
 

 

 

 

 

1659 

3.2.3 บันทกึกลุ่มตัวอย่างจาก แบบบันทกึกรณีศึกษาผู้ดูแลสุขภาพตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.432 นายพายพั  นํ�าปาด นํ�ากลา้ ภูมิแพ ้   

3.433 อ.เบญจาวรรณ 
ทพัผดุง 

 หมอนไมป่้าซางบา้น
ปากคลอง 

เบาหวาน นํ�าสกดั สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
คุมอาหาร ดีทอ็กซ์ 

 

3.434 อ.เชิงศกัดิ3    ความดนั  เบาหวาน ดีทอ็กซ์ นํ�าตาลลด  ความดนัลด 

3.435 นางนนัทา 
ทิพยด์ว้ง 

 376 ดิสอาสน์  
ต.ท่าอิฐ 

คอเสื�อม ปวดไต กวัซาคอ  

3.436 น.ส.ดารณี  
ปั�นนพศรี 

 162 ท่าอิฐ เข่าเสื�อม ดีทอ็กซ์ 
กวัซาดว้ยนํ�ามนัเขียว 

คลายปวด 

3.437 นางอุทุมพร 
สีสา 

 324/2 ท่าอิฐ เมา มึน ปวดหวั  
นํ�าตาลในเลือด 

สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด  

3.438 นางบุญสนอง 
เอื�อจินดาพงษ ์

 404/1 9 ท่าอิฐ เบาหวาน พอกถ่าน ดื�มนํ�ายา่นาง  



 

 

 

1660 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.439 นางชวนทิพย ์
วนัมา 

 51/7 9 ท่าอิฐ 
บา้นเกาะกลาง 

วยัทอง นํ�าตาลสูง 
มึนศีรษะ เนื�องอก 

ดื�มนํ�าสกดั  
ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ดีทอ็กซ์ 

 

3.440 นายชิน วนัมา   ไขมนั ความดนั ดีทอ็กซ์ อาหารจืด  

3.441 นางเกษกานดา 
วงษสี์สุข 

 382  
บา้นเกาะกลาง 

ใกลต้าย   

3.442 นางพวงสุดา 
พุกประยรู 

 12/25 ท่าอิฐ 
บา้นเกาะกลาง 

อมัพฤกษ ์
เดินไม่ได ้

ดีทอ็กซ์ ออกกาํลงักาย 
คุมอาหาร 

ขี�จกัรยานได ้

3.443 คุณอุบนัเทิง 
ฉายา 

 8 ม.2 
บา้นมะขามป้อม
ตาํบลลบัแล 

ความดนัขึ�น 
เดินทรมาน 

ดื�มใบยา่นาง  
เช็ดตวัดว้ยนํ�าสมุนไพร 

55 นาที  
ความดนัลด 
เดินไดค้ล่อง 

3.444 นางอาํยวง  
แกว้หู 

 โรงพยาบาลลบัแล ความดนั ปวดตวั กวัซา 
กินนํ�ายา่นางตลอด 

ดีขึ�นอิ�มเอิบ 

3.445 นางศิริรัตน์  
ศรีลี 

 แม่พลูลบัแล 137  
ม.4 ตาํบลแม่พลู 

ไมเกรน 
กรดไหลยอ้น 

ดื�มนํ�ายา่นาง 2 เดือน 
เช็ดตวั กดจุดไหล่แขนโยคะ 

อาการดีขี�น 



 

 

 

 

 

1661 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.446 นางบงัโรย 
คาํเสน 

 64 ม.7  
แม่พลูลบัแล 

เหน็บชาปวดทั�งตวั 
ยกแขนไม่ขึ�น 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
กวัซาแขน ขา 

หายป่วย 
ยกแขนได ้

3.447 นางสุรินทร์ 
อินตาจอน 

 163/2 ม.2 
ลบัแลอุตรดิตถ์ 

เบาหวาน ดื�มยา่นาง 
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

 

3.448 นางกลั�น 
 คาํแสน 

 53 ม.4 ฝายหลวง 
ลบัแล 

ต่อมลูกหมาก ไต เก๊าท ์ ดื�มยา่นาง 
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

 

3.449 นายวง 
แกว้กุล 

 45/6 ม.5  
แม่พลู ลบัแล 

ความดนั   

3.450 นางมาย 
ประวติักลา้ 

 78 ม.5  
แม่พลู ลบัแล 

ความดนั   

3.451 นางกอบแกว้ 
มะตนั 

 48 ม.7 นํ�ารัด ตอ้ตา ยา่นางสกดัหยอดตา 
 

2 เดือนดีขึ�น 

3.452 นายสุทนั  
ลุยอน้ 

 58/4 ม.5 
ฝายหลวงสิบ 

เบาหวาน 
ความดนั 

ดื�มนํ�าสกดัยา่นาง 
นํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

 



 

 

 

1662 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.453 นายจาํรัส  
เพง็กนัชา 

 210 ม.2 ลบัแล เบาหวาน ลดอาหาร ดื�มนํ�ายา่นาง
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

 

3.454 นายแหวง  
ทตัดา 

 211 ม.3  
ฝายหลวง 

เก๊าทป์วดขา ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด  

3.455 นางสอด คนัผา  212/1 ม. 2  
บา้นแม่พลู 

ความดนัเบาหวาน   

3.456 สมบติั 
เสริญไทสง 

 หนองฟักทอง  
ต.โคกกลาง  
ลาํปลายมาศ บุรีรัมย ์

โดดเดี�ยว 
เดินทางลาํบาก 

ใหก้าํลงัใจพดูคุยดว้ย จิตใจดีขึ�น 

3.457 พดู สระรัมย ์  ไทรงามโคกกลาง 
ลาํปลายมาศ บุรีรัมย ์

กงัวล ใหก้าํลงัใจพดูคุยดว้ย จิตใจดีขึ�น 

3.458 เขียว โขงรัมย ์  189 ม.6 โคกกลาง 
ลาํปลายมาศ บุรีรัมย ์

บวมแดง  วนัดีขึ�น 

3.459 เจริญ  หนองฟักทอง 
ต.โคกกลาง 
ลาํปลายมาศ บุรีรัมย ์

กงัวล ใหก้าํลงัใจพดูคุยดว้ย จิตใจดีขึ�น 



 

 

 

 

 

1663 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.460 อุก๊  หนองโคนนอ้ย 
ต.โคกกลาง 
ลาํปลายมาศ บุรีรัมย ์

กงัวล ธรรมะ 
กดจุดลมปราณ 

จิตใจดีขึ�น 

3.461 เปน โขงรัมย ์  189 ม.15 
ต.โคกกลาง 
ลาํปลายมาศ บุรีรัมย ์

บวมแดง กดจุด จิตใจดีขึ�น 

3.462 สมพงษ ์ 
โขงรัมย ์

 189 ม.15 
ต.โคกกลาง 
ลาํปลายมาศ บุรีรัมย ์

บวมเป็นไข ้ กดจุดลมปราน ดีขึ�น 

3.463 กวา้ง แสงชยั  ดอนเหมือดแกว้  
อ.กุดจบั  อุดรธานี 

ความดนัสูง อมัพฤกษซี์ก
ซา้ย เครียดจากป่วย 

ยา 9 เมด็ อาการไม่ดีขึ�น เท่าเดิม 

3.464 แดง โทกุล  ดอนเหมือดแกว้  
อ.กุดจบั อุดรธานี 

เบาหวาน ยา 9 เมด็ อาการเบาหวานลดลง 



 

 

 

1664 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.465 นายขนัธ์  
ตาสวา่ง 

 ดอนเหมือดแกว้  
อ.กุดจบั อุดรธานี 

ความดนั เบาหวาน ดื�มนํ�าสกดัสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ อาการดีขึ�น 

3.466 นายลอง  
แกว้กอง 

 อ.กุดจบั 
อุดรธานี 

ปวดขา ปวดเอว กวัซา 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

อาการดีขึ�น 

3.467 นายสายณัห์ 
ราชสะอาด 

 75 หมู่ 13 ต.ปะโค 
อ.กุดจบั  อุดรธานี 

มีอาการปวดทอ้ง 
และไอบ่อย 

ดื�มนํ�าผสมนํ�ามนัเขียว 3 หยด
ต่อแกว้ กวัซา 

อาการดีขึ�น อาการไอทุเลาลง 
(ผูป่่วยยงัสูบบุหรี�อยู)่ 

3.468 นางหวาน  
ราชสะอาด 

 75 หมู่ 13 ต.ปะโค 
อ.กุดจบั  อุดรธานี 

ความดนั เบาหวาน  
อารมณ์เป็นพิษ 

กดจุดบริเวณที�ไม่สบาย
หยอดตา  ใชธ้รรมะ 

อาการดีขึ�น 

3.469 นางเพง็  
จนัแดง 

 ดอนเหมือดแกว้  
อ.กุดจบั  อุดรธานี 

ความดนั เบาหวาน ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
นํ�าสกดัฤทธิ3 เยน็ 

อาการดีขึ�น 

3.470 เหรียญทอง  
มุมอภยั 

 ดอนเหมือดแกว้  
อ.กุดจบั  อุดรธานี 

ริดสีดวงทวาร 
ไอ 

ยา 9 เมด็ อาการทุเลาจากการ 
ดีทอ็กซ์ กวัซา 

3.471 นางพวัลยั 
ประเสริฐสังข ์

 บ.กุดคา้ อ.ทุ่งฝน 
อุดรธานี 

ผื�นคนัที�มือแขนขา  
แพส้ารเคมี 

ยา 9 เมด็ แช่มือเทา้ อาการคนัลดลง 

3.472 นางผา  
ดวงอร่าม 

 บ.กุดคา้ อ.ทุ่งฝน 
อุดรธานี 

เบาหวาน 
ความดนั 

ยา 9 เมด็ เบาหวาน 
ความดนัลดลง ดีขึ�น 



 

 

 

 

 

1665 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.473 นางนงนุช 
สงวนนาม 

 บ.กุดคา้ อ.ทุ่งฝน 
อุดรธานี 

ปวดขา ยา 9 เมด็ อาการปวดดีขึ�น 

3.474 นายธานี  
หงส์ศรีลา 

 บ.กุดคา้ อ.ทุ่งฝน 
อุดรธานี 

ปวดหลงั ยา 9 เมด็ 
โยคะกายบริหาร 

อาการปวดดีขึ�น 

3.475 
น.ส.พรรณประภาชยั 
ราชชยั 

 บ.กุดคา้ อ.ทุ่งฝน 
อุดรธานี 

ภูมิแพ ้ ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ดื�มนํ�าสกดั 

อาการทุเลา 

3.476 นางเพียง  
ราชชยั 

 บ.กุดคา้ อ.ทุ่งฝน 
อุดรธานี 

เบาหวาน ดื�มนํ�าสกดัฤทธิ3 เยน็ อาการดีขึ�น 

3.477 นางนาง  
แกว้กอง 

 บ.กุดคา้ อ.ทุ่งฝน 
อุดรธานี 

ปวดขา 
ภูมิแพ ้

พอกทาสมุนไพร 
ทานํ�ามนัเขียว 

อาการดีขึ�น 

3.478 น.ส.นริสราทร 
ดว้งโคตร 

 บ.โนนสูง ต.ปะโค 
อ.กุดจบั  อุดรธานี 

ปวดขา ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็  
ทาดว้ยยาหม่องเขียว 
กวัซา 

อาการดีขึ�น 



 

 

 

1666 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.479 นางสมยั 
 สมนอ้ย 

 ดอนเหมือดแกว้  
อ.กุดจบั  อุดรธานี 

ปวดทอ้ง ปวดเอว เวยีนหวั ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ดื�มนํ�าสกดัยา่นาง 
ใชน้ํ�ามนัเขียว 

อาการดีขึ�นจากปวดทอ้ง 
และเวยีนหวั 

3.480 นางสนนั สี
หาญ 

 ดอนเหมือดแกว้  
อ.กุดจบั  อุดรธานี 

เบาหวาน ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด อาการเบาหวานดีขึ�น  
นํ�าตาลลดลง 

3.481 นายจรูลรัตน์ 
เหลืองอ่อน 

 ดอนเหมือดแกว้  
อ.กุดจบั  อุดรธานี 

ปวดทอ้ง 
ปัสสาวะขดั 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ดีทอ็กซ์ 

อาการปัสสาวะขดัหาย 

3.482 นายเสงี�ยม
เหลืองอ่อน 

 ดอนเหมือดแกว้  
อ.กุดจบั  อุดรธานี 

ปวดทอ้ง ปวดขา ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

3.483 นางจาํพี  
ประทุมสาร 

 บา้นพอก ม.6  
ต.คาํไผ ่อ.ไทยเจริญ  
ยโสธร 

ทอ้งอืด 
อาหารไม่ค่อยยอ่ย 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ดื�มนํ�าถ่าน 

อาการดีขึ�น 
หายจากอาการทอ้งอืด 

3.484 นางคาํตา  
ทิพยโ์ชติ 

 บา้นกุดคา้ ต.ทุ่งฝน 
อ.ทุ่งฝน  อุดรธานี 

เบาหวาน ปวดขา ยา 9 เมด็ อาการปวดขาทุเลา 

3.485 นายสวสัดิ3  
สร้างโศก 

 บา้นพอก ต.คาํไผ ่ 
อ.ไทยเจริญ ยโสธร 

ปวดขาเกร็งขา เป็นตะคริว กวัซา กดจุดลมปราณ โยคะ อาการเกร็ง เป็นตะคริวหาย 



 

 

 

 

 

1667 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.486 น.ส.จารุวรรณ 
พงษป์ระเสริฐ 

 บา้นพอก ม.6  
ต.คาํไผ ่อ.ไทยเจริญ
ยโสธร 

มีความเครียดบา้ง  
อยากลดนํ�าหนกั 

ยา 9 เมด็  
โดยเฉพาะดีท็อกซ์ 
และอาหาร 

ใชธ้รรมะคลายความเครียด
ทาํใหทุ้เลาดีขึ�น 

3.487 นายประคอง 
อุปชยั 

 84 ม.6 บา้นพอก 
ต.คาํไผ ่อ.ไทยเจริญ 
ยโสธร 

มีอาการเพลียลา้  
โดยเฉพาะเวลาดื�มเหลา้ 

ดื�มนํ�าสกดัฤทธิ3 เยน็ อาการดีขึ�นเห็นผลเลย 
เมื�อเมาจากการดื�มเหลา้ 

3.488 นางยอด  
ศรีหลา้ 

96 11 ม.2 บา้นพอก  
ต.คาํไผ ่อ.ไทยเจริญ 
ยโสธร 

วงิเวยีนศีรษะบ่อย ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
พอกดว้ยสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 
กดจุดลมปราณ 

อาการดีขึ�น  
แต่ถา้เป็นมากๆ ก็อาศยั
ลูกหลานช่วย 

3.489 นายณรงค ์
จนัทชาติ 

 54 ม.5 บา้นพอก 
ต.คาํไผ ่อ.ไทยเจริญ 
ยโสธร 

ปวดมึนชาที�ขา กวัซา 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

อาการดีขึ�น 

3.490 นางเคี�ยม  
โยริบุตร 

 ม.2 ต.คาํไผ ่
อ.ไทยเจริญ  ยโสธร 

ผื�นคนั พอกทาดว้ยสมุนไพร 
ฤทธิ3 เยน็ 

อาการทุเลา อาการที�คนัดีขึ�น 



 

 

 

1668 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.491 ด.ช.พลวตัร 
พรรณรังสี 

 99 ม.13 ต.ปะโค 
อ.กุดจบัอุดรธานี 

ไอ เป็นไขห้วดั กวัซา ดื�มนํ�าสกดัฤทธิ3 เยน็  
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

อาการไอลดลง 
ไขล้ดลงเกือบปกติ 

3.492 นายคาํพนัธ์ 
พรรณรังสี 

 99 ม.13 ต.ปะโค 
อ.กุดจบัอุดรธานี 

ปวดหลงัปวดไหล่  
ความดนัสูง 

กวัซา 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

อาการดีขึ�น 
ความดนัลดลง 

3.493 นางกนกจนัทร์ 
จนัทชาติ 

 99 ม.13 ต.ปะโค 
อ.กุดจบัอุดรธานี 

ปวดขา ปวดแขน  
เวยีนศีรษะบ่อย 

ดื�มนํ�าสกดัฤทธิ3 เยน็ ดื�มนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด กวัซา 

อาการดีขึ�น เวยีนศีรษะที�เป็น
บ่อย ๆ แทบจะไม่มี 

3.494 น.ส.
กนกวรรณ จนัทชาติ 

 99 ม.13 ต.ปะโค 
อ.กุดจบัอุดรธานี 

ปวดหวั 
แสบตา ตาแหง้ 

ดีทอ็กซ์ หยอดตาดว้ยนํ�าสกดั 
ฉีดพน่ดว้ยสเปรย ์ดื�มนํ�าสกดั 

อาการดีขึ�น 
อาการแสบตาลดลง 

3.495 นายเอกชยั 
แสนสุวรรณ 

 อ.เมืองพะเยา แพอ้ากาศ เลือดกาํเดาไหล 
ปวดหวั บางครั� งเป็นไข ้

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ดีทอ็กซ์ กวัซา หยอดหู 
หยอดตา ออกกาํลงักาย 

โรคที�เป็นเกือบหายแลว้ 
ร่างกายเบาสบาย 

3.496 นางกรณี 
 ดวงแกว้ 

 92 ม.4 ต.แม่ใส 
อ.เมืองพะเยา 

ร้อนง่าย หงุดหงิดง่าย หิว
บ่อย กินเยอะ 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ดีทอ็กซ์ กวัซา หยอดหู 
หยอดตา ฟังธรรม 

 

3.497 นางรักบุญ 
อโศกตระกลู 

 ม.7 ดอนตาล 
มุกดาหาร 

พงัผดืใตผ้วิหนงั  
ทาํใหเ้ลือดลมเดินไม่สะดวก 

ยา 9 เมด็ ดีขึ�น 
ถา้มีอาการก็แกต้ามอาการ 



 

 

 

 

 

1669 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.498 น.ส.มาลี 
เลี�ยงศิริ 

 34/11 ม.3 ถ.อู่ทอง 
ต.ท่าวาสุกรี อ.เมือง 
พระนครศรีอยธุยา 

นอนกรน ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ลดอาหารรสจดั กวัซา พอก
ทา หยอดหู หยอดตา โยคะ 

อาการนอนกรนดีขึ�น 

3.499 น.ส.เยาวรัตน์ 
เหล่าสินชยั 

 81/19 บา้นโพธิ3 วลิล ์
ต.คลองประเวศ 
ฉะเชิงเทรา 

เจบ็แผลที�เตา้นม  
เหน็บชา 

ยา 9 เมด็ ดีขึ�นเมื�อทาํ 

3.500 นายตวัละมูล  บา้นสบฟ้า ต.แจห่้ม 
อ.แจห่้มลาํปาง 

ปวดตน้ขา กวัซา  จดักระดูก  

3.501 นางจินดา  
ตวัละมูล 

 บา้นสบฟ้า ต.แจห่้ม 
อ.แจห่้ม  ลาํปาง 

ปวดหวั 
วงิเวยีนศีรษะ 

กวัซา 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
แช่มือแช่เทา้ 

อาการปวดหวัหายไป  
อาการวงิเวยีนศีรษะลดลง 
เหลือบา้งเล็กนอ้ย 

3.502 นายถวลิ มิ�ง
สมร 

 บา้นสบฟ้า ต.แจห่้ม 
อ.แจห่้มลาํปาง 

ปวดเมื�อยหลงั โยคะ  จดักระดูก อาการปวดหลงัหายwx 



 

 

 

1670 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.503 นายฮ่อน 
ชุ่มเยน็ 

 บา้นสบฟ้า ต.แจห่้ม 
อ.แจห่้มลาํปาง 

ปวดหวัเข่า กวัซา  จดักระดูก อาการปวดเข่าทุเลาดีขึ�น 

3.504 นายกมัปนาท 
กายรัตนา 

 บา้นทุ่งโฮง้ ต.ทุ่งโฮง้ 
อ.เมืองแพร่ 

ปวดเอว กวัซา 
จดักระดูก ป๋าก๋วน 

อาการทุเลาลง ปวดนอ้ยลง
เกือบเป็นปกติ 

3.505 ผกัโขม  
นามสมมติ 

 อ.แม่ทะ  ลาํปาง ปวดหวัไหล่ กวัซา 
จดักระดูก 

อาการดีขึ�นภายใน 5 นาที 

3.506 นายสมหวงั 
เล่ห์ดี 

 อ.แจห่้ม  ลาํปาง ปวดน่อง ดื�มนํ�าผสมผงถ่านและ 
นํ�ามนัเขียว 

อาการดีขึ�นภายใน 
10 นาที 

3.507 นายสมชาติ 
เล่ห์ดี 

 อ.แจห่้ม  ลาํปาง เจบ็ส้นเทา้ กวัซา  แช่มือแช่เทา้ อาการทุเลาและดีขึ�น 
ภายใน 2 วนั 

3.508 นายสุชาติ 
เจริญวงศ ์

 อ.แจห่้ม ลาํปาง มีผื�นคนั ตามตวั แช่มือแช่เทา้แช่ตวั ดว้ยนํ�า
สมุนไพร  ดีทอ็กซ์ 

 

3.509 นายอินทร  
สีเหลือง 

 อ.แจห่้ม  ลาํปาง ปวดเอว กวัซา ดีทอ็กซ์ 
จดักระดูก 

อาการดีขึ�นภายใน 10 นาที 

3.510 นางดุจดาว 
แสงสุวรรณ 

 อ.แจห่้ม  ลาํปาง ปวดตน้ขา หลงัจากหกลม้ กวัซา ดีทอ็กซ์ 
จดักระดูก 

อาการดีขึ�นภายใน 2 วนั 
และหายในที�สุด 



 

 

 

 

 

1671 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.511 นายสุเทพ  
ราอินทร์ 

 อ.เกาะคา  ลาํปาง เป็นเบาหวาน 
ตอ้งทานยาคุมเบาหวาน 

ปรับอาหาร 
ดื�มนํ�าสมุนไพร  ดีท็อกซ์ 

อาการดีขึ�นภายใน 2 เดือน 
เบาหวานปกติไม่ตอ้งทานยา 

3.512 นายอุดม  
ใจเมือง 

 อ.นาคู  กาฬสินธ์ุ ไมเกรน กวัซา ดีทอ็กซ์ 
ดื�มนํ�าสมุนไพร 

 

3.513 น.ส.ประภาพร 
เหล่าเขตกิจ 

 อ.บรรพตพิสัย 
นครสวรรค ์

ปวดทอ้งรุนแรง ดื�มนํ�าผสมผงถ่าน 
และนํ�ามนัเขียว  ดีท็อกซ์ 

อาการดีขึ�นภายใน 4 ชั�วโมง 

3.514 นายนิพนธ์  
ใจวงัโลก 

 อ.เมือง พะเยา มีตุ่มขึ�นตามตวัและคนั แช่ตวัดว้ยนํ�าสมุนไพร  
ดีทอ็กซ์ 

อาการดีขึ�นภายใน 3 วนั 

3.515 นางธนภทัร ศรี
ดอกจนัทร์ 

 อ.คลองขลุง 
กาํแพงเพชร 

ปวดหวัมีไขอ่้อนๆ 
เพลียไม่มีแรง 

กวัซา ดีทอ็กซ์ แช่มือแช่เทา้
ดว้ยนํ�าสมุนไพร ปรับอาหาร 

อาการดีขึ�นภายใน 4 ชั�วโมง
และหายขาด 

3.516 นายประสิทธิ 
แสงหลา้ 

 อ.ภูเรือ   
เลย 

รูมาตอยด์ แช่มือแช่เทา้ดีทอ็กซ์ อาการดีขึ�น ภายใน 1 สัปดาห์ 

3.517 หิรัญญิการ์ 
นามสมมติ 

 อ.ภูเรือ   
เลย 

ไมเกรน กวัซา ดีทอ็กซ์ 
ดื�มนํ�าสมุนไพร 

อาการดีขึ�นและหายจากโรค
ไมเกรน 



 

 

 

1672 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.518 นางภาษิต  
ลึกแลบ 

 อ.เมือง 
ลาํปาง 

ขอ้เทา้พลิก จดักระดูก ดีขึ�นภายใน 5 นาที 

3.519 นางสุรียพ์ร 
จนัทขนัธ์ 

 อ. หางดง 
เชียงใหม่ 

ปวดหวัไหล่มานาน จดักระดูก กวัซาดีทอ็กซ์ อาการดีขึ�นภายใน 10 นาที 
และหายจากอาการปวด
หวัไหล่ 

3.520 นางดวงกมล 
ธรรมสาย 

 อ.ภูหลวง 
เลย 

ปวดศีรษะมากเวลาอากาศ
ร้อน 

ดื�มนํ�าสมุนไพร 
กวัซา  ดีทอ็กซ์ 

อาการดีขึ�นเรื�อยๆ  
จนหายในที�สุด 

3.521 นายอุดม  
กอนแกว้ 

 อ.เมือง 
ลาํปาง 

ขอ้เทา้พลิก จดักระดูก อาการดีขึ�นภายใน 4 นาที 

3.522 นายสมศกัดิ3  
มานะมาก 

 อ.แจห่้ม 
ลาํปาง 

ปวดเอวและหลงัเวลาขบัรถ
ไกลๆ 

กวัซา 
ดีทอ็กซ์ จดักระดูก 

อาการดีขึ�นภายใน 4 นาที 

3.523 นายสมพล  
วิ�งเร็ว 

 อ.แจห่้ม 
ลาํปาง 

ปวดเอว (ถึงกบัเดินไม่ได้
เพราะปวดมาก) 

กวัซา จดักระดูก อาการดีขึ�น และเดินได ้ 
ไม่เจบ็ 

3.524 นางสุทธิดา 
วรรณทอง 

 อ.เมือง 
เพชรบูรณ์ 

ปวดศีรษะ กวัซา ดีทอ็กซ์ 
ดื�มนํ�าสมุนไพร 

อาการดีขึ�น 



 

 

 

 

 

1673 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.525 นางประยงค ์
ตาใย 

 อ.เมือง 
ลาํปาง 

ปวดเอว ไมเกรน กวัซา ดีทอ็กซ์ 
ดื�มนํ�าสมุนไพร  จดักระดูก 

อาการดีขึ�นภายใน 10 นาที 
ไมเกรนดีขึ�นและหายขาด 

3.526 เรไร ท่าผา  ร.ร.รุ่งอรุณกรุงเทพฯ ปวดศีรษะ คอ บ่า ไหล่ หลงั กวัซา กดจุด 
กายบริหาร โยคะ 

อาการปวดหายทนัที 

3.527 แสงดาว 
มโนรมย ์

 ร.ร.รุ่งอรุณกรุงเทพฯ ปวดศีรษะ คอ บ่า ไหล่  
แขนขา 

กวัซา กดจุด 
กายบริหาร โยคะ 

อาการปวด บรรเทาลง 

3.528 ต๋าแยะ  
ยอดฉตัรมิ�งมูล 

 ม.สบลาน สะเมิงใต ้
เชียงใหม่ 

ตาแฉะ ปวดตึงบ่าไหล่หลงั หยอดหู หยอดตา กวัซา หายปวดในทนัที 

3.529 ด.ญ.ณัฐนนัท ์
ปัญญะ 

11 234, 234/1 ม.8 
ถ.มิตรภาพ  
ต.โนนสูง อ.เมือง
อุดรธานี 

ทอ้งผกู ไม่ค่อยถ่าย 
นํ�าเหลืองไม่ดี  
เวลายงุกดัจะเป็นแผล 

กินอาหารปรับสมดุลทุกมื�อที�
อยูที่�ค่าย   กินอาหารไดม้าก  
กินนํ� าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ แต่กิน
ไม่ไดม้ากเพราะยงัไม่ชินกบั
รสชาติของนํ� าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 
พอกทาดว้ยสมุนไพร ทาํได ้2 - 3 
ครั� ง 

ผลคือถ่ายสะดวกขึ�น แต่แผล
จากนํ�าเหลืองคงตอ้งใชเ้วลา 
ไปทาํต่อที�บา้นเพราะยงัไม่
หาย นํ�าหนกัไม่ลดเพราะทาน 
อาหารในค่ายไดเ้ยอะ 
(นํ�าหนกัเท่าเดิม 46 กิโลกรัม) 



 

 

 

1674 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.530 พะนอรา ดิแฮ  7 ถ.อุดมราวนิเทศ 
ต.จองคาํ อ.เมือง 
แม่ฮ่องสอน 

ภาวะร่างกายร้อนเกิน เหตุ
ทานอาหารรสจดัมานาน แพ้
อาหารทะเล ไข่มดแดง 

ปรับสมดุลร้อนเยน็  ดื�มนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด กวัซา 
และยา 9 เมด็ กินรางจืดแก้
อาการแพ ้และหลีกเลี�ยง
อาหารที�แพ ้

สุขภาพโดยรวมสมบูรณ์
แขง็แรง  อาการแพไ้ม่มี
เพราะเป็นวยัรุ่น ภูมิคุม้กนัยงั
ดี และหลีกเลี�ยงไดดี้ 

3.531 นางนุชรัตน์
สงบสกุล 

 9/229 ซอย 37  
ม.เดอะชิลส์ปิ� นเกลา้ 
พระราม 5 กรุงเทพฯ 

ปวดศีรษะมาก 
ปวดกระบอกตามาก  
ตน้คอแขง็เกร็ง 

ใชน้ํ�าสกดัฉีดที�ศีรษะ หนา้
ตน้คอ  ดีทอ็กซ์ผสมนํ�าถ่าน 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

หายใน 1 ชม. 

3.532 ดช.คาบิว 8-9 รร.เซนตค์าเบรียล 
กรุงเทพฯ 

อากาศร้อน มีผื�นขึ�นที�คอ 
หลงั และตามตวั 

ใชน้ํ�าสกดัฉีดพน่ให ้2-3 ครั� ง หายแลว้ 

3.533 ดญ.เอิร์น  
สงบสกุล 

11 รร.เซนตค์าเบรียล 
กรุงเทพฯ 

ทอ้งผกูเป็นประจาํ  
รูปร่างเล็กไม่สมวยั 

ดีทอ็กซ์ผสมนํ�าสมุนไพร
ฤทธิ3 เยน็สดวนัเวน้วนั  ดื�มนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สดบ่อยๆ 

อาการทอ้งผกูหาย  
รูปร่างโตขึ�นอยา่งรวดเร็ว
ตามวยั 

3.534 ประพิน ไหวดี 80 17/1 ถ.นิเวศน์พิศาล 
ต.จองคาํ อ.เมือง 
แม่ฮ่องสอน 

มกัเป็นตะคริวเวลาอากาศ
เยน็ 

ปรับสมดุลร้อนเยน็ 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
กวัซา 

อาการโดยรวมดีขึ�นตะคริวลดลง 
สุขภาพสมบูรณ์เพราะ 
เป็นครูฝึกชี�กงไดอ้อกกาํลงักาย
เป็นประจาํ 



 

 

 

 

 

1675 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.535 น.ส.สุชนา  
ทิวถนอม 

44 กรุงเทพฯ อ่อนเพลีย อาหารไม่ยอ่ย 
ถ่ายอุจจระเองไม่ไดต้อ้งกิน
ยาระบาย 

กินอาหารปรับสมดุล 
ดีทอ็กซ์  ดื�มนํ�าสมุนไพร
ฤทธิ3 เยน็สด 
กวัซา กดจุด 

3 เดือน ทุกอยา่งปกติ 

3.536 นางมิ�งขวญั  
โตชาติ 

49 อ.โพธาราม 
ราชบุรี 

เนื�องอกหนา้อกขา้งขวา 4 
ซม. 

ดีทอ็กซ์ กวัซากดจุด 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
พอก งดอาหารเนื�อสัตว ์
ใชย้า 9 เมด็ 

หายปวดโดยสิ�นเชิง 
ในเวลา 5 นาที 

3.537 นายกริช  
ปลดัสงคราม 

 กรุงเทพฯ ปวดเสียดทอ้ง จุกทอ้งมาก 
หลงักินขา้วเสร็จ 

ดื�มนํ�าครึ� งแกว้ผสมนํ�ามนั
เขียว 2 หยดดื�ม 

หายปวดภายใน 3 นาที 

3.538 นายวนัชยั  ต.ซบัสนุ่น 
อ.มวกเหล็ก สระบุรี 

ปวดฟันมาก เอาไมพ้นัสาํลีชุบยาเขียวอุด
ตรงที�ปวดฟัน 

หายปวดภายใน 3 นาที 

3.539 นางปราณี 
สุวรรณศรีสาคร 

42 กรุงเทพฯ ปวดและเสียวที�เข่า ทาํดีท็อกซ์ผสมนํ� าสมุนไพรฤทธิ3
เยน็สด  
กินอาหารเพื�อสุขภาพ 

ดีทอ็กซ์ 1 ครั� ง 
อาการเสียวเข่าหาย 



 

 

 

1676 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.540 ดช.พนัธ์วสุ 
สุวรรณศรีสาคร 

 กรุงเทพฯ ไขสู้ง เพอ้ ใหดื้�มนํ�าสกดัผสมนํ�าผึ�ง  
กวัซาเช็ดตวัดว้ยนํ�าสมุนไพร
ฤทธิ3 เยน็สด 

1 คืน ไขห้าย 

3.541 น.ส.สดศรี 
สุวรรณศรีสาคร 

52 กรุงเทพฯ เป็นผื�นคนัที�ฝ่าเทา้ทั�ง 2 ขา้ง 
เป็นมา 20 ปี 

ดีทอ็กซ์ 1 เดือน ทานํ�า
ปัสสาวะ 1 เดือน ทาํพร้อมกนั 

หายในเวลา 1 เดือน 

3.542 นางฐนิตนนัท ์
บุญเรืองณรงค ์

45 สิงห์บุรี ปวดศีรษะ ตาลาย ทาํกวัซา  กดจุด อาการดีขึ�น 

3.543 นายวชัรพงษ ์
ปานมา (คุณเก่ง) 

43 อ.โพธาราม  ราชบุรี อมัพฤกษซี์กขวาเคยรักษา
อาการโดยกินยาละลายลิ�ม
เลือดและทาํกายภาพบาํบดั 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด
ดื�มนํ�าปัสสาวะ  
งดกินเนื�อสัตว ์
กวัซา กดจุด 

อาการดีขึ�น 
นิ�วมือขยบัไดบ้า้ง 

3.544 นายอภิชยั 
เหลานุศน 

74  ทอ้งเสียเป็นประจาํ 
จุกเสียดแน่นทอ้ง 

 3 สัปดาห์ อาการปกติ 

3.545 นางพชัรี 
พรหมทอง 

56  ปวดกระบอกตาตวัร้อนมาก 
ปวดเมื�อยตามตวั 

ดีทอ็กซ์ผสมนํ�าสมุนไพร
ฤทธิ3 เยน็สด นํ�ามนัเขียว และ
ผงถ่าน กวัซา 

 



 

 

 

 

 

1677 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.546 นายพิศาล  
ภู่เทศ 

44 19/1 ม. 8 คลอง 3 
ปทุมธานี 

ไขมนัเกาะตบัมาเป็นเวลา 
10 ปี 

ทาํดีทอ็กซ์ผสมนํ�าปัสสาวะ 
ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

อาการดีขึ�น 

3.547 นางดวงใจ  
ภู่เทศ 

 19/1 ม. 8 คลอง 3 
ปทุมธานี 

ภูมิแพห้อบหืด 
เคยไปลา้งพิษตบั 

ดีทอ็กซ์นํ�าผสมนํ�าปัสสาวะ 
ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

อาการดีขึ�น 

3.548  
น.ส.แกว้ใจเพชร 
 กลา้จน 

 32  อ.ดอนตาล 
มุกดาหาร 

เป็นไข ้หนาวมาก ตวัร้อน เช็ดตวัดว้ยสมุนไพรฤทธิ3 เยน็
สด ดีทอ็กซ์ผสมนํ�าปัสสาวะ 
ทาํกวัซา 

อาการดีขึ�น 

3.549 นายศรีวนั  
มีลาภ 

 208 ม.7 อ.แจห่้ม 
ลาํปาง 

เจบ็เข่า 
ตน้ขาขวา 

กวัซา กวัซา 7 วนั อาการดีขึ�น 

3.550 นางเพียว  
วรสาร 

 85 ม.4 อ.เขาวง 
กาฬสินธ์ุ 

ร่างกายอ่อนเพลีย 
มีไขอ่้อนๆ 

แช่มือแช่เทา้  
ดื�มนํ�าสมุนไพรปรับสมดุล 

หลงัจาก 1 วนั อาการมีไข้
หายเป็นปกติ 

3.551 นางสนทยา  
ศรีปัญญา 

 อ. นาคู  กาฬสินธ์ุ ปวดเอวและหวัไหล่ จดักระดูก ผอ่นคลายแผน่
หลงั 

เป็นปกติภายใน 10 นาที 



 

 

 

1678 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.552 นายทิพย ์ 
คิดสาบ 

 อ.เขาวง  กาฬสินธ์ุ ผื�นคนัเตม็ตวั แช่มือแช่เทา้ดว้ยนํ�าสมุนไพร 
ดีทอ็กซ์ 

อาการทุเลาและดีขึ�น 

3.553 นายโกวทิ  
คะยอมดอก 

 อ.เขาวง  กาฬสินธ์ุ มีผื�นทั�งตวั 
มีไขอ่้อนๆ 

แช่มือแช่เทา้ดว้ยนํ�าสมุนไพร อาการดีขึ�นภายใน 3 วนั 

3.554 นางศรี ใจสืบ  อ. แจห่้ม  ลาํปาง รูมาตอยด ์ปวดตามขอ้ ปรับการกินอาหาร ดีทอ็กซ์ อาการปวดหายไป 

3.555 นางสมหวงั 
รูปงาม 

 อ. แจห่้ม  ลาํปาง ผื�นคนัที�แขน แช่มือแช่เทา้ดว้ยนํ�าสมุนไพร อาการดีขึ�นภายใน 3 วนั 

3.556 นายฉตัรชยั 
ไชยเลิศ 

 อ.ท่าลี�  เลย ปวดทอ้งอยา่งรุนแรง กินผงถ่านผสมนํ�ามนัเขียว อาการดีขึ�นภายใน 10 นาที 

3.557 น.ส.พิมพใ์จ  
วงัคีรี 

 อ.ท่าลี�  เลย เจบ็ส้นเทา้ แช่มือและเทา้ดว้ยนํ�า
สมุนไพรกวัซา 

อาการดีขึ�นภายใน 3 วนั 

3.558 น.ส.สุรีรัตน์ 
มานมาก 

 อ.แจห่้ม  ลาํปาง ปวดหวัไมเกรนมากวา่ 2 ปี กวัซา ดีทอ็กซ์ จดักระดูก อาการปวดหวัหายไป 

3.559 นางภาวณีิ  
มีลาภ 

 อ.แจห่้ม  ลาํปาง ปวดเป็นตะคริว 
เวลาอากาศเยน็ 

กวัซา จดักระดูก  
อบสมุนไพร 

อาการดีขึ�น 



 

 

 

 

 

1679 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.560 นายอดุลย ์ 
ศรีปัญญา 

 อ.เขาวง  กาฬสินธ์ุ เบาหวาน กินยามากวา่ 4 ปี 
เหนื�อยง่าย 

กินอาหารรสจืด กวัซา  
ดีทอ็กซ์ 

ผลตรวจเบาหวานเป็นปกติ 
หยดุกินยาเบาหวานเด็ดขาด 

3.561 นางสมคิด  
มีลาภ 

 อ.แจห่้ม  ลาํปาง มีภาวะนํ�าหนกัตวัเกิน 
ทาํใหป้วดหวัเข่า 

ปรับอาหาร ใหท้านอาหาร
รสจืดฤทธิ3 เยน็ และดีทอ็กซ์ 

หลงัจาก 1 เดือน นํ�าหนกัตวั
ลดลงและอาการปวดเข่า 

    ทุกเยน็  กวัซา หายไป 

3.562 นายพิมพ ์ 
วรสาร 

 อ.เขาวง  กาฬสินธ์ุ หกลม้ปวดตั�งแต่เอวลงมา
จนถึงตน้ขา 

กวัซา ดีทอ็กซ์ และไดรั้บการ
จดักระดูกติดต่อกนั 3 วนั 

อาการดีขึ�นภายใน 2 วนั 

3.563 น.ส.ณฐันรี  
มีลาภ 

 อ.แจห่้ม  ลาํปาง มีอาการปวดทอ้งดว้ยโรค
กระเพาะเวลารับประทาน
อาหารรสจดั 

ปรับอาหารใหท้านรสจืด
ฤทธิ3 เยน็ ดีทอ็กซ์ 
ดื�มนํ�าสมุนไพร 

อาการดีขึ�นและหายไปใน
ที�สุด 

3.564 นายชยัยงค ์
โคตรชยั 

 อ.เมือง  สกลนคร ปวดหวัไหล่ขวาเป็น
เวลานานประมาณ 3 ปี 

กวัซา ดีทอ็กซ์ จดักระดูก อาการทุเลาลงภายใน 
5 นาที และหลงัจากนั�น
อาการดีขึ�นเรื�อย ๆ 



 

 

 

1680 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.565 นายวชัรพล  
มีลาภ 

 อ. ศรีราชา  ชลบุรี ปวดขอ้เทา้ 
เดินแทบไม่ไหว 

กวัซาและจดักระดูก อาการดีขึ�นภายใน 
10 นาทีและเดินไดป้กติ 

3.566 นางรัศมี  
ทิพยส์าย 

 อ.ศรีราชา  ชลบุรี ทอ้งเสีย ปวดทอ้ง ดื�มนํ�าผสมผงถ่านและนํ�ามนั
เขียว 

ไม่ถึง 1 ชั�วโมงอาการปวด
ทอ้งและทอ้งเสียดีขึ�นจนหาย 

3.567 น.ส. อรอิริยา 
ตาคม 

 อ.แจห่้ม  ลาํปาง ปวดหวัมีไข ้ กวัซา ดีทอ็กซ์ แช่มือแช่เทา้ 
ดื�มนํ�าสมุนไพรปรับสมดุล 

อาการดีขึ�นและหายไป
ภายใน 2 วนั 

3.568 นายวนัชยั 
วรรณทอง 

 อ.นาคู  กาฬสินธ์ุ มีอาการปวดเอวเรื�อรัง กวัซา ดีทอ็กซ์ ดื�มนํ�า
สมุนไพร 

อาการปวดเอวทุเลาลงเมื�อ
ปฎิบติั แต่ถา้ขาดการปฎิบติัก็
อาการจะเป็นซํ� าขึ�นมาอีก 

3.569 นายคณิต  
จิตไว 

 อ.เกาะคา  ลาํปาง มีปัญหาเรื�องโรคไต และ
นํ�าหนกัตวั 

ปรับอาหาร ดีท็อกซ์ นํ�าหนกัลดลง 
ค่าไตดีขึ�น 

3.570 นางวรรณคาํ  
มีลาภ 

 อ.เขาวง  กาฬสินธ์ุ ปวดหวั อ่อนเพลีย  
คิดฟุ้งซ่าน 

ดื�มนํ�าสมุนไพร กวัซา  
ดีทอ็กซ์ ใชธ้รรมะ 
รู้เพียรรู้พกั 

อาการดีขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 

3.571 นายฮ่อน  
ชุมเยน็ 

 อ.แจห่้ม  ลาํปาง ปวดทอ้งอยา่งรุนแรง และมี
อาการปวดไหล่ร่วม 

ใหดื้�มนํ�าผสมผงถ่าน และ
นํ�ามนัเขียว ดีทอ็กซ์ 

ภายใน 10 นาทีอาการปวด
ทอ้งดีขึ�น 



 

 

 

 

 

1681 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.572 นางทอง  
จิตเร็ว 

 อ.แจห่้ม  ลาํปาง มีอาการปวดหวัไหล่   
มีรอยชํ�าเป็นจํ�าๆ 

ใหแ้ช่มือ แช่เทา้ 
ทาํกวัซาตลอด 

เวลาเพียง 2 วนั อาการปวด
หวัไหล่ดีขึ�นและหายในที�สุด 

3.573 นางเกษร  
ตวัละมุน 

 อ.แจห่้ม  ลาํปาง เป็นอมัพาตครึ� งซีก รักษา
โรงพยาบาล 12 วนั อาการ
ไม่ดีขึ�น 

ดูแลใหใ้ชน้าโนยรีูน 
1 สัปดาห์ 

อาการอมัพาตดีขึ�น และ
สามารถเดินได ้

3.574 นายประโยชน์ 
ไหวดี 

84 17/1 ถ.นยเิวศน์
พิศาล ต.จองคาํ  
อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 

ภาวะร่างกายร้อนเกิน  
ไอมีเสมหะมาก กลา้มเนื�อ
ขาอ่อนแรง ความดนัสูง 
เบาหวานสูง 

ปรับสมดุลร้อน/เยน็ สอนทาํ
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด กิน
อาหารปรับสมดุล ลดอาหาร
ไขมนั  ดื�มนํ�าปัสสาวะ  ดื�ม
นํ�าใบยา่นาง 

อาการดีขึ�นภายใน 6 เดือน 
ความดนัและเบาหวานอยูใ่น
เกณฑป์กติ และกินยาเคมี
ควบคู่ 

3.575 นายพะนอรา  
ดิแฮ 

 7 ถนนอุดมราจนิเทศ 
ต.จองคาํ  
อ.เมือง  แม่ฮ่อสอน 

ภาวะร่างกายร้อนเกิน  
เหตุทานอาหารรสจดัมานาน 
แพอ้าหารทะเล ไข่มดแดง 

ปรับสมดุลร้อน/เยน็ ดื�มนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด กวัซา
และยา 9 เมด็ กินรางจืดแก้
อาการแพแ้ละหลีกเลี�ยง อาหารที�
แพ ้

สุขภาพโดยรวมสมบูรณ์ 
แขง็แรง  อาการแพไ้ม่มี
เพราะเป็นวยัรุ่นภูมิคุม้กนัยงั
ดีและหลีกเลี�ยงไดดี้ 



 

 

 

1682 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.576 นายทรงพล 
บงกชกุสุมาลย ์

20 106 ถ.ขนุลุม
ประพาส ต.จองคาํ 
อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 

ภาวะร่างกายร้อนเกิน เหตุ
ทานอาหารรสจดั 

ปรับสมดุลร้อน/เยน็ 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
กวัซา ออกกาํลงักาย 

สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงดี
เพราะเป็นเด็กหนุ่มอาย ุ20 ปี 

3.577 นายประโยชน์ 
ไหวดี 

84 17/1 ถ.นยเิวศน์
พิศาล ต.จองคาํ  
อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 

ภาวะร่างกายร้อนเกิน ไอมี
เสมหะมาก กลา้มเนื�อขา
อ่อนแรง ความดนัสูง 
เบาหวานสูง 

ปรับสมดุลร้อน/เยน็ สอนทาํ
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด กิน
อาหารปรับสมดุล ลดอาหาร
ไขมนัดื�มนํ�าปัสสาวะดื�มนํ�า
ใบยา่นาง 

อาการดีขึ�นภายใน 6 เดือน 
ความดนัและเบาหวานอยูใ่น
เกณฑป์กติ และกินยาเคมี
ควบคู่ 

3.578 นางประทิน 
ไหวดี 

80 17/1 ถ.นยเิวศน์
พิศาล ต.จองคาํ 
อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 

มกัเป็นตะคริวเวลาอากาศ
เยน็ 

ปรับสมดุลร้อน/เยน็ ดื�มนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด กิน
อาหารปรับสมดุล ดื�มนํ�า
ปัสสาวะกวัซาและยา 9 เมด็ 

อาการโดยรวมดีขึ�นตะคริว
ลดลง สุขภาพสมบูรณ์เพราะ
เป็นอาจารยฝึ์กซี�กง ไดอ้อก
กาํลงักายเป็นประจาํ 

3.579 นายสมชาย  
เลิศสัมฤทธิ3  

17 อยู ่7 ถนนอุดมราจ
นิเทศ ต.จองคาํ 
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 

ภาวะร่างกายร้อนเกิน เหตุ
ทานอาหารรสจดัมานาน 

ปรับสมดุลร้อนเยน็ ดื�มนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด  
กินอาหารปรับสมดุล ดื�มนํ�า
ใหม้าก ทาํกวัซา 

ภาวะร่างกายเยน็ลงภายใน
เวลาอนัสั�นร่างกายสมบูรณ์ 
 แขง็แรงอาการแพไ้ม่มี 



 

 

 

 

 

1683 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.580 นายประหยดั 
สารพดัประดิษฐ์ 

20 7 ถนนมรรคสันติ 
ต.จองคาํ อ.เมือง 
แม่ฮ่องสอน 

สุขภาพไม่แขง็แรงซีด 
มกัเวยีนศีรษะเวลาร้อน
เนื�องจากทานอาหารรสจดั
และใชค้อมพิวเตอร์มานาน 

ปรับสมดุลร้อนเยน็ 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด
เป็นประจาํ 
ออกกาํลงักาย  ทาํกวัซาและ
ยา 9 เมด็ 

อาการทุกอยา่งดีขึ�น ฟื� น
สภาพไดเ้ร็วขึ�นเพราะเป็น
วยัรุ่นอายุ 20 ปี เท่านั�นเอง 

3.581 นายเพลิน  
ริยะกาศ 

 อ.แจห่้ม  ลาํปาง ขอ้เทา้พลิก จดักระดูก 
ดื�มนํ�าสมุนไพร 

อาการดีขึ�นภายใน 10 นาที 

3.582 นางสมจิต 
จนัทรรัตน์ 

73 7 ถนนมรรคสันติ 
ต.จองคาํ อ.เมือง 
แม่ฮ่องสอน 

ปวดเข่า อาหารรสจดั ไขมนั
มาก  มาจากทานนํ�ามนัมาก
มานาน 

ลดอาหารรสจดั ลดไขมนั กวั
ซาเข่าดว้ยนํ�าปัสสาวะโดยใช้
ผา้ขนหนูถู 

อาการทุกอยา่งดีขึ�น สุขภาพ
แขง็แรงสมวยั 

3.583 น.ส.วฒันา 
กววีฒัน์ 

73 2 ถ.ราชธรรมพิทกัษ ์
ต.จองคาํ อ.เมือง 
แม่ฮ่องสอน 

ทานอาหารรสจดั ไขมนัมาก 
ปวดเข่า ความดนัสูงควบคุม
ดว้ยยาเคมีมาตลอด 

ลดอาหารรสจดัและไขมนั 
หลีกเลี�ยงสารเคมีทุกชนิด  
กวัซา และยา 9 เมด็ดื�มนํ�า
ปัสสาวะเป็นประจาํ 

สุขภาพโดยรวมดีขึ�นสามารถ
ยนืขาเดียวได ้



 

 

 

1684 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.584 นายสายณัห์ 
กลิ�นเมือง 

57 134 ม.4 ต.หาดขาม 
อ.กุยบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์ 

ความดนัสูงริดสีดวงทวาร
ขั�นรุนแรงจนนั�งไม่ไดเ้ลือด
ไหลตลอดซูบผอม 

ลดอาหารรสจดั 
ปฏิบติัตามยา 9 เมด็ 
ดื�มนํ�าปัสสาวะเป็นประจาํ 

อาการกลบัหายเป็นปกติ
ภายในเวลาเพียง 
ปี 

3.585 นางสมบูรณ์ 
จารุมณี 

82 1 ซ.1 ถ.ราชธรรม
พิทกัษ ์ต.จองคาํ 
อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 

โรคอว้นปวดเข่าความดนั ลดไขมนัดื�มนํ�าสมุนไพร
ฤทธิ3 เยน็สด ดื�มนํ�าปัสสาวะ
ลดอาหารรสจดั กวัซาดว้ยผา้
ชุบปัสสาวะ 

อาการโดยรวมดีขึ�นมาก
เพราะออกกาํลงักายดว้ยชี�กง
ประจาํพร้อมทั�งพร้อมทั�ง
ปฏิบติัตามยาเมด็ที� 8 

3.586 นางวมิล  
มูลฟอง 

75 17 ถ.ประดิษฐจ์อง-
คาํ ต.จองคาํ อ.เมือง 
แม่ฮ่องสอน 

โรคอว้น ความดนั เบาหวาน 
หวัใจ 

แนะนาํปฏิบติัตามยา 9 เมด็ 
ลดอาหารรสจดั ดื�มนํ�า
ปัสสาวะ 

เบาหวาน ความดนัลดลง 

3.587 นายจนัทร์ 
นวลแกว้ 

87 38 ม.6 ต.ปางหมู  
อ.เมือง  แม่ฮ่องสอน 

ร่างกายมีภาวะร้อนเยน็พนั
กนั  ปวดเข่า ความดนัสูง
เหตุจากอาหารรสจดัและ
ไขมนัมาก 

ลดอาหารรสจดั ดื�มนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สดและ
ปัสสาวะดีทอ็กซ์ กวัซาโดย
เนน้ที�เข่าใหม้าก 

อาการโดยรวมดีขึ�น 
แต่ยงัติดรสอาหาร 

3.588 นายเชิดพงษ ์ 
กิติพนัธ์ 

 33/4 ม.4 บา้นหว้ย
คาต.ผาบ่อง อ.เมือง 

ร่างกายร้อนเกินเหตุจาก
อาหารรสจดัแบบปักษใ์ต ้

ลดอาหารรสจดั ปรับสมดุล
ร้อน/เยน็ ดว้ยนํ�าสมุนไพร 

อาการดีขึ�นอยูใ่นเกณฑป์กติ
ทุกอยา่ง 



 

 

 

 

 

1685 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

  แม่ฮ่องสอน  ฤทธิ3 เยน็สดและปัสสาวะเป็น
ประจาํ ทาํกวัซา  ออกกาํลงั
กาย 

สนใจในธรรมะ 

3.589 นางอุบลวรรณ 
ปัญญากาศ 

68 7 ถนนมรรคสันติ 
ต.จองคาํ อ.เมือง 
แม่ฮ่องสอน 

โรคมะเร็งเตา้นมรอบ 2 ปฏิบติัตามยา 9 เมด็ โดย
เคร่งครัดดว้ยการศึกษาจาก
หนงัสือมาเป็นหมอดูแล
ตนเองกนัเถอะที�พี�มอบให้ 

อาการโรคมะเร็งหายเป็น
ปกติเพราะดีท็อกซ์และปรับ
สมดุลร่างกาย 

3.590 นายเพียร  
แกว้หนูนวล 

71 1 ม.4 ต.ทบัขดุ 
อ.ทบัขดุ  พงังา 

ร่างกายร้อนจดั ไขมนัมาก 
ความดนั เบาหวาน หวัใจ
โรคนิ�วในไตเหตุจากอาหาร
รสจดั อารมณ์เป็นพิษ 

ปฏิบติัตามยา 9 เมด็จาก
หนงัสือที�ใหไ้ว ้1 สัปดาห์ที�
อยูดู่แล อาการน่าพอใจ 

หลงัจากนั�นผูป่้วยไม่ได้
ปฏิบติัต่อจนตอ้งเขา้รักษาใน
โรงพยาบาลเพราะไม่ศรัทธา
ประกอบกบัอารมณ์เป็นพิษ
พร้อมขาดยาเมด็ที� 8 

3.591 น.ส.อมัพิกา  
สุดแกว้ 

54 49/1 ม.8 ต.นมปลิง 
อ.เมืองพงังา 

ภาวะร่างกายมีภาวะร้อนเกิน 
เหตุจากอาหารรสจดัแบบ 

ปฏิบติัตามยา 9 เมด็และดื�ม
นํ�าปัสสาวะประจาํ สอนทาํ 

เพียง 1 สัปดาห์หลงัจากทาํ
ปรับอาหาร ดีท็อกซ์และ 



 

 

 

1686 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

   ปักษใ์ตแ้ละมีไขมนัมากจึง
อว้น ความดนัสูง 

สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด กวัซา ความร้อนลดลงอยา่ง
เห็นไดช้ดัประกอบกบัได้
ปฏิบติัยาเมด็ที� 8 มาก่อนจึง
ไดผ้ลเร็ว 

3.592 นางอารี  
จนัทร์แยม้ 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
บางขนุเทียน
กรุงเทพฯ 

ปวดศีรษะ บ่า ไหล่ กวัซา นวด กดจุด 
โยคะกายบริหาร 

อาการปวดบรรเทาลงทนัที
และเวลามีอาการก็แกปั้ญหา
ดว้ยการกวัซาอยูเ่สมอ 

3.593 น.ส.รัชนีวรรณ 
เฉียวกุล 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
บางขนุเทียน
กรุงเทพฯ 

ทอ้งผกู  หายใจไม่อิ�ม  
เจบ็หนา้อก ปวดบ่าสะบกั
หลงัตวัร้อน 

ดีทอ็กซ์ กวัซา นวด 
กดจุดกายบริหาร 

อาการปวดเบาลงและหมั�น
ทาํดีทอ็กซ์ในเวลาที�รู้สึกไม่
สบายตวั 

3.594 น.ส.สุพจนีย ์
สกุลณา 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
บางขนุเทียน
กรุงเทพฯ 

หูดบั ปวดตึงกลา้มเนื�อ 
กาํลงัตก ปวดศีรษะ ทอ้งผกู
เครียด 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
กินจืด ดีท็อกซ์ กวัซา หยอด
หู หยอดตา นวดกดจุด คุย
เรื�องธรรมมะและสภาวะ 

สบายกายและใจมากขึ�น
ตามลาํดบั  เวลาเกิดอาการไม่
สบายยงัคงใชว้ธีิที�แนะนาํ
อยา่งต่อเนื�อง 

3.595 น.ส.ศิริพร  
รัตนพานิช 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
บางขนุเทียน 

ปวดศีรษะ ตาคลํ�า ทอ้งผกู 
ปวดตึงบ่าไหล่ ตวัร้อน 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ดีทอ็กซ์ กวัซา นวดกดจุด 

อาการป่วยทุเลาลงตามลาํดบั 



 

 

 

 

 

1687 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

  กรุงเทพฯ กาํลงัตก เครียด หยอดหู หยอดตา  
คุยเรื�องธรรมะ 

 

3.596 นางสุวรี  
ศรีเพชร 

65  ความดนัโลหิตสูง รับประทานอาหารปรับ
สมดุล กวัซาบริเวณบ่าคอ 
ศีรษะ ออกกาํลงักาย รู้จกั
เพียรพกัพอดี 

อาการดีขึ�น ความดนัลดลงไม่
ตอ้งรับยาความดนัอีก 
สามารถลดความกงัวลและ
ความทุกขท์ั�งร่างกายและ
จิตใจไดอ้ยา่งมาก 

3.597 น.ส.วภิารัตน์ 
วงคว์รรณะดิลก 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
เบางขนุเทียน
กรุงเทพฯ 

มะเร็งรังไข่ ระยะที� 1 
ผมร่วง  ร้อน 

ยา 9 เมด็ บรรเทาอาการร้อนของ
ร่างกายไดดี้ สดชื�น 
มีกาํลงั กินอาหารสุขภาพ 

3.598 นางวนัดี  
กอ้นคุม้ 

63  ปวดหลงัขาขา้งซา้ย อธิบายสมดุลของร่างกาย นั�ง
นอนยนืเดิน การยกของหนกั 
กวัซาบริเวณเอว ขา เข่า กด
จุดลมปราณ โยคะ 

 



 

 

 

1688 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.599 นายคะนึง 
สุนทรวเิศษ 

47  โรคภูมิแพ ้ไอจาม  
เป็นไขห้วดั 

รับประทานอาหารปรับ
สมดุลและสมุนไพรปรับ
สมดุล ออกกาํลงักายอยา่ง
สมํ�าเสมอ รู้เพียรรู้พกัใหพ้อดี
กบัร่างกาย 

 

3.600 นางสมผล  
สมสนิท 

 107 ถนนปรมินทร
มรรคา อ.เมือง 
ชุมพร 

แน่นหนา้อกเจบ็ไม่มีแรง กดจุดลมปราณและกดจุดเยื�อ
หุม้หวัใจ  ปวดมากที�จุดนี�  

ทาํงานไดดี้กวา่เดิม 

3.601 นางธวลัรัตน์ 
ปานอินทร์ 

69  ความดนั หวัใจ ไขมนัใน
เส้นเลือด 

ดื�มสมุนไพรปรับสมดุล
แนะนาํรับประทานอาหาร
ปรับสมดุลร้อนเยน็ กวัซา
ตามร่างกาย ออกกาํลงักาย
โยคะ 

 

3.602 นายบุญเกิด 
นวลแกว้ 

47 738 ม.6 ต.ปางหมู 
อ.เมือง  แม่ฮ่องสอน 

ภาวะร่างกายร้อนเกิน เหตุ
ทานอาหารรสจดัและไขมนั
มากเกิน 

ลดอาหารรสจดั  
ดื�มนํ�าปัสสาวะ 
ปฏิบติัตามยา 9 เมด็ 

สุขภาพโดยรวมดี 



 

 

 

 

 

1689 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.603 นางอมราพร 
ปัญญะ 

49 234, 234/1 ม.8 
ถ.มิตรภาพ  
ต.โนนสูง อ.เมือง
อุดรธานี 

ภูมิแพ ้แพอ้ากาศเยน็  
แพฝุ้่ นควนัง่าย  
เหนื�อยง่าย ไม่ค่อยมีแรง 
นํ�าหนกัและพุงเริ�มใหญ่ขึ�น 
มีเนื�องอก 

รับประทานสมุนไพร อาหาร
ปรับสมดุลทุกวนั ไม่ทาน
ตอนเยน็ 2 วนั เพราะอยาก
ฝึก- สวนลา้งลาํไส้ 
(ดีทอ็กซ์) ทุกวนัตอนเชา้- ฟัง
ธรรมะจากหมอเขียว- แช่มือ
แช่เทา้ แต่ทาํไดค้รั� งเดียว 
เพราะทางค่ายไม่ไดมี้ทุกวนั 

รู้สึกวา่ร่างกายเบา สบายใจ 
ชอบ ปรับตวักบัรสชาติ
อาหารได ้

3.604 นางอนงค ์ 
อู่รอด 

76 186 ม.2 ต.ทุ่งย ั�ง  
อ.ลบัแล  อุตรดิตถ ์

ถูกพิษแมลงต่อต่อยตามตวั
หลงัและศีรษะ 
ผวิหนงัแดงหนา้แดงเพราะ
ถูกพิษแรง 

ใหผู้ป่้วยดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3
เยน็สดพอกดว้ยกากยา่นาง
ผสมดินสอพองและนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็เพื�อพอก
พิษออกช่วยประมาณ 1 ชม.  

ติดตามผลผูป่้วยมานวดที�
แผนกแพทยแ์ผนไทย ตรวจดู
พิษยงัไม่หมด จึงทาํกวัซาขดู
พิษขดูลมใหพ้ิษที�หลงัแดง
มาก ขดูเสร็จผูป่้วยรู้สึกร้อน 



 

 

 

1690 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

    และใหดื้�มนํ�ายา่นาง  ผูป่้วย
นอนโรงพยาบาล 2 วนั 

มาก 

3.605 นางศุภนุช  
ช่วยศรี 

41  โรคภูมิแพ ้ ไซนสั พอก ทา หยอด ประคบ อบ
อาบ เช็ดดว้ยสมุนไพร 

 

3.606 นายอภิศร  
เชาวท์ตั 

  เส้นเลือดสมองตีบ รับประทานอาหารปรับ
สมดุล กวัซาตามจุดใหเ้ลือด
ไหลเวยีนไดดี้ขึ�น ทาํดีทอ็กซ์
อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 ครั� ง 
ออกกาํลงักาย กดจุด
ลมปราณ โยคะ ทาํติดต่อกนั
ประมาณ 1 เดือน 

 

3.607 นายทว ี
แจง้สวะ 

56  ไขมนัในเส้นเลือด ปรับสมดุลร้อนเยน็,
รับประทานอาหารฤทธิ3 เยน็ 
ดื�มนํ�ายา่นาง กวัซาตามจุด
ต่างๆใหเ้ลือดไหลเวยีน 

 



 

 

 

 

 

1691 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.608 นายสมคิด 
บวัทอง 

57  มะเร็งลาํไส้ รับประทานอาหารปรับ
สมดุล ดีทอ็กซ์ ใชธ้รรมะ
ช่วยผอ่นคลายใหผู้ป่้วยลด
อาการเครียด 

 

3.609 นายสมาน คํ�าชู 57  อาการปวดเข่า ใหรั้บประทานอาหารปรับ
สมดุล กวัซาบริเวณเข่าใหล้ด
พิษลดลง รับประทาน
สมุนไพรปรับสมดุล กดจุด
ลมปราณ โยคะ 

 

3.610 นายสุริยา 
ปานโปร่ง 

53  ไขมนัสูงในเส้นเลือด ปรับสมดุลร้อยเยน็ วธีิ
รับประทานอาหาร ลดอาหาร
ประเภทเนื�อสัตวเ์พราะมี
ไขมนัสูง, ทาํกวัซาใหเ้ลือด
ไหลเวยีนไดดี้ 

 



 

 

 

1692 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.611 น.ส.สมร 
มณีแถม 

  ทอ้งเสีย 
อาเจียน 
อาหารเป็นพิษ 

กดจุดลมปราณ ดื�มนํ�า
สมุนไพร รางจืด ใบเตย และ
ใหง้ดอาหาร  ทาํดีท็อกซ์ 

 

3.612 นางพิไลลกัษณ์ 
พรมงาม 

69  เบาหวาน ปรับเรื�องอาหารรสจดั เช่น 
เคม็ หวาน รับประทาน
อาหารฤทธิ3 เยน็ ออกกาํลงั
กาย กดจุดลมปราณ โยคะ 

 

3.613 นายธนู  
ดิษฐขาํ 

63  โรคกระเพาะ ปรับอาหารรสจดั ใช้
สมุนไพรปรับสมดุลฤทธิ3 เยน็
ดีทอ็กซ์ดว้ยสมุนไพรยา่นาง
และนํ�าปัสสาวะ 

 

3.614 นายคาํ  
แสนคุนา 

65  ปวดเข่า แนะนาํทาํกวัซาเข่าขวาทั�ง
สองขา้ง ปรับสมดุลการ
รับประทานอาหาร ดื�มนํ�า 
ยา่นางฤทธิ3 เยน็ กดจุด
ลมปราณ โยคะ 

 



 

 

 

 

 

1693 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.615 นางประทุม 
ปภรณ์ธาดา 

55  ความดนัสูง 
เส้นเลือดตีบ 

ปรับสมดุลร้อนเยน็ดว้ยวธีิ
ทานสมุนไพร ออกกาํลงักาย 
โยคะกุดจุดลมปราณ ให้
ธรรมะ  ช่วยใหส้บาย และให้
รู้พกัรู้เพียรอยา่งพอดี 

 

3.616 นายสุบิน 
จนัทรา 

43  โรคกระเพาะ ปรับสมดุลร้อนเยน็เรื�อง
อาหาร ลดอาหารฤทธิ3 ร้อน 
อาหารรสจดัเปรี� ยวเคม็เผด็ 

 

3.617 นางสมพร  
ธนสังข ์

43  เบาหวาน 
ความดนัโลหิตสูง 

ปรับสมดุลร้อนเยน็ 
ดีทอ็กซ์ กวัซาใหเ้ลือด
ไหลเวยีนดี 

 

3.618 นายสมศกัดิ3  
สุขมี 

52 182 ม.1 ต.บา้นโคน 
อ.พิชยั  อุตรดิตถ ์

แพส้ารพิษจากยาฆ่าแมลง
และถูกพิษแมลงบริเวณตน้
คอทา้ยทอยพิษร้อนจดัและ 

ใชใ้บยา่นางประมาณ 20-30 
ใบและใบเบญจรงค ์
ประมาณ 3 กาํมือใบเตยหอม  

ผูป่้วยอาการดีขึ�น ไม่กระสับ 
กระส่ายดงัเดิม เชา้วนัรุ่งขึ�น
อาการดีขึ�นและไป 



 

 

 

1694 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

   ปวดศีรษะมาก หวัใจและ
ชีพจรเตน้เร็ว อ่อนแรงมาก
จากการถูกพิษทั�ง 2 อยา่ง
พร้อมกนัและเครียดจากไป
โรงพยาบาลบอกวา่มีอาการ
ติดเชื�อในสมอง 

3-4 ใบนาํมาตาํคั�นเอานํ�าให้
ผูป่้วยดื�มและเอากาก
สมุนไพรพอกที�ศีรษะ 
ประมาณ 20-30 นาที เพื�อลด
ความร้อน เสร็จแลว้ช่วย
ผูป่้วยทาํดีทอ็กซ์ 1,300 CC.
และถ่ายมีกลิ�นแรงมาก และ
ใหผู้ดื้�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 
1 ลิตร ใหผู้ดื้�มไปใหม้าก
ที�สุดช่วยผูป่้วยกดจุด
ลมปราณแขนขา รวม 1 ชม. 

ตรวจระบบสมองจากแพทย์
ผูเ้ชี�ยวชาญ หมอบอกวา่ไม่ใช่
ติดเชื�อในสมองเป็นไซนสั
อกัเสบธรรมดา แพทยน์ดัอีก 
1 อาทิตยม์าพบ และติดตาม
ผล  ผูป่้วยหายดี ไม่เครียด
และดูแลตวัเองดว้ยการทาํดีท็
อกซ์เองและดื�มนํ�าสมุนไพร
ฤทธิ3 เยน็ร่างกายแขง็แรง 
ทาํงานต่อได ้

3.619 
นางนภรณ์พรรณ  
ไรเปีย 

51  ไทรอยด์ รับประทานอาหารฤทธิ3 เยน็ 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด
ใบยา่นาง กวัซา 

 

3.620 นางนฤมล  
สิตไทย 

  ปวดบ่า คอ ศีรษะ 
 เป็นประจาํ 

รับประทานอาหารปรับ
สมดุลร่างกาย รู้เพียรรู้พกั  

 



 

 

 

 

 

1695 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

    ออกกาํลงักายพอดีกบัวยั  

3.621 นายบุญเกิด
เกียรติมโนชญ ์

52 76 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
อุตรดิตถ์ 

กินอาหารกลางคืน (ในงาน
ศพ)  กินขนมปังและนํ�าส้ม
ขวด ปวดทอ้งมากและ
ทอ้งอืด  มีลมในทอ้งมาก
เสียดและเรอตลอด แต่ไม่
ผายลม ผูป่้วยอึดอดัมากมี
อาการป่วยตอน 4.00 น. 

ดีทอ็กซ์ใส่นํ�าปัสสาวะ ผง
ถ่าน นํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็
ยา่นางประมาณ 1,600 CC. 
ทาํไดป้ระมาณ 1 ชม. ช่วยกด
จุดลมปราณแขนขา 

ผูป่้วยดีขึ�น หายใจไดส้ะดวก 
ไม่มีลมในทอ้ง หายจาก
อาการปวดทอ้งและผูป่้วยมี
อาการเวยีนศีรษะบา้นหมุน
ดว้ย ติดตามผลช่วงเยน็ 17.00 
น. โทรไปถามอาการดีขึ�น ไม่
ปวดทอ้ง หรืออาการทอ้งเสีย 
อาการดีขึ�น บา้นไม่หมุนแลว้
และหายจากอาการทรมาน 

3.622 นางวภิารัตน์ 
คาํสอน 

  ไม่มีโรคประจาํตวั ไม่เครียด 
อยากทราบการดูแลสุขภาพ
ยา 9 เมด็ 

ใหค้วามรู้เรื�องยา 9 เมด็  



 

 

 

1696 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.623 น.ส.ประภสัสร 
ชาญชยัชูจิตร 

51 กรุงเทพฯ นํ�ามนักระเด็นใส่มือ เอามือจุ่มลงในนํ�าสมุนไพร
ฤทธิ3 เยน็ 

หายปวดแสบร้อนทนัที 

3.624 นายวรีะ  
บวัแกว้ 

53 76/1 ม.4 ต.มะตูม 
อ.พรหมพิราม 
พิษณุโลก 

เนื�องอกในลาํไส้ใหญ่ส่วน
ปลาย ถ่ายลาํบากทอ้งผกู
เนื�องจากมีเนื�องอกขวาง
ลาํไส้  ความดนัสูง กาํลงัตก 

รับประทานสมุนไพร อาหาร
ปรับสมดุลทุกมื�อ โยคะกด
จุดตามหมอเขียวตอนเชา้  กวั
ซาวนัละ 2 – 3 ครั� ง 
ฟังธรรมะจากหมอเขียว 
ดื�มนํ�าปัสสาวะทุกวนั วนัละ
ประมาณ 3 ครั� ง  พอกทอ้ง 
หนา้ ไดท้าํ 3 ครั� ง  สวนลา้ง
ลาํไส้ (ดีทอ็กซ์) ทาํทุกวนัวนั
ละ 2 ครั� ง ผสมกบันํ�า
ปัสสาวะ 

รู้สึกเบาสบายทอ้ง ถ่าย
สะดวกมาก รู้สึกวา่อาหาร
อร่อยไม่มีปัญหาเรื�องการกิน 
เมื�อก่อนตอนถ่ายเสร็จจะ
ปวดที�ดา้นในทวารแต่ตอนนี�
ถ่ายแลว้ไม่รู้สึกปวดแลว้ 

3.625 นางสมคิด 55 พงังา มีอาการคนั แดง เกา
ตลอดเวลาสาเหตุมาจาก
เบาหวานร่วม 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็  
ทานํ�าปัสสาวะ 

แผลแหง้ลดลง 



 

 

 

 

 

1697 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.626 นางฐิติรัตน์  
ตึกขาว 

52 พงังา มีอาการคนัหู 
เสียการทรงตวั 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 
ดีทอ็กซ์ กวัซา จดักระดูก 
พอก แช่มือ แช่เทา้ หยอดหู 
ตา จมูก 

เดินไดค้ล่องขึ�นตั�งแต่จดั
กระดูก  
หูเริ�มไดย้ินขึ�นทีละนอ้ย 

3.627 นางฐิติรัตน์  
ตึกขาว 

52 พงังา มีอาการบวมฝีที�แกม้กน้ พอกผงถ่านกบันํ�าปัสสาวะ 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 

ฝียบุภายใน 1 เดือน และแหง้
สนิทภายใน 5 วนั 

3.628 เด็กหญิงละมุด 
นามสมมติ 

8 นราธิวาส แมลงกลางคืนบินเขา้ตา 
ปวดแสบ 

ใชน้ํ�าสกดัหยอดตา หายปวดแสบภายใน 4 นาที 

3.629 นายมีดี บวัแกว้ 51 63 ม.4 ต.มะตูม 
อ.พรหมพิราม 
พิษณุโลก 65150 

ความดนัโลหิตสูง โยคะ  ขดูกวัซาตามแขนขา 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด
ทานอาหารฤทธิ3 เยน็ ทาํใจ
ไม่ใหเ้ครียด ปล่อยวาง งดใช้
คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ 

ทาํใหน้ํ�าหนกัลดลง สบาย
ทอ้ง ร่างกายเบาขึ�นแต่ไม่
ทราบผลความดนั หลงัจาก
กินอาหารปรับสมดุลเพราะ
ตอ้งกลบัก่อนปิดคอร์ส 



 

 

 

1698 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.630 นางอารี  
ปันเกตุ 

39  เครียด, วติกกงัวล ปรับสมดุลร้อนเยน็ 
รับประทานนํ�ายา่นางเพื�อลด
ความร้อน ออกกาํลงักาย 
กดจุดลมปราณ โยคะ 

 

3.631 นายสัมพนัธ์ 
แพง่เกียรติ 

59 นครศรีธรรมราช จุกเสียด ทอ้งเสียด ทาํดีทอ็กซ์ใส่นํ�าสมุนไพร 
นํ�าถ่าน นํ�ามนัเขียว 

ทาํดีทอ็กซ์ 2 ครั� งก็หาย 

3.632 สมร บา้นหมู่ 44 30 หมู่ 3 ต.บา้นหมอ 
อ.บา้นหมอสระบุรี 

เหนื�อยง่าย ปวดจุกแน่นทอ้ง
ก่อนหลงักินอาหาร ความ
ดนัสูง เส้นเลือดขอดที�ขา 
หวัแม่มือ กอ้ยเป็นผื�นแดง
คนัลอก 

โยคะ ขดูกวัซาตามแขนขา 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด
ทานอาหารฤทธิ3 เยน็ ทาํใจ
ไม่ใหเ้ครียด ปล่อยวาง งดใช้
คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ 
ดีทอ็กซ์ พอก แช่มือเทา้ 

ผลดีขึ�น เบาตวั หยดุกินยา
ความดนั เส้นเลือดขอด ขดู
วนัเดียวก็ลด 

3.633 นางตอ้ย  
เทศรอด 

58 นครศรีธรรมราช ปวดเทา้ 
จากการเดินมาก 

ใชน้ํ�าปัสสาวะผสมนํ�าเปล่า 
แช่เทา้ 

อาการปวดนอ้ยลง 

3.634 เสมอแข  
พวัภูมิเจริญ 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
กรุงเทพฯ 

นิ�วล็อก กวัซานิ�ว แช่มือในนํ�า
สมุนไพรที�ถูกกนั 

อาการปวดนอ้ยลง 
สบายมากขึ�น 



 

 

 

 

 

1699 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.635 นางรัตน์ 73 นครศรีธรรมราช ปวดฟัน ใชน้ํ�ามนัเขียวทาเหงือก  
ทาที�แกม้ 

หายปวดฟัน 

3.636 นางอโณทยั 
สุวรรณศรีสาคร 

 กรุงเทพฯ ผื�นคนัที�แขน 
นํ�าเหลืองไหล 

ใชย้า 9 เมด็แลว้ยงัไม่หาย จึง
ใชน้ํ�าปัสสาวะทา 

 

3.637 สมพงษ ์ 
โขงรัมย ์

37 189 ม.15 โคกกลาง  
ลาํปลายมาศ บุรีรัมย ์

ความดนัตํ�า 
ไขมนั 

ทาํกวัซาดีขึ�น ดีทอ็กซ์กินนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็ กินนํ�า
ปัสสาวะ  กินอาหารสุขภาพ
ทาถ่านผสมกากสมุนไพร
ฤทธิ3 เยน็ 

ทาํใหห้ายร้อนไม่มีอาการอีก
เลยตอนที�อยูใ่นค่าย 

3.638  
นางประพิมพรรณ 
พรหมพิทกัษ ์

57 172 ม.5 ต.หนองยา่ง
เสือ อ.มวกเหล็ก
สระบุรี 

ไขมนัในเลือดสูง กรดยริูก
สูง กระดูกทบัเส้นประสาท
ที�ขาขวา ปวดขา และตาม
สะโพก-หลงั จนทนไม่ค่อย
ไหว และนอนไม่ค่อยหลบั  

ใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกั
แพทยว์ถีิธรรม 

บรรเทาปวดและสามารถ
ทราบถึงวธีิแกเ้วลาที�ปวด
และเป็นตะคริว ส่วนไขมนั
ในเลือดลดลงอยูใ่นอาการที�
ปกติ นอนหลบัสบายมาก 



 

 

 

1700 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.639 นางสิริมา 
 คงสุวรรณ 

56 ชะอาํ เพชรบุรี นั�งรถมาจากชะอาํแลว้มึน
ศีรษะอยากอาเจียน 

ใชน้ํ�ามนัเขียวใส่นํ�าสมุนไพร
ฤทธิ3 เยน็ดื�ม กดจุดตน้คอ 

หายภายใน 3 นาที 

3.640 ลางสาด  
นามสมมติ 

 อ.ร่อนพิบูลย์
นครศรีธรรมราช 

เจบ็นิ�วชี�มาก ใชน้ํ�ามนัเขียวทา 5 นาที ก็ดีขึ�นแลว้ทาํซํ� าก็หาย 

3.641 นางนา 50 นครศรีธรรมราช ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย ใชน้ํ�ามนัเขียวหยดใส่นํ�าอุ่น
ดื�ม 

ทุเลาจากอาการปวดทอ้ง 

3.642 น.ส. 
แกว้ใจเพชร กลา้จน 

32 ปทุมธานี เป็นไขห้นาวมาก ตวัร้อน เช็ดตวัดว้ยนํ�าสมุนไพรฤทธิ3
เยน็ กวัซา ทาํดีทอ็กซ์ 

อาการดีขึ�น 

3.643 นายปานิ  
แกว้เภตรา 

56 18 ซ.สาธุประดิษฐ ์6 
ถ.สาธุประดิษฐ ์
เขตสาธร กรุงเทพฯ 

ความดนัสูง 
ไขมนัในเลือดสูง 

ใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกั
แพทยว์ถีิธรรม และแนะนาํ
ใหท้าํดีทอ็กซ์ดว้ยปัสสาวะ 

ดีครับ  
นํ�าหนกัลดลง 2 กิโลกรัม 
 

3.644 นางพิมลศา 
สุนทรวฒัน์ 

 183 หมู่ที� 11ต.ไร่สี
ทอง อ.พนสันิคม 
ชลบุรี 

เบาหวาน ความดนั  
กระดูกทบัเส้นประสาท 

ใชย้า 9 เมด็ นํ�าหนกัลด อาการดีขึ�น 

3.645 นายธนพล  
ตน้วาริน 

 นครศรีธรรมราช ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย ทาํดีทอ็กซ์ กินนํ�าถ่าน อาการดีขึ�น 



 

 

 

 

 

1701 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.646 นายธนพล  
ตน้วาริน 

 นครศรีธรรมราช ลม้มอเตอร์ไซด์ 
ชํ�า ดาํ เขียว 

ตม้นํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็แช่
ตวั 3 วนั 

หายปกติดี 

3.647 นายชิน  
ตนัวาริน 

  ปวดหลงัช่วงเอวมาก ทาํกวัซา ทาํดีทอ็กซ์ 
จดักระดูก 

หายไดจ้ากการทาํกวัซา  
เพียงครั� งเดียว 

3.648 น.ส.สดศรี 
สุวรรณศรีสาคร 

52 กรุงเทพฯ เป็นผื�นคนัใตฝ่้าเทา้ทั�งสอง
ขา้ง เป็นมานาน 20 ปี 

ทาํดีทอ็กซ์ ทานํ�าปัสสาวะ 
พร้อมกนั 

หายภายใน 1 เดือน 

3.649 นางสดศรี  
ศิริรัตน์ 

76 7 บา้นใหม่  
ต.ปางหมู  อ.เมือง 
แม่ฮ่องสอน 

ปวดเข่า 2 ขา้ง ตอ้งใชไ้มเ้ทา้ 
เหตุจากการกินอาหารรสจดั 
โรคอว้นจากการกินอาหาร
ไขมนัมากเกิน 

ลดอาหารรสจดัและไขมนั 
แนะนาํยา 9 เมด็ เนน้กวัซา
ดว้ยผา้ชุบนํ�าปัสสาวะบริเวณ
เข่าทั�งสอง 

สุขภาพดีขึ�นอยา่งน่าพอใจ 
นน.ลดลง เดินไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ใชไ้มเ้ทา้ เพราะปฏิบติัตามยา 
9 เมด็ โดยเฉพาะมียาเมด็ที� 8 
เป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ 

3.650 น.ส.นภาภรณ์ 
 จีระพนัธ์ 

 7 ถนนอุดมชาว
นิเทศ ต.จองคาํ 
อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 

ร้อน เยน็ไม่สมดุลภูมิแพ้
อากาศ ไซนสั 

แนะนาํยา 9 เมด็ สอนทาํนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็ ดื�มนํ�า
ปัสสาวะ หยอดหู ตา จมูก  

อาการแพเ้กือบเป็นปกติ 
ไซนสัหายดว้ยการดีทอ็กซ์
เป็นประจาํไดผ้ลน่าพอใจ 



 

 

 

1702 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

    ดว้ยนํ�าสกดัยา่นาง  

3.651 นางอรทยั 
จนัทร์สุวรรณ 

59 48/1 ถนนชาํนาญ
สถิตย ์ต.จองคาํ 
อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 

โรคอว้น 
ความดนัโลหิตสูง 

แนะนาํยา 9 เมด็ ใหท้าํนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็ ลดไขมนั
และอาหารรสจดั พร้อมออก 
กาํลงักาย 

สุขภาพโดยรวมดีขึ�น ความ
ดนัอยูใ่นเกณฑป์กติ เพราะยา
เคมีกดไวช้ั�วคราว จึงใชย้า 9 
เมด็ 

3.652 นางสวา่ง  
วเิศษสิงห์ 

57 21 ถนนชาํนาญ
สถิตย ์ต.จองคาํ 
อ.เมือง  แม่ฮ่องสอน 

ความดนัโลหิตสูง มะเร็งเตา้
นมผา่ตดัแลว้ 

แนะนาํยา 9 เมด็ สอนทาํนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็ ออกกาํลงั
เพื�อทาํใจใหส้งบ มะเร็งจะได้
ไม่กลบัมาเป็นอีก 

ดูแลผลการตรวจมะเร็ง และ
ความดนัอยูใ่นเกณฑป์กติ แต่
ยงักินยาแผนปัจจุบนัอยู ่แต่ก็
ปฏิบติัควบคู่ยา 9 เมด็ เพื�อ
ความย ั�งยนื 

3.653 นนัตชยั  
แสงเทียน 

37 51/1 ม.7 ต.หนา้ไม ้
อ.ลาดหลุมแกว้ 
ปทุมธานี 

ปวดหวับ่อย 
ภูมิแพ ้

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
แช่มือเทา้ ปรับอาหาร 
กดจุดลมปราณ 

อาการปวดหวัหาย 
ภูมิแพห้าย 

3.654 วสันต ์สมอ 46 55/49 ม.พฤกลดัดา 
อ.ลาํลูกกา ปทุมธานี 

โรคไต 
ความดนัโลหิตสูง 

ดื�มนํ�ายา่นาง  
กวัซา  แนะนาํยา 9 เมด็ 

อาการดีขึ�น 



 

 

 

 

 

1703 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.655 พงศศิ์ริ  
แสนสุข 

45 72/832 ม.651 คูคต 
อ.ลาํลูกกา ปทุมธานี 

เนื�องอกในลาํไส้ พอกยา กวัซา  

3.656 รัตติพร จาํนง 45 19/1 ม.8 คลองสาม 
คลองหลว ปทุมธานี 

ตุ่มคนั ดื�มนํ�ายา่นาง  พอกยา 
กินอาหารจืด 

 

3.657 พิศาล ภู่เทศ 44 19/1 ม.8 คลองหลวง 
ปทุมธานี 

ไขมนัเกาะตบั 10 ปี ทาํดีทอ็กซ์ 
ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

อาการดีขึ�น 

3.658 จุฑามาศ  
จิตรักษ ์

44 99 ม.15 เทศบาล 
สวนหลวง อมัพวา 
สมุทรสงคราม 

มีอาการปวดศีรษะ ใชน้ํ�ามนัเขียว อาการดีขึ�น สดชื�น 

3.659 สัมฤทธิ3   
คาํโทพล 

43 143 ซ.รังสิต
นครนายก ซ.1  
อ.ธญัญบุรีปทุมธานี 

ภูมิแพ ้หอบหืด ดีทอ็กซ์นํ�าเปล่านํ�าปัสสาวะ 
ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

อาการดีขึ�น 

3.660 น.ส.พิชสนีย ์
หวงัวฒันากลู 

49 ปิ� นเกลา้  กรุงเทพฯ มีอาการคนัทั�วทั�งตวั เป็นตุ่ม
ใสๆ ประมาณ 2 อาทิตย ์

ทาํดีทอ็กซ์ 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ กิน 

แผลแหง้ลงมาก และลด
อาการคนั 



 

 

 

1704 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

    ขา้วกบัเกลือ ผกัลวก 3 วนั  

3.661 ดวงพร  
ชาวชยัยา 

67 32/490 พหลโยธิน 
คลองหนึ�ง ปทุมธานี 

ตดัลาํไส้  ความดนั  
เบาหวาน 

ไปค่ายดอนตาล 
ดูแลดว้ยยา 9 เมด็ 

อาการดีขึ�น 

3.662 สุทธิดา ออง  99/396 ม.6 ต.คูคต 
อ.ลาํลูกกา ปทุมธานี 

ปวดสะโพก ไหล่ตึงแขง็ 
ทานยาพารา 

พอกทา กวัซา 
ดื�มนํ�าปัสสาวะ 

อาการทุเลาลง 

3.663 นายสุเมธ 
พรหมรักษา 

58 192 ม.3 ต.หน่อง
ส่อง อ.เวยีงหนอง
ล่วง  ลาํพนู 

โรคกระเพาะ  
อาเจียนเป็นเลือด 

ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
กวัซา 
 ดีทอ็กซ์ 

อาการปวดทอ้งดีขึ�น 

3.664 สุกานดา แกว้ดี 47 314 ม.19 
ต.รอบเมือง อ.เมือง
สุรินทร์ 

ปวดเอว ปวดหลงั กวัซา ดีทอ็กซ์ 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

อาการปวดหลงัทุเลา  
สบายตวั 

3.665 น.ส.ณฐัธยานี 
มุขพรหม 

39 51 ม.1 บา้นกระทิง 
ต.หินโคน  
ลาํปลายมาศ บุรีรัมย ์

กรดไหลยอ้น  
ภูมิแพอ้ากาศ 

ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ดีทอ็กซ์ ปรับอาหาร 

กรดไหลยอ้นหายไป  
ภูมิแพดี้ขึ�น 



 

 

 

 

 

1705 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.666 นายกลา้ให ้
กลา้จน 

35 อ.ดอนตาล 
มุกดาหาร 

กระเพาะอาหาร  
โรคผิวหนงั 

ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด  
กวัซา ดีทอ็กซ์ 

หายจากทุกโรค 

3.667 น.ส.พนาวรรณ 
ระวโิรจน์ 

40 อ.ดอนตาล 
มุกดาหาร 

ปวดฟัน หนา้บวม กวัซาดว้ยผา้ชุบนํ�ามนัเขียว 
 ดีทอ็กซ์ พอกหนา้ 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

กวัซา 3 วนัดีขึ�น  
หนา้ยบุภายใน 3 วนั 

3.668 นางทศับูรณ์ 
พรหมรักษา 

58 192 ม.3 หนองล่อง 
อ.เวยีงหนองสอง 
ลาํพนู 

กระดูกคองอก  
กระดูกแขนงอก  
ปวดหวั 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ดีทอ็กซ์ กวัซา 
ดื�มนํ�าปัสสาวะ 

อาการดีขึ�นภายใน 6 วนั 

3.669 น.ส. ฉลอง 
 พุม่ศิริ 

64 16/2 ม.12 ต.บา้น
กลว้ย อ.เมืองสุโขทยั 

ไขมนัสูง ดีทอ็กซ์ กวัซา 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
โยคะ ใชย้า 9 เมด็ 

หลงัจากเขา้ค่ายอบรมไขมนั
ลดลงมาเรื�อย ๆ ปัจจุบนั
ไขมนัปกติแลว้ 

3.670 น.ส.เรวดี  
อามาตยเ์สนา 

55 16 ม.6 ต.ปะหลาน 
อ.พยคัฆภูมิพิสัย 
มหาสารคาม 

ไอ 
(ควนับุหรี� ,แก๊สนํ�าตา) 

ทาํดีทอ็กซ์  
ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ปรับสมดุลกวัซา 

อาการไอทุเลาลง 



 

 

 

1706 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.671 สกาว อุดล 45 1213/342 ลาดพร้าว 
94  กรุงเทพฯ 

ความดนัสูง 
เนื�องอกที�หนา้อก 

ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด  
ดีทอ็กซ์ ดื�มปัสสาวะ กวัซา 

ความดนัปกติ 

3.672 น.ส.อรุณรัตน์ 
ไกรลาศศิริ 

48 15/57 มข.เกษตร
นิเวศน์ ถ.แจง้วฒันะ 
หลกัสี�  กรุงเทพฯ 

กรดไหลยอ้น  
สิว 

ทานอาหารฤทธิ3 เยน็ 
ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ดีทอ็กซ์ โยคะ กดจุด 

กรดไหลยอ้นหายไม่ตอ้งทาน
ยา สิวขึ�นบา้งถา้หากร่างกาย
ร้อน 

3.673 นายนิรัตน์ ช่วย
สงค ์

53 134 ม.6 ต.สาํเภา  
อ.สิชล
นครศรีธรรมราช 

โรคปอด ไอเป็นเลือด 
หายใจหอบเหนื�อย 

สวนลา้งลาํไส้ ดื�มนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด ปรับ
อาหาร งดบุหรี�ชากาแฟ  
ออกกาํลงักาย 

สบายตวัขึ�น  
หายใจไม่หอบเหนื�อย  
หายหนา้แดง แต่ยงัไม่หาย
จากโรค 

3.674 นายรวม  
เกตุกลม 

58 122/203 ม.18 
ต.ประสงค ์อ.ท่าชน 
สุราษฎร์ธานี 

กระดูกสันหลงัซี� 3 บิ�น มี
อาการเจบ็หนา้อก 

กวัซา สวนลา้งลาํไส้ 
รับประทานอาหารปรับ
สมดุล 

1 เดือนยกของหนกัไดบ้า้ง 
เดือนที� 2 ยกของหนกั 50 กก.
ได ้หลงัจากนั�นไม่นานอาการ
ต่างๆ หายไป 

3.675 นางสุภาพ  
แสงสุวรรณโณ 

46 95/4 ม.5 ต.สาํเภา  
อ.สิชล
นครศรีธรรมราช 

ปวดศีรษะ ปวดตา ปวดฟัน
เหมือนจะระเบิดสุดทา้ยปวด
แสบปวดร้อนที�มุมปาก 

สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ กวัซา 
หยอดหูตาจมูก พอกริมฝีปาก
ดว้ยวา่นหางจระเข ้ปัสสาวะ 

โล่งศีรษะ หายปวดแสบปวด
ร้อน หายตึง แผลค่อย ๆ แหง้ 
ใน 1 สัปดาห์ 



 

 

 

 

 

1707 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.676 น.ส.จุไลวรรณ 
วงศอ์รุณ 

50 33,35 ม.1  
ต.ปากพะยรู  
อ.ปากพะยรู  พทัลุง 

ใชย้า 9 เมด็มาระยะหนึ�ง
ร่างกายขบัพิษมีอาการคนั
ทั�วร่างกาย เปื� อยพุพองใน
บางแห่งและขาเทา้บวม 

ดื�มสมุนไพรปรับสมดุล  
กวัซา สวนลา้งลาํไส้ใหญ่  
แช่ตวั ปรับอาหาร ปรับ
สมุนไพร กดจุด โยคะ นํ�า
ปัสสาวะ 

อาการคนัลดลง แผลแหง้ตก
สะเก็ด บวมยบุลง 

3.677 ดช.ธีรวฒัน์  
จตุภทัร์ 

 107 ปรมิทรมรรคา 
อ.เมือง  ชุมพร 

ไอถี�ๆในเวลากลางคืน 
มีอาการหอบหืด 

กินขมิ�น ฟ้าทะลายโจร กวัซา
ที�คอและหลงั 

ไอนอ้ยลงจนนอนหลบัไป 

3.678 นายมงคลวตัน์ 
รัตนชล 

 อ.หาดใหญ่  สงขลา ปวดเอว 
นอนกรนดงั 

จดักระดูกเอวหลงั 
กวัซา 

สบายตวัขึ�น 
กรนเสียงเบาลง 

3.679 อ.โสภา  
สมเขาใหญ่ 

22 อ.ดอนตาล 
มุกดาหาร 

เจบ็ทั�งร่างกาย กดจุดลมปราณทั�ง 12 เส้น เจบ็นอ้ยลง 

3.680 นางยพุิน  
ช่วยสงค ์

83 อ.สิชล 
นครศรีธรรมราช 

ปวดบวม เจบ็โดนลวดเกี�ยว
ที�ขอ้ศอก 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
พอกกากสมุนไพร ถ่าน นํ�า
สกดัยา่นาง 

ลดปวด ลดบวม 
หายเจบ็ภายใน 1 วนั 



 

 

 

1708 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.681 นางจงกช  
สุทธิโอสถ 

66 ภูเก็ต ไทรอยด์ 
เนื�องอกในมดลูก 

ใชย้าเมด็ที� 1,3,6,7 ทุกวนั ร่างกายแขง็แรงดีขึ�น  
ใจเบิกบานมีความสุข 

3.682 แตง 27 ม.6 ต.เสาเภา สิชล
นครศรีธรรมราช 

เป็นหวดั มีนํ�ามูก ไอ นํ�ามนัเขียวผสมนํ�า 
ดื�มแทนนํ�า 

อาการดีขึ�น โล่ง อาการไอ
ลดลง 

3.683 น.ส.ศิริวรรณ 
สมเขาใหญ่ 

29 ต.สาํเภา อ.สิชล 
นครศรีธรรมราช 

ผา่ฟันคุด หนา้มืด  
ปวดบวมมาก 

นํ�ามนัเขียว ทา และผสมนํ�า
ดื�ม 

อาการดีขึ�น ลดปวด 
ลดบวม 

3.684 ดช.โตโม  
วายเุวช 

1.5 
ปี 

95/3 ม.5 ต.สาํเภา 
อ.สิชล 
นครศรีธรรมราช 

ทอ้งอืด ปวดทอ้ง  
ร้องไหบ้างคืน 

นํ�ามนัเขียวป้ายปากดื�ม  
ทานํ�ามนัเขียวบริเวณทอ้ง 

หยดุร้องไห ้ 
นอนหลบัตลอดคืน 

3.685 เอียด  
ร้านอรุณรัตน์ 

26 อ.กระบุรี  ระนอง ปวดเอวมาก จดักระดูก ขา เอว 
กดจุดลมปราณ ถุงนํ�าดี 
แนะนาํเรื�องอาหาร 

เบาตวัสบายขึ�น 

3.686 วทนัยา  
ชูลขนัธ์ 

53 215 ม.13 ต.หินเหล็ก
ไฟ อ.หวัหิน 
ประจวบคีรีขนัธ์ 

หมอบอกเป็นตบัแขง็มีตุ่ม
ขึ�นทอ้งนอ้ย 1 เมด็ เป็นมา 3 
เดือน คิดวา่เป็นผลที�ลา้งไม่
สะอาด 

วนัแรก เทา้มือ ก็ไม่บวม ตุ่ม
ที�มีอยู ่แตก มีเลือดออก และ
เหมือนหินปูนออกมา เหงือก
บวมมีเลือดออกมา บอกจิต 

อาการดีขึ�น 



 

 

 

 

 

1709 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

    อาสา พี�แกว้แนะนาํให้อมนํ�า- 
ปัสสาวะก็ดีขึ�น 

 

3.687 นายวชิยั  
จตุภทัร์ 

 107 ถ.ปรมินทร์
มรรคา อ.เมืองชุมพร 

เมื�อยไหล่มาก กดจุดลมปราณ 
ซานเจียว 
เส้นเอ็นเนน้บริเวณคอ 

เมื�อยไหล่ลดลง 

3.688 นายชะลอ 
สมบติัเพิ�ม 

 กรุงเทพฯ เมื�อยคอ หลงั อาการเกิดขึ�น
จากการเดินทาง 

กดจุดลมปราณ 
จดักระดูกแขนขา เอว เข่า 

สบายตวัมากขึ�น 

3.689 ติZม  นนทบุรี เครียด 
ภูมิแพ ้
กรวยไตอกัเสบ 

ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ปรับอาหาร สวนลา้งลาํไส้
ใหญ่ แช่มือแช่เทา้ 

สบายใจ ดีขึ�น หายจากภูมิแพ้
และกรวยไตอกัเสบ 

3.690 เอกศิริ  ราชบุรี ความดนั ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ปรับเปลี�ยนเรื�องอาหาร 

สบายตวัดีขึ�น 

3.691 เสาวภาค   มะเร็งเตา้นม ดื�มนํ�าสกดั ดีทอ็กซ์ ปรับ
อาหาร ออกกาํลงักาย โยคะ 

สบายตวั สบายใจดีขึ�น 



 

 

 

1710 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.692 วมิล  รพ.นํ�าพอง กรดไหลยอ้น 
ปวดหลงั 
ไซนสัอกัเสบ 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
สวนลา้งลาํไส้ กินอาหาร
สุขภาพ กดจุด โยคะ  
แช่มือเทา้ 

จากเดินไม่ค่อยได ้
เป็นเดินไดโ้ดยไม่รู้ตวั 

3.693 อว้น  พทัลุง ดูแลตนเองมาระยะหนึ�งแลว้
ร่างกายขบัพิษมีอาการคนั 
ตามร่างกายแขนขา ลาํตวั 

ปรับอาหารจืดลง แช่ตวัใน
นํ�าสมุนไพร ทาดว้ยนํ�า
ปัสสาวะ ไม่กลวั 

สบายใจขึ�น มีกาํลงัใจ ปฎิบติั  
เทคนิค 9 ขอ้ ครบ สบายตวั
ขึ�น แต่ยงัไม่หาย 

3.694 นายแจ  
ช่วยสงค ์

49 ม.6 ต.เสาเภา  
อ.สิชล 
นครศรีธรรมราช 

ไอ เหนื�อยหอบ เป็นโรค
ปอด 

ปรับอาหาร 
ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
สวนลา้งลาํไส้ 

เบาสบายตวัดีขึ�น 
หายไอ 

3.695 นางโสภา  
ญาณสูตร 

55 ม.6 ต.เสาเภา สิชล
นครศรีธรรมราช 

รถจกัรยานยนตล์ม้  
ปวดบวมที�แผล 

ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด ทา
รอบแผลดว้ยนํ�ามนัเขียว 

อาการปวดบวมที�แผลค่อยๆ 
ทุเลา หายเจบ็ 

3.696 สุภาพร  
แสงสุวรรณโณ 

46 95/4 ม.5เสาเภา  
สิชล  
นครศรีธรมราช 

แสบตาจมูกจากโดนแก๊ส
นํ�าตา 

หยอดหูตาจมูกดว้ยนํ�าสกดั 
ผา้เปียกชุบนํ�ามนัเขียวโป๊ะ
หนา้ 

ค่อยๆ ดีขึ�น 



 

 

 

 

 

1711 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.697 นางหนูตรึก 
สมเขาใหญ่ 

84 40/1 ต.สาํเภา สิชล
นครศรีธรรมราช 

ปวดทอ้ง ทอ้งอืด ผสมนํ�ามนัเขียวในนํ�าดื�มกิน หายปวด หายทอ้งอืด 

3.698 จนัทมณี  
จนัทรชิต 

84 อยธุยา ทอ้งผกู สวนลา้งลาํไส้  
ทานผกัผลไมใ้หม้าก 

สบายขึ�น 

3.699 ทิพยา แสวงสุข  ร.ร.รุ่งอรุณ 
บางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ 

ตาเจบ็ ปวดบ่า หลงั 
ตบัอกัเสบ กาํลงัตก ปวดฟัน 

กวัซา กดจุด กายบริหาร 
โยคะ หยอดหู หยอดตา  
ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

อาการปวดบรรเทาลง 
สดชื�นขึ�น 

3.700 นางสุภาพร 
แสงสุวรรณโณ 

46 95/4 ม 5 สิชล
นครศรีธรรมราช 

หนา้หนาวส้นเทา้แตกเจบ็
มาก 

แช่นํ�าปัสสาวะ 2 วนัเดินไดดี้  
วนัที� 3 แผลหายเกือบเตม็ 

3.701 นายพีระยรู  
สมเขาใหญ่ 

77 40/1 ต.เสาเภา สิชล
นครศรีธรรมราช 

เป็นหวดั ปวดหวั ไอ ทานวดดว้ยนํ�ามนัเขียว ผสม
นํ�าดื�ม 

อาการบรรเทาและหายใน
ที�สุด 

3.702 นางสมใจ 
เพชรประดบั 

77 122/1 ถ.หนองจิก 
เมืองปัตตานี 

ปวดเมื�อย เบาหวาน ปวดหวั นํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สดปรับ
อาหาร กวัซานวดหลงั กดจุด 

สบายตวัขึ�น 



 

 

 

1712 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.703 นางสุวรรณี  
จิตมงักรณ์ 

49 หมู่ 5 ต.เสาเภา สิชล
นครศรีธรรมราช 

ปวดหวั ปวดทอ้ง ทานํ�ามนัเขียว 
ผสมนํ�าดื�ม 

หายปวดทอ้งปวดหวั 

3.704 นายสุธรรม  
จิตมงักรณ์ 

50 หมู่ 5 ต.เสาเภา สิชล
นครศรีธรรมราช 

เล็บมือกุดสั�น เจบ็มาก แช่นํ�าปัสสาวะ ก็ค่อยดีขึ�น 

3.705 แม่ชีจิณพศั 
ทิพยศกัดิ3  

51 วดัสัมพนัธวงค ์(กุฎิ
แม่ชี) ถ.ทรงสวสัดิ3  
เขตสัมพนัธวงศ ์
กรุงเทพฯ 

อากาศร้อนจดัและเยน็จดัใน
เทา้และน่อง เหมือนแช่ฟลีต 
(ในช่องนํ�าแขง็) ไหล่ติด 
ปัสสาวะคืนละ 5-6 ครั� ง เจบ็
ร้าวหวัใจลงไหล่ซา้ย 
ปัสสาวะเป็นฟอง ขุ่น 

ดื�มนํ�าสมุนไพรปรับสมดุล 
ดื�มนํ�าปัสสาวะสมํ�าเสมอ 

ปรับแลว้ ร้อนนอ้ยลง ทิ�งช่วง
ห่างออกไป และร้อนอยูไ่ม่
นาน แต่ยงัมี ร้อน-เยน็ พนักนั 
เป็นระยะๆ 

3.706 อรุณีศรี 
กลูลกัษณ์ 

59 121/1 ม. 4 ต.ดอน
แกว้ อ.สารภี
เชียงใหม่ 50140 

เบาหวาน ทานอาหารปรับสมดุลและ
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 

อาการดีขึ�น 

3.707 นางสมพร้อม 
พิสิษฐเ์กษม 

63 187/8 พหลโยธิน  
ซ.32 กรุงเทพฯ 

ไขมนัสูงเกิน   



 

 

 

 

 

1713 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.708 นางวนัเพญ็ 
บุญมานพ 

72  ถนนเทพา 
ต.เมืองเหนือ  
อ.เมือง ศรีสะเกษ 

ความดนัโลหิตสูง  
มะเร็งปอดระยะ 2 

ตามวธีิสูตรคุณหมอเขียวทุก
อยา่ง เวน้กวัชาและพอก 

สบาย เบากาย 

3.709 นงนุช  
เกษประทุม 

42 Nougnut 
Ketprathum Bettina 
str.30 63067 
Offenbach 
Geramany 

ภูมิแพ ้10 ปี  
ไวรัส 20 ปี  
หอบหืด 

ปฎิบติัยา 9 เมด็ รู้สึกกระปรี� กระเปร่า  
หลบัสบาย 

3.710 นางณฐัฐา  
พงศเ์ล็ก 

60 74 หมู่ที� 5 ต.หว้ย
สัตวใ์หญ่ อ.หวัหิน
ประจวบคีรีขนัธ์ 

ทาลสัซีเมีย  เป็นมา 23 ปี   

3.711 กมลทิพย ์ 
เถื�อนสุขี 

45 25/516 ม.6 ถ.แจง้
วฒันะ ต.บางตลาด 
อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 

ไทรอยด ์ปวดขอ้ หลงัแขง็ 
นั�งพื�นลาํบาก 

โยคะตอนเชา้ 
ใชก้ารพอกทา 

โดยรวมแลว้อาการดีขึ�น 



 

 

 

1714 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.712 นรินทร์  
กุลสันติพงษ ์

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
กรุงเทพฯ 

ปวด บ่า ไหล่ แขน กวัซา กดจุด กายบริหาร 
โยคะนวด 

คลายปวดมากขึ�น 

3.713 น.ส.  
พีระวรรณ สุนทรสุข 

61 หจก.โทเด็พฟ  
ต.บางปลาสร้อย 
เมือง  ชลบุรี  

โรคมะเร็งต่อมนํ�าเหลือง 
เมด็เลือดแดงแตกง่าย 
กระดูกพรุน 

ใชเ้ทคนิคยา 9 เมด็ นํ�าหนกัตวัลดลง  
สบายตวัมากขึ�น 

3.714 น.ส. นภสัสิริ 
โอเวน 

45 158/64 หมู่บา้นไฟน์
เนอรี�  ถ.เพ-แกลง 
อ.เมือง  ระยอง 

ปวดหลงั เครียด  
โรคกระเพาะ 
วติกกงัวล 

  

3.715 น.ส. 
ณิชาพฒัน์  
พงษฝ์าพงษ ์

45 44/28 ซอยหลงั
องคก์รโทรศพัท ์ 
ต.บางปลาสร้อย  
อ.เมือง  ชลบุรี 

โรคความดนัโลหิตสูง  
โรคอว้น  
ไขมนัอุดตนัเส้นเลือด 

กินอาหารปรับสมดุล  
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธ์เยน็ 

ตวัเบาขึ�น นํ�าหนกัลดลง 
อาการของโรคที�เป็นอยูดี่ขึ�น 

3.716 น.ส. กญัญา  
นิ�มนวล 

41 83/46 ม.2  
ต.เกาะสมุย 
สุราษฎร์ธานี 84320 

เป็นร้อนในบ่อยๆ ก่อนมี
ประจาํเดือน มีอาการเจบ็คอ 
คอแหง้ นํ�าลายเหนียว 

ดื�มนํ�าสมุนไพรปรับสมดุล
ฤทธิ3 เยน็กบันํ�าตะไคร้ตม้ ทาํ
ดีทอ็กซ์ กวัซา โยคะ ดื�ม
ปัสสาวะ ใชห้ยอดตาหยอดหู 

สบายตวัมากขึ�น  
ผวิพรรณดูสดใส 



 

 

 

 

 

1715 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.717 นายปรมินทร์ 
สุนทรบูรณะ 

41 122 ม.7 ต.สวนใหญ่ 
อ.เมืองนนทบุรี 

คออกัเสบ ริดสีดวง  
ไม่ไดท้าํการรักษา 

เทคนิคยา 9 เมด็ ร่างกายเบาสบายมีกาํลงัมาก
ขึ�น โดยเฉพาะการดื�มนํ�า
ปัสสาวะ อม และลา้งตา ทาํ
ใหอ้าการแผลในปากเบาบาง 

3.718 นายธีระพล มุ่ง
ชมกลาง 

 130 ม. 14 ต. ตาจั�น 
อ.คง นครราชสีมา 

ร้อนเยน็ไม่สมดุล ใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ ก็มีทั�งดีขึ�นทรงตวัหรือเฉยๆ 
และขึ�นอยูก่บัวบิาก 

3.719 นายธานินทร์
มุ่งชมกลาง 

 130 ม. 14 ต. ตาจั�น 
อ.คง นครราชสีมา 

ร่างกายไม่สมดุลคอเคล็ด ทาํดีทอ็กซ์และจึงกวัซา ใชไ้ด ้



 

 

 

1716 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.720 นางระเบียบ 
มุ่งชมกลาง 

 130 ม. 14 ต. ตาจั�น 
อ.คง  นครราชสีมา 

ร้อนเยน็ไม่สมดุล ตาบวม 
เป็นไขป้วดหลงัตรงบริเวณ
สะโพกจนรู้สึกทรมานมาก
เวลาเปลี�ยนอิริยาบทเช่นนั�ง
หรือลุก เป็นมาประมาณ1
สัปดาห์ซึ� งก่อนหนา้นี�
แขง็แรงดี 

ทาํดีทอ็กซ์และจึงกวัซา 
รับประทานอาหารปรับ
สมดุล  ดื�มฉี� ดีทอ็กซ์ กวัซา 
โยคะ ดดัตวั สุดทา้ยแช่
สะโพกดว้ยนํ�าสมุนไพรฤิทธิ3
เยน็อาการจึงทุเลาลงอยา่ง
ชดัเจน 

ไดผ้ลดีมาก 

3.721 ลาํไย  
นามสมมติ 

50-
60 

อ.คงนครราชสีมา เป็นเบาหวานและความดนั แนะนาํใหดื้�มปัสสาวะ 
กวัซาและดีทอ็กซ์ 
ควรปรับอาหารและใจ 

ดีบา้งไม่ดีบา้งแลว้แต่อาการ
และวบิากกรรม 

3.722 นายนรินทร์  
ธีระเมฆานนั 

 77 ถ.นํ�าผดุ อ.เมือง
ตรัง   

ปวดไหล่คอ  
หนัคอไม่ได ้คอแขง็  
ยกแขนไม่ขึ�น 

กวัซาที�คอ ไหล่ ศรีษะ 
จดักระดูก 

30นาที หลงักวัซา สามารถ
หนัคอและยกแขนแนบหูได ้
 

3.723 สวงิเบอร์รี�  
นามสมมติ 

50 กรุงเทพฯ มีตุ่มผื�นคนัขึ�น แนะนาํใหดื้�มสมุนไพรฤทธิ3
เยน็และดีทอ็กซ์และควรปรับ
อาหารและใจ 

อาการเป็นที�น่าพอใจสาํหรับ
ผูป่้วย 



 

 

 

 

 

1717 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.724 นางกอบแกว้ 
 ภูพวง 

41 126 ม.4  
บา้นสามบวั อ.เมือง
มุกดาหาร 

ความดนัโลหิตสูง  
ปวดขา ปวดทรมานมาก 

กินสมุนไพรปรับสมดุล  
กวัซาเข่าแขนขา มือ แช่มือ
แช่เทา้- หยอด- ออกกาํลงั
กาย กดจุดลมปราณโยคะ 
รับประทานอาหารปรับ
สมดุล ใชธ้รรมะละบาป รู้
เพียร รู้พกั เนน้การรักษา ขอ้
ที� 8 ดว้ย ไดรู้้วา่ตอนนั�นได้
กินกุง้ รู้ถึงความผดิอยา่งแรง
มากและไดกิ้นผลไมแ้ตงโม
เขา้ไปแลว้ 

หายดี  
งดการกินยาของโรงพยาบาล 
สบายตวัดี  
ไม่มีภยั 

3.725 ลิ�นจี�  
นามสมมติ 

61 อ.คง  นครราชสีมา เบาหวาน 
ความดนั 

ดื�มปัสสาวะ  กวัซา 
ดีทอ็กซ์และควรปรับอาหาร
และใจ 

ดีบา้งไม่ดีบา้งแลว้แต่อาการ
และวบิากกรรม 



 

 

 

1718 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.726 สตรอเบอร์รี 
นามสมมติ 

29 อ.โนนสูง 
นครราชสีมา 

ร้อนเยน็ไม่สมดุล ดีทอ็กซ์ 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 

ดีขึ�นตามลาํดบั 

3.727 ผกัชี  
นามสมมติ 

30 อ.คง  นครราชสีมา ไอเยอะ ไอบ่อย กวัซา อาการไอนอ้ยลง 

3.728 นายวนัชยั 
เบญจพรชยั 

 กรุงเทพฯ แผลที�ขาขวา ใชปั้สสาวะและดีทอ็กซ์ อาการดีขึ�น 

3.729 ชาย 50 อ.โนนไทย 
นครราชสีมา 

ปวดเมื�อยตึงแขง็ที�ขา กวัซา กลา้มเนื�อคลายตวัดีขึ�น 

3.730 ส้มเชง้  
นามสมมติ 

40-
50 

อ.โนนไทย 
นครราชสีมา 

มึนชาตามตวัและกลา้มเนื�อ แนะนาํกวัซาและควรปรับ
อาหาร 

อาการดีขึ�นตามลาํดบั 

3.731 ส้มโอ  
นามสมมติ 

30-
40 

กรุงเทพฯ มีอาการไอ แนะนาํใหดื้�มนํ�าสมุนไพร
ฤทธิ3 เยน็ ถ่านและนํ�ามนัเขียว 

ช่วยบรรเทาอาการพอสมควร 

3.732 สับปะรด  
นามสมมติ 

50 อ.โนนสูง 
นครราชสีมา 

มีอาการมึนหวั แนะนาํใหก้วัซาและ 
ดีทอ็กซ์ 

อาการดีขึ�นตามลาํดบั 

3.733 เสาวรส  
นามสมมติ 

30 กรุงเทพฯ มีอาการมึนหวั แนะนาํใหพ้อกสมุนไพร
และกวัซา 

อาการดีขึ�นตามลาํดบั 



 

 

 

 

 

1719 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.734 อารวม  สุราษฎร์ธานี รู้สึกร้อนเกิน กวัซาดว้ยผา้ชุปนํ�าและกวัซา
ดว้ยนํ�ามนักวัซา 

อาการดีขึ�น 

3.735 ฐนิตนนัท ์  สิงห์บุรี มึนศีรษะและร้อนเกิน กดจุดและจดักระดูก อาการป่วยบรรเทา 

3.736 มินนี�  กรุงเทพฯ ปวดเมื�อย กลา้มเนื�อตึง จดักระดูก 
ปลดล็อกลมปราณ 

เบาขึ�น 

3.737 มยรีุ  
ศรีบาํรุงเกียรติ 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
บางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ 

ปวดศีรษะขา้งเดียว ปวดตึง
ตน้คอบ่า ไหล่ เทา้พลิก เอน็
อกัเสบ ปวดหลงั 

กวัซา พอกทา โยคะ 
กดจุด กายบริหาร 

อาการปวดนอ้ยลงและบาง
จุดหายในทนัที 

3.738 นายธานินทร์  อ.คง  นครราชสีมา ปวดเมื�อย กลา้มเนื�อตึง กวัซาให ้ อาการทุเลาภายใน 1วนั 

3.739 ผดักาดหอม 
นามสมมติ 

50 อ.พยคัภูมิ 
มหาสารคาม 

ปวดบริเวณเอว กวัซา อาการทุเลา 



 

 

 

1720 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.740 นายกรีเทพ  
ยงูสูงเนิน 

27  มะเร็งต่อมนํ�าเหลือง 
ไม่ฉายแสง 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด
กินอาหารปรับสมดุล 
กวัซา ดีทอ็กซ์ 

เบาสบายตวั 

3.741 นายกษิตา 
กุฌาวราวุฒิ 

49  ทอ้งผกู ภูมิแพ ้10 ปี  
นอนไม่หลบั  กินยานอน
หลบัประจาํ 

รับประทานอาหารปรับ
สมดุล แช่มือแช่เทา้ 
รับประทานอาหารสมดุล 

เบาสบายตวั 
แต่ยงันอนไม่หลบั 

3.742 นางพรรณี 
สุนทรสุข 

58 44 ซ.หลงั
องคก์ารโทรศพัท ์
ต.บางปลาสร้อย 
อ.เมืองชลบุรี 

ปวดเข่าเวลานั�งขดัสมาธิ 
ทอ้งผกูเรื� อรัง 
แพทยใ์หต้ดัมดลูก แต่ไม่ได้
รับการรักษา 

กินสมุนไพรปรับสมดุล  
กวัซาเข่าแขนขามือแช่มือแช่
เทา้หยอดออกกาํลงักายกด
จุดลมปราณ โยคะ ทาน
อาหารปรับสมดุล ใชธ้รรมะ
ละบาป รู้เพียร รู้พกั 

นํ�าหนกัตวัลดลง 
อาการดีขึ�น 

3.743 เด็กสัมมาสิกขา  กรุงเทพฯ ตวัร้อนจากไข ้ กวัซา อาการทุเลาตามลาํดบั 
3.744 น.ส.ศรีไพร  
สีสงคราม 

 133/85 ทวโีชค 
ต.ตลาดขวญั อ.ดอย
สะเก็ด เชียงใหม่ 

สะเก็ดที�ใบหนา้ ศีรษะ 
ตามตวั แขนขา 

ขอ้ 1,2,4,5,6,7 สะเก็ดดาํที�หนา้ ตวัไม่มี
สะเก็ด 



 

 

 

 

 

1721 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.745 ส.อ. บุญเลิศ 
โพธิ3 ตุ่น 

64 73/20 หมู่ที� 1 ต.ท่า
ศาลา อ.เมือง ลพบุรี 

มะเร็งต่อมลูกหมาก 
ฉายแสง เคมี 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด
กินอาหารปรับสมดุล 

คนไขมี้แรงและรับประทาน
อาหารไดบ้า้ง 

3.746 นางสุรีวรรณ 
สงวนสุข 

59 336 ซ.กลป้อมค่าย 
ถ.วชิรปราการ 
ต.บางปลาสร้อย  
อ.เมือง  ชลบุรี 

หาหมอรักษาอาการอกัเสบ
ของขอ้เข่าโดยการ
รับประทานยาแกป้วด 
อาการดีขึ�น พอไม่
รับประทานยาก็เป็นๆ หาย 
ไม่เคยรับยาฉีดแกป้วดและ
คลายกลา้มเนื�อ 

กินสมุนไพรปรับสมดุล 
รับประทานผกัและกินผลไม้
มากกวา่ขา้ว   
งดอาหาร หวาน มนั เคม็  
กวัซา เข่า แขน ขา มือ  
ชาํระจิตใจใหส้ะอาดบริสุทธิ3  
ทาํแต่พอดี กินแต่พอดี  
พอกหนา้ พอกตวั แช่มือแช่
เทา้ออกกาํลงักายกดจุด
ลมปราณโยคะทานอาหาร
ปรับสมดุล 

อาการทุเลา 



 

 

 

1722 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.747 ส.อ. บุญเลิศ 
โพธิ3 ตุ่น 

64 73/20 หมู่ที� 1 ต.ท่า
ศาลา อ.เมืองลพบุรี 

มะเร็งต่อมลูกหมาก 
ฉายแสง เคมี 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด
กินอาหารปรับสมดุล 

คนไขมี้แรงและรับประทาน
อาหารไดบ้า้ง 

3.748 กรกนก 
สุวรรณหตัย ์

43  ไมเกรน เส้นเลือดตีบ 2 เส้น 
ซีสตที์�ปีกมดลูก 

เทคนิค 9 ขอ้ สบายโล่งจากการปวดศีรษะ 

3.749 นางยวุดี  
จนัทร์ศิริ 

29  มะเร็งปีกมดลูก ดีทอ็กซ์ แช่มือเทา้ 
กินอาหารปรับสมดุล 

เบากาย  
ทอ้งอืดแน่นทอ้งดีขึ�น 

3.750 นายรุจศิษฐ์ 
เลิศชยัคณา 

38  ปวดเอวและหลงั ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 
กวัซา เอว หลงั 

เบาสบาย 

3.751 นายไพฑูรย ์ 
ยานะพนัธ์ 

43  ลมชกั   มีอาการวบู หลกัเทคนิค 9 ขอ้ เบาสบายตวัดีขึ�น 

3.752 สุกญัญา  
สุขสาํราญ 

40  เบาหวาน  ปวดเข่า 
ความดนัโลหิตสูง  

เทคนิค 9 ขอ้ มีกาํลงั กระปรี� กระเปร่า 

3.753 นางรุ่งอรุณ 
มณีนอ้ย 

48  มะเร็ง  อาการดีขึ�น 

3.754 นางจิตตนนัท ์
ศรีนุเคราะห์ 

42 139 ม.11 ไร่หลกั
ทอง ชลบุรี  

ร่างกายแขง็แรง การรักษา
ขอ้1 2 3 5 หยอดตาหู 

ร่างกายแขง็แรงการรักษาขอ้
1 2 3 5 หยอดตาหู 

ร่างกายมีกาํลงั 
ไม่อ่อนลา้ 



 

 

 

 

 

1723 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.755 นางเฉลียว 
จนัทร์อินทร์ 

78 18/4 ต.บา้นเชิด 
อ.พนสันิคม ชลบุรี 

ปวดเอวปวดหลงั ทอ้งผกู ขอ้1,2,3,4 อาการถ่ายยาก ปวดหลงั 
ปวดเอวหายไป ดีขึ�น 

3.756 นางชื�นชม  
สมสถาน 

64 3ม.5 ต.บา้นเชิด 
อ.พนสันิคม ชลบุรี 

ไทรอยด ์ความดนัโลหิตสูง  อาการมึนศีรษะดีขึ�น เบาตวั 

3.757 วสิา  
เบญจพลชยั 

 กรุงเทพฯ เป็นสิว พอกหนา้ 
ดีทอ็กซ์บ่อยๆ 

สิวแหง้ 
หนา้เนียนใสขึ�น 

3.758 กฤต  
เบญจพลชยั 

 กรุงเทพฯ สิวหนา้เป็นหลุม พอกหนา้ ยงัไม่ดีทอ็กซ์ หนา้ดีขึ�น 

3.759 นายวนัชยั 
เบญจพรชยั 

 กรุงเทพฯ แผลที�หนา้แขง้ขวา ใชปั้สสาวะและเปลือกมงัคุด
แช่ ดีทอ็กซ์ 

แผลแหง้เร็วหายไว 

3.760 อินสอน  
สิงห์คาํ 

 22 ม.3 ต.เชียงดาว 
เชียงใหม่ 

ปวดเอว ไม่ถ่าย ดีทอ็กซ์และ4x100และกวัซา อาการดีขึ�น 

3.761 วชัรพงษ ์ 
ปานมา 

46 โพธาราม ราชบุรี อมัพฤกต ์ซีกขวา ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ ดื�มนํ�า
ปัสสาวะ งดเนื�อสัตว ์กวัซา 

อาการดีขึ�น 



 

 

 

1724 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.762 ผอ่ง เซ่งกิ�ง  ร.ร.รุ่งอรุณ 
บางขนุเทียน
กรุงเทพฯ 

ไอเรื� อรัง ปวดตึง แขน บ่า 
ไหล่ ปวดหลงั หายใจไม่
สะดวก คดัจมูก เครียด 

กวัซาคอ บ่า หนา้อก หยอดหู 
ตา คอ จมูก โยคะ กดจุด กาย
บริหาร ธรรมะ คุยสภาวะ 

อาการไอนอ้ยลงและหายไป
ในที�สุด หายจากการคดัจมูก 
อาการปวดตึงนอ้ยลง กิน
เนื�อสัตวน์อ้ยลง สบายใจ 

3.763 ณฐันิชชา 
คาํปาละ 

 วพบ.นครลาํปาง ปวดไหล่ 
ปวดศีรษะ 

กวัซา กดจุด อาการดีขึ�น 

3.764 อธิชยั  
เหลานุศิน 

  ทอ้งเสียจุกเสียดแน่นทอ้ง ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สดผสม
หยวกกลว้ย 
ดีทอ็กซ์ ดื�มฉี�ทุกวนั 

อาการลดลง จนขบัถ่ายปกติ 

3.765 ลดัดาวลัย ์ 
ณ น่าน 

 วทิยกุารบิน
หาดใหญ่สงขลา 

เนื�องอกมดลูกร้อนถึงปลาย
นิ�วเทา้ 

ทานอาหารปรับสมดุล  
กวัซา กดจุดลมปราณ 

อาการลดลง 

3.766 ศิริพร จิระ
สถาวร 

 สระบุรี ปวดหวั กวัซาหวั สบายขึ�น 

3.767 สุธี คาํศรี 56  โพรงจมูกอกัเสบ  
ปวดคิ�วถึงศีรษะ 

ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด  
ดื�มปัสสาวะ สลบักนัไปมา 

อาการลดลง 



 

 

 

 

 

1725 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.768 พิศาล ภู่เทศ  19/1 ม.8 คลองหลวง 
ปทุมธานี 

ภูมิแพ ้หอบหืด  
ไปลา้งพิษตบั 

ดีทอ็กซ์ใชน้ํ�าเปล่านํ�าฉี�  
ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

 

3.769 สกาว อุดร   ปวดหวัมึน ดีทอ็กซ์ กวัซา 2 วนัหาย 

3.770 สมศรี  
รัศมีวงค ์

 เชียงใหม่ ปวดทอ้ง 
ไขท้บัฤดู 

ดีทอ็กซ์  
นํ�าปัสสาวะราดหวัลงมา 

ไขล้ดภายใน 1 ชม. อาการ
ปวดทอ้งทุเลาลง 

3.771 นกับวช  อุดรธานี มะเร็งตบั เทา้มีแผลพุพอง 
นํ�าเหลืองไหล 

แช่นํ�าปัสสาวะและผงฝาด 
ดีทอ็กซ์ 

อาการดีขึ�น แผลแหง้เป็น
ปกติภายใน 3 อาทิตย ์

3.772 สุพิน สิงห์คาํ  เชียงใหม่ หวัไหล่ติด ปวดเอว ดีทอ็กซ์ กวัซา อาการดีขึ�นตามลาํดบั 

3.773 บุญส่ง  
เรืองรินทร์ 

  ภูมิแพ ้ทางเดินหายใจ ดีทอ็กซ์ อาการดีขึ�น 

3.774 จามจุรี  
นามสมมติ 

 อ.ลบัแล อุตรดิตถ ์ มะเร็งตบั ระยะสุดทา้ย  
ทอ้งพอง 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็
ยา่นาง 4*100 พอกทอ้งรักษา 
6 เดือน 

อาการปกติ สามารถทาํงาน
ไดป้กติ 



 

 

 

1726 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.775 สัมฤทธิ3  
 คาํนทัมล 

  ขดุมดลูก ประจาํเดือนมา
มาก 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็  
ดีทอ็กซ์ การกินอาหารรสจืด 

อาการดีขึ�น 

3.776 ฐนิตนนัท ์ 45  เป็นแผลคลา้ยฝี บริเวณขอบ
กางเกง มีหนองปนมาดว้ย 

ดีทอ็กซ์ ปรับอาหาร พอก ดีขึ�นภายในเดือนเดียว 

3.777  
น.ส.แกว้ใจเพชร  
กลา้จน 

 มุกดาหาร เป็นไขห้นาวมากๆ ตวัร้อน ดีทอ็กซ์ 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 

 

3.778 ปุ๋ย ขนัดาํ  เชียงใหม่ เบาหวาน ความดนั เดินไม่
ไหว 

กินอาหารรสจืด หยอดหู 
หยอดตา 

เดินไดไ้กลขึ�น ไม่ปวด 
อาการดีขึ�นตามลาํดบั 

3.779 พิมลพร สุนทร  ชลบุรี เบาหวาน ความดนั กระดูก
ทบัเส้น 

กวัซา ดีทอ็กซ์ ดื�มนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 

นํ�าหนกัลดตามลาํดบั 

3.780 จารุณี สิงห์ดาํ  เชียงใหม่ ปวดหลงั ปวดเอว ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ ทาน
อาหารรสจืด กวัซา 

หายภายในวนัเดียว 

3.781 ธีรวฒัน์  
สิงห์ดาํ 

 บา้นราช 
อุบลราชธานี 

ปวดเอว ปวดหลงั ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ ทาน
อาหารรสจืด กวัซา 

อาการดีขึ�น 



 

 

 

 

 

1727 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.782 ชุ่ม  
ปลื�มสามเณร 

 65 ซ.เพชรเกษม 44 
กรุงเทพฯ 

ปวดตึงกลา้มเนื�อ 
 เข่าเสื�อม  
ความดนัสูง  
กระดูกตน้คอเสื�อม 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
พอกทา โยคะ กดจุด หยอดหู 
หยอดตา กินมงัสวิรัติจืด 
ใชธ้รรมะผอ่นคลาย 

จิตใจผอ่นคลาย สบายใจกบั
การเจบ็ป่วยมากขึ�น ความดนั
ลด อาการปวดตึงกลา้มเนื�อ
บรรเทาลง 

3.783 สุมิตตรา 
ปลื�มสามเณร 

 65 ซ.เพชรเกษม 44 
กรุงเทพฯ 

ความดนัสูง ปวดตึง
กลา้มเนื�อ เวยีนหู บา้นหมุน 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
หยอดหู หยอดตา กวัซา 

ความดนัลด กลา้มเนื�อผอ่น
คลาย เวยีนหวันอ้ยลง 
สดชื�นขึ�น 

3.784 วริงรอง  
ทองหนา้ศาล 

 65 ซ.เพชรเกษม 44 
กรุงเทพฯ 

ทอลซิลอกัเสบ 
ตวัร้อน มีไขสู้ง 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ผสมผงถ่าน เช็ดตวัดว้ยนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 

อาการอกัเสบนอ้ยลง หายไข ้

3.785 มุนิตา  
ปลื�มสามเณร 

 65 ซ.เพชรเกษม 44 
กรุงเทพฯ 

ปวดศีรษะมีไข ้ กวัซา ดื�มนํ�าสกดั และเช็ดตวั หายปวดศีรษะและไม่มีไข้
แลว้ 

3.786 สุวรรณา  
ชีวาพฤกษ ์

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
กรุงเทพฯ 

ปวดตึงคอบ่า ไหล่ สะบกั
แขนหายใจไม่สะดวก มีไข ้

ดื�มสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ กวัซา 
โยคะ กดจุด ออกกาํลงักาย 

อาการปวดดีขึ�นอยา่งรวดเร็ว 
หายใจคล่องขึ�น 



 

 

 

1728 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.787 ศศิประภา 
รัตนะวราหะ 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
กรุงเทพฯ 

ปวดแขนและมือขวา นวดกดจุด อาการปวดบรรเทาลงทนัที 

3.788 ภทัรี  
อรรถจุดติ 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
กรุงเทพฯ 

ปวดตึงบ่าแขน หลงั นวด กดจุด โยคะ 
กายบริหาร 

อาการปวดบรรเทาลงทนัที 

3.789 อภิญญาวธุ 
วโิรจน์เวชพนัธ์ 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
กรุงเทพฯ 

ปวดหลงั กดจุดโยคะ กายบริหาร ปวดหลงันอ้ยลงมาก 

3.790 สิรวร์ี ลาํสกุล 39 119/52 ม.14  
ต.วดัไทร อ.เมือง
นครสวรรค ์60000 

ITP SLE หนกัศีรษะหนา้ชา
ปากชา  หนกัเนื�อหนกัตวั 
ตามวั ใจคอไม่ดี หนา้ยบุหวั
ยบุสาเหตุ กินของไม่เลือก 

ดีทอ็กซ์ กวัซา หยอดหู ตา 
จมูก แช่มือแช่เทา้ พอก ทา 
อาหารปรับสมดุล 
ออกกาํลงักายโยคะ กดจุด
ลมปราณ สวดมนต ์

ผลการรักษารู้สึกเบากาย 
สบายตวัขึ�นมาก 
แต่เหมือนยงัไม่ค่อยมีแรง 

3.791 สุพตัรา  
มณีจกัร์ 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
กรุงเทพฯ 

ร้อนมาก เหงื�อออกเยอะ 
ปวดตึงกลา้มเนื�อ ปวดหลงั 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ กิน
อาหารจืด กวัซา โยคะ กดจุด 

 

3.792 วภิารัตน์  
วงศว์รรณะดิลก 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
บางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ 

มะเร็งรังไข่ระยะที�1  
ผมร่วง ร้อน 

ยา 9 เมด็ บรรเทาอาการร้อนของ
ร่างกายไดดี้ สดชื�น มีกาํลงั 
กินอาหารสุขภาพได ้



 

 

 

 

 

1729 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.793 อารี จนัทร์แยม้  ร.ร.รุ่งอรุณ 
บางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ 

ปวดศีรษะ บ่าไหล่ กวัซา นวดกดจุด  
โยคะ กายบริหาร 

อาการปวดบรรเทาลงทนัที 
เวลามีอาการก็แกด้ว้ยการ 
กวัซาเสมอ 

3.794 รัชนีวรรณ 
เฉียวกุล 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
กรุงเทพฯ 

ทอ้งผกู หายใจไม่อิ�มตวัร้อน 
เจบ็หนา้อกปวดบ่าสะบกั
หลงั  

ดีทอ็กซ์ กวัซา 
นวดกดจุด กายบริหาร 

อาการปวดบรรเทาลง และทาํ
ดีทอ็กซ์เมื�อรู้สึกไม่สบาย 

3.795 สมพงษ ์ 
บุญมนั 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
กรุงเทพฯ 

ปวดตน้คอ 
บ่า ไหล่ 

กวัซา กดจุด 
กาย บริหาร โยคะ 

หายปวดทนัที 

3.796 จิตติมา  
เอียดปุ่ม 

 ร.ร.รุ่งอรุณ 
กรุงเทพฯ 

ปวดหวัเข่า 
ขาบวม 

กวัซา แช่มือแช่เทา้ กดจุด  
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 
 

อาการปวดบรรเทาบางลง 

3.797 หยวก  
อ่วมกระทุ่ม 

 67 ซ.เพชรเกษม 44 
กรุงเทพฯ 

ความดนัโลหิตสูง กาํลงัตก ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ ความดนัลดลง 
สดชื�นขึ�น 



 

 

 

1730 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.798 ศรีนวล  ถ.จนัทน์  
เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 

ตาเจบ็ ออกร้อน 
มีผื�นคนัตามร่างกาย เครียด 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 
หยอดหู หยอดตา พอกทา 
อบ อาบ ธรรมะผอ่นคลาย 

อาการร้อนนอ้ยลง 
หายคนั สบายกาย สบายใจ
มากขึ�น 

3.799 นางอุไร  
เจริญธรรม 

  มีอาการทอ้งผกู 
ขบัถ่าย 2-3วนั ต่อครั� ง 
เป็นโรคด่างขาว 

รับประทานอาหารปรับ
สมดุล 

ขบัถ่ายทุกวนั ๆ ละ 1 ครั� ง 

3.800 น.ส.ฐิติรัตน์ 
เอี�ยมสุภาษิต 

41 96/1  
ถ.ฝั�งสถานีรถไฟ  
อ.เมือง  พิจิตร 

มะเร็ง กระเพาะปัสสาวะบีบ
ตวัไวเกิน กรดไหลยอ้น 
กระดูกเสื�อมทั�งตวั เชื�อรา
โพรงไซนสั ตาเสื�อม รังไข่
ฝ่อ ปวดทรมานกบัโรคที�มี 

กินสมุนไพรปรับสมดุล  
กวัซา เข่าแขนขามือ แช่มือ
แช่เทา้ หยอด ออกกาํลงักาย 
กดจุดลมปราณ โยคะ 
ทานอาหารปรับสมดุล ใช้
ธรรมะละบาป รู้เพียร รู้พกั 

 

3.801 ณฐัศรัณย ์  อ.บางบวัทอง 
นนทบุรี 

ออกร้อน ทอ้งผกู กาํลงัตก 
ตบัอกัเสบ เครียด 

ยาเกา้เมด็ อาการทางกายค่อยทุเลาลง 
อาการทางใจ ก็ดีขึ�นหลงัจาก
คุยแลกเปลี�ยนเรื�องสภาวะ
ยงัคงพยายามทาํ 9 เมด็อยู ่



 

 

 

 

 

1731 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.802 น.ส.รังสิยา 
ประยรูเสาวภาค 

52 62 ม.3  
ถ.ราษฎร์อุทิศ  
อ.บา้นแพง 
นครพนม 

เป็นภูมิแพต้ั�งแต่วยัรุ่น ต่อมามีผูแ้นะนาํมาเขา้ค่าย 
พวธ. ค่าย 16 – 22 ก.พ. 56 
ปฏิบติัดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3
เยน็ ดื�มนํ�าปัสสาวะ เดินเร็ว  
โยคะ กวัซาบา้ง รับประทาน
อาหารสุขภาพไดดี้ 

เมื�อมีอาการดีขึ�นแลว้ก็หยบิ
ยกเรื�องราวที�ทาํใหเ้ราป่วย
นั�นขึ�นมาพิจารณาให้เห็นถึง
ทุกขโ์ทษภยัของมนั เพื�อที�จะ
ไดไ้ม่ทุกข ์และไม่ป่วยอีก = 
ฝึกวางใจ 

3.803 น.ส.ปริศนา
ลกัษณ์ เครือเมฆ 

38 73/8 ม.4 ต.ท่ามะกา 
อ.ท่ามะกา 
กาญจนบุรี 

เป็นเนื�องอกที�มดลูก
ประมาณ 14 ซ.ม. เมื�อ
ประมาณ 3 ปีที�แลว้ 

ใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกั
แพทยว์ถีิธรรม ทั�งหมด
สลบักนัในแต่ละวนัทั�ง 7 วนั 
พร้อมทั�งปฏิบติัธรรมสายวดั
ป่ามาก่อนนี�แลว้ 

นอนหลบัติดต่อกนัไดน้านขึ�น 
อาการภูมิแพค้ลายลง สบายตวั
ขึ�น อาการปากแหง้ ตาแหง้ลด
นอ้ยลง อาการสะบดัร้อน
หนาวหายไป อาการคนัยบุยบิ
ตามผวิหนงัไม่เกิดขึ�น และ
ปัสสาวะสีจางลง กลิ�นฉุน
นอ้ยลง 



 

 

 

1732 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.804 น.ส.นภวรรณ์ 
มีลกัษณ์ 

45 134 ซ.พหลโยธิน 44 
กรุงเทพฯ 

ขอ้เข่าเสื�อม เพราะตอน
เด็กๆ ไม่กินผกั  
รูมาตอยดที์�มือ นิ�วเทา้และ
ขอ้เทา้ซา้ย  
ตาแหง้ อยูใ่นหอ้งแอร์ ใช้
คอมพิวเตอร์ทั�งวนั 

เทคนิค 9 ขอ้  
ดีทอ็กซ์ กินปัสสาวะ พอก
หนา้ กวัซามือ เทา้ กินผงถ่าน 
พอกดว้ยกากสมุนไพร 

วนัที� 2 ของค่าย ไม่เจบ็
นิ�วโป้งซา้ย วนัที� 3 เริ�มไม่
เจบ็ขอ้เทา้ซา้ย วนัที� 4 เริ�มไม่
เจบ็ขอ้เทา้ซา้ย วนัที� 5 เจบ็ขอ้
เทา้ซา้ย ตอนบ่ายเจบ็นิดๆ 
ตาแหง้ เอาปัสสาวะหยอดตา 
ตาจะไม่ค่อยแสบในระหวา่ง
วนั  พี�แกว้จิตอาสาแนะนาํ
หลายอยา่ง เช่น ปรับการผสม
นํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
เพราะร้อนเยน็พนักนัการ
ขดูกวัซา การปรับสมดุลการ
รับประทานอาหารนอกค่าย 

3.805 มาฆะรส  
สุขจาํลอง 

56 39 ถ.เจษฎาบดินทร์ 
ต.ท่าอิฐ อ.เมือง 
อุตรดิตถ์ 

ไขมนัในเลือดสูง  
โรคกระเพาะอาหาร 
ไทรอยด ์ภูมิแพ ้

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 
รับประทานอาหารสุขภาพ 
ทาํใจใหส้บาย 

อาการดีขึ�น ไม่ไอ ไม่หอบ 
รู้สึกเบาเนื�อเบาตวั สดชื�น 
โล่ง 



 

 

 

 

 

1733 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.806 น.ส.ทวพีร 
ปฐมทอง 

44 510/25 ถ.จิระ ต.ใน
เมือง อ.เมืองบุรีรัมย ์ 
31000 

ปวดตน้คอ ไหล่ แขน ตา 
หนัหนา้ไปทางขวาไม่ถนดั 

โยคะ ขดูกวัซาตามแขนขา
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ทานอาหารฤทธิ3 เยน็ ทาํใจ
ไม่ใหเ้ครียด ปล่อยวาง งดใช้
คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ 
ดีทอ็กซ์ พอก แช่เทา้ 

 

3.807 ดญ.ศิริกมล 
แซ่ลิ�ม 

 47/5 ถ.ปลายนา 
ต.นาโตะ๊หมิง  
อ.เมือง  ตรัง 

ไข ้เจบ็คอ อ่อนเพลีย  
ปวดศีรษะ 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด
ดื�มนํ�ามากๆ 
Detox 
กวัซากบัผา้ตามเส้นลมปราณ
และเส้นเลือดใหญ่ 
กินขา้วกบัเกลือ 
ดื�มนํ�าปัสสาวะ 
ดื�มนํ�าผกัผลไมปั้�นสด 

ใชเ้วลาดูแล 1 คืน 1 วนั 
อาการดีขึ�นมากทานขา้วได ้
เล่นได ้โดยไม่ตอ้งใชย้า 



 

 

 

1734 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.808 เด็กชายปุริม 
 ธีระเมฆานนั 

 77 ถ.นํ�าผดุ อ.เมือง
ตรัง 075215479 

คดัจมูก 
เป็นภูมิแพ ้ 
หายใจไม่ออก 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ผสมนํ�ามนัเขียว หยอดหู ตา 
จมูก 

หายใจโล่งทนัทีหลงัทาํ 

3.809 นายท่ามใช่  
แซ่ลิ�ม 

 77 ถ.นํ�าผดุ อ.เมือง
ตรัง 

ผูป่้วยไม่ไดน้อน  
ทาํงานตากแดด  
หลงัเสร็จงานเป็นลม  
หนา้มืด หายใจไม่ออก 

นํ�าสมุนไพรฤทธิ3 ผสมนํ�ามนั
เขียว  นาํมาดื�ม นาํมากวัซา 
กดจุดลมปราณ 
จดักระดูกในตอนเยน็ 

10 นาทีผูป่้วยฟื� น รู้สึกตวั เล่า
ใหฟั้งเหมือนมีอะไรวิ�งเยน็
ทั�วตวั 
 

3.810 นางพรรณทิพย ์
เสนาทิพย ์

 54 ม.1 
ต.คลองเฉลิม  
อ.กงหลา 
พทัลุง 

โรคเครียด กระเพาะ กรด
ไหลยอ้น ไวรัสตบัอกัเสบ B 
ถุงนํ�าที�มดลูกขวา ที�ไต 
พงัผดืที�เตา้นม เนื�องอกใน
มดลูก เหนื�อย เพลีย พอ
ทาํงานมากเจบ็หนา้อก 
หายใจลาํบากเคยฆ่าตวัตาย 
2 ครั� ง นํ�าหนกัลด 25 
กิโลกรัม 

Detox เป็นประจาํ 
ทานอาหารปรับสมดุล 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ปฏิบติัธรรม  
สัมมาอาชีพขายนํ�าสมุนไพร
ฤทธิ3 เยน็สด 
 

ปฏิบติัตวั 2  ปี 
อาการดีขึ�น 80% 
โรคเครียด กระเพาะ กรด
ไหลยอ้น 
พงัผดืที�เตา้นม เนื�องอกใน
มดลูกหายแลว้ 
 



 

 

 

 

 

1735 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.811 นายกมล  
แซ่ลิ�ม 

 47/5 อ.เมือง  ตรัง หนกัเนื�อหนกัตวั แน่นทอ้ง ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ผสมนํ�ามนัเขียว    Detox 

เบาตวั ไม่แน่นทอ้ง 

3.812 ปอย  ต.นาโตะ๊หมิง  
อ.เมือง  ตรัง 

ไม่ถ่ายมา 5 วนั หนา้ดาํ ไม่
สบายตวั (ขาท่อนล่างอ่อน
แรงจากการถูกยงิมาหลายปี ) 

พอกหนา้ ดว้ยงผงถ่านผสม 
ดินสอพอง นํ�าสมุนไพรฤทธิ3
เยน็สด    Detox 

ใบหนา้คลํ�า ค่อยๆจางลง 
Detox ถ่ายออก (เหม็นเน่า
มาก)  สดชื�นโล่งสบายตวั 

3.813 น.ส.จนัทิมา 
สนิทเหลือ 

29  สะเก็ดเงิน 
อาการประจาํเดือนขาดมา 2 
ปี ขบัถ่าย 3 วนัต่อครั� ง 

หลงัทานนํ�าสมุนไพรฤทธิ3
เยน็สด ( ยา่นาง ใบเตย 
บวับก )ได ้1เดือน ครึ� ง 

ปัจจุบนั ถ่ายวนัเวน้วนั 
ประจาํเดือนมาเป็นปกติ 

3.814 นายนิมิต เพชร
อาวธุ 

  สะเก็ดเงิน ผื�นแดงแหง้ลอก
ทั�วตวั เป็นมา 4 ปี กินยามา
ตลอด อาการเป็นๆหาย ๆ 
แต่ไม่หายเรียบ  

หลงัปรับ 4 เดือน ผิวเรียบลง
หมด แพทยห์ยดุยากินเมื�อ 
26/9/57 ปรับดงันี�  
1.ทานอาหารรสจืดลงปรุง 
30%  2.ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3
เยน็สด 3.ทานอาหาร 

ผวิหนงัเรียบลงหมดใน
ระยะเวลา 1 เดือน 9 วนั และ
เริ�มหยดุยาไดห้ลงัรักษา 4 
เดือน ผูป่้วยมีความผาสุก 
หยดุยาแลว้ติดตาม  ผื�นไม่ขึ�น 



 

 

 

1736 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

    ตามลาํดบั 4.ปรับสภาพจิตใจ 
ดว้ยการสนทนาธรรมถึงเหตุ
และปัจจยัการก่อโรค 

 

3.815 นางวรรณดี 
แสงเสน 

  หลงัทานยา Cycosporine มี
อาการร้อนตามตวั
ตลอดเวลา เทา้บวม 
ปวดขอ้ ผวิหนงัขอบแดง
บวม 
 

1 ทานกลว้ยนํ�าวา้ 
2 ดื�มนํ�ามะพร้าว นํ�าซาวขา้ว 
นํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
3 ดีทอ็กซ์ วนัละ 2 ครั� ง ดว้ย
นํ�า สมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
4 ปรับพฤติกรรมทานอาหาร
รสจืด 
อาหารปรับสมดุล 

หลงัปฏิบติัได ้3 วนั ร่วมกบั
ทานยา ผื�นยบุลง ขายบุบวม 
ทอ้งไม่อืด อาการร้อนวบูวาบ 
ลดลงมาก เบากาย  ผื�นแดง
ประปราย อาการโดยรวมดี
ขึ�น  ค่าตบั ปกติสูงแพทย์
เปลี�ยนยา ปรับ 6 เดือน ค่าตบั
ปกติในขณะรับยาเหมือนเดิม
เท่าเดิม  ส.ค. 56 SGPT64 
พ.ค. 57 SGPT22 
ปัจจุบนัยงัมีผื�นขึ�นเนื�องจาก
ผูป่้วยไม่มั�นใจในการเป็น 



 

 

 

 

 

1737 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

     หมาดูแลตนเอง 
เนน้การใชย้า 

3.816 พล ยอดสะเทิน  อ.พยคัภูมิ 
มหาสารคาม 

ไม่ค่อยสบายตวัเท่าไหร่ กวัซา สบายตวัขึ�น 

3.817 ทุกขห์มด นาม
สมมุติ 

56  มีอาการปวดคอ บ่า ไหล่ 
มาก 

ระบายพิษ โดยการทา
สมุนไพรใชย้าหม่องฤทธิ3 เยน็
และใชไ้มก้วัซาขดูบริเวณคอ 
และไหล่ 

อาการทุเลา 

3.818 เรไอ  
นามสมมติ 

 0857949462 
 

เป็นโรคสะเก็ดเงิน ผื�นแดง
ลอกที�ศีรษะ ลาํตวั มือ 
เครียด นอนไม่หลบั 
โมโหหงุดหงิดง่าย 

ฟังธรรม ปฏิบติัธรรม ไปวดั 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด
ทุกวนั 
มองโลกในแง่ดี ลดละ ความ
กรธ ปรับอารมณ์ 

หลงัอบรม 3 เดือน ปรับ
พบวา่จนถึงปัจจุบนั 
1.รอยโรคหายเร็วขึ�น 
2.อาการทอ้งผกูหายไป 
3.ลดภาวะเครียด พกัผอ่นได ้



 

 

 

1738 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

    โยคะ 2 วนัครั� ง 
ปรับเปลี�ยนการทานอาหาร 
ลดอาหารรสจดัทุกชนิด  
การพกัผอ่น  
ปรับจิตใจ 
 

เตม็ที�  สีหนา้สดชื�น 
4.สุขภาพโดยรวมดีขึ�นมี
ความผาสุก 
5. สามารถปรับการ
รับประทานอาหารให้
เหมาะสมกบัสภาวะร่างกาย 
ณ ขณะนั�นได ้

3.819 นายมนูญ  
จูหอ้ง 

58  ปัสสาวะแสบขดัถ่ายเป็น
เลือด 

ปรับสมดุล โดยรับประทาน
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 
รับประทานเฉาก๊วยซึ� งมีฤทธิ3
เยน็ 

ปัสสาวะเปลี�ยนสีจาก
ปัสสาวะเป็นเลือดสีนํ�าลา้ง
เนื�อก็ค่อย ๆ ใสขึ�นเรื�อย ๆ 
จนเป็นปกติ ภายใน 4 ชั�วโมง 

3.820 ให ้นามสมมติ  083-7387073 
 

ตวัร้อน ทอ้งผกู ทอ้งอืด 
(ถ่าย4 วนั/ครั� งและถ่าย
เหนียวมาก นอนไม่หลบั 
กาํเริบ ผื�นไม่กาํเริบแต่ยงัมี
รอยโรคอยู ่

1.ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด
(ยา่นาง หญา้มา้ ใบเตย 
รางจืด) ทุกวนั 2. ลด ละ 
อาหารรสจดั เช่น หวาน มนั 
เคม็ เผด็ 

ทอ้งอืดถ่ายเหนียวหายไปถ่าย
วนัละครั� ง และรอยโรค
สะเก็ดเงินเวลาร้อนที�ผื�นหลงั
หายไป 



 

 

 

 

 

1739 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

    3.ทานผกั ผลไมต้ามอาการ 
4.เวลามีอาการผื�นกาํเริบ 
หรือเริ�มคนัใชใ้บมะขามตม้
และใชผ้า้ชุบนํ�าแลว้มาเช็ด
ซบัตามรอยโรครอยโรคจะ
แหง้ลง 

ทานอาหารฤทธิ3 เยน็ปรับ
สมดุลร่วมกบัทายา การเห่อ
ของผื�นจะชา้ลง ดีขึ�นมาก 
สามารถควบคุมผื�นไดดี้ หยดุ
ใชย้าแลว้ จนถึงปัจจุบนั 

3.821 ทุกขห์มด  
นามสมมติ 

55  มีสิวบริเวณใบหนา้ขึ�นเตม็ 
ไปรักษาดว้ยคลินิกชื�อดงัมา
หลายๆ แห่ง ก็ไม่ดีขึ�น 

ระบายพิษ โดยการทา
สมุนไพร  ใชส้บู่ถ่านลา้ง
หนา้ใชติ้ดต่อกนั 2 สัปดาห์ 

การอกัเสบของสิวลดลงมาก 
ไม่มีการอกัเสบของสิว 
ใบหนา้ใสขึ�น 

3.822 นายอาํนวย 
ปานนุ่ม 

46  มีอาการปวดศีรษะ ปรับสมดุล โดยรับประทาน
อาหารฤทธิ3 เยน็ 

เอามงัคุด ซึ� งมีฤทธิ3 เยน็มา
รับประทาน ประมาณ 6 ผล 

อาการปวดศีรษะก็หายไป 



 

 

 

1740 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.823 แพทยห์ญิงชื�น
กมล 

  SLE 
เป็นมา 2 ปี ผื�นแดงคลํ�าทั�ว
ตวั เหนื�อยง่าย ปวดเมื�อตาม
ตวั ร้อนตามตวั นอนไม่
หลบั ปรับพฤติกรรมดงันี�  
 

ทานผกัผลไมแ้ละอาหาร
ปรับสมดุล  ดื�มนํ�าสมุนไพร
ฤทธิ3 เยน็สด  ออกกาํลงักาย
ดว้ยการเดิน  ปรับอารมณ์ 
เมื�อก่อนหงุดหงิดง่ายเอาแต่
ใจดว้ยพิจารณาโทษของ
อารมณ์โมโหหงุดหงิดง่าย 
ปรับการพกัผอ่น 

สุขภาพโดยรวมเบากาย 
นํ�าหนกัลด 4 กิโล 
อาการเหนื�อยง่ายนอ้ยลง
เหนื�อยเฉพาะที�ทาํกิจกรรม
รีบ ๆ เช่นเดินเร็ว 
 

3.824 นางประภา  
แซ่เจน้ 

 รพ.โรคผวิหนงั ฯ อาหารเป็นพิษทอ้งเสีย ปวด
ทอ้งถ่ายไม่สุด อ่อนเพลีย 

ดื�มนํ�าเปลือกมงัคุดผสมผง
ถ่าน ผสมนํ�าสมุนไพรฤทธิ3
เยน็สด ผสมนํ�ามนัเขียว 
กดจุดลมปราณ 
ดื�มนํ�าอุ่นผสมตะไคร้ 

หลงัปฏิบติั อาการดีขึ�นมาก 
ไม่ถ่าย มีกาํลงั สดชื�น 

3.825 ผูต้รวจคุณภาพ
โรงพยาบาล 

46  เป็นตาแดง ระบายพิษโดยการหยอดตา
ดว้ยสมุนไพรใชน้ํ�ายา่นาง
สกดั หยอดตา 2 วนั 

อาการตาแดงหายไป 



 

 

 

 

 

1741 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.826 บุญ นามสมมติ 45  ขอ้เทา้แพลงจากการเดินตก
บนัได  ขอ้เทา้ปวด บวม เดิน
ลงนํ�าหนกัไม่ได ้

ระบายพิษ โดยการพอก
สมุนไพร 
ใชก้ากสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 
ผสมดินสอพองและผงถ่าน 
พอเขา้กนัไดดี้ คลุกดว้ย
นํ�ามนัเขียว 4-5 หยด พอก
บริเวณขอ้เทา้ที�แพลง เอาผา้
พนัไว ้จนหายเยน็ แกะผา้
ออกพรมหยดนํ�ามนัเขียวและ
พรมนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 

อาการปวดทุเลา อาการบวม
หายไป และสามารถเดินลง
นํ�าหนกัไดใ้นวนัต่อมา 

3.827 ดินสอพอง 
นามสมมติ 

 แพทยฝึ์กงานรพ.
โรคผิวหนงั ฯ 

ไขห้วดัมา 2 อาทิตย ์ทานยา
ต่อเนื�อง ตากุง้ยงิ 
อาการไม่ดีขึ�น 

กวัซา Detox กดจุดลมปราณ 
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด 
ผสมนํ�ามนัเขียวและผงถ่าน 

ทาํตอน10โมง 7ชั�วโมงผา่น
ไปโทรมาแจง้วา่ตากุง้ยงิยบุ
ลง อาการไขไ้อดีขึ�นมาก 



 

 

 

1742 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.828 มาก นาม
สมมติ 

43  มีอาการของโรคชิคุนกุนยา 
มีไข ้ปวดขอ้ มา 5 วนั 

ปรับสมดุลโดยรับประทาน
สมุนไพรปรับสมดุล 
ระบายพิษโดยการพอกเทา้
ดว้ยสมุนไพรใบยา่นางมา 2 
มดั ลา้งสะอาด ขยี�  คั�นเอานํ�า 
ผสมนํ�าสะอาด 3 ลิตร ให้ดื�ม 
ใชก้ากยา่นางพอกเทา้ทั�ง 2  

หลงั 12 ชั�วโมง ไขล้ดลง 
อาการปวดขอ้ลดลง ผื�น
ค่อยๆ จางหายไป อาการทุก
อยา่งหายไปภายใน 24 
ชั�วโมง 

3.829 ชมา นาม
สมมติ 

44  ตรวจร่างกายประจาํปี ไดรั้บ
แจง้จากโรงพยาบาลใหไ้ป
ตรวจมะเร็งปากมดลูกซํ� า 
พบวา่มีเซลลผ์ดิปกติบริเวณ
ปากมดลูก 

ระบายพิษ โดยการสวนลา้ง
ช่องคลอด 
ไดส้วนลา้งช่องคลอดดว้ยนํ�า
สกดัยา่นาง สวนลา้งช่อง
คลอดสัปดาห์ละ 2 ครั� ง 

ครั� งแรกที�สวนลา้งช่องคลอด 
มีตะกอนสีขาวขุ่นออกปะปน
มาเป็นกอ้น ๆ มีกลิ�น 
หลงัจากสวนลา้งครั� งแรก 
รู้สึกช่องคลอดแหง้ สะอาด
ไม่ตอ้งใชผ้า้อนามยัรองรับ
สิ�งคดัหลั�ง หลงัจากนั�น 1 
เดือน แพทยน์ดัตรวจไม่พบ
ความผดิปกติของเซลล ์



 

 

 

 

 

1743 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.830 มีมา  
นามสมมติ 

 สตูล SLE 
ผมร่วง 
ตุ่มนูนคลํ�าที�ใบหนา้ 
ปวดเมื�อยตามตวั 

ดื�มนํ�าผกัหวานนํ�าสมุนไพร
ฤทธิ3 เยน็สด ทานอาหาร
ตามลาํดบัทานผกั ผลไมม้าก
ขึ�น รสจืด งดเนื�อสัตวใ์หญ่ 

ผมไม่ร่วง มีผมใหม่มากขึ�น 
ตุ่มนูนที�ใบหนา้ ยบุลงและไม่
คนั สุขภาพดีขึ�น 

3.831 นางอารี แดวา
มาลยั 

 สตูล ผวิหนงัแหง้ลอกทั�วตวั 
เหนื�อยหอบ เจบ็ คนั 
 

ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็สด
ทุกวนัร่วมกบัใชผ้า้ชุบและ
เช็ดตวั 
ปรับอาหารเป็นฤทธิ3 เยน็ ทาน
จืดทานตามลาํดบั 

ผวิหนงัปรับสภาพเป็นปกติ
เรียบหมด ไม่คนั ระยะเวลา 
14 วนั แต่ผลตามมาคือมี
อาการปวดทอ้ง 

3.832 มา นามสมมติ 45  เตา้นมโตในผูช้าย ปรับสมดุลโดยการดื�มนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 
ใชร้างจืด 7-10 ใบ ใชใ้บเตย
ผสม 1 ใบ (เพื�อใหดื้�มคล่อง
คอขึ�น) ผสมกบันํ�าซาวขา้ว  

หลงัดื�ม 7 วนั มีตุ่มหนอง
พุพองออกทางผิวหนงัซึ� ง
แสดงวา่มีการกระทุง้พิษออก
ทางผวิหนงั ดื�มต่อจนครบ 1 
เดือน อาการเตา้นมโตค่อยๆ 



 

 

 

1744 ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

    200 ซีซี ปั�นแลว้กรองดื�มวนั
ละ 4 ครั� ง ก่อนอาหารและ
ก่อนนอนดื�มติดต่อกนั 1 
เดือน ลดการกินนม ไข่ ไก่ 

รู้สึกวา่ขนาดลดลง 

3.833 นางเผด็จแกว้
ลูก 

24  ฝากครรภค์รั� งแรกแพทย์
สงสัยวา่จะมีปัญหา
เบาหวานขณะตั�งครรภ ์

ปรับสมดุลโดยการดื�มนํ�า
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็ และการ
ทาํใจใหส้งบ 
แนะนาํใหท้าํจิตใจใหส้บาย 
ปัญหานี�แกไ้ดง่้ายๆ และให้
ดื�มนํ�าสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 
แทนนํ�า เท่าที�สามารถจะดื�ม
ไดเ้ป็นเวลา 4 ชม. ก่อนงดนํ�า
และอาหาร 2 ชม. ตามที�
แพทยน์ดัเจาะเลือดเพื�อดู
ระดบันํ�าตาล 

ผลการเจาะหาระดบันํ�าตาล
ในเลือดลดลงเหลือ 95 มก % 
(การที�แพทยส์งสัยภาวะ
เบาหวานจะตอ้งมีผลการ
ตรวจระดบันํ�าตาลในเลือด 
ไม่ตํ�ากวา่ 200 มก %) 



 

 

 

 

 

1745 

ชื�อ-สกุล อายุ ที(อยู่ ปัญหาสุขภาพ วธีิปฏิบัติ/ดูแล/แนะนํา 

ด้วยแพทย์วิถีพุทธ 

ผลหลงัการดูแล 

3.834 มาดี  
นามสมมติ 

57  ปวด บวม แดงบริเวณหวัแม่
มือ โดยไม่ทราบสาเหตุ 

ระบายพิษ โดยการพอก
สมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 2 ครั� ง โดย
พอกไวจ้นแหง้ หายเยน็ แลว้
เปลี�ยนพอกใหม่ 

รุ่งขึ�นอาการทุเลา ไม่มีอาการ
ปวด ไม่มีอาการบวม ขยบันิ�ว
มือใชง้านไดเ้ป็นปกติ 

3.835 หายโรค  
นามสมมติ 

58  มีเหงื�ออกมากทั�งกลางวนั
กลางคืน 

ระบายพิษ โดยการทา
สมุนไพร  ใชส้บู่ยา่นางฟอก
ตวัขณะอาบนํ�า ซึ� งเป็นสบู่ทาํ
จากสมุนไพรฤทธิ3 เยน็ 

กลางคืนไม่มีเหงื�อออก 
หลบัไดต้ลอดทั�งคืน 

3.836 มาลดกิเลส 
นามสมมติ 

55  มีกลิ�นปากหลงัรับประทาน
สะตอ รู้สึกไม่มั�นใจที�จะพดูคุย
กบัใคร 

ระบายพิษ โดยการประคบ
สมุนไพร ใชน้ํ� าสกดัยา่นางในการ
บว้นปากหลงัรับประทานสะตอ 

ไม่หลงเหลือกลิ�นปากให้
รบกวนใจ 

 



 

 

 


