน 1,897 คน ที�สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
จาํนวน 499 คน พบอาการเจ็บป่วยรวม 886 อาการ ซึ� งอาการเจ็บป่วยทุเลาลง ภายใน 7 วนั  
691 อาการ คิดเป็นร้อยละ 77.99 และพบว่ากลุ่มตวัอย่างที�มีค่าที�มากผิดปกติของการทาํงานของตบั 
SGOT, SGPT ไขมนัคอเลสเตอรอล ไขมนัไตรกลีเซอไรด์ และไขมนัเลว (แอลดีแอล) ค่าผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบติั การลดลง ภายใน 5 วนั ร้อยละ 83.33, 100, 89.87, 81.94 และ 78.69 ตามลาํดบั  
กลุ่มตวัอย่างมีไขมนัดี (เอชดีแอล) เพิ�มขึ น ร้อยละ 78.69 ส่วนใหญ่มีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพไปในทางบวกมากขึ น และปัญหาความเจ็บป่วยดา้นจิตใจ เศรษฐกิจและสังคมลดน้อยลง 
และจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ตวัอยา่งผูเ้ขา้ค่ายฯ จาํนวน 39 คน พบว่า ผูป่้วยดว้ยโรคที�แพทยแ์ผน
ปัจจุบนัพยากรณ์โรควา่ไม่หายหรืออาการเจ็บป่วยธรรมดาที� ไม่ร้ายแรง ก็สามารถหายหรือทุเลาได้
ดว้ยการใช้วิธีการตามหลกัแพทยท์างเลือกวิถีพุทธ แมผู้ป่้วยระยะสุดทา้ย วิธีการนี ก็ช่วยลดความ
ทุกขท์รมานและเสียชีวติดว้ยความสงบ  

4. ผลของโปรแกรมการกํากับตนเองที�ประยุกต์การแพทย์วิถีพุทธต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเองและระดับความดันโลหิตในผู้ที�เสี�ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง (EFFECTS OF SELF-
REGULATION WITH APPLIED BUDDHIST MEDICINE ON HEALTH BEHAVIOR 
AND BLOOD PRESSURE FOR PEOPLE WITH PRE-HYPERTENSION) คณะกรรมการ
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ควบคุมวิทยานิพนธ์: พรนภา หอมสินธ์ุ, Ph. D., รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์, Ph. D., 82 หน้า. ปี พ.ศ. 
2557. โดย สิรญา ธาสถาน 

ผลการศึกษาพบวา่ ในระยะหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี�ยพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองสูงขึ นกว่าก่อนทดลอง และระดบัความดนัโลหิตช่วงบน และช่วงล่างลดลงกว่าก่อน
ทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 (t = 14.818, p-value = < .001, t = -7.167, p-value  
= < .001 และ t = -8.601, p-value = < .001 ตามลาํดบั) และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี�ยพฤติกรรม
การดูแลตนเองสูงกวา่กลุ่มควบคุม ระดบัความดนัโลหิตช่วงบนและช่วงล่างลดลงกวา่กลุ่มควบคุม
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 (t = 14.901, p-value = < .001, t = -4.719, p-value = < .001 
และ t = -7.151, p-value = < .001 ตามลาํดบั)  
 

5. สรุปการจัดค่ายแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง วันที� 9-13 สิงหาคม 2557 โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองปาน ร่วมกับมูลนิธิ
แพทย์วถิีธรรมแห่งประเทศไทย 
 

ตารางที� 12   ผลการตรวจสุขภาพก่อนและหลงัรับการอบรมค่ายแพทยว์ิถีธรรมของผูเ้ขา้รับการ
อบรม  

 
ผลการตรวจวดันํ าหนกั (กิโลกรัม, กก.) 
 

ผลนํ<าหนัก เท่าเดิม  เพิ�มขึ<น ลดลง รวม 
จาํนวน (คน) 15 13 110 138 

ร้อยละ  10.87 9.42 79.71 100 

นํ าหนกัผูเ้ขา้รับการอบรมที�เก็บไดค้รบ 138 คน ลดลงเฉลี�ย 1.24 กก. สูงสุด 9.7 กก.  

 
ผลการตรวจวดัรอบเอว (เซนติเมตร, ซม.) 
 

รอบเอว เท่าเดิม เพิ�มขึ<น ลดลง รวม 
จาํนวน (คน) 30 11 96 137 

ร้อยละ 21.90 8.03 70.07 100 

รอบเอวผูเ้ขา้รับการอบรมที�เก็บไดค้รบ 137 คน ลดลงเฉลี�ย 3.34 ซม. สูงสุด 8 ซม. 
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ตารางที� 12 (ต่อ)  
 
ผลการตรวจวดัระดบันํ าตาลในเลือด 
 

ระดับนํ<าตาลในเลอืด เท่าเดิม เพิ�มขึ<น ลดลง รวม 

จาํนวน (คน) 1 10 26 37 
ร้อยละ 2.70 27.03 70.27 100 

ระดบันํ าตาลในเลือดผูเ้ขา้รับการอบรมที�เก็บไดค้รบ 37 คน ลดลงเฉลี�ย 28 มิลลิกรัมต่อ

เดซิลิตร สูงสุด 92 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

  
ผลการตรวจหาสารเคมีในเลือด ติดตามขอ้มูลครบ 2 ครั ง จาํนวน 63 คน  
 

ผลการตรวจสารเคมีในเลอืด 
วนัที� 10 สิงหาคม 2557 วนัที� 13 สิงหาคม 2557 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ปกติ 5 7.94 1 1.59 

ปลอดภยั 6 9.52 28 44.44 
เสี�ยง 34 53.97 32 50.79 
ไม่ปลอดภยั 18 28.57 2 3.17 
รวม (คน) 63 100.00 63 100.00 

 

ผลการประเมินอาการเจบ็ป่วย (จาํนวนคน) 
 

ผลการประเมิน

อาการ 

ไม่หาย คงเดิม ทุเลา ดีขึ<น 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
วนัที� 10 ส.ค.
57 (1 วนั) 3 7.32 14 34.15 19 46.34 5 12.20 

41 

วนัที� 13 ส.ค.
57 (4 วนั) - - 5 12.20 13 31.71 23 56.10 41 
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ตารางที� 12 (ต่อ)   
 

ความรู้สึกก่อนเขา้ค่ายเทียบกบัวนัสุดทา้ย 
 

ความรู้สึก จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
เบากาย 39 43.82 
สบาย 30 33.71 
มีกาํลงั 19 21.35 
เหมือนเดิม 1 1.12 

รวม 89 100.00 

 

6.  ผลการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ที�ดําเนินโครงการแพทย์วถิีพุทธดูแลสุขภาพ

ตามหลกัการแพทย์วถิีธรรม โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วถิีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม จังหวดั

ราชบุรี  

 

สาํนกังานแพทยว์ถีิธรรม ไดด้าํเนินการติดตามผูป่้วยโรคเรื อรัง จาํนวน 25 ราย โดยความ
สมคัรใจ โดยเริ�มติดตามในช่วงเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 มีการนดัติดตาม 12 ครั ง 
โดยเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันี  

1. นํ าหนกั และส่วนสูง 
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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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
• ข้อมูลการตรวจสุขภาพ 

1. ผูป่้วยที�ติดตาม จาํนวน 25 ราย มีอายเุฉลี�ย 62.68 ปี (min=46, max=77) 
2. ผูป่้วยที�ติดตาม จาํนวน 25 ราย มาตามนดั 12 ครั ง 100% 
3. ผูป่้วยที�ติดตามนํ าหนกั จาํนวน 25 ราย 

• มีนํ าหนกั ลดลง 14 ราย (X=3.07, min=0.4, max=9.9 ) 
• มีนํ าหนกั เพิ�มขึ น 9 ราย (X=2.27, min=0.3, max=6.0 ) 
• มีนํ าหนกั เท่าเดิม 2 ราย 

4. ผู้ป่วยที�ติดตาม BMI จํานวน 25 ราย 
• มี BMI ลดลง 14 ราย 
• มี BMI เพิ�มขึ น 9 ราย 
• มี BMI เท่าเดิม 2 ราย 

5. ผู้ป่วยที�ติดตามรอบเอว จํานวน 25 ราย 
• มีรอบเอว ลดลง 12 ราย (X=3.83, min=1.0, max=8.0 ) 
• มีรอบเอว เพิ�มขึ น 4 ราย 
• มีรอบเอว เท่าเดิม 9 ราย 

6. ผู้ป่วยที�ติดตาม DTX จํานวน 25 ราย 
• มี DTX ลดลง 19 ราย (X=48.36, min=6.0, max=190 ) 
• มี DTX เพิ�มขึ น 6 ราย (X=64.66, min=24, max=194 ) 
• มี DTX เท่าเดิม 0 ราย 

7. ผู้ป่วยที�ติดตาม Blood Pressure จํานวน 25 ราย 
• มี BP ลดลง 9 ราย 
• มี BP เพิ�มขึ น 12 ราย 
• มี BP เท่าเดิม 3 ราย 

8. ผู้ป่วยที�ติดตาม Pulse จํานวน 25 ราย 
• มี Pulse ลดลง 20 ราย 
• มี Pulse เพิ�มขึ น 5 ราย 
• มี Pulse เท่าเดิม 0 ราย 

9. ผู้ป่วยที�ติดตาม HbA1c จํานวน 25 ราย 
• มี HbA1c ลดลง 14 ราย (X=0.84, min=0.3, max=1.7 ) 
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• มี HbA1c เพิ�มขึ น 10 ราย (X=0.91, min=0.2, max=2.2 ) 
• มี HbA1c เท่าเดิม 1 ราย 

10.  ผู้ป่วยที�ติดตาม GFR จํานวน 25 ราย 
• มี GFR ลดลง 7 ราย (X=9.27, min=1.0, max=21.92 ) 
• มี GFR เพิ�มขึ น 18 ราย (X=14.50, min=0.78, max=48.13 ) 
• มี GFR เท่าเดิม 0 ราย 

11.  ผู้ป่วยที�ติดตาม Cr จํานวน 25 ราย 
• มี Cr ลดลง 16 ราย (X=0.17, min=0.06, max=0.32 ) 
• มี Cr เพิ�มขึ น 7 ราย (X=0.41, min=0.04, max=1.15 ) 
• มี Cr เท่าเดิม 2 ราย 

12.  ผู้ป่วยที�ติดตาม K จํานวน 25 ราย 
• มี K ลดลง 8 ราย (X=0.60, min=0.3, max=1.1 ) 
• มี K เพิ�มขึ น 16 ราย (X=0.59, min=0.1, max=2.0 ) 
• มี K เท่าเดิม 1 ราย 

13.  ผู้ป่วยที�ติดตาม PH urine จํานวน 25 ราย 
• มี PH urine ลดลง 0 ราย 
• มี PH urine เพิ�มขึ น 21 ราย (X=1.23, min=0.5, max=3.0 ) 
• มี PH urine เท่าเดิม 4 ราย 

ข้อมูลการใช้ยา 
14.  ผู้ป่วยที�ติดตาม การใช้ยา DM จํานวน 25 ราย 

• การใชย้า DM ลดลง 8 ราย 
• การใชย้า DM เพิ�มขึ น 12 ราย 
• การใชย้า DM เท่าเดิม 5 ราย 
• หยดุการใชย้า DM 1 ราย 

15.  ผู้ป่วยที�ติดตาม การใช้ยา HT จํานวน 23 ราย 
• การใชย้า HT ลดลง 11 ราย 
• การใชย้า HT เพิ�มขึ น 3 ราย 
• การใชย้า HT เท่าเดิม 9 ราย 
• หยดุการใชย้า HT 1 ราย 
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ข้อมูลการเกดิภาวะโรค 
16.  ผู้ป่วยที�ติดตาม Co morbidity จํานวน 25 ราย 

• มี HT 21 ราย 
• มี DLP 15 ราย 
• มี Parkinson 1 ราย 

17.  ผู้ป่วยที�ติดตาม 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.  ผลการตรวจสารเคมีในเลือดในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 1 อําเภอ
ดอนตาล จังหวดัมุกดาหารตรวจโดย โรงพยาบาลอาํนาจเจริญอาํเภอเมือง จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

ปี 2555 ตรวจ 200 คน พบสารเคมีในเลือด 190 คน คิดเป็น ร้อยละ 95 หลงัจากปฏิบติัตวั
ในค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรมได ้6 วนั สารเคมีในเลือดลดลง 150 คน ร้อยละ 78.95 จากจาํนวนที�
พบสารเคมีในเลือด 190 คน 

 
8.  นวัตกรรม “การลดสารเคมีโดยนํ<าสมุนไพรฤทธิtเย็นสดจากธรรมชาติ” โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไคร้ ตาํบลบึงวชิยั อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
วธีิดาํเนินงาน 
1. กลุ่มตวัอยา่งดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดเวลา 1 เดือน 
2. กลุ่มตวัอยา่งแช่มือแช่เทา้ (แช่ 3 ยก 1 ทาํ 3 รอบ) โดยทาํวนัละ 1 ครั ง หรือสัปดาห์

ละ 1-2 ครั ง 
3. ติดตามการดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดแช่มือแช่เทา้ในระยะเวลา 1 เดือน 
4. เจาะเลือดหาระดบัสารเคมีในเลือดหลงัการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม 
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5. ประเมินระดบัสารเคมีหลงัดาํเนินการ 
6. สรุปผลการดาํเนินงาน 

 
ตารางที� 13  ผลการลดสารเคมีโดยนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดจากธรรมชาติ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบลท่าไคร้ ตาํบลบึงวชิยั อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 

ผลการตรวจ 
ก่อนดําเนินการ หลงัดําเนินการ 

คน % คน % 
ปกติ (33) 33 14.67 92 40.89 
ปลอดภยั (59) 59 26.22 40 17.78 
มีความเสียง (62) 62 27.55 60 26.67 
ไม่ปลอดภยั (71) 71 33.56 33 14.66 

 

ผลสุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วถิีพทุธ 
องค์การอนามยัโลกได้นิยามคาํ “สุขภาพ” ว่าหมายถึง สุขภาวะที�สมบูรณ์ทั งทางกาย 

จิตใจ สังคม และปัญญามิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั น (องค์การอนามยัโลก 
และพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550) หรือสุขภาวะที�สมบูรณ์ทุก ๆ ทางเชื�อมโยงกนั
สะทอ้นถึงความเป็นองค์รวมอยา่งแทจ้ริงของสุขภาพที�เกื อหนุนและเชื�อมโยงกนัทั ง 4 มิติ นาํมาสู่
วสิัยทศัน์ของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือคนไทยมีสุขภาวะย ั�งยืน 
หมายถึง คนไทยมีสุขภาวะดีครบทั งสี�ดา้น ไดแ้ก่ กาย จิตสังคม และปัญญา อนัไดแ้ก่ 

(1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที�สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง  
มีสิ�งแวดลอ้มดี ไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้ 

(2) สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที�เ ป็นสุข ผ ่อนคลาย ไม่เครียดคล่องแคล่ว  
มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 

(3)  สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู ่ร่วมกนัด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน  
ในที�ทาํงาน ในสังคม ในโลกซึ�งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที�ดี และมีสันติภาพ เป็นตน้ 

(4) สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) หมายถึง ความสุขอนัประเสริฐที�เกิดจากมีจิตใจสูง
เขา้ถึงความจริงทั งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ ่งเขา้ถึงสิ� งสูงสุดซึ� งหมายถึงพระนิพพาน  
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หรือพระผูเ้ป็นเจา้หรือความดีสูงสุดสุดแล้วแต่ความเชื�อที�แตกต่างกนัของแต่ละคน  (นบัวรรณ 
เอมนุกลูกิจ. 2552)  

หลกัการแพทยว์ถีิพุทธ เป็นการแพทยที์�นาํเอาจุดดีของวทิยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั ง 4 แผน 
คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของ
สถาบนับุญนิยม มาจดัการองค์ความรู้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการดว้ยหลกัธรรมขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั เนน้การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพ
ที�ตน้เหตุ โดยใช้สิ�งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุด ดว้ยวิธีที�เรียบง่าย ไดผ้ลรวดเร็ว 
สามารถพึ�งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกต์เข้ากบัวิถีชีวิตได้อย่างย ั�งยืน 
โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กบัการเกื อกลูมวลมนุษยชาติ ดว้ยการสานพลงั
กบัหมู่มิตรดีในสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดีดว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ ใช้เทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9เม็ด) 
ตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ ดงันี 1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเยน็ 2) การกวัซาหรือขดูซา
หรือขูดพิษหรือขดูลม (การขดูระบายพิษทางผิวหนงั) 3) การสวนลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ดว้ย
สมุนไพรที�ถูกกนั (ดีท็อกซ์) 4) การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบายในนํ าสมุนไพร ตามภาวะร้อน
เยน็ของร่างกาย 5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดว้ยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของ
ร่างกาย 6) การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที�ถูกตอ้ง 7) การรับประทานอาหาร
ปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 8) ใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจให้ผอ่งใส 
คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 9) รู้เพียร รู้พกัใหพ้อดี 

 

สุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ จาํนวนทั งสิ น 1,542 ราย ที�ไดบ้นัทึกในระหว่างปี 
พ.ศ. 2538-2558 เป็นการรวบรวมและเลือกตวัอย่างแบบง่ายและเจาะจงจากประชากรจาํนวน 
63,399 ราย ดงัแสดงในตารางที� 8 ผลการศึกษาพบวา่ เมื�อปรับสมดุลร้อนเยน็กายใจตามหลกัการ
แพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้แต่ละชาติพนัธ์ุสามารถสร้างสุขภาวะดว้ยตนเองได ้และสามารถถ่ายทอดความรู้
เกื อกูลผูอื้�นให้ได้เรียนรู้การปฏิบตัิเพื�อสุขภาวะที�ดีได้ ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาํนวน 25 รายที�ไดเ้ลือกมาเพียงบางส่วนดงันี  (กรณีศึกษานอกเหนือจากที�นาํแสดง
ในบทที� 6 ไดแ้สดงในภาคผนวก ก บนัทึกผลสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ) 
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ภาพที� 34  ชุมพล ยอดสะเทิน ประคองภรรยา เตือนใจ จันทะ มาให้สัมภาษณ์ หลังออกจาก
โรงพยาบาลมาพกัฟื นที� “ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร” เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2556 

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2556, กรกฎาคม 5) 
 
“ตั งแต่ตน้ปี 2554 ภรรยาผมก็ป่วย เป็นโรค SLE หรือโรคพุ่มพวง เทียวรักษากบัแพทย์

แผนปัจจุบนัเรื�อยมา กินยาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ ยาพวกนี จะมีผลไปทาํให้ตบัไตไส้พุงอวยัวะต่าง ๆ 
พงัไปด้วย สุดทา้ยไตวายช่วงก่อนหน้านี  2-3 เดือน ภรรยาผมเขามีอาการหนกัมาก ขาเขาบวม  
ทอ้งโตเหมือนคนทอ้ง 9 เดือนเลย เขาใจจะขาดหายใจไม่ออก เราก็ตอ้งไปโรงพยาบาลเขา้ไอซีย ู
(ICU) ใชเ้ครื�องช่วยหายใจครับอยูใ่นห้องไอซียู (ICU) 2 เดือนเต็ม ๆ คุณหมอใหญ่ในโรงพยาบาล
บอกวา่หนกัอยูม่าก บอกวา่ยงัไงก็ไม่รอดนะ ทั งปอดติดเชื อรุนแรง ทั งไตวายระยะสุดทา้ย แลว้จิตอาสา
มาแนะนาํว่าให้ใช้นํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดสด เขาก็อยู่ในห้องไอซียูมาไดต้ั ง 50 วนั เขาไม่ตายหรอก 
แสดงว่าเขารอฟื นตวั พี�พลทาํอะไรอยู่ เห็นไหมอกุศลน่ะมนัดลให้ผมคิดไม่ถึงว่าเราก็เรียนรู้ 
เรื�องนี มา นํ ายา่นางสดทาํไมไม่ให้เขากินนะ ผมก็ให้ ให้เป็นนํ าสกดัฤทธิf เยน็ ไดม้าจากจิตอาสาซึ� ง
เขาทาํมาจากรากหญา้คา ก็ช่วยบาํรุงไต อนันั นก็ช่วยได้ส่วนหนึ� ง แต่ว่ามนัไม่มีพลงัชีวิตเหมือน 
นํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด แล้วก็ได้ความเมตตาจากแม่ครั�งช่วยเก็บผกั ผมก็มาจดดู มีใบอ่อมแซ่บ  
ใบมะยม ใบเตย หญา้มา้ มีอะไรเยอะแยะ 16 ชนิด และคั นนํ าเสร็จ ผมก็รีบเอาไปให้เขากิน 1 แกว้
หลงัจากกินไปไม่นาน ถ่ายออกมา 3 ครั งรวดเลย คลา้ย ๆ กบัวา่มนัขบัของเสียออกมาครับ แลว้ทีนี 
ปัสสาวะออกมาเป็นกิโลเลยครับ ณ วนัที�สัมภาษณ์นี  ภรรยามาพกัฟื นอยู่ขา้งหลังนี�ครับ ตอนนี  
ไม่ตอ้งฟอกไตแลว้ครับ ตอนนี ทอ้งหายบวมแลว้ ยุบลงหมดเลยตอนนี  เป็นปกติ สามารถขบัถ่ายได้
ปกติดว้ยภรรยาของผมที�หายได ้ก็วธีิปรับสมดุลร้อนเยน็นี�แหละครับ” 

(ชุมพล ยอดสะเทิน, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 5. กรณีศึกษา 1.15 ภาคผนวก ก.) 
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ภาพที� 35 เตือนใจ จนัทะ สุขภาพแข็งแรงดี หลังจากปฏิบติัตวัต่อเนื�องมาประมาณ 1 ปีครึ� ง  
หายดีแลว้ มาเขา้ค่าย ณ “ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่า 
นาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร” เมื�อวนัที� 21 ธันวาคม 2557 หนา้ตายิ มแยม้
แจ่มใสมีความสุข 

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, ธนัวาคม 21) 
 
“ตลอดเวลาที�เป็น เอสแอลอี กบัไต ก็ได้มาทาํยา 9 เม็ดกบัอาจารยห์มอเขียวกบัแม่ครั�ง  

แม่ครั�งคือผูใ้ห้ชีวิตใหม่ของหนู และสิ�งที�ภูมิใจคือตอนนี ไดป้ฏิบติัธรรม นี�คือชีวิตใหม่ที�เราไดท้าํ
ความดีไดท้าํกุศลอยูที่�นี� ตอนที�หนูป่วยเขาก็ไดเ้กิดมาช่วยหนู เป็นเอสแอลอี ระยะสุดทา้ยเป็นไตวายดว้ย 
ตอนที�เป็นก็มีนอ้งอยู่ในทอ้งดว้ย ตวัเองเป็นอะไรไม่รู้ไม่กลา้บอกสามีค่ะ เมื�อรู้วา่ทอ้ง ไดไ้ปตรวจ
กบันายแพทยที์�อาํเภอพยคัฆ ์เขาก็บอกว่า ปกติคนเป็นเอสแอลอี เขาไม่ให้ทอ้ง และบอกให้คุณไป
ทาํแทง้ใหเ้อาเด็กออก หนูก็กลบัมาบา้นก็มานอนร้องไห ้ไม่กลา้ปรึกษาสามีวา่จะทาํอะไร ก็บอกพ่อ
วา่ทอ้งได ้3 เดือน เราไปโรงพยาบาลแห่งหนึ�งซึ� งเขาจะดูแลเราเป็นพิเศษ ให้ยาเรากิน ยาสเตอรอยด์
ยาอะไร เราไม่กิน เพราะว่ามนัจะทาํร้ายเด็ก และก็แอบไป แอบไปเพื�อจะไปฝากครรภ์เพื�อให้เขา
ดูแลทางการแพทย ์แต่เรากลบัมาใช้ยา 9 เม็ดค่ะ ยาทุกอย่างเกี�ยวกบั เอสแอลอี ไม่ยอมกินเพื�อลูก  
แต่ก็อยู่ไดค้่ะ คือจะปฏิบติัยา 9 เม็ดและก็ดื�มนํ าพระพุทธเจา้ ปัสสาวะกี�ครั งหนูก็จะกิน ปัสสาวะ  
10 ครั งก็จะกิน คือว่าสิ�งที�ที�เราฝันคือลูก เราจะทาํให้เขาออกมาให้แบบสมบูรณ์ให้ได ้ซึ� งอาจารย์
หมอเขียวบอกมาวา่ ยาอะไรที�มนัจะทาํร้ายลูก หนูก็ไม่ยอมกิน คือหนูจะกินแต่ผกัและผลไม ้นมก็
กินบา้งก็เพื�อวา่ พวกป้าญาติเขาจะดูเราไม่แขง็แรง แลว้ลูกออกมาจะไม่ปกตินะ เราตอ้งกิน เราก็แอบ
กินบา้งไม่กินบา้งค่ะ นํ าที�สุดยอดก็คือนํ ายา่นางและนํ าพระพุทธเจา้คือจะกินไม่ยอมทิ งเลยค่ะ ปัสสาวะ
ที�ไรจะกินใหห้มดเลย คือยาทุกอยา่งเราทิ งหมด แต่หมอนดัเราไปเราไปตามนดั นดัทุกครั ง นดัเวลา
ไหนเราไปหมดไปตามใบนดัหมดค่ะ” 
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“แลว้ทอ้งได้ 7 เดือน หนูรู้สึกว่าครรภ์มนัดิ น ทอ้งน้องดิ นแรงมากเจ็บ ก็เลยไปหาหมอ  
ที�โรงพยาบาลแห่งหนึ�งหมอก็พยายามฉีดยาเพื�อจะไม่ให้เด็กออกก่อนกาํหนด พยายามฉีด 4 ชั�วโมง 
มาฉีด ๆ ตลอดเจ็บที�นี�เจ็บครรภ์ แสบร้อนไปหมดเลยค่ะ ทรมานมากเป็นคนเดียวในโรงพยาบาลที�
ทนยาคุณหมอไดค้่ะ คุณหมอก็ถามคุณแม่ดิฉนัว่า จะเอาเด็กหรือจะเอาแม่ คุณแม่ก็ตอบว่า “โอย้จะ
ใหย้ายเลือกเด็กแลว้แม่หล่ะ แลว้ใหย้ายเลือกแม่แลว้เด็กหล่ะ โอย้คุณหมออยา่เพิ�งถามยายนะ” พอดี
วนันั นพ่อบา้นกลบับา้น มาธุระที�พยคัฆ ์“โอย้ ยายตดัสินใจไม่ไดห้รอกค่ะ คุณหมอ”“ถา้อยา่งนั นก็
ใหเ้ซ็นตชื์�อไปก่อนนะ” พยาบาลบอก ยายก็ไม่รู้จะทาํยงัไง ไม่มีใครอยูด่ว้ยไม่มีวา่จะปรึกษาใครค่ะ 
ยายก็เซ็นต ์เขาไม่ให้ญาติไปเยี�ยม แม่ก็โผล่หนา้ดู เป็นอะไรลูก เจ็บไหม บอกแม่วา่ “เจ็บแม่ เจ็บ ๆ 
ทรมานเหลือเกิน ทอ้งคนแรกไม่เห็นทรมานอย่างนี เลยแม่ ยามนัแรงมาก” แม่ก็ว่า “อดทนนะลูก 
อดทน ๆ” อดไม่ไหวแล้วค่ะ คุณหมอหนูอดทนไม่ไหวแล้วเหมือนเด็กจะออก คุณหมอเลยมา
ตรวจดู จริงดว้ยเห็นหวัเด็ก จะออกไดไ้งเด็ก กาํลงั 7 เดือน วนันั นเหลือคนสุดทา้ยในห้องคลอดค่ะ 
ก็เลยเข็นเขา้ห้องคลอดค่ะ ยงัไม่เตรียมเครื�องมืออะไรเลยค่ะคุณหมอ ยงัไม่ทาํอะไรสักอย่าง  
คุณหมอบอกว่าอย่าเพิ�งเบ่ง หนูไม่ได้เบ่งค่ะ มนัจะออกเอง ทั งแพทยท์ั งพยาบาลวิ�งกนัวุ่นเลยค่ะ 
เกือบ.ตวัเล็กนี�เกือบตกใส่ถุงดาํ เกือบตก ขาดออกซิเจนไป 20 วินาทีค่ะ แม่กบัลูกก็อยู่คนละทาง 
หมอ พยาบาลก็ดูแลลูก แม่ก็ไปอีกทางไม่ไดดู้แลกนัเลยค่ะ พอดีบังเอิญนึกถึงอาจารย์หมอเขียวนึก
ถึงคุณงามความดี นึกถึงพ่อครู นึกถึงคุณแม่ครั�ง และจิตอาสาทุกคนที�ดูแลเรา ก็เลยมีวนันี ก็เป็นบุญ
ของลูกบุญธันวาค่ะ เกิดวนัที�  5 ธันวาคม โทรมาหาอาจารย์หมอเขียว อาจารย์หมอก็ตั งชื�อให ้
“บุญธันวา”ค่ะ พอมาพกัฟื นอยู่ที�บา้นก็ไม่มีเวลาดูแลตวัเอง กลบัมาก็เลี ยงลูก ลูกตวัเล็กมากค่ะ 
ออกมาได ้1,200 กรัม ค่ะตวัเล็กมาก เลี ยงในตูไ้ด ้2 เดือนค่ะ คุณหมอก็ให้ออกมาเลี ยงที�บา้น ตวัเล็ก
มาก กลบัมาบา้นก็เป็นการดูแลอยา่งถนุถนอมมากค่ะ ทอ้งก็ผกู อาหารไม่ยอ่ย แลว้ก็ไม่รู้จะทาํอะไร 
ก็เลยโทรปรึกษาอาจารยห์มอ อาจารย์หมอก็บอกว่า ดีท็อกซ์ เลย ญาติเขาก็บอกว่า จะทาํเหรอ 
ดีท็อกซ์ให้เด็ก เด็กตวัเท่านี  เด็กเท่าแขนนี�จะดีท็อกซ์ เป็นไข้แล้วจะไปดีท็อกซ์ ตดัสินใจ แม่ก็
หายนะ แม่ก็ดูแลสุขภาพในดา้นนี ดว้ย เอาเลยขวดดีท็อกซ์ ใส่นํ าปัสสาวะดว้ยปัสสาวะของพ่อ นิดเดียว 
พอดีทอ็กซ์เสร็จนอ้งเขาก็รู้สึกสบายเลยค่ะ ตอนนี ก็ยงัทาํอยู ่และก็ดื�มนํ าพระพุทธเจา้ดว้ย” 

“ตอนที�ป่วยหนกั ตอนอยูที่�มหาสารคาม เป็นไต บวมมากเลยค่ะ ที�นี  พ่อบา้นเขานั�งฟังซีดี
อาจารย ์ก็นึกถึงอาจารย ์ไดย้ินเขาบ่นวา่ ภรรยาบ่นคิดถึงอาจารยว์า่อยากไปหาอาจารย ์ที�นี ตอนนั<น
เดินไม่ได้นะคะ ตอนนั<นบวมมากเลยค่ะ ขาเท่าเสาบ้านนี�เดินไม่ได้ เขาก็มาพูดว่า “คุณ จะพาไปหา
อาจารย์หมอเขียวไปไหม อาจารย์กาํลงัจะจัดค่าย” ดิฉันก็ตอบว่าไปทั<งที�ลุกไม่ได้นะคะพอได้ยินชื�อ
ของอาจารย์หมอเขียวค่ะ ลุกขึ<นเปลี�ยนเสื<อชุดของโรงพยาบาลออกมาเลย เดินออกมาได้เป็น 
ปฏิหาริย์มากเลยค่ะ เดินทางมาประมาณ 3 ทุ่ม 3 - 4 ทุ่มนี�  มานอนรออาจารย ์ยงัไงก็ไม่ไปปลุก 
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แม่ครั�งค่ะ เรามาเห็นสถานที�เราก็เป็นบุญแล้ว ก็นอนรออยู่ รอจนสว่าง ก็มาดูแลด้วยยา 9 เม็ด  
แต่อาการมนัก็โคม่ามากแลว้อาจารยห์มอก็มาดูแล บวมมากชนิดว่านอนไม่ไดเ้ลยค่ะ จะนอนลง 
ง่วงนอนก็นอนไม่ได ้คือหายใจเขา้มนัจะหยุดเลย มนัจะหยุดช็อคเลย เราตอ้งนั�ง ที�นี ไม่ไหวแล้ว 
อาจารยห์มอก็มาดู อาจารยว์า่ไม่ไหวแลว้ เราก็ไปหาทางแพทยก์็เลยพากนัไปมุกดาหาร โรงพยาบาล
มุกดาหาร ไปเกือบไม่ถึงทางค่ะ รถดนัมาดบัเครื�อง ไม่มีบา้นไม่มีรถใครวิ�งผา่นสักคนัเลยค่ะ ที�นี�เมีย
ก็จะช็อคตาย โอ้ยจะทาํยงัไง ยกมือไหวเ้ลย บุญบารมีอะไรที�ทาํก็ส่งผลมาให้ สตาร์ทติดเลยค่ะ  
จริงนะคะ เป็นปาฏิหาริยม์ากเลยค่ะ นึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์หมอเขียว และพ่อครูสมณะ
โพธิรักษ์ กับจิตอาสาที�ให้กําลังใจเราค่ะ รถติดขึ<นมาวิ�งไปเลยโรงพยาบาลมุกดาหาร ตอนนั นสติก็
ไม่ค่อยมีหรอก พ่อบา้นเขามาเล่าพูดให้ฟังค่ะ ที�นี ไป ๆ นอนห้องไอซียู 2 เดือน ตอนบวมมาก ๆ  
ไดไ้ม่ถึงอาทิตย ์พ่อบา้นกบัแม่ก็เลยมาหาแม่ครั�ง แม่ครั�งก็เลยทาํสมุนไพร 16 ตวั หมอโรงพยาบาล
ไม่ให้กินสมุนไพรอะไร แต่พ่อบา้นก็แอบ แม่ก็เอาแอบเขา้ไป ๆ กรอกใส่ปากและนํ าพระพุทธเจา้ดว้ย 
อาทิตยเ์ดียวค่ะ บวมยุบลงเลย จนนายแพทยที์�โรงพยาบาลรักษาเขาบอกว่า คุณไปทาํบุญอะไรมา 
ภรรยาคุณถึงหาย เพราะโรคไตตอ้งฟอกตลอดชีวิต คุณจะมีเงินสักกี�ลา้น คุณมีปัญญาไหม คุณจะมี
เงินไหม หรือวา่จะเอายงัไง” 

  (เตือนใจ จนัทะ, สัมภาษณ์.2557, ธนัวาคม 21. กรณีศึกษา 1.15 ภาคผนวก ก.) 

 
ภาพที� 36 ภาพถ่ายเตือนใจ จนัทะ กบัครอบครัว ขณะที�ป่วยพกัฟื นเมื�อกลางปี 2556 และหลงัจาก

หายแลว้สุขภาพแขง็แรงดี เมื�อเดือนธนัวาคม 2557  
ที�มา  (ชุมพล ยอดสะเทิน และแก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่าย.2556, กรกฎาคม 5 และ 2557,

ธนัวาคม 21) 

“ก็เหมือนเขาไดชี้วิตใหม่ครับ เพราะว่า ผมเชื�อว่า คนที�เป็นโรคไต โอกาสที�จะกลบัมา  
ถา้ไปรักษาตามวิธีที�ว่า ที�เขาเชื�อถือกนัอยู่ในสมยันี  ในปัจจุบนัที�ว่าดีที�สุดนี  ก็คือจะตอ้งฟอกไป 
เรื�อย ๆ แลว้หมอบอกเองในห้องฟอกอยู่มุกดาหาร ฟอกแบบนี�ใช่วา่ฟอกแลว้จะหาย ฟอกเพื�อรอวนัตาย 



379 
 

เจา้หนา้ที�ในนั นเขาบอกเอง เขาสงสาร ๆ คนนี นี� เขาวา่วบิากกรรมเขาหนกั เขาหนกักวา่เพื�อนก็คนที�
ไปฟอกเป็น 40-50 คนในห้องฟอกไตที�ในมุกดาหารนี�  เออเขาก็ไปดี ๆ นะ เดินนั�งรถสองแถว  
นั�งรถเครื�อง เขาไปแล้วก็เขาเดินไปกินขนม ก็นอนฟอก แต่ของเรานี�มนัทุกข์ทรมานเหลือเกิน
เพราะวา่หอ้งไอซีย ูมนัอีกหอ้งหนึ�ง ฟอกไตมนัอยูอี่กห้องหนึ�ง เวลาจะไปฟอกแต่ละทีนี� ขอโทษนะ 
ไอเ้ครื�องที�ไปเจาะคอนี  เวลาใช้อากาศออกซิเจนสอดเขา้ไปในปากนี  มนัไดเ้ดือนกว่าเขาบอกว่า 
มนัจะติดเชื อ มนัจะตอ้งเจาะคอเออ พอเจาะแลว้ตอ้งใชเ้ครื�องอากาศ ออกซิเจนใส่เขา้ไป เวลาจะไป
ฟอก คน 6-7 คน ห้องมนัคับแคบต้องลาก ๆ ไปห้องฟอกไต ระหว่างที�ลากก็ต้องถอดเครื� อง
ออกซิเจนออก แลว้ก็ใช้ปั นลมที�บีบนั�น เด็กที�มาฝึกหัดก็เป็นเด็กพยาบาลเขาก็เป็นเด็ก เขาก็ไม่ชาํนาญ  
คนป่วยก็กลวั บีบก็บีบเขาก็หายใจไม่ทนั และตวัเขาเองเป็นคนเส้นเลือดนอ้ย หมายความวา่มนัเจาะ 
แมก้ระทั�งเดี�ยวนี มนัก็ยงัเจาะยาก คือว่าเจาะหาเส้นเลือดเวลาจะให้ยาทางเส้นเลือด ให้นํ าเกลือ  
มนัเจาะยากครับ แลว้ทีนี มนัให้ทางลาํคอ มนัลาํบากกว่าเขาไปหมด บางทีมนัใส่เขา้ไปแลว้ มนั ๆ 
ฟอกไม่ได ้เลือดมนัดนักลบัคืนมาท่วมคอ โอย้ ดูไม่จืดเลยมนัทาํไมทุกข์ทรมานอยา่งนี ชีวิตนี  มีอยู่
ครั งหนึ� งที�ว่าเขาฟอกไม่ทนั ที�แทม้นัเป็นอาการอย่างนี  คือของเสีย พอมนัขบัออกไม่ทนั ไปฟอก 
ไม่ทนัคนที�เป็นโรคไตวายระยะสุดทา้ยนี เขาจะฟั�นเฟื� อน จิตเขาจะจาํอะไรไม่ได ้เขาจะจาํอะไรไม่ได ้
ผมเขา้ไปเยี�ยมกบัลูกสาวกบัแม่ยายเขาก็พดูไม่ไดน้ะ เขาก็เขียนใส่กระดาษ เขียนใส่กระดาษ คุณเป็น
ใครสามีเขา้ไปเยี�ยม คุณเป็นใครเหรอคุณมาอะไร ดูสภาพผมตอนนั นเหรอ เจ็บปวดอยา่งนั น แต่ว่า
ความเจ็บปวดมนัก็มีแนวคิดขึ นมาแวป๊หนึ� งวา่ เออ เขาเป็นบา้ไปเลยก็ดีนะ เพราะวา่อะไรเพราะว่า 
คนบา้นี เขาจะไม่ทุกขน์ะ แต่ถา้เขายงัมีสติสัปปชญัญะอยูนี่ เขาจะทุกขม์าก จะทุกขม์าก ประสาทไปเลย
ก็ดีนะ ผมเห็นนะแถวบา้นผม พ่อบา้นป่วย ไม่ตอ้งว่า 3-4 ปีเหมือนผมหรอก ครึ� งเดือน เดือนเดียว 
ทิ งเลย แม่บา้นทิ งเลย หรือวา่แม่บา้นป่วย สามีทิ งเลย เออ ผมก็ไดต้าํหนิเขาทาํไม จิตใจคนนี�เวลามี
ความสุขดว้ยกนั ผมก็คิดถึงผมเป็นคนชอบป่า พาไปเที�ยว เขาใหญ่ ภูกระดึง นํ าหนาว อะไรผมไป
หมด เออเราก็พอมีรายไดน้ะ เปิดร้านตดัผมอยู่ในอาํเภอรายไดก้็พอฐานะก็ปานกลาง แลว้ทีเวลา
เจ็บป่วยมาทาํไมทิ งกันง่ายจงั ทาํไมไม่สงสารกันบ้าง ก็คงเป็นกุศลส่วนนี  ทาํให้ผมได้มาเจอ
ธรรมะที�สูงขึ น ให้มาเจออาจารยห์มอเขียว ผมก็เออคงจะไปทาํอย่างนั นไม่ได ้ยงัไงก็จะตอ้ง
รักษาให้มนัตายคากนั ในแวป้หนึ� งที�ว่า มนัเกิดสภาวะธรรม ตอนหนึ� งว่าในช่วงที�หมอ (โรงพยาบาล) 
บอกวา่คุณมีเงินถึงลา้นไหมนี  ในการรักษา ตอนนั นผมคิดวา่บา้นเราอยูใ่นตลาดราคา 5-6 ลา้น เราก็
จะขาย ที�นาเราก็จะขายถา้มนัไดเ้ปลี�ยนไตจริง ๆ ถา้มนัจะไม่หายยงัไงเราก็จะขาย ในแวบ๊หนึ�งที�วา่
เราจะสละเพื�อเขา จิตวญิญาณมนัรู้มนัเบาโล่งยงัไงไม่รู้นะ” 

(ชุมพล ยอดสะเทิน, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 5. กรณีศึกษา1.15 ภาคผนวก ก.) 
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ภาพที� 37 ผูว้จิยัถ่ายภาพกบันายแพทยช์ยัพร กนักา อดีตผูอ้าํนวยการศูนยม์ะเร็งลพบุรี เมื�อผูว้ิจยัได้

ไปบรรยายค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรมที�จดัโดยเครือข่ายจิตอาสาในจงัหวดัลพบุรีเมื�อ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555  

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย.2555, มิถุนายน 21) 
 
“ผมเป็นศลัยแพทย ์ตอนนี อาย ุ61 ปีแลว้ ผมติดเชื อไวรัสตบัอกัเสบซีจากการผา่ตดัในช่วง

ก่อนจะเกษียณราชการ การรักษานั นใช้การฉีดยาอินเตอร์ฟีรอน แล้วก็กินยาไรบาวิริน ฉีดไปได ้
จริง ๆ แล้วตอ้งกินทั งหมด 24 สัปดาห์ กินเม็ดละ 400 บาท วนัละ 2 เม็ดเช้าเยน็ และฉีดเข็มละ 
12,000 บาททุกสัปดาห์ ฉีดไดแ้ค่เขม็ที� 5 หรือเขม็ที� 6 เริ�มมีอาการแพแ้ลว้ทุกอยา่ง ก็คือมีทั งคนัมีทั ง
ผมร่วงเหมือนให้เคมี หนงัหนาเหมือนหนงัหมู อาเจียนตั งแต่5 ทุ่มจนกระทั�งถึงตี 2 ไม่ไดน้อนเลย 
กินขา้วไม่ไดเ้ลย จนกระทั�งถึงเข็มที� 17จึงหยุดยา เพราะมนัรู้สึกไม่ไหวแลว้ ผิวหนงัเป็นจุดดาํมาก
เป็นวง ๆ ตามขา คนัมากเนื อตวันี�แข็งไปหมดเลย ใบหนา้ก็ดาํไปหมดเลย คิดวา่เราตอ้งตายแน่แลว้ 
ก็เลยไปจองวดัจนกระทั�งมีคนไปอบรมในเรื�องของแพทยท์างเลือกที�อาจารยห์มอเขียวเขาทาํอยู่ที�
ดอนตาล เขาก็คงไปบอกวา่อาจารยห์มอชยัพรป่วยหนกั อาจารยห์มอเขียวก็โทรศพัทเ์ขา้มา บอกวา่
มีศิษยอ์ยูที่�ลพบุรี วนัรุ่งขึ นก็มาเลย เตรียมนํ ายา่นางมาให้ 1 แกว้ใหญ่และถ่านไมไ้ผ ่1 แกว้ พอดื�ม 
นํ าย่านางไป 1 แกว้ใหญ่ มนัมีความรู้สึกว่ามนัเยน็วาบไปทั งตวัเลย แลว้ก็กินถ่านเขา้ไปอีกก็มี
ความรู้สึกวา่มนัเยน็ จากนั นก็ทาํกวัซา เมื�อเริ�มปฏิบติัไดป้ระมาณ 10 วนั คนที�เห็นเขาพูดกบัผมว่า
ทาํไมผิวมนัดีขึ น ทาํไมจุดดาํ ๆ นี�มนัหายไป เมื�อปฏิบติัต่อเนื�องทาํให้ผมฟื นจากเดือนกุมภาพนัธ์ที�ผม
นอนตลอดตั งแต่เกษียณ เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคม ผมไม่ได้มีความสนุกสนานเลย มีแต่
ความทุกขเวทนาจะตอ้งนอนอยู่แซ่วอยู่แล้วก็อาเจียนตลอดเวลา ทุกวนันี ผมก็กินผกัเย็นแทบจะ 
ไม่กินเนื อสัตวเ์ลย พยายามกินถั�วเขียวกินอะไรที�มีฤทธิf เยน็ พยายามที�จะกินจืดให้มากที�สุดเท่าที�จะมากได ้
กินนํ าสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิf เย็นสดและทาํกวัซาด้วยมาตลอดนี  หน้าตาจากที�เคยเป็นฝ้าดาํ
ไปหมดหน้าดาํนี มนัขาวขึ น มีคนทกัว่าไปทาํอะไรมา หน้าตาดีขึ นนะ เหมือนไม่แก่ทั ง ๆ ที�ผม 
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อาย ุ61 ปีแลว้ หนงัทาํไมไม่เหี�ยว ทุกวนันี ก็รู้สึกวา่เราดีขึ น มีแรงขึ น อาการตบัแข็งหายไป สามารถ
ทาํงานตรวจรักษาคนไขไ้ดต้ามปกติ” 

(ชยัพร กนักา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22. กรณีศึกษา17 ภาคผนวก ก.) 
 

   
ภาพที� 38 คุณทรงกลดนาคอร่ามให้สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 10 กนัยายน 2557 พร้อมแสดงขอ้มูล

เกี�ยวกบัผลสุขภาพตาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ�ง 
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 10) 

 
“เริ�มตน้ดว้ยประมาณปี 2544 ประสบอุบติัเหตุรถชนกนัปรากฏวา่หนา้ของเราตรงบริเวณ

ดั งจมูกได้ไปฟาดกบัรถอีกคนัหนึ� ง ทาํให้ดั งจมูกหักยุบเขา้ไปด้านใน หมอก็ผ่าตดัแล้วก็ยกจมูก
ขึ นมาใหเ้ท่าเดิมนะครับ หลงัจากนั นเป็นตน้มาเราก็จะกลายเป็นคนที�เป็นภูมิแพ ้เป็นหวดัแพอ้ากาศ
ไดง้่ายมากนะครับ ตอนนั นรักษาอยูที่�โรงพยาบาลใหญ่ที�จงัหวดั เราก็ทาํตามที�หมอบอกทุกอยา่ง 
ถึงเดือนก็ไปพบหมอรับยาทาํไปทาํมา 3-4 เดือนต่อมาเรากลายเป็นคนที�มีไขมนัสูง ปวดหัวบ่อย 
ปรากฎว่า ความดนัโลหิต 200 มิลลิเมตรปรอทหมอก็เลยให้ทานยา ทานยาไปก็ดีเฉพาะตอนที� 
มีฤทธิf ยาอยู่ พอหมดฤทธิf ยาเราก็เป็นอีก ตรวจเลือดดูก็ปรากฏว่าไขมนัเยอะ หมอก็ให้ยาลดไขมนั 
กินอยูเ่รื�อย เป็นประมาณ 5-6 ปีครับ จนเราไม่รู้ว่าเราไดก่้อโรคใหม่ขึ นมาอยา่งเงียบ ๆ โดยไม่รู้ตวั 
นั�นก็คือเป็นโรคหัวใจแบบไม่รู้เนื อรู้ตวั รู้สึกใจเจ็บแปล๊บ ๆ แต่เราก็ไม่ไดบ้อกหมอ หมอบอกเรา
เป็นไขมนัพอกตบัจากที�เรากินยาลดไขมนัครับ แลว้ก็เป็นเนื องอกที�ถุงนํ าดี พร้อมกบัมีนิ�วในถุงนํ าดี
ขนาดใหญ่กวา่เมด็ถั�วเหลือง 3 เมด็อยูใ่นนั นครับ  

ต่อมาเมื�อประมาณเดือนเมษายนปี 2553 ในขณะที�ทาํงานอยูห่นา้คอมพิวเตอร์ ปรากฏวา่
อยู ่ๆ มนัมีเหมือนคลา้ย ๆ เราเอาวาสลีนไปป้ายไวที้�ดวงตาเราดา้นซ้ายผา่นไปประมาณ 3 สัปดาห์
ปรากฏวา่มนัไปเป็นที�ตาขวาอีกขา้ง เหมือนวาสลีนบาง ๆ ที�ตาขวาอีกขา้งหนึ�ง ขณะเดียวกนัตาเราก็
เริ�มมองไดแ้คบลงเดินก็เตะนู่นชนนี� เขา้โรงพยาบาลจงัหวดัอยู ่6 เดือน หมอแนะนาํวา่คุณควรที�จะ
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ไปหาโรงพยาบาลที�มนัใหญ่ ๆ นะ 
การตรวจทุกอยา่ง ส่องกลอ้งส่องเขา้
หมอบอกนะครับ แลว้สุดทา้ยก็ไดรั้บ
ถา้คุณดวงดีคุณก็ไดอ้ยูแ่ค่ตรงนี  คือม
วนัตาบอดนะ ฟังคาํตอบจากหมอนี เ

ผมได้เดินทางมาที�สถาน
ควรจะกวัซา ควรจะดีทอ็กซ์ ดื�มนํ าส
ความอศัจรรยม์าเกิดขึ นในวนัที� 4 
ยงัไงเรางงแต่ก็ดีใจที�ตามนัสวา่งขึ น
สิ�งที�หมอบอกไวนี้�มนัทาํไดผ้ลจริง ๆ
อย่างนี มนัจะรักษาเราหายไหม กลบั
ผมก็ไม่คิดวา่มนัจะหาย 

หลงัจากเขา้ค่ายทุกค่ายที�อ
เขา้มาที�นี�นะครับ นบัจากวนันั นเป็นต
มาตลอด อาหารมังสวิรัติ เจ ตลอด
ทานไปเรื�อย ๆ ทานไปเรื�อย ๆ ไม่ตอ้
ก็คือ อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย
ความกงัวลทุกเรื�องตดัมนัไปบา้ง ถา้เ
ของเรา ถ้าตั งมั�นอยู่นี� เราสามารถที�
จนทุกวนันี ก็อยู่อย่างนี  ใครจะชวนก
เป็นอยูผ่าสุก นั�นคือคาํตอบที�ดีที�สุด อ

(ทรงกลด นาคอร่าม

ภาพที� 39 คุณคฑาวฒิุ เอกตาแสง
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย

ะ ผมก็เลยไปทาํการตรวจที�โรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพ
งเขา้ไปในลูกตาเราตลอด พร้อมกบัให้ยามาดว้ย เราก็ท

็ไดรั้บคาํตอบจากคุณหมอวา่ คุณรอวนัตาบอดนะ คุณไม
 คือมนัไดอ้ยูแ่ค่นี จะไม่มืดไปกวา่นี นะ แต่วา่ประมาณ 

นี เราก็ใจฝ่อเลยนะ แต่ทาํใจดีสู้ครับ  
ถานที�สวนป่านาบุญแห่งนี นะครับ เช้ามาหมอบรรย
นํ าสมุนไพรปรับสมดุล กินอาหารของค่าย เราก็ปฏิบติัต
4 ของค่าย ขณะกวัซาไปเอ๊ะ.ตามนัสวา่งขึ นมาทนัที มนั

งขึ น แลว้เราก็บอกหมอว่าตามนัสวา่งขึ นเลยนี� หมอก็ป
จริง ๆ นะ เราก็ดีใจวา่ นี�เราทาํไดเ้รามาถูกทางแลว้ ตอน
 กลบักลายเป็นวา่ดว้ยวิธีแบบนี นีที�รักษาเราหาย ซึ� งเป็น

ยที�ออกไปนบัตั งแต่วนัที� 10 มิถุนายน 2553 เป็นตน้มา ค
เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนันี  ก็ไดใ้ชชี้วติในแนวทางแห่งค่า
ลอดนะครับ มีแต่ผกั ไม่มีเนื อสัตว์นะ มีแต่ผกักับเก

ม่ตอ้งกลวั เทคนิค 9 ขอ้ใชท้ั งหมด โดยเฉพาะหวัขอ้ธรรม
ค อย่าเร่งผล แล้วก็อย่ากังวล ตดัออกให้หมดความกัง
ง ถา้เราตดัไม่ไดม้นัก็จะมาฆ่าเรา ทุกสิ�งทุกอยา่งอยูที่�ใจข
รถที�จะดาํเนินต่อไปได้ ผมแหกค่ายมาเป็นแบบหมอเข

วนกินอะไรก็กินไป แต่เราก็บอกตวัเองเสมอว่า เราสบ
ี�สุด อยา่งที�หมอเขียวท่านบอก” 

อร่าม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 10. กรณีศึกษา 1.18 ภา

 
สงใหส้ัมภาษณ์เมื�อวนัที� 19 กนัยายน 2555  
ถ่าย.2555, กนัยายน 19) 

ุงเทพ หมอก็ทาํ
าก็ทานยาตามที�
ุณไม่มีสิทธิf หาย
ณ 80% นี�คุณรอ

รรยายบอกว่า  
ิบติัตามทุกอยา่ง 
ที มนัเป็นไปได้
อก็ประทบัใจว่า 
ตอนแรกที�เราว่า 
งเป็นเรื�องแปลก 

มา คือวนัแรกที�
่งค่ายหมอเขียว
ับเกลือนะครับ  
ธรรมะ ที�สําคญั
มกังวลทุกเรื� อง  
ี�ใจของเราจิตใจ

มอเขียวทั งหมด 
ราสบายเบากาย 

ภาคผนวก ก.) 
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“คฑาวุฒิ เอกตาแสงครับ มาจากอาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ สาเหตุที�มา คือ 
มะเร็งลาํไส้ระยะที� 4 ระยะสุดทา้ย ก่อนที�ผมจะเขา้ผา่ตดัมะเร็งลาํไส้ระยะที� 4 นี  ผมคิดในใจเสมอว่า
คนที�เป็นมะเร็งนี�ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรกต็ามคือรอวนัตายสถานเดียว พอผมเขา้ผา่ตดั หมอวนิิจฉยัตอน
แรกวา่ผมเป็นไส้ติ�งอกัเสบ แต่ผา่เขา้ไปแลว้ไส้ติ�งไม่เป็นอะไรเลยปกติดีทุกอยา่ง แต่บงัเอิญคุณหมอ
ไปพบลาํไส้ผมนั นแตกกระจายในทอ้งครับ ไส้แตกอุจจาระเต็มทอ้ง คุณหมอเลยทาํการตดัทิ งแลว้
ส่งชิ นเนื อไปวินิจฉยัที�ศูนยม์ะเร็งจงัหวดัขอนแก่น พบวา่เป็นมะเร็งลาํไส้ระยะที� 4 กระจายเขา้ต่อม
นํ าเหลืองหมดแลว้  

มีพยาบาลท่านหนึ�งจากอาํเภอโพธิf ชยั จงัหวดัร้อยเอ็ด ที�รู้จกักนันาํหนงัสือเล่มหนึ�งมาให้
ผมบอกว่าหนังสือเล่มนี เขาได้จากไปเขา้ค่ายสุขภาพของคุณหมอเขียวมา แต่ผมยงัไม่รู้ครับว่า
ตอนนั นหมอเขียวนี�เป็นใคร ทาํอะไร และมีจุดประสงค์อะไร ผมก็เลยรับหนงัสือเล่มนั นมาศึกษา
แลว้ปฏิบติัตามหนงัสือเล่มนั น หนงัสือเล่มนี ก็คือ “มาเป็นหมอดูแลตวัเองกนัเถอะ” หนา้ปกหนงัสือ
จะมีรูปหมอ้ตม้ยา แลว้ก็มีรูปลูกประคบอยูข่า้ง ๆ หนงัสือเล่มนั นเล่มละ 150 บาท แต่ผมไม่ไดซื้ อ
สักบาทเดียว เพราะว่าเขาเอามาให้ ผมก็ทาํตามในหนังสือหมดแทบจะทุกอย่าง ถ้าอนัไหนที� 
ทาํไม่ไดจ้ริง ๆ เราพยายามทาํให้ไดเ้สียก่อนถึงบอกวา่ทาํไม่ได ้“ถ้าไม่พยายามอย่าบอกว่าทําไม่ได้  
ต้องพยายามทาํเสียก่อน ถ้าทาํไม่ได้จริง ๆ คุณถึงบอกว่าคุณทําไม่ได้” หลงั จากผา่ตดัเสร็จ คุณหมอ
ก็ส่งผมไปเขา้คีโม ทั งหมด 6 เดือน เดือนละ 5 วนั รวมทั งหมด 30 วนั 30 เข็ม แลว้ก็มีคนแนะนาํผม
บอกว่าทําดีท็อกซ์ด้วยนะ กัวซาด้วยนะอะไรด้วยนะ ผมก็พยายามทําทุกข้อ ยาทั<ง 9 เม็ดของ 
คุณหมอ แต่ตอนนั นผมยงัไม่กล้าทาํอยู่ก็คือดีท็อกซ์เพราะว่าแผลการผ่าตดันี�ยงัไม่หายดี แล้วผม 
ไม่มั�นใจว่ามนัจะติดเชื อหรือไม่ จนกระทั�งผ่านไป 6 เดือน ผมก็ยงัไม่กล้าทาํก็เลยบอกว่าให้รอ 
อีกหน่อย ใหแ้ผลมนัหายอีกหน่อยให้มนัมั�นใจกวา่นี ก่อน ถา้เราทาํไปดว้ยเราทุกขไ์ปดว้ยเราเครียด
ไปดว้ย มนัยิ�งจะเป็นผลเสียต่อเรา ผมก็เลยรอมาจนครบ 1 ปี หมอกไ็ด้ส่งผมไปเอก็ซเรย์แป้ง ปรากฏ
ว่าโชคดีมากเชื<อในลําไส้ไม่มีแล้ว นี�คือมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับ มะเร็งลําไส้ระยะที� 4 ไม่มีแล้ว  
แต่ผมก็ไม่มั�นใจวา่ ต่อมนํ าเหลืองผมที�มนัไปหมดแลว้ ผมจะทาํยงัไง อนันี ผมคิดในใจ ผมก็ปฏิบติั
ตวัมาตลอด อาหารกบัข้าวแบบนี< บางคนบอกว่ามาวันแรกกลืนแทบไม่ลงเลย ผมบอกวา่ “ผมสบาย
มากเพราะผมกินมาแล้ว 1 ปี กับ 4 เดือน กินตั<งแต่วันที�ผมออกจากโรงพยาบาล ที�ผมกินข้าวได้  
กนิอาหารถึงจะไม่ได้ถึงขนาดเหมือนในค่ายนี< 100% แต่ขอให้ใกล้เคียงให้มากที�สุดทําให้ดีที�สุดแล้ว
เราจะได้ผลดีที�สุดเข้าสู่ชีวติเรา” 

ตอนที�ผมออกจากหอ้งผา่ตดัมาสะลึมสะลือยาสลบยงัไม่ฟื นอะไรมาก ผมมองหนา้ไปเจอ
ลูกชายผมคนเดียวนั�งอยู่ขา้งเตียงคนอื�นยงัมาไม่ถึง หมอให้เซ็นใบรับรองการผ่าตดั ผมจดัการเองหมด 
คุณหมอเดินมาตบบ่าลูกชายผมบอกเธอเป็นลูกชายของเขาใช่ไหม ลูกชายผมบอกใช่ครับ หมอก็เลย
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บอกลูกชายผมว่าพ่อเธอไม่ได้เป็นไส้ติ�งอักเสบนะ พ่อเธอเป็นมะเร็งลําไส้ระยะสุดท้าย ลูกชายผม
ร้องไห้ทันทีแต่ผมนึกในใจว่า “จะร้องไห้ทําไม พ่อคุณยังไม่ตาย ก็แค่มะเร็งระยะสุดท้ายน่ะคุณจะ
ไปกลวัทาํไม กระจอก” ผมว่าอย่างนี<  

ผมคิดตลอดเวลาก่อนที�จะผา่ตดัวา่ มะเร็งนี�ตอ้งตายอยา่งเดียว แต่ตอนนั นผมนึกขึ นมาได้
ยงัไงว่ามนักระจอกมาก สุดท้ายที�ผมนึกได้ก็คือว่าผมหายด้วยประการใด ทําไมผมถึงว่าผมหาย  
ผลการตรวจเลือดออกมาค่าสัมพันธ์มะเร็งในลําไส้ใหญ่และกระแสเลือด วันที�โรงพยาบาล
อาํนาจเจริญมาตรวจให้นะ ผลปรากฏว่าไม่มีเชื<อมะเร็งแล้ว ค่าสัมพันธ์มะเร็งในเลือดอยู่ในขั<นปกติ
ทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติ ผมถึงอยากจะบอกว่า “การที�เราปฏิบัติ การที�เรากระทําอะไรนี�ให้เรา 
ทาํจริง พยายามทําเสียก่อน อย่าเพิ�งบอกว่า โอ๊ย อันนี<ฉันทําไม่ได้ โอ๊ย อันนี<ฉันไม่กล้าทํา คุณลงมือ
ทําหรือยังคุณถึงบอกว่าคุณทําไม่ได้” กบัขา้วก็เหมือนกนัครับ อยา่งนี จะกินไดเ้หรอ คุณลองกินดู
หรือยงัครับคุณถึงจะบอกวา่คุณกินไม่ได ้ 

ตอนที�ผมผ่าตดัออกมาแลว้ เพื�อน ๆ ญาติ ๆ พี�น้องหรือคนรู้จกัไปเยี�ยมผมที�โรงพยาบาล 
ที�บา้น เขาบอกได้เลยว่าเตรียมตวัเผาได้เลยไม่รอด สภาพร่างกายตอนนั นแย่มาก ๆ จากนํ<าหนัก
เกือบ 80 กิโลกรัม เป็นคนตัวใหญ่ เหลือนํ<าหนักแค่ 54 กิโลกรัม ลงมา 20 กว่ากิโลกรัม แลว้เขาไปดู
คนตวัใหญ่ ๆ ผอม ๆ เหลือแค่ 54 มนัเหมือนกบัซาก เขาเลยบอกวา่เตรียมตวัเผาไดเ้ลย อยา่วา่แต่ 2 ปีเลย
เขาบอก 2 เดือนให้มนัผา่นเถอะ ไม่มีทาง ผมก็เลยนึกในใจ เดี�ยวจะทาํให้ดู เขาเลยเอาหนงัสือเล่มนั นมา
ให้ผมอ่าน เล่มที�ผมเคยกล่าวไปขา้งตน้ แลว้ผมก็ศึกษามาเรื�อย ๆ ทุกอย่าง ๆ เขาบอกว่ามนัดีนะ  
แต่ตอนนั นก็ยงัไม่รู้มาก วา่อาหารฤทธิf เยน็ฤทธิf ร้อนมนัเป็นอะไรก็ศึกษาตามหนงัสือคุณหมอไป  

นํ<าสมุนไพรปรับสมดุล หรือนํ<าย่านางผมกินมาได้เป็นปีแล้ว ไม่ใช่ว่าเพิ�งมากินที�นี�  
แต่ดีท็อกซ์เพิ�งมาทําที�นี�เพราะว่าให้มั�นใจเสียก่อนว่าแผลผ่าตัดของเรามันหายดี ประสบการณ์ชีวิต
ผมก็ไม่มีอะไรมากก็ขอฝากใหทุ้กท่านนะครับ “สิ�งสําคัญที�สุดคือรักษาสุขภาพของตัวเอง ตัวเราเองทํา 
ตัวเราเองได้รับ ตัวเราเองไม่ทาํ ตัวเราเองไม่ได้รับ โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างที�เกิดกับตัวเรา ตัวเราหาใส่
ตัวเราทั<งนั<นไม่มีใครมายัดเยียดให้เราได้” อย่างโรคมะเร็งที�ผมเป็นนี� ไม่มีใครจาม แลว้โรคมะเร็ง
กระเด็นมาใส่ผม ไม่ใช่ครับ ผมยดัเขา้ปากผมเองทั งนั น เพราะฉะนั น “เราทําอะไรเราได้อย่างนั<น 
อย่างที�คุณหมอเขียวพูดนะครับ” ขอฝากสั น ๆ นะครับกบัผูรั้กสุขภาพทุกท่านครับ ทําจริงได้จริง 
ทาํเล่นได้เล่นครับ สวสัดีครับ เจริญธรรมสาํนึกดีครับผม” 

(คฑาวฒิุ เอกตาแสง, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 19. กรณีศึกษา1.8 ภาคผนวก ก.) 
 



 

ภาพที� 40 คุณป้าปาน กาญ
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน

“ป้า อายุ 76 ปี ป
อาการปวดหลงัเนื�องจากวา่
กระดูกสันหลงัก็เลยแอ่น ก
พ.ศ. 2517 ผา่ตดัแกว้หูทะลุ 
2530 ผา่ตดัไซนสั อกัเสบห
เคลื�อนทบัเส้นประสาท ผา่ไ
กระดูกพร้อมทั งที�กินมาเรื�อย
แถมอีกโรคหนึ� งคือมีเลือด
หลงัได ้5 ปี พงัผดืไปรัดราก

พอหลงัจากที�ผา่ต
ผา่ 3 ครั ง แลว้ปลายปี 2549
2553 ผา่ตดัซีสตที์�หนา้อกขา้
ขา้งขวา อีก 3-4 เดือน 11 
ปรากฏว่าเขาบอกไตรกลีเซ
พอกตบัแปดมิลลิเมตร  

มาค่ายพอวนัที� 
ทรมานป้ามานานนบั ที�เรียก
หมด ปวด ตึง ที�ผ่านมาอาห
ไดโ้รคมา พอมาที�นี�ป้าปรับส
ครึ� งชั�วโมง ป้ากินนํ าสมุน
ครึ� งชั�วโมงน่ะ ป้าทุรนทุราย

 
กาญน์นภรัฐ รุ่งสวสัดิf ใหส้ัมภาษณ์เมื�อวนัที� 15 กนัยายน

จน, ภาพถ่าย. 2555, กนัยายน 15) 

ปี ป่วยดว้ย 9 โรค ผ่าตดั 11 ครั ง อาการเจ็บป่วยเริ�มจ
กวา่คลอดลูกคนแรกอุม้ทอ้งนานเกินควรจาก 9 เดือนเป
่น ก็มีอาการปวดหลงั หลงัจากที�คลอดลูกแลว้ เริ�มทาํกา
ะลุ พ.ศ. 2519 ผา่ตดัมดลูก เยื�อบุมดลูกงอกนอกโพรงม
บหนองคั�งที�ฐานสมอง พ.ศ. 2535 ผา่ตดักระดูกสันหล

 ผา่ไปแลว้ดี แต่อาการเจ็บก็ยงัเหลืออยู ่อาการปวด แลว้ห
าเรื�อย ๆ จาก พ.ศ. 2510 เพราะวา่กินยาแกป้วดหลงัมาเรื�อ
ือดออกในกระเพาะอาหาร กระเพาะเกือบจะทะลุก็รักษ
รากประสาทกบักระดูกเกือบขาดแลว้ทั งสองอยา่ง หมอ
ี�ผา่ตดัมดลูก 2 ครั ง ปี 2549 ผา่ตดันิ วล็อค มือขา้งซา้ยป้าน

2549 ก็ไดโ้รคหวัใจโตเนื�องจากพกัผอ่นไม่เพียงพออยูก่บ
กขา้งขวา ปี 2554 ไดด้วงตาใหม่ ตุลาคม 2554 สลายตอ้

 กรกฎาคม ก็เขา้ไปทาํตาขา้งซ้าย วนัที� 13 กรกฎาคม 
กลีเซอไรด์สูง 212 mg% อลัตราซาวด์ตบั ผลปรากฏ

ที� 3 ป้าเริ�มปฏิบติัตวัเองก็คือตดัสินใจเลย เพราะเจ็บหล
ี�เรียกวา่กินยามาทั งหมดตั งแต่ปี 2510 ปัจจุบนันี� 45 ปี ท
อาหารที�ป้ากินคือสมุนไพรฤทธิf ร้อนทั งนั นเลย ป้าก็ร้อน
รับสภาพพอวนัที� 3 ป้าพอกสมุนไพรพบความอศัจรรย

สมุนไพรฤทธิf เย็นสดมา 3 วนั แช่มือแช่เท้า พอก
ทุรายกบัการที�พิษมนัปะทะกนั ตวัป้าร้อนแลว้สมุนไพ

385 

ายน 2555  

เริ�มจาก พ.ศ.2510 เริ�มมี
ือนเป็น10 เดือน 20 วนั 
ทาํการผา่ตดัจากแพทยปี์ 
รงมดลูก มดลูกโต พ.ศ. 

ันหลงั หมอนรองกระดูก
แลว้หลงัจากที�กินยาโรค
าเรื�อยมาตลอด ก็ไดโ้รค

ุก็รักษา พ.ศ.2540 ผา่ตดั
หมอตดัสินใจผา่ตดั  
ยป้านี�มีจุดผา่อยู ่4 จุด แต่
อยูก่บัอาชีพขายอาหารปี 
ยตอ้กระจกเปลี�ยนเลนส์

าคม ขอตรวจร่างกาย ผล
รากฏออกมาก็คือไขมนั 

็บหลงัมากอนันี เป็นการ
ปี ทั งตวัป้านี�มนัแข็งไป

ก็ร้อน ร้อนโดยไม่รู้ตวั ก็
รรยเ์กิดขึ นกบัป้าภายใน

พอกหลัง พอกท้องเลย  
ไพรที�เราทาํเนี�ยมนัเยน็ 
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มนัเกิดความอศัจรรยก์็คือว่าหลงัป้าเหมือนกบัป้าบิดผา้ บิดจนแข็งเลยล่ะ บิดแห้งน่ะ มนัแข็งน่ะ 
แล้วสักพกัหนึ� งน่ะ มนัเหมือนเราคลายผา้ออกคือมนัค่อย ๆ ผ่อน อาการปวดมนัค่อย ๆ ลดลง  
แลว้จากนั นป้านอนอยู่ชั�วโมงเดียวแต่มนัเกิดกบัป้านี�ภายในครึ� งชั�วโมง ป้าก็ไปอาบนํ า มนัเบาขึ น 
พอวนัที� 5 ป้าพอก ความอศัจรรย์เหมือนเดิมคือเกิดกับขา้งขวา มนัก็บิดเหมือนกนัอย่างนั นน่ะ 
ป้าปวดแทบขาดใจ ผ่าตดัยงัไม่ปวดเท่ากบัที�มนัคลายเกลียวนะ พิษที�มนัออกมานี�มนัรุนแรงกว่าที� 
ป้านอนผ่าตดัอีก ผ่าตดัไม่เจ็บ แต่ที�นี� เจ็บปวด ผลปรากฏว่าพอไปอาบนํ าแล้วป้าเดินกลบัมานะ 
ทาํไมมนั ตวัมนัเหมือนลอย มนัเบา ความตึงจากที�เอี ยวหลังไม่ได้ ก้มไม่ได้เลย เงยไม่ได้เนี�ย  
ก็ยงัไม่ไดล้อง พออาบนํ ามาเสร็จ วนัรุ่งขึ นเขาให้ไปทาํแปลงผกั รื อแปลงผกับุง้ เชื�อไหมวา่ป้ากม้
ถอนผกับุ้งไปตั งไม่รู้กี�แปลงนี�มนัไม่มีอาการที�ป้ามาเลย ผลปรากฏว่ามาตรงนี นี�ป้าได้ชีวิตใหม่  
แค่ 3 วนั เริ�มดีจาก 3 วนั แลว้วนัที� 6 นี�ป้าทดลองร่างกายป้าเลย ผลปรากฏวา่กม้ได ้เงยได ้เอี ยวได ้
ตอนที�มานํ าหนัก 80 กิโลกรัม พุงโตมาก แต่ตอนนี พอไปปฏิบติัไม่ถึงเดือน นํ าหนักป้าลดไป  
8 กิโลกรัม พุงยบุ ป้าทิ งยาหมดเลยนะ” 

(กาญน์นภรัฐ รุ่งสวสัดิf ,สัมภาษณ์.2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษา 1.16 ภาคผนวก ก.) 
 

 
ภาพที� 41 คุณยวุดี นโมชยัยากร ใหส้ัมภาษณ์ ณ ค่ายสุขภาพยเูอสเอ เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2557  
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 26) 

 
“ยุวดีค่ะ  มาจาก เท็กซัส (Taxas) ก่อนที�จะมาเจอหมอเขียวนี�  ป่วยเป็นมะเร็งใน 

ต่อมนํ าเหลือง แลว้ก็ตอ้งโดนผ่าตดักระเพาะทิ งหมด ผ่าตดัมา้มทิ งหมด แลว้ก็จะกลายเป็นคนที�มี
ปัญหาทรมานมากในการกิน เพราะวา่เวลากินทุกครั งนี�จะปวดทรมาน ดิ นแบบพลาด ๆ เลยค่ะ แลว้
ก็กินไม่ไดม้า 30 ปีเพราะก่อนหนา้นี จะผอม ไปไหนนี�จะผอมตอบ (ผอมมาก)นะคะ แลว้ก็พอเริ�ม
เขา้ค่ายวนัแรกที�เราเริ�มกินขา้วตม้ เป็นครั งแรกในชีวิตที�กินอาหารไดห้มดชาม ซึ� งกินไม่ไดม้า 30 กวา่ปี 
ทาํให้เห็นว่า โอ.้เรามาถูกทาง แต่เราไม่มีมา้ม แลว้เวลากลบัมาเมืองไทย ไปเจอส้วมซึมที�เราตอ้ง 
อา้ขาปัสสาวะ แค่นั น น่ะ คือมนัติดเชื อง่ายขนาดนั น ก็เลยรู้ตวัมาตั งแต่นั นนะคะวา่ติดเชื อง่ายมาก 
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เพราะไม่มีมา้มอะไร ตอ้งระวงัมากมาย แลว้ก็ตอ้งไปผา่ตดัหวัใจเมื�อปี 2555 ไปผา่ตดัหวัใจเพราะวา่
เป็นวาล์วลิ นหัวใจรั�ว แต่มนัรั�วเยอะมาก จนกระทั�งมนับีบทาํให้หัวใจโต พอเสร็จเขาก็ให้กินยา  
ยงัโชคดีค่ะ เพราะตอนแรกนี�เขาจะให้รีเฟส (refresh) ดว้ยแมชชีน (machine) ดว้ยเครื�อง เสร็จแลว้
มดขอร้องคุณหมอวา่ ขอลองใหคุ้ณหมอซ่อมก่อนไดม้ั ย ถา้ซ่อมได ้ปรากฏวา่ซ่อมได ้แต่ก็มีปัญหาวา่ 
เราจะเป็น AF (atrialfibrillation) ก็คือหวัใจจะเตน้ไม่ปกติ เขาจะให้ยาก็คือยา วอล์ฟารีน (wafarin 
ยาละลายลิ�มเลือด) ยาพอมนัมีปัญหา ก็คือ พอเวลาทานนี�เราจะตอ้งไปเจาะเลือดตรวจตลอดเลยนะ
คราวนี โดนเจาะตลอดเลย ตรวจก็เจาะไปเรื�อย ๆ ตามที�หมอแพทยปั์จจุบนัเขาแนะนาํ  พอดีโชคดีเป็น
บุญนะ บุญของมดจริง ๆ ก็มีค่ายหมอเขียวที� USA แต่ค่ายแรกที�หมอเขียวมา มดไม่ไดร่้วม เพราะวา่
ตอนนั นพึ�งผา่ตดั 

แต่พอคุณหมอเขียวกลบัไปสักพกัทางดลัลสั (Dallas) เขาก็ยงัไฟแรงนะค่ะ ก็มีผูน้าํทีม
และอีกหลาย ๆ ท่านจดัค่ายขึ นมา มดก็เขา้ค่ายด้วย พอดีเข้าห้องนํ าปัสสาวะ แล้วเลือดมนัไหล
ออกมากบัปัสสาวะ แต่ไม่ไดไ้หลสีฉี�นะ มนัสีเลือดแบบขน้คลั�ก ๆ เลย เลือดขน้ดาํ แลว้ก็มดไม่ค่อย
เชื�อคนนะคะ มดเป็นนกัทดลองค่ะ มดก็ฉี�แลว้ก็กรอกใส่ขวดเอาไว ้มดเรียงขวดไวเ้ต็มเลยแลว้มดก็
ถ่ายรูปไว ้จดไวว้่าขวดแรกฉี�อนันี  เกิดจากอะไรเวลาไหนอย่างไร คราวนี มดก็ไม่รู้ตวัหรอก ตอน
แรกก็ตกใจนึกวา่ เราผา่ตดั ฮีสเธอร์ริกโทมี� (Hysterectomy ตดัมดลูก) ไปแลว้นี� แลว้เราจะมามีเมน 
(Mens) อะไรตอนนี  ลืมบอกผา่ตดัฮีสเธอร์ริกโทมี� คือ มดลูก ปีกมดลูก ก็คือยกเครื�องไปหมดเลยค่ะ 
คราวนี พอเลือดไหล แต่มนัไม่หยดุ มนัไหลเรื�อย ๆ พอออกมาจากหอ้งนํ าสิ ตอนจะเดิน มนัไม่มีแรง 
เพราะเลือดมนัออกเยอะก็เกาะอยู่ สามีก็พาไปแผนกฉุกเฉิน (Emergency) ที�โรงพยาบาลที�ผ่าตดั
หัวใจพอดี ก็ไปเจอคุณหมอ หมอก็เห็นสีปัสสาวะเรา ก็ติดขวดไปด้วย พอเค้าเห็นสีขวดเลือด  
นางพยาบาลเตรียมเลยว่าจะตอ้งให้เลือด แล้วก็คุณหมอบอกหยุดไม่ให้กิน wafarin จนกว่าเดี�ยว
ดูก่อน ก็ไม่ไดท้าํอะไร ใหน้ํ าเกลือ แลว้ก็ตกลงก็ไม่ไดใ้ห้เลือด แลว้ก็ปล่อยกลบับา้น พอปล่อยกลบั
บา้นเสร็จลองนึกภาพทุกครั งที�ฉี�  เลือดมนัยงัออกเยอะมาก เอะแลว้จะทาํยงัไง มนัทรมานรู้สึกอึดอดั 
มนัขดัขอ้งใจ มนัไม่มีคาํตอบ ณ วนันั นเรามีบุญพอที�จะเอาความป่วยของเรา ยกให้เป็นเครื�องพลีที�
จะมาศึกษาเรา ก็จดัการกนัเลยนะคะทุกคน กวัซาทาํอะไรก็ทาํไป แต่ยงัไม่หาย มนัก็ยงัฉี� ก็เลยไดคุ้ย
กบัคุณหมอเขียวทาง skype ค่ะ คุณหมอเขียวบอกอนัดบัแรกเลยนะพี�มด ทาํยงัไงก็ไดใ้ห้เลือดมนั
หยุดก่อน แล้วจะทาํยงัไงคะ บอกแช่ ๆ สิ�งที�มาทาํก็คือนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดที�เราทาน มนัจะมี
กาก เอากากนี ใส่ในนํ าอุ่น ๆ ก็วิ �งไปชื อกะละมงัใหญ่ ๆ มาพอที�จะให้ตวัมดทั งตวัลงไปแช่ 
แล้วแต่ไม่ใช่เท่านั น เพราะวา่ร่างกายมนัยงัปรับสมดุลไม่ดี แลว้ทาํอยา่งไรต่อ เอาที�เราดื�ม อนันี ค่ะ
เขา้ช่องแข็งเป็น 10 ๆ ขวดเลย ขณะที�แช่เราเองจะเป็นหมอจริง ๆ คือพอเราแช่ปุ๊บ เราจะรู้สึกวา่มนั
ร้อนไป เยน็ไป เราก็เอานํ าขวดนํ าแขง็นี�ค่ะ นอ้งเขาจะใส่ลง 10-20 ขวดเลย พอใส่ 20 ขวดปุ๊บ เราจะ
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เป็นคนบอกวา่ อนันี มนัเกินไป เราก็จะหยิบออก หยิบขวดออกแลว้ก็จะอยูที่� เอ่อ รู้สึกวา่กาํลงัสบาย 
พอสักพกัก็หยบิกลบัเขา้อยา่งนี  หยบิเขา้หยบิออก เราจะปรับที�ตวัเรานะคะ ดว้ยกากนี�นะค่ะ กากอยา่
ทิ งนะคะมีประโยชน์เลย บา้นมดไม่เคยทิ งเลย ทาํไดทุ้กอยา่ง อนันี ก็ไปแช่มือแช่เทา้ไดด้ว้ยค่ะ และก็
พอทาํตรงนั นเสร็จก็เริ�มรู้สึกดีขึ น ๆ แต่ตอ้งหยุดกินอาหารฤทธิf ร้อนเด็ดขาดเลยนะ เพราะว่ามด
ทดลอง ก็คือทดลองอยู่ 3 จงัหวะ มดไม่เชื�อ มดตอ้งพิสูจน์ดว้ยตนเองแลว้มนัจะศรัทธาดว้ยความ
คลายสงสัย เรียกวา่ศรัทธาครั งนี สัมมาศรัทธา ไม่ใช่มิจฉาศรัทธา เพราะวา่มนัผา่นการทดลองของ
ตวัเองไม่ใช่แค่สักแต่ฟังแลว้หลงเชื�อ เพราะฉะนั นมดก็เลยเชื�อมั�นในตรงนี วา่เขา้ใจล่ะ ถา้เราไม่เป็น
อะไรมากโอเค เรากินชีสไดบ้า้งใส่อะไรไดบ้า้งตามใจโอเค แต่ถา้เมื�อไหร่เราเป็นโรค ตอ้งเด็ดเดี�ยว
และเด็ดขาด ถา้ไม่เด็ดเดี�ยวเด็ดขาดเราน่ะจะตาย เราจะตายเพราะนี�ทดลอง 3 ครั งเลยนะคะ ก็หวงัวา่
การทดลองของมดจะเป็นประโยชน์กบัพี� ๆ นอ้ง ๆ ตรงนี จริง ๆ วา่ เป็นอยา่งนั นจริง ๆ ค่ะ เป็นอยา่ง
นั นจริง ๆ  

พอหลงัจากนั นหนที� 3 ก็บอกวา่ไม่เอาแลว้ งวดนี เชื�ออยา่งเดียวเลยฤทธิf เยน็ ๆ อยา่งเดียว 
เราคิดวา่เราจะทาํได ้ก็เปลี�ยนยาไปเรื�อยค่ะ มดก็วนันี เราจะสัมผสัถึงซึ� งในคาํวา่เรามาเป็นหมอรักษา
ตวัเองกนัเถอะ เพราะวา่จะไม่มีใครบอกเราไดเ้ลยวา่ ตอนนี ความรู้สึกของเราเป็นยงัไง เราจะรู้เลยวา่
ตอนนี ประคบแลว้นี� (เส้นเอ็นที�ขอ้มือขวาอกัเสบ) มดประคบแลว้นี�มดจะรู้สึกเยน็ แต่บางวนันี�มด
ประคบแลว้มดไม่เยน็ มดก็จะเอานํ ามนัเขียวนี�ช่วยนะคะ ก็คือเหยาะไปก็คือแกะออกแลว้ก็เหยาะ 
แลว้ก็พนัง่าย ๆ ลูกทุ่ง ๆ วชิานี ลูกทุ่งแต่หายจริงนะ หายจริงและหายแลว้ดว้ยแลว้ก็จบ  

กรณีสามีดิฉัน มีปัญหารากฟันจะผ่าตดัก็ตอ้งเสียเงินมาก เราบอกนี�ผงถ่าน 12 ดอลล ์ 
ไปแปรงฟันสักเดือนหนึ�งแลว้กลบัมาใหม่ ก็ไม่ตอ้งจ่ายเงินเลย โอค้่ะ โอโ้หแจ๋วเลย แลว้ก็มีเทคนิค 
อีกอนัหนึ� ง แม่ชีอะไรนะ แม่ชีที�เมืองไทยนะค่ะ ท่านมีกรณีที�ฟันท่านมีปัญหาเหมือนกนั แล้ว 
ลูกศิษยท์่านมาเรียนวิชาค่ายหมอเขียวเขา้ค่ายพร้อมกบัมดนี�เหล่ะ แม่ชีท่านบอกวา่ เรียนอะไรมา ๆ 
บอกแม่บา้ง ปรากฏวา่พอดีท่านปวดฟัน แลว้ก็มีปัญหา เป็นหนองในฟันอะไรประมาณนี ค่ะ แลว้ก็
นดักบัคุณหมอฟัน แต่ว่าหมอยงัไม่ว่างให้เจอกนัอีกอาทิตยไ์ป ท่านก็บอกย่านางที�เราดื�ม ๆ กนันี� 
ท่านก่อนจะดื�ม ท่านใช้ประโยชน์สุดฤทธิf เลยนะ ท่านอม ท่านบอกแม่อม เพราะเหงือกมนัร้อน
ใช่มั ย หนองมันถึงประทุออกมา ท่านอม ๆ ไปเรื� อย ๆ อย่างนี ค่ะ  พอจะถึงว ันที�หมอนัด  
หมอบอกมาหาทาํไมไม่ได้เป็นอะไร ท่านก็เอามาเล่าบอก พวกเราบางทีกลืนดื�มไปเฉย ๆ  
โดยไม่ไดผ้า่นการอมนะ ผา่นการอมก่อนนะคะ ประโยชน์อนัสูงสุด” 

(ยวุดี นโมชยัยากร, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 26. กรณีศึกษา 1.6 ภาคผนวก ก.) 
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ภาพที� 42  คุณอรรถวรรณ หงอสุวรรณ ให้สัมภาษณ์ ณ ค่ายสุขภาพยเูอสเอ เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 

2557  
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 25) 

“อยูที่�นิวยอร์คค่ะ ป่วยมากเลยนะคะ ตั งแต่ก่อนทอ้งน่ะค่ะ จนกระทั�งไปตรวจวา่ตั งทอ้ง
หมอก็แนะนาํให้ทาํแทง้ เพราะวา่มีทูเมอร์ (tumor) อยูใ่นมดลูกใหญ่มากประมาณ 16.5 เซ็นติเมตร
แล้วก็ที�อื�นที�เจ็บปวดมามาก ๆ ก็จะมีที�กระดูกเตา้นม เตา้นมจะมีซีสต์ 22-23 เม็ด แลว้ก็ที�รักแร้ 
กบัขาหนีบนี�ก็จะบวม เท่าลูกมะนาวค่ะ มะนาวบางทีก็มะนาวเขียวบางทีก็มะนาวเหลือง และมีกอ้น
เนื องอกที�ตบัดว้ย แต่ดว้ยกรรมมั งคะ ทาํให้หมอพินิจพิเคราะห์โรคนี อยู่หลายปี ก็ตีไม่ออกว่าเป็น
โรคอะไร ทานยาจนป่วยจะตายอยู่แลว้ จนกระทั�งเขาก็ให้หมอจิตวิทยามาคุยกบัเรา ทาํนองว่าเรา
ต้องทาํใจนะ เราก็บอกว่าทาํใจเรื� องอะไร เราเป็นมะเร็งใช่ไหม ไม่เห็นจะยากเลยง่าย ๆ เอง  
แค่มะเร็งเอง เขาก็บอกวา่เราเป็นโรคประสาทไปแลว้ ก็ให้หมอโรคทาง Nerve น่ะมาคุยกบัเราอีก 
หมอจิตวทิยาไปแลว้ก็หมอประสาทมาอีก เหมือนกบัวา่เราปวดเราเป็นจนเราประสาทไปแลว้อะไร
อย่างนี  เสร็จแลว้ก็จะให้รักษาทางนี  ก็คือให้ไปเอาชิ นเนื อออกมาแล้วถ้าไม่งั นก็คือผ่าตดัตรงนู้น 
ตรงนี อย่างนี  ก็บอกว่าไม่เอาไม่ทาํ ไม่ทาํสักอย่างเลย ก็มานอนอยู่บ้าน ก็นอนป่วยลุกขึ นมา  
แลว้ก็ป่วยลุกขึ นมาอยา่งนั นน่ะ เป็นปี ๆ ค่ะ 

เราไม่เชื�อวา่คีโมทาํใหค้นหายเพราะถา้หายคนคงไม่ตายมากขนาดนี  แลว้เราก็ไม่อยากทรมาน
เพราะเราเห็นคนที�เป็นมะเร็งแลว้รักษาทางนี ทรมานมากเลย แค่เขาเอากลอ้งส่องไปที�กน้ที�ปากเรานี� 
เราก็ทรมาน ทรมานมาก ซึ� งเขาก็ช่วยเราเต็มที�  เอายาเบลอ ๆ มาให้เราดมแต่เราก็รู้สึกอยู่ว่า 
มนัทรมาน เราก็บอกไม่เอา ไม่เอาก็มานอนอยูบ่า้น เสร็จแลว้ปรากฏวา่ป่วยมากจนไม่รู้จะทาํยงัไง  
จนตอ้งอดขา้ว อดขา้วแลว้ก็อดขา้ว 2-3 วนัก็ลุกขึ นมาได ้เราก็สงสัยมนัคืออะไรกนัแน่ แต่เราตอ้งมี
วิธี แต่ใจลึก ๆ นี� รู้เลยว่าในโลกใบนี จะตอ้งมีหมอคนหนึ� งที�เก่งที�สุดแลว้พาเราไปรักษาทางที�มนั
ถูกตอ้งคือทางธรรมชาติแล้วจะตอ้งมีแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร นึกอยู่อย่างนั นมาหลายปี แล้วเสร็จ
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จนกระทั�งคลอดลูกออกมา หมอดีใจมากเลย เพราะว่าสงสัยเขากินทูเมอร์ซะเรียบ ฉลาดแล้วก็
สมบูรณ์หมดเลย  

หลงัจากนั น มีหลวงลุงโทรมาบอกว่าไดย้ินข่าวว่ามีหมอคนหนึ� งชื�อหมอเขียว อยู่ที�มุกดาหาร 
รักษาโดยธรรมชาติ ก็มาบอกสามีให้พาไป ก็หามกนัไปนะคะ ทีนี ทอ้งมนัก็ไปบวมบนเครื�องบิน 
คือเรียกว่าซีสต์ ตอนลงตอ้งหิ วลง เพราะว่ามนับวมมาก ลงไปก็ไปนอนพกั นอนพกัแลว้ก็รีบขึ น
เครื�องไปลงอุดรธานี เพื�อนก็เอารถมารอรับ ไปถึงก็สะโหรสะเหรหามไปเลยค่ะ หามไปแลว้ก็ไป
นอนอยู่ ก็เห็นคนเต็มเลย ไปนั�งนั�งดู นั�งก็ไม่ไหวก็นอน นอนดู นอนดูเสร็จแลว้ก็ฟัง ฟังไปเรื�อย ๆ 
ฟังธรรมะหมอเขียวนี�ค่ะ ฟังไปแลว้ก็พิจารณาตามไปเรื�อย ๆ จนเขา้ใจเลย จนเขา้ใจแล้วก็เริ�มทาํ 
เพื�อน ๆ ที�ไปเขาก็ช่วยกวัซา ลงมือพอกทอ้ง ทาํอะไรกนัใหญ่เลยทั ง 9 อย่างนี�  ทาํกนัทั งวนัเลย  
ทาํจนเราสบายไปเลย เดี�ยวก็หลบั หลบัไปเสร็จเขาก็ทาํอยู่นั�นน่ะ พอเราตื�นมาเขาก็ยงัทาํอีก ทาํอยู่
อยา่งนั นน่ะ2 วนั พอวนัที� 3 เชา้มานี�เราเริ�มเดินบนหญา้ได ้เราก็ไปเดินบนหญา้ไปพกัที�รีสอร์ทใกล ้ๆ ค่ะ 
เดินที�รีสอร์ทเขาจะมีสนามหญา้ ก็ไปเดินตั งแต่ตี 5 เดินเสร็จก็มาทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) 
ดว้ยปัสสาวะกบันํ ายา่นาง 2 ครั ง วนัหนึ�งจะดีท็อกซ์ประมาณ3 ครั ง 6 ขวด เชา้ กลางวนั เยน็ ครั งละ 
2 ขวดเสร็จแลว้ก็ไปเดิน เดินเสร็จมีความรู้สึกวา่ โอโ้ห มนัสดชื�นมากเลย  

เสร็จแลว้ก็ไปกดจุดค่ะไปกดจุด ในขณะที�กดเนี�ยกดไปดว้ยแลว้ก็ฟังไปดว้ย ในขณะที�กด
แลว้ก็ฟังไปดว้ย มนัเหมือนกบัว่าตวัเรา มีอะไรบางอยา่ง พลงัอะไรไม่รู้มหาศาลเลย มหาศาลมากเลย
แบบเป็นคลื�นสวา่งไสวใส ๆ สวา่ง ๆ วิ�งเขา้มาที�ตวัเรานี� แลว้เหงื�อก็ออก เหงื�อเม็ดเท่านิ วโป้งนี�ออก
เต็มตวัเราจนเปียกไปหมดเลยสักพกั สัก 2 ชั�วโมง พอกดจุดเสร็จหายเลย หายเหมือนเราไม่เคยเป็น
อะไรมาก่อนอยา่งนั นนะคะ มนัโล่งไปทั งตวัเลยอย่างนั นน่ะ เขา้ใจหมดทุกอยา่งที�หมอเขียวพูดมา
สองสามวนันี ค่ะ เขา้ใจหมดเลย แลว้ก็มีความรู้สึกวา่ถา้หากวา่ใจเราไดเ้ขา้ใจธรรมะอยา่งถ่องแทน้ะคะ 
หมายถึงเขา้ใจร่างกายของเราอยา่งถ่องแท ้เราก็จะสามารถที�จะทาํตาม 9 เม็ด โดยที�ไม่มีอะไรติดขดั
เลย ทาํไปเรื�อย ๆ เลยอยา่งนั นน่ะ ทั งการพอกการอะไรนี� ดูดพิษดูดอะไรมนัดูดจริง ๆ พอพอกไปนี�
มนัก็ดูดพิษดูดออกจริง ๆ ความรู้สึกมนัสัมผสัไดเ้ลยวา่มนัดูดตุบ ๆ ตุบ ๆ ออกอยา่งนี  ดูด ๆ ออกเลย 
แลว้ก็การกดจุดก็เหมือนกนั มนัออกมาตามปลายนิ วตามอะไรค่ะ มนัออกจริง ๆ เลยนะคะกดจุดก็
กดเขา้ไปในต่อมนํ าเหลืองนี�ก็ยบุไปเลยค่ะ  

วิธีที�ตวัเองไดรู้้วา่ ยา 9 เม็ดนี�จะทาํให้เราหาย แลว้เราก็หายจริง ๆ เชื�อมั�นอยา่งนั นจริง ๆ 
เราก็ตั งใจวา่ถา้มีโอกาสจะบอกกบัใครก็ไดที้�เป็น กลบัมาถึงนิวยอร์คก็บอกคนเลยค่ะ” 

(อรรถวรรณ หงอสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษา 1.14 ภาคผนวก ก.) 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที� 43 คุณนิตยา สิทธิปร
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน
 

“ดิฉันป่วยเป็นโร
ผิวหนงับอกวา่ไม่สามารถร
นบัลา้นบาทแลว้ค่ะ จากโรค
หลงัค่ะ พอดีลูกสาวช่วยคน้
จึงไดแ้นะนาํใหดิ้ฉนัมาลอง

ช่วงที�มาเขา้ค่าย 
ไม่น่าจะทานได ้เพราะปกต
กงัวลวา่จะอยูไ่หวหรือไม่ แ
แลว้ไดพ้ี� ๆ จิตอาสาแนะนาํ
ทานก็ทานไดค้่ะ เลยทาํไดท้

อาการของโรคสะ
แลว้ค่อยขยายโตขึ น จะแดง
การทานยาแผนปัจจุบนัเป็น
ไม่สามารถใส่เสื อแขนสั นไ
เป็นช่วงที�ทุกขท์รมานจิตใจ

โรคนี เป็นโรคเกี�ยว
ไม่แข็งแรง ก็จะมีอาการค่ะ จ
อาการที�หายไปแล้วก็จะเ
เพราะคุณหมอแผนปัจจุบนัเ
ให้เยอะ ๆ อย่าทานอาหารร

 

ธิประเสริฐ ให้สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2557  
จน, ภาพถ่าย. 2557, สิงหาคม 24) 

็ นโรคสะเก็ดเงินค่ะ เป็นมาประมาณ 30 ปีแลว้ค่ะ ซึ� งแ
ารถรักษาให้หายขาดได ้ตอ้งทานยาตลอดชีวิต เสียค่าใช
กโรคที�เป็นทาํให้ดิฉันมีแผลตามลาํตวั โดยเฉพาะที�หน้า
ยคน้หาขอ้มูลวิธีการรักษาจนพบแนวทางการดูแลสุขภา
ลองรักษาดูค่ะ 
่าย 2-3 วนัแรก ๆ คิดตลอดค่ะว่าเราจะปฏิบติัตามไดห้ร

ปกติอยากทานอะไรก็ทาน และเป็นคนชอบทานอาหาร
ไม่ แต่ก็สามารถอยูไ่ดจ้นครบ 5 วนัในค่ายแรกเมื�อวนัที� 
ะนาํหลายอยา่งค่ะ ทั งเรื�องการทาํดีท็อกซ์กวัซา ส่วนอา
ไดทุ้กเมด็ที�เป็นยา 9 เมด็ค่ะ เมื�อกลบัไปบา้นแลว้ก็ยงัปฏิ
คสะเก็ดเงินหรือที�เรียกวา่โรคเรื อนกวางนี  ตอนแรก ๆ จะ
แดง ๆ ขุย ๆ ลอก ๆ ขณะที�รักษากบัหมอแผนปัจจุบนั อา
เป็นเพียงการกดอาการไว ้พอเราหยดุยาอาการก็จะแสดง
สั นได ้ตอ้งใส่แต่เสื อแขนยาวตลอด เนื�องจากกลวัคน
ิตใจมากเลยค่ะ 

คเกี�ยวกบัระบบภูมิตา้นทานดว้ยค่ะ หากเม็ดเลือดแดงหรือ
ค่ะ จะสังเกตไดว้่าหากพอเราพกัผ่อนไม่เพียงพอหรืออ่อน
็จะเป็นขึ นมาซํ าอีกค่ะ ซึ� งที�ผ ่านมาก็จะเป็น ๆ หาย
ุบนัเองก็ไม่ไดใ้หค้าํแนะนาํที�ละเอียดค่ะ คุณหมอบอกแต
ารรสจดัและของหมกัดองแค่นี ค่ะ แต่พอเป็น ๆ หาย
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 ซึ� งแพทยที์�สถาบนัโรค
ค่าใชจ่้ายในการรักษาไป
ี�หน้าผาก แขน ทอ้งและ
ุขภาพของคุณหมอเขียว 

ดห้รือไม่ อาหารก็คิดว่า
าหารรสจดั เลยเกิดความ
นัที� 20-24 เมษายน 2557 
นอาหารสุขภาพ พอลอง
งัปฏิบติัต่อมาเรื�อย ๆ ค่ะ 

จะเริ�มจากเป็นจุดเล็ก ๆ 
นั อาการจะเป็น ๆ หาย ๆ 
สดงออกมาอีกค่ะ ทาํให้
วัคนที�ไม่รู้จกัจะรังเกียจ 

หรือเม็ดเลือดขาวของเรา
ออ่อนเพลีย มีภาวะเครียด 
หาย ๆ แบบนี ตลอดค่ะ  

กแต่เพียงวา่ ให้พกัผอ่น
าย ๆ เราก็มีภาวะเครียด 
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อาการเลยวนเวยีนอยูแ่บบนี ค่ะตอนที�เป็นเยอะ ๆ ก็มีถ่ายภาพเก็บไวน้ะคะ แต่ไม่ค่อยไดเ้ปิดให้ใครดู
กลวัเขาจะรังเกียจเราค่ะ 

แต่พอมาเข้าค่ายสุขภาพของคุณหมอเขียวครั< งแรก เมื�อทานอาหารแล้วรู้สึกเบา สบาย  
จึงนํากลับไปปฏิบัติต่อที�บ้านค่ะ แต่วา่ในบางครั งก็มีอยากทานเนื อปลาบา้งค่ะ ซึ� งก็ไม่บ่อยครั งนกั  
มีจดบนัทึกไวค้่ะว่าเราทานไปกี�ครั ง เพื�อใช้ตรวจสอบวา่มีผลต่อร่างกายอยา่งไรบา้ง ที�ร่างกายของ
เราเป็นแบบนี ก็เพราะวา่เราทานอาหารที�รสจดั ของผดั ของทอด ซึ� งการทานอาหารที�ผิดไปนิดเดียว
เราจะรู้ตวัเลยค่ะ จะมีผื�นขึ นทนัที ส่วนยาเม็ดอื�น ๆ ก็ทาํร่วมดว้ยนะคะ ทั ง 9 เม็ดเลยค่ะ เช่น แช่มือ 
แช่เทา้ ดีท็อกซ์ กวัซา ซึ� งกวัซานี ก็แอบทาํนอกกฎของคุณหมอเขียวไปบา้ง คือจะกวัซาหมดทั งตวั 
บริเวณแผลก็กวัซาเพียงแต่ไม่ลงหนกั เอาแค่พอสบายตวั เพราะมนัคนัค่ะในส่วนของยาเม็ดที�ใช้
ธรรมะจะเปิดเทปของคุณหมอเขียวฟังตลอดค่ะ ฟังทั<งเทปที�บรรยายค่ายสุขภาพ และเทปบรรยายค่าย
พระไตรปิฎก ฟังตั<งแต่เข้าค่ายจนถึงทุกวันนี<เลยค่ะ เหมือนยังนั�งฟังอยู่ในค่าย แม้กระทั�งในรถก็เปิด
เทปเพลงของคุณหมอเขียวค่ะ รู้สึกได้เลยว่ามีพลังขึ<น แผลตามที�ต่าง ๆ ดีขึ<นมาก สีผิวเกือบจะเป็น 
สีเดียวกันแล้ว เป็นเรื�องที�อัศจรรย์มากรู้สึกได้เลยค่ะว่า จิตใจเป็นเรื�องที�สําคัญมาก ต้องมีกําลังใจ 
อย่าท้อแท้ กําลังใจเป็นสิ�งที�ดีที�สุด มันคือพลัง และที�มาในวนันี คือจะมากราบคารวะขอบคุณคุณ
หมอและเยี�ยมพี� ๆ จิตอาสาทุกท่านค่ะ รู้สึกสํานึกในบุญคุณอย่างหาที�สุดมิได้ เพราะท่านได้ให้ทั ง
ความรู้ และคาํแนะนาํจนพร้อมไปปฏิบติัต่อไดเ้ลยค่ะ 

เป็นบทพิสูจน์เลยค่ะวา่สุขภาพดีไม่มีขาย ตอ้งทาํเอาเอง หากรู้แต่ไม่ทาํ ก็ไม่หายค่ะ และ
จะตอ้งเลือกปฏิบติัในทางที�ถูกตอ้งดว้ยนะคะ ทา้ยสุดนี ขอฝากบอกพี�นอ้งผูรั้กสุขภาพทุก ๆ ท่านค่ะ
วา่ ขอใหมี้กาํลงัใจในการดูแลตวัเองใหม้าก ๆ จะทานอะไรก็ตอ้งพิจารณาถึงประโยชน์และโทษให้
ถี�ถว้น มิเช่นนั นโรคต่าง ๆ ที�บอกวา่รักษาไม่หายก็จะมารุมเร้าเรา ไม่มีใครรักเราเท่ากบัเรารักตวัของ
เราเอง กาํลงัใจเป็นสิ�งที�สาํคญัมาก พอเราไดใ้ชว้บิากกรรมที�เราเคยทาํมาตั งแต่อดีตแลว้ เราก็เหมือน
ไดอ้ยูโ่ลกใหม่ โลกใหม่ของดิฉนัที�สัมผสัไดใ้นตอนนี  ทาํใหมี้ความสุขสบาย เบากาย มีกาํลงั มีพลงั
เหมือนที�คุณหมอเขียวเรียกวา่ “พลงัชีวติ” 

ลักษณะแผล จากแผลที�แฉะ ๆ ทั�วตวันั น ที�แขนและขา กลบัแห้งและสะอาด สีของแผล 
ลดความเขม้ลง และหายปวดภายในกระดูก” 

 



 

ภาพที� 44 แผลที�หนา้ แขนแล
(นิตยา สิท

ภาพที� 45 คุณรักบุญ อโศกต
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน

“โรคที�เป็นพระเอ
ก็จะพาลูกนอ้งเขา้มาอีกตั ง 
มธัยมมา 28 ปี หลงัจากนั นก
แลว้ก็พอปี พ.ศ. 2540 ก็
ก็เป็นสาเหตุหนึ� งที�มีส่วน

ขนและขา ที�เคยแฉะ ๆ กลบัแหง้และสะอาด สีของแผลล
า สิทธิประเสริฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 24. กรณีศึกษ

 
โศกตระกลู ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 15 กนัยายน 2555  
จน, ภาพถ่าย. 2555, กนัยายน 15) 

ระเอกที�เป็นหนกั ๆ ก็คือโรคหนงัแขง็ รู้สึกวา่เขาจะเป็นห
ตั ง 15 โรค เป็นผลพลอยไดพ้่วงมาค่ะ เคยเป็นอาจารย ์เป
นั นก็ศึกษาธรรมะ มาอยูใ่นช่วงรู้จกัธรรมะของชาวอโศ
ก็ลาออก ลาออกแลว้ก็ไปปฏิบติัธรรมจนปัจจุบนันี  กา

ส่วนทาํให้เกิดโรคต่าง ๆ พวกนี  โรคหนังแข็งโรคภ
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ผลลดความเขม้ลง  
ีศึกษา 1.2 ภาคผนวก ก.) 

 

เป็นหวัหนา้คณะแลว้เขา
รย ์เป็นครูสอนโรงเรียน
อโศกตั งแต่ปี พ.ศ. 2528 

การรับราชการเป็นครู 
รคภูมิแพ ้แพภู้มิตวัเอง 
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เหมือนกบัที�พุ่มพวงเป็น แต่มนัคนละอาการ ของพุ่มพวงเขาจะเป็น SLE แต่อนันี เขาเป็นภูมิเป็น
พนัธุกรรมค่ะ หมอที�โรงพยาบาลเขากรีดหนงัไปพิสูจน์ผิวหนงั เขาบอกวา่คือโรคสเคลอโรเดอร์มา 
(Scleroderma) แปลว่าผิวหนังแข็ง เกิดจากสาเหตุที�ว่าเป็นโรคเกี�ยวกบัพนัธุกรรมถ่ายทอดมาจาก 
พ่อแม่ แต่พ่อแม่ตายายปู่ ย่า ญาติพี�น้องหลายตระกูลไม่มีใครเคยเป็นแบบนี  ก็แล้วทาํไมถึงเป็น  
หมอเขาก็ถามวา่ในที�เรามองเห็นรุ่นนี อาจจะไม่มี แต่วา่มนัอาจจะขา้มรุ่นมาหลายรุ่นวา่หนึ�งในลา้น
ถึงจะมีสักคนหนึ�ง บงัเอิญเราเป็นคนโชคดีคนนั น (หวัเราะ) โชคดีที�เป็นโรคนี  หนึ� งในลา้นก็คือเรา
กลายเป็นโรคหนังแข็ง อาการจะเกิดจากพงัผืดใตผ้ิวหนังเยอะ เป็นหมดทั งตวัไปทุกอณูทุกเซลล์
ของผิวหนงัในตวัเรา เพราะมนัเกิดมาจากเลือดจากยีนตั งแต่แรกเกิดมาเลย และมนัจะเจริญเติบโต
เต็มที�ตอนอายุ 35 ปี มนัจะส่ออาการคือ ผิวหนังมนัจะแข็งเพราะว่าพงัผืดมนัจะสานไปรัด 
หลอดเลือด เลือดไปเลี ยงปลายนิ วก็ไม่ได ้แลว้หนงัก็จะแข็งเขา้มนัจะเป็นสีดาํ ดาํเหมือนปีกแมลงภู่ 
ดาํมนัเลย หยิบก็ไม่ติดไม่ขึ นเลย แข็งมาก แล้วหน้าตาก็จะตอบผอมเขา้ ริมฝีปากก็เหลือนิดหนึ� ง  
มนัหด แลว้ตาก็จะลึกโบ๋เหมือนผีปอบเลย เด็ก ๆ ผ่านไปเด็กบอก อ๊าย ผีปอบ ตวัเองก็กลวัตวัเอง
เหมือนกนัค่ะ เป็นขนาดนั นเลยนะ ก็เป็นจุดอ่อนเป็นปมดอ้ยตวัเองเหมือนกนั อาการที�ตามมาก็คือ 
เมื�อมนัสานไปรัด หมอเขาบอกว่ามนัไปรัดที�หลอดอาหาร มนัไปอยู่ในเนื อเยื�อกระเพาะ ทาํให้
กระเพาะย่อยอาหารไม่ไดดี้ จะเกิดกรดคั�งคา้งเพราะว่ามนัระบายไม่ได ้จะยืดหดไม่ไดเ้ต็มที� ยอ่ยก็
ไม่ได ้อะไรก็ไม่ได ้ดูดซึมไปเลี ยงร่างกายก็ไม่ได ้จะเกิดอาหารตกคา้ง จะมีพิษตกคา้งทั งตวั ก็เลย
กลายเป็นกรดไหลยอ้นขึ นมา แสบ เป็นลมร้อนคอขึ นมา บางทีก็กินขา้วไป หลงักินขา้ว 3 ชั�วโมง 
จะมีอาการออ๊กขึ นมา จะเป็นรสเปรี ยว ๆ เคม็ ๆ เผด็ ๆ หวาน ๆ คืออาการกรดไหลยอ้นที�เป็นต่อจาก
โรคหนงัแข็ง บางทีกลืนขา้วไม่ลงมนัจะติดอยูต่รงนี  (เอามือจบัที�คอหอย) จะอว้กก็ไม่อว้ก จะลงก็
ไม่ลง โอโ้ห ทรมานมากเลย ที�นี เวลาไปหาหมอเขาก็รักษาตามอาการ ถา้อาหารไม่ย่อยเขาก็ให้ยา
พวกอลามิลล์ พวกที�เป็นแบบเหมือนยาธาตุนํ าขาว เขาเอามาให้ช่วยย่อย กินมากไปมนัก็เลี�ยน  
เบื�อมากเลยกินยาพวกนี  แลว้ทีนี อาการที�เส้นเลือดตีบที�มนัไปรัด เขาก็ให้ยาขยายหลอดเลือด ให้ยา
มาตั งเกือบสิบเมด็สิบตวั เราก็กินยาอยูป่ระมาณ 7 ปี 7 ปีนี�กินทุกวนั วนัละเกือบสิบเม็ด ทีนี อาการที�
ตามมา คือตาก็จะบอด ตาพร่ามวั ประสาทก็จะเริ�มเสื�อม เพราะวา่เขาบอกวา่มนัจะเกิดจากอลามิลล์นี� 
มนัจะมีตวัหนึ�งที�ไปทาํลายสมอง คนที�กินยาธาตุนํ าขาว ธาตุนํ าแดงนี�มนัจะมีส่วนเลยนะคะ มนัจะ
ทาํลายสมอง ยาแอสไพรินขยายหลอดเลือดมนัจะไปกดักระเพาะ แสบ ตื�นเช้ามาก็แสบทอ้ง นี�คือ
อาการที�ตามมาจากการกินยาของหมอ  

หมอบอกตอ้งกินตลอดชีวิต แล้วมนัจะตายไหมเนี�ยจะกินตลอดชีวิตได้ยงัไง ปลายนิ ว
เลือดไปเลี ยงไม่ได้ มนัก็จะมีอาการหด อาการหดแล้วเล็บก็จะกุด แลว้ดูเหมือนคนเป็นโรคเรื อน 
เหมือนคนเป็นโรคอะไรที�สังคมรังเกียจแต่ที�จริงก็ไม่ใช่ค่ะ ถามหมอแลว้หมอบอกว่า ไม่ไดเ้ป็นหรอก 
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มนัเป็นอาการของโรคหนังแข็ง เขาก็รักษาตามอาการ ทีนี ก็รักษามาตั ง 7 ปี มนัก็ไม่หาย  
คุณกลืนขา้วไม่ลงก็หาวิธีการให้ระบายคลายให้ แก้ลดกรดลดอะไรไปเรื�อย ๆ ไม่มีใครหายเลย 
เหรอหมอ หาย แต่หายไปจากโลกนี  อา้ว อยา่งนี แลว้จะกินไปทาํไม ไม่เอาดีกว่า อยา่งนั นแสดงว่า
ตายใช่ไหมนี�ถ้าไม่กิน มนัต้องกินนะป้า กินไปตลอดเลยนะ ก็เลย เอาไวใ้นใจว่าเออฉันไม่กิน 
แลว้หล่ะ ตดัสินตั งแต่วนันั น ตดัสินใจแลว้ไม่กินแน่ ๆ กลบัมาบา้นพอรู้มนัไม่หายก็ทิ งยาไปหมดเลย 
ที�จริงตอนนั นก็กินมงัสวิรัติแลว้นะ ปฏิบติัธรรมแลว้ หลายคนก็วิเคราะห์วา่เห็นไหมล่ะอาจารยกิ์น
เจเดี�ยวก็ตายหรอก เห็นไหมก็เป็นโรคอย่างนั นอย่างนี  เดี�ยวก็กลายเป็นผีไปจริง ๆ หรอก ตอนนี ยงั
กบัผีเดินได้ ต่อไปจะกลายเป็นผีจริง ๆ นะ คอยดู ไอ้เราก็มั�นใจว่า เออ กินมงัสวิรัตินี�แหละ แต่
ก่อนที�จะเลิกจริง ๆ ก็บอกหมออีกคนหนึ� งนะ วนัหลงัมา คราวต่อไปก็มีหมอใหม่ ๆ ค่ะ มา ก็เลย
ถามว่า คุณหมอคะกินมงัสวิรัติไปเรื� อย ๆ นี�มนัจะเป็นยงัไงไหม โอ๊ย มนัก็ดีล่ะสิ คุณป้าฉันก็กิน 
หมอเองก็กินอยูน่ะ กินไปเลย มนัจะช่วยโรคนี ไดเ้ยอะ คนที�กินเนื ออยูนี่�มนัจะเป็นอาหารของพงัผืด 
คนที�กินเนื ออยู่นี�มนัจะทาํให้พงัผืดขยายพรึบพรับพรึบพรับเร็วขึ น เมื�อมีอาการเป็นหนังแข็ง  
หนา้ผอม ตวัตอบไปหมดแลว้นี�ประมาณ 4 เดือน มนัก็จะตายเลย ตายจากอะไร ตายจากที�พงัผืดไป
รัดมดลูก รัดหลอดอาหาร รัดหวัใจ รัดตบั รัดปอด รัดไป รัดไป หายใจไม่ออก นั�นก็คือตาย ที�ดิฉัน
ไม่เป็นอยา่งนั น ไม่ตายไวเหมือนพวกนั<นก็เพราะทานอาหารมังสวิรัติแล้วก็ปฏิบัติธรรมส่วนหนึ�งก็
จิตใจก็ผ่อนคลาย มันไม่ยึด เส้นมันก็เลยไม่ยึดมาก อนันี ก็มีส่วนนะคะ แลว้ทีนี ก็เลยมั�นใจว่า เออ  
ไม่ตอ้งกินยาหมอล่ะ กลบัมากินมงัสวิรัติคือไม่กินเนื อสัตวค์่ะ หมายถึงวา่กินอนันี มาเรื�อย ๆ จนมา
หลายปี ก็กลบัไปตรวจใหม่ หมอนดั บอกหมอวา่ที�หายเพราะทานมงัสวิรัติ เขาก็เลยสนใจเขาก็บอก
วา่ เออ วนัหลงัจะใหม้าเป็นวทิยากรบา้ง  

ที�บอกว่ามนัหลายโรค ดิฉันมีเป็นภูมิแพ ้นํ าเหลืองเสีย ฝีหนองพุพอง เวียนหัวหน้ามืด 
ความดนัตํ�าขึ น ๆ ลง ๆ ตวัตํ�าจะประมาณ 40-45 ตํ�ามากเลยนะคะ แต่ปัจจุบนันี  110-90 แล้วค่ะ 
มดลูกหยอ่น เป็นขี กลากขี เกลื อน ติดเชื อง่าย ไปเหยียบที�เฉอะแฉะนี�ไม่ถึง 2-3 ชั�วโมง จะเปื� อยเป็น
นํ ากดัเทา้ เป็นแผลแดง ๆ ลึกลงไปเลยค่ะ ทุกง่ามนิ ว เป็นง่ายมากเลย สายตายาว สายตาทั งสั นทั งยาว 
หูตึง ฟันผุ โลหิตจาง มนัก็เป็นไปเรื�อย เพราะไปหาหมอ เงินหมดไปไม่รู้กี�แสน แลว้ก็โรคซึมเศร้า 
โรคเครียด สุดท้าย โรคหัวใจ หมอตรวจพบว่าเป็นกล้ามเนื อหัวใจตาย เป็นแผลเป็น หัวใจเต้น 
ไม่ค่อยปกติเลยค่ะ จนถึงปัจจุบนันี  แต่ก็ดีขึ นเกือบจะหายเป็นปกติแลว้  

แสบตั งแต่หัวเลยนะ เจ็บเวียนหัว มนัจะหน้ามืดแลว้ก็มนัจะแสบจี�ด ๆ ไปที�หัว แสบหู
แสบตา แสบปาก ปากพอง ร้อนใน แสบคอ เห็นไหม มนัจะไล่มาเรื�อย ๆ เลย แสบหนา้อก จุก แน่น 
กลืนขา้วไม่ลง แสบทอ้ง แสบเป็นเริมเป็นโรคงูสวดัใตส้ะดือ ใตล้งไปจากตรงนั นก็เป็นค่ะ เป็นคนั
จนไม่กล้าจะเกาเลยค่ะมนัน่าอายมากเลย คนัแถวช่องคลอดแถวตรงนั นค่ะ มนัจะคนัมากเลย  
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มนัแพอ้ะไรก็ไม่รู้ มนัแพม้าก ๆ เลย คนัแลว้ก็เจบ็ไปตามน่อง เจบ็ตามหวัเข่า เห็นไหมมนัไล่มาหมด
เลย แสบมากเลย ไปจนถึงปลายนิ ว เหมือนกับมีเข็มแทง จี�ด ๆ แล้วก็มีอยู่ปีหนึ� งที�มนัเป็นฝีที� 
นิ วมือ เป็นฝีมนัจะปวด ปวดมากเลย นอนร้องไหเ้ลยนะ คนแก่อาย ุ40-50 มาร้องไห้เพราะปวดนี�มนั
ไม่ค่อยมีนะ แต่มนั มนัปวดมากมนัก็จะอย่างนั นค่ะ มนัตอ้งร้องตอ้งโอดโอย เป็นฝีร้อยหัว อีสาน
เขาเรียกว่าเป็นผ ํ�าค่ะ เป็นผ ํ�านี�ปวดมากกว่าฝีธรรมดา มนัจะปวดที�ปลายนิ วและมนัจะเป็นหนอง  
เป็นหนองออกมา เขาจะเอาตน้กวาวเครือหรืออะไรนี�แหละมาตาํพอก บางทีก็ใชใ้บมะลิ ดอกมะลิ
กบัขา้วสาร มาตาํแลว้ก็มาพอก แลว้ก็หาอะไรมาพนั ๆ เขา้ มนัก็ช่วยไดบ้า้งแต่มนัก็คงจะวิบากเรา
มนัหนกัหนาค่ะ มนัก็แค่นี มนัก็คงไม่ระคายเคือง เพราะวา่เขาเป็นตวัแสบมาก เขาก็เลยร่ายบทต่อไป 
เป็นต่อไปอีก นิ วสองสามนิ วที�เห็นกุด ๆ อยูต่รงนี มนัคือเกิดจากฝีพุพอง ขา้งในมนัร้อนมาก นิ วเทา้
ก็เหมือนกนัค่ะ เป็นอยู่แต่ว่าไม่มากเท่านิ วมือ นิ วมือนี�มนัจะเป็นจนเล็บหลุด เล็บหลุดเกิดจากฝี  
เป็นหนองแลว้ก็มนัจะหลุดไป อนันี  เหตุการณ์ทั งหลายทั งหมดนี มนัจะเป็นอยูเ่กือบ 25 ปี แลว้เริ�ม
รักษาอยา่งไรนะคะ มาดูประเด็นต่อไป  

เรารักษามาเรื�อย ๆ ตามวธีิการของหมอ อนันั นก็ตดัรอบไปวา่เลิกแลว้ 7 ปี ก็เลิกรักษาตาม
วิธีการของหมอ ก็มาทานมังสวิรัติ เลิกเนื<อสัตว์ทุกประเภท เราจะกินเจกินมังสวิรัติมาประมาณ  
28 ปีแล้วค่ะ หลังจากได้พบอาจารย์หมอเขียวนะคะ ตอนหลัง ๆ มาก็ไปรู้จักท่าน ก็ไปปฏิบัติธรรม
ด้วยกัน แล้วก็ทําตามขั<นตอนที�ท่านแนะนําค่ะ ทาํมา 5 ปี ก่อนที�จะมาอยูที่�นี�ค่ะ ก็อยูว่ดั ก็ปฏิบติัธรรม
ไปเรื�อย ๆ ก็ทานอาหารตามลาํดบัแบบที�อาจารยห์มอบอก คือ จะเริ�มที�ผลไม ้ผกั กินอาหารจืด ๆ 
อะไรพวกนี  ทาํมา 5 ปีแล้วค่ะ อาการต่าง ๆ จาก 15 โรคก็ค่อย ๆ ดีขึ<น ดีขึ<นจริง ๆ เลยนะ จากสายตา
ที�มันไม่ค่อยปกติ มันก็อ่านหนังสือได้กลางคืนภูมิแพ้ที�มันเป็นนํ<ากัดเท้าก็ไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะตอนนี< 
ที�ลุกขึ นแลว้เวียนหัว หน้ามืด แสบตามหัวตามอะไรนี� ไม่มี ตื�นขึ<นก็สดชื�นโรคความดันตํ�า ปรากฏ
ว่าปีที�แล้วตรวจล่าสุด ก็เป็น 90 กับ 85 ประมาณนี<ค่ะ มันจะดีขึ<นอย่างมากเลยมดลูกก็กระชับขึ<น 
มันจะไม่หย่อน เพราะว่าทาํท่าผีเสื อขยบัปีก สายตาก็ดีขึ<น หูก็ดีขึ<นไม่ตึง จากการหยอดหูด้วย 
ยานํ<าสกัดย่านาง ฟันผุก็ใช้ยาสีฟันผงถ่านกับดินสอพอง ที�เราทาํนี  เดี zยวนี<ฟันดีขึ <นแล้วค่ะ  
เคี<ยวอาหารได้สบาย ๆ  

โลหิตจางก็กลับขึ<นมาเป็นสภาพปกติ ค่าของเลือดก็ดีขึ<นแล้ว เกร็ดเลือดก็สูงขึ<น ไปอยู่ 
ที�ไหนก็ทํางานศูนย์บาทเดีzยวนี<ก็ไม่ต้องใช้เงินอะไรมาก ก็เก็บผักเก็บอะไรกิน ปลูกกันกินแถวนี<ค่ะ 
อยู่วดักก็นิกบัส่วนกลางแล้วปฏิบัติธรรม กไ็ม่ต้องใช้เงิน ภูมิใจมากกับความจนที�เงินเดือนศูนย์บาท 
จากเงินเดือนครั งสุดทา้ยสองหมื�นแปดพนักว่าบาท ไม่ได้เสียดายเลย ไม่เสียใจเลยที�ลาออก 
เพราะว่าขา้งนอกนั นเป็นชีวิตที�มนัศูนยเ์ปล่า เสียเวลา หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต  
แต่อนันี เรามาถูกทางแล้วคิดว่าอนันี คือแค่ประเด็นแรกคือปัญหาเรื� องพนัธุกรรม แต่ที�เป็น 



397 
 

หลาย ๆ โรคนี  มนัมีสาเหตุมากกว่านั นอีกค่ะ ขอเล่าต่ออีกนิดหนึ� งนะคะ สาเหตุจริง ๆ มนัจะมีอยู ่ 
3 อย่าง คือหนึ�งพนัธุกรรม เราก็ยอมรับล่ะวา่พ่อแม่เราพาเป็นอยา่งนั น แลว้เราก็เป็นคนโชคดีของ
หนึ� งลา้นนั น ก็รับมา เราไม่ถือว่าโชคร้าย เราไม่นอ้ยใจเลย ทีนี<สาเหตุอันที�สองเกิดจากพฤติกรรม
นิสัยที�ไม่ค่อยดีของเรา ดื�มนํ านอ้ย ทอ้งผกู ถ่ายไม่ค่อยออก นอนดึก นอนดึกนี�เป็นปัญหามาก ๆ เลย 
ชอบทาํงาน อะไรไม่เสร็จไม่ยอม แกปั้ญหาไม่ไดก้็ไม่นอน เป็นคนรักหนา้ รักดี นี�ล่ะโรคหนึ�งของ
คนมนัจะตายเอา รักหนา้รักดีนี�คือโลกธรรมอนัหนึ�งที�ดิฉนัอยากจะบอกพวกเรา ไม่นึกถึงตวัเองเลย 
แลว้อีกอยา่งหนึ�งก็คือ เป็นคนที�ทาํอะไรก็ตอ้งดีแบบนี มนัก็เลย ยึดดี ยึดมากเลย พฤติกรรมที�สามที�
ทาํให้เป็นโรคอย่างนี ทาํให้เล็บกุดมือดว้นอย่างนี เพราะว่า เหตุการณ์ก็คือเป็นวิบากกรรม พูดใน 
เชิงธรรมะนะคะ อนันี คือสาเหตุที�เป็นโรคทั<งหลายทั<งสิบห้าโรคนี�เพราะวิบากกรรม ดิฉันจาํไดพ้อ
เล็บมนัจะกุดอย่างนี ก็เลยนึกถึงทนัทีเลย ว่าเป็นคนที�ทาํบาปขึ นเหมือนอาจารยห์มอค่ะ เป็นเด็ก ๆ  
นี�ขยนั เป็นคนที�อยู่ในบา้นแลว้ชอบทาํมาหากิน เวลาว่างก็ไปขุดหอย ไปช้อนกุง้ ไปช้อนตั�กแตน 
ไปหาเขียดหากบก็เก่ง ปกติจะเป็นคนใจดีชอบรับใช ้เป็นครูก็ใจดีกบัเด็ก ๆ ค่ะ แลว้ตรงนี มนัก็ซ้อน
เหมือนกนั เพราะวา่มนัมี เค้าเรียกว่าเป็นโลกธรรมค่ะ ติดลาภยศสรรเสริญ ไม่ชอบให้ใครมาตําหนิ 
ใครที�ว่าเป็นอย่างนั<นอย่างนี<จะไม่รับ รับไม่ได้ ฉันต้องดีฉันต้องสวย แต่ก่อนนี ตอนเป็นสาว 
เป็นนักเรียนก็ไม่ได้มือแบบนี นะคะ เป็นนักเรียนก็เป็นนักร้อง เป็นสาวสวยเสียงดีนะคะ 
ไม่ใช่ธรรมดานะเนี�ย แต่เดี�ยวนี มนัหมดสภาพไปแลว้เพราะวา่โรคอนันี มนัรุมลอ้ม อาการล่าสุดนี<ก็
คือก็ยังมีอาการร้อนเย็นพันกันอยู่ รู้จกักบัอาจารยห์มอเขียวก็รักษาโดยวิธีตามนี ล่ะค่ะ คือ ดื�มนํ<า
สมุนไพรฤทธิtเย็นสด แต่ว่าจากที�ตัวเองเป็นโรคร้อนเกินแล้วหมอว่ามันร้อนเย็นพันกัน มันตีกลับ
เป็นเยน็ ร้อนตีกลบัเป็นเยน็ เยน็ตีกลบัเป็นร้อน ทาํไมมนัตอ้งตีกลบัดว้ยล่ะ ร้อนก็วา่ร้อนไปสิทาํไม
ตอ้งเป็นอย่างนี ดว้ย ไม่เขา้ใจ วนอยูต่ ั ง 4-5 ปี ตื�นเช้าขึ นมาอากาศเยน็แลว้มือมนัจะเขียว เพราะว่า
หลอดเลือดมนัจะตีบมนัจะไปรัด พงัผืดมนัก็ยงัมีอยูน่ะ พูดไปแลว้มนัทรงตัวอยู่ได้เพราะว่าเรากิน
อาหารแบบนี< จริง ๆ แล้วนี�มันจะยืดหยุ่นมากขึ<นเลย มันก็ไม่แข็งแล้ว ถา้มีใครเป็นแบบนี ก็แนะนาํ
อย่างนี ไดเ้ลย เพราะว่าบอกเขาเลยว่าให้ทานแบบนี แลว้ก็ไม่ตอ้งทานเนื อสัตว ์ถา้ทานเนื อสัตวนี์� 
ไม่ถึง 5-6 เดือน เคยมีหลกัฐานยืนยนัเพราะว่าหลายคนมาทกั คนปฏิบติัธรรมด้วยกนัอยู่กลุ่ม
เดียวกนันี� เขาบอกว่า อยู่บา้นฉันเป็น 4 เดือน เขาตายไปหมดแล้วเด้อ ผูน้ั �นก็ตาย ผูนี้�ก็ตาย  
ผูนี้�ก็ตาย เอา้ อาจารยสิ์บ่ตาย อยากให้ฉันตายหรือไง ทาํไมตอ้งถามอย่างนี บ่แม่นทาํไมถึงอยู่ได ้
ทาํไมถึงไม่ตาย ก็เล่าให้เขาฟังวา่เพราะว่าฉันไม่กินเนื<อสัตว์ ฉันถือศีล ฉันปฏิบัติธรรม ที�สําคญัคือ 
ขอ้หนึ� ง จําไว้นะคะ ข้อหนึ�งนี�คือเราจะต้องไม่เบียดเบียนใคร ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่เบียดเบียน
แม้กระทั�งคนข้างเคียง เป็นแม่บ้านก็อย่าเบียดเบียนนํ าใจสามี เขาออกไปนอกบา้นก็อย่าไป ฮึ�ม  
ไปหาคนนั นล่ะมั งนี�  ตอ้งนัดกนัแน่ ๆ เลย แน่ ๆ เลย ตอ้งตามไปดูซะแล้ว คิดไปคิดมาพลงับาป 
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พลงัที�เราคิดกบัเขาไม่ดีนั�น มนัจะผลกัให้เขาเป็นจริง ๆ นะ อย่าไปคิดไม่ดีกบัเขาอย่างนั น เขาไป 
หาเงิน คิดอยา่งนี  เขาไปทาํมาหากิน เขาไปช่วยหาเงินมาให้เรา ตอ้งคิดในแง่ที�ดี กลบัมาก็ไม่ตอ้งไป
ทะเลาะเบาะแวง้ ยิ มรับไปเลย อยา่งนี แลว้ครอบครัวก็จะเป็นสุข นี�คือการปฏิบัติธรรมมีส่วนช่วยใน
การรักษาโรคได้อย่างดี จากคําพูดที�อาจารย์หมอบอกว่า ปฏิบัติธรรมถือศีล ศีลก็จะนําสุขมาให้ 
เพราะฉะนั นมาในนี<แล้วก็ได้ทั<งอาหารกายอาหารใจรีบทําดีให้ต่อเนื�อง แล้วความสุขนั<นจะพา
ให้ท่านหายโรค ความสุขจากการได้กินอาหารแบบนี< สุขทั<งกายทั<งใจ ศีลนั�นแหละจะคุ้มครองท่าน 
ศีลก็คือตั งขอ้ห้ามสําหรับตวัเองก็ทาํตามให้ไดก้็แลว้ฉะนั นอยากจะขอฝากสุดทา้ยวา่ การพึ�งตนค่ะ
เป็นคําตอบ เป็นอะไรก็ตามไม่ต้องหาหมอหรอก หมอไม่สําคัญสําหรับฉันเสียแล้ว เพราะฉันเป็น
หมอให้ตัวเอง หมอที�เก่งที�สุดอยู่นี� ฉันนี�” 

(รักบุญ อโศกตระกลู, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษา 1.3 ภาคผนวก ก.) 

 

 
ภาพที� 46 คุณสุนนัทา เพียวไพบูลย ์ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 9 มีนาคม 2555  
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2555, มีนาคม 9) 

 
“ดิฉันชื�อ นางสุนันทา เพียวไพบูลย์ มีอาชีพค้าขายค่ะ ทาํให้เวลาทานหรือเวลานอน 

ไม่ค่อยตรงเวลา และยงัดื�มกาแฟเป็นหลักแทนขา้วเลยค่ะ ซึ� งในบางครั งขายดีจนไม่ไดกิ้นขา้วเช้า 
รวมมาทานเป็นมื อเที�ยงและมื อเยน็ทีเดียวค่ะ และการคา้ขายมีเรื�องให้เครียดเป็นประจํา เครียดทั งวนั
ทั งเดือนและทั งปีจนกลายเป็นความเครียดสะสม พอเหนื�อยจากงานก็ดื�มกาแฟช่วย ปวดหัวเป็นไข้ 
ก็ทานยาแก้ปวด ทาํแบบนี ตลอดเวลาที�ผ่านมาอยู่หลายปี ถึงได้รู้ว่าเรากินกาแฟกบัยาแก้ปวด 
กดอาการไวต้ลอด เพื�อไม่ให้ตวัเองป่วยเพราะมีงานเยอะ จนเริ�มป่วยค่ะ ซึ� งเริ�มจากมีอาการคนั 
ตรงขาบริเวณหน้าแข้ง เกาได้หน่อยเดียวมีเลือดออกซิบ ๆ แล้วก็ปิดพลาสเตอร์ไวนึ้กว่าจะหาย  
พอตกเยน็แกะเปิดดูแผล แผลไดข้ยายใหญ่ขึ นเท่าแผน่พลาสเตอร์ เป็นแผลเปื� อย ๆ ก็เลยไปพบคุณหมอ 
คุณหมอคนที� 1 ไม่หาย ก็ไปพบคุณหมอคนที� 2 พอไม่หาย ก็เปลี�ยน ตระเวนรักษากับคุณหมอตาม
คลินิกเป็นอยู่เวลา 3 เดือน จนพี�ที�รู้จกักนัมาเห็นแผลเขา้ ก็บอกว่าไม่ไหวแลว้น้อง ไม่น่าจะรักษา 



399 
 

กบัคุณหมอตามคลินิกต่อ บอกให้เราไปรักษากบัคุณหมอเขียวแทน คุณหมอเขียวตอ้งช่วยได้  
ซึ� งตอนนั นก็บอกพี�ท่านนี ไปว่าจะไปดีเหรอ เสียดายเงินเพราะงานกาํลงัเยอะ พี�ท่านนี ก็ถามขึ นว่า 
เออ “น้องจะเอาเงินหรือเอาชีวิต” เพราะพี�เขากลวัว่าแผลเราจะเน่าแลว้ตอ้งตดัขาทิ ง เลยตดัสินใจ  
ไปก็ไป 

พอเขา้ค่ายไดฟั้งคุณหมอเขียวบรรยายก็ทําตามทุกอย่างทั<ง 9 เม็ดที�คุณหมอสอน พอถึง
ก่อนวนัสุดทา้ยของค่าย (วนัที� 6 ของการเขา้ค่าย) ไดท้ํากัวซา พอเช้าวนัรุ่งขึ นมีตุ่มเม็ดขึ นเต็มตวั 
และหน้าก็บวม พี�แหงว (พี�จิตอาสา) ก็เลยพาไปพบคุณหมอเขียว คุณหมอเขียวเห็นแล้วก็ยิ ม  
แลว้บอกกบัพี�วา่  

“คุณโชคดี” “มนัปะทุออกมาขา้งนอกใหเ้ราเห็นนี�จะรักษาง่าย ไม่เป็นไรหรอก” 
“คุณนะมีบุญนะ ถา้มนัไม่ปะทุออกมาใหเ้ราเห็น หลบอยูแ่ต่ขา้งใน มนัจะเอาคุณตายเลย” 
พอได้ยนิคุณหมอพูดอย่างนี< พี�หายกลวัเลยนะ ทีนี พอกลบัไปถึงบา้นตุ่มเมด็ก็ยิ�งขึ นขึ นจน

ทุกรูขุมขนทั งตวัมีแต่ผื�นเต็มไปหมด ถึงจะตกใจนิด ๆ แต่พี�ก็ฟังคําที�คุณหมอเขียวบอกกับพี� ก็เชื�อมั�น
และศรัทธาด้วย กเ็ลยบอกกบัตัวเองว่า เราต้องไม่เป็นอะไร แต่นอ้ง ๆ ที�บา้น ทนเห็นอาการพี�แบบนี 
ไม่ได ้พยายามจะพาพี�ไปโรงพยาบาล จนตอ้งหาอุบายที�จะบอกกบันอ้ง ๆ เพื�อไม่ให้พวกเขาเสียใจ 
เพราะว่าเขาก็ห่วงเรา พี�บอกกบัน้อง ๆ ว่า ขอเวลา 5 วนั ที�จะรักษาด้วยสูตรของคุณหมอเขียว  
ถา้ไม่ยบุหรือไม่เบาลง ก็จะไปหาคุณหมอที�โรงพยาบาล แลว้พี�ก็ทํายา 9 เม็ดเต็มที�เลย ทั<งแช่ตัว อบ 
เช็ด และใช้นํ<าปัสสาวะทาตัวด้วย ที�หัวใช้ผ้าชุบนํ<าย่านางโพกไว้ พอแห้งก็ชุบนํ<ามาโพกใหม่  
จน 5 วัน ยุบจริง ๆ จนนอ้งชายบอกวา่ “ไม่น่าเชื�อวา่ไม่ไดกิ้นยาสักเม็ดแลว้จะยุบได”้ เพราะอาการ
ของพี�เหมือนธาตุแตก เป็นเหมือนศพเดินไดเ้ลยค่ะเขาจึงคิดไม่ออกว่าจะหายไดย้งัไงหากไม่ไปรักษา
กบัคุณหมอที�โรงพยาบาล ตัวพี�เองจิตวิญญาณก็หวั�นไหวบ้างเหมือนกันนะคะ เพียงแต่ได้ธรรมะ 
ซึ�งเป็นยาเม็ดที� 8 ของคุณหมอเขียว จนต้องรวบรวมตั<งสติ รวมจิตวญิญาณทั<งหมด บอกกับตัวเองว่า 
เราต้องกล้า เราจะไม่กลัวตาย แล้วช่วงที�รักษาตัวพี�จะอยู่คนเดียวนะ เพราะน้อง ๆ งานยุ่งกัน  
พอไดเ้วลานอ้งถึงจะเอาอาหารมาให้ นอกนั นพี�ก็จะทาํตามยา 9 เม็ด ช่วงไหนจะแช่เทา้ ช่วงไหนจะ
แช่ทั งตวั พี�แหงวเห็นพี�เป็นเยอะ เลยแนะนําให้พี�แช่ทั<งตัว ซึ�งพี�ก็ใช้ย่านาง ใบบัวบก ใบเตย หรือ
อะไรที�หาได้เอามาให้น้องช่วยปั�นผสมกับนํ<า แล้วใส่ในอ่างเพื�อแช่ แช่เย็นแบบนี<อยู่ 2 วัน อาการ 
ก็ไม่ดีขึ<น ที�พี�ไม่ได้ต้ม เพราะพี�กลัวว่าความร้อนของนํ<าจะมากระทบกับความร้อนในตัวพี� แต่พอ 
แช่เยน็แลว้ไม่ดีขึ น เลยลองเอาไปตม้ดู ซึ� งนอ้งอีกคนก็หาเปลือกแค เปลือกหว้า หรือเปลือกไม้ฤทธิt
เย็นที�มีสรรพคุณฝาดมาให้ มีใส่เถาใบย่านางลงไปต้มด้วยค่ะ ส่วนใบก็เอาไปทาํนํ าสมุนไพรฤทธิf
เยน็พี�ก็ตม้เองให้นํ าพออุ่น แค่วนัแรกที�ไดแ้ช่ รู้สึกไดเ้ลยค่ะว่าดี นํ าอุ่นพอกระทบถูกตวัเรา ก็เริ�ม
รู้สึกสบาย ร่างกายสบายขึ น แผลก็เริ�มแหง้ลง พี�เลยต้มนํ<าแช่ทุกวัน ต้มเอง รักษาเอง แล้วก็พิจารณา
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ดูตัวเองไป แค่ 5 วันเท่านั<นแผลยุบ แห้ง เหมือนปาฏิหาริย์เลย พอแผลหายก็หยุดแช่แต่ยงัต้ม 
นํ าสมุนไพรไวอ้าบอยู ่อาบนํ<าสมุนไพรมาจนถึงปัจจุบันนี<เลยค่ะ 

พี�คิดว่าการที�พี�รอดตายมาได้ เพราะใจสั�งค่ะ ใจสั�งว่าเราตายไม่ได้ เพราะมีภาระเยอะ  
และก็เชื�อเรื�องบุญกรรมว่าบุญกรรมมีจริง นึกถึงตอนที�มีอาการเยอะ ๆ ว่า ถ้าหากเรากลวัเราคง 
ไม่รอดแน่ ๆ ก็จะบอกกบัตวัเองวา่ ถ้าบุญกรรมมีจริงเรากจ็ะไม่ตาย หรือถ้าความตายมาอยู่ตรงหน้า 
เรากจ็ะไม่กลวั ถา้มนัถึงเวลาตายก็ใหต้ายไปเลย พี�มีขอกบันอ้งชายไวด้ว้ยวา่ หากไม่หายพี�จะขอตาย
แบบนี ดีกว่าไปตายกบัคุณหมอที�โรงพยาบาล แล้วก่อนนอนพี�จะนึกถึงพ่อ นึกถึงพ่อท่าน นึกถึง 
คุณหมอเขียว ขอบารมีขอความดีที�ท่านมีช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ แล้วเราจะสร้างความดีเพิ�มขึ<น  
จะไม่ประมาท จะดูแลสุขภาพ แล้วก็เข้านอน พอตื�นเช้าขึ<นมา ไม่รู้พลังมาจากไหน ทําให้เราดีขึ<น 
ลุกเดินออกกําลังกายเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลย ทั<ง ๆ ที�ยังมีแผลเต็มตัวนะ เหมือนมีใครเอาพลงัมา
เพิ�มให้ จากเมื�อวานที�ยงัป่วยหนัก มาวนันี เราไม่เหมือนคนป่วยแบบเมื�อวานนี เลย ก็ตอนที�พี�ฟัง 
คุณหมอเขียวสอน พี�เขา้ใจทุกอยา่งเลย เขา้ใจวา่บุญกบักรรมนี�จะทาํให้เรามีชีวิตรอดได ้5 อาทิตย์นี< 
ทาํให้พี�เปลี�ยนไปเลย 

สุดทา้ยนี  อยากจะฝากถึงทุก ๆ คนว่า คนทุกคนรักเงินแล้วก็หลงงาน แต่ตอ้งไม่ลืมดูแล
สุขภาพตวัเอง สุขภาพสําคญัที�สุด สําคญักวา่เงินนะคะ บุญกรรมก็มีจริง ขอให้ทุกคนอยา่ประมาท 
ตอ้งทาํบุญ ทาํจิตใจใหดี้ค่ะ”  

(สุนนัทา เพียวไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 9. กรณีศึกษา 1.4 ภาคผนวก ก.) 

 

 
ภาพที� 47 พอ่แดงและแม่อุ ๊ใหส้ัมภาษณ์เมื�อปี 2556  
ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม, ภาพถ่าย. 2556) 

“สาเหตุที�มาแพทยท์างเลือก เพราะวา่ไม่แน่ใจวา่พ่อแดงเขาจะมีชีวิตอยูน่านไหม โดยตวั
ดิฉันเองก็ขวนขวายที�จะหาความรู้ตรงนี ที�จะมาดูแลพ่อแดง แต่จุดที�สําคญัที�สุดก็คือเศรษฐกิจ 
เพราะวา่ถา้ค่ารักษาเกี�ยวกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัค่าใชจ่้ายมนัสูงมาก อาทิตยห์นึ�งอยา่งนอ้ยก็ 3,500 บาท 
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ทีนี เมื�อมาศึกษาเรื�องเกี�ยวกบัแพทยท์างเลือกแลว้ ก็รู้ว่าสิ�งที�พ่อแดงเป็นจริง ๆ นั น ก็คือ
การใชร่้างกายที�วา่ทาํงานมากเกินไปจนลืมดูแลตวัเอง แลว้ตวัดิฉนัเองก็คิดวา่แพทยท์างเลือกก็เป็น
ทางออกทางหนึ� ง เมื�อมาศึกษาจริง ๆ ก็พบว่าพ่อแดงก็เป็นอย่างที�ว่านั นคือเรื�องการบริโภคอาหาร 
ซึ� งเมื�อเราศึกษาในแพทยแ์ผนปัจจุบนัจะพบวา่เขาจะใหกิ้นเนื อนมไข่ แต่วา่แพทยท์างเลือกนั นไม่ใช่  
เพราะแพทยท์างเลือกจะให้กินอาหารที�ร่างกายตอ้งการเพียงพอ แล้วก็ไม่สั�งสมพิษ อาการก็คือ 
เส้นเลือดแตกที�กา้นสมอง คุณหมอแผนปัจจุบนัระบุวา่ จะมีอายุอยูไ่ดแ้ค่ 3 วนั ถา้ไม่ผา่ตดัก็คนไขก้็
จะเสียชีวิต แล้วดิฉันก็กาํลงัลงัเลใจอยู่ หมอเขาบอกว่าลองยานี ไหมที�จะละลายลิ�มเลือด แต่ก็ 
ไม่แน่ใจเพราะวา่เป็นยาตวัใหม่ เมื�อปี 2549 ดิฉนัก็เลือกอยา่งหลงั ไม่ผา่ แต่ใชว้ิธีกระตุน้ความรู้สึก
ของพอ่แดงโดยใชด้นตรีบาํบดัทาํใหชี้วติที�วา่ 3 วนันั นก็ยดืมาไดต้ั งแต่ 49 ถึง 50 วนั อาจารยอุ์๊ไดไ้ป
เขา้ค่ายที�ดอนตาลเมื�อตุลาคม 2550 แล้วนาํเรื�องอาหารค่ะ อนัดบัแรกก็คือปรับเรื�องอาหารก่อน
เพราะว่าอาหารของคุณหมอเขียวนั นเป็นอาหารธรรมชาติที�อยู่ใกลที้�สุด มีประโยชน์สูงสุดแลว้ก็
ประหยดัสุด เอามาใช้ ก็ปรับอาหารของพ่อแดงแล้วก็ใช้นํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด ใช้การโยคะ  
ใชก้ารดีท็อกซ์ การกดจุด การแช่ การพอก ระยะแรกนี การประคบนั นเราใชเ้ยอะ แลว้ก็ที�สําคญัคือ
ใชธ้รรมะ ธรรมะนี�ไม่ใช่ใชก้บัตวัพอ่แดง แต่วา่ใชก้บัตวัดิฉนัเองที�ทาํใจไม่ได ้ที�ทาํใจไม่ไดเ้พราะวา่
จะตอ้งดูแลพอ่แดงแลว้ก็จะตอ้งใชเ้งินมาก จนกระทั�งดิฉนัทอ้แทม้าก โทรไปบอกลูกสาววา่คุณแม่นี�
ตดัสินใจว่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะ ลูกสาวดิฉันจึงบอกดิฉันว่า อนาคตของลูกอยู่ที�คุณแม่คนเดียว 
ประโยคนี เองทาํให้ดิฉันนั นสู้ค่ะ ก่อนที�จะพบค่ายหมอเขียวนี� ดิฉันท้อแท้มากค่ะ คุณหมอพูด
ประโยคหนึ�งที�ดิฉันถือว่าเป็นประโยคทองของดิฉันตอนนี< คือ “อย่าหวงัเกนิกว่าฤทธิtแรงที�เราทําได้จริง” 
เวลาดิฉันจะทาํอะไรดิฉันคิดถึงตรงนี<แล้วก็คิดถึงที�คุณหมอว่า “โรคจะหายหรือไม่หายนั<นอยู่ที�
วิบากกรรม” ดิฉันเอามาปรับใจตัวเองไม่ได้ปรับใจคนไข้เลย เพราะว่าไม่อย่างนั นคือตวัเองจะ 
ไม่มีแรงสู้ตรงนี  ก็เริ�มใช้ธรรมะมาปฏิบติัแลว้ก็มาบอกต่อ แต่ของพ่อแดงนี�เขาวางแลว้ แต่ว่าคนที� 
ไม่วางนี�คือตวัดิฉนัก็พยายามทาํใหดี้ที�สุด ในขอ้รู้พกัรู้เพียรเราก็ทาํ เมื�อก่อนคือดิฉนัจะทาํงานตลอดเลย 
คือหวงัว่าทุกสิ� งจะตอ้งหายจะตอ้งหายแต่ว่าจริง ๆ มนัไม่ใช่ แล้วก็ศึกษาขอ้มูลนี เจาะลึกเลยค่ะ  
แต่ว่าสิ�งที�ได้ประโยชน์ของหมอเขียวก็คือการโยคะ กดจุด กายบริหาร ตรงนี จะช่วยตวัดิฉันเองกบั
พ่อแดงไดม้าก เราจะกดจุดแลว้ก็นวด นวดให้แลว้ก็ใชก้ายภาพบาํบดัดว้ยค่ะ ตอนนี เรายงัใชแ้ต่ว่า
ตอนเชา้จะเป็นการฝึกใหพ้อ่แดงไดเ้ดินค่ะ แลว้ก็ที�สาํคญัก็คือลูกสาวส่งเทปธรรมะมาให้ ทุกครั งที�นั�ง
อยูด่ว้ยกนั เราก็จะเปิดเทปธรรมะแลว้ก็ทาํให้รู้สึกวา่ ไอ้ที�เราโลภมาก ๆ นั<นเราวางเรื�อย ๆ วางเรื�อย ๆ 
วางเรื�อย ๆ แล้วทําให้เห็นสัจธรรมที�ว่าชีวิตเราแค่นี<เอง เราไม่ต้องการอะไรมาก แต่ในบั<นปลายของ
ตัวดิฉันคิดว่าก่อนที�จะตาย ก่อนที�จะวางร่าง จะทาํประโยชน์ให้แผ่นดินเหมือนกบัที�พ่อหลวงให้ค่ะ 
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ที�สําคญัคือทาํตวัอย่างให้เห็น แต่บางคนเขาก็มองว่าเรานี� เพี ยนค่ะ เขาก็มองว่าเพี ยน  
เขาว่าอะไรบา้งที�กินแต่ผกัอย่างเดียวอย่างดีก็มีปลา พวกหมูไก่พวกนี ไม่ได้ทานตั งแต่ปี 2550  
เห็นพฒันาการของพ่อแดงจากเดิมคือ จากที�นอน แลว้ก็ลุกนั�งไม่ได ้ฝึกนั�งให้ได ้แลว้ก็ฝึกยืนให้ได ้
ฝึกเดิน อาศยัการพยุง ตอ้งอาศยัการจบัดา้นหลงั เพราะว่าในลกัษณะของคนไขที้�เป็นเส้นเลือดใน
สมองแตกแลว้ มนัจะมีการซึม เมื�อก่อนพ่อแดงเดินไดต้ลอด แต่วา่พอช่วงระยะเวลาหนึ�งก็คือมนัมี
การซึมที�จุดเดิม ทาํให้กลา้มเนื ออ่อนแรง แต่วา่ดิฉันก็เริ�มตน้ใหม่ไม่เคยทอ้ ก็รู้ว่าสาเหตุโรคนี เป็น
แบบนี  แต่ว่าดีกว่าที�เราไม่พยายามเลย สิ� งที�พฒันามากก็คือการพูดฝึกร้องเพลง เพลงดนตรีไทย  
ก็เลยรู้สึกว่าตวันี จะเป็นตวัที�ทาํให้เรามีความสดชื�น ความจาํเริ�มดีขึ น แลว้ก็ที�สําคญัก็คือจากที�บอก
อาจารยว์า่ เรามีการโยคะ แช่มือแช่เทา้ ขาที�วา่เคยเกร็ง กลา้มเนื อขาก็เขา้สู่ภาวะปกติ มือที�เคยเกร็งก็
ดีขึ น โยคะมีส่วนช่วยไดม้าก แปรงฟัน โกนหนวด แลว้ก็แต่งตวัเอง พบัผา้ช่วยเช็ดโต๊ะ ช่วยไปเอา
อาหารมาแลว้ก็ช่วยเปลี�ยนวาลว์ถงัแก๊สใหค้่ะ แลว้อยา่งก๊อกนํ า พวกก๊อกนํ าที�ใส่วงแหวนนี� พ่อแดง
จะช่วยทาํให ้เพราะวา่ใหเ้ขารู้วา่เขามีศกัยภาพ รับโทรศพัท ์คอยเฝ้าบา้นบอกวา่ใครมาหา  

การเจ็บป่วยครั งนี เป็นประสบการณ์ที�จะให้เราได้รู้ว่า พวกเราละเลย เรามวัทาํแต่งาน 
เราไม่เพียงพอกบัชีวิตค่ะ กิเลสทาํให้เราถมเท่าไรก็ไม่รู้จกัเต็ม พอหลังจากที�ดิฉันพบหมอเขียว 
ดิฉันรู้เลยว่า เรากินเท่านี<ให้พอดีให้พอเพียง อยา่งของในหลวงใชห้ลกัตรงนี  แลว้ก็จากที�ดิฉนัพลิก 
พลิกผ่านชีวิตมาไดม้ากก็คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�เราใช้จ่ายเยอะ เราลดลงค่ะ ลดลงอย่างมากเลยค่ะ 
แล้วที�สําคญัก็คือ นาํขอ้มูลที�พ่อแดงป่วยแล้วแก้ไขได้ด้วยการแพทยว์ิถีพุทธนี เอาไปเผยแพร่ 
ให้ผูอื้�นไดมี้ความรู้ในการดูแลตวัเอง ที�สําคญัคือ เราตอ้งทาํตวัอย่างให้เห็น และไดเ้ก็บสมุนไพร
นาํไปแจกเพื�อน ไม่ไดข้าย การช่วยเหลือผูอื้�นทาํใหเ้รามีความสุขใจ 

จิตวิญญาณของการให้ไม่ใช่จิตวิญญาณของการเป็นผูรั้บ เราให้มากเราก็รับมาก เราวาง
หลาย ๆ อย่าง ในชีวิตเราจะไม่ได้อะไรเลย นอกจากความดีความชั�ว แผ่นดินนี เราก็เอาไปไม่ได ้ 
ไม่มีใครที�ว่าตายไปแลว้ก็กาํมือมีแต่แบทั งสิ น เราวาง เราวาง เราวาง ในที�สุดเราก็จะสงบ อย่างที�
บอกอาจารยค์่ะ ถา้เราไม่เพียรพยายามทาํ เราก็จะไม่ไดอ้ะไรเลยค่ะ ดิฉนัก็อยากจะบอกวา่ เพราะว่า
พบจิตอาสา พบหมอเขียว ถึงพลกิผนัชีวติของดิฉันเป็นแบบนี< ก่อนที�เราจะถูกความล่มจมของชีวิต
การอบัปางค่ะ ตอนนี<ทาํให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขนะ” 

(พอ่แดงและแม่อุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8. กรณีศึกษา 1.28 ภาคผนวก ก.) 
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ภาพที� 48 ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร ร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ในค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม 

เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2558 
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, เมษายน 20) 

 
“เป็นพระภิกษุ อยูว่ดัโยธินประดิษฐ ์ตาํบลสาํโรง จงัหวดัสมุทรปราการ มาบวชในปี พ.ศ. 

2554 ก่อนหนา้นี เป็นผูรั้บเหมาเฟอร์นิเจอร์ ตบแต่งภายใน นิสัยส่วนตวัไม่ดื�มสุราและไม่สูบบุหรี�  
ดูแลตวัเองอยูแ่ต่รับประทานเนื อสัตวต่์าง ๆ เมื�อก่อนไม่รู้เรื�องธรรมใด ๆ มารู้ตวัวา่ป่วยตอนปี พ.ศ. 
2550 ตอนนั นมีอายุ 36 ปี ปัจจุบนัอายุ 44 ปี คือนอนอยู่คลาํไปพบกอ้นเนื อ ตรงกลางดา้นซ้าย  
หมอไดน้ดัตรวจตามขั นตอนหลกัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั  

อาตมาไดค้ลาํไปพบกอ้น ตรงเชิงกรานดา้นซ้าย ซึ� งขยายตวัขึ นเรื�อย ๆ หมอไดน้ดัตรวจ
ตามขั นตอนได้เอาผลชิ นเนื อไปเขา้ห้องแล็ป ทราบว่าเป็นเซลล์มะเร็งตวัหนึ� งเขา้ไปในกระดูก  
เป็นเซลล์มะเร็งที�พบไม่บ่อยน้อยคนจะเป็น เมื�อผา่ตดัไดใ้ช้ชีวิตปกติ ต่อมาอีก 6 เดือนก็ขึ นมาอีก
ตรงเชิงกรานส่วนกลาง คือมนัต่อเนื�องมาและค่อย ๆ ใหญ่ขึ น มีความวิตกอยู่บา้ง ไดท้าํการรักษา
โดยพึ�งพาหมอแพทยปั์จจุบนั ซึ� งกอ้นที� 2 นี  ใหญ่มาก แข็งดว้ย ซึ� งหมอไม่รับผ่าตดัให้ จึงไดถู้ก 
ส่งตวัมาที�โรงพยาบาลแห่งที�หนึ� ง หมอบอกว่าเป็นมะเร็งที�กระดูกเชิงกรานที�ซึ� งก้อนใหญ่มาก  
หมอบอกมีเคสแบบนี ที�ทาํการผ่าตดัเอากระดูกเชิงกรานออกที�ต่างประเทศ แต่ไม่ไดบ้อกว่าผลเป็น
อย่างไร ตอนนั นหมอก็ไม่พร้อมจึงส่งมาที�โรงพยาบาลแห่งที�สอง หมอที�โรงพยาบาลแห่งที�สอง 
บอกวา่ “ห้าสิบ ห้าสิบ” เพราะอยู่ในตาํแหน่งที�สําคญัมาก จึงตดัสินใจไม่ผา่ตดั และทิ งช่วงเวลามา  
1 ปี กอ้นยิ�งโตขึ นเรื�อย ๆ และลาํบากมากขึ น กินอาหารนอ้ยลง มนัใหญ่คํ าตวั ไปเบียดที�ท่อปัสสาวะ 
ทาํให้ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะราดไหลตลอดทาง อั นไม่อยู่ ลาํบากมาก คิดว่าทาํไมไม่ตายสักทีนะ 
และลามไปกระเพาะปัสสาวะ จึงไดต้ดัสินใจผ่าตดัเมื�อปี พ.ศ. 2553 เอากระเพาะปัสสาวะออก  
เอาออกไปหมดเลยแล้วเอาลาํไส้เล็กมาต่อเป็นท่อปัสสาวะแทน และเอาปลายลาํไส้เล็กมาออก 
หนา้ทอ้ง โดยมีถุงรองรับปัสสาวะอยูที่�หนา้ทอ้ง ซึ� งต่อมาไดต้ดัสินใจบวชเป็นพระภิกษุเมื�อปี พ.ศ. 
2554 ก็ดูแลรักษามาเรื�อย ๆ แต่เซลล์มะเร็งยงัคงลุกลามมาเกิดที�กระดูกเชิงกรานส่วนล่างดา้นขวา
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ใกลก้บัระบบขบัถ่ายตรงลาํไส้ใหญ่บริเวณใกลท้วารหนกั กอ้นไม่ใหญ่ประมาณ 3-5 เซนต์ จึงทาํ
การผา่ตดัอีกครั งเป็นครั งที� 3 ที�โรงพยาบาลแห่งที�สาม โดยตดัเชิงกรานดา้นขวายาวไปถึงสะโพก 
เหลือตน้ขาปกติมีหมวกหุ้มตรงขอ้สะโพก แต่ของอาตมาจะถูกเลาะเหลือแค่กระดูกชนกนันิดเดียว 
และทาํให้เสียระบบขบัถ่าย ตอ้งมาขบัถ่ายหน้าทอ้ง คือหมอตดัก้อนนั นออกไปพร้อมกบักระดูก 
เชิงกรานส่วนขวาดา้นล่างจนถึงขอ้สะโพกออก ตอนนี เหลือแค่ตน้ขาต่อกบัขอ้สะโพก ซึ� งขา้งซ้าย
โดนนิดหน่อยจากการผา่ตดัครั งนี  

สภาพจิตใจตอนนั น เมื�ออาตมาคิดถึงตอนก่อนการผ่าตดัมนัทรมานมาก คิดแลว้อย่างนี 
สะดวกกวา่ถึงแมจ้ะไม่มีอวยัวะสําหรับขบัถ่ายเลยทั งอุจจาระและปัสสาวะ และไม่ค่อยรู้ตวัดว้ยว่า
จะออกมาเมื�อไร อีกทั งอั นไม่อยู่อีกด้วย จึงสะดวกสําหรับการขบัถ่ายที�ไม่ปกตินี  คิดแต่เพียงว่า 
ทาํอยา่งไรจะไม่ใหม้นัหนกัไปกวา่นี ก็พอใจแลว้ 

การขบัถ่ายอุจาระ ปัสสาวะบ่อย อาตมาว่าก็ปกติดี แต่จะดูที�อาหารที�กินเขา้ไป ถ้าเป็น
อาหารยอ่ยง่ายก็ขบัถ่ายออกมาเร็ว ไดมี้อาจารยท์่านหนึ�งไดแ้นะนาํ “คุณเป็นมะเร็งอยา่งนี อนัดบัแรก
คุณตอ้งหยดุเรื�องการรับประทานเนื อสัตว ์และใหม้ามุ่งหาทางธรรม มาศึกษาใหเ้ขา้ใจ” 

การรับประทานอาหารแพทยพ์ยายามให้กินไข่ แต่ตนเองพยายามเอาออก จะหลีกเลี�ยง 
ญาติโยมมาเยี�ยมก็จะทาํอาหารเจมาให้รับประทาน ซึ� งเริ�มกินเจมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2553 แลว้ แรก ๆ 
คุณหมอคิดวา่หลงัผา่ตดัจะเดินไม่ไดเ้ลยแต่อาตมาเดินได ้หลงัที�ผา่ตดักอ้นที� 3 ที�เป็นกอ้นที�เล็กลง
เหลือประมาณ 5 เซนต ์ซึ� งกอ้นที� 2 นั นใหญ่ถึง 4.6 กิโลกรัม แต่ตอ้งเสียระบบขบัถ่ายอุจจาระไป 
และกระดูกเหลือนอ้ยมาก คุณหมอบอกว่า “ตอ้งหาอะไรเสริมคิดวา่จะเดินไม่ไหว” แต่เราก็เดินได ้
และต่อมามีการผา่ตดักอ้นที� 4 และกอ้นที� 5 ที�นิ�งมาเกือบ 2 ปี ที�เล็กลงประมาณ 2 เซนต ์ตามลาํดบั 
ซึ�งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไตมีปัญหามีเลือดออกในไตอย่างมาก เพื�อนได้ศึกษาการแพทย์
ของคุณหมอเขียว ได้แนะนําเรื�องอาหารปรับสมดุล การทํานํ<าสมุนไพรฤทธิt เย็นสด ระหว่างอยู่
โรงพยาบาลรักษาไต มีญาติโยมทําอาหารแบบแพทย์วิถีพุทธมาให้ทาน แต่ไม่เต็มร้อย เพราะยัง 
ไม่เข้าใจนัก แต่ก็ลดเรื�องความเค็มและสารปรุงแต่งต่าง ๆ จืดกว่าที�เคยรับประทานมา เมื�อก่อน 
ไม่รู้เรื�องการปรับสมดุล เวลาร้อนก็เอายาพวกนํ าเตา้ แกร้้อนใน ไม่รู้ว่าสมุนไพรร้อนเยน็เป็นอย่างไร 
ระหวา่งอยูใ่นค่าย ปกติจะนั�งนาน ๆ ไม่ได ้มนัจะบวม เพราะระบบนํ าเหลืองในร่างกายเสียหายไปมาก 
จากผลการผา่ตดัโดยเฉพาะท่อนขาดา้นบน จะบวมอยูต่ลอดเพราะไปนั�งกดทบักระดูก และเราเหลือ
กระดูกอยูข่า้งเดียว อีกขา้งไม่ทบัจะบวม ทางขา้งขวาไม่มีรับมีแต่กระดูกขา้งซ้ายอยา่งเดียว นั�งเดิน
นานจะบวม คิดว่ามาจากอาหารและนํ<าสมุนไพรฤทธิt เย็นที�ดื�มทุกวัน มันจึงไม่บวม เหมือนปกติ 
หรือนั�งกนิข้าวนาน ๆ กจ็ะบวม ต้นขาจะแข็ง นั�งมานี<ไม่บวมเลย มันน่าจะดีขึ<นนะ 
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ตั งแต่ผ่าตดัมาอาตมาไม่พึ�งใครทาํเองได ้เองทุกอย่าง ทั งถุงปัสสาวะและอุจจาระถา้มนั
เตม็ก็ไปเททิ ง ปกติถุงปัสสาวะและอุจจาระจะมีปลายเปิดไดเ้พื�อทาํความสะอาดและนาํมาใชไ้ดอี้ก 
แต่อาตมานาํถุงอุจจาระมาดดัแปลงเอาถุงพลาสติกอย่างหนาแต่เหนียวนุ่ม ขนาด 6 คูณ 14 ราคา 
ไม่ถึง 10 บาท มาสวมแทนถุงอุจจาระที�แพทยแ์นะนาํ เพราะราคาใบละ 60-70 บาทต่อใบ แต่
ถุงพลาสติกนี แค่ ใบละไม่ถึงสตางค ์เพื�อขบัถ่ายแลว้ก็ทิ งไปไดเ้ลย ปกติขบัถ่ายวนัละ 3-4 ครั งต่อวนั 
ทาํใหป้ระหยดัไดเ้ยอะ หมอโรงพยาบาลแห่งที�สามยงัเห็นดว้ยไม่ไดค้ดัคา้นแต่อยา่งใด  

อาตมาได้กวัซาตรงที�บวมครั งหนึ� ง และเมื�อวานมีอาการทอ้งอืด ปวดท้อง อึดอดัมาก  
มีโยมท่านหนึ� งได้นาํขวดดีทอกซ์มาถวายอาตมา ตอนแรกก็เกรงอยู่ว่าจะทาํได้ไหม ห่วงว่า 
สายดีทอกซ์จะระคายเคืองไหม แต่จากที�จบัดูสายมนันิ�ม ปกติระวงัทวารเทียมไม่ให้โดนกระแทก
ต้องทําเบา ๆ มือ ได้ลองค่อย ๆ ใส่สายดีท็อกซ์เข้าไปช้า ๆ ไม่รู้สึกเจ็บหรือผิดปกติอย่างไร  
ไม่ระคายเคือง ค่อย ๆ เขา้ไปประมาณ 5-7 เซนต ์ใชน้ํ าสมุนไพรประมาณ ครั งละ 100 ซีซี เขา้ไปใน
ลาํไส้ใหญ่ นํ าสมุนไพรเขา้ไปและระบายพิษร้อนออกมาเลย จะกลั นไวไ้ม่ได ้ทาํประมาณ 5 ครั ง 
อุจจาระไดอ้อกมาบางส่วน เมื�อทาํเสร็จไม่มีอาการปวด หรืออึดอดั ทาํให้รู้สึกเบาโล่งสบายทอ้งขึ น 
ตอ้งลองทาํดูสายมนันิ�มสวมใส่ง่ายจะช่วยใหดี้ขึ น 

ซึ� งระหว่างที�ป่วยอาตมาเขา้ใจเรื�องกรรมนะ เรื�องของการให้ผลของกรรม มนัตอ้งมีเหตุ
ที�มา และไดศึ้กษามาระยะหนึ� งก่อนผ่าตดักอ้นใหญ่ (กอ้นที� 2) มีการทาํความเขา้ใจในสภาพที�เรา
เป็นอยู ่มีการนั�งสมาธิ ไม่ใหว้ติกเกี�ยวกบัโรค อาตมาเชื�อเรื�องวิบากกรรม ในอดีตไม่ดื�มเหลา้ ไม่สูบ
บุหรี�แต่มีกิจกรรมตกปลากบัเพื�อน ๆ ตามเขื�อน ตามบ่อไดป้ลามา ก็ให้คนอื�นทาํหรือบางครั งก็ทาํเอง 
ทุบหวั ผา่ทอ้ง เป็นวบิากของเรา เป็นเหตุใหเ้ราตอ้งมาโดนผา่ตดั 5 ครั ง ทาํใหมี้ทวารเทียม ทั ง 2 ขา้ง” 

(ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 9. กรณีศึกษา 1.56 ภาคผนวก ก.) 
 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที� 49 คุณสุนทร เอี�ยมพินิจ ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 17 มิถุนายน 2556 
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2556, มิถุนายน 17) 
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“ทาํงานในโรงกลั�นของบริษทัแห่งหนึ� ง ซึ� งตอ้งคลุกคลีกบัสารเคมีมา 30 ปี ในห้องแล็ป
เป็นโรคปวดข้อ ปวดหลงั ปวดเข่าและ มีสารเคมีในเลือด รวมทั งสารก่อมะเร็ง เคยไปรักษามา 
ทุกแผน ค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยเฉพาะไคโรแพ็คติก แต่บริษทัดูแลอย่างดีจ่ายไม่อั น เคยไปทาํ MRI 
หมอลงความเห็นวา่ตอ้งผ่าตดัเปลี�ยนขอ้ที� 7 ใช ้ไททาเนียม เฉพาะค่าผ่าตดั 3 แสนบาท ค่ารักษา  
4 แสนบาท โชคดีที�ไดใ้ชน้ํ าย่านางบาํบดั ใช้เวลา 6 เดือนร่างกายดีขึ<นมาก เมื�อไปตรวจที�มหิดล 
ผลปรากฏวา่สารเคมีต่าง ๆ ที�ตกคา้งในร่างกายสูญสนิทไม่มีเหลืออยูเ่ลย จึงเป็นอนัวา่ ไม่ตอ้งผา่และ
ใช้จ่ายเงินถึง 7 แสนบาท มาเขา้ค่ายในครั งนี จึงพาเพื�อน ๆ และครอบครัวมาด้วยกนัถึง 12 ชีวิต 
ทุกคนแฮปปี มาก ไดเ้ห็นประสิทธิภาพของนํ าปัสสาวะ เมื�อก่อนมา ไปนวดโดยใชลู้กประคบที�ร้อนมาก
จนหลงัไหม ้จึงใชน้ํ าปัสสาวะทา ไม่กี�วนัก็หายเป็นปกติ แผลไม่ติดเชื อและไม่มีร่องรอยเลย” 

 (สุนทร เอี�ยมพินิจ, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 17. กรณีศึกษา 1.111 ภาคผนวก ก.) 
 

 
ภาพที� 50 คุณกิ�งแก้ว ฉัตรมณีวฒันา จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ร่วมบาํเพ็ญกิจกรรมค่ายสุขภาพ  

ณ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 3 อาํเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี  

ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, เมษายน 2) 
 
“ชื�อ กิ�งแกว้ ฉตัรมณีวฒันา ค่ะ ก็เป็นผูป่้วยที�เคยเขา้รับการอบรมเหมือนทุกท่านสัก 6 ปี 

ที�แลว้ที�จงัหวดัตรังค่ะ สาเหตุที�ตอ้งไปเขา้ค่ายสุขภาพที�ตรังเพราะวา่ปวดขอ้ปวดกระดูก เราก็ตอ้ง
รักษาหมอโรคกระดูก โรงพยาบาลก็ตอ้งเป็นโรงพยาบาลดงั ๆ หน่อย เชี�ยวชาญด้านกระดูก  
พอต่อมาเราก็ไดอี้กโรคหนึ�ง โรคตา เราก็ตอ้งรักษาโรงพยาบาลดงัอีกเหมือนกนันะคะ เพราะวา่ชีวิต
คนกรุงเทพอ่ะ มีหมอเฉพาะทางในทุกดา้น เราก็รักษาอยู ่2 โรคนี  แลว้คุณหมอก็มาบอกข่าวดีกบัเรา
วา่ ค่าไตคุณไดอี้กโรคแลว้ คือ โรค SLE ก็เป็นโรคพุ่มพวง เป็นโรคแพภู้มิคุม้กนัของตวัเอง เราจะ
เป็นคนสะอาดมากเลย คือเวลาเราจะกินอะไรนี� ถา้ไม่ชอ้นกลางฉนัก็ไม่กิน แลว้ชอ้นของเรานี�ตอ้ง
ลวกนํ าร้อนก่อน ก็ตอ้งมีอุปกรณ์ส่วนตวันะคะ ก็รักษามา SLE เราก็โอเคก็ตอ้งยอมรับแต่ก็เศร้า 
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ในใจลึก ๆ ก็หาหมอตรงไหนมีหมอดีที�ไหนเราก็ไป ค่าใชจ่้ายก็บานเขา้มาเรื�อย ๆ แต่เราก็ ก็เราเป็น
คนที�หาเงินเก่ง ก็จ่ายไป ๆ ทีนี  มันคล้าย ๆ ว่างานเริ� มทาํไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยได้ ร่างกายก็ 
ไม่เห็นมนัจะดีขึ นเลย แล้วก็หมอก็มาพูดอีกว่า ไตคุณเริ�มไม่ดีแล้วนะ คุณตอ้งหาหมอโรคไตอีก  
เราก็โหแค่นี แบบมนัเหมือนมนัรับไม่ไหว แค่นี ก็แย่อยู่แลว้ฉันเป็นโรคแลว้ กระดูก ตา SLE แถม
โรคไตค่ะ แลว้หมอกระดูกก็มาคุยใหฟั้งอีกวา่ “คุณตอ้งหาหมอโรคตบัแลว้นะ” มนัไม่ไหว จาํไดว้า่
ค่ายาอย่างเดียวนี�เดือนละ 20,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายแลว้ไม่รวมที�พี�น้องบอกยาสมุนไพรนี�ดี  
เซ็ทละ 10,000 บาท ยงัไม่รวมฝังเข็มเราก็รู้สึกเหนื�อยแลว้ก็ทอ้แทม้าก แลว้ก็ตอนนั นก็มีลูกสาว 
ยงัเล็ก เราก็คิดวา่ โหชีวติเรานี�ถา้เรารักษาไปอยา่งนี  แลว้ถา้เวลาเราก่อนจะ เราก็ไม่รู้จะตายเมื�อไรนะ 
รู้แหละคงตอ้งตายเพราะว่ามนัคงไม่เห็นมีใครหายเลย พุ่มพวงก็ตายขนาดเขามีเงินตั งเยอะแยะ 
กวา่เรา เรามีเงินแค่นี เอง แลว้ก็เราก็คงไม่ คือคงรักษาไปแต่วนัหนึ�งก็คงตอ้งตายใช่ รักษายงัไงก็ตอ้ง
ตายอยู่ดี ตั งสติรักษาดีกวา่ ก็เลยไปหาหมอคนหนึ� ง ชื�ออาจารยส์มบติั อาจารยเ์ป็นที�ปรึกษาให้หนู 
ไดไ้หม หนูจะตั งสติรักษาแลว้ อาจารยห์มอก็บอกได ้เขาก็รู้สึกวา่เราคงจะทอ้แทน้ะ เพราะวา่เวลาที�
เราทอ้แท ้โรคมนัจะรุมเราเลยนะคะมนัจะมาที ที�พูดมา 4-5 โรคนี�ในระยะเวลา 2 เดือน  
ในระยะเวลา 2 เดือนชีวิตมนัไม่มีพลงัไม่มีแรง นั�งตรงไหนมนัก็จะหลบัจะหลบัตรงนั น มนัเพลีย 
มนัเหนื�อย มนัไม่มีแรง แม้แต่ทาํอะไรก็เหนื�อย อาจารย์พูดมาคาํหนึ� งว่า คุณจาํไวเ้ถอะพุ่มพวง  
เขาไม่ไดเ้ป็น SLE ตายหรอก อา้ว แลว้เขาเป็นอะไรตาย ตบักบัไตเขารับยาต่อไปไม่ไหวอีกแลว้  
เขาพูดแบบนี คุณจาํเอาไว ้เมยก์็จาํไว ้แต่ผมว่านะธรรมชาติบาํบดัน่ะได้ผลสุด ก็บงัเอิญเดชะบุญ 
เหมือนฟ้าถีบมา หมอเขียว 0 บาท เขารักษากนัเป็นหมื�น มนัยงัไม่หายเลย ตอนนั นเขา้ใจว่ามนั 
ไม่หายหรอก เดี�ยวมนัก็ตอ้งไปตายวดัใดวดัหนึ�ง เดี�ยววดันูน้ดงัวดันี ดงั เดี�ยวไปหาที�ตายสักวดัหนึ�ง 
เมยก์็คิดอยา่งนั นเมยก์็ร้องไห้ไปตลอดทางเลย เศร้า จิตใจเศร้า กระเป๋าที�แบกไปใบก็ไม่ค่อยใหญ่มาก
เดินทางขึ นรถไฟก็เดินทางเขา้ไปทะเลธรรม 

ค่อย ๆ ดีขึ นภายใน 5 วนัทาํครบหมด 9 เม็ดเขาให้ทาํอะไรก็ทาํ ๆ ไปเถอะ ไม่รู้หรอกวา่
มนัจะหายหรือเปล่า กวัซา แช่มือแช่เทา้ก็แช่มนัก็ค่อย ๆ ดีขึ นแลว้เราก็ไม่รู้ ไอชี้วิตชีวามนัก็กลบัมา 
เพราะวา่ความเจบ็ปวดมนัค่อย ๆ หายไปอะไรอยา่งนี  กระเป๋าที�ลากมาดว้ยความหนกัฉนัมาคนเดียว 
ฉนัเป็นคนป่วยใกลต้าย มนัหนกัแสนหนกั แต่จบการเขา้ค่ายนี�มนัเบา ความรู้สึกมนัเหมือน ฉนัแค่
เป็นสิวนี�อะไรอย่างนี ชีวิต แล้วเราก็กลบับา้นด้วยความเบิกบานแจ่มใสเลย แล้วก็ไปต่อที�ค่าย
มุกดาหาร แลว้รู้สึกวา่สูตรนี มนัจะตายเยน็ตายธรรมชาติดว้ย ไม่ตอ้งเอาอะไรมาเสียบเรา ใช่ไหมคะ 
เราก็บอกคุยกบัครอบครัว ครอบครัวเขาก็เอาอยา่งนั นเหรอ เราก็บอกเอาอย่างนี แหละ แต่เขาก็เห็น
เราดีขึ น เขา้ค่ายนี�หมอก็จะแบบวา่ค่ายหมอก็เป็นค่าย 0 บาทอยา่งนี  แลว้แต่ที�วา่คนนี�ที�จะมีจิตที�วา่จะ
ช่วยอย่างนี นะ ก็เราก็คิดวา่เราไดอ้ะไร ๆ มามากมาย มนัทาํให้ชีวิตเราก็เลยคิดว่า ตรงนี<แหละที�มัน



408 

 

เป็นสิ�งที�เราค้นหามาตลอดชีวติ คือตัวเองเคยคิดว่าถ้าฉันรวยถ้าฉันมีเงินฉันจะช่วยเหลอืคน แต่เราก็
พอมีเป็นฐานะชั<นกลาง หมอยังอยู่กระต๊อบเลย หมอยังช่วยคนได้ตั<งเยอะแยะ แล้วเราเราเป็นคน 
ชั<นกลาง แล้วที�ที�คิดว่าเป็นคนมีอุดมการณ์ที�อยากจะทําอะไรเพื�อสังคม ตรงนี<นี�พอหมอประกาศว่า
อยากจะช่วยคน แล้วกห็าคนมาช่วย เราจึงได้มีความคิดว่าสมัครใจอยากจะมาเป็นจิตอาสาเพราะว่า
วันนั<น ถ้าวันนั<นไม่มีจิตอาสาที�เสียสละ มาทําค่ายให้เราแต่พอมาวันนี<จากการที�เราได้บําเพ็ญ 
ก็ขอบคุณ ขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียว ขอบคุณเพื�อน ๆ จิตอาสาที�ให้เมย์เป็นส่วนหนึ�งของ 
การได้ร่วมบําเพ็ญ คือขอบคุณที�ให้ได้เป็นส่วนหนึ�งของการร่วมบําเพ็ญ เพราะว่าชีวิตนี�ตั<งแต่ 
เจอหมอเขียวมา ชีวิตมันเจอแต่สิ�งดี ๆ ไง แบบเมย์หาเงินน้อยไป 80% แต่มันไม่มีค่าเลย กับเงินที�
เราจะหาได้กบัสิ�งที�เรามีอยู่เพราะว่าพอถึงวันนี< ถ้าให้เมย์ตายวันนี<เมย์ก็พร้อมที�จะตาย เพราะคิดว่า
ได้ทาํหน้าที�ของได้สมกบัที�เกดิมาเป็นคนแล้ว” 

(กิ�งแกว้ ฉตัรมณีวฒันา, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณีศึกษา 2.22 ภาคผนวก ก.) 
 

 

ภาพที� 51 คุณตะวนัเดือน วรรณวงษ์ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ได้ร่วมบนัทึกภาพในค่ายจิตอาสา  
แฟนพนัธ์ุแท ้- พระไตรปิฎก เดือนตุลาคม 2557 

ที�มา (สมศกัดิf  ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2557, ตุลาคม 24) 
 
“อาการที�ป่วย ไฟไหมต้ามผิวหนงับริเวณมือเทา้สองขา้งสาเหตุของโรค เกิดอุบติัเหตุไฟ

ลุกไหมจ้ากการผลิตขึ ผึ งเพราะไดเ้ปลี�ยนวธีิจากเดิม ที�ใชก้ารตุ๋น แต่มาเป็นการตั งพาราฟินละลายใน
หมอ้ใบเดียวตั งตรงบนเตา เนื�องความร้อนจดั ที�ระอุในหมอ้ ส่วนผสมนํ ามนัสกดัสมุนไพรเดือด 
ระวงัโดยยกหมอ้ลงจากเตา เพราะถา้เทเอธิลแอลกอฮอล์ ความร้อนจะลน้หมอ้แน่ จึงยกหมอ้ออก
จากเตาถ่าน ก็คิดวา่น่าจะปลอดภยัแลว้ เพราะหมอ้ที�เดือดไดห่้างจากเตาไกลแลว้ จึงเทส่วนผสมของ
สมุนไพรที�สกัดด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ เทครั งแรกเดือดแรง พอเทครั งที�สอง เดือดมากกว่าเดิม  
ท่วมปากหมอ้นิดหน่อย พอเทครั งที�สาม ไอระเหย ของส่วนผสมไดว้ิ�งไปที�เตาถ่านเปลวไฟ ที�ลาม
มาเป็นสาย ถึงกะละมังที�ถืออยู่ ไฟลามที�ผา้กันเปื อน ไหม้ที� เสื อผา้ โดยเฉพาะรองเท้าที�สวม  
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เป็นรองเทา้นาโนที�ดูดซับนํ ามนัไว ้จึงเป็นเชื อเพลิงไฟลุกท่วมหลงัเทา้ ผา้กนัเปื อน ดึงออกไม่ได้
เนื�องจากเป็นเข็มขดั เนื�องจากตนเองมีสติระหวา่งไฟลุกไหมไ้ม่โยนนํ าสมุนไพรที�มีส่วนผสมเอธิล
แอลกอฮอลทิ์ ง แต่พยายามถือการมั�งยา ไปไวอี้กจุด ซึ� งห่างไกลจากเตา จากนั นจึงวิ�งออกจากหลงับา้น 
มาที�หนา้บา้น มีคนจะฉีดนํ าใส่แต่ไดห้า้มเพราะเกรงแผลจะพอง 

สภาวะจิตตอนที�ไฟลุกไหม ้ความตายเพียงเสี ยววินาที เห็นความเกิดดบัที�เราคาดไม่ถึง  
ทาํใหเ้ราหมดอนาคต จบชีวติได ้หากไฟไหมบ้า้นทรัพยสิ์นเสียหายหมดไป เราจะทาํอยา่งไรดี แต่ก็
มีจิตแวบมาว่ายาที�ผลิตได้ช่วยเหลือผูค้น เป็นประโยชน์ต่อผูค้น จึงไมเกิดความทุกข์ ความยึดติด 
หมดก็หมด ด้วยเดชะบุญ เหตุการณ์น่าจะเลวร้ายมากกว่านี  เพราะมีเชื อเพลิง เคมี ส่วนผสมของ 
แอกอลฮอล ์แต่ความเสียหายเกิดไม่มาก และไดรั้บบาดเจ็บเพียงคนเดียว ไม่ตอ้งพาคนอื�นเดือดร้อน
ไปดว้ย แต่อยา่งบุญเมื�อถึงคราวเดือดร้อนก็มีคนมาช่วยทนัเวลา มาดบัเพลิง เมื�อบาดเจ็บก็มีจิตอาสา
หลายคนช่วยกนัดูแลจงัหวะตอ้งการความช่วยเหลือ เพราะช่วงแรกสามารถไม่สามารถช่วยตนเองได้
ทั งมือและเทา้ 

กลไกการเกิดโรคและการหายของโรคเกิดจากภาวะร้อนเกินไม่สมดุล ระคายผิว สัญญา
ของชีวิตก็จะส่งนํ าไปดบัความร้อน จึงเกิดถุงนํ าเพื�อขบัพิษร้อนเย็นไม่สมดุล ดงันั นถ้าเรามีวิธี
ระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไปสัญญาของชีวติก็ไม่ตอ้งส่งนํ าไปดบัความร้อนจะหายเบื องตน้ วิธี
ดูแลและปฏิบติั ใชย้า 9 เม็ดของแพทยว์ิถีพุทธ คือ 1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 2. กวัซา 
หรือขดูพิษขดูลม ระบายพิษ 3. การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 4. การแช่
มือแช่เทา้ในสมุนไพร 5.พอก ทา หยอด ประคบ อบอาบ เช็ดสมุนไพร 6 การออกกาํลงักาย กดจุด
ลมปราณ โยคะ กายบริหารที�ถูกตอ้ง 7. การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 8.ใช้ธรรมะ  
ละบาป บาํเพญ็บุญกุศล เพิ�มพนูใจไร้กงัวล (หยดุชั�วทาํดี ทาํจิตใจให้ผอ่งใส) ใจเป็นประธานของสิ�ง
ทั งปวง ที�สําคญัไม่ทุกข์กับร่างกาย ทาํใจให้เป้นสุข แล้วค่อยแก้ไปทีละขั น ไม่คิดอะไรที�ทาํให้
ตนเองไม่สบายใจ 9. รู้เพียร รู้พกัใหพ้อดี 

สิ� งปฏิบติัเพิ�มเติม ดื�มนํ าปัสสาวะ ดีท็อกซ์ ในเวลาที�ไม่สบาย และหยอดหู หยอดตา  
เพิ�มศีลให้บริสุทธ์ ทานอาหารวนัละมื อ เน้นผกัลวกจิ มเกลือ รับประทานอย่างมีความสุข เห็นถึง
ประโยชน์ และคิดวา่เคราะห์ดีมีโอกาสปฏิบติัธรรมอยา่งเคร่งครัดกวา่ปกติ อีกทั งเขา้ใจอารมณ์ของ
คนป่วยวา่รู้สึกอยา่งไร และจะปรับอารมณ์อยา่งไร เมื�ออยูใ่นภาวะไม่สารมารถใชมื้อ เทา้อยา่งปกติ 
โดนนํ าไม่ได ้เขา้ห้องนํ าลาํบาก และอยู่กบัสิ�งนี ไดอ้ย่างไร จะต้องพึ�งตนเองให้ได้ ก็ต้องใช้ปัญญา
ช่วยตนเองให้ได้เพราะผู้อื�นไม่ได้อยู่ด้วยตลอด บางสิ�งก็ไม่สามารถทาํแทนเราไดส่้วนแผลภายนอก
ใชน้ํ าสกดัเช็ดลา้งแผลจากนั นใช้ผงถ่าน เปลือกมงัคุดนํ าปัสสาวะ ผสมนํ ามนัเขียว แลว้เอาผา้ก๊อช 
วางบนแผล จากนั นใส่สมุนไพรที�ผสมพอกบริเวณบนผา้ ไม่ตอ้งการให้สมุนไพร ติดแผล โดยตรง
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และฉีดนํ าสกดัย่านางบนผา้กลอสเรื�อย ๆ ไม่ให้แห้ง อีกวิธี คือเปลือกมงัคุดสดใชแ้ต่เปลือกแดง ๆ 
ใส่ขวดแลว้แช่ปัสสาวะ ให้ใชส้ําลีชุบนํ านั นวางบนแผล ถา้เขา้ใจเรื�องวิบากเราจะไม่ทุกข ์ จะหาย
เมื�อไรเป็นหนา้ที�ของร่างกาย จิตใจที�สมบูรณ์แบบดา้นอารมณ์ยอ่มอยูเ่หนือโรคภยัไขเ้จบ็ 

ผลหลงัการดูแล ประมาณ 2 เดือนผา่นไป แผลแหง้สนิท อาการหายเป็นปกติ กาํลงัแรงใจ
จากอาจารยคุ์ณหมอเขียว และจิตอาสา ทุก ๆ ท่าน เป็นแรงบนัดาลใจที�ซาบซึ ง ไม่มีวนัลืมเลือน
ประทบัไวใ้นความทรงจาํ”  

(ตะวนัเดือน วรรณวงษ,์ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 22 กรณีศึกษา 2.46 ภาคผนวก ก.) 
 

 

ภาพที� 52 คุณสุชนา ทิวถนอม จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ไดร่้วมบนัทึกภาพในค่ายจิตอาสาแฟนพนัธ์ุแท ้
พระไตรปิฎก เดือนตุลาคม 2557 

ที�มา (สมศกัดิf  ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2557, ตุลาคม 24) 

“ชื�อหญิงค่ะ หญิงจบการศึกษาพยาบาลศาสตร์ที�มหาวิทยาลยัมหิดล คณะพยาบาล
ศาสตร์ศิริราช หลงัจากเรียนจบนี�จริง ๆ แล้วก็ตอ้งจบไปใช้ทุนอย่างน้อยก็ 2 ปี แต่เนื�องจากว่า 
ตอนนั นนี�ที�เรียนจบไปแลว้ เกิดอาการวา่เวลาที�ไดมี้โอกาสดูแลรักษาคนไขเ้นี�ยป่วยหนกัหรือเจ็บหนกั
จนกระทั�งเสียชีวิต หญิงทาํใจไม่ได้ก็จะเกิดอาการป่วย ทาํให้ไม่สามารถทาํวิชาชีพนี ต่อได้ จึงมา
เรียนต่อทางดา้นการเงินการธนาคาร หญิงจบบริหารธุรกิจจากสหรัฐอเมริกา ก็ใชชี้วิตทางโลกอยา่ง
เรียกวา่โชกโชนเลยล่ะ แลว้ตอนนั นก็มีความสุขกบัการทาํงาน เป็นคนที�ทาํงานแบบบา้ระหํ�า ไม่หลบั 
ไม่นอนต่อเนื�องกนั แลว้ก็ตั งใจทาํงานมาก ทั ง ๆ ที�ตวัเองนี�จบทางสายสุขภาพ เราจบสายสุขภาพ
แลว้มีแต่เรื� องเครียด ๆ เรื�องคนตาย คราวนี เรามาเจอเรื� องอะไรที�เป็นเกี�ยวกบัธุรกิจ เรื� องเกี�ยวกบั
การเงิน ทาํกิจการร้านอาหารทั งในและต่างประเทศก็กลายเป็นตวัเองเริ�มป่วย เป็นคนที�เหนื�อยง่าย 
อ่อนเพลยี เรียกวา่ไม่ตอ้งไปทาํงานแค่เดินก็ไม่มีแรงจะเดินแลว้ ตัวเหลืองตาเหลือง กินอาหารไม่ย่อย
แล้วก็ไม่ถ่าย แต่ว่าอาการที�ตอ้งตดัสินใจให้ตอ้งไปพบแพทย ์คือระหว่างขับรถอยู่นี�มันวูบ มนัจะ
เป็นลม คุณแม่เพื�อนที�เขานั�งมาดว้ยกนัเขาก็บอกวา่เราตอ้งไปโรงพยาบาลแลว้ ก็ตดัสินใจไป เชื�อไหม
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ว่าไปครั งแรกคุณหมอตรวจร่างกาย ตรวจแบบธรรมดาแลว้ก็เอ็กซเรย ์เจาะเลือด ให้ทาํซีทีสแกน 
คุณหมอบอกว่า มีความเสี�ยงที�เป็นไปได้ว่าจะเป็นมะเร็งตับอ่อน ก็ช็อกนะ จิตตกไปวนัหนึ� งเต็ม ๆ 
ร้องไหแ้ลว้ก็ตั งสติยงัไม่ได ้หญิงเพิ�งรู้สภาวะนะวา่พอคนที�หมอวินิจฉยัอยา่งนี  อะไรที�มนัจะเขา้มา
มนัคือความวิตกกังวล ร้องไห้อยูพ่กัหนึ�งก็มาไดส้ติมนัไม่มีประโยชน์ เราก็มารีบเตรียมตวัวา่จะทาํ
ยงัไงกบัเรื�องสุขภาพของเราเองและเรื�องธุรกิจ ก็ตอ้งมาทาํตดัชิ นเนื อตดัอะไรดูให้มนัแน่ชดัวา่มนัใช่
มะเร็งตรงนี แน่หรือไม่ ทีนี ถา้เกิดตดัชิ นเนื อนี� ตอ้งใชเ้วลาอยูใ่นโรงพยาบาลนาน จึงตดัสินใจว่า
ตอ้งกลบัเมืองไทย ชีวติเราเป็นมะเร็งตบัอ่อนนี�สั นขนาดนี เชียวเหรอ เราก็ตดัสินใจทาํไปก่อนทาํให้
ดีที�สุด แต่ตอ้งยอมรับวา่โชคดีที�ระหวา่งที�อยูอ่เมริกา แลว้มีเวลาอีกเดือนหนึ�งที�จะเคลียร์งาน ไดเ้พื�อนบา้น
ที�ดี พอดีเขาให้วีซีดีคุณหมอเขียว แล้วนี� เขายงัปลูกสมุนไพรเป็นตน้หญา้ มีชื�อว่าแดนดิไลออน 
(Dandelion) อนันี เอามาตม้เป็นชา แล้วโชคดีมนัเป็นสมุนไพรที�กินแล้วดูแลทางดา้นตบั ตบัอ่อน  
ถุงนํ าดีอะไรพวกนี  กินแลว้มนัถูกกบัเราอาการเราก็ดีขึ นมามนัไม่มีความอยากกินเนื อสัตว ์มนัอืด 
แต่แปลกวา่ที�เรารับไดนี้�ก็จะเป็นนํ าตม้ฟัก นํ าตม้ผกั เราก็จะกินแค่นี  อยู่เดือนหนึ� ง หญิงกินแค่นํ า
ตม้ฟักนํ าตม้ผกัแล้วนํ าตม้แดนดิไลออนนี� แล้วได้กินนํ าย่านาง แบบ frozen ดว้ยค่ะ เหมือนกบั
เป็นนํ าย่านางเอาไปแช่แข็งแลว้เป็นเหมือนเกร็ดหิมะ นอกจากเรื�องของย่านาง มีอีกเรื�องที�เป็นความ
มหัศจรรยที์�หญิงก็รู้สึกวา่ตวัเองโชคดีมากคือ ไปทาํบุญให้คุณแม่ที�วดัไทยในอเมริกา ซึ� งมีหลวงพ่อ
เจฟฟรี�ค่ะ หลวงพ่อให้วีซีดีกบัหนงัสือธรรมะเรามา 2 อยา่ง บอกวา่ให้เอาไปอ่านก่อนก็เลยเอาวีซีดี
ของหลวงพ่อมาเปิดฟัง ปรากฏว่าเป็นเรื�องของการใช้ลมหายใจในการรักษาโรค โดยการใช้สมาธิ
แลว้ก็สังเกตดูลมหายใจของเรา แลว้เอาลมหายใจไปเลี ยงในตาํแหน่งที�มีอาการเจ็บปวดต่าง ๆ ใน
ร่างกาย พอใชว้ิธี 2 อย่างนี  หญิงบอกไดเ้ลย 2 อยา่งนี เป็นแกนในเรื�องของการกินสมุนไพร อาหาร
ฤทธิf เยน็แลว้ก็เรื�องของการใชล้มหายใจในการบาํบดัโรค  

ในที�สุดมนัผา่นไปเดือนหนึ�งกลบัมาเมืองไทยก็อาการหนกั โรงพยาบาลก็เต็มไม่มีเตียงก็
ไปเอกชนค่ะ เอกชน 2 คืนหมดไป 70,000 กว่าบาทนะคะ ก็ไดม้าอีกโรคหนึ� ง แผลในกระเพาะ  
หมอบอกวา่ยงัตรวจหาความผดิปกติไม่เจอคงเป็นที�เราเครียด ก็ตอ้งยอมรับวา่ความเครียดสูง ก็ป่วย
ขนาดนี หมอยงับอกหาไม่เจอ แลว้ยงัไม่สามารถบาํบดัให้เราคลายเครียดได ้หมดอีก 70,000 ไปแลว้ 
แล้วได้อีกโรคหนึ� งมาด้วย ก็กลบัมาทรมานอยู่ที�บา้น ประมาณ 2 อาทิตย ์ทีนี ล่ะค่ะมาแล้วค่ะ 
คุณหมอเขียว คือเพื�อนนี�เป็นลูกของคุณแม่บุญธรรมที�เสียไปเขาเอาหนงัสือ เขาบอกวา่ไดต้าํราของ
คุณหมอ 1 เดือนก่อนคุณแม่เสีย ไดม้าปุ๊บหญิงเปิดเลย หนงัสือถอดรหสัสุขภาพเล่ม 1 อ่าน อาการ
ของเราทั<งหมดนี�มันร้อนเกินนี�นา อาการแบบนี<นี�ต้องกินสมุนไพรฤทธิt เย็น อาหารฤทธิt เย็น
อะไรบ้าง หญิงก็มาดูนั�งไล่ ย่านางก็มี หญ้าปักกิ�งก็มี ใบเตยก็มี กล้วยนํ<าว้าก็มี ณ ประมาณ 
ครึ�งชั�วโมงนั<นนะ หญิงทําทุกอย่างที�หญิงว่านี�กิน เชื�อไหมคะว่าอาการทุกอย่างที�นั�งทรมานมาตอน
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นั<นกเ็รียกว่าเดือนกว่า มันดีขึ<นอย่างทันตาเห็น ที�วน ๆ ทรมานอยูนี่� ตั งแต่อเมริกาจนถึงตอนนั นนะ
ประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วมาเจอทางออกอนันี  กัวซา ดีท็อกซ์ นํ าฉี� นี�ยงัไม่กล้าทาํ  
ยงัไม่รู้ จนกระทั�งประคับประคองด้วยแค่สมุนไพรฤทธิtเยน็สดกบัอาหารนี�มาก่อน ผ่านไปเกอืบ 4-5 เดือน 
มกราคม ปี 2554 จากที�ป่วย มาตั<งแต่กลางปี 2553 ทีนี<มันก็มีหลายเม็ดที�หญิงไม่ได้ใช้ หญิงก็มาเริ�ม
จากการดีทอ็กซ์ ดีทอ็กซ์ดีตรงที�ว่า ที�เราถ่ายเองไม่ได้นี�มันกช่็วยระบาย แต่ก็ยงัถ่ายเองไม่ไดน้านสุด 
7 วนั กินเซโนคอตไม่รู้ 8 หรือ 10 เม็ดมนัก็ยงัไม่ถ่าย เออ แลว้ก่อนหน้านี< หญิงมีไปเสียเงินค่าทํา 
ดีท็อกซ์ที�โรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะ ไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชน เขาเรียกเป็น เมดิคอล เซ็นเตอร์ ค่ะ 
ครั<งหนึ�ง 2,400 ค่ะ ซื<อเป็นโปรแกรม 30,000 บาท แล้วมาเจอในค่ายค่ะ ค่าขวดดีท็อกซ์ 35 บาท 
เรื�องของกวัซาช่วยในส่วนของเส้นทางลมปราณที�มันกําลังล็อคอยู่ไงคะ พอมันหลุดปุ๊บนี�มันมาเลย 
โอ้โห เบา มูฟเม้นท์ (bowelmovement) ในลําไส้เคลื�อนเอง อะไรถ่ายเองออกมาเลย ตั งแต่วนันั นมา
ถ่ายเองไดโ้ดยตลอด ไม่มีปัญหาอะไร หญิงเริ�มเรียนรู้แล้วว่า เราประมาทกับชีวิตของเรามานาน  
เราเอาชีวิตเราเองนี�ไปยึดติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญ ชื�อเสียงเงินทองอะไรต่าง ๆ มานาน นี�เราได้
โอกาสที� 2 ของชีวิตมานี�โชคดีมากแล้ว เพราะฉะนั นหญิงโชคดีแลว้ที�มีโอกาสที� 2 นี� ทาํโอกาสที�
เหลือวนัเวลาที�เหลือให้คุม้ค่ายงัไงนอ้ จะทาํยงัไงดี แค่ชีวิตเราชีวิตเดียว ถา้เรายงัเขา้ไปเดินทางเดิม
คือกลบัไปหา หลงัจากหายแลว้กลบัไปหาเงินหาวตัถุอะไรอย่างเดิม มนัก็แค่ตวัเราหรือแค่คนใน
ครอบครัวเพียงไม่กี�คน แต่ถ้าเราเอาชีวิตเราตอนนี< ซึ�งที�เหลือนี� มันเป็นกําไรแล้วนี� เอามาเดินตาม 
คุณหมอเขียว มาช่วยเหลือคนที�ศรัทธา ตามรอยของที�คุณหมอเขียวทํา เราจะช่วยคนได้อีกเท่าไร 
จริง ๆ หญิงบอกวา่ ตอ้งขอบคุณพี�นอ้งทุกท่านนะคะ ที�หญิงช่วยท่านไปน่ะ หญิงไดรั้บเยอะมาก สิ� งที�
หญิงไดรั้บเยอะมาก ดว้ยความบงัเอิญ ซึ� งหญิงก็ไม่รู้ตวัก็คือ การที�เราได้มาให้ความรู้ให้คําแนะนําหรือ
ดูแลรักษาคนไข้นี�มันเกิดพลังค่ะ พลังชีวิตพลังบุญต่าง ๆ นี�มันย้อนกลับเข้ามาหาหญิงอย่างมหัศจรรย์ 
จิตที�บริสุทธิtด้วยพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เพราะฉะนั นความยาวหรือความสั น
ของชีวิต มนัไม่ไดเ้ป็นสาระแก่นแทอ้ะไรเลย เพียงแต่ถา้เราเขา้ใจความหมายคาํตอบของสิ�งสําคญั
ในการดาํเนินชีวติ แค่นี ความผาสุกในชีวติมนัก็มาหาเราไดง่้าย ๆ แลว้ค่ะ” 

(สุชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 4. กรณีศึกษา 1.39 ภาคผนวก ก.) 
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ภาพที� 53 คุณอิทธิชัย จนัทชาติ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ภาพถ่ายเมื�อร่วมกิจกรรมงาน “วิชชาลัย

บรรดาบณัฑิตบุญนิยม ครั งที� 3” ณ พุทธสถานราชธานีอโศก อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดั
อุบลราชธานี ระหวา่งวนัที� 28 ธนัวาคม 2557-3 มกราคม 2558 

ที�มา (อิทธิชยั จนัทชาติ, ภาพถ่าย. 2557, ธนัวาคม 31) 
 
“กระผม นายอิทธิชยั จนัทชาติ จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ไดรั้บอุบติัเหตุขบัรถตูช้นเสาไฟฟ้า 

คํ�าวนัที�  15 กุมภาพนัธ์ุ 2558 ติดอยู่ในรถประมาณ 1 ชั�วโมงเศษ ๆ จึงได้รับการช่วยเหลือจาก
หน่วยกูภ้ยัและรถแอมบูแลนส์จากโรงพยาบาล ไดรั้บการบาดเจ็บที�แขนท่อนปลายไดท้าํการ x-ray 
พบว่ากระดูกแขนทั งสองท่อนหัก (Radius, Ulna fracture) ได้รับการรักษาผ่าตดัและใส่เหล็กไว ้
และไดรั้บการรักษาแบบผสมผสานดว้ยเทคนิคยาเกา้เมด็แพทยว์ถีิพุทธ 

วนัที� 18 กุมภาพนัธ์ุ 2558 ปัสสาวะสีเหลืองค่อนขา้งเขม้ไม่มีสีเลือดปนแลว้ (ใส่สายสวน
ท่อปัสสาวะต่อสายลงถุงอยู)่ แต่ที�แผลที�ขอ้เทา้ขวามีเลือดออกเปื อนผา้ปิดแผลดา้นล่างเล็กนอ้ยหลงั
เปลี�ยนผา้ ปิดแผลประมาณ 4 ชั�วโมง เพื�อนจิตอาสาไดแ้อบให้สมุนไพรสาบเสือนํ าหยวกกลว้ยและ
นํ าปัสสาวะเพื�อช่วยในเรื�องขบวนการแข็งตวัของเลือด (แพทยส์ั�งงดนํ าและอาหาร) ให้นํ าเกลือทาง
หลอดเลือด 80 ซีซีต่อชั�วโมง มือซ้ายบริเวณหลงัมือบวมล่าสุดก่อนเขา้มาที�พกั อาการ ณ ขณะนั น 
ยงัรู้ว่าตวัเองมีความรู้สึกตวัดี ความจาํดี หายใจสะดวก แขนซ้ายหลงัผ่าตดัเพื�อจดักระดูกให้เขา้ที�  
ใส่ท่อระบายเลือดต่อลงขวดสุญญากาศไว ้เลือดที�คั�งคา้งไม่ค่อยออกแลว้ ปลายมือซึ� งบวมอาการ
บวมลดลงหลงัจากประคบ กดจุดลมปราณและยกแขนสูง ผูป่้วยชาปลายมือปลายเทา้อยู่บา้ง  
อาจเนื�องจากเส้นเลือดเส้นประสาทของแขนนั นชอกชํ า ขาขวาหลงัไดรั้บการผ่าตดัเมื�อวานตอนคํ�า 
มีผา้พนัแผลตั งแต่บริเวณเหนือขอ้เทา้จนกระทั�งถึงปลายเทา้ ตอนเย็นได้ทราบจากพยาบาล 
ผูแ้ต่งแผลว่ามีเลือดออกซึมบนผา้ปิดแผลบา้งไม่มาก จากการตรวจเช็คปลายเทา้อุ่น ไม่ซีดคลํ า  
ทุกนิ วเทา้รับความรู้สึกได ้ขณะกดจุดลมปราณจู๋ซานหลีและหยางหลิงเฉียน รู้สึกไดถึ้งปลายเทา้  
พ่นปัสสาวะนาโนบริเวณเหนือผา้พนัแผลบ่อย ๆ พรุ่งนี แพทยว์างแผนตกแต่งแผลอีกครั งหนึ� ง  
ใส่สายปัสสาวะต่อสายลงถุงปัสสาวะมีเลือดปนเล็กน้อย อาจเนื�องจากอวยัวะภายในไดรั้บ 
ความกระทบกระเทือน ยงัคงใหน้ํ าเกลือเพื�อเลี ยงเส้นเลือด 
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ดื�มนํ าผกัปั�นไดป้ระมาณ 200 ซีซี และไดรั้บคาํแนะนาํจาก อาจารยห์มอเขียวและพี�นอ้ง
จิตอาสา ให้ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด นํ าหยวกกล้วย+นํ าปัสสาวะนาโน+นํ าคั นใบสาบเสือ  
เป็นระยะ ๆ ต่อไป  

วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ุ 2558 ผมไดร้ายงานสภาวะให้พี�นอ้งทราบวา่ สุขภาพทั�วไปแข็งแรงดี 
แผลก็ดีขึ น แต่แพทยบ์อกว่ามีการติดเชื อที�ดื อยา ชื�อ Mdr จากการเพาะเชื อ ซึ� งหมอบอกจะให้ยา 
ฆ่าเชื อเพิ�ม ส่วนแขนซา้ยหมอนดัวนัจนัทร์ จะเช็คระบบประสาทดูวา่มีอะไร มีปัญหาบา้ง  

วนัที� 2 มีนาคม 2558 รายงานอาการมือซ้ายยงัใช้งานไม่ได้ กระดิกนิ วมือยงัไม่ได้  
หยกิแลว้มีอาการ ชา แผลดีขึ นมาก 

การดูแลรักษาดว้ยวิธีการกวัซาสมํ�าเสมอที�ร่างกายและแขนส่วนที�ทาํได ้อาหารสุขภาพ 
เช่น ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสดทุกวนั อาหารประเภทขา้วตม้กบัผกัสด ผกัลวก ทาํการสวนล้าง
ลาํไส้และเช็ดตวับ่อย ๆ สภาวะร่างกาย เจบ็แผลบา้ง ตอนลา้งแผลและตอนเปลี�ยนอิริยาบถ  

สภาวะจิตใจ ถึงทุกวนันี  รู้สึกว่าเขม้แข็งมากครับ เพราะผมเองได้ทบทวนธรรมที�เป็น 
สุดยอดธรรมที�อาจารยใ์ห้ไว ้ผมเชื�อมั�นในเรื�องของ กรรมชดัมาก เมื�อยอมรับ วา่มนัเป็นกรรมของ
เราชดใช้แล้วก็จะหมดไป ด้วยความยินดี เต็มใจ โดยไม่สร้างกรรมใหม่ขึ นมา โทษสิ�งนั นสิ� งนี   
โลกนี ยติุธรรมเสมอ เมื�อไดพ้ิจารณาซํ า ๆ ความเบิกบานใจความผาสุกก็เกิดขึ นครับ ไม่มีความกงัวลใจ 
เพราะพิจารณาเรื�องผลของกรรม มนัไดเ้วลาเขา ไม่มีทางหลีกหนีพน้ได ้ก็อาศยั พิจารณากรรมซํ า ๆ 
นี แหล่ะครับ 

ตอนนี ก็พกัฟื นจากการผ่าตดัแต่งแผล ครั งที� 4 หมอเสริมเหล็กยึดกระดูกที�ขา้งเส้นเอ็น 
ร้อยหวายเคลื�อน การรักษาก็ล้างแผลทุกวนั พร้อมฉีดยาฆ่าเชื อ อีกสองสัปดาห์ ส่วนเหล็กอีก  
2 เดือนก็ เอาออก ผมยงัแข็งแรงดีครับ กินขา้วอร่อยไดเ้ยอะ การขบัถ่ายดีมากบางทียงัไม่อิ�มตอ้ง 
เอาออกก่อน วนันี ก็สู้กบัความเจ็บปวด แผลใหม่ ก็รู้สึกต้องปล่อยวางครับ นักรบธรรมยงัต้อง 
ยอมแพ ้ยงัไหว ยงัมีเรื� องให้และยากลาํบากกว่านี รออยู่ แค่ไม่ใช่ปัญหา ขออนุโมทนากบัพี�น้อง 
ทุก ๆ ท่านแรงใจ แรงบุญที�อาจารยห์มอเขียว และพี�นอ้งทุกท่านที�ส่งมาก็ทาํให้ผมแข็งแรง กายป่วย
แต่ใจไม่ป่วยครับ  

ครับยงัสู้ไม่ถอยครับป่วยไดก้็หายไดอ้าจจะชา้หรือเร็วอยูที่�วบิากดีวิบากร้ายผมยินดีรับกบั
เหตุการณ์ที�เกิดขึ นอย่างยินดีเต็มใจครับ รับแล้วก็หมดไป ๆ ก็เห็นเลยครับความทุกข์ลดลง  
มีความสุขมากขึ นครับ ขอขอบคุณอีกครั งสาํหรับกาํลงัใจจากพี�นอ้งทุก ๆ ท่านครับ 

วนัที� 7 มีนาคม 2558 ฝึกฝนซ้อมรับทุกเหตุการณ์ ถือวา่ไดก้าํไร มีโอกามาฝึกจริงรู้สึกมี
ความอดทนมากขึ น เอาประโยชน์ไดทุ้ก ๆ เหตุการณ์ ยิ�งได ้“ทบทวนธรรม” พิมพเ์ขียวของการ
สร้างจิตวิญญาณที�ผาสุกที�ในโลกซํ า ๆ ซํ า ๆ ยิ�งเขา้ใจชดัว่าถา้เราเขา้ใจและเชื�อเรื�องกรรม ยอมรับ
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อยา่งเบิกบานยนิดี เตม็ใจผาสุกก็เกิดขึ นเลย ความทุกขล์ดลงอยูไ่ดทุ้ก ๆ ที�เลยครับ วันนี<ผมก็ยังป่วย
แค่กาย แต่ใจไม่ป่วยครับ ยังสู้ไม่ถอยครับ ใส่เกียร์แปดตลอดครับ พยายามเอาประโยชน์ให้ได้มาก
ที�สุด ทุกวนิาทคีรับ ผมขอใหก้าํลงัใจพี�นอ้งทุก ๆ ท่านที�ร่วมกนับาํเพญ็บุญในทุก ๆ ที�ดว้ยครับสาธุ  

ตอนสามโมงเช้าของวนัที� 7 หมอมาตรวจเยี�ยม เปิดแผลดูว่า แผลดีขึ นมากครับ ให้ยา
ปฏิชีวนะ ครบ 1 สัปดาห์ อาจะกลบับา้นได ้วนัจนัทร์และวนัองัคารฝึกเดิน อีกไม่นานก็กลบับา้นได้
เลย ก็เหลือแขนซ้ายที�หัก ยงัคงต้องใช้เวลา วนัที�  23 มีนาคม 2558 หมอนัดตรวจเช็คระบบ
เส้นประสาทดว้ยระบบไฟฟ้า อีกครั ง ซึ� งก็คงไดก้ลบับา้นก่อนวนัที� 23 มีนาคม นี  

วนัที�  8 มีนาคม 2558 แข็งแรงดีทั งกายใจครับ อาหารทานได้อร่อย เยอะทุกวนัครับ  
การขบัถ่ายก็ดีมากครับ เน้นผกัสดผลไมฤ้ทธิf เยน็ ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดตลอด ฉีดพรมด้วย 
นํ าสกดับ่อย ๆ กดจุดลลมปราณ กวัซาแกอ้าการปวดแผลไดผ้ลดีอาการทุเลาทนัทีครับ 

อาการต่อเนื�อง วนัที� 12 มีนาคม แขนซ้ายยงัไม่มีแรงใด ๆ กาํมือหรือขยบันิ วไม่ไดเ้ลย  
แต่รับความรู้สึกชา ๆ หยิกก็ไม่เจ็บ หมอบอกว่าสันประสาทชํ ามาก ต้องให้เวลานาน ๆ หน่อย  
จะฟื นตวัเทา้ขวาแผลไม่เปื� อยแล้ว มีเนื อเกือบเต็ม เนื อสีแดงสด สวยมาก (พยาบาลบอก) แต่ยงัมี 
บางจุดที�มีเนื อเป็นหลุม ๆ อยู่ คือขา้งกระดูก ขอ้เทา้ทั งสองขา้งบริเวณนี จะมีเนื อน้อยด้วย เวลา 
ลา้งแผลก็ไม่เจบ็มากนกั แผลแหง้ไม่มีนํ าเหลือง หรืออาจมีบา้งบริเวณฝ่าเทา้แต่ไม่เน่า แค่ชื นนิด ๆ  

รับประทานอาหารไดดี้ เช้าขา้วตม้ ผลไม ้บางวนัก็ผลไมผ้กัปั�น มื อใหญ่ ก็มีขา้ว กบัขา้ว 
ผลไม ้ส้มตาํแบบคลุก ๆ เอาเอง เติมเอาเอง มื อเยน็ก็ผลไมอ้ยา่งเดียว ที�ทาํให้จากพี�นอ้งที�มาช่วยกนั
ดูแลผมครับ ระบบขบัถ่ายอุจจาระดีมาก กลิ�นไม่แรงนัก ปริมาณมากพอควร ปัสสาวะเกือบทุก  
2 ชั�วโมง ใส กลิ�นไม่แรง สรุปโดยรวมดี มีความกา้วหนา้ดีมาก หมอให้ออกจากโรงพยาบาลไดใ้น
วนัศุกร์ที� 13 มีนาคม ครับ 

การดูแลดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ผสมผสานไปดว้ยกบัแผนปัจจุบนัอยู ่มีการนวดแขนขากระตุน้
การไหลเวยีนของเลือดและกลา้มเนื อเส้นประสาทผอ่นคลายร่วมดว้ย 

กระผมยนิดีรับใช้วบิากกรรมที�เกดิขึ<น โดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ เพราะเราเคยทํามา เมื�อรับแล้ว
ก็หมดไป เมื�อป่วยได้เราก็หายป่วยได้ ยงัสู้ไม่ถอยครับ ผมเองก็ขออนุโมทนาบุญกบัพี�นอ้งทุก ๆ ท่าน
ด้วยที�ได้บาํเพ็ญ บาํเพ็ญธรรมตามสถานที�ต่าง ๆ ขอเป็นกาํลังใจให้ทุกท่านครับ สาธุ และ
ขอขอบคุณ บนัทึกขอ้มูลการดูแลรักษาสุขภาพของผมทั งหมดจากเพื�อนพี�น้องจิตอาสาที�ช่วยกนั
รวบรวมครับ” 
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ภาพที� 54 ภาพถ่าย x-ray แขนขา้งขวาของ จิตอาสา อิทธิชยั จนัทชาติ  
ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพนัธ์ 16) 
 

 

ภาพที� 55 ขาขา้งขวาเมื�อไปถึงโรงพยาบาลไดรั้บการทาํแผลและเขา้เฝือกไวแ้ต่ยงัมีเลือดยงัไหลไม่หยุด 
ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพนัธ์ 18 -28) 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 56 ผูว้จิยัแวะเยี�ยมจิตอาสาอิทธิชยั เมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2558 
ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพนัธ์ 18-28) 



 

ภาพที� 57  แม่ครั�ง มีทรัพย ์
สวนป่านาบุญ 1

ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพท

ภาพที� 58 นกักายภาพบาํบดั
บา้นได ้

ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพท
 
“สิ� งที�ยากที�สุด ค

ไม่มีวธีิการที�ตายตวั ตัวแปล
 (อิทธิชย

“ฉนัเป็นมะเร็งปา
อกัเสบ ทาํให้เลือดไหลตล
เมื�อสิงหาคม 2554 โดยนาํ
เกินจึงเลือกสมุนไพรฤทธิf เย
พอกทา แช่มือแช่เท้า ตื�นเช
กินอาหารตามแนวทางแพท

ัพย ์และพี�นอ้งจิตอาสาจากศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแน
1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร มาเยี�ยมจิตอาสาอิทธิช

แพทยว์ถีิพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพนัธ์ 28) 

าํบดัพาฝึกเดิน และแผลเนื อแดงหลงัเทา้ดา้นขวา ก่อนแพท

แพทยว์ถีิพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 10) 

ี� สุด คือ วิชาการแพทย์ เพราะมันมีสิ� งที�มองไม่เห็นเข
แปลสําคัญ คือ วบิากกรรม” (ใจเพชร กลา้จน, 6 มีนาคม 

ิทธิชยั จนัทชาติ, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 22. กรณีศึกษา

ร็งปากมดลูก ระยะที� 3 ไทรอยด์ กรดไหลยอ้น ภูมิแพ ้เส
ลตลอดเวลา เริ�มรักษาตามแนวแพทย์วิถีพุทธ ตั งแต่เข
ยนาํความรู้เรื�องสมุนไพรฤทธิf ร้อน-เยน็ปรับสมดุลเพื�อส
ทธิf เยน็ มาใชใ้นการดื�มขบัพิษจากภายใน ใชส้วนลา้งพิษ
ตื�นเช้าดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด อีกครึ� งชั�วโมงทาน
แพทยว์ิถีพุทธ ปฏิบติัอยา่งนี ประมาณ 4 เดือน อาการต่า
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มแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ิทธิชยั ที�โรงพยาบาล 

 

แพทยอ์นุญาตใหก้ลบั

็นเข้ามาเกี�ยวข้องและ 
าคม 2558) 
ึกษา 2.50 ภาคผนวก ก.) 

 

พ ้เส้นเลือดดาํในมดลูก
แต่เข้าค่ายคุณหมอเขียว  
เพื�อสุขภาพ มีภาวะร้อน

้ งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่
ทานกล้วยนํ าวา้ 2 ผล  
ารต่าง ๆ ทุเลาลง สังเกต
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จากเลือดไหลน้อยลง อาการปวดลดลง เป็นตน้ พอ 8 เดือนเศษ เลือดหยุดสนิท ผลตรวจสุขภาพ  
ผลเลือดดี เชื อมะเร็งเหลือประมาณ 3% เมื�อเดือนเมษายน 2556 ไปตรวจกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั  
ผลมะเร็งเป็นลบ ผลเลือดดีมาก”  

(มาฆะรส สุขจาํลอง, สัมภาษณ์. 2556, พฤศจิกายน 29. กรณีศึกษา 1.10 ภาคผนวก ก.) 
 

 
ภาพที� 59 มิสเตอร์เราโน ไลทาไลเนน เมื�อมาดูแลรักษาสุขภาพและเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม 

ณ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร เมื�อเดือนกุมภาพนัธ์และเมษายน พ.ศ. 2556 และผลการตรวจสุขภาพ
จากแพทยศ์ูนยสุ์ขภาพเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน และสิริมา ศรสุวรรณ, ภาพถ่าย. 2556, กุมภาพนัธ์ 16-พฤษภาคม 30) 

 
“ดิฉนั อายุ 61 ปี ไดน้าํองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธมาใชดู้แลตนเอง ตั งแต่ พ.ศ. 2554 

จนถึงปัจจุบนั อาการตบัอกัเสบที�เกิดขึ นก่อนที�เขา้มาศึกษาแนวทางนี หายไปหลงัจากใชก้ารแพทย์
วิถีพุทธภายใน 1 ปี มิสเตอร์เราโน ไลทาไลเนน (Rauno Laitalainen) อายุ 67 ปี สามีของดิฉัน  
มีอาการลุกไม่ขึ น ขยบัตวัลาํบาก จากโรคขอ้กระดูกเสื�อม (Degenerative disc disease) เมื�อเดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ดิฉนัไดใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธดูแลอยา่งต่อเนื�องจนลุกขึ นเดินได ้และอาการ
ทุเลาจนหายเป็นปกติ ภายในเวลา 71 วนั อีกทั งสามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพ ดว้ยการลดการ
บริโภคเนื อสัตวล์งไดม้าก เพิ�มการรับประทานผกัผลไม ้มีจิตสาธารณะมากขึ น และลดละการดื�ม
แอลกอฮอล์ เมื�อทาํได้ 1 ปี ส่งผลให้นํ าหนักลดลงจาก 115 กก. เหลือ 90 กก. เมื�อกลางเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แพทยศ์ูนยสุ์ขภาพเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ รายงานวา่ มิสเตอร์เราโน
มีสุขภาพแข็งแรงและมีผลค่าสภาพของตบัแบบน่าประหลาดใจ คือตบัมีสภาพเหมือนกบัเด็กวยัรุ่น
ที�ไม่เคยดื�มแอลกอฮอล์ ซึ� งปกติเป็นคนดื�มแอลกอฮอล์เป็นประจาํต่อเนื�องเป็นเวลา 48 ปี ส่งผลให้
ปัจจุบนัไม่ตอ้งใชย้าควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง ซึ� งเคยรับประทานต่อเนื�องมา
เป็นเวลา 3 ปีและมากวา่ 20 ปี ตามลาํดบั มิสเตอร์เราโนยงัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลการแพทยว์ิถีพุทธไปให้
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นางแวร่า เราติโอ (VeeraRautio) ลูกสาวคนโต ในประเทศฟินแลนด์ดว้ยสําหรับในประเทศไทย 
มิสเตอร์เราโนไดแ้นะนาํเพื�อนของเขา คือ คุณเอนก นาคะบุตร นกัพฒันาสังคมอาวุโส ซึ� งป่วยเป็น
อมัพฤกษ์ในระดบัขยบัขาเดินลาํบากมาก ได้เขา้อบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม เพียง 4 วนั  
ก็สามารถวิ�งได ้ปัจจุบนั คุณเอนก มีสุขภาพแขง็แรง เดินทางไปปฏิบติังานทั งในและต่างประเทศได้
ตามปกติ และได้แนะนาํญาติมิตรให้มาดูแลสุขภาพในแนวทางนี  พร้อมกบัได้ปวารณาตนรับใช้
พุทธศาสนาและประชาชนอย่างเต็มกาํลงั นอกจากนั นมิสเตอร์เราโน ให้ขอ้มูลการปฏิบติัตนตาม
แนวแพทยว์ถีิพุทธ แก่รองศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สัจกุล อธิการบดีสถาบนัอาศรมศิลป์ ซึ� งเป็นมะเร็ง
ลาํไส้ ระยะที� 3 มาเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรม ครบ 7 วนั ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่มีสุขภาพดีขึ นทั งร่างกาย
และจิตใจ ทั งไดต้ั งปณิธานวา่ชีวิตที�เหลืออยูจ่ะบาํเพญ็ประโยชน์แก่แผน่ดินไทย ดิฉนัเห็นวา่ขอ้มูลนี 
เป็นตวัอย่างที�เป็นรูปธรรมของการแพทยว์ิถีพุทธที�ยงัประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ทั งดา้นสุขภาพ
กายและจิตวญิญาณ” 

(สิริมา ศรสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2556, พฤศจิกายน 29. กรณีศึกษา 2.26 ภาคผนวก ก.) 
 

 
ภาพที� 60 คุณบวรรัตน์ เอื อจิตรญาณ ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 12 ธนัวาคม 2555 
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2555, ธนัวาคม 12) 

 
“ไม่ได้เป็นผู ้ป่วยที�มารักษาตัว หากแต่เป็นนายแพทย์ผู ้ที�มาด้วยคาํถามที�ต้องการ

คาํตอบ สิ� งที�เป็นปริศนาในใจตลอดชีวิตของการเป็นหมอมานับสิบปี เช่นว่าทาํไมคนป่วยจึง
ไม่หายเสียที เวยีนกลบัไปกลบัมาหาหมอ เช่น ผูป่้วยหอบหืด ผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยความดนัโลหิต 
ผูป่้วยโรคหวัใจ และผูป่้วยโรคมะเร็ง รักษากนัจนตายกนัไปขา้งหนึ�ง ไม่หมอก็คนไข ้

ตอนหลงัไดอ้ยูโ่รงพยาบาลแห่งหนึ�ง 16 ปี จนเป็นผูอ้าํนวยการที�นั�น ตอ้งดูแลนกัเรียนให้
สุขภาพดี และอยู่ในส่วนของขบวนการวางแผนพฒันาสุขภาพอนามยันกัเรียนเหล่านี  ส่วนตัวนั<น 
คิดว่าโรคต่าง ๆ เหล่านั<นน่าจะมาจากพฤติกรรมสุขภาพที�ไม่ถูกต้อง เช่น การรับประทานอาหาร 
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การพกัผ่อนและออกกาํลงักายที�ไม่ถูกตอ้ง สังเกตว่าคนในเมืองจะป่วยมากกว่าคนต่างจงัหวดัที�
มีโอกาสออกกาํลังกายได้มากกว่า ยามีผลข้างเคียงมากจากประสบการณ์การดูแลผู ้ป่วย  
ยาไม่น่าจะใช่ทางออกที�ดีสาํหรับการรักษาที�แทจ้ริง 

หลงัจากเป็นแพทยม์าได ้40-50 ปี แลว้ก็ไดข้อ้สรุปวา่ การแพทย์แผนปัจจุบันนั<น รักษาที�
อาการหรือปลายทาง แต่ว่าต้นเหตุไม่ได้รับการรักษา 

ตนเองมีความสนใจศึกษา เรื�องของจิตวิญญาณ การเวียนว่ายตายเกิด และกฎแห่งกรรม 
รวมทั งศึกษาพระไตรปิฎกมาดว้ย จึงเขา้ใจที�อาจารยห์มอเขียวบรรยายเป็นอยา่งดี ไดเ้รียนฝังเข็มมา
เพื�อช่วยคนปวดขอ้ที�จะตอ้งกินยาที�เป็นอนัตรายต่อตบัหรือไต ก็ช่วยไดเ้ยอะ แต่การเรียนตอ้งเรียน
ผา่นล่าม เนื อหาจึงอาจจะไม่สมบูรณ์ เนื อหาที�เรียนจะมีการพูดถึงสมดุลร้อนเยน็ ซึ� งตรงกบัวิชาที� 
อ.หมอเขียวสอนทั งหมด พูดถึงลมฟ้าอากาศที�มีผลต่อร่างกาย เรื�องของความร้อนภายในที�เกิดจาก
อาหาร การหมุนเวียนของเลือดไม่สะดวก ในศาสตร์ของจีนโบราณจะพูดถึงสิ�งเหล่านี  ตอนเรียนก็
ยงัไม่เชื�อโดยเฉพาะเรื�องเส้นลมปราณว่ามนัจะลึกเขา้ไปถึงอวยัวะต่าง ๆ ไดอ้ย่างไร ถามผูส้อนก็
ไดรั้บคาํตอบที�กาํกวมไม่ชดัเจน จึงไม่ศรัทธา แต่เมื�อเราไปลงมือฝังเข็มจริง มนักลบัไดผ้ลถึง 95% 
มนัก็เวร์ิคดี ที�ไม่เวร์ิคเพราะเราไม่เก่ง คนไขดี้ขึ นมาก ก็เชื�อวา่วิชานี ดีมาก แต่ความเขา้อกเขา้ใจของ
เรานั นไม่กระจ่าง ก็อยากศึกษาให้มากกว่านี จะไปศึกษาได้ที�ไหน อีกประการหนึ� ง การฝังเข็มก็
ไม่ใช่การแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ จะไม่หายขาด สักพกัคนไขก้็จะกลบัมาหาอีก นี�ก็เป็นทางตนัสําหรับ
ตวัเอง 

ในเวลาต่อมาก็มาพบตรงนี สวนป่านาบุญ 1 แพทยว์ิถีพุทธ ผมตอ้งขอบคุณคนไขข้องผม
คนหนึ� ง อายุ 60 ปี ที�เป็นคนรักสุขภาพมาก เขามีเครื�องออกกาํลังกายครบครัน รักษาสุขภาพดี  
แต่ค่าตบัค่าไตไม่ค่อยดี ผมก็เตือนให้งดอาหาร หวาน มนั เค็ม เมื�อ 3-4 เดือนที�แลว้มาตรวจ ปรากฏ
วา่ผลเลือดของเขาเปลี�ยนไปมาก เขา้เกณฑ์ปกติ จึงถามวา่ไปทาํอะไรมา ท่านตอบวา่ ไปที�สวนป่า
นาบุญมา ควบคุมการรับประทานอาหาร ถา้ชิมนํ าปัสสาวะจะรู้อย่างคร่าว ๆ ว่าสุขภาพดีหรือเสีย
อยา่งไร และไดรั้บประทานอาหารจืดไม่อร่อย แต่กลบัทาํให้สุขภาพดีขึ นอย่างน่าประหลาด ผมจึง
เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาวธีิการที�ผูป่้วยท่านนี ไดไ้ปเรียนมา 

และเมื�อผมไดม้าถึงที�นี� ไดป้ฏิบติัทดลองวธีิการต่าง ๆ ดว้ยตนเองเป็นครั งแรก ผมยินดีมาก
ที�ได้รู้จักแนวทางการรักษาสุขภาพแบบพึ�งตนเองแบบนี< มีหลักการที�ดีและเครื�องไม้เครื�องมือที� 
ทําได้ด้วยตัวเอง และยังมีการหายใจที�สามารถระบายพิษร้อนออกได้ ได้ทําดีท็อกซ์ และดื�ม 
นํ<าปัสสาวะที�นี�เป็นครั<งแรก ดว้ยรสเคม็ปะแล่ม ๆ  
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ไม่ว่าจะวิธีการระบายพิษร้อนออก การออกแบบการนวดกดจุดเส้นลมปราณ ฝึกฝน
ทําได้เอง ผมเชื�อว่าท่านอัจฉริยะมาก ผสมผสานกับความรู้ในตัวท่านหลาย ๆ อย่างเข้าหากันจน
สามารถทาํได้เองและแก้อาการไม่สบายต่าง ๆ ได้  

วิธีฝึกลมหายใจแบบกบาลบาติ ใครที�เคยฝึกสมาธิหรือฝึกลมหายใจอยู่ จะไดรั้บความรู้สึกมี
สภาวะที�เป็นหมดเลย ตามที�อาจารยห์มอเขียวสอน ไม่วา่จะเพิ�มความร้อนหรือทาํให้ร่างกายเยน็ลง
หรือสมองโปร่งสบาย หรือเดินความโล่งโปร่งไปทั�วตวันี�สุดยอด มนัเกิดไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพมาก 
และยิ�งวิธีสุดท้ายที�สอนให้ทิ<งลมหายใจนั<น ให้เบาสบายอยู่กับลมหายใจ ผมว่าครูบาอาจารย์ที�มี
ความสามารถขนาดนี<หายาก แมจ้ะหาในหมู่พระสงฆ์ก็แทบจะพลิกแผ่นดินหา และที�น่าแปลกใจ
เมื�อได้คุยกบัท่านตรง ๆ และถามท่านว่าวชิาเหล่านี<ท่านได้มาจากไหน ท่านบอกว่าท่านได้บูรณาการ
มาเองจากการปฏิบัติธรรม เป็นที�น่าอศัจรรย์มาก เรื�องของโยคะกไ็ม่ยากและมีประสิทธิภาพมาก 

อยา่งผมเป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนัที�รู้ถึงขอ้บกพร่องของแผนปัจจุบนั ตลอดจนทุนนิยมที�เขา้
มาครอบงาํประเทศด้อยพฒันา ซึ� งมนัน่าจะไปไม่รอด เมื�อปีที�แล้วเราเจอภยัพิบติันํ าท่วมตาม
โรงพยาบาลต่าง ๆ มีปัญหาขาดยากนัในทนัที วนัขา้งหน้ามนัมีแต่จะมากขึ นรุนแรงขึ นเรื� อย ๆ  
มนัรุนแรงอย่างที�ไม่เคยเป็นมาก่อน หลงันํ าท่วมก็จะแล้งหนัก แล้งกบัท่วมหนัก แล้วพืชพรรณ
ธญัญาหารของเราจะอยู่ตรงไหน มนัจะเกิดทุกขภ์ยั ภยัพิบติัต่าง ๆ เราน่าจะไดเ้ห็นกนัในชั�วชีวิตนี  
ถา้เราเป็นกลุ่มคนที�หนีรอดได ้ภยัพิบติัครั งใหญ่ สึนามิสูงถึงตึกสิบชั นเพราะรอยแยกแผน่ดินมนัจะ
เคลื�อน อนัหนึ� งจะเคลื�อนทบัอีกอนัหนึ� ง ในอดีตเมื�อแสนปีก่อน สิ�งมีชีวิตตายหมด ทวีปต่าง ๆ จะ
เปลี�ยนไป คลื�นในนํ าจาํนวนมหาศาล ค่าของแผน่ดินไหวที�นกัวทิยาศาสตร์ไม่เคยรู้มาก่อน ที�เคยเกิด
ทั งเมืองเหมือนโดนนิวเคลียร์อย่างประเทศปากีสถาน สัตวท์ั งหมดจะตาย ภูเขาไฟระเบิดมาอาบ
คลุมพื นที�ตายทั งเป็นถูกอบดว้ยความร้อนสูง สารอินทรียต่์าง ๆ จะกลายเป็นนํ ามนั คนที�รอดจะ 
ไม่มีอาหารกิน ไม่มียารักษาโรค จะเกิดโรคระบาดทั�ว ๆ ไป คนที�อยูร่อดจะอยู่ไดต้อ้งไม่มียารักษา
โรคเลย ยาหมอทาํอะไรไม่ได้ คนที�อยู่ได้จะต้องเป็นคนที�รู้จักการดูแลสุขภาพตัวเองได้ โดยใช้
สิ�งของใกล้ตัว กินน้อยกินอะไรก็ได้ กินพอประมาณ รู้จักของที�เป็นพิษไม่เป็นพิษต่อร่างกาย และรู้
วธีิการถอนพษิโดยใช้สิ�งของง่าย ๆ รอบตัว ซึ�งกลายเป็นนํ<าปัสสาวะ อุจจาระซึ�งพระพุทธเจ้าเรียกว่า
อาหารเก่า ทั<งหมดที�พระพุทธเจ้าสอนไม่มีอะไรผดิ แล้วเรากไ็ด้ทดลอง 

ผมก็ภูมิใจที�ไดม้าสัมผสัที�นี� ไดเ้ห็นการผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ เขา้มาแบบลงตวั พิสูจน์
ได้จากผลที�ปรากฏและผลการพิสูจน์ก็เป็นผลที�น่าอัศจรรย์ ซึ� งแพทย์แผนปัจจุบันทาํไม่ได้ 
ผลการรักษาดีวนัดีคืน ผมเองมีความเชื�อโดยไม่มีข้อสงสัยทั<ง ๆ ที�ไม่เคยรู้จักสวนป่านาบุญ หรือ 
อ.หมอเขียวมาก่อนเลย เพียงได้เปิดดูข้อมูลในเน็ตนิดหน่อยดูแนวว่าเป็นอย่างไร หมอเขียวคือใคร 
แล้วผมก็มาสัมผัสด้วยตัวเอง ตอนนี<จิตผมพัฒนาขึ<นแล้ว นี�เหลืออย่างเดียวที�ยงัไม่ได้ชิม (หึ ๆ )  
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แต่ก็ไดพู้ดคุยกบันอ้งคนหนึ�งที�เป็นมะเร็งในโพรงจมูกกระจายมาที�ต่อมนํ าเหลืองที�คอทั งสองขา้ง 
เขาหนีการฉายแสงมาที�นี�ซึ� งผลการรักษาไม่ค่อยดี มาอยูที่�นี�ระยะหนึ�งก็ดีขึ น แต่ออกไปอยูข่า้งนอก
ก็กลบัเป็นอีกเพราะไปกินอาหารร้านอาหารที�มีการปรุงและใชย้าจากระบบการขายแบบไดเร็กเซลล ์
ในที�สุดเขาก็ตดัสินใจจะใช้คูตในการรักษา แล้วเขาก็ได้ลองทาํดู วนัต่อมาเขาก็สะกิดให้ผมดู
ว่า “มนัยบุแลว้ที�ขา้งคอ” ผมดูมนัก็ยบุจริง ผมก็บอกใหเ้ขาทาํบุญมาก ๆ  

ผมถือวา่ผมไดใ้นสิ�งที�เกินคาด จะยืนอยูบ่นจุดที� อ.หมอเขียวสอน ท่านจดัทุกอยา่งให้เป๊ะ
หมดแลว้ เหลือแต่เราจะลงมือปฏิบติัพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงดว้ยตวัของเราเอง” 

 (บวรรัตน์ เอื อจิตรญาณ, สัมภาษณ์. 2555, ธนัวาคม 12. กรณีศึกษา 1.102 ภาคผนวก ก.) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 61 คุณเกริกศกัดิf  คุณเกษม ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2557 
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 25)  

 
“ผมมาจาก Clear Water แถว ๆ Tampa ฟลอริดา้ครับผมจบแพทยศ์าสตร์จาก University 

of Florida เมื�อปี พ.ศ. 2548 และเป็นแพทยฝึ์กหดัทางดา้นเวชศาสตร์ครอบครัวที� University of 
South Florida ในเมือง Tampa หลงัจากนั นก็เรียนเกี�ยวกบัการฝังเข็ม และไปเป็นแพทยฝึ์กหดัดา้น
การแพทยแ์บบบูรณาการ (Integrative Medicine) กบั Dr. Andrew Weil ผูริ้เริ�มการแพทยแ์บบบูรณา
การในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัผมทาํงานป็นแพทยดู์แลผูป่้วยหนกัเรื อรังระยะสุดทา้ย โดยทั�วไปเรา
ใหย้าทุกชนิดรวมถึงการบาํบดัเยยีวยาทางธรรมชาติเพื�อช่วยให้ผูป่้วยทุกขท์รมานนอ้ยลง ผมใชก้าร
รักษาแบบบูรณาการผสมผสาน ใช้การฝังเข็ม ใชพ้ลงังานบาํบดั ใชก้ารหายใจบาํบดั เพื�อช่วยเหลือ
ผูป่้วย เพราะความเจ็บป่วยนี ไม่ใช่ป่วยเพราะโรคร้ายเท่านั น เราตอ้งดูแลทั งทางดา้นร่างกาย สภาพ
จิตใจ และจิตวญิญานดว้ย เราจะไม่สามารถประสบความสําเร็จในการรักษาไดห้ากขาดสิ�งหนึ�งสิ�งใด
ในสามองคป์ระกอบนี  ถา้เราดูแลผูป่้วยเฉพาะแต่เรื�องโรคหรือร่างกาย เราจะไม่สามารถกา้วไปถึง
การรักษาที�ใหเ้กิดสุขภาวะที�สมดุลทั งกายและจิตใจ (wellness) ได ้ดงันั น ฟังคุณหมอเขียวสอน คุณ
หมอเขียวสอนดีมาก 
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สิ�งที�สาํคญัที�สุดที�คุณหมอเขียวไดบ้อก คือการใหค้วามสาํคญักบัเรื�องอาหาร ซึ� งมีผลอยา่งมาก
ต่อสุขภาพ ห้าปีหลงัมานี  ในการทาํงานที�โรงพยาบาล ทาํให้ผมไดพ้บเห็นระยะสุดทา้ยของผูป้วยโรค
ต่าง ๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน หวัใจ ภาวะสมองเสื�อม อลัไซเมอร์ ผูป่้วย MS (Multiple Sclerosis) สิ�ง
ที�ผมเห็นอยา่งหนึ�งคือหลาย ๆ โรคเหล่านี  เราสามารถช่วยฟื นฟูหรือป้องกนัไดโ้ดยใชอ้าหารและ
การปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิต และเริ�มตั งแต่เดือนมกราคมที�ผ่านมา ผมจึงตอ้งเริ�มที�ปฏิบติั
ที�ตวัเองก่อน และไดน้าํสิ�งเหล่านี มาใชช่้วยเหลือผูป่้วยในที�สุด ดงันั น เรื�องลกัษณะของโภชนาการ
จึงเป็นเรื� องที�สําคญัมาก ในสหรัฐอเมริกาสิ� งที�ยาก คือเรามีร้านอาหารฟาสต์ฟูตเต็มไปหมด เรามี
อาหารทอด เราไม่ทานผกัผลไม ้เรามีร้านของชาํที�เตม็ไปดว้ยอาหารแปรรูป ซึ� งมนัไม่ใช่อาหารจริง ๆ 
ที�ร่างกายตอ้งการ เปรียบร่างกายเราเหมือนรถ ถ้าเติมนํ ามนัคุณภาพตํ�ารถก็งวิ�งได้ไม่ดี การกิน
อาหารที�ไม่ดีไม่ถูกโภชนาการก็ทาํให้ร่างกายเสื�อม ดงันั น เรื�องโภชนาการจึงสําคญัมากซึ� งผมได้
พิสูจน์ด้วยตนเองตั งแต่เดือนมกราคมที�ผ่านมา ผมรับประทานแต่ผักและอาหารสุขภาพ 
90 เปอร์เซ็นต์ (%) ของอาหารที�ผมทานเป็นอาหารมังสวิรัติ ทําให้นํ<าหนักผมลดไป 15.9 กิโลกรัม 
ผมรู้สึกดีขึ<น เมื�อกลบัไปมองที�ผูป่้วยที�ผมใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสาน ผมบอกผู้ป่วยเรื�อง
ความสําคัญของอาหาร แต่ปัญหาคือ เราไม่ได้เรียนเรื�องอาหารและโภชนาการที�ถูกต้องใน
โรงเรียนแพทย์ เราได้เรียนแค่การให้อาหารทางสายยางเท่านั<น เราได้เรียนรู้จากหมอคนอื�น ๆ  
แต่เพียงวา่เราตอ้งมีสุขภาพที�ดี แต่มนัยาก และเราก็ไม่รู้วา่จะทาํอยา่งไรเพื�อให้มีสุขภาพดี เมื�อมีใคร
สักคนมาบอกวา่ อะไรที�เราควรรับประทานเพื�อช่วยใหมี้สุขภาพที�ดีขึ นได ้เราจึงอยากฟัง 

ผมว่า 80-85% ของคนที�เป็นโรคเรื อรังในประเทศนี  จะเสียชีวิตจากการกินและจาก
พฤติกรรมการใชชี้วติ ซึ� งเป็นตวัเลขที�สูงมาก ลองมาดูโรคเบาหวาน ผมไดท้ดลองกบัตวัเองเมื�อ 3 ปี
ที�แลว้ โดยการตรวจนํ าตาลในเลือด และหลงัจากนั นผมก็ทานอาหารมงัสวรัิติและอาหารสุขภาพที�มี
ผกัเป็นส่วน ประกอบหลกั ติดต่อกนัเป็นเวลา 6 สัปดาห์ นํ าหนกัลดไป 6.8 กิโลกรัม ก่อนหนา้นั น
ค่าระดบันํ าตาลสะสม หรือ ฮีโมโกลบินเอวนัซี (HbA1C) เป็นค่าเฉลี�ยความเขม้ขน้ของนํ าตาลใน
เมด็เลือดแดง 5.7 ซึ� งเป็นค่าที�มีแนวโนม้จะเป็นโรคเบาหวาน มนัน่ากลวัมาก แต่หลงัจากหกสัปดาห์
ที�ไดอ้าหารมงัสวิรัติและอาหารสุขภาพ ตรวจพบวา่ค่านํ าตาลสะสมกลบัลงมาเป็น 5.4 ซึ� งเป็นค่า
ปกติ ดงันั นเราสามารถกาํจดัโรคเบาหวานแบบที�สอง (type 2 diabetes) ไดง่้าย ๆ ดว้ยการกินที�
ถูกตอ้งเท่านั นเอง 

อาหารเป็นเรื�องสําคญัจริง ๆ เรื�องเกี�ยวกบัอาหารที�เราไดคุ้ยกนัมาแลว้ ว่ามีส่วนช่วยให้
เกิดสมดุลร้อน-เยน็ หากเราทานอาหารจนเกิดภาวะร้อนเกิน เช่น การทานพริกไทยมาก มนัจะส่งผล
ทนัที ยอ้นไปเมื�อสองปีที�แลว้ตอนเดินทางไปเขา้ค่ายหมอเขียวที� Los Angeles ผม น้องสาวและ 
คุณแม่แวะที�ร้านอาหาร ผมทานเตา้หู้ทอด ผมสั�งอนัที�ไม่เผด็ แต่มนัก็ยงัเผด็มาก แม่ยืนยนัวา่มนัเผด็มาก
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ผมทานไม่ไดห้รอก แต่ผมก็ทานจนหมด เชื�อไหมครับคืนนั นผมทอ้งเสีย เป็นไข ้รู้สึกแยจ่นถึงเช้า 
ซึ� งเป็นเชา้ที�เราตอ้งเขา้ค่าย ผมรู้สึกไม่สบายมาก ๆ ทั งคืน ตอนเชา้คุณแม่มาลงทะเบียนเพื�อเขา้ค่าย
เลยขอความช่วยเหลือ นั�นเป็นครั งแรกที�ผมทาํดีท็อกซ์ มีคนกวัซาให้ครั งแรก หยอดหูดว้ยนํ าสกดั
ยา่นาง ขดูศีรษะ มนัช่วยได ้ผมรู้สึกดีขึ น ๆ พอตกเยน็ก็มานั�งฟังการบรรยายได ้

อีกสิ�งหนึ�งที�สําคญัตอ้งจาํไวคื้อ จิตใจ ร่างกาย จิตวิญญาณ เพราะถา้คุณไม่มีความเชื�อใน
สิ�งเหล่านี  แต่จะเชื�อหรือไม่ก็ตามในความเป็นจริงก็คือ จิตใจ ร่างกายและจิตวิญาณคือส่วนประกอบ
ของความเป็นมนุษย ์จิตใจเป็นส่วนประกอบที�ใหญ่และสําคญัที�จะส่งผลต่อความผาสุก การทาํสมาธิ 
ไทชิ้ ชิกง โยคะ การฝึกลมหายใจ ในแต่ละวนัจึงสําคญัดว้ย จะเห็นว่ามีหลายคนไปออกกาํลงักาย 
ยกนํ าหนกักนัก็ดูแขง็แรงดี แต่สิ�งที�จะช่วยไดจ้ริง ๆ คือ โยคะ ไทชิ้ ชี�กง การฝึกลมหายใจและการทาํ
สมาธิจะช่วยใหมี้สุขภาพที�ดีไดม้ากกวา่ ผมโตมากบัการเรียนรู้ในการฝึกสมาธิหลาย ๆ แบบ เรามกั
ทาํสมาธิกนัทั งเช้าและเยน็ ครั งละหนึ� งชั�วโมง ซึ� งช่วยไดม้าก และผมไดไ้ปนั�งวิปัสสนาเป็นเวลา  
3 วนั ซึ� งดีมาก ทาํให้เราไดรู้้จกัภายในของตวัเอง การทาํสมาธิเป็นสิ�งที�จาํเป็น พอเริ�มทาํงานจะยุ่ง 
ไม่มีเวลา ตอนนี ผมพยายามนั�งสมาธิใหไ้ด ้15-20 นาทีในตอนเชา้ 

สิ�งที�สาํคญัคือคุณตอ้งพยายามใชชี้วติใหช้า้ลงบา้ง เหมือนที�ผมบอกวา่ความเครียดมีผลต่อ
สุขภาพมากเช่นกนั ถา้คุณเครียด ร่างกายก็ทาํงานไดไ้ม่เตม็ที� อยา่งแรกที�จะเป็น คือความเครียดมีผล
ต่อระบบการย่อย อาหารไม่ย่อย อาเจียรหรือปวดทอ้ง ขอให้นึกไวเ้สมอว่าอาหารเป็นส่วนหนึ� งที�
สาํคญัแต่ไม่ใชท้ั งหมด ต่อใหเ้ราทานอาหารสะอาดหรือดีเพียงใด แต่ไม่หล่อเลี ยง (ปรับ) จิตใจ ก็จะ
ไม่สามารถมีสุขภาพที�ดีได ้จิตใจมีบทบาทที�สาํคญัมาก ผมเห็นการศึกษานี เมื�อไม่กี�เดือนมานี  เขาเอา
เครื�องดื�มผสม (Shake) มาให้คนสามกลุ่มดื�ม กลุ่มแรกให้ดื�มตวัที�มีพลงังาน 600 คาลอรี�  กลุ่มสอง 
100 คาลอรี�  กลุ่มสาม 300 คาลอรี�  โดยกลุ่มผูท้ดลองดื�มทั งหมด ไม่ทราบวา่ทุกกลุ่มไดรั้บเครื�องดื�มที�
มีพลงังาน 300 คาลอรี� เท่ากนั ผลปรากฏวา่ กลุ่มที�ถูกบอกวา่ไดรั้บเครื�องดื�ม 600 คาลอรี�นํ าหนกัตวั
เพิ�มขึ น กลุ่มที�ถูกบอกวา่ไดรั้บเครื�องดื�ม 100 คาลอรี�  นํ าหนกัลดลง แสดงวา่จิตใจมีผลอยา่งมาก 

ผมสนใจสิ�งอื�นนอกเหนือจากการแพทยแ์ผนปัจจุบนัเป็นทุนเดิมอยู่ด้วย ผมได้เรียน
การนวดบาํบดั เรียนการแพทยฉุ์กเฉินและไดรั้บใบอนุญาตจากรัฐฟลอริดา้ ผมไปเรียนนวดที�วดัโพธิf  
หลาย ๆ อย่างผลกัดนัผมให้มาทางนี  หลงัจากรักษาคนไขม้าช่วงหนึ�งผมคิดวา่การรักษาดว้ยแพทย์
แผนปัจจุบนั ช่วยไดใ้นระดบัหนึ�ง แต่การใหย้าไปเรื�อย ๆ คือปัญหา ไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว 
สิ� งที�พวกเราได้เรียนรู้ในค่ายหมอเขียวตลอดสัปดาห์ที�ผ่านมา คือสิ� งที�จะช่วยให้เราได้รู้วิธีการ
ที�ถูกตอ้งในการดูแลสุขภาพ นี�คือเหตุที�ผมใชก้ารรักษาแบบแพทยท์างเลือกบูรณาการ ใชก้ารรักษา
แบบแผนปัจจุบนั และวิธีการอื�น ๆ ของแพทยท์างเลือกผสมผสานกนั เพราะทุก ๆ วิธีการจะเป็น
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ประโยชน์ต่อคนไข ้ไม่สามารถตีทิ งหรือละเลยวธีิการใดไดเ้ลย แต่สําหรับโรคเรื อรังเราตอ้งกลบัมา
ใหค้วามสาํคญักบัเรื�องอาหาร เพราะเราลืมกนัไปแลว้วา่ อาหารเป็นยา 

สิ�งที�ผมไดเ้ห็นและหวงั ในสิ�งที� Dr. Andrew Weil ไดพ้ยายามทาํในการผสมผสาน 
แพทยท์างเลือกกบัแผนปัจจุบนั เรื� องโภชนาการจะสาํคญัขึ นเรื� อย ๆ ในหลกัสูตรการแพทยแ์ละ
หลกัสูตรพยาธิวิทยาต่อไป เราคงจะได้เห็นผูค้นใส่ใจและเขา้ใจในเรื�องโภชนาการที�ถูกตอ้ง
มากขึ น มนัอาจจะช้าหน่อย แต่ก็ไดเ้ริ�มตน้แลว้ ผมหวงัเป็นอยา่งยิ�งว่าเราจะสามารถสื�อสารขอ้มูล 
ที�ดีเหล่านี ออกไปได ้เพราะนี�คือสิ�งที�ถูกตอ้ง” 

(เกริกศกัดิf  คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษา 1.27 ภาคผนวก ก.) 
 
 

 
 
 
  
 

ภาพที� 62 คุณภูมิพงศ์ หลงัจากได้ทาํกวัซาที�หน้า ศีรษะ คอ บ่า ไหล่และหลัง จากสีที�เห็นบน
ผิวหนัง แปลผลได้ว่ามีพิษสะสมในระดบัที�มาก ซึ� งได้ให้ขอ้มูลไว ้ เมื�อวนัที� 31 
พฤษภาคม 2555 

ที�มา (จงกช สุทธิโอสถ, ภาพถ่าย. 2555, พฤษภาคม 26) 
 
ช่างเทคนิคแผนกซ่อมบาํรุง อาการภูมิแพ ้วนัที�เขา้ค่าย 25-3l พฤษภาคม 2555 (ครั งที� l) ณ 

สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 
“คุณภูมิพงศม์าเขา้ค่ายจากการแนะนาํของสมาชิกไทยออยล์ ซึ� งเคยมาเขา้ค่ายที�ดอนตาล

มาก่อน เดิมรู้แต่ว่าตวัเองเป็นโรคภูมิแพ ้เนื�องจากเป็นพนักงานอยู่ที�โรงกลั�นนํ ามนัไทยออยล ์ 
ที�อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ซึ� งมีตาํแหน่งเป็นช่างเทคนิค ฝ่ายซ่อมบาํรุงของโรงกลั�นมาตั งแต่ปี 
พ.ศ .2543 ทาํงานอยูใ่นภาวะสิ�งแวดลอ้มที�มีมลพิษอยูป่ระมาณ 12 ปี ทาํให้ตอ้งสัมผสักบั Hydro 
carbon ก๊าซ Hydrogen ก๊าซ Sulfur ก๊าซไข่เน่า และอื�น ๆ อยูเ่รื�อย ๆ ถึงแมจ้ะมีระบบการป้องกนั
พอสมควร แต่ก็ไม่ได้ใส่เครื�องป้องกนัทุกครั ง อีกทั งเป็นคนที�ชอบทานอาหารมนั อาหารหวาน  
ดื�มกาแฟ ดื�มนม ทานเนื อสัตว ์และอาหารทะเลมาก ประกอบกบัมีนิสัยชอบนอนดึก ไม่ออกกาํลงักาย 
เมื�อไม่นานมานี  รู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวก เหมือนจมูกตนั โดยหายใจได้ทีละขา้ง ในบางครั ง  
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มีเสมหะบ่อย ร่างกายไม่สดชื�น ตึงและปวดศรีษะมาประมาณ l-2 ปี หาหมอก็บอกวา่เป็นโรคภูมิแพ ้
ให้ยามารับประทาน มาระยะหลงัรู้สึกเหมือนมีกอ้นบวม ๆ อยู่ในปากช่วงโคนลิ นในคอดา้นซ้าย 
ปกติเป็นคนไม่สูบบุหรี�และไม่ดื�มเหล้า ชอบดื�มนํ ามาก แต่ก็มีปัญหาเรื� องการขบัถ่าย มีกลิ�นปาก 
พอดีมีพนกังานมาเขา้ค่ายก็สมคัรมาดว้ย 

จากการเขา้ค่ายใน 7 วนัที�ผา่นมา มีพฒันาการที�ดีขึ นคือ อาการปวดหวัดีขึ นประมาณ 60% 
อาการตนัในรูจมูกดีขึ น 50% เสมหะลดลงมาก อาการโดยทั�วไปดีขึ น และผลจากการกวัซา คุณภูมิพงศ์
ก็ได้รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติในร่างกายนอกเหนือจากโรคภูมิแพ ้ซึ� งก็ได้แนะนาํเรื�องการไม่กงัวล 
และหลกัในการปฏิบติัตามยา 9 เม็ดไปให้และดูเหมือนวา่คุณภูมิพงศจ์ะเริ�มให้ความสําคญักบัการ
เรียนรู้ในการปฏิบติัตวัเพื�อนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนันบัต่อแต่นี ไป 

เมื�อตน้เดือนมิถุนายน ไดโ้ทรคุยกบัคุณโอ ก็ไดค้วามวา่ตอนนี ไดเ้ลิกทานเนื อววั หมู ไก่แลว้ 
ทานเพียงปลาและไข่เท่านั น ดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุลหรือนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดทุกวนั ก็ไดย้ ํ า
เรื�องการทาํกวัซา ดีทอกซ์ ดื�มนํ าปัสสาวะ หยอดตา หู จมูก ใหเ้ป็นการทบทวน 

(จงกช สุทธิโอสถ, แนะนาํและบนัทึกกรณีศึกษาของคุณภูมิพงศ.์ 2555, กรณีศึกษา 3.51 ภาคผนวก ก.) 
 

 

         

ภาพที� 63 คุณอดุงวิทย ์ภาพเปรียบเทียบก่อนเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ เมื�อ พ.ศ. 2551 และ
หลงัจากไดดู้แลรักษาตวัเองตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธมา 6 ปี อาการบวมต่อมนํ าเหลือง
ที�คอหายได ้

ที�มา (บุญญพร วรกิตตเ์ดชา, ภาพถ่าย. 2551 และ 2557) 

“ผูป่้วยมะเร็งต่อมนํ าเหลือง คุณอดุงวิทย ์มีต่อมนํ าเหลืองที�คอมีอาการบวม 6 เซ็นติเมตร 
เป็นมาประมาณ 4-5 ปี หมอสันนิษฐานว่าเป็นอาการคล้ายมะเร็งระยะที� 1-2 ไม่รับการรักษาที�
โรงพยาบาล ขอรักษาตนเองด้วยการปฏิบติัตามแนวทางค่ายสุขภาพแพทยท์างเลือก โดยการ

ผลเอ็กซ	เรย	 หลัง 
พ.ศ. 2557 

ก�อน 
พ.ศ. 2551 
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รับประทานอาหารฤทธิtเย็น ดื�มนํ<าย่านาง ปรากฏว่าเดือนตุลาคม 2551 อาการบวมที�คอยุบลงเหลือ  
4 เซ็นติเมตร และในวันที� 19 มกราคม 2552 อาการบวมยุบลงหมดแล้ว หมอแผนปัจจุบัน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น แปลกใจมาก จึงขอให้คุณอดุงวิทย์ บันทึกรายละเอียด 
ทุกอย่างให้ด้วย เพื�อเอาไปเป็นกรณศึีกษา” 

(บุญญพร วรกิตตเ์ดชา, แบบบนัทึกประสบการณ์ของเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ (ธ.ก.ส.). 2552,  
กรณีศึกษา 3.418 ภาคผนวก ก.) 

 
“ความเจ็บป่วยของดิฉนัเริ�มเป็นหวัใจเตน้ผิดจงัหวะแบบเตน้เร็วประมาณ 150-220 ครั ง

ต่อนาที (จบัการเตน้ของหวัใจไดใ้นปี 2553) เป็นมาตั งแต่ปี 2545 อาการคือหวัใจเตน้เร็วมากจน
ตวัเองรู้สึกถึงความเร็ว (ปกติหวัใจคนเราเตน้เราจะไม่รู้สึกถึงจวัหวะการเตน้) ทุกครั งที�เป็นตอ้งรีบ
นอนราบ จึงรู้สึกสบายขึ นแลว้จึงไปหาหมอได ้ แต่พอไปถึงคุณหมออาการนี ก็หาย หมอจึงวินิจฉยั
อะไรไม่ได ้ แต่ก็สันนิษฐานวา่เป็นหวัใจเตน้ผิดจงัหวะแบบเตน้เร็ว ประมาณปี 2553 ขณะหลบัอยู่
รู้สึกถึงการเตน้ของหวัใจ ดว้ยความแปลกใจจึงไดลุ้กขึ นมา ปรากฏวา่หนา้มืดหงายหลงัลงทุกอยา่ง
ในตวัหยุดหมด รู้แต่การเตน้ของหวัใจที�เร็วมากขยบัส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่ได ้ไดแ้ต่สวดมนต์
เพราะเขา้ใจวา่ตวัเองกาํลงัจะตายสักพกัใหญ่ ๆ จึงพอขยบัมือเรียกให้สามีส่งโรงพยาบาล (ลุกไม่ได้
ตอ้งเรียกรถพยาบาลมารับ) (คุณหมอวา่ไฟฟ้าลดัวงจรในหวัใจทาํให้เตน้เร็วผิดจงัหวะ ไม่มีอาการ
ไทรอยด์) จบัการเตน้ของหัวใจได ้ 150-220 ครั งตลอด ในขณะนั นคุณหมอฉีดยาบล๊อกหัวใจ 
หลงัจากนั นจึงได้ทาํการรักษาโดยวิธีสวนหัวใจ ค่าใช้จ่ายในการสวนหัวใจ ประมาณ 150,000 
บาท ค่ะ (ใชเ้วลาชั�วโมงเศษ ) บางท่านใชเ้วลาในการสวนหวัใจถึง 8 ชั�วโมง ค่ารักษาก็เปลี�ยนค่ะ 
เคยถามจากท่านอื�น 2-3 แสนแลว้แต่ระยะเวลาในการสวนค่ะ แต่ดิฉันโชคดีไดพ้บหมอเก่งและ 
เป็นคนรุ่นใหม่จึงใชเ้วลาไม่นาน (คิดว่ายิ�งนานเราก็ยิ�งแยห่วัใจคงบอบชํ า ความคิดส่วนตวันะคะ) 
อาการนั นหายไปไดป้ระมาณ 1 ปีก็กลบัมาเป็นอีกแต่คราวนี คุณหมอวา่เป็นแบบเตน้ผิดจงัหวะเตน้ 
150 แลว้ก็ลงมา 80 สวิงอยู่ในระดบันี ไม่สมํ�าเสมอ ตรวจเลือดแลว้ปรากฏว่าเป็นไทรอยด์ดว้ย  
จึงสันนิฐานวา่เกิดจากไทรอยด์ทาํให้หวัใจเตน้เร็ว จึงจ่ายยาไทรอยด์มาให้ทานอยู่ 6 เดือน อาการ 
ไม่ดีขึ นหวัใจสวงิอยูบ่่อยครั ง 

ต่อมาเริ�มรู้จักคุณหมอเขียว เพื�อนให้ซีดีมา จึงเริ�มทดลองทําเริ�มจากดื�มนํ<าสมุนไพรฤทธิt
เย็นสด กัวซา โยคะก็ได้ผลบ้าง แต่ยังไม่หยุดยา เพราะอาการยังมีอยู่ต่อมาตั<งใจเรียนรู้อย่างจริงจัง 
มีการทําดีท็อกช์ ทานอาหารตามลําดับ ทานรสจืด งดพริก พักผ่อนเพียงพอ อาการต่าง ๆ ดีขึ<นมาก
จากยา 9 เม็ดนี< ทําแล้วเห็นผลมากที�สุดสําหรับอาการที�ว่านี< คือดีท็อกซ์ ทานจืด โยคะ พักผ่อน
เพียงพอ ไม่เครียด อาการที�ว่าดีขึ<นจนหยุดยาได้ค่ะ ผลเลือดเมื�อ 6 เดือนที�แล้ว ไทรอยด์ปกติ หัวใจ
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ปกติ ไม่เคยรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจอีกเลย และเมื�อ 1 เดือนนี< เริ�มทานอาหารมื<อเดียวได้ (ฝืกลด
จาก 3 มื<อมาจนเหลอื 1 มื<อค่ะ ทานจืด เคี<ยวละเอียด) ขอบอกวา่ดิฉนัไดพ้บกบัสิ�งที�วิเศษอยา่งมากค่ะ 
คุณจะรู้ว่าเบากายมีกาํลงัเป็นอย่างไร หลงัจากที�ไม่เคยรับรู้ถึงความรู้สึกนี<มานานมาก คุณจะนึกออก
วา่ครั งหนึ�งคุณเคยมีความรู้สึกนี  แต่มนัไดห้ายไป เนื�องจากเราปฎิบตัตวัผิดพลาดไป โดยรู้เท่าไม่ถึงกาล 
จนกระทั�งเจบ็ป่วย ดิฉนัสัมผสัไดถึ้งคาํวา่หายใจทั�วทอ้งเป็นอยา่งไรไดใ้หม่แลว้ค่ะ และรู้วา่เบากาย
มีกาํลงัเป็นอยา่งไรก็เมื�อ 1 เดือนนี เองค่ะ เพิ�มเติมค่ะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ (ไฟฟ้าลดัวงจรในหวัใจ) 
เวลาหัวใจเตน้เร็วจะแน่นหน้าอก หัวใจเหมือนถูกจบับิด หัวตื อเพราะเลือดไปเลี ยงไม่ถึงศีรษะ  
เย็นยะเยือกไปทั งตวั เหมือนระบบหมุนเวียนของเลือดในตวัจะไปไม่ครบวงจรการไหลเวียน 
(ตามความรู้สึกนะค่ะ) แรก ๆ จะเป็นช่วงสั น ๆ นาน ๆ เป็นที จนลืมอาการไปแลว้ ถึงกลบัมาเป็นอีกครั ง 
ถ้าไปหาหมอ ๆ ก็จะไม่สามารถรักษาได้เพราะอาการไม่ชัดเจน แต่ถ้าปล่อยไปนานอาการ
จะเป็นมากขึ น ระยะเตน้เร็วจะนานขึ นเรื�อย ๆ เป็นถี�ขึ น ถา้เป็นแลว้คุมสติไม่ไดก้็อาจเป็นอนัตราย  
หมอแผนปัจจุบนัก็รักษาให้ไม่ได ้ถา้จบัการเตน้ของหวัใจขณะที�เป็นไม่ได ้ (ดิฉนัรักษาอาการนี ได้
จากการสวนหัวใจ แต่ก็เฉียดตายค่ะ เพราะก่อนหน้านี หมอก็ทาํอะไรไม่ได ้คุณหมอตอ้งการเห็น
กราฟการเตน้ของหวัใจ จึงประเมินไดว้า่ตอ้งรักษาอยา่งไร ซึ� งทาํไดย้ากมาก เพราะอาการจะเกิดเมื�อไหร่
เราไม่รู้ แล้วเราไม่มีเครื�องมือจบั นอกจากตอ้งไปโรงพยาบาลขณะเกิดอาการ ซึ� งไม่พอดีกนั) 
(เสียดายมากที�ดิฉนัรู้จกัยา 9 เม็ด ชา้ไป) อาการหวัใจเตน้เร็วแบบที�เกิดจากไทรอยด์จะเตน้เร็วเฉย ๆ 
หวัใจไม่ถูกจบับิด หวัไม่ถึงกบัตื อมาก มึน ๆ หน่อย อาการโดยรวมดีกว่าแบบไฟฟ้าลดัวงจรใน
หวัใจ ดิฉันยืนยันค่ะว่า อาการไทรอยด์ที�ทําให้หัวใจเต็นเร็วนี< สามารถหายจากการปฎิบัติตามยา  
9 เม็ดนี<ค่ะ ที�ใช้แก้ตัวเองบ่อย ๆ คือดีท็อกซ์ช่วยได้มาก ดื�มนํ<าสมุนไพรฤทธิtเย็นสด ทานรสจืด  
ทานตามลําดับ โยคะ ไม่เครียด พักผ่อนเพียงพอ เคี<ยวอาหารละเอียด คือสิ�งที�ดิฉนัทาํเป็นประจาํ
แรก ๆ อาจจะฝืนความเคยชินเดิม ๆ ถ้าทําได้แล้วคุณจะเห็นความเปลี�ยนแปลงที�ดีขึ<น ดิฉันทําตาม
คําแนะนําในยา 9 เม็ด และทานมังสวิรัติ ทําให้หยุดยามาได้ 8 เดือนแล้ว (เคยเป็นหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ) 
ปัจจุบนัไดพ้ฒันาตวัเองมาจนสามารถทานอาหารไม่ปรุงแต่งรสชาติ ทานวันละมื<อ และเคี<ยวอาหาร
ละเอียด (เคี ยวจนเป็นนํ า แลว้กลืนส่วนที�เป็นนํ า ทาํซํ าหลาย ๆ ครั ง จนเหลือกากนอ้ยมากเท่าที�จะ 
ทาํได ้แลว้จึงกลืน) ทานวนัละมื อมาไดป้ระมาณ 1 เดือนค่ะ ใชสู้ตรคุณหมอเขียวมาได ้1 ปี 7 เดือน
แรกขบัถ่ายดีไดทุ้กวนั แต่ใน 1 เดือนมานี  ทานมื อเดียวและเคี ยวละเอียดรู้สึกปกติดีทุกอยา่ง เบากายดี 
แนะนาํหาซีดีค่ายสอนพระไตรปิฎกของคุณหมอเขียวมาฟังดว้ย จะช่วยไดห้ลายเรื�อง (ดิฉนัซื อจาก
ร้านอาหารมงัสวิรัตตลาด อ.ต.ก. ดิฉนัตอ้งขอขอบคุณหมอเขียวและทีมงานทุกท่านค่ะดิฉนัติดตาม
ซีดีค่ายพระไตรปิฎกมาตลอดค่ะ ผลิตสื�อดี ๆ ออกมาเรื� อย ๆ นะคะ ดิฉันติดตามอยู่ตลอดค่ะ 
(ไม่เคยไดเ้ขา้ค่ายค่ะ แต่ก็พยายามปฎิบติัตามจากซีดีค่ะ) ขอบคุณค่ะ” 
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ที�มา : http://www.morkeaw.net/support/AdminEditBoard.php?idwbtp=453คอลมัภ์
ถามมา-ตอบไปวนัที� 27 สิงหาคม 2555 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=513091102036093&set=a.49814663353
0540.118832.451999981478539&type=3&theater 

(ดา. บนัทึก Facebook 2555 : สิงหาคม 27. กรณีศึกษา F036 จากสื�อออนไลน์-ถามตอบ
ปัญหาและแนะนาํการดูแลสุขภาพผา่นเฟสบุค๊แพทยว์ถีิธรรม หมอเขียวแฟนคลบั ภาคผนวก ก.) 

 
สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ จากฐานขอ้มูลที�ไดมี้การรวบรวมบนัทึกไวต้ามตาราง

ที� 8 จาํนวนรวมทั งสิ น 1,542 กรณีศึกษา ไดน้าํมาเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวน 170 ราย วิเคราะห์ 
ขอ้มูลเชิงเนื อหา (Content analysis) ของผลสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ เป็นสี�ด้าน คือ  
สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา ตามคาํนิยาม 
“สุขภาพ” ขององคก์ารอนามนัโลก ไดผ้ลการวเิคราะห์เนื อหาดงันี   

1. สุขภาวะทางกาย 
สุขภาวะทางกายของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ มีการเปลี�ยนแปลงเขา้สู่ภาวะปกติมากขึ น 

อาการเจ็บป่วยทุเลา มีความรู้สึกสบาย มีกาํลงั โปร่ง เบากายมากกวา่เดิม และเมื�อเจ็บป่วยสามารถ
พึ�งตนและดูแลตนเองได้ด้วยหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ เพื�อการพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่ตอ้งไปพบแพทย ์ลดปริมาณการใช้ยาลงได ้หรือสามารถเลิกทานยาไดใ้นบางท่าน ลดหรืองดการทาน
เนื อสัตวไ์ด ้ทานอาหารรสจืดลงได ้และพยายามทานอาหารผกัผลไมม้ากขึ น ดงัขอ้มูลต่อไปนี   

 
“แต่มานี�มันหายไปนะ ก็ใช้นํ ายาหยอดตาค่ะ แต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกวนันะ ไม่ได้ใช้ทุกวนั 

ก็ไม่ได้สังเกต พอดีมีพี�สามีมาด้วยเขาก็บอก ทาํไมไม่มีนํ าตาไหล เราก็ใช่ ๆ เราไม่มีนํ าตาไหล 
ใช่ทุกวนันี ไม่มีนํ าตาไหล คงไม่ตอ้งไปใหห้มอผา่แลว้  

นํ าปัสสาวะไดท้านไปแลว้ค่ะ รสชาติเปรี ยว ๆ ฝาด ๆ เค็ม ๆ บา้งนะในบางวนั แรก ๆ  
พอหลายวนัเขา้ ก็เริ�มจืดลงจืดลง ๆ ตอนนี ก็อาบบา้ง ลา้งหนา้บา้ง กินบา้งหมดค่ะ” 

(โสภา บริสุทธิf , สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.1 ภาคผนวก ก.) 
 
“แต่พอมาเขา้ค่ายสุขภาพของคุณหมอเขียวครั งแรก เมื�อทานอาหารแลว้ รู้สึกเบา สบาย 

จึงนาํกลบัไปปฏิบติัต่อที�บา้นค่ะ แผลสะเก็ดเงินตามที�ต่าง ๆ ดีขึ นมาก สีผวิเกือบจะเป็นสีเดียวกนัแลว้” 
 (นิตยา สิทธิประเสริฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.2 ภาคผนวก ก.) 
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“การไดย้ินของหูก็ดีขึ น เพราะการหยอดหูดว้ยยานํ าสกดัยา่นาง ฟันผุก็ใช้ยาสีฟันผงถ่าน
กับดินสอพอง ที�เราทาํนี  เดีzยวนี<ฟันดีขึ<นแล้วค่ะ เคี<ยวอาหารได้สบาย ๆ ไม่ตายไวเหมือนพวกนั<น 
ก็เพราะทานอาหารมังสวิรัติแล้วก็ปฏิบัติธรรม ส่วนหนึ�งจิตใจก็ผ่อนคลาย มันไม่ยึด เส้นมันก็เลย 
ไม่ยึดมาก อนันี ก็มีส่วนนะคะ แลว้ทีนี ก็เลยมั�นใจวา่ เออ ไม่ตอ้งกินยาหมอล่ะ กลบัมากินมงัสวิรัติ
คือไม่กินเนื อสัตวค์่ะ หมายถึงว่ากินมงัสวิรัติแบบนี มาเรื�อย ๆ จนมาหลายปี ก็กลบัไปตรวจใหม่ ปี
หนึ� งหมอจะนดัครั งหนึ� ง เขาก็ว่า โอ ้ดีจงัเลย ดีขึ น ทาํมา 5 ปีแลว้ค่ะ อาการต่าง ๆ จาก 15 โรค  
ก็ค่อย ๆ ดีขึ น ดีขึ นจริง ๆ เลยนะ จากสายตาที�มนัไม่ค่อยปกติ มนัก็อ่านหนงัสือกลางคืนได ้รีบทาํดี
ใหต่้อเนื�อง แลว้ความสุขนั นจะพาใหท้่านหายโรค” 

(รักบุญ อโศกตระกลู, สัมภาษณ์ 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษาที� 1.3 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทํายา 9 เม็ดเต็มที�เลย ทั<งแช่ตัว อบ เช็ด และใช้นํ<าปัสสาวะทาตัวด้วย ที�หัวใช้ผ้าชุบนํ<า
ย่านางโพกไว้ พอแห้งก็ชุบนํ<ามาโพกใหม่ จน 5 วัน แผลนํ<าเหลืองเสีย ยุบจริง ๆ จนนอ้งชายบอกว่า 
“ไม่น่าเชื�อวา่ไม่ไดกิ้นยาสักเมด็แลว้แผลนํ าเหลืองเสีย จะยบุได”้ 

พี�เลยต้มนํ<าแช่ทุกวัน ต้มเอง รักษาเอง แล้วก็พิจารณาดูตัวเองไป แค่ 5 วันเท่านั<นแผลยุบ 
แห้ง เหมือนปาฏิหาริย์เลย” 

(สุนนัทา เพียวไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.4 ภาคผนวก ก.) 
 

“หลงัจากผ่าตดัแลว้ แผลที�ผ่าจะปวดมาก ตอ้งให้ลูกช่วยขูดกัวซาให้ตามแขน หลัง และ
ตามตัว ขูดแล้วรู้สึกดีมาก แมแ้ต่คุณหมอที�โรงพยาบาลยงับอกค่ะว่าร่างกายเราดีมาก พอรู้สึกมี
อาการไม่สบายอะไรเกิดขึ<นกับตัวเอง ก็จะใช้วิธีการสวนล้างลําไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) แล้วก็ทานอาหาร
สูตรคุณหมอเขียว พบว่าทาํให้อาการทุเลาได้ดี” 

(จรูญ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 20. กรณีศึกษาที� 1.5 ภาคผนวก ก.) 
  

“เป็นมะเร็งในต่อมนํ าเหลือง แล้วก็ตอ้งโดนผ่าตดักระเพาะทิ งหมด ผ่าตดัมา้มทิ งหมด 
แลว้ก็จะกลายเป็นคนที�มีปัญหาทรมานมากในการกิน เพราะวา่เวลากินทุกครั งนี�จะปวดทรมานดิ น
แบบพลาด ๆ เลยค่ะ แลว้ก็กินไม่ไดม้า 30 ปี พอเริ�มเขา้ค่ายวนัแรกที�เราเริ�มกินขา้วตม้ เป็นครั งแรก
ในชีวิตที�กินอาหารไดห้มดชาม ต่อมาปัสสาวะเป็นเลือด รักษาที�โรงพยาบาลไม่หาย คุณหมอเขียว
บอกอนัดับแรกเลยนะพี�มด ทาํยงัไงกไ็ด้ให้เลอืดมันหยุดก่อน แลว้จะทาํยงัไงคะ บอกแช่ ๆ เพราะงั<น
ก็เอาสิ�งที�มาทํา ก็คือนํ<าสมุนไพรฤทธิtเย็นสดที�เราทานนี� มันจะมีกากใช่ไหมคะ เอากากนี<ค่ะใส่ใน
นํ<าอุ่น ๆ แช่มือแช่เทา้ไดด้ว้ยค่ะ และก็พอทาํตรงนั นเสร็จ ก็เริ�มรู้สึกดีขึ น ๆ แต่ตอ้งหยุดกินอาหาร
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ฤทธิf ร้อนเด็ดขาดเลย ทดลองอยู่ 3 จงัหวะ จงัหวะหนึ�ง พอหยุดอาหารฤทธิf ร้อน กินอาหารฤทธิf เยน็ 
แล้วก็มาแช่ทั งตวัด้วยนํ าสมุนไพรปรับสมดุล เลือดก็หยุดไหล ฉี�ก็ได้เปลี�ยนสีดีขึ นจนเป็นปกติ 
มดกินสมุนไพรฤทธิf เยน็สดไม่รู้สึกดี แต่กินนํ าสกดัเยน็แลว้รู้สึกดี” 

(ยวุดี นโมชยัยากร, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 26. กรณีศึกษาที� 1.6 ภาคผนวก ก.) 
  
“สามีดิฉันมีปัญหารากฟัน จะผ่าตดัก็ตอ้งเสียเงินมาก บอกเขานี� ให้นําผงถ่าน 12 ดอลล์ 

ไปแปรงฟันสักเดือนหนึ�ง ปรากฏว่าหมดปัญหารากฟัน กไ็ม่ต้องจ่ายเงินเลย ส่วนของแม่ชีท่านหนึ�ง
ที�เมืองไทย ท่านมีกรณีที�ฟันท่านมีปัญหาเหมือนกนั แล้วลูกศิษยท์่านมาเรียนวิชาค่ายหมอเขียว 
เขา้ค่ายพร้อมกบัมดนี� แม่ชีท่านบอกวา่ ยา่นางนี�ท่านใชนี้ มีประโยชน์สุดฤทธิf เลยนะ ท่านอม เพราะ
เหงือกมนัร้อนใช่มั ย หนองมนัถึงประทุออกมา ท่านอม ๆ ไปเรื� อย ๆ อย่างนี ค่ะ พอจะถึงวนัที� 
หมอนดั หมอบอกมาหาทาํไม ไม่มีปัญหาของเหงือกฟันแลว้” 

(ยวุดี นโมชยัยากร. สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 26. กรณีศึกษาที� 1.7 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทาํสวนล้างลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) กัวซา ผมก็พยายามทําทุกข้อ ยาทั<ง 9 เม็ดของ
คุณหมอเขียว แต่ตอนนั นผมยงัไม่กล้าทาํอยู่ก็คือดีท็อกซ์ เพราะว่าแผลการผ่าตดันี�ยงัไม่หายดี 
จนครบ 1 ปี หมอก็ไดส่้งผมไปเอ็กซเรยแ์ป้งที�โรงพยาบาลจุรีเวช ร้อยเอ็ด ปรากฏวา่โชคดีมากเชื อ
มะเร็งในลาํไส้ไม่มีแล้ว นี�คือมะเร็งระยะสุดทา้ยนะครับ มะเร็งลาํไส้ระยะที� 4 ไม่มีแล้ว อาหาร
กับข้าวแบบนี< บางคนบอกว่ามาวันแรกกลืนแทบไม่ลงเลย ผมบอกวา่ “ผมสบายมากเพราะผมกิน
มาแล้ว 1 ปี กับ 4 เดือน กินตั<งแต่วันที�ผมออกจากโรงพยาบาล ที�ผมกินข้าวได้ กินอาหารถึงจะ 
ไม่ได้ถึงขนาดเหมือนในค่ายนี< 100% แต่ขอให้ใกล้เคียงให้มากที�สุด ทําให้ดีที�สุดแล้วเราจะได้ผลดี
ที�สุดเข้าสู่ชีวติเรา นํ<าสมุนไพรปรับสมดุลหรือนํ<าย่านาง ผมกนิมาได้เป็นปีแล้วไม่ใช่ว่าเพิ�งมากินที�นี� 
แต่ดีทอ็กซ์เพิ�งมาทาํที�นี� เพราะว่าให้มั�นใจเสียก่อนว่าแผลผ่าตัดของเรามันหายดี” 

(คฑาวฒิุ เอกตาแสง, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 19. กรณีศึกษาที� 1.8 ภาคผนวก ก.) 
 
“เป็นมะเร็งต่อมนํ<าเหลืองระยะ 4 ทําตามแนวทางของคุณหมอเขียว คือยา 9 เม็ด อย่าง

เคร่งครัดเลย ประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็ไปตรวจด้วยวิธีเพทสแกน ผลออกมาก็โอเค ไม่ได้เป็นซํ<า 
อีกรอบ กัวซาด้วยค่ะ ก็ประมาณ ถ้าตอนนั<นก็อาทิตย์ละครั< ง หรือ 2 อาทิตย์ครั< งก็แล้วแต่ คนที� 
ฉายแสงคือเจอหลาย ๆ คน เขาก็จะมีเอฟเฟคกนัเยอะมาก แต่วา่โชคดีที�เราแบบยังได้ถอนพิษตลอด 
เราก็สดชื�นมีพลังกลับมาด้วยความรวดเร็ว ใช้นํ<าสมุนไพรฤทธิt เย็นสด นํ<าด่างหรือนํ<าปัสสาวะ 
ในการสวนล้างลําไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) บางวันก็ผสมกันค่ะ ทําทุกวันค่ะ มีช่วงแรกอาจจะทําเช้าเย็น 
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ช่วงหลังเรารู้สึกเริ�มสบายขึ<น ก็เลยทาํแค่ตอนเช้าทุกวัน ออกกาํลงักายก็ใช้อาศยัเดินเร็ว แบบที�
คุณหมอแนะนาํ เดินเร็ว กดจุด โยคะ ลมปราณ แลว้คือทาํอยู่บ่อย ๆ ก็ทาํ ก็ถือวา่ร่างกายก็แข็งแรง
ขึ นค่ะ สามารถอยูไ่ดโ้ดยไม่ทรมานอะไร ปกติ” 

(ธนพร นพภาลี, สัมภาษณ์. 2557, มิถุนายน 8. กรณีศึกษาที� 1.9 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดิฉนัเป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะที� 3 ไทรอยด ์กรดไหลยอ้น ภูมิแพ ้เส้นเลือดดาํในมดลูก
อกัเสบ ทาํให้เลือดไหลตลอดเวลา เริ�มรักษาตามแนวแพทยว์ิถีธรรมตั งแต่เขา้ค่ายคุณหมอเขียวเมื�อ
สิงหาคม 2554 โดยนาํความรู้เรื�องสมุนไพรฤทธิf ร้อน-เยน็ปรับสมดุลเพื�อสุขภาพมาใช ้ดิฉนัมีภาวะ
ร้อนเกินจึงเลือกสมุนไพรฤทธิf เยน็ มาใชใ้นการดื�มขบัพิษจากภายใน ใชส้วนลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ 
พอกทา แช่มือแช่เทา้ ตื�นเช้าดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย ็นสด อีกครึ� งชั�วโมงทานกล้วยนํ าวา้ 2 ผล 
กินอาหารตามแนวทางแพทยว์ิถีพุทธ ปฏิบติัอย่างนี ประมาณ 4 เดือน อาการต่าง ๆ ทุเลาลง พอ  
8 เดือนเศษ เลือดหยุดสนิท ผลตรวจสุขภาพ ผลเลือดดี เชื<อมะเร็งเหลือประมาณ 3% เมื�อเมษายน 
2556 ไปตรวจกบัแพทย์แผนปัจจุบัน ผลมะเร็งเป็นลบ ผลเลอืดดีมาก” 

(มาฆะรส สุขจาํลอง,สัมภาษณ์. 2556, พฤศจิกายน 29. กรณีศึกษาที� 1.10 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิf เย็นสด ขาที�บวมหายเลย ทาํโยคะ 1 ชั�วโมง ตอนเช้า
เกือบทุกเช้า ขณะนี ร่างกายแข็งแรงมากกล้ามเนื อและเส้นเอ็นยืดหยุ่นดีขึ น รู้สึกคล่องแคล่ว
ทานอาหารรสจืด แลว้ก็สบายดีทาํให้รู้สึกแข็งแรงขึ น มีพลงั สุขภาพดีขึ น นํ าหนกัลดลง เดินได้
คล่องแคล่ว จะลุกนั�งไม่มีเจบ็ไม่เพลีย อ่อนเยาวขึ์ น” 

(เตือนใจ ศรีรัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 29. กรณีศึกษาที� 1.11 ภาคผนวก ก.) 
 

“อาการของโรคทั งหลายเบาบางลง มีดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็ปรับสมดุล กวัซา แช่มือแช่เทา้ 
แต่พอกทานี�ไม่ค่อยไดท้าํพอไดอ้อกกาํลงักาย ปรากฏวา่อาการที�เคยเป็นหายดีวนัดีคืน นอนหลบัได้
ดีขึ น ตะคริวที�เคยเป็นเวลาที�เป็นมาก ๆ แลว้เจออากาศเยน็จดั ๆ ก็หาย ริมฝีปากที�แห้ง แตกเป็นขุย 
ผลตรวจออกมาแลว้วา่มะเร็งที�ไตฝ่อลงเดิม ขนาดของมะเร็งที�ไตจะวดัเป็นปริมาตรครับ วดัไดก้วา้ง 
6 ซม. ยาว 6.8 ซม. และหนา 5.3 ซม. ผมเทียบดูไดเ้ท่ากบับุหรี�หนา 2 ซอง ขนาดประมาณครึ� งฝ่ามือ 
งอกติดอยูที่�ไตดา้นขวา ส่วนตอนนี บวกลบคูณหารแลว้ลดลงไป 3.72 ซม.โรคไวรัสบีก็ยงัหายไป
จากร่างกาย ทั ง ๆ ที�เป็น จนเป็นพาหะของโรคนี  และยงัสร้างภูมิตา้นทาน เกินกว่าที�เขากาํหนดไว้
ร่างกายผมแขง็แรงดีมาก เดินไดค้ล่องเลย นอนหลบัไดดี้ขึ น” 

(อุทิศ บุญฟอง, สัมภาษณ์. 2555, สิงหาคม 20. กรณีศึกษาที� 1.12 ภาคผนวก ก.) 
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“ดิฉันเป็นเนื องอกที�มดลูก ได้ทาํการสวนล้างลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ด้วยปัสสาวะกบั
นํ าย่านาง วนัละประมาณ 3 ครั ง เช้า กลางวนั เย็น ครั งละ 2 ขวด เสร็จแล้วก็ไปเดิน เดินเสร็จมี
ความรู้สึกสดชื�นมาก กดจุดแลว้มีพลงั ต่อมนํ าเหลืองพอกไปนี�มนัก็ดูดพิษ ดูดออกจริง ๆ ความรู้สึก
มนัสัมผสัไดเ้ลยวา่มนัดูดออก” 

(อรรถวรรณ หงอสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.14 ภาคผนวก ก.) 
 

“กินนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดและนํ าพระพุทธเจา้ดว้ย อาทิตยเ์ดียว บวมยบุลงดีท็อกซ์เสร็จ
นอ้งเขาก็รู้สึกสบาย” 

(เตือนใจ จนัทะ, สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 21. กรณีศึกษาที� 1.15 ภาคผนวก ก.) 
 

“ใช้การพอก สามารถบรรเทาอาการปวดหลงั ได้ภายในครึ� งชั�วโมง มีอาการลดลง 
นํ าหนกัลด ดูแลปฏิบติัไม่ถึงเดือน นํ าหนกัลด 8 กิโลกรัม และพุงยบุ” 

(กาญน์นภรัฐ รุ่งสวสัดิf , สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษาที� 1.16 ภาคผนวก ก.) 
 

“ผิวดีขึ น จุดดาํหายไป ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด ทาํกัวซา รู้สึกว่าเราดีขึ น ฝ้าดาํที�
ใบหนา้ขาวขึ น ไม่แก่ หนงัไม่เหี�ยว สุขภาพดีขึ น มีแรงขึ น” . 

(ชยัพร กนักา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22. กรณีศึกษาที� 1.17 ภาคผนวก ก.) 
 
“เดิมสายตาเกือบมองไม่เห็น มืดมากคือไปไหนเดินไม่เห็น เตะไปทั�ว ไม่รู้ใครเป็นใคร 

เตะไปทั�ว เกิดอศัจรรย ์ขูดกวัซา ตาสว่างขึ นทนัที อาการจุกแน่นในกระเพาะอาหาร ใชว้ิธีนํ ามนัเขียว  
1 หยด นํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด นํ าฉี� และผงถ่านประมาณชอ้นชาเขยา่แลว้ดื�ม ไม่ถึง 1 นาที อาการ
ดงักล่าวก็หายไป” 

(ทรงกลด นาคอร่าม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 10. กรณีศึกษาที� 1.18 ภาคผนวก ก.) 
 
“ทาํกวัซา ไปประมาณสัก 10-15 นาทีได ้ปรากฏผลว่า ลืมตาได ้เคี ยวอาหารได ้นํ าตาล 

เบาหวาน ลดลง” 
(พรทิพย ์โพธิคามบาํรุง, บนัทึกประสบการณ์การใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ. 2556, มกราคม 28. 

กรณีศึกษาที� 1.19 ภาคผนวก ก.) 
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“สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) เสร็จแลว้ รู้สึกว่าร่างกายมนัโปร่ง มนัโล่ง อาการสั�น ๆ 
ขา้งในหายไป ไม่มีอาการทอ้งเสีย ฉี�รอบเดียว นอนหลบั ตื�นทีเดียวตอนเชา้ อาการปวดเกร็งหายไป” 

(สุเมธ คุณามาตย,์ สัมภาษณ์.2557, พฤศจิกายน 5. กรณีศึกษาที� 1.20 ภาคผนวก ก.) 
 
“ระหว่างอยู่โรงพยาบาล วนัที� 5 คุณแม่แอบผสมฉี�ให้ผมดื�ม เช้ารุ่งขึ นหมอเอ็กซเรย์

อีกรอบพบวา่ จากสมองยุบลง อาการดีขึ น จึงกลบัมาปรับสมดุลดูแลตวัเองที�บา้น ดื�มนํ าสมุนไพร
ฤทธิf เยน็สด ทานอาหารปรับสมดุลร้อนเยน็ เมื�อมีอาการไม่สบาย มีไขห้นกั ๆ ก็จะดื�มฉี� พบวา่ทาํให้
อาการทุเลาขึ น” 

(โกมินทร์ วงศส์าดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.21 ภาคผนวก ก.) 
 

“ผมเป็นสิว หลงัปรับสมดุลดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ สิวหาย ผิวหน้าก็ดีขึ น ซึ� งแต่ก่อนดูไม่ไดเ้ลย
ครับมีสิวเตม็หนา้ไปหมด และโรคที�เคยพบ 2 ครั ง ก็คือ เคยเป็นริดสีดวงทวารครับ ริดสีดวงทวารนี�
มนัเจบ็นะครับ กินสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ปรับเรื�องอาหารดว้ย และที�ถอนพิษไดดี้ก็คือสวนลา้งลาํไส้ใหญ่
ครับ ไม่เกิน 3 วนัยบุเลย แลว้ก็หายสนิทใน 7 วนั แลว้มีอีกครั งหนึ�ง เป็นเลือดออกที�ทวารตอนที�เรา
ไปอุจจาระครับ เคยฟังหมอเขียววา่ อะไรที�ฝาด ๆ สามารถหยดุเลือดได ้ก็ตม้เปลือกมงัคุดกบัใบฝรั�ง 
แลว้เอามาผสมนํ าปัสสาวะสดและนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดใหอุ่้น ใชส้วนลา้งลํ าไส้ใหญ่ วนัเดียวครับหาย 
เลือดไม่ออกเลยครับ ตวันี ดีจริง ๆ ครับ” 

(ทศพล จทันพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.22 ภาคผนวก ก.) 
 

“เวลาป่วย จะมีสัญญาณมาแลว้ สัญญาณวา่มนัจะป่วยนะ เราก็ตอ้งรีบแก ้ถา้แกไ้ม่ทนัก็ป่วย 
ป่วยเสร็จก็ตอ้งแก้ เวลาไม่สบายก็วนัครึ� งครับ มนัก็ฟื นมาแบบคนละเรื�องเลย ทาํให้มั�นใจว่าเรา
สามารถที�จะดูแลตวัเองได”้ 

(ยศพล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.23 ภาคผนวก ก.) 
 

“เป็นโรคเยอะมากหลาย ๆ โรค เป็นโรคเลือด เป็นลาํไส้เป็นไซนสั แลว้ก็ผา่ตดัหู ผา่ตดัคอ 
แลว้ก็ปวดหวัหาสาเหตุไมไดเ้ป็นกอ้นที�รักแร้ ไปรักษาหลาย ๆ โรงพยาบาลแลว้ รักษานานมากแลว้
บางโรคก็บอกหาสาเหตุไม่ไดแ้ต่ก็ตอ้งจ่ายยา แลว้ก็ตอ้งใชย้าไปตลอดโดยที�ไม่รู้วา่เราจะหายเมื�อไร ทีนี 
ก็เลยมีความรู้สึกวา่ไม่อยาก ไม่อยากกินยาเคมีแลว้ ก็เลยอยากหาวิธีอื�น มาเขา้ค่ายสุขภาพ หลงัจาก
ปฎิบติัดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ อาการต่าง ๆ ดีขึ น จึงนาํกลบัไปใช้ต่อเนื�อง ไปทาํอยู่ 6 เดือน อาการที�
เป็นอยู่ดีขึ นบางอย่างก็หายเลย แล้วก็คิดว่าตวัเองหายแล้ว พอหายแล้วก็หยุดทาํค่ะ ทีนี อาการที�
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เป็นอยูม่นัก็กลบัมาแลว้ก็รุนแรงกวา่เดิมดว้ย แถมยงัพอไปตรวจใหม่ ก็มีอาการของโรคชนิดใหม่
เพิ�มขึ นมาอีกค่ะ มีอาการปวดหัวและเป็นไข ้อาการมนัก็ทุเลาลงหายลงไปได้ด้วยกดจุด กวัซา 
ตอนนี คือไม่หนาวไม่ไขแ้ลว้ แต่วา่เหลือแต่อาการร้อน ไขเ้บาลง เพราะฉะนั นแสดงวา่ 9 ขอ้ ของ
คุณหมอนะคะ ถา้ใครเขา้ใจหรือวา่เอาไปใชแ้ลว้ก็ปรับใหเ้ขา้กบัตวัเองก็จะไดผ้ลมากเลย” 

(ปาน, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.24 ภาคผนวก ก.) 
 

“มีอาการไม่สบายมาตลอดเลย อาการไขห้วดัใหญ่ (Flu Symptoms) จะมีไข ้Low-Grade 
fever ปวดตามขอ้ ปวดหวั เป็นมา 3 อาทิตย ์พอไดดื้�มฉี� 2 โดส หายเลย เป็นตลอดชีวิตตั งแต่จาํความ
ไดเ้ลย 4-5 วนั จะถ่ายที แลว้ก็เป็นเมด็ขี แพะ ดื�มฉี�เกือบ 2 อาทิตย ์ตั งแต่นั นมา สามารถถ่ายเองไดทุ้กวนั” 

(รวมพร คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.26 ภาคผนวก ก.) 
 

“ผมรับประทานแต่ผกัและอาหารสุขภาพ 90 เปอร์เซ็นต ์ (%) ของอาหารที�ผมทานเป็น
อาหารมงัสวิรัติ ทาํให้นํ าหนกัผมลดไป 15.9 กิโลกรัม หลงัจากนั น ก็ทานมงัสวิรัติติดต่อกนัเป็น
เวลา 6 สัปดาห์ นํ าหนกัลดไป 6.8 กิโลกรัม ค่านํ าตาลสะสมในเลือดกลบัลงมาเป็น 5.4 ซึ� งเป็นค่า
ปกติ ก่อนหน้านั นค่านํ าตาลสะสมในเลือด 5.7 อีกอาการ คือท้องเสีย เป็นไข้ รู้สึกแย่จนถึงเช้า  
ซึ� งเป็นเช้าที�เราตอ้งเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ ผมรู้สึกไม่สบายมาก ๆ ทั งคืน ตอนเช้าคุณแม่มา
ลงทะเบียนเพื�อเขา้ค่ายเลยขอความช่วยเหลือ นั�นเป็นครั งแรกที�ผมทาํสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) 
มีคนกวัซาใหค้รั งแรก หยอดหูดว้ยนํ าสกดัยา่นาง ขดูศีรษะ มนัช่วยได ้ผมรู้สึกดีขึ น ๆ ” 

(เกริกศกัดิf  คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.27 ภาคผนวก ก.) 
 
“ไดป้รับอาหารของพอ่แดง แลว้ก็ใชน้ํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด โยคะ ใชก้ารสวนลา้งลาํไส้

ใหญ่ (ดีทอ็กซ์) การกดจุด การแช่ การพอก ระยะแรกนี การประคบนั นเราใชม้าก ร่างกายที�เคยเกร็งก็
ดีขึ น ที�บอกวา่โยคะมีส่วนช่วยไดม้าก เริ�มลุกนั�ง ยนื เดินได ้แปรงฟัน โกนหนวด แลว้ก็แต่งตวัเอง” 

(พอ่แดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8. กรณีศึกษาที� 1.28 ภาคผนวก ก.) 
 

“อาการปวด ปวดที�ไหล่ ปวดสะบกัปวดไหล่ปวดคอ 2 ขา้ง ไปปัสสาวะแลว้ก็ดื�มหมดเลย 
มนัยบุแลว้มนัก็เอี ยวคอไดนี้� มนัเอี ยวคอได ้มนัหายปวดไปเยอะมากเลย อาการเจ็บป่วยก็ดีขึ น ที�เคย
เป็นเคยปวดตามเส้นนะคะ ปวดหลงัปวดเอ็นดีขึ นแข็งแรงขึ น กินอาหารตามของโครงการแพทยว์ิถีพุทธ 
แล้วก็แช่มือแช่เทา้ จากที�เทา้เป็นเหน็บชากบัปวดฝ่าเทา้มนัไม่เจ็บแล้วมนัดีขึ น หลงัจากที�ได้เอา
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ปัสสาวะนี�ล้างตาด้วยล้างหน้าด้วยนะคะ คือตอนเช้ามาปุ๊บนี�ก็จะเช็ดตาเลย ล้างตาตลอด ตอนนี 
ไม่ตอ้งใชน้ํ าตาเทียม สุขภาพดีขึ น เบาตวั” 

(ชนญัญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.29 ภาคผนวก ก.) 
 
“ไดกิ้นฉี�ตวัเองครั งแรกที�ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ ตอนนี ก็กินมาได ้3 เดือนกว่าแลว้ 

ก็รู้สึกวา่สุขภาพดี แต่วา่ไม่ไดเ้จบ็ไข ้ไดป้ฏิบติั 1.ดื�มปัสสาวะ 2.หยอดตา 3.หยอดหู 4.กวัซา 5.กดจุด
ลมปราณ 6.ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด 7.รับประทานอาหารที�สมดุล ที�ไม่มีเนื อสัตว ์ก็เลิกมานี�ได ้ 
3 เดือนแลว้ รู้สึกวา่สุขภาพดีขึ น” 

(จิตรา รัก, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.30 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย ็นสด ทานอาหาร ออกกาํลงักาย เลิกกินยาเคมี ทาํให้ไขมนั
คลอเลสเตอรอลลดลง นํ าหนกัลดลง แขง็แรงขึ น ผวิหนงัก็ดีขึ น” 

(ธรรมศกัดิf  ศรีรัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 8. กรณีศึกษาที� 1.31 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดีท็อกซ์ สบายนะ แบบเรารู้สึกเบา ตาก็ใช้ฉี�หยอดนะคะ มนัก็จะอุ่น ๆ ก็ไม่แสบนะคะ 
แต่ถา้ใชน้ํ าสกดัสมุนไพร นํ าสกดัเยน็ จะรู้สึกเยน็ ๆ  ปฏิบติัตวัดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ ในค่าย นํ าหนกัตวัก็ลดลง” 

(นภวรรณ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.32 ภาคผนวก ก.) 
 

“เนน้เรื�องอาหาร งดเนื อสัตว ์ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดทุกวนัทุกมื อ ทาํกวัซา แช่มือแช่เทา้ 
ร่างกายดีขึ น ระบบขบัถ่ายก็ปกติ ทานอาหารก็ปกติ” 

(จรัญ พนัธ์อุบล, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 5. กรณีศึกษาที� 1.33 ภาคผนวก ก.) 
 
“เรื�องปรับสมดุลทางสมุนไพร ดื�มแทบทุกวนั ไม่มีอาการจุกเสียด ใชว้ธีิการพอก แช่เมือแช่เทา้” 

(อารีพฒัน์, สัมภาษณ์. 2555, เมษายน 5. กรณีศึกษาที� 1.34 ภาคผนวก ก.) 
 

 “เป็นอมัพฤกษ ์เกิดจากไตวาย เดินไม่ไดเ้ลย ผมร่วง เล็บดาํ ทุกอยา่งเหมือนจะตายแลว้ค่ะ 
11 วนั ที�นอนอยู่กบัที� กระดิกไม่ได้ ตอ้งป้อนอาหาร ทานเองไม่ได้ เพื�อนมาเขา้คอร์สแลว้เพื�อน
กลบัไปไปทาํนํ าสมุนไพรฤทธิf เย ็นสดให้กิน ดิฉันก็เริ�มกระดิกขาได้ เริ�มเดินได้ เริ�มดีขึ นค่ะ 
เริ�มช่วยเหลือตวัเอง เริ�มเขา้หอ้งนํ าเองได ้เริ�มทาํอะไร ๆ ไดเ้อง”  

(วริาศิณี มณีโรจน์, สัมภาษณ์. 2557, กรณีศึกษาที� 1.35 ภาคผนวก ก.) 
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“ตั งใจได ้แลว้ก็ทาํไดเ้กือบทุกขอ้ ในเทคนิคการปฏิบติัดูแลสุขภาพ ทั ง 9 ขอ้ ตามหลกัการ
แพทยว์ิถีธรรม ที�สําคญัก็คือเรื�องนํ าสมุนไพรปรับสมดุลหรือนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด เราทาํไดเ้อง 
ที�บา้น แลว้ก็อาหาร ทานมงัสวรัิติมื อเดียว แลว้ก็ไม่จุกจิก ไม่อะไรเลย ทานแบบเคร่งครัดเลย อาการ
ภูมิแพห้ายไปโดยไม่รู้ตวั กินมื อเดียว เราไดสุ้ขภาพเราดว้ย แลว้พอเราทาํแลว้นี� มนัเห็นผลจริง ๆ 
เห็นผลก็คือตวัเรานี�โล่งโปร่งสบาย คิดอะไรก็เหมือนกบั มนัไม่มึน ไม่ง่วงหงาวหาวนอน แต่ก่อนที�
อว้น ๆ นะคะพอกลางวนันี� ขนาดนอนทั งคืนแลว้กลางวนัยงัอุตส่าห์ง่วงอีก ที�สาํคญัคือตอ้งใชธ้รรมะ” 

(จนัทวรรณ ฉตัรวชัรกุล, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7. กรณีศึกษาที� 1.37 ภาคผนวก ก.) 
 

“ตอนที�หมอให้ยามา 9 เม็ด คือกินทั งวนัตั งแต่เชา้ยนัเยน็ ผมนบัไดป้ระมาณ 9 เม็ด ผมก็
ถามหมอว่าผมจะตอ้งกินยาถึงเท่าไร บอกว่าตอ้งกินตลอดชีวิต ผมก็รู้สึกว่าถา้ยาดีจริง ๆ นี� ทาํไม
ตอ้งกินตลอดชีวติ แสดงวา่มนัไปกดประสาททาํใหผ้มนี�สามารถมีชีวิตอยูไ่ด ้ผมมาจากโรงพยาบาล
นี�ความดนัโลหิต มนัก็ไม่ลดนะครับ แต่ผมพอเจอพี�นิดดาที�ชวนมาเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรมนี� 
แลว้ลองทานสมุนไพรฤทธิf เยน็สด แลว้ก็ทานผกัผลไม ้ทานคาร์โบไฮเดรตนี� เป็นการทานอาหาร
ตามลาํดบั มนัลดลงโดยเห็นชดัเจนเลย ถูกกบัผมทุกวนันี  ก็คือเรื�องอาหารน่ะครับผม” 

(ตฤณภทั เกตวลัห์, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7. กรณีศึกษาที� 1.38 ภาคผนวก ก.) 
 
“อาการของเราทั งหมดนี�มนัร้อนเกิน อาการแบบนี ตอ้งกินสมุนไพรฤทธิf เยน็ อาหารฤทธิf เยน็ 

อะไรบา้ง ก็มาไล่ดู ย่านางก็มี หญา้ปักกิ�งก็มี ใบเตยก็มี กลว้ยนํ าวา้ก็มี ประมาณครึ� งชั�วโมงนั นน่ะ 
ทาํทุกอย่างที�ว่านี�กิน เชื�อไหมคะว่าอาการทุกอย่างที�นั�งทรมานมาตอนนั นก็ประมาณเดือนกว่า 
มนัดีขึ นอยา่งทนัตาเห็น ประคบัประคองดว้ยแค่สมุนไพรฤทธิf เยน็กบัอาหารนี�มาก่อน ผา่นไปเกือบ 
4-5 เดือน มกราคม ปี 2554 จากที�ป่วย มาตั งแต่กลางปี 2553 ทีนี ก็มีหลายเม็ดที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ก็มาเริ�ม
จากการทาํสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีทอ็กซ์) ดีท็อกซ์มันดีตรงที�ว่าที�เราถ่ายเองไม่ได้นี� มันก็ช่วยระบาย 

พอกวัซาแล้วลมปราณที�ลอ็คมันหลุดปุ๊บ นี�มันเบาเลย เบา มูฟเม้นท์ (bowel movement) ในลําไส้
เคลื�อนเองได้ ถ่ายเอง ตั งแต่วนันั นมาถ่ายเองไดโ้ดยตลอด ไม่มีปัญหาอะไร” 

(สุชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 4. กรณีศึกษาที� 1.39 ภาคผนวก ก.) 
 
“อาหารบาํบดัก็ดีค่ะ เพราะว่าเราทานแล้วเราก็รู้สึกว่าที�ไหล่ยุบนะคะ เพราะตอนที�มา

ที�ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรมนี� คือ มีที�ไหล่นะคะบวม แลว้ก็ที�เทา้ค่ะบวม ก็พอก มาพอกตรงศีรษะ 
มาพอกทอ้งนะคะ ก็เบาสบายค่ะ แลว้ก็มีการกวัซาหลงัค่ะ” 

(ภูษณิศา, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.40 ภาคผนวก ก.) 
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“นอนไม่หลบั เดิน ๆ แลว้มนัจะมาแปล๊บตรงนั นตรงนี  ปวดบ่า ผิวแห้งมีตุ่มใส ๆ เกิดที�
ง่ามขา ตวัยบุยบิ ๆ เหมือนคนเป็นวยัทอง พอมาค่ายก็นอนหลบั สีนํ าปัสสาวะดีขึ น พอกวัซาอาการ
ปวดบ่าก็ดีขึ น ส่วนผวิแหง้ก็สดชื�นขึ น เล็บก็มีสีขึ น” 

(โอ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.41 ภาคผนวก ก.) 
 

“วนัไหนทานยาไม่ครบ มือเทา้และขาบวมแลว้กดยุบ ใตท้อ้งนอ้ยมีเม็ดถั�วเขียวขึ น 1 เม็ด 
แต่ไม่ใช่สิว มนัจะเหมือนมีเลือดนิ�ม ๆ พอมาค่ายแพทยว์ิถีธรรม ปัสสาวะใสไม่มีกลิ�นเหม็น ฝีหลุด
ออกไปเลย นอนหลบัเยน็สบาย” 

(วทนัยา, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.42 ภาคผนวก ก.) 
 

“แบบนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดนี�เวลาถา้วนัไหนนี�มนัแรงมนัไม่เต็ม มนัเพลีย ๆ พอดื�มนํ า
สมุนไพรฤทธิf เยน็สด ยิ�งถา้นํ าปัสสาวะจะดีมากเลย แรงจะกลบัมาเร็ว” 

(นฐัธนพงษ ์ทองไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.43 ภาคผนวก ก.) 
 

“เลิกสูบบุหรี�  และปรับสมดุลโดยการปฏิบติัดูแลสุขภาพดว้ยยา 9 เม็ด (เทคนิค 9 ขอ้)  
ตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม โรคสะเก็ดเงินที�ศีรษะรักษาหายไดโ้ดยการใชฉี้� กลางคืนที�ตอ้งลุกฉี�บ่อยมาก
เกือบตลอดทั งคืน ก็ลดลง เหลือฉี�ในช่วงของนาฬิกาชีวติที�ร่างกายจะระบายความร้อนออกมาก ก็คือ 
ช่วงเวลา 4 ทุ่ม-ตี 2” 

(สิทธิชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.44 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตวัร้อนแต่หนาวสั�น มีไข ้พอดื�มนํ าปัสสาวะไขล้ดลงเร็วกว่าทานยาลดไข ้กดจุดทาํให้

อาการหนาวสั�นลดลง ขดูกวัซาแลว้สบายตวัขึ น” 
(นอ้งนฐัเมศและคุณแม่, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.45 ภาคผนวก ก.) 

 

“อยูบ่า้นนี� ปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ถีิธรรมดว้ยยา 9 เมด็ นี� ปฏิบติัเขม้ขน้กนัมาก ทาํทั งการ
ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ทาํสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) นํ าฉี�อะไร เราใชทุ้กอย่าง จดักระดูก
โดยใชก้ารทาํโยคะ กดจุด ทุกสิ�งทุกอยา่งเราทาํหมด อาการเขาก็ดีขึ น” 

(วรรณธนา สุวรรณศรีสาคร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.46 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทานฉี�ก่อนเลย และก็ดีทอ็กซ์ ทาํกวัซา ทาํอะไรทาํทุกอยา่ง หนา้ยบุบวม”  
(สิรวร์ี ลาํสกุล, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.47 ภาคผนวก ก.) 
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 “เขาบอกว่าดูตวัอย่างที�ดีแล้วเอามาปรับปรุงใช่ไหมคะ ให้ดูตวัอย่างไม่ตอ้งไปคิดเองให้
เหนื�อย เราก็ดูของเขา เราก็ไปเขา้ค่ายของเขาก่อน ดูวา่เป็นอยา่งไร ทาํตามของเขาเลยก็สเต็ป 9 เม็ด 
เป็นคนติดกาแฟ พยาบาลเชา้ขึ นเวรกลวัง่วง เวรบ่ายเวรดึกกินกาแฟ แต่หนูดื�มแกว้เดียว เขาบอกกิน
แลว้มนักระปรี กระเปร่า เขาบอกว่าอนัดบัแรกตอ้งอดกาแฟให้ได้ วนัแรกมีอาการที�เขาเรียกว่า 
ลงแดง เหมือนยาเสพติดนะคะ ลงแดงทาํยงัไงดีนะ พี�จิตอาสาบอกว่าตอ้งอดให้ได ้อดให้ได ้ผ่าน
วนัแรกแล้วม ันจะหาย พี�จิตอาสาเขาระดมช่วยกันใหญ่เลย ขูดซา ขูด ๆ โอ้โห จนแดงไป
หมดแล้ว แต่ไม่เจ็บนะคะ ขดูกวัซาให้ ปรากฎว่า “หายค่ะ” จริง ๆ เจอมากบัตวั รุ่งขึ นไม่ปวดแลว้ 
เราก็ อ๋อ มนัไดผ้ลจริง ๆ ปวดตรงไหนขดูตรงนั นทาํตรงนั น แลว้อยูที่�ใจ ถา้ใจเราวา่ไม่ดื�มก็คือไม่ดื�ม 
ก็อดได ้อดกาแฟได”้  

 (จตุพร อารีกฤกษ,์ สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.48 ภาคผนวก ก.) 
 

“ใช้ยาแผนปัจจุบนัจากคุณหมอรักษาภูมิแพผ้ื�นคนัของภรรยาผมต่อเนื�อง 3 ปี ผลคือ 
เป็น ๆ หาย ๆ ไม่หายขาดนะครับ ขึ นมาใหม่คือขึ นมาก็แย่กว่าเก่า แต่วิถีพุทธเรารักษาดูแลเพียง  
7 วนั จากขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 ที�พดูไปเมื�อสักครู่นะครับ 2 สัปดาห์ หายเกือบ 100% นะครับ ไม่ตอ้งทานยา
แผนปัจจุบนัแลว้ ซึ� งเราหมดค่ารักษาไปเป็นหมื�นกบัการรักษาแผนปัจจุบนั แต่โรคไม่หาย แต่ของ
แผนวิถีพุทธหมดค่ารักษาไปคือแค่ซื อพวกสมุนไพรฤทธิf เยน็ไม่ถึงพนับาท แพทยว์ิถีพุทธ ผมเป็น
สามี ผมรักษาเขาหายภายใน 7 วนั สุดยอดไหมครับ แผนวิถีพุทธไม่ตอ้งลงทุนอะไรมากมายเลย 
ฉะนั นผมจึงสรุปวา่ทุกคนที�มาที�นี�นะครับ 7 วนั ขอใหต้ั งใจศึกษานะครับ และไม่เพียงแต่ตั งใจศึกษา 
ก็ให้ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดดว้ย ไม่เพียงแต่ 7 วนัที�เราตอ้งศึกษาปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ตอ้งนาํกลบัไป
ปฏิบติัที�บา้นต่อนะครับ พยายามนะครับ แค่ 7 วนัไม่เพียงพอ 7 วนั แค่เป็นแนวทางบอกเรา 
การปฏิบติัอยู่ที�ตวัเรานะครับ แลว้ก็ถา้ปฏิบติัดีแลว้นะครับก็บอกต่อ รักษาคนใกลชิ้ดแลว้บอกต่อ
ญาติสนิทมิตรสหายให้ขยายวงกวา้งต่อไป ใครไม่เขา้ใจก็มาศึกษาที�นี�ได้นะครับ ซึ� งเป็นบุญ
กุศลอยา่งยิ�งของผูที้�ไดเ้ขา้มาถึงตรงนี ” 

(สุรศกัดิf  ตั งสถิตพร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.49 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทานปัสสาวะแลว้ก็ทาํดีทอ็กซ์ เดินไม่ตอ้งใชไ้มเ้ทา้แลว้ นอนหลบัธรรมดามนันอนไม่หลบั” 
(ภิรมย,์ สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณีศึกษาที� 1.50 ภาคผนวก ก.) 

 
“ไดก้วัซาที�หน้า ปรากฏว่าไอที้�มนัตึงอยู่น่ะมนัหย่อน ลองดื�มนํ าปัสสาวะ สิ�งหนึ� งที�พบ 

คือวา่ตวัเองเป็นคนปวดกระเพาะบ่อย ๆ ชอบแสบทอ้งตอนเชา้ พอทานปัสสาวะเขา้ไป 3 อึก เท่านั น
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แหละค่ะ อาการที�แสบ ๆ น่ะ หายไปเลยค่ะ กินยาเคลือบกระเพาะ ยาที�เป็นแมกนีเซียมซัลเฟตต่าง ๆ  
มนัก็ไม่เหมือนกนันะคะ อนันี คือสังเกตของตวัเอง และอนัที� 2 ก็คือสระผม เพราะมนัใช้กบัขา้งนอก 
มนัสะดวกใจ สระผมแลว้วนันั น เพื�อนก็ชมบอกวา่ วนันี ทาํไมผมเธอเงามนัจงั” 

(กิ�งกมล, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณีศึกษาที� 1.51 ภาคผนวก ก.) 
 

“ต่อมนํ าเหลืองบริเวณหลงัหูแลว้ก็คอแลว้ก็บ่านี�คะโตพร้อมกนั 3 ที�เลย ไปหาหมอแผน
ปัจจุบนัค่ะ แลว้หมอแผนปัจจุบนัก็บอกวา่ใหเ้ราทานยาแกอ้กัเสบ ถา้ 1 อาทิตยไ์ม่หายนี�หมอเขาก็จะ
นดัเจาะชิ นเนื อ เนื องอกที�มนัโตออกมาไปตรวจค่ะ ทานไป 1 อาทิตยม์นัไม่หายค่ะ แลว้มนัก็โต
เพิ�มขึ นเป็นจุดที� 4 หมอแผนปัจจุบนัรักษาเราไม่ได้แล้ว เราเรียนปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์
การแพทย ์ก็เลยเลือกที�จะทาํวิจยัที�ค่ายคุณหมอเขียวนี�ล่ะค่ะ จึงมาศึกษายา 9 เม็ดแบบเต็มรูปแบบ 
เมื�อปฏิบติัต่อเนื�องกอ้นก็ยุบลง เพื�อนชวนไปกินอาหารทะเลค่ะเป็นบุฟเฟ่ต์ เราก็คิดว่าเราหายแลว้  
ก็กินเขา้ไป กุง้ ปลาหมึก จดัเต็มเลย พอเสร็จแลว้กลบับา้นมา รู้สึกว่าต่อมที�มนัเคยโตมนัอกัเสบค่ะ 
มนัรู้สึกมนัโตขึ นมานิดหนึ� งเราก็ เอ๊ะ ทาํยงัไงดี เราก็เลยไปกินนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด พอกิน
นํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดเสร็จไม่น่าเชื�อเลยค่ะคือ 2 วนั มนัยบุแบบยบุหายไปเลย 

ทุกท่านไดอ้าํนาจการเป็นหมอดว้ยตนเอง เมื�อศึกษาและปฏิบติัการแพทยว์ถีิพุทธ”  
(พรปวีร์ จนัทร์อุไร, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 15. กรณีศึกษาที� 1.52 ภาคผนวก ก.) 

 
“ดิฉนัเป็นโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่ระยะที� 3 สมยัก่อนชอบทานฝรั�งมาก เวลาอุจจาระออกมา 

เหนียวมาก ตอ้งเอาไมช่้วยเขี�ยออก ฝรั�งกินมากทอ้งผกู และตอนนั นตวัเองมีพยาธิดว้ย รังเกียจพยาธิ
เลยไม่ค่อยอยากถ่าย อายคนเรื�องพยาธิ ส่วนผลไมอื้�น ๆ ไม่ค่อยไดท้าน สมยัก่อนผลไมสุ้กที�ยอ่ยง่าย
ไม่ค่อยทาน และนํ าก็ไม่ค่อยดื�ม จะดื�มนํ าตอนกินขา้วเท่านั น แต่ตอนนี ดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุล
เป็นประจาํ เช่น ใบย่านาง ใบเตย ถา้ไม่ทาํเองก็ไปซื อ แต่ไม่ให้ใส่นํ าตาล ไม่ชอบดื�มนํ าอดัลม ชา 
กาแฟ จะไม่กินอาหารรสจดั เนื อสัตวก์็ไม่ค่อยไดรั้บประทาน แต่จะคงมีปลา กุง้ บา้งนิด ๆ หน่อย ๆ 
และเป็นคนรับประทานอาหารเร็ว เคี ยวขา้วไม่ละเอียด จะรีบกลืนอาหาร ซึ� งพยายามจะเคี ยวให้ชา้ลง 
ชีวิตประจาํวนัตอ้งดูแลหลาน แต่มีเวลาได้มาเดินออกกาํลงักายรอบ ๆ บา้น เดินแกว่งแขน หรือ 
ขี�จกัรยานไปตลาด เมื�อปฏิบติัต่อเนื�อง สุขภาพก็ดีขึ น” 

(กระทอ้น นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.53 ภาคผนวก ก.) 
 
“ทาํโยคะกดจุดลมปราณ ทาํทุกวนัเพราะเมื�อทาํแล้วจะนอนหลบัสบาย ตื�นมาสดชื�น

ทาํกบัขา้วกินเอง บางทีหลานทาํให้รับประทาน จะเลือกอาหารที�รสไม่จดั ไม่รับประทานเผด็ จะมี
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ผกัผลไมแ้ละอาหารเสริมที�ทาํจากผกัผลไมอี้กด้วย ทาํให้อุจจาระไม่เหลวเกิน นิ�มพอดี ทาํความ
สะอาดง่าย” 

(กลว้ย นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.54 ภาคผนวก ก.) 
 

“ไปตรวจนํ าตาล มนัลดลงเหลือแค่ 100 จะมีจิตใจดีขึ น วนัหนึ�ง ๆ ตื�นเชา้มาก็ออกไปเดิน
แกวง่แขน 500 - 2,000 ครั ง และเดินไปรอบ ๆ บา้นคลา้ยเดินจงกรม เขา้ค่ายอบรม 7 วนั ระหวา่ง
อบรมตวัเองก็หยุดการกินยาเบาหวานดว้ย ซึ� งมีนํ าตาลสูงถึง 500 ในตอนนั น หลงัจากนั นจะกิน
อาหารสุขภาพของคุณหมอเขียวไปเกือบปี พอไปตรวจนํ าตาล มนัลดลงเหลือแค่ 100”  

(กระเจี�ยบ นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.55 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทาํดีท็อกซ์ ใส่นํ าสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิf เยน็เขา้ไป และระบายพิษร้อนออกมาเลย 
จะกลั นไวไ้ม่ได ้ทาํประมาณ 5 ครั ง อุจจาระไดอ้อกมาบางส่วน เมื�อทาํเสร็จไม่มีอาการปวด หรือ 
อึดอดั ทาํใหรู้้สึกเบาโล่งสบายทอ้งขึ น” 

(ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.56 ภาคผนวก ก.) 
 

“ในช่วงแรกที�เขา้ไปในค่าย มีอาการเมื�อยหลงัและปัสสาวะสีเขม้ มีฟอง เมื�อกินอาหาร
ปรับสมดุล ทาํดีทอ็กซ์ ขดูกวัซา โยคะ อาการเมื�อยหลงัยงัมีอยู ่แต่ก็รู้สึกเบาตวัขึ น ปัสสาวะมีรสจืด” 

(บุญยวร์ี ศกัดิf สิริวาณิช, สัมภาษณ์. 2557, กุมภาพนัธ์ 2. กรณีศึกษาที� 1.57 ภาคผนวก ก.) 
 

“มีกอ้นไขมนัเท่ามะนาวตรงตน้คอดา้นหลงั เป็นมาประมาณ 1 ปี เริ�มโตทีละนิดแพทย์
บอกวา่เป็นความผิดปกติของต่อมนํ าเหลืองเป็นกอ้นไขมนั แพทยแ์นะนาํให้ผ่าตดัต่อมาไดเ้ขา้ค่าย
สุขภาพสวนป่านาบุญ 4 วนัที� 27 กรกฎกคม 2557 ก็กลบัไปปฏิบติัตนที�บา้น ไดเ้ขา้ค่ายสุขภาพที�
สวนป่านาบุญ 4 วนัที� 27 กรกฎาคม 2557 ก็กลบัไปปฏิบติัตนที�บา้นปรับอาหาร รับประทานอาหาร
ปรับสมดุล รสจืด แช่มือแช่เท้า วนัละ 1 ครั ง ตอนเย็นทุกวนั สมุนไพรปรับสมดุลที�ใช้ คือ 
ใบมะขาม ใบเตย วา่นกาบหอย ยา่นาง ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ทั งวนัแทนนํ าเปล่า และขดูกวัซา
เป็นบางวนั วนัที� 20 สิงหาคม 2557 คลาํดู พบวา่กอ้นไขมนัดงักล่าวหายไป” 

(อมร พนมศกัดิf , สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 27. กรณีศึกษาที� 1.58 ภาคผนวก ก.) 
 

“พอเขา้ค่ายครบ 7 วนัก็โล่งเลยค่ะ แล้วหนอกที�ขึ นขา้งหลงัตรงคอค่ะ ที�เกิดจาก
ยาเพนนิซิโลน และก็คางที�ยอ้ย ๆ หนา้ที�บวม ๆ มนัก็เริ�มยุบเริ�มหาย เพื�อนที�มาเขา้ค่ายดว้ยกนัเขาก็
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บอกวา่หนา้ยบุลงนะ ทีนี ก็นํ าปัสสาวะค่ะ เป็นยารักษาโรคที�ดีที�สุด คือมนัไม่มีอาการเจ็บอาการปวด
มนัสบายมนัโล่ง ข้าวก็กินอร่อยขึ น กลับไปถึงบ้านก็ปฏิบติัตวัศาสตร์นี ตลอดมา ที�เข้ามายา
ไม่ตอ้งใชเ้ลย ทิ งเลย ยา่นางก็จะปั�นแบบเขม้ขน้จะขาดไม่ได ้เราจะใชกิ้นแทนนํ าเลยค่ะ เพราะรู้สึก
กินแลว้มนัสบาย” 

(ฐิตาภา พนันารักษ,์ สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.59 ภาคผนวก ก.) 
 

“มาเขา้ครั งนี ก็ดีขึ น อยูพ่อถึงวนัสุดทา้ยก็รู้สึกวา่แขง็แรงขึ น ค่าระดบันํ าตาลในเลือดที�เป็น
โรคเบาหวาน ตอนผมเขา้มามนั 220 แต่ตอนที�ออก (ค่าย) มนั 180 แต่นํ าตาลจาก 300 เหลือ 200 
โรคไตนี� ผมจาํไดว้า่ตอนสมคัรครั งแรกกบัครั งหลงัไม่มีอาการเยี�ยวเป็นฟองแลว้ ดีขึ นแลว้” 

(ธนกร ซึ งตระกลู, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 30. กรณีศึกษาที� 1.60 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทาํอาหารเป็นหลกั ทาํสมุนไพรฤทธิf เยน็สดดื�มประจาํ ดีท็อกซ์ดว้ยนํ าปัสสาวะ นํ าเปล่า 
การกวัซารู้สึกไม่สบายตรงไหนก็ขดูตรงนั นจะช่วยได”้ 

(สวง จนัทร์แยม้, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 31. กรณีศึกษาที� 1.61 ภาคผนวก ก.) 
 

“ไดกิ้นนํ าสมุนไพรปรับสมดุล กินอาหารปรับสมดุล ออกกาํลงักายโยคะกดจุดลมปราณ
บวกกบัเทคนิคยาเมด็อื�น ๆ ก็มีความรู้สึกสบายตวัขึ น”  

(อุดมศกัดิf  ชูจีน, สัมภาษณ์. 2557, มกราคม 28. กรณีศึกษาที� 1.62 ภาคผนวก ก.) 
 

“โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร เอานํ าย่านางแช่ทอ้งก็ทาํ แล้วประคบทอ้ง ประคบเย็น 
ดีทอ็กซ์ 2 วนั ไดกิ้นอาหารปรับสมดุล ดื�มฉี�ของเรา รู้สึกสบายขึ น”  

(กระทือ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 6. กรณีศึกษาที� 1.63 ภาคผนวก ก.) 
 

“เป็นโรคมะเร็งปอด ทาํคีโม 4 เขม็แลว้ ซีดมาก อ่อนเพลีย ให้เลือด 2 กระปุก ต่อมาไดใ้ช้
ยา 9 เมด็ตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม อาการมีแนวโนม้ดีขึ น” 

(กระเทียม นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.64 ภาคผนวก ก.) 
 

“เริ�มปี 2551 เป็นไวรัสตบัอกัเสบบี คุณหมอแผนปัจจุบนัระบุวา่ ตรวจพบมีไวรัส 39 ลา้นตวั 
รักษากบัคุณหมอแผนปัจจุบนัเสียค่าใชจ่้ายกวา่ลา้นบาทแต่ก็ไม่หาย ปี 2549 เริ�มปฏิบติัตวัในการใช้
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ยา 9 เม็ด ตามหลักแพทยว์ิถีพุทธ ปฏิบติัต่อเนื�องจนถึงต้นปี 2557 ไปรับการตรวจคุณหมอแผน
ปัจจุบนับอกวา่ ดีใจดว้ยนะมนัหมดแลว้เหลือศูนยต์วัเลยค่ะ”  

(ศุลีพร ชิณศิริ, สัมภาษณ์. 2558, กุมภาพนัธ์ 21. กรณีศึกษาที� 1.65 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดูแลสุขภาพดว้ยเทคนิคยา 9 เม็ด ปฏิบติัไป 1.5 เดือน อาการดีขึ น มีแรงขึ น กินขา้วได ้
มีกาํลงัใจขึ น จากเดิมที�เหนื�อยง่าย กินแลว้อาเจียน” 

(โชคชยั, สัมภาษณ์. 2558, กมุภาพนัธ์ 22. กรณีศึกษาที� 1.66 ภาคผนวก ก.) 
 

“ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ิถีพุทธ ทาํนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด และออกกาํลงักาย ทาํดีท็อกซ์
และกินนํ าสมุนไพรปรับสมดุล ร่วมกบัการออกกาํลงักาย กินอาหารแบบหมอเขียว หลงัจากปรับ
สมดุลร่างกายได ้1 เดือน ประจาํเดือนก็มาเป็นปกติ หลงัจากไม่มา 3 ปี” 

(รุจิรา แสนสุข, กรณีศึกษาที� 1.67 ภาคผนวก ก.) 
 

“SLE ปวดเมื�อยตามเนื อตามตวั มีไข ้เป็นซีสตใ์นมดลูกประจาํเดือนผิดปกติ มาเดือนละ  
2 ครั ง ซีสปวดขอ้ สาเหตุโดนสารเคมีจากขนม รักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนั กินสเตียรอยด์กินนาน 
15 ปี จนเกิดอาการแพส้เตียรอยด์ ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ิถีพุทธ กินฉี� ปรับอาหาร โยคะ กินอาหาร 
ที�ดีขึ นและออกกาํลงักายกินอาหารที�ดีขึ น และออกกาํลงักาย ดีท็อกซ์สวนลาํไส้ใหญ่เชา้เยน็ งดยา
เคมี ฟังธรรม สนทนากบัมิตรดี สหายดี ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิพุทธ มีกาํลงักายมากขึ น ความเครียด 
วติกกงัวลลดลง”  

(วาสนา เด่นอุดม, กรณีศึกษาที� 1.68 ภาคผนวก ก.) 
 
“เริ�มปฏิบติัตวัแบบหมอเขียวกินนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็นํ ายา่นาง-ใบเตย เขม้ขน้วนัละ 2 ลิตร 

คอยุบ (จากที�บวม) กินฉี�เปลี�ยนมากินผกั แต่ยงักินปลามีเกล็ดในช่วงแรกแลว้คนั จึงเลิกกินเนื อ
ทุกชนิด กินตม้ผกัไม่ปรุงรส 45 วนั ทาํใหก้อ้นเนื อยบุ ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิพุทธ อาการทุเลาลง” 

(อาํนาจ งามวงศรั์กษ,์ กรณีศึกษาที� 1.69 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด กินอาหารปรับสมดุล กินผกั ผลไม ้ไปตรวจเลือดทุก 2 สัปดาห์ 
ผลการตรวจ ผลเลือดดีขึ น อาการหายไป ผลตรวจมีค่าปกติ มีกาํลงัมากขึ น”  

(ธวชัชยั รอยเรืองพาณิชย,์ กรณีศึกษาที� 1.70 ภาคผนวก ก.) 
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“คั นนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดจากสมุนไพรดื�ม ทาํดีท็อกซ์ อุจจาระตกคา้งออกมาเยอะมาก 
ดื�มนํ าปัสสาวะในค่าย ลืมตาในนํ าปัสสาวะ ปรับอาหารทานผกัมากขึ น สายตาดีขึ น (เดิมสายตาสั น) 
มีกาํลงั อาการของโรคทุเลา ความเครียดลดลง” 

(ปณิตา แสงประเสริฐ, กรณีศึกษาที� 1.76 ภาคผนวก ก.) 
 
“กินนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็ (ผสมนํ าอุ่น) ใชฉี้� กินฉี� ทาฉี� หมกัผม ทาํโยคะและกดจุด ตามที�

มีบนัทึกใน YouTube กินผกัมากขึ น ฟังธรรมะ ทาํให้อาการปวดประจาํเดือนหายไป ผมนิ�มขึ น 
อาการหาย มีกาํลงั” 

(วสิา โหตระ, กรณีศึกษาที� 1.77 ภาคผนวก ก.) 
 

“ปฏิบตัิตวัด้วยแพทยว์ิถีพุทธ สวนล้างช่องคลอดโดยใช้ฉี�  หยอดหูหยอดตาด้วยฉี�  
กินอาหารปรับสมดุล กินผกัปรับสมดุล ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิพุทธ ตกขาวหาย ร่างกายแข็งแรงขึ น
ขบัพิษไดดี้จริง” 

(คุณหมี นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.79 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ใชย้า่นาง ใบเตย อญัชนั ดีท็อกซ์ ขดูกวัซาเอง แช่มือเทา้และ
ตวัดว้ยสมุนไพร นํ าปัสสาวะ พอกดว้ยผงถ่าน ดินสอพอง โยคะ กดจุด ปรับอาหารฤทธิf เยน็ เปิดฟัง
ธรรมจากซีดี หาพืชผกัรสฝาดมาพอกแปะไว ้อาการดีขึ นหลงัจากใชไ้ด ้3 วนั” 

(อรัญญา พรหมเนรมิต, กรณีศึกษาที� 1.80 ภาคผนวก ก.) 
 

“กินนํ ายา่นางกินนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดตั งแต่ตั งครรภจ์นถึงปัจจุบนั สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 
หรือทาํดีทอ็กซ์ใหลู้กขณะลูกอาย ุ2 เดือน เพราะเด็กป่วยเกิดมานํ าหนกันอ้ย ตวัเล็ก กินฉี�ทุกครั งที�ฉี�
ออกมาตลอดระยะเวลาของการรักษา ตอนทอ้งนอ้งกินผกัตลอดระยะเวลาตั งครรภ”์ 

(ครอบครัวคุณชุมพล ยอดสะเทิน, กรณีศึกษาที� 1.81 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ขูดกวัซาแผ่นหลงั ทาํดีท็อกซ์ แช่มือแช่เทา้ ตามที�ทางค่าย
แพทยว์ิถีธรรมจดัให้ ดื�มปัสสาวะ ฝึกโยคะตามกิจกรรมช่วงเช้า กินอาหารปรับสมดุลมากขึ น 70% 
ในเวลา 3 วนั เมื�อปรับอาหารทาํใหร้สชาตินํ าปัสสาวะดีขึ นเหมือนนํ าชาอร่อย ไม่หิว ไม่กินอาหารที�
นอกจากที�ทางค่ายจดัให ้ทาํ 3 ครั ง ครั งละ 3000 cc ดีขึ น เห็นทนัตาหลบัสบาย” 

(นวลพรรณ, กรณีศึกษาที� 1.82 ภาคผนวก ก.) 
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“ปฏิบติัตวัอย่างเคร่งครัด ต่อเนื�อง 6 เดือน ไปตรวจไม่พบเชื อมะเร็ง หรือสารที�จะก่อ
มะเร็งใด ๆ กอ้นยบุลงออกกาํลงักายมากขึ น และจะใชว้ธีินี รักษาตวัเองจนกวา่จะหายขาด” 

(บลัชลี, กรณีศึกษาที� 1.84 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทาํยา 9 เมด็ทุกขอ้ ใชน้ํ าปัสสาวะตลอด ตั งใจฟังคุณหมอเขียวบรรยาย อาการที�ไม่สบาย
ทั งหลายนั นทุเลาเบาบางเป็นอยา่งมาก เบาเนื<อเบาตัว แม้ว่าตรงแผลฉายแสงจะยังแข็งและปวดมาก
เป็นมานานถึง 11-12 ปี” 

(ฐิติรัตน์, กรณีศึกษาที� 1.85 ภาคผนวก ก.) 
 

“สามีเป็นโรคเก๊าต์ เราก็ควบคุมอาหาร และถ้ามีอาการเจ็บก็รีบกวัซา อาการก็จะดีขึ น  
ไม่ไปหาหมออีกเลย วธีิของอาจารย์หมอเขียว ทาํทนัท ีหายทนัท”ี  

(ราตรี ห่านตระกลู, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.9 ภาคผนวก ก.) 
 

“ขอ้กระดูกสันหลงัเริ�มคลายตวัจากการถูกล็อคไวเ้ป็นเวลานาน กระดูกเชิงกรานเริ�มขยบัตวัได ้
อาการตึงเกร็งคา้งขณะนอนราบคลายตวัไดเ้ร็วขึ นกวา่แต่ก่อน เคลื�อนไหวตวัไดค้ล่องขึ น” 

(ชยัววิฒัน์ ชูรวพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.10 ภาคผนวก ก.) 
 

“9 เดือนนํ<าหนักลดกว่า 20 กิโลกรัม โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท และภูมิใจมากเพราะเรา
เป็นคนทาํให้เกดิความมหัศจรรย์นี<ด้วยตนเอง”  

(ณฐัธยาน์ นาคบาํรุง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.11 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตวัเบาสบาย หายจากโรคความดนัโลหิตสูง มีจิตปลอดโปร่ง และอยากช่วยเหลือผูอื้�น 

ขยนัขึ น พกัผอ่นไดลึ้ก แต่ใชเ้วลาสั นลง” 
(ไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.71 ภาคผนวก ก.) 
 
“เมื�อร่างกายเบาสบายมากขึ<น จิตใจก็สงบขึ<น อารมณ์ไม่แปรปรวนมากเหมือนช่วงที�มี

อาการไทรอยดเ์ป็นพิษ” 
(บุษกร กุลมาตย,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.83 ภาคผนวก ก.) 
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“ประโยชน์จากการดูแลสุขภาพตนเองได้ ทาํให้เพื�อน ๆ ที�ป่วยไม่สบายจะมาถามดิฉัน
บ่อยมาก ดิฉนัก็จะแนะนาํทุกคน ถา้เราปฏิบติัตวัตามแนวทางนี  เราประหยดัเงินไดเ้ยอะมาก ที�สําคัญ 
ไม่ต้องเสี�ยงต่อยาสารเคมีต่าง ๆ ดีมากค่ะ”  

(นวลจนัทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.91 ภาคผนวก ก.) 
 
“มะเร็งปอด ไดรั้บคาํแนะนาํจากพี�น้อง ไดพ้ลงัจากหมู่กลุ่ม ทาํให้ไม่ตอ้งใช้ยาเคมีหรือ

หมอแผนปัจจุบนัใด ๆ เลย ใชเ้วลาตั งแต่เริ�มมีอาการจนถึงวนัที�ไม่ตอ้งตื�นตอนกลางคืน แค่ 2 เดือน
ก็เห็นผล” 

(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.92 ภาคผนวก ก.) 
 
“มาเขา้ค่ายหมอเขียว จึงไดข้อ้มูลเพิ�มมากยิ�งขึ น ทาํให้มั�นใจวา่สุขภาพที�ดีสามารถสร้างได ้

ถา้วบิากไม่ขดัขวางจนเกินไป”  
(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.93 ภาคผนวก ก.) 

 

“แม้ความดันโลหิตยงัไม่ปกติ แต่รู้สึกได้ว่าสภาพร่างกายดีขึ<น รู้สึกสบายมากกว่าเก่า” 
(สงกราน มาประสบ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.95 ภาคผนวก ก.) 

 

“ส่วนใหญ่คนรอบขา้งยอมรับและให้กาํลงัใจ แต่ก็มีบา้งส่วนที�จะงงกบัเรา จากการแต่งตวั 
การกิน เราจะไม่ทานเนื อสัตว ์ญาติ ๆ ก็จะห่วงวา่ขาดสารอาหาร เราผอมลงแต่ก็บอกเขาว่าเราสบายนะ 
ทุกวนันี<ไม่ต้องทานยา ทุกคนก็ดูจะยอมรับมากขึ น”  

(ศิริวรรณ รูปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.96 ภาคผนวก ก.) 
 

“เน้นการสวนล้างลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ทานอาหารปรับสมดุลปฏิบติัตวัแบบสบาย ๆ 
ไม่เครียดไม่เร่งผล อาการป่วยที�เคยเป็น ไดห้ายไปตั งหลายอย่าง เช่น เวียนศีรษะ เดินเซ ปวดหัว 
ไมเกรน ริดสีดวงทวาร ไอตอนเชา้ (ริดสีดวงเป็นมาเกือบ 20 ปี ก็พลอยหายไปดว้ย) กรณีของดิฉนัที�
หายเร็วอาจจะเป็นเพราะพื นเพเดิม เป็นคนไม่ชอบทานเนื อสัตวใ์หญ่อยูแ่ลว้ ทานปลาเป็นหลกั”  

(สุภาพร สุวรรณวุฒิชยั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.97 ภาคผนวก ก.) 
 

“เมื�อใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ ทาํใหเ้จบ็ป่วยนอ้ย นาน ๆ ครั ง จึงจะป่วยค่ะ”  
(จนัทร์พิมพ ์สิริรักษ,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.98 ภาคผนวก ก.) 
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“เมื�อปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ของแพทยว์ถีิพุทธแลว้ ไม่ตอ้งหยุดงานไปหาหมอ แต่หยุดงาน
ไปช่วยคน (ที�ค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิพุทธ) แทนการไปหาหมอ” 

(วชิยั จตุภทัร์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.99 ภาคผนวก ก.) 
 
“ปัจจุบนัไม่กงัวลกบัโรคต่าง ๆ ที�ป่วย ไม่กงัวลวา่จะมีใครดูแล เพราะสามารถเป็นหมอ

วถีิพุทธ ดูแลตวัเองได”้  
(อุบาสิกาทศันีย ์เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.101 ภาคผนวก ก.) 

 

“ได้ใช้เทคนิค 9 ข้อ ของการแพทย์วิถีพุทธ ทําให้มีกําลัง กระฉับกระเฉง แข็งแรง 
คล่องตวั เคลื�อนไหวไดดี้” 

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.102 ภาคผนวก ก.) 
 

“ถา้มีอาการเจ็บป่วยเล็กนอ้ย เมื�อปฏิบติัตามแพทยว์ิถีพุทธ สามารถหายไดภ้ายใน 1 วนั 
ถา้มีอาการเจ็บป่วยมาก อาจตอ้งใช้เวลาหลายวนั การเชื�อในกฎแห่งกรรม ไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค 
ไม่เร่งผล ไม่กงัวล ทาํใหห้ายโรคเร็ว” 

(พชัรีย ์พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.103 ภาคผนวก ก.) 
 

“จบค่ายกลบับา้นกินอาหารที�มีฤทธิf ร้อนทาํให้เกิดอาการไขต้วัร้อน จึงงดัวิชาที�เพิ�งไปเรียนมา
ทาํทุกอยา่ง รวมทั งดื�มนํ าปัสสาวะและสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) อาการไขต้วัร้อนหายไปเลย 
ไม่ตอ้งไปหาหมอหรือกินยาใด ๆ” 

(นอ้งโอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 3.63 ภาคผนวก ก.) 
 

“งดทานเนื<อสัตว์ รสชาติของอาหารจืดลงกว่าเดิม พยายามทานผัก ผลไม้ฤทธิtเย็น ทําให้
สุขภาพดีขึ<น”  

(รมลทิพย ์บวรวชิญพ์รธนา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 3.251 ภาคผนวก ก.) 
 

“ขอยืนยนัผลการดูแลสุขภาพดว้ยเทคนิคยา 9 เม็ด โดยไม่ใชย้า มีกอ้นหินปูนอยูที่�เตา้นม
ขา้งซา้ยจาํนวน 2 เมด็ ขนาด 1 ซม. พบตั งแต่เมื�อ 5 ปีที�แลว้ ปฏิบติัตวัตามแนวแพทยว์ิถีพุทธมา 3 ปี 
ตอนนี ไม่พบแลว้ ขอบคุณหมอเขียวและจิตอาสาที�กระตุน้เตือนใจใหมี้กาํลงัใจปฏิบติัตวัจนสามารถ
รักษาตวัเองไดผ้ล น่าพอใจค่ะ” 

(Tiprat Hiriwattanawong, กรณีศึกษาที� 4.13 ภาคผนวก ก.) 



448 

 

“เมื�อก่อนกินยาทุกวนั ตวัร้อน และเกร็งไปทั งตวั พอไดเ้ขา้ร่วมโครงการแพทยว์ิถีพุทธได้
ออกกาํลงักาย ไดกิ้นอาหารปรับสมดุล ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ไดฟั้งธรรมะ ตอนนี<ไม่ได้กนิยาแล้ว” 

 (อโวคาโด นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.4 ภาคผนวก ก.) 
 

“ก่อนเขา้ร่วมโครงการแพทยว์ถีิพุทธมีอาการปวดเข่า เดินไม่สะดวก นํ าหนกั 80 กิโลกรัม 
ตอนนี เหลือ 63 กิโลกรัม นํ าหนกัลดลง 17 กิโลกรัม ไม่ปวดเข่า ร่างกายเบาสบาย เดินคล่องขึ<น 

จะไม่กินเนื<อสัตว์ จะทําอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นแบบนี< เพราะกินแบบนี แลว้เรื�องของ
การปวดเข่า อาการดีขึ น” 

(พลบัพลึง นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.6 ภาคผนวก ก.) 
 
“เคยทอ้งผูกปวดมดลูก แก้ด้วยการกินนํ าสมุนไพร + นํ าถ่าน + นํ ามนัเขียว และสวนล้าง

ลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ตอนนี ถ่ายสะดวก อาการปวดมดลูกก็ดีขึ น ไม่ค่อยเจ็บแล้วแต่ก่อนกินยา 
ทุกเดือน ตั<งแต่มากินอาหารรสจืด ตอนนี<ไม่ได้กินยา การแพทย์วิถีพุทธ ทําให้ช่วยเหลือตนเองในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ได้เป็นหมอดูแลตนเอง” 

(การะเวก นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.7 ภาคผนวก ก.) 
 

“เป็นโรคหัวใจ เวลาเป็นจะชกั ปากจะเบี ยว กินอาหารในโครงการแพทย์วิถีพุทธ ทําให้ 
ตัวเบา จิตใจสงบ ตอนนี<โรคหัวใจที�เต้นเร็วกด็ีขึ<น ไม่เป็นเหมือนเมื�อก่อน ไม่ชกั” 

(จาํปูน นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.8 ภาคผนวก ก.) 
 

“ถา้ทาํตามที�โครงการแพทยว์ิถีพุทธ สอนกินอาหารของโครงการแพทยว์ิถีพุทธจะดีมาก 
ตอนนี<โรคหอบหืดหายไป ไม่รู้ว่าหายไปได้อย่างไร เมื�อก่อนกินยา ตอนนี<ไม่กินยาเลย ดื�มนํ าสมุนไพร
ฤทธิf เยน็สดและนํ าปัสสาวะ วนัละ 2 ครั ง โรคหอบหืดหายไป 6 เดือนแลว้ ที�ไม่เป็น ไม่มีอาการหอบเลย 
อาการของโรคกระเพาะก็ไม่เป็นแลว้”  

(ลาํดวน นามสมมติ, บนัทึก. 2557, กรณีศึกษาที� 5.10 ภาคผนวก ก.) 
 

“สุขภาพดีขึ<น ได้ฝึกตนเองในการรับประทานอาหารปรับสมดุล ไดรู้้จกัพืชผกัสมุนไพร 
ที�ไม่เคยรู้จกัมาก่อน และไม่เคยรู้เลยว่ามนัคือสมุนไพร ไดรู้้จกัวิธีปรุงอาหาร วิธีทาํนํ าเพื�อสุขภาพ
ทาน ได้รู้จักวิธีแก้พิษในร่างกายตัวเอง โดยที�ไม่ต้องอาศัยยา ไดรู้้จกัจุดลมปราณต่าง ๆ ไดฝึ้กจิตใจ
ตวัเอง และรู้วธีิที�จะดาํรงชีวติของตวัเองอยา่งไรใหพ้อเพียงผาสุก” 

(ชาํมะนาด นามสมมติ, บนัทึก. 2557, กรณีศึกษาที� 5.14 ภาคผนวก ก.) 
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“อ่านเจอ นํ าปัสสาวะ เป็นยาดี ก็ลองดื�ม แลว้บว้นปาก ตามดว้ยลา้งหนา้ทุกวนั ความรู้สึก
เหมือนผิวหน้าของเราตึงขึ น และก็ดื�มสมุนไพรฤทธิf เย็นสดทุกวนั อาการที�ปวดทอ้งเริ�มหายดีขึ น 
จากหนา้อกที�เป็นกอ้น รู้สึกก้อนจะเลก็ลง แล้วกเ็จ็บน้อยลง”  

(ชมนาด นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.15 ภาคผนวก ก.) 
 
“ก่อนเขา้โครงการแพทยว์ถีิพุทธ เป็นโรคเบาหวานกบัความดนัโลหิตสูง กินยาวนัละ 7-8 เม็ด 

เขา้ร่วมโครงการแพทยว์ถีิพุทธกนิยาลดลง 3 เมด็ ใชว้ธีิดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 
(ดีท็อกซ์) ทุกวนั สุขภาพดีขึ<น จากเบาหวานที�วดันํ าตาลได ้185 เหลือ 115 แต่ถา้กินผลไมห้วานก็
ตรวจวดันํ าตาลไดเ้พิ�มตามช่วงที�เบาหวานขึ น เรียนรู้จากคุณหมอเขียว ก็ปรับซื อผลไมเ้ป็นมะม่วง
ดิบแทน นํ าตาลก็ลด นํ าหนักตวัจาก 62 กิโลกรัม เหลือ 60 กิโลกรัม กินสูตรนี<นํ<าหนักปัจจุบัน  
กค็งที�ไม่ขึ<นไม่ลง” 

(พุดป่า นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.22 ภาคผนวก ก.) 
 
“ผิวเป็นตุ่ม หนาเตอะ หน้าตาดูไม่ได้ น่าเกลียดทั งเนื อทั งตวั จิตใจฟุ้งซ่าน อายไม่กล้า

ออกสังคม กลวัไปสารพดั ปวด คนั แสบ เจบ็ สรุปแลว้เกือบตาย หรือตายทั งเป็นก็วา่ได ้หลงัจากใช้
การแพทยว์ิถีพุทธ ประมาณ 1 ปี 7 เดือนโดยประมาณ (เพราะตอ้งทาํงานหนกักบัภาระประจาํวนั 
ไปดว้ย) เริ�มมีผวิหนงัที�เขา้ที�เขา้ทาง ไม่ปวดตึงกลา้มเนื อ มีพลงัชีวติที�ดีขึ น”  

(จิราภา ปาตีคาํ, บนัทึก. 2557, ธนัวคม 12. กรณีศึกษาที� 1.100 ภาคผนวก ก.) 
 
“เมื�อก่อนเคยตาอกัเสบบ่อยมาก เป็นทุกเดือน แต่พอได้กินอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นเท่านั<น 

ตาที�เคยบวมอักเสบก็ไม่อักเสบอีกเลย นี<แค่ปรับสมดุลเรื�องอาหารอย่างเดียว ก็มีความรู้สึกอาการ
ดีขึ นแลว้ค่ะ” 

(ชาํมะนาด นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.14 ภาคผนวก ก.) 
 
“เมื�อเขา้ร่วมโครงการของการแพทยว์ิถีพุทธนี  ลดการกินยาลงได้มาก ตอนนี<ร่างกาย

สบายดี จิตใจสงบ” 
(องุ่น นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.1 ภาคผนวก ก.) 

 
“ดื�มนํ าปัสสาวะ ทาํใหต้อนนี ริดสีดวงหายแลว้ ในแต่ละเดือนที�หมอเขียวและจิตอาสามาสอน 

ไดน้ั�งสมาธิ เคยเป็นโรคกรดไหลยอ้นก็หายแลว้ ใชปั้สสาวะทาหนา้ มีคนชมวา่หนา้ตาดีขึ น สวยขึ น 
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หนา้ใสและขาวขึ น ไดอ้อกกาํลงักาย ปรุงอาหารใชแ้ต่เกลือ ดีต่อร่างกายไดส้วนลา้งลาํไส้ (Detox) 
ยิ�งดีขึ น”  

(แอปเปิ ล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.3 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีปัญหาปวดมดลูก หลงัจากไดดื้�มปัสสาวะ ดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิf เยน็สด 

สวนลา้งลาํไส้ (Detox) อาการดีขึ น ปวดมดลูกน้อยลง เมื�อปวดหลงัทาํกวัซา ก็ดีขึ น ไม่ตอ้งกินยา 
ก่อนนี ตอนมีประจาํเดือนจะกินยา ตอนนี ไม่ตอ้งกินแลว้” 

 (ซ่อนกลิ�น นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.1 ภาคผนวก ก.) 
 

“เมื�อก่อนกินยาทุกวนั ตวัร้อน และเกร็งไปทั งตวั พอไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ไดอ้อกกาํลงักาย 
ไดกิ้นอาหารปรับสมดุล ไดฟั้งธรรมะ เพื�อนอ่านธรรมะให้ฟัง ตอนนี ไม่ไดกิ้นยาแลว้ วิธีปฏิบติั 
กินอาหารปรับสมดุล ดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิf เยน็ โยคะกดจุด เวลาปวดเมื�อยไม่กินยา เวลา
เพื�อนปวดหวัก็จะกวัซาให้ ไดช่้วยเพื�อน เพื�อนทอ้งอืด เอาผงถ่านและยานํ ามนัเขียวให้กิน หลงัจากนั น 
10-15 นาที ถ่ายออก ยานี ดีจริง ๆ ทุกวนันี ไม่ไดกิ้นยาแกแ้พอี้กเลย” 

(อาโวคาโด นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.4 ภาคผนวก ก.) 
 
“ดีใจว่าทุกวันนี<ช่วยเหลือตนเองได้ พึ�งตนเองได้ และยังดูแลเพื�อนได้ เขาไม่สบาย

เกิดอาการทอ้งเสีย อาหารเป็นพิษก็รู้จกัใช้การถอนพิษดว้ยผงถ่านผสมสมุนไพรฤทธิf เยน็สด 
ผสมนํ ามนัเขียว ก็ทาํให้อาการดีขึ น ไม่สบายตรงไหนก็ขูดกัวซาตรงนั น รักษาถูกที�ถูกจุดแล้ว 
อาการก็ดีขึ นจริง ปฏิบติัไดจ้ริง” 

(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.32 ภาคผนวก ก.) 
 
“ปวดกระดูกทุกวนั ทาํโยคะทุกวนั อาการดีขึ น คิดว่าโยคะช่วยทาํให้อาการเราดีขึ นโดยตรง 

ปวดไหล่ เคยจา้งคนนวดก็ไม่หาย หมดเงินมาก ตอนนี กวัซาตนเอง หายปวด”  
(ลั�นทม นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.29 ภาคผนวก ก.) 

 
“แต่ก่อนเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ ไม่แข็งแรง จะยกนํ าหิ วนํ าก็ไม่ไหว ตอ้งจา้งเพื�อน  

แต่เดี�ยวนี พอมากินอาหารแบบนี ยกนํ า 2 ถงัไดเ้ลย แข็งแรงขึ<น เบากาย มีกําลังเหมือนที�หมอเขียว
พูดจริง ๆ”  

(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.34 ภาคผนวก ก.) 
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ด้านเศรษฐกจิ 
สุขภาวะทางกายในดา้นเศรษฐกิจของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ มีการเปลี�ยนแปลงอยา่ง

เห็นได้ชัด สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในปัจจยัสี�  ที�เป็นสิ� งจาํเป็นในการดาํรงชีวิตประจาํวนัได้ 
โดยฉพาะค่าใชจ่้ายการรักษาพยาบาล ลดหรืองดการใชย้า สามารถหลีกเลี�ยงการนาํยาเคมีเขา้ร่างกายได ้
นอกจากนั น ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และเครื�องนุ่งห่มได ้ส่งผลต่อสุขภาพกายที�มีพลงัมากขึ น 
ทาํกิจกรรมการงานไดม้ากขึ น สุขภาพใจที�เป็นสุขมากขึ น ต่อยอดพฒันาสู่การเป็นจิตอาสา 

 
“เป็นบทพิสูจน์เลยค่ะ วา่สุขภาพดีไม่มีขายตอ้งทาํเอาเอง หากรู้แต่ไม่ทาํ ก็ไม่หายค่ะและ

จะตอ้งเลือกปฏิบติัในทางที�ถูกตอ้งดว้ยนะคะ เป็นวธีิที�ประหยดัมากเลยค่ะ” 
(นิตยา สิทธิประเสริฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.2 ภาคผนวก ก.) 

 
“เดีzยวนี<กไ็ม่ต้องใช้เงินอะไรมาก ก็เก็บผักต่าง ๆ หลากหลายชนิดกิน ปลูกกันกินแถวนี<ค่ะ 

อยู่วัดก็กินกับส่วนกลางแล้วปฏิบัติธรรม ไม่ต้องใช้เงินก็สุขภาพดีได้ ภูมิใจมากกับความจนที�
เงินเดือนศูนย์บาท” 

(รักบุญ อโศกตระกลู, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษาที� 1.3 ภาคผนวก ก.) 
 

“วชิานี<ลูกทุ่ง ประหยดั พึ�งตนเองได้ แต่หายป่วยได้จริง หายโรคแล้ว กจ็บ” 
(ยวุดี นโมชยัยากร, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 26. กรณีศึกษาที� 1.6 ภาคผนวก ก.) 

 
“ฉีดยาเขม็ละ12,000 บาท ทุกอาทิตย ์ฉีดไดแ้ค่เขม็ที� 5 ปัจจุบนัไม่ไดฉี้ดยาดงักล่าวแลว้” 

(ชยัพร กนักา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22. กรณีศึกษาที� 1.17 ภาคผนวก ก.) 
 
“ขอ้พิสูจน์ ก็คือเพื�อน ๆ ก็เห็น ลางานบ่อยช่วงหลงั เห็นความเครียดเห็นอะไรหลายอยา่ง 

แลว้ก็ช่วงหลงันี�ก็คือหยุดงานไป 2 เดือนนะครับ ก็เห็นสภาพเห็นการกินยาเห็นทุกอยา่ง ก็คือตวัเรา
นี�แหละ จะเป็นขอ้พิสูจน์วา่ที�เราไปค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรมมานี� มนัผา่น มนัเรียบร้อย อาการของ
ไทรอยด์ และอาการไม่สบายต่าง ๆ มนัหายหมดแลว้ ไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลากบัความ
เจบ็ป่วยอีกต่อไป”  

(สุเมธ คุณามาตย,์ สัมภาษณ์.2557, พฤศจิกายน 5. กรณีศึกษาที� 1.20 ภาคผนวก ก.) 
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“ใชสู้ตรของคุณหมอเขียว สมองที�บวมยุบลง สุขภาพดีขึ น ไม่มีการเสียหาย ไม่มีการเสีย
ประโยชน์ ไม่วา่เราหรือผูอื้�น ไม่ไดเ้บียดเบียนใคร” 

(โกมินทร์ วงศส์าดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.21 ภาคผนวก ก.) 
 

“แต่ก่อนรักษาโดยหาหมอแลว้ จะเห็นความแตกต่างในเรื�องของค่าใช้จ่าย คอร์สหนึ� งก็ 
7,000-8,000 บาท แต่ก็หมดไปประมาณ 4-5 คอร์สน่ะครับ 3 ปี ก็เยอะครับ ก็สงสารพ่อแม่ดว้ย  
หาเงินใหเ้รา หลงัจากมาดูแลตวัเองตามแพทยว์ถีิธรรม ค่าใชจ่้ายที�เคยจ่ายทุกวนันี ก็ไม่มี ใชเ้งินวนัหนึ�ง 
ไม่เกินวนัละ 70 บาท ดว้ยซํ า เพราะวา่ทาํอาหารและนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดทานเอง (ทาํเองมาได ้ 
7-8 เดือน) สมุนไพรที�ใชเ้ท่าที�หาได”้  

(ทศพล จทันพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.22 ภาคผนวก ก.) 
 

“พลิกผา่นชีวติมาไดม้าก ก็คือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที�เราใชจ่้ายเยอะ ค่าใชจ่้ายเหล่านั นลดลงค่ะ 
ลดลงอยา่งมากเลย” 

(พอ่แดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8. กรณีศึกษาที� 1.28 ภาคผนวก ก.) 
 

“ยาที�เราใช ้ไม่ตอ้งเสียตงัค ์ไม่ตอ้งเสียเงิน แต่วา่มนัเห็นผลจริง ๆ” 
(ชนญัญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.29 ภาคผนวก ก.) 

 
“ก่อนหน้านี มีไปเสียเงินค่าทาํดีท็อกซ์ที�เมดิคอล เซ็นเตอร์ ครั งหนึ� ง 2,400 บาทค่ะ  

ซื อเป็นโปรแกรม 30,000 บาท แลว้มาเจอในค่ายแพทยว์ถีิธรรม ชุดการทาํดีทอ็กซ์แค่ 35 บาท” 
(สุชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 4. กรณีศึกษาที� 1.39 ภาคผนวก ก.) 

 
“เฉพาะค่าดูแลรักษาโรคหวดั ปีละประมาณ 6,000 บาท รักษาทอนซิลอกัเสบอีก 13,000 บาท 

แต่ไม่หาย ปัจจุบนัเมื�อมาใช้วิธีดูแลสุขภาพดว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ ตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย” 

(สิทธิชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.44 ภาคผนวก ก.) 
 
“เริ�มปฏิบติัมา 7 วนัเท่านั นเอง รักษามา 3 ปี เสียเงินไปเป็นแสน ไม่หาย ใชว้ิธีการของ

อาจารยห์มอเขียวที�สอนใหเ้ราทาํ 7 วนันะครับ หาย 90% ส่วนอกี 10% ที�ยังไม่หายก็คือแค่เป็นที�ผิว 
ต้องค่อย ๆ รอเวลาให้มันเจือจางไป” 

(สุรศกัดิf และสุชาดา, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.49 ภาคผนวก ก.) 
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“ถา้เปรียบเทียบก่อนป่วยกบัหลงัป่วย จะชอบหลงัป่วยมากกว่า ไม่ตอ้งดิ นรนทาํงานเอา
ยอด หรือเอาเงิน ปวดอุจจาระก็ไม่ตอ้งวิ�งหาหอ้งนํ า แต่งกายก็ง่าย ๆ สบายดี ใส่โสร่งมนัไม่รัดไม่อึด
อดั ราคาถูก ส่วนภรรยาจะทาํกบัขา้วใหรั้บประทาน จะไปไหนก็นั�งรถเมล์ฟรี หรือรถไฟฟรีหรือจะ
ไปที�ใดก็จะเดินไปกบัภรรยา เช่น ไปรับประทานอาหารนอกบา้นก็จะเดินออกกาํลงักายไปดว้ย เดิน
ไปชา้ ๆ ไปรับประทานอาหารกนัแต่จะไม่มีเนื อสัตว ์จึงไม่มีอะไรจะเครียด” 

(กระเจี�ยบ นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.55 ภาคผนวก ก.) 
 

“ที�บา้นใชท้ั ง 3 คนเลยค่ะ ใช้ศาสตร์ของอาจารยห์มอเขียว ก็อาจมีค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ นมาบา้ง 
ก็ไม่มาก ถือวา่ถูกค่ะ อยา่งมากปีละไม่ถึงพนับาท ก็ไม่น่าจะเกินกาํลงัที�เราใชจ่้าย จากที�เราใชรั้กษา
ตวัเองทางแพทยแ์ผนปัจจุบนันี� ประมาณแสนสองแสนมาอยู่ที�ระดบัสองถึงสามพนับาท นี�ก็ถือว่า
เป็นที�น่าพอใจมากแลว้ ก็ไม่เดือดร้อนในการดาํรงชีวติของตนเอง” 

(ฐิตาภา พนันารักษ,์ สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.59 ภาคผนวก ก.) 
 

“จากที�เคยจ่าย ประมาณ 1,200,000 บาท พอมาใชศ้าสตร์ของคุณหมอเขียวก็ราว 1,000 บาท 
เช่น เป็นค่าขวดดีทอ็กซ์ ซีดี และหนงัสือดว้ย เป็นตน้” 

(ศุลีพร ชิณศิริ, สัมภาษณ์. 2558, กุมภาพนัธ์ 21. กรณีศึกษาที� 1.65 ภาคผนวก ก.) 
 
“ใชแ้พทยว์ถีิธรรมดูแลสุขภาพ ทาํใหค้่าใชจ่้ายลดลง” 

(ปณิตา แสงประเสริฐ, วสิา โหตระ และครอบครัวคุณชุมพล ยอดสะเทิน, กรณีศึกษาที� 1.76, 
กรณีศึกษาที� 1.77 และกรณีศึกษาที� 1.81 ภาคผนวก ก.) 

  

“ประหยดัค่าไปโรงพยาบาลคิดวา่น่าจะมาก ยงัคิดกนัอยูว่า่ถา้เราไม่พบวิธีนี ไม่รู้เราจะไป
หาหมอกี�ครั ง ดว้ยอาการกี�โรค เพราะที�เคยเป็นสามีเป็นโรคเก๊าต ์ต่อมาก็เป็นนิ�ว ยงัคิดวา่เราคงตอ้ง
ไปสลายนิ�วอีก แล้วก็คงเป็นโรคอื�นตามมาอีก แต่เนื�องจากไม่ได้ไปหาหมอเลยก็เลยไม่ได้รู้ว่า
ประหยดัไปเท่าไร”  

(ราตรี ห่านตระกลู, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.9 ภาคผนวก ก.) 
 
“เมื�อกินจืดก็ลดการกินของปรุงแต่งอาหาร เมื�อกินน้อยมื อลงก็ซื ออาหารน้อยลง 

เมื�อไม่แต่งตวัก็ลดการซื อของมาแต่งร่างกาย มีสโลแกนวา่ “ชุดนอนชุดเที�ยวชุดเดียวกนั”   
(ชยัววิฒัน์ ชูนวพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.10 ภาคผนวก ก.) 
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“เป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ไม่มีรายไดส่้วนตวัเลย แต่สามารถที�จะทาํประโยชน์ไดม้าก
ช่วยเหลือผูอื้�นไดม้าก เพราะเราอิสระจากภาระทั งปวง”   

(ณฐัธยาน์ นาคบาํรุง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.11 ภาคผนวก ก.) 
 
“นอกจากกายจะมีประสิทธิภาพแลว้ ที�สําคญักว่าคือ ใจมีความสุขและลุกขึ นพฒันาเป็น

จิตอาสาต่อไปดว้ย หลุดออกจากระบบบริโภคนิยมสู่บุญนิยม”  
(ไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.71 ภาคผนวก ก.) 
 

“มีผลต่อค่าใชจ่้ายอย่างมากเพราะอยูต่่างจงัหวดั เมื�อก่อนตอ้งมาหาหมอที�ศิริราช มีค่ายา
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ครั งละไม่นอ้ยกวา่ 2,000 บาท ปัจจุบนัตดัรายจ่ายเหล่านี ออกไปไดห้มดเลย” 

(บุษกร กุลมาตย,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.83 ภาคผนวก ก.) 
 

“หลงัปฏิบติัตามเทคนิคของหมอเขียวแลว้ ตั งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ประหยดัค่าใชจ่้าย
ทุกเรื�อง ทั งอาหารการกิน ไม่หาหมอ ค่ายาไม่ตอ้งพูดถึง ประสิทธิภาพการทาํงานก็ดีขึ น ไม่เหนื�อยง่าย 
ไม่ได้ไปทาํงานเสริมรายได้ เป็นคนประหยดัมาก่อนเลย ไม่มีปัญหาปัจจยัใช้จ่าย มีน้อยใช้น้อย 
พอเพียง มีความสุขกายสุขใจดี”  

(สมปรารถนา แสงแก่งพะเนา, สัมภาณษ.์ 2557, ตุลาคม 28 กรณีศึกษาที� 2.89 ภาคผนวก ก.) 
 
“ประหยดัเงินมาก ใช้เฉพาะซื อของที�มีประโยชน์มาใช้ ไม่มีค่ายา มีแต่ค่าอาหารเท่านั น 

ใช้ยาสีฟันผงถ่านขจดัเศษอาหารและยางจากพืชผกั เช่น กล้วยห่าม ผกับุ้ง คราบหินปูนน้อยลง  
กลิ�นปากสะอาดขึ น ฟันขาวขึ น”   

(วไิล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.90 ภาคผนวก ก.) 
 
“ประหยดัมาก เพราะงดยามา 2 ปี เมื�อก่อนพอไม่สบายต่าง ๆ ตอ้งนอนโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 

3 วนั ตอ้งใชย้าฆ่าเชื อต่อเนื�อง แต่พอมาปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้แลว้ ไม่ตอ้งใชย้า และหายเร็ว ไม่เกิน 2 วนั” 
(สงกราน มาประสบ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.91 ภาคผนวก ก.) 

 
“หากไปหาหมอแผนปัจจุบนัจะตอ้งเสียเวลา เสียเงิน รวมทั งอาจจะกดอาการเอาไว ้ทาํให้

เกิดการเรื อรัง เป็น ๆ หาย ๆ ต่อเนื�องยาวนานไปเรื�อย ๆ สาํหรับมะเร็งปอดหากรักษาตวัที�กรุงเทพ ฯ 
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ทั งค่าเดินทาง ค่ายา ค่าอาหาร รวมทั งการเดินทางที�ใช้เวลานาน อาจทาํให้เกิดความเครียดทั งทาง
ร่างกายและจิตใจ ผลที�ไดอ้าจเป็นทางตรงกนัขา้ม”   

(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.92 ภาคผนวก ก.) 
 
“ประหยดัมากในทุกเรื�อง ยกเวน้เรื�องหนงัสือเพราะชอบอ่านมาก นอกนั นประหยดัหมด 

ไม่เดินหา้งอยา่งเคยแลว้ ยาก็เลิกกินทุกชนิด”   
(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.93 ภาคผนวก ก.) 

  
“เดิมเมื�อยเนื อตวับ่อย ตอ้งจา้งคนนวดขา ขา้งละ 20 บาท เดี�ยวนี ไม่ตอ้งจา้งแลว้ กินแบบ

พอเพียงตามสูตรหมอ ลดค่าใชจ่้ายไดเ้ยอะมาก จากที�เคยใช ้2,000 - 3,000 บาทต่อเดือนลดเหลือแค่
600-700 บาทต่อเดือน”   

(ตน้พนู นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.94 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตอนนี รู้สึกว่าได้พกักบัความเครียดเรื� องงานลง เพราะถ้าเราปฏิบติัตวัตามแนวทางนี  

เราประหยดัเงินไดเ้ยอะมาก ที�สาํคญัไม่ตอ้งเสี�ยงต่อยาสารเคมีต่าง ๆ ดีมากค่ะ”   
(นวลจนัทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.95 ภาคผนวก ก.) 

 
“ลดค่าใชจ่้ายมาก ประหยดัไดม้าก เขา้เซเวน่นอ้ยลงสุด ๆ เดินเขา้ไปไม่อยากซื ออะไรเลย 

นํ าขวด เป๊ปซี�  นมเปรี ยว เลย ์ขนมอีกมากมายที�เราเคยซื อ หายไปจากชีวิตประจาํวนั เพราะเมื�อ
พิจารณาประโยชน์แลว้นอ้ยเกินจนไม่มีประโยชน์อะไร”   

(ศิริวรรณ รูปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.96 ภาคผนวก ก.) 
 
“ทาํให้ประหยดัค่าอาหาร ค่ายาบางอยา่งไดม้าก เช่น ก่อนที�จะเรียนรู้แพทยว์ิถีพุทธ จะมี

อาการเลือดออกเวลาถ่ายหนัก ต้องนํายามาเหน็บทวารหนักจากอาการริดสีดวงทวาร ประหยดั
ค่าอาหารเสริมที�กินเพื�อให้สุขภาพดี ขวดละ 1,300 บาท เดือนละ 1 ขวด ทาํให้นอนหลบัสบาย  
หายจากอาการปวดศีรษะได”้  

(สุภาพร สุวรรณวุฒิชยั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.97 ภาคผนวก ก.) 
 
“ประหยดัไดม้ากทีเดียว ร่างกายมีพลงั ทาํงานอยา่งเตม็ที� สมองก็ใชง้านไดดี้เกือบเท่าเดิม”

 (จนัทร์พิมพ ์สิริรักษ,์ สัมภาณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.98 ภาคผนวก ก.) 
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“ค่าใชจ่้ายลดลง ลดการใชย้าเคมี และลดการเดินทางไปหาหมอ”  
(วชิยั จตุภทัร์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.99 ภาคผนวก ก.) 

  

“เชื�อในกฎแห่งกรรมและผลของกรรม ไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค ไม่เร่งผล ไม่กงัวล 
เคยตรวจสุขภาพทุกปี และเคยจ่ายยาเป็นแสนบาท ปัจจุบนั เหลือเพียงไม่กี�พนับาท”  

(อุบาสิกาทศันีย ์เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557. ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.101 ภาคผนวก ก.) 
 

“ปกติเมื�อก่อนเบิกค่ารักษาพยาบาลได ้แต่เมื�อมาดูแลรักษาสุขภาพแบบแพทยว์ิถีพุทธ 
อยู่อย่างเรียบง่ายและมีประโยชน์สูงสุด รักษาไดต้รงจุด รู้เหตุแห่งทุกข์ ทําให้งบประมาณสามารถ
นําไปช่วยเหลอืผู้อื�นที�เดือนร้อนมากกว่า” 

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.102 ภาคผนวก ก.) 
 
“ไม่มีค่าใชจ่้าย สามารถหลีกเลี�ยง ที�จะไปนาํยาเคมีมาเขา้ร่างกายตนได”้  

(พชัรีย ์พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.103 ภาคผนวก ก.) 
 

“ตอนนี<มีความสุขกบัการไม่ได้ใช้เงินมากที�สุด ไม่ตอ้งไปสแกนนิ วมือซื อของ ของใชก้็ใช้
แต่ของที�แจก เป็นสมยัก่อนไม่ใช้ของที�แจก มนัไม่ขาว ไม่หอม ตอนนี ใชแ้ต่ของที�แจก แมก้ระทั�ง
ตะกร้าหนูไม่ซื อใหม่ ถูให้สะอาดแลว้ก็ใช้ตะกร้าอนัเดิม พบความเปลี�ยนแปลงของตนเองชัดเจน 
เสื อผา้ก็ใส่นอ้ยลง เสื อผา้ที�เหลือก็แบ่งปันใหก้บัคนอื�น ใช้เสื<อผ้าไม่กี�ตัว ซกัแลว้ก็ใส่ใหม่ ยิ�งแบ่งให้
เพื�อนไป เรายิ�งเบา ไม่เป็นภาระในการเก็บ สมยัก่อนมีคนให้เสื อผา้เยอะ ให้มาก็เอาไปแบ่งปัน  
ไม่เก็บไวแ้ลว้ เก็บไวม้ากก็เป็นทุกข ์เป็นภาระ เหมือนที�หมอเขียววา่จริง ๆ”  

(พดูซอ้น นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.2 ภาคผนวก ก.) 
 

“ไม่มีเงินก็อยู่ได้ แต่ก่อนถ้าไม่เอาเงินมาให้ใช้ จะโกรธพี�สาวมาก ตอนนี ใจเย็นมาก 
ปลงได ้สามารถอยู่ได้โดยไม่ใช้เงิน ใหอ้ภยัคนอื�นได ้พดูเสียดสีเพื�อนนอ้ยลง” 

(อโวคาโด นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.4 ภาคผนวก ก.) 
 

“แต่ก่อนซื ออาหารกิน เวลาไม่มีเงินจะไปยมืเงินเพื�อน พี�สาวก็ขายของเอาเงินมาใชห้นี ให้
ตอนนี ยงัเป็นหนี อยู่อีก 1,000 บาท มาร่วมโครงการแพทยว์ิถีพุทธ ไม่ไดใ้ช้เงินเลย ไม่มีค่าใช้จ่าย 
เป็นเวลา 2 เดือนแล้วที�ไม่ได้ใช้เงินเลย” 

(จาํปูน นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.8 ภาคผนวก ก.) 
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“ลดค่าใช้จ่าย ตอนนี ความดนัโลหิตลดลง เป็นเพราะกินอาหารรสจืดไม่กินอาหารรส
หวานมันเค็ม”  

(หอมนวล นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.11 ภาคผนวก ก.) 
 
“ค่าใช้จ่ายลดลงมาก ใช้แบบพอเพียง เมื�อสมยัก่อนใชเ้งินมาก โกหกญาติให้หาเงินมาให้

มาก ๆ โกหกวา่อยูล่าํบาก หมอเขียวให้ข้อคิดมากมายหลายอย่าง เดีzยวนี<ไม่โกหก กลัวจะเลวที�ทําชั�ว 
ค่าใชจ่้ายเดือนละ 4,000 บาท ตอนนี  700 บาทต่อเดือน ไม่ซื อกบัขา้วกินเลย กินของโครงการแพทย์
วิถีพุทธ จะใชเ้งินซื อของที�จาํเป็น ซื อพวกผลไม ้เช่น มะละกอ เมื�อก่อนใช้เงินเก่งมาก ซื<อทุกอย่าง 
เดีzยวนี<รู้จักประหยดั เรากม็ีเงินเหลอือยู่”  

(ชาํมะนาด นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.14 ภาคผนวก ก.) 
 
“แพทยว์ถีิธรรม สอนให้เราใช้ชีวติแบบประหยดัเรียบง่ายถึงเราจะกนิแค่ผกั ผลไม้ เราก็ยัง

ดําเนินชีวติได้ตามปกติ” 
(ชมนาด นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.15 ภาคผนวก ก.) 

 

“ไดป้ฏิบติัมา กนิเนื<อสัตว์น้อยลง ลองไม่กินเนื อสัตวแ์ลว้รู้สึกโล่งไปหมด พอมาลองกินก็
รู้สึกหายใจไม่สะดวก ก็เลยเลิกกิน ใชจ่้ายนอ้ยลง” 

(อม้ส้าย นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.17 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตอนนี ไม่กินขา้วเยน็ ไม่กนิเนื<อสัตว์ ถือศีล 8 เดือนละ 15 วนั เวลาญาติมาเยี�ยม ไม่ให้เอา

เนื<อสัตว์มาให้ ให้เอาผลไม้มาแทน นาน ๆ ถึงจะกินเนื อสัตวพ์วกปลา พอกินเนื อสัตวก์็มีอาการ
เหมือนจะอาเจียน คิดวา่กนิข้าวกบัเกลอืกอ็ร่อยแล้ว ช่วยทางบ้านลดค่าใช้จ่าย”  

(บานบุรี นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.18 ภาคผนวก ก.) 

 
“ก่อนเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ เป็นโรคเบาหวานกบัความดนัโลหิตสูง กินยาวนัละ 

7-8 เม็ด เขา้ร่วมโครงการ กินยาลดลง 3 เม็ด ใชว้ิธีดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด สวนลา้งลาํไส้ใหญ่  
(ดีท็อกซ์) ทุกวนั สุขภาพดีขึ<น จากเบาหวานที�วดันํ าตาลได ้185 เหลือ 115 แต่ถา้กินผลไมห้วานก็
ตรวจวดันํ าตาลไดเ้พิ�มตามช่วงที�เบาหวานขึ น เรียนรู้จากคุณหมอเขียว ก็ปรับซื อผลไมเ้ป็นมะม่วง
ดิบแทน นํ าตาลก็ลด นํ าหนกัตวัจาก 62 กิโลกรัม เหลือ 60 กิโลกรัม กินสูตรนี< นํ<าหนักปัจจุบันก็
คงที�ไม่ขึ<นไม่ลง ค่าใช้จ่ายลดลง” 

(พุดป่า นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.21 ภาคผนวก ก.) 
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“เข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธ 6 เดือน กินเนื<อสัตว์ 5 ครั< ง ซื ออาหารมากิน ถา้ไม่มีใครมา
เยี�ยมก็กินอาหารของโครงการแพทยว์ถีิพุทธตลอด ประหยดัได้เยอะมาก”  

(พุดจีบ นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.19 ภาคผนวก ก.) 
 
“ออกไปก็จะไปทาํอาหารสูตรหมอเขียว เวน้การกินเนื อสัตว ์การกินแบบนี ต่อชีวิตให้กบัฉัน 

ทาํใหสุ้ขภาพดีและประหยดั” 
(พุดฝรั�ง นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.24 ภาคผนวก ก.) 

 
“เป็นคนผอมนํ าหนัก 43 กิโลกรัม พอเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธก็กลวัว่าจะผอมลง 

แต่ก็ตดัสินใจเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ ทําความดีไม่กินเนื<อสัตว์ จะผอมเหลือแต่กระดูกก็ช่างมนั 
เริ�มแรกลดลง 1 กิโลกรัม แต่พอกินไปเรื� อย ๆ นํ าหนักก็เท่าเดิมคือ 43 กิโลกรัม ก็ไม่กงัวลแล้ว 
ประหยดัค่าใชจ่้าย” 

(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.34 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตอนนี เลิกกินเนื อสัตว ์ไม่อยากได้อะไร พอประมาณพอเพยีง”  

(เอโอ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.37 ภาคผนวก ก.) 
 
“ก่อนเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ ใชเ้งินเดือนละ 6,000 บาท พอเข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธ 

หมอเขียวมา ไม่ได้ซื<ออะไรเลย”  
(เอโอ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.37 ภาคผนวก ก.) 

 
“เมื�อเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ มนัทําให้เราได้ฝึกกินน้อยใช้น้อย มนัลดภาระต่าง ๆ ใน

การกินไดเ้ยอะ ที�ลดไดอี้กอยา่งคือเครื�องสําอางค ์2 เดือนแรกที�เขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธยงัใชอ้ยู ่
แต่พอรู้จกันํ าปัสสาวะก็ลองเอามาดื�มมาทา ฝ้าจางลงมาก ไม่ตอ้งใช้เครื�องสําอางค์ ที�ใช้ทาทุกเช้า
และเยน็ ค่าใชจ่้ายตรงนี ก็ถูกตดัออกไป” 

(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.32 ภาคผนวก ก.) 
 

“เมื�อก่อนใชเ้ดือนละ 3-4 พนับาท ตอนนี ใช้เดือนละไม่ถึงพนับาท ซื อเพียงผลไมม้าทาน 
เครื�องสาํอางคใ์ชเ้ท่าที�มีในตะกร้า จะไม่ซื อมาเพิ�มอีกแลว้ นํ าหอมก็ไม่ซื อแลว้” 

(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.34 ภาคผนวก ก.) 
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“ไม่ได้ซื อขนมมากินแลว้ จะไม่กินจุบจิบ เดือนนี ยงัไม่ไดใ้ช้เงินสักบาท ตอนนี กินแต่
อาหารในโครงการก็ไม่ไดใ้ชจ่้ายอะไรแลว้ แต่ก่อนจ่ายประมาณ 2 พนับาทต่อเดือน (รวมเครื�องสําอางค์
ของใชส่้วนตวั) ครีมทาผวิ แต่ตอนนี ละหมดแลว้ ไม่คิดกงัวลแลว้วา่มนัจะไม่สวยไม่งาม ” 

(เอเอม็ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.35 ภาคผนวก ก.) 
 

2. สุขภาวะทางจิต 
สุขภาวะทางจิตของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น บอกเล่าไดถึ้ง

ความทุกขที์�ลดลงความสุขที�เพิ�มขึ น ความโปร่งโล่งเบาสบายใจมีความเขา้ใจและวิธีการคิดพิจารณา
จดัการความกลัวและความเครียดที�เหมาะสมได้ (ไม่กลัวโรค ไม่กลวัตาย ไม่เร่งผล ไม่กังวล) 
พิจารณาวางใจและยกจิตไดสู้งขึ น มีจิตที�อยากช่วยเหลือผูอื้�นมีความเชื�อมั�นและศรัทธาในแนวทาง
การแพทยว์ถีิพุทธ มีความเชื�อและเขา้ใจในกฎแห่งกรรมและผลของกรรมที�ชดัเจนมากขึ น มั�นใจใน
การมีและการใชชี้วติที�เรียบง่ายและพอเพียง และการนาํแนวทางการแพทยว์ิถีพุทธ ไปปฏิบติัต่อได้
อยา่งต่อเนื�อง ดงัขอ้มูลต่อไปนี  

 
“ฟังทั งเทปที�บรรยายค่ายสุขภาพ และเทปบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ฟังตั งแต่เขา้ค่าย

จนถึงทุกวนันี เลยค่ะ เหมือนยงันั�งฟังอยูใ่นค่าย แมก้ระทั�งในรถก็เปิดเทปเพลงของคุณหมอเขียวค่ะ 
รู้สึกได้เลยว่ามีพลงัขึ น แผลตามที�ต่าง ๆ ดีขึ นมาก สีผิวเกือบจะเป็นสีเดียวกนัแล้ว เป็นเรื� องที�
อศัจรรยม์าก รู้สึกไดเ้ลยค่ะวา่จิตใจเป็นเรื�องที�สําคญัมาก ตอ้งมีกาํลงัใจ อยา่ทอ้แท ้กาํลงัใจเป็นสิ�งที�
ดีที�สุด มนัคือพลงั” 

(นิตยา สิทธิประเสริฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.2 ภาคผนวก ก.) 
 
“นี�คือการปฏิบัติธรรม มีส่วนช่วยในการรักษาโรคได้อย่างดี จากคําพูดที�อาจารย์หมอเขียว

บอกว่า ปฏิบัติธรรมถือศีล ศีลกจ็ะนําสุขมาให้ เพราะฉะนั น มาในนี<แล้วกไ็ด้ทั<งอาหารกายอาหารใจ” 
(รักบุญ อโศกตระกลู, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษาที� 1.3 ภาคผนวก ก.) 

 
“พี�คิดว่าการที�พี�รอดตายมาได ้เพราะใจสั�งค่ะ ใจสั�งว่าเราตายไม่ได้ เพราะมีภาระเยอะ 

และก็เชื�อเรื�องบุญกรรมว่าบุญกรรมมีจริง นึกถึงตอนที�มีอาการเยอะ ๆ ว่า ถ้าหากเรากลวัเราคง  
ไม่รอดแน่ ๆ ก็จะบอกกบัตวัเองวา่ ถ้าบุญกรรมมีจริงเรากจ็ะไม่ตาย หรือถ้าความตายมาอยู่ตรงหน้า 
เรากจ็ะไม่กลวั ถา้มนัถึงเวลาตายก็ใหต้ายไปเลย” 

(สุนนัทา เพียวไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.4 ภาคผนวก ก.) 
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“ตอนรู้ครั<งแรกนี� มีความกังวลมากมากนะคะ วางความกังวล ถ้าเราเข้าใจระบบของกรรมนี� 
มันกท็าํให้ใจเราสบายขึ<นมากค่ะ” 

(ธนพร นพภาลี, สัมภาษณ์. 2557, มิถุนายน 8. กรณีศึกษาที� 1.9 ภาคผนวก ก.) 
 
“ทาํใหมี้กาํลงัใจขึ นเยอะ” 

(พิชญ ์สมพอง, สัมภาษณ์. 2555, สิงหาคม 20. กรณีศึกษาที� 1.13 ภาคผนวก ก.) 
 
“มนัซาบซึ งคือ ที�กลุ่มแพทย์วิถีธรรมนี� ทําให้ชีวิตได้เกิดใหม่เป็นชีวิตใหม่ และมีครอบครัวที�

อบอุ่นด้วยธรรมะ” 
(เตือนใจ จนัทะ, สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 21. กรณีศึกษาที� 1.15 ภาคผนวก ก.) 

 
“ความเข้มแข็งของจิตใจสําคัญที�สุด เป็นผู้ป่วยมะเร็งต้องจิตใจเข้มแข็ง” 

(ชยัพร กนักา, สัมภาษณ์.2555,มิถุนายน 22. กรณีศึกษาที� 1.17 ภาคผนวก ก.) 
 
“อยา่กลวัตาย อยา่กลวัโรค อยา่เร่งผล แลว้ก็อยา่กงัวล ตดัออกใหห้มด ความกงัวลทุกเรื�อง 

ความกงัวลทุกเรื�องตัดมันไป ทุกสิ�งทุกอย่างอยู่ที�ใจ” 
(ทรงกลด นาคอร่าม, สัมภาษณ์. 2557, นยายน 10. กรณีศึกษาที� 1.18 ภาคผนวก ก.) 

 

“มีกาํลงัใจดี มีความตั<งใจศึกษาและปฏิบัติตน”  
(โกมินทร์ วงศส์าดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.21 ภาคผนวก ก.) 

 
“รู้สึกดีใจมากที�ตนเองพน้ภาวะของคนที�มีโรคประจาํตวั สบายใจมากที�เลิกกินยาไดเ้สียที” 

(ยศพล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.23 ภาคผนวก ก.) 
 

“มีความตั งใจที�จะเอาประสบการณ์ แลว้ก็เก็บความรู้ที�นี� ไปปรับใชก้บัชีวิตของตวัเอง 
คิดว่าตัวเองหายแล้วประมาทก็เลยหยุด แต่จริง ๆ แล้วหยุดไม่ได้ ต้องทําต่อ แต่ถ้าไม่หยุด ก็ไม่รู้  
กไ็ม่กลบัมา ณ วนันี<” 

(ปาน, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.24 ภาคผนวก ก.) 
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“มีการใส่ใจสุขภาพมากขึ น เน้นเรื�องธรรมชาติ ใช้ศาสตร์คุณหมอเขียวเป็นแนวทางใน
การดาํเนินชีวติมากขึ น สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได”้ 

(ภทัรานิษฐ ์หงส์โสภา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.25 ภาคผนวก ก.) 
 

“ความทุกข์จากการรู้ว่า คนผูที้�เป็นที�รัก มีอาการป่วยหนักลดลง นี�ประมาณสัก 80 %  
อีก 20 % ก็ยงัหวงัวา่จะพยายาม ตอนนี<ทาํให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขนะ” 

(พอ่แดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8. กรณีศึกษาที� 1.28 ภาคผนวก ก.) 
 
“มาแลว้ก็สบายใจ” 

(ชนญัญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.29 ภาคผนวก ก.) 
 
“เปิดใจ ใส่ความตั งใจลงไป มุ่งมั�น” 

(นภวรรณ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.32 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีความมั�นใจ” 

(จรัญ พนัธ์อุบล, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 5. กรณีศึกษาที� 1.33 ภาคผนวก ก.) 
 
“เราจะไม่โกรธไม่กงัวลใจดีแลว้ พลงัชีวติก็ดีขึ น” 

(อารีพฒัน์, สัมภาษณ์. 2555, เมษายน 5. กรณีศึกษาที� 1.34 ภาคผนวก ก.) 
 
“มาที�นี�ผมรู้สึกวา่มีความสุข” 

(ตฤณภทั เกตวลัห์, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7. กรณีศึกษาที� 1.38 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีความเครียดความกงัวลสูง ไม่มีสติเลย เพราะไม่รู้ว่า ตวัเองจะจดัการกบัตวัเองยงัไง 

พอมาอ่านหนงัสือป้านิดดา จึงเกิดความเชื�อมั�นวา่เราจะรู้วธีิการที�จะรักษาตวัเอง มีความสุขมากขึ<น” 
(โอ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.41 ภาคผนวก ก.) 

 
“รู้เพียรรู้พกัมากขึ น” 

(สิทธิชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.44 ภาคผนวก ก.) 
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“เครียดกนัทั งบา้น (นอ้งเป็นมะเร็งค่ะ) ปัจจุบนักา้วขา้มมาได ้เราคิดวา่ถา้เราทาํดีที�สุดแลว้ 
หาหนทางที�ดีที�สุดใหเ้ขาแลว้” 

(นอ้งนฐัเมศและคุณแม่, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.45 ภาคผนวก ก.) 
 
“สบายใจ เชื�อมั�นว่าหาย” 

(สิรวร์ี ลาํสกุล, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.47 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีความประทบัใจและเป็นสัจธรรม เพราะการบรรยายของท่านหมอเขียวมีความทึ�ง 

ติดใจในสัจธรรม และก็ความจริงที�ท่านอาจารย์พยายามถ่ายทอดช่วยเหลือพวกเรา ให้ความเคารพ
ในธรรมะที�ท่านอาจารยห์มอเขียวให ้รู้สึกว่าชีวติเราโล่งแล้วครับ มีความหวงั” 

(สุรศกัดิf และสุชาดา, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.49 ภาคผนวก ก.) 
 
“การเป็นนกัวทิยาศาสตร์ตอ้งทดลองทาํ อยา่ไปเชื�อใคร” 

(กิ�งกมล, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณีศึกษาที� 1.51 ภาคผนวก ก.) 
 
“ปัญหาเกิดมาแล้วก็ให้ผ่านไป เชื�อว่าเป็นกรรมที�มาทดสอบจิตใจ คิดดูคนจากสระบุรี

เดินทางมาถึงที�นี  มาทาํร้าย ดีจะไดห้มดทุกขไ์ปพร้อม ๆ กนั รับกรรมไปแลว้และก็อโหสิกรรมให ้
ไม่ตอ้งมารับผดิชอบอะไร ทาํใจให้เป็นสุขได ้ปกติชอบสวดมนตป์ระจาํ และตนเองเป็นคนเปิดเผย 
มีปัญหาส่วนตวัก็จะเล่า อยา่งเรื�องลูกสาวจะบอกความจริง ตอนนี ลูกสาวเรียนจบ เพื�อนก็ให้กาํลงัใจ 
ลูกเราเป็นคนคิดดีไม่เคยคิดเอาลูกออก” 

(กระทอ้น นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.53 ภาคผนวก ก.) 
 

“เราจะทาํแต่สิ� งที�ดี ๆ และจะห่วงใยผูอื้�น บางครั งไปอยู่ที�วดัจะมีเรื� องขดัใจบา้งนิด ๆ 
หน่อย ๆ ก็เป็นธรรมดา ไม่ถือสากนั จะปฏิบติัธรรมถือศีล สวดมนต ์ไหวพ้ระนึกถึงพระพุทธเจา้” 

(กลว้ย นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.54 ภาคผนวก ก.) 
 

“เลิกนิสัยที�ไม่ดี เช่น เลิกเล่นหวย ชีวิตมีความสุข จะไม่เครียดอะไร เพราะจะพูดคุย 
สนทนาธรรมกนักบัภรรยาหรือคนรู้จกัทั�ว ๆ ไป” 

(กระเจี�ยบ นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.55 ภาคผนวก ก.) 
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“ลูกสาวก็บอกแม่ ๆ หน้ายุบลงนะ หนอกที�คอแม่มนัก็หายนะ เราก็ยิ�งมีกาํลงัใจ ใช่แลว้
เรามาถูกทางแลว้”  

(ฐิตาภา พนันารักษ,์ สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.59 ภาคผนวก ก.) 
 
“แต่ที�สําคญั รู้สึกสบายใจ และประทบัใจมาก จากการไดพู้ดคุย และให้คาํปรึกษาจาก

อาจารยห์มอเขียว และจิตอาสา” 
(อุดมศกัดิf  ชูจีน, สัมภาษณ์. 2557, มกราคม 28. กรณีศึกษาที� 1.62 ภาคผนวก ก.) 

 
“ตอนแรกสิ นหวงั ตกใจ หลงัจากใชแ้พทยว์ถีธรรมแลว้ก็ดีขึ น” 

(กระเทียม นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.64 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีกาํลงัใจขึ น จากเดิมที�เหนื�อยง่าย กินแลว้อาเจียน” 

(โชคชยั, สัมภาษณ์. 2558, กมุภาพนัธ์ 22. กรณีศึกษาที� 1.66 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีกาํลงัมากขึ น ความเครียด วติกกงัวลลดลง” 

(รุจิรา แสนสุข, กรณีศึกษาที� 1.67 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีกาํลงัมากขึ น ความเครียด วติกกงัวลลดลง” 

(วาสนา เด่นอุดม, กรณีศึกษาที� 1.68 ภาคผนวก ก.) 
 
“ได้ฟังธรรมปรับจิตใจปล่อยวาง ไม่เครียด อารมณ์ความเครียดมีผลกบัโรคจริง (เวลา

เครียด กอ้นเนื อจะโตขึ น)” 
(อาํนาจ งามวงศรั์กษ,์ กรณีศึกษาที� 1.69 ภาคผนวก ก.) 

 
“ความเครียดลดลง มีความสุขมากขึ น” 

(ธวชัชยั รอยเรืองพาณิชย,์ กรณีศึกษาที� 1.70 ภาคผนวก ก.) 
 
“สดชื�น ความเครียดลดลง” 

(ปณิตา แสงประเสริฐ, กรณีศึกษาที� 1.77 ภาคผนวก ก.) 
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“จิตใจสบาย” 
(วสิา โหตระ, กรณีศึกษาที� 1.78 ภาคผนวก ก.) 

 
“มีกาํลงัใจดี สดชื�นแจ่มใส อารมณดี มั�นใจ” 

(ฐิติรัตน์, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 1.86 ภาคผนวก ก.) 
 
“ถา้เราทาํดีที�สุดแลว้ หาหนทางที�ดีที�สุดใหเ้ขาแลว้ ผลจะเป็นยงัไงเราก็ยอมรับ” 

 (นฐัเมศ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 1.101 ภาคผนวก ก.) 
 

“ครอบครัวเรามั�นใจ เป็นสุขที�พบทางออกของชีวิต เราไม่เคยนึกว่าจะเจอองค์ความรู้ 
แบบนี  แต่ครอบครัวของเราสนใจเรื�องแพทยท์างเลือกมานานแลว้ ถา้ไม่พบอาจารยห์มอเขียวเราก็
คงไปหาเรียนวธีิอื�น ๆ ซึ� งโชคดีมาก ของอาจารยห์มอเขียวครบหมด”   

(ราตรี ห่านตระกลู, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.9 ภาคผนวก ก.) 
  

“เมื�อร่างกายสบายขึ นจิตใจก็คลายความกงัวลลง ก่อนใช้ยา 9 เม็ด อายุเริ�มใกล ้60 จะมี
ความกงัวลวา่ ถา้อายุมากขึ น อาการไม่สบายจะตอ้งเพิ�มขึ นหรือเปล่า เมื�อใช้ยา 9 เม็ด ตั งแต่ปี พ.ศ.
2554-2557 ปัจจุบนั คลายความกงัวลใจได ้100%”   

(ชยัววิฒัน์ ชูนวพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.10 ภาคผนวก ก.) 
 

“มั�นใจในการใช้ชีวิตเรียบง่าย สงบ สบาย ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ทนไดต่้อการไม่โตต้อบ
แบบแรง ๆ แบบมีอตัตาไดร้ะดบัหนึ�ง”   

(ณฐัธยาน์ นาคบาํรุง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.11 ภาคผนวก ก.) 
  
“การวางใจ การไม่เร่งผล ช่วยใหห้ายโรคเร็ว” 

(บุญเกื อ ชุมสังข,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.69 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตัวเบาสบาย หาย มีจิตปลอดโปร่ง และอยากช่วยเหลอืผู้อื�น ขยันขึ<น พกัผ่อนได้ลกึ แต่ใช้

เวลาสั<นลง มิตรดี สหายดี สังคม สิ�งแวดลอ้มดี คือทั งหมดทั งสิ นของการพน้ทุกข ์พบธรรมะ” 
(ไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.71 ภาคผนวก ก.) 
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“รู้สึกดีใจมากที�ตนเองพน้ภาวะของคนที�มีโรคประจาํตวั สบายใจมากที�เลิกกินยาไดเ้สียที” 
 (บุษกร กุลมาตย,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.83 ภาคผนวก ก.) 

 

“ผลจากจิตใจมีมากถึงมากที�สุด จิตใจเมื�อปฏิบติัธรรมแลว้ ลดลง ปล่อยวางปัญหา หรือ
สิ�งมากระทบไดเ้ร็ว อยา่งมีความสุข ตามเหตุปัจจยัที�เราทาํได ้และจะปฏิบติัแนวทางนี ตลอดไป” 

(สมปรารถนา แสงแก่งพะเนา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.89 ภาคผนวก ก.) 
 

“เมื�อเจอปัญหาตอ้งกลา้เผชิญหนา้ จิตใจตอ้งนิ�งสงบก่อน แลว้จะเจอทางออก และเริ�มตน้
ทาํที�ตวัเราก่อน” 

(วไิล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.90 ภาคผนวก ก.) 
 
“ฟังการพูดขยายธรรมะของคุณหมอเขียว ยิ�งเขา้ใจไดง่้าย สิ�งที�ไม่เคยเขา้ใจก็เขา้ใจอยา่ง

ลึกซึ ง” 
(นวลจนัทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.91 ภาคผนวก ก.) 

 
“จิตใจมั�นคงแขง็แรงอยา่งที�ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต เชื�อมั�นในศกัยภาพของตวัเองอยา่ง

เต็มที�ที�จะดูแลแก้ปัญหาสุขภาพของตวัเอง กบัทั งมีความมั�นใจที�จะแนะนาํผูอื้�นได้อย่างเต็มที� 
เป็นบทเรียนอนัมีค่า เป็นประสบการณ์ของชีวิตที�น่าประทบัใจ น่าตื�นเตน้ ได้ใช้ความรู้ที�เรียนมา 
คาํแนะนาํจากพี�น้อง ได้พลงัจากหมู่กลุ่ม ทาํให้ไม่ตอ้งใช้ยาเคมี หรือหมอแผนปัจจุบนัใด ๆ เลย  
ใชเ้วลาตั งแต่เริ�มมีอาการจนถึงวนัที�ไม่ตอ้งตื�นตอนกลางคืนแค่ 2 เดือน ก็เห็นผล”   

(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.92 ภาคผนวก ก.) 
 
“แพทยว์ิถีพุทธ มีผลทาํให้มีความเชื�อมั�นวา่ ตวัเราเองจะสามารถเป็นหมอที�ดีที�สุดให้กบั

ตวัเราเองได ้เพราะยา 9 เม็ด แต่ละขอ้ของแพทยว์ิถีพุทธ มีเหตุผลที�เชื�อถือได ้ และเมื�อผา่นการ
พิสูจน์แลว้ก็ยิ�งมั�นใจ จึงมีกาํลงัใจมุ่งมั�นทาํใหส้มํ�าเสมอมากกวา่นี ” 

(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.93 ภาคผนวก ก.) 
 

“ใจเยน็ลงมาก ทะเลาะเบาะแวง้กนันอ้ยลง สมยัก่อนหงุดหงิดง่าย เดี�ยวนี โมโหนอ้ยลง”
  (ตน้พนู นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.94 ภาคผนวก ก.) 
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“เชื�อและศรัทธาแนวทางแพทยว์ิถีพุทธ จึงใช้มาตลอด แมมี้ความกงัวลกบัค่าความดนั
โลหิตที�ไม่ปกติอยูบ่า้ง แต่ก็สามารถปรับไปสู่สภาพจิตใจที�ไม่หว ั�นไหวได”้   

(สงกราน มาประสบ, สัมภาณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.95 ภาคผนวก ก.) 
 
“ใชธ้รรมะพิจารณาบาป บุญก็จะยอมรับไดทุ้กอยา่ง ตลอดเวลาที�ใชแ้พทยว์ถีิพุทธ จิตใจ

เบิกบานสดใสมาก เหมือนเกิดใหม่ ไดเ้รียนรู้ความเพียร ความไม่พร้อม ความพอดี และยอมรับ
วบิากกรรมดว้ย หากทาํทุกขอ้เตม็ที�แลว้ยงัดีไม่พอหรือยงัไม่ดีเท่าที�ใจตอ้งการ ใหย้อมรับเรื�องวบิาก
กรรมดว้ยค่ะ” 

(ศิริวรรณ รูปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.96 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีความสุข เบิกบานใจ ความเป็นอยูผ่าสุก ประหยดัเรียบง่าย ทุกสิ�งทุกอย่างแก้ปัญหาได้

โดยง่าย โดยการคิดพจิารณาและวาง”   
(สุภาพร สุวรรณวุฒิชยั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.97 ภาคผนวก ก.) 

 
“ก่อนจะมารักษาตามแบบแพทย์วิถีพุทธ จะเป็นคนเครียด ขี บ่น เอาใจใส่คนทั งมวล

รอบตวั เมื�อเวลาผ่านไป 2 ปี 7 เดือน สามารถกอบกูจิ้ตใจหรือยกระดบัจิตใจของตวัเองได้ดีมาก  
ใจเริ�มเบาขึ น”  

(จนัทร์พิมพ ์สิริรักษ,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.98 ภาคผนวก ก.) 
 
“จิตใจแจ่มใสขึ นเรื�อย ๆ รวมทั งคนในครอบครัว”   

(วชิยั จตุภทัร์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.99 ภาคผนวก ก.) 
 
“จิตโปร่งโล่งสบายใจ ไม่เร่งผล หายก็ได ้ไม่หายก็ได”้ 

(นิรมล เอื อเศรษฐกานต,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.100 ภาคผนวก ก.) 
 
“เชื�อในกฎแห่งกรรมและผลของกรรม ไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค ไม่เร่งผล ไม่กงัวล”  
(อุบาสิกาทศันีย ์เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.101 ภาคผนวก ก.) 

 
“จิตใจโล่งโปร่ง เบาสบาย คลายกงัวล เบิกบานไม่หดหู่”   

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.102 ภาคผนวก ก.) 
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“เชื�อในกฏแห่งกรรม ไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค ไม่เร่งผล ไม่กงัวล” 
(พชัรีย ์พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.103 ภาคผนวก ก.) 

 

“ทาํงานไม่มากเกินไป พอเหนื�อยก็พกั”   
(รมลทิพย ์บวรวชิญพ์รธนา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 3.251 ภาคผนวก ก.) 

 
“เรื�องฆ่าตัวตายไม่คิดแล้ว เพราะได้ยินหมอเขียวพูดธรรมะให้ฟัง จึงเลิกคิดฆ่าตัวตาย  

จะฆ่าตัวตายไปเพื�ออะไร สักวันเราก็ได้ออกไป เพราะเราหมดกรรม ทุกครั งที�หมอเขียวมาบรรยาย 
รู้สึกดีใจมาก ถา้ออกไปจากที�นี� จะออกไปหาหมอเขียว จะไปฟังธรรมะ” 

(จาํปูน นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.8 ภาคผนวก ก.) 
 
“ร่างกายเบาดีขึ <น จากที�ปวดหัวเข่ามากและก็ปวดหลงัมาก ทาํตามคาํแนะนาํของ

แพทยว์ิถีพุทธแลว้ ชีวิตของดิฉันดีขึ<นเยอะ สภาพจิตใจก็ดีขึ<นและก็มีความคิดดี ๆ เกิดขึ<นในหัวใจ
ของดิฉันหลายอย่าง”  

(หอมนวล นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.11 ภาคผนวก ก.) 
 
“การฟังธรรมะไดป้ระโยชน์กบัตวัเรา ความเครียดลดลง ฟังธรรมมะทาํให้จิตใจเยน็ลง” 

(อม้ส้าย นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.17 ภาคผนวก ก.) 
 
“ครั งแรกที�ไดป้ฏิบติัก็ยงัมีความกงัวลใจไม่น้อย หลงัจากตดัออกจากเหตุ หรือพิจารณา

เหตุนาน ๆ ไปก็เขา้ใจและตอ้งทาํความเขา้ใจไปเรื�อย ๆ ใช้เวลานานอยูเ่หมือนกนัก็จะเขา้ที�เขา้ทาง 
ผลที�เกิด สามารถยกระดบัจิตใจดีขึ นกวา่เดิมมาก”   

(จิราภา ปาตีคาํ, บนัทึก. 2557, ธนัวคม 12. กรณีศึกษาที� 1.142 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดา้นจิตใจนั น แต่ก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่เคยกลวัใคร ชี หนา้ด่าไดห้มด ไม่เคารพผูใ้หญ่ 
ไม่ยอมใคร แมเ้จา้หน้าที�ก็ไม่ยอม เมื�อไดม้าเขา้ร่วมโครงการ จิตใจดีขึ น ไม่กา้วร้าว เปลี�ยนแปลง
เป็นคนใจเยน็ขึ น เพื�อน ๆ ก็ลงความเห็นว่าเปลี�ยนไปในทางดีขึ น รู้จกัขอโทษ และให้อภยัคนอื�น 
คิดวา่ชีวติที�เป็นแบบนี เกิดจากวบิากกรรมที�สร้างมา คือคา้ยาเสพติด” 

(แอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.35 ภาคผนวก ก.) 
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“เมื�อก่อนถ้าถามว่าเสียใจไหมที�ได้มาอยู่ในนี< เมื�อก่อนจะตอบว่าเสียใจมากและสะเทือนใจมาก 
ตั<งแต่มาเจอโครงการแพทย์วิถีพุทธนี< ตอนนี<ตอบได้เลยว่าไม่เสียใจเลย ถ้าอยู่ข้างนอกข้าพเจ้า 
ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอคุณหมอเขียวไหม จะมีโอกาสได้ฟังธรรมแบบนี<ไหม”  

(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.42 ภาคผนวก ก.) 
 
“รู้สึกดีใจมากที�มีโครงการแพทยว์ถีิพุทธนี  เราโชคดีมากที�ไดม้าอยูเ่รือนจาํนครพนมนี  ที�มี

โครงการแพทยว์ถีิพุทธ พระองคภ์าเขา้มารู้สึกโชคดีที�สุดค่ะ ติดคุกก็ไม่เสียใจค่ะ”  
(เอเค นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.44 ภาคผนวก ก.) 

 
“ก่อนเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ หดหู่อาฆาตโกรธสามี มาเยี�ยมไม่ตรงเวลาก็โกรธ 

ก็อยากตีอยากฆ่าเขา แต่พอมาเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ ตอนนี ก็ไม่คิดอะไรแลว้ เขาจะเป็นอะไรก็
เป็นไป ก่อนหนา้อาฆาตเพื�อนคิดไวว้า่ ถา้ไดอ้อกไปจะไปแกแ้คน้คืน แต่หลังจากได้ฟังคุณหมอเขียว 
สอนธรรมะ ก็รู้สึกโล่งสบายตอนนี<ก็ไม่คิดแล้ว เพราะเข้าใจแล้วว่าสักวันเขาก็จะได้รับกรรมที�เขา
ก่อเอง ได้ยกภูเขาออกจากอก ความทุกข์ความรู้สึกบาดหมางไม่มีเลยตอนนี<” 

(เอเอม็ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.46 ภาคผนวก ก.) 
 
3. สุขภาวะทางสังคม 

สุขภาวะทางสังคม เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น เชื�อมั�นในการเป็นหมอดูแลรักษาตนได ้
โดยให้คาํแนะนาํบอกต่อผูที้�สนใจอย่างเขา้ใจสภาพจิตของผูที้�ได้รับการแนะนาํ มีจิตใจเอื อเฟื อ
เกื อกลูผูอื้�น สามารถจดัสรรเวลาช่วยเหลือผูอื้�นไดม้ากขึ นอยา่งเป็นสุข สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อผูอื้�นดงัขอ้มูลต่อไปนี   

 
“ตั<งใจว่า เรากลับไปเราก็จะเอาไปทํา ไปรวมกลุ่มกัน เพราะว่าชลบุรีก็มาหลายค่ะ ตอนนี<

เรากต็ั<งกลุ่มไลน์กนัไป” 
(โสภา บริสุทธิf , สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.1 ภาคผนวก ก.) 

 
“พูดคุยแลกเปลี�ยนประสบการณ์กนักบัเพื�อนได ้ยินดีพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มความ 

สามารถ” 
(เตือนใจ ศรีรัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 29. กรณีศึกษาที� 1.11 ภาคผนวก ก.) 
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“ตั งใจวา่ถา้มีโอกาสจะบอกกบัใครก็ไดที้�เป็นโรค” 
(อรรถวรรณ หงอสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.14 ภาคผนวก ก.) 
 
ทาํให้มีความสัมพนัธ์ที�ดีกบัครอบครัวมากขึ น จากอดีตที�คุณแม่ไดเ้ขา้มาเรียนรู้ศาสตร์

คุณหมอเขียว แลว้นาํกลบัไปแนะนาํให้ทาํตาม ซึ� งตอนแรกกระผมก็ไม่ยอมทาํตาม เพราะไม่เชื�อ  
แต่พอตดัสินใจทาํ ร่างกายก็ดีขึ น จึงทาํไปเรื�อย ๆ คือหลงัจากที�เราใช้นํ าปัสสาวะ ผลที�ไดก้็คือได้
สุขภาพที�แขง็แรงขึ น คราวนี ไม่ไดไ้ปหาหมอเลยครับ” 

(โกมินทร์ วงศส์าดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.21 ภาคผนวก ก.)  
 

“ไดอ้ะไรมากมาย ไดเ้จอเพื�อนใหม่ พี� ๆ มากมายครับ” 
(ทศพล จทันพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.22 ภาคผนวก ก.)  

 
“จากที�มาเรียนรู้ เริ�มเป็นหมอดูแลตวัเองได ้ก็มีการไปแนะนาํเพื�อนต่อไป” 

(ยศพล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.23 ภาคผนวก ก.) 
 

“แนะนาํเพื�อนและคนในครอบครัว” 
(รวมพร คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.26 ภาคผนวก ก.) 

 
“มีคนกวัซาใหค้รั งแรก” 

(เกริกศกัดิf  คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.27 ภาคผนวก ก.) 
 

“ที�สาํคญัก็คือ นาํขอ้มูลที�พอ่แดงป่วย แลว้แกไ้ขไดด้ว้ยการแพทยว์ถีิพุทธนี เอาไปเผยแพร่ 
ให้ผูอื้�นไดมี้ความรู้ในการดูแลตวัเอง ที�สําคัญคือเราต้องทําตัวอย่างให้เห็น และไดเ้ก็บสมุนไพร
นาํไปแจกเพื�อนไม่ไดข้าย การช่วยเหลือผูอื้�นทาํใหเ้รามีความสุขใจ” 

(พอ่แดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8. กรณีศึกษาที� 1.28 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทุก ๆ คนที�นี�ยิ มแยม้แจ่มใสทุกคน” 
(ชนญัญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.29 ภาคผนวก ก.) 
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“ดิฉันไม่ไดป่้วยเป็นโรคอะไร แต่ที�มาที�นี� ก็เพื�อจะเอาความรู้ไปช่วยเหลือดูแลสุขภาพ
สามี เพราะสามีป่วยหลายโรค อยากเล่าประสบการณ์ให้ทุกท่านที�ยงัไม่เคยมาค่ายนี  ถา้เห็นในยทููป
หรือสื�อต่าง ๆ ก็อยากจะขอใหทุ้กคนไดม้าเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตวัเองค่ะ” 

(จิตรา รัก, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.30 ภาคผนวก ก.) 
 

“ไดฟั้งและปฏิบติัยาเกา้เมด็ตามภรรยา ก่อนที�จะมาเขา้ค่ายหมอเขียว” 
(ธรรมศกัดิf  ศรีรัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 8. กรณีศึกษาที� 1.31 ภาคผนวก ก.) 

 
“เพื�อนไม่สบายเลยไปช่วยปฐมพยาบาล ช่วยเขากวัซาหลงั” 

(นภวรรณ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.32 ภาคผนวก ก.) 
 
“ผมก็ไปบอกกบัเพื�อน ๆ ทางที�บา้นที�อยูบ่า้ง ที�อื�นบา้ง” 

(จรัญ พนัธ์อุบล, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 5. กรณีศึกษาที� 1.33 ภาคผนวก ก.) 
 
“พอ่แนะนาํและทาํอาหารปรับสมดุลใหท้าน” 

(วรัมพร เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, พฤษภาคม 1. กรณีศึกษาที� 1.36 ภาคผนวก ก.) 
 

“เขาเห็นเรากลบัไปแลว้ นํ าหนกัเราลดลง เขาก็เห็น กลบัไปแนะนาํให้เขาทาํ โดยให้เขา
ลางาน แลว้เราก็เป็นพี�เลี ยงช่วยเหลือให้เขาทาํ 5 วนั อยา่งนี ก็ไดผ้ล แลว้ตอนนี เขาก็ทานมงัสวิรัติ
แลว้ เราพดูไม่ไดเ้ลย เราไม่ตอ้งอธิบายอะไรเลย แต่เราตอ้งทาํที�ตวัเราค่ะให้เขาเห็น พอเขาเห็นปั�บนี�
เขาเชื�อเรา แล้วเขาทาํตามเรา ให้เราได้สอน เขาได้เปิดใจให้เราบอกให้ทาํตามอย่างนี  ดิฉันเป็น
นกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรมดว้ย ก็เผื�อจะไดมี้โอกาสไดช่้วยผูอื้�นไดบ้า้ง ก็ตอ้งทาํตวัอย่างให้คนอื�นได้
เห็นค่ะ” 

(จนัทวรรณ ฉตัรวชัรกุล, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7. กรณีศึกษาที� 1.37 ภาคผนวก ก.) 
 

“จริง ๆ บอกวา่ตอ้งขอบคุณพี�นอ้งทุกท่านนะคะ ที�หญิงช่วยท่านไปน่ะหญิงไดรั้บเยอะมาก” 
(สุชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 4. กรณีศึกษาที� 1.39 ภาคผนวก ก.) 

  
“ไดอ้งคค์วามรู้ที�จะไปเผยแพร่ต่อ ช่วยเหลือคนต่อ ที�ที�เราจะพอช่วยเขาได”้ 
(นฐัธนพงษ ์ทองไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.43 ภาคผนวก ก.) 
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“ทุกคนควรที�จะกลบัไปเริ�มจากที�บา้นก่อน สร้างองค์ความรู้จากที�บา้นขยายไปญาติพี�น้อง
เพื�อนฝงู ค่อย ๆ ขยายไป เมื�อเราขยายไดเ้ตม็พื นที�ต่อไปมากเท่าไร มนัก็จะทาํใหเ้ราไดท้าํกุศลกรรมดี” 

(สิทธิชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.44 ภาคผนวก ก.) 
 
“คนใกล ้ๆ ตวัเรานี� เราก็สามารถที�จะช่วยเหลือเขาได ้แลว้ในทางเดียวกนันี� เราก็สามารถ

ที�จะไปเกื อกลูแลว้ก็ช่วยคนอื�นได ้โดยที�คนอื�นเขาก็ทาํใหเ้รามีความรู้ ก็ช่วยกนัไปช่วยกนัมา” 
(วรรณธนา สุวรรณศรีสาคร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.46 ภาคผนวก ก.) 

“อาการออกเลย เหมือนปวดหวัตวัร้อน ทอ้งเสีย แบบตวัร้อนแบบเหมือนไขขึ้ นเลย 
หนักหัวหนักเนื อหนักตวั แบบเดี�ยวร้อนเดี�ยวหนาวตลอดเลย ก็คือได้เพื�อน ๆ ที�ห้อง แล้วก็มีพี� 
จิตอาสาไปช่วย” 

(สิรวร์ี ลาํสกุล, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.47 ภาคผนวก ก.) 
 
“พี� ๆ ระดมขดูกวัซาแกอ้าการ” 

(จตุพร อารีกฤกษ,์ สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.48 ภาคผนวก ก.) 
 

“ใชย้า 9 เม็ดกบับุคคลสุภาพสตรีสุดสวยท่านหนึ� งนะครับ ก็ไดช่้วยสุภาพสตรีท่านหนึ� ง
นะครับคือเป็นผูใ้กลชิ้ด หมอโรงพยาบาลซึ� งแผนปัจจุบนันี ผูรั้กษานี�เป็นหมอรักษาไม่หาย แต่ใช้
แพทยว์ถีิพุทธ ผมเป็นสามี ผมรักษาเขาหายภายใน 7 วนั” 

(สุรศกัดิf และสุชาดา, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.49 ภาคผนวก ก.) 
 
“ช่วงที�ไม่สบายเป็นโรคเกิดวิกฤติ ลูกสาวทอ้งได ้5 เดือน ไม่รู้จกัวา่ผูช้ายคนนั นเป็นใคร

เหมือนโดนหลอก โดนยา ลูกไม่กล้าบอกแม่ เพราะเห็นแม่ไม่สบาย ได้ถามลูกว่าเอาสามีไหม  
ถา้ไม่เราจะเลี ยงหลานเอง ตอนนี หลานอายุ 2 ขวบแลว้ ในตอนนั นทั งลูกและสามีเสียใจร้องไห ้ 
เราเห็นคนอื�นเซแลว้ เราจะเซอีกคนก็จบกนั” 

(กระทอ้น นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.53 ภาคผนวก ก.) 
 

“มีญาติช่วยดูแล จะช่วยเหลือกนั เราจะทาํแต่สิ�งที�ดี ๆ และจะห่วงใยผูอื้�น บางครั งไปอยู ่
ที�วดั จะมีเรื�องขดัใจบา้งนิด ๆ หน่อย ๆ ก็เป็นธรรมดา ไม่ถือสากนั” 

(กลว้ย นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.54 ภาคผนวก ก.) 
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“ทุกวนัเสาร์สิ นเดือน จะมีญาติ ๆ มากนัที�บา้น มาพูดคุย ให้กาํลงัใจ แนะนาํสิ�งดี ๆ ให ้
บางครั งก็พาไปเที�ยวต่างจงัหวดั และในบางครั งมีญาติเป็นอมัพฤต แต่มีจิตใจดีเคยช่วยขบัรถพาไป
หาหมอ ขนาดเขาป่วยยงัมีนํ าใจทาํให้เราซาบซึ งอยากจะทาํสิ�งดี ๆ อย่างนั นบา้ง ทาํให้เราเห็นถึง
ผูอื้�นมากกวา่เห็นแก่ตวัเอง เลิกนิสัยที�ไม่ดี เช่น เลิกเล่นหวย ชีวติมีความสุข จะไม่เครียดอะไร เพราะ
จะพดูคุย สนทนาธรรมกนักบัภรรยาหรือคนรู้จกัทั�ว ๆ ไป” 

(กระเจี�ยบ นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.55 ภาคผนวก ก.) 

 “ปัสสาวะมนัขดั ๆ มา 2 อาทิตยแ์ลว้ ถา้ไม่กวัซาตรงหัวหน่าวเนี�ยมนัจะไม่ออกเลยค่ะ
ปวดมากทรมานมาก ก็คิดถึงแต่วา่วบิากเรามนัคงเยอะ ทีนี อาจารยท์างทีมงานพี� ๆ นอ้ง ๆ ทางนี เขาก็
เลยช่วยเหลือศาสตร์ที�สามารถดูแลตนเอง สามีก็เป็นคนทาํให้พี�น้อง ก็เป็นคนบอกตรงนั นตรงนี   
ก็เลยปัสสาวะฉี�ออกไดเ้องตามปกติตั งแต่เมื�อคืนเลยค่ะ ก็ถือวา่สบายตวัขึ นเยอะเลย” 

(ฐิตาภา พนันารักษ,์ สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.59 ภาคผนวก ก.) 
 

“จะพาญาติมาทุกคนเลย” 
(นวลพรรณ, กรณีศึกษาที� 1.82 ภาคผนวก ก.) 

“เห็นใจคนอื�นที�เป็นมากกวา่” 
(บลัชลี, กรณีศึกษาที� 1.84 ภาคผนวก ก.) 

 

“ไม่นาน เมื�อเกิดผลดีกบัเรา เราก็เริ�มเผยแพร่ แต่อาจจะเป็นเพราะเราเคยเป็นครู และก็
ไม่เคยทาํตวัเหลวไหล คนค่อนขา้งจะเชื�อถืออยู่แล้ว แต่เราก็ไม่ไดท้าํแบบรุกเหมือนคนร้อนวิชา 
ค่อย ๆ ทาํ ดูท่าทีคู่สนทนา ถ้าสนใจเราจะแนะนํา ถ้าไม่สนใจก็ไม่แนะนํา และใช้วิธีตั<งรับแล้ว
ประชาสัมพนัธ์ออกไป โดยใช้แผ่นพบัและแจกและจําหน่ายนํ<าสมุนไพรฤทธิtเยน็สด”   

(ราตรี ห่านตระกลู, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.9 ภาคผนวก ก.) 
  

“สังคมรอบตวัผมยงัไม่ยอมรับ มีการตั งขอ้สังเกตอย่างมากมาย ผมก็เขา้ใจและใช้หลัก
พรหมวหิาร 4 คอยกาํกบัจิตใจเราไว้ ผมจะพดูและโตต้อบกบัคนที�สนใจและตั งคาํถามมาเท่านั น” 

(ชยัววิฒัน์ ชูนวพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.10 ภาคผนวก ก.) 
 

“เมื�อรูปและนามเปลี�ยนไป ไม่โกรธแรง ๆ หยาบ ๆ ได้แล้ว เราก็มีแต่พลังความเย็นในจิต  
ก็ทาํใหค้นอื�นสัมผสัไดจ้ริง สามารถช่วยเหลอืเขาได้มากขึ<น”   

(ณฐัธยาน์ นาคบาํรุง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.11 ภาคผนวก ก.) 
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“การรักษาแผนปัจจุบันถึงทางตันแล้ว แต่ยา 9 เม็ด ทําให้ท่านเป็นหมอที�ดีที�สุดของ
ตนเองได้ง่าย ถ่ายทอดได้ ช่วยเหลือดี ประหยัดสูง เกิดมิตรดี สหายดี สังคม สิ� งแวดล้อมดี
โดยเฉพาะข้อ 8 มีผลทางจิตใจมาก เกิดจิตอาสาขึ<นในใจ จึงไม่แปลกว่า จะเกิดการขยายตัวของ
ความรู้ 9 เม็ดนี< อย่างต่อเนื�องทั<งในประเทศและต่างประเทศ”   

(ไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.71 ภาคผนวก ก.) 
 
“ใช้กบัตวัเองจนมั�นใจในศาสตร์แห่งการพึ�งตนเอง จึงบอกคนในครอบครัว เพื�อน และ

ช่วยผลกัดนัและสนบัสนุนใหมี้การจดัค่ายสุขภาพหมอเขียวในชุมชน”   
(บุษกร กุลมาตย,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.83 ภาคผนวก ก.) 

 

“เมื�อมีผู้สนใจมาสอบถาม ก็ได้แนะนําตามที�อบรมมา บางท่านก็ปฏิบติัตาม บางท่านก็ยงั 
ส่วนผูที้�มาฟังหมอเขียวแต่มีกิเลสความหลง ติดพรหม 3 หน้า ก็พูดขดัขวางบา้ง แต่ก็ช่างเขา 
เราก็ปฏิบติัตามหลกัของหมอเขียวต่อไป”   

(สมปรารถนา แสงแก่งพะเนา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28 กรณีศึกษาที� 2.89 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดีมาก ไม่ตอ้งไปงานเลี ยงอยา่งเมื�อก่อน เพราะไม่มีใครเชิญ เนื�องจากการปฏิบติัตวัแบบนี  
มีเวลาช่วยเหลอืผู้ที�ไม่สบายได้มาก”   

(วไิล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.90 ภาคผนวก ก.) 
 

“เพื�อน ๆ ป่วยไม่สบาย จะถามดิฉนับ่อยมาก ดิฉนัก็จะแนะนาํทุกคน จากหนงัสือและ CD 
ของหมอเขียวบา้ง ทุกคนก็ดีขึ<น แล้วก็กลับมาป่วยใหม่ คงเป็นเพราะกรรมเก่าของเขา เพราะเขาจะ
สนใจหมอเขียวเฉพาะตอนป่วย”  

(นวลจนัทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.91 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีผลโดยเฉพาะผูป่้วยมะเร็งปอดที�ตวัเองดูแลและญาติ ๆ ไดรู้้เห็นการปฏิบติัตวัในการ

ดูแลตวัเอง เมื�อเจ็บป่วยด้วยหลกัเทคนิค 9 ขอ้ ทาํให้ผูป่้วยเชื�อมั�นว่าเขาเองก็ทาํได้ เนื�องจากได้
ปฏิบติัตวัและเห็นผลข้างเคียงน้อยมาก แม้จะเลือกวิธีการรักษาทั ง 2 แบบคือ แผนปัจจุบนัและ
ทางเลือกวิถีพุทธ และในที�สุดหมอไดบ้อกกบัผูป่้วยว่าหายแลว้ ผู้ป่วยได้ให้คําแนะนําวิธีการต่าง ๆ 
ไปยงัคนอื�น ๆ ในหมู่บา้น ทาํให้มีคนทาํตาม กช่็วยให้ขยายวธีิกานี<ต่อไปเรื�อย ๆ ”   

(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.92 ภาคผนวก ก.) 
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“เพื�อน ๆ หรือญาติ ๆ แม้จะไม่ค่อยสนใจแต่ก็เริ�มรับรู้มากขึ<น ส่วนคนใกล้ตวัที�สุดคือ 
พ่อบา้นนั น ตอนนี เขาเขา้ใจไม่ต่อตา้นแลว้ เพราะเขาเห็นเราทาํจนชิน แต่ก็ยงัไม่คิดจะทาํตามแต่
อยา่งใด เพราะยงัแขง็แรงดีอยู ่(น่าจะเร็ว ๆ นี ) “  

(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.93 ภาคผนวก ก.) 
 
“ช่วยเหลอืกันมากขึ<นระหว่างเพื�อนนักโทษ” 

(ตน้พนู นามสมมติ, บนัทึก. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.94 ภาคผนวก ก.) 
 
“เพื�อนตอ้งการให้ทานยาต่อ โดยเฉพาะตอนที�เป็นไขค้วามดนัจะสูงมาก แต่ไม่ยอมทาน 

ใช้แนวแพทย์วถิีพุทธจนอาการไข้หาย ความดันโลหิต ค่อย ๆ ลงภายใน 2 วนั”   
(สงกราน มาประสบ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.95 ภาคผนวก ก.) 

 
“ส่วนใหญ่คนรอบขา้งยอมรับและให้กาํลงัใจ แต่ก็มีบา้งส่วนที�จะงงกบัเรา จากการแต่งตวั 

การกิน เราจะไม่ทานเนื อสัตว ์ญาติ ๆ ก็จะห่วงว่าขาดสารอาหาร เราผอมลง แต่ก็บอกเขาว่าเรา 
สบายนะ ทุกวนันี<ไม่ต้องทานยา ทุกคนกดู็จะยอมรับมากขึ<น”   

(ศิริวรรณ รูปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.96 ภาคผนวก ก.) 
 
“แนะนําผู้อื�นโดยการทาํให้เป็นตัวอย่าง และบอกเล่าให้ฟังโดยไม่คาดหวงัวา่เขาจะปฏิบติัตาม 

แต่เมื�อเขาเห็นการเปลี�ยนแปลงด้านสุขภาพในทางที�ดีขึ<น ผู้อื�นก็ถามเอง อยากรู้เรื�องแพทยว์ิถีพุทธ
และไดแ้นะนาํไปโดยไม่ตอ้งบงัคบั”   

(สุภาพร สุวรรณวุฒิชยั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.97 ภาคผนวก ก.) 
 

“ครั งแรกจะแนะนาํใหค้นอื�นก่อน เมื�อมีคนสนใจจะอธิบายต่อ ถ้าไม่มีคนสนใจจะไม่พูด 
แนะนําการแพทย์วถิีพุทธ บอกต่อให้คนอื�นมากกว่าจะทาํรายได้”   

(จนัทร์พิมพ ์สิริรักษ,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.98 ภาคผนวก ก.) 
 
“ช่วยเหลอืสังคมแนะนําการดูแลสุขภาพ”   

(วชิยั จตุภทัร์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.99 ภาคผนวก ก.) 
 

“ญาติพี�น้องครอบครัวแม้กระทั�งพระสงฆ์ได้รับความรู้นี<ด้วย”   
(นิรมล เอื อเศรษฐกานต,์ สัมภาษณ์.2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.100 ภาคผนวก ก.) 
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“สังคมรอบข้างยอมรับและเห็นว่ามีสุขภาพดีขึ<นจริง” 
(อุบาสิกาทศันีย ์เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.101 ภาคผนวก ก.) 
 
“คนในครอบครัวมีแต่ความรักความเขา้ใจ ตลอดจนคนรอบขา้งอื�นก็มีทศันคติที�ดี ยอมรับมากขึ น” 

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.102 ภาคผนวก ก.) 
 
“สามารถช่วยญาติพี�น้องและผู้อื�นให้รู้จักพึ�งตนและปฏิบัติธรรมไปด้วย”  

(พชัรีย ์พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.103 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตอนนี<รู้ว่าครอบครัวรักเราจริง ๆ เราจะทาํความดีให้กบัท่านคืน” 

(อม้ส้าย นามสมมติ, บนัทึก.2557. กรณีศึกษาที� 5.17 ภาคผนวก ก.) 
 
“เมื�อได้ออกไปจะปรับปรุงตัวเอง เมื�อก่อนไม่เคยคิดเห็นใจแม่ ไม่เคยกราบ แม่มาเยี�ยม  

จะกราบแม่ ออกไปจะทาํเพื�อแม่” 
(บานบุรี นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.18 ภาคผนวก ก.) 

 
“พี�สาวไม่มั�นใจวา่จะหายดว้ยวธีิแบบนี  อยากให้เราไปหาหมอ แต่เรายืนยนัวา่ไม่ไป และ

เราก็หายโรคแลว้จริง ๆ”   
(นอ้งโอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 3.63 ภาคผนวก ก.) 

 

“อยากกลับไปเป็นคนดีของสังคม เป็นแม่ที�ดีของลูก เป็นภรรยาที�ดีของสามีในอนาคต
บอกจากใจจริง ๆ จะไม่ทาํผดิอีกแลว้”  

(อินทผาลมั นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.2 ภาคผนวก ก.) 
 

“ได้แนะนําให้คนทางบ้านกนินํ<าสมุนไพรฤทธิtเยน็สดโดยเอาใบย่านางมาปั�นกนิ แต่ไม่ทราบวา่
เขาทาํตามหรือเปล่า ถ้าได้ออกไปก็จะไปทาํให้ดู จะทาํกวัซาให้เขาก่อน โครงการแพทยว์ิถีพุทธ 
“กาํลงัใจ” ทาํใหไ้ดรั้บความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบพึ�งตนเอง” 

(องุ่น นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.1 ภาคผนวก ก.) 
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“ความคาดหวงัว่า ถา้พน้โทษออกไป จะไปแนะนําเพื�อนบ้าน ก่อนอื�นจะไปทํานํ<าสมุนไพร
ฤทธิt เย็นสดแจกให้เขากินตามบ้านก่อน และจะพยายามชักชวนให้เขากินอาหารแบบที�ดิฉันทาํ
ใหเ้พื�อน ๆ กินที�นี� จะพดูถึงคุณสมบติัหรือประโยชน์ของอาหาร และจะไปทาํอาหารใหเ้ขาทานกนั”  

(แอปเปิ ล นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.3 ภาคผนวก ก.) 
 
“จะไม่กินเนื อสัตว ์จะทาํอาหารกนิแบบนี< ถ้าลูกอยากกนิด้วยกจ็ะทาํให้กิน เพราะกินแบบนี 

แลว้เรื�องของการปวดเข่า อาการทุเลา”  
(พลบัพลึง นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.6 ภาคผนวก ก.) 

 

“จะนําเ รื� องทุกเรื� องที�ไ ด้ความรู้ไปปฏิบัติใ ห้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื�น  และตนเอง  
ได้เรียนรู้เรื�องการออกกาํลงักายอยา่งสมํ�าเสมอและไดป้ฏิบติัอยา่งเขา้ใจ ไดเ้รียนรู้ทุกอยา่งเกี�ยวกบั
การดูแลสุขภาพใหป้ลอดภยัและแขง็แรง ได้มีโอกาสช่วยเหลอืเพื�อนด้วยกนัด้วยการกัวซา เวลาปวด
ตอนนี ทั งเพื�อนและเราจะผลดักนัทาํกวัซาใหก้นั เพื�อนฝงูมีนํ าใจใหก้นั เป็นเพราะตวัเองเป็นคนคิดดี
เลยไม่ค่อยมีปัญหากบัใคร โครงการแพทยว์ิถีพุทธนี  ช่วยให้พวกเราไดช่้วยเหลือตวัเองไดใ้นเรื�อง
ของสุขภาพใหเ้ป็นหมอดูแลตนเอง”  

(การะเวก นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.7 ภาคผนวก ก.) 
 
“ครั งแรกสังคมรอบขา้งไม่ยอมรับ เมื�อผลดีแสดงออกมาทั งร่างกาย (ผิวหนงัและจิตใจ) 

หนา้ตาเบิกบาน เริ�มยอมรับมากขึ นเรื�อย ๆ เมื�อเวลาผ่านไป 2 ปี 7 เดือนโดยประมาณ ก็สามารถบอก
ให้คนรอบข้างหรือผู้ที�สนใจการแพทย์วิถีพุทธ ได้อย่างเต็มที�ว่าเป็นการรักษา คือ เป็นหมอรักษา
ตัวเองได้”  

(จิราภา ปาตีคาํ, บนัทึก. 2557, ธนัวาคม 12. กรณีศึกษาที� 1.100 ภาคผนวก ก.) 

 
“ไดแ้ต่ตั<งจิตปณธิานว่าจะเป็นคนดีของสังคม และจะพยายามถ่ายทอดสิ�งที�รู้สิ�งที�เป็นประโยชน์

ให้กับคนอื�นเพื�อให้เขาได้รู้ตาม และจะไม่ขอกลบัไปเขา้สู่วงจรการคา้ยาเสพติดอีกแลว้ และจะพยายาม
ลดละเลกิกเิลสต่าง ๆ ที�เป็นพษิเป็นภัยให้ได้มากที�สุด ตราบเท่าที�เหตุปัจจัยต่าง ๆ จะมีจะพยายามทํา
ดียิ�ง ๆ ขึ<นไป จะไม่ใหพ้ระองคภ์า คุณหมอเขียวและจิตอาสาทุกท่านผดิหวงัค่ะ  

ได้เข้าช่วยทํากสิกรรมทุกเช้า (ช่วยตั งแต่เดือนเมษายนที�ผา่นมา) เริ�มจากการช่วยรดนํ าตน้ไม ้
ต่อมาก็ช่วยปลูก พอทาํไป ๆ มนัก็เลยเริ�มรัก ปลูกอ่อมแซบ หญา้ปักกิ�ง หญา้มา้ และอื�น ๆ อยากให้
ปลูกไดเ้ยอะ ๆ จะไดมี้ผกัมาทาํนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดอย่างเพียงพอ ตอนทํากสิกรรมก็เหนื�อยแต่ก ็
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สุขใจที�มีโอกาสได้ทํา เห็นเพื�อนดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสดแลว้มีสุขภาพดี เราก็คิดว่ามนัเป็นบุญ
กุศลแลว้ที�เราไดท้าํ” 

(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1, กรณีศึกษาที� 5.32 ภาคผนวก ก.) 

 
“กดจุด กวัซาให้เพื�อนที�ไม่สบาย มาช่วยทาํกสิกรรมได ้3-4 เดือน ช่วยเก็บผกัมาทาํนํ าสมุนไพร

ฤทธิf เย็นสด ที�มาช่วยเพราะอยากทาํความดี ละบาป บาํเพ็ญบุญ เพิ�มพูนใจไร้กงัวล ใจอยากทาํ  
ทาํแลว้สบายใจ ทาํไปเรื�อย ๆ มีเพื�อนมาช่วย ทาํนอ้ยบา้งมากบา้งก็ไม่รู้สึกทุกข ์แนะนาํใหญ้าติที�เป็น
มะเร็งในเมด็เลือดใหดื้�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ปรับสมดุลร้อนเยน็ และใหไ้ปเขา้ค่ายสุขภาพหมอเขียว” 

(เอโอ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.37 ภาคผนวก ก.) 
 

4. สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) 
เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น ไดศึ้กษาและเขา้ใจวิธีการลดกิเลส ที�สามารถปฏิบติัไดจ้ริง

และเห็นผลจากการปฏิบติัวา่กิเลสลดไดจ้ริง มีพฤติกรรมที�แสดงออกถึงความสามารถในการพฒันา
ดา้นศกัยภาพทางดา้นจิตวิญญาณอยา่งเต็มที� มีความเขา้ใจชีวิต และชีวิตที�เปลี�ยนแปลงไปในทางที�
เจริญขึ น สามารถเห็นและลดความโลภ โกรธ หลงของตนไดอ้ยา่งชดัเจนมีความเชื�อมั�นในเรื�องของ
กรรมและผลของกรรม มีความเชื�อมั�นในการกระทาํ การสร้างแต่คุณงามความดี การให้อภยั มีความ
เมตตาต่อตนเองและผูอื้�น ดว้ยการทาํประโยชน์ใหผู้อื้�นไดอ้ยา่งเป็นสุขดงัขอ้มูลต่อไปนี   

 
“ถา้เราอยากจะอยูถึ่ง 220 ปี เขาบอกวา่อายขุองมนุษยนี์�จริง ๆ 220 ปีนะ แต่ทุกวนันี พอ  60 - 70 

ก็ตายกนัไปหมด เนื�องจากว่าเราเอาชีวิตอนาคตมาใชก่้อน ตอนนี เราก็ใช้ไปตามอายุจริง ๆ เนอะ 
ตามอายจุริง ๆ จะไดอ้ยู ่220 ปี เป็นเพื�อนกนันะค่ะ แต่ถา้จะเป็นเพื�อนกนัอยา่งนั นได ้มนัก็จะตอ้งเอา
หลกัสูตรนี ไปปรับใช้นะค่ะ คิดว่าอีก 10 ปีขา้งหน้า 20 ปีขา้งหน้า เราจะไดม้าเจอกนัในค่ายที�จะ
ช่วยเหลือผูอื้�นนะ” 

(โสภา บริสุทธิf , สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.1 ภาคผนวก ก.) 
 
“จะทานอะไรก็ตอ้งพิจารณาถึงประโยชน์และโทษใหถี้�ถว้น มิเช่นนั นโรคต่าง ๆ ที�บอกวา่

รักษาไม่หายก็จะมารุมเร้าเรา ไม่มีใครรักเราเท่ากบัเรารักตวัของเราเอง กาํลงัใจเป็นสิ�งที�สําคญัมาก  
พอเราไดใ้ชว้บิากกรรมที�เราเคยทาํมาตั งแต่อดีตแลว้ เราก็เหมือนไดอ้ยูโ่ลกใหม่ โลกใหม่ของดิฉนัที�
สัมผสัได้ในตอนนี  ทาํให้มีความสุขสบาย เบากาย มีกาํลงั มีพลงัเหมือนที�คุณหมอเขียวเรียกว่า 
“พลงัชีวติ” 

 (นิตยา สิทธิประเสริฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.2 ภาคผนวก ก.) 
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“การพึ�งตนค่ะเป็นคําตอบ เป็นอะไรกต็ามไม่ต้องหาหมอหรอก หมอไม่สําคัญสําหรับฉัน
เสียแล้ว เพราะฉันเป็นหมอให้ตัวเอง หมอที�เก่งที�สุดอยู่นี� ฉันนี� เหตุการณ์ก็คือเป็นวบิากกรรมพดูใน
เชิงธรรมะนะคะ อนันี คือสาเหตุที�เป็นโรคทั งหลายทั งสิบหา้โรคนี� เพราะวบิากกรรม” 

(รักบุญ อโศกตระกลู, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษาที� 1.3 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตัวพี�เองจิตวญิญาณกห็วั�นไหวบ้างเหมือนกนันะคะ เพยีงแต่ได้ธรรมะ ซึ�งเป็นยาเม็ดที� 8 

ของคุณหมอเขียว จนต้องรวบรวมตั<งสติ รวมจิตวิญญาณทั<งหมด บอกกับตัวเองว่า เราต้องกล้า  
เราจะไม่กลวัตาย ตอนที�พี�ฟังคุณหมอเขียวสอน พี�เขา้ใจทุกอยา่งเลย เขา้ใจวา่บุญกุศลซึ� งเป็นกรรมดีนี  
จะทาํให้เรามีชีวิตรอดได ้5 สัปดาห์นี  ทาํให้พี�เปลี�ยนไปเลย สุขภาพดีขึ น หายจากอาการผิวหนงั
อกัเสบนํ าเหลืองเสียทั งตวัค่ะ” 

(สุนนัทา เพียวไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.4 ภาคผนวก ก.) 
 
“ดิฉันกเ็ป็นคนเชื�อเรื�องบุญเรื�องกรรม ดิฉันเคยสร้างกรรมกบังูและคางคก เลยต้องโดน 

ผ่าท้องเหมือนกบัที�เราเคยไปผ่าท้องคางคก กรู้็เลยว่าต้องรับผลกรรมอันนี<” 
(จรูญ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 20. กรณีศึกษาที� 1.5 ภาคผนวก ก.) 

 
“วนันี เราจะสัมผสัถึงซึ� งในคาํว่าเรามาเป็นหมอรักษาตวัเองกนัเถอะ เพราะวา่จะไม่มีใคร

บอกเราไดเ้ลยวา่ ตอนนี ความรู้สึกของเราเป็นยงัไง” 
(ยวุดี นโมชยัยากร, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 26. กรณีศึกษาที� 1.6 ภาคผนวก ก.) 

 
“ถ้ายังไม่ได้พยายามทํา อย่าพึ�งบอกว่าทําไม่ได้ ต้องพยายามทําเสียก่อน ถ้าทําไม่ได้จริง ๆ 

คุณถึงบอกว่าคุณทาํไม่ได้” การที�เราปฏิบัติ การที�เรากระทาํอะไรนี� ให้เราทําจริงพยายามทําเสียก่อน 
อย่าเพิ�งบอกว่า อันนี ฉันทาํไม่ได้ โอ๊ย อันนี ฉันไม่กล้าทาํ คุณลงมือทําหรือยัง คุณถึงบอกว่า 
คุณทําไม่ได้” หมอบอกลูกชายของผมว่า พ่อเธอไม่ไดเ้ป็นไส้ติ�งอกัเสบนะ แต่พ่อเธอเป็นมะเร็ง
ลาํไส้ระยะสุดทา้ย ลูกชายผมร้องไหท้นัที แต่ผมนึกในใจวา่ “จะร้องไห้ทาํไม พ่อคุณยงัไม่ตาย ก็แค่
มะเร็งระยะสุดทา้ย คุณจะไปกลวัทาํไม กระจอก” ผมวา่อยา่งนี  “สิ�งสําคัญที�สุดคือรักษาสุขภาพของ
ตัวเอง ตัวเราทําเอง ตัวเราได้รับเอง ตัวเราเองไม่ทํา ตัวเราเองไม่ได้รับ โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างที�เกิด
กับตัวเรา เป็นเพราะตัวเราหาใส่ตัวเราทั<งนั<น ไม่มีใครมายัดเยียดให้เราได้” “เราทําอะไรเราก็ได้อย่างนั<น 
อย่างที�คุณหมอเขียวพูดนะครับ” ทําจริงได้จริง ทําเล่นได้เล่นครับ ผมใช้การแพทยว์ิถีพุทธดูแล
สุขภาพต่อเนื�องเป็นเวลา 1 ปี จึงไปตรวจ คุณหมอไดบ้อกวา่ “ผมไม่มีมะเร็งลาํไส้แลว้ครับ” 

(คฑาวฒิุ เอกตาแสง, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 19. กรณีศึกษาที� 1.8 ภาคผนวก ก.) 
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“ได้แง่คิดอะไรจากเหตุการณ์ที�ผ่านมาบ้าง ก็ทําให้เราไม่ประมาทในชีวิตค่ะ คาดหวังที�จะหาย 
แต่เราอย่าไปยดึมั�นในสิ�งที�คาดหวงัว่ามันจะต้องหายนะ คือจะหายก็ได้ ไม่หายก็ได้ เหมือนกับว่าเรา
มุ่งทําตามเหตุ คืออันนี<เหตุทําให้เกิดผลนี< ถ้าเราทําตามเหตุแล้ว มันก็จะได้ผลอย่างนั<น แต่ว่าเราก ็
อย่าไปคาดหวงัผลว่า จะได้หรือไม่ได้ เพราะว่ามันกแ็ล้วแต่วบิากของแต่ละคน” 

(ธนพร นพภาลี, สัมภาษณ์. 2557, มิถุนายน 8. กรณีศึกษาที� 1.9 ภาคผนวก ก.) 
 

“เราจะไม่ทานอะไรที�เป็นยาอีกแลว้ และก็ไม่ไดท้านอีกเลย ตั งใจเลยว่า จะกินอาหาร 
เป็นยา ถ้าจะตอ้งตายเพราะโรคก็พร้อมตาย ถือว่ามีกรรมเก่าก็ไม่ชกัชวนหรือโน้มน้าวแต่ปฏิบติั 
ให้เห็น จะสอนใครจะตอ้งทาํให้เขาดู หากเขาเห็นผลดีที�เราปฏิบติัเขาจะทาํตามเอง เดี�ยวนี ไม่รู้สึก
อยากออกไปทานอาหารขา้งนอกแลว้คิดวา่เราควรจะสานต่อ เพื�อช่วยให้คนพน้ทุกขจ์ากการเจ็บไข้
ไดป่้วย เป็นการทาํบุญอีกดว้ย” 

(เตือนใจ ศรีรัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 29. กรณีศึกษาที� 1.11 ภาคผนวก ก.) 
 

“หลงัจากเขา้ค่ายปฏิบติัต่อเนื�อง อยา่ไปเร่งผล อยา่กงัวล อยา่กลวัโรค อยา่กลวัตาย” 
(อุทิศ บุญฟอง, สัมภาษณ์. 2555, สิงหาคม 20. กรณีศึกษาที� 1.12 ภาคผนวก ก.) 

 
“อย่ากลวัตาย ตอ้งทาํใจ อย่ากลวัโรค อย่าเร่งผล อย่าคิดว่าที�ค่ายแพทยว์ิถีธรรมนี�เป็น

สถานที�รักษา ไม่ใช่ แต่เป็นสถานที�ชี ทางใหเ้ราพึ�งตนเองเราตอ้งทาํใจ เราตอ้งปลงนะ” 
(พิชญ ์สมพอง, สัมภาษณ์. 2555, สิงหาคม 20. กรณีศึกษาที� 1.13 ภาคผนวก ก.) 

 
“ฟังธรรมะหมอเขียวนี� แลว้ก็พิจารณาตามไปเรื�อย ๆ จนเขา้ใจเลย จนเขา้ใจแลว้ก็เริ�มทาํ 

มีความรู้สึกวา่ถา้เราไดเ้ขา้ใจธรรมะอยา่งถ่องแท ้หมายถึงเขา้ใจร่างกายของเราอยา่งถ่องแท ้เราก็จะ
สามารถที�จะทาํตามเทคนิค 9 ขอ้ หรือ ยา 9 เมด็ โดยที�ไม่มีอะไรติดขดัเลย” 

(อรรถวรรณ หงอสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.14 ภาคผนวก ก.) 
 

“ป้าก็วางเลยเรานี�เดินทางถูกโดยที�ไม่รู้ตวั มนัก็เป็นกุศลดีที�เกิดกบัเรา” 
(กาญน์นภรัฐ รุ่งสวสัดิf , สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษาที� 1.16 ภาคผนวก ก.) 

 

“เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของธรรมดา อนิจจัง เป็นของไม่เที�ยง เพราะฉะนั<นถ้าปรับสมดุล
ร่างกายได้กฟื็< นได้” 

(ชยัพร กนักา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22. กรณีศึกษาที� 1.17 ภาคผนวก ก.) 
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“เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม เมื�อเราทุกข์มาก เรากพ็ยายามหันทางหันหน้าพึ�งธรรมะ จนสบาย 
เบากาย เป็นอยู่ผาสุก นั�นคือคําตอบที�ดีที�สุด” 

(ทรงกลด นาคอร่าม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 10. กรณีศึกษาที� 1.18 ภาคผนวก ก.) 
  

“ไม่ทานเนื อสัตว ์ทานแต่ผกั” 
(คิมเบอลี� ออง, บนัทึกโดยพรทิพย ์โพธิคามบาํรุง. 2556, มกราคม 28. กรณีศึกษาที� 1.19 ภาคผนวก ก.) 

 

“การปิดโอกาสตัวเอง มันเป็นความประมาทอย่างหนึ�ง” 
(สุเมธ คุณามาตย ์, สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 5. กรณีศึกษาที� 1.20 ภาคผนวก ก.) 

 

“ทุกอย่างจะเกิดขึ นได้ก็ตอ้งลงมือปฏิบติัด้วยตวัเอง อย่าเพิ�งเชื�อจนกว่าจะได้พิสูจน์
ทดลองด้วยตัวเองครับ แม้คนนั<นจะเป็นอาจารย์ของเรา หรือแม้กระทั�งตัวจิตอาสาบอกเอง ถ้าเรายัง
ไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง” 

(โกมินทร์ วงศส์าดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.21 ภาคผนวก ก.) 
 

“การจะตัดกิเลสได้ก็ต้องพิจารณาประโยชน์พิจารณาโทษของมัน พิจารณาซํ<า ๆ ซํ<า ๆ  
เข้าไป มันจะหลุดได้เอง” 

(ทศพล จทันพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.22 ภาคผนวก ก.) 
 

“เรื�องยากที�สุดคือการตัดกิเลส มันสู้ยากจริง ๆ หากใครตัดได้นี�นับว่าสุดยอดและเป็นบุญ 
การที�เรากลบัมาในค่ายแพทยว์ิถีธรรมนี� เหมือนมาเติมพลงั เพราะขา้งนอกมีแต่สิ�งล่อตาล่อใจ มนัก็
เยอะแยะไปหมด ในการเข้าค่ายได้ไปบําเพ็ญฐานโน้นฐานนี< ซึ� งจริง ๆ ในเรื�องของการทาํกุศลการ
ทาํงานนี� คุณหมอเขียวเอง ก็บอกวา่มนัเป็นตวัที�จะทาํให้เราบรรลุธรรมเร็ว แลว้ก็เป็นฐานที�จะช่วย
ทาํใหเ้ราหายป่วยดว้ย ในความรู้สึกที�เราไดไ้ปทาํนู่นทาํนี�อะไรอยา่งนี  แลว้ที�นี�ผมวา่มนัตรงกบัจิตใจ
ผมหลาย ๆ อยา่งดว้ย มนัเป็นข้อดีของที�นี� คือช่วยเท่าที�กาํลงัเรามี ทาํเท่าที�เรารู้สึกสบายครับ” 

(ยศพล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.23 ภาคผนวก ก.) 
  

 “มันไม่เที�ยง ห้ามยดึมั�นถือมั�น เรามีทั<งบุญแล้วกบ็าปนะ วิบากเขาจะบอกเราเอง เราจะ
ไดเ้รียนรู้เองนะคะ อนันี ก็เป็นถือวา่เป็นทั งวบิากบุญแลว้ก็วบิากบาป นี เป็นความรู้ที�ไดเ้รียนรู้ในค่าย
แพทยว์ถีิธรรมนะ” 

(ปาน, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.24 ภาคผนวก ก.) 
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“เราสามารถกาํจดัโรคเบาหวานแบบที�สอง (Type 2 diabetes) ไดง่้าย ๆ ดว้ยการกินที�ถูกตอ้ง
เท่านั นเอง อาหารเป็นเรื�องสาํคญัจริง ๆ แต่อีกสิ�งหนึ�งที�สาํคญัตอ้งจาํไวคื้อ จิตใจ ร่างกาย จิตวญิญาณ” 

(เกริกศกัดิf  คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.27 ภาคผนวก ก.) 
 
“ก่อนที�จะพบค่ายหมอเขียวนี� ดิฉันทอ้แทม้ากค่ะ คุณหมอพูดประโยคหนึ�งคือ อย่าหวัง

เกินกว่าฤทธิtแรงที�เราทําได้จริง โรคจะหายหรือไม่หายนั<นอยู่ที�วิบากกรรม แล้วก็เริ�มใช้ธรรมะมา
ปฏิบัติ เห็นสัจธรรมที�ว่าชีวิตเราแค่นี เอง เราไม่ตอ้งการอะไรมาก แต่ในบั นปลายก่อนที�จะวางร่าง 
จะทาํประโยชน์ให้แผน่ดินเหมือนกบัที�พ่อหลวงให้ การเจ็บป่วยครั<งนี<เป็นประสบการณ์ที�จะให้เรา
ได้รู้ว่าพวกเราละเลย เรามัวทําแต่งาน เราไม่เพียงพอกับชีวิต กิเลสทําให้เราถมเท่าไรก็ไม่รู้จักเต็ม 
พอหลังจากที�พบหมอเขียวรู้เลยว่า เรากินเท่านี<ให้พอดีให้พอเพียง อย่างของในหลวง เราสามารถ
ดูแลสุขภาพดว้ยตวัเราเอง แลว้ก็อยา่งย ั�งยืน แลว้ก็พึ�งตวัเองได ้สําคัญคือให้จิตวิญญาณ จิตวิญญาณ
ของการให้ ไม่ใช่จิตวญิญาณของการเป็นผู้รับ เราให้มาก เราก็รับมาก เราวางหลาย ๆ อย่าง ในชีวิตเรา 
จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความดีความชั�ว แผ่นดินนี<เรากเ็อาไปไม่ได้ เราไม่เพียรพยายามทาํ เราก็จะ
ไม่ไดอ้ะไรเลย วา่การไม่สบายของพอ่แดงนั น ไม่ใช่วา่เป็นจุดวกิฤติเลยแต่วา่เป็นจุดดีที�ทาํให้เรารู้วา่ 
เราพบสัจธรรมในชีวติ ชีวติของคนเราไม่แน่ อยา่หลงทาํงานจนลืมดูแลตวัเอง” 

(พอ่แดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8. กรณีศึกษาที� 1.28 ภาคผนวก ก.) 
 

“เอาธรรมะเขา้ช่วย เราตอ้งมีพลงั พลงัใจ พลงัใจนั นสาํคญั เราตอ้งต่อสู้” 
(ชนญัญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.29 ภาคผนวก ก.) 

 
“ไม่ไดเ้ป็นโรคอะไรแต่ที�วา่มีความดี ที�ไดเ้ดินทางมาปฏิบติัทางนี  ก็ถือวา่มีบุญผูห้นึ� งแลว้

ก็จิตใจก็ไดม้าทางนี ” 
(จิตรา รัก, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.30 ภาคผนวก ก.) 

 

“เราก็เชื�อวา่ อาหารร้อนกบัเยน็นี�มนัเป็นผลอนัหนึ�ง ที�ทาํให้เราเกิดเจ็บไขขึ้ นมา ยาที�ฝรั�ง
ใหเ้รากินส่วนใหญ่มนัเป็นยากรด มนัเป็นพิษแต่เขาไม่กลา้บอกเพราะอะไร บริษทัยากบัหมอบางคน 
เขาพยายามหลอกเราให้กินโน่นกินนี� เกินความจาํเป็น บางคนบอกกินพวกแคลเซียมนี�มนัก็เป็นอนัตราย 
ผมเลิกยาลิปิทอร์ (Lipitor) นี�ครับ คือป้องกนัความดนั ลดความดนัก็โดยให้กินยาตวันี  ผมเลิกหมด 
ลดแมแ้ต่คลอเลสเตอรอล เลิกกินนะครับ ปฏิบติัอาหารปรับสมดุล แลว้ออกกาํลงักาย ผมออกกาํลงักาย 
ทาํงานตลอดเวลาก็เลยว่าความดนัผมนี�ปกติ หวัใจมนัเตน้ชา้ลง แลว้คลอเลสเตอรอลซึ� งเคยสูงนะครับ 
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มนัตํ�ากว่าที�เรากินยาอีก แลว้ผลขา้งเคียงที�เรากินยานี�โดนฝรั�งหลอกนะครับ มนัทาํให้ตบัเราเสีย  
อนัที� 2 นี�มนัปวดที�กล้ามเนื อขา เราเป็นหมอแผนปัจจุบนันะ โดนฝรั�งหลอกนี� แล้วปฏิบตัิของ
อาจารยห์มอเขียว มนัเปลี�ยนความคิดเราถูกฝรั�งหลอก แล ้วคนที�มาเขา้อาจารย ์หมอเขียว 
กลายเป็นพวกที�มีความรู้มาฟังอาจารยห์มอเขียว แลว้ปฏิบติัทาํให้พวกเรานี�แข็งแรงขึ น ผมเป็นหมอ
แผนปัจจุบนัแต่เดี�ยวนี ผมเลิกกินยา ยาก็ไม่ทานเลยทุกอยา่ง แมแ้ต่ความดนัที�บอกไว ้ผมไปตรวจใหม่
เช็คใหม่นะ ปรากฏวา่ทุกอย่างมนัปกติ แลว้เรื�องอะไรผมจะไปกินยา แลว้ตวัเองนี�ก็มีความรู้สึกว่า 
ธรรมะของอาจารยห์มอเขียวที�พดูมานี�ถูกตอ้งก็เลยปฏิบติัธรรม” 

(ธรรมศกัดิf  ศรีรัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 8. กรณีศึกษาที� 1.31 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตอ้งใหก้าํลงัใจตวัเอง แลว้ก็อยา่คิดวา่มนัยากเกินไป ทุกอยา่งเราทาํได”้ 

(นภวรรณ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.32 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทาํใจ อยา่กลวัตาย อยา่กลวัโรค อยา่หวงัผลและอยา่กงัวล ไม่อายแมเ้พื�อนเราเขานินทา” 
(อารีพฒัน์, สัมภาษณ์. 2555, เมษายน 5. กรณีศึกษาที� 1.34 ภาคผนวก ก.) 

  

“เวลาทุกเวลามนัมีค่า อยา่รอ อยา่รอเวลา ตอ้งปฏิบติัเลยตอ้งรีบทาํ ถ้าเราจิตใจดี กรรมดีก็
จะมา ทุกอย่างจะมาดีมาก” 

(วริาศิณี มณีโรจน์, สัมภาษณ์. 2557, กรณีศึกษาที� 1.35 ภาคผนวก ก.) 
 
“อยา่เอาทุกขไ์ปซํ าเติม ทบัถมตนเอง” 

(วรัมพร เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, พฤษภาคม 1. กรณีศึกษาที� 1.36 ภาคผนวก ก.) 
 

“มองอาหารทั�ว ๆ ไป ก็ไม่อร่อยแลว้มนัเป็นพิษคิดวา่อย่างนั น มนัเป็นพิษ พิษทั งนั นเลย 
มีแต่นํ ามนั มนั ๆ วิธีพิจารณาคือ มองไปเห็นโทษของมนัเลย เอาสิ�งที�เป็นประโยชน์ให้กบัตวัเอง  
สิ�งที�เป็นโทษก็ไม่เอา” 

(จนัทวรรณ ฉตัรวชัรกุล, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7. กรณีศึกษาที� 1.37 ภาคผนวก ก.) 
 

“พอเริ�ม ๆ ทาํไปแล้วนี�  ผมมาเข้าค่าย 7 ครั งนี�  ผมก็ได้รับบางสิ� งบางอย่างไปปฏิบติั
ต่อเนื�อง ก็เลยรู้สึกว่ามนัไม่ยาก ผมมาฟังหมอเขียวพูดนี�ผมก็ไดก้าํลงัใจไปหลายอย่างนะครับ คือ 
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ก็ปฏิบติั พยายามปฏิบติัไปเรื�อย ๆ  แรก ๆ มนัจะยากนิดหนึ�งนะครับ มนัจะบางทีเราไปแนะนาํใครก็
ลาํบาก เราต้องทาํให้ตัวเองเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกถ็ึงจะไปบอกคนอื�นได้ครับ” 

(ตฤณภทั เกตวลัห์, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7. กรณีศึกษาที� 1.38 ภาคผนวก ก.) 
 

“เริ�มเรียนรู้แลว้วา่ เราประมาทกบัชีวิตของเรามานาน เราเอาชีวิตเราเองนี�ไปยึดติดอยูก่บั
ลาภยศสรรเสริญ ชื�อเสียงเงินทองอะไรต่าง ๆ มานาน นี�เราไดโ้อกาสที� 2 ของชีวิตมานี� โชคดีมากแลว้ 
แต่ถ้าเราเอาชีวติเราตอนนี< ซึ�งที�เหลอืนี�มันเป็นกาํไรแล้วนี� เอามาเดินตามคุณหมอเขียว มาช่วยเหลือ
คนที�ศรัทธาอย่างตามรอยของที�คุณหมอเขียวทาํ เราจะช่วยคนได้อีกเท่าไร การที�เราไดม้าให้ความรู้
ใหค้าํแนะนาํหรือดูแลรักษาคนไข ้นี�มนัเกิดพลงัค่ะ พลงัชีวิตพลังบุญต่าง ๆ นี�มันย้อนกลับเข้ามาหา
ดิฉันอย่างมหัศจรรย์ จิตที�บริสุทธิtด้วยพรหมวหิาร 4 เมตตา กรุณา มุทติา อุเบกขา” 

(สุชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 4. กรณีศึกษาที� 1.39 ภาคผนวก ก.) 
 

“มีกรรมเป็นของของตน สาเหตุที�เกิดจากมะเร็งนี� ถา้วิเคราะห์ในชาติปัจจุบนันี ที�เรารู้นะ
ก็คือวา่เราพาคนไปทาํแทง้ค่ะ โดยที�คิดวา่เราแค่เอารถพาเขาไปเท่านั นเองนะคะ” 

(ภูษณิศา, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.40 ภาคผนวก ก.) 
 

“เราตอ้งเขม้แขง็ดว้ย จิตใจเป็นอนัดบัแรกเลย ทุกคนต้องแบบเป็นกําลังใจให้ตัวเอง จิตใจ
เข้มแข็ง” 

(วทนัยา, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.42 ภาคผนวก ก.) 
 

“ตั<งใจมาทานมื<อเดียว วันแรกยัง 3 มื<ออยู่ วันที� 2 วันที� 3 ลดลงมาเหลือ 2 มื<อก่อน ลองว่า
ตอนเย็นจะไหวไหม วันที� 4 วันที� 5 รวมถึงวันนี<ก็เหลือมื<อเดียว กําลังก็ยังเต็มอยู่ เราพิจารณาทุกข์
จากเนื<อสัตว์ อาหารรสจัด เวลาเรากินเข้าไปมันจะไม่สบายตัว จะแน่นท้อง ขับถ่ายยาก ก็ใช้
พจิารณาทุกข์ตรงนั<น พอเราเห็นทุกข์ ความอยากมันกล็ดลงไป ทาํให้กเิลสทางด้านความอยากลดลง
ต้องมาเจอกระทบบ่อย ๆ เรื�อย ๆ ทบทวนไปเรื�อย ๆ ” 

(นฐัธนพงษ ์ทองไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.43 ภาคผนวก ก.) 
 

“เราไดท้าํกุศลกรรมดี” 
(สิทธิชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.44 ภาคผนวก ก.) 
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“เราจะพฒันาการถอนพิษของเราแบบไหนอะไรอยา่งนี  เราก็วางแผนกนัอยูทุ่กวนั การที�
เราเรียนรู้ยา 9 เม็ดนี� จนเราสามารถนาํไปใช้งานไดร้ะดบัหนึ� ง ถามว่านี�พอมนัจะเกิดวิกฤตินี�เรา
มั�นใจตวัเองว่าเราทาํที�ตรงนี  เราเรียนรู้มาเราใช้ได้จริง แต่พอมนัถึงจริง ๆ อันนั นน่ะเรารู้แล้ว  
อย่างน้อย ๆ เรามีสติที�เราไม่กลวั แต่ตอนนี นี� เราอยากจะรู้ลึกอยากจะได้มากกว่านั<น เลยมาเป็น  
จิตอาสา แล้วกต็ั<งใจว่าจะไปลงแพทย์วิถีพุทธเพิ�มด้วย เราก็ไม่ต้องไปพึ�งคนอื�นแล้ว อัตตาหิอัตตโน
นาโถ อยู่ที�ตัวเราเราสามารถช่วยคนอื�นหรืออย่างน้อย ๆ นี�เราสามารถที�จะประคองคนอื�นเขาไปกับ
เราได้ ซึ�งคิดว่ามันเป็นการทาํความดีซึ�งอยู่ในวสัิยที�เราทาํได้” 

(วรรณธนา สุวรรณศรีสาคร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.46 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทานของบางทีถา้เราเยอะเกินเนี�ย เราจะรู้เลยวา่อนัไหนไม่ดี คือก็ตอ้งไม่ตอ้งทาน” 
(สิรวร์ี ลาํสกุล, สัมภาษณ์ 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.47 ภาคผนวก ก.) 

 

“ตราบใดที�เราไม่ไดท้าํความผาสุกดว้ยตนเอง เราก็ไม่สามารถที�จะไปบอกคนอื�นได ้สิ�งที�
เราน่าจะต้องทาํกค็ือว่า ทาํให้เกดิผลกบัตัวเองแล้ว ปัจจัตตัง คือพสูิจน์ด้วยตัวเอง” 

(จตุพร อารีกฤกษ,์ สัมภาษณ์. 2556. มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.48 ภาคผนวก ก.) 
 

“ผมบอกอาจารยห์มอเขียวว่า ผมเขา้ปฏิบติัธรรมนี� ผมรู้สึกว่าอยากมีความสุขเฉพาะตน แต่ผมไม่
สามารถที�จะมีความสุขตลอดไปได้ ท่านอาจารยห์มอเขียวเลยแนะนาํ เลยให้เมตตาแนะนาํผมว่า 
การปฏิบัติธรรมเพื�อให้บรรลุธรรมนี�ไม่ใช่ไปนั�งสงบอยู่เพียงคนเดียว การปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติ
ตามมรรคมีองค์ 8 เท่านั<นเองครับ ผมตื�นเลย อยากจะเป็นจิตอาสา แล้วก็รับใช้ท่านอาจารย์หมอ
เขียวเพื�อแบ่งเบาภาระตามความสามารถและภูมิปัญญาที�มีอยู่ ทุกคนที�มาที�นี� 7 วนั ขอให้ตั งใจ
ศึกษานะครับ ขอใหต้ั งใจศึกษาแลว้ก็ไม่เพียงแต่ ขอใหต้ั งใจศึกษาปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด” 

(สุรศกัดิf  ตั งสถิตพร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.49 ภาคผนวก ก.) 
 

“นึกถึงวิบากกรรมของตวัเอง เราก็นึกว่า บาปกรรมไม่ตอ้งรอชาติไหน ชาตินี เลยค่ะ  
เราเจอนะคะ” 

(กิ�งกมล, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณีศึกษาที� 1.51 ภาคผนวก ก.) 
 

“สิ�งที�มีคุณค่ามากกว่าสุขภาพที�ดี ก็คือองคค์วามรู้ที�ทุกท่านไดไ้ปค่ะ ทุกท่านนี�ได้อํานาจ
ในการเป็นหมอด้วยตัวเองด้วย” 

(พรปวีร์ จนัทร์อุไร, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 15. กรณีศึกษาที� 1.52 ภาคผนวก ก.) 
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“เชื�อว่าเป็นกรรมที�มาทดสอบจิตใจ เราเชื�อในสิ�งที�เกิดขึ น อะไรที�เกิดขึ นตอ้งยอมรับจะ
ปฏิเสธไม่จริงไม่ได้ พอใจในสิ�งที�ตนมี ยอมรับความจริง ตวัเองปฏิบติัธรรม ทาํให้สบายใจ เป็นสุข  
เชื�อพระพุทธเจา้ ทาํดีจะทาํให้ทุกข์ลดน้อยลง” 

(กระทอ้น นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.53 ภาคผนวก ก.) 
 

“เชื�อวา่เรายดึมั�น ทาํดีตอ้งไดดี้ ยึดมั�นในพระพุทธศาสนา เหมือนเราปลูกขา้ว เราจะเลือก
ที�มนัอุดมสมบูรณ์ เราหว่านขา้วไปก็จะได้รับผลที�ดีนั น ตนเองจะชอบทาํบุญกบัพระที�ปฏิบติัดี
ปฏิบติัชอบ คือเราทาํใจได ้ก็เป็นเช่นนั นเองเพราะเราทาํมาแบบนี ไดเ้ท่านี  จะไปฝืนไม่ได ้เกิดแก่เจ็บ
ตายทุกคน ยอมรับความจริง” 

(กลว้ย นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.54 ภาคผนวก ก.) 
 

“สาเหตุหลกัอยา่งหนึ�งของโรคต่าง ๆ ของตวัเองคือ อารมณ์เครียด เร่งรีบ ขี โมโห แกไ้ด้
โดยการฟังธรรมบ่อย ๆ อ่านหนงัสือธรรมะ พิจารณาโทษภยัของความโกรธ ความใจร้อน ความเอา
แต่ใจ ความที�จะเอาใหไ้ดใ้หดี้ดั�งใจ ฝึกตวัเองใหช้า้ลง ไม่เร่งรีบเร่งรัดหรือมุ่งเอาแต่งาน มีจิตใจดีขึ น
คุณหมอเขียวสอนวา่ “จงอยา่กลวัตาย อยา่กลวัโรค อยา่เร่งผล อยา่กงัวล”  

(กระเจี�ยบ นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.55 ภาคผนวก ก.) 
 

“เขา้ใจเรื�องกรรม เรื�องของการให้ผลของกรรม มนัตอ้งมีเหตุที�มา และไดศึ้กษามาระยะหนึ� ง
ก่อนผา่ตดักอ้นใหญ่ (กอ้นที� 2) มีการทาํความเขา้ใจในสภาพที�เราเป็นอยู ่มีการนั�งสมาธิ ไม่ให้วิตก
เกี�ยวกบัโรค อาตมาเชื�อเรื�องวิบากกกรรม ในอดีตไม่ดื�มเหลา้ ไม่สูบบุหรี�  แต่มีกิจกรรมตกปลากบั
เพื�อน ๆ ตามเขื�อน ตามบ่อไดป้ลามา ก็ให้คนอื�นทาํหรือบางครั งก็ทาํเอง ทุบหัว ผา่ทอ้ง เป็นวิบาก
ของเรา เป็นเหตุใหเ้ราตอ้งมาโดนผา่ตดั 5 ครั ง ทาํใหมี้ทวารเทียม ทั ง 2 ขา้ง” 

(ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.56 ภาคผนวก ก.) 
 

“สุดแต่ที�ไดม้าวนันี  ก็ทาํใหเ้ราไดเ้รียนรู้วา่ ถา้ยงัขืนเป็นแบบนี นะเราก็คงไม่รอดแน่ แลว้เรา
จะปล่อยให้เคา้เป็นเหรอ ให้มนัทาํร้ายเราเหรอ พอนึกขึ นไดต้รงนี  ก็พูดกบัแฟนที�ห้องนํ าเมื�อคืน  
จะวาง จะปลง จะปล่อย ปลดทุกอยา่ง มนัเป็นไปตามครรลองของเขา ขนาดใจเรายงับงัคบัไม่ไดเ้ลย
แล้วจะไปบงัคบัคนอื�นได้ยงัไง ก็เลยบอกกบัตวัเองว่า ต่อไปนี จะไม่ให้ตวันี มาทาํร้ายเราอีกแลว้
เพราะวา่รอบที� 2 แลว้เราเกือบตาย ก็เลยหลุด ทีนี มนัก็เลยหายปวด ๆ  บา้ง คลา้ย ๆ  เคา้ไม่เกร็งแลว้” 

(ฐิตาภา พนันารักษ,์ สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.59 ภาคผนวก ก.) 
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“เจอมิตรดี สหายดีระหวา่งอยูค่่ายเห็นโทษก่อน จึงจะเห็นธรรม” 
(วาสนา เด่นอุดม, กรณีศึกษาที� 1.68 ภาคผนวก ก.) 

 

“ธรรมของ อาจารย์หมอเขียว จี<ใจ กลวับาปมาก” 
(วสิา โหตระ, กรณีศึกษาที� 1.78 ภาคผนวก ก.) 

 

“ละกิเลส ละอตัตา ทาํจิตใหเ้ป็นสมาธิไดดี้ขึ น ลดกิเลส ลดอตัตา ใจมีสมาธิดีขึ น” 
(นวลพรรณ, กรณีศึกษาที� 1.82 ภาคผนวก ก.) 

 

“ชะล่าใจ ประมาท กลบัไปทาํพฤติกรรมแบบเดิม ๆ รับประทานเนื อสัตว ์จนเกิดเป็น 
กอ้นซีสตขึ์ นอีกครั ง เห็นชัดว่าหลกัการของแพทย์วิถีพุทธทําได้ผลจริง อารมณ์ที�เครียด และพักไม่พอ 
จึงกลบัมาเข้าค่ายพระไตรปิฎก เพื�อยกระดับจิตวญิญาณและฝึกการปล่อยวาง” 

(บลัชลี, กรณีศึกษาที� 1.84 ภาคผนวก ก.) 
 

“เคยกงัวลกบัคนในครอบครัว แต่ใช้การพจิารณากรรม จึงไดผ้อ่นคลายไป”  
(ราตรี ห่านตระกลู, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.9 ภาคผนวก ก.) 

 
“ประกอบอาหารด้วยพืช ผกั ถั�ว โดยไม่ต้องมีเนื<อสัตว์เลยก็สามารถทําอาหารให้อร่อย

ชวนกนิ เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราที�สุด ข้อสําคัญคือละเว้นการฆ่า”  
(ชยัววิฒัน์ ชูนวพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.10 ภาคผนวก ก.) 

 
“บางครั งไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่า เรามีอาการโกรธเบา ๆ เพราะเป็นอาการที�เกิดเฉพาะใน

มโนกรรม เราก็ยิ มไวก่้อน เมื�อเราจบัอาการไดก้็พิจารณาโทษประโยชน์แค่แวบเดียว อาการในจิตก็
สงบลงแลว้ เราก็ยงัยิ มอยูแ่ต่ความโกรธหายไปแลว้”  

(ณฐัธยาน์ นาคบาํรุง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.11 ภาคผนวก ก.) 
 
“หลงัจากปฏิบติัยา 9 เมด็ ไม่มีอาการรุนแรงของจิตแลว้”  

(ไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557 ,ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.71 ภาคผนวก ก.) 
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“สาเหตุหลกัอยา่งหนึ�งของโรคต่าง ๆ ของตวัเองคือ อารมณ์เครียด เร่งรีบ ขี โมโห แกไ้ด้
โดยการฟังธรรมบ่อย ๆ อ่านหนงัสือธรรมะ พิจารณาโทษภยัของความโกรธ ความใจร้อน ความเอา
แต่ใจ ความที�จะเอาใหไ้ดใ้หดี้ดั�งใจ ฝึกตวัเองใหช้า้ลง ไม่เร่งรีบเร่งรัดหรือมุ่งเอาแต่งาน”  

(บุษกร กุลมาตย,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.83 ภาคผนวก ก.) 
 
“วางใจไดเ้มื�อถูกคนทั�วไปมองวา่ผอมมากเกินไป สุดโต่งเกินไป โดยใชธ้รรมะการเขา้ใจ

และรู้จกัวาง” 
(วไิล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.90 ภาคผนวก ก.) 

 
“ลึกซึ ง ตอนนี ความสบายใจทาํให้ดิฉนักลายเป็นคนสดใส น่ารักขึ นกวา่แต่ก่อนที�เป็นคนเครียด 

การดาํเนินชีวติก็ง่ายขึ นมาก ปล่อยวางลงเกือบทุกอยา่ง และจะพยายามต่อไป”  
(นวลจนัทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.91 ภาคผนวก ก.) 

 
“จิตที�คิดจะให้ประเสริฐกวา่จิตที�คิดจะเอา” ไดเ้ลิกจากการทาํงานแบบโลก ๆ มาทาํงาน

ศูนยบ์าท เป็นจิตอาสาเต็มตวัเต็มเวลา ชีวิตนี<ตั<งใจว่าจะทําความผาสุกที�ตน และสอนคนที�ศรัทธา 
ตามที�อาจารย์หมอเขียวได้สอนไว้ จึงมีความสบายกาย สบายใจ เข้าสู่สมดุลได้ดีที�สุดเท่าที�เคยทํามา
ในชีวติ”  

(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.92 ภาคผนวก ก.) 
 
“หลงัจากที�เรียนรู้การลดกิเลสแลว้ ทาํให้อาหารรสชาติกินง่ายมากขึ น รู้สึกชีวิตเรียบง่าย 

มากขึ น สิ�งดี ๆ ก็ตามมา พบกลัยาณมิตรมากมายที�หวงัดีและจริงใจ”  
(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.93 ภาคผนวก ก.) 

 
“ลดเนื อสัตวล์งไดม้าก”  

(ตน้พนู นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.94 ภาคผนวก ก.) 
 
“วางใจไม่เอางานเป็นใหญ่ คลายกงัวล แม้มีงานคั�งค้างอยู่เสมอ”  

(สงกราน มาประสบ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.95 ภาคผนวก ก.) 
 



488 

 

“ตอ้งฝึกให้แกร่ง และดีกว่านี  เพียรให้มากยิ�งขึ น ทาํดีแลว้แต่ยงัไม่ดี พิจารณาโทษหรือ
ประโยชน์ใหม้าก ๆ คงตอ้งเรียนรู้อีกเยอะค่ะ”  

(ศิริวรรณ รูปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.96 ภาคผนวก ก.) 
 

“ถูกโกงกลายเป็นคนจนภายใน 3-4 เดือน ชีวิตเปลี�ยนไปหมดทุกอย่าง โชคดีที�ไดรู้้จกั
ธรรมะ ไดฟั้งท่านอาจารยห์มอเขียวบรรยาย ช่วยใหค้วามทุกขใ์จค่อย ๆ คลายออก และคิดไดแ้ลว้วา่
เราคงเคยทาํมามากกวา่นั น เชื�อเรื�องกรรมค่ะชาตินี  ชาติหนา้เมื�อคิดวา่เราคงเคยทาํมา ทาํให้จิตใจได้
คลายความคิดแคน้ต่อคนที�เคยโกง ก็ลดลงเรื�อย ๆ จนไม่เหลือฐานะความเป็นอยู ่ก็ไม่ลาํบากอะไร” 

(สุภาพร สุวรรณวุฒิชยั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.97 ภาคผนวก ก.) 
 
“พิจารณาขอ้ดี ขอ้เสียแม้จะมีโอกาสเอื<อให้เราทําชั�วได้หรือผิดศีล แต่เราก็ไม่ทาํ ทาํให้เรา

เป็นสุขมากวา่แต่ก่อน”  
(วชิยั จตุภทัร์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.99 ภาคผนวก ก.) 

 
“กิเลสมกัจะชนะโดยเฉพาะกาม กินของอร่อย รสจดั”  

(นิรมล เอื อเศรษฐกานต,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.100 ภาคผนวก ก.) 
 

“จะลดกิเลสใชธ้รรมะช่วยขดัเกลาจิตใจ ไม่ติดยดึ พิจารณาความไม่เที�ยง”  
(อุบาสิกาทศันีย ์เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.101 ภาคผนวก ก.) 
“จะลดกิเลสใชธ้รรมะช่วยขดัเกลาจิตใจ รู้จกับาปบุญคุณโทษและมีความกตญั�ู”  

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค.์ 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.102 ภาคผนวก ก.) 
 
“ไม่ยึดติด พิจารณาประโยชน์ของการไม่เสพ ไม่ติด พิจารณากรรมมีจริงและความ

ไม่เที�ยง”  
(พชัรีย ์พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.103 ภาคผนวก ก.) 

 
“เขา้ค่ายมาแล้วแต่ไม่ได้ทาํสวนล้างลาํไส่ใหญ่ ไม่กล้าดื�มปัสสาวะ แต่เมื�อป่วยกลับ

มีความกล้าที�จะทาํจริง และทาํไดผ้ลจริง”  
(นอ้งโอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 3.63 ภาคผนวก ก.) 
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“ถ้าเราทาํผดิ เราจะต้องมาติดคุกอกี จะต้องมาชดใช้วิบากกรรมอีก เมื�อออกไปแลว้ จะอยู่
แบบพอเพียงปลูกผกักิน เหลือจะขาย ลาพกัการลงโทษจะไดก้ลบับา้น ความอยากกลบับา้นก็ยงัมีอยู ่
แต่ก็ไม่ทุกขแ์ลว้ ทนอยูไ่ด ้ต้องชดใช้กรรมจะได้หมดไป”  

(ซ่อนกลิ�น นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.5 ภาคผนวก ก.) 
 
“ฟังธรรมะ ทาํใหจิ้ตใจเยน็ลง จะไม่ทาํผดิอีกแลว้” 

(พลบัพลึง นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.6 ภาคผนวก ก.) 
 

“ลดความอยากได้ อยากเป็น อยากดงั เดิมมวัแต่ทาํงาน หาเงิน กงัวลใจหลาย ๆ เรื� อง 
ปัจจุบนัไม่ยึดติดอะไรเลย เวลาพกัก็พกัเต็มที� นาน ๆ ครั ง จะมีความห่วง ยึด ติด มาเยี�ยมสักครั ง  
เราก็ใชว้ธีิพิจารณาความจริงและลมหายใจ”  

(จิราภา ปาตีคาํ, บนัทึก. 2557, ธนัวคม 12. กรณีศึกษาที� 1.142 ภาคผนวก ก.) 
 

“คิดว่าใครทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องได้รับผลกรรมอันนั<น ตอนแรกคิดเคียดแค้น ตอนนี<
ไม่คิดแล้ว กค็ิดว่าเป็นเวรกรรมของเรา แต่ก็มีผูอื้�นที�ทาํให้เราตอ้งเขา้มาอยูใ่นนี  ก็อาฆาตแคน้ตอนนี 
ไม่คิดแลว้ ความโกรธเบาบางลง ทาํใหเ้ราปลงได ้หมอสอนเรื�องเวรกรรม ๆ ทําให้เราเข้าใจมากขึ<นก็
ทาํให้สบายใจขึ<น ไม่ต้องไปคิดอะไร ถึงวนัที�ได้กลบักจ็ะได้กลับเอง ก็ให้กําลังใจตัวเองว่าเดีzยวก็จะมี
อะไรดี ๆ เข้ามา”  

(เอเอ็น นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.36 ภาคผนวก ก.) 
 

“เชื�อว่าทําดีก็ได้ดี ทําชั�วก็ได้ชั�วจริง ๆ ก็ตรงกบัของตวัเองว่า เคยไปเก็บเขียดมาหักขาเขียด 
วนันี เจา้ของก็เจบ็ดว้ย พอมาได้ยนิที�คุณหมอเขียว บอกว่าทาํอะไรกไ็ด้อนันั<น ก็จริงด้วย ตอนนี<เจ็บขา
ปวดหัวเข่า ก็ระลึกถึงสิ�งที�ตนทํามาเป็นบาปตรงนั<น ก็ภาวนาขออโหสิกรรม ตอนนี ก็ไม่ค่อยปวดแลว้ 
ก่อนเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ หดหู่อาฆาตโกรธสามี มาเยี�ยมไม่ตรงเวลาก็โกรธก็อยากตีอยากฆ่าเขา 
แต่พอมาเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ ตอนนี ก็ไม่คิดอะไรแลว้ เขาจะเป็นอะไรก็เป็นไป เรื�องลูกเตา้ก็
ปล่อยวางไปหมดแลว้ มนัจะเกิดอะไรก็ให้มนัเกิด ถือว่าเป็นกรรมถึงได้เข้ามาในนี< เพราะไม่ไดท้าํ
จริง ๆ เพื�อนเอายามาให้ถือตาํรวจมาจบัเรา ก่อนหน้าอาฆาตเพื�อน คิดไวว้่าถ้าได้ออกไปจะไป 
แกแ้คน้คืน แต่หลังจากได้ฟังคุณหมอสอนธรรมะ ก็รู้สึกโล่งสบาย ตอนนี<ก็ไม่คิดแล้ว เพราะเข้าใจ
แล้วว่าสักวันเขาก็จะได้รับกรรมที�เขาก่อเอง ได้ยกภูเขาออกจากอก ความทุกข์ความรู้สึกบาดหมาง
ไม่มีเลยตอนนี<” 

(เอเอม็ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.36 ภาคผนวก ก.) 
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“ทุกข์ใจโดนขอ้หาเกินจริง คือเป็นผูเ้สพ แต่ถูกขอ้หาครอบครองเพื�อจาํหน่าย ทาํไมถึง 
ไม่ยุติธรรม แล้วเงินที�ซื อมาเสพก็เป็นเงินของตน ไม่ได้เบียดเบียนใคร ก็คิดเพียงเท่านี  ก่อนเข้า
โครงการแพทยว์ถีิพุทธหมอเขียว พอเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธหมอเขียว ก็รู้วา่ความคิดนี มนัไม่ใช่ 
เพราะจากที�เราเป็นตวัตอ้งการจะเสพ เราก็ตอ้งไปหาคนขาย แล้วมนัก็จะตีแผ่มีอาชญากรมีอะไร
เกิดขึ นหลายอย่าง ทีแรกคิดว่าตวัเองไม่ผิด เพราะว่าเงินที�ซื อก็เงินของเรา ก็ไม่ไดเ้บียดเบียนใคร  
แต่จริง ๆ แลว้เราเป็นจุดเริ�มตน้เลย ถา้สมมุติไม่มีเรา ไม่มีผูเ้สพ มนัก็จะไม่มีคนคา้ มนัก็จะไม่มีการ 
จี ปลน้ ก็จะไม่มีทุกสิ�งทุกอยา่ง ถา้สมมุติไม่มีตวัหนูก็คือวา่ไม่มีผูเ้สพ ถา้หนูไม่ตอ้งการเสพ หนูก็จะ
ไม่ดิ นรนหา ถ้าหนูไม่ดิ นรนหา พวกคนขายคนผลิตก็ไม่ดิ นรนผลิตมา เพราะว่ามนัไม่มีคนซื อ 
ตอนนี<เรารู้แล้วว่ามันผิดศีล ตามที�หมอเขียวพูดว่า มันเป็นกรรมต่อเนื�อง เราเป็นผู้กระทําเราก ็
ต้องรับ ถึงไม่ได้ทาํชาตินี<กเ็ป็นชาติที�แล้ว ไม่ว่าเราจะทาํอะไรกรรมกส่็งผลต่อเนื�อง”  

(เอที นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.38 ภาคผนวก ก.) 
 
“ทุกวนันี เมื�อได้ฟังธรรม ทาํให้รู้ว่าความตายมนัก็แค่เปลี�ยนร่างใหม่ เปลี�ยนบา้นใหม่ 

ไม่ว่าคุณจะตายที�ไหน สิ�งที�คุณเอาไปได้กค็ือบาปกบับุญเท่านั<น” 
(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.32 ภาคผนวก ก.) 

 
“หลงัเขา้โครงการประมาณหนึ�งเดือนเราก็ปลงทุกเรื�องได ้ทีแรกก็ยงักงัวลเรื�องลูก สามี 

บา้น กลวัว่าสามีจะมีเมียใหม่ แต่ตอนนี ไม่กงัวลแลว้ ผวัจะไปมีเมียใหม่ก็ให้เขาไป ลูกก็ถือว่าเรา
ทาํบุญมากบัเขาเพียงเท่านี  ก็เลยไม่ค่อยกงัวลอะไร ปล่อยทุกอยา่งแลว้” 

(เอเอม็ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 5.46 ภาคผนวก ก.) 
 
ลดความโลภ  
“การฟังธรรมะไดป้ระโยชน์กบัตวัเรา ความเครียดลดลง ฟังธรรมมะทาํให้จิตใจเยน็ลง 

เดีzยวนี<ไม่อยากรวยแล้ว” 
(ซ่อนกลิ�น นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.5 ภาคผนวก ก.) 

 
“เงินที�ท่านคิดวา่ซื อความสุขไดทุ้กอยา่ง และอยากไดไ้ม่มีที�สิ นสุดนั น สุดทา้ยไม่สามารถซื อ

อิสรภาพและความสุขใจได้เลย หากสักวนัหนึ� งท่านตอ้งเขา้มาอยู่จุดนี  ไม่รู้ว่าจิตใจของท่านจะ
เขม้แขง็พอที�จะรับความสูญเสียไดห้รือไม่ อยา่ไดต้กเป็นทาสของความโลภแลว้ตอ้งจบแบบขา้พเจา้เลย”  

(เอ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 5.30 ภาคผนวก ก.) 
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“เมื�อขา้พเจา้พน้โทษไป ขา้พเจา้จะหลีกหนีสิ�งที�ทาํให้ตวัเองตอ้งเป็นทุกข์ และเริ�มชีวิตที�
สงบสุขอยา่งแรกที�ทาํคือ อยู่กบัครอบครัว หลงัจากที� จากมา 2 ปี ที�ผ่านมาสอนให้เราใช้ชีวิตแบบ
เรียบง่ายถึงเราจะกินแค่ผกั ผลไม ้เราก็ยงัดาํเนินชีวิตไดต้ามปกติ บางทีขายกบัขา้ว   อาจจะลองทาํ
นํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ให้ทุกคนทานฟรีก่อน ค่อยขยายไปทีละนิด จะเอาความรู้ที�เรียนรู้ในจุดนี  
ไปใชใ้นวนัขา้งหนา้” 

(ชมนาด นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 5.15 ภาคผนวก ก.) 
 
ความโกรธ  
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเขา้ใจถึงการรู้จกัให้อภยั รู้จกัการปล่อยวาง ความไม่โกรธ ไม่ก้าวร้าว  

ไม่อาฆาตแคน้ มีความใจเยน็ขึ น รู้จกัการทาํใจได้มากขึ น เพราะไดเ้ขา้ใจถึงเรื�องของกรรมอย่าง
ชดัเจนขึ น 

 
“แพทยว์ถีิพุทธมาช่วยใหเ้รารักตวัเอง ทาํใหเ้รารู้จกัใหอ้ภยั ไม่แคน้ใคร ไม่โกรธเคืองใคร 

มีการช่วยเหลือผูอื้�น แต่ก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่เคยกลวัใคร ชี หน้าด่าไดห้มด ไม่เคารพผูใ้หญ่ 
ไม่ยอมใคร แมเ้จา้หน้าที�ก็ไม่ยอม เมื�อไดม้าเขา้ร่วมโครงการ จิตใจดีขึ<น ไม่ก้าวร้าว เปลี�ยนแปลง
เป็นคนใจเยน็ขึ<น เพื�อน ๆ ก็ลงความเห็นวา่เปลี�ยนไปในทางดีขึ น รู้จักขอโทษ และให้อภัยคนอื�น”  

(อินทผาลมั นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.2 ภาคผนวก ก.) 
 

“ตอนนี ใจเยน็ให้อภยัคนอื�นได ้เมื�อก่อนด่าทุกคนไม่เวน้แมแ้ต่คนแก่ เดีzยวนี<เวลาคนว่าก็
ไม่โต้ตอบ คิดว่าถ้าเราโต้ตอบเราจะมีวบิาก เคยคิดจะแหกคุกออกไป ตอนนี ไม่คิดแลว้ ฟังหมอเขียว
บรรยายธรรมะ ไดอ่้านหนงัสือหมอเขียว ปลงไดแ้ลว้” 

(จาํปูน นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.8 ภาคผนวก ก.) 
 

“โครงการนี เปลี�ยนความคิด เมื�อก่อนเป็นคนใจร้อน ขี หงุดหงิด ใครมาพูดกระแทกไม่ได้
เลย พอมาไดร่้วมโครงการ ไดส้วดมนต ์จิตใจเยน็ลง ใครพูดอะไรก็เฉย ๆ ไม่รู้สึกอะไร มีคนมาด่าก็
เฉย ๆ คนที�เราไม่ชอบกนัมาพูดกระแทกก็เฉย ๆ ถา้เป็นสมยัก่อนต่อยไปแลว้ ฝ่ายตรงขา้มเห็นหนู
เฉย ๆ ก็ยิ�งโมโหใหญ่ ไดส้วดมนตภ์าวนา อยากให้เคา้ไดใ้จเยน็เหมือนเรา ไม่อยากเห็นเคา้ทุกขใ์จ 
อยากใหเ้คา้รู้สึกดีเหมือนกบัเรา แต่เราก็ไม่สามารถพดูใหเ้ขาเขา้ใจได”้ 

(อม้ส้าย นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.17 ภาคผนวก ก.) 
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“เคยคิดอาฆาตแคน้มา 2 ปีก่อน เพราะตวัเองไม่ได้ทาํผิด แต่ถูกใส่ร้ายจนตอ้งติดคุก 
คิดจะเอาคืน แต่เมื�อไดฟั้งธรรมจากหมอเขียว ตอนนี ไม่คิดจะเอาคืนแลว้ อารมณ์รุนแรงก็ลดลง 
ใจเยน็ขึ น ยอมรับฟังคนอื�น คิดวา่ยิ�งเราโกรธมาก เราก็ยิ�งทุกขม์าก ตอนนี ใจสบายขึ น 80-90 %” 

(พุดสา นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.23 ภาคผนวก ก.) 
 

“เมื�อก่อนโกรธแคน้หลานที�เอายามาซุกทาํใหต้วัเองถูกจบั ทุกวนันี ก็ไม่โกรธแลว้ ไม่เครียดแลว้ 
เรารับไดแ้ลว้ ลดโทษก็จะไดอ้อกเอง” 

(พุดฝรั�ง นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.24 ภาคผนวก ก.) 
   
“โดนเพื�อนหลอกมาเป็นแพะ ก็โกรธเพื�อนเป็นทุกข์มาก คิดไวว้่าถา้มีโอกาสออกไปจะ

ซื อนํ ามนัไปเผาบา้นเขาเลย โกรธมาก อาฆาตแคน้ หลงัเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ ก็คิดว่ามันเป็น
กรรมของเรา ก็ปล่อยวางอโหสิกรรมให้เขา คิดว่าเขาทําแบบไหนเขาก็จะได้รับกรรมแบบนั<น ก็ทาํ
ใหเ้รารู้สึกดีขึ น ตอนนี เรากใ็ห้อภัยเขาแล้วให้อโหสิกรรมเขาแล้ว ก็ใชเ้วลา 2 - 3 เดือนในการคิดพิจารณา” 

(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.34 ภาคผนวก ก.) 
   

ลดความหลง 
ผูใ้หข้อ้มูลมีความเขา้ใจในเรื�องของ “ศีล” ไดช้ดัเจนมากขึ น รู้วา่ชีวติที�พลาดพลั งผิดพลาด

มีสาเหตุมาจากการหลงเมามวั เมาชีวิตเมากิเลสเมาความโลภเมาความหลง สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบติัการปล่อยวาง การลดกิเลส การมีสติไดม้ากขึ น ลดละเลิกกิเลสสิ�งที�จะเป็นพิษเป็นภยัต่อชีวิต 
ไดรู้้จกัการแยกแยะวา่สิ�งใดดีสิ�งใดไม่ดี สิ�งใดควรกระทาํ สิ�งใดไม่ควรกระทาํ เพื�อปฏิบติัสู่ความพน้ทุกข ์

 
“ไม่คิดอะไรมากแต่ก่อนคิดมากทุกวนั เดี�ยวนี ปลงไดบ้า้งแลว้ ธรรมะเข้ามาทําให้จิตใจ

สบายขึ<น สดชื�นขึ<น ตอนเช้าก็ร้องเพลงของหมอเขียว ตอนเย็นจะฟังวีซีดีทาํให้อารมณ์ดี เวลา 
หมอเขียวมาจะมานั�งฟังอยู่ขา้งหนา้ นั�งฟังทั งวนัก็ฟังได ้คิดวา่ถา้เราไดก้ลับออกไป เราจะไม่ไปทํา
ผดิอกีแล้ว”  

(องุ่น นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557. กรณีศึกษาที� 5.1 กรกฎาคม 1. ภาคผนวก ก.) 
 
“ตอนนี<เลกิคิดแล้วปล่อยวางได้ ตั<งใจว่าออกไป จะไปถือศีล 8 ทาํใจให้ปล่อยวางได ้วิธีทาํ

ใจปล่อยวางคือเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ นตั งอยู่ดบัไป สามารถวางใจได ้คบกนัวนันี  พลดัพรากไดใ้น 
วนัหนา้ พกัจิตใจให้ฆ่ากเิลสได้ อยู่ในคุก ลดกเิลสได้มาก ฆ่ากเิลสเป็นเรื�องสําคัญ” 

(ลาํดวน นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.10 ภาคผนวก ก.) 
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“มีความเขา้ใจในศีล 5 ไดช้ดัเจนและลึกซึ งขึ น (อธิศีล) ที�ไดเ้ขา้มาอยูใ่นนี เพราะศีลขอ้นี  
ตอนแรกคิดวา่สุราแปลวา่เหลา้ เขาห้ามดื�มเหลา้อย่างเดียว สุรา ทีนี ก็ไดรู้้ว่าขอ้ 5 นี� สุรามนัไม่ไดแ้ปล 
วา่เหลา้ แต่มนัแปลวา่เมา เมาทุกอยา่งก็เลยทําให้รู้ว่าศีลข้อ 5 เป็นรากเหง้าของการนําไปสู่การผิดศีล
ข้ออื�น ๆ ทุกข้อ ทีนี ก็รู้แลว้วา่มนัจริง พอข้าพเจ้ามาผิดศีลข้อ 5 ข้อเดียว ชีวิตพังหมดเลยจากการเมา 
เมาชีวติ เมากเิลส เมาความโลภ เมาความหลง ทาํให้ตัวเองต้องเข้ามาอยู่ในนี<” 

(เอ นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.30 ภาคผนวก ก.) 
 

“เพื�อนขอร้องให้ดิฉันถือยาบา้ให้ วนันั นด้วยความที�ดิฉันไม่รู้ว่า ความผิดที�นาํยาขา้ม
ราชอาณาจกัรเป็นอยา่งไร ดิฉนัเลยปิดเขาตั งแต่วนัที�โดนจบั แต่เขาก็ไม่เคยมาดูแลหรือส่งเสียดิฉนัเลย 
เมื�อก่อนดิฉนัยอมรับนะวา่ ถา้ดิฉนัไดอ้อกจากคุกนี แลว้ดิฉนัเคยอาฆาตเขาไว ้แต่พอดิฉนัไดฟั้งหมอ
เขียวมาพูดให้ฟังแลว้ ดิฉันรู้สึกว่าตวัเองไดอ้โหสิกรรมให้เขาไป ดิฉันจะไม่จองเวรจองกรรมเขา 
ตอนศาลไดต้ดัสินมา 28 ปี จาํมาแลว้ 1 ปี 9 เดือน เหลือโทษตอนนี  26 ปี 3 เดือน” 

(เจเจ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.31 ภาคผนวก ก.) 
 
“มันรู้ซึ<งว่าที�จริงแล้ว ธรรมะของคุณหมอเขียว กค็ือให้นํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้จริง 

โดยการลดละเลิกกิเลสทุกสิ�งทุกอย่างที�เป็นพิษเป็นภัย ให้รู้จักแยกแยะว่าสิ�งใดดี สิ�งใดไม่ดี เลือกใช้
ตัวที�เป็นผลดีต่อตัวเรา ไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื�น รู้สึกวา่เหมือนตวัเองไดตื้�นจาก 
ที�มืด จิตใจมนัสว่างขึ นกว่าเดิมจากใจที�มนัสงบอยู่แล้ว ทุกวนันี มนัเย็นยิ�งกว่าเดิม มนัไม่ใช่เย็น
ธรรมดา แต่มนัเยน็ถึงขั นวา่ทาํยงัไง เราถึงจดัการกบักิเลสตวันี ไม่ให้มนัขึ นมา เมื�อมนัอยากเราจะทาํ
อยา่งไรเราถึงจะไม่ใหม้นัอยากได”้ 

(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.32 ภาคผนวก ก.) 

 “คุณหมอเขียวสอนว่าตัวเราก็เป็นเหมือนแม่เหล็ก ทําดีก็จะดูดสิ�งดี ๆ เข้ามา ถา้เราทาํ 
ไม่ดีก็ดูดสิ�งไม่ดีเขา้มา ทาํดีตอ้งไดดี้ เมื�อก่อนเป็นทุกข ์ไม่ไดอ้ะไรก็ทุกข ์เครียด นอนไม่หลบั จิตใจ
เราดีขึ<น ไม่ทุกข์ไม่กงัวล นอนหลบั” 

(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.34 ภาคผนวก ก.) 
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สรุปผลสุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วถิีพทุธแบบองค์รวม 
จากผลการใช้การแพทยว์ิถีพุทธ ดงัรายละเอียดขา้งตน้ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์เนื อหา

ขอ้มูลสุขภาวะของผูป่้วยที�ใช้การแพทยว์ิถีธรรมสู่การแพทยว์ิถีพุทธ ดว้ยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการ
สร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันา 
สุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และ
การแพทยพ์ื นบา้น ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกนัขา้มรวมทั งแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม
ร่วมกบัขอ้มูลประสบการณ์ในการจดัทาํค่ายสุขภาพการแพทยว์ิถีพุทธ และการแนะนาํผูป่้วยและ
ประชาชนทั�วไปของผูว้ิจยัตลอดระยะเวลา 20 ปี ซึ� ง ณ ปัจจบันั ได้มีผูที้�ได้รู้จกัการแพทยว์ิถีพุทธ  
1) ไม่ตํ�ากวา่ 1 ลา้นคน ผา่นจากยอดการจาํหน่ายหนงัสือที�เกี�ยวกบัแพทยว์ิถีพุทธ 2) ไม่ตํ�ากวา่ 11 ลา้น
รายการในปี 2554 ผา่นจากการเขา้ไปดูและศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัการแพทยว์ิถีพุทธ ในสื�อออนไลน์ทาง
อินเตอร์เนท เช่น เวปหมอเขียวดอทเนท www.morkeaw.net ยทููป เฟสบุ๊คและเฟสเพท ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การแพทยว์ิถีพุทธ (หรือหมอเขียว) 3) ไม่ตํ�ากว่า 1.6 แสนคน ผ่านจากการมาอบรมเขา้ค่ายสุขภาพ 
แพทยว์ถีิธรรม และจากการวเิคราะห์ผลขอ้มูลการใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ดงันาํเสนอขา้งตน้ จาํนวน 170 
กรณีศึกษา สามารถวเิคราะห์สังเคราะห์ประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพไดเ้ป็น 3 ประเด็นหลกัคือ  

1. สาเหตุหลกัที�ทาํใหเ้กิดโรคหรืออาการเจบ็ป่วย ตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 
ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ สาเหตุหลักที�ทาํให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ  

เกิดจาก 5 สาเหตุใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) ความร้อนเยน็ไม่สมดุลดา้นวตัถุ 2) ทาํบาปหรืออกุศลกรรม 
เบียดเบียนสัตว ์(ม.อุ.14/580-585) คือ การทาํใหต้นเอง คนอื�น หรือสัตวอื์�น ไดรั้บความทุกขท์รมาน 
เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจบ็ หรือลม้ตาย อนัเกิดจากอุปกิเลส 16 (ม.มู.12/93) เหตุแห่งทุกขอ์นัทาํให้
เกิดความเศร้าหมอง ซึ� งเป็นเชื อโรคและโชคร้าย 16 ประการ 3) การไม่บาํเพญ็บุญกุศล  4)  ความกลวั
ความใจร้อน ความวติกกงัวล และความเศร้าหมอง และ 5) การคบมิตรสหายที�ไม่ดี การอยูใ่นสังคม
สิ�งแวดลอ้มไม่ดี  

2. การแกไ้ขปัญหาสุขภาพตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ  
การแกไ้ขปัญหาสุขภาพ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ แกไ้ขไดด้ว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ 

ใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ ดงันี  1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล
ร้อนเยน็ 2) การกวัซาหรือขูดซาหรือขดูพิษหรือขดูลม (การขดูระบายพิษทางผิวหนงั) 3) การสวน
ลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั (ดีทอ็กซ์)  4) การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบาย
ในนํ าสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดว้ย
สมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 6) การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร  
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ที�ถูกตอ้ง 7) การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 8) ใชธ้รรมะ ละบาป 
บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 9) รู้เพียรรู้พกัใหพ้อดี 

3. ผลสุขภาวะที�เปลี�ยนแปลงตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ  
ผลสุขภาวะที�เปลี�ยนแปลงของผูใ้ชห้ลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ส่วนใหญ่จะพบว่า มีการ

เปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ น ตั งแต่ในระดบัเบื องตน้ คือ โรคและหรืออาการเจ็บป่วยไม่สบายต่าง ๆ 
ทุเลา ดีขึ น สบาย เบากาย มีกาํลัง ระดับเบื องกลาง คือ สัมผสัได้ถึงพลงัชีวิตที�สมดุลหรือดีขึ น  
มีความสุขมากขึ น สามารถรู้จกั เขา้ใจ และลดละเลิกสิ�งที�เป็นพิษเป็นภยัให้กบัชีวิตของตนเองลงได ้
รู้จกัการใหแ้ละการเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือเกื อกูลผูอื้�น ทาํประโยชน์ตนเองพร้อมกบัช่วยเหลือผูอื้�น
และสังคมที�ไดมี้พฒันาตนต่อยอดมาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ จนถึงความสุขในระดบัสูงสุด ที�ได้
เสียสละอย่างเต็มที�ร้อยเปอร์เซ็น เพื�อฝึกฝนความเป็นพุทธะ ผูรู้้ ผูตื้�น ผูเ้บิกบาน ในตน พร้อมทาํ
ประโยชน์ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ ดว้ยการมี “ชีวิตที�พอเพียง เรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง” (สุขภาวะ
ดา้นร่างกาย) และ “จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�เป็นสุข” (สุขภาวะด้านจิตใจ มิตรสหายและสังคมสิ�งแวดลอ้ม 
(สังคม) และปัญญา (จิตวญิญาณ)) 

ซึ� งผูว้ิจยัไดบู้รณาการและพฒันาองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ เพื�อให้ประชาชนไดน้าํไป 
ใชเ้พื�อสุขภาพที�ดี ดงัรายละเอียดที�ไดน้าํเสนอในบทที� 5 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี  

สรุปสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ ทั ง 4 ดา้นจากการวเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลต่าง ๆ สรุปไดด้งันี   

1. ดา้นร่างกาย  
สุขภาวะทางกาย มีการเปลี�ยนแปลงเขา้สู่ภาวะปกติมากขึ น อาการเจ็บป่วยทุเลา ลดลง  

มีความรู้สึกสบาย มีกาํลงั โปร่ง เบากายมากกวา่เดิม และเมื�อเจ็บป่วยสามารถพึ�งตนและดูแลตนเอง
ได้ด้วยหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ เพื�อการพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ตอ้งไปพบแพทย ์
ลดปริมาณการใชย้าลงได ้หรือถึงระดบัที�เลิกการใชย้าลงไดเ้ด็ดขาด ลดหรืองดการทานเนื อสัตวไ์ด ้
ทานอาหารรสจืดลงได ้และพยายามทานอาหารผกัผลไมม้ากขึ น  

สุขภาวะทางกายในด้านเศรษฐกิจ มีการเปลี�ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั สามารถประหยดั
ค่าใช้จ่ายในปัจจยัสี� ที�เป็นสิ� งจาํเป็นในการดาํรงชีวิตประจาํวนัได้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการรักษา 
พยาบาล ลดหรืองดการใชย้า สามารถหลีกเลี�ยงการนาํยาเคมีเขา้ร่างกายได ้นอกจากนั น ยงัช่วยลด
ค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร และเครื�องนุ่งห่มได ้ส่งผลต่อสุขภาพกายที�มีพลงัมากขึ น ทาํกิจกรรมการงาน
ไดม้ากขึ น สุขภาพใจที�เป็นสุขมากขึ น ต่อยอดพฒันาสู่การเป็นจิตอาสา 
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2. ดา้นจิตใจ  
สุขภาวะทางจิตเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น บอกเล่าไดถึ้งความทุกขที์�ลดลง ความสุขที�

เพิ�มขึ น ความโปร่งโล่งเบาสบายใจ มีความเขา้ใจและวิธีการคิดพิจารณาจดัการความกลวัและ
ความเครียดที�เหมาะสมได ้(ไม่กลวัโรค ไม่กลวัตาย ไม่เร่งผล ไม่กงัวล) พิจารณาวางใจและยกจิตได้
สูงขึ น มีจิตที�อยากช่วยเหลือผูอื้�น มีความเชื�อมั�นและศรัทธาในแนวทางการแพทยว์ิถีพุทธ มีความ
เชื�อและเขา้ใจในกฎแห่งกรรมและผลของกรรมที�ชดัเจนมากขึ น มั�นใจในการมีและการใชชี้วิตที�เรียบง่าย
และพอเพียง และการนาํแนวทางการแพทยว์ถีิพุทธไปปฏิบติัต่อไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

3. มิตรสหายและสังคมสิ�งแวดลอ้ม 
สุขภาวะทางสังคมเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น มีจิตใจเอื อเฟื อเกื อกูลผูอื้�น ใชชี้วิตประหยดั

พอเพียง ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม บอกเล่าถึงความรู้สึกวา่สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
สุขภาวะทางสังคม เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น เชื�อมั�นในการเป็นหมอดูแลรักษาตนได ้

มีทกัษะการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพตนเอง ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและครอบครัวลดลงได ้ใชชี้วิตที�ประหยดั
พอเพียงและเรียบง่ายขึ น มีจิตใจเอื อเฟื อเกื อกูลผูอื้�น ให้คาํแนะนาํบอกต่อผูที้�สนใจหลกัการแพทย์
วิถีพุทธ อยา่งเขา้ใจสภาพจิตของผูที้�อยากหรือตอ้งการไดรั้บการแนะนาํช่วยเหลือ สามารถจดัสรร
เวลาช่วยเหลือผูอื้�นไดม้ากขึ นอยา่งเป็นสุข สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อ
ผูอื้�นมากขึ น 

4. จิตใจที�ดีงาม 
สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น ประเมินจากการบอกเล่า

และพฤติกรรมที�แสดงออกถึงความสามารถในการเขา้ใจชีวิต มีความเชื�อมั�นในคุณงามความดี 
การใหอ้ภยัการมีความหวงัมีความรักต่อตนเองและผูอื้�น  

สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น ไดศึ้กษาและเขา้ใจวิธีการ
ลดละเลิกกิเลส ที�สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และเห็นผลจากการปฏิบติัวา่กิเลสลดละเลิกไดจ้ริง มีพฤติกรรมที�
แสดงออกถึงความสามารถในการพฒันาดา้นศกัยภาพทางดา้นจิตวิญญาณอยา่งเต็มที� มีความเขา้ใจ
ชีวติ และชีวติที�เปลี�ยนแปลงไปในทางที�เจริญขึ น สามารถเห็นและลดความโลภ โกรธ หลงของตน
ไดอ้ย่างชดัเจน มีความเขา้ใจไดช้ดัเจนขึ นและเชื�อมั�นในเรื�องของกรรมและผลของกรรม (วิบาก)  
มีความเชื�อมั�นในการกระทาํและผลของการกระทาํเท่านั นที�จะส่งผลอยูต่ลอดเวลา การสร้างแต่คุณงาม
ความดี การให้อภยั มีความเมตตาต่อตนเองและผูอื้�น ดว้ยการทาํประโยชน์ให้ผูอื้�นไดอ้ยา่งเป็นสุข 
ให้ความสาํคญักบัพฒันาศกัยภาพทางด้านจิตวิญญาณอย่างเต็มที� โดยมาพฒันาตนเป็นจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธ เพื�อฝึกฝนความเป็นพุทธะ ผูรู้้ ผูตื้�น ผูเ้บิกบาน ในตน พร้อมทาํประโยชน์ช่วยเหลือ
มวลมนุษยชาติ 
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จากการศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง 
พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม ในประเด็น “สุขภาวะของผูใ้ช้
การแพทยว์ิถีพุทธ” ที�ได้บนัทึกไวจ้าํนวน 1,542 กรณีศึกษา พบว่าผูใ้ช้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ  
มีสุขภาวะเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ น ดว้ยองคป์ระกอบที�แตกต่างกนั ซึ� งสามารถสรุปเป็นหลกัปัจจยั
องคป์ระกอบการใชห้ลกัการแพทยว์ถีิพุทธ หรือ องคป์ระกอบการใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ ไดด้งันี   

1. การปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บาํเพ็ญบุญ การทาํจิตใจให้ผ่องใส (หยุดชั�ว ทาํดี  
ละบาป บาํเพ็ญบุญ คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี (มีศีล สมาธิ ปัญญา) ดว้ยการปฏิบติั
อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา 

2. การรักษาโรคหรืออาการไม่สบาย เป็นการรักษาที�ตน้เหตุของโรคหรืออาการไม่สบาย 
(ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในที�ทั งปวง (ข.ุธ.25/59) ละทุกขท์ั งปวงได ้เป็นความสุข (ข.ุธ.25/33) หรือคือ 
การดบัทุกข ์ใหด้บัที�เหตุแห่งทุกข ์เมื�อทุกขด์บั โรคก็จะดบั)  

3. ใชสิ้�งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกลต้วั ปลอดภยั และใชท้รัพยากรในทอ้งถิ�น 
4. หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เมื�อนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง สามารถหายไดจ้ริง และ

ไม่มีโทษหรือผลขา้งเคียงและพิษภยั (side effects) 
5. เห็นผลได้เร็ว ทาํเอาเองไดใ้นการรักษาโรคได้ทุกโรค คือ เห็นผลไดท้นัที ในขณะ 

ที�ทาํ หรือขณะที�รอส่งผล (หลงัการกระทาํแล้ว) โดยใช้เวลาที�น้อยทั งในขณะที�ทาํและขณะที�รอ
ส่งผล 

6. ความศรัทธา ผูใ้ช้มีศรัทธา ต่อตนเองว่าตนสามารถปฏิบติัได ้ต่อผูว้ิจยั (ผูบู้รณาการ
หลกัการวิถีพุทธ) และหมู่กลุ่มจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ (มิตรสหายสังคมสิ�งแวดลอ้มดี) และต่อหลกั
ปฏิบติั เทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เมด็) ความศรัทธานี ที�จะช่วยทาํใหห้ายโรคไดเ้ร็ว 

7. มีเทคนิคการทาํใจให้หายโรคเร็ว คือ อย่ากลัวโรค อย่ากลัวตาย อย่าเร่งผล และ 
อยา่กงัวล 

8. ทุกสิ�งทุกอยา่งในโลกนี มีแต่กรรมและวิบากเท่านั น ที�ส่งผลตลอดเวลา จึงตอ้งเรียนรู้
เรื�องกรรมและวบิากใหแ้จ่มแจง้  

9. การลดกิเลส (กามและอตัตา) ช่วยรักษาโรคได ้หรือ การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมจาก
พฤติกรรมที�เป็นโทษ มาสู่พฤติกิรรมที�เป็นประโยชน์ จะทาํให้โรคหรืออาการไม่สบายต่าง ๆ ลดลง 
ทุเลาได ้

10.  โรคทุกโรคสามารถรักษาให้หายได้ด ้วยเทคนิคการปรับสมดุลตามหลกัการ
แพทยว์ิถีพุทธ 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) เนื�องจากเป็นการรักษาที�ตน้เหตุของโรคหรืออาการไม่สบาย แต่
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ไม่ใช่จะใชไ้ดเ้หมือนกนัทุกคน ทั งนี ขึ นอยูก่บัเหตุปัจจยัองคป์ระกอบที�สังเคราะห์เป็นตน้เหตุขึ นมา
ของแต่ละคน สรุปเป็นตารางดงันี  

ตารางที� 14 แสดงความเหมือนและแตกต่างของสาเหตุของโรคและวธีิการรักษา 

              สาเหตุ     
โรค 

เหมือนกัน แตกต่างกนั 

เหมือนกนั 1. ใชว้ธีิการรักษาเหมือนกนั 2. ใชว้ธีิการรักษาแตกต่างกนั 
แตกต่างกนั 3. ใชว้ธีิการรักษาเหมือนกนั 4. ใชว้ธีิการรักษาแตกต่างกนั 

1. โรคเดียวกนั รักษาเหมือนกนั เนื�องจากสาเหตุเหมือนกนั 
2. โรคเดียวกนั รักษาต่างกนั เนื�องจากสาเหตุต่างกนั 
3. โรคต่างกนั รักษาเหมือนกนั เนื�องจากสาเหตุเหมือนกนั 
4. โรคต่างกนั รักษาต่างกนั เนื�องจากสาเหตุต่างกนั 

11.  ผูว้จิยั ไดป้ฏิบติัใหเ้ห็นวา่เป็น “ตวัอยา่งของผูที้�ปฏิบติัไดจ้ริง” ในองคป์ระกอบทุกขอ้
ขา้งตน้ที�ตรงกบัสาํนวนของหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ คือ “พึ�งตนและทาํตวัอยา่งที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา” 

 
สรุป 

การศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 
2538-2558 ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธสถาบนับุญนิยม ในประเด็น “สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ” 
มีขอบเขตดา้นพื นที�การศึกษาจากจดหมายเหตุ คือ เอกสารบนัทึกแบบต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ หนงัสือและ
แผ่นพบัที�เผยแพร่เกี�ยวกบัความรู้และหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ งานวิจยัเกี�ยวกบัหลกัการแพทยว์ิถี
พุทธ แบบบันทึกแลกเปลี� ยนประสบการณ์การใช้การแพทย์วิ ถีพุทธ แบบบันทึกข้อมูล 
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธหรือผูที้�ใช้การแพทย์วิถีพุทธ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากการแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์การใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ใบสมคัรและใบประเมินผลการอบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ 
การแลกเปลี�ยนประสบการณ์และขอ้มูลการดูแลสุขภาพผา่นสื�อออนไลน์ ทางเวปไซด์ ยทููป เฟสบุ๊ค 
ไลน์ และสื�ออิเล็คทรอนิคแบบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ถีิพุทธ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 

พบวา่ขอ้มูล “สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ” ที�ไดร้วบรวมจากบนัทึกประวติัศาสตร์ไว้
ในปีระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2558 มีจาํนวนทั งสิ น 63,399 รายการ และที�ไดน้าํมารวบรวมในงานวิจยั
ดุษฎีนิพนธ์ “จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ” นี  มีจาํนวน 1,542 กรณีศึกษา มีจาํนวนโรค
หรืออาการแสดงรวมจาํนวน 2,316 โรคหรืออาการแสดง  
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ผลสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธที�ไดม้าปรับภาวะร้อนเยน็ที�ไม่สมดุลตามหลกัการ
แพทยว์ิถีพุทธ ดว้ยเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) พบวา่สาเหตุหลกัที�ทาํให้เกิดโรคหรือ
อาการเจ็บป่วย ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธเกิดจาก 5 ประการใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) ความร้อนเยน็ไม่สมดุล
ดา้นวตัถุ 2) ทาํบาปหรืออกุศลกรรม 3) การไม่บาํเพญ็บุญกุศล 4) ความกลวั ความใจร้อน ความวิตก
กงัวล และความเศร้าหมอง และ 5) การคบมิตรสหายที�ไม่ดี การอยู่ในสังคมสิ�งแวดลอ้มไม่ดี โดย
สามารถแก้ไขโรคทุกโรคและอาการทุกอาการด้วยหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ได้เห็นผลสุขภาวะที�
เปลี�ยนแปลงไดใ้นทางที�ดีขึ นในแต่ละบุคคลในทั ง 4 ดา้น คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) มิตรสหายและ
สังคมสิ�งแวดล้อม (สังคม) 4) มีจิตใจที�ผาสุก (ปัญญา (จิตวิญญาณ) ที�เจริญขึ น) โดยมีการ
เปลี�ยนแปลงทางดา้นร่างกายในทางที�ดีขึ น คือ หายจากโรคหรืออาการแสดงจาํนวนร้อยละ 30.74 มี
การเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ นร้อยละ 59.67 ไม่มีการเปลี�ยนแปลง (หรือเท่าเดิม) ร้อยละ 0.13 
เปลี�ยนแปลงแบบแย่ลงร้อยละ 0.09 และไม่มีผลร้อยละ 9.37 ซึ� งถ้าบุคคลนั น ๆ ได้ปฏิบติัตาม
หลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ไดอ้ยา่งเชื�อมั�นไดจ้ริง และเมื�อนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเนื�องจนเขา้ใจถึงเรื�อง
ของกรรมและวิบาก (ผลของการกระทาํอย่างแจ่มแจง้) ก็จะสามารถพบกบัความสุขกายใจ เบาสบาย 
และมีกาํลงัได้อย่างผาสุก  อิ�มเอิบเบิกบานแจ่มใส 
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