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ตัวอย่างที�น่าสนใจของผู้ใช้การแพทย์วถิีธรรม  

ปรับสมดุลสุขภาพตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ตามหลกัการแพทย์วถิีพทุธ 

หนังสือ “ถอดรหัส สุขภาพ เล่ม 1 ร้อนเยน็ไม่สมดุล” 
 

กรณตีัวอย่าง 1 เนื2องอกที�เต้านม 

อายุประมาณ 50 ปี ป้าพุก แสนศรี บ้านนาโป่ง ตาํบลป่าไร่ อาํเภอดอนตาล จงัหวดั
มุกดาหาร  

พบเนื*องอกที,เต้านม ขนาด 3×5 เซนติเมตร มีลักษณะแข็งขรุขระ ผูป่้วยให้ข้อมูลว่า  
เพียง 6 เดือน ก้อนขยายโตอย่างรวดเร็วจาก 1 ข้อนิ*วก้อยขยายเป็น 3×5 เซนติเมตร ไปตรวจ 
ที,โรงพยาบาลดอนตาล หมอให้ยามากินก็ไม่หาย จึงนัดผ่าตดั ป้าพุดไม่อยากผ่าตดั พอดีลูกสาว 
ป้าพุกซึ, งเป็นญาติธรรมรู้จกัผูเ้ขียน แนะนาํใหม้าหาผูเ้ขียน  

ผูเ้ขียนแนะนําให้ทดลองใช้แนวธรรมชาติบาํบดั โดยให้งดเนื*อสัตว์ทุกชนิด ให้กิน 
ขา้วกลอ้งกบัผกัไร้สารพิษ ซึ, งผกัที,ป้าพุกหามาไดมี้เพียงไม่กี,อยา่ง คือ ใบบวับก สายบวั ผกับุง้ ตาํลึง  
ให้ลวกกินสุกและกินสด ให้ใชซี้อิ=วขาวไดไ้ม่เกิน 1-2 ช้อนชา ต่อวนั และให้โขลกผกัทั*งหมดแลว้
เอานํ* าตม้ขา้วกลอ้งหรือนํ* าเปล่า ผสมผกัที,โขลกแลว้คั*นนํ* าดื,มตอนสาย ๆ และตอนบ่ายดื,มทุกครั* ง 
ที,กระหายนํ*า ใหส้วนลา้งลาํไส้ใหญ่ดว้ยกาแฟวนัละ 1 ครั* ง  

หลงัจากที,ทาํได้ 2 สัปดาห์ ก้อนเนื*องอกที,แข็งขรุขระก็อ่อนนิ,มและลดขนาดเล็กลง
ครึ, งหนึ,งอยา่งน่าอศัจรรย ์ผูป่้วยมีกาํลงัใจอยา่งมาก จึงเคร่งครัดในกิจกรรมการดูแลสุขภาพทุกอยา่ง 
และปรับการสวนล้างลําไส้ใหญ่ เป็นวนัละ 2 ครั* ง เช้า-เย็น อีก 2 สัปดาห์ต่อมาก้อนเนื*องอก 
ก็ยบุหายไปหมดคลาํหาไม่พบ ป้าพุกบอกวา่ ดีใจมากที,ไม่ตอ้งถูกผา่ตดั 

อีกกรณีหนึ�ง  คุณอิ*ม อายุ 16 ปี บ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก หมู่  5 ตําบล 
หวา้นใหญ่ อาํเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร เป็นเนื*องอกที,เตา้นม เธอชอบกินเนื*อหมูมาก ผูเ้ขียน
แนะนาํให้งดหรือลดเนื*อสัตว ์โดยเฉพาะเนื*อหมู เพราะมีไขมนัมาก ให้รับประทานผกัมากขึ*นและ
สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ดว้ยกาแฟ เธอปฏิบติัตาม เนื*องอกก็ยบุลงภายใน 3 สัปดาห์ แต่พอเธอกินเนื*อหมู 
มาก ๆ อีก เนื*องอกก็โตขึ*นอีก สลบัไปตามพฤติกรรมของเธอ 

 

กรณตีัวอย่าง 2 เนื2องอกที�มดลูก มดลูกโต ตกเลอืด ตกขาว มึนชา ปวดร่างกาย  

แม่ครั,ง มีทรัพย ์อายุ 53 ปี บา้นเลขที, 28 หมู่ 7 ตาํบลดอนตาล อาํเภอดอนตาล จงัหวดั
มุกดาหาร  
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มีอาการปวดมึนชาตามแขนขามา 20 ปี ไปรักษาตามโรงพยาบาล ฉีดยาวิตามินบี 1 และ
แคลเซียมเป็นประจํา อาการทุเลาลงชั,วคราว พอหมดฤทธิE ยาก็เป็นใหม่อีก ประวติัชอบกิน 
ข้าวเหนียวขาวเป็นประจํา ผู ้เ ขียนแนะนําให้กินข้าวกล้อง หลังจากที,ท ําได้ 3 เดือน อาการ 
ปวดมึนชาทุเลาลง พอกินขา้วกลอ้งได ้1 ปี อาการดงักล่าวก็หายไป  

อยู่มาวนัหนึ, งมีอาการทอ้งเสีย ถ่ายเหลวไม่หยุด เหนื,อย อ่อนเพลีย ตอ้งนอนรักษาตวั 
ที,โรงพยาบาลดอนตาล 3 วนั อาการอ่อนเพลียทุเลาลงเล็กนอ้ยและยงัถ่ายไม่หยุด หมอให้กลบับา้น
พร้อมกบัให้ยามากินก็ไม่หาย แม่ครั,งใชว้ิธีคั,วงากินวนัละ 10 ชอ้นโต๊ะ (ซึ, งคนปกติไม่ควรกินเกิน
วนัละ 2 ชอ้นโต๊ะ) อาการถ่ายเหลวของแม่ครั,งหยุดภายในวนั 1 วนั หลงัจากที,กินงาครบ 2 สัปดาห์ 
ผิวที,เคยตกกระขาวที,เป็นมากว่า 10 ปี เริ, มจางลงจนเกือบหายหมด (แม่ครั,งตกกระขาวและดาํ
สลบักนับนผิวหนงั แสดงถึงความไม่สมดุลทั*งภาวะร้อนและเยน็เกิน เกิดขึ*นพร้อมกนั) แม่ครั,งกิน
งาวนัละประมาณ 10 ช้อนโต๊ะอยู่เป็นเวลาประมาณ 1 ปี รู้สึกแข็งแรงและไม่ปวดมึนชาแขนขา 
อีกเลย จึงทาํงานกสิกรรมอย่างหนักเกินคนทั,วไป (ปกติก็ทาํงานหนักต่อเนื,องมาประมาณ 20 ปี  
อยูแ่ลว้) อีก 6 เดือนต่อมา พฤติกรรมยงัคงเป็นเช่นเดิม คือ กินงาวนัละ 10 ชอ้นโต๊ะ (งาให้พลงังาน
ความร้อนมากและกินมากเกิน) พร้อมกบัทาํงานอย่างหนกั จึงเกิดอาการปวดออกร้อนตามเนื*อตวั 
แม่ครั,งบอกวา่เหมือนไฟเผา เหมือนเนื*อจะหลุดออกมาเป็นชิ*น ๆ ลูกหลานเดินผา่นพื*นบา้นสะเทือน
เพียงเบา ๆ ก็เกิดความปวดทรมาน 

ผูเ้ขียนใหห้ยดุกินงา หยุดกินเนื*อสัตว ์(ปกติแม่ครั,งงดการกินสัตวใ์หญ่อยูแ่ลว้ เหลือเพียง
สัตวเ์ล็กที,ยงัเลิกไม่ได)้ ให้อบและอาบนํ* าสมุนไพร (การอบถา้ใชเ้วลาสั*นจะช่วยถอนฤทธิE ร้อน แต่
ถา้ใช้เวลานานจะเพิ,มฤทธิE ร้อน ดงันั*นขณะอบให้พรมนํ* าธรรมดาไปดว้ยตลอด จะช่วยปรับสมดุล 
ได้ดี) ให้กินบอระเพ็ดครั* งละ 2 เม็ด  3 เวลาก่อนอาหาร ให้สวนล้างลาํไส้ใหญ่วนัละ 2 ครั* ง เช้า 
และเยน็ อาการดีขึ*นวนัต่อวนั ตามลาํดบัจน 3 สัปดาห์ก็หาย  

หลงัจากนั*นแม่ครั,งก็ทาํงานหนกัอีก กินงาปริมาณมากและกินเนื*อสัตวอี์กครั* ง ประมาณ  
4 เดือนต่อมา มีอาการปวดเอวมาก พบมดลูกหยอ่น เดินลาํบาก แม่ครั,งบอกวา่ที,ปากมดลูกมีลกัษณะ
แขง็ขรุขระคลา้ยหนงัคางคกเป็นมาประมาณ 10 ปีเศษ แต่วนันี* มีลกัษณะแดงและออกร้อนร่วมดว้ย 
ไปตรวจที,โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อัลตราซาวด์พบเนื* องอกที,มดลูกขนาด 5 เซนติเมตร พบ 
มดลูกโต 12 เซนติเมตร หมอนดัผา่ตดั แต่แม่ครั,งไม่อยากผา่ จึงเลือกใชแ้นวธรรมชาติบาํบดั ผูเ้ขียน
แนะนําให้งดเนื*อสัตว์ทุกชนิด ให้กินผกัมาก ๆ ให้สวนล้างลาํไส้ใหญ่ ผูเ้ขียนและพี,น้อมบูชา 
ช่วยจดัสมดุลโครงสร้างกระดูก กล้ามเนื*อและลมปราณให้ เมื,อครบ 1 เดือนครึ, ง ไปตรวจพบ 
เนื*องอกยุบลงครึ, งเซนติเมตร มดลูกยุบเล็กลงเหลือ 5×8 เซนติเมตร อาการปวดเอวหายไป ทั*ง ๆ ที, 
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แม่ครั,งปฏิบติัตวัได้ไม่เต็มที,นัก บางวนัก็งดเนื*อสัตวไ์ด้ บางวนัก็งดไม่ได้บางวนัก็หยุดงานได ้ 
บางวนัก็หยดุงานไม่ได ้ 

มีเรื, องน่าประหลาดใจอยู่อย่างหนึ, งก็คือ ก่อนไปตรวจที,โรงพยาบาลในครั* งนี*  ผูเ้ขียน 
พาแม่ครั,งไปพกัที,สีมาอโศก ตอนนั*นแม่ครั,งยงัปวดทอ้งปวดเอวอยู่ พอตอนตี 4 สมณะเริ,มเทศน์ 
ทาํวตัรเช้า แม่ครั,งนอนฟังอยู่ที,บ้านพกั เสียงตามสายสมณะท่านเทศน์สอนเรื, องการปล่อยวาง  
พอผูเ้ขียนกลบัมาตอนทาํวตัรเสร็จ แม่ครั,งเล่าให้ฟังวา่ ขณะฟังธรรมะอยูจิ่ตใจมนัเกิดเขา้ใจธรรมะ 
ปล่อยวางได ้จิตใจมนัรู้สึก โปร่ง โล่ง สบาย มีความปีติสุขอยา่งมาก ทนัทีทนัใดนั*น ก็มีความรู้สึกวา่
กอ้นมดลูกมนัยุบลง และอาการปวดทรมานก็หายไปเป็นปลิดทิ*งทนัที จากขอ้มูลนี* จิตใจคงมีผล 
ต่อร่างกาย   

แม่ครั,งตั* งใจจะเข้มงวดในการรักษาตวัเอง แต่ก็ทาํได้แค่ 2 สัปดาห์ ก็กลับมากินเนื*อ 
และทาํงานหนกัอีก ซึ, งตอนที,หยุดเนื*อสัตวไ์ดอ้าการต่าง ๆ จะทุเลาลงมาก 2 เดือนต่อมาก็มีอาการ 
ตกเลือด 15 วนั หมดผา้อนามยัวนัละ 1-2 ผืน แม่ครั,งก็เขม้งวดดูแลตวัเอง อาการไม่สบายต่าง ๆ  
ก็หายไป พอได ้2 สัปดาห์ แม่ครั,งก็มีพฤติกรรมก่อโรคเดิมอีก ดงันั*นอีก 1 เดือนต่อมา ก็ตกเลือดอีก 
10 วนั หมดผา้อนามยัวนัละ 1-2 ผืน แม่ครั,งก็เข้มงวดรักษาตวัเองอีกครั* ง อาการไม่สบายต่าง ๆ  
ก็หายไป  แล้วก็กลับมามีพฤติกรรมก่อโรค อีก 3 เดือนต่อมามีอาการตกเลือดอย่างหนักหมด
ผา้อนามยั 20 ผนืต่อวนั เป็นติดต่อกนั 2 วนั มีอาการวบู หนา้มืด วงิเวยีน  

ผูเ้ขียนกลบัไปเยี,ยมบา้นพอดี หลงัจากซักประวติั ตรวจร่างกายเสร็จ ก็เอา ยา่นาง บวับก 
ผกับุง้ ตาํลึง สาบเสือ  ใบหวา้ ใบฝรั,ง ใบมะยม อย่างละ 1 กาํมือ โขลกให้ละเอียด เติมนํ* า 2 แก้ว 
(ประมาณ 500 ซี.ซี.) คั*นกรองเอาแต่นํ* า ผ่านกระชอน แลว้เอานํ* ามะพร้าวอ่อน 1 ลูก มาผสมกบั 
นํ* าคั*นผกั ให้แม่ครั,งดื,ม ไม่ถึง 5 นาทีแม่ครั,งบอกว่าเลือดมาช้าลงมากเหมือนจะหยุดไหล วนันั*น
หมดผา้อนามยัแค่ 3 ผืน วนัต่อมา 2 ผืน วนัต่อมาอีก 1 ผืน หลงัจากนั*นไม่มีเลือดไหลออกมาอีกเลย 
ผูเ้ขียนพาไปตรวจที,โรงพยาบาลมุกดาหารกบัหมอผูเ้ชี,ยวชาญ หมอบอกวา่มดลูกโต 16 เซนติเมตร 
หมอจึงนัดผ่าตดั แม่ครั,งไม่อยากผ่า จึงเข้มงวดการรักษา และคั*นนํ* าปั,นผกักินทุกวนั (บางวนัก็ 
ใส่นํ* ามะพร้าว บางครั* งก็ไม่ได้ใส่) ผูเ้ขียนให้กินข้าวเจา้ซ้อมมือ หรือขา้วกล้องแทนข้าวเหนียว  
กินผกัฤทธิE เย็น อีก 2 เดือนต่อมามดลูกก็ยุบลง คลาํหาไม่พบ ตกกระดาํ และหูดที,ขึ*นตามผิวหนัง 
ก็จางลงและหลุดออกไป ตุ่มขรุขระเหมือนผิวคางคกที,มดลูกก็หายไป กลบัมาเป็นสภาพมดลูกปกติ 
อาการตกขาวที,เป็นเรื*อรังมาหลายปี ก็หายไปพร้อมกนั 

อีกตัวอย่างหนึ�ง  อาจารยโ์สภา สมเขาใหญ่  อายุ 55 ปี ญาติธรรมวงัสวนฟ้า  จงัหวดั
สระแกว้  เป็นคนที,ขี* ร้อน  แต่ทาํงานทน เกิดวนัที, 21 เดือนมกราคม เป็นลกัษณะธาตุดินผสมไฟ   
ได้ไปตรวจอัลตราซาวด์พบเนื* องอกที,มดลูกขนาด 2×3 เซนติเมตร อาจารย์โสภาเลือกใช ้
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แนวธรรมชาติบาํบดัในการรักษาตวัเอง  หลงัจากที,ซักประวติัพบว่า  ชอบกินอาหารที,มีฤทธิE ร้อน 
เช่น อาหารทอด อาหารเผด็จดั  เงาะ ทุเรียน จึงวนิิจฉยัวา่เป็นเนื*องอกน่าจะเกิดจากภาวะร้อนเกิน 

รักษาด้วยการกินข้าวกล้อง ผ ักสดที, มีฤทธิE เย็น งดอาหารที, มีฤทธิE ร้อน ทําการ 
สวนลา้งลาํไส้ใหญ่  ทาํอยู่ประมาณ 1 ปี เกิดภาวะเยน็เกิน มือเยน็ เทา้เยน็  เรอเอิ=กอ๊าก  ปวดเมื,อย
เนื*อตวั พอดีพบกนัที,ค่ายสุขภาพ พี,น้อมบูชาและผูเ้ขียนช่วยกนัดูแล ปรับให้กินอาหารฤทธิE ร้อน 
อาบแดด ให้ออกกําลังกายและนวดตัวเอง  อาการเย็นเกินลดลงตามลําดับ จน 6 เดือนต่อมา  
ไดไ้ปตรวจอุลตราซาวด ์ พบวา่เนื*องอกที,มดลูกหายไปแลว้ 

เมื,ออาจารยโ์สภากินอาหารฤทธิE ร้อนติดต่อกนันานเกิน  หลงัจากนั*น 1 ปี ต่อมา พบวา่เป็น
งูสวดัขึ*นที,แขนดา้นซ้าย จึงรักษาดว้ยการเอาเสลดพงัพอนและใบสะเดาตาํให้ละเอียด  แลว้ผสม
นํ* าเปล่าให้พอชุ่ม  พอกที,ผื,นตุ่มของงูสวดั  อาการปวดแสบออกร้อน  ทุเลาลงทนัที  ต่อจากนั*น 
ดื,มนํ*ารางจืด  สวนลา้งลาํไส้ดว้ยนํ*ารางจืด กินอาหารฤทธิE เยน็ อาการดีขึ*นตามลาํดบั  เมื,อดูแลตวัเอง
ต่อเนื,องได ้1 สัปดาห์ อาการงูสวดัก็หายไป 

 
กรณตีัวอย่าง 3  

อาจารย์สมนึก ห้องแซง (แม่สมไพร) อายุ 67 ปี บ้านเลขที, 51/386 หมู่ 1 ตาํบลนิคม 
คาํสร้อย อาํเภอนิคมคาํสร้อย จงัหวดัมุกดาหาร เป็นมะเร็งปอดระยะที, 3 มีอาการเหนื,อย อ่อนเพลีย 
ผอมตัวซีด ปวดตามแนวกระดูกสันหลัง มีไข้ตํ, า ๆ มือเท้าเย็น ภายใน 1 เดือน นํ* าหนักลด  
10 กิโลกรัม ผูเ้ขียนและหมอกา้วตรงช่วยกนัดูแล จากการซักประวติัและตรวจร่างกายแม่สมไพร 
คงเป็นมะเร็งจากภาวะไม่สมดุลแบบเยน็เกิน แม่สมไพรเลือกการรักษาดว้ยแนวธรรมชาติบาํบดั 
ตามเทคนิคดงัต่อไปนี*   

1. สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ วนัละ 2 ครั* ง เชา้ใชก้าแฟ เยน็ใชน้ํ*ามะนาว 
2. วิ,งออกกาํลงักายทุกวนั วนัละประมาณ 30 นาที และทาํโยคะ 
3. ฝึกนั,งสมาธิและฝึกจิตไม่เครียด ไม่กงัวล ไม่กลวัความตาย เปิดเทปธรรมะและอ่าน 

หนงัสือธรรมะทุกวนั  
4. แช่ตวัดว้ยนํ* าธรรมดา 3 นาที สลบักบันํ* าสมุนไพรอุ่นจดัๆ 5 นาที ทาํกลบัไปกลบัมา  

3 รอบ วนัละ 2 ครั* ง คือ เชา้และเยน็  
5. รับประทานอาหารธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง กินข้าวกล้องหลากสีกับผกัสดผกัลวก  

งดโปรตีนทุกชนิดทั*งจากพืชและจากสัตว ์นาํผกัพื*นบา้นหลายชนิดที,หาได้มาโขลกผสมนํ* าเปล่า
แลว้คั*นเอาแต่นํ*าดื,มทุกวนั ทาํนํ*าพริกสมุนไพรเผด็ร้อน เช่น ข่า ตะไคร้ กินทุกวนั เนน้รสเผด็ เปรี* ยว 
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6. ผู ้เขียนและพี,น้อมบูชา ช่วยกันจัดสมดุลโครงสร้างให้ พอปฏิบัติตัวได้ 3 เดือน 
อาการเริ,มดีขึ*นตามลาํดบั พอได้ 8 เดือน อาการไม่สบายต่างๆ ก็หายไป ไปตรวจที,โรงพยาบาล
มุกดาหารอินเตอร์ไม่พบมะเร็ง 

ในช่วง 3 เดือนแรกสิ,งที,ผูเ้ขียนแนะนาํให้แม่สมไพรกินเสริม คือ นํ* าลูกยอ 2 ช้อนโต๊ะ 
(ทาํจากลูกยอ 1 กิโลกรัม ใส่ขวดโหลตากแดด 7 วนั ก็จะมีนํ* าลูกยอซึมออกมาเอง) ผสมนํ* าผลไม ้
รสเปรี* ยว 1 แก้ว มะละกอสุกครึ, งลูก (ใช้ทั*งเนื*อ เปลือก และเมล็ด) ถั,วงอก 1 ขีด ปั,นเขา้ด้วยกนั   
ดื,มทุกวนั อาการดีขึ* นตามลําดับ แต่พอหลังจาก 3 เดือน พอดื,มสูตรนี*  แล้ว รู้สึกร่างกายไม่ดี  
จึงเลิกดื,ม แม่สมไพรนั*นเป็นคนที,มีความตั*งใจ เอาจริงเอาจงัในการดูแลรักษาตวัเอง ปฏิบติัได ้
อยา่งเคร่งครัด ทั*งนี* น่าจะเป็นเพราะแม่สมไพรเคยฝึกถือศีล 8 กินขา้ววนัละมื*อ กินอาหารปรุงแต่ง
น้อย มานับ 10 ปี พอเกิดปัญหาขึ* น จึงมีจิตใจเข้มแข็ง ทําได้โดยไม่ยาก ไม่ลําบาก และ 
หมั,นตรวจสอบตวัเองว่า อะไรถูกหรือไม่ถูกกบัร่างกายตน สิ, งที,ไม่ถูกกนัก็รีบหยุด ส่วนที,ถูกกนั 
ก็ยนืหยดัทาํต่อเนื,อง เพราะบางอยา่งก็จะถูกกบัร่างกายของเราในบางช่วงเวลาเท่านั*น  

แม่สมไพรเริ,มกินอาหารปรุงแต่งบา้งเล็กน้อย หลงั 8 เดือน และกินอาหารถอนพิษเย็น 
มาตลอดจนได ้2 ปี ก็เกิดอาการตวัร้อน เหนื,อย อ่อนเพลีย เป็นอยู่ประมาณ 1 เดือน มาพบผูเ้ขียน 
ที,สวนส่างฝัน พอตรวจร่างกาย ก็พบภาวะร้อนเกิน ผูเ้ขียนจึงแกล้มปราณให้และปรับให้กินอาหาร
ฤทธิE เย็น อาการดีขึ*นภายใน 1 วนั จะเห็นไดว้่าร่างกายของคนเรา ควรจะปรับให้เกิดความสมดุล  
ไม่ร้อนไม่เยน็เกิน จึงจะมีสุขภาพที,แขง็แรง  
 

กรณตีัวอย่าง 4 
ป้าทองจีน ยิ*มใส (แม่บา้นของอาสุวรรณซึ, งเป็นญาติธรรมวดัป่าสวนธรรมร่วมใจ) อาย ุ

55 ปี บา้นเลขที, 175 หมู่ 12 ตาํบลบุ่ง อาํเภอเมือง จงัหวดัอาํนาจเจริญ  
ป้าทองจีนมาหาผูเ้ขียนดว้ยอาการจุกเสียดแน่นทอ้ง ออกร้อนทอ้งทางซี,โครงด้านขวา 

เป็นเรื*อรังมาประมาณ 2 ปี มีอาการหนกัขึ*น  ประมาณ 5 เดือนก่อนไปตรวจอลัตราซาวด์ ป้าทองจีน
เล่าให้ผู ้เ ขียนฟังว่ามักลุกปัสสาวะตอนเที, ยงคืนถึงตี  2  เ ป็นประจํา  จึงไปตรวจที,คลิ นิก 
หมอโรงพยาบาลและศูนย์มะเร็ง หมอตรวจเลือดอลัตราซาวด์ ทุกแห่งวินิจฉัยตรงกันหมดว่า 
เป็นมะเร็งที,ตบั พบเนื*องอกของมะเร็ง ขนาด 11.9-12.3 เซนติเมตร หมอบอกว่าจะมีชีวิตอยูไ่ดไ้ม่
เกิน 6 เดือน และบอกว่าโรคนี* ไม่มียารักษา จึงไม่ไดใ้ห้ยารักษาใด ๆ ถา้จะผ่าตดัก็เสี,ยงเพราะเป็น
ใกลเ้ส้นเลือดใหญ่ที,สาํคญั หมอใหก้ลบับา้น ผูป่้วยจึงไดม้าหาผูเ้ขียนที,สวนส่างฝัน  

ผู ้เขียนซักประวติั พบว่าเป็นคนชอบกินอาหารหวานและมัน เป็นคนอารมณ์ร้อน 
มกัหงุดหงิด ฉุนเฉียว โมโห เอาแต่ใจตวัเอง โหมงานหนักต่อเนื,องมานาน และเมื,อตรวจร่างกาย
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แลว้ จึงวินิจฉัยว่าเป็นคนธาตุดินผสมไฟที,ป่วยด้วยภาวะไม่สมดุลแบบร้อนเกิน ผูเ้ขียนจดัสมดุล
ลมปราณ จดักระดูก - กลา้มเนื*อ แบบไทยและจีนให้ ให้สมุนไพรรางจืดกินวนัละ 2 ครั* ง ครั* งละ  
2 เม็ด เวลา 10.00 น. และ 10.00 น. ให้กินสมุนไพรย่านาง กินอาหารฤทธิE เยน็ อาบนํ* าสมุนไพร 
บริหารดดัตวัผอ่นคลายกลา้มเนื*อและถอนพิษร้อน สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ดว้ยมะนาวและรางจืด ฝึกจิต
คลายเครียด คลายความหงุดหงิด คลายความโมโห จากนั*นผูป่้วยกลับไปดูแลตวัเองต่อที,บ้าน  
1 เดือนต่อมา ผูป่้วยเล่าให้ผูเ้ขียนฟังว่า ร่างกายดีขึ* นมาก รู้สึกมีเรี, ยวแรงสดชื,น เบาเนื*อเบาตัว
กระปรี* กระเปร่า อาการไม่สบายในตวัทั*งหมดหายไปรวมทั*งไม่ลุกปัสสาวะตอนกลางคืนอีกเลย  
จึงไปตรวจอลัตราซาวด์ที,คลินิกหมอในจงัหวดัอาํนาจเจริญที,เคยตรวจพบครั* งแรก หมอตรวจ 
อยู่นานรู้สึกประหลาดใจจึงถามว่าไปทาํอะไรมา เพราะมาครั* งแรก ตรวจใช้เวลาเพียงเล็กน้อย 
ก็พบกอ้นชดัเจนที,ตบั แต่ครั* งนี* ใชเ้วลานานมากเพราะกอ้นมนัฝ่อเลือนหายไปมาก เหลือมองเห็นได ้
เลือน ๆ ไม่ชดัเจน หมอบอกว่ามะเร็งฝ่อลง และบอกวา่หมอไม่มียา ให้ป้าทองจีนใช้วิธีธรรมชาติ
บาํบดัอยา่งที,ทาํมานั*นต่อไป แลว้หมอก็นดัตรวจทุก 2 เดือน หลงัจากที,ป้าทองจีนมาเล่าให้ผูเ้ขียนฟัง  
ผูเ้ขียนจึงบอกว่าป้ารักษาตวัเองมาไดถู้กทางแล้ว ทาํดีแลว้ ให้พยายามทาํต่อไปแล้วให้ไปตรวจ 
เป็นระยะ ๆ ที,คลินิกหรือโรงพยาบาลเพื,อติดตามผลความกา้วหนา้ในการรักษาต่อไป 

ล่าสุดหลงัจากตรวจพบโรค ประมาณ 8 เดือน ป้าทองจีนมาหาผูเ้ขียนบอกวา่ไม่มีอาการ
ผดิปกติอะไรเลย ทาํงานไดต้ามปกติและรู้สึกแขง็แรงกวา่แต่ก่อนดว้ยซํ* า  

 
กรณตีัวอย่าง 5 

หญิงอายุประมาณ 45 ปี อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม เป็นมะเร็งต่อมนํ* าเหลือง  
ตรวจรักษาที,โรงพยาบาลเรณูนคร รับการรักษาดว้ยเคมียา อาการไม่ดีขึ*น ผมร่วงหมดทั*งหัว หมอ
ก้าวตรงและผูเ้ขียนช่วยกนัดูแล โดยให้งดเนื*อสัตว ์กินขา้วกล้อง กินผกัไร้สารพิษ อ่านหนังสือ
ธรรมะ ฝึกจิตไม่ให้เครียด ฝึกมองโลกในแง่บวก ฝึกพูดคาํว่า "ขอบคุณค่ะ" ในทุกสถานการณ์  
ฝึกทาํสมาธิแบบเกร็งกล้ามเนื*อทีละส่วนจากเทา้จนถึงศีรษะ มีชื,อเรียกการฝึกแบบนี* ว่า "การทาํ
สมาธิแบบไม่ปฏิบติั" ฝึกนวดตวัเอง ผูป่้วยมีความตั*งใจฝึกเป็นอย่างดี ร่างกายดีขึ* นตามลาํดับ 
ปัจจุบนัสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์ดี ทาํงานไดต้ามปกติ 
 

กรณตีัวอย่าง 6 มะเร็งมดลูก 

ป้าผนั ถนอมบุญ อาย ุ45 ปี  บา้นเลขที, 109 หมู่ 10  บา้นสร้อย ตาํบลจานลาน อาํเภอพนา 
จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
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ป้าผนัได้เล่าให้ผูเ้ขียนฟังว่ามีอาการปวดทอ้งคลื,นไส้อาเจียน ไปหาหมอที,โรงพยาบาล 
พบมดลูกโต 7 เซนติเมตร ตรวจมะเร็งปากมดลูก หมอบอกว่าพบเซลล์มะเร็ง หมอบอกว่าเป็นมา
ประมาณ 6 เดือนแลว้ นดัผา่ตดัวนัที, 1 พฤศจิกายน 2547 จึงมาขอคาํปรึกษากบัผูเ้ขียนที,สวนส่างฝัน 
เมื,อวนัที, 28 กนัยายน 2547 ผูเ้ขียนไดซ้กัประวติัเพิ,มเติม พบวา่ป้าผนัมกัมีอาการหูอื*อ ปวดตา  ศีรษะ 
ไหล่ และหลงัเป็นประจาํ เป็นมาประมาณ 1 ปี ผูเ้ขียนตรวจมดลูกทางหนา้ทอ้งก็คลาํพบมดลูกโต
ประมาณ 7 เซนติเมตร ผูเ้ขียนไดส้อนใหป้้าผนัตรวจคลาํขนาดมดลูกของตวัเอง 

ผูเ้ขียนคิดวา่ปัญหาเกิดจากความไม่สมดุลของร่างกายแบบร้อนเกิน จึงแนะนาํป้าผนัวา่มี
การรักษาได ้2 ทาง ทางแรกคือการผา่ตดัออก และอีกทางหนึ,งคือรักษาแนวธรรมชาติบาํบดั แลว้แต่
จะเลือกใช้แบบไหน ป้าผนัตดัสินใจทดลองใช้แนวธรรมชาติบาํบดัในการรักษาตวัเอง  ผูเ้ขียน 
จึงจดัสมดุลโครงสร้างกระดูกและกลา้มเนื*อให้ พร้อมกบัแนะนาํวิธีปฏิบติัตวัที,บา้น ให้ลดหรืองด
การกินเนื*อสัตว ์ให้กินอาหารฤทธิE เย็น ทาํจิตใจให้สบาย สวนล้างลาํไส้ใหญ่ กินสมุนไพร คือ  
นํ*ายา่นาง ผกับุง้ ใบเตย คั*นสด อาบนํ*าสมุนไพร 

อีก 2 สัปดาห์ต่อมา ปาผนัโทรมาบอกผูเ้ขียนวา่ มดลูกไดยุ้บหายไป คลาํหาไม่เจอ อาการ
ไม่สบายทั*งหมดก็หายไปดว้ย ผูเ้ขียนจึงถามว่า ป้ารักษาตวัเองอย่างไรบา้ง ป้าบอกว่าทาํทุกอย่าง 
ที,คุณหมอเขียวแนะนาํ ผูเ้ขียนถามต่อว่า แลว้กินอาหารอะไรบา้ง ไดรั้บคาํตอบวา่ ไม่รู้จะกินอะไร
กลวัว่ามนัจะผิด ก็เลยกินเฉพาะขา้วกลอ้ง กลว้ยนํ* าวา้สุก ถั,วเขียวตม้นํ* าตาล นอกนั*นก็ไม่กลา้กิน
อะไร รู้สึกดีใจและประหลาดมากที,มดลูกที,โตยุบหายไป ร่างกายก็รู้สึกสดชื,นแข็งแรงกว่าแต่เก่า 
ผูเ้ขียนจึงบอกวา่ทาํมาถูกทางแลว้ใหท้าํต่อไป วา่งวนัไหนก็มาใหผู้เ้ขียนตรวจเช็คร่างกายบา้ง  

อีก 1 สัปดาห์ต่อมา ป้าผนัก็มาพบผูเ้ขียนที,สวนส่างฝัน ผูเ้ขียนพบป้าผนัหน้าตาสดชื,น 
แจ่มใส ใบหนา้เป็นสีชมพูเรื,อๆ ซึ, งแตกต่างจากวนัที,มาหาผูเ้ขียนเมื,อวนัแรก ซึ, งมีใบหนา้เหลืองซีด 
(เป็นภาวะร้อนจนตีกลบัเป็นเยน็) เมื,อตรวจทางหนา้ทอ้งก็คลาํไม่พบมดลูก ป้าผนัเล่าให้ผูเ้ขียนฟัง
ต่อว่า หลงัจากที,กินนํ* าสมุนไพรสดก็ถ่ายออกมาเป็นลกัษณะดาํๆ เหม็นๆ เป็นมูก ประมาณ 5 วนั  
แต่ไม่เพลีย กลบัรู้สึกสบายท้อง เวลาสวนล้างลาํไส้ใหญ่ก็จะมีของเสียลักษณะดังกล่าวออกมา
มากมาย โดยเฉพาะ 1 สัปดาห์แรก แต่ยิ,งออกมายิ,งรู้สึกสบายตวั ผูเ้ขียนจึงบอกว่านั,นคือของเสีย 
ที,ตกคา้งในร่างกายถูกขบัออกมา ป้าผนัเล่าต่อวา่ พอสัปดาห์ที, 2 ก็มีเหมือนตกขาวแต่เป็นยางเหนียว 
ๆ เป็นก้อนหลุดออกมาทางช่องคลอด บริเวณที,ถูกยางเหนียวจะรู้สึกคนัมาก จึงใช้วุน้หางจระเข ้
ทา อาการก็ทุเลาลง พอยางเหนียว ๆ ถูกขบัออกมาหมด อาการคนัก็หายไปแล้วมดลูกก็ยุบตวัลง 
หลงัจากนั*นประมาณ 2 เดือนไปตรวจหามะเร็งมดลูกที,ศูนยม์ะเร็งจงัหวดัอุบลราชธานี หมอบอกวา่
ไม่พบเซลลม์ะเร็ง 
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อกีกรณหีนึ�ง  คุณศิริลคันา เปี, ยมศิริ (ตุ)๊ อาย ุ47  ปี บา้นเลขที, 32 ถนนพินิจรังสรรค ์อาํเภอ
เมือง จงัหวดันครพนม  

คุณตุ๊ไดเ้ล่าให้ผูเ้ขียนฟังวา่ เมื,อเดือนพฤศจิกายน 2545 ไดไ้ปตรวจร่างกายที,โรงพยาบาล
จังหวดันครพนม ได้รับคําแนะนําจากโรงพยาบาลให้ตรวจมะเร็งปากมดลูก ทราบผลตรวจ 
ปลายเดือนธนัวาคม 2545 วา่เซลล์ปากมดลูกผิดปกติ ให้ไปพบแพทย ์แพทยแ์จง้วา่ตอ้งตดัชิ*นเนื*อ
ไปตรวจ  จึงไดท้าํการผา่ตดัเล็กที,เรียกวา่ Conizdtion  (โคไนเซชั,น) และแพทยน์ดัใหม่อีก 1 เดือน 

ตอนนั*นรู้สึกชาๆ งงๆ เฉยๆ คุณตุ๊เล่าให้ผูเ้ขียนฟังต่อไปว่า โดยพื*นฐานตวัเอง ไม่มี 
ความเชื,อมั,นในการรักษาของแพทยแ์ผนปัจจุบนั ที,มกัจะมีการรักษาที,ปลายเหตุ (ในความคิดเห็น
ของผูเ้ขียนนั*นเห็นวา่ในระบบการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีความเด่น คือ สามารถวินิจฉยัไดแ้ม่นยาํและ
สามารถแสดงค่าทางวิทยาศาสตร์ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน ส่วนการรักษาแนว
ธรรมชาติบาํบดัมีจุดเด่นอยูที่, เนน้คน้หาสาเหตุและรักษาที,ตน้เหตุอย่างเป็นองคร์วม ผูเ้ขียนเห็นว่า
ควรใชจุ้ดเด่นของแต่ละแผนมารวมกนั ก็จะดียิ,ง) 

ตั*งแต่แรกเริ,มคุณตุ๊ก็คิดวา่จะไม่ผา่ตดั จะรักษาโดยวิธีธรรมชาติจึงเริ,มอ่านขอ้มูลเกี,ยวกบั
มะเร็งโดยละเอียด ศึกษาประสบการณ์จากคนอื,น แต่ญาติพี,น้องก็เป็นกงัวล อยากให้ผ่าตดัก่อน  
ซึ, งทาํให้การตดัสินใจหวั,นไหวไป จึงคิดวา่ควรจะผ่าตามมติคนอื,น แต่ก็เหลือเวลาก่อนผ่า 1 เดือน  
ที,จะปฏิบติัตามแบบที,เธอเชื,อ พอดีไดม้าเขา้ค่ายสุขภาพที,สวนส่างฝัน ใชเ้วลา 3 วนั มีการกินอาหาร
ลา้งพิษ เนน้การกินผกัผลไมส้ดไร้สารพิษ ไม่ปรุงแต่งมาก ไม่มีเนื*อสัตว ์กินอาหารตามลาํดบั คือ 
ผลไม ้ผกั ขา้ว ตามลาํดบั มีการสวนล้างลาํไส้ใหญ่ การออกกาํลงักาย การอบสมุนไพร การจดั
สมดุลโครงสร้างของกระดูกและกลา้มเนื*อ การอยูใ่นอากาศที,บริสุทธิE  การทาํจิตใจใหส้บาย  

เมื,อกลบัไปถึงบา้นคุณตุก๊็ทดลองปฏิบติัต่อเนื,องอยา่งเคร่งครัด และเล่าให้ผูเ้ขียนฟังต่อวา่
ทาํได้โดยไม่รู้สึกฝืนอะไรมากนกั เมื,อทาํไปจนถึงกาํหนดนัดของแพทย ์ก็เป็นช่วงที,ตนเองรู้สึก
มั,นใจในร่างกายของตนเองวา่ ไม่จาํเป็นตอ้งรับการผา่ตดั ถึงกาํหนดจึงไม่ไปหาแพทย ์และพยายาม
ปฏิบติัดูแลรักษาตวัเองต่อไป หลงัจากนั*น ประมาณเดือนสิงหาคม 2546 ไปตรวจที,โรงพยาบาล 
อีกครั* ง ผลคือไม่พบเซลล์มะเร็ง และเดือนกุมภาพนัธ์ 2547 ก็ไปตรวจที,โรงพยาบาลซํ* าอีกครั* ง 
เพื,อความแน่ใจ ผลคือไม่พบเซลลม์ะเร็ง 
 
กรณตีัวอย่าง 7 ความดันโลหิตสูง 

อาจารยว์เิชียร ญาติธรรม อายปุระมาณ 55 ปี กลุ่มเลไลยอ์โศก จงัหวดัเลย  
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อาจารยว์ิเชียร มาเขา้ค่ายสุขภาพที,ราชธานีอโศก ให้ประวติัว่า เป็นความดนัโลหิตสูง 
มาประมาณ 10 ปี ซึ, งมีค่าเฉลี,ยของความดนัโลหิต อยู่ที, 150/100  มิลลิเมตรปรอท ในค่ายสุขภาพ 
วนัแรก วดัความดนัโลหิตได ้150/100  มิลลิเมตรปรอท 

ในค่ายสุขภาพ จะงดอาหาร หวาน มนั เค็ม มีการกินขา้วกล้อง ผกัสด ผกัลวก อาหาร 
รสจืด ไม่มีเนื*อสัตว ์มีการผ่อนคลายความเครียด อาบนํ* าสมุนไพร สวนล้างลาํไส้ใหญ่ พอวนัที,  
5 ของค่าย พบความดนัโลหิต 130/90 มิลลิเมตรปรอท ซึ, งถือวา่ใกลเ้คียงปกติ อาจารยว์ิเชียรบอกวา่ 
รู้สึกสดชื,นกระปรี* กระเปร่าขึ*นมาก แตกต่างจากวนัแรกที,มา (ผูเ้ขียนพบผูป่้วยความดนัโลหิตสูง
หลายคน หลงัจากเขา้ค่ายสุขภาพแลว้ ความดนัโลหิตลดลงสุขภาพแขง็แรงขึ*น) 

 
กรณตีัวอย่าง 8 หน้ามืด หนักหัว ตาลาย 

อาถุงเงิน ปิ, นแกว้ อาย ุ36 ปี พุทธสถานสันติอโศก กรุงเทพฯ  
อาถุงเงินเล่าให้ผูเ้ขียนฟังว่า ขณะตื,นนอนตอนเช้า พอจะลุกขึ* นก็ลุกไม่ไหว มีอาการ 

หนา้มืด หนกัหวั ตาลาย เหงื,อออก ตวัเยน็ คลื,นไส้ อาเจียน อยากถ่ายอุจจาระแต่ถ่ายไม่ออก ชีพจร
ชา้ลงเหลือประมาณ 50 ครั* งต่อนาที เพื,อนนาํส่งโรงพยาบาล คุณหมอระบุไม่ไดว้า่เป็นอะไร ให้ยา
แกมึ้นหวัและยานอนหลบัมากิน ผา่นไป 1 สัปดาห์ อาการแยล่ง ตวัซีด เป็นไข ้หวัยงัมึนเหมือนเดิม 
เปลี,ยนโรงพยาบาล คุณหมอเจาะเลือดตรวจหาหลายอยา่ง ไม่เจอความผิดปกติอะไรเลย ให้นํ* าเกลือ
และยาบาํรุง และนดัพบอีก อาการก็ยงัเหมือนเดิม 

1  สัปดาห์ผา่นไป อาถุงเงินเปลี,ยนโรงพยาบาลอีก คราวนี*ตรวจ หู คอ ปาก จมูก คุณหมอ
ซักอาการ พอจะถูกกับที,เราเป็น เอายามากินก็พอดีขึ* น ไข้ลด แต่หัวยงัมึนๆ บงัเอิญผูเ้ขียนไป 
ทาํภารกิจที,สันติอโศกไดพ้บอาถุงเงิน  ผูเ้ขียนจึงรับฟังอาการต่างๆ และตรวจร่างกาย พบวา่สาเหตุ
จากภาวะไม่สมดุลแบบร้อนเกิน และอยู่ในช่วงตีกลบัเป็นเย็น ผูเ้ขียนจึงไดแ้กล้มปราณพร้อมกบั
ปรับสมดุลโครงสร้างของกล้ามเนื* อและเส้นเอ็นให้ อาการเริ, มดีขึ* น จึงแนะนําให้ปฏิบัติตัว 
ให้กินอาหารฤทธิE เยน็ กินสมุนไพรถอนพิษร้อน อาบนํ* าสมุนไพร อาถุงเงินเล่าให้ฟัง ภายใน 3 วนั
หลงัจากที,ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ ตวัหายซีดเหลือง หวัเบาจากอาการมึนลงมาก อาการไขห้ายไป 
 

กรณตีัวอย่าง 9 ไอ จาม นํ2ามูกใส 

ผูเ้ขียนเองอายุ 32 ปี วนัหนึ, งที,บา้นสุขภาพเก้าไร่ปฐมอโศก จงัหวดันครปฐม กลางคืน
ผูเ้ขียนนอนใช้ผา้ห่มบาง ๆ รู้สึกหนาว พอตื,นเช้าขึ*นมา มีอาการ ไอ จาม นํ* ามูกใสไหลตลอดเวลา 
(เป็นภาวะเยน็เกิน) ผูเ้ขียนรีบเอามะขามเปียก 2 ฝัก มาแช่นํ* า 1 แกว้ คั*นเอานํ* ามะขาม (การใชข้อง
เปรี* ยว เป็นเทคนิคใช้นํ* าขบันํ* า จะใช้นํ* ามะนาว 1/2 ลูกแทนมะขามเปียกก็ได้) แล้วเอากระเทียม  
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3 กลีบ หอมแดง 1 หัว (เป็นเทคนิคใชร้้อนดบัเยน็) โขลกให้ละเอียด มาผสมกบันํ* ามะขามแลว้ดื,ม
ปรากฏว่าภายใน 5 นาที อาการทั*งหมดก็หายไป หลงัจากนั*น ผูเ้ขียนก็ทาํกินอีกชุดหนึ, งเพราะ
ตอ้งการใหห้ายขาด ปรากฏวา่เกิดอาการปวดหวัขึ*น (คือภาวะร้อนเกิน) เนื,องจากยาชุดแรกพอดีแลว้ 
ยาชุดที, 2 จึงมากเกิน ผูเ้ขียนรีบแกด้ว้ยการเคี*ยวใบเสลดพงัพอน 5 ยอด (1 ยอด มีประมาณ 6 - 8 ใบ) 
อาการปวดหัวลดลงครึ, งหนึ, ง ภายใน 10 นาที จากนั*นผูเ้ขียนก็ตม้รางจืดดื,ม 1 แกว้ อาการปวดหัว 
ก็หายไปภายใน 10 นาทีต่อมา 

 
กรณตีัวอย่าง 10 เจ็บคอเรื2อรัง และปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน 

นายพฒัสา ไชยพนัโท (ครูหลี) อายุ 10 ปี ศูนยฝึ์กอบรมแม่ฮ่องสอนอโศก บา้นเลขที, 728 
หมู่ 1 บา้นหนองป่าก่อ ตาํบลขนุยวม อาํเภอขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

มีอาการเจ็บคอมา 1 เดือน ครูหลีไดเ้ล่าให้ผูเ้ขียนฟังว่า ตอนที,เริ,มเป็น ไดกิ้นยาปฏิชีวนะ
อะม็อกซี,ซิลินจนครบ 7 วนั แต่อาการไม่ดีขึ*นเลย จึงไม่ไดท้าํการรักษาอะไรต่อ จนครบ 1 เดือน 
อาการ เจ็บคอ เสียงแหบ คอแห้ง ก็ยงัเป็นอยู่ จากประวติัพบว่า เป็นคนที,ตอ้งพูดมาก มกัอดนอน 
เดินทางมากและมกักินอาหารฤทธิE ร้อน ผูเ้ขียนตรวจร่างกาย วินิจฉัยว่าเป็นคนธาตุนํ* าที,มีภาวะ 
ไม่สมดุลแบบร้อนเกิน วนันั*นเป็นเวลาเยน็แลว้ 

ผูเ้ขียนเองก็เพิ,งเดินทางไปถึงจงัหวดัแม่ฮ่องสอนรู้สึกลา้อ่อนเพลีย จึงให้ครูหลีกินรางจืด 
2 เม็ดไปก่อน พอเวลารุ่งเช้า ผูเ้ขียนถามอาการ ครูหลีบอกว่า อาการยงัไม่ดีขึ*น ผูเ้ขียนจึงทาขี*ผึ* ง 
แก้หวดัซึ, งมีฤทธิE เย็นทาที,บริเวณไทรอยด์ แก้ลมปราณที,แขนให้ จัดสมดุลโครงสร้างกระดูก 
กล้ามเนื*อที,แขน คอและหัว พอทาํเสร็จ ครูหลีบอกว่าอาการเจ็บคอเริ, มเบาลง หายใจโล่งขึ* น 
หลงัจากนั*นใหกิ้นรางจืด ครั* งละ 2 เมด็ วนัละ 2 ครั* ง เวลา 10.00 น. และ 14.00น. เอายา่นาง 1 กาํมือ 
ปั,นกับนํ* า 1 แก้ว กรองผ่านกระชอน เอาแต่นํ* า บีบนํ* ามะนาวใส่ 1 ลูก ให้กินตอน 11.00 น. 
ใหกิ้นอาหารฤทธิE เยน็และให้ดื,มนํ* ามาก ๆ วนัรุ่งขึ*นครูหลี บอกวา่น่าอศัจรรยจ์ริง อาการเจ็บคอหาย
แลว้  

อีกเหตุการณ์หนึ, งครูหลีเล่าให้ผูเ้ขียนฟังว่า ตวัเองมีอาการผิดปกติคือ ลุกปัสสาวะตอน
กลางคืน วนัละ 7-8 ครั* ง ติดต่อกนั เป็นเวลา 3 เดือน ตอนไปงานปีใหม่ที,ราชธานีอโศก ไดไ้ปหา 
ทีมสุขภาพบุญนิยม 

ทีมสุขภาพบุญนิยมได้จดัสมดุลโครงสร้างกระดูก - กล้ามเนื*อ นวดแผนไทย และให ้
ดื,มนํ*าสมุนไพรรางจืด พอผา่นไปได ้3 วนั ปรากฏวา่ อาการลุกปัสสาวะลดลงเหลือ คืนละ 2-3 ครั* ง  
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กรณตีัวอย่าง  11 นอนไม่หลบั ออกร้อนตามร่างกาย  
นางสาวแซมดาว นาวาบุญนิยม อายุ 39 ปี พุทธสถานศีรษะอโศก ตาํลบกระแชง อาํเภอ

กนัทรลกัษณ์ จงัหวดัศีรษะเกษ 
คุณแซมดาวเล่าให้ผูเ้ขียนฟังวา่ตนเองเริ,มป่วยเมื,อเดือนเมษายน  ปี 2544 อาการไม่สบาย

เกิดขึ*น หลงัจากกินแตงโมมากไป เกิดอาการทอ้งร่วง ถ่ายทอ้งอยู่ 3 เดือน เฉลี,ยวนัละประมาณ  
10 ครั* ง แรก ๆไม่ไดรั้กษาอะไร กะให้หายเอง แต่อาการก็ไม่ดีขึ*น เหนื,อยอ่อนเพลีย กินขา้วไม่ได ้
เริ,มนอนไม่หลบั ได้รับการให้นํ* าเกลือ (กลูโคส) มาเป็นระยะๆ พอหมดฤทธิE ยาก็เป็นเหมือนเดิม 
ต่อมาไปหาหมอที,จังหวดัอุบลฯ หมอให้ยาวิตามินยาแก้ท้องเสียและยาคลายเครียด กินแล้ว 
ก็เหมือนเดิม จึงเลิกกินยาดงักล่าว ทดลองรักษาตวัเองดว้ยอาหารแบบแมคโครไบโอติค  3 เดือน  
ดีขึ*นหน่อย ถ่ายลดลงเหลือ 3 ครั* ง แต่อาการนอนไม่หลบั กลบัเป็นหนกัขึ*น  

ต่อมารักษาด้วยวิธีดื,มนํ* าหมกัลูกยอ ดื,มนํ* าลูกยอปั,นใส่เสาวรส กินยาสมุนไพร พืชผกั 
อาหาร ผลไม ้ที,ว่าอะไรออกฤทธิE ร้อน หากินหมดและกินต่อเนื,องตลอดมา พร้อมทั*ง อบ ประคบ 
นวดเส้น ยา่งสมุนไพรมาเป็นระยะ อาการก็เหมือนเดิม  ซํ* าอาการนอนไม่หลบักลบัเพิ,มมากกวา่เดิม 
ตาจะแห้ง แข็ง ทอ้งก็แข็ง บางช่วงตามหัวจะมีตุ่มขึ*นไปทั,ว เจ็บลึกๆ รู้สึกเหมือนไม่มีนํ* าหล่อเลี*ยง
ในสมองเพราะมนัแหง้ ตามแผน่หลงัก็เหมือนกนั ร้อนทั*งตวัทั*งหวั ปวดร้อนตามแผน่หลงั ปัสสาวะ
บ่อยทั*งกลางวนัและกลางคืน ร่างกายอ่อนเพลีย หายใจไม่ทั,วทอ้ง นอนไม่หลบัตอ้งกินยานอนหลบั
เป็นระยะ แต่กินทีไรก็ปวดหวัทุกที  

อีกอาการหนึ, ง ก็คือ ตอนกลางคืนหัวใจมันแกว่ง หายใจไม่ติด บางครั* งไม่ได้หลับ  
ซํ* าทาํท่าจะไม่ฟื* น ตวัแข็งทื,อ นี,คืออาการที,เป็นผ่าน ๆ มาและก็ดูแลตวัเองแบบที,ว่ามานี* ไปเรื,อย ๆ  
จนเมื,อเดือนตุลาคม ปี 2548 ไปเจาะเลือด หมอบอกเป็นโรคโลหิตจาง อีก 1 เดือนต่อมา ไปหาหมอ 
ๆ  บอกวา่เลือดไปเลี*ยงหวัใจและสมองไม่พอ  

ต่อมาเมื,อวนัที, 18 ธันวาคม 2547 จึงมารับการรักษากบัผูเ้ขียนที,สวนส่างฝัน ผูเ้ขียน 
ซกัประวติั ตรวจร่างกาย วนิิจฉยัวา่มีภาวะไม่สมดุลแบบร้อนเกินเป็นหลกัและมีภาวะตีกลบัเป็นเยน็ 
ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์(อาการเยน็ คือ ทอ้งเสียและทอ้งอืด นอกนั*นเป็นอาการร้อนเกิน) การรักษา
ที,ผ่านมาทั*งหมด เป็นการถอดรหัสเย็นอย่างเดียว ซึ, งผิดทางเป็นการรักษาไม่ถูกสาเหตุ อาการจึง 
ไม่ดีขึ*น ผูเ้ขียนจึงใหถ้อดรหสัร้อนเป็นหลกั ถอดรหสัเยน็เป็นรอง โดยแกเ้ส้นลมปรานแบบไทย-จีน 
จดัสมดุลโครงสร้างกระดูก- กล้ามเนื*อ  ใช้ถ้วยป๋าก้วน (การใช้ถ้วยสูญญากาศดูดเลือดพิษ)  
ดูดเอาพิษตกคา้ง ให้กินอาหารฤทธิE เย็น  กินสมุนไพรฤทธิE เย็น  ได้แก่ หญา้ปักกิ,ง ย่านาง รางจืด 
(เนื,องจาก วนัที,คุณแซมดาวมาหาผูเ้ขียน มีอาการทอ้งอืด แน่นทอ้งดว้ย แสดงว่ามีภาวะที,ร้อนจน 
ตีกลบัเป็นเยน็แทรก ผูเ้ขียนจึงใหใ้ชต้ะไคร้ 1 ตน้ ตม้กบันํ*า 1 แกว้ ใหเ้ดือด 10 นาที แลว้ทิ*งไวใ้ห้อุ่น 
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มาคั*นกบัย่านาง แลว้ดื,ม อาการทอ้งอืดจึงหายไป) สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ดว้ยนํ* าสมุนไพรใบส้มป่อย  
ใบมะขาม สระผมตอนเที,ยง อาบนํ*าสมุนไพร แช่เทา้ดว้ยนํ*าสมุนไพรในตอนเยน็ คุณแซมดาวเล่าให้
ผูเ้ขียนฟัง อาการดีขึ* นตามลาํดับ แค่ช่วงเวลา 9 วนั อาการทุเลาลง ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต ์ 
จากชีวติที,เหมือนตายซากมานาน รู้สึกวา่ชีวติชีวาขึ*น แลว้ก็ลากลบัไปดูแลตนเองต่อที,ศีรษะอโศก  
 
กรณตีัวอย่าง 12 หายใจไม่เต็มอิ�ม เมื�อย อ่อนเพลยี อ่อนล้า 

ผูเ้ขียนเอง ตอนที,ไปศึกษาและฝึกฝนแพทยท์างเลือกที,ประเทศจีนไตห้วนั ทุก ๆ วนัจะ 
กินอาหารเจแบบจีน  ซึ, งเป็นอาหารที,ใชข้า้วขาวเส้นหมี,และนํ*ามนัผดั ทอด เป็นหลกั ผูเ้ขียนมีอาการ
หายใจไม่เต็มอิ,ม เมื,อย อ่อนเพลีย อ่อนลา้ วนัหนึ, งไดไ้ปเรียนวิชาอาหารธรรมชาติบาํบดั ทางคณะ
อาจารยที์,สอน ไดใ้ห้ทุกคนกินอาหารสุขภาพ ไดแ้ก่ สลดัผกัสด (นํ* าสลดั มี 2 แบบ คือแบบที,ไม่มี
นํ* ามันและแบบที,มีนํ* ามันน้อย) อาหารปรุงแต่งน้อยไม่มีนํ* ามัน กินข้าวกล้องและเมล็ดธัญพืช 
หลากชนิด ทนัที,ที,กินอาหารดงักล่าว ผูเ้ขียนรู้สึก หายใจโล่ง หวัโล่ง ตาใส กระปรี* กระเปร่า มีกาํลงั 
สดชื,นอยา่งน่าอศัจรรย ์

เมื,อกลบัมาที,ประเทศไทย หลายครั* งผูเ้ขียนทดลองกินอาหารหวานจดั มนัจดั เค็มจดั ก็จะ
มีอาการไม่สบายเช่นเดียวกนั พอกินผกัเยอะ ๆ กินอาหารปรุงแต่งแต่นอ้ย เพื,อแกไ้ข อาการไม่สบาย
ก็จะทุเลาทนัที 

 
กรณตีัวอย่างที� 13 เมื�อยอ่อนเพลยี ปวดหัว ปวดตามเนื2อตัว 

อาวรีะพล (แห่งไท) กมลรัตน์ อาย ุ42 ปี ประธานชุมชนสวนส่างฝัน 
อาแห่งไทเล่าให้ผูเ้ขียนฟังว่า วนัหนึ, งเดินทางดว้ยรถยนต์จากอาํนาจเจริญ บา้นสุขภาพ 

เก้าไร่ ปฐมอโศก จ.นครปฐม (เวลาเดินทางไกล ๆ ร่างกายมกัจะเกิดภาวะร้อนเกิน) พอไปถึงก็ 
กินนํ* าหมักลูกยอเข้าไป (มีฤทธิE ร้อน) หลังจากนั* นไม่ถึง 5 นาที เกิดอาการเมื,อย อ่อนเพลีย  
พี,น้อมบูชาจึงแนะนาํให้กินนํ* ามะนาวหรือนํ* ามะขามแก ้อาแห่งไทใช้การกินนํ* ามะขามแก ้อาการ
ดงักล่าวก็หายไปภายใน 5 นาที 

อีกกรณีหนึ,ง ขณะที,ไปศึกษาดูงานวิถีชีวิตวฒันธรรมชุมชนที,จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ขณะที,
ร่างกายกาํลังร้อนเกินอยู่ ปรากฏว่ากินขนมข้าวงามาก (โดยเฉพาะอย่างยิ,งขี*ม้อน ซึ, งร้อนมาก)  
เกิดอาการง่วง มึน งง อาแห่งไทบอกกบัผูเ้ขียนว่า เดินข้ามถนนแทบจะหลับกลางถนน ผูเ้ขียน 
จึงแนะนาํให้กินนํ* ามะนาวแก ้พอกินได ้1 ช้อนโต๊ะ อาการดีขึ*นมากทนัที จึงกินอีก 1 ช้อนโต๊ะ 
อาการหายเป็นปลิดทิ*งทนัที 
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อีกกรณีหนึ,ง ตวัผูเ้ขียนเอง วนัหนึ, งเดินทางดว้ยรถประจาํทางปรับอากาศ จากมุกดาหาร
จะเขา้กรุงเทพฯ ขณะนั,งบนรถผูเ้ขียนกินขา้วเหนียวกลอ้งมากไปหน่อย (ขา้วเหนียวมีฤทธิE ร้อน)  
เมื,อถึงจังหวดัร้อยเอ็ดเกิดอาการปวดหัว พอถึงบริษัทขนส่งร้อยเอ็ด ผูเ้ขียนรีบลงมาหายาแก ้ 
พบมะขามดองวางขายอยู่ ผูเ้ขียนรีบซื*อมากินทนัที กินไปได้ 2 ฝัก อาการปวดหัวหายไปทนัที 
วธีิการนี* ใชห้ลกัการ คือ ขณะที,ไฟกาํลงัเริ,มไหมใ้นร่างกาย (คือปวดหวั) รีบใชน้ํ*าเยน็ดบัไฟ (มะขาม
ดิบเป็นผลไมร้สเปรี* ยวที,ออกฤทธิE เยน็ ซึ, งรสเปรี* ยวในการแพทยแ์ผนไทยถือวา่เป็นธาตุนํ*า) 

มีอยู่ครั* งหนึ,ง อาแห่งไท นั,งกินกลว้ยบวชชี (หวาน-มนั) แลว้ปวดหวัขึ*นขณะที,นั,งกินอยู ่
จึงกินยาสมุนไพรแก้ (ในยาสมุนไพรมีรสขมจากเปลือกมะนาว-แก้ฤทธิE หวาน มีรสเปรี* ยวจาก 
นํ*ามะนาว-แกฤ้ทธิE มนั) กิน 2 ชอ้นโตะ๊ อาการปวดหวัหายทนัที 

อีกกรณีหนึ,ง ที,ค่ายสุขภาพภูผาฟ้านํ*า นายแพทยแ์สนดินเล่าให้ผูเ้ขียนฟังวา่ กินอาหารมนั
มากไป เกิดอาการเลี,ยน ปวดหัว พอกินเปรี* ยวแก้ก็หายทนัที ดงันั*นถ้าจะกินอาหารมนั ควรบีบ
มะนาวหรือนํ*ามะขามหรืออื,น ๆ ที,มีฤทธิE เปรี* ยวเยน็ใส่ก่อน แลว้กินคู่กบัผกัก็จะปลอดภยักบัร่างกาย
เรา ผูเ้ขียนเห็นว่าการดูแลสุขภาพที,ดีนั*นเพียงแค่เริ,มเห็นอาการไม่สบายในร่างกาย ควรรีบคน้หา
สาเหตุและรีบแกไ้ขทนัที ไม่ควรปล่อยให้เป็นนาน ๆ เพราะร่างกายกายจะถูกทาํลายไปมากและ
แกไ้ขยาก 

อีกกรณีหนึ, ง ตวัผูเ้ขียนเอง เหตุการณ์มีอยู่ว่า วนัหนึ, งผูเ้ขียนไปช่วยงานที,บา้นสุขภาพ 
เกา้ไร่ ปฐมอโศก หลงัจากที,ดูแลผูป่้วยทั*งวนั (ก่อนหนา้นั*น ผูเ้ขียนไดโ้หมตะลุยบรรยาย และนาํพา
ชาวบา้นทาํกิจกรรมต่าง ๆ ตามศูนยฝึ์กอบรมทั,วประเทศ ทาํเช่นนี* ติดต่อกนัเป็นเวลาหลายเดือน  
พกัไม่พอ ทาํให้อ่อนลา้อ่อนเพลีย) พอถึงตอนเยน็วนันั*น ผูเ้ขียนไดรั้บการปรึกษาหารือ และไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ปดูแลสมณะรูปหนึ,งซึ, งอาพาธ (ป่วย) หนกั ซึ, งถา้ไม่ดูแลแกไ้ขใกลชิ้ดอยา่งทนัท่วงที 
โอกาสที,ท่านจะเสียชีวติมีมากทีเดียว ทั*ง ๆ ที,ผูเ้ขียนอ่อนเพลียแต่ก็มีความเต็มใจและตั*งใจที,จะดูแล
ท่านสมณะอย่างเต็มความสามารถ เพราะผูเ้ขียนมีความเห็นว่า ท่านเป็นนักบวชที,ตั*งใจปฏิบติัดี
ปฏิบติัชอบ ซึ, งหาไดย้ากในสังคม ตอ้งคอยช่วยกนัดูแลปกปักษรั์กษาไว ้

ภารกิจครั* งนี*  รวมเวลาในการดูแลผูป่้วยและสมณะ 36 ชั,วโมงติดต่อกนั ทาํให้ผูเ้ขียนรู้สึก
อ่อนเพลียและกระหายนํ*ามาก จึงไดว้านบอกเด็กนกัเรียนให้ไปเอานํ* าสมุนไพรที,บา้นสุขภาพเกา้ไร่ 
มาให้เพื,อแกอ้าการดงักล่าว เขาไปนานเป็นชั,วโมง แลว้กลบัมาพร้อมกบัสมุนไพรของท่านสมณะ 
เพราะเด็กนกัเรียนและทีมงาน 9 ไร่ เขา้ใจว่าผูเ้ขียนให้ไปเอานํ* าสมุนไพรให้สมณะ ผูเ้ขียนก็เลย
ไม่ไดดื้,มนํ*าสมุนไพร ดงันั*นอาการเครื,องร้อน (ภาวะไม่สมดุลแบบร้อนเกิน) จึงเริ,มหนกัขึ*นเรื,อย ๆ 
ปวดหวั ตวัร้อน อ่อนเพลีย คอแห้ง ปวดตามเนื*อตวัชีพจรเบาเร็ว อาการใกลภ้าวะช็อค ผูเ้ขียนรีบใช้
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ผา้ขาวมา้ชุบนํ* าธรรมดา พนัหัว พนัคอ กดัฟันฝืนทนปั,นจกัรยานไปที,บา้นสุขภาพเกา้ไร่ทนัที ซึ, งมี
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

พอถึงบา้นสุขภาพเก้าไร่ ผูเ้ขียนล้มตวัลงนอนบนเตียงจดัโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื*อ 
นอนกระสับกระส่ายไปมาด้วยความทรมาน ผูเ้ขียนปวดกล้ามเนื*อแผ่นหลงัอย่างมาก จึงรบกวน 
พี,นอ้มบูชาช่วยทาํป๋ากว้นให้ หลงัทาํ อาการปวดลดลงทนัที ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์ขณะป๋ากว้น
ผูเ้ขียนรบกวนป้าน้อมสาธุ ช่วยตม้นํ* าสมุนไพรเพื,ออาบ พอป๋ากว้นเสร็จ ผูเ้ขียนก็อาบนํ* าสมุนไพร  
ที,ผสมนํ* าเปล่าให้อุ่นจดั ๆ ขณะที,อาบนํ* าสมุนไพรอาการปวดหัวและปวดเมื,อยเนื*อตวั ลดลงเหลือ
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์

ขณะที,นอนพักคืนนี* ยงัมีอาการไข้ขึ* น ปวดหัวและเหนื,อยอ่อนเพลียอยู่จึงรบกวน 
พี,น้อมบูชาให้นํ* าเกลือทางเส้นเลือดให้ผูเ้ขียน แต่เมื,อถึงรุ่งเช้าหมดนํ* าเกลือ 1000 ซี.ซี. ก็ไม่มี 
อาการใด ๆ ที,ทุเลาลงกว่าเดิม  ผูเ้ขียนจึงหยุดการให้นํ* าเกลือไวแ้ค่นั*น  แล้วในเช้าวนันั*นผูเ้ขียน 
ก็สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ดว้ยนํ* ารางจืด 5 ครั* ง ๆ ละ 700 ซี.ซี. หลงัทาํเสร็จอาการก็ทุเลาลงอีก จากนั*น
ผูเ้ขียนก็ดื,มผงนํ* าตาลเกลือแร่ แล้วอบสมุนไพร (ต้องระวงัถ้าอบนานจะเพิ,มพิษร้อน แต่ถ้าอบ 
ใช้เวลาน้อยจะถอนพิษร้อน) หลงัจากที,อบเสร็จผูเ้ขียนรู้สึกหนาวมาก (ความร้อนถูกขบัออกมาก
เกินไป) ผูเ้ขียนจึงบอกอาการดงักล่าวให้พี,น้อมบูชาฟัง พี,น้อมบูชารีบเอาขา้วกล้องที,หุงสุกแล้ว  
ใส่กะทะแล้วคั,ว เอามาให้ผู ้เ ขียนกิน หลังจากกินเข้าไป ปรากฏว่าผู ้เ ขียนมีอาการปวดหัว  
เมื,อยอ่อนเพลีย ตอ้งนอนพกัลงทนัที ผูเ้ขียนรู้ทนัทีว่าขา้วออกฤทธิE ร้อนเกิน ผูเ้ขียนจึงแจ้งให้พี, 
นอ้มบูชาทราบ และรบกวนป้านอ้มบูชาสาธุทาํขา้วตม้เครื,องให้ เพื,อใช้ร้อนดบัร้อน พอกินขา้วตม้
เครื,อง อาการก็ไม่ดีขึ*น ผูเ้ขียนจึงทราบวา่สภาพของร่างกายเวลานี*แมข้า้วก็ยงัร้อนเกิน จึงรบกวนป้า
นอ้มสาธุทาํตม้เส้นหมี,ใส่นํ* ามาก ๆ ใส่ตาํลึงและเสลดพงัพอนมาก ๆ เพราะเส้นหมี,จะร้อนนอ้ยกวา่
ขา้ว พอกินเขา้ไป อาการเริ,มดีขึ*น เริ,มมีแรงกลบัคืนมา ต่อจากนั*นผูเ้ขียนก็กินสลดัผกัสด และชง 
ผงนํ* าตาลเกลือแร่กิน อาการดีขึ* นมาก เหลืออาการอ่อนล้า ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ต่อมาอีก  
2 สัปดาห์ ร่างกายของผูเ้ขียนก็เขา้สู่สภาพปกติ ทาํภารกิจการงานไดต้ามเดิม 

 
กรณตีัวอย่าง 14 ไข้ ปวดหัว อ่อนเพลยี ครั�นเนื2อครั�นตัว ผื�นขึ2น หูอื2อ 

เด็กชายพรรณนา สุวะไกร อายุ 14 บา้นเลขที, 106 หมู่ 5 ตาํบลคึมใหญ่ อาํเภอเมือง 
จงัหวดัอาํนาจเจริญ 37000 นกัเรียนที,มาช่วยงานศูนยฝึ์กอบรมฯ สวนส่างฝัน จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 พรรณนามาหาผูเ้ขียนดว้ยอาการอ่อนเพลีย ไขต้ ํ,า ๆ มีผื,นขึ*น
บริเวณแขน 2 ขา้งและหน้าผาก มนัรู้สึกคนั และเวลาเกาจะลามมากขึ*น ผูเ้ขียนตรวจร่างกายพบ 
ทั*งผื,นที,เป็นปื* นคนั และจํ* าเลือดขึ*นตามแขนคล้ายไขเ้ลือดออก ผูเ้ขียนซักประวติัเพิ,มเติมพบว่า
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ในช่วงนี*  พรรณนากินอาการมนัเยอะ และอดนอน จากขอ้มูลทั*งหมดผูเ้ขียนวินิจฉัยว่าเป็นภาวะ 
ไม่สมดุลแบบร้อนเกิน จึงแนะนาํให้งดหรือลดอาหารมนัและให้ไปเอาหญา้ปักกิ,ง (หญา้เทวดา)  
มากินวนัละ 3 เวลา โดยเอาหญา้ปักกิ,ง 1 ตน้ (ทั*งลาํตน้ ใบและราก) บีบมะนาวลงใหท้ั,วแลว้เคี*ยวกิน 

พรรณนาบอกกบัผูเ้ขียนว่า เมื,อลงมือปฏิบติัตาม อาการเริ,มเบาลงทนัที หลงัจากที,ทาํได ้ 
3-4 วนั อาการก็หายเป็นปกติและเมื,อมีอาการหูอื*อตอนที,ไปเล่นนํ*าสระในสวนส่างฝัน ก็พยายามเอา
นํ* าหยอดหูแลว้กระโดดเอียงหูเพื,อเขยา่นํ* าออก เพราะคิดวา่นํ* าเขา้หู ผูเ้ขียนบอกวา่หยาง (ร้อน) มนั
ขึ*น ไม่ใช่เพราะนํ*าเขา้หู แลว้ใหพ้รรณนากินหญา้ปักกิ,งใส่นํ*ามะนาวอาการหูอื*อก็หายทนัทีเลย 

อีกกรณีหนึ,ง คุณเศษฝัน ดวงมณี อายุประมาณ 28 ปี ปฏิบติักรศูนยฝึ์กอบรมสวนส่วงฝัน 
มกัจะปวดขาในเวลาที,ไม่ไดกิ้นขา้วกลอ้งติดต่อกนันาน ๆ ปวดแบบไม่ร้อน ไม่ชา บางครั* งก็ปวด 
ที,แขน ถา้นวดและทานํ* ามนัไพล อาการก็จะทุเลาลง ถา้กลบัมากินขา้วกลอ้งอาการปวดก็จะหายไป 
แสดงวา่อาการปวดดงักล่าวเป็นอาการปวดจากภาวะเยน็เกิน แต่เนื,องจากเพิ,งจะเริ,มเป็น อาการปวด 
จึงไม่เยน็ชาชดัเจน เมื,อใชว้ธีิเพิ,มร้อน ตามวธีิที,กล่าวมา จึงหายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

มีอยู่ครั* งหนึ, ง เศษฝันเล่าให้ผูเ้ขียนฟังว่า กลบัไปช่วยทางบา้นเกี,ยวขา้ว วนันั*นอากาศ
แปรปรวนมีทั*งฝนตก ร้อนอบอา้วและแดดจา้สลบักนัไป ทุกคนเร่งเกี,ยวขา้วกนั วนันี* รู้สึกไม่สบาย
เอามาก ๆ มีอาการไขขึ้*น หนาว ๆ ร้อน ๆ ในร่างกาย ปวดมากที,สุดที,สะบกัดา้นขวา ซึ, งแขนขวาเป็น
ดา้นที,ใชง้านมากปวดเมื,อยไปทั,วตวั ครั,นเนื*อครั,นตวั กินบอระเพ็ดก็ยงัไม่หาย เขาจาํไดว้่า ผูเ้ขียน
เคยบอกวา่นํ*ายา่นางสามารถแกไ้ขถ้อนพิษได ้ดงันั*นในตอนเยน็หลงัเลิกงาน เศษฝันจึงเอาใบยา่นาง
มาขยี*กบันํ* า 1 แก้ว กรองเอากากทิ*งไป แล้วดื,มนํ* าย่านางคั*น หลงัดื,มรู้สึกมีอาการหนาวลึก ๆ  
ขา้งในหนาวแต่กายร้อนแลว้นอนพกั นอนหลบั ๆ ตื,น ๆ อยูจ่นเกือบเที,ยงคืนอาการก็ดีขึ*น หลบัได้
สนิท พอตื,นขึ*นมารุ่งเชา้ ตอนตี 5 รู้สึกสดชื,น เหมือนไม่ไดป่้วยเป็นอะไรเลย อาการไขไ้ม่สบายตวั
ไดห้ายไปหมด 

ญาติพี,น้องที,เกี,ยวข้าวด้วยกัน 4 คน ก็มีอาการเช่นเดียวกัน เศษฝันก็แนะนําให้กิน 
นํ* าย่านาง ทุกคนก็ทดลองทาํดูแล้วบอกว่าอาการดีขึ* นเช่นเดียวกัน ผูเ้ขียนนั* นพบว่า นํ* าย่านาง  
ช่วยแกไ้ข ้แกป้วดหวั-ปวดตามเนื*อตวัและแกภ้าวะร้อนเกินอื,น ๆ ไดอ้ยา่งดีและดีกว่ายาแกป้วดแก้
ไขพ้าราเซตามอล 

อีกกรณีหนึ, ง เด็กชายคนอง ดวงจิตต์ อายุ 14 ปี นกัเรียนสัมมาสิกขา มธัยมศึกษาปีที, 1 
สวนส่างฝัน 

ในวชิาสุขศึกษา ผูเ้ขียนใหเ้ขียนเล่าประสบการณ์จริงของการแกปั้ญหาสุขภาพตวัเองตาม
แนวธรรมชาติบาํบดั คนองเขียนเล่าวา่ เมื,อเดือนตุลาคม 2547 มีอาการเจ็บอยูที่,ตน้ขาดา้นซ้าย เป็น
หลงัจากที,นั,งตั,งแลว้ลุกขึ*น เวลาเดินจะมีอาการปวด เมื,อจบัดูจะพบว่ามีอะไรเหมือนกบัมีกอ้นเนื*อ
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เป็นขอด ผูเ้ขียนไดแ้กโ้ครงสร้างกระดูกและกลา้มเนื*อไดท้ายาที,มีฤทธิE เยน็ แลว้กินยาที,ถูกกบัตวัเอง 
อีกไม่นานก็จะหายไปเอง เขากินยาบอระเพด็ 1 เม็ด 3 วนั จากนั*นพบเกิดที,ขา้งใหม่อีก พอได ้3 วนั 
ก็หายทั*งสองขา้ง และก่อนที,จะหายจากอาการดงักล่าว 1 วนั เขากินยาบอระเพด็อีก 1 เมด็ 

อีกเหตุการณ์หนึ,งเขามีอาการเจบ็คอ เวลาพดูหรือขยบัปากจะปวดขึ*นมาผา่นหูทั*งสองขา้ง
และปวดขึ*นไปที,หัว ก่อนมีอาการเขาไดไ้ปเขียนป้ายโดยใชป้ากกาเมจิก สาเหตุที, 2 คือเขามาโดน
กลิ,นนํ*าหอม ที,ทาํนํ*ายาสระผม หลงัจากเจบ็ปวดมาเป็นเวลา 5 ชั,วโมง เขาไดท้าํนํ* ามะนาวกิน ดื,มนํ* า
ตม้รางจืด เขาดื,มนํ* าปัสสาวะก่อนนอนครึ, งแกว้ พกัผ่อนตอน 1 ทุ่ม ตื,น 6 โมงเช้า ตอนตื,นเขาชิม
ปัสสาวะดูมีรสเคม็ เขาจึงแค่ชิมดูแต่ไม่กินหมด แลว้ดื,มนํ* าตามลงไป ก่อนนอนเขาไม่ไดอ้าบนํ* าเลย
เพราะหนาวมาก คิดว่าตวัเองจะเป็นไข ้พอตื,นนอนขึ*นมาเสียงเปลี,ยนไป นึกว่าจะเป็นไขจ้ริง ๆ  
แต่แล้วเมื,อมาดื,มนํ* าอาการปวดหัวก็หายไป เสียงกลับมาเป็นปกติเหมือนเสียงเดิม อาหารที,กิน 
ก่อนนอนคือ ขา้วกลอ้ง ผกัคือหญา้เทวดา 1 จาน แกงขี* เหล็กโดยไม่กินอาหารมนั 

มีเหตุการณ์อีกวนัหนึ,ง ตอนเขา้วนันั*น คนองกาํลงัรดนํ* าตน้ไมอ้ยู ่ผูเ้ขียนเดินผา่นไปพอดี 
คนองไดเ้ล่าให้ผูเ้ขียนฟังว่า มีอาการหูอื*อ ดา้นขวา หลงัจากที,อาบนํ* าในสระนํ* า ตอนเยน็เมื,อวานนี*  
คิดวา่เป็นนํ* าเขา้หู จึงเอานํ* ากรอกและเอียงหู ไล่นํ* าออก แต่อาการหูอื*อก็ยงัไม่หาย ผูเ้ขียนจึงบอกว่า 
มนัไม่ใช่นํ* าเขา้หู แต่มนัเป็นอาการร้อนเกิน ผูเ้ขียนจึงจดัลมปราณให้ และให้กินสมุนไพรที,ถูกกนั 
คนองนั* นเป็นคนธาตุดินที,ถูกกับสมุนไพรหลายตวั ได้แก่ ฟ้าทลายโจร บอระเพ็ด และรางจืด 
สําหรับครั* งนี*  คนองเลือกกินฟ้าทลายโจร 2 เม็ด โดยกินในตอนเช้า พอภาคบ่ายคนองก็บอกกบั
ผูเ้ขียนวา่ อาการหูอื*อ ไดห้ายไปแลว้ 

   
กรณตีัวอย่าง 15 ตาแดง ระคายเคือง ปวดและแสบตา 

หนุ่มแก่นคาํกลา้ (ตุห๊ล่าง) พิลานอ้ย อายุ 23 ปี บา้นเลขที, 153 หมู่ 11 บา้นโนนยาง ตาํบล
กาํแมด อาํเภอกุดชุม จงัหวดัยโสธร เป็นญาติธรรมที,มาช่วยงานศูนยฝึ์กอบรมสวนส่างฝันเป็น
ประจาํ 

วนัหนึ,งแก่นคาํกลา้บอกผูเ้ขียนวา่เป็นตาแดง รู้สึกเคืองตา ปวดและแสบตา ผูเ้ขียนแนะนาํ
ให้เอานํ* าปัสสาวะตวัเองหยอดตาหรือจะใช้นํ* ามะนาว 1 หยดผสมนํ* าสะอาด 1 แกว้ (200 ซี.ซี.) 
หยอดตาก็ได ้วนัรุ่งขึ*นแกนคาํกลา้มาบอกผูเ้ขียนว่า ตาแดงที,เป็นเมื,อวานหายแลว้ เขาใช้ปัสสาวะ
หยอดตา 2 ครั* ง คือตอนเยน็และก่อนนอน (ถา้กินสมุนไพรถอนพิษร้อนดว้ย ก็จะหายเร็วขึ*น) 

อีกตวัอยา่งหนึ,ง ชายอาย ุ25 ปี โอ๋ สมาชิกโรงเรียนชาวนาคุณธรรมฯ บา้นห่องเตย อาํเภอ
เมือง จงัหวดัอาํนาจเจริญ มาช่วยอ๊อกเหล็กทาํโรงเห็ดที,สวนส่างฝัน พอถึงเวลาบ่าย มีอาการแสบ
ปวดตา นอนทรมานอยู่ทั*งคืน พอรุ่งเช้าก็บอกผูเ้ขียนว่า มีอาการดงักล่าว ผูเ้ขียนตรวจดูพบบริเวณ 



2403 
 

ตาขาว มีลกัษณะแดงไปทั,ว ผูเ้ขียนแนะนาํให้เอานํ* าปัสสาวะหยอดตาทุก 1 ชั,วโมง และไปเอา 
หญา้ปักกิ,ง 8-10 ใบ มาเคี*ยวกิน (ปกติการกินหญา้ปักกิ,งให้ไดผ้ลดี คือเอามาทุกส่วน 3-4 ตน้ บีบนํ* า
มะนาวใส่ใหท้ั,ว ประมาณครึ, ง-1 ลูกเพื,อเป็นกระสายยา แลว้เคี*ยวกิน ถา้รู้สึกเหมือนมีอะไรไต่ที,หนา้ 
ที,คอ หรืออวยัวะต่าง ๆ เราไม่ตอ้งตกใจ แสดงวา่ร่างกายมีพิษและมนักาํลงัขบัพิษออก ผูเ้ขียนเอง 
จะมีอาการลกัษณะนี* เสมอ ในช่วงที,จาํเป็นที,จะตอ้งกินอาหารมนัจดั เค็มจดั โดยกินปริมาณที,มาก 
ติดต่อกนัหลายวนั แลว้ผูเ้ขียนมากินหญา้ปักกิ,งแก ้ขณะที,ร่างกายมีพิษมาก ๆ รู้สึกเริ,มลา้ แค่เพียง
ผูเ้ขียนเริ,มจบัหญา้ปักกิ,งก็จะรู้สึกคนัยิบยบั ส่วนในเวลาร่างกายปกติดีไม่มีพิษ จบัหญา้ปักกิ,งก็จะ 
ไม่มีอาการใดๆ) โอ๋ตั*งใจปฏิบติัตามคาํแนะนาํ อาการดีขึ*นตามลาํดบั พอเวลาเยน็อาการไม่สบาย 
ก็หายขาด ส่วนอีกคนหนึ,งที,เป็นเพื,อนมาอ๊อกเหล็กดว้ยกนั เกิดตาแดงเช่นกนั กินเฉพาะหญา้ปักกิ,ง 
แต่ไม่ไดใ้ชปั้สสาวะหยอดตา ใชเ้วลา 2 วนัจึงจะหาย 

ผูเ้ขียนเคยเก็บขอ้มูลตอนที,ผูเ้ขียนอยู่ที,สถานีอนามยั เวลามีผูป่้วยลกัษณะนี* มา ผูเ้ขียน 
จะจ่ายยาแกป้วด แกอ้กัเสบ และยาหยอดตา ส่วนใหญ่ใชเ้วลา 5-7 วนั จึงจะหาย 
 
กรณตีัวอย่าง  16 ปวดฟัน เหงือกอกัเสบบวมแดง 

ชาวบา้นที,เขา้รับการฝึกอบรม ที,ศูนยฝึ์กอบรมสวนส่างฝัน อายปุระมาณ 50 ปี  
มีอาการปวดฟันมาก เหงือกบวมแดง ผูเ้ขียนแนะนาํให้ใช้นํ* ามะนาว 3 หยด ผสมนํ* า  

1 แกว้ (200 ซี.ซี.) อมนาน 1-3 นาที แลว้บว้นทิ*ง จนกว่านํ* าจะหมดแกว้ ชาวบา้นบอกว่าขณะทาํ
อาการปวดลดลงมาก หลงัจากนั*น ผูเ้ขียนให้กินรางจืด 2 แคปซูล 3 เวลา ก่อนอาหาร ภายใน 1 วนั
อาการปวดบรรเทาลงมาก จนแทบไม่รู้สึกเลย (ตอนแรกผูเ้ขียนให้กินฟ้าทลายโจร ปรากฏว่าไม่
ไดผ้ล แสดงวา่ฟ้าทะลายโจรไม่ถูกกนักบัคนนี* ) 

ผูเ้ขียนมีขอ้มูลเทคนิคแกอ้าการปวดฟันหลายวธีิ ที,หลายคนใชแ้ลว้ไดผ้ลดี เช่น ทาํเหมือน
วิธีข้างต้นแต่ใช้นํ* าส้มไมห้รือนํ* ามนัเหลืองแทนนํ* ามะนาว แล้วเอาสําลีชุบนํ* าส้มไม้หรือนํ* ามนั
เหลืองกดแปะบริเวณที,ปวดเหงือกฟันหรืออาจใชฟั้นกดักดไว ้บางคนใชว้ิธีอมนํ* าปัสสาวะจนกว่า
จะหายปวด บางคนใชเ้กลือประมาณ 1-2 ชอ้นแกงผสมนํ* า 1 แกว้ อมจนกวา่จะหายปวด วิธีใดที,ถูก
กบัท่านก็เชิญทดลองเก็บขอ้มูลไดต้ามอธัยาศยั  
 

กรณตีัวอย่าง  17 ปากเป็นแผล ออกร้อน 

แม่ครัวชมรมมงัสวิรัติเชียงใหม่ อายุประมาณ 50 ปี แม่ครัว ท่านนี* มาเขา้ค่ายสุขภาพที, 
ภูผาฟ้านํ*า อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
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 มีอาการเป็นแผลเปื, อย ปวดแสบ ออกร้อนที,บริเวณช่องปากและริมฝีปากดา้นล่าง แม่ครัว
ท่านนี* ได้ให้ข้อมูลกับผูเ้ขียนว่าเป็นมาหลายเดือนแล้ว รักษาที,ไหนก็ไม่หาย ผูเ้ขียนแนะนําให ้
เอามะนาว 1 ลูกผสมนํ* า 1 แกว้ (ปกติควรใชแ้ค่ 3-5 หยดก็พอ) อมจนรู้สึกอุ่น (ประมาณ 1-3 นาที) 
แลว้บว้นทิ*ง ทาํจนหมดนํ* าในแกว้ แลว้เอานํ* ามะนาว 1 ลูก ผสมนํ* า 1 แกว้ดื,ม ให้กินของฝาดตาม 
(ป้าท่านนี* กินมะกอกได)้ กินอาหารรสจืดลง งดอาหารแสลงพวกทอด ผดั เผด็ เค็มจดั ใชเ้วลา 3 วนั 
อาการทั*งหมด ก็หายไป 

ผูเ้ขียนเองก็เคยเป็นแผล ออกร้อนในช่องปาก สมุนไพรที,ใชไ้ดดี้ คือ 1. ยา่นาง 5-20 ใบ  
2. ใบมะขาม 5-7 ยอดหรือกา้น (ใชน้ํ* ามะนาว ½ ลูก แทนใบมะขามก็ได)้ 3. ใบฝรั,ง 1-3 ใบ เอาทั*ง  
3 อยา่ง ขยี*กบันํ*า 1 แกว้ กรองเอาแต่นํ*า แลว้ดื,ม ครั* งละ 1 แกว้ วนัละ 2 ครั* ง เวลาสายและบ่าย จะให้
ดีควรดื,มก่อนอาหาร แต่ถา้จะดื,มหลงัอาหาร ก็ควรดื,มหลงัจากที,รับประทานอาหารเสร็จอยา่งนอ้ย
หนึ,งชั,วโมงครึ, ง และถา้ปฏิบติัร่วมกบัการกินอาหารฤทธิE เยน็ จะหายเร็วขึ*น 
 

กรณตีัวอย่าง  18 ปวดเอวจากกระดูกทบัเส้นประสาท 

ผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรสัจธรรมชีวติที,สีมาอโศก เพศหญิงอาย ุ35 ปี 
มีอาการปวดเอว หมอที, โรงพยาบาลจังหวัดนคราชสีมาบอกว่า    เ ป็นกระดูก 

ทบัเส้นประสาท  จึงนัดผ่าตดั  ผูเ้ขียนไปบรรยายเรื, องสุขภาพที,สีมาอโศกพอดี จึงได้จดัสมดุล
โครงสร้างของกระดูกให้อาการปวดหายไป อีก 1 เดือนต่อมา ผูป่้วยมาที,สีมาอโศกบอกวา่ไม่ตอ้ง
ผา่ตดัแลว้ มนัหายแลว้ 

ผูเ้ขียนพบผูป่้วยหลายคนที,เป็นกระดูกทบัเส้นประสาทแล้วไม่ต้องผ่าตดั เพราะหมอ 
จดักระดูกช่วยหรือช่วยตวัเอง เช่น ถา้ปวดเอวมีวิธีช่วยตวัเอง เช่น ถา้ปวดเอวมีวิธีช่วยตวัเองง่าย ๆ
คือ นอนราบกบัพื*น แลว้ยกขาซ้ายขึ*นตรงๆ ตั*งฉากกบัลาํตวั เอามือซ้ายจบัที,ปลายเทา้ มือขวายนั 
ที,เข่าซ้าย จะรู้สึกตึงที,หน้าขาดา้นหลงั ถา้เหยีบดตรงไม่ไดก้็ให้งอขา ให้รู้สึกตึงแค่พอทนไดน้าน
ประมาณ 10-20 วนิาที แลว้เปลี,ยนขา้ง จากนั*นทาํท่าต่อไปโดยงอเข่าซ้าย เอาเทา้ซ้ายมาเหยียบเหนือ
เข่าขวา อาจเหยียบเฉียงฝ่าเทา้เพื,อให้ถนัดก็ได้ เอามือขวาจบัเข่าซ้าย มือซ้ายวางพื*นตามสะดวก  
หันหน้ามาด้านหน้า ออกแรงดึงเข่าบิดตัวไปด้านขวา ให้เข่าซ้ายลงไปใกล้พื*นมากที,สุดเท่า 
ที,จะทาํได ้ทาํซํ* า 5-10 ครั* งแลว้เปลี,ยนขา้ง (ทาํในท่านอนทั*งสองท่า) ถา้กระดูกเราบิดเบี*ยวเกยกนั 
ไม่เขา้ตามปกติ ขณะดดัตงัเองเมื,อกระดูกเคลื,อนเขา้ที,เดิมตามปกติก็จะไดย้ินเสียงดงักรึบ อาการ
ปวดก็จะบรรเทาลง หรือหายไปทนัที คนที,ใชแ้รงงานยกของหนกั จบัจอบเสียมมีดพร้าถากฟัน หรือ
นั,งนานจนปวดเอว ควรฝึกบริหารท่านี* เป็นอยา่งยิ,งเพื,อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการปวดเอว ปวดขา 
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อนัเกิดจากกระดูก กลา้มเนื*อผดิรูปจากปกติ ส่วนท่าบริหารเพื,อแกไ้ขส่วนอื,นๆ ถา้มีโอกาสก็ค่อย ๆ 
เรียนรู้กบัผูรู้้ต่อไป 

 
กรณตีัวอย่าง 19 กระเพาะอาหารและลาํไส้อกัเสบไขมันพอกตับ และตกขาว 

นางจาํปา สุวะไกร (อาแต๋น) อายุ 33 ปี บา้นเลขที, 106 หมู่ 5 ตาํบลคึมใหญ่ อาํเภอเมือง 
จงัหวดัอาํนาจเจริญ  

อาแต๋นเป็นโรคกระเพาะอาหารและลาํไส้อกัเสบ มีอาการปวดจุกเสียดแน่น แสบออก
ร้อนที,ทอ้ง รักษาที,โรงพยาบาลและคลินิกที,จงัหวดัอาํนาจเจริญ มาเป็นเวลา 2 ปี อาการไม่ดีขึ*น 
ผูเ้ขียน แนะนําให้งดหรือลดเนื*อสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ที,มนัมากให้กินผกัมากขึ* น  
กินขา้วกลอ้ง เอากลว้ยดิบและขมิ*นโขลกกินวนัละ 3 เวลา ก่อนอาหาร พร้อมกบัสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 
(ขณะสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ครั* งแรก พบกอ้นแน่นเหนียว สีดาํ ขนาด 2×2 เซนติเมตร 5 กอ้นออกมา
ดว้ย) อาการไม่สบายหายเป็นปลิดทิ*ง ภายใน 3 วนั  

หลงัจากนั*น ประมาณ 2 สัปดาห์ ก็พบอาการออกร้อน แสบบริเวณทอ้งดา้นขวา กลบัมา
เป็นอีกครั* ง พอกินหญ้าปักกิ,ง (หญ้าเทวดา) สดๆ 5-10 ใบ อาการก็หายขาด อาแต๋นเข้มงวด 
ในการปฏิบติัตน ลดเนื*อสัตวไ์ดม้าก 

ต่อมาอีก 1 ปี พบอาการร้อนและปวดท้องด้านขวาอีกครั* ง ผูเ้ขียนซักประวติัพบว่า  
กินหน่อไมม้าก (หน่อไมมี้ฤทธิE ร้อน คนโบราณจึงใส่ใบย่านางมากๆ เวลาประกอบอาการ เพื,อแก้
พิษร้อนเพราะยา่นางมีฤทธิE เยน็) ผูเ้ขียนแนะนาํใหล้ดการกินหน่อไม ้และให้ทาขี*ผึ*งฤทธิE เยน็ บริเวณ 
ทอ้งดา้นขวาที,ออกร้อน โดยทาจากดา้นในออกดา้นนอก อาการดีขึ*นและหายขาด ภายใน 1 สัปดาห์  

ต่อมาอาแต๋นเล่าให้ฟังวา่ วนัหนึ,งมีอาการตกขาว จึงไปตรวจที,โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ 
หมอบอกเป็นปีกมดลูกอกัเสบ เมื,อรู้การวินิจฉัยของหมอ ก็บอกหมอว่า ไม่ขอรับยา แล้วกลบัมา 
ตม้เปลือกสะเดากิน ภายใน 3 วนั อาการตกขาวก็หายขาด (อาแต๋น บอกว่า เคยไดย้ินผูเ้ขียนพูดว่า  
ในคนที,ถูกกนักบัสะเดา เปลือกสะเดา สามารถแกอ้าการอกัเสบ ถอนพิษร้อนได ้) 

อาการผิดปกติอีกอย่างหนึ, งของอาแต๋น คือ เมื,อ 2 ปี ที,แล้วได้ตรวจที,โรงพยาบาล
อาํนาจเจริญ พบไขมนัพอกตบั หมอบอกวา่มามียารักษา พออาแต๋นมารักษาแนวธรรมชาติบาํบดัได ้
2 ปี ไปตรวจที,โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ หมอบอกวา่ไขมนัที,พอกตบัหายไปหมดแลว้ อาแต๋นดีใจ
มาก รีบมาแจง้ข่าวให้ผูเ้ขียนทราบทนัที และบอกกบัผูเ้ขียน คิดไม่ถึงว่า ไขมนัที,พอกตบัจะสลาย
หายไปได ้ 
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กรณตีัวอย่าง 20 ท้องอดื จุดเสียด แน่นท้อง แสบท้อง ปวดข้อเข่าและริดสีดวง 

   ป้าจา อายุประมาณ 50 ปี บา้นโคกกลาง ตาํบลนาเวียง อาํเภอเมือง จงัหวดัอาํนาจเจริญ 
เป็นผูที้,เขา้รับการอบรม หลกัสูตรสัจธรรมชีวติ จากศูนยอ์บรมสวนส่งฝัน จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

  มีอาการทอ้งอืด จุกเสียด แน่นทอ้ง แสบทอ้ง เป็นเรื* อรังมาประมาณ 10 ปี รักษาที,คลินิก
และโรงพยาบาลหลายแห่งก็ไม่หาย พอมาอบรม ผูเ้ขียนแนะนาํให้งดหรือลดเนื*อสัตวใ์หญ่  และ
อาหารทอด ผดั ให้กินผกัมากขึ* น  ให้เอาขมิ*นยาว 1-2 ข้อนิ*ว กล้วยนํ* าหวา้ดิบยาว 1-2 ข้อนิ*ว  
โขลกละเอียดใหเ้ขา้กนั กินก่อนอาหารเชา้ 1 ชุดกลางวนัและเยน็ก็ทาํเช่นเดียวกนั พร้อมกบัสวนลา้ง 
ลาํไส้ใหญ่ วนัละ 1 ครั* ง หลงัจากที,ทาํได้ 1 สัปดาห์  อาการทุเลาลงมาก พอได้ 3 สัปดาห์ อาการ 
ก็หายขาด (ถา้มีอาการร้อนทอ้ง ควรกินนํ*ายา่นางดว้ย) 

  อีกอาการหนึ,งที,ป้าจาเป็นมา ประมาณ  10 ปี คือ ปวดขอ้ เข่า ปวดแบบเยน็ๆ และมึนชา 
ผูเ้ขียนแนะนําให้ทาํ รํากล้วยปิ* ง กินวนัละ 1 ห่อ  หลังจากที,ทาํได้ 2 สัปดาห์ เริ, มรู้สึกว่าอาการ 
ทุเลาลง พอทาํได ้1 เดือน อาการก็หายขาด 

   อกีกรณหีนึ�ง  คุณบัวศรี บุญทศ (ป้าวนั) อายุ 40 ปี  

   บา้นเลขที, 32 หมู่ 6 ตาํบลสูงเนิน อาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร          
   ป้าวนัมีอาการโรคขอ้และโรคกระเพาะอาหาร เหมือนป้าจาทุกประการ แต่เป็นมานาน

กวา่ คือ เป็นมา 20 ปี รักษาที,โรงพยาบาลและคลินิกหลายแห่งก็ไม่หาย  พอเริ,มปฏิบติัดูแลตวัเอง  
ใช้วิธีเดียวกนักบัป้าจา  เริ,มรู้ตวัว่าอาการทุเลาลงชดัเจน เมื,อปฏิบติัได ้2 สัปดาห์และทาํ

ต่อเนื,องจนได ้1 เดือน อาการทุกอยา่งก็หายไป 
    ป้าวนัเล่าวา่ไดฟั้งผูเ้ขียนบรรยายในการอบรมเกษตรซึ, งทางวิทยุชุมชนวดัป่าสวนธรรม

ร่วมใจเปิดออกอากาศ ไดพ้ยายามรักษามานานหลายวธีิและไปมาหลายแห่งก็ยงัไม่หาย แต่มนัจาํนน  
ไม่มีทางเลือกจึงทดลองทาํดูทั*งโรคปวดขอ้และโรคกระเพาะอาหารก็หายไปอยา่งน่าอศัจรรย ์ และ
ป้าวนัก็ไดแ้นะนาํคนอื,นต่ออีก 6 คน ป้าวนัติดตามถามดู  ทุกคนบอกวา่อาการทุเลาลง 

  ป้าวนัเป็นทั*งภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ*นพร้อมกนั  แต่อาการเย็นเกินออกฤทธิE  
แรงกวา่มากกวา่  เมื,อไดพ้บผูเ้ขียน  ผูเ้ขียนจึงแนะนาํใหกิ้นอาหารฤทธิE ร้อน  ร่างกายดีขึ*นเรื,อย ๆ  แต่
พอทาํได้ 1 ปี  เกิดอาการ  เหนื,อย อ่อนล้า  อ่อนเพลีย  หายใจไม่สะดวก   หายใจไม่อิ,ม  มกัลุก
ปัสสาวะตอนเที,ยงคืน  เป็นได ้1 เดือน  ทาํอย่างไรก็ไม่หาย  พอดีป้าวนัไดพ้บผูเ้ขียนอีกครั* งที,วดั 
ป่าสวนธรรมร่วมใจ  จึงไดเ้ล่าอาการทั*งหมดให้ผูเ้ขียนฟัง  ผูเ้ขียนแนะนาํให้กินอาหารฤทธิE เย็น   
ตม้นํ*าสมุนไพรอาบ พอทาํได ้2 สัปดาห์ อาการไม่สบายก็หายไป 
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 อีกโรคหนึ, งที,ป้าวนัเป็นมาประมาณ 10 ปี  คือริดสีดวงทวาร  ซึ, งเป็นภาวะร้อนเกิน   

หลงัจากที,ป้าวนั  ลดการกินเนื*อสัตว ์ มากินผกัมากขึ*น  กินขา้วกลอ้ง  สวนลา้งลาํไส้ ทาํไดป้ระมาณ 

6 เดือน  อาการดงักล่าวก็หายไป 

 

กรณตีัวอย่าง 21 นิ�วในถุงนํ2าดี นิ�วในไต และริดสีดวงทวาร  
ชายอายปุระมาณ 65 ปี นายสุรพล มีทรัพย ์บา้นดอนตาล ตาํบลดอนตาล  อาํเภอดอนตาล 

จังหวดัมุกดาหาร (เป็นอาของผูเ้ขียนเอง) มีอาการท้องอืด จุกเสียดแน่นท้อง  ออกร้อนท้อง 
อย่างเฉียบพลัน มีไข้ตํ,าๆ  ปวดบวมที,เท้าทั* ง 2 ข้างร่วมด้วย  ไปรักษาที,โรงพยาบาลดอนตาล   
หมอบอกเป็นนิ,วในถุงนํ* าดี  ผลการรักษาอาการไม่ดีขึ*น  เนื,องจากมีอาการหนักมาก  หมอจึงได ้
ส่งตวัไปรับรักษาต่อที,โรงพยาบาลมุกดาหาร  รักษาได้  1 เดือน  อาการทุเลาลงเล็กน้อย  หมอ 
ใหก้ลบัมารักษาตวัต่อที,บา้น 

ญาติโทรศพัท์มาแจง้ขอ้มูลให้ผูเ้ขียนทราบ  ขอร้องให้ผูเ้ขียน ช่วยแวะไปดูแลหน่อย  
ผูเ้ขียนจึงกลบัไปซกัประวติั  ตรวจร่างกายพบว่าเป็นภาวะไม่สมดุลแบบร้อนเกิน  จึงแกล้มปราณ  
แบบไทย-จีนให้  ให้คั*นนํ* ายา่นางกิน  ดีท็อกซ์ (สวนลา้งลาํไส้ใหญ่)  และถอดรหสัร้อนอื,น ๆ  ตาม
โปรแกรมในหนังสือเล่มนี*   อาการเริ,มทุลาลงตามลาํดบั  พอได้ 1 เดือน  อาการก็หายขาด  โดย 
ไม่ตอ้งผ่าตดั  ผูป่้วยให้ขอ้มูลเพิ,มเติมว่า  อาการริดสีดวงทวารที,เป็นเรื* อรังมานาน  ก็หายไปด้วย 
อยา่งน่าอศัจรรย ์

อีกกรณีหนึ, ง นายกิตติศักดิE   มีทรัพย์  อายุ 28 ปี  บ้านเลขที, 28 หมู่ 7 ตาํบลดอนตาล  
อาํเภอดอนตาล  จังหวดัมุกดาหาร  นายกิตติศักดิE เล่าให้ผูเ้ขียนฟังว่า  มีอาการปวดเอวเรื* อรัง 
มาประมาณ 3 ปี  วนัหนึ, ง ปวดเอวอย่างรุนแรงเฉียบพลนั  ไปตรวจที,โรงพยาบาลดอนตาลพบว่า
เป็นนิ,วที,ไต  หมอจัดยามาให้กินอาการไม่ดีขึ* น  จึงหาสมุนไพรจากหมอพื*นบ้านมากิน  ซึ, ง
ประกอบดว้ยสมุนไพรหญา้หนวดแมว  แก่นมะเฟือง  เมล็ดฝ้าย  พอกินได ้3 วนั นิ,วก็ถูกขบัดนัจาก
ไตเคลื,อนสู่กระเพาะปัสสาวะ  รู้สึกปวดมาก  ขณะนั*นรู้สึกวา่มีบางอยา่งถูกดนัให้เคลื,อนแถวบริเวณ
เอว  เมื,อนิ,วถูกดนัเคลื,อนมาสู่กระเพาะปัสสาวะ  อาการปวดที,เอวหายไปทนัที 

หลงัจากนั*น  ไปตรวจที,คลินิก  หมอก็บอกว่าตอนนี* นิ,วมาอยู่ที,กระเพาะปัสสาวะแล้ว  
นายกิตติศกัดิE ให้ขอ้มูลเพื,อขอคาํปรึกษากบัผูเ้ขียนว่าจะทาํอย่างไรต่อไป  ผูเ้ขียนจึงให้ขอ้มูลไปว่า   
มีหลายคนที,เป็นนิ,วที,ไตและนิ,วที,กระเพาะปัสสาวะ  ใช้วิธีสลายนิ,วดว้ยสมุนไพรธรรมชาติดีกว่า 
ใช้สมุนไพรขบัอย่างเดียว สมุนไพรที,นายกิตติศกัดิE กินไปแล้วข้างต้นนั*น เป็นสมุนไพรขบันิ,ว  
ส่วนสมุนไพรที,ใชส้ลายนิ,วก็คือ รากหญา้คาและรากหญา้ขดัมอญ (คนโบราณเอาตน้หญา้ขดัมอญ



2408 
 

มาทาํไมก้วาดสาํหรับกวาดใบไม)้ โดยใชร้ากของสมุนไพรดงักล่าวอยา่งละ 1 กาํมือ ใส่นํ* า 3-5 แกว้  
ต้มให้เดือด 10 นาที แล้วรินเอานํ* าไว้ดื,มครั* งละ 1-2 แก้ว ว ันละ 3 เวลา ก่อนอาหาร  ส่วน 
กากสมุนไพรที,เหลือใหใ้ส่นํ*าตามตอ้งการ แลว้ตม้ ใชดื้,มแทนนํ*าธรรมดาเวลาที,กระหายนํ*า   

พอวนัใหม่ก็เปลี,ยนยาชุดใหม่ นิ,วก็จะค่อย ๆ ถูกสลายออกมาทางปัสสาวะ  ขณะที,นิ,ว 
ถูกสลายออกมา ปัสสาวะจะมีลักษณะเป็นตะกอนขุ่น  เมื,อนิ,วสลายออกหมด  ปัสสาวะก็จะมี
ลกัษณะตามปกติ  มีหลายคนที,ใชว้ิธีนี* แลว้ไดผ้ลดี  ซึ, งเราจะใชค้วบคู่กบัสมุนไพรขบันิ,วที,กล่าวมา
ข้างต้นก็ได้  หรือจะใช้สมุนไพรสลายนิ,วอย่างเดียวก็ได้ ให้ทาํไปพร้อมกับการถอดรหัสร้อน   
นายกิตติศกัดิE  รับฟังไปปฏิบติั ปัญหาเรื,องนิ,วก็หมดไป 
 

กรณตีัวอย่างที� 22 ปัสสาวะแสบขัดออกร้อนในทางเดินปัสสาวะและอวยัวะสืบพนัธ์ุ 
ป้าอมัพร ทองดว้ง อายุประมาณ 40 ปี บา้นเลขที, 149 หมู่ 12 ตาํบลโพธิE ไทร อาํเภอป่าติ*ว 

จงัหวดัยโสธร  ป้าอมัพรมาหาผูเ้ขียนดว้ยอาการปัสสาวะบ่อย ออกทีละนอ้ย ปัสสาวะขดั และปวด
แสบออกร้อนในช่องคลอดลึก ๆ เป็นมาประมาณ 1 ปีเศษ ๆ ป้าอมัพรเล่าให้ผูเ้ขียนฟังวา่ไดไ้ปรักษา
ที,โรงพยาบาลและคลินิกหลายแห่งก็ไม่หาย หมดเงินเฉพาะที,เบิกไม่ไดห้ลายหมื,นกวา่บาท เทียวเขา้
โรงพยาบาลและคลินิกยงักบัเทียวไปนาไปสวนก็วา่ได ้รู้สึกเบื,อมากกบัการเทียวรักษาตามที,ต่างๆ 
ไดรั้บยาจนรู้เชี,ยวชาญยาทุกชนิดที,หมอจดัให้ ไปที,คลินิกหมอบอกว่า เป็นปัสสาวะอกัเสบ ฉีดยา 
ใหย้ามากินก็ไม่หาย เพื,อนบา้นชวนไปที,โรงพยาบาลขอนแก่นหมอบอกวา่มีกอ้นซีสที,ท่อปัสสาวะ 
ทางโรงพยาบาลก็ใหก้ารรักษาแต่ก็ไม่หาย เขา้โรงพยาบาลอีกครั* งหมอลงความเห็นวา่เป็นมดลูกโต 
หมอบอกว่าต้องผ่าตัดแต่ไม่รับประกันว่าจะหาย จนผ่าตัดจริงๆ ก็ยงัไม่หายขาด เทียวรักษา 
หลายโรงพยาบาลอยู่นาน จนปลงใจว่าตายก็ได้อยู่ก็ได้ และน่าสงสารมากที,สุดก็คือสามีที,ตอ้ง
ทาํงานด้วยแล้วต้องมาเฝ้าไข้ด้วย เทียวไปนอนรักษาตัวที,โรงพยาบาลบ่อยมาก จนคุ้นเคย 
กบัเจา้หนา้ที,โรงพยาบาล หลงัจากทอ้แทก้บัการรักษาและหมดหวงัที,จะหายก็ไดพ้บกบัแม่บรรณ  
ซึ, งเป็นญาติธรรมที,มาช่วยงานสวนส่างฝันเป็นประจาํ ตรวจร่างกายก็พบวา่เป็นภาวะไม่สมดุลแบบ
ร้อนเกิน โดยที,ร่างกายของเขานั*นระบายพิษร้อนออกทางช่องทอ้งส่วนล่าง ซึ, งมีสาเหตุจากเป็น 
คนใจร้อน ชอบกินอาหารฤทธิE ร้อนและใช้มือทาํงานโดยไม่ได้แก้ดัดคืน ทาํให้การระบายร้อน 
ออกทางแขนถูกปิดกั*น ผูเ้ขียนจึงแนะนาํใหฝึ้กทาํใจใหเ้ยน็ ไม่เร่งร้อน ไม่เอาแต่ใจตวัเอง กินอาหาร 
ฤทธิE เย็น สวนล้างลาํไส้ใหญ่ กินสมุนไพร คือย่านาง ผกับุง้ ใบเตย ทาํเป็นนํ* าผกัคั*นแล้วดื,ม ให้
อาบนํ* าสมุนไพร ปรากฏว่า 3 วนัต่อมาป้าอมัพรกลบัมาที,สวนส่างฝัน บอกกับผูเ้ขียนว่าอาการ 
ดีขึ*นมากปัสสาวะไม่แสบขดั อาการปวดแสบออกร้อนในช่องคลอดลดลงมากเขาดีใจมากจึงมา
ขอบคุณผูเ้ขียนที,เหมือนชุบชีวิตให้เขาใหม่   ผูเ้ขียนจึงถามวา่ทาํอย่างไรบา้ง เขาบอกวา่ทาํทุกอยา่ง 
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ที,หมอแนะนาํ ยกเวน้เฉพาะนํ*าคั*นสมุนไพรนั*น เขาไม่กลา้กินสดกลวัจะเบื,อเมา จึงตั*งไฟให้อุ่นก่อน 
ผูเ้ขียนบอกวา่ไม่เป็นไรจะอุ่นหรือกินสดก็ได ้และใหต้ั*งใจปฏิบติัต่อไป เมื,อทาํได ้1 สัปดาห์  อาการ
ก็ดีขึ*นมาก เมื,อทาํได ้3 สัปดาห์ อาการก็หายขาด มีอยูว่นัหนึ,งหลงัจากที,รักษาตวัเองไปได ้ประมาณ 
2 เดือน ก็กลบัมารายงานผูเ้ขียนว่า สามีไดเ้อายาฆ่าแมลงไปพ่นใส่ตน้มะม่วงซึ, งใตต้น้มะม่วงปลูก
ผกับุง้เอาไว ้ พอเอามาปั,นกินก็เกิดอาการขึ*นมาอีกไดรี้บแกไ้ข ดว้ยการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ อาการจึง
ดีขึ*น ณ ปัจจุบนั ร่างกายก็ปกติดี สามารถปั,นจกัรยานและเดินไกลๆ ได ้ผูเ้ขียนขอแสดงความยินดี
กบัชีวติใหม่ของป้าอมัพรมา ณ ที,นี*ดว้ย 
 
กรณตีัวอย่าง 23 ไตอกัเสบ 

ป้าสมยั เนากาํแพง อาย ุ42 ปี บา้นเลขที, 196 บา้นดอนหวาย ตาํบลบุ่ง อาํเภอเมือง จงัหวดั
อาํนาจเจริญ ป้าสมยัมีอาการไข ้หนาวสั,น ในตอนกลางคืน พอรุ่งเช้าไขสู้งอ่อนเพลีย ปวดบั*นเอว
อย่างมาก ปวดเมื,อยเนื*อตวั เวลาเดินสะเทือนก็จะปวดมากขึ*น ตวัแข็งตึงเกร็งไปหมด เนื,องจาก 
ป้าสมยัมาช่วยงานที,ครัวที,ศูนยฝึ์กอบรมสวนส่างฝันเป็นประจาํ จึงรู้จกัและคุน้เคยกนัดี พอมีอาการ
ดงักล่าวก็รีบมาหาผูเ้ขียน ผูเ้ขียนไดจ้ดัสมดุลโครงสร้างและลมปราณ ป๋ากว้นดูดพิษบริเวณไตและ
บั*นเอวให้ดื,มนํ* ารางจืดและนํ* ายา่นาง กินอาหารฤทธิE เยน็ นอนพกัให้สวนลา้งสําไส้ใหญ่ดว้ยรางจืด 
(ป้าสมยัเป็นธาตุนํ*าซึ, งมกัจะถูกกบัรางจืด) ป้าสมยั มีอาการเริ,มดีขึ*นตามลาํดบั พอได ้2 วนัอาการไข้
และปวดก็หายไปพอได ้3 วนัก็เริ,มทาํงานเบา ๆ ไดพ้บครบ 1 สัปดาห์ทาํงานตามปกติได ้ ป้าสมยั
เล่าให้ฟังวา่ แต่เดิมเป็นกรวยไตอกัเสบเป็นประจาํตั*งแต่ปีพ.ศ. 2541 เวลาที,เป็นก็จะเขา้รับการักษา 
ที,โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ ส่วนใหญ่หมอจะให้นอนรักษาตวัที,โรงพยาบาลอย่างน้อย 7 วนัแล้ว
ออกมาพกัฟื* นประมาณ1 เดือน จึงจะทาํงานไดต้ามปกติ พอปี 2542 เป็นหนกั ตอ้งพกัฟื* นที,บา้นอยู่
เป็นปีแล้วก็เป็นเรื* อรังเข้าโรงพยาบาลมาเรื, อยๆ พอปี 2546 ได้เข้ามาค่ายสุขภาพที,สวนส่างฝัน  
กินผกัมากขึ*น ไม่กินเนื*อสัตวป์รากฏวา่ไปโหมงานขนฟางและกินอาหารเค็มจดัจึงมีอาการกรวยไต
อกัเสบเกิดขึ* นอีกครั* ง ดังอาการที,เล่ามาข้างต้น จึงมารักษาแนวธรรมชาติบาํบัดที,สวนส่างฝัน  
เป็นที,น่าประหลาดใจก็คือสามารถฟื* นร่างกายได้อย่างรวดเร็ว มีสิ, งที,น่าสนใจจะเล่าอีกอย่างคือ 
หลงัจากที,ป้าสมยัรักษาสุขภาพไปได ้2 สัปดาห์ ก็เกิดอาการไขขึ้*น ปวดเอวอีกครั* ง ผูเ้ขียนถามวา่ไป
กินอะไรมา ป้าสมยับอกว่ากินผดัคะน้า ผูเ้ขียนบอกว่านั,นแหละคือสาเหตุเพราะมนัมีฤทธิE ร้อน 
ร่างกายเรากาํลงัพกัฟื* นยงักินไม่ได้ แลว้ป้าสมยัก็กินรางจืดกบัย่านางแก้ อาการดงักล่าวก็หายไป  
อีกวนัต่อมาไปกินลูกยางม่วงซึ, งมีฤทธิE ร้อน ทาํให้มีอาการรู้สึกร้อนในตอนกลางคืนจึงแก้ด้วย 
การกินสมุนไพรอย่างเดิมอีกอาการก็หายไปหลงัจากนั*นป้าสมยัควบคุมอาหารไดดี้ ไม่กินอาหาร
แสลง ก็ไม่ป่วยดว้ยไตอกัเสบอีกเลย 
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กรณตีัวอย่าง 24 ฝี 

ท่านสมณะ อคัคชโย อายุประมาณ 59 ปี ประจาํอยู่ที,พุทธสถานสันติอโศก กรุงเทพฯ  
มีอาการเป็นฝีที,บริเวณศีรษะเป็นประจาํ เป็น ๆ หาย ๆ อยู่หลายปี (เป็นอาการของภาวะร้อนเกิน) 
ท่านฉนัยาปฏิชีวนะหลายชนิดรักษาดว้ยวธีิการหลากหลายรูปแบบก็ยงัคงเป็นเช่นเดิม สุดทา้ยใชว้ิธี
ปั,นผกัสด หลากหลายชนิด (มีฤทธิE เย็น) แล้วดื,ม  ทาํติดต่อกันทุกวนัปรากฏว่าอาการฝีหนอง 
หายเป็นปลิดทิ*งและไม่เป็นอีกเลย หลงัจากที,ทาํได ้3 สัปดาห์ขึ*นไป 

 
กรณตีัวอย่าง 25 ภูมิแพ้ ผื�นคันเรื2อรัง 

ป้าบวั อายปุระมาณ 55 ปี ศูนยฝึ์กอบรมแก่นอโศก จ. ขอนแก่น  ป้าบวัเป็นภูมิแพ ้ปื* น ผื,น
คนัทั,วตวั เป็นเรื* อรังมาประมาณ 10 ปี มกัจะเป็นรุนแรงตอนอากาศอบอา้วโดยเฉพาะก่อนฝนตก  
ไปฉีดยากินยาที,สถานีอนามัย คลินิก และโรงพยาบาลหลายแห่งก็ได้แค่ทุเลาแล้วก็เป็นอีก  
จากประวติัมกักินอาหารที,มีฤทธิE ร้อนและเป็นคนใจร้อน เห็นใครทาํสิ,งไม่ดีไม่ถูกใจจะรู้สึกเครียด 
หงุดหงิดอึดอดั ผูเ้ขียนไปทาํค่ายสุขภาพที,แก่นอโศก จึงแนะนาํให้กินอาหารฤทธิE เยน็ ฝึกวางใจให้
อภยั ไม่ถือสา เขา้ใจคนอื,นและไม่คาดหวงัให้คนอื,นเป็นดั,งใจเราคิด ตม้สมุนไพรรางจืดและลูกใต้
ใบดื,ม ตม้นํ* าสมุนไพรอาบ ทาํสมุนไพรทาผื,นคนัโดยเอาใบเสลดพงัพอนทั*งตวัผูแ้ละตวัเมียโขลก 
กบัขา้วสารใหล้ะเอียด (จะใชดิ้นสอพองแทนขา้วสารก็ได)้ แลว้บีบนํ*ามะนาวใส่ คนให้เขา้กนั ใชท้า 
ผื,นคนั (ถา้ใช้ไม่หมดก็ใส่ตูเ้ยน็เก็บไวก้็ได)้ ในค่ายสุขภาพ 5 วนั อาการทุเลาลงมากโดยไม่ไดใ้ช ้
ยาแผนปัจจุบนัเลย ป้าบวับอกว่าถ้าเป็นแบบนี* ไม่กินยาก็ได้ ป้าบวัปฏิบติัตวัต่อเนื,อง จนล่าสุด  
4 เดือน ผา่นไปพบกนัที,ศูนยฝึ์กฯ หินผาฟ้านํ*า จงัหวดัชยัภูมิ ป้าบวับอกวา่อาการภูมิแพห้ายแลว้ 

 
กรณตีัวอย่าง 26 ตุ่มคัน เม็ดใสๆ 

น.ส.นพเกล้า ชอบทาํ (ปุ้ย) อายุ 19 ปี บ้านเลขที, 256 หมู่ 3 บ้านดอนหวาย ตาํบลบุ่ง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัอาํนาจเจริญ คุณปุ้ยมีอาการเป็นตุ่มคนัเม็ดเล็ก ๆ ใส ๆ ขา้งในมีนํ* าเกิดบริเวณ 
นิ*วมือ ถา้ถูกนํ* าจะรู้สึกคนัมากขึ*น โดยเฉพาะถา้สารเคมีถูกนิ*วที,เป็นตุ่มจะยิ,งมีตุ่มเพิ,มมากขึ*น และ
คนัมากขึ* น เมื,อเกาก็จะขยายเพิ,มไปเรื, อย ๆ อาการจะเป็นหนักมากขึ* นถ้าถูกนํ* าและความชื*น  
บางครั* งจะมีอาการออกร้อนตามตวัแสบตาเหมือนจะเป็นไขซึ้, งเป็นประมาณ 1 ปี เคยไปรักษาที,
โรงพยาบาล หมอใหย้าทาและกินยาแกค้นั อาการก็เหมือนเดิม ไม่มีอาการอะไรดีขึ*น เคยซื*อยามาทา
เองแต่มนัมีอาการรุนแรงขึ*นจึงหยดุใช ้ผูเ้ขียนแนะนาํใหใ้ชแ้นวธรรมชาติบาํบดัใชขี้*ผึ*งเสลดพงัพอน
ทาผื,นคนั กินบอระเพด็ กินอาหารฤทธิE เยน็ อาบนํ* าสมุนไพรและดื,มนํ* ามาก ๆ ออกกาํลงักายทุกวนั
ในเวลาเชา้ ปฏิบติัได ้1 สัปดาห์ อาการก็ดีขึ*น ตุ่มคนับริเวณมือก็หายไป คุณปุ้ยเล่าให้ฟังวา่อาการนี*
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ไม่ไดห้ายขาดแต่ขึ*นอยูก่บัการปฏิบติัตวั วนัไหนที,กินอาหารฤทธิE ร้อนมากเกินไป ร่างกายก็จะร้อน
ตามแขนขา หนา้ หายใจออกก็ร้อน ตุ่มใสก็เริ,มมีขึ*น แต่ถา้กินอาหารถูกตอ้งออกกาํลงักายเหมาะสม 
ก็จะไม่มีอาการผดิปกติใดๆ 
 

กรณตีัวอย่าง 27 ท้องเสีย 

พอ่นาแท ้โคลนพนัธ์ อาย ุประมาณ 60 ปี ปฏิบติักรที,มาช่วยงานศูนยฝึ์กอบรมสวนส่างฝัน  
พอ่นาแทก่้อนมาช่วยงานที,ศูนยฝึ์กอบรม  มีอาการทอ้งเสีย  ถ่ายเหลว 3 ครั* ง พ่อนาแทใ้ช้

วธีิดื,มนํ*าหมกักลว้ยแกไ้ขอาการเนื,องจากเคยใชไ้ดผ้ล  แต่ครั* งนี*มนัไม่ไดผ้ล  เมื,อมาถึงศูนยฝึ์กอบรม
ก็เล่าใหผู้เ้ขียนฟัง ผูเ้ขียนแนะนาํใหเ้อาเปลือกมงัคุดที,ตากแหง้ 2-3 ชิ*น (ไดจ้ากมงัคุด 1-2 ลูก) ตม้ใส่
นํ* า 3 แก้ว ให้เดือด 10 นาที แลว้ดื,ม พ่อนาแทท้ดลองปฏิบติัตาม  แล้วบอกว่า อาการทอ้งเสียได ้
หายเป็นปลิดทิ*ง 

อีกกรณีหนึ�ง  อายุ 50 ปีมารับการอบรมหลกัสูตรสัจธรรมชีวิต  ที,สวนส่างฝัน  มีอาการ
ทอ้งเสีย   ถ่ายเหลวทุกครั* งที,กินอาหาร  ดื,มนํ* าและกินยาเขา้ไป  รู้สึกอ่อนเพลียมาก  ผูเ้ขียนให้ดื,ม 
ผงนํ* าตาลเกลือแร่ และให้กินกล้วยดิบ 5 เม็ด 1 ว ันผ่านไปอาการก็ไม่ดี ขึ* น ผู ้เ ขียนจึงต้ม 
เปลือกมงัคุดใหดื้,มพร้อมรางจืด ใหก้ลว้ยดิบและผงนํ*าตาลเกลือแร่ อีก 1 วนัผา่นไป อาการก็ไม่ดีขึ*น 
เยน็วนันั*น ผูป่้วยบอกวา่ รู้สึกอ่อนเพลียอยา่งมาก  ผูเ้ขียนตรวจดูร่างกาย  พบวา่ร่างกายร้อนผิดปกติ  
จึงแกล้มปราณและจดัสมดุลโครงสร้าง  หลงัจากที,ทาํเสร็จ  ผูป่้วยบอกว่าร่างกายดีขึ*นมาก  ผูเ้ขียน
ตม้เปลือกสะเดา 1 กาํมือ ใบฝรั,ง 7 ใบ เปลือกมงัคุด 5 ชิ*น ใส่นํ* า 3 แกว้  เดือด 10 นาที แลว้ เอามา  
1 แกว้  ชงนํ* าตาล 2 ช้อนแกง ให้ดื,ม  ผูป่้วยก็ถามขา้พเจา้ว่า เอาอะไรให้ดื,ม  จะไดเ้อากลบัไปใช ้
ที,บา้นเพราะเขาหยดุถ่ายแลว้ ร่างกายปกติดีแลว้ 
 

กรณตีัวอย่าง 28 เบาหวานและแผล 
หญิงอายุประมาณ 50 ปี ผูป่้วยเบาหวานที,จงัหวดัพะเยา ญาติของผูป่้วยไดเ้ล่าให้ผูเ้ขียน 

ฟังว่า ผูป่้วยซึ, งเป็นพี,สาวของตนเป็นเบาหวาน ไดดื้,มเหลา้ฉลองเนื,องในเทศกาลปีใหม่  วนัรุ่งขึ*น 
มีอาการปวดบริเวณขามีรอยเขียวชํ* าจากส้นเท้าจนถึงสะโพก ไปตรวจและรับการรักษา 
ที,โรงพยาบาล  หมอทาํการผ่าตดั เพื,อล้างแผล โดยผ่าแยกเนื*อตั*งแต่ส้นเทา้ถึงสะโพก  ออกเป็น  
2 ซีก หมอบอกอยา่งนอ้ย 6 เดือน แผลจึงจะหาย 

ญาติผูป่้วยเล่าต่อไปว่า  เคยฟังผูเ้ขียนบรรยายเรื, องสุขภาพที,ศูนยฝึ์กอบรมศีรษะอโศก   
ซึ, งผูเ้ขียนกล่าวถึงสรรพคุณของขา้วกลอ้งมะลิแดงและถั,วหลากชนิด  วา่สามารถช่วยลดนํ* าตาลไดดี้ 
ดงันั*นเขาจึงหุงขา้วมะลิและถั,วตม้หลายชนิดรวมกนั ใหผู้ป่้วยกินพร้อมกบัใหง้ดเนื*อสัตว ์ ปรากฏวา่ 



2412 
 

วนัรุ่งขึ*น หมอไดส้ั,งตรวจนํ* าตาลในเลือดซํ* าหลายครั* ง เนื,องจากพบว่าค่านํ* าตาลในเลือดลดลงมาก  
คิดวา่น่าจะเกิดจากความผิดพลาดในการตรวจ  แต่ตรวจกี,ครั* ง ๆ ก็ไดผ้ลเช่นเดิม ผูป่้วยจึงมีกาํลงัใจ
กินอาหารดงักล่าวต่อเนื,องอยา่งเคร่งครัด 1 เดือนต่อมา แผลก็หาย  ค่านํ* าตาลในเลือดก็ลดลงมา  จน
เขา้สู่ภาวะปกติ (ขอ้ควรระวงั ในผูป่้วยเบาหวานที,มีความดนัโลหิตสูงแทรก ตอ้งจดัสัดส่วนของขา้ว
กลอ้งมะลิแดงและขา้วกลอ้งมะลิธรรมดาให้พอเหมาะ  ถา้ขา้วมะลิแดงมากเกิน  จะทาํให้ความดนั
ขึ*นได ้เพราะขา้วมะลิแดงมีฤทธิE ร้อน) 

อกีกรณหีนึ�ง คุณลุงสาํอางอายปุระมาณ 60 ปี ญาติธรรมกลุ่มแก่นอโศก จงัหวดัขอนแก่น  
ลุงสําอางเป็นเบาหวานมาประมาณ 20 ปี พบค่านํ* าตาลในเลือด อยู่ที, 180-200 มาตลอด  วนัที,มา 
เขา้ค่าย ณ ศูนยฝึ์กอบรมแก่นอโศกมีอาการตามวั อ่อนเพลีย ในค่ายสุขภาพนั*น  บาํบดัด้วยการ 
กินเมี,ยงผกัสด (ผกัพื*นบา้น) กินขา้วกลอ้ง งดอาหารหวานมนั  สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ชุดใหญ่ 3 วนั) 
พอได ้3 วนั อาการตามวัหายไป  รู้สึกสดชื,น กระปรี* กระเปร่า  เมื,อลุงสําอางนาํวิธีปฏิบติัตวัแบบใน
ค่ายสุขภาพไปทาํต่อที,บา้น (แต่สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ชุดเล็ก) อีก 2 สัปดาห์ ไปตรวจพบค่านํ* าตาลใน
เลือด 120 ซึ, งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ  (คุณลุงให้ข้อมูลว่า ตลอดเวลา 20 ปีที,ผ่านมา กินยาของ
โรงพยาบาลมาตลอด นํ*าตาลไม่เคยลดตํ,ากวา่ 180 เลย) 

หลงัจากนั*น ประมาณ 1 ปี ผูเ้ขียนพบคุณลุงสําอางที,ราชธานีอโศก  คุณลุงเล่าให้ฟังว่า  
มีสูตรแกย้าเบาหวาน (ไดจ้ากหมอพื*นบา้นอีกที) ลุงไดท้ดลองทาํดูแลว้ ควบคุมเบาหวานไดดี้  ไม่มี
อาการเมื,อยอ่อนเพลีย แมกิ้นหวานเขา้ไปก็ไม่เป็นไร  ตวัยามี 4 ตวั ไดแ้ก่ 1.กิ,งข่อย ลา้งคลุกเกลือ  
ปิ* งใหพ้อเหลือง 2.ใบยอ 3.ลูกใตใ้บ 4.ใบสัก เอาทั*งหมดมารวมกนั  ตม้กินต่างนํ* า (ตวัผูเ้ขียนเองนั*น
ยงัไม่ได้ทดลองสูตรนี* กับผูป่้วยเบาหวาน ท่านใดจะทดลองได้ผลอย่างไรแจง้ผลมาบา้งจะเป็น
พระคุณยิ,ง) 

มีผูป่้วยเบาหวานหลายท่าน  ไดใ้ห้ขอ้มูลกบัผูเ้ขียนวา่ หลงัจากที,ผา่นการอบรมหลกัสูตร
สัจธรรมชีวิต 5 วนัแล้วไปตรวจเลือด พบว่า ค่าของนํ* าตาลในเลือดลดลง ในค่ายฯ เลี* ยงอาหาร
มงัสวิรัติ มีขา้วกลอ้ง ผกัสด ผกัลวก และอาหารออกแนวอีสาน คือ ไม่หวาน ไม่มนัมาก เป็นหลกั  
และมีการออกกาํลงักายทุกเชา้ 

ผูเ้ขียนขออนุญาตบอกเทคนิคในการกินหวาน  สําหรับคนที,อดนํ* าตาล  ของหวาน  ผลไม้
หวานไม่ค่อยได้ เพื,อไม่ให้หวานทาํร้ายร่างกาย  ไม่ว่าจะเป็นผูป่้วยเบาหวานหรือคนทั,วไป  คือ  
ใหกิ้นของที,มีรสเปรี* ยวก่อนกินหวาน  และหลงัจากที,กินหวานแลว้ ใหห้ารสขมกินทนัที  เพราะของ
เปรี* ยวจะช่วยใหน้ํ*าเคลื,อนคุม้ครองเซลลแ์ละช่วยใหห้วานเคลื,อนกระจายไม่เหนียวติดกระจุกทาํร้าย
ที,ใดที,หนึ,ง ส่วนขมจะช่วยลดพิษและสลายนํ*าตาล 
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กรณตีัวอย่างที� 29 

ครูเปี= ยก อายุประมาณ 40 ปี ประจาํศูนยฝึ์กอบรม ราชธานีอโศก จงัหวดัอุบลราชธานี  
ครูเปี= ยกมาเขา้ค่ายรักษาสุขภาพที,ศูนยฝึ์กอบรมสวนส่างฝัน ครูเปี= ยกมีสภาวะไม่สมดุลแบบร้อนเกิน 
หลงัจากที,ถอดรหสัร้อนตามโปรแกรมในหนงัสือเล่มนี*  ซึ, งเนน้กินผกัไร้สารพิษที,มีฤทธิE เยน็ พอได ้
3 วนัผา่นไป ครูเปี= ยกเล่าใหผู้เ้ขียนฟังวา่ เส้นเลือดขอดบริเวณขาที,เป็นเรื* อรังมาหลายปี ไดยุ้บเล็กลง 
อยา่งน่าประหลาดใจและหลงัจากที,ไดป้ฏิบติัตวัต่อเนื,องประมาณ 1 เดือน เส้นเลือดขอดก็ยุบหายไป 
ในหนงัสือเล่มนี*  ผูเ้ขียนขอนาํเสนอเพียง 29 ตวัอยา่ง ของการแกไ้ขปัญหาสุขภาพ ยงัมีกรณีตวัอยา่ง 
อีกจาํนวนมาก ผูเ้ขียนไม่สามารถนาํมาเสนอไดห้มดในที,นี*  เพราะมีขอ้จาํกดัในเรื,องของเวลาและ
ขนาดหนงัสือ ถา้เหตุปัจจยัเอื*ออาํนวย ผูเ้ขียนก็จะนาํเสนอในโอกาสต่อไป 
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