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กรณีศึกษาที� 
3.53 นางสาวนราภทัร พนัธุศร  
หญิงไทย อายุ 45 ปี อาชีพเดิมนกักอลฟ์มืออาชีพ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
โรคมะเร็งเตา้นม 

 
วนัที�เขา้ค่าย 25-31 พฤษภาคม 2555 (ครั7 งที� 2) ที�ดอนตาล มุกดาหาร เก็บขอ้มูล วนัที� 28

พฤษภาคม 2555 
เป็นนกักอล์ฟมืออาชีพ เดินทางไปแข่งกอล์ฟทั�วเอเชียมาแล้ว เมื�อประมาณตน้ปี 2553

รู้สึกเหมือนมีกอ้น ๆ โตประมาณ 2 เซ็นติเมตร ใตร้าวนมซา้ย ก็ไปหาหมอประจาํตรวจ หมอบอกวา่
ไม่เป็นอะไร ก็ไม่ค่อยเชื�อ เนื�องจากเป็นคนรักษาสุขภาพ และเป็นคนช่างสังเกต และตวัเองรู้สึกว่า
พลงัชีวิตของตนลดลง จึงไปหาหมอทั7งที�โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลรัฐ อีกหลายแห่ง 
ตรวจทุกแห่งที�ไป ก็ให้คาํตอบเช่นกนัวา่ เป็นแค่กอ้นเนื7อธรรมดา ไม่มีเชื7อมะเร็ง คุณนิดก็ทาํใจยอมรับ 
แต่ก็ยงัไม่วางใจจนกระทั�งปลายปี 2553 ขณะไปแข่งกอล์ฟที�นครนายก ตอนยกไมก้อล์ฟหวดลูก 
รู้สึกปวดแปลบบริเวณรักแร้ก็ขอใหห้มอตรวจอีกที ผลออกมาก็ไม่มีอะไร ดว้ยความเชื�อมั�นวา่ตอ้งมี
อะไรบางอยา่งผดิปกติแน่นอน จึงขอใหคุ้ณหมอเจาะบริเวณรักแร้เอาเชื7อไปตรวจ คราวนี7ผลออกมา
วา่มีเชื7อมะเร็งอยู่จริง ก็ยอมนดัผ่ากอ้นเนื7อบริเวณเตา้นมไปตรวจ โดยวิธีการผ่าตดัที�ค่อนขา้งซับซ้อน 
เพราะเชื7อมะเร็งของคุณนิดอยู่ค่อนขา้งลึก เหมือนไข่ดาวที�ไข่แดงอยู่ค่อนขา้งลึก ดงันั7นเมื�อนํา 
ชิ7นเนื7อไปตรวจในครั7 งก่อน ๆ ที�ผ่านมาจึงไม่สามารถเจอเชื7 อมะเร็ง เพราะไม่ได้เจาะลึกพอ 
ขบวนการผ่าตดัต้องใช้ความระมดัระวงั และใช้เวลาค่อนข้างนาน ต้องเปิดแผลค่อนข้างกวา้ง 
และเป็นชั7น ๆ จนเจอ เมื�อเจอตอ้งนาํชิ7นเนื7อไปตรวจว่ามีเชื7อมะเร็งหรือไม่ พอรู้ว่ามีก็ทาํการผ่า 
กอ้นเนื7อทั7งกอ้นนั7นออกในเวลาเดียวกนั หลงัการผ่าตดัผ่านพนัไปก็นัดไปตรวจทุก ๆ เดือนและ 
ทาํเคมีบาํบดัอีก 6 ครั7 ง ซึ� งเหตุการณ์ครั7 งนี7ทาํให้คุณนิดรู้สึกผิดหวงั กบัการวินิจฉยัเพียงเปลือกนอก
ของคุณหมอปัจจุบนั ที�ไม่ยอมรับฟังความรู้สึกผดิปกติของคนไข ้

ตั7งแต่แรก ทาํใหเ้วลาผา่นไปถึง l ปี กวา่จะเจอ ในระหวา่งที�ตอ้งไปเจอหมอทุก ๆ เดือน 
คุณนิดจะตอ้งโดนเจาะเลือดทุกครั7 ง จนมีความรู้สึกกลวัเขม็ฉีดยามาก ระหวา่งนี7ก็ไดไ้ปทาํการรักษา
แนวชีวจิตที�บลัวปีระมาณเกือบ l0 ดือน ก็รู้สึกดีขึ7นเล็กนอ้ย เสียค่าใชจ่้ายไปไม่นอ้ย หลงัจากการ
ผา่ตดัผา่นไปได ้ l ปีกบั 3 เดือน ค่าของมะเร็งเริ�มปรากฏมาอีก คุณนิดก็รู้วา่การรักษาแผนปัจจุบนั
ไม่ไดเ้ป็นคาํตอบสุดทา้ยของการรักษาเสียแลว้ ดงันั7นเมื�อหมอนดัใหไ้ปทาํเคมีบาํบดัอีกครั7 ง คุณนิด
ก็ใชค้วามกลา้หาญ ปฏิเสธคุณหมอไป หนัมาดูแลตวัเองตามแนวธรรมชาติโดยการใชส้มุนไพร  
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การแกไ้ข: พอดีนอ้งสาวเพื�อนซึ�งเคยเขา้ค่ายคุณหมอเขียวแนะนาํใหม้าเขา้ค่าย ก็เปิด Net 
ดูขอ้มูล ก็เริ�มดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด ทานอาหารฤทธิM เยน็ ส่วนการทานมงัสวรัิตินั7นไดป้ฏิบติัมา
ตั7งแต่พอรู้วา่เป็นมะเร็งแลว้ รู้สึกร่างกายดีขึ7น ก็มาเขา้ค่ายครั7 งแรกในช่วง l2-l8 มีนาคม 2555 ปฏิบติั
ตามที�ค่ายนาํทาํ อาการดีขึ7นตามลาํดบั หลงัเขา้ค่ายได ้2 วนั ตอนทาํ ดีทอ็กซ์ตามปกติ ไดป้รากฏสิ�ง
แปลกเกิดขึ7น คือ มีกอ้นเม็ดเลือดสีแดงเป็นเมด็ ๆ ออกมาดว้ย 2 กอ้น ทาํใหคุ้ณนิดยิ�งมั�นใจในการ
รักษาในแนวของคุณหมอเขียวมากยิ�งขึ7น 

ก็ตามมาเขา้ค่ายอีกเป็นครั7 งที� 2 (ช่วง 25 เมษายน-3 พฤกษภาคม 2555) และไดจ้องค่าย
พระไตรปิฎก 30 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม ไวด้ว้ยต่ออีก ทุกวนันี7 คุณนิดไดป้ฏิบติัตามยา 9 เม็ดของ
คุณหมออยา่งเคร่งครัด ประกอบกบัการไดส้ัมผสักบัคุณนิดนั7นก็ไม่แปลกใจ เพราะโดยเนื7อแทเ้ป็น
คนที�ใจบุญสุนทานมากพอควร วิบากบุญย่อมส่งเสริมให้เป็นผูที้�สามารถหาหนทางแห่งการดบัทุกข์
ครั7 งนี7ไดอ้ยูแ่ลว้  

ไดติ้ดตามข่าวมาเรื�อย ๆ ทราบวา่ระยะหลงั ๆ คุณนิดทุ่มเทในการเตรียมสถานที�หลงับา้น
ที�ลาํปาง เพื�อทาํเป็นค่ายยอ่ยเล็ก ๆ จึงทาํใหมี้เวลาพกัผอ่นดูแลตวัเองนอ้ย ก็เลยทาํให้ร่างกายอ่อนแอ
ลงสุขภาพแย่ลง จนกระทั�งไดข้่าวอีกครั7 งว่าคุณนิดไม่ประสงค์จะเก็บสังขารเดิม ซึ� งทรุดโทรมจน 
ไม่สามารถฟื7 นกลบัมาได ้จึงขอวางขนัธ์วางร่างเองไปอย่างสงบอย่างมีสติ ขออนุโมทนาบุญที� 
คุณนิดไดทุ้่มเทเพื�อทิ7งไวต่้อบุญใหเ้พื�อนร่วมโลก วญิญานของคุณนิดจะตอ้งไปสู่ภพภูมิที�ดีกวา่ค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.54 นายชูชาติ สุทธิโอสถ 
ชายไทย อาย ุ61 ปี 
อ.เมือง จงัหวดัภูเก็ต 

 
โรคหรืออาการ  มะเร็งต่อมนํ7าเหลือง (Non-Hodgkin’s lymphoma) 
ตน้เดือนมิถุนายน 2550 มีตุ่มบวมบริเวณลาํคอทั7ง 2 ขา้ง และโตขึ7นเรื�อย ๆ อยา่งรวดเร็ว 

จึงไปใหห้มอตรวจที�โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หมอจะขอผา่เอาชิ7นเนื7อไปตรวจ แต่กวา่จะทราบผล
อาจใชเ้วลาเกือบ 2 อาทิตย ์ ประเมินดูแลว้อาจเป็นอนัตรายจากการบวมผดิปกติที�คอ เลยขอใหห้มอ
ส่งเคสต่อไปที�โรงพยาบาลจุฬาฯ กรุงเทพฯ  

วนัที� 18 มิถุนายน 2550 ผลการตรวจพบวา่เป็นมะเร็งต่อมนํ7าเหลืองขั7นที� 3 (Non-Hodgkin’s 
Lymphoma) ขนาด 0.5-2.2 เซ็นติเมตร คุณหมอแนะนาํใหรั้กษาโดยวธีิเคมีบาํบดั และยงัไดเ้สนอให้
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ใชคู้่กบัยา Mabcampth ซึ� งตอ้งสั�งซื7อจากสิงคโปร์ และเป็นยาที�แพงมาก ชุดหนึ�งมี 8 เขม็ ราคา
ประมาณ 6 แสนบาท เป็นยาที�สามารถป้องกนัการกลบัมาของมะเร็งค่อนขา้งจะไดผ้ล (จากผลการ
ทดลองกบัคนไขอื้�น ๆ) จึงตกลงทาํตามที�คุณหมอแนะนาํ และนดัทาํเคมีบาํบดัวนัรุ่งขึ7น พอดีก่อน
จะใหเ้ริ�มให้เคมีบาํบดั มีคนแนะนาํยาชนิดหนึ�งที�ซื7อมาจากญี�ปุ่น ชื�อ Lentin Plus 1000 สกดัจากเห็ด
ชนิดหนึ�งของญี�ปุ่น ช่วยสร้างเมด็เลือดขาว ทาํใหร่้างกายแขง็แรงก่อนใหเ้คมีบาํบดั ซึ� งก็ช่วยไดใ้น
ระดบัหนึ�ง เพราะหลงัการใหเ้คมีบาํบดั คนป่วยไม่มีอาการแพย้ามากนกั และสามารถรับเคมีบาํบดั
ตามกาํหนด โดยไม่มีปัญหาเรื�องจาํนวนเมด็เลือดขาวและเกล็ดเลือดตํ�า 

เมื�อการใหเ้คมีบาํบดัผา่นไปจนครบคอร์ส และทาํ CT-Scan อีกครั7 ง ในเดือนตุลาคม 2540 
ผลออกมาเป็นที�น่าพอใจ คือ กอ้นมะเร็งหายไปเกือบหมด ยงัมีเหลืออยูบ่า้งแต่ไม่ไดโ้ตขึ7น เมื�อเสร็จ
การให้เคมีบาํบดั ก็เริ� มให้ตวัยา Mabcampth แต่ให้ไปได้เพียง 3 เข็ม ผูป่้วยรู้สึกค่อนขา้งทรมาน  
จึงขอคุณหมอหยุดยา และจากนั7นก็กลบัมาคอย Check up ตามที�คุณหมอนดั ช่วงแรก ๆ เดือนละครั7 ง 
ต่อมาก็ห่างเป็น 3 เดือนครั7 ง และทุก 6 เดือนครั7 ง ใช้เวลาไปทั7งสิ7น ประมาณ 5 ปี รวมเวลาที�ทาํ 
CT-Scan 2 ครั7 งดว้ย เสียเงินไปเกือบลา้นบาท (ไม่รวมบางรายการที�เบิกผา่นประกนัสังคม) 

ในระหวา่งนั7น ตอนตน้ปีของ 2553 ผูป่้วยไดเ้ป็นโรคงูสวดัอยา่งรุนแรงที�บริเวณใบหนา้
ดา้นขวา จึงไปหาหมอรับยามาทาน ก็ไม่ค่อยหาย รักษาอยูห่ลายวธีิเป็นเวลาเกือบเดือน จึงทุเลาลง 
และใชเ้วลาในการทาํกายภาพบาํบดัอยูป่ระมาณ 2 เดือน ถึงกระนั7นใบหนา้บริเวณปากก็ยงัเบี7ยวอยู่
เล็กนอ้ย 

การแกไ้ข: เริ�มมารู้จกัแพทยว์ิถีธรรมในราวกลางปี 2553 ที� จงัหวดัภูเก็ตไดเ้ขา้ค่ายสุขภาพ
พึ�งตนที�จงัหวดัภูเก็ตเป็นครั7 งแรก โดยเพื�อนขอใหช่้วยไปส่งเขา้ค่ายสุขภาพที�นอกเมือง และบงัเอิญ
ไดย้นิประโยคทองจากอาจารยห์มอเขียววา่ “ผูป่้วยโรคที�เป็นมะเร็งแลว้ไปรับเคมีบาํบดัมา และคิด
วา่ตวัเองหายดีแลว้ อยา่เพิ�งวางใจเพราะถา้ไม่รู้จกัอาหารฤทธิM ร้อนฤทธิM เยน็ ก็อาจเป็นมะเร็งอีกครั7 ง 
หรือเป็นโรคอื�น ๆ เช่น งูสวดัได”้ 

และนี�คือจุดเริ�มตน้ของการใชชี้วติในแนวแพทยว์ถีิธรรม โดยเริ�มปั�นนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด
ไวดื้�มแทนนํ7า (ตอนนั7นทาํค่อนขา้งเขม้ขน้เพราะเขา้ใจวา่สามารถฟื7 นฟูเซลลแ์ละซ่อมสร้างเซลลจ์าก
การใหเ้คมีบาํบดัได)้ ปรากฎวา่ค่าผลเลือดต่าง ๆ โดยเฉพาะเมด็เลือดขาวดีขึ7นมาก (โดยเปรียบเทียบ
กบัค่าผลเลือดก่อนดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด เมื�อวนัที� 12 มกราคม 2554 กบัผลหลงัจากดื�มไป
ระยะหนึ�ง วนัที� 29 มกราคม 2554 และค่าผลเลือดในช่วง 6 เดือนที�ไม่ค่อยไดดื้�ม ตามที�แนบมาดว้ย) 
จึงเป็นหลกัฐานยนืยนัวา่ การดื�มนํ7าสมุนไพรเพื�อปรับสมดุลในร่างกายมีผลต่อค่าผลเลือดจริง ๆ 
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นอกจากดื�มนํ7 าสมุนไพรแลว้ ผูป่้วยยงัทาํดีท็อกซ์ในบางวนัด้วย แต่เนื�องจากระยะหลงั
ภรรยาไม่ค่อยอยูบ่า้น เพราะไปเป็นจิตอาสาแพยว์ถีิพุทธเต็มตวัเพื�อนาํความรู้ที�ไดศึ้กษาไปช่วยผูอื้�น 
อีกทั7งผูป่้วยเห็นวา่ตวัเองหายดีแลว้ ก็กลบัไปทาํงานหนกัเหมือนเดิม  

ใชชี้วติแบบเดิมเหมือนเมื�อก่อนเป็นมะเร็ง ดงันั7นจึงไม่ไดรั้บสิ�งที�เป็นประโยชน์เขา้ และ
ระบายพิษออกจากร่างกาย หลงัจากที�เป็นมะเร็งครั7 งแรกเมื�อ 8 ปีที�แลว้ ผูป่้วยก็เป็นโรคมะเร็งอีกครั7 ง 
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ผลการตรวจสุขภาพทางหอ้งปฏิบติัการ 
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การรักษาโรคมะเร็งต่อมนํ7าเหลือง ครั7 งที� 2 ตามแนวทางทางแพทยว์ถีิธรรม  
ในราวกลางเดือนมกราคม 2558 ผูป่้วยมีต่อมขึ7นบริเวณลาํคอทั7ง 2 ขา้งใกล ้ๆ ต่อมทอนซิล  

1 อาทิตยต่์อมา ต่อมก็เริ�มโตอยา่งรวดเร็ว และนูนออกมาบริเวณคอดา้นนอก บริเวณขา้งหูทั7ง 2 ขา้ง 
บริเวณดา้นหลงัศีรษะ บริเวณขาหนีบ โดยจะเป็นมากตามร่างกายดา้นขวา มีอาการปวดเพิ�มขึ7นเรื�อย ๆ 
จึงตดัสินใจเขา้โรงพยาบาลประจาํจงัหวดั ระหว่างรอหมอเชี�ยวชาญเฉพาะทางอยู่ 2 วนั ผูป่้วยมี
อาการปวดมากจนนอนไม่หลบั ตอ้งนั�งหลบัทั7งกลางวนัและกลางคืน ผูช่้วยจึงตดัสินใจเลือกรักษา
ตวัตามแนวแพทย์ทางเลือก เพราะทราบดีถึงความทรมานจากพิษร้อนต่อร่างกายจากการให ้
เคมีบาํบดัเมื�อครั7 งก่อน และก็ขอคุณหมอออกจากโรงพยาบาลกลบับา้น มาเริ�มรักษาตามแนวทาง
แพทยว์ถีิธรรม 

วนัที� 18 มกราคม 2558 
1. เริ�มทาํนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดใหค้นไข ้ (ใบยา่นาง รางจืด ใบเตย อ่อมแซบ หญา้

ปักกิ�ง เสลดพงัพอนตวัเมีย ตน้อ่อนขา้วสาลี นํ7านมราชสีห์ และหยวกกลว้ย) โดยให้คนไขดื้�มไปชา้ ๆ
ประมาณ 2 แกว้ เพื�อปรับสมดุลภายในร่างกายที�ร้อนจดั จากการอกัเสบของต่อมนํ7าเหลืองและจาก
พิษของมะเร็ง 

2. คนไขดี้ทอกซ์ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7าเปล่า 

3. กวัซาบริเวณหลงัคนไข ้ เพื�อระบายพิษทางผวิหนงั ฟอกเลือดเสียออกจากร่างกาย 
และรับออกซิเจนเขา้ไปสร้างเลือดดี 

4. คนไขดื้�มนํ7าถ่านผสมนํ7าหลงัทาํดีทอ็กซ์ 

5. คนไขท้านอาหารปรับสมดุล (เนน้ผกัผลไมฤ้ทธิM เยน็) ทานขา้วกบัเกลือ และผกัฤทธิM
เยน็ลวก 

6. คนไขพ้กัผอ่น ในคืนแรกเริ�มหลบัไดบ้า้ง มีตื�นลุกขึ7นมานั�งหลบั สลบักนับา้ง 

วนัที� 19 มกราคม 2558 
1. ปลุกคนไขตื้�นนอน 06.00 น. เนื�องจากคนไขน้อนไม่ค่อยหลบั จึงไม่สามารถตื�นเร็ว

กวา่นี7  เปิด CDกดจุดลมปราณและกายบริหารโยคะใหค้นไขท้าํตาม 

2. ทํานํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดให้คนไข้ดื�ม 1 แก้ว ตามด้วยผลไม้หลาย ๆ ชนิด  
(เนน้ผลไมฤ้ทธิM เยน็) 

3. ปั�นผกัผลไมใ้หค้นไขท้านทั7งกาก แลว้ก็ใหท้านขา้วตม้ลา้งพิษ (ใชผ้กัฤทธิM เยน็ 90% 
ฤทธิM ร้อน 10%) ระหวา่งนี7ก็เปิดคลิปกลไกการเกิดและการหายของโรค ยา 9 เมด็และนํ7าปัสสาวะ 
ใหค้นไขดู้ คนไขก้็ดูไปหลบัไป สังเกตวา่ในช่วงเชา้ อาการบวมลดลง ความร้อนตามตวัคนไขล้ดลง 

4. คนไขท้าํดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
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5. คนไขดื้�มนํ7าสมุนไพร ทานผลไมฤ้ทธิM เยน็ ส้มตาํสุขภาพ ต่อดว้ยอาหารเที�ยงเป็นขา้ว
คลุกเกลือ และผกัลวกเหมือนเดิม วนันี7 มีนํ7าซุป และถั�วเขียวตม้ใม่ใส่นํ7าตาลดว้ย ระหวา่งนี7ก็เปิด
คลิปแชร์ประสบการณ์ของคนไขร้ายอื�น ๆ ใหฟั้ง คนไขก้็ฟัง ๆ หลบั ๆ ตื�น ๆ ตลอดโดยพยายามนั�ง
ฟังและทาํกวัซาดว้ยตวัเองรอบ ๆ กอ้นมะเร็งไปดว้ย ดื�มนํ7าถ่านสลบันํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็ปั�นสด ๆ 
คนไขน้อนหลบักลางวนับ่อย ๆ ตลอดทั7งวนั 

6. ช่วงบ่ายคนไขห้ยอดหู หยอดตา หยอดจมูก หยอดคอ แลว้พอกทาบริเวณศีรษะ คอ 
ขาพบั ดว้ยกากสมุนไพรฤทธิM เยน็ผสมผงถ่าน นํ7ามนัเขียว นํ7ายา่นางสกดั ทิ7งไวจ้นแหง้ ลา้งออก 
แลว้กวัซาทั�วร่างกาย คนไขท้าํพลาง หลบัไปพลาง 

7. ทาํนํ7 านมธัญพืชให้คนไขท้านเป็นอาหารเยน็ เพื�อให้พกัผ่อนนอนหลบักลางคืนได้
เต็มที�  ไม่ต้องลุกขึ7 นมานั�งหลับบ่อย ๆ แต่คนไข้ปัสสาวะบ่อย ได้แนะนําให้คนไข้ทดลองดื�ม 
นํ7าปัสสาวะ 

วนัที� 20 มกราคม 2558 

8. ปลุกคนไขตื้�นเวลา 05.00น. ฝึกคนไขดื้�มปัสสาวะ ฝึกลมหายใจ กดจุด โยคะ ใชเ้วลา
ประมาณ 2 ชั�วโมง ฝึกทาํนํ7าสมุนไพรดื�มเอง ใหช่้วยทาํนํ7 าผลไมปั้�น สอนใหท้าํขา้วตม้ลา้งพิษ และ
ทานอาหารตามลาํดบั 

9. คนไขท้าํดีทอกซ์เสร็จ พอกดว้ยสมุนไพรบริเวณที�ปูดออกมา สังเกตวา่ส่วนที�นูนเริ�ม
ยบุลงไม่วา่บริเวณคอ หวั ขา้งหู และขาพบั ลองเอามือคลาํดูก็เป็นกอ้นเล็กลงอยูข่า้งใน อาการเจบ็
หายไประหวา่งนั7นคนไขห้ลบั ๆ ตื�น ๆ 

10. เสร็จจากการพอก ใหค้นไขท้าํกวัซาดว้ยตวัเองทั�วทั7งตวั คนไขห้ลบั ๆ ตื�น ๆ เป็น
ระยะ ๆ  

11. สอนคนไขท้าํอาหารเที�ยง วนันี7 เริ�มทาํกบัขา้วใหท้านบา้ง คงรสชาติไวที้� 20 % และ
เนน้อาหารฤทธิM เยน็ อธิบายใหค้นไขถึ้งสาเหตุที�ใหเ้คี7ยวอาหารใหล้ะเอียด และสอนใหท้านอาหาร
ตามลาํดบั เพื�อเซลลร่์างกายจะนาํไปใชไ้ดง่้ายและรวดเร็ว ช่วยในการสร้างเซลลดี์ใหแ้ขง็แรงและ
กาํจดัเซลลม์ะเร็งออกจากร่างกายไดดี้ คนไขท้านอาหารเสร็จก็ใหพ้กัผอ่น 

12. ช่วงบ่ายให้คนไขช่้วยเตรียมสมุนไพรสําหรับใช้ตม้แช่มือแช่เทา้ เนื�องจากช่วงกลางวนั
อากาศร้อนมาก จึงให้คนไขแ้ช่มือแช่เทา้ในอุณหภูมิที�ไม่ร้อนมากนกั ระหว่างแช่ก็ให้เอาผา้ชุบนํ7 า
สมุนไพรโพกไวที้�ศีรษะ กนัไม่ใหค้วามร้อนตีขึ7นบนศีรษะ 

13. แช่มือเทา้เสร็จใหค้นไขเ้อานํ7 าสมุนไพรที�เหลือไปอาบ คนไขรู้้สึกสบายตวัขึ7น จึงขอ
อนุญาตแต่งตวัไปทาํงานโดยเอานํ7าสมุนไพรและนํ7าถ่านไปดื�มดว้ย 
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หลงัจากที�ใชห้ลกัการทาํความสมดุลให้ร่างกาย ดว้ยการเอาสารอาหารที�ดีและเหมาะสม
เขา้ไปในร่างกาย และเอาพิษออกด้วยเทคนิคยาทั7ง 9 เม็ดขา้งตน้ของแพทยว์ิถีธรรม มาเป็นเวลา
ประมาณ 2 วนักว่า อย่างเต็มรูปแบบ อาการโดยทั�วไปของคนไขดี้ขึ7นสดชื�นขึ7น อาการบวมของ
ต่อมนํ7 าเหลืองหายไป (ดูไดจ้ากรูปที�แนบมาดว้ย) อาการเพลียน้อยลงทาํให้คนไขม้ีความมั�นใจ 
ในการนาํศาสตร์นี7ไปใชต่้อไป 

จนถึงวนันี7คนไขก้็ยงัคงใชชี้วิตไดต้ามปกติ ไปทาํงานทุกวนัตั7งแต่เชา้ถึงเยน็ และไดพ้ยายาม
ค่อย ๆ ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการดาํรงชีวติเขา้สู่แนวทางของแพทยว์ถีิธรรมมากขึ7น ที�เห็นไดช้ดัเจน
คือ การรับประทานอาหาร คนไขส้ามารถทานรสจืดได ้งดเนื7อสัตวเ์กือบ 100 % ดื�มนํ7 าสมุนไพร  
ทาํดีท็อกซ์ทุกวนั รับประทานอาหารปรับสมดุล ทานอาหารรสจืดและทานอาหารตามลาํดบัได ้ 
นี�เป็นตวัอยา่งหนึ�ง ของคนไขที้�สามารถ “เป็นหมอดูแลตวัเอง” ได ้

 

 

ภาพก่อน – หลงัการรักษาดว้ยหลกัการแพทยว์ถีิธรรม 
ก่อนการรักษา (วนัที� 18 มกราคม 2558) หลงัการรักษา (วนัที� 21 มกราคม 2558) 

  
 

อาการบวมบริเวณขาพบัดา้นขวา 
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การรักษาดว้ยวธีิธรรมชาติของแพทยว์ถีิธรรม 
 

 
 

ยาเมด็ที� 4 การแช่มือ แช่เทา้ ดว้ยนํ7าสมุนไพรที�ถูกกนักบัภาวะร่างกาย ณ ขณะนั7น 
 

 
 

ยาเมด็ที� 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล (หลงัจากอาการบวมยบุแลว้) 
 

 
 

ผลการตรวจสุขภาพจากทางหอ้งปฏิบติัการ 
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กรณีศึกษาที� 
3.55 นายณฐัธนะพงศ ์กลัยกรจิระกุล 
ชายไทย อาย ุ53 ปี 
จงัหวดักระบี� 
 

มีอาการกรดไหลยอ้น ดื�มนํ7 าผสม 4x100 (นํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7ามนัเขียวและ 
ผงถ่าน) แลว้หายไอ คนัในคอ ตลอดเวลา ขดูกวัซา แลว้หายคนัหูไดย้นิไม่ค่อยชดั อึดอดั ไม่โล่ง 
หยอดหูดว้ยนํ7าสกดัยา่นางแลว้โล่ง ฟังชดัเจน 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.56 นายหสันยั รักขติวงษ ์
ชายไทย อาย ุ55 ปี 
 

เป็นลมพิษผื�นคนัเรื7 อรังมานานถึง 20 ปี ขึ7นตามตวัและใบหนา้ รู้สึกปวดแสบปวดร้อน 
บวม คนัมาก ๆ ปวดร้อนอยูใ่ตผ้วิหนงั ผื�นเริ�มแรกจะมีขนาดเล็กหรือบางทีก็ใหญ่เป็นปื7 นประมาณ 
1-2 ชั�วโมง จึงจะทุเลาลง ตอ้งไปหาหมอทุกสัปดาห์ กินยาแกแ้พม้าเป็นเวลา 20 ปี จ่ายยาเดือนละ
ประมาณหนึ�งพนักวา่บาท ตลอดเวลายี�สิบปีมานี7ตอ้งจ่ายถึงจาํนวน 240,000 บาท  

ไปเขา้ค่ายที�สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร เมื�อวนัที� 19-25 กรกฎาคม
2554 ลมพิษมนัจะกาํเริบในตอนกลางคืนทุก ๆ คืนที�อยู่ในค่าย คุณหมอเขียวท่านจะให้คาํแนะนาํ
และให้กาํลงัใจผมเสมอ ท่านบอกว่าผมตอ้งต่อสู้ด้วยความอดทนกบัมนั เพราะมนัสะสมอยู่ใน
ร่างกายมาเป็นเวลานาน จะใช้เวลาเพียง 2-3 วนัคงเป็นไปไดย้าก ตอ้งอดทนจนกวา่จะไดช้ยัชนะ
จนถึงที�สุด ช่วงชีวิตที�อยู่ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 7 วนั นับเป็นช่วงเวลาที�ทุกข์ทรมาน 
เนื�องจากผมอยูใ่นช่วงของการลา้งพิษ ร่างกายจึงดนัพิษออกทุก ๆทาง รวมทั7งการขบัพิษทางผิวหนงั 
ตอ้งใชว้ธีิการอื�น ๆ หรือยา 9 เมด็ขอ้อื�น ๆ เขา้ช่วยดว้ย” 

ผมดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด ทาํกวัซา ทาํดีทอ็กซ์เชา้-เยน็ รับประทานอาหารปรับสมดุล 
แช่มือแช่เทา้ พอกทา อบสมุนไพร หยอดหูหยอดตา หยอดจมูก ก่อนนอน และดื�มนํ7 ายาวเิศษของ
พระพุทธเจา้หรือนํ7าปัสสาวะทุก ๆ เชา้เป็นประจาํอาการไม่สบายก็ดีขึ7นตามลาํดบั จากที�กลบัมาจาก
ค่าย จะมีอาการกาํเริบในตอนกลางคืนและเชา้มืดเป็นประจาํ แต่ถึงตอนนี7  ณ ปัจจุบนันี7นั7นอาการดี
ขึ7นมากจนบางวนัแทบจะไม่มีอาการอะไรเลย ผมรู้สึกดีมาก ๆ ที�ไม่ตอ้งไดพ้ึ�งยาแกแ้พอี้ก 
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กรณีศึกษาที� 
3.57 เสริมศรี ชวนิสากุล 
หญิงไทย 

จงัหวดัตรัง 
 
เป็นภูมิแพ ้ถา้อากาศร้อนหรือวา่เราออกกาํลงักาย ร่างกายเราอุ่นขึ7นกวา่อุณหภูมิปกติ ก็จะ

เป็นจุดแดง ๆ คนั ๆ ลายไปทั�ว ปวดแสบปวดร้อน หลงัจากไปเขา้คอร์สหมอเขียว ไดดี้ทอ็กซ์ดว้ย  
แต่ช่วงแรก ๆ ไปที�หมอเขียวกินมงัสวรัิติ พอกลบัมากินไก่ก็เป็นฝีแบบไม่มีหวั เป็นไต ๆ เป็นหวั
ขึ7นมาแค่นิ7วกอ้ยแบบดา้นไม่เจบ็แต่คนั วนัสองวนัก็จะยบุหายไปเพราะเราไม่กินไก่นาน ๆ กินที  
ก็จะปูดขึ7นตอนนี7ทานเนื7อสัตว ์30% 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.58 เพญ็นภา ทิพยท์อง 
หญิงไทย อาย ุ38 ปี 

จงัหวดัตรัง 
 
เป็นโรคภูมิแพ ้นํ7าเหลืองไม่ดี เป็นฝีบ่อย โดนฝุ่ นแลว้คนั บวมตามต่อมนํ7 าเหลือง คอบวม 

เป็นแผลในปาก ร้อนในตลอด ผดผื�น ปวดเข่า พอมารู้จกัหมอเขียวก็ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
ดีทอ็กซ์ โยคะ กวัซา อาการดีขึ7น ปวดไมเกรนอยูแ่ต่ไม่หนกัเหมือนก่อน ลูกชายเป็นโรคขี7 หูตนั ตอ้ง
ไปหาหมอเสียค่าแคะแพง ๆ พอใชน้ํ7 าสกดัยา่นางหยอด ก็หลุดเองไม่ตอ้งไปหาหมอเสียเงินแพง ๆ 
เดีqยวนี7 ทาํอาหารฤทธิM เย็นให้ลูก เวลาคนในครอบครัวป่วยก็ดูแลเอง ไม่ตอ้งไปหาหมอประหยดั
ค่าใชจ่้ายไดเ้ยอะ ความสุขในครอบครัวกลบัคืนมา  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.59 ฝน  
หญิงไทย อาย ุ35 ปี 
จงัหวดัชุมพร 
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เป็นโรคแพอ้ากาศ ถา้อากาศเปลี�ยนก็จะไอ จาม เป็นหวดั นํ7ามูกเขียวเลย เป็นเสลดดว้ย 
แพส้ารเคมีดว้ย มาค่ายหมอเขียวดีทอ็กซ์เป็นหลกั ดีท็อกซ์นี�รู้สึกตวัเองทาํแลว้ใหผ้ลไว รับประทาน
อาหารปรับสมดุล กวัซา กดจุด แช่มือแช่เทา้ไม่ค่อยทาํ พอกก็มีบา้งเป็นบางครั7 ง ตอนนี7 เป็นหลาย
โรค แต่ไม่กินยาอะไรเลย ทานเจมา 6 ปีแลว้ค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.60 นางปนดัดา สิงห์โต 
หญิงไทย อาย ุ38 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

 แพอ้ากาศเยน็ ฝุ่ นละออง คดัจมูก จาม มีนํ7ามูก ปวดหวั ปวดหวัหายใจ เป็นภาวะร้อนเยน็
พนักนั มีภาวะร้อนเกิน ทอ้งผกูดว้ย ฉี�บ่อยตอนดึก ทาํให้หลบัไม่เตม็ที� อ่อนเพลีย ไม่มีเรี�ยวไม่มีแรง 
ใจร้อน เคร่งเครียด ใชค้อมพิวเตอร์เยอะ ทานผงชูรส ทานรสจดั ชอบกินกาแฟ เบเกอรี�  เนื7อ นม ไข่ 
ไม่มีความสุขในการทาํงาน โมโหเพื�อนร่วมงาน  

เมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2555 ไดเ้ขา้คอร์สอบรมสุขภาพ 1 วนั ที�กรุงเทพ ฯ ใชก้วัซาที�แผน่
หลงัอยา่งละเอียด กินอาหารลา้งพิษแบบในค่าย ทาํสมุนไพรฤทธิM เยน็สดทุกวนั หยอดหูหยอดตา
ดว้ย บางวนัก็ไดพ้อกหนา้ แต่ไม่ประจาํ กดจุดลมปราณไปนิดหน่อย ทาํดีทอ็กซ์ แช่มือแช่เทา้ดว้ย 
ทาํแบบนี7 ทุกวนั บางวนัก็ทาํหลายอยา่ง  

อาการดีขึ7นมาก ถ่ายเองไดโ้ดยที�ไม่ไดกิ้นยา อาการคดัจมูกเบาลง หายใจไดเ้ร็วขึ7น กวัซา
ที�หวัคิ7วและที�จมูก อาการหายเร็วมาก ยงัจามอยูแ่ต่ไม่เหมือนเมื�อก่อน คือจามแลว้จมูกโล่ง เมื�อก่อน
ยิ�งจามยิ�งแน่นจมูก หายใจไม่ออก มีความสุขกบัชีวติมากขึ7น  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.61 นางสาวแก่นแกว้ แซ่ตู ้
หญิงไทย อาย ุ48 ปี 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 

โรคหรืออาการ มะเร็งตบั  
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วนัที�เขา้ค่าย 20-26 มีนาคม 2555 (ครั7 งที� l) ที�ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี เก็บขอ้มูลวนัที� 23 มีนาคม 2555 

เมื�อเดือนกุมภาพนัธ์ ที�ผา่นมารู้สึกอ่อนเพลียมาก ก็ไปตรวจที�โรงพยาบาลศิริเวช หมอ
บอกวา่เป็นมะเร็งตบั ก็ตกใจมาก ไดแ้นะนาํใหไ้ปที�ศูนยม์ะเร็งแห่งชาติที�โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ที�กรุงเทพ ฯ ก็ไป โดยหมอใหน้ํ7าเกลือและนดัไปให้เคมีบาํบดัประมาณ l4 มีนาคม 

การแกไ้ข: พอดีพี�สาวแนะใหล้องมาเขา้ค่ายของหมอเขียวดู ก็เลยขอเลื�อนนดัหมอ 
วนัแรก ทอ้งอืดมาก นอนตลอดเวลาเพราะเพลียและลุกไม่ขึ7น รอบเอววดัได ้33 นิ7ว ไม่มีแรง 

ใหดื้�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด ทาํดีทอ็กซ์ ทานอาหารปรับสมดุล ดื�มนํ7 านอ้ย ตาเหลือง หนา้เหลืองจดั 
กลางคืนนอนไม่หลบัเพราะปวดทอ้ง 

วนัที� 2 ทอ้งยงัอืดและปวด ก็แนะให้ดื�มนํ7าปัสสาวะ นํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด ทาํดีทอ็กซ์
เชา้ เยน็ ทานยาแกป้วดที�คุณหมอจากโรงพยาบาลใหม้า ก็ดีขึ7นเล็กนอ้ย ช่วงกลางวนัก็ใหพ้อกกาก
สมุนไพรฤทธิM เยน็ผสมถ่านที�ทอ้ง กลางคืนรู้สึกหนาวมากก็แกร้้อนเยน็พนักนัให ้ อาการค่อยดีขึ7น
นอนหลบัยงัไม่เตม็ที�เวลาทานก็จะอาเจียน ทาํใหไ้ม่ชอบดื�มนํ7าไปดว้ย 

วนัที� 3 อาการทอ้งอืดดีขึ7นเล็กนอ้ย แนะใหดื้�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมผงถ่าน ให้
พอกหนา้ทอ้งอีกครั7 งในช่วงกลางวนั แต่ทาํไม่ไดน้านก็ตอ้งเอาออกเพราะคนไขรู้้สึกหนาว ใหไ้ปแช่
มือเทา้ดว้ยนํ7าอุ่นดีขึ7น ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมถ่านและนํ7าปัสสาวะก็ทาํใหห้ลบัไปไดบ้า้ง 
ใหก้วัซาหลงั ทาํ ดีทอ็กซ์ 2 ครั7 ง อาการอาเจียนยงัคงมีแต่นอ้ยลง 

วนัที� 4 ทอ้งยงัอืดเล็กนอ้ย รู้สึกหนาว ๆ ร้อน ๆ เนื�องจากอากาศเยน็ ฝนตกก็ใหง้ดการ
พอกตวั แนะใหท้าํ Homeo Pathy ใหดื้�มทาํดีทอ็กซ์แช่มือเทา้ ทานอาหารไดเ้ล็กนอ้ย ไม่อาเจียน 
กลางคืนหลบัไดม้ากขึ7น 

วนัที� 5 ดื�มสมุนไพรฤทธิM เยน็ รู้สึกดีขึ7นคนไขน้อนกลางวนัไดม้าก หนา้ตาสดใสขึ7น ตาที�
เคยเหลืองก็ดีขึ7น ใหดื้�ม Homeo Pathy ทาํดีทอ็กซ์ ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมถ่าน 

วนัที� 6-7 อาการดีขึ7น คนไขเ้ริ�มทานอาหารไดแ้ละเริ�มให้หาหมอนวดนวดตวั ไดใ้ห้
ขอ้สังเกตวา่อยา่ไปนวดบริเวณทอ้งมากนกั จะทาํใหต้บัไดรั้บผลกระเทือนวนักลบัก็ไดแ้นะใหไ้ป
ปฏิบติัต่อที�บา้น โดยใหใ้ชก้ารอบสมุนไพรแทนการพอกทา ในกรณีที�คนไขรู้้สึกหนาว 
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กรณีศึกษาที� 
3.62 พระสุมโน ภิกข ุ(ศิษยห์ลวงพอ่ชา) 
ชายไทย 72 ปี 
จงัหวดันครราชสีมา 
 

โรคหรืออาการ: งูสวดั บริเวณหนา้อกดา้นซา้ย เก็บขอ้มูลกุมภาพนัธ์ 2555 ตอนที�ท่านรับ
กิจนิมนตไ์ปที�ภูเก็ต 

ประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ รู้สึกคนัและเจบ็บริเวณหนา้อกดา้นซา้ยใตร้าวนม ต่อมาก็
มีผื�นแดงขึ7นจึงรู้วา่เป็นงูสวดั ก็พยายามรักษามาหลายวธีิ แต่ยงัไม่หาย เจบ็ปวดและทรมานมาก 

การแกไ้ข: พอดีราวปลายเดือน ไดมี้โอกาสรับกิจนิมนตไ์ปภูเก็ตจากญาติของขา้พเจา้ ก็
ไดมี้โอกาสทาํนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดไปถวายใหท้่านดื�ม และทาํกากยา่นางผสมอ่อมแซบ+ผงถ่าน
ไปพนัรอบแผลได ้ 1 คืน พร้อมทั7งทาํผกัสดและผกัลวกพร้อมอาหารปรับสมดุลไปใหท้่านฉนั  
คืนนั7นท่านบอกวา่ อาการปวดเบาลง ทาํใหน้อนหลบัไดม้ากขึ7น จากที�ไม่ค่อยไดห้ลบัสนิทมาหลาย
วนั แต่พอรุ่งขึ7นท่านก็ตอ้งเดินทางกลบัปากช่อง ก็ไดแ้ต่ทาํนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดถวายใหเ้อาไป
ดื�มระหวา่งเดินทางไปดว้ย 1 ขวดใหญ่ พร้อมทาํกากสมุนไพรฤทธิM เยน็พอกรอบตวัไปใหใ้หม่อีก
ครั7 ง และไดใ้หต้วัอยา่งใบสมุนไพรฤทธิM เยน็ไป 4-5 ชนิดเพื�อเป็นตวัอยา่งไปทาํที�ปากช่อง 

ต่อมาไดส้อบถามอาการจากญาติ ไดค้วามวา่ ท่านไปปลีกวิเวกอยูรู่ปเดียว โยมอุปัฏฐาก 
ก็เข้าไปได้อาทิตยล์ะครั7 ง ก็เลยไม่ได้ทาํต่อเนื�อง อาการก็ยิ�งแย่ลงไปจากเดิม ปวดมากจนนอน 
ไม่หลบั เนื�องจากมีขอ้จาํกดัที�เป็นสมณะ ก็เลยหาคนไปช่วยท่านลาํบาก และไม่ไดมี้โอกาสติดตาม
ผลไดเ้พราะติดต่อท่านไม่ไดอี้กเลย 

หมายเหตุประมาณเดือนพฤษภาคม ก็ไดท้ราบข่าววา่อาการดีขึ7นแลว้ 
 

 
3. จิตอาสา: คุณณฐัธยาน์ นาคบาํรุง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 
กรณีศึกษาที� 
3.63 นอ้งโอ 
หญิงไทย อาย ุ30 ปี 
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เขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรมครั7 งแรกที�สวนป่านาบุญ 2 เมื�อวนัที� 3-7 สิงหาคม 2557  
ตอนอยูที่�ค่ายไม่ไดท้าํดีทอ็กซ์ ไม่ไดดื้�มนํ7าปัสสาวะ เพราะไม่กลา้ จบค่ายกลบับา้นกินอาหารที�มี
ฤทธิM ร้อน ทาํให้เกิดอาการไขต้วัร้อน จึงงดัวิชาที�เพิ�งไปเรียนมาทาํทุกอยา่งไม่เวน้ดื�มนํ7าปัสสาวะ และ
ดีทอ็กซ์ อาการไขต้วัร้อนหายไปเลย แต่พี�สาวที�บา้นยงัไม่มั�นใจวา่หายไดอ้ยา่งไร จึงบอกใหน้อ้งโอ
ไปหาหมอ แต่นอ้งโอยนืยนัวา่หายแลว้จริง ๆ ไม่ตอ้งไปหาหมอหรือกินยาใด ๆ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.64 นอ้งดอย 
เด็กชายไทย อาย ุ11 ปี  
จงัหวดัสงขลา 
  

เจอกนัที�สวนป่านาบุญ 2 เป็นลูกชายของอาโกที้�มารับเหมา สร้างศาลาหลงัใหม่จนได้
อบรมไปเมื�อ 3-7 สิงหาคม 2557 ที�ผา่นมา อาโกแ้ละนอ้งดอยกลบัมาเยี�ยมศูนยอี์กครั7 ง พร้อมกบักาบ
มะพร้าว 1 คนัรถกระบะ นอ้งดอยก็ไดช่้วยกนัขนลงท่ามกลางแสงแดดยามบ่าย 2 โมงกวา่ ๆ และ
นอ้งก็สนุกกบัการปั�นจกัรยานเล่นจนเหนื�อย และผื�นขึ7นเตม็บริเวณดา้นหลงัคอ เลยวิ�งมาขอความ
ช่วยเหลือ บอกนอ้งวา่นอ้งน่าจะมีภาวะร้อนเกิน อนัดบัแรกใหไ้ปอาบนํ7า และกลบัมาพอก นอ้งดอย
เล่าวา่ชอบทานขนมเลย ์จึงแนะนาํใหพ้อกดินสอพอง+ผงถ่าน อาการดีขึ7นมาก และแนะนาํเพิ�มวา่ถา้
นอ้งยงัทานขนมเลยแ์ลว้ตากแดดนอ้งก็จะกลบัมาเป็นผื�นไดอี้ก  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.65 บลูเบอร์รี�  นามสมมติ 
หญิงไทย อายปุระมาณ 40 ปี 
 

มาเขา้ค่ายสุขภาพที�สวนป่านาบุญ 2 ในวนัที� 3 ของค่ายท่านมาช่วยงานในครัว แต่เดิน 
ขะโหยกขะเหยกมา สอบถามพบวา่ปวดเข่ามานานแลว้ แต่ยงัไม่รู้วธีิถอนพิษ ซึ� งในวนัก่อนมีการ
สาธิตการพอกแลว้จึงแนะนาํใหท้่านใชข้องที�มีในครัวมาพอก คือกากสมุนไพรฤทธิM เยน็และครัวเรา
เป็นครัวที�ใชไ้มฟื้นจึงมีขี7 เถา้ จึงใชขี้7 เถา้ผสมกบักากสมุนไพรฤทธิM เยน็และนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
มาพอกทิ7งไวป้ระมาณครึ� งชั�วโมง แลว้ท่านก็ออกจากครัวไป แต่ผูเ้ขียนทาํงานครัวอยูจึ่งไม่เห็นวา่
ท่านลดปวดไดม้ากนอ้ยแค่ไหน  
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กรณีศึกษาที� 
3.66 แบล็กเคอร์เรนท ์นามสมมติ 
หญิง อาย ุ40 ปี 
 

มาเขา้ค่ายสุขภาพที�สวนป่านาบุญ 2 ในวนัที� 2 มีงานปอกมะละกออยา่งมาก เพื�อทาํแกงส้ม
และส้มตาํ ท่านนี7 ก็ตั7งใจปอกอย่างมาก ผูเ้ขียนไดแ้นะนาํให้ใช้ถุง (พลาสติก) ใส่มือท่านก็ไม่ยอมใช ้
ปอกจนเสร็จวิ�งมาบอกวา่คนัมืออย่างมาก มือแดงอย่างมาก ผูเ้ขียนบอกวา่ยางมะละกอมีฤทธิM ร้อน 
ตอ้งใช้ของฤทธิM เยน็มาแก ้จึงให้ใช้กากยา่นาง มาขยี7  ๆ ถู ๆ ท่านก็ทาํตามแต่ไม่นานท่านบอกวา่ยงั 
ไม่ดีขึ7น ผูเ้ขียนแนะนาํว่าถ้ากล้าใช้นํ7 าปัสสาวะจะหายเร็ว ท่านก็ยิ7มไม่ว่าอะไร แสดงว่าท่านยงั 
ไม่พร้อมจะใช้นํ7 าปัสสาวะ จึงใส่นํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดและนํ7 าสกัดเพิ�ม อาการดีขึ7 นแต่ยงั 
ไม่หาย จนมีผูเ้ขา้อบรมท่านหนึ�งมีนํ7 ามนัเขียวท่านก็ยื�นมาให้เลยเหยาะใส่มือท่านก็ถู ๆ แลว้หันมา
บอกวา่ดีขึ7นมาก ก็เห็นท่านนั�งถูมืออยูพ่กัหนึ�ง นานพอสมควร แลว้ท่านก็เลิกบอกวา่หายแลว้แต่จะ
กลบัมาพอกใหม่ตอนเยน็ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.67 นางปนดัดา สังฆทิพย ์
หญิงไทย อาย ุ40 ปี  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

อาชีพ นกัฝึกอบรมบริษทัเอกชน นบัถือศาสนาคริสต ์เป็นโรคภูมิแพ ้ทอ้งผกู ปวดหวั 

อาการของโรคภูมิแพ ้ คือแพอ้ากาศเยน็อากาศชื7น ๆ เวลาอาบนํ7าช่วงกลางคืนจะจามทนัที
นั�งทาํงานในแอร์จะมีการจามและก็มีนํ7าใส ๆ หยดมาจากจมูกแพฝุ้่ นผงฝุ่ นละอองฝุ่ นผา้หอ้งที�เก็บ
กระดาษชื7น ๆ (ตอนทาํงานโรงงานตดัเยบ็เสื7อผา้เวลาเขา้แผนกตดัผา้จะจามทนัที) 

จาม  เวลาแพจ้ะจามจามติดต่อกนั 4-5 ครั7 งหรือมากกวา่นั7น (จนคนอื�น ๆ ตอ้งหนัมามอง 
(Process ตอนจาม) จาม-หายใจไม่ถนัดเนื�องจากจมูกบวม-นํ7ามูกไหลหรือไม่ก็มีนํ7าใส ๆ หยด
ออกมาจากจมูก-ตาแดงบวมคนัตานํ7าตาไหล-ปวดขา้งในหู (ปวดจีuดปวดเป็นระยะ ๆ แต่บางครั7 งก็
ไม่ปวด) 

ไอ ช่วงหลงั ๆ อายุ 35-36ปี จะไอหนกัมากเจออากาศ ฝุ่ น แทนที�จะจามก็ไอแทน ไอจน
เหนื�อยและไดก้ลิ�นสนิมกลิ�นคาว ๆ ในคอหายใจลาํบากเพราะเหนื�อยและจะมีเสียงดงัฮีต ๆ เวลา
หายใจไปพบแพทยที์�โรงพยาบาล (เป็นแพทยเ์ฉพาะทาง) ระบุวา่เป็นหืดให้ยากินและยาพ่นขยาย
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หลอดลม (ดีมากพ่นแลว้หายใจไดเ้ลยเลยติดและซื7อใชเ้องต่อ ๆ มาแพงหน่อย) (Process ตอนไอ) 
ไอ ไอ–เหนื�อย-ในคอมีกลิ�นสนิมกลิ�นคาว-หายใจมีเสียงดงัฮีต ๆ หายใจไม่สะดวกเวลาจาม หรือ ไอ
จะเหนื�อย เพลีย หายใจลาํบาก ไม่ปวดหวัเหมือนตอนเป็นหวดั แต่จะตึงและชาที�รอบดวงตาและบนหวั 

โรคทอ้งผกู ไม่ไดถ่้ายทุกวนัมาตั7งแต่เด็ก แต่เป็นเยอะขึ7นช่วงอาย ุ26 ปีเป็นตน้มา (ช่วงเริ�ม
ทาํงานมาสักระยะ) รู้สึกไม่สบายตวั รู้สึกเพลียอ่อนแรงอึดอดัช่วงแรกที�เริ�มถ่ายยากขึ7น สังเกตอุจจาระ
กอ้นก็ไม่ใหญ่มากแต่แขง็และเหมน็ เวลาถ่ายตอ้งเบ่งใชแ้รงมากจนหวัชา พอถ่ายก็จะมีอาการคลา้ย
ริดสีดวงทวาร (ไม่รู้ใช่หรือเปล่า) รูทวารปริมีเลือดและแสบ หลงัจากนั7นลองกินโยเกิตร์ กินยาคูลท์
กินผลไมม้ากขึ7น (แต่ไม่มากเท่าปัจจุบนั) ก็ไม่ดีขึ7นเลยกินยาระบายวนัละ 3 เมด็ก่อนนอนทุกวนั 
ถา้ไม่กินก็ไม่ถ่าย กินยาระบายเวลาถ่ายสบายกน้แต่ปวดทอ้งเหมือนทอ้งเสียและเพลียมากเพราะเสีย
นํ7าเยอะกวา่ถ่ายเอง 

ปวดตน้คอปวดไหล่ปวดแขนเป็นบ่อยช่วงอาย ุ 31-35 ปี เพราะนั�งทาํงานไม่ค่อยได ้
ออกกาํลงักาย เวลาเป็นมกัจะใชว้ธีิฉีดยาเพราะหายเร็ว 

อาการของโรคปวดหวั คือ 

เป็นการปวดหวัที�เกิดจากความเครียดเป็นหลกัแต่ไม่ค่อยกินยามีช่วงหนึ�งที�เครียดมาก ๆ 
แต่เป็นช่วงสั7น ๆ 1-2 เดือนเท่านั7น ตอนนั7นกินยาพาราและพอนสแตน หลงัจากเปลี�ยนงานก็หาย 

ยาที�กินประจาํ 
1. ยาแกภู้มิแพอ้ากาศ 
1) ยาตา้นฮีสตามีนกินคู่กบัยาแกย้บุบวมจมูกวนัละ 2 ครั7 ง เชา้-เยน็ (จาํไม่ไดว้า่ชนิดไหน

กินรอบเยน็รอบเดียว) ตั7งแต่อาย ุ25-26 จนถึงอาย ุ30 โดยประมาณ มีหยดุยาเป็นช่วง ๆ หยดุเอง 

2) ยาแกแ้พอ้ากาศ (ชนิดเมด็ไม่ง่วง) กินวนัละ 1 เมด็เฉลี�ย 3-4 เมด็ต่อสัปดาห์กินตั7งแต่
ช่วงอาย ุ30-38 ปี 

3) ยาแกแ้พช้นิดนํ7าพน่ใส่รูจมูก (เอาไม่อยู)่ แกแ้พไ้ดเ้ฉพาะฝุ่ นละอองแต่อากาศเยน็แก้
ไม่ไดเ้ลยเลิกใชใ้ชเ้ฉพาะยากิน 

4) ใชย้าพน่ขยายหลอดลม(ช่วงอาย ุ35-37 ปี) ใชพ้น่ทางปากเพื�อใหห้ายใจออก (ใชช่้วงที�
เป็นหืด) 

2. ยาระบายตราใบแกว้กินก่อนนอนทุกวนั ๆ ละ 3 เมด็ ตั7งแต่ช่วง 29 – 37 ปี (ไม่แน่ใจ
น่าจะเริ�มใชต้ั7งแต่ก่อนอาย ุ29 ปี) 

การปรับเปลี�ยนพฤติกรรม 

แรงจูงใจ และแรงขบัเคลื�อนในกา้วแรกและกา้วต่อ ๆ มา 
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แรงจูงใจสาํคญัมาจากเพื�อนและการไม่อยากกินยาเพื�อรักษาอาการป่วย อาการป่วยที�ซีเรียสมาก 
คือภูมิแพอ้ากาศ กับท้องผูก เพราะพึ� งยาตลอด ตอนที�ติuกมาแนะนําเรื� องแพทย์ทางเลือก ถ้าตั7 ง
คะแนนไว ้100 มีความเขา้ใจอยู่ประมาณ 10 เท่านั7น เขา้ใจในหลกัการกวา้ง ๆ วา่แพทยท์างเลือกดี 
มีประโยชน์ ดีกว่าการกินยาแผนปัจจุบนัที�ก่อให้เกิดการสะสมในร่างกาย กินชีวจิตดี กินผกัดี  
กินผลไมดี้ แต่มองวา่มนัไกลตวักบัการดาํรงชีวิตในสังคมเมือง และไม่รู้วา่จะเริ�มยงัไง ประเด็นคือ
ยงัไม่เขา้ใจจริง ๆ น่ะเองวา่ “จะ” (เป็นเยอะนะในสังคมรู้วา่ดีมีประโยชน์ แต่ How to ไม่รู้จะเริ�มยงัไง
ดี) 

หลงัจากการพบกนัครั7 งสําคญั ที�ติuกและน้องแหม่มมาที�บา้น อธิบายให้ฟังจนตาํราหมดเล่ม 
ให้หนังสือมาอ่าน ลงมือทาํ หลกั ๆ เลย คือ อาหาร กวัซา ดีท็อกซ์ และนํ7าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด
หลกัสูตรเร่งรัดภายใน 1 วนั และสําคญัคนที�แนะนาํและสอนให้คือ เพื�อนที�ฝึกปฏิบติัมาแลว้ เพื�อน
ที�เรารู้จกัและมั�นใจดี ในสิ�งที�เพื�อนศรัทธาและลงมือทาํ ความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ7นกบัเพื�อน 
เป็นแรงจูงใจสําคญัอีกอย่างที�เห็นวา่นี�คือทางรอดของเราแน่ การลงมือปฏิบติัผา่นไปดว้ยดี ทาํบา้ง
ไม่ทาํบา้ง แต่ที�ทาํอยา่งต่อเนื�องเลย คือ กินนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด กบัการดีท็อกซ์ ส่วนในเรื�องการ
กินอาหาร ก็ยงัไม่เขม้งวดเท่าไหร่ สาํคญัที�มีคาํเตือนสติวา่ “หมอที�ดีที�สุดคือตวัเราเอง” และขอ้ความ
ในจดหมายที�เพื�อนเขียนให้กาํลงัใจไว ้และคาํพูดที�รู้สึกว่าตวัเองมีต้นทุนที�ดีที�เพื�อนบอกไวว้่า  
“เรามีบุญ เพราะเราสามารถกินนํ7 าเขียวๆได้กินอาหารจืด ๆ ได”้ ก็ทาํให้เรามีกาํลงัใจในช่วงแรกที�ฝึก 
และปรับเปลี�ยนพฤติกรรม การเปลี�ยนแปลงในร่างกายที�รู้สึกไดช้ดัคือ เบากาย ไม่เพลีย มีพลงั (รู้สึก
วา่มนัวิเศษ) จากคนที�ละทิ7งการกินขา้วเช้ามาเป็นสิบ ๆ ปี กินขา้วเช้าแลว้คลื�นไส้ กลบักลายมากิน
ขา้วเชา้ และไม่รู้สึกเพลียหรือง่วงช่วงสาย ๆ ทั7ง ๆ ที�ก่อนหนา้นั7นมีอาการอยา่งนั7นบ่อยครั7 ง 

การฝึกปฏิบติัมาเขม้ขน้ขึ7นอีกครั7 ง ตอนที�ติuกกบันอ้งแหม่มมาเยี�ยมที�บา้น และมีโอกาสได้
ไปเรียนรู้ที�ค่าย บรรยากาศการเรียนรู้มนัเพิ�มแรงจูงใจ และเป็นโอกาสที�ดีที�วา่งงาน มีเวลาไดป้ฏิบติั 

สรุปการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม 

1. กินนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด (ทาํเองใชย้า่นาง ใบเตย เบญจรงค ์ และนํ7าสกดัยา่นาง
ใบเตย-เบญจรงค)์ 

2. ดีทอ็กซ์อาทิตยล์ะ 3-4 ครั7 ง 
3. เลือกกินอาหาร 
• เลิกกินนํ7าปลาแอลกอฮอล ์หมูลดนํ7าตาลนํ7าตาล เบเกอรี�  (ขนมกรุ๊บกรอบไม่กินอยูแ่ลว้) 
• ลดเนื7อสัตว•์กินผกัผลไมฤ้ทธิM เยน็เป็นส่วนใหญ่แต่ก็กินผกั-ผลไมฤ้ทธิM ร้อนบา้ง 
• กินนํ7าเตา้หู้ตม้ถั�วขาวถั�วลนัเตาฯลฯ 
• แต่ยงักินอาหารไม่มีประโยชน์อยูบ่า้ง เช่น ขนมเคก้ ไก่ทอด ไก่ยา่ง 
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4. กวัซา (เอง) ไม่ปวดเมื�อยก็ทาํบา้งเอาพิษออก 
5. โยคะ (เฉลี�ย 2-3 ครั7 ง/สัปดาห์)  
กลางปี 2555 เริ�มตน้ 
• เริ�ม ดีท็อกซ์กินนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด กวัซา (ไม่สมํ�าเสมอ) 
• ดีทอ็กซ์ใชน้ํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดปั�นเองนํ7าสกดัใบยา่นาง 
ตน้ปี 2556 เริ�มเขม้งวด 

• ดีทอ็กซ์เฉลี�ย 3-4 ครั7 ง/สัปดาห์ (ช่วงแรกเกือบทุกวนัทาํช่วงเชา้) 
• นํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดกินประจาํห่างบา้งไม่ถึงอาทิตย ์ 
• ปรับเรื�องอาหารและกินขา้วตม้ถอนพิษบ่อย(บางเดือนกินเป็นอาทิตย)์ เลือกผกั-ผลไม้

ฤทธิM เยน็เป็นหลกัใน  
• การทาํอาหารเลิกกินนํ7าปลา เลิกกินหมู ลดเนื7อสัตว ์
• กวัซาเวลาเจบ็ป่วยและเวลาที�ไม่ป่วย 
• พอกหนา้ถอนพิษ 
• เวลากินอาหารที�มีพิษจะรู้สึกวา่ร้อนร้อนขึ7นหนา้เลยพอกหนา้แลว้ดีขึ7น 
อาการเจบ็ป่วยที�เปลี�ยนแปลงหลงัปฏิบติัมา 1 ปีครึ� ง 

ภูมิแพอ้ากาศ 

อาการแพอ้ากาศ ลดลงมาก ไม่มีอาการหืดถึงขั7นเรียกร้องยาพน่ขยายหลอดลม อยูไ่ดก้บั
อากาศเยน็ (ไม่ทรมาน) อาบนํ7าเยน็ตอนคํ�าไม่มีอาการ เมื�อไม่จามไม่ไอก็ไม่มีอาการแน่นจมูก ยงัคง
มีอาการแพ ้ (จามทนัที) เมื�อเจอฝุ่ นผง ฝุ่ นจากผา้ (อยา่งผา้ที�อยูใ่นกระสอบแลว้เทออกมา) หรือ
กระดาษชื7น ๆ (อาจจะจามเพื�อสะบดัพิษออกมาหรือเปล่า) 

ทอ้งผกู 

• ไม่ไดข้บัถ่ายทุกวนั ส่วนใหญ่วนัเวน้วนัขบัถ่ายตอนเชา้ ไม่ตอ้งใชย้าระบาย กลิ�น 
ไม่เหมน็เหมือนเมื�อก่อน 

• รู้สึกเบากายไม่เพลีย 
ประจาํเดือน 

• มาสมํ�าเสมอไม่ทิ7งช่วง 2-3 เดือนมารอบประมาณ 45 วนั 
• มาเฉลี�ยครั7 งละ 2-3 วนัมามากในวนัแรก(มากกวา่เมื�อก่อน) 
• ปวดทอ้งในวนัแรกที�มี (ไม่รู้วา่เพราะอายมุากขึ7นหรือเปล่า) 
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ความดนัโลหิตตํ�า 

• ไม่ชดัเจนแต่อาการนอ้ยลงแต่ระวงัตวัอยู ่ คือ ไม่นอนดึก ไม่นอนนอ้ย เวลาลุกจะระวงั
ไม่รีบ (เคยลม้มาแลว้ โคตรทรมานหวัมนัชาดิuกเลย แต่ก็ยงักลวัอยู)่ 

ปวดหลงั ปวดไหล่ปวดหวั 

• ไม่ค่อยเป็นก็กวัซาเลยและขจดัพฤติกรรมความเครียดก็เลยดีขึ7นมาก 
สรุป 

วนันี7 อาการเจ็บป่วยดีขึ7น จาก 3 สิ� งหลกั ๆ นะ คือ สมุนไพรฤทธิM เย็นสด ดีท็อกซ์ และ
อาหาร แต่ยงัไม่ดีขึ7นทั7งหมดนะ เราวา่เรายงัไม่เขม้งวดกบัตวัเองดีพอ เรามั�นใจวา่ถา้เราเลิกกินเนื7อสัตวไ์ด ้
อาการแพอ้ากาศน่าจะหายไปมากกว่านี7  หรือหายไปเลยนะ จากการสังเกตตวัเอง และก็การกิน
สมุนไพรฤทธิM เยน็สด มนัทาํให้เลือดเราดีขึ7นหรือเปล่า เรากาํลงัตั7งขอ้สังเกตจากการมีประจาํเดือน
ดว้ย อยากรู้ค่อยถามอีกแลว้กนัไม่สรุปแลว้ เรามีขอ้สงสัยและสมมุติฐานเยอะไวท้ดลองปฏิบติัแลว้
จะรายงานความคืบหนา้นะ 

แต่มีอยา่งหนึ�งยงัเลิกไม่ได ้คือ กาแฟเชา้กบับ่ายแต่ปริมาณและความเขม้ขน้ไม่เยอะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.68 เด็กชายชารีฟ ทิพยท์อง 
เด็กชายไทยอายปุระมาณ 10 ขวบ 

จงัหวดัตรัง 
 

ตอนแรกเลยที�เพ็ญ (แม่) มาเขา้ค่ายหมอเขียวครั7 งแรกน่ะ แบบประมาณว่าร้อนวิชาดว้ย 
แลว้ก็ลูกคิดถึงเรา พอกลบัไปถึงเขาก็เชื�อฟัง แม่ก็บอกเล่าวา่ไปทาํอะไรมาบา้ง ลูกอยากทาํมัuย ลูกก็
จะอยากทาํ ก็จบัลูกดีท็อกซ์หมดทุกคน (หัวเราะ) ตอนนั7นชารีฟ ปีไหนนะเราไป ประมาณตน้ปี 
มกราคม 2553 ก็ไป 5 วนั ลูกก็คงคิดถึงไปถึงแม่ก็ร้อนวิชา แลว้พอกลบัไปถึงลูกก็ไอ ๆ ก็จบัเขา 
ดีทอ็กซ์แลว้ก็กวัซาให ้แลว้ก็ดว้ยอศัจรรยน์ะแกลง้ไม่ใหกิ้นยาดว้ย ที�จริงถา้เป็นเมื�อก่อนป่าป๊าเขาคง
พาไปหาหมอเรียบร้อยแลว้ และทั7งที�มียาแกไ้ออยู่ ก็บอกไม่ตอ้งกินเลยนะลองดู ๆ ลองดูมะ (แม่) 
ไปเรียนมาแลว้ (หวัเราะ) แลว้ ปรากฏวา่คืนนั7น เขาไม่ไอเขาหาย  

แลว้ก็พอถดัจากนั7นไม่กี�วนั เขาจะเป็นเด็กขี7หูตนั ถา้เป็นหมอสมยัใหม่เดีqยวนี7 เขาจะไปดูด 
แล้วตอนนั7 นเขาจะเจ็บ ๆ จนร้อง ก่อนหน้านี7 เคยเป็นแล้วก็ ร้อง ๆ จนต้องพาไปหาหมอที�
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ หมอบอกวา่เป็นที�แกว้หู ขี7 หูจะติดแน่นแลว้แกว้หูจะทะลุ ถา้ถูกแกว้หู



1478 
 

แลว้เดีqยวจะไม่ไดย้ิน ไดย้ินตํ�ากวา่คนอื�น จริง ๆ ชารีฟมีอาการของภูมิแพคื้อ คนัหู ตั7งแต่เล็ก ๆ มนั
เกี�ยวยงัไงกบัขี7 หูก็ไม่รู้ แต่ระบบหูของเขาจะเป็นยงังี7  ค่าใช้จ่ายเยอะ ตอ้งโปะยาสลบ เขา้ห้องผา่ตดั 
แล้วก็เขี�ยขี7 หูออกมมา ดูดเอาขี7 หูออกมาค่าใช้จ่ายตอนนั7น 9,000 กว่าบาท ไม่รวมค่ารถ ค่านํ7 ามนั  
ค่าอื�น ๆ นะ ไม่ใช่ 9,000 หรอกถา้คิดเรื�องเดินทางค่านํ7ามนัจากสตูล ตอนนั7นอยูส่ตูล ตอ้งไปรอนาน
ก็ตอ้งซื7อของเล่นอีก เด็กนะตอ้งหลอกล่อทุกวิถีทางเพื�อให้อยู่ให้รอ รวม ๆ ก็เป็นหมื�นแหละ แค่
แคะขี7หู แลว้ก็ตอ้งไปรอ ไปถึงตอ้งจองหอ้งผา่ตดั ค่าหอ้งผา่ตดัเท่าไร ค่ายาไม่มีอะไรเพราะแค่แคะขี7
หู (หวัเราะ) ค่าตรวจกบัค่าใชอุ้ปกรณ์เขา ตอนนั7นไม่มีตงัค ์ดีที�วา่มีบตัรเครดิตอยูก่็ไดใ้ชบ้ตัรเครดิต
ครั7 งแรกในชีวิต เป็นเอกชนดว้ย ไปแบบทุลกัทุเล คือลูกเจ็บลูกร้อง แล้วไปหาหมอที�สตูล 2 รอบ 
หมอคอหูจมูก ก็ทาํไม่ไดก้็เลยไปนู่นหาดใหญ่ พอไปนู่นหมอบอกมีทางเดียวถา้จะให้หาย ก็ทาํได้
เลยก็คือตอ้งโปะยาสลบนอ้งแลว้ก็จดัการเขี�ยขี7 หูออก แค่แคะขี7 หู (แลว้ก็หวัเราะ) ออกมากอ้น ๆ เต็ม
เลยนะ เก็บกลบัมาดว้ย เออ้มาดูอยู่ตั7งหลายเดือน เล่าให้ใครฟังเขาก็หัวเราะจะตาย เสียค่าแคะขี7 หู
เป็นหมื�น เป็นเรื�องที�ไม่น่าจะเกิดขึ7นในชีวติคน แต่ตอนนั7นถา้ไม่ไปหาหมอเราก็ไม่รู้หรอกวา่ตอ้งทาํ
ยงัไง เพราะลูกร้อง หมอบอกวา่ถา้ไม่ดมยาก็ทาํไม่ได ้ก็ตอ้งรอ เราบอกวา่เราไม่รอหรอกเพราะลูก
เราเจบ็ 

ทีนี7 พอหลงัจากกลบัจากค่ายหมอเขียว เราก็ไดเ้รียนรู้เรื� องนํ7 าสกดัน่ะ นํ7 าสกดัย่านางว่า
หยอดหูหยอดตาหยอดจมูกได ้นู่นก็ไปหยอดกนัใหญ่เลยนะ หยอดไปหยอดมาดม ๆ ดูหู หูมีอาการ
คล้าย ๆ เหมือนเดิมแล้วนะ มนัมีเหมือนมนัเหม็น ๆ แล้วก็ มนัดูเหมือนกบัเห็นแต่ขี7 หูเลย ก็เลย
จดัการจบัหยอด ๆทาํอยูน่านมากเลยแลว้ก็เอาที�ตกัน่ะตกัออกมาเพราะวา่หมอไม่ให้ใชค้อตตอนบดั 
ออกมากอ้นเยอะเหมือนกบัที�หมอที�นู่นทาํใหเ้ลย แลว้ก็ทาํทั7ง 2 ขา้งเลยนะ ทาํ ๆ จนเดีqยวนี7ก็คือตอ้ง
สังเกตตอ้งดม ๆ หูกนัทุก ๆ เดือนก็ตอ้งทาํแบบนี7  หยอดนํ7 าย่านางกนั ถา้เห็นเขานั�งยงังี7  ๆ บ่อย ๆ 
(ทาํท่าเกาในหู) ก็จดัการเลย ชารีฟมาเลยมานอน มะจะจดัการให้ ก็ทาํมาบ่อยนะโดยมาก 3 เดือนนี7
มนัจะไดเ้ยอะก็ใชฐ้าน 3 เดือนนี�แหละ เออ 3 เดือนครั7 ง ๆ ทาํมาตลอดไม่เคยขาด แต่ไม่ไดห้ยอดทุก
วนันะ หยอดเวลาจะทาํการแคะแต่หยอดอย่างน้อง 3-4 รอบนะ หยอดทั7ง 2 ขา้งสลบัไปสลบัมาถึง
จะตกัได ้แต่จริง ๆ เขาเป็นขา้งเดียวนะขา้งขวา แต่ตอ้งทาํทั7ง 2 ขา้งมนัจะไดช่้วย  

แลว้ก็เพิ�งรู้จากเพื�อนในเฟสนะ เพื�อนเพญ็ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเรื�องนี7 ปีนึงหลายครั7 งมาก เขา
เอง แลว้ก็ลูกสาว ลูกชายจะเป็นโรคเดียวกบัชารีฟเลย ก็คือขี7หูตนั เขาก็ไปดูดที�โรงบาลเอกชนครั7 ง
ละ 3,000 กวา่บาทต่อคน ทุกครั7 งเลย ปีละหลายครั7 ง ประมาณ 4 เดือนครั7 งและเราจึงแนะนาํไปทาง
เฟส เขายงัไม่เขา้ใจ และเขาอาจจะสมยัใหม่ เขาก็มองไม่ออกวา่มนัจะทาํไดเ้องหรออะไรงี7  เพราะวา่
เขาบอกวา่เขาก็เป็นมาตั7งแต่เด็กแลว้ก็ใชว้ธีิแบบ แบบที�เขาพาลูกไปทาํนี�แหละตลอด เราก็เลยบอก
วา่ก็ลองหาเนี�ยนํ7ายา่นางสกดัแลว้ก็หนัมาลองหยอดเองดูซิ แลว้ก็ตกัออกมา ลองทาํดู ส่องไฟฉายเขา้
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ไป แลว้ก็ตกันะมนัไม่ยากเลยนะ แต่เขายงัไม่กลา้ ล่าสุดนี7 เขาเป็นเองแลว้เขาบอกวา่ไปหาหมอมาก็
พนักวา่บาท หรือกี�พนักวา่บาทก็ตอ้งจ่ายไปแหล่ะ (หวัเราะ) 

เออ แต่เดีqยวนี7 เราสบายขึ7นเยอะเลย ตอนนี7 เรื�องขี7 หูของชารีฟก็ไม่ตอ้งถึงหมอแลว้ เราจะ
ช่วยกนัดูวา่ถา้มนันั�งอยา่งนี7 หู (ขยี7หูใหดู้) เราตอ้งจบัมาหยอด ไม่หายหรอก เขาบอกวา่มนัจะเป็นไป
อยา่งนี7แหละ เอาคอตตอนบดัไปเขี�ยไม่ได ้ คนัเราก็ตอ้งช่วยหยอด หลงัจากทาํครั7 งแรกออกมา ครั7 ง
หลงั ๆน่ะเขาก็ไม่อยากทาํ แต่ก็บอกเขาวา่ไม่ตอ้งไปถึงหมอหรอก เราทาํได ้มะทาํได ้ตกลงเขายอม
ใหแ้คะเองแม่แคะเอง หยอดนํ7าสกดัยา่นาง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.69 นางบุญเกื7อ ชุมสังข ์
หญิงไทย อาย ุ60 ปี  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
ความดนัโลหิตสูง  

 
เคยมาอบรมค่ายสุขภาพที�ดอนตาล ตอนนี7 เพิ�งตรวจวา่เป็นความดนั หมอใหย้ามาทาน แต่

เนื�องจากไม่ตอ้งการทานยา เพราะกลวัผลขา้งเคียงจึงรีบปรับสมดุล และความดนัก็ลดลงไดภ้ายใน 4 
วนั และไม่ตอ้งทานยา 

โรคความดนัโลหิตสูง เกิดจากพิษ 9 ขอ้ คือ 
1) อารมณ์เป็นพิษ เช่น ความเครียด ความเร่งรีบ เร่งรัด เร่งร้อน ความกลวั ความวิตก

กงัวล ความไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ ความไม่พอใจ ความมุ่งร้าย อาฆาต พยาบาทความโลภ 
โกรธหลง ยดึเกิน เอาแต่ใจตวัเอง เป็นตน้  

2)  อาหารเป็นพิษและไม่สมดุล พิษจากอาหารประกอบดว้ย 6 สาเหตุหลกัดงันี7  
 - พิษจากอาหารมีสารพิษสารเคมีทั7งในพืชและสัตว ์ ทั7งจากขบวนการผลิตและการปรุง

เป็นอาหาร  
- พิษจากอาหารมีส่วนประกอบของเนื7อสัตวม์ากเกินไป  
- พิษจากอาหารปรุงรสจดัเกินไป  
- พิษจากชนิดของอาหารไม่สมดุล นอกจากการไม่รู้ชนิดและสัดส่วนของอาหารแต่ละ

ชนิด ที�สมดุลแลว้ การไม่รู้เทคนิคการปรุงและการรับประทานที�สมดุล ก็จะทาํให้เกิดโรคภยัไขเ้จบ็ได ้
- พิษจากของเสียและความร้อนจากขบวนการยอ่ย สันดาปและเผาผลาญอาหาร  
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- พิษจากการไม่รู้เทคนิคในการรับประทานอาหารสุขภาพอยา่งผาสุก และไม่รู้วธีิปฏิบติั
ในการลดละลา้งความอยากในจิตต่ออาหารที�เป็นพิษ อยา่งถูกตรง 

3) พิษจากการไม่ออกกาํลงักาย หรือการออกกาํลงักายและอิริยาบถที�ไม่ถูกตอ้ง คือ การ
กายบริหารที�ไม่ไดคุ้ณลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่  

- ความแขง็แรงของกลา้มเนื7อ กระดูกและเส้นเอ็น  
- ความยดืหยุน่ของกลา้มเนื7อและเส้นเอน็  
- การเขา้ที�เขา้ทางของกล้ามเนื7อ กระดูกและเส้นเอ็นการไม่ออกกาํลงักายหรือไม่กาย

บริหารเลย ก็ยิ�งทาํใหไ้ม่ไดป้ระโยชน์จากทั7งสองอยา่งเลย 
5) พิษจากการสัมผสัเครื�องยนต ์ เครื�องไฟฟ้า หรือเครื�องอิเล็กทรอนิกส์ มากเกินความ

สมดุล ควนัพิษ และสารพิษต่าง ๆ ในสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 
6) ไม่พึ�งตน ดว้ยวธีิที�ประหยดัเรียบง่าย ในการลดความรุนแรงของพิษหรือระบายพิษ

ออกจากร่างกาย  
7) การเพียรการพกัที�ไม่พอดี 
8) บาปหรืออกุศลกรรม  
9) การบูรณาการองคค์วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ ณ ปัจจุบนัยงัไม่มี

ประสิทธิภาพมากพอ คือ  
-ไม่สามารถลดปัญหาสุขภาพดว้ยการแกก้ารแกที้�ตน้เหตุ ส่วนใหญ่เป็นการแกที้�ปลายเหตุ  
-มีค่าใชจ่้ายที�สูง  
-คนพึ�งตนเองไดน้อ้ยลงในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพตนเอง 
โดยมีพิษขอ้ใดขอหนึ�งหรือมากกวา่นั7น เขา้ไปในร่างกายของเราเมื�อเขา้ไปในร่างกายของ

เรา จิตวิญญาณก็สั�งให้ประสาทอตัโนมติัไขสันหลังให้เกร็งตวับีบเอาพิษออก โดยเฉพาะพิษที�
ตกค้างอยู่ที�หัวใจและหลอดเลือดจาํนวนมาก เมื�อตกค้างที�หัวใจและหลอดเลือดจาํนวนมาก  
จิตวญิญาณตวัสัญญา จะสั�งใหห้วัใจบีบตวัแรงเพื�อจะขบัพิษออกไป เมื�อหวัใจบีบตวัแรง ความดนัโลหิต
ก็ขึ7น เมื�อความดนัโลหิตสูงมาก ๆ ก็เส้นเลือดในสมองแตกอาจทาํใหถึ้งตายได ้

การรักษาแบบแพทยว์ิถีธรรม เราทาํตามพระพุทธเจา้ที�ท่านตรัสวา่ ดบัทุกขต์อ้งดบัที�เหตุ 
ดบัเหตุแห่งทุกข ์ทุกขด์บัก็จะเกิดความสุขขึ7น เมื�อตน้เหตุคือมีพิษ ก็ระบายพิษออก แลว้ใส่สิ�งที�เป็น
สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป เมื�อเราระบายพิษออกดว้ยวิธียา 9 เม็ด ระบายพิษออกไปได ้ร่างกายก็ไม่มีพิษ
ตอ้งบีบออก จิตวิญญาณจะสั�งให้หวัใจคลายตวั เพราะไม่ตอ้งบีบเอาพิษออกแลว้ เมื�อหวัใจคลายตวั
ไม่ตอ้งบีบเอาพิษออก ความดนัก็ลดลง หัวใจก็บีบตวัแค่พอเอาเลือดไปเลี7 ยงร่างกายตวัเองเท่านั7น 
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เพราะจิตตวัสัญญาเขารู้ว่าจะเอาเลือดไปเลี7 ยงตวัเองเท่าไหร่ อย่างไร เพราะฉะนั7นความดนัโลหิต 
ก็ลดลง ก็หายจากโรคความดนัโลหิตสูงได ้คนจาํนวนมากที�มาเขา้ค่ายจึงลดยาความดนัโลหิตสูงได ้

แต่การกินยาตามหมอสั�ง ยาจะมีผลสั�งระบบประสาท สั�งหวัใจอยา่บีบตวัแรง อยากบีบเอา
พิษออก ตกลงหวัใจก็ไม่บีบตวัเอาพิษออก จะบีบตวัแค่พอดี กดหวัใจไว ้ เสร็จแลว้พอพิษมากเขา้ ๆ 

ๆ ร่างกายทนไม่ได ้ชีวติทนไม่ได ้พอทนไม่ไดจิ้ตวิญญาณสั�งหวัใจบีบตวัเลย ไม่ตอ้งไปฟังยา บีบตวั
แรง ๆ เลยเราจะตายอยูแ่ลว้ พิษมนัเตม็ไปหมดแลว้ ก็สั�งหวัใจบีบตวัแรง ๆ คราวนี�ความดนัก็ขึ7น ยาก็
เอาไม่อยูแ่ลว้ หมอก็เปลี�ยนยาตวัใหม่กดหวัใจแรงกวา่เดิม ก็หยดุไดส้ักพกัหนึ�ง แต่ตน้เหตุไม่ไดแ้ก้
ใส่พิษเขา้ไปเรื�อย ๆ ความเครียด อาหารรสจดั อาหารเนื7อสัตว ์ มลพิษต่าง ๆ ใส่เขา้ไปไม่รู้จบไม่รู้
แลว้ ใส่เขา้ไปมากเขา้ ๆ ชีวติทนไม่ได ้ จิตวญิญาณสั�งเลยหวัใจบีบตวัแรง ๆ ไม่ตอ้งพึ�งยา เราจะตาย
แลว้ ก็ทาํอยูอ่ยา่งนี7แหละ หมอก็เปลี�ยนยาไปเรื�อย ๆ เรื�อย ๆ จนสุดทา้ยไม่มียาตวัไหนเอาอยู ่ ความ
ดนัก็ขึ7น เส้นเลือดในสมองก็แตกตาย (กินยาเพื�อรอเส้นเลือดในสมองแตกตายบา้ง รอฟอกไตบา้ง  
มีภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ บา้ง) 

การไม่ดบัทุกขที์�ตน้เหตุ พระพุทธเจา้ยนืยนัวา่ทุกขไ์ม่มีวนัดบั เพราะทางนี7ทางเดียว
เท่านั7น ทางอื�นไม่มีที�จะพาพน้ทุกข ์

การปฏิบติัที�คุณบุญเกื7อใช ้คือ ทานอาหารฤทธิM เยน็ทั7ง 3 มื7อ ดีทอ็กซ์ทุกวนั กวัซา และการ
ใชธ้รรมะ การวางใจ การไม่เร่งผล ในที�สุดเมื�อตอ้งไปพบแพทยอี์กครั7 ง ก็ไม่ตอ้งทานยาแลว้และ
ตอนนั7นตอนเขา้ค่ายวนัที� 2 เมื�อยขาจนนั�งฟังบรรยายได ้ ตอนนอนฟัง จึงแช่ตะโพกดว้ยนํ7าตม้
สมุนไพร 2 ครั7 ง อาการดีขึ7น สามารถนั�งบรรยายไดต้ามปกติ 

ประสบการณ์เพิ�มเติมจากการที�ไดไ้ปเขา้ค่ายที�ดอนตาล เมื�อประมาณเดือนพฤษภาคม 2555 
 กิจกรรมที�ได้ร่วมบาํเพ็ญคือ ลงฐานงานกสิกรรม ปุ๋ยและขยะ และอื�น ๆ ทาํให้ได้รับ

ประโยชน์มากมาย สิ�งหนึ� งที�ไดน้าํไปปฏิบติัที�บา้นคือ แยกขยะ เดิมจะทิ7งรวมกนัไปหมดทุกอย่าง 
แต่เดีqยวนี7จะแยกส่วนที�เป็นพลาสติกไปทิ7งถงัเทศบาล ส่วนเศษอาหารจะแยกไปทาํปุ๋ยใส่ตน้ไม ้รู้สึกดี 
ที�ไดมี้ส่วนช่วยรักษาสิ�งแวดลอ้ม และทานอาหารไร้สารพิษค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.70 ดอกคาํใต ้นามสมมติ 
หญิงลาวอาย ุ53 ปี 
 แขวงคาํมว้น ประเทศลาว 
โรคเบาหวาน 
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Case นี7 เจอตอนไปทาํค่ายสุขภาพในเรือนจาํนครพนม ท่านมีโรคเบาหวานนํ7าตาลในเลือด 
185 เหลือ 115 เคยกินยาวนัละ 7-8 เมด็ เขา้ร่วมโครงการกบัหมอเขียวลดยาลง 3 เมด็ แผลที�เทา้หายดี 

กลไกการเกิดโรคเบาหวาน คือ แทจ้ริงโรคทุกโรคเกิดจากพิษ 9 ขอ้นั�นแหละ แต่แลว้แต่
วิบากบาปจะดลวา่ให้ไปตรงไหน ๆ ให้เป็นโรคอะไร เบาหวานเกิดจากอะไร เกิดจากร่างกายมีพิษ
มาก ๆ มาก ๆ เสร็จแล้วจิตวิญญาณก็สั�งให้กล้ามเนื7อเกร็งตวับีบเอาพิษออก เมื�อสั�งให้กล้ามเนื7อ
เกร็งตวับีบเอาพิษออกจะตอ้งใชพ้ลงังาน กลา้มเนื7อที�จะนาํพลงังานมาเกร็งตวับีบเอาพิษออก ตอ้ง
สลายอาหารเพื�อผลิตพลงังานในไมโตคอนเดรีย ในวฏัจกัรเครบ หรือ Krebs cycle การสลายอาหาร
โดยเฉพาะสลายนํ7 าตาลให้เป็นพลงังานจะไดพ้ลงังานที�เร็ว ตบัอ่อนก็ตอ้งหลั�งอินซูลินออกมาให้
มากจึงจะสามารถจบันํ7าตาลเขา้ไปที�ไมโตคอนเดรียแลว้สลายในวฏัจกัรเครบจนไดพ้ลงังาน เมื�อตบั
อ่อนตอ้งหลั�งอินซูลินออกมาให้มาก ๆ เพื�อจบันํ7 าตาลเขา้ไปที�เนื7อเยื�อ ไดพ้ลงังานเพื�อไปขบัพิษใจ
ร่างกาย ทุก ๆ พิษไม่วา่จะเป็นพิษนํ7าตาล พิษไขมนั พิษมลพิษ พิษความเครียด อาหารรสจดั โปรตีน
เนื7อสัตว ์อะไรก็แลว้แต่ที�เป็นพิษทั7งหมด พิษทั7งหลายแหล่จะตอ้งถูกเกร็งตวับีบออกทั7งหมด ซึ� งตอ้ง
ใช้พลงังาน เมื�อใช้พลงังานก็ตอ้งใช้นํ7 าตาลที�ผลิตมากจากอินซูลิน เมื�อตบัอ่อนตอ้งผลิตอินซูลิน
ออกมามาก ๆ ตบัอ่อนก็ทรุดโทรมไม่สามารถหลั�งอินซูลินออกมาไดอี้ก เมื�อตบัอ่อนพงัแลว้ หลั�ง
อินซูลินออกมาไม่ไดห้รือหลั�งไดน้อ้ยแลว้ หมอท่านก็ให้ยากระตุน้ให้ตบัอ่อนหลั�งอินซูลินออกมา
ใหม้าก ๆ บีบคอตบัอ่อนเลยหลั�งเดีqยวนี7ไม่หลั�งไม่ได ้เมื�อถูกระตุน้ตบัอ่อนก็ทาํงานหนกัไมโตคอนเดรีย
ของตบัอ่อนพงัเลย เพราะขั7นตอนการผลิตพลงังานเกิดกรดเกิดความร้อนอยา่งมากมายในตบัอ่อน 
ทาํให้ตบัอ่อนพงัได้ พอตบัอ่อนเจ๊งแล้วคุณหมอก็ฉีดอินซูลินเขา้ไปเพื�อให้ไปจบันํ7 าตาลไปผลิต
พลังงาน มีการเผาที�ไมโตคอนเดรียในวฏัจกัรเครป เผาไปเผามากรดและความร้อนก็มากขึ7 น  
กรดและความร้อนนี7นกัวทิยาศาสตร์ทราบดีวา่ จะทาํให้เซลล์เสื�อม ดงันั7น การฉีดอินซูลินเขา้ไปทาํ
ให้เกิดการสลายนํ7 าตาลเป็นพลงังานได้จริง แต่เกิดกรดและความร้อนอย่างมากมายและไม่ไดถู้ก
กาํจดัออก กรดและความร้อนที�เกิดในไมโตคอนเดรีย ก็ทาํลายไมโตคอนเดรีย ก็ทาํลายเซลล์ให้
เสื�อม พอเซลล์เสื�อมปุ๊บไมโตคอนเดรียเสื�อมปุ๊บฉีดอินซูลินเขา้ไปที�เนื7อเยื�อก็ไม่มีการเผาผลาญ 
เพราะไมโตคอนเดรีพังเ รียบร้อยแล้ว (ซึ� งไมโตคอนเดรียทําหน้าที�สลายโปรตีน ไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลีอิกใหเ้ป็นพลงังาน) ก็เกิดภาวะดื7ออินซูลินขึ7นแลว้ (ดื7อยา) มนัไม่สามารถ
สลายนํ7าตาลไดแ้ลว้ นํ7าตาลก็คา้งเตม็ร่างกาย เบาหวานก็กลบัมาเป็นเหมือนเดิม  

สิ�งใดที�ไม่ไดแ้กที้�ตน้เหตุสิ�งนั7นไม่มีวนัจบเอง เบาหวานก็กลบัมาเป็นเหมือนเดิม เซลล์
สลายไม่ได ้ แถมพิษเตม็ร่างกายเลย จิตวญิญาณตดัสินใจใหเ้ซลลส์ลายโปรตีน สลายตวัเองใหเ้ป็น
พลงังานเลย ขบวนการสลายตวัเองให้เป็นพลงังานจะเกิดแอมโมเนียขึ7นมาเพียบ แอมโมเนียก็เป็น
สารพิษร้ายแรงที�ทาํลายเซลลทุ์กเซลลใ์หเ้สื�อม แอมโนเนียก็กระจายไปทั�ว ขบัออกทางตบั ทางไต 
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ขึ7นตาบา้งทั7งนํ7าตาลก็ขึ7นตา แอมโมเนียก็ขึ7นตา ตาบอดได ้ ไปตามแขนขาหรือที�ต่าง ๆ กลา้มเนื7อก็
ตอ้งเกร็งตวับีบออก ชาไปหมด เซลลเ์สื�อมไปหมด เวลาเป็นแผลแต่ละทีหายยากมาก เพราะมีแต่
สารพิษเตม็ไปหมด เซลลม์นัเสื�อมไปหมด ร่างกายก็เสื�อมไปหมด ผพุงัไปหมดเพราะกรดและความ
ร้อนกระจายไปทั�วหมด 

แอมโมเนียขบัไปที�ตบัมาก ๆ ก็ตบัวาย ขบัไปที�ไตมาก ๆ ก็ไตวาย พอไตวายปุ๊ปคุณหมอ 
ก็บอกฟอกไต ๆ (ฟอกรอวนัหายหรือรอวนัตาย รอวนัตาย ก็เท่านั7น รักษาไปก็รอฟอกไตแลว้ก็ตาย) 
ฟอกไปก็เสียเส้นเลือดไปเรื�อย ๆ หมดเส้นเลือดใหฟ้อกสุดทา้ยก็ตาย ๆ ก่อนหมดเส้นเลือดใหฟ้อก
ดว้ยซํ7 าเพราะคนไขแ้พแ้ละคนทั7งโลกก็วนอยูเ่ท่านี7  ทั7งโลกเจอทางตนัหมดแลว้ 

เหตุเพราะมีพิษในร่างกาย เราตอ้งแกที้�ตน้เหตุก็ระบายพิษออกไปดว้ยยา 9 เม็ด พอระบาย
พิษออกไป กลา้มเนื7อก็คลายตวั เพราะไม่มีพิษตอ้งบีบออก เลือดลมไหลเวียนสะดวก เราก็ใส่สมดุล
ร้อนเย็นเข้าไป พอใสสมดุลร้อนเย็นเขา้ไปวิญญาณรับได้ เกิดการซ่อมแซมไมโตคอนเดรียให้
แข็งแรงกลบัมาทาํงานเหมือนเดิม เซลล์ต่าง ๆ รวมทั7งตบัอ่อนดว้ยก็กลบัมาอยู่ในรูปเดิม แข็งแรง 
ฟื7 นขึ7 นมาหลั�งอินซูลินออกมาได้ จบันํ7 าตาลเข้าไปที�เซลล์ ซึ� งเซลล์ก็ฟื7 นมาจากสมดุลร้อนเย็น
เหมือนกนั สามารถสลายนํ7 าตาลเป็นพลงังานได ้นํ7 าตาลก็ลดลง ๆ การสลายยงัเกิดกรดและความ
ร้อนขึ7น เราก็กินนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดเขา้ไป กินอาหารฤทธิM เยน็เขา้ไป สิ�งเหล่านี7 มีฤทธิM เป็นด่าง  
ก็จะสามารถทาํลายกรดจากวฏัจกัรเครบได ้เซลล์ก็แข็งแรง การแพทยต์ะวนัตกนั7นกระตุน้ให้เกิด
การเผาผลาญนํ7 าตาลก็จริงแต่ไม่มีการจดัการกบักรดและความร้อนที�เกิดขึ7นตลอดเวลาได ้ซึ� งยงัคง
ทาํลายเซลล์ไปเรื�อย ๆ โดยที�ไม่ใชด่้างเขา้ไปแก ้แต่การแพทยว์ิถีธรรมทาํตามพระพุทธเจา้ ซึ� งท่าน
ตรัสไวค้รบหมดแล้ว ทาํให้นํ7 าตาลลดลงอย่างสดชื�นแข็งแรง คนไขเ้บาหวานที�มาหาเราสามารถ
หยดุยาไดเ้ป็นจาํนวนมากโดยการปฏิบติัอยา่งนี7  

บางรายหมอบอกตบัอ่อนวายหมดแลว้ ไม่ทาํงานแลว้ แต่พอมาใชว้ธีิการนี7กลบัมาทาํงาน
ได ้และรายที�ฉีดอินซูลินมา 30 ปี เพราะตบัอ่อนไม่ทาํงานแลว้ ก็สามารถกลบัมาทาํงานและหยดุยาได ้

วธีิแกไ้ขการปฏิบติัคือ ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด กินฉี� ดีทอ็กซ์ทุกวนั สุขภาพดีขึ7น จาก
เบาหวานวดันํ7าตาลได ้ 185 เหลือ 115 แต่ถา้กินผลไมห้วานก็วดันํ7าตาลไดเ้พิ�มตาม จะเมื�อยตามเนื7อ
ตวั จา้งเขานวดครั7 งละ 20 บาท เดีqยวนี7ไม่จา้งนวดแลว้  

ทาํดีทอ็กซ์ ทาํแลว้ดีรู้สึกสบายไม่แน่นทอ้ง เดีqยวนี7ตอ้งทาํทุกวนัเมื�อก่อนเห็นแม่ประกายรัตน์
ทาํ รู้สึกอายไม่กลา้ทาํ ตอนนี7ทาํดีท็อกซ์ไดแ้ลว้ ทาํแลว้สบายไม่อายแลว้เรื�องดีทอ็กซ์ เรื�องกินฉี� 
หมอบอกวา่ไม่ใหกิ้นกลวัติดเชื7อโรค กินไปก็ไม่เห็นเป็นไร เดีqยวนี7แบบเบาไม่เมื�อย มีแรง ไม่ชา 
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กวัซา เปลี�ยนกนัทาํกบัเพื�อน ถา้เพื�อนไม่วา่ก็ทาํเอง เรื�องจิตใจ สมยัก่อนหงุดหงิดง่าย 
เดีqยวนี7 โมโหนอ้ยลงคิดวา่เป็นเพราะวา่กินอาหารรสจืดกินเยน็เลยทาํใหเ้ราใจเยน็ขึ7นเลยเชื�อวา่การ
กินอาหาร กินนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด กินฉี� มีผลต่ออารมณ์ของเรา ๆ ใจเยน็มาก 

ไดฟั้งธรรมะ 03.00 น. – 04.30 น. จะนั�งสวดมนต ์นั�งสมาธิ แลว้ก็ลงมาขา้งล่าง พอสวา่งก็
เก็บใบไม ้ เพราะทางเรือนจาํใหค้นแก่คนป่วยทาํงานเก็บใบไม ้ ทางเรือนจาํจะเปิดซีดีออกกาํลงักาย
ของหมอเขียว เวลา 06.00-06.30 น. ก็มาออกกาํลงักาย โยคะ กดจุดทุกวนั กินกบัขา้วกบัโครงการ 
เนื7อสัตวไ์ม่ค่อยไดกิ้นซื7อแต่พวกผลไม ้ 

ค่าใชจ่้ายจากเคยใชเ้ดือนละ 2,000-3,000 บาท ลดเหลือ 600-700 บาท ไม่ค่อยไดใ้ชเ้งิน 
ใชแ้ต่ซื7อผลไม ้ ตั7งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน กินแบบพอเพียงตามสูตรหมอ ลดค่าใชจ่้ายไดเ้ยอะ
มาก ช่วงที�เบาหวานขึ7นเรียนรู้จากหมอเขียวก็ปรับซื7อผลไมเ้ป็นมะม่วงดิบแทน นํ7าตาลก็ลดนํ7าหนกั
ตวัจาก 62 เหลือ 60 กินสูตรนี7นํ7าหนกัก็คงที�ไม่ขึ7นไม่ลง ดีใจที�มีโครงการนี7  มีโครงการทาํใหเ้กิดการ
พฒันา มีตูน้ํ7 าเยน็ มีนํ7 าอาบไดอ้ยา่งสะดวกสบาย มีก๊อกนํ7 า มีที�ลา้งจานใหม่ อยากใหช่้วยเหลือคนลาว
ใหไ้ดมี้การลาพกัโทษเหมือนคนไทย 
 

 
4. จิตอาสา: คุณพนูศรี พรหมสุรินทร์รัฐฟลอริดา้ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
กรณีศึกษาที� 
3.71 Yajaira Barreto 
หญิง อาย ุ60 ปี  
Miami Florida 

 
โรคหรือาการ เป็นมะเร็งเตา้นมเป็นเวลา 10 ปี และมะเร็งไดล้ามไปที�ตบัอ่อน เมื�อเดือน

สิงหาคม 2011 ไดรั้บโทรศพัทจ์ากเจา้นายที�ทาํงานดีสนียต์อนดึก บอกวา่มีเพื�อนป่วยมากอยูใ่นหอ้ง
ฉุกเฉินที�ไมอามี�ขอความช่วยเหลือด่วน สามีของเขาไดข้บัรถเป็นเวลาสี�ชั�วโมงเศษ เพื�อเดินทางมา
รับสมุนไพร เขาเล่าวา่ตอนนี7 เมียอยูใ่นห้องฉุกเฉินเป็นมะเร็งตบัอ่อนขั7นสี�มีอาการปวดทรมานอยา่ง
แสนสาหสั หมอตอ้งใหย้าแรงกวา่มอร์ฟีนถึง 6 เท่าทุก ๆ 3 ชั�วโมง เพื�อระงบัอาการปวด เป็นขา้มวนั
แลว้ ทนแถบจะไม่ไหวแลว้ทั7งปวดทั7งแพย้า  

การแกไ้ข ปลอ้งบอกวา่พอมีสมุนไพรที�ศึกษามาคือยา่นาง ไม่รู้วา่จะไดผ้ลแค่ไหนเพราะ
ยงัไม่เคยใช้กบัคนที�มีอาการปวดรุนแรงขนาดนี7  ตอนนั7นพอมีย่านางบา้ง เลยปั�นเขม้ขน้และกรอง
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กากออกและแช่นํ7 าแข็งให้เขาเดินทางกลบัไปให้ญาฮายร่าสามีเธอเอานํ7 ายา่นางใส่ถว้ยกาแฟ มีหลอดดูด 
แอบให้เธอดื�ม ตอนเวลาสองทุ่ม เขาเล่าว่าตั7งแต่ดื�มครั7 งแรกนั7น เธอไม่มีอาการปวดเลยจนกระทั�ง  
6 โมงเชา้พยาบาลเขา้เวร ทะเลาะกนัวา่ 10 ชั�วโมงแลว้ ทาํไมไม่ไดล้งบนัทึก เธอบอกพยาบาลวา่ไม่
มีอาการปวดเลยไม่ไดก้ดเรียกมาให้ยาหมอรู้เรื�องงงมากว่าเป็นไปไดย้งัไงไม่ปวดเลยตั7งสิบชั�วโมง
รีบเอาเธอไปตรวจสแกนอย่างละเอียดและเธอก็เริ�มปวดอีกช่วงระยะหนึ�งอาทิตยที์�อยูโ่รงพยาบาล 
สามีก็แอบเอาย่านางให้ดื�ม อาการที�เจ็บก็หายไปผลของการตรวจเลือดพบว่าค่ามะเร็งลดลงหมอ
ส่งกลบับา้น ทุก ๆ อาทิตยส์ามีจะขบัรถมารับนํ7ายา่นางหรือฝากใครที�จะไปไมอามี�นาํไปให้เธอกลบั
บา้นและไดไ้ปโบสถว์นัอาทิตยไ์ปร้านอาหาร หนา้ตายิ7มแยม้แจ่มใสสามีเธอเล่าวา่นํ7 ายา่นางที�ปั�นสด
แลว้ดื�มทนัทีอาการเจ็บจะทุเลาลงเร็วมากและยาวนาน ถึง 10 ชั�วโมง แต่พอเด็ดแลว้แช่ตูเ้ยน็ไวส้ัก
สามสี�วนั แลว้นาํมาปั�น อาการปวดกลบัคืนมาทุก ๆ 5 ชั�วโมง.วนัไหนยา่นางหมด สามีเธอก็ตอ้งให้
ยาแรงกว่ามอร์ฟีนนั�นอีกปลอ้งก็ไดปั้�นเขม้ขน้และแช่แข็งไวใ้ห้ทุกครั7 งเผื�อไวถ้า้หาของสดไม่ทนั 
หลงัจากนั7นอีกสามอาทิตย ์เธอและสามีได้เดินทางไป แม็กซิโก เธอเอาย่านางแช่แข็งไปดว้ยเธอ
บอกว่าถ้าทางสนามบินให้โยนทิ7ง เธอจะดื�มตรงนั7 นทั7 งหมด ก่อนเดินทางเธอได้ส่งโน๊ตสั7 น 
ขอขอบคุณที�ไดอุ้ทิศช่วยเหลือเธอใหค้ลายจากอาการเจบ็ปวด 

(พนูศรี พรหมสุรินทร์. บนัทึก.2558, ตุลาคม 2) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.72 คุณนิคม เทพมณี 
ชายไทย Pinellas Park FloridaUSA 
 

โรคหรืออาการ เป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นเวลาสองปีเตม็ ๆ ไปหาหมอแผนปัจจุบนั เป็น ๆ 
หาย ๆ อยูจ่นกระทั�งวนัหนึ�งเมื�อเดือนกุมภาพนัธ์ 2012 ไดไ้ปตีกอลฟ์ ตากแดด อาการที�ขากาํเริบ 
และบวมเป็นแผลพุพองเหมือนคนถูกไฟลวก ปวดแสบทรมาน นํ7าเหลืองไหลเยิ7มตลอดเวลา เดิน
ไม่ไดเ้ป็นเวลาสองอาทิตย ์ กลางดึกวนัองัคาร เจา้นายของคุณนิคมไดโ้ทรมาขอคาํปรึกษาและเล่า
อาการใหฟั้งวา่กินยาก็ไม่หายตอนนี7ทรมานมากเลยภาวนาแลว้ดูเวทนาแลว้อาการก็ไม่ดีขึ7น ขอให้
ช่วยดว้ยเถอะ  

การแกไ้ข แนะนาํให้หาใบยา่นางสดมาปั�นดื�มทนัทีโชคดีที�แถวบา้นมีคนปลูกยา่นางและ
ใหใ้ชแ้ป๊ะตาํบึง ตาํพอกบริเวณแผลพุพอง วนัรุ่งขึ7นเจา้นายคุณนิคมโทรมาบอกวา่ “พี�ลูกนอ้งผมเดิน
ไดแ้ลว้และไดก้ลบัไปทาํงานแลว้หลงัจากไม่ไดท้าํงานมาสองปี” จากนั7นหนึ� งอาทิตยคุ์ณนิคมได้
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โทรมาขอบคุณและเล่าอาการให้ฟังว่าทรมานอย่างไร ปวดแสบปวดร้อนขาที�พอกแป๊ะตาํปึง  
มีอาการเตน้ตุบ๊ ๆ ๆ ทั7งคืนในขณะที�นั�งสมาธิดูเวทนา พอรุ่งเชา้อาการบวมปวดหายไปอยา่งปลิดทิ7ง
และเดินไดไ้ม่ปวดเลย แผลแห้งเร็วมากและตกสะเก็ดผิวหนงัเป็นสีชมพู ไม่มีแผลเป็นบอกว่าจะ
ปลูกสมุนไพรเหล่านี7ประจาํไวที้�บา้นเพราะรู้ถึงคุณประโยชน์แลว้  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.73 อินทรี พรหมสุรินทร์ 
ชายไทย อาย ุ16 ปี  
รัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา 
 

โรคหรืออาการ ลูกชายเกิดที�รัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา ขณะนี7อาย ุ 16 ปี (2014 เด็กฉลาด 
แขง็แรงวพิากษว์จิารณ์เก่ง ตอนอินทรีอาย ุ 14 เวลาแม่บอกใหดื้�มนํ7าเขียวเขาก็จะปฎิเสธ เขาบอกแม่
วา่ แม่ทาํไมหลงไหลกบัพวกสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะกินเลยไม่เห็นจะเขา้ท่าวนัหนึ�ง พอ่ซื7อ
Shrimp cocktail มา อินทรีกินกุง้ไปสองตวัมีอาการคนัทั7งตวัตาบวมปิดเหมือนโดนถูกต่อยยิ�งเกายิ�ง
คนับวมทั7งตวัเห็นอาการลูกแลว้ตกใจในพิษของกุง้ที�รุนแรง (คิดวา่คงเป็นสารกนับูดในกุง้) ลูกร้อง
บอกใหเ้อายา Benadryl ยาแกแ้พ ้แม่ไม่ยอมเอาให ้ 

การแกไ้ข  จาํไดว้า่ยา่นางถอนพิษไดจึ้งรีบเด็ดมาปั�นใหแ้ละดื�มไม่ถึง 5 นาที ตาที�บวมยบุ
ลงทนัที อาการคนับวมทั7งตวั หายไปต่อหนา้ต่อตาตั7งแต่นั7นมาอินทรีไม่เคยวพิากษว์จิารณ์แม่อีกเลย 
แถมยงับอกเพื�อน ๆ นํ7าสมุนไพรสีเขียว (Green juice) ของแม่ฉนัวเิศษมาก ๆ เลยและบอกแม่ทาํเผื�อ
เพื�อน ๆ ดว้ย 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.74 Vinton Neely 
ชายอเมริกนั อายุ 59 ปี Disable Veteran  
รัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

อาการหรือโรค Vinton เป็นทหารอเมริกนั ไดอ้อกจากทหารเพราะเป็นมะเร็งตบัอ่อนขั7นสาม 
ไดผ้่านการผ่าตดัคีโมรักษาตวัตามแพทยแ์ผนปัจจุบนั ซึ� งตอ้งให้คีโมและมอร์ฟีนแกป้วดตลอดมา 
อาการมีแต่ทรงกบัทรุด พอไดท้ราบข่าวจากพี�แป๋นเจา้ภาพท่านหนึ� งที�ร่วมจดังานหมอเขียว ยูเอสเอ 
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ครั7 งที�สอง ศูนย ์$ รักษาทุกโรค (22-26 กนัยายน 2014) วา่หมอเขียวมาช่วยเหลือชาวไทยในอเมริกา 
ไม่คิดมูลค่าเขาไดข้อยืมเงินเพื�อนบา้นเป็นค่านํ7 ามนัรถขบัจาก Largo เพื�อจะไปพบหมอเขียวที�ค่าย
อบรม Gabby เมือง Clermont ขบัสองชั�วโมง พอเขามาถึง หมอเขียวกาํลงับรรยายเขาฟังภาษไทยไม่
รู้เรื�องป้าหมอเอี7ยงเลยเรียกให้ปลอ้งช่วย ปลอ้งไดอ้ธิบายยาเกา้เม็ดและอาหารฤิทธิM ร้อนเยน็ รวมถึง
สมุนไพรที�พวกเราได้ใช้ในงานรู้ว่าเขาขดัสนได้ให้ครื� องมือกัวซากระป๋อง Enema นํ7 ามนัเขียว  
นํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดและอาหารกลบัติดตวัไปเวลาผา่นไป 15-16 พฤศจิกายน 2557 ปลอ้งไดจ้ดั
ค่ายยอ่ยที�บา้น เพื�อทบทวนยาเกา้เม็ดของ อาจารยห์มอเขียวไดมี้ผูเ้ขา้ร่วมงาน 35 คน ซึ� งมี Vinton 
ร่วมดว้ย ตอนที�เขาโทรมาแจง้ขอเขา้ร่วมฟังไม่รู้เรื�องเลยเหมือนคนเมาเหลา้เกือบจะวางหูโทรศพัท ์
เขาก็พยายามอธิบายวา่เขาเป็นใครอยูน่านทีเดียวปรกติถา้ฟังไม่รู้เรื�องก็จะวางหูในใจก็คิดวา่คน ๆ นี7
ตอ้งรู้จกัเราแน่ ๆ เลยและคงตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งมาก จนกระทั�งเขาบอกวา่เขาไดลื้มหมวก
ไวที้� Gabby เลยถึงบางออ้ ตอนนั7นเขาคงใชม้อร์ฟีนอยู ่ 

การแกไ้ข ปลอ้งบอกเขาวา่จะอธิบายสูตรยาเกา้เม็ดทั7งหมดเป็นภาษาองักฤษ ทาํให้เขาดี
ใจมากเขาขบัรถมาแต่เชา้ออกจากบา้นแต่ตีหา้มาถึงบา้นปลอ้งก็พอดีขา้วตม้สุขภาพที�นอ้งบี (ขวญัใจ
ของค่ายฟลอริดา้) เตรียมเครื�องไวแ้ละปรุงให้พวกเราทานกนั Vinton ทานเสร็จ ก็รีบเอาชามไปลา้ง
และเช็ดเก็บให้เรียบร้อยเขาไดดื้�มนํ7 าสมุนไพรและตั7งใจฟังและสังเกต ทุกสิ� งที�พวกเราสาธิต เขา
รู้สึกมีกาํลงัใจมากเวลาเปิดเพลงที�หมอเขียวร้อง เขาก็จะฮมัเพลงตามไปดว้ย เหมือนเขากาํลงัสวด
มนตห์ลงัจากสาธิตและแนะนาํสมุนไพรแต่ละชนิดแลว้ก็มีการกวัซา ปลอ้งกบับี ช่วยกนักวัซาหลงั
เขา แค่ขูดไปแค่สองครั7 งรอยปื7 นแดงเทือกทั7งแนวพอขดูเสร็จแดงทั7งหลงัพิษระบายอย่างรวดเร็ว
จากนั7นก็แช่มือ แช่เทา้พอเสร็จพวกเราได้แลกเปลี�ยนประสบการณ์ Vinton เล่าให้ทุกคนฟังว่า
หลงัจากออกจาก Gabby แลว้เขาไดล้ดเนื7อสัตว ์จนแทบไม่ไดกิ้นเลย เขาปลูกผกักินเอง และไปตาม
ตลาดนดั หาซื7อสมุนไพร อาหารหลกัจะเป็นผกัผลไมซึ้� งทาํให้เขาทอ้งเสียอยูบ่่อย ๆ แต่วนันี7ทั7งวนั
ทอ้งไม่เสียเลย และแจง้ข่าวว่าตั7งแต่ปฎิบติัตวัตามคาํแนะนาํที�ได้มาวนันั7นที� Gabby ผลของการ
ตรวจเลือดพบวา่มะเร็งฝ่อลงและไม่ Active อาการเจ็บก็ทุเลาลงมากตั7งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงหนึ� งทุ่ม 
เขาไม่มีอาการปวด พวกเราสังเกตตอนเชา้เขาเพลียมากตอนกลบัเขาเป็นคนละคน กระชุ่มกระชวย 
สดชื�น เขามีกาํลงัใจดีมาก ๆ เลย เวลาพวกเราร้องเพลงเขาจะร้องเพลง ตอนพอกหน้าให้ เขาก็
ขอบคุณแลว้ ขอบคุณอีก ดูแลว้จิตวิญาญของเขาเขม้แข็งมาก และอดทนสมเป็นทหาร หลงัจากแยก
ยา้ยกนัไปนอ้งบีบอกวา่ Bill (สามีของนอ้งบี) อยากจะไดเ้บอร์โทรของ Vinton เพื�อที�จะคอยติดตาม
ดูแลช่วยเหลือ เพราะอยู่เมืองเดียวกนับุญกุศลที�หมอเขียวและจิตอาสาทุกท่านได้สั�งสมมาได้
แพร่กระจายกวา้งไกลไปสู่มวลมนุษยช์าติแลว้ สาธุ ๆ ๆ 
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กรณีศึกษาที� 
3.75 พี�สาววานดา้ 
หญิง 

 
อาการหรือโรค นอ้งสาวของผูป่้วยไดข้อความช่วยเหลือ พี�สาวเป็นมะเร็งที�มดลูกขั7นสาม

ใหคี้โมทั7งหมดหกครั7 ง ครั7 งที�หกผูป่้วยทรมานมาก วานดา้  
การแก้ไข น้องสาวได้มารับนํ7 าย่านางไปให้พี�สาวจากได้ดื�มนํ7 าย่านางแลว้อาการที�ลุก 

ไม่ขึ7น วงิเวยีน กลบัปรกติทนัที ผูป่้วยลุกขึ7นมานั�งคุยเฉยเลย หลงัจากจดหมายฉบบันี7  ไดเ้จอ วานดา้ ๆ 
เล่าว่า หมองง ที�เนื7องอกนั7นได้หดลงเหมือนกบัลูกโป่งแบน ๆ ไม่มีอะไรจะให้รักษา สมุนไพรมี
ทั7งหมดสามตวั คือ ใบยา่นาง หญา้ปักกิ�ง พญาวานร  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.76 Becca Ray 
หญิง อาย ุ33 ปี  
โรคเอสแอลอี (SLE) 
 

เบกกา้เป็นพนกังานหญิง ทาํงานที� Disney แผนก Merchandise at Disney All Star Resort
ทาํงานร่วมกนัที�ร้าน ปรกติพนกังานจะเปลี�ยนร้าน วนไปเรื�อย ๆ ในสามรีสอร์ท ไม่ค่อยไดเ้จอกนันกั  

โรคหรืออาการ วนัหนึ� งเธอมาทาํงานแต่เดินไม่ไหว ขยบัตัวเหมือนหุ่นยนต์ท่าทาง
ทรมานมากเห็นแลว้สงสาร วนันั7นก็เลยถามเธอว่าเป็นอะไรทาํไมถึงตวัแข็งทื�อยงังั7นแลว้มาทาํงาน
ได้ยงัไง เธอบอกว่า ได้ขอหยุดงานบ่อยมาก แล้วถ้าไม่มาวนันี7 ก็อาจจะถูกขาดโทษเขาก็รุมถาม
อาการและไดบ้อกให้เธอ ขอความช่วยเหลือจากปลอ้งเธอสบดัหน้าหนีและบอกวา่หาหมอมามาก
แลว้เปลี�ยนหลายหมอแลว้อาการมีแต่แยล่งไม่มีใครช่วยฉนัไดห้รอก ว่าแลว้ก็เชิดหน้าขยบัเดินไป
อยา่งชา้ ๆ ไปขอเจา้นายกลบับา้นเจา้นายไดย้นิพวกเราคุยกนั แนะนาํให้เธอมาขอโทษปลอ้งและขอ
ความช่วยเหลือวนัรุ่งขึ7นเธอขอมาที�บา้นและเล่าวา่ เธอตอ้งฉีดยาซึ� งเป็น Hormone blocker อาทิตย์
ละเข็มทุกอาทิตย ์เพื�อไม่ให้ Immune system attack ภูมิคุม้กนัของตวัเองทาํเช่นนี7 เป็นเวลาสามปี 
จนกระทั�ง ยาที�ฉีดนั7นไม่ทาํงานกลบัยอ้นมาทาํร้ายตวัเธอเอง ทุกวนัไดแ้ต่กลุม้ใจ หาทางออกไม่ได ้

การแกไ้ข ปลอ้งไดปั้�นนํ7าสมุนไพรใบยา่นาง (ตามที�ไดศึ้กษาจากหมอเขียว) ใหดื้�มและ
แนะนาํหญา้ปักกิ�งใหไ้ปปลูกและเด็ดกินสดเป็นผกัทุกวนั วนันั7นเป็นวนัพฤหสับดีปลอ้งกลบัไปเจอ
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เธออีกครั7 ง วนัองัคารเธอเห็นปลอ้ง เธอวิ�งเขา้มากกอดขอบอกขอบใจ เธอบอกวา่เธอสบายขึ7นมาก 
และไดโ้ทรบอกเภสัชกร ผูที้�จ่ายยาใหเ้ธอวา่ต่อไปนี7ฉนัจะไม่รับยาของคุณอีกแลว้ อาการของเธอดี
ขึ7นเรื�อย ๆ เธอเริ�มรับผกัผลไมม้ากขึ7น และเลิก Dairy products ทุกวนัที�ร้านจะมีการเตน้รํา  
หนา้ร้าน เธอก็ไดอ้อกไปเตน้รํากบัเขาดว้ย Chicken dance 

(พนูศรี พรหมสุรินทร์. บนัทึก. 2555, กนัยายน 4) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.77 Gloria Canter 
หญิง  
รัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
โรคหรืออาการ มะเร็งสมองขั7นสี�  ผา่ตดัและใหคี้โมเป็นเวลาแปดเดือน มะเร็งลามไปที�

กระดูกอ่อนที�หนา้อก กิน Hormone blocker เป็นเวลาสามเดือน ไม่มีวี�แววที�ค่ามะเร็งที�หนา้อกจะลด 
มีแต่เพิ�มขึ7นเรื�อย ๆ หมอไม่ผา่ตดัเพราะอนัตรายอยา่งมาก Jay ซึ� งเป็นสามีกลุม้ใจมากและแสวงหา
วธีิอื�นที�จะช่วย Gloria เขาไปที�ร้านจีนเพื�อหาสมุนไพรรักษามะเร็ง ผูจ้ดัการที�ร้านรู้จกัปลอ้ง แนะนาํ
ใหเ้ขามาหาปลอ้ง  

การแกไ้ข July 18th, 2013 ทั7งสองไดม้าพบปลอ้งที�บา้น ปลอ้งไดอ้ธิบายยาเกา้เม็ดให้ฟัง
รวมถึงมหศัจรรยน์ํ7 าปัสสาวะ ช่วงที�อธิบายยาเกา้เม็ดนั7น Jay ก็ตั7งใจฟังอยา่งดี พอมาถึงนํ7 าปัสสาวะ
เขาทาํหนา้ตกใจปลอ้งแนะนาํใหเ้ขาไปศึกษาเรื�อง Urine therapy รวมทั7งปั�นนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด
ใหไ้ปดว้ยสองขวดเขม้ขน้เขาบอกวา่ August 30 หมอนดัตรวจเพื�อวดัค่ามะเร็ง ซึ� งเป็นเวลาประมาณ
เกือบห้าอาทิตย์ ปล้องบอกว่าถ้าจะให้รู้ผลว่ายาเก้าเม็ด Work ก็ต้องลองหยุดฮอร์โมน เพื�อให ้
นํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด กบันํ7าปัสสาวะทาํงานอยา่งเต็มที� Jay โวยวายบอกวา่ ฉนัพาเมียมารักษาตวั
ที�นี�โรงพยาบาล MD Anderson Cancer Center ที�มีชื�อเสียงมากในเรื�องรักษามะเร็ง แลว้เขาทุ่มเงิน
มหาศาลเพื�อทาํการวิจยัเป็นเวลานานอย่างมาก ๆ แล้วฉันยอมทิ7งบ้านที�ไมอามี� เพื�อจะมาอยู่ที� 
Orlando เพื�อใกลห้มอ แลว้ You เอาอะไรมาพดู จะใหฉ้นัเชื�อวา่ฉี�จะมารักษาเมียฉนัไดเ้หรอ โอย้ฉนั
ไม่เสี�ยงหรอก ปลอ้งบอกเขาวา่ ฉนับอกยใูนสิ�งที�รู้มาจะเชื�อหรือไม่เชื�อก็ตามใจย ู(Jay จะเป็นคนให้
ยาแก่ภรรยาเขาตลอด ทุกสิ�งทุกอยา่งไม่ยอมใหค้ลาดสายตา ก่อนจะกลบัเขาบอกวา่จะไปศึกษาเรื�อง
นํ7าปัสสาวะ ทางภรรยาหนัมากระซิบปลอ้งวา่ฉนัจะแอบหยดุกินยาหมอ นี�ชีวิตของฉนั) คุยกนัตั7งแต่
บ่ายสามจนถึงสามทุ่ม 
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วนัรุ่งขึ7น Jay โทรมาคุยดว้ยเล่าวา่ไดศึ้กษานํ7าปัสสาวะแลว้ คิดไม่ถึงวา่จะมีเรื�องมหศัจรรย ์
แบบนี7  เขาตกลงจะทาํตามสูตรยาเกา้เม็ด แต่จะไม่ยอมหยดุฮอร์โมน เขาบอกวา่ถา้ผลตรวจวนัที� 30 
ออกมาแลว้ Tumor mark ที� Sternum ลดลงซึ�งสามเดือนค่ามะเร็งไม่ยอมลดเลย เขาจะยอมรับสูตรยา
เกา้เมด็อยา่งไม่มีขอ้สงสัย 

(พนูศรี พรหมสุรินทร์.บนัทึก.) 
 

 
5. จิตอาสา: คุณเครือแกว้ คุณะวฒันา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
กรณีศึกษาที� 
3.78 นางสาวธนิตา ทองศรีสมบูรณ์ 
หญิงไทย อาย ุ29 ปี อาชีพรับจา้ง รับจองทวัร์ท่องเที�ยวทางเรือ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค โรคความดนัโลหิตตํ�า ปวดประจาํเดือนมาก ปวดเป็นประจาํรักษาโดยใช้
แพทยแ์ผนปัจจุบนั ดว้ยการทานยาแกป้วดเป็นประจาํ 

การแกไ้ข ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม โดยการดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุลทุกวนั ขดูกวัซา
บริเวณท้องน้อย สวนล้างลําไส้ใหญ่โดยการใช้นํ7 าปัสสาวะ แช่มือแช่เท้าด้วยนํ7 าปัสสาวะ ใช ้
นํ7 าปัสสาวะหยอดหู หยอดตา หยอดจมูกเป็นประจาํ ทาํโยคะ กดจุดลมปราณอาทิตยล์ะ 1-2 ครั7 ง 
ทานอาหารตามลาํดบัเคี7ยวอาหารใหล้ะเอียด ปรุงรสแต่นอ้ย 

ผลการใชแ้พทยว์ถีิธรรม อาการไม่สบายหายไป ผลทางหอ้งปฏิบติัการเป็นปกติ รู้สึกเบา 
สบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง ค่าใชจ่้ายลดลง เผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรมกบัคน
ใกลชิ้ด มีความสุขจากการทาํความดีมากที�สุด  

(ธนิตา ทองศรีสมบูรณ์. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.79 นางสาวกุลปราณี จนัทร์สุรีย ์
หญิงไทย อาย ุ55 ปี อาชีพ เจา้ของกิจการ  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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การแกไ้ข ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม โดยการดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุลเป็นประจาํ 
ขดูกวัซาบริเวณทอ้งนอ้ย ใชน้ํ7าปัสสวะในการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ แช่มือแช่เทา้บ่อย ๆ  

ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิธรรม อาการของโรคทุเลาผลทางหอ้งปฏิบติัการมีทิศทางเขา้ใกล้
ปกติ รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดความกงัวลลดลง ค่าใชจ่้ายลดลง เผยแพร่
แพทยว์ถีิธรรมกบัคนใกลชิ้ด มีความสุขจากการทาํความดีมากที�สุด  

(กุลปราณี จนัทร์สุรีย.์ สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.80 นางอรนุช บุญโชติหิรัญเมธา 
หญิงไทย อาย ุ55 ปี อาชีพแม่บา้น  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค โรคภูมิแพ ้ กรดไหลยอ้น โรคความดนัตํ�า อาการปวดเมื�อยเนื7อตวัรักษา
โดยแพทยแ์ผนปัจจุบนั ดว้ยการทานยาเพนนิซิลิน ซลัฟ่า และอื�น ๆ เป็นระยะเวลา 20 ปี 

การแกไ้ข ปฏิบัติตัวโดยใช้แพทย์วิถีธรรม ด้วยการดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล  
ดื�มบ่อย ๆ มีผสมขิง ตะไคร้เป็นบางครั7 ง กวัซาทุกวนั แช่มือแช่เทา้ดว้ยรางจืด แช่ทั7งตวั กดจุดประจาํ 
ทานอาหารตามลาํดบั งดเนื7อสัตว ์ 

ผลการใชแ้พทยว์ถีิธรรม อาการที�ไม่สบายทุเลาลง ผลทางห้องปฏิบติัการปกติ 
รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7นความเครียดความกงัวลลดลง ค่าใชจ่้ายลดลง เผยแพร่ความรู้
แพทยว์ถีิธรรมกบัคนใกลชิ้ด มีความสุขจากการทาํดีมากที�สุด 

(อรนุช บุญโชติหิรัญเมธา. สัมภาษณ์.2555, พฤษภาคม) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.81 นายทวชียั เฉลิมบุญชยักุล 
ชายไทย อาย ุ73 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค โรคไต โรคเบาหวาน ความดนั เก๊าท ์ ตาตอ้ เทา้บวมบ่อย ๆ รักษาโดย
แผนปัจจุบนั ดว้ยการฉีดยาบาํรุงเลือดมานาน 10 ปี ใชแ้พทยท์างเลือกแผนจีน กินถั�งเช่า-โสม 
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การแกไ้ข ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม โดยการดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุลทุกวนั ดื�มนํ7 าฉี�
นาน 1 ปีอาการไม่สบายดีขึ7น ทาํการกวัซาทุกวนั สวนลา้งลาํไส้ใหญ่แช่มือแช่เทา้ทุกวนั กดจุด
ลมปราณ (ลูกสาวเป็นคนทาํให)้ 

ผลการใชแ้พทยว์ถีิธรรม อาการไม่สบายทุเลาลง ผลทางหอ้งปฏิบติัการมีทิศทางเขา้ใกล้
ปกติ รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียด ความกงัวลลดลง ค่าใชจ่้ายลดลง เผยแพร่
แพทยว์ถีิธรรมกบัคนใกลชิ้ด มีความสุขจากการทาํความดี 

(ทวชียั เฉลิมบุญชยักุล. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 

3.82 นางจนัทนา เฉลิมบุญชยักุล 
หญิงไทย อาย ุ71 ปี อาชีพแม่บา้น 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค โรคริดสีดวงทวาร ความดนัโลหิตสูง เหนื�อยง่าย ร้อนตามเนื7อตามตวั
รักษาโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนั ดว้ยการกินยาลดความดนั เหน็บยาริดสีดวงทวารนาน 10 ปี 

การแกไ้ข ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม โดยการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล ดื�มตอน
เชา้ 1 แกว้ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตวัเบาสบาย ขดูกวัซาขาและฝ่าเทา้ อาการปวดขาทุเลา แช่เฉพาะเทา้
ทาํใหน้อนหลบัสบาย เพิ�มพนูใจไร้กงัวล รู้เพียรรู้พกั ดว้ยการพกับ่อย ๆ  

ผลการใช้แพทยว์ิถีธรรมอาการไม่สบายทุเลา ผลทางห้องปฏิบติัการเขา้ใกลป้กติ รู้สึก
สบายตวั มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง ค่าใช้จ่ายลดลง เผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรมกบัคน
ใกลชิ้ด มีความสุขจากการทาํความดีมากที�สุด แมฟ้้าถล่มดินทลาย ฉนัก็จะไม่ทุกขใ์จกบัเรื�องของใคร ๆ  

(จนัทนา เฉลิมบุญชยักุล. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 

3.83 นางสุพรรณี 
หญิงไทย อาย ุ49 ปี อาชีพ อดีตพยาบาล  
จงัหวดันนทบุรี 
 อาการหรือโรค พงัผดืที�มดลูก มือ ความดนัโลหิตสูง เวยีนหวั บา้นหมุน รักษาโดยแพทย์
แผนปัจจุบนั ดว้ยการทานยาลดความดนันาน 8 เดือน หมดค่าใชจ่้ายในการรักษามากกวา่ 40,000 บาท 
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การแกไ้ข ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม โดยการดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุลทุกวนั ดื�มฉี� 
ทาํกวัซาทุกวนั ใชน้ํ7าปัสสวะในการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ทุกวนั แช่มือแช่เทา้ทั7งบา้นและเพื�อนบา้น 
อาการปวดแขนดีขึ7น ความดนัเป็นปกติแลว้ สบายตวั ทานอาหารปรับสมดุล กินตามลาํดบั ทาน
อาหารมงัสวิรัติ ไม่เป็นพรหม 3 หนา้แลว้ 

ผลการใช้แพทยว์ิถีธรรม อาการไม่สบายหายเป็นปกติ ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ
เป็นปกติ รู้สึกสบายมากขึ7 น มีกาํลังมากขึ7 น ความเครียดลดลง ค่าใช้จ่ายลดลง เผยแพร่ความรู้ 
แพทย์วิถีธรรมให้กับคนในชุมชน มีความสุขจากการทาํความดีมากที�สุด เลิกทานยาความดัน 
หลงักลบัจากค่าย ค่าความดนัโลหิตเป็นปกติแลว้ หายปวดหวัสบายตวั 

(สุพรรณี. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
  

  
กรณีศึกษาที� 
3.84 นางรุ่งบุญ ยิ7มใส 
หญิงไทย อาย ุ53 ปี อาชีพคา้ขาย  

 
การแก้ไข ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ิถีธรรม ด้วยการดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุลเป็นประจาํ 

ทาํกวัซาทุกวนั สวนลา้งลาํไส้วนัละหลายครั7 ง ทาํโยคะ ทานอาหารมงัสวรัิติ ฟังธรรมทบทวนธรรม  
ผลการใช้แพทย์วิถีธรรมอาการไม่สบายหายไปไม่ได้ไปตรวจในห้องปฏิบติัการ เบา

สบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียด ค่าใชจ่้ายลดลง เผยแพร่แพทยว์ิถีธรรมสู่สังคม มีความสุข
จากการทาํดีมากที�สุด 

เคยเขา้ค่ายที�สวนส่างฝันรุ่นแรก ๆ ปัญหาประจาํเดือนหายไปตอนอายุ 40 ปี จากนั7น
ประจาํเดือนมาเยอะมาก ลิ�มเลือดออกมาดว้ยจากนั7นเดือนต่อมามีประจาํเดือนเป็นปกติอีก 12 ปี  
พอปี 2554 ประจาํเดือนหมดจริง แต่ไม่มีอาการร้อนตามเนื7อตามตวั 

(รุ่งบุญ ยิ7มใส. สัมภาษณ์.2555, พฤษภาคม) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.85 นางนิภา ศรีธนูธรรม 
หญิงไทย อาย ุ37 ปี อาชีพทาํร้านอาหาร 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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อาการหรือโรค  โรคภูมิแพ ้ไขมนัพอกตบั รักษาด้วยการทานยาภูมิแพม้า 5 ปี หมด
ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท 

ผลการใช้แพทยว์ิถีธรรม โรคทุเลาลง ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการเขา้ใกลป้กติ เบา
สบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง ค่าใช้จ่ายลดลง เผยแพร่แพทยว์ิถีธรรมกบับุคคล
ใกลชิ้ด มีความสุขกบัการทาํความดีมากที�สุด 

(นิภา ศรีธนูธรรม. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที�  
3.86 นางสาวประภสัสร แซ่อุย้ 
หญิงไทย อาย ุ24 ปี อาชีพนกัศึกษา  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
  

อาการหรือโรค โรคภูมิแพที้�ตา เจ็บตา ตาแห้ง มีเม็ดที�เปลือกตา ปัจจยัเสี� ยงเกิดจากการ
ชอบอาบนํ7าอุ่น รักษาโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัดว้ยการทานยาแกแ้พ ้หยอดตาดว้ยนํ7าตาเทียม 

ผลการใชแ้พทยว์ิถีธรรม อาการไม่สบายหายไป ไม่ไดต้รวจทางห้องปฏิบติัการ รู้สึกเบา
สบายตวัมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง ค่าใชจ่้ายลดลง เผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรมกบั
บุคคลใกลชิ้ด มีความสุขมากจากการไดท้าํดี 

(ประภสัสร แซ่อุย้. สัมภาษณ์.2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที�  
3.87 นางสาวสิริลกัษณ์ ชื�นเกษม 
หญิงไทย อาย ุ46 ปี อาชีพขายประกนั  
จงัหวดัสมุทรปราการ 
  

อาการหรือโรค เป็นภูมิแพ ้หูอกัเสบนาน 1 ปี 
ผลการใชแ้พทยว์ถีิธรรม อาการไม่สบายทุเลา ผลทางหอ้งปฏิบติัการมีค่าปกติ รู้สึกเบา

สบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดความกงัวลลดลง ค่าใชจ่้ายลดลง มีความสุขจากการทาํ
ความดี 

(สิริลกัษณ์ ชื�นเกษม. สัมภาษณ์. 2555,พฤษภาคม) 
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กรณีศึกษาที�  
3.88 นางสุพทัธ์ บวรเลิศมนตรี 
หญิงไทย อาย ุ50 ปี  
จงัหวดัชลบุรี 
  

อาการหรือโรค โรคกรดไหลยอ้น 
การแกไ้ข ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม โดยการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่  
ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิธรรม อาการไม่สบายทุเลาลง ผลทางหอ้งปฏิบติัการค่าปกติ รู้สึก

เบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดความกงัวลลดลง ค่าใชจ่้ายลดลง เผยแพร่แพทยว์ถีิธรรม
กบับุคคลใกลชิ้ด มีความสุขจากการทาํความดีมากที�สุด 

(สุพทัธ์ บวรเลิศมนตรี. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.89 นางสาวชาลินี ตุลาบดี 
หญิงไทย อาย ุ51 ปี อาชีพ ขายเสื7อผา้  
จงัหวดันครราชสีมา 

อาการหรือโรค ไทรอยดเ์ป็นพิษ กระเพาะ ไมเกรน ขอ้เข่าเสื�อม ภูมิแพ ้ รวมระยะเวลาที�
เป็น 5 ปีรักษาดว้ยการซื7อยามาทานเองที�บา้น 

ผลการใชแ้พทยว์ิถีธรรม อาการไม่สบายทุเลาลง ผลทางห้องปฏิบติัการไม่ไดต้รวจ รู้สึก
เบาสบายมากขึ7 น มีกาํลังมากขึ7 น ความเครียดความกังวลลดลง ค่าใช้จ่ายลดลง เผยแพร่ความรู้ 
แพทยว์ถีิธรรมกบับุคคลใกลชิ้ด มีความสุขมากที�สุดจากการทาํความดี 

(ชาลินี ตุลาบดี. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.90 นางอธิญญา รัตนดิลก 
หญิงไทย อาย ุ38 ปี อาชีพพยาบาล  
โรงพยาบาลไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี  
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อาการหรือโรค โรคมะเร็งเตา้นมลามมาที�กระดูกสันหลงั เป็นไทรรอยดม์านาน 10 ปี มีจุด
ดาํที�ปอดและตบัรักษาโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัทาํคีโมมาแลว้ 35 ครั7 ง ฉายแสง ฉีดยา เขม็ละ 50,000 
บาท รวม 12 เขม็  

วิธีแกไ้ขปฏิบติัตวัโดยใชแ้พทยว์ิถีธรรม ดว้ยการดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุลเป็นประจาํ
ทุกวนั กวัซาบริเวณสะโพกและหลงั ทาํให้หายจากอาการปวด สวนลา้งลาํไส้โดยการใช้นํ7 าสกดั
และนํ7 าปัสสวะ แช่มือแช่เทา้และสะโพกทุกวนั งดเนื7อสัตว ์เคี7ยวอาหารชา้ 30 ครั7 งต่อคาํ หมั�นฟัง
ธรรมพระไตรปิฎก ทาํใหค้ลายความกงัวล รู้เพียรรู้พกั นอนเร็วขึ7น 4 ทุ่มก็เขา้นอน 

ผลการใช้แพทยว์ิถีธรรม อาการไม่สบายต่าง ๆ ทุเลาลงผลทางห้องปฏิบติัการมีทิศทาง 
เขา้หาค่าปกติ รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดความกงัวลลดลง ตายเมื�อไหร่ก็ได ้
ค่าใช้จ่ายลดลง เผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรมไปสู่สังคมและชุมชน มีความสุขจากการทาํความดี
มากที�สุด 

(อธิญญา รัตนดิลก. สัมภาษณ์.2555,พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.91 นางเกตุวดี ทรัพยพ์ิบูลสุข 
อาย ุ33 ปี อาชีพรับจา้งดา้นกราฟฟิคดีไซคที์�มลัดีฟ  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

อาการหรือโรค โรคความดนัโลหิตสูง นาน 4 ปีรักษาโดยใช้แพทยแ์ผนปัจจุบนัดว้ยการ
ทานยาลดความดนั 

การแกไ้ข ปฏิบติัตวัโดยใช้แพทยว์ิถีธรรม ดื�มนํ7 าสกัดผสมนํ7 าเปล่า ขูดกัวซาเป็น
ประจาํทุกวนัใชน้ํ7าสกดัผสมนํ7าเปล่าสวนลา้งลาํไส้ใหญ่เป็นประจาํทุกวนั ทาํโยคะบา้ง ทานผกัมาก
ขึ7น ลดการทานเนื7อสัตว ์อารมณ์เยน็ ทาํใหอ้าการปวดหลงัหายไป ความดนัโลหิตลดลง 

ผลการใชแ้พทยว์ถีิธรรม อาการไม่สบายต่าง ๆ หายไป ผลทางหอ้งปฏิบติัการมีค่า
ปกติ รู้สึกสบายเบากาย มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง ค่าใชจ่้ายลดลง เผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม
แก่คนใกลชิ้ด มีความสุขจากการทาํความดีมากที�สุด 

(เกตุวดี ทรัพยพ์ิบูลสุข. สัมภาษณ์.2555,พฤษภาคม) 
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กรณีศึกษาที� 
3.92 นางบุญธรรม ศรีเนาเวตร 
หญิงไทย อาย ุ51 ปี  
จงัหวดัอุดรธานี 
 

อาการหรือโรค โรคเบาหวาน เป็นโรคเบาหวาน ค่านํ7าตาล 154 กินยามา 5 ปี  
วธีิแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด ประมาณ 1 เดือน นํ7 าตาลลดลง เหลือ 110 ลดยาจาก 

1 เม็ด เหลือครึ� งเม็ด ต่อไปจะลดเหลือ 1 ใน 4 เม็ด ลดการรับประทานเนื7อสัตวใ์หญ่เป็นเนื7อปลา 
และรับประทานผกัเพิ�มขึ7นอาการทุเลาลงเรื�อย ๆ ดีขึ7นเป็นลาํดบั 

(บุญธรรม ศรีเนาเวตร. สัมภาษณ์.2555,พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.93 นายสมพงษ ์โขมรัมย ์
ชายไทย อาย ุ39 ปี  
จงัหวดับุรีรัมย ์
 
อาการหรือโรค  

1. กลา้มเนื7ออ่อนแรง อาการคลา้ยคนติดสุรา มือไมส้ั�น ไม่มีแรง กระดุกกระดิก ตอ้งกิน
เบียร์วนัละ 1 ขวด เพื�อกระตุน้เลือดลมให้เดินถา้ไม่ได้กินจะมีอาการช็อค นอนแน่นิ�ง หายใจได้
อย่างเดียวหลงัจากที�ได้มาเรียนรู้การดูแลสุขภาพกบัคุณหมอเขียว ไดป้รับเปลี�ยนพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร ทานผกัลวกเป็นเวลาหนึ�งเดือนกินกบัขา้วเปล่า ทาํมาประมาณ 1 เดือน อาการ
ทุเลาลงเรื�อย ๆ อาการที�กล่าวขา้งตน้หายเป็นปกติภายใน 2 เดือน 

2. ไขมนัในเส้นเลือดสูง ตอ้งกินขา้ววนัละ 4 มื7อ มีอาการหิวตลอด พอมารู้จกัยา 9 เม็ด ได้
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมกินอาหารรสจืดลง จากที�เคยกินยาหมอ ตอนหลงัไม่ตอ้งกินยาก็อยูไ่ด ้ปฏิบติั
ตวั 1 เดือนอาการดีขึ7นเรื�อย ๆ แขง็แรงกวา่ตอนอาย ุ30 ปี 

3. แม่อายุ 70 ปีและหลานอายุ 17 ปีมีอาการเจ็บป่วย คอพอก พอดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
อาการบวมก็ลดลง ชาวบา้นและหมอยงัถาม อายุเยอะแลว้ทาํไมถึงไม่ไปหาหมอคนในชุมชนก็จะ
ถามว่าไม่ไปหาหมอหรือเพราะทุกคน เจ็บป่วยตอ้งไปหาหมอทุกคน แต่แม่ไม่เคยไปหาหมอเลย 
ค่าใชจ่้ายจากการซื7อยาลดลง ร่างกายแขง็แรงมากขึ7น เพราะลูกชายไดพ้ิสูจน์ยา 9 เมด็วา่สามารถดูแล
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สุขภาพตวัเองไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งพึ�งหมอทาํให้เชื�อมั�นวา่ แพทยว์ิถีธรรมรักษาให้หายไดทุ้กโรค 
แต่ไม่หายทุกคน  

4. มีอาการหลงัเทา้บวม พุพอง เป็นหนอง สาเหตุเกิดจากภาวะอาการร้อนเกินไดรั้กษา
โดยแช่เทา้ในนํ7าฉี� แช่ประมาณวนัละ 2 ครั7 ง เชา้เยน็ ครั7 งละ 1 ชั�วโมง ทาํอยูป่ระมาณ 1 เดือนอาการ
บวมหายไป 

5. อาการเคล็ดขดัยอกกระดูกสันหลงั เกิดจากการทาํงานหนกั เป็นประมาณ 2 อาทิตย ์ได้
ใชลู้กประคบฤทธิM เยน็ วธีิการทาํ คือใชใ้บยา่นาง กาบกลว้ย เสลดพงัพอน ใส่พิมเสนลงไป นาํไปนึ�ง
แลว้นอนทบัไดค้วามร้อนเยอะกวา่ รักษาประมาณเดือนกวา่ ๆ อาการหายเป็นปกติ 

6. ก่อนรู้จกัแพทยว์ถีิธรรม โรคอว้น นํ7าหนกัประมาณ 76 กิโลกรัม ไดม้าเขา้ค่ายแพทยว์ิถีธรรม 
3 เดือน นํ7 าหนกัลดลงเหลือ 54 ผิวหนงัไม่แตกลาย ปฏิบติัตวัโดยการกินผกัผลไม ้เลิกเนื7อสัตวทุ์ก
ชนิด สุขภาพแขง็แรง ขึ7นตน้ไมไ้ดค้ล่องเท่ากบัเด็กอาย ุ20 แข่งปีนมะพร้าวกบัเด็กไดส้บาย 

7. โรคกระเพาะติดเชื7อ คุณหมอแผนปัจจุบนัส่องกลอ้งดูอาการ หมอให้ยากลบัมากินที�บา้น 
ยงัไม่ดีขึ7น พอไดรู้้จกัแพทยว์ิถีธรรม ไดดี้ท็อกซ์ กวัซา อาการทุเลาลง และหายในที�สุดโดยไม่ตอ้ง
กินยาปฏิบติัตวัอยู ่2 เดือน 

8. เป็นผื�นคนัทั7งตวั ตอ้งเกาตลอดเวลา ปฏิบติัตวัโดยการทาํดีท็อกซ์ กวัซา อาการทุเลาลง 
ผวิหนงัเนียนขึ7น สุขภาพองคร์วมทั7งกายและใจ ดีขึ7นเป็นลาํดบั 

(สมพงษโ์ขมรัมย.์ สัมภาษณ์.2555,พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.94 นายศุภชยั ชูบาล 
ชายไทย อาย ุ66 ปี อาชีพ คา้ขายของชาํ อาสาสมคัร ร้านเช่ารถ 
จงัหวดัชลบุรี  
 อาการหรือโรค โรคเบาหวาน หมอนรองกระดูกขาซา้ย (เดินไม่ได ้ขยบัไม่ได)้ มีอาการ
ตั7งแต่ปี 2553 รักษาโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัที�โรงพยาลในกรุงเทพฯ รักษาโดยการทานยาละลายลิ�มเลือด 
ทานยาร่วมกบัการทาํกายภาพบาํบดัใช้แพทยแ์ผนทางเลือกโดยการฝังเข็มและนวดแผนโบราณ 

การแกไ้ข หลงัจากรู้จกักบัแพทยว์ิถีธรรม ไดป้ฏิบติัตวัโดยใช้ยา 9 เม็ด ดื�มนํ7 าสมุนไพร
ฤทธิM เยน็สดเป็นประจาํ ดื�มทุกวนั โดยทาํหวัเชื7อนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด ทาํทุก 3 วนัเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 
ค่อยนาํมาผสมนํ7 าดื�ม และดื�มฉี� เป็นประจาํทุกวนั ดื�มติดต่อกนันาน 3เดือน รู้สึกวา่ร่างกายแข็งแรง 
สดชื�น ผลการตรวจเลือดไม่พบโรคเบาหวาน ใช้วิธีการกัวซาเข่า เน้นบริเวณขาด้านซ้ายที�ปวด  
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ขาซ้ายที�เคยปวดทรมาน กลบักระดิกได้และเดินได้เป็นปกติแล้ว ใช้ฉี�ในการทาํดีท็อกซ์ ทาํเป็น
ประจาํทุกวนั แช่มือแช่เท้าเป็นบางครั7 ง พอกสมุนไพรฤทธิM เย็นตรงขาด้านซ้ายที�ปวด เดินเร็ว  
กินอาหารตามลาํดบังดการทานเนื7อสัตว ์เคี7ยวอาหารใหล้ะเอียด ทาํงานเป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือคน
อื�น ทาํใจใหเ้ยน็ ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิธรรม อาการไม่สบายที�เคยมีหายเป็นปกติ รู้สึกวา่ร่างกายเบา
สบาย มีกาํลงัมากขึ7นความเครียดลดลง ค่าใช้จ่ายลดลงมีความสุขจากการทาํความดี ใช้ยา 9 เม็ด
ร่วมกบัการจดัสมดุลร่างกายที�อาจารยห์มอเขียวสอน กลบัมาเดินไดจึ้งเกิดความศรัทธาและมาดูแล
สุขภาพดว้ยการมาเขา้ค่ายอีกหลายครั7 ง (ใชน้ํ7าปัสสวะเป็นหลกัในการดูแลสุขภาพ) 

(ศุภชยั ชูบาล. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.95 นางสาวชนัทิพย ์วภิาพงษศ์าน 
หญิงไทย อาย ุ36 ปีอาชีพพยาบาล 
จงัหวดันนทบุรี 
 

อาการหรือโรค  โรคภูมิแพอ้าการผื�นคนัลมพิษปวดประจาํเดือนเป็นประจาํรักษาโดย
แพทยแ์ผนปัจจุบนั ใช้ยา ATARAF TA นาน 8 ปี  

การแกไ้ข หลงัจากปฏิบติัตวัโดยใช้ยา 9 เม็ดของแพทยว์ิถีธรรม ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับ
สมดุล 2-3 วนัต่อครั7 ง โดยผสมนํ7 าดื�ม ดื�มมา 6 ปี ร่างกายแข็งแรง ผื�นคนั อาการภูมิแพห้ายแลว้ ทาํ 
กวัซาแขน ขา สวนล้างลาํไส้ใหญ่โดยใช้นํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดผสมนํ7 าเปล่า เป็นบางวนั ทาน
อาหารตามลาํดับทานอาหารมงัสวิรัติ ผลจากการใช้แพทย์วิถีธรรม รู้สึกสบาย เบากายมีกาํลัง 
ค่าใชจ่้ายลดลง ความเครียดความกงัวลลดลง หลงัจากตวัเองหายจากอาการดงักล่าว ได้เผยแพร่
แพทยว์ิถีธรรมแก่สังคมและชุมชนโดยให้คาํแนะนาํในการดูแลสุขภาพดว้ยยา 9 เม็ด และทาํให้
ผูป่้วยในโรงพยาบาล ดว้ยการหยอดหู หยอดตา พอกหน้าให้ผูป่้วย สอนสมาธิบาํบดักบัยา 9 เม็ด  
ใหผู้ป่้วยจิตเวชเป็นประจาํ ผูป่้วยอาการดีขึ7น  

(ชนัทิพย ์ วภิาพงษศ์าน. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
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กรณีศึกษาที� 
3.96 นางนิสา ทรัพยพ์ิบูลสุข 
หญิงไทย อาย ุ60 ปี อาชีพแม่บา้น  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค โรคมะเร็งลาํไส้ อาการปวดทอ้ง การขบัถ่ายไม่ดี ระยะเวลาที�ป่วย 2 ปี
รักษาโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัโดยการผ่าตดัลาํไส้ ทาํคีโมชุดใหญ่ แต่โรคกลบัมาเป็นใหม่หมดค่า
รักษา 2 ลา้นบาท  

การแก้ไข ปฏิบติัตวัด้วยการดื�มนํ7 าสกดัย่านาง สวนล้างลาํไส้ใหญ่ด้วยนํ7 าสกดั รู้สึกว่า
สบายท้อง หยอดหูหยอดตาโดยใช้นํ7 าสกัด นอนเร็วขึ7 น ฟังธรรมะหมอเขียวทาํให้สบายใจขึ7 น  
หายฟุ้งซ่าน ไร้ความกงัวล อารมณ์ดีมาก  

ผลการใช้แพทยว์ิถีธรรม อาการของโรคทุเลา ผลทางห้องปฏิบติัการ มีทิศทางเขา้ใกล ้
ค่าปกติ ร่างกายเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดความวิตกกงัวลลดลง ค่าใช้จ่ายลดลง 
เผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรมกบัคนใกลชิ้ด มีความสุขจากการทาํความดีมากที�สุด 

(นิสา ทรัพยพ์ิบูลสุข. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.97 นางอธิญญา รัตนดิลก 
หญิงไทย อาย ุ38 ปี อาชีพพยาบาล โรงพยาบาลไทรนอ้ย  
จงัหวดันนทบุรี  

 
อาการหรือโรค โรคมะเร็งเตา้นมลามมาที�กระดูกสันหลงั เป็นไทรรอยดม์านาน 10 ปี มีจุด

ดาํที�ปอดและตบัรักษาโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัทาํคีโมมาแลว้ 35 ครั7 ง ฉายแสง ฉีดยา เข็มละ 50,000 
บาท รวม 12 เขม็  

วิธีแกไ้ข ปฏิบติัตวัโดยใชแ้พทยว์ิถีธรรม ดว้ยการดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล เป็นประจาํ
ทุกวนั กวัซาบริเวณสะโพกและหลงั ทาํให้หายจากอาการปวด สวนลา้งลาํไส้โดยการใช้นํ7 าสกดั
และนํ7 าปัสสาวะ แช่มือแช่เทา้และสะโพกทุกวนั งดเนื7อสัตว ์เคี7ยวอาหารชา้ 30 ครั7 งต่อคาํ หมั�นฟัง
ธรรมพระไตรปิฎก ทาํใหค้ลายความกงัวล รู้เพียรรู้พกั นอนเร็วขึ7น 4 ทุ่มก็เขา้นอน 
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ผลการใชแ้พทยว์ถีิธรรม อาการไม่สบายต่าง ๆ ทุเลาลงผลทางหอ้งปฏิบติัการมีทิศทางเขา้
หาค่าปกติ รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดความกงัวลลดลง ตายเมื�อไหร่ก็ได ้
ค่าใช้จ่ายลดลง เผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรมไปสู่สังคมและชุมชน มีความสุขจากการทาํความดี
มากที�สุด 

(อธิญญา รัตนดิลก. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.98 นางเกตุวดี ทรัพยพ์ิบูลสุข 
อาย ุ33 ปี อาชีพรับจา้ง 
ดา้นกราฟฟิคดีไซคที์�มลัดีฟ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค โรคความดนัโลหิตสูง นาน 4 ปีรักษาโดยใช้แพทยแ์ผนปัจจุบนั ด้วยการ
ทานยาลดความดนั 

การแกไ้ข ปฏิบติัตวัโดยใช้แพทยว์ิถีธรรม ดื�มนํ7 าสกดัผสมนํ7 าเปล่า ขูดกวัซาเป็นประจาํทุกวนั 
ใชน้ํ7าสกดัผสมนํ7าเปล่าสวนลา้งลาํไส้ใหญ่เป็นประจาํทุกวนั ทาํโยคะบา้ง ทานผกัมากขึ7น ลดการทาน
เนื7อสัตว ์อารมณ์เยน็ ทาํใหอ้าการปวดหลงัหายไป ความดนัโลหิตลดลง 

ผลการใช้แพทยว์ิถีธรรม อาการไม่สบายต่าง ๆ หายไป ผลทางห้องปฏิบติัการมีค่าปกติ 
รู้สึกสบายเบากาย มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง ค่าใช้จ่ายลดลง เผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม 
แก่คนใกลชิ้ด มีความสุขจากการทาํความดีมากที�สุด 

(เกตุวดี ทรัพยพ์ิบูลสุข. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.99 นายณฐัธีร์ ฐานกีรติพฒัน์ 
ชายไทย อาย ุ47 ปี อาชีพก่อสร้าง  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

อาการหรือโรค โรคมะเร็งลาํไส้ ปอด ตบัรักษาโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัดว้ยการคีโม 12 ครั7 ง 
เมื�อปี 2554 

การแกไ้ข ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม ดว้ยการใชน้ํ7 าปัสสาวะในการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 
กดจุดลมปราณ และโยคะบ่อย ใชธ้รรมะและรู้จกัพกัรู้จกัเพียร 
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ผลการใช้แพทยว์ิถีธรรม อาการไม่สบายทุเลา ผลการตรวจห้องปฏิบติัการเขา้ใกลป้กติ 
รู้สึกเบาสบายตวั มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง ค่าใช้จ่ายลดลง เผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรม 
กบัคนใกลชิ้ด มีความสุขจากการทาํความดี 

(ณฐัธีร์ ฐานกีรติพฒัน์. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที�  

3.100 นายฉตัรชยั นิพทัธสัจก ์
ชายไทย อาย ุ46 ปี อาชีพนกักีฬาเทนนิส  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

อาการหรือโรค อาการกล้ามเนื7อแข็งเกร็ง ค้างบ่อย ๆ ปอดบวมอักเสบ หมดค่ารักษา
ประมาณ 800,000 - 1,000,000 บาท  

ผลการใชแ้พทยว์ิถีธรรม อาการไม่สบายทุเลา ผลทางห้องปฏิบติัการปกติ รู้สึกเบาสบาย 
มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง ค่าใชจ่้ายลดลง เผยแพร่ความรู้แพทยว์ิถีธรรมกบัคนในชุมชน มี
ความสุขมากจากการทาํความดี  

ปี พ.ศ. 2548 เป็นมะเร็งต่อมไทมสั รักษาดว้ยการผา่ตดัร่วมกบัการฉายแสง 20 ครั7 ง ผา่ตดั
กอ้นเนื7อออก มาเขา้ค่ายและกลบัไปปฏิบติัตวั 3 เดือน ผลการตรวจเลือดค่านํ7าตาล ไขมนั ดีปกติ 

(ฉตัรชยั นิพทัธสัจก.์ สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที�  
3.101 นางสาํราญ คุม้ศรี 
หญิงไทย อาย ุ54 ปี อาชีพคา้ขาย 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

อาการหรือโรค ไขมนัในเลือดสูงนํ7าตาลในเลือดตํ�า 
การแกไ้ข ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม โดยทาํยาทั7ง 9 เมด็ 
ผลการใช้แพทยว์ิถีธรรม อาการไม่สบายหาย ผลทางห้องปฏิบติัการมีค่าปกติ รู้สึกเบา

สบายตวัมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง ค่าใช้จ่ายลดลง เผยแพร่แพทยว์ิถีธรรมกบัคน
ใกลชิ้ด มีความสุขมากจากการไดท้าํความดี 
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(สาํราญ คุม้ศรี. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที�  
3.102 แม่ชีพรทิพย ์เสรีราษฎร์ 
หญิงไทย อาย ุ54 ปี อาชีพ นกับวช  
จงัหวดัลพบุรี 
  

อาการหรือโรค โรคริดสีดวงทวารเป็นมา 10 ปี เคยมีชอคโกแลตชีสต ์ ผา่ตดัเมื�อปี 2548 
ผา่ตดัมดลูกเมื�อปี 2550 ปี 2555 ตรวจเจอเนื7องอก 

การแกไ้ข ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ถีิธรรม ผลการใชอ้าการไม่สบายทุเลา ผลทางหอ้งปฏิบติัการ
ไม่ไดต้รวจ รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดความกงัวลลดลง ค่าใชจ่้ายลดลง 
เผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรมสู่ชุมชน มีความสุขมากจากการทาํความดี  

(พรทิพย ์เสรีราษฎร์. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 

กรณีศึกษาที�  
3.103 แม่ชีมณฑาทิพย ์
หญิงไทย อาย ุ48 ปี อาชีพนกับวช 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
  

อาการหรือโรค โรคริดสีดวงทวาร เป็นมา 10 ปี ปวดเมื�อยเนื7อตวั มีติ�งที�ลาํไส้ใหญ่ เป็นมา 
5 ปี มีอาการทอ้งอืดเป็นประจาํ 

ผลการใชแ้พทยว์ถีิธรรม อาการไม่สบายทุเลาลง รู้สึกเบาเนื7อตวั มีกาํลงั ความเครียดลดลง 
ค่าใชจ่้ายลดลง เผยแพร่ความรู้แพทยว์ถีิธรรมกบัคนใกลชิ้ด มีความสุขจากการทาํความดี 

(มณฑาทิพย.์ สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 

กรณีศึกษาที�  
3.104 นางอโนทยั สุวรรณศรีสาคร 
หญิงไทย อาย ุ38 ปีอาชีพ คา้ขายหนงัสัตว ์ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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อาการหรือโรค โรคภูมิแพ ้จามเป็นชุดชุด นํ7ามูกใสบ่อย ๆ  แพข้นสัตว ์แพน้ํ7ายาฟอกหนงัสัตว ์
ผลการใชแ้พทยว์ถีิธรรม อาการไม่สบายไป ไม่ไดต้รวจในหอ้งปฏิบติัการ เบาสบายตวัมี

กาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง ค่าใชจ่้ายลดลง เผยแพร่แพทยว์ถีิธรรมกบัคนใกลชิ้ด มีความสุขกบั
การทาํความดี 

(อโนทยั สุวรรณศรีสาคร.สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 

กรณีศึกษาที� 
3.105 นางวไิล 
หญิงไทย อาย ุ63 ปี อาชีพ ขา้ราชการบาํนาญ  
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
  

อาการหรือโรค ซีสตที์�ตบั-ไต ขอ้เข่าเสื�อม กระดูกหลงัเสื�อม 
การแกไ้ข รักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนัดว้ยการทานยาร่วมกนัการทาํกายภาพทุกวนั นาน 

3 เดือน ครั7 งละ 5,000 บาท 
ผลการใชแ้พทยว์ถีิธรรม อาการไม่สบายทุเลาลง ผลทางหอ้งปฏิบติัการมีทิศทางเขา้ใกล้

ปกติ รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดความกงัวลลดลง ค่าใชจ่้ายลดลง เผยแพร่
ความรู้แพทยว์ถีิธรรมกบับุคคลใกลชิ้ด มีความสุขมากที�สุดจากการไดท้าํความดี 

(วไิล. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.106 นายสุรศกัดิM  ตั7งสถิตพร 
ชายไทย อาย ุ56 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

อาการหรือโรค สุขภาพร่างกายแขง็แรง ตั7งใจมาเขา้ค่ายสุขภาพเพื�อกลบัไปดูแลภรรยาที�
ป่วยเป็นภูมิแพบ้่อย ๆ 

วธีิแกไ้ขทาํนํ7าสมุนไพรใหภ้รรยาดื�มทุกวนั ทาํโยคะบา้งเป็นบางเวลา เผยแพร่ยา 9 เมด็
กบัเพื�อน ๆ ที�ป่วย ทาํใหเ้พื�อนหลายคนหายป่วย ภรรยานํ7 าหนกัลดลง 10 กิโลกรัม หายป่วยจากโรค
ภูมิแพภ้ายใน 2 เดือน ครอบครัวอยูเ่ยน็เป็นสุข อารมณ์ดีต่อกนั 

(สุรศกัดิM  ตั7งสถิตพร. สัมภาษณ์. 2555, พฤษภาคม) 
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6. จิตอาสา: คุณเขมจิรา หลีกุล จงัหวดัปัตตานี 
 
กรณีศึกษาที� 
3.107 นางสุพรรษา ธรรมราช 
หญิงไทยอาย ุ34 ปี 
อาํเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น  

 
อาการหรือโรค กระดูกทบัเส้น  
การแกไ้ข โยคะกดจุดลมปราณ จดักระดูก  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา หายปวดหลงั และนั�งไดน้านขึ7น 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.108 นางสมจิตต ์คาํเป้า 
หญิงไทยอาย ุ63 ปี 
อาํเภอเวยีงเก่า จงัหวดัขอนแก่น 

 
อาการหรือโรค มีอาการกระดูกทบัเส้น  
การแกไ้ข ทาํโยคะ กดจุดลมปราณ จดัสมดุลโครงสร้างกระดูก  
ผลหลงัการรักษา อาการก็ดีขึ7นมาก อาการป่วยทุเลา 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.109 นางสมควร ขุ่ยอาภยั 
อาย ุ50 ปี 
จงัหวดับึงกาฬ  

 
อาการหรือโรค ปวดเอว ขาขา้งขวา 
การแกไ้ข 1.ดื�มนํ7าตะไคร้ 2. ดีทอ็กซ์ 3. แช่มือแช่เทา้ 4. ปรับอาหาร 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 
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กรณีศึกษาที� 
3.110 พตัสา แยม้ศรวล 
หญิงไทย อาย ุ55 ปี 
อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก 

 
อาการหรือโรค ไทรอยด ์มีถุงนํ7าในตบัไขมนัเกิน 
การแกไ้ข 1. กวัซา 2. สวนลา้งลาํไส้ 3. โยคะกดจุดลมปราณ 4. ทานอาหารปรับ

สมดุล 5. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7 าปัสสาวะ 6. พอกประคบหยอดอาบดว้ยหยอดตา หู 
จมูก พอก 7. ใชธ้รรมะทาํใจใหส้บาย  

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา เบาสบาย ใจไม่เครียด นํ7 าหนักตวัลดลง  
แต่ไม่โหย รู้สึกมีกาํลงัไม่หนกัตวั ไม่มีขึ7ตา กลบัไปทาํต่อที�บา้น 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.111 กรรณิการ์ ชยัชมภู 
หญิงไทย อาย ุ39 ปี 
อ.กุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี  

 
อาการหรือโรคเป็นภูมิแพเ้รื7 อรัง ปวดตน้คอ ไหล่ แขน สะบกั หลงัแข็ง ปวดเกร็งตาม

กลา้มเนื7อมาก ทอ้งผกู มีอาการร้อนเกิน  
การแกไ้ข ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล สวนลา้งลาํไส้ โยคะกดจุดลมปราณ ทานอาหาร

ปรับสมดุล ดื�มนํ7าปัสสาวะ พอกประคบหยอดอาบดว้ยหยอดตา หู จมูก พอก โยคะ กดจุด  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา อาการปวดเกร็งกลา้มเนื7อดีขึ7นมาก อาการ

ทอ้งผกูก็สบายขึ7น ระบบทางเดินหายใจก็ดีขึ7น อาการจามลดลง  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.112 ธนพร ปัญญพนต ์
หญิงไทยอาย ุ50 ปี 
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
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อาการหรือโรคเป็นไมเกรน มีอาการร้อนเกิน  
การแก้ไข ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา สวนล้างลาํไส้ แช่มือแช่เท้า โยคะกดจุด

ลมปราณ ทานอาหารปรับสมดุล รู้เพียรรู้พกั พอกประคบหยอดอาบดว้ยการหยอดตา หู จมูก อาการ
ดีขึ7น  

ผลหลงัการรักษา อาการป่วยหาย ใชธ้รรมะเขา้ช่วยให้ปล่อยวาง จะไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไร 
เพราะเราทาํดีที�สุดแลว้ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.113 ณฤดี กิตติภคัวงษ ์
หญิงไทย 
อาํเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น 

 
ทอนซิลอกัเสบ มดลูกคว ํ�า ไตเสื�อม กระดูกเริ�มผ ุปวดศีรษะ มีอาการร้อนเยน็พนักนั 
สวนล้างลาํไส้ คืนแรกดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดและกินอาหารปรับสมดุล มีอาการ

หนาวที�แขนและขาทั7ง 2 ขา้ง และปวดศีรษะ คืนที� 2 เป็นเหมือนเดิม เริ�มกินฉี� และดีท็อกซ์ คืนที� 3 
เป็นเหมือนเดิมและขดูกวัซา อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.114 นายคาํกอ้น เตม็ไทยสงค ์
ชายไทย อาย ุ66 ปี 
อาํเภอภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น 

 
อาการหรือโรค หูไม่ไดย้นิ  
การแกไ้ข ทานอาหารปรับสมดุล พอกประคบหยอดอาบ ดว้ยการหยอดตา หู จมูก พอก 

อาการก็ดีขึ7น อาการป่วยทุเลา หยอดหู นานประมาณขา้งละ 3-5 นาที ให้ใชน้ํ7 าฉี�หยอดก็ได ้ช่วงนั7น
ก็กวัซาขา้งหูดว้ย ขา้งละ 2 ครั7 ง และพยายามงดเนื7อสัตว ์รับประทานผกัผลไมใ้หม้ากขึ7น 

ผลหลงัการรักษา ไดย้นิเป็นปกติหลงัจากที�ไม่ไดย้นิมา 7-8 เดือน  
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กรณีศึกษาที� 
3.115 นางยคุล สินเจิมศิริ 
หญิงไทย 
อาํเภอบึงกุ่ม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
อาการหรือโรคมีอาการหอบหืด เป็นมะเร็งลามจากปอด มีอาการร้อนเกิน  
การแกไ้ข ใช้ธรรมะดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด และทานอาหารปรับสมดุล  

ออกกาํลงักาย และทาํกวัซา ดื�มนํ7 าปัสสาวะ วนัที� 3 ของค่าย อาการเจ็บก็หายไปแต่ถา้ไม่ผอ่นคลาย 
จะเริ�มปวดคอและบ่า กอ้นขา้งคอนิ�มลง แต่ถา้เครียดจะบวมตึง วนัที� 4 ทาํดีท็อกซ์ตอนสายก็สบาย
ขึ7น เบาตวั วนัที� 6 ตอนเช้าเจ็บตน้คอมาก แทบชนัคอตั7งอยู่ไม่ไหว ปวดร้าวแผน่หลงัมาก คิดว่าคง
ดื�มนํ7 าน้อยเกินไป ก็เลยออกกาํลงักายบ่อย ๆ กล้ามเนื7อจะผ่อนคลายพร้อมด้วยทาํอารมณ์ไม่ให้
เครียดใชธ้รรมะทาํใจใหส้บาย  

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา ทาํใจใหส้บาย ทุกอยา่งก็ดีขึ7น กลบัไปทาํต่อที�บา้น 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.116 คาํนอ้ย ภาวนา 
หญิงไทย 53 ปี 
อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

อาการหรือโรค เป็นรูมาตอยด ์ 
การแก้ไข ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล ช่วงเขา้ค่าย 23-27 พฤศจิกายน. 2555 กวัซา ทาน

อาหารปรับสมดุล 
 ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา พยายามลด ละ เลิก เนื7อสัตว ์และลองทาํ

ดีทอ็กซ์   
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.117 นางอรอุมา ทองคาํ 
หญิงไทยอาย ุ45 ปี 
อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่  
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อาการหรือโรค ปวดหัว ปวดบ่า ชาลงแขน ปวดแขน แขนขวายกไม่สุด ปวดเอวลงขา 
ปวดเข่าขวา 2 ขา้ง มีความวติกกงัวลใจ พดูไม่ชดั เป็นโรคกระเพาะอาหาร มีอาการร้อนเกิน  

การแกไ้ข สวนลา้งลาํไส้ ทานอาหารปรับสมดุลดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุลช่วงเขา้ค่าย 
23-27 พฤศจิกายน 2555 ออกกาํลงักายทาํโยคะและจดักระดูก  

ผลหลงัการรักษา อาการก็ดีขึ7น อาการป่วยทุเลาลง คิดว่าเราไม่ควรเร่งผล ทาํการรักษา
อย่างต่อเนื�อง คอยสังเกตอาการว่าดีขึ7นมากน้อยเท่าไรเวลากลบัไปทาํที�บา้น เทคนิคขอ้ไหนที�ทาํ
แลว้รู้สึกสบายก็ทาํไป ขอ้ไหนทาํแลว้ไม่รู้สึกสบายก็หยดุทาํ  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.118 ร.ต.ต. สมชาย กนิมลกัษณ์ 
ชายไทย อาย ุ55 ปี 
จงัหวดัเชียงใหม่  
 

อาการหรือโรค ปวดเข่าซา้ย เนื7องอกในสมอง 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ปรับอาหาร 3. โยคะ 4. กวัซา 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.119 นางสมควร ขุ่ยอาภยั 
หญิงไทย อาย ุ50ปี 
อาํเภอเมือง จงัหวดับึงกาฬ 

 
อาการหรือโรค ปวดเอว ขาขา้งขวา มีอาการร้อนเกิน 
การแก้ไข สวนลา้งลาํไส้ ทานอาหารปรับสมดุล ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล นํ7 าตะไคร้ 

ช่วงเขา้ค่าย 24-30 มิถุนายน 2556 แช่มือเทา้แลว้ อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา เขา้ค่าย 2-3 วนัแรก 
รู้สึกมึนหัว ไม่โล่ง วนัที�ไดกิ้นนํ7 าตะไคร้ก็หายมึนหัว ดีท็อกซ์เช้าเย็นด้วยนํ7 าเปล่าผสมฉี� ดีท็อกซ์
ออกเหมือนขึ7แพะ และมีเมือก กลิ�นแรง ทาํทุกวนัเชา้เยน็มาใหม่ ๆเวลาทาํโยคะแบะขาออกขา้งแลว้
ปวดมาก พอวนัที� 5 แบะขาออกขา้งซา้ยขวาไดม้าก ไม่ปวดมากเหมือนเมื�อก่อน อาการปวดขาก็เบา
ขึ7นมาก ช่วงนี7 ก็กินนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดไม่ผสมนํ7 าอุ่น ก็ไม่มีอาการมึนหัว แต่รู้สึกตาแฉะนิด
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หน่อย และไดดื้�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล และรับประทานอาหารปรับสมดุล แช่มือแช่เทา้ อาการดี
ขึ7นมาก เอานํ7าสกดัหรือนํ7าปัสสาวะหยอดตา และก็นาํเทคนิค 9 ขอ้ไปปฎิบติัต่อที�บา้น และพยายาม
ออกกาํลงักายเป็นประจาํ เพราะวา่เส้นตึงมาก 
 

 

กรณีศึกษาที� 
3.120 นายสมบูรณ์ กลดักลิ�น 
ชายไทย อาย ุ60 ปี 
อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

อาการหรือโรค ต่อมลูกหมากโต ไขมนัพอกตบั 
การแกไ้ข ทานอาหารปรับสมดุล ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุลช่วงเขา้ค่าย 23-27 พฤศจิกายน 

2555 ออกกาํลงักายโยคะและจดักระดูก อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา ถา้ปวดหลงัก็ทาํโยคะท่านอน 
อาการปวดหลงันิดหน่อยก็หายได ้
 

 

กรณีศึกษาที� 
3.121 กิตติพงษ ์สกุลวรกิจ 
ชายไทย อาย ุ51ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

อาการหรือโรค นิ�วในถุงนํ7าดี 
การแกไ้ข ภาวะร้อนเกิน นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา สวนลา้งลาํไส้แช่มือแช่เทา้ พอก

ทาหยอดประคบ โยคะกดจุดลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั กวัซาดว้ย แช่มือเทา้
ดว้ย พอกประคบหยอดอาบดว้ยใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั  

ผลหลงัการดูแล ผูป่้วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
 

 

กรณีศึกษาที� 
3.122 ฉนั แซ่ลิ7ม 
อาย ุ91 ปี 
อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
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อาการหรือโรค ปวดบวมขอ้เทา้ซา้ยร้อนเกิน 
การดูแลรักษา แช่มือแช่เทา้ นํ7 าเปล่าผสมนํ7 ามนัเขียว 5 หยด 2 วนั อาการปวดบวมแดง

หายไปผลผลหลงัการดูแล อาการป่วยหาย รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง
  

  
กรณีศึกษาที� 
3.123 ณฐัยาน์ ช่วยธานี 
หญิงไทย อาย ุ39 ปี 
จงัหวดัตรัง 

 

อาการหรือโรค ปวดเมื�อยตามตวั อาการตึงแขง็ เครียดจากการทาํงาน 
การแกไ้ข ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา สวนลา้งลาํไส้ แช่มือแช่เทา้ พอกทาหยอด

ประคบ โยคะกดจุดลมปราณอาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั กวัซาดว้ย แช่มือเทา้ดว้ย พอก
ประคบ หยอด อาบดว้ย ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั 

ผลหลงัการดูแล อาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.124 ดุลงฤทธิM  ศรีมูล 
อาย ุ16 ปี 
จงัหวดัขอนแก่น 
 

อาการหรือโรค อาการ หวดั ปวดหวั อาเจียน หมดแรง 
การแก้ไข โยคะกดจุดลมปราณกดจุดลมปราณที�แขน จดักระดูกคอ ผลหลงัการดูแล

อาการป่วยหาย รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.125 แดงนอ้ย วรนาวนิ 
อาย ุ51 ปี กรุงเทพมหานคร 
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อาการหรือโรค หัวใจเตน้ผิดจงัหวะ แรง เร็ว เป็นชั�วโมงภูมิแพ ้ผิวหนังแพส้ารเคมี 
โดยเฉพาะริมฝีปาก แพย้าสีฟัน สารทาํความสะอาดเอนกประสงค ์ปวดหลงั คอ สะโพก น่อง 

การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา สวนล้างลาํไส้ แช่มือแช่เท้า พอกทาหยอด
ประคบ โยคะกดจุดลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั แช่มือเทา้ดว้ย พอกประคบ
หยอดอาบ ดว้ยใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั  

ผลหลงัการดูแลอาการป่วยทุเลารู้สึกเบาสบายมากขึ7นมีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.126 ทตั พิทยาสาร 
อาย ุ51 ปี 
อาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่  

 
อาการหรือโรค เจบ็ไหล่ 
การแกไ้ข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล โยคะกดจุดลมปราณ อาหารปรับสมดุล ดื�มสมุนไพร

ฤทธิM เย็นสด ผลหลงัการดูแล อาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียด
ลดลง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.127 นริยา ตนัธนกิจ 
หญิงไทย อาย ุ59 ปี 
อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

อาการหรือโรค ขอ้เสื�อมกลา้มเนื7ออ่อนแรงมือทั7ง 2 ขา้งเป็นพงัพืด แพอ้ากาศ 
การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา สวนล้างลําไส้ แช่มือแช่เท้า โยคะกดจุด

ลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใช้ธรรมะดื�มสมุนไพรฤทธิM เย็นสดหรือปัสสาวะ ค่าย 7 วนั 12-28 
มิถุนายน 2555 แช่มือแช่เทา้ ใชธ้รรมะ 

ผลหลงัการดูแล อาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
เกิดแรงบนัดาลใจ ในการเปลี�ยนแปลงชีวติใหมี้สุขภาพที�ดีขึ7น 
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กรณีศึกษาที� 
3.128 นวลนิตย ์ชุนตระกลู 
หญิงไทย อาย ุ38 ปี 

 
อาการหรือโรค อาการ ริดสีดวง ปวดหลงั 
การแกไ้ข นํ7าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา สวนลา้งลาํไส้ พอกทาหยอดประคบ โยคะกดจุด

ลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด หรือปัสสาวะ พอก
ประคบ หยอด อาบ ใชธ้รรมะสวดมนต ์รู้เพียรรู้พกั 

ผลหลงัการดูแลอาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง
  

 

กรณีศึกษาที� 
3.129 บุญ พรมมา 
หญิงไทย อาย ุ47 ปี 
อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

อาการหรือโรค ปลายประสาทอกัเสบ ร้อนเกิน ปวดเอว ก้มเงยลาํบาก ซีสต์ในมดลูก  
2 เซ็นติเมตร ความดนัสูง ไขมนัในเลือดสูง 

การแกไ้ข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา แช่มือแช่เทา้ โยคะกดจุดลมปราณ อาหารปรับ
สมดุล ดื�มสมุนไพรฤทธิM เยน็สด แช่มือเทา้ ในค่าย 23-27 พฤศจิกายน 2555 

ผลหลงัการดูแลอาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
 

 

กรณีศึกษาที� 

3.130 อุดมทรัพย ์
อาย ุ37 ปี 
 

อาการหรือโรค ภูมิแพ ้(คนัผิวหนงั) 
การแกไ้ข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุลอาหารปรับสมดุล ดื�ม 8 เดือนที�แลว้ แฟนมาเขา้ค่าย

กลบัไปทาํใหกิ้นหาย 
ผลหลงัการดูแลอาการป่วยหาย รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง

รู้สึกดีใจที�ไม่เป็นผื�นคนัอีก 
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กรณีศึกษาที� 
3.131 ปิยนุช นาครภฏั 
หญิงไทย อาย ุ40 ปี 
อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 
 

อาการหรือโรคหอบเหนื�อย ปวดระหวา่งหวัคิ7ว ไมเกรน 
การแกไ้ขนํ7าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา แช่มือแช่เทา้ อาหารปรับสมดุลดื�มสมุนไพรฤทธิM

เยน็สด หรือปัสสาวะ แช่มือเทา้ดว้ย ค่าย 7 วนั ค่าย 12-28 มิถุนายน 2555 
ผลหลงัการดูแลอาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 

  

 
กรณีศึกษาที� 
3.132 ผอ่งพรรณ ตรัยมงคล 
หญิงไทย อาย ุ60 ปี 
อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 
อาการหรือโรค ปวดศีรษะ ปวดระหวา่งหวัคิ7ว ไมเกรน อาเจียน เครียด 
การแกไ้ข นํ7าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกัดื�มสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 

ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั ค่าย 12-28 มิถุนายน 2555 
ผลหลงัการดูแล อาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.133 พระพชรภทัร ชนาภิรโต 
ชายไทย อาย ุ26 ปี 
อาํเอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 
 

อาการหรือโรค ปวดเสียดหวัใจดา้นซา้ย เหนื�อยง่าย 
การแกไ้ข กวัซา 

ผลหลงัการดูแลรู้สึกสดชื�น รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง เบากาย แต่
บางครั7 งยงัเหนื�อยง่าย อาการป่วยทุเลา 
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กรณีศึกษาที� 
3.134 ภารดี ทองคิก 
หญิงไทย อาย ุ40 ปี 
จงัหวดัร้อยเอด็  

 
อาการหรือโรค เบาหวานแฝง เลือดจาง ไฮโปไทรอยด์ ตบัทาํงานได ้ 50% ปอดและ 

ไตเสื�อม ปวดตึงที�ไหล่ 
การแกไ้ข นํ7าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา สวนลา้งลาํไส้ แช่มือแช่เทา้ พอกทาหยอด

ประคบ โยคะกดจุดลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั แช่มือเทา้ดว้ย พอกประคบ
หยอดอาบดว้ยบริเวณที�ไม่สบายใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั 

ผลหลงัการดูแล อาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.135 ม.ล.วชิรนนัท สุขสวสัดิM  
หญิงไทย อาย ุ19 ปี 
บางนา กรุงเทพมหานคร 

 
อาการหรือโรค ภูมิแพฝุ้่ นปวดขอ้กระดูก ตาซ้ายเปิดกวา้งเมื�ออา้ปาก ผมร่วง กลา้มเนื7อ 

ไม่มีแรงบางเวลา 
การแกไ้ข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล สวนลา้งลาํไส้ แช่มือแช่เทา้ พอก ทา หยอด ประคบ 

โยคะกดจุดลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใช้ธรรมะ รู้เพียรรู้พกั ดื�มสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7 า
ตะไคร้ แช่มือเทา้ดว้ยนํ7าสมุนไพรร้อนเยน็ผสมกนั พอกประคบหยอดอาบดว้ยหยอดหู ตา จมูกดว้ย
นํ7าสกดั ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั 

ผลหลงัการดูแลอาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.136 มุง้ ทองเลือง 
อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 



1516 
 

   อาการหรือโรค ความดนัสูง ไขมนัในเลือดสูงไตรกลีเซอร์ไรดสู์งปวดเข่าขาขวางอไม่ได ้
การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา สวนล้างลาํไส้ แช่มือแช่เท้า พอกทาหยอด

ประคบ โยคะกดจุดลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใช้ธรรมะ รู้เพียรรู้พกั ดื�มสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 
หรือปัสสาวะ กวัซา เข่า ขา แช่มือแช่เทา้ 1 ครั7 ง พอกประคบหยอดอาบดว้ยพอกกากสมุนไพรฤทธิM
เยน็สดผสมผงถ่าน ดินสอพอง นํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดที�ขา เข่าทุกวนั ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั 

ผลหลงัการดูแลอาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.137 แม่ชีพิณพรรณ เนียนมณี 
หญิงไทย 
อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 

 
อาการหรือโรค อาการ นิ�วในไต ฉี�มีคราบ ปวดเวลาอั7นปัสสาวะ 
การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา สวนล้างลาํไส้ แช่มือแช่เท้า พอกทาหยอด

ประคบ อาหารปรับสมดุล ใช้ธรรมะ ดื�มสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือปัสสาวะ กวัซาดว้ย แช่มือเทา้
ดว้ยแกมื้อเทา้เยน็ พอกประคบหยอดอาบดว้ยนํ7 าปัสสาวะผสมนํ7 ามนัเขียวหยอดหูขา้งซ้ายที�อื7อและ
บวม ใชธ้รรมะนั�งสมาธิ มี ดีขึ7นจิตสงบเร็ว พิจารณาธรรมะไดดี้ขึ7น ค่าย 7 วนั 12-28 มิถุนายน 2555 

ผลหลงัการดูแล อาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
ถอนพิษแลว้ เบากาย เบาใจ 
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.138 รัตนาภรณ์ นทีทิพย ์
หญิงไทยอาย ุ25 ปี  
บางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 

 
อาการหรือโรค ไทรอยด ์ค่าฮอร์โมนตํ�า ค่า ANA เป็นลบ ต่อมนํ7าลายผดิปกติ ตาแหง้ 
การแกไ้ข นํ7าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา สวนลา้งลาํไส้ พอกทาหยอดประคบ กวัซาศีรษะ 

ทุกวนั พอกประคบหยอดอาบดว้ยผา้ชุบนํ7 าผสมนํ7 ามนัเขียวพนัคอเวลาทาํคอมพิวเตอร์ อาการปวดชา
ลดลง 



1517 
 

ผลหลงัการดูแล อาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.139 ลีลุตา ฐยพลพง 
หญิงไทย อาย ุ41 ปี 
บางเขน กรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค ปวดไหล่ปวดคอ เข่า 
การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา สวนล้างลาํไส้ แช่มือแช่เท้า โยคะกดจุด

ลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ ดื�มสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7 าตะไคร้ กวัซาไหล่ แช่มือเทา้
ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM ร้อนเยน็ผสมกนัใชธ้รรมะ 

ผลหลงัการดูแลอาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.140 วนิศา กนัคาํ 
หญิงไทย อาย ุ21 ปี 
จงัหวดัน่าน 

 
อาการหรือโรค ภูมิแพ ้ยงุกนัเป็นแผลผื�นคนัทั7งตวั มีหนองบวม เจบ็คนั 
การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา สวนล้างลาํไส้ แช่มือแช่เท้า พอกทาหยอด

ประคบ อาหารปรับสมดุลดื�ม กวัซาดว้ย แช่มือเทา้พอกประคบหยอดอาบพอกหนา้ 
ผลหลงัการดูแลอาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง

  

 
กรณีศึกษาที� 
3.141 วลยัพรรณ วรหา 
หญิงไทย อาย ุ58 ปี 
พงัโคน สกลนคร 
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อาการหรือโรค ตาแหง้ ดูโทรทศัน์นิดเดียวก็เจบ็ตา เคืองตา 
การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา สวนล้างลาํไส้ แช่มือแช่เท้า พอกทาหยอด

ประคบ อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั ดื�มปัสสาวะ กวัซาที�ตา ศีรษะ คอ แช่มือเทา้ดว้ยนํ7 า
สมุนไพรฤทธิM ร้อนเยน็ผสมกนั พอกประคบหยอดอาบดว้ยนํ7 าสกดั นํ7 าปัสสาวะหยอดตา หู จมูก บ่อย ๆ 
ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั  

ผลหลงัการดูแล อาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง
   

 
กรณีศึกษาที� 
3.142 วฒันา อาทิตยเ์ที�ยง 
อาย ุ59 ปี 
บางเขน กรุงเทพ ฯ 
 

อาการหรือโรค นํ7าในหูไม่เท่ากนั หินปูนในหูหลุด ปวดหลงั ปวดหวั ปวดขา 
การแกไ้ข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา แช่มือแช่เทา้ พอกทาหยอดประคบ โยคะกดจุด

ลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใช้ธรรมะ รู้เพียรรู้พกั ดื�มสมุนไพรฤทธิM เยน็สด กวัซา แช่มือเทา้ พอก
ประคบหยอดอาบใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั ค่าย 7 วนั 12-18 มิถุนายน 2555 

ผลหลงัการดูแลอาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.143 วมิล นนทจิตร 
หญิงไทย อาย ุ68 ปี 
อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

 
อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง ปวดเข่านิดหน่อย 
การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา สวนล้างลําไส้ แช่มือแช่เท้า โยคะกดจุด

ลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั ดื�มสมุนไพรฤทธิM เย็นสด หรือปัสสาวะ กวัซา
ดว้ยขา แขน หลงั แช่มือเทา้ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7าอุ่น (บางครั7 ง) ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั 

ผลหลงัการดูแล อาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง
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กรณีศึกษาที� 
3.144 ศรินรัตน์ อรหาญ 
หญิงไทย 

อาํเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม 
 

อาการหรือโรค ภูมิแพ ้คดัจมูก จามตอนเชา้ มีนํ7ามูก เสลด แพฝุ้่ น ปวดเอว เนื7องอกมดลูก 
นยัน์ตาลา้ 

การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา สวนล้างลาํไส้ แช่มือแช่เท้า พอกทาหยอด
ประคบ โยคะกดจุดลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกัดื�มสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสม
นํ7 าตะไคร้ กวัซาคอ หวั ตา แช่มือเทา้ดว้ยนํ7 าสมุนไพรร้อนเยน็ผสมกนั พอกประคบหยอดอาบดว้ย
หยอดตา หู จมูกใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั 

ผลหลงัการดูแลอาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.145 ศุลีพร พุม่นิล 
หญิงไทย อาย ุ63 ปี 
  

อาการหรือโรค ความดันสูง ไขมันสูง ภูมิแพ้ หัวใจ ปวดหลัง หายใจไม่ออกถ้าได ้
กลิ�นควนั ปวดเหมือนมีเขม็มาทิ�มที�หวัใจ ชาที�ลิ7น 

การแกไ้ข ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา สวนลา้งลาํไส้ แช่มือแช่เทา้ พอกทาหยอด
ประคบ โยคะกดจุดลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกักวัซา แช่มือเทา้ พอกประคบ
หยอดอาบดว้ยใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั ค่าย 12-18 มิถุนายน 2555 

ผลหลงัการดูแล อาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.146 สุวรรณา เผื�อนกระโพก 
หญิงไทย อาย ุ46 ปี 
อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 
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อาการหรือโรค อาการ ริดสีดวง ปวดบ่าไหล่ มือขวาชา นั�งนานเป็นเหน็บชา 
การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา สวนล้างลําไส้ แช่มือแช่เท้า โยคะกดจุด

ลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะกวัซาแช่มือเทา้ใช้ธรรมะ เบาจิต จิตปล่อยวางไดม้ากวา่เดิม 
ไดฆ่้ากิเลสได้หลายตวัเช่น ไม่ทานอาหารเย็นแล้วไม่มีการทรมานตน ค่าย 7 วนั 12-18 มิถุนายน 
2555 

ผลหลงัการดูแลอาการป่วยหาย รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.147 แสงจนัทร์ ศรีเจริญ 
หญิงไทยอาย ุ51 ปี 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

 
อาการหรือโรค มะเร็งเตา้นม หนกัหลงัและมีอาการปวดหลงัมาถึงขา 
การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา สวนล้างลาํไส้ แช่มือแช่เท้า โยคะกดจุด

ลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั ดื�มสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7 าตะไคร้บา้ง โสม
บา้ง ผสมนํ7าร้อน กวัซามือ แขน แช่มือเทา้ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM ร้อนเยน็ผสมกนัใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั 

 ผลหลงัการดูแล อาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.148 เหมปลา 
อาย ุ51 ปี 
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

 
อาการหรือโรค ปวดไหล่ ปวดเข่า 
การแกไ้ข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา แช่มือแช่เทา้ พอกทาหยอดประคบ โยคะกดจุด

ลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใช้ธรรมะ รู้เพียรรู้พกั ดื�มสมุนไพรฤทธิM เย็นสดหรือปัสสาวะ กวัซา  
แช่มือเทา้ พอกประคบหยอดอาบใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั ค่าย 7 วนั 12-18 มิถุนายน 2555 

ผลหลงัการดูแลอาการป่วยหาย รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง
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กรณีศึกษาที� 
3.149 อากร จรินทร์ 
อาย ุ55 ปี 
อาํเอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
อาการหรือโรค ปวดไหล่และเข่าดา้นซ้าย นิ7วโป้งขวาล็อค ติดเชื7อในกระแสเลือด ไตวาย

เฉียบพลนั เบาหวาน ปวดหลงั 
การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา สวนล้างลําไส้ แช่มือแช่เท้า โยคะกดจุด

ลมปราณ อาหารปรับสมดุลดื�มสมุนไพรฤทธิM เยน็สดกวัซาหลงั หวัไหล่ ขอ้มือ แช่มือเทา้ 
ผลหลงัการดูแล อาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 

 

  
กรณีศึกษาที� 
3.150 อาํไพ ทาศกัดิM  
หญิงไทย อาย ุ46 ปี 
อาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 
 

อาการหรือโรค ปวดเข่า ร้อนเกิน  
การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กัวซา สวนล้างลาํไส้ แช่มือแช่เท้า พอกทาหยอด

ประคบ โยคะกดจุดลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั ดื�มสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสม
นํ7าอุ่น กวัซาหลงั เข่า แช่มือเทา้ พอกประคบหยอดอาบพอกหนา้ดว้ยดินสอพอง+ผงถ่าน+สมุนไพร
ฤทธิM เยน็สด ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั 

ผลหลงัการดูแลอาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น  มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.151 อุไรวรรณ สิงคารวานิช 
หญิงไทย อาย ุ51 ปี 
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค อาการ กรดไหลยอ้น ภูมิแพผ้ิวหนงั แมลงกดัแผลหายยาก เลือดจาง 
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การแก้ไข นํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล กวัซา สวนล้างลาํไส้ แช่มือแช่เทา้ พอกทาหยอด
ประคบ โยคะกดจุดลมปราณ อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั กวัซา แช่มือเทา้ พอกประคบ
หยอดอาบดว้ยใชธ้รรมะ รู้เพียรรู้พกั 

ผลหลงัการดูแลอาการป่วยทุเลา รู้สึกเบาสบายมากขึ7น มีกาํลงัมากขึ7น ความเครียดลดลง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.152 นางสาวสาวตีิ หาญชยั 
หญิงไทย 
 

อาการหรือโรค ปวดหลงั คอ สะบกั ปวดหวั 
การแกไ้ข ทาํโยคะกดจุดลมปราณ คลายกลา้มเนื7อ แลว้จดัสมดุลโครงสร้างกระดูก คอ 

แขน หลงั และเอว เมื�อ 22 ตุลาคม 2555 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.153 นางเขมจิรา หลีกุล 
หญิงไทย อาย ุ44 ปี 
จงัหวดัมุกดาหาร  

 
อาการหรือโรค ปวดทอ้งฉุกเฉิน การแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 
อาการหรือโรคไขห้วดั ไอการแกไ้ข 1.กวัซา 2. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3.โยคะ  
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 
อาการหรือโรคมดลูกอกัเสบปวดทอ้งทอ้งบวมเนื�องจากยกของหนกั  
การแก้ไข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2. แช่สะโพกนาน 15 นาที เช้า เย็น 3 วนั 

3.ประคบเจลเยน็ 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง  
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กรณีศึกษาที� 
3.154 นายสุพจน์ เรียมจารีกุล 
ชายไทย อาย ุ54 ปี 
จงัหวดัระยอง 

 

อาการหรือโรค โรคหวัใจ ผา่ตดับอลลูนแลว้ อาการร้อนตามตวั ปวดกลา้มเนื7อ ผื�นตาม
ตวัสะอึก 

การแก้ไข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2. กวัซา 3. แช่มือแช่เทา้ 4.ประคบส่วนที� 
ไม่สบาย 5. กดจุดลมปราณ 6. ฟังธรรมะ 7. รู้เพียร รู้พกั 

ผลหลงัการรักษา อาการทุเลา สบาย 
อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง เกาต ์
การแก้ไข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2. กวัซา 3. แช่มือแช่เทา้ 4.ประคบส่วนที� 

ไม่สบาย 5. กดจุดลมปราณ 6. ฟังธรรมะ 7. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลา สบาย รักษาอยู ่2 ปี 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.155 นางสุนีย ์จนัทร์จืด 
หญิงไทย อาย ุ43 ปี 
 

อาการหรือโรค นิ�วในท่อไต ความดนัโลหิตตํ�า ไขห้นาว 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา 3. แช่มือแช่เทา้ 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 

 

 

กรณีศึกษาที� 
3.156 นางสุคนั ชะมาลา 
หญิงไทย อาย ุ67 ปี 
 

อาการหรือโรค ไขมนัในเลือดสูงอมัพฤกษ ์เนื�องจากเส้นเลือดในสมองตีบ 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา 3. พอกทา 4. ปรับอาหารอาการ  

ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 
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กรณีศึกษาที� 
3.157 นางสาวฤทยัทิพย ์ฝั�งซา้ย 
หญิงไทย อาย ุ42 ปี 
จงัหวดัสกลนคร 
 

อาการหรือโรค อาการ เนื7องอกปีกมดลูก ผา่นการใชเ้คมีบาํบดัแลว้ 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา 3. พอกทา 4. ปรับอาหาร 5. ดีทอ็กซ์  

6. แช่มือแช่เทา้ 7.ฟังธรรม 8. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.158 นายอณติั นิลกาํแพง 
ชายไทย อาย ุ62 ปี 
จงัหวดัมหาสารคาม 

 
อาการหรือโรคเส้นเลือดหวัใจอุดตนัการแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. แช่มือแช่เทา้ 

3. ปรับอาหารผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 
อาการหรือโรคโรคกระดูก ปวดเข่าการแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. แช่มือแช่เทา้ 

3. ปรับอาหารผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.159 นายสรสิทธิM  ดูคู่หมื�นวยั 
ชายไทยอาย ุ44 ปี 
จงัหวดัชลบุรี 

 
อาการหรือโรค ภูมิแพไ้ขมนัในเส้นเลือดสูงดีซ่าน 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. แช่มือแช่เทา้ 3. ปรับอาหาร 4. กวัซา 5. ดีท็อกซ์ 

6. พอกทา 7. โยคะ กดจุดลมปราณ 8. ฟังธรรม 9. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 
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กรณีศึกษาที� 
3.160 นางณฐัชนก แก่งพินแกว้ 
หญิงไทย อาย ุ52 ปี 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
อาการหรือโรคอาการ SLE ขอ้เสื�อมซีสตที์�เตา้นมหอบหืดหวัใจรั�วไซนสัอกัเสบ 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. แช่มือแช่เทา้ 3. ปรับอาหาร 4. กวัซา 5. ดีทอ็กซ์ 

6. พอกทา 7. โยคะ กดจุดลมปราณ 8. ฟังธรรม 9. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.161 นางหอม พาวรรณ 
หญิงไทย อาย ุ54 ปี 
จงัหวดัสุโขทยั 
 

อาการหรือโรคแผลในกระเพาะ 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ปรับอาหาร 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.162 นางสุครสุนนาค 
ชายไทยอาย ุ49 ปี 
จงัหวดัระนอง 

 
อาการหรือโรค กรดไหลยอ้นลาํไส้อกัเสบ 
การแกไ้ข การดูแลรักษา 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา 3. ดีทอ็กซ์ 4. โยคะ  

5. ปรับอาหาร 6. ฟังธรรม 7. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 
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กรณีศึกษาที� 
3.163 นางสาวเจนจิรา จินตนา 
หญิงไทย อาย ุ39 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
 

อาการหรือโรค มะเร็งปากมดลูกทอ้งผกู 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา 3. ดีท็อกซ์ 4. โยคะ 5. ปรับอาหารสมดุล  

6. ฟังธรรม 7. รู้เพียร รู้พกั 8. แช่มือแช่เทา้ 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.164 เด็กชายทรัพยสิ์ทธิM  
เด็กชายไทย อาย ุ9 ปี 
จงัหวดัชลบุรี 
 

อาการหรือโรค อุบติัเหตุบาดแผลสดที�คอ เชือกบาด 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา 3. ดีทอ็กซ์ 4. โยคะ 5. ปรับอาหาร  

6. ฟังธรรม 7. รู้เพียร รู้พกั 8. แช่มือแช่เทา้ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.165 นางเอมอร สุทธิประภา 
หญิงไทย 
จงัหวดัลาํปาง 

 
อาการหรือโรค เป็นมะเร็งเตา้นม ตดัแลว้ 1 ขา้ง 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. แช่มือแช่เทา้ 3. หยอดหู หยอดตา  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 
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กรณีศึกษาที� 
3.166 นางลภทัรชญา สายรอด 
หญิงไทย อาย ุ32 ปี 
อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
อาการหรือโรค  เป็นโรคภูมิคุม้กนัทาํลายตวัเองที�ไขสันหลงั กา้นสมอง (MS Multiple 

Schelosis) มีอาการร้อนเกิน  
การแกไ้ข สวนลา้งลาํไส้ ทานอาหารปรับสมดุล ดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุลช่วงเขา้ค่าย 

23-27 พฤศจิกายน 2555 ออกกาํลงักาย ทาํโยคะและจดักระดูก 
ผลหลงัการรักษา อาการก็ดีขึ7น อาการป่วยทุเลา ไปทาํต่อที�บา้น โดยพยายามดีท็อกซ์ กวัซา 

พยายามลด ละ เลิกเนื7อสัตว ์และลองดื�มนํ7าปัสสาวะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.167 นางองัคณา อ่านพาณิชย ์
หญิงไทย อาย ุ56 ปี 
จงัหวดัอุดรธานี 
 

อาการหรือโรค มดลูกคว ํ�าและอกัเสบ ทอ้งผกู เป็นเริม งูสวดั สะเก็ดเงิน ปวดตามขอ้ มี
อาการร้อนเกิน  

การแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุล สวนลา้งลาํไส้ ทานอาหารปรับสมดุล พอกประคบ
หยอดอาบ หยอดตาดว้ยนํ7าปัสสาวะ ใชธ้รรมะทาํใจใหส้บาย 

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา อาการดีขึ7น ไม่ตอ้งมีเงินมากมายก็อยูอ่ยา่ง
เป็นสุข นาํไปทาํต่อที�บา้น 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.168 นางสาวศรีไพ ศรีสงคราม 
หญิงไทย อาย ุ32 ปี 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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อาการหรือโรค เป็นสะเก็ดเงิน ตั7งแต่ปี 2549 มีอาการร้อนเกิน  
การแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุล สวนลา้งลาํไส้ แช่มือแช่เทา้ ทานอาหารปรับสมดุล 

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา แนะนาํใหใ้ชเ้ทคนิค 9 ขอ้ต่อไป และทาํใจใหส้บาย 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.169 นางสาวสกาว อุดล 
หญิงไทย อาย ุ43 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรคผื�นบวม คนัที�คอ 
การแกไ้ข กวัซา สวนลา้งลาํไส้ ทานอาหารปรับสมดุลดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุล ช่วงเขา้

ค่าย 14-20 มีนาคม 2556 แต่กวัซาโดยขดูบริเวณที�คนัแลว้ยิ�งคนั เลิกเลยขดู พอกประคบหยอดอาบ
ดว้ยนํ7าปัสสาวะหมกัเปลือกมงัคุด  

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา แนะนาํใหอ้ยา่ไปกินอาหารที�มีพิษมากนกั 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.170 นายจงจิตต ์ดีปู 
ชายไทย อาย ุ25 ปี 
จงัหวดันนทบุรี 

 
อาการหรือโรค หมอนรองกระดูกมีปัญหา มีอาการร้อนเกิน 
การแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุล ทานอาหารปรับสมดุล ขดูกวัซา บริเวณเอว พอก

ประคบหยอดอาบ ดว้ยการพอกหนา้ ออกกาํลงักายโยคะและจดักระดูก  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา จะนาํเทคนิค 9 ขอ้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

โยคะบ่อย ๆ งดอาหารฤทธิM ร้อน กวัซามือและร่องนิ7วมือ และรู้พกัรู้เพียร 
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กรณีศึกษาที� 
3.171 นางพรเพญ็ วงศกิ์จมโนชยั 
หญิงไทย อาย ุ35 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
อาการหรือโรค เป็นเนื7องอกมดลูก เยื�อบุโพรงมดลูกโตผดิที� มีอาการร้อนเกิน  
การแกไ้ข รับประทานอาหารปรับสมดุล ดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุล ช่วงเขา้ค่าย 23-27 

พฤศจิกายน 2555 พอกประคบหยอดอาบ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา นาํเทคนิค 9 ขอ้ไปทาํต่อที�บา้น และทาํใจ

ใหส้บาย อยา่กงัวล 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.172 นางศิริรักษ ์เกียรติกอ้งไกล 
หญิงไทย อาย ุ47 ปี 
ป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค ตบัอ่อนอกัเสบ มีอาการร้อนเกิน  
การแกไ้ข กวัซา สวนลา้งลาํไส้ โยคะกดจุดลมปราณ ทานอาหารปรับสมดุล ดื�มนํ7า

สมุนไพรปรับสมดุลช่วงเขา้ค่าย 23-27 พฤศจิกายน 2555 จดักระดูก 
ผลหลงัการรักษา อาการป่วยทุเลา ระวงัเรื�องความเครียด ทาํใจใหส้บาย อยา่เครียด  

อยา่นอนดึก และพยายามปฎิบติัเทคนิค 9 ขอ้ ถึงแมจ้ะทาํไม่ครบก็ไม่เป็นไร ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.173 นางอารียา ปิ� นนาค 
หญิงไทย อาย ุ50 ปี 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั 
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อาการหรือโรค มีนิ�วในถุงนํ7าดี เป็นไขมนัพอกตบั มีความเสี�ยงโรคเบาหวาน ระดบั
นํ7าตาลในเลือดเพิ�มขึ7น มีเหงื�อออกอยูเ่ป็นประจาํ มีอาการมึน ๆ นิด ๆ เวลาตื�นนอน เวยีนหวั  
และเสียดชายโครงทั7ง 2 ขา้ง มีอาการร้อนเกิน  

การแกไ้ข กวัซา สวนลา้งลาํไส้ ทานอาหารปรับสมดุล ดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุลช่วงเขา้
ค่าย 23-27 พฤศจิกายน 2555 พอกประคบหยอด อาบ หยอดหู ตา จมูก  

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น อาการป่วยทุเลา จะไม่นอนดึก และพยายามทาํดีทอ็กซ์  
 

 
7. จิตอาสา: นายสมใจ คาํมุงคุล จงัหวดัอุบลราชธานี 

 
กรณีศึกษาที� 
3.174 ถั�วเขียว นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ51 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV มา 9 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้
การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 3 ปีมีอาการหายใจหอบบ่อย ๆ เหนื�อยง่าย เครียด หงุดหงิด
ง่าย 

การแกไ้ข ใชย้าเม็ดที� 1 การดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล นํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดมากที�สุด 
ทาํดื�มเดือนละ 3-4 วนั มาโดยตลอด 3 ปี กวัซา สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ แช่มือแช่เทา้ ประมาณ 2-3 เดือน 
ต่อครั7 ง  

หลงัการรักษาหลงัจากไดป้รับสมดุลผวิพรรณดีขึ7น สุขภาพโดยรวมดีขึ7นปานกลางอาการ
หายใจหอบเหนื�อยลดลง 

ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4601/ 23.02% จากเดิม CD4598 /21.42 % 
HCT 44% จากเดิม HCT 42 % ซึ� งดูจาก เปอร์เซ็นต์ CD 4ที�เพิ�มขึ7น แสดงว่าสุขภาพ

โดยรวมของผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�แขง็แรงขึ7น ทั7งดา้นจาํนวน และคุณภาพ รวมทั7ง ระดบัความ
เขม้ขน้เลือดที�เพิ�มขี7นดว้ย 
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กรณีศึกษาที� 
3.175 ถั�วงอก นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ51 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV มา 9 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้
การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 3 ปี มีอาการหายใจหอบเป็นไขบ้่อย ๆ เหนื�อยง่าย 

การแกไ้ข  ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด และทาํแช่มือแช่เทา้มากที�สุด 
หลงัการรักษาหลงัจากได้ปรับสมดุลรู้สึกดีขึ7น อาการหอบลดลง ตอนนี7 ไม่ค่อยเป็นไข้

บ่อย สุขภาพโดยรวมดีขึ7น 
ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4216 / 14.97% จากเดิม CD4169 / 15.9% ซึ� งดูจาก 

เปอร์เซ็นต ์CD 4 ที�เพิ�มขึ7น แสดงวา่สุขภาพโดยรวมของผูป่้วยดีขึ7น  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.176 ถั�วฝักยาว นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ41 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
  

อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV มา 14 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้
การแพทยว์ิถีธรรมในการดูแลสุขภาพมา 3 ปีมีอาการเครียด หงุดหงิดง่าย อารมณ์ร้อน ผิวหนงัเป็น
ผื�นทาํงานนาน ๆ ไม่ได ้

การแกไ้ข การดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล เดือนละประมาณ 10 วนั กวัซา 2 – 4 เดือนต่อ
ครั7 ง ดีท็อกซ์เดือนละครั7 งแช่มือแช่เทา้ ทาํทุกวนัตอนเช้าก่อนออกไปทาํงาน และธรรมะ ละบาป 
บาํเพญ็บุญ สวดมนต ์แผเ่มตตาฟังธรรมะทุกวนัก่อนนอน 

หลงัการรักษา หลงัจากไดป้รับสมดุลอาการต่าง ๆ ดีขึ7นมาก ทาํงานได ้รู้สึกแข็งแรงขึ7น 
ไม่เจบ็ป่วยง่ายจิตใจสงบลงดว้ย 

ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4760 / 32.75 % จากเดิม CD4573 / 30.47 % ซึ� งดูจาก 
จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD 4 ที�เพิ�มขึ7น แสดงวา่สุขภาพโดยรวมของผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทาน
ที�แขง็แรงขึ7นเทียบเท่าคนปกติ ที�ไม่ติดเชื7อ 
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กรณีศึกษาที� 
3.177 ถั�วพลู นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ47 ปี 
จงัหวดั อุบลราชธานี 
 

อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV มา 11 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้
การแพทยว์ิถีธรรมในการดูแลสุขภาพมา 2 ปีมีอาการเหนื�อยเพลีย ช่วงที�ทาํงานหนกั ๆ ติดต่อกนั 
สุขภาพจะทรุดลงเร็วมาก เครียด หงุดหงิดง่าย อารมณ์ร้อน 

การแกไ้ข  ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล ดื�มเกือบทุกวนั เพราะทาํงานหนกัตากแดดทุกวนั 
ดีท็อกซ์ เดือนละ 1–2 ครั7 ง แช่มือแช่เทา้ นาน ๆ ครั7 งเพราะไม่ค่อยสะดวก และใช้ธรรมะ ละบาป
บาํเพญ็บุญ 

หลังการรักษาหลังจากได้ปรับสมดุลรู้สึกไม่ค่อยเหนื� อย ทํางานได้ รู้ สึกเบาตัว  
ไม่อ่อนเพลีย ลาํไส้ปลอดโปร่ง รู้สึกแขง็แรงขึ7น ไม่เจบ็ป่วยง่าย หหหหหหหหหหหจิตใจสงบลง 

ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4594 / 21.61% จากเดิม CD4580 / 20.30% ดูจาก จาํนวน 
CD4 และเปอร์เซ็นต์ CD 4 ที�เพิ�มขึ7น แสดงว่าสุขภาพโดยรวมของผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�
แขง็แรงขึ7นเทียบเท่าคนปกติ ที�ไม่ติดเชื7อ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.178 ถั�วลนัเตา นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ44 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

 
อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV มา 15 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย

ใช้การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 2 ปี 
การแกไ้ข ไดป้รับสมดุลดว้ยยาเมด็ที� 1 มากที�สุด เพราะสะดวก ทาํง่าย สมุนไพรหาไดง่้าย 

ใชย้า่นางเป็นหลกั อยา่งอื�นแลว้แต่จะหาได ้ทาํดื�มเมื�ออากาศร้อนมาก ๆ และช่วงที�ทาํงานหนกั  
หลงัการรักษาเวลาร้อน ก็ไม่ค่อยร้อนมากอาการเหนื�อยเพลียหลงัการทาํงานนอ้ยลง 
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ผลตรวจสุขภาพล่าสุดระดบั CD4392 / 23.98% จากเดิม CD4407 / 24.67% ผูป่้วยมี 
จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต์ CD4 ที�ลดลงจากเดิมแสดงว่าภูมิตา้นทานลดลงทั7งด้านจาํนวนและ
คุณภาพแต่ก็ยงัอยูใ่นเกณฑที์�ดีพอสมควรและเปอร์เซ็นต ์CD4 ก็อยูใ่นเกณฑที์�ดี  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.179 มะเฟือง นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ53 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

อาการหรือโรค ติดเชื7อ มา 15 ปี ขณะนี7 รับยาต้านไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้
การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 2 ปีเหนื�อยเป็นไขเ้จบ็ป่วยบ่อย 

การแกไ้ข ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล ดื�มเกือบทุกวนั ประมาณ 20 วนั / เดือน แช่มือแช่เทา้ 
อาทิตยล์ะครั7 ง และใชธ้รรมะสวดมนต ์ฟังธรรมทุกวนั  

หลงัการรักษาหลงัจากได้ปรับสมดุลอาการต่าง ๆ ดีขึ7นรู้สึกแข็งแรง ไม่ค่อยเหนื�อย 
เหมือนปีที�แลว้ ไม่เป็นไขห้รือเจบ็ป่วยบ่อย ๆ  

ผลตรวจสุขภาพล่าสุดระดบั CD4856 / 41.34% จากเดิม CD4980 / 35.97% ผูป่้วยมี 
จาํนวนเปอร์เซ็นต ์CD4 เพิ�มขึ7นแสดงวา่ภูมิตา้นทานมีคุณภาพดีขึ7น จาํนวน CD4 ดีมาก เทียบเท่าคน
ปกติที�ไม่ติดเชื7อ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.180 มะไฟ นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ45 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV มา 14 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้
การแพทยว์ิถีธรรมในการดูแลสุขภาพ 3 ปีมีอาการวิงเวียนศีรษะ หนา้มืด เหนื�อยอ่อนเพลียบ่อย ๆ 
เหนื�อยง่าย ป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ทุกปีรู้สึกไม่ค่อยแขง็แรงเครียด ซึมเศร้า  

การแกไ้ข ใชเ้ทคนิคทั7ง 1- 9 ในการดูแลสุขภาพดว้ยตนเอง 
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ยาเมด็ที� 1 การดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล (นํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด) มากที�สุด ทาํดื�มบ่อย ๆ 
เกือบทุกวนั 

ยาเมด็ที� 2 การกวัซา เดือนละ 1-2 เดือน  
ยาเมด็ที� 3 การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ เดือนละ 2 - 3 ครั7 ง 
ยาเมด็ที� 4 การแช่มือ แช่เทา้ในนํ7าสมุนไพร ทาํสัปดาห์ละครั7 ง 
ยาเมด็ที� 5 การพอกทา ประคบ อบ อาบ ทาํเดือนละครั7 ง 
ยาเมด็ที� 6 การออกกาํลงักาย กายบริหาร โยคะ 
ใช ้SKT ของ อาํเภอ ดร .สมพรเพราะทาํไดง่้าย ไม่ใชแ้รงมากทาํเกือบทุกวนั 
ยาเมด็ที� 7 การรับประทานอาหารตามลาํดบั ทาํนาน ๆ ครั7 ง  
ยาเมด็ที� 8 ใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญ เพิ�มพูนใจไร้กงัวล (หยดุชั�ว ทาํดี ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส) 
ยาเมด็ที� 9 รู้เพียร รู้พกัใหพ้อดี  
หลงัการรักษาหลงัจากไดป้รับสมดุลสภาพร่างกายแข็งแรงขึ7นมาก รู้สึกเบาตวั ไม่ป่วย

บ่อยไม่มีอาการวิงเวียนศีรษะหนา้มืด อาการเหนื�อยอ่อนเพลียลดลงสุขภาพจิตดีขึ7น นอนหลบัไดดี้
ทาํงานไดม้ากขึ7น ทาํงานเพื�อส่วนรวมได ้

ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4702 / 30.94% จากเดิม CD4565 / 31.62% ระดบั Hct 
35% จากเดิม Hct อยูใ่นช่วงแค่ 30-32% ซึ� งดูจาก จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต์ CD4 ที�อยู่ในช่วง
ปกติ ซึ� งอยู่ในเกณฑ์ที�ดีมากแสดงว่าสุขภาพโดยรวมของผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�แข็งแรงขึ7น 
เทียบเท่าคนปกติ ไม่ติดเชื7อ  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.181 มะยม นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ52 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

 
อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV มา 10 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้

การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพ 3 ปี จะมีอาการวิงเวียนศีรษะ หนา้มืด เหนื�อยอ่อนเพลียบ่อย ๆ 
เหนื�อยง่าย เจบ็ป่วยบ่อย ๆ ไม่ค่อยแขง็แรงเครียด ซึมเศร้า 
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การแกไ้ข ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล มากที�สุดทาํกินทุกวนัสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ นาน ๆ 
ครั7 งปีละ 2 - 3 ครั7 งการแช่มือ แช่เทา้ในนํ7 าสมุนไพร เดือนละ 2 ครั7 งและที�สําคญัการใชธ้รรมะและ 
รู้เพียรรู้พกั  

หลงัการรักษาหลงัจากไดป้รับสมดุลสภาพร่างกาย แขง็แรงขึ7นมาก รู้สึกเบาตวั ไม่ป่วย
บ่อยไม่มีอาการวงิเวยีนศีรษะหนา้มืด อาการเหนื�อยอ่อนเพลียลดลง สุขภาพจิตดีขึ7น นอนหลบัไดดี้
ทาํงานไดม้ากขึ7น ทาํงานเพื�อส่วนรวมได ้

ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD41169 / 26.9% จากเดิม CD4961 / 24.27 % ระดบั Hct 
41% จากเดิม Hct 40% ซึ� งดูจาก จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD 4ที�อยูใ่นช่วงปกติ ซึ� ง

อยูใ่นเกณฑที์�ดีมากแสดงวา่สุขภาพโดยรวมของผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�แขง็แรงขึ7น เทียบเท่าคน
ปกติ ไม่ติดเชื7อ  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.182 มะม่วง นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ48 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
  

อาการหรือโรคติดเชื7อ HIV มา 12 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย 
ใช้การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพ 2 ปี 

การแกไ้ข ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล (นํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด) เพราะทาํง่าย เดือนละ 2-3 
วนั การแช่มือ แช่เทา้ในนํ7าสมุนไพร เดือนละครั7 ง 

หลงัการรักษาหลงัจากไดป้รับสมดุล สภาพร่างกายสุขภาพดีขึ7นมาก แขง็แรงขึ7นสวยขึ7น 
ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4557 / 31.81% จากเดิม CD4539 / 26.44% ซึ� งดูจาก 

จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD 4 ที�อยูใ่นช่วงปกติ ซึ� งอยูใ่นเกณฑ์ที�ดีมากแสดงวา่สุขภาพโดยรวม
ของผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�แขง็แรงขึ7น เทียบเท่าคนปกติ ไม่ติดเชื7อ  
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.183 ถั�วเหลือง นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ47 ปี 
จงัหวดั อุบลราชธานี 
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 อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV มา 3 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้
การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพ 2 ปี 

การแกไ้ข ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล เดือนละ 4-5 วนั การแช่มือ แช่เทา้ในนํ7 าสมุนไพร 
ใชป้ระจาํเกือบทุกวนั 

หลงัการรักษาหลงัจากไดป้รับสมดุลสภาพร่างกายสุขภาพดีขึ7นมาก แขง็แรงขึ7นมีกาํลงัมากขึ7นดว้ย 
ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4195 / 9.51% ซึ� งดูจาก จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD 

4ยงัตํ�ากวา่เกณฑป์กติอยูม่ากแสดงวา่ผูป่้วยกาํลงัอยูใ่นช่วงฟื7 นตวั ซึ� งตอ้งใชเ้วลาในการดูแลสุขภาพ
อีกระยะหนึ�ง ซึ� งถา้ไดรั้บการรักษาที�ถูกตอ้งและการดูแลสุขภาพที�เหมาะสม ผูป่้วยจะมีภูมิตา้นทาน
ที�แขง็แรงขึ7น  
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.184 ถั�วแดง นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ51ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 

 
อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV10 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้

การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 2 ปี 
การแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุลทาํกินทุกเดือน ประมาณ 10 วนั / เดือน ดีท็อกซ์ทาํปี

ละ 3-4 ครั7 ง กวัซาและแช่มือแช่เทา้ทาํปีละ 3-4 ครั7 ง เพราะไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลสุขภาพ 
หลงัการรักษาหลงัจากไดป้รับสมดุลสภาพร่างกายสุขภาพดีขึ7นมาก แขง็แรงขึ7นทาํงานไดม้ากขึ7น 
ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4407 / 16.37% จากเดิม CD4360 / 18.21% ซึ� งดูจาก 

จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD 4 ที�อยูใ่นช่วงปกติ ซึ� งอยูใ่นเกณฑ์ที�ดีแสดงวา่สุขภาพโดยรวมของ
ผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�แขง็แรงขึ7น  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.185 มะละกอ นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ51 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
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    อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV15 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้
การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 2 ปี มีอาการปวดเข่า ปวดขอ้ทาํงานหนกัไม่ค่อยได ้

การแกไ้ข ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุลทาํกินทุกเดือน ๆละ 5-6 วนั แช่มือแช่เทา้เดือนละ 1 ครั7 ง  
หลังการรักษาหลังจากได้ปรับสมดุลสภาพร่างกายสุขภาพดีขึ7 นมาก แข็งแรง

ขึ7 นทาํงานได้มากขึ7 น อาการปวดข้อ ปวดเข่าลดลง 
ผลตรวจสุขภาพล่าสุดระดบั CD4621 / 32.04% จากเดิม CD4598 / 26.71% ซึ� งดูจาก 

จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD 4ที�อยูใ่นช่วงปกติ ซึ� งอยูใ่นเกณฑ์ที�ดีแสดงวา่สุขภาพโดยรวมของ
ผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�แขง็แรงขึ7น  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.186 นํ7าเตา้ นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ51 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV 11 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้
การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 2 ปีจะทาํงานไดไ้ม่นาน จะเหนื�อยเพลีย ร่างกายจะอ่อนลา้  

การแกไ้ข ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุลทาํกินเป็นประจาํเกือบทุกวนัดีท็อกซ์ ทาํเดือนละ  
1 ครั7 งแช่มือแช่เทา้ทาํสัปดาห์ละ 1 ครั7 ง 

หลงัการรักษาหลงัจากได้ปรับสมดุลสภาพร่างกายสุขภาพแข็งแรงขึ7นกว่าเดิมทาํงาน
ไดม้ากขึ7น ไม่ค่อยเหนื�อยเพลีย ก่อนนี7อดนอนไม่ได ้ตอนนี7อดนอนได ้ทาํงานไดท้ั7งวนั  

ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4503 / 23.69% จากเดิม CD4527 / 27.92% ซึ� งดูจาก 
จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD 4 ที�อยูใ่นช่วงปกติ ซึ� งอยูใ่นเกณฑ์ที�ดีมากแสดงวา่สุขภาพโดยรวม
ของผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�แขง็แรงขึ7น  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.187 มงัคุด นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ52 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
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อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV 9 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้
การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 2 ปี 

การแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุลทาํกินเดือนละประมาณ 10 วนั เพราะสะดวก 
หลงัการรักษา หลงัจากไดป้รับสมดุลรู้สึกดีขึ7นนิดหนึ�ง สุขภาพแขง็แรงขึ7นกวา่เดิม 
ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4608 / 20.50% จากเดิม CD4682 / 23% ซึ� งดูจาก จาํนวน 

CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD 4 ที�อยูใ่นช่วงปกติ ซึ� งอยูใ่นเกณฑ์ที�ดีมากแสดงวา่สุขภาพโดยรวมของ
ผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�แข็งแรงขึ7น แต่ระดบัภูมิคุม้กนัยงัขึ7น ๆ ลง ๆ และช่วงนี7 ผูป่้วยค่อนขา้ง
เครียดเรื�องหนี7 สิน  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.188 บรอคโคลี นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ39 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
  

อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV9 ปี ขณะนี7 รับยาต้านไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้
การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 2 ปี 

โรงพยาบาลและการใช้ธรรมะ ส่วนการกวัซา ดีท็อกซ์ และแช่มือแช่เทา้ทาํปีละครั7 ง
ช่วงที�มีการเขา้ค่ายสุขภาพ ปีละ 3 วนั 

หลงัการรักษา  หลงัจากได้ปรับสมดุลรู้สึก สุขภาพแข็งแรงขึ7นกว่าเดิมตวัเบาสบาย
สุขภาพจิตดีขึ7น 

ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4692 / 24.66% จากเดิม CD4491 / 20.28% ซึ� งดูจาก 
จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD4 ที�อยูใ่นช่วงปกติ ซึ� งอยูใ่นเกณฑ์ที�ดีมากแสดงวา่สุขภาพโดยรวม
ของผูป่้วยดีขึ7 น มีภูมิต้านทานที�แข็งแรงขึ7 น แต่ระดับภูมิคุ้มกันยงัขึ7 น ๆ ลง ๆ และช่วงนี7 ผูป่้วย
ค่อนขา้งเครียดเรื�องหนี7 สิน 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.189 มะยงชิด นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ36 ปี 
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จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV5 ปี ขณะนี7 รับยาต้านไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้
การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 1 ปี 

การแกไ้ข ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุลทาํกินเป็นประจาํเกือบทุกวนั กวัซาทาํเดือนละ 1–2 
ครั7 งแช่มือแช่เทา้ทาํ 2 เดือน / ครั7 ง สะดวก ประหยดั ทาํไดง่้ายและไม่มีโทษ การใช้ธรรมะทาํเป็น
บางครั7 ง 

หลงัการรักษา หลงัจากได้ปรับสมดุลรู้สึก สุขภาพแข็งแรงขึ7นกว่าเดิมตวัเบาสบาย
สุขภาพจิตดีขึ7นไม่ซึมเศร้า 

ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4487 / 30.26% จากเดิม CD4485 / 24.85 % ซึ� งดูจาก 
จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD4 ที�อยูใ่นช่วงปกติ ซึ� งอยูใ่นเกณฑ์ที�ดีมากแสดงวา่สุขภาพโดยรวม
ของผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�แขง็แรงขึ7น สุขภาพดีขึ7นเรื�อย ๆ  
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.190 ระกาํ นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ42 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

อาการโรค ติดเชื7อ HIV8 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวยใชก้ารแพทย์
วถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 3 ปี 

การแกไ้ข ปฎิบติัเทคนิค 1 -9 ในการดูแลสุขภาพ ปฏิบติัต่อเนื�องสมํ�าเสมอโดยจะพิจาณา
เลือกใชโ้ดยขึ7นกบัภาวะสุขภาพในช่วงนั7น ๆ เช่น การดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล ทาํกินเป็นประจาํ
เกือบทุกวนั การกวัซาทาํเดือนละ 2 ครั7 ง 

หลงัการรักษา หลงัจากไดป้รับสมดุลรู้สึกสุขภาพแข็งแรงขึ7นกวา่เดิมตวัเบาสบาย สุขภาพจิตดี
ขึ7น ทาํงานไดเ้หมือนคนปกติ 

ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4620 / 25.37% จากเดิม CD4434 / 26.63 % ซึ� งดูจาก 
จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD4 ที�อยูใ่นช่วงปกติ ซึ� งอยูใ่นเกณฑ์ที�ดีมากแสดงวา่สุขภาพโดยรวม
ของผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�แขง็แรงขึ7น สุขภาพดีขึ7นเรื�อย ๆ  
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กรณีศึกษาที� 
3.191 แรสเบอร์รี�  นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ46 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV 15 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวยใช้
การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 2 ปีเป็นคนเครียดง่าย หงุดหงิดง่าย เป็นหวดัง่าย  

การแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุลทาํเดือนละ 4- 5 วนั และการดีทอ็กซ์ทาํเดือนละครั7 ง  
หลงัการรักษา หลงัจากไดป้รับสมดุลรู้สึก สุขภาพแขง็แรงขึ7นสุขภาพจิตดีขึ7นไม่ป่วยง่าย 

มีกาํลงัดี 
ผลตรวจสุขภาพล่าสุดระดบั CD4642 / 25.70% จากเดิม CD4521 / 21.71% Hct39 % จาก

เดิม 38 % ซึ� งดูจาก จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD 4 ที�อยู่ในช่วงปกติ ซึ� งอยู่ในเกณฑ์ที�ดีมาก
แสดงวา่สุขภาพโดยรวมของผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�แขง็แรงขึ7น สุขภาพดีขึ7นเรื�อย ๆ 
 

 
กรณีศึกษาที� 

3.192 ลองกอง นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ57 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี  

 
อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV10 ปี ขณะนี7 รับยาต้านไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้

การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 2 ปีเจบ็ป่วยบ่อย ๆ เพราะมีโรคประจาํตวัมาก ทั7งเบาหวาน 
ความดนัโลหิตสูงและโรคหวัใจควบคุมระดบันํ7 าตาลไม่ค่อยได ้ตอ้งไดไ้ปนอนโรงพยาบาลบ่อย ๆ 
ทั7งโรงพยาบาลนาจะหลวย และโรงพยาบาลสรรพสิทธิM ประสงค ์ดว้ยอาการเหนื�อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง  

การแกไ้ข ดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุลทาํกินทุกวนัและการใชธ้รรมะสวดมนต ์ฟังธรรมะ
ก่อนนอน ทุกคืน 

หลงัการรักษา หลงัจากไดป้รับสมดุล สุขภาพจิตดีขึ7นสุขภาพแข็งแรงขึ7นไม่ป่วยง่ายไม่
ค่อยไดไ้ปนอน รพ. 

ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD41094 / 22.19% จากเดิม CD4818 / 20.42% ซึ� งดูจาก 
จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD 4 ที�อยูใ่นช่วงปกติ ซึ� งอยูใ่นเกณฑที์�ดีมากแสดงวา่สุขภาพโดยรวม
ของผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�แขง็แรงขึ7น สุขภาพดีขึ7นเรื�อย ๆ  
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กรณีศึกษาที� 
3.193 ผกักระเฉด นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ53 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
 

อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV 8 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย ใช้
การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพมา 1 ปี รู้สึกอ่อนเพลียง่าย 

การแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุลทาํกินทุกวนัดีท็อกซ์ทาํปีละครั7 ง ช่วงเขา้ค่ายสุขภาพ 
แช่มือแช่เทา้เดือนละ 1 ครั7 ง 

หลงัการรักษา หลงัจากไดป้รับสมดุลสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายแขง็แรงขึ7น 
ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD4343/15.50 ซึ� งดูจาก จาํนวน CD4 และเปอร์เซ็นต ์CD4

ที�อยูใ่นช่วงปกติ ซึ� งอยูใ่นเกณฑ์ที�ดีพอใชแ้สดงวา่สุขภาพโดยรวมของผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�
แขง็แรงขึ7น สุขภาพดีขึ7นเรื�อย ๆ  

CD4 คือ เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ�งที�เป็นตวัหลกัในการกาํจดัและควบคุมเชื7อแบคทีเรีย เชื7อรา 
และไวรัส อีกทั7งมีบทบาทในการสร้างสารภูมิคุม้กนัในร่างกายใชเ้ป็นอาวธุต่อสู้กบัเชื7อโรคดว้ย  

การตรวจ CD4 คือการตรวจเลือดเพื�อนับจาํนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ในเลือด 1 
ไมโครลิตร (ประมาณ 1 หยด) โดยทั�วไปคนที�มีภูมิคุม้กนัปกติจาํนวน CD 4 ประมาณ 700 
cells/mm3 ขึ7นไป ถา้หากผลการตรวจ CD4 มีค่านอ้ยกวา่ 200 cells/mm3 ก็ถือวา่ภูมิคุม้กนับกพร่อง  

 CD4 แบบเปอร์เซ็นต ์บางครั7 งแพทยจ์ะทาํการนบั CD4 แบบเปอร์เซ็นต ์คือ มีจาํนวนกี�
เปอร์เซ็นตจ์ากจาํนวนเมด็เลือดขาวทั7งหมด โดยทั�วไปสําหรับคนที�มีภูมิตา้นทานปกติ จะมี CD4 อยู่
ที� 40% แต่ถา้ อยูที่�ระดบัตํ�ากวา่ 20% จะบ่งชี7 ถึงความเสี�ยงต่อการป่วยที�เกี�ยวขอ้งกบัเอดส์ เทียบเท่า
กบั CD4 ระดบั 200 

ค่ามาตรฐานของหอ้งแลป โรงพยาบาลบาํราศนราดูร 
ค่า CD4 ของคนปกติ =529 – 1,351 
ค่า CD4% ปกติ = 29 – 41% 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.194 มะพร้าว นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ50 ปี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 
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อาการหรือโรค ติดเชื7อ HIV มา 11 ปี ขณะนี7 รับยาตา้นไวรัสที�โรงพยาบาลนาจะหลวย มี
อาการรู้สึกเหนื�อยง่าย ไม่ค่อยแขง็แรง  

การแกไ้ข การปรับสมดุลเทคนิค 9 ขอ้ การดื�มนํ7 าสมุนไพรปรับสมดุล (นํ7 าสมุนไพรฤทธิM
เยน็สด) ทาํดื�มบ่อย ๆ เกือบทุกวนั กวัซา1-2 เดือน/ครั7 ง การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ เดือนละ 1-2 ครั7 ง 
การแช่มือ แช่เทา้ในนํ7าสมุนไพร ทาํสัปดาห์ละครั7 ง  

หลงัการรักษาหลงัจากไดป้รับสมดุล รู้สึกสุขภาพดีขึ7นมาก เบาตวั ไม่ค่อยเหนื�อย ดว้ยใช้
การแพทยว์ถีิธรรมในการดูแลสุขภาพ 3 ปี 

ผลตรวจสุขภาพล่าสุด ระดบั CD 4586/21.34% จากเดิม CD 4674/20.42% ซึ� งดูจาก 
เปอร์เซ็นต ์CD 4 ที�เพิ�มขึ7น แสดงวา่สุขภาพโดยรวมของผูป่้วยดีขึ7น มีภูมิตา้นทานที�แขง็แรงขึ7น  
 

 
8. จิตอาสา: คุณสุวมิล มณีโชติ จงัหวดัตรัง 

 
กรณีศึกษาที� 
3.195 ฟักทอง นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ45 ปี 
 

อาการหรือโรค เตา้นมโตในผูช้าย 
การแกไ้ข 1.ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2.ปรับอาหารลดนมไข่ 
ผลหลงัการรักษาอาการเตา้นมโตค่อย ๆ รู้สึกวา่ขนาดลดลง รักษาประมาณ 1 เดือน 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.196 เดหลี นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ24 ปี 
 

อาการหรือโรค ฝากครรภค์รั7 งแรกแพทยส์งสัยวา่จะมีปัญหาเบาหวานขณะตั7งครรภ ์
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด แทนนํ7า ท่าที�สามารถจะดื�มไดเ้ป็นเวลา 4 ชั�วโมง 

ก่อนงดนํ7าและอาหาร 2 ชั�วโมง ตามที�แพทยน์ดัเจาะเลือดเพื�อดูระดบันํ7 าตาล ซีซี 2. ธรรมะการทาํใจ
ใหส้งบ 
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ผลหลงัการรักษาผลการเจาะหาระดบันํ7 าตาลในเลือดลดลงเหลือ 95 มก % (การที�แพทย์
สงสัยภาวะเบาหวานจะตอ้งมีผลการตรวจระดบันํ7าตาลในเลือด ไม่ตํ�ากวา่ 200 มก %) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.197 ขจร นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ46 ปี 

 
อาการหรือโรค  ปวดศีรษะ 
การแกไ้ข รับประทานอาหารฤทธิM เยน็เอามงัคุด ซึ� งมีฤทธิM เยน็มารับประทานประมาณ 6 ผล 
ผลหลงัการรักษาอาการปวดศีรษะก็หายไป 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.198 มะกอก นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ43 ปี 
 

อาการหรือโรค ชิคุนกุนยา มีไข ้ปวดขอ้ มา 5 วนั 
การดูแลรักษา 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรปรับสมดุล 2. พอกเทา้ดว้ยกากสมุนไพร 
ผลหลงัการรักษาหลงัใช ้12 ชั�วโมง ไขล้ดลง อาการปวดขอ้ลดลง ผื�นค่อย ๆ จางหายไป 

อาการทุกอยา่งหายไปภายใน 24 ชั�วโมง 
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.199 สลิด นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ44 ปี 
 

อาการหรือโรค เซลลผ์ดิปกติบริเวณปากมดลูก 
การดูแลรักษา การสวนลา้งช่องคลอดดว้ยนํ7าสกดัยา่นางสัปดาห์ละ 2 ครั7 ง 
ผลหลงัการดูแล 1 เดือน แพทยน์ดัตรวจไม่พบความผดิปกติของเซลล ์
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กรณีศึกษาที� 
3.210 ปี7 ป นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ57 ปี 

 

อาการหรือโรค ปวด บวม แดงบริเวณหวัแม่มือ โดยไม่ทราบสาเหตุ 

การดูแลรักษา พอกสมุนไพรฤทธิM เยน็ 2 ครั7 ง โดยพอกไวจ้นแหง้หายเยน็แลว้เปลี�ยนพอกใหม่ 
ผลหลงัการดูแล รุ่งขึ7นอาการทุเลา ไม่มีอาการปวด ไม่มีอาการบวม ขยบันิ7วมือใชง้านได ้

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.211 กาสะลอง นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ45 ปี 

 
อาการหรือโรค ขอ้เทา้แพลงจากการเดินตกบนัไดขอ้เทา้ปวด บวม เดินลงนํ7าหนกัไม่ได ้
การดูแลรักษา ใชก้ากสมุนไพรฤทธิM เยน็ ผสมดินสอพองและผงถ่านพอเขา้กนัไดดี้ คลุก

ดว้ยนํ7 ามนัเขียว 4-5 หยด พอกบริเวณขอ้เทา้ที�แพลง เอาผา้พนัไวจ้นหายเยน็ แกะผา้ออกพรมหยด
นํ7ามนัเขียวและพรมนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 

ผลหลงัการรักษาอาการปวดทุเลา อาการบวมหายไปและสามารถเดินลงนํ7 าหนกัไดใ้นวนั
ต่อมา 

 
กรณีศึกษาที� 
3.212 ชงโค นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ46 ปี 
 

อาการหรือโรค เป็นตาแดง 
การแกไ้ข หยอดตาดว้ยนํ7าสกดั 
ผลหลงัการรักษาหยอดตา 2 วนัอาการตาแดงหายไป 
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กรณีศึกษาที� 
3.213 แสลงพนั นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ55 ปี 

 
อาการหรือโรค มีสิวบริเวณใบหนา้ 
การดูแลรักษา ใชส้บู่ถ่านลา้งหนา้ใชติ้ดต่อกนั 2 สัปดาห์ 
ผลหลงัการรักษาการอกัเสบของสิวลดลง มาก ไม่มีการอกัเสบของสิว ใบหนา้ใสขึ7น 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.214 มะเขือเทศ นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ58 ปี 
 

อาการหรือโรค มีเหงื�ออกมากทั7งกลางวนักลางคืน 
การแกไ้ข ใชส้บู่ยา่นางฟอกตวัขณะอาบนํ7า ซึ� งเป็นสบู่ทาํจากสมุนไพรฤทธิM เยน็ 
ผลหลงัการรักษากลางคืนไม่มีเหงื�อออก หลบัไดต้ลอดทั7งคืน 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.215โสก นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ56 ปี 
 

อาการหรือโรค ปวดคอ บ่า ไหล่ มาก 
การดูแลรักษา ใชย้าหม่องฤทธิM เยน็และใชไ้มก้วัซาขดูบริเวณคอ และไหล่ 
ผลหลงัการรักษาอาการทุเลา 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.216 อโศก นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ55 ปี 
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อาการหรือโรค มีกลิ�นปาก 
การดูแลรักษา ใชน้ํ7าสกดัยา่นางในการบว้นปากหลงัรับประทาน 
ผลหลงัการรักษา ไม่หลงเหลือกลิ�นปากใหร้บกวนใจ 

  

 
กรณีศึกษาที� 
3.217 จอก นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ58 ปี 
 

อาการหรือโรค อาการปัสสาวะแสบขดัถ่ายเป็นเลือด 
การดูแลรักษา ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด หรือทานเฉาก๊วยซึ� งมีฤทธิM เยน็ 
ผลหลงัการรักษาปัสสาวะเปลี�ยนสีจากปัสสาวะเป็นเลือดสีนํ7 าล้างเนื7อก็ค่อย ๆ ใสขึ7 น

เรื�อยๆ จนเป็นปกติ ภายใน 4 ชั�วโมง 

 

 
9. จิตอาสา: คุณสุวรรณา พลอยสุทธิ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
กรณีศึกษาที� 
3.218 นางสาวอิสรีย ์รวเีบญจวทิย ์
จงัหวดัสมุทรสาคร 
 

อาการหรือโรค มะเร็งเตา้นม ผา่ตดัแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้ขา้รับการคีโม 
การแก้ไข ตอ้งการปรับสมดุลและรักษาสุขภาพโดยแพทยท์างเลือก แต่ทางครอบครัว

ตอ้งการใหไ้ปคีโม 
(อิสรีย ์รวเีบญจวทิย.์ สัมภาษณ์. 2556,สิงหาคม 4) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.219 นายกิตติพงษ ์อมตกุลสิง 
ชายไทย อาย ุ18ปี 
จงัหวดัชุมพร 



1547 
 

อาการหรือโรค อาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
การดูแลรักษา เคี7 ยวอาหารให้ละเอียดและช้า งดดื�มนํ7 าเยน็หลงัทานขา้ว กวัซาทอ้งเวลา 

มีอาการ (จากลิ7นปี� ลงไปหารูสะดือ) และใหล้องกินนํ7าหยวกกลว้ยก่อนมื7ออาหาร 
(กิตติพงษ ์อมตกุลสิง. สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 4) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.220 คุณบุษบา ทรัพยสิ์น 
จงัหวดัเพชรบุรี 
  

อาการหรือโรค เคยเป็นผูป่้วยอมัพฤกษค์รึ� งซีก 5 ปีที�แลว้  
การดูแลรักษา 1. ดีทอ็กซ์ 2. ฟังธรรม  
ผลหลงัการรักษา หายดีแลว้  

(บุษบา ทรัพยสิ์น. สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 4) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.221 คุณกลัยา ปักเยา 
หญิงไทย 
จงัหวดัราชบุรี 

 
อาการหรือโรค เป็นผิวหนังลอกที� ฝ่ามือในช่วงหน้าหนาว โดยจะถูกนํ7 าไม่ได้เลย  

เพราะหนงัจะลอกมากขึ7น ๆ เจบ็ปวดทรมานมาก เป็นมาหลายปีแลว้ 
การแกไ้ข ปรับสมดุลร้อนเยน็จากอาหารและการดื�มนํ7 าสมุนไพร รวมทั7งเฝ้าระวงัอาการ

อีกครั7 งและแนะนาํใหใ้ชน้ํ7ามนัมะพร้าวหรือนํ7ามนังาชะโลมมือเพื�อลดอาการมือแหง้ ผวิลอก 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลา 

(กลัยา ปักเยา. สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 26) 
 

 
 
 



1548 
 

กรณีศึกษาที� 
3.222 ป้าบุญส่ง อุตมะ 
จงัหวดัราชบุรี 
  

อาการหรือโรค ความดนัสูง ไทรอยด ์
การดูแลรักษา 1. ปรับอาหารรสจืด 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3. ดีท็อกซ์ 4. แช่มือ

แช่เทา้  
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 

(บุญส่ง อุตมะ. สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 26) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.223 มณฑา แกลว้กสิกิจ 

จงัหวดันครสวรรค ์
  

อาการหรือโรค ตดัชิ7นเนื7อที�คอบริเวณไทรอยด์ไปตรวจ ฟังผลแลว้ แต่ตอ้งตดัเพิ�ม เพราะ
ยงัสรุปไม่ไดว้า่เป็นไทรอยดม์ะเร็งหรือเปล่า 

การแกไ้ขดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าผสมผงถ่าน ดื�มนํ7าผา่นไฟในเวลาบ่ายเพื�อลดอาการหนาวและงด
นํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดมีไขทุ้กวนัตอนเยน็หลงัจากเขา้ค่าย 29 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2556 ที�
ราชบุรี 

ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง  
(มณฑา แกลว้กสิกิ. สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 16) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.224 คุณอ๋า 

หญิงไทย อาย ุ45 ปี 
จงัหวดัพะเยา 
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อาการหรือโรค แผลที�น่อง เนื�องจากโดนแมลงต่อย โดยไม่รู้วา่เป็นแมลงอะไรและไม่ได้
ให้ความสนใจตั7งแต่เดือนตุลาคม 2556 จากนั7น แผลเริ�มใหญ่ขึ7น เรื�อย ๆ แต่ก็ไม่ไดใ้ห้ความสนใจ 
จนเดือน มกราคม 2557 เริ�มเป็นแผลอกัเสบขึ7น จึงไดเ้ริ�มใหค้วามสนใจ 

การแกไ้ข ดูแลโดยใชย้า 9 เมด็ แบบไม่เคร่งครัด จนเดือน กุมภาพนัธ์ 2557 ไดม้าช่วยงาน
ที�สวนป่านาบุญ 4 และได้รับคาํแนะนาํว่า ให้งดแป้ง นํ7 าตาล จึงหยุดการทานขา้วและทานแต่
มะเขือเทศปั�น ลองนาํยาแกอ้กัเสบชนิดเมด็มาฉีกแลว้โรยที�แผล  

ผลหลงัการรักษา ภายใน 7 วนั ทาํใหอ้าการแผลเริ�มตื7นขึ7น 
(อ๋า. สัมภาษณ์. 2557,กุมภาพนัธ์) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.225 พี�เอ 

หญิงไทย 
 

อาการหรือโรค ซีสตบ์ริเวณเตา้นม มีภาวะกงัวล  
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3. พอกทาบริเวณหนา้อก ดว้ยดินสอพอง

และสมุนไพร 
ผลหลงัการรักษา ภาวะเครียดดีขึ7น 

(พี�เอ. สัมภาษณ์. 2557, มีนาคม 1) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.226 สุวรรณา พลอยสุทธิ 

หญิงไทย 
อาการหรือโรค  นํ7ามูกไหลและเจบ็คอทนัที  
การแกไ้ข นาํนํ7าสกดัยา่นางผสมผงถ่านและนํ7ามนัเขียว ดื�ม 
ผลหลงัการรักษา อาการเจบ็คอหายทนัที แต่นํ7ามูกไหลยงัมีอีกประมาณครึ� งชั�วโมง 

(สุวรรณา พลอยสุทธิ. สัมภาษณ์. 2557, มีนาคม 5) 
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กรณีศึกษาที� 
3.227 คุณวโิรจน์ พลอยสุทธิ 
ชายไทย 
 

อาการหรือโรค ปวดแขนขวา จากการทาํงานดา้นการเกษตร  
การแกไ้ข นวด และจดักระดูกบริเวณ บ่า ไหล่ แขน และ หลงั 
ผลหลงัการรักษาอาการดีขึ7น 

(วโิรจน์ พลอยสุทธิ. สัมภาษณ์. 2557, มีนาคม 6) 
 

 
กรณีศึกษาที�  
3.228 คุณปณิตา พลอยสุทธิ 
หญิงไทย 
 

อาการหรือโรค บ่าไหล่ตึง จากการทาํงาน  
การแก้ไข กวัซา และได้ทาํการนวดบริเวณ บ่า ไหล่ และช่วยจดักระดูกบริเวณ แขน 

ศีรษะ และหลงั  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

(ปณิตา พลอยสุทธิ. สัมภาษณ์. 2557, มีนาคม 7) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.229 คุณณฐัฎพชัร์ พลอยสุทธิ 

หญิงไทย 

 
อาการหรือโรค บ่าไหล่ตึง จากการทาํงาน  
การแกไ้ข กวัซา และนวดบริเวณ บ่า ไหล่ และช่วยจดักระดูกบริเวณ แขน ศีรษะ และหลงั 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

(ณฐัฎพชัร์ พลอยสุทธิ. สัมภาษณ์. 2557, มีนาคม 5) 
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กรณีศึกษาที� 
3.230 คุณป้าบุญส่ง 

หญิงไทย 
จงัหวดัราชบุรี 

 
อาการหรือโรค ปากเปื� อย  
การแกไ้ข 1. ทานอาหารรสจืด อมนํ7าปัสสาวะ ทานขา้วตม้ กบัผกัตม้ ใส่เกลือ ซีอิ7วบา้ง 

ทานขนมปังโฮวตี กบัเนยงาคั�ว หยดุการทานเนยงาคั�วก่อน เพราะมีภาวะร้อนจดั 2. ดื�มนํ7าสมุนไพร
ฤทธิM เยน็สดผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

(ป้าบุญส่ง. สัมภาษณ์. 2557, มีนาคม 7) 

 
กรณีศึกษาที� 

3.231 คุณแม่ของสุวรรณา พลอยสุทธิ 

หญิงไทย 
 

อาการหรือโรคปวดศีรษะตั7งแต่กลางคืน พอตื�นเชา้มาก็ยงัปวดหวัไม่เลิก  
การแกไ้ข ดีทอ็กซ์ 
ผลหลงัการรักษา หลงัจากดีทอ็กซ์อาการดีขึ7น 

(คุณแม่ของสุวรรณา พลอยสุทธิ.สัมภาษณ์. 2557, มีนาคม 9) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.232 คุณรัสนากร อมรพงศ ์
จงัหวดักาญจนบุรี 

 
อาการหรือโรค  สะเก็ดเงินมีอาการตั7งแต่เดือน สิงหาคม 2556 
การแกไ้ข 1. ปรับอาหารทานขา้วตม้กบัเกลือ 2. แช่เทา้ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 3. ดื�มนํ7 าสมุนไพร

ฤทธิM เยน็สด 4.พอกดว้ยกากสมุนไพรฤทธิM เยน็ 5. ดีทอ็กซ์ 
ผลหลงัการรักษาอาการคนัลดลงประมาณ 2 สัปดาห์ 

(รัสนากร อมรพงศ.์ สัมภาษณ์. 2557, มีนาคม 14) 
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กรณีศึกษาที� 
3.233 คุณจิราพร โพธิM งาม 
จงัหวดักาญจนบุรี 
 

อาการหรือโรค มีตกขาว คนัในช่องคลอด  
การดูแลรักษา ดีทอ็กซ์ช่องคลอด 
ผลหลงัการรักษา จะช่วยลดภาวะอาการคนัได ้

(จิราพร โพธิM งาม. สัมภาษณ์. 2557, มีนาคม 16) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.234 คุณสมบติั ศรีสุข 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 
อาการหรือโรค หวัใจโต กระดูกทบัเส้น กระดูกคด ความดนัโลหิตสูง ไขมนัในเลือดสูง 

ลิ7นแขง็ ตาเป็นตอ้หิน 
การแก้ไข เทคนิคยา 9 เม็ด โดยเพิ�มให้ดื�มนํ7 าปัสสาวะเพื�อช่วยเรื� องเส้นเลือดอุดตนั 

แนะนาํให้บริหารร่างกาย เพื�อช่วยเรื�องกระดูกทบัเส้น (ผา่ไม่ไดเ้นื�องจากหัวใจโตและกินยาสลาย
ลิ�มเลือดอยู)่ 

(สมบติั ศรีสุข. สัมภาษณ์. 2557, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.235 คุณศิริรัตน์ ธนพรไพศาล 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
อาการหรือโรค มีนํ7าใส ๆ ที�หลงัใบหู คนัที�ผิวหนงัทั7งตวั โดยเฉพาะถา้เกาจะมีรอยผื�นคนั

ขึ7นในบริเวณที�เกาทนัที  
การแกไ้ข อาหารที�รับประทาน นอกจากผกัลวกแลว้ ก็ยงัทานอาหารรสจดั  
ผลหลงัการรักษา อาการคนัลดลง 

(ศิริรัตน์ ธนพรไพศาล. สัมภาษณ์. 2557, มีนาคม 21) 
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กรณีศึกษาที� 
3.236 นายพิเชษฐ ์โรจน์วนาการ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
  

อาการหรือโรค เป็นอมัพฤกษซี์กซา้ย ประมาณ 3 ปีแลว้ ลิ7นแขง็ สามารถเดินไดแ้ต่ตอ้งมีผูช่้วย 
การแกไ้ข ใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ โดยเริ�มจากการดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด การกวัซา และคอย

เป็นกาํลงัใจให ้
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

(พิเชษฐ ์โรจน์วนาการ. สัมภาษณ์. 2557, มีนาคม 29) 

 
กรณีศึกษาที� 
3.237 คุณจินตนา พลอยสุทธิ 

หญิงไทย อาย ุ70 ปี 
  

อาการหรือโรค  มีตุ่มนํ7าใส ๆ  ที�บริเวณหลงัหู และมีอาการคนัที�รอบเอว เนื�องจากแพข้อบยาง 
การแกไ้ข ผงสมานผสมนํ7าสกดัยา่นางทาบริเวณที�คนั 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 
อาการหรือโรค มีอาการปวดหวัขา้งซา้ยอยา่งแรง เหมือนมีอะไรวิ�ง 
การแกไ้ข 1. หยอดหูดว้ยนํ7าสกดั 2. กวัซารอบ ๆ หู ชายผม ทดัดอกไม ้ประมาณ 2 นาที  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น แต่ตวัเองกลบัมีอาการปวดหวัขึ7นมาแทน (ดา้นซา้ยดว้ย)

เพียงครู่เดียวแลว้อาการก็หายไป 
(จินตนา พลอยสุทธิ. สัมภาษณ์. 2557, มีนาคม 27) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.238 คุณวนัชยั 
ชายไทย  

 
อาการหรือโรค มีแผลที�หน้าแขง้ เป็นหนอง พุพอง ยิ �งโดนนํ7 ายิ �งมีอาการมากขึ7น

(เนื�องจากลงไปดาํนา) 
การแกไ้ข ดีทอ็กซ์ และทาํการเจาะแผล พน่ดว้ยนํ7าหมกัเปลือกมงัคุดผสมนํ7าปัสสาวะ 
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ผลหลงัการรักษาทุเลาลง 
(วนัชยั. สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม) 

 

 

10. จิตอาสา: คุณแกว้เกื7อกลู สุภิวงค ์จงัหวดัมุกดาหาร 
 
กรณีศึกษาที� 
3.239 นายพีช 
ชายไทย อาย ุ20ปี  
จงัหวดัระนอง 

อาการหรือโรค มาบาํบดัอาการติดยาเสพติดประเภท กญัชา 
การแก้ไข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2. ดีท็อกซ์ด้วยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดหรือ 

นํ7 าปัสสาวะ 3.โยคะ กดจุดลมปราณ 4. พอกหนา้ ตวั ดว้ยดินสอพอง ผงถ่าน นํ7 าปัสสาวะ นํ7 าสกดั  
5. ปรับการรับประทานอาหารสุขภาพ ยงัทานเนื7อสัตว์อยู่บ้าง 6. แช่มือ แช่เท้า 7. ฟังธรรมะ  
8. รู้เพียร รู้พกั 9. หยอดหู หยอดตา 

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น นํ7าหนกัเพิ�มขึ7น หนา้ตาสดใส ร่างกายมีกาํลงั  
อาการหรือโรค ทอ้งอืด 
การแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7ามนัเขียว 
ผลหลงัการรักษา ดื�มแลว้อาการดีขึ7นทนัที 

(พีช. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 11) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.240 นางเพญ็พรรณ งามอรุณสงบ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค ตาเป็นตอ้กระจก 
การแกไ้ข 1. ใชน้ํ7 าปัสสาวะ หยอดตา 2. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะ 3. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM

เยน็สด ผลหลงัการรักษา ผา่ตดัตอ้กระจกแลว้ แต่ใชน้ํ7าปัสสาวะ หรือนํ7าสกดัหยอดตาร่วมดว้ย 
อาการหรือโรค โรคกระดูกพรุน เป็นมา 2 ปี 



1555 
 

การแกไ้ข 1. ปรับอาหาร 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3. กวัซา 4. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าถ่าน 
หรือนํ7าปัสสาวะ หรือนํ7าสมุนไพรฤทธิเยน็ 5. แช่มือแช่เทา้ 6.โยคะ กดจุดลมปราณ  

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น  
อาการหรือโรค กระเพาะปัสสาวะอกัเสบเรื7อรัง 5-6 ปี 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. โยคะ กด จุด ลมปราณ  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 1-2 วนั 
อาการหรือโรค ปวดเข่า 
การแกไ้ข 1. กวัซา 2. พอกดว้ยผงถ่านกบัดินสอพอง 3. ดื�มนํ7าสมุนไพร หรือนํ7าปัสสาวะ  

4. ปรับอาหารทานอาหารรสจืดลง 5. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ  
ผลหลงัการรักษา ถา้มีการปวดไม่มาก ภายใน 1 วนัก็หาย วนัไหนปวดมากก็หายไป ภายใน 2 วนัค่ะ 
อาการหรือโรค ปวดหวั 
การแกไ้ข 1.หยอดหู หยอดตา ดว้ยนํ7 าสกดั 2. เช็ดตวั เช็ดหน้า โพกหัวดว้ยนํ7 าสมุนไพร

ฤทธิM เยน็สด 3. กวัซา  
ผลหลงัการรักษา ประมาณ ครึ� งชั�วโมงก็หาย 

(เพญ็พรรณ งามอรุณสงบ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 11) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.241 นางสาวเสาวนิตย ์ช่วยมี 
จงัหวดัสงขลา  

อาการหรือโรค ปวดเมื�อย ชาซีกขวา 
การแกไ้ข 1. กวัซา 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรหรือนํ7 าปัสสาวะ 3.ปรับอาหารทานอาหารรสจืดลง

4. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ หรือนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 5. แช่มือแช่เทา้  
อาการหรือโรค กรดไหลยอ้น 
การแกไ้ข 1. กวัซา 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรหรือนํ7 าปัสสาวะ 3.ปรับอาหารทานอาหารรสจืดลง

4. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ หรือนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 5. แช่มือแช่เทา้  
ผลหลงัการรักษา ไม่ทานยาแลว้ หายแลว้ 
อาการหรือโรค ไขมนัในเส้นเลือดสูง 
การแกไ้ข 1. กวัซา 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรหรือนํ7 าปัสสาวะ 3.ปรับอาหารทานอาหารรสจืดลง

4. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ หรือนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 5. แช่มือแช่เทา้  
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ผลหลงัการรักษา ผลการตรวจปกติ ไม่ทานยาแลว้ 
อาการหรือโรค เบาหวาน 
การแกไ้ข 1. กวัซา 2. ดื�มนํ7าสมุนไพรหรือนํ7 าปัสสาวะ 3. ปรับอาหารทานอาหารรสจืดลง

4. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ หรือนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 5. แช่มือแช่เทา้  
ผลหลงัการรักษา ผลการตรวจปกติ แต่ยงัทานยา 1 เมด็ 

(เสาวนิตย ์ช่วยมี. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 11) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.242 นางโสภาวดี ตน้วาริน 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค เสียงแหบ เสียงหายเมื�อเจออาหารฤทธิM ร้อน 
การแก้ไข 1.ปรับอาหารสุขภาพ 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดหรือดื�มนํ7 าปัสสาวะ  

3.โยคะกดจุดลมปราณ 
ผลหลงัการรักษาดีขึ7นอาการทุเลาลง 
อาการหรือโรค  เส้นเลือดเปราะ 
การแกไ้ข 1. กวัซา 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรหรือนํ7 าปัสสาวะ 3.ปรับอาหารทานอาหารรสจืดลง

4. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะหรือนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 5. แช่มือแช่เทา้ 6. แช่ตวัดว้ยนํ7 าสมุนไพร
ฤทธิM เยน็ตม้ 7. โยคะกดจุดลมปราณ 8. ธรรมะ 9. รู้เพียร รู้พกั 

ผลหลงัการรักษา อาการหายไปภายใน 1 ปี 
อาการหรือโรค แคลเซียมเกิน แคลเซียมเกาะตามเส้นประสาท 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรหรือนํ7 าปัสสาวะ 2. ปรับอาหารทานอาหารรสจืดลง 3. ดีท็อกซ์

ดว้ยนํ7าปัสสาวะหรือนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 4. แช่ทั7งตวัในนํ7 าตม้สมุนไพรฤทธิM เยน็ 5. โยคะกดจุด
ลมปราณ 6. ธรรมะ7. รู้เพียรรู้พกั 

ผลหลงัการรักษาอาการหายไปภายใน1ปีครึ� ง 
อาการหรือโรค ปวดเสียด 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าถ่าน 2.ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7 าหยวกกลว้ยและนํ7 า

มะพร้าว 3.ปรับอาหาร ขา้วตม้กบัเกลือ 
ผลหลงัการรักษา หายทนัที ทนัใด 
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อาการหรือโรค ภูมิแพ ้คดัจมูกเส้นเลือดขอด 
การแกไ้ข 1.ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด หรือดื�มนํ7 าปัสสาวะ 2.แช่ตวัดว้ยนํ7 าตม้สมุนไพร

ฤทธิM เยน็ 3. ปรับอาหารสุขภาพ 4. โยคะ กดจุดลมปราณ 
ผลหลงัการรักษา อาการหายไปแลว้ 
อาการหรือโรค วธีิแก ้และผล 

1. เดินมากปวดเทา้ปวดน่องใชน้ํ7าปัสสาวะ ผสมนํ7าเยน็แช่เทา้หายภายใน 20 นาที 
2. ปวดหัวอาเจียนอดอาหาร ดื�มนํ7 ามะพร้าวทีละจิบ ปวดหัว จิบนํ7 าขิง อาการ

อาเจียนหายอาการปวดหวัดีขึ7นภายใน 1 วนั 
3. คนัเพราะอากาศเย็นหนาว ปี 2556 คนัทานํ7 ามนัมะพร้าวก็ไม่หายคนัใช้นํ7 า

ปัสสาวะเช็ดตวัแทนสบู่ แลว้ลา้งนํ7าใหส้ะอาดหายคนัและยงัใชน้ํ7าปัสสาวะจนปัจจุบนั 
4. อากาศหนาวเยน็ผวิแหง้แตกใหใ้ชน้ํ7าฉี�แทนสบู่ทาํใหส้บายตวั ผวิไม่แหง้ไม่แตก 

 (โสภาวดี ตน้วาริน. สัมภาษณ์. 2558,มีนาคม 12) 

 
กรณีศึกษาที� 
3.243 นางประจวบจิตต ์บุญยงั 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค ไขมนัในเส้นเลือดความดนัโลหิตสูงเบาหวาน 
การแก้ไข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2. แช่มือแช่เท้า  3. งดเนื7อสัตว์ ทานอาหาร

ตามลาํดบัรสจืด 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลา แต่ยงัไม่หาย เพราะไม่ค่อยไดดู้แลตวัเอง 

 (ประจวบจิตต ์บุญยงั. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 12) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.244 นางสุภาพร แสงสุวรรณโณ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค อาการ ผื�นคนัที� หนา้ทอ้ง กน้ ขาหนีบ ขาพบั 
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การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด หรือดื�มนํ7าปัสสาวะ 2. แช่ตวัดว้ยนํ7 าตม้สมุนไพร
ฤทธิM เยน็ 3. ปรับอาหารสุขภาพ 4. โยคะ กดจุดลมปราณ 5. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะ วนัละ 3 รอบ ๆ 
ละ 3 ขวด 6. กวัซา 7. พอกดว้ยกากสมุนไพรฤทธิM เยน็ 8. ใชส้มาธิ ฝึกลมหายใจ ธรรมะ 

ผลหลงัการรักษา อาการคนัทุเลาลง ภายใน 1 เดือน หายไป 
อาการหรือโรค กรดยอ้นขึ7นทาํลายหลอดเสียง เสียงแหบ เสียงแหง้ 
การแก้ไข 1. หยอดหู หยอดตาด้วยนํ7 าปัสสาวะหรือนํ7 าสกดั 2. กวัซา 3. ปรับอาหาร  

ทานจืดเลย ผกัลวก ขา้วกบัเกลือ 4. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา อาการหายภายใน 2 สัปดาห์ 
อาการหรือโรค ปวดฟัน เป็นหวดั ปวดหวัปากเป็นแผล ร้อนใน มีแผลพุพอง 
การแกไ้ข 1. กวัซา 2. หยอดหู หยอดตา 3. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะ 4. ดื�มนํ7 าสมุนไพร

ฤทธิM เยน็สดหรือดื�มปัสสาวะ  
ผลหลงัการรักษา ปวดฟัน หายภายใน 2 นาทีเป็นหวดั ปวดหวัหายไปใน 2 วนัปากเป็น

แผล ร้อนใน มีแผลพุพอง อาการหายไปภายใน 1 อาทิตย ์
(สุภาพร แสงสุวรรณโณ. สัมภาษณ์. 2558,มีนาคม 12) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.245 เด็กหญิงชลธิชา แสงสุวรรณโณ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค ทอ้งเสีย 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะหรือนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM

เยน็สดผสมนํ7าอุ่น 3. ปรับอาหารสุขภาพ 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 2 วนั  
อาการหรือโรค เป็นหวดั มีไข ้
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะหรือนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM

เยน็สดผสมนํ7าอุ่น 3. ปรับอาหารสุขภาพ 4. ลา้งจมูก หยอดหู หยอดตา 5. แช่ตวัดว้ยนํ7 าตม้สมุนไพร
ฤทธิM เยน็ 6. กวัซาหรือเช็ดดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด หรือกวัซาดว้ยนํ7าสกดั 

ผลหลงัการรักษา หายภายใน 2 วนั  
(ชลธิชา แสงสุวรรณโณ. สัมภาษณ์. 2558,มีนาคม 12) 
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กรณีศึกษาที� 
3.246 นายเกริกวทิย ์ธิติวรณะ 
จงัหวดัพงังา 
 

อาการหรือโรค  ริดสีดวงทวาร เป็นมา 5 ปี 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะหรือนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM

เยน็สด 3. ปรับอาหารสุขภาพหรือเนน้อาหารไม่ผา่นความร้อน 
ผลหลงัการรักษา กอ้นริดสีดวง ยบุลง 
อาการหรือโรค ภูมิแพ ้นํ7ามูก จาม เป็นเฉพาะร่างกายอ่อนแอ 
การดูแลรักษา ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด  
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 1 ชั�วโมง 
อาการหรือโรค ลาํไส้อกัเสบ ปวดทอ้ง อาเจียน 
การแกไ้ขปรับอาหาร งดอาหารรสจดัเปลี�ยนเป็นอาหารเหลว 
ผลหลงัการรักษาหายภายใน 3 วนั 
อาการหรือโรค ลมพิษ บวมและคนั ลมพิษใหญ่ 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ปรับอาหาร 3. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าเปล่าผสมนํ7ามนัเขียว 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 10 วนั 
อาการหรือโรค เป็นแผลจากสุนขักดั 
การแกไ้ข ใชน้ํ7าปัสสาวะลา้งแผล 
ผลหลงัการรักษา แผลแหง้สนิทภายใน 2 อาทิตย ์

(เกริกวทิย ์ธิติวรณะ. สัมภาษณ์. 2558,มีนาคม 12) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.247 นาย เสนอ สิงคมาศ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค กรดไหลยอ้น 
การแกไ้ข 1. ปรับอาหาร เคี7 ยวละเอียด งดอาหารตอนเยน็ เน้นเป็นผกั ผลไม ้ 2. ดื�มนํ7 า

สมุนไพรฤทธิM เยน็สด 



1560 
 

ผลหลงัการรักษา หายแลว้ 
อาการหรือโรค เบาหวานอว้น 90 กิโลกรัม 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือดื�มนํ7 าปัสสาวะ 2. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าสมุนไพร

ฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าปัสสาวะ 3.โยคะ กดจุดลมปราณ 4.ปรับทานอาหารสุขภาพสูตรหมอเขียว 5.ฟังธรรมะ 
6. รู้เพียร รู้พกั  

ผลหลงัการรักษา เบาหวาน อาการดีขึ7นเหมือนคนปกติ นํ7 าหนักลดลงเรื� อย ๆ ปัจจุบนั
เหลือ 75 กิโลกรัม 

อาการหรือโรค ไขมนัในเลือดสูง หวัใจโต 
การแกไ้ข 1.ดื�มนํ7าปัสสาวะ 2. ออกกาํลงักาย 
ผลหลงัการรักษา ไม่ทานยา หยดุยา อาการเหมือนปกติ 
อาการหรือโรค ปวดเมื�อย มึนศีรษะ 
การแกไ้ข กด จุดลม ปราณ 
ผลหลงัการรักษา หาย 
อาการหรือโรค แพส้ารเคมี มีผื�นคนั 
การแกไ้ข ใชน้ํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา แผลแหง้สนิทแลว้ 
อาการหรือโรค  ความดนัสูง มึนหวั 
การแกไ้ข 1. กดจุดลมปราณ 2. ดื�มนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น ภายในครึ� งชั�วโมงก็หาย 

(เสนอ สิงคมาศ. สัมภาษณ์. 2558,มีนาคม 12) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.248 นางสาวกชกร แซ่ตั7ง 
กรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค ทอ้งผกู 
การแกไ้ข ดีทอ็กซ์ดว้ยปัสสาวะหรือนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
ผลหลงัการรักษา ไม่เกิน 20 นาที อาการดีขึ7น  
อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง เวยีนศีรษะ มึน ๆ  
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การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ปรับอาหารรสจืดลง 3. โยคะ กด จุด ลมปราณ 
4. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะทุกวนั 5. ธรรมะ ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส 6. กวัซา 7. แช่มือแช่เทา้ 

ผลหลงัการรักษา หลงัจากเขา้อบรม 4 ครั7 ง โรคความดนัโลหิตสูงหายไปภายใน 4 เดือน 
(กชกร แซ่ตั7ง. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 12) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.249 เด็กชายโชติวฒันา กนัทะมูล 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

อาการหรือโรค แผลที�หวั 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าปัสสาวะ 2. ปรับอาหาร  
ผลหลงัการรักษา หาย อาการดีขึ7น 
อาการหรือโรค ร้อนออก มือ เทา้ 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าปัสสาวะ 2. ปรับอาหาร 3.กวัซา  
ผลหลงัการรักษา 7 วนั หายดี สบายตวั 
อาการหรือโรค เป็นผื�น ตรงขอ้พบั แขน น่อง  

การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าปัสสาวะ 2. ปรับอาหาร 3.กวัซา 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น หาย 
อาการหรือโรค เป็นไขห้วดัใหญ่ สายพนัธ์ุ B (กนัยายน 2557) 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าปัสสาวะนาโน 2. ปรับอาหาร 3.กวัซา 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นหายภายใน 7 วนั 
อาการหรือโรค เป็นไขห้วดัใหญ่ ( 1 มี.ค. 58) 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าปัสสาวะนาโน 2. ปรับอาหาร 3.กวัซา 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น หายภายใน 2 วนั 
อาการหรือโรค นอนกรน 
การแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าปัสสาวะนาโน 2. ปรับอาหาร 3.กวัซา 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น หาย ปัจจุบนัไม่มีอาการแลว้ 

(สนทยา กนัทะมูล. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 12) 
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กรณีศึกษาที� 
3.250 นางสาวทอฝัน กนัทะมูล 
จงัหวดัเชียงใหม่  
 

อาการหรือโรค ปวด แขน ขา 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าปัสสาวะนาโน 2. กวัซา 
ผลหลงัการรักษา สดชื�น เบา สบาย 
อาการหรือโรค ปวดทอ้ง 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าปัสสาวะนาโน 2. กวัซา 
ผลหลงัการดูแลรักษา ทาํดีทอ็กซ์ ครั7 งเดียวหาย 
อาการหรือโรค เลือดกาํเดาไหลเป็นประจาํ (ตั7งแต่ 2548-2555) 
การแกไ้ข   1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าปัสสาวะนาโน 2. ปรับอาหารทานรสจืด 

3. ดีทอ็กซ์ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น เลือดกาํเดาไม่ค่อยไหลบ่อย ถา้ไหลจะมีนิดเดียวแค่ซึม ๆ  
อาการหรือโรค เป็นสิว 
การแก้ไข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย ็นสดผสมนํ7 าปัสสาวะ 2. ดีท ็อกซ์ด ้วยนํ7 า

สมุนไพรฤทธิM เยน็สด หรือนํ7าปัสสาวะ 3. ทานอาหารปรับสมดุล 4. พอก ดว้ยผงถ่านผสมดินสอพอง
กบันํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 5. กวัซา 

ผลหลงัการรักษา สิวหายภายใน 3 สัปดาห์ 
(ทอฝัน กนัทะมูล. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 12) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.251 นางสาวรมลทิพย ์บวรวชิบพ์รธนา 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค มีดบาดมือมีแผลที�นิ7วกลางและนิ7วชี7  
การแกไ้ข ลา้งแผลดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา แผลติดกนั แหง้สนิทดี ไม่เจบ็ ไม่ปวด ทาํงานไดป้กติ 
อากาหรือโรค  ปวดเมื�อย เนี7อตวั อ่อนเพลีย ตวัร้อนหงุดหงิด ไม่มีกาํลงั เวลามีประจาํเดือน 
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การแก้ไข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีท็อกซ์ด้วยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือ 
นํ7าปัสสาวะ 3. ทานอาหารปรับสมดุล ตามลาํดบั 4. โยคะ กด จุดลมปราณ 5. ฟังธรรมะ 

ผลหลงัการรักษา หายปวดทอ้ง เวลามีประจาํเดือน เบาสบายตวั มีกาํลงัไม่หงุดหงิด ไม่ตวั
ร้อน หายปวดเมื�อยตามร่างกาย 

อาการหรือโรค ทอ้งอืด จุกเสียด แน่นทอ้ง มีลมเรอ อึดอดั 
การแกไ้ข 1. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ปรับการทานอาหาร ทานตามลาํดบั 

เคี7ยวละเอียดมากขึ7น 
ผลหลงัการรักษา อาการหายไปไม่มีอาการแลว้ 

(รมลทิพย ์บวรวชิบพ์รธนา. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.252 นางละเอียด ชูช่วย 
หญิงไทยอายุ 64 ปี 
จงัหวดัพทัลุง 
 

อาการหรือโรค เมื�อยเนื7อเมื�อยตวั 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ปรับการทานอาหาร ทานตามลาํดบั เคี7 ยว

ละเอียดมากขึ7น 3. กวัซา 4. ดีทอ็กซ์  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น เบา สบายขึ7น มีกาํลงั 
อาการหรือโรค หกลม้ เป็นแผลที�เข่า 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2.ใส่นํ7ามนัเขียว ผลหลงัการรักษา 1 สัปดาห์แผลแหง้ 

(ละเอียด ชูช่วย. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 12) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.253 นางสาวจาริยา จนัทร์ภกัดี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  

อาการหรือโรค กระดูกเลื�อนทบัเส้นประสาทดา้นหลงัขา้งซา้ย เดินชา้  
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การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. โยคะ 3. ทานอาหารปรับสมดุล 4. แช่มือแช่เทา้ 
5. กวัซา 6. ฟังธรรมะ 7. รู้เพียร รู้พกั  

ผลหลงัการรักษา หยดุยาไม่ทานยาแผนปัจจุบนัแลว้  
อาการหรือโรค ปวดเมื�อยตามตวัจากการดูแลผูป่้วย 
การแกไ้ข 1. กวัซา 2. แช่มือแช่เทา้ 
ผลหลงัการดูแลรักษา อาการดีขึ7น เบาสบาย  

(จาริยา จนัทร์ภกัดี. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 12) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.254 นางสาวชาลี มากแกว้ 
จงัหวดัสงขลา  
 

อาการหรือโรค แพอ้าหารทะเล มีผื�นทั�วทั7งตวั 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าถ่านผสมนํ7 าสกัด หรือดื�มนํ7 าปัสสาวะ 2. ดีท็อกซ์ 3. อบตัวด้วย

สมุนไพร  
ผลหลงัการดูแลรักษา อาการดีขึ7น หายภายใน 2 วนัผื�นไม่มี 
อาการหรือโรค เพลียแดด ลา้เหนื�อยจากการตากแดดนาน ๆ  
การแกไ้ข 1. พอกหนา้ 2. ดีทอ็กซ์ผสมนํ7าสกดั 
ผลหลงัการรักษา เบาสบาย โล่ง หายเพลีย 
อาการหรือโรค เป็นหวดั ไอแหง้ มีเสมหะ เป็นสัปดาห์ 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ 2. กวัซา 3. ดื�มนํ7าถ่านผสมนํ7ามะนาว 
ผลหลงัการรักษา จิบนํ7 าถ่านที�ผสมนํ7 ามะนาวบ่อย ๆ โล่งคอ แก้ไอได้ดี เสมหะลดลง

ภายใน 3 วนั อาการทั7งหมดดีขึ7นภายใน 7 วนั 
(ชาลี มากแกว้.สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.255 นางสุพาภรณ์ บุญมี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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อาการหรือโรค ไมเกรน ปวดหวัขา้งเดียว 
การแกไ้ข 1. กวัซาหวั ขา้งหู 2.โยคะ กดจุดลมปราณ 3. ดีท็อกซ์ 4. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM

เยน็สด 
ผลหลงัการรักษา 2-3 ชั�วโมงอาการดีขึ7นหายเลย 
อาการหรือโรค มีแผลสดที�ใบขา้งจมูก 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสกดัฤทธิM เยน็ 2. พอกดว้ยผงพอก 
ผลหลงัการรักษา 1 สัปดาห์แผลแหง้ 
อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. อาบดว้ยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM  3. ปรับอาหารรส

จืดลง ยงัมีปลา มีไข่ 4.โยคะ 5.ดีทอ็กซ์  
ผลหลงัการรักษา ไม่มีอาการ หยดุยามาได ้2 ปีแลว้ 
อาการหรือโรค เป็นหวดั เมื�อมีอากาศเยน็ 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. อบตวัดว้ยสมุนไพร 3. ดีทอ็กซ์ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นทนัที 
อาการหรือโรค ตาแดง ตอ้ลม  
การแกไ้ข  ใชน้ํ7าปัสสาวะหรือนํ7าสกดั หยอดหู หยอดตา  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นทนัที 
อาการหรือโรค อาการมึน ปวดหวั อ่อนเพลีย เหนื�อยง่าย 
การแก้ไข  1. ดีท็อกซ์ 2. ปรับอาหารรสจืด 3. ดื�มนํ7 าปัสสาวะหรือนํ7 าสกัด 
ผลหลงัการรักษา อาการสบายดี คล่องตวัขึ7น 

(สุพาภรณ์ บุญมี. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 

 
กรณีศึกษาที� 
3.256 นายอุดม แสงวไิล 
จงัหวดัพทัลุง 
 

อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูงไขมนัในเลือดสูงเบาหวาน 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. แช่มือแช่เทา้ดว้ย 3. กวัซา 4. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 า

ปัสสาวะทุกวนั 5. ธรรมะ  
ผลหลงัการรักษา อาการยงัคงเดิม เพราะไม่ไดเ้คร่งครัด ทาํบา้งไม่ทาํบา้ง นาน ๆ ทาํที 
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อาการหรือโรค มึนหวั 
การแกไ้ข  กวัซาดว้ยนํ7ามนัเขียว ดมนํ7ามนัเขียว 
ผลหลงัการรักษา 1-2 นาทีก็หาย 
อาการหรือโรค   อึดอดั หนกัเนื7อหนกัตวั ไม่สบายตวั 
การแกไ้ข  ดีทอ็กซ์ดว้ยสมุนไพรฤทธิM เยน็ผสมนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา สบายตวั โล่ง ไม่อึดอดั 
อาการหรือโรค ขอ้ กระดูกเสื�อม เข่า คอ หลงั เอว 
การแกไ้ข กวัซา 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 
อาการหรือโรค เรอ มีลมตีออก 
การแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 5 นาที 

(อุดม แสงวไิล. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.257 นางสาวสุชาดา แซ่เง่า 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

อาการหรือโรค ภูมิแพ ้ผวิหนงั 
การแก้ไข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2. แช่มือแช่เทา้ด้วย 3. กวัซา 4. ดีท็อกซ์  

5. ธรรมะ 6. ปรับอาหาร 7. รู้เพียร รู้พกั 8.โยคะกดจุดลมปราณ 
ผลหลงัการรักษาทาดว้ยนํ7าปัสสาวะ อาการคนันอ้ยลง ดีขึ7นภายใน 2 ชั�วโมง 
อาการหรือโรค ปวดเมื�อยตามร่างกาย มือชา เทา้ชา 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. ดีทอ็กซ์ 3. แช่มือ แช่เทา้ 4. โยคะ กดจุดลมปราณ 
ผลหลงัการรักษา เวลามีอาการใชก้ารกวัซา ช่วยดีขึ7นระดบัหนึ�ง ดีท็อกซ์ช่วยให้เบาสบาย

มาก การแช่มือแช่เทา้ ช่วยใหเ้ลือดลมเดินดีขึ7น การกดจุดลมปราณช่วยแกอ้าการ ชาตามมือ ชาปลาย
เทา้ ไดท้นัทีหลงัจากทาํ 

อาการหรือโรค ตามองภาพซอ้น ตอ้ลม ภูมิแพเ้ยื�อบุตาอกัเสบ 
การแกไ้ข  1. หยอดหู หยอดตาดว้ยนํ7าสกดั 2. กวัซา 3. ดีทอ็กซ์ 4. รู้เพียร รู้พกั 
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ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นมาระดบัหนึ�ง 
อาการหรือโรค ทอ้งผกู ริดสีดวงทวาร มีอาการไม่ถ่าย สูงสุดเป็นเวลา 14 วนั 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์2. แช่กน้ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น กอ้นริดสีดวงทวารยบุไดเ้ร็ว 
อาการหรือโรค ภูมิแพอ้ากาศ เป็นมา 14 ปี 
การแกไ้ข 1. ดีท็อกซ์ 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3. กวัซา 4. แช่มือ แช่เทา้ 5. หยอดหู 

หยอดตา 6. ปรับอาหาร 7. ธรรมะ  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น สามารถหยดุยาหลงัจากมาเขา้ค่าย 5 วนั เบาสบายดีขึ7นมาก 

(สุชาดา แซ่เง่า. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.258 เด็กหญิงณธิดา โพธิบณัฑิตอี7  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

อาการหรือโรค ภูมิแพผ้วิหนงัระยะ เวลา 2 ปี 
การแกไ้ข 1. แช่มือ แช่เทา้ 2. พอกดว้ยผงพอก 3. หยอดหู หยอดตา  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 
อาการหรือโรค ไข ้ไอ หวดั นํ7ามูก 
การแกไ้ข 1. พอก ทา 2. หยอดหู หยอดตา 3.กวัซา 4. โยคะกดจุดลมปราณ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นโดยไม่ตอ้งทานยาแผนปัจจุบนั 

(ณธิดา โพธิบณัฑิตอี7 . สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.259 นางเกลื�อม ขวญัทองยิ7ม 
จงัหวดัตรัง 
  
 อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง 

การแกไ้ข  1. กวัซา 2. กดจุดลมปราณ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นใน 5-10 นาที 
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อาการหรือโรค ตาพร่ามวั 
การดูแลรักษา หยอดหู หยอดตาดว้ยนํ7าสกดั 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 4-5 นาที 
อาการหรือโรค ปวดขมบั 
การแกไ้ข  1. โยคะ กดจุดลมปราณ 2. กวัซาดว้ยนํ7าสกดั 
ผลหลงัการรักษา ดีขึ7นภายใน 5-10 นาที 
อาการหรือโรค เมื�อย ปวดขา 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะผสมนํ7ามะขาม 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 10 นาที 
อาการหรือโรค เบาหวาน 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ปรับอาหารรสจืด สุขภาพ 3. แช่มือแช่เทา้  

4. โยคะ 5. หยอดหู หยอดตา 6. กวัซา 7. ดีทอ็กซ์ ดว้ยนํ7าปัสสาวะและนํ7ามะขาม 
ผลหลงัการรักษา หยดุทานยาเบาหวานแลว้  

(เกลื�อม ขวญัทองยิ7ม. สัมภาษณ์. 2558,  มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.260 นางสาวเดวินา ลาหมึด 
จงัหวดัสตูล 
 

อาการหรือโรค ปวดเมื�อย 
การแกไ้ข  ดีทอ็กซ์ 
ผลหลงัการรักษา หายภายในครึ� งชั�วโมง 
อาการหรือโรค ร่างกายอ่อนเพลียไม่มีเรี�ยวแรง 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าปัสสาวะ 2. ปรับอาหารสุขภาพรสจืด  

3. แช่มือแช่เทา้  4. โยคะ 5. หยอดหู หยอดตา 6. กวัซา 7. ดีทอ็กซ์ ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 8. พอกสมุนไพร
ฤทธิM เยน็ผสมผงถ่าน 

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น มีเรี�ยวแรง เบาสบาย 
อาการหรือโรค ไข ้ครั�นเนื7อครั�นตวั 
การแกไ้ข  ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมตะไคร้ 
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ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลงภายใน 10-15 นาที 
อาการหรือโรค เพดานปากเป็นแผล ประมาณ 9 เดือน 
การแกไ้ข  อมกากสมุนไพรฤทธิM เยน็แบบสด 
ผลหลงัการรักษา ช่วยหา้มเลือดไม่ใหไ้หล 

(เดวินา ลาหมึด. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.261 นางบุญสม ชยัมงัคโล 
จงัหวดัราชบุรี 
 

อาการหรือโรค รูมาตอยด์ 
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์  2. ปรับอาหาร งดทานเนื7อสัตว ์
ผลหลงัการรักษา รู้สึก เบาสบาย รู้สึกสมองสดชื�น 
อาการหรือโรค ไมเกรน 
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์2. ปรับอาหาร งดทานเนื7อสัตว ์
ผลหลงัการรักษา หลงัจากดีทอ็กซ์ รู้สึก โล่ง เบา สบาย รู้สึกสดชื�น 

 (บุญสม ชยัมงัคโล. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.262 เด็กชายก่อขวญั เกตุชู 
เด็กชายไทย อาย ุ3 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค หวดั 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสกดัหรือฉีดพรมหนา้ 2. เช็ดตวัดว้ยนํ7าสกดั 3. ทานอาหารรสจืด 
ผลหลงัการรักษา ภายในสัปดาห์ก็หาย 
อาการหรือโรค เป็นหวดั เป็นไข ้
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสกดัหรือฉีดพรมหนา้หรือดื�มนํ7าปัสสาวะ 2. เช็ดตวัดว้ยนํ7าสกดั  

3. ทานอาหารรสจืด 4. กวัซา 
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ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 
(ก่อขวญั เกตุชู. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.263 นางภาคิน ชเตเฮลี� 
หญิงไทย อาย ุ50 ปี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 

อาการหรือโรค เป็นไขสู้ง 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าปัสสาวะหรือดื�มนํ7าสกดั 2. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7ามนัเขียว 3. แช่ตวัในนํ7า 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 12 ชั�วโมง 
อาการหรือโรค มีลมในลาํไส้ มีแก็ส 
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าอุ่น 2. ปรับอาหาร 
ผลหลงัการรักษา สบายอยา่งมาก หายแลว้  

(ภาคิน ชเตเฮลี�. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.264  นางชลนิภา บุญยงั 
หญิงไทย อาย ุ 55 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค อาหารเป็นพิษ 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าถ่าน 2. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะ 3. โยคะ กดจุดลมปราณ 4. กวัซา  

5. จดักระดูก 
ผลหลงัการรักษา ภายใน 3 ชั�วโมง อาการดีขึ7น หาย 
อาการหรือโรค ไหล่ติด ขา้งซา้ย 
การแกไ้ข  1. โยคะ 2. กวัซา 
ผลหลงัการรักษา โยคะเสร็จอาการดีขึ7นภายใน 1 ชั�วโมง 

(ภาคิน ชเตเฮลี�. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
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กรณีศึกษาที� 
3.265 นางสาวดาวไสว ศิริวุฒิ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 

อาการหรือโรค ภูมิแพ ้แพอ้ากาศ แพฝุ้่ น แพโ้ลหะ 
การแกไ้ข 1. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะ 2. แช่ตวัดว้ยนํ7 าสมุนไพรตม้ 3. กวัซา 4. ดื�มนํ7 า

สมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 1 สัปดาห์ 
อาการหรือโรค ครั�นเนื7อครั�นตวั ไม่สบายตวัเป็นหวดั 
การแก้ไข 1. ดีท็อกซ์ด้วยนํ7 าปัสสาวะหรือนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2. แช่ตวัด้วยนํ7 า

สมุนไพรตม้ 3. กวัซา  4. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 5. โยคะ กดจุดลมปราณ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 3 วนั 

(ดาวไสว ศิริวุฒิ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.266 นางสาวธิดารัตน์ รัดไว ้
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค ปวดหวัจากการประสบอุบติัเหตุ 
การแกไ้ข 1. ดื�มนาโนหรือนํ7าสกดั 2. กวัซา 3. กดจุดลมปราณ 4. ปรับอาหาร 
ผลหลงัการรักษา อาการหายไปภายใน 2 สัปดาห์ 
อาการหรือโรค มีแผลที�หนา้ผากจากอุบติัเหตุ 
การแกไ้ข  1. ดื�มนาโนหรือนํ7 าสกดั 2. กวัซา 3. ดีท็อกซ์ 4. ทานรสจืด ผกัผลไม ้เช็ดแผล

ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษาอาการหายไปภายใน 7 วนั 
อาการหรือโรค ปวดหวั หนกัตวั 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ 2. กวัซา 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 1 ชั�งโมง 

(ธิดารัตน์ รัดไว.้ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
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กรณีศึกษาที� 
3.267 นายภคัธร คุม้กิตติพร 
ชายไทย อาย ุ45 ปี 
กรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค เป็นผื�นคนั ที�ผวิหนงั 
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 2. กวัซา  
ผลหลงัการรักษา หลงัจากดีทอ็กซ์และกวัซา อาการคนัก็ทุเลาลง ผื�นคนัจางคลายทนัที 

(ภคัธร คุม้กิตติพร. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.268 เด็กหญิงทิพากร ชอบแต่ง 
จงัหวดัสงขลา 
 

อาการหรือโรค ปวดฟัน 
การแกไ้ข  1. ใชน้ํ7ามนัเขียว 2. อมนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 
อาการหรือโรค เป็นไข ้ตวัร้อน 
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา 3. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 

4. เช็ดตวัดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 4 วนั 
อาการหรือโรค ทอ้งเสีย 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดื�มนํ7าถ่าน 3. เช็ดตวัดว้ยนํ7 าสมุนไพร

ฤทธิM เยน็สด 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 2 วนั 
อาการหรือโรค เป็นแผล 
การแกไ้ข ขยี7สมุนไพรฤทธิM เยน็พอกใส่แผล 
ผลหลงัการรักษา 3-4 วนัก็หาย 

(ทิพากร ชอบแต่ง. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
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กรณีศึกษาที� 
3.269 นายไข่ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค ริดสีดวงทวาร 
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ 2. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือดื�มนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา ไม่มีอาการเจบ็ปวดเวลาถ่าย กอ้นริดสีดวงยบุลง 
อาการหรือโรค เป็นผื�นคนั 
การแกไ้ข  1. ใชน้ํ7าปัสสาวะทา 2. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลา ผื�นแหง้ 

(ไข่. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.270 นายสัมพนัธ์ จนัทรเสถียร 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค  มีอาการอยากเสพยาเสพติด 
การแกไ้ข  1. ทาํดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 2. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดเยอะ ๆ 
ผลหลงัการรักษา เห็นผลทนัที�หลงัจากดีท็อกซ์และดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดอาการ

อยากก็หายไป 
อาการหรือโรค เป็นไข ้อีสุก อีใส 
การแกไ้ข  1. ทาํดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 2. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด  3. ปรับอาหารลด

มื7ออาหารลง 
ผลหลงัการรักษา เห็นผลทนัที�หลงัจากดีท็อกซ์และดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดอาการ

อยากก็หายไป 
อาการหรือโรค ปวดหลงั ถ่ายเป็นเลือด 
การแกไ้ข  1. ปรับอาหาร ทานสุขภาพ 2. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 3. เดินเทา้เปล่า 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 6 เดือน 
อาการหรือโรค แผลถลอก 
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การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 2. ใชน้ํ7าปัสสาวะลา้งแผล 
ผลหลงัการรักษา ประมาณ 1 สัปดาห์ก็หาย แผลแหง้สนิท 
อาการหรือโรค ทอ้งผกู 
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 2. ปรับอาหารรสจืด สุขภาพ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น เบา สบาย โล่ง 
อาการหรือโรค ไหล่ติด เหนื�อยจากงาน 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. จดักระดูก 
ผลหลงัการรักษา  อาการหายภายใน 2-3 วนั 

(สัมพนัธ์ จนัทรเสถียร. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.271 นางบาํเพญ็ วงศป์ระชุม 
หญิงไทย อาย ุ44 ปี  
จงัหวดัสงขลา 
 

อาการหรือโรค นิ7วล็อก ทั7ง 2 ขา้ง 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด (คั7นนํ7าสมุนไพรดว้ยมือ) 2. กวัซา 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 2 สัปดาห์ 
อาการหรือโรค กระดูกทบัเส้น 
การดูแลรักษา 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7 าปัสสาวะ 2. กวัซา 3. ปรับอาหาร 

4. หยอดหู หยอดตา  5. ธรรมะ 6. โยคะ เนน้มากกวา่  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 2 สัปดาห์ ปัจจุบนัหายแลว้ 
อาการหรือโรค ปวดเข่า 
การแก้ไข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดหรือนํ7 าปัสสาวะ 2. กวัซา 3. ปรับอาหาร 

4. หยอดหู หยอดตา 5. พอกดว้ยกากสมุนไพรฤทธิM เยน็ผสมนํ7าปัสสาวะ 6. โยคะ เนน้มากกวา่ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 2 วนั 
อาการหรือโรค เป็นหวดั 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าปัสสาวะ 2. ดีท็อกซ์ 3. โยคะ 4.  หยอดหู 

หยอดตา 
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ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 1 วนั 
อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง ทายามา 30 ปี  
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7 าปัสสาวะ 2. ดีท็อกซ์ 3. ปรับอาหาร 

4. หยอดหู หยอดตา 5. แช่มือแช่เทา้ 6. โยคะ 7. ฟังธรรมะ 8. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการปกติดีขึ7น หยดุทานยาตั7งแต่ปี 2552 มีความสุขขึ7นเยอะ 

(บาํเพญ็ วงศป์ระชุม. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.272 นางระว ิเพียรเจริญ 
จงัหวดัสงขลา  
 

อาการหรือโรค ไขมนัในเลือดสูง 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ปรับอาหารลดการปรุงแต่ง 
ผลหลงัการรักษา อาการหายภายใน 3 เดือน 
อาการหรือโรค ปวดเข่า 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา 3. ปรับอาหาร 4. หยอดหู หยอดตา 

5. พอกดว้ยกากสมุนไพรฤทธิM เยน็ แช่สะโพก 6. โยคะ 7. ดีทอ็กซ์  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 2 วนั 
อาการหรือโรค เป็นหวดั  
การแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด หรือนํ7าถ่าน 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 2 วนั 

(ระว ิเพียรเจริญ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 

 
กรณีศึกษาที� 
3.273 นางพนิดา ธานีรัตน์ 
หญิงไทย อาย ุ48 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค มีไข ้ตวัร้อน ครั�นเนื7อครั�นตวั 
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การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7ามะพร้าว 2. ดีทอ็กซ์ 3. กวัซา  
ผลหลงัการรักษา อาการปกติดีขึ7น ไม่มีอาการไข ้
อาการหรือโรค อึดอดั หนกัตวั ไม่สบาย  
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7ามะพร้าว 2. ดีทอ็กซ์ 3. ปรับอาหาร 
ผลหลงัการรักษา อาการปกติดีขึ7น เบา สบายตวัขึ7น 

(พนิดา ธานีรัตน์. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.274 นางสาํรวย นาคะนนท ์
หญิงไทย อาย ุ60 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค เหนื�อย เพลีย ชีพจรเตน้เบา 
การแกไ้ข 1. กดจุดลมปราณ 2. ดีทอ็กซ์ 3. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือดื�มนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 5 วนั 
อาการหรือโรค ทอ้งเสียรุนแรง อ่อนเพลีย 
การแกไ้ข 1. นํ7าเกลือ ผสมนํ7าตาล 2. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าถ่าน 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นทนัที�หลงัจากดีทอ็กซ์ 
อาการหรือโรค เจบ็ตรงบริเวณขากรรไกร กรามบริเวณใบหนา้ เป็นอยู ่5 วนั 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. ดีทอ็กซ์ 3. กดจุดลมปราณ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นหายภายใน 1 วนั 
อาการหรือโรค ปวดหลงั 
การแกไ้ข  1. โยคะ 2. ดีทอ็กซ์ 
ผลหลงัการรักษา อาการหายภายใน 1 วนั 
อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. ดีทอ็กซ์ 3. กดจุดลมปราณ 
ผลหลงัการรักษา อาการหายเป็นปกติ 
อาการหรือโรค ปวดฟัน 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. ดีทอ็กซ์ 3. อมนํ7าปัสสาวะ 
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ผลหลงัการรักษา อาการหายเป็นปกติ 
(สาํรวย นาคะนนท.์ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.275 นางสาวเพญ็ศรี จิรันดร 
หญิงไทย อาย ุ62 ปี 
จงัหวดัสงขลา  
  

อาการหรือโรค ปวดหลงั ปวดเอว 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. ดีทอ็กซ์ 3. โยคะ 4. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น เป็น ๆ หาย ๆ เพราะทาํงานหนกัไม่ค่อยไดพ้กั 
อาการหรือโรค ภูมิแพ ้มีนํ7ามูกตอนเชา้ 
อาการหรือโรค 1.  ปรับอาหารลดการปรุงรส 2. ดีทอ็กซ์ 3. โยคะ  4. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น ไม่ไดท้านยาอีกเลย 

(เพญ็ศรี จิรันดร. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 15) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.276 นางตอ้ย เทศรอด 
หญิงไทย อาย ุ60 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค ไทรอยดที์�คอ เกือบ 10 ปี เหนื�อยง่าย เบื�ออาหาร 
การแกไ้ข 1. ปรับอาหารลดการปรุงรส 2. แช่มือแช่เทา้ 3. โยคะ 4. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM

เยน็สด 5.หยอดหู หยอดตา 6.ธรรมะ 7. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น ร่างกายปกติ 
อาการหรือโรค ปวดหวั 
การแก้ไข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2. ดีท็อกซ์ด้วยนํ7 าปัสสาวะ 3. กวัซาที�หัว  

4. กดจุดลมปราณ 5.หยอดหู หยอดตา  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น ร่างกายปกติ 
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อาการหรือโรค คนัตามผวิหนงั 
การแกไ้ข  1. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะ 2. ปรับอาหาร ลวกผกั อาหารไม่ปรุงรส ปรุงดว้ยเกลือ 

3. เช็ดตวัดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น ภายใน 1 สัปดาห์ อาการคนัหาย 
อาการหรือโรค ไต 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2.ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะ 3. กวัซา 4. กดจุด

ลมปราณ 5. พอก บริเวณที�บวม หยอดหู หยอดตา แช่มือแช่เทา้ 6. ปรับอาหาร 7. ฟังธรรมะ  
8. รู้เพียร รู้พกั 

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น ประมาณ 1 เดือน อาการบวมยุบลง ร่างกาย เบาสบายมี
กาํลงั 

(ตอ้ย เทศรอด. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.277 นางสาคร รอดรัก 
หญิงไทย อาย ุ59 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค ปวดเมื�อยตามร่างกาย 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. ดีทอ็กซ์ 
ผลหลงัการรักษา อาการปวดเมื�อยทุเลาและหายดี 
อาการหรือโรค ภูมิแพ ้มีเจบ็คอ 
การแกไ้ข  1.ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือดื�มนํ7 าปัสสาวะ 2. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะ 

3. แช่มือแช่เทา้ 
ผลหลงัการรักษา อาการเป็นปกติแลว้ 
อาการหรือโรค เหนื�อย เพลีย ร้อนเกินที�เกิดจากการเดินทางโดยรถยนต ์
การแกไ้ข  1.ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือดื�มนํ7าปัสสาวะ 2. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ  
ผลหลงัการรักษา อาการเป็นปกติแลว้ 
อาการหรือโรค ครั�นเนื7อครั�นตวัเหมือนจะเป็นไข ้
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การแกไ้ข  1.ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือดื�มนํ7 าปัสสาวะ 2. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะ 
3. อบสมุนไพร แช่มือแช่เทา้ 

ผลหลงัการรักษา ประมาณ 1 ชั�วโมง อาการก็ดีขึ7น 
(สาคร รอดรัก. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.278 นางสวสัดี สุขสวสัดิM  
หญิงไทย อาย ุ70 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

อาการหรือโรค ทอ้งอึด 
การแกไ้ข  ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา หายเป็นปกติ 
อาการหรือโรค ปวดเมื�อย 
การแกไ้ข  ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา หายเป็นปกติทนัที 
อาการหรือโรค เส้นยดึ ที�ศีรษะ 
การแกไ้ข  1.ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 2.โยคะ 3. กวัซาที�หวัทุกวนั 
ผลหลงัการรักษา หายเป็นปกติทนัที 
อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง ตาพร่า 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2.โยคะ 3. กวัซา 4. พอกทา แช่มือแช่เทา้ 
ผลหลงัการรักษา หายเป็นปกติ 

(สวสัดี สุขสวสัดิM . สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.279 นายภิญโญ หมื�นจร 
ชายไทย อาย ุ40 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค หวดั 
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การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ดว้ยสมุนไพรฤทธิM เยน็ 2.หยอดหู หยอดตา  
ผลหลงัการรักษาอาการ หายเป็นปกติภายใน 1 คืน 
อาการหรือโรค เครียด คิดมาก 
การแกไ้ข  ฟังธรรมะ 
ผลหลงัการรักษาอาการดีขึ7น หายแลว้ 
อาการหรือโรค เป็นไข ้
การแก้ไข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพร+นํ7 าปัสสาวะ+นํ7 ามนัเขียว 2. กวัซา 3. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 า

สมุนไพรฤทธิM เยน็สด+นํ7าปัสสาวะ 4. อาหารปรับสมดุล รสจืด อดเนื7อสัตวแ์ต่ยงัมีไข่ 5.โยคะ+กดจุด
ลมปราณ 6.พอกผสมผงกากหรือหยอดหูหยอดตา 7.ธรรมะ 8.การรู้เพียร รู้พกั 

ผลหลงัการรักษา  ภายใน 1 ปี อาการต่าง ๆ หายหมด 
(ภิญโญ หมื�นจร. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.280 นายโชค ภิรมยรั์กษ ์
ชายไทย อาย ุ56 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง  
การแกไ้ข  ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด  
ผลหลงัการรักษา  ผลการตรวจหายเป็นปกติแลว้ 
อาการหรือโรค ปวดเข่า 
การแกไ้ข  ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด อาการทุเลาแต่ยงัไม่หาย 
ผลหลงัการรักษา หายแลว้ ภายใน 1 ปี 

(โชค ภิรมยรั์กษ.์ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.281 นาวาโทจตุพร เมืองพรหม 
หญิงไทย อาย ุ58 ปี 
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จงัหวดัภูเก็ต 

  
อาการหรือโรค ปวดเอวมากความดนัโลหิตสูง 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือดื�มนํ7าปัสสาวะ 2. โยคะ 3. แช่มือแช่เทา้ 
ผลหลงัการรักษา อาการปวดเอวทุเลาลงภายใน 4 วนั ความดนัโลหิตสูง และไขมนัใน

เลือดสูง 
จากผลการตรวจค่าลดลง 
อาการหรือโรค ปวดลา้ นิ7วชาขา้งขวา  
การแกไ้ข  1. ปรับอาหาร 2. โยคะ  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

(จตุพร เมืองพรหม. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.282 นางไพรเยน็ จิตมโน 
หญิงไทย อาย ุ51 ปี 
จงัหวดัพทัลุง 
  

อาการหรือโรค ปวดขา ปวดเมื�อย 
การแกไ้ข  1. กวัซา ดว้ยนํ7ามนัเขียว 2. แช่มือแช่เทา้ 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 
อาการหรือโรค เสียงแหบ เร่งรีบ 
การแกไ้ข  ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทิM เยน็ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 1 วนั 
อาการหรือโรค มีลมออกหู 
การแกไ้ข  1. ดีท็อกซ์สมุนไพรฤทธิM เยน็+นํ7 าสกดั 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3.ปรับ

อาหารเป็นผกัสดเยน็งดมื7ออาหารดื�มสมุนไพรอยา่งเดียว 4. หยอดหู หยอดตา 
 
ผลการรักษา ดูอาการถา้เป็นหนกั 2 วนัหาย ถา้อาการเล็กนอ้ยภายใน 2 ชั�วโมง ก็ดีขึ7น 

(ไพรเยน็ จิตมโน. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
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กรณีศึกษาที� 
3.283 นางจาํรัส วงศภ์กัดี 
หญิงไทย อาย ุ73 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 

อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือดื�มนํ7าปัสสาวะ 2. โยคะ 3. แช่มือแช่เทา้ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

(จาํรัส วงศภ์กัดี. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.284 นายภิณโญ หมื�นจร 
ชายไทย อาย ุ40 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 
อาการหรือโรค กรดไหลยอ้นกระเพาะแน่นหนา้อก 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3. ดื�มนํ7 าปัสสาวะหรือ ดื�มนํ7 า

สมุนไพรฤทธิM เยน็สด 4. โยคะกดจุดลมปราณ 5. พอกผสมกากสมุนไพรฤทธิM เยน็ 6. หยอดหู หยอดตา 
7. ฟังธรรม 8. รู้เพียร รู้พกั 

ผลหลงัการรักษา หายภายใน 1 ปี 
 (ภิณโญ หมื�นจร. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 21) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.285 นางศิริประภา แกว้ทอง 
หญิงไทย อาย ุ62 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

อาการหรือโรค กรดไหลยอ้น 
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การแก้ไข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดใส่หยวกกล้วย 2. ดีท็อกซ์ผสมนํ7 าปัสสาวะ 
 3.กวัซา 4. ปรับอาหาร 

ผลหลงัการรักษา อาการทุเลา แต่ยงัไม่ดีขึ7นเพราะยงัปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
อาการหรือโรค ปวดเมื�อย 
การแก้ไข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดใส่หยวกกล้วย 2. ดีท็อกซ์ผสมนํ7 าปัสสาวะ 

3.กวัซา 4. ปรับอาหาร 5. โยคะ 6. แช่มือแช่เทา้ 7. ฟังธรรม 8. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลา เบาสบาย 

(ศิริประภา แกว้ทอง. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 21) 
 

 

กรณีศึกษาที� 
3.286 นายมงคลวฒัน์ รัตนชล 
ชายไทย อาย ุ52 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
  

อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีท็อกซ์ผสมนํ7 าปัสสาวะ 3.กวัซา 4. ปรับ

อาหาร 5. โยคะ 6. แช่มือแช่เทา้ 7. ฟังธรรม 8. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น เบาสบาย 
อาการหรือโรค ปวดบ่าไหล่ ปวดสะบกั 
การแกไ้ข  1. กดจุดลมปราณ 2. กวัซา 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 30 นาที 
อาการหรือโรค ต่อมนํ7าเหลืองโต 
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 2. กวัซา 3. ปรับอาหาร 
ผลหลงัการรักษา อาการหายไป 80% 

(มงคลวฒัน์ รัตนชล. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
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กรณีศึกษาที� 

3.287 นางยพุิน จนัทร์เสถียร 
หญิงไทย อาย ุ60 ปี  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค ปวดหวั ตากแดดร้อนเกิน 
การแกไ้ข 1. เอาผา้ชุปนํ7าสมุนไพรฤทธิM โพกศีรษะ 2. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 

3.กวัซา 4. รู้เพียร รู้พกั  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น ภายใน 1 ชั�วโมง 
อาการหรือโรค เบาหวาน 20 ปี 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีท็อกซ์ผสมนํ7 าปัสสาวะ 3.กวัซา 4. ปรับ

อาหาร 5. โยคะ 6. แช่มือแช่เทา้ 7. ฟังธรรม 8. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง ยงัไม่หายเพราะปฏิบติัไม่เคร่งครัด 
อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7 าปัสสาวะ 2. ดีท็อกซ์ผสมนํ7 าปัสสาวะ  

3.กวัซา 4. หยอดหู หยอดตา 
ผลหลงัการรักษา ผลการตรวจปกติ 
อาการหรือโรค ไซนสั ภูมิแพ ้ 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีท็อกซ์ผสมนํ7 าปัสสาวะ 3.กวัซา 4. ปรับ

อาหาร 5. โยคะ 6. แช่มือแช่เทา้ ลา้งจมูกดว้ยนํ7าปัสสาวะ 7. ฟังธรรม 8. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการหายไปภายใน 1 เดือน 
อาการหรือโรค ขอ้เทา้บวม  
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. พอกด้วยกากสมุนไพรฤทธิM เยน็ 3. ปรับ

อาหารงดปรุงแต่ง งดอาหารหวาน 4. ลา้งแผลดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา อาการหายไปภายใน 2 อาทิตย ์แผลแหง้สนิท หายบวม 
อาการหรือโรค ริดสีดวง ผา่ตดัแลว้กลบัมาเป็นอีก 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7 าปัสสาวะ 2. ดีท็อกซ์ผสมนํ7 าปัสสาวะ  

3.ปรับอาหารรสจืด  4. กัวซา 5.โยคะ กดจุดลมปราณ 6. พอกทา ด้วยกากสมุนไพรฤทธิM เย็น  
7 แช่มือแช่เทา้  

ผลหลงัการรักษาอาการหายไปทุเลาขึ7น 
(ยพุิน จนัทร์เสถียร. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
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กรณีศึกษาที� 
3.288 นายแดง 
ชายไทย อาย ุ75 ปี 
จงัหวดันราธิวาส 
  

อาการหรือโรค ริดสีดวง  
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. พอกดว้ยกากสมุนไพรฤทธิM เยน็ หรือแช่มือ

แช่เทา้ 3. ปรับอาหารงดปรุงแต่ง งดอาหารหวาน  4. กวัซา 5. โยคะ กดจุดลมปราณ 6. ดีทอ็กซ์  
ผลหลงัการรักษา ภายใน 10 วนั ยบุ ทาํอยา่งเคร่งครัด 
อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง 
การแก้ไข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2. พอกด้วยกากสมุนไพรฤทธิM เย็น 3. ปรับ

อาหาร 4. กวัซา 5. โยคะ กดจุดลมปราณ 6. ดีทอ็กซ์ 7. หยอดหู หยอดตา  
ผลหลงัการรักษา อาการลดลง หายไป 
อาการหรือโรค เบาหวาน ภูมิแพ ้คนัตามตวั เป็นหวดัง่าย 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. พอกดว้ยกากสมุนไพรฤทธิM เยน็หรือแช่มือแช่เทา้ 

3. ปรับอาหาร 4. กวัซา 5. โยคะ กดจุดลมปราณ 6. ดีทอ็กซ์ 7. หยอดหู หยอดตา  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น หายไป 

  (แดง. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

กรณีศึกษาที� 
3.289 นายมุ 
ชายไทย อาย ุ36 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
  

อาการหรือโรค ปวดไหล่ 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. พอกดว้ยกากสมุนไพรฤทธิM เยน็หรือแช่มือ 

แช่เท้า หยอด ประคบ อบ อาบด้วยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM  3. ปรับอาหาร 4. กัวซา 5. โยคะ กดจุด
ลมปราณ 6. ดีทอ็กซ์ ดว้ยสมุนไพรฤทธิM เยน็และนํ7าปัสสาวะ 7. หยอดหู หยอดตา 8. ธรรมะ 

ผลหลงัการรักษา หายภายใน 1 เดือน 
อาการหรือโรค ปวดขา 
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การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. โยคะ กดจุดลมปราณ 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 1 วนั 
อาการหรือโรค ถ่ายมีเลือด 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7 าปัสสาวะ 2. พอกดว้ยผงถ่านหรือแช่มือ

แช่เทา้ หยอด ประคบ อบ อาบดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM  3. ปรับอาหาร 4. กวัซา 5. โยคะ  
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 5 วนั 
อาการหรือโรค ทอ้งอืด 
การแกไ้ข  ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา  ประมาณ 15 นาที หาย 

(มุ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 16) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.290 นางภสัราวรรณ อภิรมยก์ุลไกร 
หญิงไทย อาย ุ66 ปี 
จงัหวดัสระบุรี  
 

อาการหรือโรค ปวดทอ้งจุกเสียดทรมานมาก (เป็นเวลากลางคืน) ดื�มนํ7าครึ� งแก้วผสม
นํ7ามนัเขียว 2 หยด ดื�ม อาการดีขึ7นภายใน 5 นาที 

อาการหรือโรค ท้องเดิน อาหารเป็นพิษ อาเจียนมาก ทําดีท็อกซ์ ผสมนํ7 าถ่าน+นํ7 า
สมุนไพรฤทธิM เยน็สด+นํ7าปัสสาวะปรับสมดุลอาหาร 1 วนัหาย 

เกิดอุบติัเหตุลื�นลม้ชามเซรามิกแตกบาดที�คิ7วเป็นแผลยาว 3 เซ็นติเมตร เลือดไหลมากไม่หยุด  
ไม่ยอมเยบ็แผลใชน้ํ7าปัสสาวะทาที�แผล 3-4 ครั7 ง จนเลือดไหลนอ้ยลงเรื�อย ๆ เลือดหยุดไหลในเวลา
ไม่ถึงชั�วโมง แผลหายภายใน 2 วนั ไม่มีแผลเป็นเลย 

เกิดอุบติัเหตุใตข้าพบัเข่าซา้ยกระแทกกบัมุมโตะ๊เป็นแผลฉีกขาดปากฉลาม เลือดออกมาก 
ไม่ยอมเยบ็แผลใชน้ํ7าปัสสาวะทามือกดไวพ้กัใหญ่ ๆเลือดหยดุไหล แผลหายภายใน 2 วนั 

โรคลมชกั ตอ้งกินยากนัชกัทุกวนัก่อนนอน อาการชกัเกิดจากความเครียดดื�มนํ7 าสมุนไพร
ฤทธิM เย็นสดเมื�อลดความเครียดได้จากการปฏิบติัธรรม และอาหารปรับสมดุลฤทธิM เยน็อาการหาย
ภายใน 6 เดือนทาํดีท็อกซ์สัปดาห์ละ 2-3 ครั7 ง กินอาหารสุขภาพ (แต่ไม่ตลอดเวลา)ใชย้าเม็ดที� 8-9 
ใชธ้รรมะละบาปบาํเพญ็บุญ รู้เพียรรู้พกักินอาหารปรับสมดุล 
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ไวรัสตบัอกัเสบซี มะเร็งตบัดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด (ดื�มแทนนํ7า) 9 เดือน มะเร็งหาย 
เป็นลมบ่อยเวลากลางคืนมีอาการจุกเสียดแน่นทอ้งเวียนศีรษะ สกดัฉีดหน้า ดื�มนํ7 า

สมุนไพรฤทธิM เยน็สด ผสมนํ7ามนัเขียว 2 หยด กดจุดหวัใจเยื�อหุม้หวัใจอาการหายภายใน 1 ชั�วโมง 

 (ภสัราวรรณ อภิรมยก์ุลไกร. สัมภาษณ์. 2558, มกราคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.291 นายสนั�น สายหยดุ 
หญิงไทย อาย ุ60 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค  ริดสีดวงทวาร ถ่ายเป็นเลือด 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. โยคะ กดจุดลมปราณ 3. ปรับอาหารรสจืดลง  

4. ธรรมะ 5. ดีทอ็กซ์ 
ผลหลงัการรักษา หายเป็นปกติแลว้ 
อาการหรือโรค แน่นทอ้ง ทอ้งอืด อึดอดั นอนไม่หลบั 
การแกไ้ข  ดีทอ็กซ์ 
ผลหลงัการรักษา หายทนัที 

(สนั�น สายหยดุ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 16) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.292 นายพิเชษฐ ์สุดประเสริฐ 
ชายไทย อาย ุ61 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค นอนไม่ค่อยหลบั  
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7 าปัสสาวะ 2. แช่มือแช่เทา้ 3. ปรับอาหาร

ทานอาหารไม่ปรุงรสเลย 4. กวัซา 5. โยคะ กดจุดลมปราณ 6. ดีท็อกซ์ ดว้ยสมุนไพรฤทธิM เยน็และ 
นํ7าปัสสาวะเชา้ เยน็ 7. ฟังธรรมะ 8. รู้เพียร รู้พกั 

ผลหลงัการรักษา หายภายใน 3 เดือน 
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อาการหรือโรค ถ่ายไม่ปกติ  
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าปัสสาวะ 2. โยคะ กดจุดลมปราณ 3. ดีท็อกซ์ ดว้ยสมุนไพรฤทธิM เยน็

และนํ7าปัสสาวะเชา้-เยน็ 4. กวัซาดว้ยผา้ขนหนู 5. ฟังธรรมะ  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น โปร่ง โล่ง สบาย 

(พิเชษฐ ์สุดประเสริฐ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 16) 

 
กรณีศึกษาที� 
3.293 นางสาวทิษฏยา โภชนา 
หญิงไทย อาย ุ39 ปี 
จงัหวดัสงขลา 

 
อาการหรือโรค ภูมิแพ ้ผวิหนงั 
การแกไ้ข  1. พอกดว้ยผงพอกหรือใชน้ํ7 าปัสสาวะทา 2. โยคะ กดจุดลมปราณ 3. ดีท็อกซ์ 

ดว้ยสมุนไพรฤทธิM เยน็และนํ7าปัสสาวะเชา้-เยน็ 4. กวัซาที�หวั 5. ฟังธรรมะ  
ผลหลงัการรักษา ใชเ้วลา 2 ปี ในการรักษา ปัจจุบนัหายแลว้ 
อาการหรือโรค ทอ้งผกู 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะและนํ7าสมุนไพรฤทธิM

เยน็สด  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 
อาการหรือโรค ฟกซํ7 าจากอุบติัเหตุ 
การแกไ้ข  ใชน้ํ7ามนัเขียวทา 
ผลหลงัการรักษา อาการปวดและรอยซํ7 าหาย 
อาการหรือโรค ปวดหลงั เนื�องจากประสบอุบติัเหตุ ปวดเรื7อรังมา 5-6 ปี 
การแกไ้ข  ฝึกหายใจ 
ผลหลงัการรักษา หายทนัทีเลย ใชก้ารหายใจ  
อาการหรือโรค จุกลิ7นปี เกือบ 10 ปี 
การแกไ้ข  1. พอกดว้ยผงพอกหรือใชน้ํ7 าปัสสาวะทา 2. โยคะ กดจุดลมปราณ 3. ดีท็อกซ์ 

ดว้ยสมุนไพรฤทธิM เยน็และนํ7าปัสสาวะเชา้ เยน็ 4. กวัซาที�หวั 5. ปรับการทานอาหาร เคี7ยวละเอียดขึ7น 
6. แช่ตวัในนํ7าตม้สมุนไพรฤทธิM เยน็ 7. ฟังธรรมะ 8. รู้เพียร รู้พกั 

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 2-3 เดือน 
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อาการหรือโรค เทา้บวมจากการเดิน ปวดจนเดินไม่ได ้ยนืไดบ้างช่วง 
การแกไ้ข  1. พอกดว้ยกากสมุนไพรฤทธิM เยน็ 2. ดีท็อกซ์ 3. กวัซา 4. ปรับการทานอาหาร 

ทานผกัลวก 5. แช่ตวัในนํ7าตม้สมุนไพรฤทธิM เยน็หรือนํ7าปัสสาวะ 6. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 8-9 วนั อาการบวมยบุลง อาการปวดหายไป 
อาการหรือโรค รูม่านตาอกัเสบ 
การแกไ้ข  1. เอานํ7 าสกดัผสมนํ7 าปัสสาวะชุปนํ7 าปิดที�ตา 2. ดีท็อกซ์ ดว้ยนํ7 าปัสสาวะ  

3. แช่ตวัในนํ7าธรรมดา 4. ปรับการทานอาหาร ไม่ทานของทอด ของมนั รสจืด 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 1 สัปดาห์ 
อาการหรือโรค ไม่สบายตวัเวลามีประจาํเดือน 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีท็อกซ์3. กวัซา 4. โยคะ 5. พอก 6. รู้เพียร รู้พกั 

7. ฟังธรรม 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 8-9 วนั อาการบวมยบุลง อาการปวดหายไป 

(ทิษฏยา โภชนา. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 16) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.294 นางประไพ 
หญิงไทย อาย ุ55 ปี 
จงัหวดัยะลา 
  

ไม่ป่วย มาดูแลสุขภาพ มาเรียนรู้สุขภาพ 
การดูแลรักษา 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีท็อกซ์3. กวัซา 4. โยคะ 5. ปรับอาหาร

รสจืดลง 
ผลหลงัการรักษา สุขภาพดีขึ7น นํ7าหนกัลดลง เบา กาย สบายตวั 

(ประไพ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 164) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.295 นางยกกี7  
หญิงไทย อาย ุ75 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
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 อาการหรือโรค ทอ้งผกู 
การแกไ้ข ดีทอ็กซ์ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

(ยกกี7 . สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 16) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.296 นางสมใจ 
หญิงไทย อาย ุ45 ปี 
จงัหวดัยะลา 
 

อาการหรือโรค อว้น นํ7าหนกัเกิน 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ 2. โยคะ 3. ปรับอาหาร  
ผลหลงัการรักษา นํ7 าหนกัลดลง 4-5 กิโลกรัม ใน 1 เดือน ปฏิบติัไม่ไดเ้คร่งครัดไม่ครบ

ทุกขอ้ 
(สมใจ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.297 นางปรีดา บุญชูวงศ ์
หญิงไทย อาย ุ60 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค อมัพฤกษ ์10 ปี 
การแก้ไข 1. พอกด้วยกากสมุนไพรฤทธิM เย็น 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3. กวัซา  

4. ปรับการทานอาหารรสจืด 5. แช่มือแช่เทา้ 6. รู้เพียร รู้พกั 7. ฟังธรรมะ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 8-9 วนั อาการบวมยบุลง อาการปวดหายไป 
อาการหรือโรค ปวดเมื�อยขาซีกซา้ย ที�เคยเป็นอมัพฤกษ ์เป็นตอนกลางคืน 
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ 2. กวัซา 
ผลหลงัการรักษา อาการปวดดีขึ7น 
อาการหรือโรค ปวดหลงั ปวดเข่า 
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การแกไ้ข  1. พอกดว้ยกากสมุนไพรฤทธิM เยน็หรือแช่มือแช่เทา้ 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
3. กวัซา 4. ปรับการทานอาหาร ทานจืด 5. ดีทอ็กซ์ 6. รู้เพียร รู้พกั 7. ฟังธรรมะ 

ผลหลงัการรักษา ใชแ้ลว้อาการดีขึ7น เดินไดป้กติ 
(ปรีดา บุญชูวงศ.์ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.298 เด็กชายร่มธรรม จงจิตร 
ชายไทย อาย ุ5 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

อาการหรือโรค มีไข ้
การแกไ้ข 1. เช็ดตวัดว้ยนํ7าสมุนไพร 2. ฉีดหนา้ดว้ยนํ7าสกดั 3. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น หายไข ้
อาการหรือโรค ทอ้งเสีย 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือผงถ่าน หรือนํ7 าสกดัหรือนํ7 ามะพร้าว ผลหลงั

การรักษา อาการดีขึ7น 1 วนั หายสนิท 
 (มารดาของร่มธรรม จงจิตร. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.299 นางสาวอารมณ์ ผอ่งสุวรรณ 
หญิงไทย อาย ุ65 ปี 
จงัหวดัพทัลุง 
  

อาการหรือโรค กรดไหลยอ้น 
การแกไ้ข 1.ปรับอาหารรสจืด 2.ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3.โยคะ กดจุดลมปราณ 4.ดีท็อกซ์ 
ผลหลงัการรักษา ทิ7งยา อาการทุเลาลง 

(อารมณ์ ผอ่งสุวรรณ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
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กรณีศึกษาที� 
3.300 นางสาววนัเพญ็ เวชภณัฑ ์
หญิงไทย อาย ุ48 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
  

อาการหรือโรค ดูแลตวัเองหลงัผา่ตดั มีอาการทางสมอง 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีทอ็กซ์ ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
ผลหลงัการรักษา อาการปกติ 

(วนัเพญ็ เวชภณัฑ.์ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.301 นางสุรางค ์สมววิฒันกุล 
หญิงไทย อาย ุ62 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
  

อาการหรือโรค ดูแลสุขภาพ 
การแกไ้ข  1. โยคะ เดินเร็ว หรือแกวง่แขน 2. อาหารลดการปรุงแต่ง 3. ฟังธรรม 
ผลหลงัการรักษา สุขภาพแข็งแรง 

(สุรางค ์สมววิฒันกุล. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.302 นางสาวไอซ์ 
หญิงไทย อาย ุ18 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค ทอ้งเสีย 2 วนั 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ 2. ดื�มนํ7าถ่าน 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นทนัที 

(ไอซ์. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
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กรณีศึกษาที� 
3.303 นางสาวศุลีพร เวชภณัฑ ์
หญิงไทย อาย ุ57 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
  

อาการหรือโรค มึนหวั ปวดเมื�อย 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ 2. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิqเยน็ 3.พอกทา แช่ตวั หยอดหู หยอดตา 4. กวัซา 
ผลหลงัการรักษา ประมาณ 1 ชั�วโมงก็หาย 
อาการหรือโรค  ความดนัโลหิตสูง 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. ดีท็อกซ์ 3. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 4. ฟังธรรม 5. แช่ตวั หรือ

พอกทา 5. ปรับอาหาร 6. ฟังธรรม 
ผลหลงัการรักษา ไม่ทานยา ไม่ไปตรวจแลว้ 

(ศุลีพร เวชภณัฑ.์ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.304 กระชาย นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ10 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค อาเจียน รุนแรง เพลีย 
การแกไ้ข   ดื�มนํ7าถ่าน 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 1 ชั�วโมง 

(มารดาของกระชาย นามสมมติ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.305 นางประทุม ปรีชายทุธิM  
ชายไทย อาย ุ50 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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อาการหรือโรค ไม่ถ่ายมา 3 วนั เจบ็ไปทั7งตวั 
การแกไ้ข ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7ามะขาม 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นหายทนัที 

(ประทุม ปรีชายทุธิM . สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.306 นางออน 

หญิงไทย อาย ุ48 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค  ทานอาหารที�มีสารปนเปื7 อนในผกั สารเคมี อาเจียน 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าถ่าน 2. ดื�มนํ7ารางจืด 
ผลหลงัการรักษา อาเจียน 2 ครั7 ง แลว้ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าถ่าน อาการดีขึ7น 

(ออน. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.307 นายใจ 
ชายไทย อาย ุ72 ปี 
จงัหวดัพทัลุง 
  

อาการหรือโรค ชาตามขา 
การแกไ้ข  1. พอก 2. แช่มือแช่เทา้ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 10 นาที 

(ใจ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
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กรณีศึกษาที� 
3.308 นางอารมณ์ ผอ่นสุวรรณ 
หญิงไทย อาย ุ65 ปี 
จงัหวดัพทัลุง 
  

อาการหรือโรค ทอ้งอืด 
การแกไ้ข  1. พอก 2. ดื�ม 4 x100 
ผลหลงัการรักษา อาการหายทนัที 

(อารมณ์ ผอ่นสุวรรณ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.309 นายขิน มากแกว้ 
ชายไทย อาย ุ78 ปี 
จงัหวดัพทัลุง 
  

อาการหรือโรค เริมที�สะบกัซา้ย 
การแกไ้ข  1. ปรับอาหาร กินขา้วตม้กบัเกลือ 2. ผงถ่านผสมนํ7 าปัสสาวะหรือนํ7 าสมุนไพร

ฤทธิM เย็นสด นํ7 าหยวกกล้วย ใบตาํลึง พอกไว ้3. ดีท็อกซ์ด้วยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 4. ดื�มนํ7 า
ปัสสาวะ 

ผลหลงัการรักษา พอกประมาณ 3-4 วนั แผลยบุลง แผลแหง้ 
(ขิน มากแกว้. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.310 นางสาวอาทิตยา คงทอง 
หญิงไทย อาย ุ45 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค ริดสีดวงทวาร 
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การแกไ้ข 1.แช่กน้ดว้ยนํ7าอุ่นผสมนํ7 ามนัเขียว 2.ปรับอาหารรสจืด 3.กวัซา 4.ดีท็อกซ์ผสม
นํ7 ามนัเขียว+นํ7 ามะขาม+นํ7 าปัสสาวะ 5.โยคะ 6. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด และดื�มนํ7 าปัสสาวะ 
7. ธรรมะ 8. รู้พกั รู้เพียร 

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 2 เดือน  
อาการหรือโรค ปวดทอ้งจุกเสียด 
การแกไ้ข  1. ปรับอาหารรสจืด  2. กวัซา  3. ดื�มนํ7าปัสสาวะ  4. ดีทอ็กซ์ 
ผลหลงัการรักษา  อาการดีขึ7นภาย 10 นาที 
อาการหรือโรค   ภูมิแพ ้เป็นผื�นคนั ตามตวั โพรงจมูกจะแหง้ปวดบริเวณดวงตา 
การแกไ้ข  1. เอานํ7าปัสสาวะลา้งจมูก 2. กวัซาทั�วหวั 3. ดื�มนํ7าปัสสาวะ  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 10 นาที 
อาการหรือโรค การปวดทอ้งเวลามีรอบเดือน 
การแกไ้ข  ดีทอ็กซ์ผสมนํ7ามนัเขียว 
ผลหลงัการรักษา ไม่มีอาการปวดทอ้งเวลามีรอบเดือน 

(อาทิตยา คงทอง. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 16) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.311 นายมาโนช แกว้ลอย 
ชายไทย อาย ุ57 ปี 
จงัหวดัพทัลุง 
  

อาการหรือโรค ทอ้งผกู ทอ้งอืด 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ 2. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3.โยคะเดิน 4. ธรรมะ5. แช่มือแช่เทา้ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นทนัที 
อาการหรือโรค  เพลีย เมื�อย 
การแกไ้ข 1. กวัซา 2. แช่มือแช่เทา้ 3. ดีทอ็กซ์+นํ7าปัสสาวะ 4. ธรรมะ 5.หยอดหู หยอดตา 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นทนัที 

(มาโนช แกว้ลอย. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
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กรณีศึกษาที� 
3.312 นางสาวกิตติมา พรมเล็ก 
หญิงไทย อาย ุ51 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
  

อาการหรือโรค ภูมิแพเ้ป็นหวดัง่าย 
การแก้ไข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด+ดื�มนํ7 าปัสสาวะ+นํ7 าถ่าน (ดื�มแบบเขม้ขน้) 

2. ปรับอาหาร ขา้วตม้ ลา้งพิษ 3.เช็ดตวัดว้ยผา้ขนหนู+กวัซา 4.ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะ+นํ7 าสกดั  
5.โยคะเดิน 6. พอก ดว้ยสมุนไพรฤทธิM เยน็ 7. ธรรมะ 8. แช่ทั7งตวั ร้อนผสมเยน็สมุนไพร 9. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 2-3 วนั 

อาการหรือโรค ปวดหลงั 
การแกไ้ข 1.โยคะกดจุดปราณ 2. กวัซา 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น สบายขึ7น  

(กิตติมา พรมเล็ก. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 16) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.313 นางปราณี วีระวงค ์
หญิงไทย อาย ุ72 ปี 
จงัหวดัสงขลา 

 
อาการหรือโรค ภูมิแพ ้ฝุ่ น 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. อาบนํ7 า 3. ดื�มนํ7 าปัสสาวะ 4. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 า

สมุนไพรฤทธิM เยน็สด 5. กวัซาผลหลงัการรักษา ภายใน 1 วนั อาการดีขึ7น 
อาการหรือโรค ปวดเข่าปวดตามขอ้ เนื�องจากประสบอุบติั 
การดูแลรักษา 1.โยคะ กดจุดลมปราณ 2. กวัซา 3. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด

4. ปรับอาหารเป็นผกัตม้ไม่มีฟัน 5. ฟังธรรมะ 6.รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น มากเลย จากที�ปวดมาก 

(ปราณี วีระวงค.์ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
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กรณีศึกษาที� 
3.314 นางสาวธิดารัตน์ โอภาบูรณะกุล 
หญิงไทยอายุ 57 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
โรคกระเพาะ 
 

การแกไ้ข 1.โยคะกดจุดลมปราณ 2. กวัซา 3. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 4. ปรับอาหาร 
5. ฟังธรรมะ ผลหลงัการรักษา ภายใน 1 ปี อาการหายไป 

อาการหรือโรค ริดสีดวงทวาร 
การแกไ้ข 1.ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะผสมนํ7 าสมุนไพรฤทธิM

เยน็สด ผลหลงัการรักษา อาการทุเลา แต่ยงัไม่หาย 
อาการหรือโรค ทอ้งเสีย อาเจียน 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าถ่าน 
ผลหลงัการรักษา อาการหายไป 
อาการหรือโรค ไมเกรน 
การแกไ้ข 1.โยคะกดจุดลมปราณ 2. กวัซา 3. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือดื�มนํ7 า

ปัสสาวะ 4. แช่มือแช่เทา้ 5. ฟังธรรมะ 6. รู้เพียร รู้พกั  
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 
อาการ ภูมิแพ ้คนัตามตวั 
การแก้ไข 1.โยคะกดจุดลมปราณ 2. กวัซา 3. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดหรือดื�ม 

นํ7าปัสสาวะ 4. แช่มือแช่เทา้ 5. ฟังธรรมะ 6. รู้เพียร รู้พกั 7. ปรับอาหารรสจืด 
ผลหลงัการรักษา  หายแลว้ 
อาการหรือโรค  ความดนัโลหิตสูง 
การแกไ้ข 1.โยคะ กดจุดลมปราณ 2. กวัซา 3. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็ 4. แช่มือแช่เทา้  

5. ฟังธรรมะ 6. รู้เพียร รู้พกั 7. ปรับอาหารรสจืด 
ผลหลงัการรักษา ความดนัลดลง อาการดีขึ7น 
อาการหรือโรค  เครียด ชกั 
การแกไ้ข 1.ฟังธรรมะ 2. โยคะ กด จุดลมปราณ 3. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา หายไปภายใน 1 ปี 
อาการหรือโรค ไต เฉียบพลนั 
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การแกไ้ข  1. ปรับอาหารทานรสจืด 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3. กวัซา 4. แช่มือแช่เทา้ 
5. โยคะ 6. ฟังธรรม 7. รู้เพียร รู้พกั 

ผลหลงัการรักษาอาการดีขึ7นหายแลว้ 
(ธิดารัตน์ โอภาบูรณะกุล. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 

 

 

กรณีศึกษาที� 
3.315 นางสาวศิริยา แสงเกื7อหนุน 
หญิงไทย อาย ุ49 ปี 
จงัหวดัพทัลุง 
  

อาการหรือโรค ไต  
การแกไ้ข 1.โยคะกดจุดลมปราณ 2. กวัซาดว้ยผา้ขนหนูนํ7 าสกดั 3. ดื�มนํ7 าสมุนไพร

ฤทธิM เยน็สด 4.หยอดหู หยอดตา 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 2 ชั�วโมง 

(ศิริยา แสงเกื7อหนุน. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 

กรณีศึกษาที� 
3.316 นางสุดใจ 
อาย ุ60 ปี 
จงัหวดัสงขลา 

อาการหรือโรค ภูมิแพ ้
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ 2. ปรับอาหารรสจืด 
ผลหลงัการรักษา เวลา 2 เดือน อาการหายไป  
อาการหรือโรค มะเร็งเตา้นม 
การแกไ้ข 1. ปรับอาหาร ปรุงดว้ยเกลือ 2. กวัซาทั7งตวั 3. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM

เย็นสดหรือนํ7 าสกดั 4. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 5. แช่มือแช่เทา้หรือพอกด้วยกากสมุนไพร 
6. กดจุดลมปราณ โยคะ 

ผลหลงัการรักษา 6 เดือน กอ้นเนื7อยบุลง 
(สุดใจ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14, 20) 
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กรณีศึกษาที� 
3.317 นายเอม็ 
ชายไทย อาย ุ30 ปี 
จงัหวดัสงขลา 

อาการหรือโรค ตวับวม ไต เฉียบพลนั 
การแกไ้ข 1. ปรับอาหารทานจืดลง 2. กวัซา 3. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 4. ดีท็อกซ์  

5. กดจุดลมปราณ 6. แช่มือแช่เทา้  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 1 สัปดาห์ ตวัยบุบวม 

(เอม็. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 
 

 

กรณีศึกษาที� 
3.318 พระภิกษุผกัชี นามสมมติ 
ชายไทย อาย ุ60 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค ตวับวม นํ7าหนกัเกิน ไม่สามารถเดินได ้
การแกไ้ข 1. ปรับอาหารทานจืดลง 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3. ดีท็อกซ์ ดว้ยนํ7 า

สมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
ผลหลงัการรักษา นํ7าหนกัลดทนัที 4 กิโลกรัม ตวัเบาขึ7น สามารถเดินได ้5 วนั ลดนํ7 าหนกั

ได ้6 กิโลกรัม 
(ผกัชี นามสมมติ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 

 

กรณีศึกษาที� 
3.319 นางสาวกรรณิการ์ ถนอมพล 
หญิงไทย อาย ุ27 ปี 
จงัหวดัร้อยเอด็ 

  
อาการหรือโรค ปวดหลงั ปวดสะบกั 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2.จดักระดูก 3. ดื�มนํ7าปัสสาวะ 4. โยคะกดจุดลมปราณ  
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ผลหลงัการรักษา  อาการปวดหลงั ปวดสะบกั ดีขึ7นอาการปวดลดลง 
อาการหรือโรค ปวดศีรษะ ปวดขมบั ปวดบีบ ๆ  
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. จดักระดูก 3. ดื�มนํ7 าปัสสาวะดื�มนํ7 าปัสสาวะ 4. โยคะกดจุด

ลมปราณ 5. ปรับอาหารรสจืดลง 
ผลหลงัการรักษา  อาการปวดหวั ดีขึ7นอาการปวดลดลง 
อาการหรือโรค เหนื�อย หมดแรง ใจสั�น ใจเตน้แรงเนื�องจากพกัผอ่นไม่เพียงพอ 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. จดักระดูก 3. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือดื�มนํ7 าปัสสาวะ  

หรือนํ7าถ่าน 4. โยคะกดจุดลมปราณ 5. ฝึกลมหายใจ 
ผลหลงัการรักษา อาการเหนื�อย ใจเตน้เร็ว มีอาการดีขึ7น หายใจเป็นปกติ 

(กรรณิการ์ ถนอมพล. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.320 นางกมลวรรณ หนูสังฆ ์
หญิงไทย อาย ุ56 ปี อาชีพครู 
จงัหวดัสงขลา 
  

อาการหรือโรค พงัผดืยดึที�ขอ้มือ 
การแกไ้ข 1. ดีท็อกซ์ ผสมนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ปรับอาหารรสจืด 3. ดื�มนํ7 า

สมุนไพรฤทธิM เยน็สด 4. กวัซา 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 1 สัปดาห์  

(กมลวรรณ หนูสังฆ.์ สัมภาษณ์. 2558 . มีนาคม 14) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.321 นางสาวปานตา สงคสุดา 
หญิงไทย อาย ุ21 ปี 
จงัหวดัสงขลา 

อาการหรือโรค เป็นไข ้
การแกไ้ข 1. หยอดหู หยอดตา หยอดจมูก พอกดว้ยกากสมุนไพร 2. ปรับอาหารรสจืด 

ขา้วตม้ลา้งพิษ 3. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 4. กวัซา 
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ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 2 วนั 
(ปานตา สงคสุดา. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 14) 

 
กรณีศึกษาที� 
3.322 นายตั7ม 
ชายไทย อาย ุ32 ปี 
กรุงเทพมหานคร 
  

อาการหรือโรค อว้น  
การแกไ้ข 1.ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีท็อกซ์ ดว้ยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดวนัละ  

3 เวลา เชา้ เที�ยง เยน็  
ผลหลงัการรักษานํ7าหนกัลดลง 12 กิโลกรัม ภายใน 15 วนั 

(ตั7ม. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.323 เด็กหญิงนาริกา เดชรัตนวชิยั 
อาย ุ8 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค เป็นไข ้
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ ผสมนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3. กวัซา

หรือเช็ดตวัดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
ผลหลงัการรักษาอาการดีขึ7นภายใน 3 ชั�วโมง  

(แม่ของนาริกา เดชรัตนวชิยั. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.324 เด็กหญิงณทันารี เดชรัตนวชิยั 
อาย ุ12 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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อาการหรือโรค เป็นไขต้วัร้อน 
การแก้ไข  1. ดีท็อกซ์ ผสมนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด  

3. กวัซาหรือเช็ดตวัดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด  
ผลหลงัการรักษาอาการดีขึ7นภายใน 5 ชั�วโมง 

(แม่ของณทันารี เดชรัตนวชิยั. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.325 เด็กชายอนุพทัธ์ เดชรัตนวชิยั 
อาย ุ4 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค เป็นไขต้วัร้อน 
การแกไ้ข 1. ดีท็อกซ์ ผสมนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3. กวัซา

หรือเช็ดตวัดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด  
ผลหลงัการรักษาอาการดีขึ7นภายใน 3 ชั�วโมง  

(แม่ของอนุพทัธ์  เดชรัตนวชิยั. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.326 นายธนธรณ์ เตง็รัง 
ชายไทย อาย ุ18 ปี 
จงัหวดัตรัง 
  

อาการหรือโรค มะเร็งกระดูกขา มะเร็งปอด ไอ 
การแกไ้ข 1. กวัซา 2. ดีทอ็กซ์ 3. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7 าปัสสาวะ 4. ฟังธรรม 

5. แช่มือแช่เทา้ 6  ปรับอาหารรสจืด 7. กดจุดลมปราณ  
ผลหลงัการรักษา อาการปวดทุเลาลง ภายใน 2 สัปดาห์ 

(ธนธรณ์ เตง็รัง. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 21) 
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กรณีศึกษาที� 
3.327 ศรีตรัง นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ50 ปี 
สมุทรสงคราม 

อาการหรือโรค ปวดเมื�อยกลา้มเนื7อ 
การแกไ้ข  กดจุดลมปราณ นวดดว้ยนํ7ามนัเขียว 
ผลหลงัการรักษา ประมาณ 30 นาทีหาย 

(ศรีตรัง นามสมมติ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.328 พุทธรักษา นามสมมติ 
หญิงไทย อาย ุ50 ปี 
สมุทรสงคราม 
  

อาการหรือโรค มะเร็งเตา้นม ผา่ตดัแลว้ ฉายแสงแลว้ 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีทอ็กซ์ 
ผลหลงัการรักษา ผลการตรวจไม่พบเชื7อมะเร็ง 

(พุทธรักษา นามสมมติ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.329 นางพชัราภรณ์ มีแถม 
หญิงไทย อาย ุ74 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
  

อาการหรือโรค แพฝุ้่ น มีอาการไอ 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา 
ผลหลงัการรักษา อาการหายภายใน 1-3 วนั 
อาการหรือโรค ทอ้งอืด ทอ้งผกู 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีทอ็กซ์ดว้ยสมุนไพรฤทธิM เยน็ 
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ผลหลงัการรักษา อาการหายในทนัที 
(พชัราภรณ์ มีแถม. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.330 นางสาวรุจาธร กิตติศรีไสว 
หญิงไทย อาย ุ50 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค ทอ้งผกู 
การแกไ้ข  ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 20 นาที 

(รุจาธร กิตติศรีไสว. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.331 นายดงดิน ชาวแดนเหนือ 
ชายไทย อาย ุ49 ปี 
จงัหวดัพทัลุง 

 

อาการหรือโรค ปวดเมื�อย ตามร่างกาย 
การแกไ้ข  1 ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 2. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทิM เยน็ 3. กวัซา 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 1 ชั�วโมง 

(ดงดิน ชาวแดนเหนือ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.332 นางทศันนัท ์ดวงเกา้ 
หญิงไทย อาย ุ59 ปี 
จงัหวดัสตูล 
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อาการหรือโรค ปวดแขน ยกแขนไม่สุด  
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 2. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทิM เยน็ 3. กวัซา 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 1 ชั�วโมง 

(ทศันนัท ์ดวงเกา้. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.333 นายลิขิต หนูแกว้ 
ชายไทย อาย ุ60 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
  

อาการหรือโรค ปวดเอว ลงขาและเทา้ 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา 3. ดีท็อกซ์  4. อาหารปรับสมดุล  

5. แช่มือเทา้ 
ผลการรักษา หายภายใน 4 วนั 

(ลิขิต หนูแกว้. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
 

 

กรณีศึกษาที� 
3.334 นางเนิม ศรีวงแวว 
หญิงไทย อาย ุ63 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค ปวดเข่าปวดเมื�อย 
การแกไ้ข  1. หยอดหูหยอดตา 2. กวัซา 
ผลการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 10 นาที 

(เนิมศรี วงแวว. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
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กรณีศึกษาที� 
3.335 นางพชัรีย ์พรหมทอง 
หญิงไทย อาย ุ57 ปี 
จงัหวดัสงขลา 

 

อาการหรือโรค ไขเ้ลือดออก 
การแกไ้ข 1. ดีท็อกซ์ดว้ยสมุนไพรฤทธิM เยน็+นํ7 าปัสสาวะ 2. แช่ตวัดว้ยนํ7 าสมุนไพร 3. กวัซา 

4. กิน 4x100 (นํ7าสกดั นํ7ามนัเขียว นํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็ ผงถ่าน) 5. ปรับการรับประทานอาหารดว้ย
อาหารปรับสมดุล 

ผลการรักษา ภายในหนึ�งวนั หายเป็นปกติ 
(พชัรีย ์พรหมทอง. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.336 นางสุนีย ์บุญนวน 
หญิงไทย อาย ุ65 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค  ทอ้งอืด แน่นทอ้ง 
การแกไ้ข  ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลการรักษา  ตวัเบา ดีขึ7น หาย 

(สุนีย ์บุญนวน. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.337 นางจารุณีย ์เม่งเอียด 
หญิงไทย อาย ุ36 ปี 
จงัหวดัตรัง 
  

อาการหรือโรค มีอาการแทง้ไม่ครบ เด็กเสียชีวิตในทอ้ง อายคุรรภ ์5 เดือน  
เวยีนหวั หนา้มืด ปวดรอบเอว มีเลือดออกทางช่องคลอดทุกวนั 
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เหงื�อออกมากโดยเฉพาะตามมือตามเทา้ 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด+นํ7 าปัสสาวะ 2. ทาํดีท็อกซ์วนัละ 3 ครั7 ง 3. อบตวั

ดว้ยสมุนไพรฤทธิM เยน็ 4. ฟังธรรมทุกวนั 
ผลการรักษา เวยีนหวั หนา้มืด ปวดเอว ทอ้งนอ้ย เหงื�อออกมาก เลือดไหลทางช่องคลอด หาย 

(จารุณีย ์เม่งเอียด. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 17) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.338 เด็กชายภาวฒัน์ รอดรัตน์ 
เด็กชายไทย อาย ุ3 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

อาการหรือโรค ตวัร้อนเป็นไข ้ 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ปรับอาหารเป็นฤทธิM เยน็ ขา้วตม้ถั�วเขียว  

3.หยอดจมูก 
ผลหลงัการรักษา  ตวัไม่ร้อน อาการไขล้ดลงใน 1 วนั 

(มารดาของภาวฒัน์ รอดรัตน์. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.339 นาง พริ7ม มีฤทธิM  
หญิงไทย อาย ุ77 ปี 
อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค กระดูกพรุน  
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7าปัสสาวะ 2. ปรับอาหารเป็นฤทธิM เยน็  

3. แช่มือแช่เทา้ 4. โยคะ 5. กวัซา 6. ฟังธรรม 
ผลหลงัการรักษา อาการปกติ  
อาการหรือโรค ปวดทอ้งถ่ายไม่สะดวก แขง็เป็นกอ้นเล็ก ๆ เป็นมานาน 15 ปี เหมน็คาว 

หนกัตวั 
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ 2. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3. แช่มือแช่เทา้ 4. โยคะ กดจุด

ลมปราณ 
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ผลหลงัการรักษา ถ่ายสะดวกขึ7นหลงัจากดีทอ็กซ์ สบายตวั 
(พริ7มมีฤทธิM . สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.340 นางสมปอง คงเอียง 
หญิงไทย อาย ุ76 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

อาการหรือโรค ปวดตามขอ้  
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 2. ปรับอาหารเป็นฤทธิM เยน็ ขา้วตม้สุขภาพ 3.โยคะ 

กดจุดลมปราณ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

(สมปอง คงเอียง. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.341 นางสาวสมพร ฉาโยทยั 
หญิงไทย อาย ุ57 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค ปวดเมื�อย 
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 2. ปรับอาหารเป็นฤทธิM เยน็ 3.โยคะ กดจุดลมปราณ

หรือออกกาํลงักาย  4. กวัซา 5. แช่มือแช่เทา้ 
ผลหลงัการรักษา สุขภาพดีขึ7นมีความสุขในชีวติ 

(สมพรฉาโยทยั. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.342 นางสาวอรอุมา ภูบงัดาว 
หญิงไทย อาย ุ20 ปี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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อาการหรือโรค ปวดทอ้ง 
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
ผลหลงัการรักษา อาการปวดทอ้งดีขึ7น 

(อรอุมา ภูบงัดาว. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.343 นางสาวสุวรา บุญมี 
หญิงไทย อาย ุ20 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค แผลสด 
การแกไ้ข  1. ใชน้ํ7าสกดัและนํ7าปัสสาวะลา้งแผลสด 
ผลหลงัการรักษา รักษาอยูป่ระมาณ 1 เดือน แผลก็ดีขึ7นและหายสนิท 
อาการหรือโรค ท่อปัสสาวะอกัเสบ มีอาการแสบหลงัจากปัสสาวะทุกครั7 ง 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7ามะพร้าว 2. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 4 วนั อาการปวดลดลง 

(สุวรา บุญมี. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.344 นางสาวจนัทนี เทพสุววรณ 
หญิงไทย อาย ุ53 ปี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  

อาการหรือโรค ซีสต ์5.8 เซ็นติเมตร ทานเนื7อสัตวเ์พิ�มขึ7นมาอีก 7.2 เซ็นติเมตรตน้ปี 2552 
การแกไ้ข  เลิกทานเนื7อสัตว ์ใชย้า 9 เมด็ ตามอาการ เนน้ยาเมด็ที� 8 ธรรมะ 
ผลหลงัการรักษา ไปตรวจปี 2556 ผลการตรวจ ไม่เจอซีสตแ์ลว้ 

(จนัทนี เทพสุววรณ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
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กรณีศึกษาที� 
3.345 นางสาวพวงพรรณ เทพสุววรณ 
หญิงไทย อาย ุ43 ปี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
  

อาการหรือโรค คิ7วแตกเป็นแผล 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีทอ็กซ์  3. ใชน้ํ7าปัสสาวะลา้งแผล  
ผลหลงัการรักษา รักษาอาการที�โรงพยาบาล 1 อาทิตย ์แผลตื7นเร็ว 

(พวงพรรณ เทพสุววรณ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.346 นางศิริวรรณ นาบาํรุง 
หญิงไทย อาย ุ40 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค มะเร็งต่อมนํ7าลาย 5 ปี 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ใชน้ํ7าปัสสาวะ 2. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3. ธรรมะ 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง เพราะไม่เคร่งยงัทานอาหารปรุงรสอยู ่ทาํไม่ครบ 

(ศิริวรรณ นาบาํรุง. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.347 นางสาวเพญ็ศรี สงดว้ง 
หญิงไทย อาย ุ55 ปี 
จงัหวดัพทัลุง 
  

อาการหรือโรค ปวดเมื�อย 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา 3. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

(เพญ็ศรี สงดว้ง. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
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กรณีศึกษาที� 
3.348 นางสาวพิมพเ์พชรบุญ เชื7อสุววรณ 
หญิงไทย อาย ุ35 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
 

อาการหรือโรค ปวดเมื�อยตามตวั ปวดทอ้งแขน 
การแกไ้ข 1. พอกทา 2. กวัซา ขดูบริเวณที�ปวด พอกทา หนา้สบายโล่ง 3. ดีทอ็กซ์ดว้ย 

นํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น  

(พิมพเ์พชรบุญ เชื7อสุววรณ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.349 นายวชัระ เกษชู 
ชายไทย อาย ุ39 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค เส้นเลือดแดงทางเดินอาหารแตก 
การแกไ้ข  1. ใชผ้า้ชุปนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7 าสกดั 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 

หรือนํ7าผกัปั�น 3. กวัซา 4. ปรับการรับประทานอาหาร ขา้วตม้ ผกัลวก 5. ดีท็อกซ์ 6. กดจุดลมปราณ 
7. ฟังธรรมะ 

ผลหลงัการรักษา ใชแ้ลว้อาการดีขึ7น 70% 
(วชัระ เกษชู. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.350 นางศิริพร เอียดแกว้ 
หญิงไทย อาย ุ42 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค ทอ้งผกู 
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การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7าปัสสาวะ 2. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM
เยน็สด 3. กวัซา 4. ปรับการทานอาหาร 5. รู้เพียร รู้พกั 6. ฟังธรรมะ 

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 
อาการหรือโรค ปวดเมื�อย ปวดหลงั 
การแกไ้ข  1. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7 าปัสสาวะ 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพร

ฤทธิM เยน็สด 3. กวัซา 4. โยคะ 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายในครึ� งชั�วโมง 

(ศิริพร เอียดแกว้. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
\ 

 
กรณีศึกษาที� 
3.351 นางชูศรี จาํปา 
หญิงไทย อาย ุ64 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค ทอ้งผกู 
การแกไ้ข ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด  
ผลหลงัการรักษา สบาย ทอ้งไม่อืด 
อาการหรือโรค ปวดเมื�อย 
การแกไ้ข  กวัซา 
ผลหลงัการรักษา รู้สึกตวัสบาย 

(ชูศรีจาํปา. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.352 นางชยาภรณ์ อนงค ์
หญิงไทย อาย ุ45 ปี 
จงัหวดัจงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค ปวดทอ้ง ถ่ายอุจจาระแขง็ 2-3 ครั7 ง อึดอดัทอ้ง ไม่สบายตวั 
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การแก้ไข 1. ดีท็อกซ์ด้วยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย ็นสด 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย ็นสด  
3. ปรับอาหาร ผกัและผลไม ้

ผลหลงัการรักษา ถ่ายอุจจาระง่ายขึ7น เบาสบายตวั โล่ง สบายทอ้ง 
อาการหรือโรค ปวดศีรษะ 
การแก้ไข 1. ดีท็อกซ์ด้วยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย ็นสด 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย ็นสด  

3. ปรับอาหาร ผกัและผลไม ้
หลงัการรักษา อาการปวดศีรษะหายไป 

(ชยาภรณ์ อนงค.์ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
 
 

กรณีศึกษาที� 
3.353 นางสาวอมัพิกา กรดมาก 
หญิงไทย อาย ุ21 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค แน่นทอ้ง ทอ้งอึด อึดอดัในทอ้ง 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2.ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด  
ผลหลงัการรักษา ถ่ายอุจจาระง่ายขึ7น เบาสบายตวั โล่ง สบายทอ้ง 

(อมัพิกา กรดมาก. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.354 นายอรุณ โฉมศรี 
ชายไทย อาย ุ48 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค มึนหวั งง 
การแกไ้ข 1. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2.กวัซา 3. ปรับอาหาร ผกัและผลไม ้

ลดเนื7อสัตว ์
ผลหลงัการรักษา อาการปวดศีรษะหายไป 

(อรุณ โฉมศรี. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 19) 
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กรณีศึกษาที� 
3.355 นางสาวอุไรวรรณ จนัทร์ศรีนาด 
หญิงไทย อาย ุ47 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
อาการหรือโรค ภูมิแพ ้คนัหู 
การแกไ้ข  1. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2.กวัซา 3. ปรับอาหาร 4. ดื�มนํ7 าสมุนไพร

ฤทธ็เยน็สด 5. ฟังธรรม  
ผลหลงัการรักษา สุขภาพดีขึ7น  

(อุไรวรรณ จนัทร์ศรีนาด. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.356 นางจิรวรรณ วฒันะสิน 
หญิงไทย อาย ุ63 ปี 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
  

อาการหรือโรค มึนหวั ปวดหวั 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซาดว้ยนํ7าปัสสาวะ 3. โยคะ 4. พอก  
ผลหลงัการรักษา ประมาณครึ� งชั�วโมงก็หาย  
อาการหรือโรค  กอ้นเนื7อที�เตา้นม 
การแก้ไข 1. ดีท็อกซ์ด้วยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2.กวัซาด้วยนํ7 าปัสสาวะ 3. โยคะ  

4. พอก หรือแช่มือแช่เทา้ 5. ปรับอาหารสุขภาพ 6. ฟังธรรม 7. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา กอ้นเนื7อที�เตา้นม หายไปภายใน 1 ปีกบั 4 เดือน ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง 
การแก้ไข  1. ดีท็อกซ์ด้วยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2.กวัซาด้วยนํ7 าปัสสาวะ 3. โยคะ  

4. พอก หรือแช่มือแช่เทา้ 5. ปรับอาหารสุขภาพ 6. ฟังธรรม 7. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการหายดีแลว้ 

(จิรวรรณ วฒันะสิน. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
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กรณีศึกษาที� 
3.357 นายสันทดั อรุณสงบ 
ชายไทย อาย ุ66 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
  

อาการหรือโรค เบาหวาน 
การแก้ไข 1. ดีท็อกซ์ด้วยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2. กวัซาด้วยนํ7 าปัสสาวะ 3. โยคะ  

4. พอก หรือแช่มือแช่เทา้ 5. ปรับอาหารสุขภาพ  
ผลหลงัการรักษา อาการหายดีแลว้ 

(สันทดั อรุณสงบ. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.358 นางสาวปิยะวรรณ จนัทร์แกว้ 
หญิงไทย อาย ุ48 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค หมอนกระดูกคอทบัเส้นประสาท ปวดหลงัมาก 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซาหลงั 3. ทายาหม่องฤทธิM เยน็หรือนํ7ามนัเขียว 
ผลหลงัการรักษา อาการทุเลาลง 

(ปิยะวรรณ จนัทร์แกว้. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.359 นางสมบูรณ์ ลั�นซา้ย 
หญิงไทย อาย ุ68 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
  

อาการหรือโรค ตาตอ้กระจกขา้งขวา ตาตอ้เนื7อขา้งซา้ย ตามวั 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะหรือนํ7 าสมุนไพรฤทธิM

เยน็สด 3. ลา้งตาหรือหยอดตาทุกวนั วนัละ 2 ครั7 ง นาน 2 เดือน 
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ผลหลงัการรักษา ตามองชดัขึ7น ตอ้เนื7อเล็กลง ตอ้กระจกนอ้ยลง 
อาการหรือโรค  ทอ้งผกู 2 วนัถ่ายครั7 ง อึดอดั ไม่สบายตวั ไม่มีกาํลงั 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะหรือนํ7 าสมุนไพรฤทธิM

เยน็สด  
ผลหลงัการรักษา ตามองชดัขึ7น ตอ้เนื7อเล็กลง ตอ้กระจกนอ้ยลง 

(สมบูรณ์ ลั�นซา้ย. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.360 นางสาวลลิสา พลายชุม 
หญิงไทย อาย ุ52 ปี 
จงัหวดัสุราษร์ธานี 

อาการหรือโรค ทอ้งผกู 
การแกไ้ข  1. ดีทอ็กซ์ 2. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 3. แช่มือแช่เทา้ 4. พอกทา 
ผลหลงัการรักษา รู้สึกสบาย เบาตวั มีกาํลงั หลบัสบายขึ7น 

(ลลิสา พลายชุม. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.361 เด็กชายสุทธิภทัธ คุม้กิตติพร 
(บุตรชายของภคัธร คุม้กิตติพร) 
ชายไทย อาย ุ8 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค เป็นผื�นคนั แดง คลา้ยลมพิษ 
การแกไ้ข  1. พอกดว้ยผงพอก 2. กวัซา  
ผลหลงัการรักษา อาการคนัลดลง ภายใน 3 วนั 
อาการหรือโรค กลา้มเนื7อตึง 
การแกไ้ข  ขาแขง็จดักระดูกขา เทา้ เอวผลหลงัการรักษา อาการทุเลา 

(ภคัธร คุม้กิตติพร. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
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กรณีศึกษาที� 
3.362 นางสาวศรีวรรณ แกว้ปลง 
หญิงไทย อาย ุ42 ปี 
จงัหวดัภูเก็ต 
  

อาการหรือโรค มะเร็งปากมดลูก 
การแกไ้ข 1. กวัซา 2. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะ 3. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7 า

ปัสสาวะ 4. ฟังธรรม 5. แช่มือแช่เทา้ 5. ปรับอาหาร 6. โยคะ 7. รู้เพียร รู้พกั 6. ฟังธรรม 
ผลหลงัการรักษา อาการปวดทุเลาลง 80% ภายใน 4 วนั 

(ศรีวรรณ แกว้ปลง. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.363 นางสาวธมัมิกา สีม่วง 
หญิงไทย อาย ุ38 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

อาการหรือโรค โรคซึมเศร้า 
การแกไ้ข   ฟังธรรม 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

(ธมัมิกา สีม่วง. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.364 นายสัญชยั หะยตีะ๊ 
ชายไทย อาย ุ57 ปี 
จงัหวดัสงขลา 

อาการหรือโรค ถ่ายเป็นเลือด ทอ้งเสีย 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กดจุดลมปราณ 3. ปรับอาหารทานจืด 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

(สัญชยัหะยตีะ๊. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
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กรณีศึกษาที� 
3.365 นายวราวธุ เตง็รัง 
ชายไทย อาย ุ40 ปี 
จงัหวดัตรัง 
  

อาการหรือโรค ปวดสะบกัซา้ย ดา้นหลงั ปวดร้าวถึงนิ7ว 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา 3. ดีทอ็กซ์ 
ผลหลงัการรักษา  เขา้ค่ายอาการปวดหายไปภายใน วนัที� 4 

(วราวธุ เตง็รัง. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.366 เด็กชายกรกนก ดวงแกว้ 
ชายไทย อาย ุ8 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

  
อาการหรือโรค  เป็นไข ้ตวัร้อน 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา 3. ปรับอาหารรสจืด 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 5-6 ชั�วโมง 

(มารดาของกรกนก ดวงแกว้. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
 

 

กรณีศึกษาที� 
3.367 เด็กชายภูเบศ ดวงแกว้ 
เด็กชายไทย อาย ุ12 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค เรอ ตลอดเวลา 
การแกไ้ข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. กวัซา  
ผลหลงัการรักษา  หายภายใน 2 สัปดาห์ 

(มารดาของภูเบศดวงแกว้. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
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กรณีศึกษาที� 
3.368 นายเลี�ยม สอนเดช 
ชายไทย อาย ุ52 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค ทอ้งผกู 
การแก้ไข  1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2. ดีท็อกซ์ด้วยนํ7าปัสสาวะและนํ7าสมุนไพร

ฤทธิM เย็นสด  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

(เลี�ยม สอนเดช. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 

 
กรณีศึกษาที� 
3.369 นางยกเหง้ เวชภณัฑ ์
หญิงไทย อาย ุ92 ปี 
จงัหวดัสงขลา 

 
อาการหรือโรค ความดนัโลหิตสูง 
การแกไ้ข 1. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดีท็อกซ์ 3. พอกทาทั7งตวัหรือแช่ตวัใน 

นํ7าสมุนไพร 4. ปรับอาหาร  
ผลหลงัการรักษา ผลการตรวจปกติ  

(ยกเหง้ เวชภณัฑ.์ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.370 นางสาวสาํรวย แกว้เกมจนัทร์ 
หญิงไทย อาย ุ60 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค ตึงแขง็ หนกัตวั ไม่สบาย ปวดเมื�อย 
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การแกไ้ข 1. ปรับอาหาร ปรุงดว้ยเกลือ 2. กวัซา 3. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด
หรือนํ7าปัสสาวะ 4. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 5. อาบนํ7าตม้สมุนไพรฤทธิM เยน็ 

ผลหลงัการรักษา รู้สึก โล่ง โปร่ง สบาย 
(สาํรวย แกว้เกมจนัทร์. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.371 นางสาวสาวนุย้ 
หญิงไทย อาย ุ40 ปี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  

อาการหรือโรค นิ7วบวมจาก เกา้อี7หล่นใส่ 
การแกไ้ข  พอกถ่านผสมนํ7าปัสสาวะ หรือฉีดดว้ยนํ7าสกดั หรือแช่ดว้ยนํ7าปัสสาวะ  
ผลหลงัการรักษา ภายใน 1 วนั อาการดีขึ7น เทา้บวมยุบลง วนัที� 2 เริ�มเดินได้ วนัที� 3  

เริ�มเดินไดค้ล่อง 
(สาวนุย้. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.372 นางสาวสมเพียร ลิ7มตระกลู 
หญิงไทย อาย ุ68 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
 

อาการหรือโรค ปวดเมื�อย ตามร่างกาย 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. ดีทอ็กซ์ 3. ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดหรือนํ7 าปัสสาวะ 4. ฟังธรรม

5. รู้เพียร รู้พกั 
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นทนัที 
อาการหรือโรค มึน ๆ ตื7อ ๆ อาการเหมือนมีความดนัขึ7น 
การแกไ้ข  1. กวัซา 2. หายใจ 3. โยคะ ออกกาํลงักายหรือเดินเร็ว 4. ฟังธรรม  
ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7น 

(สมเพียร ลิ7มตระกลู. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 20) 
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กรณีศึกษาที� 
3.373 นางฉิม ขวญัคีรี 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

อาการหรือโรค คนัตา ตาเป็นตอ้ 
การแกไ้ข  หยอดหู หยอดตา ดว้ยนํ7าปัสสาวะ 
ผลหลงัการรักษา หายคนั เบาสบาย ในหูจะโปร่ง 
อาการหรือโรค ภูมิแพ ้คดัจมูก เป็นหวดัเป็นแรงตอ้งหายใจทางปาก 
การแก้ไข  1. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 2. ดีท็อกซ์ด้วยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสด 

หรือนํ7 าปัสสาวะ 3.โยคะ กดจุดลมปราณ 4.พอก หนา้ ตวั ดว้ยดินสอพอง ผงถ่าน หรือนํ7 าปัสสาวะ
หรือนํ7าสกดั 5.ปรับทานอาหารสุขภาพสูตรหมอเขียว 6. ฟังธรรมะ 7.รู้เพียร รู้พกั 8.หยอดหู หยอดตา 

ผลหลงัการรักษา อาการดีขึ7นภายใน 4 เดือน หายปกติ 
อาการหรือโรค ทอ้งผกู ทอ้งอืด 
การแกไ้ข ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะหรือนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 
ผลหลงัการรักษา หายทนัที เบาสบาย 

(ฉิม ขวญัคีรี. สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 11) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.374 นายธงฉตัร คีนตกั 
จงัหวดัตรัง 
  

อาการหรือโรค  ปวดเมื�อย 
การแกไ้ข 1. ดีทอ็กซ์ดว้ยนํ7าปัสสาวะหรือนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM

เยน็สด 3. โยคะ กด จุดลมปราณ 
ผลหลงัการรักษา หายภายใน 1 ชั�วโมง 
อาการหรือโรค ไขสู้ง 
การแกไ้ข  1. กวัซาหรือเช็ดตวัดว้ยนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด 2. ดื�มนํ7 าสมุนไพรหรือ 

นํ7 าปัสสาวะ 3.หยอดหูหยอดตา 4. ดีท็อกซ์ดว้ยนํ7 าปัสสาวะ  นํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด ผงถ่านและ
นํ7ามนัเขียว 5. ดื�ม 4 x100 



1623 
 

ผลหลงัการรักษา หายภายใน 5 วนั 
(ธงฉตัร คีนตกั. สัมภาษณ์. 2558,มีนาคม 12) 

 

 
11. จิตอาสา: คุณวรวตัร ขาํเจริญ จงัหวดัราชบุรี 

 
3.375 นางสมยั ขาํเจริญ 
หญิงไทย อายุ 65ปี  
จงัหวดัราชบุรี 

 
อาการหรือโรค วิงเวียนศีรษะ  หนา้มืด  เวลามีอาการจะนอนไม่ได ้  จะมีอาการวิงเวียน  

มีลกัษณะเหมือนบา้นหมุน ซึ� งเป็นอาการป่วยที�ทรมารมาก เพราะไม่สามารถนอนได ้เจ็บป่วยดว้ย
โรคนี7มาหลายปี และไม่รู้จะรักษาอยา่งไร แพทยแ์ผนปัจจุบนัก็ไม่สามารถรักษาได ้ 

วธีิแกไ้ขต่อมาขา้พเจา้ไดม้าเรียนรู้ เรื�องสมดุลร้อนเยน็ของศาสตร์การแพทยว์ิถีธรรมของ
อาจารยห์มอเขียว จึงวิเคราะห์อาการป่วยของมารดาไดว้่าเกิดจากภาวะร้อนเกิน เนื�องจากมารดา
ชอบรับประทานอาหารรสจดั โดยเฉพาะเค็มและเผด็จดัจึงไดแ้นะนาํให้ลดเนื7อสัตว ์และอาหารรส
จดัลง ทาํนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดดื�ม โดยใชย้า่นาง ใบเตยเป็นหลกั (ที�บา้นหาง่าย) เพื�อปรับสมดุล
ลดความร้อน ในร่างกายที�ถ่ายเทไปที�บริเวณศีรษะมากจึงทาํให้เกิดอาการวิงเวียน บา้นหมุน เพราะ
ความร้อนระบายออกไม่ทนั เมื�อทาํการบาํบดัรักษาอาการดงักล่าว อาการก็ดีขึ7นเรื� อย ๆ ปัจจุบนั
มารดาของขา้พเจา้ ไม่มีอาการวงิเวยีนบา้นหมุนอีกเลย 

(สมยั ขาํเจริญ. สัมภาษณ์ 2555, พฤษภาคม) 
 

 
12. จิตอาสา: นายคมเวช หงส์เชิดชยั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
กรณีศึกษาที� 
3.376 คุณแม่หงส์ แซ่ลิ7ม 
หญิงไทย อายุ 90 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 



1624 
 

อาการหรือโรค มีอาการไขสู้งตวัร้อนมาก แขน ขาอ่อนแรง นอนซม 2 วนั 
การแกไ้ข   ใหดื้�มนํ7าสกดัฤทธิM เยน็ผสมนํ7าดื�มแทนนํ7า ทาํกวัซาที�ศีรษะลาํคอ และแผน่หลงั

อยา่งเบา ๆ ออกแรงนอ้ย พอรู้สึกสบาย 
หลงัการรักษา อาการตวัร้อนหายไป และเริ�มสดชื�นมีแรงตามแขนขาเบากายสบาย  

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.377 คุณแม่อนงค ์สุวรรณมาลี 
หญิงไทย อายุ 85 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค โรค นอนไม่หลบั มีอาการตวัร้อนเป็นไขเ้ป็นผื�นคนัไม่สบายตามตวั 
การแกไ้ข  ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดแทนนํ7 าทั7งวนั  ใชน้ํ7 าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดผสมนํ7 าอาบ 

และเช็ดตวัเวลามีไขใ้ชน้ํ7ามนัเขียว ทา ถู สูบดม ทาํใหรู้้สึกสบายผอ่นคลายสดชื�น 
หลงัการรักษา อาการดีขึ7นมีความสุขสบายกายขึ7น เบากายสบายมีกาํลงัมีความผาสุก 
หลงัการรักษา ความดนัลดเหลือ 130 นํ7 าหนกัตวัเหลือ 90 กิโลกรัม มีความสบายเบากาย 

มีความสุข อาการแพฝุ้่ นหายไป เลิกไดท้ั7งเหลา้และบุหรี�ในเวลา 1 ปี ที�ดูแลสุขภาพ 
  

 
กรณีศึกษาที� 
3.378 นายสมชาย ทวคีงศกัดิM  
ชายไทย 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค อาการของโรค ความคนั ไขมนั เบาหวานสูง 208 ชอบกินของหวาน  
กินขา้วต่อมื7อเยอะมาก 

การแก้ไข  ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM สดก่อนอาหาร ดื�มแทนนํ7 าหลังจากดื�มได้ระยะหนึ� ง 
นํ7 าตาลลดเหลือ 165 ดื�มแล้วดีขึ7น เลยดื�มเป็นประจาํ และควบคุมเรื�องอาหาร กินผกัมาก เนื7อสัตว์
ลดลง 
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หลงัการรักษา นํ7าตาลไม่สูงขึ7นอีกเป็นที�พอใจ มีความสบายตวัขึ7น แข็งแรงและไดป้ฏิบติั
ดงัเช่นนี7 เสมอมา 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.379 นางวนัทอง พฤกษาวนั 
หญิงไทย อาย ุ57 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค  ความดนั ไขมนั เบาหวาน 208 ชอบกินของหวาน กินขา้วมาก 
การแก้ไข  ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM สดก่อนอาหาร ดื�มแทนนํ7 า หลงัจากนั7นไปตรวจวดัค่า

นํ7าตาล ลดเหลือ 130 
หลงัการรักษา  มีความสบายตวัมากขึ7น  มีความผาสุกมากขึ7น 

 

 
กรณีศึกษาที� 
3.380 คุณนิดล โด่งดงั 
หญิงไทย อาย ุ36 ปี 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

อาการหรือโรค ความดนั 200-210 แพฝุ้่ น ไขมนั กินเหลา้ สูบบุหรี�  นํ7าหนกัตวั 100 กิโลกรัม 
การแกไ้ข  ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด  ทาํดีทอ็กซ์ทุกวนัดว้ยนํ7าเปล่า 
หลงัการรักษา ความดนัลดเหลือ 130 นํ7าหนกัตวัเหลือ 90 กิโลกรัม มีความสบายเบากาย 

มีความสุข อาการแพฝุ้่ นหายไป เลิกไดท้ั7งเหลา้และบุหรี�  ในเวลา 1 ปี ที�ดูแลสุขภาพ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.381 นางสาวสุวรรณ แซ่จอง 
หญิงไทยอายุ 49 ปี 
จงัหวดัสงขลา 
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อาการหรือโรค  เป็นแผลมีหนองในปาก ก่อนหนา้นี7ทานยาแกอ้บัแสบมาหลายวนั แต่อาการ 
ไม่ดีขึ7น 

การแกไ้ข ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สดแทนนํ7 า และอมนํ7 าสกดัฤทธิM เยน็บ่อย ๆ ทานอาหาร
รสจืด (ขา้วตม้โรยเกลือเล็กนอ้ย) 

หลงัการรักษา วนัรุ่งขึ7นอาการทุเลาขึ7น แผลที�เป็นหนองแห้ง อาการแผลในปากหายเป็น
ปกติ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.382 นางสาวนงลกัษณ์ ยงพานิช 
หญิงไทย อายุ 57 ปี 
จงัหวดัอุตรดิตถ ์
  

อาการหรือโรค  ภูมิแพ ้มีนํ7ามูกใสทุกครั7 งที�อาบนํ7าเชา้-เยน็มาประมาณ 40 ปี ทอ้งอืด แก๊ส
ในกระเพาอาหารเป็นมาประมาณ 5 ปี ปวดบ่าและคอดา้นซา้ยเป็นมาประมาณ 5 ปี 

การแกไ้ข  ดื�มนํ7าสมุนไพรฤทธิM เยน็สด นํ7าปัสสาวะ รับประทานอาหารในค่ายตลอด 7 วนั 
ดื�มนํ7 าสมุนไพรฤทธิM เย็นสดผสมนํ7 ามนัเขียว เคี7 ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน ทาํกวัซาที�คอและ 
บ่าดา้นซา้ย โยคะกดจุดลมปราณ ทาํใจไม่เครียด 

หลงัการรักษา อาการภูมิแพมี้นํ7ามูกใสหายไป ไม่มีนํ7ามูกอีกเลย 
อาการทอ้งอืดดีขึ7น 
อาการปวดบ่า และคอ ทุเลาขึ7นมาก จากการดูแลในค่ายเพียง 7 วนั 

 

 
13. จิตอาสา: คุณพรทิพย ์โพธิคามบาํรุง รัฐซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
กรณีศึกษาที� 
3.383 คุณไฮลานิ วลัเล่ (Hailani Valle) 
หญิง อายุราว 45 ปี 
เกาะฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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อาการหรือโรค  ขอ้เทา้ซา้ยหกัเนื�องจากหกลม้ ทาํใหบ้าดเจบ็เรื7อรัง 4-5 ปี 
การแกไ้ข  กวัซา นาํผกับุง้จีนไปปั�นแลว้ผสมกบัผงถ่าน เพื�อใชพ้อกหวัเข่าและขอ้เทา้  

ใชน้ํ7ามนัเขียวนวดถูทาบริเวณที�มีอาการบาดเจบ็ 
ผลหลงัการรักษาสุขภาพร่างกายดีขึ7นใน 2-3 วนั ความเจ็บปวดบวมบริเวณหัวเข่าและ 

เทา้หายไป สามารถเดินเหินไดเ้หมือนคนปกติ คุณไฮลานิ วลัเล่ (Hailani Valle) อายุราว 45 ปี  
มีอาการเจ็บป่วย ขอ้เทา้ซ้ายหกัเนื�องจากหกลม้ ทาํให้บาดเจ็บเรื7 อรัง ตอ้งหยุดงานเพื�อรักษาตวันาน
เกือบปี  เวลาเดินต้องทิ7งนํ7 าหนักตวัไปทางด้านขวา ทาํให้เข่าขวาเกิดอาการบวมและเจ็บปวด  
ไม่สามารถเดินขึ7นลงบนัไดได ้ดงัเช่นคนปกติ ตอ้งอาศยัลิฟท์ขึ7นลงภายในอาคาร อาการดงักล่าว
เรื7อรังมานานถึง 4-5 ปี เธอไดเ้ขา้รับการรักษาจากแพทยแ์ผนปัจจุบนั อาการดงักล่าวยงัอยูใ่นอาการ
ทรงตวั จากอาการเจ็บป่วยดงักล่าวนี7  ส่งผลให้สูญเสียบุคลิกภาพ อีกทั7งสุขภาพกายและจิตเสื�อม
โทรม เนื�องจากเคลื�อนไหวไปมาไม่สะดวก 

ในเดือนสิงหาคม 2556 ผูป่้วยไดรั้บคาํแนะนาํจากเพื�อนร่วมงาน ให้เขา้รับคาํปรึกษาและ
การบาํบดัจากผูเ้ขียน จากนั7นในเบื7องต้น ผูเ้ขียนได้แนะนาํให้ทาํกัวซา เพื�อให้อวยัวะบริเวณที�
บาดเจบ็ตื�นตวัและกระตุน้ใหร่้างกายบาํบดัรักษาอวยัวะส่วนนั7น อีกทั7งไดแ้นะนาํให้นาํผกับุง้มาปั�น
จนเละผสมกบัผงถ่าน คลุกเคล้าให้เขา้กนัเหมือนขี7 โคลน ทาโปะบริเวณหัวเข่าและขอ้เทา้ขา้งที�
บาดเจบ็ ทิ7งไวป้ระมาณ 30-45 นาที เพื�อดูดซบัพิษร้ายออกจากร่างกาย นอกจากนั7นแลว้ ผูเ้ขียนยงัได้
มอบนํ7 ามนัเขียว ใชน้วดถูทาบริเวณที�มีอาการบาดเจ็บ หลงัจากนั7น 2-3 วนั ผูป่้วยไดบ้อกเล่าดว้ย
ความดีใจว่า สุขภาพร่างกายดีขึ7 น ความเจ็บปวดบวมบริเวณหัวเข่าและข้อเท้าหายไป สามารถ
เดินเหินไดเ้หมือนคนปกติ 

นอกจากนี7  คุณไฮลานิ ไดป้ระสบปัญหาสุขภาพจากอาการไอ และระคายเคืองในลาํคอ 
ผูเ้ขียนไดแ้นะนาํให้ใชย้าเขียว 2-3 หยดผสมในนํ7 าดื�ม หลงัจากนั7น ผูป่้วยไดก้ลบัมาเล่าให้ผูเ้ขียน 
ฟังว่า หลังจากดื�มนํ7 าผสมยาเขียวแล้ว อาการไอและระคายเคืองในลําคอหายไปเป็นปลิดทิ7ง  
เธอสามารถไปร่วมงานสโมสรร้องรําทาํเพลงที�จดัขึ7นในวนันั7น ไดรั้บความสุขสนุกสนานมาก 

นอกจากนั7นแลว้ คุณไฮลานิ เธอมีภูมิลาํเนาเกิดอยูที่�หมู่เกาะฮาวาย กลางมหาสมุทรแปซิฟิก 
ที�มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื7น แสงแดดแผดกล้าและลมแรง ส่งผลให้ผิวหน้าหยาบกร้าน เธอได้
บาํบดัรักษาทั7งครีมสมุนไพรและหยกูยาจากแพทยแ์ผนปัจจุบนั สูญเสียเงินทองไปมากมาย แต่ยงั 
ไม่บรรลุผลเป็นที�น่าพอใจ เมื�อเธอไดข้อรับคาํปรึกษาจากผูเ้ขียน จึงไดแ้นะนาํให้ใช้ผกับุง้ปั�นกบั
แตงกวาผสมกบัแป้ง หรือผงถ่าน ใช้พอกหน้าทิ7งไวป้ระมาณ 30-45 นาที แลว้ลา้งหน้าดว้ยนํ7 าสะอาด  
ในวนัรุ่งขึ7น เธอไดแ้จง้ผลว่า ผิวหน้าที�หยาบกร้านสะอาดนุ่มนวลขึ7น เธอพอใจและยินดีที�จะใช้
ส่วนผสมสมุนไพรดงักล่าว บาํรุงรักษาผวิพรรณของเธอตลอดไป 
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คุณไฮลานิ จึงเป็นตวัอย่างหนึ� งของผูที้�ประสบความสําเร็จ จากการรักษาโรคภยั และ
บาํรุงสุขภาพร่างกายดว้ยสมุนไพรจากธรรมชาติ  ทุกวนันี7 เธอไดรั้บความสุขและสนุกกบัการทาํงาน 
ผูเ้ขียนไดส้ร้างมิตรภาพและไดเ้พื�อนร่วมงานที�ดีอีกคนหนึ�ง 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.384 คุณมาริโอ อคัคนัเจลิส (Mario Arcangeles) 
ชายชาวฟิลิปปินส์ อาย ุ45 ปี  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การแกไ้ข กวัซา นาํผกับุง้จีนไปปั�นแลว้ผสมกบัผงถ่าน เพื�อใชพ้อก ใชน้ํ7 ามนัเขียวนวดถู
ทาบริเวณที�มีอาการบาดเจบ็ 

ผลหลงัการรักษาภายในเวลาไม่กี�วนั อาการทุกขท์รมารจากอาการปวดบวมหายเป็นปลิดทิ7ง 
คุณมาริโอ อคัคนัเจลิส (Mario Arcangeles) อายุ 45 ปี เชื7อสายฟิลิปปินส์ ผูป่้วยเล่าวา่ ในช่วงเรียน
ชั7นไฮสกูล ชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลและประสบอุบติัเหตุขาซ้ายหัก เข่าและขอ้มือเคล็ด เวลา
เคลื�อนไหวตอ้งถ่ายนํ7าหนกัตวัมาทางดา้นขวา ทาํใหเ้ข่าขวาเสื�อม มีอาการปวดและมึนชา 

ผูเ้ขียนเคยแนะนาํวิธีบาํบดัรักษาไวต้ั7งแต่ปีก่อน ให้ผูป่้วยทาํกวัซาและใช้ผกับุง้ปั�นผสม 
ผงถ่านพอกบริเวณเข่าที�มีอาการปวด แต่ผูป่้วยไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพตามคาํแนะนาํ กลบันาํเอาผกับุง้
ไปปรุงอาหารรับประทาน โดยเขา้ใจว่าน่าจะหายเจ็บป่วยได้เหมือนกนั ต่อมาเมื�ออาการไม่ดีขึ7น  
จึงไดป้รึกษาผูเ้ขียน และนาํขอ้แนะนาํไปปฏิบติัใหม่ให้ถูกตอ้ง พร้อมกบัไดรั้บนํ7 ามนัเขียวไปช่วย 
ถูทาบีบนวด ภายในเวลาไม่กี�วนัอาการทุกขท์รมารจากอาการปวดบวมหายเป็นปลิดทิ7ง คุณมาริโอ 
จึงเป็นบุคคลตวัอยา่งอีกท่านหนึ� งที�ประสบความสําเร็จจากการรักษาดว้ยยาสมุนไพรแผนโบราณ 
ผูป่้วยไดรั้บความสุขและพอใจกบัผลของการรักษาอีกดว้ย 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.385 คุณรีน่า อุ่นวงศ ์(Rena Ounvong) 
หญิงไทย อาย ุ40 ปี เชื7อสายไทย 
ที�อยู ่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  

อาการหรือโรค ปวดศีรษะและปวดลูกตาอยา่งรุนแรง 
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การแกไ้ข ให้สูดดมและทานํ7 ามนัเขียวบริเวณศีรษะที�มีอาการเจ็บปวด ใช้นํ7 าสกดัย่านาง
หยอดตาและผสมนํ7าดื�ม 

ผลหลงัการรักษาไม่ถึง 1 ชั�วโมง อาการปวดศีรษะและปวดตาหายเป็นปลิดทิ7ง 
คุณรีน่า อุ่นวงศ ์( Rena Ounvong ) อาย ุ40 ปี เชื7อสายไทย บุตรสาวของคุณสนอง อุ่นวงศ ์

นักประพนัธ์เพลงไทดาํรําพนั อนัลือลั�นในอดีต มีอาการปวดศีรษะและปวดลูกตาอย่างรุนแรง 
สาเหตุมาจากการเดินทางไปมาระหว่างบา้นพกัที�ฮาวาย อนัเป็นถิ�นที�ทาํงานเดิมกบัสถานที�ทาํงาน
แห่งใหม่ที�สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกทุกสัปดาห์ ความแตกต่างของโซนเวลาต่างกนั 3 ชั�วโมง 
ทาํใหร่้างกายปรับตวัไม่ทนั ส่งผลใหสุ้ขภาพร่างกายทรุดโทรม 

ผูเ้ขียนไดม้อบนํ7 ามนัเขียว สําหรับใช้สูดดมและทาขมบับริเวณศีรษะที�มีอาการเจ็บปวด 
อีกทั7งให้ใช้นํ7 าสกดัใบย่านาง ใช้หยอดตาและผสมนํ7 าดื�ม เพื�อให้ร่างกายปรับสภาพความสมดุล 
หลงัจากนั7น เพียงแค่เวลาไม่ถึง 1 ชั�วโมง ผูป่้วยแจง้วา่อาการปวดศีรษะและปวดตาหายเป็นปลิดทิ7ง 
ผูเ้ขียนไดม้อบนํ7 าใบย่านางให้อีก 1 แกลลอน เพื�อใช้บาํบดัรักษาอาการให้ต่อเนื�อง ปัจจุบนันี7  คุณรีน่า 
หายจากอาการเจบ็ป่วยเรื7อรัง สามารถทาํงานและดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งปกติสุข 

 
กรณีศึกษาที� 
3.386 คิมเบอร์ลี� ออง (Kimberly Aung) 
หญิงหมา้ยเชื7อสายพม่า สัญชาติอเมริกนั อาย ุ57 ปี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

อาการหรือโรค ปากเบี7ยวดา้นขวาดึงกลา้มเนื7อตาขา้งขวา จนปิดสนิทและมีนํ7าตาไหลซึม
ตลอดเวลา 

การแกไ้ข  กวัซาประมาณ 1 ชั�วโมง ใชธ้รรมะ 
ผลหลงัการรักษาชั�วโมงถดัมา คนไขบ้อกวา่ Tip !! Thank you so much. I can open my 

eyes now !!ใบหน้าขา้งขวาที�เคยบิดเบี7ยวไดก้ลบัคืนเขา้สู่ภาวะเกือบปกติและนํ7 าตาที�เคยไหลซึม
ออกอยูต่ลอดเวลาก็หยดุหายเป็นปลิดทิ7ง ระยะเวลาเพียงแค่ชั�วโมงเดียว วนัถดัมาไดก้วัซาอีกราวครึ� ง
ชั�วโมง หลงัจากนั7นอีกไม่กี�วนัอาการปากเบี7ยวหายเป็นปลิดทิ7งแลว้ สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนยิ�ง
กวา่เก่า สามารถใชป้ากเคี7ยวรับประทานไดแ้ละใบหนา้หายจากอาการมึนชาเมื�อ 2 สัปดาห์ที�ผา่นมา 
ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสใหค้วามช่วยเหลือเพื�อนร่วมงานที�เจบ็ป่วย โดยใชว้ชิาแพทยแ์ผนจีนที�เรียกวา่ “กวั
ซา” หรือการขดูอวยัวะร่างกายภายนอก โดยใชช้อ้นไม ้หรือไมพ้ายที�เหลาให้กลมกลึงขนาดเหมาะมือ 
เพื�อขบัไล่เลือดลม และกระตุน้ภูมิคุม้กนัของร่างกายใหท้าํงานไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ อีกทั7งยงัสามารถ
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ขจดัพิษ หรืออีกนยัหนึ�งก็คือสารเคมีแร่ธาตุส่วนเกินที�ร่างกายไม่ตอ้งการ ให้ซึมผ่าน ผิวหนงัออกจาก
ร่างกายอีกดว้ย 

เพื�อนร่วมงานของผูเ้ขียนชื�อ คิมเบอร์ลี� ออง (Kimberly Aung) หญิงหมา้ย เชื7อสายพม่า 
สัญชาติอเมริกนั อายปัุจจุบนั 57 ปี 

คิมเบอร์ลี�ทาํงานสายการบินยไูนเต็ด แอร์ไลส์ อยู่ที�สนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโก
ร่วมกบัผูเ้ขียน ในแผนกบริการลูกคา้ระดบั วีไอพี. อายุงานร่วม 17 ปีแล้ว แมว้่าจะมีรายได้ถึง 
100,000 กว่าเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี แต่เธอยงัคงทาํงานหามรุ่งหามคํ�าและทาํงานล่วงเวลา เพื�อหา
รายได้มาจุนเจือครอบครัวอยู่เสมอ อีกทั7 งงานประจําที� มีความรับผิดชอบสูงขึ7 น ส่งผลให้เกิด
ความเครียด หงุดหงิดบ่นรําคาญอยูเ่สมอ จากเดิมที�มีโรคร้ายรุมเร้าทั7งโรคเบาหวานและโรคกระดูกพรุน 
อยูแ่ลว้ จนเมื�อ 1 เดือนที�ผา่นมาจึงไดโ้รคปากเบี7ยวเพิ�มเติมเขา้มาอีกโรคหนึ�งดว้ย คิมเบอร์ลี�มีอาการ
ปากเบี7ยวดา้นขวาดึงกลา้มเนื7อตาขา้งขวาจนปิดสนิทและมีนํ7 าตาไหลซึมตลอดเวลา รวมทั7งมีอาการ
ปวดศีรษะ หน้ามึนชา เคี7 ยวอาหารไม่ได้อีกด้วย ในระยะนั7น เธอได้เข้ารับการตรวจรักษาจาก 
แพทยแ์ผนปัจจุบนัอยู่ระหว่างการตรวจวินยัฉัยหาสาเหตุของโรค โดยการสแกนสมองและตรวจเลือด 
ผลการรักษายงัไม่คืบหนา้แต่อยา่งใด 

การบาํบดัรักษาและผลที�ไดรั้บ 

ผูเ้ขียนสังเกตเห็นวา่คิมเบอร์ลี�ประสบกบัความทุกขเ์ป็นอยา่งมาก ตอ้งคอยหลบเลี�ยงอาํพราง
หนา้ตาที�บิดเบี7ยวผิดรูปจากเพื�อนร่วมงานและลูกคา้อยูต่ลอดเวลา เมื�อไดโ้อกาสอนัสมควร ผูเ้ขียน
จึงได้พบปะพูดคุยและเสนอให้ความช่วยเหลือ ด้วยเหตุที�คิมเบอร์ลี�มีความคุน้เคยรักใคร่นับถือ
ผูเ้ขียน เธอจึงได้ตอบรับเข้าบาํบดัรักษาด้วยวิธีกัวซาด้วยความเต็มใจ ในวนัแรกนั7น ผูเ้ขียนได้
วินิจฉัยว่าอาการปากเบี7 ยวและอาการขา้งเคียงเกิดจากความเครียดสะสมรุนแรง ส่งผลให้ระบบ
ประสาทสั�งงานไปยงักลา้มเนื7อให้ดึงรั7 งผิดปกติ อนัเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง “กาย” กบั “จิต” ใน
หลกัธรรมตามหลกัพระพุทธศาสนานั�นเอง เมื�อพิจารณาเห็นวา่ “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” ดงันี7 แลว้ 
การบาํบดัรักษาโรคปากเบี7ยวตอ้งบาํบดัทางกายภาพและทางจิต หรือรูปกบันามควบคู่กนัไปดว้ย  
จึงจะไดผ้ลชะงดั 

ผูเ้ขียนไดแ้นะนาํคิมเบอร์ลี�ใหก้าํหนดจิตภาวนา โดยให้เปลี�ยนวิธีคิดเสียใหม่ให้เกิดสัมมาทิฏฐิ
รู้เห็นโลกไปตามสภาพความเป็นจริง ดว้ยเหตุที�โลกและสกลจกัรวาลประกอบดว้ยธาตุ 4 ไดแ้ก่  
ดิน นํ7า ลม ไฟ หรือชื�อในทางวทิยาศาสตร์ปัจจุบนัเรียกวา่ ของแขง็ ของเหลว ก๊าซและพลงังาน ก็ให้
ความหมายดุจเดียวกนั อนัวา่ธาตุนี7 เป็นส่วนที�พิจารณากาํหนดในส่วนของ “รูป” ซึ� งเป็นส่วนหนึ� ง
ในขนัธ์ 5 ที�แยกย่อยการพิจารณาตวัตนคนสัตวเ์ป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ รูป เวทนา สัญญา สังขารและ
วิญญาณ โดยขนัธ์ 5 นี7 กาํหนดย่อให้เป็น 2 ส่วน คือ “รูป” และอีก 4 ส่วนที�เหลือเรียกรวมกนัว่า 
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“นาม” ในส่วนของนามนี7ผูเ้ขียนจะยงัไม่แนะนาํให้พิจารณาแยกยอ่ยในรายละเอียด ดว้ยเหตุที�เป็น
ภูมิธรรมของพระอริยเจา้ที�จะละวางในส่วนนี7  

ในเบื7องตน้สําหรับปุถุชนคนธรรมดา ควรพิจารณาจากหยาบไปหาละเอียด โดยเริ�มที�รูป
สมบติันี7 ก่อน เพราะสามารถสัมผสัรับรู้และสําคญัผิดยึดติดว่าเป็นตวัตนเราเขา ชัดเจนกว่าส่วน 
ที�เป็นนามธรรม และมีวธีิเจริญวปัิสสนากรรมฐานใหเ้กิดสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบตามแนวทางการ
ภาวนา ดุจเดียวกนัทั7งการพิจารณารูปและการพิจารณานาม ทั7งนี7  รูปและนามต่างตกอยูใ่น “ไตรลกัษณ์” 
3 ประการเหมือนกนั ไดแ้ก่ อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา หรือสภาพความไม่เที�ยงแตกดบัไปตามธรรมชาติ 
สภาพที�ควบคุมไดย้าก และสภาพที�ไม่มีตวัตนของวตัถุธรรมทั7งหลายทั7งปวง 

ผูป้ฏิบติัภาวนาควรหมั�นสอนจิตให้รู้เห็นและยอมรับตามสภาพความเป็นจริง เพื�อคลาย
ความยึดมั�นถือมั�นจากอตัตาตวัตนเราเขา ให้รู้เห็นวา่วตัถุธาตุทั7งหลายจะรวมตวักนัชั�วระยะเวลาหนึ� ง
ก่อตัวเป็นรูปแล้วตั7 งสมมตินามเรียกว่า นาย ก. หรือ นาง ข. หรือ โต๊ะ ม้านั�ง เตียงตั�งทุกชนิด 
ทั7งหมดนี7ลว้นถือกาํเนิดเกิดมาจากธาตุ 4 ดิน นํ7 า ลม ไฟ สลบัหมุนเวียนเปลี�ยนอาศยัก่อเกิดเป็นรูป
และแตกดับไปเช่นนี7 ตลอดมหาอสงไขยกัป การสําคญัผิดว่าวตัถุธาตุเหล่านี7 เป็นตวัตนของเรา  
หรือทรัพยส์มบติัของเรายอ่มนาํมาซึ� งความทุกข ์ดว้ยเหตุที�วตัถุสมบติัทั7งหลายลว้นเป็นดั�งภาพมายา
ที�ผลดัเปลี�ยนหมุนเวียนกนันาํมาใช ้หาไดเ้ป็นสมบติัติดตามตวัของผูใ้ดผูห้นึ� งไปตลอดทุกกปักลัป์ 
ก็หาไม่ หากแต่เกิดจากความหลงละโมบโลภมาก อนัเป็นกิเลสตณัหา ลากพาจิตใจให้หลงผิดไป
จากสภาพความเป็นจริง ในขณะที�มีชีวิตอยู่ก็ให้รําลึกว่าวตัถุธาตุเหล่านี7  สักแต่ว่าใช้เป็นเครื�องอยู่
เครื�องอาศยัชั�วครู่ชั�วยาม เมื�อชาํรุดผุพงัก็บาํรุงซ่อมแซมไปตามอตัภาพ ครั7 นถึงที�สุดมีเหตุปัจจยัให้
แตกดบัไปตามธรรมชาติ ผูป้ฏิบติัธรรมยอ่มตอ้งมีสัมมาทิฏฐิ เป็นเครื�องกาํกบัรักษาจิตใจ มิให้เศร้า
โศกไปกบัโลกธรรมนั7น การพิจารณาตามขั7นตอนดงักล่าวนี7  ตอ้งพิจารณาให้เกิดความแยบคายอยู่
เสมอ จนกวา่จิตจะฉลาด รู้เห็นเป็นไปตามสภาพความเป็นจริง ที�มิอาจปฏิเสธได ้เมื�อจิตฉลาดรู้เห็น
เป็นสัมมาทิฏฐิแลว้ ย่อมคลายจากความยึดมั�นถือมั�น บรรลุคุณธรรมตามสมควรแก่ฐานะของตน  
อนัเป็นการเจริญธรรมตามหลกัอริยสัจจ ์4 

ในระหวา่งการบาํบดักวัซาช่วงพกัเที�ยง ผูเ้ขียนไดแ้นะนาํใหคิ้มเบอร์ลี�ไดพ้ิจารณาตริตรอง 
หรือกาํหนดจิตภาวนาไปตามลาํดบัดงักล่าวขา้งตน้ ตามอริยอฏัฐงัคิกมรรค หรือมรรค 8 อนัเป็น
หนทางในการดบัทุกข ์8 ประการ คือ เห็นชอบ ดาํริชอบ เจรจาชอบ ทาํการชอบ เลี7ยงชีพชอบ เพียรชอบ 
ระลึกชอบและตั7งจิตมั�นชอบ มรรค 8 นี7ยงัยน่ยอ่ลงเป็นหมวดปัญญา ศีลและสมาธิตามลาํดบั เมื�อ
ผูรั้บการบาํบดัไดใ้ชปั้ญญาพิจารณาตริตรองไปตามหลกัธรรม ดว้ยความจดจ่ออยา่งต่อเนื�อง จนจิตรู้
เห็นมั�นคงตามหลกัความเป็นจริง จึงเป็นการเจริญภาวนาครบองค ์ 8 ตามเยี�ยงอยา่งของพระอริยเจา้ 
ผูท้รงคุณอนัประเสริฐทุกประการ 
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การเสนอแนะอรรถธรรมดงักล่าวนั7น ผูเ้ขียนถือว่าไดส้นองคุณครูบาอาจารยห์ลวงพ่อ
พระอาจารย์ทูล ขิปปปัญโญ ที�ได้มีเมตตาอนุเคราะห์อบรมสั�งสอนให้แก่สัตว์ผูต้กทุกข์ได้ยาก  
ให้พบหนทางสว่างตามวิถีพุทธที�ผูเ้ขียนแสวงหาคาํตอบมาตลอดชั�วชีวิต โดยผูเ้ขียนไดถ่้ายทอด
แนะนาํให้แก่หมู่มิตรสหายที�เคารพศรัทธา ให้รู้เช่นเห็นตามดว้ยอาํนาจวาสนาบารมีของแต่ละคน  
ในชั�วขณะที�ผูเ้ขียนได้ขูดศีรษะและขูดใบหน้าของคิมเบอร์ลี�ตามหลกักวัซา ภายในห้องพกัรวมของ
พนกังานอยู่นั7น ทั7งผูเ้ขียนและผูรั้บการบาํบดัไดก้าํหนดจิตเจริญภาวนาไปพร้อมกนัดว้ย โดยปกติ
แลว้ในบริเวณหอ้งพกัแห่งนี7  บรรยากาศจะเตม็ไปดว้ยเสียงโขมงโฉงเฉงของเพื�อนร่วมงานที�เดินเขา้
ออกเป็นประจาํ แต่ในวนันั7นเพื�อนร่วมงานทุกคนดูเหมือนจะไดส้ัมผสัรับรู้ถึงการบาํบดัรักษาที�สงบ
สํารวมในครั7 งนี7  ภายในห้องจึงเงียบสงบตลอดระยะเวลาหนึ� งชั�วโมงเต็มที� ผูเ้ขียนได้บาํบดัรักษา
ใหแ้ก่คิมเบอร์ลี�เห็นเป็นอศัจรรยอ์ยา่งยิ�ง 

ในระหวา่งการขดูกวัซา ผูเ้ขียนสามารถสัมผสัไดถึ้งธาตุไฟที�ร้อนระอุบริเวณใบหนา้และ
ศีรษะของคิมเบอร์ลี� อนัเป็นผลมาจากการถูกกระตุน้เลือดลมให้ไหลเวียนมายงับริเวณดงักล่าวและ
ระบบสัมผสัประสาทของผูเ้ขา้รับการบาํบดั ไดถู้กเร่งเร้าให้เขา้มาซ่อมแซมส่วนที�สึกหรอของร่างกาย 
เธอไดพ้ดูพึมพาํอยา่งแผว่เบาวา่ I feel so good and relaxed. ส่วนตวัผูเ้ขียนเองไดใ้ชพ้ลงังานไปมาก
พอสมควรจนเหงื�อชุ่มไปทั7งตวัเช่นเดียวกนั ต่อเมื�อไดเ้วลาทาํงานภาคบ่าย ผูเ้ขียนและคิมเบอร์ลี� 
ต่างแยกยา้ยกนัไปทาํงาน ครั7นเวลาล่วงไปประมาณเพียงครึ� งชั�วโมงถดัมา คิมเบอร์ลี�ไดว้ิ�งกลบัมาหา
ผูเ้ขียนดว้ยใบหนา้อนัเปี� ยมสุข พร้อมกบัระลํ�าระลกับอกวา่ Tip !! Thank you so much. I can open 
my eyes now !! ผูเ้ขียนสังเกตเห็นวา่ส่วนใบหนา้ขา้งขวาของคิมเบอร์ลี�ที�เคยบิดเบี7ยว ไดก้ลบัคืน 
เข้าสู่ภาวะเกือบปกติ และนํ7 าตาที�เคยไหลซึมออกอยู่ตลอดเวลาก็หยุดหายเป็นปลิดทิ7ง ถือเป็น
ปรากฎการณ์ที�มหัศจรรยม์าก ที�ผูป่้วยทางดา้นระบบประสาทเรื7 อรังมายาวนานนบัเดือน สามารถ
บาํบดัรักษาให้ทุเลาลงไดภ้ายในระยะเวลาเพียงแค่ชั�วโมงเดียว ในวนัถดัมา ผูเ้ขียนไดบ้าํบดัรักษา 
คิมเบอร์ลี�ดว้ยวธีิการเช่นเดิมอีกราวครึ� งชั�วโมง หลงัจากนั7นอีกเพียงไม่กี�วนัเธอบอกผูเ้ขียนวา่ตอนนี7
อาการปากเบี7 ยวหายเป็นปลิดทิ7งแล้ว สามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ�งกว่าเก่า สามารถใช้ปาก 
เคี7 ยวรับประทานได้ และใบหน้าหายจากอาการมึนชา ทุกวนันี7  คิมเบอร์ลี�กลบักลายเป็นคนร่าเริง 
ความเชื�อมั�นในตนเองกลบัมาเหมือนเดิม และสามารถทาํงานไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข 

ขอขอบคุณ คุณนิตยา บุญประสิทธิM  น้องสาวของผูเ้ขียนที�ให้คาํปรึกษาและมอบตาํรา  
“ถอดรหสัสุขภาพ เล่ม 3 มาเป็นหมอดูแลตวัเองกนัเถอะ” การบาํบดัรักษาดว้ยวิธีกวัซาของหมอเขียว 
หรือหมอใจเพชร กลา้จน ใหผู้เ้ขียนนาํไปใชอ้ยา่งไดผ้ลมา ณ ที�นี7ดว้ย. 
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ผูเ้ขียนผูใ้ห้การบาํบดัรักษาคิมเบอร์ลี� ในฐานะผูป่้วยที�เคยมีอาการปากเบี7ยว ไม่สามารถ
เคี7 ยวอาหารได้ ใบหน้ามึนชา ตาขา้งขวาปิดสนิทและมีนํ7 าตาไหลซึมตลอดเวลา ได้รับการบาํบดั 
รักษาดว้ยวธีิกวัซาจนหายเกือบเขา้สู่ภาวะปกติ ไดบ้นัทึกภาพร่วมกนัหลงัจากบาํบดัรักษาได ้1 วนั 
 

 
กรณีศึกษาที�  
3.387 คุณนิชา แมททิวส์ (Nisha Matthews) 
หญิง อายุราว 40 ปี เชื7อชาติอินเดีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

อาการหรือโรค ภูมิแพอ้ยา่งรุนแรง ทาํใหไ้อรุนแรง เจบ็คอ คนัตา นํ7ามูกไหล คดัจมูกมีไข ้
การแกไ้ข  ใหสู้ดดมนํ7ามนัเขียวและหยดใส่ปาก 2-3 หยด  
ผลหลงัการรักษา ทนัทีที�กลืนลงไปอาการไอ เจบ็คอ คนัตาและคดัจมูก นํ7 ามูกไหลหายไป

ในฉบัพลนั 
คุณนิชา แมททิวส์ อายรุาว 40 ปี เกิดที�ประเทศอินเดีย คุณนิชามีอาการภูมิแพอ้ยา่งรุนแรง 

เนื�องจากปีที�ผา่นมา มลรัฐแคลิฟอร์เนียไดเ้กิดฝุ่ นละอองเกสรจากพืชพรรณไมป้นเปื7 อนในอากาศใน
ปริมาณสูงมาก ทาํให้เกิดอาการไอรุนแรง เจ็บคอ คนัตา นํ7 ามูกไหล คดัจมูก อีกทั7งยงัมีอาการไข ้
ส่งผลให้ผูป่้วยสุขภาพร่างกายทรุดโทรม แมว้่าจะบาํบดัรักษาโดยกินยาแก้ภูมิแพข้องแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัก็ไม่ทุเลา อีกทั7งยงัทาํใหง่้วงซึมเซา อนัเป็นผลขา้งเคียงจากการใชย้า 

ผูเ้ขียนไดแ้นะนาํใหใ้ชน้ํ7ามนัเขียวสูดดมและหยดใส่ปาก 2-3 หยด พอคุณนิชากลืนลงไป
อาการไอ เจบ็คอ คนัตาและคดัจมูก นํ7ามูกไหลหายไปในฉบัพลนั สร้างความประหลาดใจให้แก่เธอ
เป็นอย่างมาก ในปัจจุบนั เธอไดพ้กนํ7 ามนัเขียวติดตวั เพื�อให้สามารถใช้ประโยชน์ไดต้ลอดเวลา
ตามที�ตอ้งการ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.388 คุณราเชนทราบา พาเทล (Rajendrabha Patel) 
ชายอินเดีย อาย ุ50 ปี  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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อาการหรือโรค โรคเบาหวานเรื7อรังอ่อนแรง หนา้ตาซีดเซียว เหนื�อยหอบ เนื�องจากกิน
อาหารไม่ได ้

การแกไ้ขแนะนาํ ใหน้าํนํ7ามนัเขียว 2-3 หยด ผสมกบันํ7าดื�ม ดื�มไปเรื�อย ๆ  จนกวา่อาการจะดีขึ7น 
ผลหลังการรักษา วนัรุ่งขึ7 น อาการปวดท้องหายสนิท สามารถรับประทานอาหารได ้

คุณราเชนทราบา พาเทล เพื�อนร่วมงานเรียกชื�อเขาสั7น ๆ ว่า อาร์เจ (RJ) อายุ 50 ปี เชื7อสายอินเดีย 
คุณอาร์เจ ป่วยเป็นโรคเบาหวานเรื7อรังมายาวนาน ตอ้งพกพามิเตอร์วดัระดบันํ7 าตาลในเลือดที�เอว
ตลอดเวลาและตอ้งฉีดยาควบคุมระดบันํ7าตาลดว้ยตนเอง ผูป่้วยมีกลิ�นยาระเหยออกจากปากและลม
หายใจรุนแรงมาก ในวนัที�พบกับผูเ้ขียนนั7 น คุณอาร์เจ อยู่ในอาการอ่อนแรง หน้าตาซีดเซียว  
เหนื�อยหอบ เนื�องจากกินอาหารไม่ได ้ตอ้งหยดุงานพกัรักษาตวัอยูถึ่ง 3 วนั 

ผูเ้ขียนไดม้อบนํ7 ามนัเขียวให้ 1 ขวดและแนะนาํให้ผสมกบันํ7 าดื�ม 2-3 หยด ดื�มในเวลาที�
กระหายจนกว่าอาการจะดีขึ7 น ในวนัรุ่งขึ7 น ผูป่้วยได้แจ้งว่าอาการปวดท้องหายสนิท สามารถ
รับประทานอาหารไดแ้ละไดแ้สดงขวดนํ7 าดื�มผสมยาเขียวที�พกติดตวัมาให้ผูเ้ขียนดูดว้ยความชื�นชม
ยนิดี จากนั7น ผูเ้ขียนไดม้อบนํ7าใบยา่นางให ้1 แกลลอน โดยแนะนาํให้ใชน้ํ7 าใบยา่นาง 1-2 ชอ้นโต๊ะ 
ผสมกบันํ7าดื�ม 1 แกว้ เพื�อใหร่้างกายปรับสภาพสมดุลและแนะนาํให้ละเวน้จากการบริโภคเนื7อสัตว ์
อนัจะส่งผลให้เกิดพิษภยัต่อร่างกาย คุณอาร์เจ เล่าให้ผูเ้ขียนฟังว่า ได้นาํนํ7 ามนัเขียวติดตวัไปให้
แพทยป์ระจาํตวัดู แพทยท์่านนั7นบอกวา่ยาสมุนไพรมีประโยชน์สามารถใชบ้าํบดัรักษาไดแ้ละแสดง
ความยินดีที�เขาได้ผลจากการรักษาด้วยยาเขียว แพทยท์่านนั7นบอกว่าโดยระเบียบขอ้บงัคบัและ
จรรยาบรรณแพทย ์เขาไม่สามารถแนะนาํให้ผูป่้วยใช้ยาสมุนไพรที�ไม่อยู่ในกลุ่มยาควบคุมของ
แพทยแ์ผนปัจจุบนัได ้หากเขาละเมิดต่อระเบียบขอ้บงัคบัอาจจะถูกยดึใบประกอบวชิาชีพได ้

ในปัจจุบัน คุณอาร์เจ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ขึ7 น สามารถรับประทานอาหารได้
ตามปกติ และกลิ�นยาฉุนเฉียวที�เคยระเหยออกจากปาก และระเหยออกจากลมหายใจหมดไป 
คุณอาร์เจ ไดก้ลบัมาทาํงานและดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งปกติสุขอีกครั7 งหนึ�ง 

 
 

กรณีศึกษาที� 
3.389 คุณซูซี� คิวลิวว ู(Susie Qiolevu) 
หญิง อายุราว 50 ปี เชื7อสายฟิจิ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
อาการหรือโรค ขอ้เทา้ขวามีอาการปวดบวมและอกัเสบ 
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การแกไ้ข  กวัซานาํผกับุง้จีนไปปั�นแลว้ผสมกบัผงถ่าน เพื�อใชพ้อก 
ผลหลงัการรักษาวนัรุ่งขึ7น อาการปวดหายไปและอาการบวมไดทุ้เลาลงจนเกือบเป็นปกติ 

แนะนาํใหแ้ช่มือแช่เทา้ในนํ7าอุ่นที�ผสมนํ7 ามนัเขียว 2-3 หยด`ภายใน 4-5 วนัอาการปวดบวมที�ขอ้เทา้
หายสนิทสามารถใส่รองเทา้คู่โปรดกลบัมาทาํงานไดต้ามปกติ 

คุณซูซี�  คิวลิววู (Susie Qiolevu) หรือเรียกชื�อสั7 น ๆ วา่ ซูซี�คิว (Susie Q) อายุราว 50 ปี  
เชื7อสายฟิจิ ขอ้เทา้ขวามีอาการปวดบวมและอกัเสบ ตอ้งใชผ้า้พนัขอ้เทา้ไวต้ลอดเวลา ไม่สามารถใส่
รองเท้ามาทาํงานได้ ผูป่้วยสันนิษฐานว่า อาการบวมอาจจะมาจากผลข้างเคียงของการกินยาอย่าง
ต่อเนื�องมายาวนานผูป่้วยได้ทราบข่าวจากเพื�อนร่วมงานถึงผลของการบาํบดัรักษาโรคด้วยยา
สมุนไพร จึงไดติ้ดต่อขอคาํแนะนาํจากผูเ้ขียน จากนั7น ผูเ้ขียนไดแ้นะนาํให้ทาํกวัซาและแนะนาํให้
ผูป่้วยจดัหาผกับุง้จีน นาํไปปั�นแลว้ผสมกบัผงถ่าน เพื�อใชพ้อกทาบริเวณขอ้เทา้ที�มีอาการปวดบวม 
ในวนัรุ่งขึ7 น ผูป่้วยแจ้งว่าอาการปวดหายไปแล้วและอาการบวมได้ทุเลาลงจนเกือบเป็นปกติ
หลงัจากนั7น ผูเ้ขียนไดแ้นะนาํให้แช่มือแช่เทา้ในนํ7 าอุ่นที�ผสมนํ7 ามนัเขียว 2-3 หยด โดยสลบักนัแช่
มือและเทา้ครั7 งละ 3 นาที แล้วยกมือและเทา้ออกมาพกั 3 นาที จากนั7น ให้กลบัไปแช่ใหม่ รวม 3 
รอบ ต่อการรักษา 1-2 ครั7 งต่อวนั หลงัจากนั7น คุณซูซี�คิว ไดล้าพกัร้อน 4-5 วนั เมื�อกลบัมาทาํงานได้
แจ้งผูเ้ขียนว่า อาการปวดบวมที�ข้อเท้าหายสนิทสามารถใส่รองเท้าคู่โปรดกลับมาทาํงานได้
ตามปกติ เธอพอใจต่อผลของการบาํบดัรักษา และขอบคุณผูเ้ขียนเป็นอยา่งมาก ที�ช่วยให้การดาํเนิน
ชีวติของเธอกลบัเขา้สู่ภาวะปกติสุข 

 
14. จิตอาสา: นางศรีสะอาด ศรีสุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษปัจจุบนั

ขา้ราชการบาํนาญปฏิบติังานเป็นพยาบาลให้คาํปรึกษาแก่ผูติ้ดเชื7อไวรัส HIV และผูป่้วยเอดส์ ที�
คลินิกนิรนาม ตั7งแต่ปี 2532-2544 

 
กรณีศึกษาที� 
3.390 กระถิน นามสมมติ 
เพศชาย อาย ุ24 ปี 
  

ชายหนุ่มอาย ุ24 ปี กาํลงัศึกษาระดบัเตรียมอุดมศึกษา มีปัจจยัเสี�ยงทางเพศสัมพนัธ์ซึ� งได้
มีการตรวจซํ7 าอีกครั7 งพร้อมนัดมาฟังผลครั7 งต่อไปซึ� งผลออกมายืนยนัจากศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทยน์ครราชสีมาว่า เป็น IFA Positiveในช่วงนั7นยงัไม่มียารักษาผูติ้ดเชื7อ HIV ดิฉันไดใ้ห้
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คาํแนะนาํเรื�องการดูแลสุขภาพและงดเวน้สิ�งเสพติด ตลอดจนการไม่รับเชื7อเพิ�ม รวมทั7งการมาตรวจ
ตามนดัอยา่งต่อเนื�อง เรื�องการตรวจเลือดซํ7 าที�คลินิกนิรนาม 

(ศรีสะอาด ศรีสุรินทร์. สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 29) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
3.391 พระผกักดู นามสมมติ  
เพศชาย 
  

พระภิกษุรูปหนึ� งเดินทางมาโรงพยาบาลโดยเทา้เปล่า มาตรวจเลือดซํ7 า โดยท่านเป็น 
ผูติ้ดเชื7อ HIV รายดงักล่าว ซึ� งผลการตรวจพบวา่ ผลเลือด HIV Negative หมายถึง ไม่มีเชื7อเอดส์ 
ในร่างกาย ในฐานะเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษารู้สึกดีใจปนกบัความตกใจวา่เป็นไปไดอ้ยา่งไร และกงัวลใจ
วา่ผลการตรวจผลเลือดครั7 งแรกของผูป่้วยผิดหรือไม่ ทั7งๆ ที�เป็นไปไม่ได ้เพราะก่อนบอกผลตรวจ
เลือดผูป่้วยนี7 เป็น HIV Positive ตอ้งมีการตรวจยืนยนัแล้วจากหน่วยงานพยาธิวิทยาจึงได้มี 
การสอบถามท่านว่า ท่านไปทาํอะไรมา ผลเลือดท่านจึงเป็นลบ ขณะแจง้ผลเลือดสีหน้าของท่าน
ปกติยิ7มไม่มีปฏิกิริยาอาการดีใจแบบสุด ๆ จากการสอบถามท่าน ท่านเป็นพระภิกษุวดัป่าอยู่ที�
จงัหวดัอุดรธานี และท่านเล่าให้ฟังว่า หลังจากรู้ว่าตนเองติดเชื7อก็ไม่ได้ไปศึกษาต่อและได้
ออกบวชเป็นพระภิกษุปฏิบตัิธรรมที�จ งัหวดัอุดรธานีโดยฉันอาหารเพียง มื7อ เดียวและ 
ฉันสมอดองกับนํ7 าปัสสาวะและไม่มีความเครียด กบัผลเลือดดงักล่าวดิฉันไดน้ดัให้ท่านมาตรวจ
เลือดซํ7 าอีกที�โรงพยาบาลบุรีรัมยแ์ต่ท่านไม่สามารถมาตรวจได ้จึงแนะนาํให้ไปโรงพยาบาลที�ท่าน
สะดวกรับบริการ จากกรณีดงักล่าวทาํใหดิ้ฉนัจดจาํไม่ลืมและไดแ้นะนาํให้ผูติ้ดเชื7อรายอื�น ๆ ทราบ
เพื�อเป็นทางเลือกในการรักษาและดูแลตนเอง 

(ศรีสะอาด ศรีสุรินทร์. สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 29) 
 

 
15. จิตอาสา: อื�น ๆ  

 
กรณีศึกษาที� 
3.392 แพร นามสมมติ  
หญิงไทย อายุ 50 ปี  
จงัหวดัมุกดาหาร 


