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ตัวอย่างที�น่าสนใจของผู้ใช้การแพทย์วถิีธรรม 

ปรับสมดุลสุขภาพตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ตามหลกัการแพทย์วถิีพทุธ 
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ตวัอย่างที�น่าสนใจของผู้ใช้หลกัการแพทย์วถิธีรรม 
ในการปรับสมดุลสุขภาพตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 

หนังสือ “ถอดรหัส สุขภาพ เล่ม 2 ความลบัฟ้า” 
 
ตวัอย่างที�น่าสนใจของผูใ้ช้หลกัการแพทยว์ิถีธรรม ในการปรับสมดุลสุขภาพตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ จากที�บนัทึกใน หนงัสือ “ถอดรหัส สุขภาพ เล่ม 2 
ความลบัฟ้า” จากหน้า 286 - 354  ที�ผูว้ิจยัไดบ้นัทึกไว ้ เมื�อปี พ.ศ. 2551 โดยสําหรับบางท่าน 
ที�อนุญาต ผูเ้ขียน (หรือผูว้ิจยั) ก็จะกล่าวนาม ส่วนบางท่านที�ผูเ้ขียน (หรือผูว้ิจยั)  ไม่ไดข้ออนุญาต
กล่าวนาม ผูเ้ขียน (หรือผูว้จิยั) ขอสงวนสิทธิไม่กล่าวนาม  

 

ผู้ที�มีสุขภาพดี 

ตัวอย่างที� 1   

 
พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ อายุ 73 ปี ผูน้ ําชาวบุญนิยม ได้ไปตรวจร่างกายเมื�อปี 2549  

ที�โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ ด้วยเครื�องมือวิทยาศาสตร์การแพทยที์�ทนัสมยัแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ ได้
รายงานวา่ พอ่ท่านสมณะโพธิรักษ ์สมอง มีสมรรถภาพเท่ากนักบัคนอายุ 40 ปี หัวใจ มีสมรรถภาพ
เท่ากนักบัคนอายุ 30 ปี ซึ� งนับว่าเป็นเรื�องมหัศจรรยม์าก แมปั้จจุบนั (พ.ศ.2551) พ่อท่านสมณะ 
โพธิรักษก์็ยงัมีความแข็งแรง แคล่วคล่องแววไวกระฉบักระเฉง เหมือนคนอายุ 40 - 50 ปี พ่อท่าน 
ไดเ้ล่าใหลู้กศิษย ์ฟังเมื�อวนัที� 25 พฤศจิกายน 2549 ที�พุทธสถานสันติอโศก วา่ 

 “ หุ่นกด็ี..และบรรลุธรรมได้ด้วย.” 

“พักนี6อาตมาดูแลเรื�องอาหารมาก เมื�อก่อนเขาทําอาหารมาถวาย มีมามากเท่าไรก็ฉันท์

หมดเกือบทุกอย่าง  แล้วก็ว่าตัวเองทําไม อ้วนออก  ๆ   นํ6าหนักไม่ค่อยยอมลดสักที ฝึกใหม่ตอนนี6

เขาทาํมาถวายน้อยถึงพอดี อาตมาฉันท์ตามขั6นตอน ผอมลงทนัตาเลย  สบายท้อง สบายตัวจริง  ๆ   

อาตมาขอยืนยันว่า ให้พวกเราฝึกเรื�องการกินตามขั6นตอน กินอาหารธรรมชาติ รสชาติ

อาหารนี�แหละจะพาเราลด ละกเิลสและพาเราบรรลุธรรมได้จริง  ๆ  ” 
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ผูเ้ขียนเคยฟัง พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เล่าถึงเทคนิคสําคญัในการทาํให้มีสุขภาพดี ก็คือ 
ลดกิเลส กินอาหารรสธรรมชาติ ปรุงรสไม่จดั กินอาหารตามลาํดบั กินอาหารแต่พอดี ออกกาํลงักาย 
และทาํ อ.อื�น  ๆ   ใน 8 อ.เพื�อสุขภาพที�ดีใหส้มดุล 

 

ปัญหามะเร็ง เนื6องอก 

ตัวอย่างที� 2  
ชาย อายุ 47 ปี (อาจารย์นงคราญ ก่อคุณ) ที�อยู่ 93 ม.10 บ.ไผ่ใหญ่ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วง

สามสิบ จ.อุบล ฯ  ผูป่้วยมาที�ศูนยฝึ์ก ฯ  สวนส่างฝัน เมื�อวนัที� 5 ก.ค.2549 ให้ขอ้มูลว่า มีอาการ 
ปวดออกร้อนสะบักด้านขวาร้าวมาที�ราวนม จึงได้ไปตรวจสุขภาพที�คลินิกแพทย์ ในจังหวดั
มหาสารคาม พบเนืLองอกที�ตบั จึงไปตรวจซํL าที�โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จงัหวดัอุบล ฯ  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จงัหวดัขอนแก่น แพทยก์็ยืนยนัว่าพบเนืLองอกที�ตบัเช่นเดียวกนั ผูป่้วย
สมัครใจใช้แนวธรรมชาติบําบัดในการรักษา เช่น กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง สวน 
ลา้งลาํไส้ใหญ่ดว้ยนํL าใบเตยและปรับสมดุลดว้ยหลกั 8 อ.อาการเริ�มทุเลาลงตามลาํดบั (วนัหนึ�งไป
กินขา้วแดงซึ�งเป็นอาหารฤทธิM ร้อน อาการออกร้อนที�สะบกัก็กลบัมาเป็นอีก พอหยุดขา้วแดง อาการ
ดงักล่าวจึงหายไป) หลงัจากที�ปฏิบติัตวัต่อเนื�อง สภาพร่างกายก็ดีขึLนตามลาํดบั จนเดือนมีนาคม 
2550ไดไ้ปตรวจร่างกาย ดว้ยการอุลตราซาวด ์ที�โรงพยาบาล พบเนืLองอกฝ่อเล็กลง  

ผูป่้วยเล่าใหฟั้งวา่ อาการจะแยล่งถา้กินปลา ไข่ หรือยาเมด็วติามินต่าง   ๆ   ผูเ้ขียนเองเก็บ
ขอ้มูลผูป่้วยมะเร็ง ในขณะรักษาถ้ากินปลาหรือไข่มีโอกาสเสี�ยงที�จะเสียชีวิต ประมาณ 70%  
มีโอกาสรอดตายหรือทรมานไม่มากนกัหรือยืดอายุออกไป ประมาณ 30% ถา้กินเนืLอสัตวช์นิดอื�น   
ๆ  ยิ�งแยก่วา่คือ มีโอกาสเสียชีวิตมากกวา่ 90% มีโอกาสรอดตายหรือทรมานไม่มากนกัหรือยืดอายุ
ออกไป ไม่ถึง 10% ส่วนคนที�กินพืชโดยไม่กินเนืLอสัตวเ์ลย มีโอกาสรอดตายหรือทรมานไม่มากนกั
หรือยดือายอุอกไป มีมากถึงกวา่ 80% ดงันัLน สาํหรับผูป่้วยมะเร็ง ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ ถา้เป็นไปได้
ควรงดเนืLอสัตวทุ์กชนิด ก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที�สุด ถ้าไม่สามารถอดทนต่อการกิน
อาหารสุขภาพซึ� งไม่มีเนืLอสัตว ์ซํL าปรุงรสไม่จดั ก็กินอาหารมงัสวิรัติหรือเจที�ปรุงรสจดัอร่อยสลบั
กบัการกินอาหารสุขภาพก็ได ้เพราะทาํให้มีโอกาสรอดตายสูงหรือทรมานไม่มากนกัหรือยืดอายุ
ออกไปได้มาก ส่วนผูที้�ป่วยด้วยโรคอื�น  ๆ  นัLน จะอดเนืLอสัตวไ์ด้บ้างไม่ได้บา้งก็ยงัพอถูพอไถ
เพราะยงัไม่เสี�ยงตายมากนกั อยา่งมากก็แค่ทรมานมากขึLนเท่านัLนเอง ส่วนวิตามินและอาหารเสริม
ต่าง  ๆ  นัLน ถ้าไม่มีขอ้บ่งชีL ชัดว่าขาดก็ไม่ควรกิน เพราะผูเ้ขียนพบความจริงว่าผูป่้วยจาํนวนมาก 
เมื�อปรับสมดุลจนมีสุขภาพดีขึLนแลว้ พบวา่มกัจะมีสภาพร่างกายทรุดโทรมย ํ�าแยไ่ปกวา่เดิมหลงัจาก
ที�กินวติามินหรืออาหารเสริมต่าง  ๆ   
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ตัวอย่างที� 3   

หญิง อายุ 51 ปี (อาจารย์กรองทอง รัตนจันทร์ ) 771/1 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
ใหป้ระวติัวา่ มีอาการ ปวดไหล่ แขนไม่มีกาํลงั ร้อนในมาก นอนไม่ค่อยหลบั ปัสสาวะบ่อย เส้นตึง
แข็งไปทัLงตวั เสียงแหบ ออกเสียงลาํบาก ตรวจที�โรงพยาบาลพบเนืLองอกที�คอ มาเขา้ค่ายสุขภาพ 
ที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 17 กรกฎาคม 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่ง
นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลดว้ยหลกั 8 อ. หลงัจากปฏิบติัไดค้รบ 5 วนั อาการปวดไหล่
ลดลง แขนขามีกาํลงัขึLน อาการร้อนในลดลง หลบัไดส้นิทขึLน ปัสสาวะไดดี้ ไม่กระปิดกระปอย 
อาการตึงแข็งทัLงตวัทุเลาลง อาการทุกอย่างดีขึLนตามลาํดบั เริ�มออกเสียงไดต้ามปกติ พอปฏิบติัได ้ 
9 เดือน ไปตรวจที�โรงพยาบาลแพทยบ์อกวา่ไม่พบกอ้นเนืLองอก  

 
ตัวอย่างที� 4   
หญิง อายุ  65 ปี (เป็นอาจารยส์อนธรรมะ) จงัหวดันครราชสีมา ให้ขอ้มูลวา่ พบเนืLองอก 

ที�เตา้นม มีอาการอ่อนเพลีย ออกร้อนตามเนืLอตวั แพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและนัดผ่าตดั ผูป่้วย 
ไม่อยากผา่ตดั เพราะอายมุากแลว้ จึงมาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก  ฯ  สวนส่างฝัน ใชธ้รรมชาติบาํบดั 
กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ยหลกั 8 อ. หลงัจาก
ปฏิบติัตวัได ้5 วนั กอ้นแข็งของเนืLองอกที�เตา้นมก็อ่อนตวัและเริ�มยุบเล็กลง อาการออกร้อนและ
อ่อนเพลียก็หายไป     

 
ตัวอย่างที� 5   

ชาย อาย ุ37 ปี (คุณปฏิภาณ ถิระรัตน์) ที�อยู ่13 ม.4 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา  
ผูป่้วยมะเร็งต่อมทอลซิลลุกลามไปต่อมนํL าเหลือง

หมดเงินหลายหมื�นในการรักษาโรค
มาเขา้ค่ายสุขภาพดีขึLน กอ้นบวมแขง็ที�คอก็ยบุลง

 
ใหข้อ้มูลวา่ ไดไ้ปตรวจที�โรงพยาบาล  แพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นมะเร็งต่อมทอลซิล ลุกลามไป

ที�โคนลิLนและต่อมนํL าเหลือง เป็นมา 1 ปี มีอาการปวดในคอและปวดตรงต่อมนํL าเหลืองที�บวม 
ขา้งคอซ้าย ปวดเหมือนโดนเข็มแทง เคล็ด เมื�อย คอแข็ง เวลาหันคอตอ้งหันไปทัLงตวั อ่อนเพลีย  
ไม่มีแรง ไดม้าเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 2550 ใชธ้รรมชาติ
บาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลกั 8 อ. 
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หลังจากครบ 5 วนั อาการโดยรวมดีขึL นมาก อาการปวดเคล็ดและปวดเหมือนเข็มแทงหายไป 
สามารถหันหน้าหันคอได้โดยที�ไม่ต้องหันทัL งตัว อาการบวมแข็งเป็นก้อนที�ใต้คางก็ยุบลง 
อย่างเห็นได้ชดั จากขนาดเท่าลูกมะนาว ลดลงเท่าลูกแกว้เล็ก   ๆ   อาการอ่อนเพลียหายไป รู้สึก 
สดชื�นและมีเรี�ยวแรงกาํลงัมากขึLน 

 

ตัวอย่างที� 6  
หญิง อาย ุ50ปี ที�อยู ่207 ถ.ธาํรงคป์ระสิทธิM  อ.เมือง จ.นครพนม  

ผูป่้วยเนืLองอกที�เตา้นมปวดมาก
ใชแ้นวทางของค่ายสุขภาพ หายปวดและเนืLองอกยบุ

ภายใน ๒ สัปดาห์

 
ให้ขอ้มูลว่า มีเนืLองอกที�เตา้นมดา้นขวา ขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร ปวดมาก เป็นมา

ได ้2 เดือน ในช่วงนัLน ตนมีภาวะร้อนเกิน แต่กลบักินอาหารฤทธิM ร้อนในปริมาณมาก โดยเขา้ใจว่า
จะช่วยบาํรุงสุขภาพของตน เช่น ขมิLนแคปซูล งา ถั�วลิสงตม้ จมูกขา้วสาลี ขา้วโอ๊ต เป็นตน้ และตน
ก็ชอบกินอาหารเค็มจดั เผด็จดัอยูแ่ลว้ มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก  ฯ  สวนส่างฝัน เมื�อ 24 มกราคม 
2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพ
ดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั อาการเริ�มทุเลาลง พอปฏิบติัตวัได ้2 สัปดาห์ อาการปวดก็หายไป 
เนืLองอกก็อ่อนตวัและเล็กลง 

 
ตัวอย่างที� 7   
หญิง อาย ุ74 ปี (นางปราณี ชาลี) ชุมชนหินผาฟ้านํL า อ.แกง้คร้อ จ.ชยัภูมิ ให้ขอ้มูลวา่ เป็น

ม ด ลู ก หย่อ น  ไ ป ต ร วจ ที� โ ร ง พ ย า บ า ล ศ รี นค ริ น ท ร์  แ พ ท ย์นัด ผ่ า ตัด ม ดลู ก  แ ต่ ก่ อ น ผ่ า 
แพทยต์รวจสุขภาพละเอียด พบจุดขาว  ๆ  ที�ปอด แพทยจึ์งให้กินยารักษาวณัโรค แลว้ตรวจอาการ
ละเอียดอีกครัL ง ผลออกมาแพทยแ์จง้วา่เป็นมะเร็งที�ปอดและนดัผา่ตดัปอด อาการที�มีก็คือ ไม่ค่อยมี
กาํลงัและหายใจไม่โล่งเป็นบางครัL ง ผูป่้วยไม่อยากผ่าตดั ได้มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวน 
ส่างฝัน เมื�อ 14 มีนาคม 2550ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหาร
และปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั รู้สึกเบากาย มีกาํลงั หายใจโล่งขึLน มดลูก
ที�เคยหยอ่นลงมาก็ยบุตวัคืนสู่ภาวะปกติ  
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ตัวอย่างที� 8   
หญิง อาย ุ67 ปี 29 ม.2 ต.นาแต ้อ.เมือง จ.อาํนาจเจริญ ใหข้อ้มูลวา่ มีอาการปวด ออกร้อน

ท้องและบัL นเอว ไปตรวจที�โรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยว่า  เป็นมะเร็งตับ กินยาระงับปวด 
ที�โรงพยาบาลให้มา อาการก็ทุเลาลงชั�วคราวพอหมดฤทธิM ยาแลว้ก็ปวดอีก แพทยน์ดัผ่าตดั ผูป่้วย 
ไม่อยากผ่าตดั ได้มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 14 มีนาคม 2550 ใช้ธรรมชาติ
บาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลกั 8 อ. 
หลงัจากครบ 5 วนั อาการปวดออกร้อน ก็ทุเลาลง ได้หยุดยาแผนปัจจุบนั และปฏิบติัตวัอย่าง
ต่อเนื�องได ้3 เดือน อาการก็ทุเลาลงตามลาํดบั มีอาการปวดร้อนบา้งเป็นบางครัL ง แต่ก็ไม่รุนแรงเท่า
เดิม 

 

ตัวอย่างที� 9    
หญิง อาย ุ70 ปี บา้นโนนคอ้ทุ่ง ต.โพนเมืองนอ้ย อ.หวัตะพาน จ.อาํนาจเจริญ ให้ขอ้มูลวา่ 

มีอาการจุกเสียดแน่นทอ้ง ปวดทอ้ง ปวดเอว ไปตรวจที�โรงพยาบาล แพทยว์ินิจฉัยว่า เป็นมะเร็งที�
ตับระยะสุดท้าย และแพทย์บอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน 1 เดือน ได้มาเข้าค่ายสุขภาพที�ศูนย์ฝึก ฯ  
สวนส่างฝัน เมื�อตน้ปี 2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหาร
และปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั อาการดงักล่าวหายไป หลงัจากปฏิบติั 
ตวัได ้ประมาณ 2 เดือน ได้ไปฉีดยาวิตามิน อาการก็กาํเริบขึLนมาอีกอย่างรุนแรง จึงมาถอนพิษที� 
สวนส่างฝัน อาการก็ทุเลาลง ภายใน 3 วนั ผูป่้วยก็ปฏิบติัตวัมาเรื�อย  ๆ   ปัจจุบนั (มิถุนายน 2550) 
ผา่นมาได ้1 ปี กวา่  ๆ   ผูป่้วยก็ยงัมีชีวติอยู ่

 

ตัวอย่างที� 10  
หญิง อายุ 48 ปี ที�อยู่ 274 ธํารงค์ประสิทธิM  อ.เมือง จ.นครพนม ให้ขอ้มูลว่า ตรวจพบ 

กอ้นเล็ก  ๆ  ที�เตา้นมดา้นขวา รู้สึกวติกกงัวลมาก มีอาการโคลงเคลงเหมือนอยูใ่นเรือ บางครัL งก็มาก 
บางครัL งก็นอ้ย ปวดตามเส้นดา้นขวา ปวดที�ตา หลงัและเทา้ เฉพาะนิLวหวัแม่เทา้ดา้นขวา มีอาการชา
อย่างมาก ในทอ้งมีแก๊สเยอะ หลงัอาหารเยน็ตอ้งเดินช่วยย่อย บางครัL งตอ้งออกกาํลงักายยกแขน 
เพื�อช่วยให้เรอออกทางปากจึงจะนอนได ้ใตซี้�โครงดา้นซ้ายจะมีอาการชาตลอดและบางครัL งเวลา 
เข้าห้องนํL าจะมีอาการปวดมวนในบริเวณนีL ด้วย บางทีถ้าผายลมออกได้ อาการมึนนีL ก็จะเบาลง  
มกัปวดทอ้ง ปวดแบบมีการระบม ประมาณช่วง ตี 1-2 มกัลุกปัสสาวะกลางดึก ประมาณ 1-2 ครัL ง 
บริเวณจมูกจะแห้งมาก มาเข้าค่ายสุขภาพที�ศูนย์ฝึก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 26 มีนาคม 2550  
ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย 
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หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั อาการทุกอย่างทุเลาลงมาก หลงัจากปฏิบติัตวัต่อเนื�องได ้2 เดือน  
กอ้นเนืLองอกก็ยบุหายไป 

 
ตัวอย่างที� 11  
หญิง  อายุ 36ปี (คุณจารุวรรณ ช่วงอรุณ) ที�อยู่ 802/913 ม.12 ต.คูคด อ.ลําลูกกา  

จ.ปทุมธานี ใหข้อ้มูลวา่ ประมาณ เมื�อ พ.ค.2549 ตรวจพบกอ้นที�เตา้นมดา้นขวา กอ้นลกัษณะอุ่น  ๆ  
ร้อน ๆ ประมาณเท่าข้อนิL วก้อย เ มื� อ  ส.ค.2549 แพทย์นัดผ่าตัด นํา ชิL นเนืL อส่งตรวจและ 
ตรวจร่างกายโดยละเอียด แลว้แพทยก์็วินิจฉยัวา่เป็นมะเร็งเตา้นมระยะสุดทา้ยและกระจายไปที�ตบั 
ผูป่้วยกินอาหารฤทธิM เยน็ ฝึกคลายเครียดและถอนพิษร้อนตามแนวธรรมชาติบาํบดัอย่างเคร่งครัด 
ต่อเนื�อง 4 เดือน สภาพร่างกายและจิตใจดีขึLนตามลาํดบั หลงัจากนัLนก็กินมงัสวิรัติธรรมดาทั�วไป 
เมื�อ เม.ย. 2550 ไปตรวจที�โรงพยาบาล แพทยบ์อกวา่ไม่พบเซลลม์ะเร็ง 

ผูป่้วยให้ประวติัว่ามกักินข้าวเหนียวหมูปิL ง เนืLอทอด บะหมี�ซอง กาแฟ นํL าอดัลมเป็น
ประจาํ เคร่งเครียดกับการงานมาก เป็นคนมุ่งมั�นและปักมั�นทาํสิ� งใดก็ต้องให้สําเร็จ นอนดึก  
มกัทาํงานล่วงเวลาเสมอ  ๆ   ทัLงหมดเป็นเหตุปัจจยัหลกัที�ทาํให้เกิดโรคร้ายขึL น พอปรับเปลี�ยน 
วถีิชีวติและพฤติกรรมการบริโภคใหถู้กตอ้ง ร่างกายและจิตใจก็ดีขึLน   

     
ตัวอย่างที� 12   

 
หญิง อายุ 35 ปี 59 ม.7 ต.ดอนโอง อ.โพธ์ชยั จ.ร้อยเอ็ด ให้ขอ้มูลว่า มีอาการปวดแสบ 

ปวดร้อนในช่องท้องและชายโครงด้านขวา คลื�นไส้ อาเจียน ท้องผูก ไปตรวจที�โรงพยาบาล  
แพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตบัระยะสุดทา้ย ซึ� งลุกลามมาจากเตา้นมที�เป็นมะเร็ง ที�ไดผ้่าตดัออกมา
ก่อนหน้านีL แล้ว ไดท้ดลองรักษาดว้ยการกินวิตามินและอาหารเสริมต่าง  ๆ   อาการก็ไม่ทุเลาลง 
ทดลองกินอาหารและสมุนไพรรสเผ็ดร้อน อาการก็ยิ�งทรุดหนักลงไปอีก ได้มาเขา้ค่ายสุขภาพ 
ที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 28 มกราคม 2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง 
โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลังจากครบ 5 ว ัน มีอาการดีขึL น  
ไม่มีอาการปวดแสบร้อน ทอ้งไม่ผกู รู้สึกสดชื�นแจ่มใส แขง็แรงขึLน ใชชี้วติไดต้ามปกติ  
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ปฏิบติัตวัต่อเนื�องอยา่งมีสุขภาพที�ดีมาไดป้ระมาณ 5 เดือน ก็ทดลองกินมะม่วงสุก (มีฤทธิM
ร้อนมาก) และผดัเส้นก๋วยเตีTยวใส่ไข่ (มีฤทธิM ร้อนมาก) ซึ� งแสลงต่อโรค ทาํให้อาการกลบักาํเริบมา
อีกครัL ง ผูป่้วยรู้สึกตกใจ ขวญัหนีดีฝ่อ เสียกาํลงัใจและอ่อนแรง ไดโ้ทรมาหาผูเ้ขียน ผูเ้ขียนจึงได ้
ให้ข้อมูลในทาํนองว่า คนเป็นมะเร็งจะรอดหรือไม่ อยู่ที�ปากและใจ คือปากสามารถกินอาหาร 
ที�สมดุลต่อร่างกายได้ ส่วนจิตใจก็ปล่อยวางความติดยึดในเรื� องต่าง  ๆ   ปล่อยวางความกลัว  
ความวติกกงัวลใหไ้ดม้ากที�สุด ทาํใจให้สบาย มีศรัทธา กาํลงัใจและมั�นใจในการปฏิบติั มีความสุข
และเห็นคุณค่าของการปฏิบัติ  อย่างน้อยเราก็ได้ฝึกบํา เพ็ญเมตตาบารมี บํา เพ็ญลดกิเลส 
อนัเป็นตน้เหตุแห่งทุกขท์รมาน ก็เป็นบุญเป็นกุศลในชีวิต จะไดช่้วยบรรเทาทุกข์ให้น้อยลงทัLงใน
ชาตินีLและชาติหนา้ การฝึกกระทาํดงักล่าว จะทาํใหมี้โอกาสฟืL นไดม้ากที�สุดหรือเป็นผลดีต่อสุขภาพ
มากที�สุด  

ผูป่้วยหลายคนที�พอมีอาการทรุดหน่อย ก็ทอ้ถอยหมดกาํลงัใจ ก็ยิ�งจะทาํให้อาการแยล่ง
เร็ว อยา่วา่แต่ผูป่้วยเลย ขนาดนกักีฬาที�ฝึกร่างกายจนแข็งแรง เวลาแข่งขนัแลว้เกิดพลาดท่า เสียแตม้
เสียคะแนน แลว้ตกใจ ใจเสีย ใจฝ่อ กาํลงัใจตก ยังส่งผลให้หมดเรี�ยวหมดแรง หมดสมรรถนะใน

การต่อสู้ ทาํให้ต่อสู้ไดไ้ม่ดี ส่วนบางคนแม้จะเป็นรอง แทบจะไม่มีทางชนะ แต่มีกําลังใจต่อสู้โดย
ไม่มีความกดดนั ไม่วติกกงัวลอะไรเพราะเขาทาํใจวา่ แพก้็ได ้ชนะก็ได ้จึงสบายใจในการต่อสู้ กลับ

มีเรี�ยวแรง มีสมรรถนะที�ดีในการต่อสู้ และได้ผลออกมาดีเพราะเขามีความสุข มีความยินดีที�ได้ทําดี

ที�สุดในการต่อสู้ นั�นคือเราได้ประโยชน์ที�มนุษย์ควรได้แล้ว ส่วนผลจะออกมาอย่างไร ไม่ใช่เรื�อง
สาํคญั เรามีความสุขกบัการทาํดีที�สุด โดยผลที�ออกมาไม่สามารถทาํร้ายจิตใจเราได ้เรามุ่งหมายและ
ลงมือทาํให้เกิดสภาพที�ดีที�สุด ให้เกิดสภาพทุเลาเบาบางจากโรคภยัไขเ้จ็บให้มากที�สุด เท่าที�จะ
เป็นไปไดต้ามองคป์ระกอบเหตุปัจจยั ณ เวลานัLน ถา้ปรับสมดุลให้ดีขึLนกวา่เดิมไดก้็ทาํ ถา้ทาํดีที�สุด
แล้วได้ผลดีที�สุดเท่านัL นขนาดนัLน ก็พอใจเต็มใจในผลที�ดีที�สุดที� เป็นไปได้จริง ซึ� งสิ� งที�ดีที�สุด 
ที�เป็นไปไดจ้ริงตามองค์ประกอบเหตุปัจจยั ณ เวลานัLน อาจจะแพก้็ได ้ชนะก็ได ้หายก็ได ้ไม่หาย 
ก็ได ้ตายก็ได ้ไม่ตายก็ได ้และฝึกทาํใจในใจวา่เมื�อเราไดย้ินดีเพ่งเพียรปรับสมดุลอยา่งดีที�สุดที�เรา
จะทาํไดแ้ลว้ องคป์ระกอบเหตุปัจจยัจดัสรรให้ร่างกายมนัตัLงอยูก่็ให้มนัตัLงอยู ่จดัสรรให้ร่างกายมนั
เสื�อมไปก็ให้มนัเสื�อมไป หรือจดัสรรให้โรคภยัไขเ้จ็บทุเลาเบาบางได้มากที�สุดเท่าไหร่ก็พอใจ
เท่านัLน รู้จกัพอใจในผลและรู้จกัวางใจไม่ยึดผลนัLนว่าเป็นตวัเราของเราถาวร เพราะไม่ว่าผลจะ
ออกมาอยา่งไร มนัก็จะเกิดขึLน ตัLงอยูต่ามฤทธิM แรงของเหตุและดบัไปเป็นธรรมดาเมื�อหมดฤทธิM แรง
ของเหตุนัLน เราอาศยัผลนัLนอยูช่ั�วคราวเท่านัLนเอง เป็นสภาพปล่อยวางจากแรงกดดนัของผล (ถา้เรา
มีความวติกกงัวลติดยึดกบัสิ�งอื�นก็ควรจะปล่อยวางโดยการพิจารณาทุกขโ์ทษภยัของการติดยึดดว้ย 
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จะทาํให้เราวางใจไดเ้พราะถา้เราวางใจไดก้็จะทาํให้เกิดผลดีต่อร่างกายและจิตใจเรา) และเราก็ได้
เรียนรู้วา่ทาํเหตุอยา่งนีL  เกิดผลอยา่งนีL   

เรามีสิทธิและหน้าที�ในการยินดีเพียรทาํเหตุที�ดีและยินดีตรวจสอบผล แต่เราไม่มีสิทธิ
และหน้าที�ใจร้อนเร่งผลหรือทุกข์กบัผล เพราะผลไม่ได้เกิดจากการใจร้อนเร่งผล แต่ผลเกิดจาก 
การทาํเหตุ ทาํเหตุไดดี้ไดส้มดุลเท่าไหร่ ผลก็จะเกิดตามองคป์ระกอบเหตุปัจจยัและความเพียรที�เรา
ทาํเท่านัLน  ๆ   ถา้เราเปลืองพลงัเปลืองเวลาไปใจร้อนเร่งผลหรือทุกข์กบัผล จะทาํให้เราทัLงเครียด
และเปลืองพลงัโดยเปล่าประโยชน์ ซํL ายงัเป็นโทษบั�นทอนจิตใจและร่างกายดว้ย  สิ�งสําคัญก็คือเรา

ควรมีความผาสุกทางใจ มีความยนิดีในการทาํกุศล ในการทําต้นเหตุของการลดทุกข์ ในทุก  ๆ  เวลา 

ถึงแม้จะต้องสิ6นชีวติกต็ามเพราะทั6งชาตินี6และชาติหน้าเราจะได้ทุกข์ทรมานน้อยที�สุด นัLนแหละคือ
กิจที�เราควรทาํ เป็นการกระทาํที�ผลของการกระทาํไม่สามารถกดดนั ให้เรามีความหวาดกลวัวิตก
กงัวล เป็นสภาพกระทาํเหตุที�ดีดว้ยความยินดีพอใจเต็มใจและตรวจสอบผลอย่างยินดีพอดีเต็มใจ
แลว้ปล่อยวางไม่ทุกข์ร้อน ก่อให้เกิดความผาสุกทางจิตใจและเกิดผลดีต่อสุขภาพกายของเรามาก
ที�สุด  เราควรเพยีรสร้างเหตุแต่ไม่ควรใจร้อนเร่งผล เพราะการใจร้อนเร่งผลนัLนพระพุทธเจา้ตรัสวา่
เป็นอภิชปา (ตณัหาลํLาหน้า) นอกจากจะไม่มีประโยชน์อะไรแลว้ ยงัเป็นผลเสีย ทาํให้เคร่งเครียด 
บั�นทอนกําลัง บั�นทอนสุขภาพทัL งกายและใจ เนื�องจากเป็นการสร้างความอยากในสิ� งที� เกิน 
ความเป็นไปได้จริง ทําให้ร่างกายผลิตพลังงานขึL นมาเพื�อผลักดันให้ทาํตามความต้องการที� 
เป็นไปไม่ไดจ้ริงนัLน ยิ�งความตอ้งการที�ไม่รู้จกัหยุดไม่รู้จกัพอมากเท่าไหร่ ก็จะกระตุน้ให้ร่างกาย
ผลิตพลงังานเผาทาํร้ายเซลลเ์นืLอเยื�อของตนเองมากเท่านัLน  

การยดึติดเคร่งเครียด การวติกกงัวลหวาดกลวั การทอ้แทท้อ้ถอย ตกใจ ใจฝ่อ เสียกาํลงัใจ 
จะเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจเรา อย่ากลัวตาย  ก็ในเมื�อหายจากโรคก็ตอ้งตาย ไม่หายจากโรค 
ก็ตอ้งตาย ไม่ผูใ้ดที�ไม่ตาย ความตายไม่ใช่เรื�องแปลก แลว้จะตอ้งกลวัตายให้ขาดทุนให้เกิดผลเสีย
ต่อกายใจทาํไม อย่ากลัวไม่หายโรค เพราะการกลวัไม่ไดช่้วยให้หายโรค ต่อให้เรากลวัไดม้นัก็เป็น
สิ�งที�มนัเป็นอยูแ่ลว้ ซํL าร้ายความกลวักลบัทาํให้โรคกาํเริบรุนแรงยิ�งขึLน  การยอมรับความจริง การ 

ไม่กลัวและการลงมือสร้างปรับสมดุลสุขภาพต่างหากที�จะทําให้หายโรคหรือทําให้โรคภัยไข้เจ็บ

ทุเลาเบาบาง คุณจะกลวัหรือไม่กลวั โรคมนัก็หายอยู่แลว้ เพราะในโลกนีL ไม่มีสิ� งใดเที�ยง ไม่หาย
ตอนนีLก็หายตอนหนา้ ไม่หายตอนเป็นก็หายตอนตาย กลวัให้ขาดทุนทาํไม อยา่เสียพลงัเสียเวลาไป
กลวัเลย เอาแรงพลงัและเวลาที�ใช้ในการกลวัมารักษาตวัเองดีกว่า เราไม่มีเวลาจะไปกลวัอีกแล้ว  
มีแต่เวลาลงมือทาํสิ�งที�ดีที�สุดที�จะทาํไดทุ้กวนิาที  

ผูป่้วยรายนีLก็เริ�มกลบัมามีกาํลงัใจเริ�มกินอาหารสุขภาพและปรับสมดุลใหม่อีกครัL ง อาการ
ก็ค่อย  ๆ  ทุเลาลงตามลาํดบั 
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ตัวอย่างที� 13  

หญิง อายุ 78 ปี 41/2 ม.1 ต.คาํอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ให้ข้อมูลว่าไปตรวจที�
โรงพยาบาลพบเนืLองอกที�ตับ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที�ตับและถุงนํL าดี มีอาการปวดท้อง  
กินอาหารแลว้ไม่ยอ่ย ทอ้งอืด ปวดตามขาเหมือนเส้นเอ็นยึด เริ�มมีอาการเมื�อ สิงหาคม 2548 มาเขา้
ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 7 พฤษภาคม 2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ 
กินนํLายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั ตวัเบาขึLน 
หายทอ้งอืด ผายลมไดส้ะดวก ไม่มีอาการปวดขา เส้นเอ็นที�ขาคลายตวัไม่ตึง เมื�อ เมษายน 2550 
ผูป่้วยมาให้ขอ้มูลกบัผูเ้ขียนที�ศีรษะอโศก (ผูเ้ขียนไปทาํค่ายสุขภาพที�นั�น) บอกว่าร่างกายปกติดี 
อาการไม่สบายต่าง  ๆ  หายไปหมดแล้ว เมื�อเดือนมิถุนายน 2550 ได้ไปตรวจที�โรงพยาบาล  
แพทยต์รวจไม่พบเนืLองอก 

ผู้เขียนพบข้อมูลที�น่าสนใจอย่างหนึ�งกค็ือ ผู้ที�ใฝ่ในธรรม โรคภัยไข้เจ็บมักจะทุเลาเบาบาง

หรือหาย ได้เร็ว ได้มากกว่าผู้ที�ไม่ใฝ่ในธรรม  ผูป่้วยท่านนีL ก็เช่นเดียวกนั เป็นผูที้�เพ่งเพียรปฏิบติั
ธรรมมานาน ผูเ้ขียนเคยได้รับความเมตตา ได้รับอาหาร ได้อาศยัที�พกั จากผูป่้วยท่านนีL อยู่เสมอ  
ในตอนที�ท่านยงัไม่เจบ็ป่วย และนบัเป็นบุญของผูเ้ขียนที�ไดมี้โอกาสตอบบุญแทนคุณท่านบา้ง 
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ชาย อาย ุ62 ปี ที�อยู ่137 ม.5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ให้ขอ้มูลวา่ เมื�อ ปี 2540
ปัสสาวะเป็นเลือด แต่ไม่มีอาการเจ็บเลย แต่ถา้เป็นได ้3 วนั เลือดไม่หยุด จะเป็นลิ�มและปัสสาวะ 
ไม่ออก ตอ้งใช้สายสวนออก ไปตรวจที�โรงพยาบาล แพทยส่์องกลอ้งทางท่อปัสสาวะ วินิจฉัยว่า
เป็นเนืLอร้าย รักษาดว้ยการจีLไฟฟ้าที�โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ�ง เสียค่าใชจ่้ายประมาณ 5 หมื�นบาท 
พอปี 2547 กลบัมาเป็นเหมือนเดิมอีกครัL ง เป็น  ๆ  หาย  ๆ   ไม่ไดไ้ปหาแพทยอี์ก รักษาดว้ยตนเอง
ดว้ยการกินหญา้ปักกิ�ง  ปลายเดือน มิถุนายน 2549 ในขณะที�เดินทางมาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ 
สวนส่างฝัน มีอาการปัสสาวะเป็นเลือด ผูป่้วยไดติ้ดต่อมาที�ผูเ้ขียน ผูเ้ขียนไดแ้นะนาํให้หาเครื�องดื�ม
หรือสมุนไพรที�มีฤทธิM เย็นกิน ผูป่้วยจึงหานํL าเฉาก๊วย ซึ� งมีฤทธิM เย็นมาดื�ม และกินฟ้าทะลายโจร
แคปซูล ปัสสาวะเริ�มใสขึLนเรื�อย  ๆ   เลือดหยุดไหลและหายเป็นปกติภายใน 4 ชั�วโมง หลงัจาก 
มาเขา้ค่ายสุขภาพได ้5 วนั ซึ� งใชอ้าหารฤทธิM เยน็ ดื�มนํL ายา่นาง กายบริหารและปรับสมดุลดว้ยหลกั  
8 อ. อาการดีขึLนมาก นาน  ๆ  จะมีเลือดออกมาเพียงเล็กนอ้ย แลว้ก็หยุดไป  เมื�อ 11 กนัยายน 2549 
ผูป่้วยใหข้อ้มูลวา่รู้สึกแขง็แรงขึLนมาก เวลาทาํงานกม้  ๆ  เงย  ๆ   ไม่รู้สึกปวดเมื�อยเหมือนเดิม 
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ตัวอย่างที� 15  

หญิง อาย ุ36 ปี ที�อยู ่พุทธสถานปฐมอโศก ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ให้ขอ้มูล
ว่า เป็นไวรัสตบัอกัเสบบี มา 10 กว่าปี เมื�อ 2-3 ปีที�ผ่านมา มีอาการปัสสาวะบ่อย คอแห้งบ่อย  
ปวดคอมานานหลายปี เป็นเริมบ่อย ลมหายใจร้อนและเป็นกอ้นที�เตา้นม  เมื�อ 1-2 เดือนที�ผ่านมา  
มีอาการใจสั�น เหนื�อย ปวดประจาํเดือนและก้มกราบพระได้ยาก  มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ  
สวนส่างฝัน เมื�อ 14 มีนาคม 2550 ใช้ธรรมชาติบาํบัด กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ 
กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลังจากครบ 5 วนัและปฏิบติัตวัต่อเนื�องได ้ 
1 เดือน ทาํให้เก็บปัสสาวะไดม้ากขึLน ปัสสาวะน้อยครัL งลง อาการคอแห้ง ปวดคอ เริม ลมหายใจ
ร้อน ปวดประจาํเดือนและการก้มกราบพระได้ยาก อาการดงักล่าวหายไป ขนคิLวมากขึLน ก้อนที� 
เตา้นมเริ�มเล็กลง ส้นเทา้แตกนอ้ยลง อาการใจสั�นและเหนื�อยนอ้ยลง 
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หญิง อายุ 36 ปี ที�อยู่ 37 ม.10 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ให้ขอ้มูลว่า เมื�อปี 
2547 ไปตรวจที�โรงพยาบาลแพทยว์นิิจฉยัวา่ ที�มดลูกเป็นเนืLองอกระยะก่อนมะเร็งระยะที� 3 มีอาการ
อ่อนเพลีย เป็นตกขาวออกเหลือง คนับริเวณช่องคลอด รักษาตวัอยู่ที�โรงพยาบาลศิริราช ดว้ยการ 
จีLด้วยขดลวดไฟฟ้า หลังจากจีL อาการเป็นปกติ แต่พอปี 2548 อาการกลบัมาเป็นอีก คือ ตกขาว  
คนัที�ช่องคลอด นํL าหนักตวัลด อ่อนเพลีย ปวดขึL นไหปลาร้า รักษาด้วยการจีL อีกครัL ง หลังจีL จะมี 
อาการตวัร้อน ปวด อ่อนเพลีย มีก้อนแข็งที�เต้านม มาเข้าค่ายสุขภาพที�ศูนย์ฝึก ฯ สวนส่างฝัน  
เมื�อ มิถุนายน 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและ 
ปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั อาการปวดเมื�อย ตวัร้อนและตกขาว 
ทุเลาลง หลงัจากกลบัไปปฏิบติัตวัต่อเนื�อง อาการก็ทุเลาตามลาํดบั วนัใดที�ออกนอกกรอบ คือไป
กินอาหารฤทธิM ร้อน เคร่งเครียดหรือใจร้อน อาการทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นอีก พอปฏิบัติตัว 
อยา่งเคร่งครัด อาการทุกอยา่งก็จะทุเลาลง 
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หญิง อาย ุ58 ปี ที�อยู ่17/1 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ใหข้อ้มูลวา่ แพทยว์ินิจฉยัวา่
เป็นมะเร็งมดลูก เป็นมา 4 ปีแลว้ เคยเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน ปฏิบติัตวัตามแนวทาง
ธรรมชาติบาํบดันีLมาตลอด สภาพร่างกายดีขึLน ดาํเนินชีวิตไดเ้หมือนคนปกติ มาเขา้ค่ายสุขภาพอีก
ครัL งที�ศูนย์ฝึก ฯ แก่นอโศก  เมื�อ 22 มิถุนายน 2550 ใช้ธรรมชาติบําบัด กินอาหารฤทธิM เย็น  
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กินนํLายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ.หลงัจากเขา้ค่ายอบรมได ้5 วนั 
อาการจุกแน่นทอ้งและอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไดห้ายไป รู้สึกเบากายสบายใจดี       
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หญิง อาย ุ49 ปี ที�อยู ่69/717 ม.6หมู่บา้นกราบดิน ต.บึงคาํพร้อย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี  
ผูป่้วยเนืLองอกในสมอง หมดเงินเป็นลา้นในการรักษาโรค

 เมื�อมาเขา้ค่ายสุขภาพ ร่างกายดีขึLน จนหยดุยาได้

 
ให้ขอ้มูลว่า มีอาการครัL งแรกเมื�อ 7 มิถุนายน 2549 ชักและหมดสติอยู่ประมาณ 5 วนั 

แพทย์จึงได้เอกซ์เรยแ์ละตรวจด้วยคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า  วินิจฉัยว่าเป็นเนืLองอกในสมองซีกซ้าย 
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร ความดันโลหิตสูงกินยาลดความดันมาประมาณ 1 ปี  
หลงักินยาลดความดนัวดัค่าได ้130/90 มิลลิเมตรปรอท เป็นแผลสะเก็ดเงินมาประมาณ 4 ปี อารมณ์
ผนัผวนโดยไม่มีสาเหตุวนัละ 2-3 ครัL ง ความคิดไม่ปะติดปะต่อ ร้อนวูบวาบตามตวั มาเขา้ค่าย
สุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  เมื�อ 23 พฤษภาคม 2550 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็  
กินนํLายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ.หลงัจากเขา้ค่ายอบรมได ้5 วนั 
แผลสะเก็ดเงินหายสนิท แมไ้ม่ต้องกินยาลดความดนัโลหิต ก็วดัค่าได้ 130/90 มิลลิเมตรปรอท  
ซึ� งปกติถ้าไม่กินยาความดันโลหิตก็จะมากกว่านีL  อาการอารมณ์ผนัผวนและอาการร้อนวูบวาบ
หายไป สมองสามารถคิดปะติดปะต่อไดดี้ขึLนมาก 

 
ตัวอย่างที� 19  
หญิง (อาจารยส์รรพร) หมู่บา้นศรีษะอโศก ต.กระแชง อ.กณัทรลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ  

ผูป่้วยคอพอกเป็นพิษและเนืLองอกที�มดลูก หมอนดัผา่ตดั
มาเขา้ค่าย ปฏิบติัตวัต่อเนื�อง ๑ เดือน ไปตรวจที�

โรงพยาบาล ร่างกายปกติ ไม่ตอ้งผ่าตดั

 
ให้ขอ้มูลวา่ มีอาการคอบวมโต ออกร้อนตามตวั ปวดในช่องทอ้ง ถา้กินอาหารฤทธิM ร้อน 

เช่น นํL ามนัรําขา้ว อาการออกร้อนจะเป็นมากขึLนและคอก็จะบวมโตมากขึLน ไปตรวจที�โรงพยาบาล
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แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นคอพอกเป็นพิษ ตรวจอุลตร้าซาวด์พบเนืLองอกในมดลูก แพทย์จึงนัดผ่าตดั 
ทัLงคอพอกและเนืLองอกมดลูก ผูป่้วยไม่อยากผ่าตดั จึงมาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  
เมื�อ ปี 2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุล
สุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลังจากเข้าค่ายได้ ปฏิบติัตวัอย่างต่อเนื�อง 3 เดือน คอที�พองโตยุบลง 
เป็นปกติ ไปตรวจที�โรงพยาบาล แพทย์บอกว่า ตรวจไม่พบคอพอกเป็นพิษและไม่พบเนืLองอก 
ที�มดลูก 

  
ตัวอย่างที� 20 
ชาย อาย ุ53 ปี (วา่ที�ร้อยตรีพิเชษฐ ์กมลศิลป์) อ.บา้นไผ ่จ.ขอนแก่น 

   
ใหข้อ้มูลวา่ ไปตรวจที�โรงพยาบาล แพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นภูมิแพ ้มีอาการเหนื�อยเพลีย มกัมี

เสมหะเมื�ออากาศเปลี�ยนแปลง เป็นมา 27 ปี มีโรคที�แพทยว์ินิจฉัยเพิ�มเติมก็คือ มีเอนไซม์เกี�ยวกบั
ตบัหลั�งสูงกวา่ปกติ ตบัอกัเสบ ตบัแข็ง มะเร็งตบัระยะสุดทา้ย (แพทยแ์จง้เมื�อ 17 พ.ค.2550) มาเขา้
ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ  แก่นอโศก  เมื�อ 22 มิถุนายน 2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ 
กินนํLายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรมได ้5 วนั 
อาการจามไอและมีเสมหะในช่วงกลางคืนลดลง  แต่ในช่วงเช้ายงัมีเหมือนเดิมคือมีเสมหะและ 
นํL ามาก มาอุดตนัหลอดลมเป็นบางช่วง อาการบวมที�ขาทัLงสองข้างซึ� งเป็นเรืL อรังมานาน กินยา 
แผนปัจจุบนัและสมุนไพรมาตลอดก็ไม่หาย แต่พอมาเขา้ค่ายสุขภาพไดท้ดลองหยุดยาทุกอยา่งและ
ปฏิบติัตวัอยา่งเคร่งครัด อาการบวมลดลงประมาณ 90%  แต่เดิมลุกปัสสาวะ คืนละ 7-8 ครัL ง ลดลง
เหลือเพียงคืนละ 1 ครัL ง ร่างกายมีพลงั ไม่เหนื�อย หายใจอิ�มตลอด รู้สึกเบากายสบายตวั 

 
ตัวอย่างที� 21  
หญิง อาย ุ58 ปี ที�อยู ่พุทธสถานสีมาอโศก อ.เมือง จ.นครราชสีมา ให้ขอ้มูลวา่ มีกอ้นเนืLอ

งอกที�เตา้นม มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  เมื�อ 18 สิงหาคม 2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั 
กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจาก
เขา้ค่ายอบรม 1 เดือน เนืLองอกก็ยบุหายไป 
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ตัวอย่างที� 22  

หญิง อายุ 42 ปี พุทธสถานทักษิณอโศก อ.เมือง จ.ตรัง เมื�อปี 2526 ให้ข้อมูลว่า 
ประจาํเดือนมา 15 วนั ปี 2536 ประจาํเดือนมา 28 วนั หยุด 2 วนั มาอีก 15 วนั ปี 2547 ประจาํเดือน
มา 87 วนั ปี 2548 ไปตรวจที�โรงพยาบาล แพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเยื�อบุโพรงมดลูกระยะ 2 ได้
รักษาดว้ยการกินอาหารเสริม วิตามินเสริมทัLงของจีนและยุโรปจาํนวนมาก มีอาการช็อคเลือด จาก
การสูญเสียเลือดประจาํเดือนจาํนวนมากติดต่อกนั 6-7 ชั�วโมง รับเลือดที�โรงพยาบาล แพทยน์ัด
ผา่ตดัและนดัใหเ้คมีบาํบดั ผูป่้วยไม่พร้อมที�จะใชว้ิธีดงักล่าว มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  
เมื�อ 24 พฤษภาคม 2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะกายบริหารและ
ปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. ผลก็คือ ประจาํเดือนเลื�อนระยะออกไป 4 สัปดาห์ ภายในเดือน
แรก ปริมาณลดนอ้ยลงกวา่เดิมสูญเสียเพียง 6-7 วนั ช่วงห่างของประจาํเดือนห่างนานถึง 7 สัปดาห์ 
ในช่วง 7 เดือนที�ปฏิบติัตวัตามแนวทางของค่ายสุขภาพ ประจาํเดือนมาเพียง 4 ครัL ง  ๆ  ละ 6-7 วนั 
รู้สึกสุขภาพดีขึLนมาก 

 

กลุ่มปัญหาเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลอืดและหัวใจ 

ตัวอย่างที� 23   
หญิง อายุ  56ปี (นางถวิล สุวะไกร) 23 ม.5 บ้านหนองเม็ก ต. คึมใหญ่ อ.เมือง  

จ.อาํนาจเจริญ ให้ขอ้มูลว่า เป็นเบาหวานมาประมาณ 30ปี ทัLงกินยาและฉีดยา คุมนํL าตาลมาตลอด  
มีอาการเหนื�อยอ่อนเพลีย ไม่สามารถทาํงานหนกัได ้ มาตลอดไม่ตํ�ากวา่ 25 ปี มาเขา้ค่ายสุขภาพที�
ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 16 ตุลาคม 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL าย่านาง 
โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วยหลกั 8 อ. หลงัจากปฏิบติัตวัได้ 3 วนั รู้สึกสดชื�น 
กระปรีL กระเปร่า มีกาํลงั ตดัสินใจงดยากินและยาฉีด ไปตรวจที�โรงพยาบาล นํL าตาลขึLน 300mg/dl 
แพทย์แนะนําให้ฉีดยาต่อ ผูป่้วยฉีดยาต่ออีก 1 วนั หลังจากนัL นก็ไม่กินยาและไม่ฉีดยาอีกเลย 
หลงัจากปฏิบติัตวัต่อเนื�องได ้15 วนั ไปตรวจที�โรงพยาบาล พบค่านํL าตาล 130mg/dl สภาพร่างกาย
ผูป่้วยดีมาก สามารถทาํไร่ทาํนาเองได ้ซึ� งประมาณ 30 ปีที�ผ่านมา เดินไปไร่ไปนาแทบไม่ไดเ้ลย 
ตอ้งให้ผูอื้�นทาํไร่ทาํนาแทนมาตลอด ตัLงแต่จบค่ายสุขภาพจนถึงปัจจุบนั (พ.ค.2550) นางถวิลได้
ปฏิบติัตวัปรับสมดุลสุขภาพอยา่งต่อเนื�อง ก็ไม่ไดใ้ช้ยากินและยาฉีดควบคุมเบาหวานอีกเลย แต่ก็
ไปตรวจตามแพทยน์ดัทุกครัL งและนํLาตาลก็ปกติทุกครัL ง    
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ตัวอย่างที� 24   
ชาย อายุ 69 ปี ที�อยู่ 26/2 ม.6 บ.นายม ต.นายม อ.เมือง จ.อาํนาจเจริญ ให้ข้อมูลว่า  

เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคกระเพาะอาหาร มา 7 ปี กินยาแผนปัจจุบันของ
โรงพยาบาล มา 6 ปี โรคไม่ทุเลาลง จึงหยุดยาและรักษาดว้ยการควบคุมอาหารดว้ยตนเองมา 1 ปี 
โรคก็ทุเลาลงได้บ้าง พอมาเข้าค่ายสุขภาพที�ศูนย์ฝึก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 9 พฤษภาคม 2550  
ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย 
หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั นํL าตาลในเลือดจากก่อนเขา้ค่าย 133 mg/dl  ลดลงเหลือ 113 mg/dl 
ความดนัโลหิตจากก่อนเขา้ค่าย 150/100มิลลิเมตรปรอท เหลือ 130/80มิลลิเมตรปรอท อาการปวด
กระเพาะอาหารก็ทุเลาลง  รู้สึกเบาเนืLอ เบาตวัมากขึLน 

 

ตัวอย่างที� 25   
หญิง อายุ  70ปี 67 ต.พัทลุง ต.บ่อบาง อ.เมือง จ.สงขลา ให้ข้อมูลว่า  ไปตรวจ 

ที�โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่า เป็นความดันโลหิตสูง หัวใจโต และเป็นโรคเก๊าท์ เป็นมา 8 ปี  
มีอาการ เหนื�อยอ่อนเพลีย หูตึง คนัตาและทอ้งผูกร่วมด้วย กินยาแผนปัจจุบนัมาตลอด อาการ 
ไม่ทุเลาลง มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 9 พฤษภาคม 2550 ใช้ธรรมชาติบาํบดั 
กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจาก
ครบ 5 วนั ผูป่้วยมีกาํลงัมากขึLน อาการต่าง  ๆ  ทุเลาลง ความดนัโลหิต จากก่อนเขา้ค่าย 180/110
มิลลิเมตรปรอท ลดลงเหลือ 130/100มิลลิเมตรปรอท 

 

ตัวอย่างที� 26  
หญิง อายุ 68 ปี (แม่ดว้ง สายเบาะ) ที�อยู ่หมู่บา้นศีรษะอโศก ต.กระแชง อ.กณัทรลกัษณ์ 

จ.ศรีสะเกษ  
ผูป่้วยเบาหวานและความดนัโลหิตสูง 

ร่างกายดีขึLนจนหยดุยาได้

 
ให้ขอ้มูลว่า เป็นเบาหวานมา 3 ปี กินยาแผนปัจจุบนัของโรงพยาบาลมาตลอด มีอาการ

บา้นหมุน วิงเวียน เหนื�อยอ่อนเพลีย เป็นประจาํ ผูป่้วยบอกว่ารู้สึกทุกข์ทรมานมาก เวลามีอาการ 
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ทีไรมนับีบหัวใจเหมือนใจจะขาด (ผูป่้วยมกักินขา้วเหนียวและของหวานมาก ซึ� งมีฤทธิM ร้อนและ
เป็นต้นเหตุของเบาหวาน) มาเข้าค่ายสุขภาพที�ศูนย์ฝึก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 9 พฤษภาคม 2550  
ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย 
หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั อาการไม่สบายทัLงหมดหายไป รู้สึกสดชื�น สบายตวั เบาตวั มีเรี�ยวแรง
กาํลงั จากนํL าตาลในเลือดก่อนเขา้ค่าย 200 mg/dl ลดลงเหลือ 160 mg/dl ผูป่้วยไดต้ดัสินใจงดยา
เบาหวานและปฏิบติัตวัอย่างเคร่งครัดต่อเนื�องเป็นเวลา 1 เดือน ผลนํL าตาลในเลือดลดลงเหลือ 
136mg/dl และเส้นเลือดขอดที�เป็นมานานที�ขาก็ยบุเล็กลงจนเหลือนอ้ยมาก 

 
ตัวอย่างที� 27   
หญิง อาย ุ60 ปี ที�อยู ่242 /1 ม.6 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อาํนาจเจริญ ให้ขอ้มูลวา่ แพทยว์ินิจฉยัวา่

เป็นเบาหวาน เป็นมา 18 ปี มีอาการวิงเวียน เหนื�อยอ่อนเพลีย ง่วงนอนกลางวนั หิวบ่อย กินยาและ
ฉีดยาควบคุมเบาหวานของโรงพยาบาลมาตลอด มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ  
19 กรกฎาคม 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและ 
ปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 3 วนั ไม่มีอาการวิงเวียน ไม่ง่วงนอน
กลางวนั รู้สึกเบาตวัและสดชื�น ค่านํLาตาลในเลือด ก่อนอบรม 138 mg/dl หลงัอบรมลดลงเหลือ 119 
mg/dl 

 

ตัวอย่างที� 28   
หญิง อายุ 77 ปี ที�อยู่ 182/11 อ.พระปฐมเจดีย ์จ.นครปฐม ให้ขอ้มูลว่า แพทยว์ินิจฉัยว่า

เป็นความดนัโลหิตสูง เป็นมาประมาณ 12 ปี ปวดขอ้เข่า เวลาเดินรู้สึกเจ็บและตึงใตเ้ข่า เวลากา้วขา
เดินและยกขาสูงจะไม่มีแรงและล้มง่าย ถ่ายปัสสาวะกระปิดกระปรอย ปัสสาวะบ่อยและกลัLน 
ไม่ค่อยอยู ่มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 23 พฤษภาคม 2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั 
กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจาก
เข้าค่ายอบรม 5 วนั ความดันโลหิตจากวนัแรก 160/90 มิลลิเมตรปรอท ลดลงเหลือ 120/80 
มิลลิเมตรปรอท ไม่มีอาการปวดหวั การขบัถ่ายปกติดีมาก อาการผิดปกติของการปัสสาวะหายไป
จนเขา้สู่ภาวะปกติแลว้ ส่วนอาการขอ้เข่าปวดยงัไม่ทุเลา 
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ตัวอย่างที� 29  ชาย อาย ุ72 ปี ที�อยู ่4 ม.5 ต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อาํนาจเจริญ   
ผูป่้วยเบาหวานนํL าตาล ๓๐๐mm/dl 

มาเขา้ค่ายสุขภาพ ปฏิบติัตวัเคร่งครัดต่อเนื�อง ๑ เดือน
นํL าตาลปกติ หยดุยาไดแ้ลว้

 
ใหข้อ้มูลวา่ แพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นเบาหวาน เป็นมา 1 ปี โดยตรวจที�โรงพยาบาลพบนํL าตาล

ในเลือด 300 mm/dl  มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  เมื�อ กนัยายน 2549 ใชธ้รรมชาติ
บาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลกั 8 อ. 
หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 1 เดือน ไดง้ดยาเบาหวาน ผลตรวจนํL าตาลในเลือด 133 mm/dl มีความสดชื�น 
เบาตามเนืLอตวั มีกาํลงัในการทาํงานมากขึLน ตลอดระยะเวลา 1 ปีที�งดยาเบาหวาน ได้ปฏิบติัตน 
อยา่งเคร่งครัด ตรวจนํL าตาลในเลือดตามแพทยน์ดัทุก 3 เดือน พบวา่ นํL าตาลในเลือด อยูใ่นช่วง 90-
130 mm/dl ซึ� งก็ถือวา่อยูใ่นเกณฑป์กติ ร่างกายก็มีสภาพปกติดี 

เมื�อประมาณกลางปี พ.ศ.2550 มีอาการทอ้งเสียถ่ายอุจจาระเหลวบ่อยครัL งติดต่อกัน  
2 สัปดาห์ ไปตรวจที�โรงพยาบาล แพทยเ์จาะเลือดตรวจ พร้อมกบัเอ็กซ์เรยแ์ละอุลตราซาวด์ พบ 
เนืLองอกที�ลาํไส้ใหญ่ ขนาดประมาณ 3x3 เซนติเมตร แพทยว์ินิจฉยัวา่เป็นมะเร็ง พร้อมกบันดัผา่ตดั 
ผูป่้วยไม่อยากผ่าตดั จึงปรับสมดุลสุขภาพด้วยหลัก 8 อ. หลังจากที�ทาํเคร่งครัดได้ 2 สัปดาห์  
ในขณะที�ถ่ายในห้องนํL า ได้ยินเสียงดังพลัL ว มีความรู้สึกเหมือนก้อนนัLนแตกหลุดออกมา กลิ�น 
เหมน็เน่าอยา่งแรงจนตนเองแทบทนกลิ�นนัLนไม่ได ้ลกัษณะเป็นนํL าสีดาํ กลิ�นและลกัษณะไม่เหมือน
อุจจาระทั�วไป หลงัจากนัLนรู้สึกสบายตวัและถ่ายอุจจาระเป็นก้อนโตตามปกติ ซึ� งเป็นครัL งแรก 
ในรอบ 10 ปี (แต่เดิมถ่ายผิดปกติมาตลอดคือลกัษณะอุจจาระลีบเรียวเล็กต่อเนื�องทุกวนัมา 10 ปี) 
สภาพร่างกายปกติ ไม่ตอ้งรับการผา่ตดั       

 
ตัวอย่างที� 30  
หญิง อายุ 62 ปี ที�อยู ่41 ม.3 ต.บา้นคอน อ.เมือง จ.ตรัง ให้ขอ้มูลว่าแพทยว์ินิจฉยัวา่เป็น

ลิLนหัวใจรั�ว มีอาการเหนื�อยอ่อนเพลีย หายใจไม่เต็มปอด หัวร้อน เป็นมา 1 ปี  มาเขา้ค่ายสุขภาพ 
ที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  เมื�อ 1 พฤษภาคม 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL า
ยา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 9 วนั อาการ
เหนื�อยอ่อนเพลียไม่ปรากฏ รู้สึกตัวเบาโล่ง การหายใจเป็นปกติ หายใจได้ลึก มีความสบาย 
ในร่างกายเหมือนกบัตอนที�ยงัไม่เป็นโรคลิLนหวัใจรั�ว  
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ตัวอย่างที� 31   
หญิง อายุ 65 ปี ที�อยู่ 11 ม.1 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อาํนาจเจริญ ให้ขอ้มูลวา่เป็นเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง มาประมาณ 4 ปี มีอาการวิงเวียน เป็นประจาํ มาเข้าค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ  
สวนส่างฝัน เมื�อ 9 พฤษภาคม 2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กาย
บริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั อาการวงิเวยีนทุเลาลงมาก 
รู้สึกเบาตวั สบายตวัขึLนมาก นํL าตาลในเลือดก่อนเขา้ค่าย 226 mm/dl หลงัเขา้ค่าย ลดลงเหลือ 145 
mm/dl ความดนัโลหิต ก่อนเขา้ค่าย 140/90 mmHg หลงัเขา้ค่าย ลดลงเหลือ 140/80mmHg (ผูป่้วย
รายนีLทดลองหยดุยาควบคุมเบาหวานและความดนัโลหิตสูง ทัLงก่อนและหลงัเขา้ค่าย) 

 
กลุ่มปัญหาหลกัภูมิแพ้ 
ตัวอย่างที� 32   
หญิง อาย ุ37 ปี (อาจารยก์ญัญารัตน์ จุฬาลม) ที�อยู ่140ม.5 บ.โนนคอ้ทุ่ง ต.โพนเมืองนอ้ย 

อ.หวัตะพาน จ.อาํนาจเจริญ  
ผูป่้วยภูมิแพห้อบหืดพ่นยาทุกวนัมา ๕ ปี

ใชแ้นวทางของค่ายสุขภาพ ๓ เดือน
 ร่างกายปกติ ไม่ตอ้งพ่นยาแลว้

 
ผูป่้วยมาที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อวนัที� 4 สิงหาคม 2549 ให้ขอ้มูลวา่ มีอาการหอบหืด 

หายใจไม่เตม็อิ�ม เป็นมา 5 ปี อาการกาํเริบหนกัมากขึLน จนตอ้งใชย้าขยายหลอดลมพ่นทุกวนั อาการ
จะเป็นหนักมากขึLน ถ้าโดนฝุ่ น โดนเกสร หรือช่วงกลางดึก ฤดูหนาว จะเป็นบ่อยมากขึLน รักษา 
แผนปัจจุบันที�โรงพยาบาล มา 5 ปี  อาการทรง  ๆ   ทรุด  ๆ   หลังจากที�ปรับสมดุลตาม 
แนวธรรมชาติบาํบัด โดยการพยายามลดอาหารที�มีฤทธิM ร้อน กินนํL าย่านาง กายบริหาร-โยคะ  
สวนล้างลาํไส้ใหญ่ ด้วยย่านาง ใบเตยและกาแฟสลับกัน เมื�อวนัที�  21 มีนาคม 2550 ผูป่้วยมา 
ที�สวนส่างฝัน ให้ข้อมูลว่า หลังจากที�เริ� มปฏิบติั สภาพร่างกายดีขึLนตามลาํดบั ได้พ่นยาน้อยลง 
เรื�อย  ๆ   จนเดือนก.พ.-มี.ค. 2550 ที�ผา่นมา ไม่ไดพ้น่ยาขยายหลอดลมอีกเลย  
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ตัวอย่างที� 33   
ชาย อาย ุ47 ปี ที�อยู ่201/32 ม.17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

 
 
ใหข้อ้มูลวา่ มีอาการคนัตามขา โดยที�ไม่มีตุ่มหรือผื�น จะคนัช่วงตี 2 -4 หรือช่วงที�มีอากาศ

ร้อนอบอา้ว เป็น  ๆ  หาย  ๆ   เรืL อรังมา ประมาณ 10 ปี มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน 
เมื�อ 25 เมษายน 2550 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและ
ปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั อาการคนัหายไป เบาตวั มีกาํลงัและมีอารมณ์ดี 

ต่อมามีอาการเหงือกอกัเสบบวม เจบ็เวลาแปรงฟัน เป็นมา 3 สัปดาห์ จึงมาเขา้ค่ายสุขภาพ
อีกครัL งที�ศูนย์ฝึก ฯ  แก่นอโศก  เมื�อ 22 มิถุนายน 2550 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น  
กินนํLายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ.หลงัจากเขา้ค่ายอบรมได ้4 วนั 
อาการบวมยบุลง แปรงฟันไม่เจบ็ เบาตวั ขบัถ่ายดีมาก 

 
ตัวอย่างที� 34   
หญิง อาย ุ20 ปี ที�อยู ่149/156ม.9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ไดใ้ห้ขอ้มูลเมื�อ

วนัที� 9 มิถุนายน 2550ว่า เดิมเป็นโรคภูมิแพ ้ในช่วงตื�นนอนจะอ่อนเพลียและไม่สดชื�น มีนํL ามูก  
คัดจมูก คันตา (คันมาก ๆ) ปวดตามกล้ามเนืL อ วิง เวียนบ่อย เป็นลมหมดสติไม่ รู้ตัวบ่อย  
อารมณ์แปรปรวนง่าย ตอ้งกินยาแกภู้มิแพ ้สูดยากนัหอบบ่อย  ๆ   เป็นประจาํ เวลามีประจาํเดือน 
จะปวดทอ้งมาก จนตอ้งกินยาบรรเทาปวดในทุก  ๆ  ครัL งที�เป็นรอบเดือน อาการทัLงหมดเป็นเรืL อรัง
มา 7 ปี รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันมาตลอด ก็ไม่หาย เมื�อวนัที�  3 พ.ค. 2550 ได้ไปเรียนรู้ 
การปรับสมดุลสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน แลว้กลบัมาทาํต่อเนื�องที�บา้น ดว้ยการดื�มนํL ายา่นาง  
กินอาหารฤทธิM เยน็ อาการต่าง  ๆ  ที�เป็นหายไปภายใน 1 สัปดาห์ หลงัจากปฏิบติัตวัต่อเนื�อง สุขภาพ
ดีขึLนอย่างเห็นไดช้ดัดีขึLนมาก ๆ ทัLงสุขภาพกายและใจทัLงยงัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลต่อไปยงัเพื�อน  ๆ   ที�
ป่วยลกัษณะเดียวกนั หลายคนที�ไดรั้บคาํแนะนาํแลว้นาํไปปฏิบติั ต่างกลบัมาขอบคุณในคาํแนะนาํ 
วนันีL ขา้พเจา้ไม่ต้องกินยาแก้ภูมิแพ ้และไม่ต้องทุกข์ทรมานร่างกายอีกแล้ว ขอขอบพระคุณใน 
ความเมตาของคุณหมอเขียว ที�ช่วยใหข้า้พเจา้มีสุขภาพที�ดีในวนันีL  ลงชื�อ พรรษมน เรืองวรเวทย ์
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ตัวอย่างที� 35   
หญิง อายุ 50ปี ที�อยู่ 274 ธํารงประสิทธิM  อ.เมือง จ.นครพนม ให้ข้อมูลว่า มีอาการแพ้

อากาศ ถา้อากาศเปลี�ยนจะเป็นหวดั ไอ (เวลาอาบนํLาก็ไอ) นํLามูกไหล หลอดลมอกัเสบ หายใจติดขดั 
จมูกจะหายใจได้ข้างหนึ� ง อีกขา้งหนึ� งหายใจไม่ออก เป็นเรืL อรังมา 5 ปีแล้ว ก่อนเข้าค่ายอบรม  
ก็ไอต่อเนื�องมา 10วนั ไอต่อเนื�อง ทัL งวนัทัL งคืน รู้สึกเครียดมาก มาเข้าค่ายสุขภาพที�ศูนย์ฝึก ฯ  
สวนส่างฝัน เมื�อ 14 มีนาคม 2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL าย่านาง โยคะ-กาย
บริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 2 วนั อาการไอทุเลาลงมาก พอ
วนัที� 3 และ 4 อาการไอก็หายไป จิตใจดี ไม่เครียด 

 

ตัวอย่างที� 36  
หญิง อายุ 38 ปี ที�อยู่ 117 ม.11 ต.ดงบงั อ.ลืออาํนาจ จ.อาํนาจเจริญ ให้ข้อมูลว่า เมื�อ

ปลายปี  2548 มีอาการผื�นลมพิษเป็นทุกวัน หลังอาบนํL า ช่วงเย็นต้องใช้ยากินและยาทา 
แผนปัจจุบนัเป็นประจาํ มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 6-8 กุมภาพนัธ์ 2549 ใช้
ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย 
หลกั 8 อ. ในวนัแรกของการเขา้ค่าย หลงัอาบนํL าช่วงเยน็ เป็นผื�นแต่ผื�นไม่ขยาย  หลงัจากเขา้ค่าย
อบรม ได ้2 วนั หลงัอาบนํLาช่วงเยน็ก็ไม่มีผื�นคนัและรู้สึกเบาเนืLอเบาตวัขึLน 

 

ตัวอย่างที� 37   
หญิง อายุ 40 ปี ที�อยู่ พุทธสถานศีรษะอโศก ต.กระแชง อ.กณัทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ   

ให้ข้อมูลว่า เป็นโรคภูมิแพม้าประมาณ 2 ปี มีอาการเวลาอากาศเย็น จะจามติดต่อกนั นํL ามูกใส 
ไหลออกมาตลอด เวลาได้กลิ�นสารเคมี เช่นนํL าหอม จะปวดมึนหัว ก่อนเขา้ค่ายสุขภาพ มีอาการ
วิงเวียน หน้ามืด จะเป็นมากเวลาที�ตอ้งก้ม  ๆ  เงย  ๆ   ความดนัโลหิตตํ�า 70/40 มิลลิเมตรปรอท  
มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  เมื�อ 18 สิงหาคม 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหาร
ฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลังจากเข้า 
ค่ายอบรม 5 วนั อาการภูมิแพทุ้เลาลงมาก นํL ามูกเริ�มหยุดไหล หายใจโล่งขึLน อาการหนา้มืดวิงเวียน
หายไป วดัความดนัโลหิตได ้100/70 มิลลิเมตรปรอท ซึ� งเป็นความดนัที�ปกติ 

 

ตัวอย่างที� 38   
หญิง อายุ 53 ปี ที�อยู่ 61/28 ซ.สุวรรณประสิทธิM  คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ให้ข้อมูลว่า  

มีอาการทอ้งเสียบ่อย มีผื�นคนับริเวณลาํคอและไหล่ทัLงสองขา้ง นอนหลบัยาก มกัตื�นตอนเที�ยงคืน
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ถึงตี 1 เป็นประจาํ ไอมีเสมหะขน้เหนียว สีขาวและเหลือง เชา้กลางวนัเยน็และก่อนนอน วนัละ 5-8 
ครัL ง เป็นเรืLอรังต่อเนื�องมาประมาณ 8 ปี รักษากบัแพทยทุ์กแผน เสียค่าใชจ่้ายในการรักษา ประมาณ 
1 ลา้นบาท แต่อาการก็ไม่หายขาด มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  เมื�อ 24 พฤษภาคม 
2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพ
ด้วย หลัก 8 อ. ผลก็คือ 3 วนัแรกสบายผิว ไม่มีอาการผื�นคัน รู้สึกถ่ายท้องได้ตามปกติ ไม่มี 
อาการทอ้งเสียอีก อาการไม่สบายอื�น  ๆ  ก็ทุเลาลงมาก 

 

ตัวอย่างที� 39   
หญิง อาย ุ48 ปี ที�อยู ่65-67 ถ.สถลมาร์ด อ.วาริน ฯ  จ.อุบล ฯ   

 
ให้ขอ้มูลวา่ เป็นภูมิแพ ้มีผื�นคนัที�มือและแขน เป็น  ๆ  หาย  ๆ   บางครัL งเป็นทัLงตวั เวลา 

ที�กินปลาร้าจะกาํเริบเร็วและมากขึLน เป็นมา 10 กว่าปี มีอาการทอ้งอืด มีกรดแก๊ส มกัเรอ เป็นมา
ประมาณ 3 ปี ทอ้งผกู ปวดหลงั ปวดขา เป็นมา 18 ปี มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 
23 พฤษภาคม 2550 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและ 
ปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั อาการทุกอย่างทุเลาลงมาก สิ� งที� 
น่าแปลกก็คือ วนัที� 2 ของค่าย มีประจาํเดือนมาและมาดีมาก(แต่ก่อนประจาํเดือนมาไม่ค่อยสะดวก) 
รู้สึกเบาตวัดี       

 

กลุ่มปัญหาหลกัที�ทางเดินอาหาร 

ตัวอย่างที� 40  
หญิง อายุ 44 ปี 220 ม.2 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อาํนาจเจริญ ให้ขอ้มูลว่า เป็น

ริดสีดวงทวาร ภูมิแพ ้ปวดไซนัส ปวดหัว ตน้คอ ไหล่ สะบกั แขน และขา มาเขา้ค่ายสุขภาพที� 
ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 25 เมษายน 2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง 
โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั ริดสีดวงทวารยุบลง  
ไม่มีอาการปวดไซนสั อาการปวดตามที�ต่าง  ๆ  ทุเลาลง 
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ตัวอย่างที� 41   
นกับวชชาย อาย ุ59 ปี พุทธสถานปฐมอโศก ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ท่านได้

ใหข้อ้มูลวา่ โดยปกติแลว้จะฉนัผกัฤทธิM เยน็วนัละประมาณ 1 กาํมือ พอถึงฤดูหนาวเขา้ใจวา่ตอ้งกิน
อาหารฤทธิM ร้อน เพื�อสู้ความหนาวเยน็ จึงฉนัอาหารรสจดั ทัLงหวานมนัเค็ม ผลก็คือ รู้สึกร้อนวบูวาบ
ทั�วร่างกาย ทอ้งอืด ลมจุกในทอ้ง ซึ� งอาการทอ้งอืด ลมจุกนัLน ปกติแลว้ เป็นอาการของภาวะเยน็เกิน 
แต่อาการของท่านนกับวชรูปนีL  เกิดจากภาวะร้อนเกินที�ตีกลบัเป็นเยน็ จึงตอ้งใชฤ้ทธิM เยน็ในการแก ้
ที�ตน้เหตุเป็นหลกั มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 27 มกราคม 2550 ใช้ธรรมชาติ
บาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํLายา่นาง-อ่อมแซบ-ใบเตย เพียงวนัแรก อาการร้อนวบูวาบในร่างกาย
ก็หายไป ร่างกายกลบักลายเป็นอบอุ่นสบาย อาการทอ้งอืด ลมจุกก็ทุเลาลง 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า แม้จะเป็นฤดูหนาว ก็ไม่ได้หมายความว่า เราต้องกินอาหาร 
ฤทธิM ร้อนอยา่งเตม็ที� เราควรกินแบบที�เรารู้สึกสบายตวัไปเรื�อย  ๆ  ก่อน จนเริ�มมีความรู้สึกไม่สบาย
ตวัจากความเยน็ เราก็ค่อยเพิ�มอาหารที�มีฤทธิM ร้อน ในปริมาณที�พอเหมาะที�เรารู้สึกสบายตวั 

 

ตัวอย่างที� 42   
นกับวชชาย อายุ 48 ปี พุทธสถานศีรษะอโศก ต.กระแชง อ.กณัทรลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ  

ให้ขอ้มูลว่า มีอาการทอ้งอืด มีกลิ�นเหม็นออกมาทางปากและทางลมหายใจ ปวดเมื�อยตามเนืLอตวั 
เป็นเรืL อรังมาประมาณ 10ปี ทดลองฉันสมุนไพรเผ็ดร้อนและแก้ด้วยวิธีการต่าง  ๆ  หลายวิธี 
มาตลอด 10ปี อาการก็ไม่ดีขึLน มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 2 มกราคม 2550  
ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย 
หลัก 8 อ. อาการเริ� มดีขึL นตัL งแต่วนัแรก อาการท้องอืด กลิ�นเหม็นในช่องปากและลมหายใจ  
ปวดเมื�อยตามเนืLอตวั เริ�มทุเลาลงและหายไปจนร่างกายเขา้สู่ภาวะปกติ หลงัจากที�ปฏิบติัตวัต่อเนื�อง 
ประมาณ 1 เดือน 

 

ตัวอย่างที� 43   
ชาย อาย ุ65 ปี (พอ่ลี เหมมะ) ที�อยู ่163 ม.18 ต.จานลาน อ.พนา จ.อาํนาจเจริญ   

ผูป่้วยจุกเสียดแน่นทอ้งคลื�นไส้อาเจียน รักษาที�คลินิกและ
โรงพยาบาล อาการไม่ดีขึLน เขา้ค่าย ๑ วนัอาการทุเลา
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ใหข้อ้มูลวา่ มีอาการแสบทอ้ง คลื�นไส้ วงิเวยีน มีไขต้ ํ�า  ๆ   กินอาหารเขา้ไปก็อาเจียนออก 
เป็นได ้2 วนั ไปหาแพทยที์�คลินิก แพทยบ์อกวา่เป็นโรคกระเพาะ ไดฉี้ดยาและให้ยามากิน กินยาได ้
1 สัปดาห์ อาการก็ไม่ดีขึLน จึงไปโรงพยาบาล ไดย้ารักษาโรคกระเพาะมากินอีก 1 สัปดาห์ อาการ 
ไม่ดีขึLน ต่อมาอีก 3 วนั อาการยิ�งทรุดหนกัลงไปเรื�อย  ๆ   จนถึงขัLนกินขา้วไม่ได ้ มาเขา้ค่ายสุขภาพ
ที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 29 มกราคม 2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง 
โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลกั 8 อ. อาการเริ�มทุเลาภายใน 1 วนั และอาการ 
ไม่สบายทัLงหมดก็หายไป หลงัจากที�ปฏิบติัได ้3 วนั  

 

ตัวอย่างที� 44   
หญิง อาย ุ59 ปี ที�อยู ่ชุมชนเพชรผาภูมิ จงัหวดักาํแพงเพชร ให้ขอ้มูลวา่มีอาการปวดเมื�อย 

นอนไม่ค่อยหลับ ท้องเป็นเถาดาน เป็นมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ถ้าใช้ไม้กดท้องก็พอทุเลาได้แต่ 
ก็ไม่หายขาด มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศีรษะอโศก เมื�อ 5 เมษายน 2550 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหาร 
ฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลังจากเข้า 
ค่ายอบรม ได ้7 วนั อาการปวดเมื�อยทุเลาลง นั�งฟังธรรมไดโ้ดยไม่ง่วงหลบั ทอ้งก็เป็นปกติสบายดี  

 

ตัวอย่างที� 45   
หญิง ที�อยู ่11 ม.5 ต.หนองข่า อ.ประทุมราช ฯ  จ.อาํนาจเจริญ ให้ขอ้มูลวา่ เมื�อ กรกฎาคม 

2549 มีอาการ ริมฝีปากชา เป็นอยูป่ระมาณครึ� งเดือน รู้สึกคลื�นไส้ตอนเชา้  เป็นอยู ่5-6วนั ปวดเมื�อย
กล้ามเนืLอ อ่อนเพลีย ปวดทอ้งด้านขวา ปวดมวนทั�วท้อง 2-3 ครัL ง/สัปดาห์ มาเขา้ค่ายสุขภาพที� 
ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 19 กรกฎาคม 2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง 
โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 3 วนั อาการปากชา 
คลื�นไส้ อ่อนเพลียและปวดทอ้งไดห้ายไป อาการปวดเมื�อยกลา้มเนืLอทุเลาลง           

 

ตัวอย่างที� 46  
ชาย อาย ุ40ปี ที�อยู ่44 บ.เวยีงหลวง ม.9 ต.โพนเมืองนอ้ย อ.หวัตะพาน จ.อาํนาจเจริญ  
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ให้ข้อมูลว่า มีอาการออกร้อนท้อง เป็นมา 2 ปี กินยาแผนปัจจุบันจากคลินิกแพทย ์
มาตลอด อาการเป็นหนักมากขึL นเรื� อย  ๆ   มาเข้าค่ายสุขภาพที�ศูนย์ฝึก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ  
25 เมษายน 2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง กินกลว้ยนํL าวา้ดิบก่อนอาหาร 
(กล้วย 1 ลูก แบ่งเป็น 3 ส่วน กินครัL งละ 1 ส่วน 3 เวลา ก่อนอาหาร) โยคะ-กายบริหารและ 
ปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั อาการทุเลาลงมาก ปฏิบติัตวัต่อเนื�อง
อีก 3 วนัต่อมา อาการก็หายขาด  

 

ตัวอย่างที� 47   
เด็กชาย อายุ 13 ปี 216 ถ.เอนกอาํนาจ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อาํนาจเจริญ ให้ขอ้มูลวา่ มีอาการ

เจ็บทอ้งนอ้ยดา้นขวา ไส้เลื�อนลงอณัฑะ ทาํให้ลูกอณัฑะดา้นขวาบวมโตประมาณ 4x6 เซนติเมตร 
เป็นมาได ้3 วนั มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  เมื�อ  2548 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหาร
ฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลังจากเข้า 
ค่ายอบรม อาการทุกอยา่งเริ�มทุเลาลง จนหายปวดและอณัฑะยุบบวมเป็นปกติหลงัจากที�ปฏิบติัตวั
ต่อเนื�องได ้2 สัปดาห์ 

 

ตัวอย่างที� 48   
หญิง อายุ 55 ปี ที�อยู่ 72 ม.4 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง ให้ขอ้มูลว่า มีอาการภูมิแพ ้

เป็นหวดัง่าย มีผื�นที�มือและเทา้ เป็นมาตัLงแต่เด็ก  ๆ   สมยัเรียนอยูช่ัLนประถม เป็น  ๆ  หาย  ๆ   ไดรั้บ
ยารักษากับแพทย์แผนปัจจุบันมาตลอด แค่พอทุเลาชั�วคราวแต่ไม่หายขาด จนคิดว่าเป็น 
เรื�องกรรมวิบาก ช่วงอากาศหนาวจะมีอาการผิวแตกตามนิLวมือและขอ้เทา้ทุกปี อีกโรคหนึ� งก็คือ  
มีอาการเกี�ยวกับเส้นยึด คอแข็ง ปวดที�บ่าทัL งด้านหน้าและด้านหลัง เมื�อสิงหาคม 2548 ได้ใช ้
มือกระแทกของแข็ง รู้สึกปวดที�ขอ้มือซ้ายจนชามาที�นิLวมือ จะมีอาการปวดมาก ตอนที�บิดผา้ตาก 
จบัจอบขุดดิน ตดัไมฟื้น และมีอาการเรอมาตลอด โดยเฉพาะเวลาที�กายบริหารหรือกดเส้น  มาเขา้
ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  เมื�อ มกราคม 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น  
กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลังจากเข้าค่ายอบรม 2 
สัปดาห์ รู้สึกเบาสบายตามเนืLอตวั อาการที�เรอลดลงมาก บางวนัไม่มีอาการเรอเลย อาการปวดชา 
ที�มือก็ทุเลาลงมาก อาการปากแตกก็หายดี อาการไม่สบายต่าง  ๆ  ทุเลาลงมาก สภาพร่างกาย
โดยรวมดีขึLนมาก 
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ตัวอย่างที� 49   
หญิง อาย ุ30ปี ที�อยู ่29 ม.4 ต.ศรีละกอ อ.จกัราช จ.นครราชสีมา ให้ขอ้มูลวา่มีอาการแผล

เปื� อยไหมที้�หู คอ แขนและเทา้ มีไขต้วัร้อนในช่วงบ่าย ปวดหลงั มีอาการติดขดัที�ขาหนีบ มึนหัว  
ตาพร่ามวั มีลมตีขึLนขา้งบน เรอออกเสมอ  ๆ   อ่อนเพลีย เหนื�อยง่าย พบอาการหนกัเด่นชดัมาได ้ 
3 ปี มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ มีนาคม 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหาร 
ฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่าย
อบรม 2 สัปดาห์ ร่างกายเยน็ลง หวัโล่งขึLน ตามองไดช้ดัขึLน หายใจไดโ้ล่งมากขึLน รู้สึกเบาตวั อาการ
ไม่สบายต่าง  ๆ  ก็ทุเลาลงมาก 

 

ตัวอย่างที� 50  
หญิง อายุ 33 ปี ที�อยู่ 42 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า  

มีอาการอ่อนเพลีย มกัจะเรอในช่วงเยน็ ปัสสาวะบ่อย ทอ้งผกู เป็นมาได ้2 ปี รักษาตวัเองดว้ยอาหาร
สมุนไพรเผ็ดร้อน ในปี 2548 กินอาหารที�มีเครื�องเทศมาก จนมีอาการช็อค เจ็บหัวใจ กระเพาะ
ปัสสาวะเกร็งปวด ปวดเบ่งอยากถ่ายแต่ก็ถ่ายไม่ออก หมดแรง ลมหายใจแผว่ เมื�อกดจุดลมปราณ
และกินรางจืด อาการก็ทุเลาลง รักษาด้วยสมุนไพรเผ็ดร้อนมาตลอด อาการก็ไม่ทุเลาลง มาเข้า 
ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ  มีนาคม 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น  
กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลังจากเข้าค่ายอบรม 2 
สัปดาห์ มีเหงื�อออก รู้สึกสบายตวั มีแรงทาํงาน หายใจโล่งขึLน อาการลมเรอลดลง ขบัถ่ายไดส้ะดวก 
อาการปวดหลงับริเวณบัLนเอวลดลง ผูป่้วยบอกกบัผูเ้ขียนว่า เขา้ใจวิธีอ่านอาการตนเอง รู้วิธีรักษา
ดว้ยการใชอ้าหารเป็นยา เป็นชีวติแบบพึ�งตนเอง เรียบง่าย   

จากขอ้มูลจะเห็นได้ว่า อาการลมเรอเป็นอาการร้อนเกินที�ตีกลับเป็นเย็น ทาํให้ผูป่้วย
เขา้ใจผิดวา่เป็นอาการเยน็เกิน จึงรักษาผิดทางมาตลอด อาการจึงไม่ทุเลาลง พอรักษาที�ตน้เหตุ คือ
แกภ้าวะร้อนเกิน อาการก็ทุเลาลงภายในเวลาที�ไม่นาน 

 

ตัวอย่างที� 51  
หญิง อายุ 52 ปี พุทธสถานสันติอโศก กทม. ให้ข้อมูลว่า เป็นริดสีดวงทวารมา 5 ปี  

มีอาการถ่ายเป็นเลือด ปวด ทอ้งผูกตอ้งเบ่งถ่ายอุจจาระอย่างแรง  มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ  
สวนส่างฝัน เมื�อ 9 พฤษภาคม 2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กาย
บริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั ถ่ายอุจจาระสะดวกขึLน 
ไม่มีเลือด ไม่ปวด ไม่ตอ้งเบ่งแรง  ๆ   
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ตัวอย่างที� 52   
หญิง อาย ุ63 ปี ที�อยู ่14 ม.5 ต.ยายม อ.เมือง จ.อาํนาจเจริญ ให้ขอ้มูลวา่ เป็นโรคกระเพาะ

อาหาร-ลําไส้อักเสบ มา 3-4 ปี มีอาการจุกเสียดแน่นท้อง ออกร้อนท้อง มาเข้าค่ายสุขภาพ 
ที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 9 พฤษภาคม 2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง 
โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั อาการจุกเสียด
แน่นทอ้ง ออกร้อนทอ้ง หายไป 

 

กลุ่มปัญหาหลกัที�กล้ามเนื6อ ข้อ กระดูก เส้นเอน็ 

ตัวอย่างที� 53   
ชาย อายุ  57 ปี (คุณธีระ จุละลมัพะ) ที�อยู่ 6/16ม.4 ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จนัทบุรี ให้ขอ้มูลว่า 

เป็นโรคเก๊าท์มา 12 ปี ต่อมาเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคตับอักเสบ ก่อนมาศูนย์ฝึก ฯ  
สวนส่างฝัน เมื�อ 25 เมษายน 2550 มีอาการปวดบวมตามข้อ มือ ข้อเท้า ศอก เข่า แขนและขา  
เดินลาํบาก จะนั�งงอพบัขอ้เข่า นั�งยอง  ๆ  หรือนั�งพบัเพียบก็ไม่ได ้เซื�องซึม มึนหวั เหนื�อยหอบง่าย 
เป็นมาตลอด 1 ปี  กินยาแผนปัจจุบนัมาตลอด แต่อาการก็ไม่ทุเลา กลบัทรุดหนกัมากขึLน  มาเขา้ 
ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ 
กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วยหลกั 8 อ. หลงัจากปฏิบติัตวัได ้5 วนั อาการปวดทุเลาลง  
ยบุบวมจนเกือบเป็นปกติ เริ�มเดินไดค้ล่อง  อาการปวดหวั มึนงง ลดลงจนเกือบเป็นปกติ   

 

ตัวอย่างที� 54   
ชาย  อายุ 43 ปี (อาจารยส์มยั จุฬาลม) ที�อยู ่140ม.5 บ.โนนคอ้ทุ่ง ต.โพนเมืองนอ้ย อ.หัว

ตะพาน จ.อาํนาจเจริญ  
ผูป่้วยกระดูกทบัเส้นประสาท เดินลาํบาก หมอนดัผ่าตดั

ใชแ้นวทางของค่ายสุขภาพ ร่างกายปกติ ไม่ตอ้งผ่าตดัแลว้

 
ผูป่้วยมาที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อวนัที� 4 สิงหาคม 2549 ให้ขอ้มูลวา่ มีอาการปวดเอว

เรืL อรังมา 7 ปี เมื�อยกของผิดท่าก็จะมีอาการกําเริบขึL น เมื�อกินยาคลายเส้นก็จะทุเลา เมื�อวนัที�  
20 เมษายน 2549 ถากหญา้ที�หน้าบ้าน มีอาการปวดเอว ร้าวลงขาด้านขวา ปวดร้าวมาหน้าแข้ง  
ชา เดินแทบไม่ได ้ เขา้รับการรักษาที� รพ.อาํนาจเจริญ 8 วนั อาการไม่ดีขึLน จึงไปรักษาที� รพ.จงัหวดั
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อุบล 14 วนั อาการไม่ดีขึL น ทํากายภาพต่ออีก 10 ว ัน อาการก็ไม่ดีขึL น แพทย์นัดตรวจด้วย 
คลื�นแม่เหล็กที� รพ.จงัหวดัขอนแก่น พบหมอนรองกระดูกทบัเส้นประสาท 3 ขอ้ แพทยน์ดัผ่าตดั 
แต่ไม่รับรองผล และเนื�องจากเพื�อนขา้ราชการครูคนหนึ� งเป็นกระดูกทบัเส้นประสาทเหมือนกนั 
ได้รับการผ่าตดัแล้วอาการแย่ลงกว่าเดิม ผูป่้วยท่านนีL จึงตดัสินใจไม่รับการผ่าตดั แล้วรักษาตาม 
แนวธรรมชาติบาํบดั ดว้ยการกายบริหาร-โยคะ ตามแนวสุขภาพบุญนิยมสวนส่างฝันที�ผูเ้ขียนพาฝึก 
กินนํL าย่านาง พยายามกินอาหารฤทธิM เยน็ สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ เมื�อวนัที� 21 มีนาคม 2550 ผูป่้วยมาที�
สวนส่างฝัน ให้ขอ้มูลวา่ อาการทุเลาลงมาก เหลืออาการชาเพียงเล็กนอ้ยและสามารถวิ�งได ้ซึ� งจาก
แต่เดิมวิ�งไม่ได ้ 

 

ตัวอย่างที� 55   
หญิง อายุ 66 ปี ที�อยู่ 17 เทศบาล 1 อ.วารริน ฯ  จ.อุบล ให้ขอ้มูลวา่ มีอาการปวดตามเข่า 

ตามเอว แน่นทอ้ง บางครัL งหายใจไม่อิ�ม หัวใจเตน้แรง มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน 
เมื�อ 26 มีนาคม 2550ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและ 
ปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั อาการปวดตามเข่าและเอวหายไป อาการ 
อื�น  ๆ  ก็ทุเลาลงมาก 

 

ตัวอย่างที� 56 

ชาย อาย ุ22 ปี ที�อยู ่99 บา้นหนองตาโปน อ.วาริน จ.อุบล ใหข้อ้มูลวา่   
เป็นโรคไขขอ้อกัเสบ เส้นเอ็นยึดติด เป็นมาแล้ว 10 ปี ผูป่้วยให้ขอ้มูลว่า ในตอนแรก 

ไดรั้บบาดเจ็บจากการออกกาํลงักาย ทาํให้เจ็บที�ขาพบั ไดรั้บยาจากแพทยม์ากิน นานกว่าจะหาย  
แต่หลงัจากนัLนมีอาการเจ็บปวดหัวเข่า ส้นเทา้ ขอ้ศอกและไหล่ โดยจะมีการเปลี�ยนที�เจ็บปวดไป
เรื�อย  ๆ   ส่วนมากจะไม่เจบ็พร้อม  ๆ  กนั มีอาการขอ้ติด เวลาอยูใ่นอิริยาบถใดนาน  ๆ   พอเปลี�ยน
จะรู้สึกเจบ็ปวดตามขอ้ โดยเฉพาะเข่าสองขา้ง แพทยที์�โรงพยาบาลลงความเห็นวา่ ไม่สามารถรักษา
ใหห้ายขาดได ้ตอ้งกินยาตลอดชีวติ (เขาตอ้งกินยาแผนปัจจุบนัแกป้วด แกอ้กัเสบของกลา้มเนืLอและ
ขอ้ เม็ดละประมาณ 40-50 บาท ทุกวนัมาตลอด เพราะยาที�ราคาถูกกว่านีL ไม่สามารถระงบัอาการ
เจ็บปวดได้ แต่พอหมดฤทธิM ยาก็กลบัมามีอาการเจ็บปวดตึงทรมานอีก) ช่วงหลงัพบว่าทุกครัL งที� 
กินยา ตนเองก็จะรู้สึกเจบ็หวัใจ เหนื�อยง่าย อ่อนเพลีย   

ไดรั้กษาดว้ยการกินสมุนไพรและนวดกบัแพทยแ์ผนไทยหลายท่านมาตลอด อาการก็ไม่ดี
ขึLน คือทุเลาชั�วคราวแลว้ก็เป็นอีก  



2443 

 

มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 24 พฤษภาคม 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั 
กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลกั 8 อ. เมื�อเขา้
อบรมได้ทดลองงดกินยา ซึ� งปกติแล้วตอ้งกินทุกวนั  พบว่าวนัที� 1-3 อาการยงัปกติเหมือนตอน 
กินยา คือ ปวดไม่มาก ซึ� งปกติแล้วถ้างดยา จะสามารถอยู่ได้แค่ 1 วนั หลงัจากนัLนก็จะปวดมาก  
พอวนัที� 4 ของค่ายสุขภาพ อาการปวดเริ� มกลับมาโดยปวดที�เข่าทัL งสองข้าง หัวไหล่และศอก 
โดยเฉพาะตอนเช้า นอกจากนีL ยงัปวดหลงั เอวและคอ แต่พอเริ�มกายบริหาร-โยคะ อาการติดและ
ปวดจะค่อย  ๆ  ทุเลาลง ในขณะที�ไม่กินยารู้สึกวา่ตวัเบากวา่ตอนกินยาแมว้า่จะมีอาการปวดอยูบ่า้ง
ก็ตาม รู้สึกว่าสุขภาพดีขึLนอยา่งเห็นไดช้ดั หลงัจากงดยาและปฏิบติัตวัอย่างต่อเนื�อง ไดป้ระมาณ 2 
เดือน ผูป่้วยใหข้อ้มูลวา่อาการดีขึLน 80-90 เปอร์เซ็นต ์

 

ตัวอย่างที� 57   
หญิง อายุ 38 ปี ที�อยู่ 329/1 ม.1 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ให้ขอ้มูลว่า มีอาการ

ปวดหลงั เอวและตา เป็นมาประมาณ 10 ปี มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ มิถุนายน 
2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพ
ดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั อาการทุกอยา่งก็ทุเลาลง 

 

ตัวอย่างที� 58   
ชาย อายุ 74 ปี ที�อยู ่21/8 ต.บา้นแกง้ อ.นาแก จ.นครพนม ให้ขอ้มูลว่ามีอาการปวดบวม

ตามขอ้เทา้ทัLง 2 ขา้ง เวลาถูกกบัความเยน็ มกัมีอาการคนัตามมือและเทา้ คนัมากจนตอ้งเอามือองัไฟ
จึงจะหาย มาเข้าค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 16 ตุลาคม 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั  
กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจาก
เขา้ค่ายอบรม 5 วนั อาการทุกอยา่งทุเลาลงมากจนเกือบเป็นสภาพปกติ 

การที�ผูป่้วยถูกความเย็นแล้วมีอาการกาํเริบขึL นนัL น เกิดจากความร้อนเดิมในร่างกาย 
ที�มากเกิน รวมกบัความร้อนที�ร่างกายผลิตเพิ�มขึLนเพื�อปรับตวัสู้กบัอาการหนาวเยน็ที�มากระทบอยา่ง
เฉียบพลนั  ทาํให้ความร้อนที�เดิมมากเกินอยู่กลบัแลว้เพิ�มทวีมากขึLนไปอีก อนัเนื�องมาจากสภาพ
ร่างกายเดิมนัLนกระดูก กล้ามเนืLอ เส้นเอ็น เส้นลมปราณ ติดขดั ระบายความร้อนได้ไม่ดีอยู่แล้ว  
เมื�อความร้อนทวีเพิ�มขึLน พลงัความร้อนในร่างกายที�มากจะเคลื�อนสวนทางกบัความเยน็ภายนอก  
ทาํใหเ้กิดการระคายเคืองยิ�งขึLน อาการของภาวะร้อนเกินในร่างกายจึงกาํเริบเพิ�มขึLนตามกนั 

สถานการณ์ดังกล่าวทาํให้ผูที้�ไม่มีประสบการณ์ ไม่เข้าใจหลักการและเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์อยา่งถ่องแท ้จะเขา้ใจผิดว่าร่างกายเกิดภาวะเยน็เกิน แลว้ดูแลแกไ้ขไม่ถูกวิธี ดว้ยการ
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ใส่สิ�งที�มีฤทธิM ร้อนเขา้ไป จะยิ�งทาํให้โรคกาํเริบหนกัยิ�งขึLน ซึ� งแมก้ารแกไ้ขที�ถูกวิธีดว้ยการใส่ตวั 
ที�มีฤทธิM เยน็เขา้ไปแกปั้ญหา ก็ตอ้งดูวา่บุคคลนัLนถูกกบัฤทธิM เยน็สดหรือฤทธิM เยน็ผา่นไฟหรือตอ้งใช้
ทัLงสดและผา่นไฟหรืออาจจะตอ้งใชต้วัที�มีฤทธิM ร้อนเล็กนอ้ยผสมเขา้ไปดว้ย  ตามความเป็นจริงของ
สภาพร่างกายขณะนัLน วา่ใส่อะไรเขา้ไปปริมาณเท่าใดแลว้เกิดพลงัชีวิตมากที�สุด (สภาพพลงัชีวิตก็
คือ สบาย เบากาย มีกาํลงั) เพราะนั�นคือสภาพของความสมดุล ความพอดี ความเป็นกลาง มชัฌิมา ที�
พระพุทธเจา้ทรงตรัสไวว้า่เป็นทางดบัทุกข ์ถา้เราสามารถทาํให้เกิดสภาพดงักล่าวได ้โรคภยัไขเ้จ็บ
ก็จะทุเลาเบาบางลงหรือหายไป 

ถา้เราไม่แน่ใจวา่อาการไม่สบายที�เกิดขึLนนัLน เป็นภาวะร้อนเกินหรือเยน็เกิน ก็ให้ทดลอง
ใส่สิ� งที�มีฤทธิM เย็นหรือฤทธิM ร้อนเขา้ไปทีละอย่าง แล้วดูผลว่าใส่อะไรเขา้ไปที�เกิดผลทาํให้ความ 
ไม่สบายลดลงหรือเกิดพลงัชีวิตขึLน (สบาย เบากาย มีกาํลงั) เช่น แมค้วามเจ็บปวดหรือโรคที�เป็น 
จะยงัไม่ลดลงอย่างเห็นไดช้ดั เรี�ยวแรงกาํลงัจะยงัไม่มากขึLนอยา่งเห็นไดช้ดั แต่รู้สึกเบาเนืLอเบาตวั
ขึLน ก็แสดงว่าสิ� งนัLนทาํให้เกิดความสมดุลได้ ลกัษณะองค์ประกอบของพลงัชีวิตได้เกิดขึLนแล้ว  
ถา้เราสามารถทาํให้เกิดสภาพเบาเนืLอเบาตวัต่อเนื�องไปเรื�อย  ๆ   เรี� ยวแรงกาํลงัก็จะค่อย  ๆ  มีมาก
ขึLน ความเจบ็ปวดเจบ็ป่วยไม่สบายโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง  ๆ  ต่าง  ๆ  ก็จะค่อย  ๆ  ลดลงหรือหายไป  

การพิสูจน์วา่อาการไม่สบายนัLนเกิดจากภาวะร้อนเกินหรือเยน็เกิน ทาํไดโ้ดยการใส่สิ�งที�มี
ฤทธิM ร้อนหรือฤทธิM เยน็เขา้ไป แลว้สังเกตผลที�เกิดขึLน ถา้ใส่ฤทธิM เยน็เขา้ไปแลว้มีพลงัชีวิตขึLน แสดง
วา่อาการไม่สบายขณะนัLนเกิดจากภาวะร้อนเกิน ถา้ใส่ฤทธิM ร้อนเขา้ไปแลว้มีพลงัชีวิตขึLน แสดงว่า
อาการไม่สบายขณะนัLนเกิดจากภาวะเยน็เกิน 

 

ตัวอย่างที� 59   
ชาย อาย ุ63 ปี ที�อยู ่43 ม.5 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

 
 
ให้ขอ้มูลว่า ประสบอุบติัเหตุสายพานโรงสีหนีบกดทบันิLวชีL ของมือด้านซ้าย จนแบน 

แต่ไม่มีเลือดออก ปวดมาก ไปโรงพยาบาลเอก็ซ์เรยแ์พทยบ์อกวา่กระดูกแตก เขา้เฝือกให้ และให้ยา
แกป้วด ยาแกอ้กัเสบมากิน วนัต่อมาก็มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ  แก่นอโศก  เมื�อ 22 มิถุนายน 
2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพ
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ดว้ย หลกั 8 อ.เขา้ค่ายสุขภาพได้ 2 วนั ยงัมีอาการปวดบวมอยู่ จึงกินยามาตลอด พอวนัที� 3 ไม่มี
อาการปวดบวมเลยและเริ�มขยบันิLวไดจึ้งหยุดยา จนวนัสุดทา้ยของค่ายครบ 5 วนั อาการของนิLวก็ 
ดีขึLนเรื�อย  ๆ   โดยที�ไม่ไดกิ้นยาเลย  

โดยทั�วไปแลว้อุบติัเหตุอย่างนีL  จะมีอาการปวดบวมอยา่งน้อย 1-2 สัปดาห์ นบัเป็นเรื�อง
มหัศจรรย์ที�ร่างกายฟืL นสภาพได้อย่างรวดเร็วเมื�อได้ปรับสมดุลสุขภาพควบคู่ไปด้วย ผูเ้ขียนมี
ความเห็นว่าคนทุกคน ถา้เป็นไปไดค้วรจะไดมี้การปรับสมดุลสุขภาพตนเอง เพราะในคนที�กาํลงั
เจบ็ป่วยการปรับสมดุลก็จะช่วยฟืL นฟูร่างกายไดเ้ร็ว แมไ้ม่เจ็บป่วยการปรับสมดุลก็จะทาํให้ร่างกาย
มีสมรรถภาพที�ดี เสื�อมชา้   

 

ตัวอย่างที� 60 
 หญิง อายุ 49 ปี พุทธสถานราชธานีอโศก ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อาํนาจเจริญ ให้ข้อมูลว่า  

มีอาการปวดหัว ปวดหลัง เส้นคอตึง นอนหลับยาก เป็นมาประมาณ 3 ปี มาเข้าค่ายสุขภาพ 
ที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  เมื�อ 14 สิงหาคม 2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง 
โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั อาการทุกอยา่ง
ทุเลาลง ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์

 

ตัวอย่างที� 61  
นกับวชหญิง อายุ 65 ปี ที�อยู่ พุทธสถานสันติอโศก คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ให้ขอ้มูลว่า  

มีอาการปวดหัวไหล่ เป็นโรคเข่าเสื� อม จะปวดหัวเข่ามากเวลานั�งพบัเพียบหรือขัดสมาธิก็จะ 
ปวดมาก มีอาการร้อนในทอ้งมาก ปัสสาวะก็ร้อนบางที�ก็แสบมาก ผายลมมาก็ร้อนมาก มีอาการ
เหนื�อยเพลียมากและปวดหัวข้างซ้ายบ่อย ๆ   เป็นมาประมาณ 10 ปีแล้ว และแพทย์ตรวจพบ
เบาหวานมาประมาณ 1 ปี  มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  เมื�อ 19 กรกฎาคม 2549 ใช้
ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํLายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ยหลกั 
8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั เข่าไม่ปวด นั�งขดัสมาธิได้นานขึLน ไม่มีอาการออกร้อนในทอ้ง 
ผายลมก็ไม่ร้อน ปัสสาวะก็ไม่ร้อนไม่แสบ หายปวดหวั อาการเหนื�อยอ่อนเพลียก็ทุเลาลงมาก 

 

ตัวอย่างที� 62   
หญิง อายุ 55 ปี ที�อยู่ 41 ม.3 อ.เมือง จ.ตรัง ให้ขอ้มูลว่า มีอาการปวดหัวเข่าและเส้นตึง 

มาประมาณ 10 กว่าปี ซืLอยาแผนปัจจุบนัมากินก็ทุเลาชั�วคราวพอหมดฤทธิM ยาก็ปวดอีก มาเขา้ค่าย
สุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  เมื�อ 17 กรกฎาคม 2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กิน
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นํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั 
อาการปวดตึงทุเลาลงมาก 

 

ตัวอย่างที� 63   
หญิง อายุ 40ปี 266ม.15 ต.กระแชง อ.กณัทรลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ ให้ขอ้มูลว่า มีอาการ 

ปวดกระดูก ปวดตามข้อนิLว ข้อแขน มึนชาที�มือ เป็นมาได้ 2 ปี มาเข้าค่ายสุขภาพที�ศูนย์ฝึก ฯ  
สวนส่างฝัน  เมื�อ 4 มกราคม 2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กาย
บริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั หายจากอาการปวดมึนชา 
รู้สึกสุขภาพดีขึLนมาก 

 

ตัวอย่างที� 64   
หญิง อายุ 56ปี ที�อยู่ 565 ม.17 ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ให้ข้อมูลว่า เป็น 

โรคหนังแข็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคเส้นยึดตามข้อ หัวไหล่ ตึงในช่องท้อง เป็นเรืL อรัง 
มา 20 ปี รักษากับแพทย์ทุกแผน อาการก็ไม่ทุเลาลง จึงต้องทนทุกข์ทรมานเรื� อยมา มาเข้า 
ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  เมื�อ มกราคม 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น  
กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลังจากเข้าค่ายอบรม  
3 สัปดาห์ ผิวหนัง นิLวมือที�แข็งที�หดสัL น เริ� มนิ�มขึLน ไม่ปวด ไม่ชา อาการลมร้อนที�ดนัขึLนทาํให ้
จุกเสียดยอดอกแสบลาํคอก็ลดลงเรื� อย  ๆ   อาการการปวดตึงเมื�อยตามร่างกายลดน้อยลง ตาม
ร่างกายรู้สึกสบายขึLน ผอ่นคลายเบาโล่ง จิตสงบเยน็ อ่อนโยน แขง็แรง มั�นใจ สบายใจ 

 

ตัวอย่างที� 65   
หญิง อาย ุ62 ปี ที�อยู ่20 สุขยางค ์1 อ.เมือง จ.ยะลา ให้ขอ้มูลวา่ มีอาการปวดเมื�อยตามตวั 

ปวดขมบัขวา หูขวารู้สึกเหมือนมีแมลงไต่อยู่ขา้งใน เป็นมา 1 ปี มาเข้าค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ  
สวนส่างฝัน  เมื�อ 1 พฤษภาคม 2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กาย
บริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 9 วนั รู้สึกตวัเบา โล่ง โปร่ง 
สบาย หายปวดเมื�อยตามตวั  หายปวดหวั อาการผดิปกติที�หูทุเลาลงมากจนเกือบเป็นปกติ             
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กลุ่มปัญหาสุขภาพอื�น  ๆ   

ตัวอย่างที� 66 
หญิง อาย ุ44 ปี 271 ม.15 ต.กระแชง อ.กนัทรลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ  
ใหข้อ้มูลวา่ มีอาการปวดที�บัLนเอว แสบทอ้ง มีลมร้อนในทอ้งตอนกลางดึก นอนไม่หลบั 

ไขท้บัระดู 3 เดือนติดต่อกนั อาเจียน เบื�ออาหาร แสบร้อนเหมือนมีลูกไฟขึLนตามตวั หลังเทา้มี 
เม็ดผื�นคนั ผิวเกรียมไหม้ หนักตามเนืLอตวั ซึมเศร้าลึก  ๆ   ไม่มีกาํลังใจ อย่างหาสาเหตุไม่ได ้
หงุดหงิดง่าย นอ้ยใจง่าย ไม่อยากสมาคมกบัเพื�อน อาการทัLงหมด เป็นหนกั  ๆ   มา 3 เดือน มาเขา้
ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 10 พฤษภาคม 2550 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ 
กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั อาการ 
ทัLงทางกายและทางจิตก็ทุเลาลงได ้ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต ์

 

ตัวอย่างที� 67   
หญิง อายุ 58 ปี ที�อยู ่528/51 หมู่ 22 ต.บา้นเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ให้ขอ้มูลวา่ มีอาการ

ปวดหัวบ่อย โดยเฉพาะเวลาโดนแดด ทอ้งเสียบ่อย เป็นมา 2-3 ปี มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ 
สวนส่างฝัน เมื�อ 25 เมษายน 2550ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL าย่านาง โยคะ-กาย
บริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั อาการปวดหวัและทอ้งเสียหายไป 
รู้สึกมีกาํลงัมากขึLน 

 

ตัวอย่างที� 68   
หญิง อายุ 41 ปี (นางยุวดี โพธิM ศิริ) ที�อยู่ 54 ม.8 บา้นทุ่งแต ้ต.ทุ่งแต ้อ.เมือง จ.ยโสธร   

ให้ข้อมูลว่า มีอาการปวดและมึนหัวเป็นประจํา เป็นมาประมาณมา 1 ปี ปวดท้องมากเวลา 
มีประจาํเดือนและมีอาการท้องเสียร่วมด้วย เป็นมาประมาณ 2 ปี เหนื�อยง่าย หัวใจสั�น เป็นมา
ประมาณ 1 ปี ปัสสาวะบ่อย มกัตื�นปัสสาวะตอนกลางดึก และปวดกระเพาะปัสสาวะเป็นบางครัL ง 
เป็นมาประมาณ 1 ปี มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 26 มีนาคม 2550 ใชธ้รรมชาติ
บาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลกั 8 อ. 
หลงัจากครบ 5 วนั อาการปวดมึนหวัหายไป ไม่เหนื�อยง่าย อาการหวัใจสั�นทุเลาลง ปัสสาวะนอ้ยลง
และไม่ตื�นปัสสาวะในตอนกลางดึก หลงัจากปฏิบติัตวัอยา่งต่อเนื�อง เมื�อ 5 มิถุนายน 2550 คุณยุวดี 
ใหข้อ้มูลวา่ สภาพร่างกายเป็นปกติ มีสุขภาพที�ดี 
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ตัวอย่างที� 69  
ชาย อายุ 60ปี อาจารย์สุวรรณ(นักบุญ) จันทพันธ์ ที�อยู่ 124 ม.12  ต.บุ่ง อ.เมือง  

จ.อาํนาจเจริญ   
ผูป่้วยหนงัตาตกปิดตา หมอนดัผ่าตดั

มาเขา้ค่าย อาการหายเป็นปกติ ไม่ตอ้งผา่ตดั

 
ใหข้อ้มูลวา่ มีอาการหนงัตาตก ลืมตาไม่ขึLน สายตามวั แพแ้อร์ แสบตาเมื�อถูกนํL า ขอบตา

ดาํชํL า ง่วงนอนบ่อย  ๆ  แต่นอนหลับยาก ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ตัดสินใจช้า อ่อนเพลีย  
ผมหงอก ผวิแหง้โดยเฉพาะหนา้หนาว ขนคิLวร่วง ศีรษะและใบหนา้มนั มีอาการกระตุกเป็นบางครัL ง 
เสียงไม่มีพลงั เวลาเครียด (มกัจะเกิดเวลาเห็นคนอื�นทาํอะไรที�ไม่ดี ไม่ถูกใจเรา) กระแสความร้อน
จะวิ�งลงเทา้ เส้นเลือดขอด เทา้แตก เป็นเรืLอรังมาประมาณ 10 ปี รักษาที�โรงพยาบาลและคลินิก 

หลายแห่ง อาการไม่ดีขึLน จนหมอนัดผ่าตดัอาการหนังตาที�ปก แต่ผูป่้วยไม่อยากผ่าตดั  
มาเขา้ค่ายสุขภาพ ที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน ช่วงเขา้พรรษา ปี 2549 ฝึกวางใจคลายเครียด กินอาหาร
ฤทธิM เยน็ กายบริหารโยคะ สวนลา้งลาํไส้ใหญ่  ภายใน 1-2 สัปดาห์ ลืมตาได ้ขอบตาที�ดาํคลํLาหายไป
เกือบหมด อาการง่วงลดลง อาการอื�น  ๆ  ก็ดีขึLนตามลาํดบั 

 

ตัวอย่างที� 70  
หญิง อาย ุ27 ปี (คุณปิยวรรณ พุทธาโร) ที�อยู ่13 ม.4 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา  

ผูป่้วยไมเกรนและปวดประจาํเดือน
มาเขา้ค่าย อาการดงักล่าวหายภายใน ๕ วนั

   
ให้ขอ้มูลว่า มีอาการปวดหัวขา้งเดียวเป็นประจาํ เป็นเรืL อรังมาตัLงแต่เด็ก  ๆ   เหงื�อออก 

ที�มือ ที�เทา้ตลอดเวลา กินยาแผนปัจจุบนัมาตลอด จะทุเลาเวลากินยา พอหมดฤทธิM ยาก็เป็นอีก และ 
ทุกครัL งที�มีประจาํเดือน ก็จะปวดท้องมาก จนต้องกินยาระงับปวดทุกครัL ง ได้มาเขา้ค่ายสุขภาพ 
ที�ศูนย์ฝึก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อวนัที� 23 พฤษภาคม 2550 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น  
กินนํLายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. อาการปวดหวัทุเลาลงเรื�อย  ๆ   



2449 

 

จนวนัที� 4และ 5 ของค่าย ก็ไม่ปวดเลย อาการเหงื�อออกตามมือตามเทา้ก็หายไป อาการปวดทอ้ง
เวลามีประจาํเดือนก็หายไปดว้ย 

 

ตัวอย่างที� 71   
หญิง อายุ 70 ปี ที�อยู่ 921 ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ให้ขอ้มูลว่า เป็นเบาหวาน  

มีอาการหน้ามืด ง่วงนอน ใช้ไมเ้ทา้ช่วยในการเดินเป็นประจาํ  ชาที�มือ ปกติที�บา้นตอ้งใส่ถุงเทา้ 
เพราะรู้สึกหนาวเยน็ที�เทา้ ปวดหลงัมาก นั�งนานไม่ได ้คอแห้ง ตอ้งกินนํL าอุ่น มาเขา้ค่ายสุขภาพที�
ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ  มีนาคม 2550 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง 
โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั อาการหน้ามืดทุเลาลง
มาก ไม่ถี�เหมือนเดิม สามารถเดินไดเ้องโดยไม่ตอ้งใช้ไมเ้ทา้ ส่วนอาการชาที�ขอ้มือยงัคงเดิม ใน 
ค่ายสุขภาพไม่ตอ้งใส่ถุงเทา้เพราะไม่รู้สึกหนาวเย็นที�เทา้ เวลากินนํL าย่านางสด แล้วรู้สึกคลื�นไส้ 
ผูเ้ขียนจึงแนะนาํให้กดนํL าร้อนใส่หรือนาํไปผา่นไฟก่อนดื�ม เพราะผูป่้วยรายนีL มีสภาพร้อนที�ตีกลบั
เป็นเยน็หรือมีภาวะเยน็เกินแทรก  ควรงดผกัสดฤทธิM เยน็หรือสมุนไพรฤทธิM เยน็ที�สด โดยงดชั�วคราว
ก่อน ให้นาํผกัสมุนไพรฤทธิM เยน็ดงักล่าวมาผ่านไฟก่อน หรืออาจเสริมผกัหรือสมุนไพรฤทธิM ร้อน 
ในปริมาณที�พอเหมาะ ก็จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้ ผูเ้ขียนเคยใช้วิธีการดงักล่าวกับผูป่้วย 
หลายคน พบว่ามีผลทาํให้มีสภาพร่างกายที�ดีขึLน รวมทัLงผูป่้วยรายนีL ดว้ย เมื�อภาวะเยน็เกินที�แทรก
หายไป แลว้ยงัมีภาวะร้อนเกินคา้งอยู ่จึงค่อยกินผกัสมุนไพรฤทธิM เยน็สดไดใ้นปริมาณที�พอเหมาะ  
ก็จะช่วยใหร่้างกายสมดุลแขง็แรง  

 
ตัวอย่างที� 72   
ชาย อายุ 40ปี (นายเอกชยั พวงเรืองศรี) ที�อยู ่96/30หมู่บา้นอิมพีเรียล ถ.เฉลิมพระเกียรติ 

67 ต.หลานหลวง อ.ประเวศ กทม. 

 
ให้ข้อมูลว่า มีอาการคัดจมูกบ่อย เมื�อเวลาอากาศเปลี�ยน นั�งรถขับรถแล้วปวดหลัง  

เหงื�อออกน้อย รู้สึกร้อนตามร่างกาย มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 14 มกราคม 
2550ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพ
ดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั รู้สึกโล่ง อาการคดัจมูกลดนอ้ยลง นั�งรถ ขบัรถ ไดน้านไดไ้กล
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ขึLน อาการร้อนตามตวัลดน้อยลง ผูเ้ขียนขอนาํเสนอ ประสบการณ์ที� คุณเอกชยั ไดเ้ขียนขอ้ความ 
เล่าเรื�องราว เกี�ยวกบัความมหศัจรรยใ์นอาหารที�น่าสนใจ ดงันีL   

1. หลังจากจากเสร็จเข้าค่ายปลายเดือน มกราคม 2550 ระหว่างเดินทางกลับ 
ผมกบัครอบครัว ไปพกัคา้งคืนที�โคราช รุ่งเช้าไปกินขา้วในตลาด ลูกชายคนที� 2 กินเสร็จ ขึLนรถ 
ก็บอกวา่ ที�มือซา้ยมีตุ่มแดงขึLนและคนั ผมนึกไดว้า่ หมอเขียวบอกวา่ ถา้กินสารพิษเขา้ไปจะมีอาการ
ผดิปกติขึLนตามร่างกาย จึงรีบให้ลูกกินผกัอ่อมแซบที�เอามาจากสวนส่างฝัน พอกินลงไปลูกบอกวา่
หายคนัทนัทีทนัใด และอีกสักพกัตุ่มก็หายไปเอง 

2. หลงัจากที�ผมกลบับา้นได้สัก 1 สัปดาห์กว่า  ๆ   (ทุกวนัผมกินอาหารสุขภาพวนัละ  
1 มืLอเป็นอยา่งนอ้ย บางวนัก็กินตอนเยน็ดว้ย) ผมกินมาม่าหมูสับแบบถว้ย ซึ� งปกติจะรู้สึกวา่อร่อย
กวา่แบบซองมากแต่วนันีLผมกินแลว้รู้สึกไม่อร่อยเลย แสบปาก ร้อนดว้ย กินไดแ้ค่ครึ� งถว้ย ก็กินต่อ 
ไม่ไหว (ผูเ้ขียนขอให้ข้อมูลเพิ�มเติมว่า ถ้าร่างกายภายในของเราสะอาดขึL น มีสุขภาพที�ดีขึL น  
อนัเนื�องมาจากเรากินอาหารสุขภาพต่อเนื�องกนัในระยะเวลาพอสมควร เราจะรับรู้สิ�งที�เป็นพิษได้
เร็วและกินไดไ้ม่มาก ซึ� งบะหมี�ซองนัLนมีฤทธิM ร้อนมาก) 

3. ช่วงตรุษจีน ปี 2550 เลี�ยงไม่ได ้ตอ้งกินอาหารที�ญาติเอามาไหวต้ายาย ซึ� งเป็นอาหารจีน
ที�มนัร้อนรสจดั วนันัLนรู้เลยวา่ที�หมอเขียวบอกวา่อาหารพวกนีL ร้อน เป็นอยา่งไร คือกินเขา้ไปแลว้
ร้อนปากมาก ทัLง  ๆ  ที�บางอยา่งไม่เผด็ ซึ� งทาํใหต้อ้งกินนํLาตามอยูต่ลอด 

4. ช่วงก่อนเขา้อบรมที�ปฐมอโศก หลงัจากกินก๋วยเตีTยวและเห็นลูกชายกินโรตีใส่ไข่  
เห็นแล้วอยากกินเลยขอมากิน กินแลว้รู้สึกว่าร้อนปากมาก โดยที�โรตีนัLนเย็นแลว้ ไม่สามารถกิน 
ไดห้มด กินไดแ้ค่คาํเดียว 

5. ขณะขบัรถไปหาลูกที�ปฐมอโศก ระหว่างทางรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยที�แก้มด้านใน  
แลว้คิดว่าคืนนีLหรือพรุ่งนีL  จะตอ้งเป็นแผลในปากแน่  ๆ   และระหวา่งที�ขบัรถไปปฐมอโศกก็รู้สึก
อ่อนเพลียมาก จะหลบัดว้ย แต่หลงัจากไปถึงแลว้ ร่วมทานอาหารสุขภาพมืLอเยน็อยา่งที�ผูเ้ขา้อบรม
ทานกนั หลงัจากทานเสร็จ รู้สึกเบาตวัและสบายตวั ไม่เหนื�อย ไม่เพลีย และรู้สึกว่าแก้มดา้นใน 
ที�ปวดหายเหมือนไม่ไดเ้ป็นอะไรเลย ซึ� งผมรู้สึกวา่ดีขึLนตอนขณะขบัรถกลบับา้น 

6. ช่วงกุมภาพนัธ์ 2550 ตอนเช้า (ซึ� งเขา้อบรมแลว้ ปกติผมจะไม่ทานมืLอเช้า) รู้สึก 
อยากกินอาหารของลูก ขา้วไข่ดาว ซีอิLว ซึ� งไดกิ้นต่อจากลูก คือลูกกินไม่หมด ทัLง  ๆ  ที�ขา้วและ 
ไข่ดาวไม่ไดร้้อนเหมือนตอนทาํใหม่  ๆ   แต่กินแลว้รู้สึกร้อนปากมาก กินนํLาตามตลอดเลย 

7. ตอนเข้าค่ายสุขภาพ ครัL งที� 3 ที�อาํนาจเจริญ เดือนมีนาคม 2550 อยู่ค่ายได้ 2 วนั  
แลว้ออกไปกินส้มตาํกบัแฟนที�ตลาด หลงัจากกินเสร็จแลว้รู้สึกมึน  ๆ  หัว จึงรีบกลบัมาค่ายแล้ว 
กินผกัอ่อมแซบ แต่ก็ยงัไม่ดีขึLน รู้สึกง่วงจึงเขา้ไปนอน ตื�นแลว้ก็ยงัไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่หลงัจาก 
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กินอาหารสุขภาพมืLอเย็น อาการมึนหัวหายไปเลย (อาหารมืLอเย็นในค่าย ก็คือ ข้าวต้มถอนพิษ  
ผกัลวกจิLมเกลือ) 

ทัL งหมดเป็นเหตุการณ์ที� เกิดขึL น ซึ� งผมรู้สึกได้ แต่ทัL งหมดหมอเขียวได้บอกให้ทราบ
หมดแลว้ แต่ไม่เคยคิดว่าจะเจอจริง  ๆ  กบัตวัเอง สุดทา้ยตอ้งขอขอบคุณคุณหมอเขียวมาก ที�ช่วย
ดูแลรักษาลูกคนที� 3 ใหมี้อาการดีขึLน 

ขอบคุณครับ  
เอกชยั พวงเรืองศรี 
ป.ล. หลังจากอบรมค่ายสุขภาพ ที�สวนส่างฝันแล้ว ผมเริ� มปลูกผกัที�บ้านให้ลูกกิน  

เวลารู้สึกมึน  ๆ   ไม่สบายตวัหรือบางครัL งกินอาหารแลว้แน่นทอ้ง หลงัจากลงเหยียบดิน ดูแลแปลง
ผกั สัก 20-30 นาที รู้สึกทนัทีว่าอาการเหล่านัLนดีขึLน บางครัL งก็หายเลย ซึ� งทัLงหมดนีL หมอเขียวได ้
พดูบอกไวท้ัLงหมดแลว้ และผมไดเ้จอกบัตวัเองหลงัจากไดป้ฏิบติัตาม (ดินและพืชผกั ที�เราสัมผสัจะ
ดูดพิษออกจากร่างกายและส่งพลงังานเขา้ไปปรับสมดุลในร่างกาย) 

ขอ้มูลที�ไดจ้ากคุณเอกชยั จะเห็นไดว้า่ อาหารแต่ละชนิดมีผลอยา่งมากต่อสุขภาพของเรา 
เพียงแต่คนทั�วไปไม่ไดส้ังเกต ว่าอาหารชนิดไหนทาํให้เกิดผลอย่างไรต่อร่างกายเรา จึงทาํให้เกิด
การสะสมโรคภัยไข้เจ็บทุกวนัโดยไม่ รู้ตัว กว่าจะรู้ตัวอีกครัL งโรคก็รุนแรงมากแล้ว ทําให ้
ทรมานมากและรักษายาก แต่ถา้เราหมั�นสังเกตและปรับสมดุลสุขภาพตนเองทุกวนั ก็จะทาํให้เราได้
รางวลัอนัลํL าค่าในชีวิตก็คือสุขภาพที�ดี ผูเ้ขียนขอย ํLาหลกัการตรวจสอบง่าย  ๆ   อีกครัL งก็คือ อะไร 
ก็ตามที�เรากระทาํ สัมผสัหรือบริโภค แล้วเกิดสภาพ ความลาํบากกายน้อย (สบายขึL น) เบากาย  
มีกาํลงั สิ�งนัLน ณ เวลานัLน เป็นความสมดุล เป็นผลดีต่อสุขภาพเรา แต่ถา้เกิดผลตรงขา้ม คือ ลาํบาก
กายมากขึLน หนกักาย อ่อนแรง สิ�งนัLน ณ เวลานัLน เป็นความไม่สมดุล เป็นผลเสียต่อสุขภาพเรา 

 
ตัวอย่างที� 73   
เด็กชาย อายุ 6 ปี (ลูกชายของคุณเอกชยั พวงเรืองศรี) ที�อยู่ 96/30 หมู่บา้นอิมพีเรียล           

ถ.เฉลิมพระเกียรติ 67 ต.หลานหลวง อ.ประเวศ กทม. 
ผูป่้วยไทรอยดต์ํ�า หนงัตาตก ชกักระตุก ลิLนหวัใจรั�ว

หมดเงินประมาณ สี�แสนในการรักษาโรค
มาเขา้ค่าย สุขภาพดีขึLนจนหยดุยาได้

 
ผูป้กครองให้ขอ้มูลว่า ลูกชายคนนีL  มีอาการนอนไม่หลบั กระตุกจนตื�นบ่อย ๆ ทัLงคืน 

สะลึมสะลือ ง่วงทัLงวนั หนงัตาตก ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน ผิวหนงับริเวณหนา้แขง้แข็งหยาบ 
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มีตุ่มและแผลตามแขนขา หายยาก ตวัร้อน หวัร้อน อุณหภูมิในร่างกายมีไข ้38.5 องศาเซลเซียสหรือ
มากกว่ามาตลอดทุกวนั (ซึ� งพึ�งเริ�มตรวจวดัด้วยปรอททุกวนัในระยะ 4 เดือนก่อนมาสวนส่างฝัน 
ผูป้กครองคาดว่าน่าจะเป็นมาก่อน 4 เดือน) ไปตรวจที�โรงพยาบาลแพทย์วินิจฉัยว่า ฮอร์โมน
ไทรอยดต์ํ�า ต่อมทอลซิลโต หวัใจรั�ว โซเดียมในเลือดมากเกินปกติและคาดวา่น่าจะมีปัญหาที�สมอง 
รักษาที�โรงพยาบาลและคลินิกในกรุงเทพหลายแห่ง เป็นเวลา ประมาณ 4 ปี เสียค่าใชจ่้ายประมาณ 4
แสนบาท อาการไม่ทุเลาลง  ผู ้ปกครองพามาเข้าค่ายสุขภาพที�ศูนย์ฝึก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ  
27 มกราคม 2550 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับ
สมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั อุณหภูมิลดลงเหลือ 36.4 องศาเซลเซียส ซึ� งถือว่า
เป็นอุณหภูมิปกติ ผิวหนงับริเวณหน้าแขง้ที�แข็งหยาบหายไป มีลกัษณะลื�นปกติดี ตุ่มแผลบริเวณ
แขนขาลดลงเหลือเพียงเล็กน้อย หลังจากปฏิบติัตวัต่อเนื�องและมาเข้าค่ายสุขภาพอีกครัL งเมื�อ  
16 มีนาคม 2550 ผูป่้วยหยุดยาไทรอยด์แลว้ อาการสะลึมสะลือหายไป ร่างกายสดชื�นแจ่มใสขึLน 
อาการหนังตาตกหายไป หนังตาลืมได้ตามปกติ อาการปัสสาวะบ่อยยงัเหมือนเดิม ทอลซิลโต 
ยงัเหมือนเดิม อาการตวัร้อนหวัร้อนหายไป เด็กกลบัมามีสภาพทั�วไป เช่น การละเล่น ความสดชื�น 
พลงัชีวติ เหมือนเด็กปกติคนอื�น  ๆ   

 

ตัวอย่างที� 74   
นกับวชชาย อายุ 55 ปี พุทธสถานศีรษะอโศก ต.กระแชง อ.กณัทรลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ  

ให้ขอ้มูลวา่ มีอาการไขสู้ง เจ็บคอ คอแห้ง ไอมาก เสมหะเหนียว หูอืLอทัLงสองขา้ง ออกร้อนที�ทอ้ง
และดา้นหลงั (เอว) ช่วงกลางดึกจะไขสู้งร้อนทัLงตวั จนตอ้งลุกมาเช็ดตวัลดไขทุ้กคืน ถา้ฉนัครีมขา้ว 
(มีฤทธิM ร้อน) หรืออาหารฤทธิM ร้อนอื�น  ๆ   อาการจะยิ�งเป็นหนักยิ�งขึL น รักษาด้วยวิธีการต่าง  ๆ  
หลายวิธี  มา 1 เดือน อาการก็ไม่ ทุ เลาลง จึงไปตรวจที� โรงพยาบาลแพทย์เอ็กซ์ เรย์ปอด  
แพทยส์ันนิฐานวา่น่าจะเป็นวณัโรค แต่ตรวจเสมหะไม่พบเชืLอโรค แพทยใ์ห้ยาแผนปัจจุบนัมาฉัน
เพื�อรักษาวณัโรค ผูป่้วยมีความตัLงใจในชีวิตวา่ถา้ไม่จาํเป็นแลว้ก็จะไม่ฉนัยาปฏิชีวนะ จึงตดัสินใจ
ทดลองใช้ธรรมชาติบาํบดั โดยมาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 2 มกราคม 2550  
ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย 
หลกั 8 อ. อาการเริ�มดีขึLนตัLงแต่วนัแรก ไอนอ้ยลง เสมหะที�เหนียวและคนัคอก็นอ้ยลง อาการไขแ้ละ
ออกร้อนตามตวัลดลง นอนหลบัได้สบาย และอาการทุกอย่างดีขึLนตามลาํดับจนเกือบเป็นปกติ 
หลงัจากปฏิบติัตวัต่อเนื�องได ้ประมาณ  1 เดือน     
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ตัวอย่างที� 75    
หญิง  อายุ 33 ปี  (นางสาววิจิตรา มีทรัพย)์   ที�อยู่ 28 ม.7 บ.ดอนตาล ต.ดอนตาล               

อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  
 

 
 
ใหข้อ้มูลวา่ มีอาการฝีหนองอกัเสบบวมแดงที�ขาดา้นขวา กอ้นฝีขนาดประมาณเท่ากาํปัL น 

ไขขึ้Lนสูง ปวดทรมานมาก เนื�องจากไม่ไดรั้กษาอยา่งจริงจงั จึงเป็นเรืL อรังมาไดป้ระมาณ 1 เดือนครึ� ง 
ผูป่้วยตดัสินใจใช้ธรรมชาติบาํบดั ดว้ยการกินอาหารฤทธิM เยน็ รสธรรมชาติ (รสจืด) อย่างเขม้งวด 
พร้อมกบัสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ กินสมุนไพรถอนพิษร้อนและพอกทาด้วยสมุนไพรฤทธิM เย็น 7 วนั 
ผ่านไป ฝีแตก หนองทะลกั เป็นรูโบ๋เท่ากาํปัL น ปริมาณหนองประมาณ 1 กระป๋องนมขน้หวาน 
อาการไขแ้ละอาการปวดทุเลาลงทนัที สิ�งมหัศจรรยที์�ตามมาก็คือ เนืLอตืLนเต็มภายใน 3 วนั  สาเหตุ
ของความเจบ็ป่วยก็คือ ผูป่้วยชอบกินอาหารขยะ โดยเฉพาะบะหมี�ซอง ขนมกรุบกรอบ และอาหาร
รสจดั เป็นประจาํ จึงทาํให้ภูมิต้านทานลด เกิดการอกัเสบดงักล่าว และทุกครัL งที�ผูป่้วยกลบัไป 
กินอาหารดงักล่าว อาการอกัเสบฝีหนองก็จะกลบัคืนมาเป็นอีก เมื�อมากินอาหารฤทธิM เย็นอาการ
ดงักล่าวก็จะหายไป เป็นอยู่อยา่งนีLตามพฤติกรรมการกินของผูป่้วย ผูเ้ขียนพบผูป่้วยหลายคนที�มี
ลกัษณะเช่นเดียวกนันีL  คือ เทียวเป็นหรือไม่เป็นฝีหนอง ตามพฤติกรรมการกินของตนเอง 

 

ตัวอย่างที� 76  
หญิง อายุ 40 ปี ที�อยู ่37 ม.1 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ให้ขอ้มูลวา่ กินมงัสวิรัติ

มา ประมาณ 10 ปี แต่กินแบบรสจดัและมีฤทธิM ร้อน ไม่เคยเจบ็ป่วยที�รุนแรง บางครัL งจะมีอาการหวดั 
จาม เจ็บคอ บางครัL งลุกขึLนจะหน้ามืด วิงเวียน อาบนํL าเย็นไม่ค่อยได้ ตกขาว มาเข้าค่ายสุขภาพ 
ที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 6 กุมภาพนัธ์ 2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง 
โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 3 วนั อาบนํL าเยน็ได ้ลุกขึLน 
ก็ไม่วงิเวยีน อาการตกขาวหายไป 
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ที�ผูป่้วยอาบนํL าเย็นไม่ค่อยได้นัLน เกิดจากร้อนที�ตีกลับเป็นเย็น เหมือนกับคนที�ไข้สูง  
(มีความร้อนสูง) แต่กลับมีอาการหนาวสั�น (เป็นสภาพร้อนที�ตีกลับเป็นเย็น) ถ้าอาบนํL าเย็นจึง 
รู้สึกหนาวสะท้าน เมื�อเราถอนพิษร้อนซึ� งเป็นต้นเหตุออก อาการตีกลับเป็นเย็นก็จะไม่เกิด  
จึงสามารถอาบนํLาเยน็ได ้ซึ� งการแกร้้อนที�ตีกลบัเป็นเยน็ ส่วนใหญ่นิยมเอาพืชผกัสมุนไพรฤทธิM เยน็ 
มาผ่านไฟ เช่น ต้ม นึ� ง หรือลวก ใช้กิน แช่ หรือเช็ดตวั ความร้อนของไฟจะเขา้ไปแก้ภาวะเย็น 
ที�ตีกลบัแทรกเขา้มา ส่วนพืชผกัสมุนไพรฤทธิM เย็นก็จะเขา้ไปแกภ้าวะร้อนเกิน  เป็นการแก้ภาวะ 
ร้อนเกินและเยน็เกินในเวลาเดียวกนั ภาวะร้อนที�ตีกลบัเป็นเยน็ หรือเยน็ที�ตีกลบัเป็นร้อน หรือมีทัLง
ร้อนและเยน็ในเวลาเดียวกนั ในลกัษณะอื�น  ๆ   ก็แกไ้ขทาํนองเดียวกนันีL  

 

ตัวอย่างที� 77    
ชาย อายุ 47 ปี ที�อยู่ 583-585 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้ขอ้มูลว่า  

มีอาการเซ่อมึนงง เป็นมาประมาณ 4 ปี และมีอาการทอ้งผกูร่วมดว้ย  มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ 
สวนส่างฝัน เมื�อ 18 สิงหาคม 2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กาย
บริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลังจากครบ 5 ว ัน อาการเซ่อ มึนงงลดลง  
ระบบขบัถ่ายดีขึLน 

 

ตัวอย่างที� 78    
หญิง อายุ 67 ปี 951 บดินทร์รักษา ถ.ลาดพร้าว ซอย 94 กทม.ให้ข้อมูลว่า มีอาการ 

นอนกรนและเจ็บหัวเข่าซ้าย เป็นเรืL อรังมานาน มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนย์ฝึก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ  
22 กรกฏาคม 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและ 
ปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากครบ 5 วนั เพื�อนในค่ายดว้ยกนับอกว่า 2 วนัแรก นอน
กรนดงัมาก คืนที� 3 กรนเบาลงมากอยา่งไม่น่าเชื�อ คืนที� 4 และ5 กรนเบาลงมากจนเกือบจะเหมือน
คนปกติทั�วไป ในวนัที� 3 ของการอบรม เริ�มงอเข่าไดแ้ต่ยงัปวดอยู ่วนัที� 5 อาการปวดตึงทุเลาลงไป
มาก จนแทบจะหายไป 

 

ตัวอย่างที� 79    
หญิง อาย ุ52 ปี ที�อยู ่พุทธสถานปฐมอโศก ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ให้ขอ้มูล

วา่ มีอาการร้อนในง่าย ปวดเมื�อยแขน-ขาบ่อย  ๆ   นอนหลบัไดย้าก มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศีรษะอโศก 
เมื�อ 6 เมษายน 2550 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและ 
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ปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 7 วนั อาการทุกอยา่งทุเลาลง ผายลมดีกวา่
ปกติ 

 

ตัวอย่างที� 80   
หญิง อาย ุ32 ปี ที�อยู ่แขวงการทางยโสธร จ.ยโสธร  ใหข้อ้มูลวา่ 
ไปตรวจที�โรงพยาบาลหมอวนิิจฉยัวา่ เป็นโรคเกล็ดเลือดตํ�า ตัLงแต่เป็นเด็กชัLนประถมจะมี

อาการเลือดกาํเดาไหลไม่หยุด แต่ละครัL งมกัจะเป็นติดต่อกนั 1-3 วนั มกัมีอาการเลือดไหลซึมออก
ตามไรฟันอยู่เป็นประจาํและมกัจะฟกชํL าง่าย โดยเฉพาะเวลามีอะไรกระทบกระแทกร่างกาย 
บางครัL งไม่มีอะไรมาโดนก็จะเกิดพกชํL าขึLนมาเอง แพทยแ์นะนาํให้ผา่ตดัเอามา้มออก จึงไดผ้า่ออก 
ที�โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์แต่อาการก็ไม่ดีขึLน ไดไ้ปรับการรักษาต่อที�โรงพยาบาลรามา ฯ  
กทม. อาการก็ไม่ทุเลา ตัLงแต่ปี 2545 ไดกิ้นยาแผนปัจจุบนัเพื�อเพิ�มเกล็ดเลือดมาตลอด ค่าของเกล็ด
เลือดจะอยู่ที�  10,000-20,000 cumm. (เซลล์ต่อเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร) ซึ� งค่าปกติจะอยู่ที� 
200,000-500,000 cumm. ถา้กินยาเยอะถึงวนัละ 10 เมด็ เกล็ดเลือดจะขึLนมาที� 60,000-70,000 cumm. 
แต่ร่างกายจะทนฤทธิM ยาไม่ไหว จะมีอาการร้อนตามคอตามตวั ปวดเมื�อยตามกลา้มเนืLอ รู้สึกหัวใจ
ถูกบีบเหมือนกินกาแฟ หายใจไม่อิ�ม แพทยจึ์งใหล้ดยาโดยให้กินวนัละ 4 เม็ด ผูป่้วยไดอ่้านหนงัสือ
ย่านางสมุนไพรมหัศจรรย์ หนังสือถอดรหัสสุขภาพ ได้ลดอาหารฤทธิM ร้อนและปฏิบัติตัว 
ตามคําแนะนําของเพื�อนที� เคยมาเข้าค่ายสุขภาพที�สวนสางฝัน ได้เริ� มดื�มนํL าย่านางมาตัL งแต่  
1 มกราคม 2550   (ขณะนัL น เกล็ดเลือด 20,000cumm.) พร้อมกับกินยาในปริมาณที�น้อยกว่า 
แพทยส์ั�ง โดยกินวนัละ 2 เม็ด แลว้ไปตรวจกบัแพทยที์�โรงพยาบาลรามา ฯ  ในวนัที� 15 มีนาคม 
2550 พบวา่เกล็ดเลือดเพิ�มเป็น 48,000cumm. ซึ� งเพิ�มขึLนอยา่งน่าอศัจรรย ์เพราะปกติแลว้เกล็ดเลือด
จะไม่เพิ�มมากขนาดนีL  ถ้าเรากินยาที�แพทยใ์ห้มาในปริมาณน้อย เกล็ดเลือดก็จะเพิ�มน้อย ถา้กินยา 
ในปริมาณที�มากเกล็ดเลือดก็จะเพิ�มมาก แต่การกินยาที�มากก็จะเกิดผลข้างเคียงก็คือ ร่างกาย 
บวมอว้นไปทัLงตวั เกิดอาการแพย้าร้อนวบูวาบไปทัLงตวั 

พอมาดื�มนํL าย่านาง ก็จะรู้สึกสบายตัวขึL น จากที� เคยหน้าบวมใหญ่ ก็ลดการบวมลง  
จนเพื�อนร่วมงานทกัวา่หนา้เล็กลงแลว้นะเธอ ปัจจุบนัเลือดที�เคยออกตามไรฟันก็นอ้ยลง การพกชํL า
ตามร่างกายก็นอ้ยลงอยา่งมาก ผูป่้วยมาใหข้อ้มูลเมื�อวนัที� 26 พฤษภาคม 2550 

จากขอ้มูลจะเห็นไดว้า่ การกินยาแผนปัจจุบนั เพื�อพยายามให้ค่าของเกล็ดเลือดใกลเ้คียง
ปกติ ก็ไม่ไดห้มายความว่าร่างกายผูป่้วยจะแข็งแรงขึLน กลบัยาํแย่ดว้ยซํL า ผูเ้ขียนเองเคยพบผูป่้วย
หลายรายที�มีลกัษณะเช่นนีL คือผลจากการกินยาแผนปัจจุบนัแลว้ค่าของการตรวจทางห้องปฏิบติัการ
ในระบบสุขภาพแผนปัจจุบนัอยู่ในขัLนปกติหรือใกลเ้คียงปกติหรือดีขึLนกว่าเดิม แต่สภาพร่างกาย
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ของผูป่้วยมีอาการไม่สบายหรือย ํ�าแย่ลงกว่าเดิม แต่เมื�อไดห้ยุดยาหรือปรับความสมดุลของสภาพ
ร่างกายดว้ยแนวธรรมชาติบาํบดั ร่างกายของผูป่้วยกลบัมีสภาพที�ดีขึLน คาํถามก็คือ อะไรคือคาํตอบ
ของคุณภาพชีวติที�ดี หรืออะไรคือคาํตอบสุขภาพที�ดี หรืออะไรคือสิ�งที�ร่างกายควรจะเป็นแลว้มีชีวิต
ที�ผาสุก สาํหรับตวัผูเ้ขียนและนกัธรรมชาติบาํบดัส่วนใหญ่แลว้ จะเลือกสมรรถนะและความสบาย
ในร่างกาย เป็นเป้าหมายหลกั ส่วนผลตรวจทางห้องปฏิบติัการเป็นเป้าหมายรอง ถา้ทัLงสองอย่าง 
ไปด้วยกนัได้ก็ยิ�งดี แต่ถ้าไม่ไปด้วยกนั อย่างน้อยชีวิตก็น่าจะได้สมรรถนะและความสบายของ
ร่างกาย แม้พระพุทธเจ้าก็ใช้หลักความเจ็บป่วยน้อย ความลาํบากกายน้อย เบากาย มีกาํลงัและ
เป็นอยูผ่าสุก เป็นคุณภาพชีวติที�ดี 

 

ตัวอย่างที� 81   
หญิง อายุ 62 ปี ที�อยู่ 771 สุทธิสาร ดินแดง กทม.ให้ข้อมูลว่า มีอาการตาฝ้าฟาง  

ระคายเคือง แสบ คนั นํL าตาไหลบ่อย  ๆ   มีขีLตาตอนเยน็ทุก  ๆ  วนั เป็นมาประมาณ 2-3 ปี เป็น  ๆ  
หาย  ๆ   แพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นตอ้กระจก ตอ้หิน มีอาการปวดตึงเส้น จากคอ สะบกั ไหล่และหลงั 
ร้าวมาที�ขมบั เป็นมากขา้งซ้าย ส่วนขา้งขวาเป็นเล็กน้อย วิงเวียนและมึนหัวบ่อย  ๆ   มาเขา้ค่าย
สุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 28 พฤษภาคม 2550 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น  
กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั 
อาการไม่สบายเกี�ยวกบัตาทุกอย่างทุเลาเบาบางลงมาก อาการปวดตึงเส้นก็ทุเลาลง สภาพร่างกาย
โดยทั�วไปก็ดีขึLน      

 

ตัวอย่างที� 82    
หญิง อาย ุ50 ปี ที�อยู ่ชุมชนราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชาํราบ จ.อุบลราชธานี 

 
ให้ขอ้มูลว่า มีอาการไอ เจ็บคอมาก ไอจนเลือดออก ปวดหัว เส้นกระตุกบริเวณขอบตา

และคิLว เป็นมาได้สองเดือน กินยาแผนปัจจุบนัและฝังเข็มจากแพทย์แผนปัจจุบนัมาหลายครัL ง 
อาการก็ยงัไม่ดีขึLน มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อ 10 พฤษภาคม 2550 ใชธ้รรมชาติ
บาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลกั 8 อ. 
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หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั สภาพร่างกายโดยรวมดีขึLน อาการเจ็บคอหายไป อาการปวดหัวและ
เส้นกระตุกทุเลาลงมาก 

 

ตัวอย่างที� 83    
หญิง อายุ 51 ปี ที�อยู่ 135 ม.2 ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ให้ขอ้มูลว่า มีอาการ

หายใจไม่สะดวก เสมะเหนียวติดคอ ไอเสมหะก็ไม่ค่อยออก เป็นมาตัLงแต่ปี 2504 จนถึง ปี 2549 
รวมเวลาประมาณ 45 ปี รักษามาหลายแผนอาการก็ไม่ทุเลาลง ยงัคงเป็นเรืL อรังมาเรื�อย  ๆ   มาเขา้
ค่ายสุขภาพที�ศูนย์ฝึก ฯ สวนส่างฝัน เมื�อมีนาคม  2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เย็น  
กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั 
หายใจโล่งสะดวกขึLน เสมหะใสขึLน เริ�มมีนํLาลายปนออกมา ซึ� งแต่ก่อนไม่ค่อยมี ทาํให้ขบัเสมหะได้
ดีขึLน 

 

ตัวอย่างที� 84    
ชาย อายุ 73 ปี ที�อยู่ 180 ม.8 ต.บา้นใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ให้ขอ้มูลว่า มีอาการ

ทอ้งเสีย ร้อนลาํคอ ไอมาก เป็นเรืLอรังมา 1 เดือน มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศาลีอโศก เมื�อ กุมภาพนัธ์ 2549 
ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย 
หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 7 วนั อาการทอ้งเสียหายไป อาการร้อนลาํคอและไอทุเลาลงจน
เกือบเป็นปกติ 

 

ตัวอย่างที� 85    
ชาย อาย ุ29 ปี ที�อยู ่65/41 ซ.ประสาทสิน คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ใหข้อ้มูลวา่ มีอาการปวด

หลงั หายใจขดั หายใจไม่เต็มที� หายใจได้ขา้งเดียว เป็นมาได้ 1 ปี มาเขา้ค่ายสุขภาพที�ศาลีอโศก  
เมื�อ กุมภาพนัธ์ 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL าย่านาง โยคะ-กายบริหารและ
ปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลังจากเข้าค่ายอบรม 3 วนั อาการหายใจเริ� มเป็นปกติ  
ระบบสายตาดีขึLน ไม่ง่วงนอนหลงัอาหาร ไม่อ่อนเพลีย 

 

ตัวอย่างที� 86  
หญิง อายุ 49 ปี ที�อยู่ 67/50 นวมินทร์ 46 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ให้ข้อมูลว่า มีอาการ 

ปวดหัว ปวดตา ร้อนโคนลิLน เวลากินอาหารเสร็จจะร้อนตรงโคนลิLนและง่วงหลบัคาโต๊ะอาหาร 
ปวดแขนขา้งซ้าย นิLวมือชา หนักแขนยกแขนลาํบาก เป็นมา 2 ปี มาเข้าค่ายสุขภาพที�ศูนยฝึ์ก ฯ  
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สวนส่างฝัน  เมื�อ 24 พฤษภาคม 2549 ใช้ธรรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL าย่านาง โยคะ-
กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพด้วย หลัก 8 อ. หลังจากเข้าค่ายอบรม 5 วนั หายปวดหัว  
กระบอกตายงัปวดเล็กนอ้ย อาการร้อนที�โคนลิLนหายแลว้ อาการง่วงยงัมีอยูเ่ป็นบางวนั อาการนิLวชา
ทุเลาลง เริ�มกาํมือได ้ยกแขนไดโ้ดยไม่หนกั ไม่ปวด 

 

ตัวอย่างที� 87    
หญิง อายุ 29 ปี ที�อยู่ 19/247-8 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ให้ขอ้มูลว่า มีอาการ

อ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อย ตามวั ปัสสาวะมีกลิ�น หาวบ่อยมาก เป็นมาประมาณ 1 ปี มาเขา้ค่ายสุขภาพ
ที�ศูนยฝึ์ก ฯ สวนส่างฝัน  เมื�อ 26กนัยายน 2549 ใชธ้รรมชาติบาํบดั กินอาหารฤทธิM เยน็ กินนํL ายา่นาง 
โยคะ-กายบริหารและปรับสมดุลสุขภาพดว้ย หลกั 8 อ. หลงัจากเขา้ค่ายอบรม 5 วนั มีความรู้สึก
สมองโล่ง เบาสบาย นอนหลบัดี ตามวันอ้ยลง ไม่มีอาการหาวเลย ร่างกายสดชื�นมาก 

 


