


หากทา่นต้องการไฟล์เพื�อพิมพ์แจกเป็นวิทยาทาน 

สามารถดาวน์โหลดได้ดงันี � 

1. ไฟล์ขนาด A5 

http://sirivi.com/doc/healtha5.pdf 

 
2. ไฟล์ขนาด A4 

http://sirivi.com/doc/healtha4.pdf 

 
3. ไฟล์ที�มีความละเอียดสงูสาํหรับพิมพ์ในโรงพิมพ์ 

http://sirivi.com/doc/healthforprint.pdf 

 
 



 
ดวยหลัก 5 อ  

รวบรวมโดย  พระอาจารยประเสริฐ   อิทธิญาโณ และศิษยานุศิษย 

1.  อาหาร 
หมายความวา กอนที่จะทานอาหาร พยายามพิจารณา

เสียกอน   ถาเราเปนคนที่อวนมาก พยายามหลีกเลี่ยงของมันๆและ
ของทอด แตถาผอมก็ไมเปนไร กินอาหารทีเ่ปนมันไดนิดหนอย                                                 
แตอยากินเค็มจัด  
วิธีกินอาหาร  

ใหเคี้ยวชา ๆ อยากินอาหารไปกินน้ําไป เพราะตัวยอย                
จะไมดี กอนกินควรกินผลไมกอนซัก 15 นาที (ทุกม้ือไดยิ่งดี)    
ผลไมที่ดีท่ีสุดสําหรับกอนอาหารคือ  กลวยน้ําวา สมโอ  แตงโม 
แอปเปล 4 อยางนี้ อยางใดอยางหนึ่ง แตกลวยน้ําวาจะดีที่สุด 
เพราะมีอาหารครบหมู  ที่ใหกินผลไมกอนเพราะจุลินทรียที่ทํา
หนาที่ยอยในกระเพาะตองการน้ําตาล แตถาเรากินขาวซ่ึงเปน
คารโบไฮเดรต  กอนจะแปลสภาพเปนน้ําตาลจะใชเวลานาน      
ถาเรากินขาวเขาไป กินเนื้อทีเ่ปนโปรตีนเขาไป การยอยก็จะไมดี                    
แลวเคี้ยวชา ๆ จะใหดีตองกินอาหารเชาใหแลวเสร็จกอน 8.30 น. 
ที่สําคัญคือ ควรจะขับถายซะกอน  อยาเอาอาหารใหมไปไล                    

วัดบัวหลวง
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บทนํา 

 หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้น เพื่อจุดประสงคทีจ่ะเผยแพร ขอมูลเกี่ยวกับ
การบําบัดสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง  ซึ่งขอมูลดังกลาว ไดมาจากการ
รวบรวมของพระอาจารยประเสริฐ  อิทธิญาโณและศิษยานุศิษย                                
ทั้งนี้มีจุดประสงค เพ่ือเผยแพรเปนวิทยาทานแกผูสนใจทั่วไป 

หากมีขอสงสัยใด  สามารถติดตอไดที่ 

วัดพระธาตุบัวหลวงไทย  

638 หมู 4 ต.วัดโบสถ  อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก  65160   

โทร. (66) 055-291-555 

วัดพระธาตุบัวหลวงไทย อเมริกา 

22936  State Highway 202  Tehachapi, California  93561 

โทร.  +1 661-822-8932 

 

คณะผูจัดทํา 

วิธีบําบัดเพื่อสุขภาพและพลานามัย 
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อาหารเกา  ถาเรากินอาหารชาเกินเกาโมงไปแลว การยอยจะไมดี                    
เพราะกระเพราะจะไมคอยไดทํางาน  

หลังจากกินอาหารเชาแลว 9.00-11.00 ไมควรดื่มน้ํา                
ทุกชนิด ถาดื่มแลว อาหารที่กินเขาไปทุกชนิดมันจะแปรสภาพเปน
ไขมัน ทําใหไขมันไปสูตับ เกาะที่ตับมากข้ึน ถาเกาะนานเขา             
ตับก็จะมีปญหา ทําใหเสนเลือดฝอยขาด เสนเลือดฝอยในตับขาด          
ก็จะมีผลขางเคียงตอไต ความดัน  หัวใจ อีกตอหนึ่ง 
อารหารกลางวัน ใหเนนทานผลไมใหมาก อาหารเย็น ไมควรกิน
พวกคารโบไฮเดรตมาก 

2. อุจจาระ  
การขับถายอุจจาระ  ควรขับถายกอนพระอาทิตยขึ้นจะดี

ที่สุด  จะไดไมมีกลิ่นตัว  ถายชา ๆ อยาไปเรงถาย และขณะที่ถาย
อยาไปอานหนังสือพิมพ เลนเกม  เลนโทรศัพท ดูทีวี (ไมใชสายตา
ดูสิ่งเหลานี้ในหองน้ํา)  ถาอานหนังสือพิมพ เลนโทรศัพท ฯลฯ                    
ในหองน้ําแลวจะมีปญหา Toxic (สารพิษ) จะไมออก ตับก็จะดูด                                       
ไขมัน จากลําไสและกระเพาะไปไวที่ตับ ไตจะหลั่งสเตียรอยด                             
มาแทนที่ นานเขาลําไสหดตัว กระเพาะหดตัว ก็อาจจะเปน
ริดสีดวง หรือถาตกคางมาก จะเปนมะเร็งลําไสได 

การถายอุจาระ ถายอยางนอยสัก 2 ครั้ง ตอนเชา                          
หรือบาย ๆ จะดี ถาถายไดวันละ 2 ครั้ง ถือวาปกติดี   

ไปไลอาหารเกา

 
ดวยหลัก 5 อ  

รวบรวมโดย  พระอาจารยประเสริฐ   อิทธิญาโณ และศิษยานุศิษย 

1.  อาหาร 
หมายความวา กอนที่จะทานอาหาร พยายามพิจารณา

เสียกอน   ถาเราเปนคนที่อวนมาก พยายามหลีกเลี่ยงของมันๆและ
ของทอด แตถาผอมก็ไมเปนไร กินอาหารทีเ่ปนมันไดนิดหนอย                                                 
แตอยากินเค็มจัด  
วิธีกินอาหาร  

ใหเคี้ยวชา ๆ อยากินอาหารไปกินน้ําไป เพราะตัวยอย                
จะไมดี กอนกินควรกินผลไมกอนซัก 15 นาที (ทุกม้ือไดยิ่งดี)    
ผลไมที่ดีท่ีสุดสําหรับกอนอาหารคือ  กลวยน้ําวา สมโอ  แตงโม 
แอปเปล 4 อยางนี้ อยางใดอยางหนึ่ง แตกลวยน้ําวาจะดีที่สุด 
เพราะมีอาหารครบหมู  ที่ใหกินผลไมกอนเพราะจุลินทรียที่ทํา
หนาที่ยอยในกระเพาะตองการน้ําตาล แตถาเรากินขาวซ่ึงเปน
คารโบไฮเดรต  กอนจะแปลสภาพเปนน้ําตาลจะใชเวลานาน      
ถาเรากินขาวเขาไป กินเนื้อทีเ่ปนโปรตีนเขาไป การยอยก็จะไมดี                    
แลวเคี้ยวชา ๆ จะใหดีตองกินอาหารเชาใหแลวเสร็จกอน 8.30 น. 
ที่สําคัญคือ ควรจะขับถายซะกอน  อยาเอาอาหารใหมไปไล                    

วิธีบําบัดเพื่อสุขภาพและพลานามัย
ดวยหลัก 5 อ.
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27. โรคไวรัสบี  (เพิ่มเติม)   

        ใชมะระขี้นก 2 ลูก ตอน้ํา 1 แกว  ปนเปนเครื่องดื่มสด ดื่มครั้ง
ละ 1 แกว เชา – เย็น 
28.  โรคซิสด เนื้องอก เซลลมะเร็ง (เพิ่มเติม)    

   นําตนหนอนตายยากปริมาณ 1 กํามือลางน้ําใหสะอาด ทุบ
ใหช้ําแลวใสน้ําประมาณ 2 ลิตร ตมใหเปอย ใชดื่มตางน้ํา (อาจทํา
ใหปสสาวะบอย)  

29. โรคมะเร็งเม็ดเลือด  
   ใชลูกใตใบทั้งตน จํานวน 6 ตน ใสสารสม (บดแลว)                      

1 ชอนโตะ เติมน้ํา 1.5 ลิตร ตมใหตัวยาออก  ดื่มครั้งละ                                
1 แกวกาแฟ เชา - เย็น กอนอาหาร  

        30. โรคไขมันในลําใส กระเพาะไมยอย ถุงน้ําดีไมทํางาน 
ใชกระชาย ครึ้งกิโลกรัม ใบโหระพา 1 กํามือ ปนรวมกัน   

ใสน้ํา1.5  ลิตร  กรองเอาแตน้ํา กรองแลวใสน้ําผึ้งเล็กนอย น้ํา
มะนาว  1-2 ชอนโตะ ดื่ม ประมาณ 1 แกวกาแฟ หลังอาหารเย็น 

31.  โรคริดสีดวงทวาร 
  กลวยหอม 1 ใบ ไมตองปลอกเปลือก นําไปตมน้ําจนสุก 
รับประทานกลวยที่ตมแลวทั้งเปลือกกอนนอนเพราะเปลือกมี
กํามะถันรักษาโรค  แลวดื่มน้ําอุนตาม   
 
 



 
น้ําปสสาวะก็เชนกัน เช็คดูถาสีเขมมากก็ไมดี แสดงวาไต

กับตับของเราทํางานไมดีพอ  ปสสาวะควรมีสีเหลืองออนๆ                         
ถือวาระบบไตดี     

3. ออกกําลังกาย   
ทานอาหารแลว อยาไปนอนหรือไปนั่ง เพราะจะทําใหมี

น้ําตาลสูง  ควรเดินออกกําลังกายชา ๆ สัก 15 นาที ก็ดี แตการ
ออกกําลังกายนี้ ถากินอาหารแลวอยาวิ่ง ถาวิ่งไสติ่งที่ยังไมไดผาตัด 
เศษอาหารจะตกลงไปไสติ่งได   

ออกกําลังกายจะใหดี ควรทําชวงเชา ๆ ควรจะดื่มน้ําอุน
สักแกวหนึ่งแลวไปเดิน หรือวิ่งชา ๆก็ได ไมควรออกกําลังกาย                         
ชวงเย็น เพราะชวงเย็นหลังสามโมงไปแลว ใบไมจะคาย
คารบอนไดออกไซดออกมา จะทําใหมปีญหาเกี่ยวกับ
คารบอนไดออกไซดไปแทนที่ออกซิเจนในรางกาย  

4. อากาศ     
ควรออกกําลังกายในชวงเชา ๆจะดี เลือกอยูในอากาศ                         

ที่เหมาะสม ที่มีใบใมหนา ๆ ถาตอนเย็นแลวไมควร ควรออกตอน
เชาๆ  รับอากาศที่บริสุทธิ์ โดยไปยืนตามที่มีใบไมเยอะๆ                 
อาจจะยืนแกวงแขนก็ได  จะทําใหไดโอโซนจากตนไม  ไดออรา                            
เขามาทําใหรางกายสดชื่นมาก       

 
อาหารเกา  ถาเรากินอาหารชาเกินเกาโมงไปแลว การยอยจะไมดี                    
เพราะกระเพราะจะไมคอยไดทํางาน  

หลังจากกินอาหารเชาแลว 9.00-11.00 ไมควรดื่มน้ํา                
ทุกชนิด ถาดื่มแลว อาหารที่กินเขาไปทุกชนิดมันจะแปรสภาพเปน
ไขมัน ทําใหไขมันไปสูตับ เกาะที่ตับมากข้ึน ถาเกาะนานเขา             
ตับก็จะมีปญหา ทําใหเสนเลือดฝอยขาด เสนเลือดฝอยในตับขาด          
ก็จะมีผลขางเคียงตอไต ความดัน  หัวใจ อีกตอหนึ่ง 
อารหารกลางวัน ใหเนนทานผลไมใหมาก อาหารเย็น ไมควรกิน
พวกคารโบไฮเดรตมาก 

2. อุจจาระ  
การขับถายอุจจาระ  ควรขับถายกอนพระอาทิตยขึ้นจะดี

ที่สุด  จะไดไมมีกลิ่นตัว  ถายชา ๆ อยาไปเรงถาย และขณะที่ถาย
อยาไปอานหนังสือพิมพ เลนเกม  เลนโทรศัพท ดูทีวี (ไมใชสายตา
ดูสิ่งเหลานี้ในหองน้ํา)  ถาอานหนังสือพิมพ เลนโทรศัพท ฯลฯ                    
ในหองน้ําแลวจะมีปญหา Toxic (สารพิษ) จะไมออก ตับก็จะดูด                                       
ไขมัน จากลําไสและกระเพาะไปไวที่ตับ ไตจะหลั่งสเตียรอยด                             
มาแทนที่ นานเขาลําไสหดตัว กระเพาะหดตัว ก็อาจจะเปน
ริดสีดวง หรือถาตกคางมาก จะเปนมะเร็งลําไสได 

การถายอุจาระ ถายอยางนอยสัก 2 ครั้ง ตอนเชา                          
หรือบาย ๆ จะดี ถาถายไดวันละ 2 ครั้ง ถือวาปกติดี   

เพราะกะเพราะ

7
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27. โรคไวรัสบี  (เพิ่มเติม)   

        ใชมะระขี้นก 2 ลูก ตอน้ํา 1 แกว  ปนเปนเครื่องดื่มสด ดื่มครั้ง
ละ 1 แกว เชา – เย็น 
28.  โรคซิสด เนื้องอก เซลลมะเร็ง (เพิ่มเติม)    

   นําตนหนอนตายยากปริมาณ 1 กํามือลางน้ําใหสะอาด ทุบ
ใหช้ําแลวใสน้ําประมาณ 2 ลิตร ตมใหเปอย ใชดื่มตางน้ํา (อาจทํา
ใหปสสาวะบอย)  

29. โรคมะเร็งเม็ดเลือด  
   ใชลูกใตใบทั้งตน จํานวน 6 ตน ใสสารสม (บดแลว)                      

1 ชอนโตะ เติมน้ํา 1.5 ลิตร ตมใหตัวยาออก  ดื่มครั้งละ                                
1 แกวกาแฟ เชา - เย็น กอนอาหาร  

        30. โรคไขมันในลําใส กระเพาะไมยอย ถุงน้ําดีไมทํางาน 
ใชกระชาย ครึ้งกิโลกรัม ใบโหระพา 1 กํามือ ปนรวมกัน   

ใสน้ํา1.5  ลิตร  กรองเอาแตน้ํา กรองแลวใสน้ําผึ้งเล็กนอย น้ํา
มะนาว  1-2 ชอนโตะ ดื่ม ประมาณ 1 แกวกาแฟ หลังอาหารเย็น 

31.  โรคริดสีดวงทวาร 
  กลวยหอม 1 ใบ ไมตองปลอกเปลือก นําไปตมน้ําจนสุก 
รับประทานกลวยที่ตมแลวทั้งเปลือกกอนนอนเพราะเปลือกมี
กํามะถันรักษาโรค  แลวดื่มน้ําอุนตาม   
 
 



 
น้ําปสสาวะก็เชนกัน เช็คดูถาสีเขมมากก็ไมดี แสดงวาไต

กับตับของเราทํางานไมดีพอ  ปสสาวะควรมีสีเหลืองออนๆ                         
ถือวาระบบไตดี     

3. ออกกําลังกาย   
ทานอาหารแลว อยาไปนอนหรือไปนั่ง เพราะจะทําใหมี

น้ําตาลสูง  ควรเดินออกกําลังกายชา ๆ สัก 15 นาที ก็ดี แตการ
ออกกําลังกายนี้ ถากินอาหารแลวอยาวิ่ง ถาวิ่งไสติ่งที่ยังไมไดผาตัด 
เศษอาหารจะตกลงไปไสติ่งได   

ออกกําลังกายจะใหดี ควรทําชวงเชา ๆ ควรจะดื่มน้ําอุน
สักแกวหนึ่งแลวไปเดิน หรือวิ่งชา ๆก็ได ไมควรออกกําลังกาย                         
ชวงเย็น เพราะชวงเย็นหลังสามโมงไปแลว ใบไมจะคาย
คารบอนไดออกไซดออกมา จะทําใหมปีญหาเกี่ยวกับ
คารบอนไดออกไซดไปแทนที่ออกซิเจนในรางกาย  

4. อากาศ     
ควรออกกําลังกายในชวงเชา ๆจะดี เลือกอยูในอากาศ                         

ที่เหมาะสม ที่มีใบใมหนา ๆ ถาตอนเย็นแลวไมควร ควรออกตอน
เชาๆ  รับอากาศที่บริสุทธิ์ โดยไปยืนตามที่มีใบไมเยอะๆ                 
อาจจะยืนแกวงแขนก็ได  จะทําใหไดโอโซนจากตนไม  ไดออรา                            
เขามาทําใหรางกายสดชื่นมาก       

9

ควรออกกําลังกายตอน
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และในหองนอน ที่นอน ไมควรจะตั้งตนไมอะไรก็ตาม 

แมแตตนไมประดับเล็ก ๆ ก็ไมควรเพราะมันจะคายกาซ
คารบอนไดออกไซด ตอนกลางคืน  

ไมควรจะมีภาชนะท่ีมีสีเขม หรือผาปูที่นอนสีเขมๆ         
ในหองหองนอน  เพราะมันจะทําลายพลังงานของเรา                            
ไมควรเปดไฟนอนใหมากเกินไป  ไฟในหองนอนควรเปนสีเขียว                         
จะดีทีสุ่ด  หรือสีนอยๆ อยาใชแรงไฟสูง หรือไมเปดไดก็จะยิ่งดี         
เพราะจะไดไมทําลายพลังงานในตัวเรา  

การใชผา ภาชนะ หรือผาสีเขม ในหองนอนอันนี้มันจะ
กระทบกระเทือนพลังงานเรามากๆ บางทีตื่นนอนแลวรูสึก
ออนเพลีย เหมือนนอนไมอ่ิม   

ในหองนอนอยาหันศรีษะไปทางทิศใต หรือทิศตะวันตก         
ถาหันไปทางทิศใตจะเปนความดันต่ํา โดยหาสาเหตุไมเจอ                               
ถาหันไปทิศตะวันตก อาจจะเปนริดสีดวงได ทิศที่ควรหันไปคือ                    
ทิศเหนือ หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไดหมด   

ถาจะเปดแอรหรือพัดลมนอน ควรเปดทางปลายเทา                      
อยาเปดทางศรีษะ  

 
 
 

11

ศีรษะ

ศีรษะ
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      ตื่นนอนใหมๆ ใหคิดแตสิ่งที่ดีๆ  เพื่อใหสาร เอ็นโดรฟน หลั่ง

เราจะมีความสุขสดชื่นมาก  ถาเราไปคิดสิ่งที่ไมดี  เอ็นโดรฟน

ไมหลั่ง  อะดรีนาลีนจะหลั่งมาแทนที่  จะทําใหรางกายเหี่ยวแหง

ไมสดชื่น  แลวจิตก็จะเศราหมอง  ถึงตองคิดสิ่งที่ดีๆ ซะกอน

เพื่อสรางภูมิอัตโนมัติขึ้นมา

 
5. อารมณ   

ตื่นนอนใหมๆ ใหคิดแตสิ่งที่ดีๆ เพื่อใหสารเอ็นโดรฟน 
หลั่ง เราจะมีความสุขสดชื่นมาก ถาเราไปคิดสิ่งที่ไมดี เอ็นโดรฟน
ไมหลัง  อะดรีนาลีนจะหลั่งมาแทนท่ี จะทําใหรางกายเหี่ยวแหง         
ไมสดชื่น แลวจิตก็จะเศราหมอง ถึงตองคิดสิ่งที่ดีๆ ซะกอน                        
เพ่ือสรางภูมิอัตโนมัติขึ้นมา  

หลังจากตื่นนอนแลว  ใหลางหนากอน แลวคอยแปรงฟน   
เพ่ือใหสารเอ็นโดรฟนจะไดยังอยู  ถาเราแปรงฟนกอนลางหนา      
สารเอ็นโดรฟนจะลงสูกระเพราะ  จะทําใหเราเกิดเปนภูมิแพ                        
เปนอะไรไดงาย ใหลางหนากอนแลวคอยแปรงฟน  

กอนแปรงฟน  ควรกินมะนาวกับน้ําอุนสัก 1 แกว                                        
พอกินแลวไปลางหนา แลวคอยแปรงฟนและก็บวนปากอีกครั้งหนึ่ง  
ปฏิบัติตัวแบบนี้จะทําใหมีสุขภาพดี  การขับถายจะดีขึ้น  

นี่คือวิธีการที่จะทํายังไง ที่จะอยูกับธรรมชาติได เพราะแต
ละวันคนเราก็อยูกับธรรมชาติ  แตเราจะเอาธรรมชาติมาใชใหเกิด
ประโยชนกับตัวเราไดอยางไรนั้น  เราก็ตองปรับตัวใหไปหา
ธรรมชาติใหได  
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วิธีบําบัดโรคที่เราพบกันบอยๆ 

 
1. หัวใจโต  หัวใจปดไมสนิท กลามเนื้อหัวใจเตนเร็วหรือเตนชา

ผิดปกติ  วิธีบําบัดรวมๆเลย คือ 
เอาหัวใจหมูมา 2 - 3 หัวใจ ผาเบะลางออกใหสะอาด                  

มีเลือด มีพังพืดเอาออกใหหมด อาจจะลางดวยน้ํามะนาวกับเกลือ
อีกสักนิดนึง  ลางน้ําเปลาอีกครั้งหนึ่งเสร็จแลวก็เอาทองคําเปลวแท     
ปดดานในหัวใจละ 3 แผน ปดเสร็จแลวเอาเชือกผูก ถาไมมีเชือกให
ใชไมจิ้มฟนเสียบใหติดกันได จากนั้นเอามีด หรือซอมแทงเปนรู ๆ 
ตมน้ําใหเดือด แลวเอาไปตมใหเปอย ไมใสเกลือ ดูใหน้ําเยอะหนอย  
ใหมันทวม  

เสร็จแลวก็ใหเอามาทาน ทั้งน้ํา ทั้งเนื้อใหหมด  
วิธีทานคือ นําน้ําตมหัวใจมาดื่ม ครั้งละประมาณ 1 ถวยกาแฟ                   
วันละ 1 ถวย หลังอาหารเชาหรือเย็นก็ได  ดื่มน้ําใหหมด                              
(จะก่ีวันก็ไมเปนไร) อุนไดเรื่อยๆ ถาน้ําแหงก็เติมน้ําไดอีกนิดหนอย                
ใสพริกไทยไดนิดหนอย แตอยาใสเกลือ  สวนเนื้อจะกินก็เอามาจิ้ม
น้ําจิ้มได อยาใหเค็ม จิ้มซีอ้ิว จิ้มน้ําสมได กินใหมากเทาที่กินได
เฉพาะเนื้อ   แตน้ําย้ําวาตองกินใหหมด  หลังจากหมดแลว 15 วัน
ทําแบบเดิมใหมอีกครั้ง (จํานวนครั้งที่ทําขึ้นอยูกับแตละคน)     
 

วิธีบําบัดโรคที่เราพบกันบอยๆ

ผาแบะเอาเลือดและพังผืดออก

15

อิ๊ว
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ผลไมทีช่วยหัวใจไดดีที่สุดคือแอปเปล ( เขียว แดงไดหมด)  

ผลไมสีดํา เชน องุนดํา  เชอรี่ดํา มังคุด  แตอยาไปกินกลวยหอมกับ
มะเขือเทศ เพราะมันจะทําใหมีโพแทสเซียมมากเกินไป                                
และอยากินเค็ม อยากินมันจัด   

2. โรคตับ   
อยาไปคิดมาก คนคิดมากจะมีปญหาเกี่ยวกับตับ อาจจะ

เปนมะเร็งตับได  ถาเปนโรคตับกินผลไมหวานไดนิดหนอย  
แนะนําวาตอนเชาหลังจากตื่นนอน ใหดื่มน้ําอุน 1 แกว                                  
ผสมกับน้ําผึ้ง 1 ชอนโตะ และน้ํามะนาว  2  ชอนโตะ   
และอยาใชสายตามากอยางเชนคนเลนเกมเยอะๆทําคอมพิวเตอร
เยอะๆ ถา 3 ชั่วโมงติดตอกัน จะทําใหตับมีปญหา และสายตา
เสื่อมไวกวาปกติ ควรหยุดควรเลนบาง เชน เลนชั่วโมงครึ่งแลว
หยุดซักครึ่งชั่วโมง  แลวคอยมาทําใหม  อยาติดตอกันทันที                   
เพราะเราจะเกร็งกลามเนื้อตาตลอดเวลา จะทําใหเรตินาของตา
ทํางานไมดีเทาที่ควร  

สูตรที่ 1  โรคตับธรรมดา  

ใหกินลูกใตใบตม ใชน้ํา 1.5 ลิตร(ใหพอทวม) ตนใหญก็ 2 ตน  
ตนเล็กก็เยอะๆหนอย กินตางน้ํา 

17

ใหกินตนลูกใตใบตม
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      สูตรที่  2  โรคตับที่มีไวรัสมาเกี่ยวของ  ( สูตรนี้กับโรคเบาหวาน

ตับแข็ง  ไวรัสบี  ก็ใชได )  ใหกินลูกใตใบตม  1.5 ลิตร (ใหพอทวม) 

ตนใหญก็ 2 ตน  ตนเล็กก็เยอะๆหนอย  กินตางนํ้า  และตองใส

สารสมดวย  1  ชอนโตะ  (สารสมบดๆ แลวใสไดเลย  ไมตองสะตุ)

ตําๆ ใหละเอียด  ใหมันละลายเองตอนตม ) ใสนํ้า 2 ลิตร 

 
สูตรที่ 2  โรคตับทีมี่ไวรัสมาเกี่ยวของ ( สูตรนี้กับ

โรคเบาหวาน  ตับแข็ง  ไวรัสบี ก็ใชได )  ตองใสสารสมดวย                       
1 ชอนโตะ  (สารสมบดๆแลวใสไดเลย ไมตองสะตุ) 

(ถาลูกใตใบเปนเม็ด เปนแคปซูล ก็กินได แตตองกินเชา  3 แคปซูล 
กอนนอน  3 แคปซูล  แตถากินสด ๆ จะดีกวาตัวแคปซูล)   

3. ไต   
สูตรที่ 1  กรณเีปนถึงขึ้นตองลางไต 

ใชสับปะรดทั้งเปลือกลางใหสะอาด (เอาใบตรงตาออก                 
ใหหมด ตัดหัว ตัดทาย)  สับๆ ใสสารสม 1  ชอนโตะ (สารสม ตํา 
ๆ ใหละเอียด ใหมันละลายเองตอนตม)   ใสน้ํา 2 ลิตร                
ตมใหเปอยแลวก็กรองเอาน้ํามากิน (ตอนกรองบีบน้ําที่อยูในเนื้อ
สับปะรดดวย)  กินหลังอาหาร เชา - เย็น  แตควรควบคุมอาหาร 
คุมน้ําตาลตามที่หมอแนะนําดวย ใน 1 วันกินเทาไรเราก็อยากิน
เกิน พยายามกินตามที่หมอแนะ  อยากินเค็ม อยากินมัน 

สูตรที่ 2  กรณไีมถึงข้ึนลางไต ไมตองใสสารสม สูตรนี้กินเพ่ือ
เปนการบํารุงไตไปในตัวไดดวย  

     เพิ่มเติม อาหารที่ชวยบํารุงไตอ่ืนๆ เชน รากบัว                                      
แกนตะวัน (เปนหัวปอกกินสดๆ)   บัวหิมะ(กินสดๆ)   
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4. ปอด และโรคเกี่ยวกับปอดทุกชนิด  

สูตรที่ 1   ใชตับหมูผัดกับมะเขือเทศกินเปนอาหาร 
สูตรที่ 2  ใบมะรุม  1 กํามือ ตมน้ํากิน ใสน้ํา 1.5  ลิตร 
สูตรที่ 3  ทําเปนซุปใบมะรุม น้ํา 1.5 ลิตร โดยใสใบมะรุม                       

1 กํามือ เห็ดหูหนูขาวดอกใหญ 2-3 ดอก  มะเขือเทศ แครอท 
หอมหัวใหญ (ปริมาณตามชอบ)  

สูตรที่ 4  ทําแบบสลัด นําใบมะรุม บล็อคเคอรี่มาลวก                         
ใสหอมแดงดิบ น้ํามะนาว  อันนี้ก็จะชวยปอดได                                
( ถามะรุมเม็ดก็กินไมเกิน 2 เม็ดตอวัน  เจ็บคออะไรก็ใชได)   

เพิ่มเติม 
ผลไมที่ชวยปอด  คือ สมโอ ใหกินเนื้อหุมขาวๆดวย  ขม

นิดๆ จะชวยปอดไดอยางดี  
 

5. มาม  มามชื้น   
สูตรที่ 1  ใชสับปะรดทั้งลูกตม (สับๆ ตัดหัวตัดทาย เอาใบที่

ติดตาออกใหหมด) ตมกินทั้งเนื้อท้ังเปลือก  
สูตรที่ 2  ใบโหระพา กับ ใบสะระแหน อยางละ 2-3 ใบเคี้ยวๆ

ใหละเอียดแลวคอยกลืนลงไปกินหลังอาหาร เชา กลางวัน เย็น 
 
 

ใสนํ้า  1.5  ลิตร
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6. นิ่ว 

คนที่เปนนิ่ว  ใหใชหอยเบี้ยดองในน้ํามะนาวใสในถังขาวเปลือก 
ซึ่งมีวิธีทําดังนี้ 
1.ใชหอยเบี้ยตัวขนาดปลายขอนิ้วชี้ 10 ตัว 
2. แชในน้ําอุนและเกลือพอประมาณสิบนาที 
3. เตรียมมะนาวประมาณสิบหาลูก บีบน้ําเตรียมไว 
4. เตรียมขวดเหลาแบน ลางใหสะอาด 
6. นําหอยที่แชลางใหสะอาด ใสเขาไปในขวด 
7. รินน้ํามะนาวจนเต็มขวด ปดฝา 
8. เตรียมขาวเปลือกไวประมาณสองกิโล 
9. หาถังขนาดยอม วางขวดที่บรรจุ หอยและน้ํามะนาว และเท

ขาวเปลือกใหมิดขวด ทิ้งไว 7 วัน 
10. นําขวดออกมา เขยา และ รินน้ําออก กรองใสภาชนะสะอาด 

ดื่ม เชา เย็น หลังอาหาร ครั้งละหนึ่งชอนโตะ 
* อาจเติม น้ําตาลทรายแดงประมาณหนึ่งชอนโตะ ผสมใหเขากัน 

เก็บไวในตูเย็น 
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7. กระเพราะปสสาวะ   

อยากลั้นปสสาวะมาก ถากลั้นจะติดแบคทีเรีย บางที
ปสสาวะเปนเลือด พยายามอยากลั้น ดื่มน้ําใหเยอะๆ                          
อยากินเค็มจัด  ถาเปนมากๆ ก็ใช ขิงกับขม้ินชัน ทุบๆแลวกิน   

ถาปสสาวะไมออกเริ่มเปนตะกอนนิ่ว  ใชแตงราน                          
กับสารสม  นําแตงรานลูกใหญๆสักนิดนึง น้ําสักนิด สับๆ                                            
ใสสารสม 1 ชอนโตะ  ตมใหสุกแลว  เอาน้ํามากินหลังอาหาร                      
เชา – เย็น สักครึ่งถวยกาแฟ  ถาเหลือก็เก็บไวกินมื้อตอไปได(การ
กินแลวแตบางคน  บางคนกิน 2 ลูกก็หาย )  

 
8. กระดูกพรุน 

สูตรที่ 1  กินกระชายปนกับโหระพา (กระชาย 15 เสน 
โหระพา 1 กํามือ  น้ํา 1.5  ลติร) ปนเสร็จใหเอาน้ํามะนาวใสสัก
หนอย คนๆ ใหมันตกตะกอนแลวเอาน้ํามากิน  

กินหลังอาหาร เชา-เย็น กินประมาณ 1 แกวเล็กๆ                           
แลวดื่มน้ําเยอะๆ 

  ( ตะกอนที่ได สามารถนํามาผสมกับแปงตรางู หรือ           
ดินสอพอง   พอกหนา  ทําใหหนานุมไดเปนอยางดี ) 

( การกินแลวแตบางคน  บางคนกิน  2  ลูกก็หาย )

7.  กระเพาะปสสาวะ

อยากลั้นปสสาวะมาก  ถากลั้นจะติดเชื้อแบคทีเรีย  บางที
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23. โรคดางขาว 

ใชปูนแดงกับใบแกว (ใบของดอกแกว)   

                 ตําใหละเอียดแลวทา  (กลากเกลื้อนก็ใชไดเชนกัน)  

24. โรคเบาหวาน (เพ่ิมเติม) 
สูตรที่ 1  ใบเฉาเวย  กินดิบๆ ครั้งละ 3 ใบ เชา – เย็น 

หรือ ตมกินตางน้ําใชน้ํา 1.5 ลิตร  
  สูตรที่ 2  ใบมะยม  (กรณีหาดีบัวแหงไมได)  ใชใบมะยมครั้ง

ละ 8 กาน และใบฝรั่งครั้งละ 5 - 7 ใบ หากมีลูกฝรั่งใหหั่นใสไป
ดวย โดยไมตองเอาเม็ดออก ตมใบมะยมทั้งกานกับฝรั่งและน้ํา
ประมาณ 2 ลิตร ใชดื่มตางน้ํา  

25. โรคซิสด เนื้องอก เซลลมะเร็ง (เพิ่มเติม)  
เห็ดหูหนูขาว เห็ดหูหนูดํา และเห็ดอะไรก็ไดอีก 1 ชนิด                          

ปนรวมกันใสน้ําตมและทําเปนซุบ ทานไปเรื่อยสัปดาหละ                                  
2 - 3 ครั้ง 

26. ตัวจี๊ด  
นํามะระขี้นก จํานวน 5 ลูก หากใหไดผลดีใหใชใบ ตน ราก 

เม็ด (ยกมาทั้งตน) ประมาณ 5ตน นํามาตมน้ําดื่มวันละ 2 ลิตร  
เชา - เย็น หากมีลูกกระเจี๊ยบดิบใหรับประทานรวมดวยครั้งละ                        
2 ลูก  
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สูตรที่ 2  ใชงาดําคั่วบด  ทานครั้งละ  1-3 ชอนโตะ  จะใช

คลุกขาวรับประทานก็ได  รับประทานเวลาไหนก็ได 

9. ความดันโลหิต  

ความดันโลหิตต่ํา   

  ใหกินถ่ัวเขียว นํามาตมหรือทําอะไรกินก็ได  ใบยานาง  มะเขือ
เทศ  กินสดๆ จะชวยเพิ่มเม็ดเลือดไดดี 

  ความดันโลหิตสูง   ใหลดเค็ม  กินน้ําใหเยอะ ๆ  

สูตรที่  1  กินหัวไชเทาดิบ  วิธีการคือ  ใชหัวไชเทาแชดวย
น้ําสมสายชู 20 นาที แลวลางน้ําใหสะอาด  ปอกเปลือก ขูดหรือ
ซอยเยอะๆ  ใหไดปริมาณ 1 ชอนโตะ รับประทานหลังอาหารเย็น 
กินไปเรื่อยๆ   (สามารถทําปริมาณมาก ๆ) เก็บไวในตูเย็นเพ่ือ
รับประทานได  ที่สําคัญคือตองลดเค็ม 

 สูตรที่ 2   ดื่มน้ําผึ้งแท  ใชน้ําผึ้ง 1 - 2 ชอนโตะ ผสมน้ําโซดา                  
วันละ 1 ครั้ง กอนนอน และตองลดเค็มลง  

10. วิธีลดคอเลสเตอรอล (ลดความดันสวนหนึ่ง) 
ชวยลดคอเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด  

สูตรที่ 1  ใชแอปเปลเขียว(เอาเม็ดออก) กับมะกรูด                        
(ท้ังลูก เลือกลูกเหลืองๆ หนอย) ปนดวยน้ําธรรมดา                                 

มะเขือเทศ   กินสดๆ จะชวยเพิ่มเม็ดเลือดไดดี

 
หรือ น้ําโซดาก็ได  ในอัตรา  3 : 1    แอปเปล 3 ลูก มะนาว       
1 ลูก  (ถาใชโซดาก็ใช 3 ขวด )  เฉลี่ยแลว  1 ขวด กิน 3 วนักอน
นอน  (3 คืน)   ปนแลวแชเย็นไวได  

สูตรที่  2   ไขดองแอปเปลไซเดอรวีนีการ  (Apple Cider 
Vinegar หรือ ACV)  กินยากหนอย กินใหมๆ ซัก 1 ชั่วโมง 
อาจจะทองเสียเลย ขอแนะนําคือ หากกินควรพักอยูบาน  ไมควร
ออกเดินทาง  กิน1- 2 ลูก อาจจะเปน แตหลังลูก  3 ขึ้นไป
อาจจะไมเปนแลว (มันขับออกนั่นเอง) 

สูตรนี้คือ นําไขไกไซสเล็กท่ีสุดประมาณ 8-12 ฟอง มาดอง
กับแอปเปลไซเดอรวีนีการ ในขวดแกวปดฝาไวไมตองสนิทมาก     
ใหแอปเปลไซเดอรวีนีการ ทวมไข ดองทิ้งไว 5 วัน ในชวงวนัที่ 1-
2 อาจจะมีฟองใหตักฟองออก (อาจเติมแอปเปลไซเดอรวีนีการ
ได) ดองทิ้งไว 5 วันขึ้น เริ่มนําไขมากินได (ทยอยๆกิน ใขก็ดองไว
ขวดแกวได) วิธีการกินก็นําไขมาลางน้ํา ถูเปลือกใหหลุดออกเบาๆ  
จะเหลือแคเยื่อหุมไขแดงและไขขาว  นําไมจิ้มฟนจิ้มๆ เพ่ือเราจะ
เอาไขแดงและไขขาวดานใน  (เอาเยื่อขาวๆที่หุมทิ้ง) คอยๆ เทไข
ใสแกว นําพริกไทหรือน้ําผึ้งมาผสมไดนิดหนอย รับประทานหลัง
อาหารเชา  ประมาณ 10-15 นาที วันละ1ฟอง หามทําใหสุก
เพราะน้ําสมจะเสื่อมสภาพ  หลังรับประทานใหดื่มน้ําอุนหรือน้ํา

ไตรกลีเซอไรด
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23. โรคดางขาว 

ใชปูนแดงกับใบแกว (ใบของดอกแกว)   

                 ตําใหละเอียดแลวทา  (กลากเกลื้อนก็ใชไดเชนกัน)  

24. โรคเบาหวาน (เพ่ิมเติม) 
สูตรที่ 1  ใบเฉาเวย  กินดิบๆ ครั้งละ 3 ใบ เชา – เย็น 

หรือ ตมกินตางน้ําใชน้ํา 1.5 ลิตร  
  สูตรที่ 2  ใบมะยม  (กรณีหาดีบัวแหงไมได)  ใชใบมะยมครั้ง

ละ 8 กาน และใบฝรั่งครั้งละ 5 - 7 ใบ หากมีลูกฝรั่งใหหั่นใสไป
ดวย โดยไมตองเอาเม็ดออก ตมใบมะยมทั้งกานกับฝรั่งและน้ํา
ประมาณ 2 ลิตร ใชดื่มตางน้ํา  

25. โรคซิสด เนื้องอก เซลลมะเร็ง (เพิ่มเติม)  
เห็ดหูหนูขาว เห็ดหูหนูดํา และเห็ดอะไรก็ไดอีก 1 ชนิด                          

ปนรวมกันใสน้ําตมและทําเปนซุบ ทานไปเรื่อยสัปดาหละ                                  
2 - 3 ครั้ง 

26. ตัวจี๊ด  
นํามะระขี้นก จํานวน 5 ลูก หากใหไดผลดีใหใชใบ ตน ราก 

เม็ด (ยกมาทั้งตน) ประมาณ 5ตน นํามาตมน้ําดื่มวันละ 2 ลิตร  
เชา - เย็น หากมีลูกกระเจี๊ยบดิบใหรับประทานรวมดวยครั้งละ                        
2 ลูก  
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หรือ  นํ้าโซดาก็ได  ในอัตรา  3 : 1  แอปเปล 3 ลูก  

มะนาว  1 ลูก  (ถาโซดาก็ใช 3 ขวด ) เฉลี่ยแลว 1 ขวด  กิน 3 วัน

กอนนอน  (3คืน)  ปนแลวแชเย็นไวได

 
หรือ น้ําโซดาก็ได  ในอัตรา  3 : 1    แอปเปล 3 ลูก มะนาว       
1 ลูก  (ถาใชโซดาก็ใช 3 ขวด )  เฉลี่ยแลว  1 ขวด กิน 3 วนักอน
นอน  (3 คืน)   ปนแลวแชเย็นไวได  

สูตรที่  2   ไขดองแอปเปลไซเดอรวีนีการ  (Apple Cider 
Vinegar หรือ ACV)  กินยากหนอย กินใหมๆ ซัก 1 ชั่วโมง 
อาจจะทองเสียเลย ขอแนะนําคือ หากกินควรพักอยูบาน  ไมควร
ออกเดินทาง  กิน1- 2 ลูก อาจจะเปน แตหลังลูก  3 ขึ้นไป
อาจจะไมเปนแลว (มันขับออกนั่นเอง) 

สูตรนี้คือ นําไขไกไซสเล็กท่ีสุดประมาณ 8-12 ฟอง มาดอง
กับแอปเปลไซเดอรวีนีการ ในขวดแกวปดฝาไวไมตองสนิทมาก     
ใหแอปเปลไซเดอรวีนีการ ทวมไข ดองทิ้งไว 5 วัน ในชวงวนัที่ 1-
2 อาจจะมีฟองใหตักฟองออก (อาจเติมแอปเปลไซเดอรวีนีการ
ได) ดองทิ้งไว 5 วันขึ้น เริ่มนําไขมากินได (ทยอยๆกิน ใขก็ดองไว
ขวดแกวได) วิธีการกินก็นําไขมาลางน้ํา ถูเปลือกใหหลุดออกเบาๆ  
จะเหลือแคเยื่อหุมไขแดงและไขขาว  นําไมจิ้มฟนจิ้มๆ เพ่ือเราจะ
เอาไขแดงและไขขาวดานใน  (เอาเยื่อขาวๆที่หุมทิ้ง) คอยๆ เทไข
ใสแกว นําพริกไทหรือน้ําผึ้งมาผสมไดนิดหนอย รับประทานหลัง
อาหารเชา  ประมาณ 10-15 นาที วันละ1ฟอง หามทําใหสุก
เพราะน้ําสมจะเสื่อมสภาพ  หลังรับประทานใหดื่มน้ําอุนหรือน้ํา
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ธรรมดามากๆ เพ่ือระบาย หามรับประทานน้ําเย็นในทันที เพราะ
อาจจะทําใหคลื่นไส  หลังรับประทานไมควรนอนในทันที ควรเดิน
ไปๆมาๆสักครูเพ่ือใหออกฤทธิ์ เมื่ออาการดีข้ึนสามารถกินได
เรื่อยๆ แตอาจจะลดปริมาณลง เหลือสัปดาหละ 2-3 ฟอง  

สูตรที่ 3  ที่ชวยลดไตรกลีเซอไรด ไขมัน และชวยขยายหลอด
เลือด คือ ขิง  มะนาว แอปเปลไซเดอรวีนีการ ใชน้ําแอปเปลไซ
เดอรวีนีการ 1 แกว น้ํามะนาว 1 แกว ขิง 1 แกว กระเทียมโทน 
1 แกว  (ในอัตราสวนเทาๆกัน) แลวเอาไปปน  ปนเสร็จแลวให
เอาไปตม ตมพอเดือดแลวเอาลงใหพออุนๆ  จากนั้นเอาน้ําผึ้งใส  
1 ชอนโตะ แลวนํามากิน 1 ถวยกาแฟ  สูตรนี้ก็ใชได ปองกัน
มะเร็งดวย สูตรที่ 1  มะกรูด แอปเปล จะลดไตรกลีเซอไรด                                 
อยางเดียว แตไมขยายหลอดเลือด 

ขยายกับไมขยายตางกันคือ พอเรากินเค็มมากๆ มันจะ
ตกตะกอนในหลอดเลือด ทําใหเลือดขน หัวใจทํางานมากทําให
เปนหัวใจโตไดแตกินสูตรนี้ตะกอนมันไมตก มันจะหมุนเวียน
ออกไปที่สําคัญคือตองงดเค็ม 

อัมพฤต เสนเลือดฝอยขาด สมองตีบ  ก็ชวยได  ตัวเสริมอีก
อันคือ ใชเห็ดหลินจือ เห็ดหูหนูดํา  ขิง  พุทธาแหง  ตมแลวกินน้ํา  
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พุทราแหง

 
ธรรมดามากๆ เพ่ือระบาย หามรับประทานน้ําเย็นในทันที เพราะ
อาจจะทําใหคลื่นไส  หลังรับประทานไมควรนอนในทันที ควรเดิน
ไปๆมาๆสักครูเพ่ือใหออกฤทธิ์ เมื่ออาการดีข้ึนสามารถกินได
เรื่อยๆ แตอาจจะลดปริมาณลง เหลือสัปดาหละ 2-3 ฟอง  

สูตรที่ 3  ที่ชวยลดไตรกลีเซอไรด ไขมัน และชวยขยายหลอด
เลือด คือ ขิง  มะนาว แอปเปลไซเดอรวีนีการ ใชน้ําแอปเปลไซ
เดอรวีนีการ 1 แกว น้ํามะนาว 1 แกว ขิง 1 แกว กระเทียมโทน 
1 แกว  (ในอัตราสวนเทาๆกัน) แลวเอาไปปน  ปนเสร็จแลวให
เอาไปตม ตมพอเดือดแลวเอาลงใหพออุนๆ  จากนั้นเอาน้ําผึ้งใส  
1 ชอนโตะ แลวนํามากิน 1 ถวยกาแฟ  สูตรนี้ก็ใชได ปองกัน
มะเร็งดวย สูตรที่ 1  มะกรูด แอปเปล จะลดไตรกลีเซอไรด                                 
อยางเดียว แตไมขยายหลอดเลือด 

ขยายกับไมขยายตางกันคือ พอเรากินเค็มมากๆ มันจะ
ตกตะกอนในหลอดเลือด ทําใหเลือดขน หัวใจทํางานมากทําให
เปนหัวใจโตไดแตกินสูตรนี้ตะกอนมันไมตก มันจะหมุนเวียน
ออกไปที่สําคัญคือตองงดเค็ม 

อัมพฤต เสนเลือดฝอยขาด สมองตีบ  ก็ชวยได  ตัวเสริมอีก
อันคือ ใชเห็ดหลินจือ เห็ดหูหนูดํา  ขิง  พุทธาแหง  ตมแลวกินน้ํา  

 
(ใชเห็ดหูหนูดําสด 3 ดอก  ถาแหงก็ 5-6 ดอก สวนเห็ดหลินจือใช  
6 เสนทีห่ั่นแลว ใชขิง 1 แกว ใชพุทธาแหง 1 กํามือ  น้ํา  2 ลิตร 
ตมรวมกันใหเดือด ใชไฟอุนๆ กินเหมือนเรากินน้ําชา กินเฉพาะ
น้ําอยางเดียว  จะกินตางน้ํา หรือกินเชา เย็น  1 ถวยกาแฟ 

11. คนเปนงูสวัด   
ใชเสลดพังพอนตัวเมีย+ขา  ตําผสมกับเหลา แลวทา 

และเอาเสล็ดพังพอนตัวเมียตมน้ํากินไล ถาหาเสล็ดพังพอนไมได 
ใหใชขากับใบพลู  (ใบพลู 3-4 ใบ  ขาหัวใหญๆสักครึ่งหัวก็พอ)  
ตําๆ  แลวแชเหลาไว ทาๆ มันจะคอยๆยุบ แตวามโีอกาสจะเกิด
ขึ้นมาใหม แตถาเรากินเสลดพังพอนตัวเมียตม  มันจะชวยลาง
ออกจะไมกลับมาเปน  แตถางูสวัดเกิดข้ึนถึงครั้งที่ 3 อาจจะเปน
มะเร็งตับระยะที่ 1  เพราะฉะนั้นตองหาเสลดพังพอนตัวเมียกิน
ใหได   ใชน้ําตม 2 ลิตร กินตางน้ํา   

12. ไมเกรน  
ไมเกรดเกิดจากลําไสมีไขมันสูง  นานๆเขา ทอน้ําดีขน                            

แลวจะทําใหเปนไมเกรน นานเขาๆจะเปนนิ่วที่ทอน้ําดี  
ใหกินดีบัว และ พริกไทย 
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ใชไฟออนๆ กินเหมือนเรากินนํ้าชา กินเฉพาะ

(ใชเห็ดหูหนูดําสด 3 ดอก ถาแหงก็ 5-6 ดอก)  สวนเห็ดหลนจือใช

 
วิธีการคือ  ใชพริกไทย  7 เม็ด  ปวดขางไหนเคี้ยวขางนั้น 

เคี้ยวกอนลางหนาแปรงฟน  แลวอยาดื่มน้ํา ใหใชน้ําลายเปนตัว
ชวย  เคี้ยวทีละเม็ดใหละเอียด ทํา 7 วันก็นาจะใชได 

แตถาปวดทั้งหัว ใหเคี้ยวมือขางที่ถนัดกอน เชนถนัด                   
มือขวา เคี้ยวขางขวา 7 วัน แลวไปเคี้ยวขางซายอีก 7 วัน                         
แลวใหกินดีบัวกอนนอน  ลางน้ําใหดี เอาไปคั่วใหเหลืองๆ ใสขวดไว                     
กินซัก 1ชอนชา เคี้ยวๆ  กินน้ําอุนตาม ( ถาไมคั่วจะมีหนอนตัว
เล็กๆเขามากินทําเสีย )   

(หรือใชดีบัวเปนผงก็ได 1 ชอนชาเชนกัน ) ทําประมาณ               
3 - 4 สัปดาหจะเห็นผล  

13. เด็กผูหญิงเวลามีประจําเดือนแลวปวดทอง  
มีหลักปฏิบัติตัวดังนี้ 

1. อยากินน้ําเย็น  หรือไอศกรีมขณะมีประจําเดือน                              
2.  ใชน้ําตาลทรายแดง 2 ชอนชาเต็มๆ  เกลือ 1 ชอนชา  น้ําอุน 
1 แกว ผสมกัน กินตอนเชากับกอนนอน  ในวันที่มีประจําเดือน
และระหวางที่มีเมนส แตถามันเตือนจะมา  กินกอนสัก 2-3 วัน 
กอนนอนมื้อเดียว ถามาแลวกินเชากับกอนนอน  มา 5 วันกิน 5 
วัน  กินเทาวันที่มา ปฏิบัติแบบนี้ ประมาณ 4 - 5 เดือนตอไปจะ
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(ใชเห็ดหูหนูดําสด 3 ดอก  ถาแหงก็ 5-6 ดอก สวนเห็ดหลินจือใช  
6 เสนทีห่ั่นแลว ใชขิง 1 แกว ใชพุทธาแหง 1 กํามือ  น้ํา  2 ลิตร 
ตมรวมกันใหเดือด ใชไฟอุนๆ กินเหมือนเรากินน้ําชา กินเฉพาะ
น้ําอยางเดียว  จะกินตางน้ํา หรือกินเชา เย็น  1 ถวยกาแฟ 

11. คนเปนงูสวัด   
ใชเสลดพังพอนตัวเมีย+ขา  ตําผสมกับเหลา แลวทา 

และเอาเสล็ดพังพอนตัวเมียตมน้ํากินไล ถาหาเสล็ดพังพอนไมได 
ใหใชขากับใบพลู  (ใบพลู 3-4 ใบ  ขาหัวใหญๆสักครึ่งหัวก็พอ)  
ตําๆ  แลวแชเหลาไว ทาๆ มันจะคอยๆยุบ แตวามโีอกาสจะเกิด
ขึ้นมาใหม แตถาเรากินเสลดพังพอนตัวเมียตม  มันจะชวยลาง
ออกจะไมกลับมาเปน  แตถางูสวัดเกิดข้ึนถึงครั้งที่ 3 อาจจะเปน
มะเร็งตับระยะที่ 1  เพราะฉะนั้นตองหาเสลดพังพอนตัวเมียกิน
ใหได   ใชน้ําตม 2 ลิตร กินตางน้ํา   

12. ไมเกรน  
ไมเกรดเกิดจากลําไสมีไขมันสูง  นานๆเขา ทอน้ําดีขน                            

แลวจะทําใหเปนไมเกรน นานเขาๆจะเปนนิ่วที่ทอน้ําดี  
ใหกินดีบัว และ พริกไทย 

ไมเกรน

ร
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วิธีการคือ  ใชพริกไทย  7 เม็ด  ปวดขางไหนเคี้ยวขางนั้น

เคี้ยวกอนลางหนาแปรงฟน  แลวอยาดื่มนํ้า  ใหใชนํ้าลายเปนตัวชวย

เคี้ยวทีละเม็ดใหละเอียด  ทํา  7  วันก็นาจะใชได

 
วิธีการคือ  ใชพริกไทย  7 เม็ด  ปวดขางไหนเคี้ยวขางนั้น 

เคี้ยวกอนลางหนาแปรงฟน  แลวอยาดื่มน้ํา ใหใชน้ําลายเปนตัว
ชวย  เคี้ยวทีละเม็ดใหละเอียด ทํา 7 วันก็นาจะใชได 

แตถาปวดทั้งหัว ใหเคี้ยวมือขางที่ถนัดกอน เชนถนัด                   
มือขวา เคี้ยวขางขวา 7 วัน แลวไปเคี้ยวขางซายอีก 7 วัน                         
แลวใหกินดีบัวกอนนอน  ลางน้ําใหดี เอาไปคั่วใหเหลืองๆ ใสขวดไว                     
กินซัก 1ชอนชา เคี้ยวๆ  กินน้ําอุนตาม ( ถาไมคั่วจะมีหนอนตัว
เล็กๆเขามากินทําเสีย )   

(หรือใชดีบัวเปนผงก็ได 1 ชอนชาเชนกัน ) ทําประมาณ               
3 - 4 สัปดาหจะเห็นผล  

13. เด็กผูหญิงเวลามีประจําเดือนแลวปวดทอง  
มีหลักปฏิบัติตัวดังนี้ 

1. อยากินน้ําเย็น  หรือไอศกรีมขณะมีประจําเดือน                              
2.  ใชน้ําตาลทรายแดง 2 ชอนชาเต็มๆ  เกลือ 1 ชอนชา  น้ําอุน 
1 แกว ผสมกัน กินตอนเชากับกอนนอน  ในวันที่มีประจําเดือน
และระหวางที่มีเมนส แตถามันเตือนจะมา  กินกอนสัก 2-3 วัน 
กอนนอนมื้อเดียว ถามาแลวกินเชากับกอนนอน  มา 5 วันกิน 5 
วัน  กินเทาวันที่มา ปฏิบัติแบบนี้ ประมาณ 4 - 5 เดือนตอไปจะ
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หากทา่นต้องการไฟล์เพื�อพิมพ์แจกเป็นวิทยาทาน 

สามารถดาวน์โหลดได้ดงันี � 

1. ไฟล์ขนาด A5 

http://sirivi.com/doc/healtha5.pdf 

 
2. ไฟล์ขนาด A4 

http://sirivi.com/doc/healtha4.pdf 

 
3. ไฟล์ที�มีความละเอียดสงูสาํหรับพิมพ์ในโรงพิมพ์ 

http://sirivi.com/doc/healthforprint.pdf 

 
 

 
ไมปวดแลวแตหามกินน้ําเย็น  ถากินน้ําเย็นจะทําใหเปน
ช็อกโกแลตซีสต ที่รังไข  

14. ภูมิแพ   
สูตรที่ 1  ใชหัวหอม 1 หัว ขิง 1 แวน ตําๆ เอาน้ํามะรุม                                    

ที่ตมแลว เขาไป  ใสน้ําผึ้ง 1 ชอน น้ํามะนาวสักนิด                              
ใหกินกอนลางหนา  

(และลางหนากอนแปรงฟนจะชวยลดภูมิแพไดอยางดี ) 

สูตรที่ 2  ใชงาดําคั่วบด  ทานครั้งละ  1-3 ชอนโตะ  จะใช
คลุกขาวรับประทานก็ได  รับประทานเวลาไหนก็ได 

15. ซีสตท่ีหนาอก 
ใหใชหวีพลาสติกถ่ีๆ หรือหวีที่ทําจากเขาสัตว หวีลงๆขณะ

อาบน้ํา (ฟอกสบู อยาพ่ึงลางสบูออก หวีในขณะที่มีฟองอยู) 
แลว ใชน้ําปสสาวะชุบสําลีปดบริเวณท่ีเปน  ระวังอยาใหถูก
เสื้อผา เพราะจะทําใหมีกลิ่นเหม็น  ใหงดพวกของทะเล                                
(กุง หอย ปู ฯลฯ ) กินไดเฉพาะปลา และงดพวกหนอไมดวย  

16. มะเร็งทุกชนิด (สูตรนี้ใชไดกับเบาหวาน และมาลาเรียดวย) 
งดของหวาน ยกเวนความหวานจากผลไม กินไดนิดหนอย  

ใหใชน้ําปสสาวะผสมกับสารสมกิน แตสารสมตองนําไป                      
สะตุกอน  
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(วิธีสะตุสารสม คือ เอาสารสมมาแลวไปตั้งไฟ  ไมตองใสน้ํา 

พอละลายก็คนๆ ทิ้งไวใหเย็น  แลวเอามาตําใหละเอียด) 
เอาน้ําปสสาวะ 1 แกวกาแฟ  สารสม  3สวน4 ชอนชา  คนๆกิน
เชา – เย็น (น้ําปสสาวะ อยาทิ้งไวนานเกิน 5 นาที) 
ดื่มน้ําเยอะๆ เพ่ือใหมีน้ําปสสาวะออกมาเยอะๆ  

(อยากใหปสสาวะไวๆ ใหกินน้ําโซดา 1 แกว  โซดา 1 ขวด
เทากับ 2 แกว) 

โปรตีน ถาเปนมะเร็งลําไสไมควรทานมาก โดยเฉพาะ                  
น้ําเตาหู มีโปรตีนและคอเรตเตอรอลสูง ถาอยากรับประทานถั่ว
ควรจะทานถั่วพวกอัลมอนด ถั่วแดง ถั่วดํา จะดีกวา จะนํามาตม                                     
หรือทําอะไรกินก็ได 

17.  คนมีปญหาเกี่ยวกับสายตา 

 ตาแดง ใชแตงรานฝานเปนแวน  แชเย็น แลวปดที่ตาแลวเอา
น้ําแข็งเย็นๆ หรือน้ําแข็งที่ละลายแลวราดหนาแขง โดยราดจากหัว
เขาลงไป  (หรือน้ําแข็งชุบผา ลากลงไปได) ทําประมาณ 5 นาท ี

ตามัว ใชเม็ดทับทิมบีบหยอดตา ขางละ 3 เม็ด หยอดที
ละเม็ด ครบ 3 เม็ด กระพริบๆ ตา  แลวทิ้งไว 5 นาที แลวเอาทิซซู
ซับ แลวหยอดอีกขางหนึ่ง  เวนไว 3 วัน  ในวันที่ 4  เริ่มหยอดใหม  
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หากทา่นต้องการไฟล์เพื�อพิมพ์แจกเป็นวิทยาทาน 

สามารถดาวน์โหลดได้ดงันี � 

1. ไฟล์ขนาด A5 

http://sirivi.com/doc/healtha5.pdf 

 
2. ไฟล์ขนาด A4 

http://sirivi.com/doc/healtha4.pdf 

 
3. ไฟล์ที�มีความละเอียดสงูสาํหรับพิมพ์ในโรงพิมพ์ 

http://sirivi.com/doc/healthforprint.pdf 

 
 

 
ไมปวดแลวแตหามกินน้ําเย็น  ถากินน้ําเย็นจะทําใหเปน
ช็อกโกแลตซีสต ที่รังไข  

14. ภูมิแพ   
สูตรที่ 1  ใชหัวหอม 1 หัว ขิง 1 แวน ตําๆ เอาน้ํามะรุม                                    

ที่ตมแลว เขาไป  ใสน้ําผึ้ง 1 ชอน น้ํามะนาวสักนิด                              
ใหกินกอนลางหนา  

(และลางหนากอนแปรงฟนจะชวยลดภูมิแพไดอยางดี ) 

สูตรที่ 2  ใชงาดําคั่วบด  ทานครั้งละ  1-3 ชอนโตะ  จะใช
คลุกขาวรับประทานก็ได  รับประทานเวลาไหนก็ได 

15. ซีสตท่ีหนาอก 
ใหใชหวีพลาสติกถ่ีๆ หรือหวีที่ทําจากเขาสัตว หวีลงๆขณะ

อาบน้ํา (ฟอกสบู อยาพ่ึงลางสบูออก หวีในขณะที่มีฟองอยู) 
แลว ใชน้ําปสสาวะชุบสําลีปดบริเวณท่ีเปน  ระวังอยาใหถูก
เสื้อผา เพราะจะทําใหมีกลิ่นเหม็น  ใหงดพวกของทะเล                                
(กุง หอย ปู ฯลฯ ) กินไดเฉพาะปลา และงดพวกหนอไมดวย  

16. มะเร็งทุกชนิด (สูตรนี้ใชไดกับเบาหวาน และมาลาเรียดวย) 
งดของหวาน ยกเวนความหวานจากผลไม กินไดนิดหนอย  

ใหใชน้ําปสสาวะผสมกับสารสมกิน แตสารสมตองนําไป                      
สะตุกอน  

ที่ตมแลว นํามาใส จากนั้น ใสนํ้าผึ้ง 1 ชอนชา นํ้ามะนาวสักนิด
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(วิธีสะตุสารสม คือ เอาสารสมมาแลวไปตั้งไฟ  ไมตองใสน้ํา 

พอละลายก็คนๆ ทิ้งไวใหเย็น  แลวเอามาตําใหละเอียด) 
เอาน้ําปสสาวะ 1 แกวกาแฟ  สารสม  3สวน4 ชอนชา  คนๆกิน
เชา – เย็น (น้ําปสสาวะ อยาทิ้งไวนานเกิน 5 นาที) 
ดื่มน้ําเยอะๆ เพ่ือใหมีน้ําปสสาวะออกมาเยอะๆ  

(อยากใหปสสาวะไวๆ ใหกินน้ําโซดา 1 แกว  โซดา 1 ขวด
เทากับ 2 แกว) 

โปรตีน ถาเปนมะเร็งลําไสไมควรทานมาก โดยเฉพาะ                  
น้ําเตาหู มีโปรตีนและคอเรตเตอรอลสูง ถาอยากรับประทานถั่ว
ควรจะทานถั่วพวกอัลมอนด ถั่วแดง ถั่วดํา จะดีกวา จะนํามาตม                                     
หรือทําอะไรกินก็ได 

17.  คนมีปญหาเกี่ยวกับสายตา 

 ตาแดง ใชแตงรานฝานเปนแวน  แชเย็น แลวปดที่ตาแลวเอา
น้ําแข็งเย็นๆ หรือน้ําแข็งที่ละลายแลวราดหนาแขง โดยราดจากหัว
เขาลงไป  (หรือน้ําแข็งชุบผา ลากลงไปได) ทําประมาณ 5 นาท ี

ตามัว ใชเม็ดทับทิมบีบหยอดตา ขางละ 3 เม็ด หยอดที
ละเม็ด ครบ 3 เม็ด กระพริบๆ ตา  แลวทิ้งไว 5 นาที แลวเอาทิซซู
ซับ แลวหยอดอีกขางหนึ่ง  เวนไว 3 วัน  ในวันที่ 4  เริ่มหยอดใหม  
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20. กรดไหลยอน    

ขม้ินชันกับขิง ตําๆใหละเอียด แชน้ําอุน กินทั้งหมด                     
กอนอาหาร เชา – เย็น  

( ขม้ินชัน 2 ขอนิ้วกอยเรา ขิง  1 แวน ตําๆ น้ํารอนใสจิบ                      
เปนชา แลวกินทั้งกากท้ังน้ํา )  

21. คนไอเรื้อรังมากๆ  
กินโหระพา 2-3  ยอด กับ ใบสารแหน 2-3 ยอด  เคี้ยว

ใหละเอียดที่สุด เคี้ยวใหนานเทาท่ีจะเคี้ยวได แลวคอยๆกลืนไอ
เรื้อรังนี้เกิดจากความชื้นของมาม ทําใหระคายคอ สังเกตวาคอจะ
เปนเม็ดเล็กๆ เหมือนหัวสิว   

22. ทองผูก 
สูตรที่ 1  ใชขม้ินชันสด  2 ขอนิ้วกอย กับ ขิง 1 แวน 

กินหลังอาหารเย็น กินไปเรื่อยๆ จนกวาจะหาย 
สูตรที่ 2  แตงราน 1 ลุก  สารสม  1 โตะ  น้ํา 1.5 ลิตรตม

กรองเฉพาะน้ํา  ดื่ม 1 ถวยกาแฟเล็กๆ  เชา  กลางวัน เย็น 
 
 
 
 
 
 

 
(ลางมือใหสะอาด) และนวดตรงโคนนิ้วชี้  นวดวนตามเข็มนาฬิกา 
เปนขางไหน ก็นวดขางนั้น  แขนติด  ไหลติด ก็สามารถใชไดเชนกัน 

นอกจากนี้หากตองการบํารุงสายตา  

สูตรที่ 1   ใชน้ําผึ้ง มะนาว น้ําอุน ในตอนเชา   

สูตรที่ 2  ใชงาดําคั่วบด  ทานครั้งละ  1-3 ชอนโตะ  จะใช
คลุกขาวรับประทานก็ได  รับประทานเวลาไหนก็ได 

18. ปวดฟนบอยๆ  
สูตรที่ 1  อมน้ําปสสาวะ  (อมสักพักแลวบวนออกไมตองกลืน) 
สูตรที่ 2  เอายางกลวยชุบสําลีอุดปดบริเวณท่ีปวดไว 

                         (เอามีดแทงตรงเปลือกใหยางไหลออกเอาสําลีชุบ) 

19. โรคสะเก็ดเงิน  
ใชน้ํามันมะรุม  เมนทอล  การบูร พิมเสน ผสมกันแลวทา  

ถาหาตนแพงพวยขาวสักตนหนึ่ง  เปลือกของตนมะขามปอม  
สารสมสัก 1 ชอนโตะ น้ํา 1.5 ลิตร ตมกิน เชา-เย็น หลังอาหาร 
อันนี้ก็ชวยไดอยางดี   

 
 
 

หรือถาหาตนแพงพวยขาวสักตนหนึ่ง  เปลือกของตนมะขามปอม
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20. กรดไหลยอน    

ขม้ินชันกับขิง ตําๆใหละเอียด แชน้ําอุน กินทั้งหมด                     
กอนอาหาร เชา – เย็น  

( ขม้ินชัน 2 ขอนิ้วกอยเรา ขิง  1 แวน ตําๆ น้ํารอนใสจิบ                      
เปนชา แลวกินทั้งกากท้ังน้ํา )  

21. คนไอเรื้อรังมากๆ  
กินโหระพา 2-3  ยอด กับ ใบสารแหน 2-3 ยอด  เคี้ยว

ใหละเอียดที่สุด เคี้ยวใหนานเทาท่ีจะเคี้ยวได แลวคอยๆกลืนไอ
เรื้อรังนี้เกิดจากความชื้นของมาม ทําใหระคายคอ สังเกตวาคอจะ
เปนเม็ดเล็กๆ เหมือนหัวสิว   

22. ทองผูก 
สูตรที่ 1  ใชขม้ินชันสด  2 ขอนิ้วกอย กับ ขิง 1 แวน 

กินหลังอาหารเย็น กินไปเรื่อยๆ จนกวาจะหาย 
สูตรที่ 2  แตงราน 1 ลุก  สารสม  1 โตะ  น้ํา 1.5 ลิตรตม

กรองเฉพาะน้ํา  ดื่ม 1 ถวยกาแฟเล็กๆ  เชา  กลางวัน เย็น 
 
 
 
 
 
 

แตงราน 1 ลูก สารสม 1 ชอนโตะ นํ้า 1.5 ลิตรตม

ไอ  
 
27. โรคไวรัสบี  (เพิ่มเติม)   

        ใชมะระขี้นก 2 ลูก ตอน้ํา 1 แกว  ปนเปนเครื่องดื่มสด ดื่มครั้ง
ละ 1 แกว เชา – เย็น 
28.  โรคซิสด เนื้องอก เซลลมะเร็ง (เพิ่มเติม)    

   นําตนหนอนตายยากปริมาณ 1 กํามือลางน้ําใหสะอาด ทุบ
ใหช้ําแลวใสน้ําประมาณ 2 ลิตร ตมใหเปอย ใชดื่มตางน้ํา (อาจทํา
ใหปสสาวะบอย)  

29. โรคมะเร็งเม็ดเลือด  
   ใชลูกใตใบทั้งตน จํานวน 6 ตน ใสสารสม (บดแลว)                      

1 ชอนโตะ เติมน้ํา 1.5 ลิตร ตมใหตัวยาออก  ดื่มครั้งละ                                
1 แกวกาแฟ เชา - เย็น กอนอาหาร  

        30. โรคไขมันในลําใส กระเพาะไมยอย ถุงน้ําดีไมทํางาน 
ใชกระชาย ครึ้งกิโลกรัม ใบโหระพา 1 กํามือ ปนรวมกัน   

ใสน้ํา1.5  ลิตร  กรองเอาแตน้ํา กรองแลวใสน้ําผึ้งเล็กนอย น้ํา
มะนาว  1-2 ชอนโตะ ดื่ม ประมาณ 1 แกวกาแฟ หลังอาหารเย็น 

31.  โรคริดสีดวงทวาร 
  กลวยหอม 1 ใบ ไมตองปลอกเปลือก นําไปตมน้ําจนสุก 
รับประทานกลวยที่ตมแลวทั้งเปลือกกอนนอนเพราะเปลือกมี
กํามะถันรักษาโรค  แลวดื่มน้ําอุนตาม   
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27. โรคไวรัสบี  (เพิ่มเติม)   

        ใชมะระขี้นก 2 ลูก ตอน้ํา 1 แกว  ปนเปนเครื่องดื่มสด ดื่มครั้ง
ละ 1 แกว เชา – เย็น 
28.  โรคซิสด เนื้องอก เซลลมะเร็ง (เพิ่มเติม)    

   นําตนหนอนตายยากปริมาณ 1 กํามือลางน้ําใหสะอาด ทุบ
ใหช้ําแลวใสน้ําประมาณ 2 ลิตร ตมใหเปอย ใชดื่มตางน้ํา (อาจทํา
ใหปสสาวะบอย)  

29. โรคมะเร็งเม็ดเลือด  
   ใชลูกใตใบทั้งตน จํานวน 6 ตน ใสสารสม (บดแลว)                      

1 ชอนโตะ เติมน้ํา 1.5 ลิตร ตมใหตัวยาออก  ดื่มครั้งละ                                
1 แกวกาแฟ เชา - เย็น กอนอาหาร  

        30. โรคไขมันในลําใส กระเพาะไมยอย ถุงน้ําดีไมทํางาน 
ใชกระชาย ครึ้งกิโลกรัม ใบโหระพา 1 กํามือ ปนรวมกัน   

ใสน้ํา1.5  ลิตร  กรองเอาแตน้ํา กรองแลวใสน้ําผึ้งเล็กนอย น้ํา
มะนาว  1-2 ชอนโตะ ดื่ม ประมาณ 1 แกวกาแฟ หลังอาหารเย็น 

31.  โรคริดสีดวงทวาร 
  กลวยหอม 1 ใบ ไมตองปลอกเปลือก นําไปตมน้ําจนสุก 
รับประทานกลวยที่ตมแลวทั้งเปลือกกอนนอนเพราะเปลือกมี
กํามะถันรักษาโรค  แลวดื่มน้ําอุนตาม   
 
 

23.   โรคดางขาว

ใชปูนแดงกับใบแกว  (ใบของดอกแกว)

ตําใหละเอียดแลวทา  (กลากเกลื้อนก็ใชไดเชนกัน)

เรื่อยๆ สัปดาหละ

ใบเฉาเหวย กินดิบๆ ครั้งละ 3 ใบ  เชา - เย็น

 
23. โรคดางขาว 

ใชปูนแดงกับใบแกว (ใบของดอกแกว)   

                 ตําใหละเอียดแลวทา  (กลากเกลื้อนก็ใชไดเชนกัน)  

24. โรคเบาหวาน (เพ่ิมเติม) 
สูตรที่ 1  ใบเฉาเวย  กินดิบๆ ครั้งละ 3 ใบ เชา – เย็น 

หรือ ตมกินตางน้ําใชน้ํา 1.5 ลิตร  
  สูตรที่ 2  ใบมะยม  (กรณีหาดีบัวแหงไมได)  ใชใบมะยมครั้ง

ละ 8 กาน และใบฝรั่งครั้งละ 5 - 7 ใบ หากมีลูกฝรั่งใหหั่นใสไป
ดวย โดยไมตองเอาเม็ดออก ตมใบมะยมทั้งกานกับฝรั่งและน้ํา
ประมาณ 2 ลิตร ใชดื่มตางน้ํา  

25. โรคซิสด เนื้องอก เซลลมะเร็ง (เพิ่มเติม)  
เห็ดหูหนูขาว เห็ดหูหนูดํา และเห็ดอะไรก็ไดอีก 1 ชนิด                          

ปนรวมกันใสน้ําตมและทําเปนซุบ ทานไปเรื่อยสัปดาหละ                                  
2 - 3 ครั้ง 

26. ตัวจี๊ด  
นํามะระขี้นก จํานวน 5 ลูก หากใหไดผลดีใหใชใบ ตน ราก 

เม็ด (ยกมาทั้งตน) ประมาณ 5ตน นํามาตมน้ําดื่มวันละ 2 ลิตร  
เชา - เย็น หากมีลูกกระเจี๊ยบดิบใหรับประทานรวมดวยครั้งละ                        
2 ลูก  
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23. โรคดางขาว 

ใชปูนแดงกับใบแกว (ใบของดอกแกว)   

                 ตําใหละเอียดแลวทา  (กลากเกลื้อนก็ใชไดเชนกัน)  

24. โรคเบาหวาน (เพ่ิมเติม) 
สูตรที่ 1  ใบเฉาเวย  กินดิบๆ ครั้งละ 3 ใบ เชา – เย็น 

หรือ ตมกินตางน้ําใชน้ํา 1.5 ลิตร  
  สูตรที่ 2  ใบมะยม  (กรณีหาดีบัวแหงไมได)  ใชใบมะยมครั้ง

ละ 8 กาน และใบฝรั่งครั้งละ 5 - 7 ใบ หากมีลูกฝรั่งใหหั่นใสไป
ดวย โดยไมตองเอาเม็ดออก ตมใบมะยมทั้งกานกับฝรั่งและน้ํา
ประมาณ 2 ลิตร ใชดื่มตางน้ํา  

25. โรคซิสด เนื้องอก เซลลมะเร็ง (เพิ่มเติม)  
เห็ดหูหนูขาว เห็ดหูหนูดํา และเห็ดอะไรก็ไดอีก 1 ชนิด                          

ปนรวมกันใสน้ําตมและทําเปนซุบ ทานไปเรื่อยสัปดาหละ                                  
2 - 3 ครั้ง 

26. ตัวจี๊ด  
นํามะระขี้นก จํานวน 5 ลูก หากใหไดผลดีใหใชใบ ตน ราก 

เม็ด (ยกมาทั้งตน) ประมาณ 5ตน นํามาตมน้ําดื่มวันละ 2 ลิตร  
เชา - เย็น หากมีลูกกระเจี๊ยบดิบใหรับประทานรวมดวยครั้งละ                        
2 ลูก  
 

 
 
27. โรคไวรัสบี  (เพิ่มเติม)   

        ใชมะระขี้นก 2 ลูก ตอน้ํา 1 แกว  ปนเปนเครื่องดื่มสด ดื่มครั้ง
ละ 1 แกว เชา – เย็น 
28.  โรคซิสด เนื้องอก เซลลมะเร็ง (เพิ่มเติม)    

   นําตนหนอนตายยากปริมาณ 1 กํามือลางน้ําใหสะอาด ทุบ
ใหช้ําแลวใสน้ําประมาณ 2 ลิตร ตมใหเปอย ใชดื่มตางน้ํา (อาจทํา
ใหปสสาวะบอย)  

29. โรคมะเร็งเม็ดเลือด  
   ใชลูกใตใบทั้งตน จํานวน 6 ตน ใสสารสม (บดแลว)                      

1 ชอนโตะ เติมน้ํา 1.5 ลิตร ตมใหตัวยาออก  ดื่มครั้งละ                                
1 แกวกาแฟ เชา - เย็น กอนอาหาร  

        30. โรคไขมันในลําใส กระเพาะไมยอย ถุงน้ําดีไมทํางาน 
ใชกระชาย ครึ้งกิโลกรัม ใบโหระพา 1 กํามือ ปนรวมกัน   

ใสน้ํา1.5  ลิตร  กรองเอาแตน้ํา กรองแลวใสน้ําผึ้งเล็กนอย น้ํา
มะนาว  1-2 ชอนโตะ ดื่ม ประมาณ 1 แกวกาแฟ หลังอาหารเย็น 

31.  โรคริดสีดวงทวาร 
  กลวยหอม 1 ใบ ไมตองปลอกเปลือก นําไปตมน้ําจนสุก 
รับประทานกลวยที่ตมแลวทั้งเปลือกกอนนอนเพราะเปลือกมี
กํามะถันรักษาโรค  แลวดื่มน้ําอุนตาม   
 
 

นําตนหนอนตายหยาก

26.
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27. โรคไวรัสบี  (เพิ่มเติม)   

        ใชมะระขี้นก 2 ลูก ตอน้ํา 1 แกว  ปนเปนเครื่องดื่มสด ดื่มครั้ง
ละ 1 แกว เชา – เย็น 
28.  โรคซิสด เนื้องอก เซลลมะเร็ง (เพิ่มเติม)    

   นําตนหนอนตายยากปริมาณ 1 กํามือลางน้ําใหสะอาด ทุบ
ใหช้ําแลวใสน้ําประมาณ 2 ลิตร ตมใหเปอย ใชดื่มตางน้ํา (อาจทํา
ใหปสสาวะบอย)  

29. โรคมะเร็งเม็ดเลือด  
   ใชลูกใตใบทั้งตน จํานวน 6 ตน ใสสารสม (บดแลว)                      

1 ชอนโตะ เติมน้ํา 1.5 ลิตร ตมใหตัวยาออก  ดื่มครั้งละ                                
1 แกวกาแฟ เชา - เย็น กอนอาหาร  

        30. โรคไขมันในลําใส กระเพาะไมยอย ถุงน้ําดีไมทํางาน 
ใชกระชาย ครึ้งกิโลกรัม ใบโหระพา 1 กํามือ ปนรวมกัน   

ใสน้ํา1.5  ลิตร  กรองเอาแตน้ํา กรองแลวใสน้ําผึ้งเล็กนอย น้ํา
มะนาว  1-2 ชอนโตะ ดื่ม ประมาณ 1 แกวกาแฟ หลังอาหารเย็น 

31.  โรคริดสีดวงทวาร 
  กลวยหอม 1 ใบ ไมตองปลอกเปลือก นําไปตมน้ําจนสุก 
รับประทานกลวยที่ตมแลวทั้งเปลือกกอนนอนเพราะเปลือกมี
กํามะถันรักษาโรค  แลวดื่มน้ําอุนตาม   
 
 

ครึ่งกิโลกรัม

 
 
32.  ตอมลูกหมาก   

ใชทับทิม 1 ผล ปนกับน้ําโซดา 1 ขวด  กรองแลวดื่มน้ํา
นั้น กอนนอน  (ทํา  1 ครั้ง(โซดา 1 ขวด) กินได 3 ครั้ง                                
แชเย็นไวได แนะนําวาปนทีเยอะไดๆ ) 

 33.  ถูกสารพิษ ภูมิแพ เมาคาง  
สูตรที่ 1  นําใบรางจืดประมาณ 10 ใบ ตอน้ํา 1 ลิตร                          

ตมดื่มตางน้ํา  
     สูตรที่ 2  ดีบัว  กินกอนนอน  ลางน้ําใหดี  เอาไปคั่วให
เหลืองๆ ใสขวดไว กินสัก1ชอนชา เคี้ยวๆ  กินน้ําอุนตาม                                     
(ถาไมค่ัวจะมีหนอนตัวเล็กๆเขามากินทําเสีย) 

34.  เกร็ดเล็กเกร็ดนอยเพื่อสุขภาพที่ดี 
รับประทานโซดา น้ําผึ้ง มะนาว หลังอาหารเที่ยง 1-2  

ชั่วโมง  กอนบายสาม  
สับปะรด นอกจากชวยบําบัดไตแลว ยังชวยในเรื่องการ

นอน โดยกินหลังอาหารเย็น  
ถากลัวมียาฆาแมลงในผักหรือสมุนไพรก็ลางใหดี วิธีคือ          

แชเกลือไวสักพัก แลวก็มาลางอีกที ไมควรลางผักกับดางทับทิม 
ถาใหดีควรลางกับ น้ําซาวขาว  เพราะน้ําซาวขาวจะชวยดูด
สารพิษออก 
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ปอกเปลือก

 
23. โรคดางขาว 

ใชปูนแดงกับใบแกว (ใบของดอกแกว)   

                 ตําใหละเอียดแลวทา  (กลากเกลื้อนก็ใชไดเชนกัน)  

24. โรคเบาหวาน (เพ่ิมเติม) 
สูตรที่ 1  ใบเฉาเวย  กินดิบๆ ครั้งละ 3 ใบ เชา – เย็น 

หรือ ตมกินตางน้ําใชน้ํา 1.5 ลิตร  
  สูตรที่ 2  ใบมะยม  (กรณีหาดีบัวแหงไมได)  ใชใบมะยมครั้ง

ละ 8 กาน และใบฝรั่งครั้งละ 5 - 7 ใบ หากมีลูกฝรั่งใหหั่นใสไป
ดวย โดยไมตองเอาเม็ดออก ตมใบมะยมทั้งกานกับฝรั่งและน้ํา
ประมาณ 2 ลิตร ใชดื่มตางน้ํา  

25. โรคซิสด เนื้องอก เซลลมะเร็ง (เพิ่มเติม)  
เห็ดหูหนูขาว เห็ดหูหนูดํา และเห็ดอะไรก็ไดอีก 1 ชนิด                          

ปนรวมกันใสน้ําตมและทําเปนซุบ ทานไปเรื่อยสัปดาหละ                                  
2 - 3 ครั้ง 

26. ตัวจี๊ด  
นํามะระขี้นก จํานวน 5 ลูก หากใหไดผลดีใหใชใบ ตน ราก 

เม็ด (ยกมาทั้งตน) ประมาณ 5ตน นํามาตมน้ําดื่มวันละ 2 ลิตร  
เชา - เย็น หากมีลูกกระเจี๊ยบดิบใหรับประทานรวมดวยครั้งละ                        
2 ลูก  
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นอนไมหลับ   

ใชใบมะรุมกับดอกขี้เหล็กตมน้ํากิน  ถาหาไมได ก็ใหใช 
Dark Chocolate (ช็อตโกแลตดํา) กินน้ําตามกอนนอน 

กินกลวยหอมได ยกเวนคนที่เปนโรคหัวใจ หามกิน  

ถาไมเปนกินได แตน้ําตาลจะสูง  

คนทีเ่กิดอุบัติเหตุ  ตกท่ีสูง  ตกมอเตอรไซต  ถูกรถยนต  
ชนทาย  พอขยับตัวตองรีบตัดสินใจกิน น้ําตาลทรายแดง 2                       
ชอนโตะ  น้ําอุน  1  แกว  และเหลาขาว 2 ชอนโตะผสมกัน                 
(เหลาขาวที่ดีที่สุดคือ วอดกา เหลาขาวทั่วไปอาจมีอันตรายหากใช
สารอันตรายในการผสม)  กินกอนนอน 1 อาทิตย  

ทดสอบน้ําผึ้ง 

วิธีที่ 1  ตักน้ําผึ้งมา  เทใสแกวน้ํา  ถามันดิ่งลงไปกนแกวเลย  
ไมกระจาย แสดงวาน้ําผึ้งนั้นแท   

วิธีที่ 2   ใสจาน เขยาๆ แกวงๆ  ถากระจายตัวเหมือนรังผึ้ง                           
แสดงวาน้ําผึ้งแท 

หรือนํ้ายาลางผักที่มีสวนผสมของดางทับทิม   ถาใหดีควรลางกับ  

นํ้าซาวขาว  เพราะนํ้าซาวขาวจะชวยดูด   สารพิษออก 

 
 
32.  ตอมลูกหมาก   

ใชทับทิม 1 ผล ปนกับน้ําโซดา 1 ขวด  กรองแลวดื่มน้ํา
นั้น กอนนอน  (ทํา  1 ครั้ง(โซดา 1 ขวด) กินได 3 ครั้ง                                
แชเย็นไวได แนะนําวาปนทีเยอะไดๆ ) 

 33.  ถูกสารพิษ ภูมิแพ เมาคาง  
สูตรที่ 1  นําใบรางจืดประมาณ 10 ใบ ตอน้ํา 1 ลิตร                          

ตมดื่มตางน้ํา  
     สูตรที่ 2  ดีบัว  กินกอนนอน  ลางน้ําใหดี  เอาไปคั่วให
เหลืองๆ ใสขวดไว กินสัก1ชอนชา เคี้ยวๆ  กินน้ําอุนตาม                                     
(ถาไมค่ัวจะมีหนอนตัวเล็กๆเขามากินทําเสีย) 

34.  เกร็ดเล็กเกร็ดนอยเพื่อสุขภาพที่ดี 
รับประทานโซดา น้ําผึ้ง มะนาว หลังอาหารเที่ยง 1-2  

ชั่วโมง  กอนบายสาม  
สับปะรด นอกจากชวยบําบัดไตแลว ยังชวยในเรื่องการ

นอน โดยกินหลังอาหารเย็น  
ถากลัวมียาฆาแมลงในผักหรือสมุนไพรก็ลางใหดี วิธีคือ          

แชเกลือไวสักพัก แลวก็มาลางอีกที ไมควรลางผักกับดางทับทิม 
ถาใหดีควรลางกับ น้ําซาวขาว  เพราะน้ําซาวขาวจะชวยดูด
สารพิษออก 

นอนกรน  โดยกินหลังอาหารเย็น

กรองแลวดื่มนํ้า

แนะนําปนทีละเยอะๆก็ได ตามสัดสวน
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นอนไมหลับ   

ใชใบมะรุมกับดอกขี้เหล็กตมน้ํากิน  ถาหาไมได ก็ใหใช 
Dark Chocolate (ช็อตโกแลตดํา) กินน้ําตามกอนนอน 

กินกลวยหอมได ยกเวนคนที่เปนโรคหัวใจ หามกิน  

ถาไมเปนกินได แตน้ําตาลจะสูง  

คนทีเ่กิดอุบัติเหตุ  ตกท่ีสูง  ตกมอเตอรไซต  ถูกรถยนต  
ชนทาย  พอขยับตัวตองรีบตัดสินใจกิน น้ําตาลทรายแดง 2                       
ชอนโตะ  น้ําอุน  1  แกว  และเหลาขาว 2 ชอนโตะผสมกัน                 
(เหลาขาวที่ดีที่สุดคือ วอดกา เหลาขาวทั่วไปอาจมีอันตรายหากใช
สารอันตรายในการผสม)  กินกอนนอน 1 อาทิตย  

ทดสอบน้ําผึ้ง 

วิธีที่ 1  ตักน้ําผึ้งมา  เทใสแกวน้ํา  ถามันดิ่งลงไปกนแกวเลย  
ไมกระจาย แสดงวาน้ําผึ้งนั้นแท   

วิธีที่ 2   ใสจาน เขยาๆ แกวงๆ  ถากระจายตัวเหมือนรังผึ้ง                           
แสดงวาน้ําผึ้งแท 

 
วิธีที่ 3  ถาเขาใสขวด  ถากนขวด มีสีใส เปนเนื้อเดียว                            

แสดงวาผสม แตถาตกตะกอนและแบงเปนชั้นแสดงวา                                  
เปนน้ําผึ้งแท    

2
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วิธีที่ 3  ถาเขาใสขวด  ถากนขวด มีสีใส เปนเนื้อเดียว                            

แสดงวาผสม แตถาตกตะกอนและแบงเปนชั้นแสดงวา                                  
เปนน้ําผึ้งแท    

53



54



หากทานตองการไฟลเพื่อพิมพแจกเปนวิทยาทาน

สามารถดาวนโหลดไดดังนี้
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1. ไฟลขนาด A4

2. ไฟลที่มีความละเอียดสูงสําหรับโรงพิมพ
http://sirivi.com/doc/healthforprint.ai

หากทา่นต้องการไฟล์เพื�อพิมพ์แจกเป็นวิทยาทาน 

สามารถดาวน์โหลดได้ดงันี � 

1. ไฟล์ขนาด A5 

http://sirivi.com/doc/healtha5.pdf 

 
2. ไฟล์ขนาด A4 

http://sirivi.com/doc/healtha4.pdf 

 
3. ไฟล์ที�มีความละเอียดสงูสาํหรับพิมพ์ในโรงพิมพ์ 

http://sirivi.com/doc/healthforprint.pdf 

 
 




