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คํานํา
หนังสือ “นาฬิกาชีวิต” เลมนี้ เกิดจากการชอบฟงวิทยุ และฟงเทปที่ อ.สุทธิวัสส คําภา
ไดรับเชิยไปบรรยายตามสถานที่ตาง ๆ โดยเฉพาะไดติดตามฟง อ.สุทธิวส
ั ส บรรยายตามสถานที่ตาง
ๆ โดยเฉพาะไดติดตามฟง อ.สุทธิวส
ั ส บรรยายเปนประจําทุกวันอาทิตยแรกของเดือนทีบ
่ านสวนไผ
สุขภาพ ศูนยรวมสุขภาพครบวงจรอาหารมังสวิรัติ
ทุกวันพุธ อ.สุทธิวัสส คําภา และทีมงานจะประเมินสุขภาพแบบองครวม โดยใชลูกดิ่ง
(Pendulum) มาประเมินสุขภาพใหสมาชิกโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อใหสมาชิกสามารถ
พึ่งตนเองได และยังชวยครอบครัวในเรื่องสุขภาพอีกดวย โดยนําเอาสิ่งที่อยูรอบตัวมาใชทําอาหารให
เปนยา
การอาบน้ํารักษาโรค การพอกตัว (Body Detox) และอื่น ๆ อีกมากทําใหสมาชิกเกิดความ
ศรัทธา และเรียกรองมามากมาย ขอใหชวยถายเอกสารใหเปนการสวนตัว ซึ่งตองเสียคาใชจาย
มากกวาการทําเปนรูปเลม
เพราะเหตุนี้จึงไดรวบรวมบางสวนซึ่งมีประโยชนมาจัดทําเปนหนังสือเลมนี้ขน
้ึ
และแจกจายใหแกส มาชิกตามตองการ

เพื่อตอบสนอง

จากใจ...........ผูจัดทํา
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แนะนํา
อ.สุทธิวัสส คําภา
อาจารย สุทธิวัสส คําภา ทานเปนผูมีความเชี่ยวชาญเรื่องการใชลูกดิ่ง สําหรับประเมินสภาวะ
สุขภาพ ผสมผสานกับความรูเรื่องธรรมชาติบําบัด ทานไดนําความรูออกชวยเหลือผูป
 วยและผูท
 ี่กําลังมี
ความเสื่อมของรางกาย โดยไมเลือกชั้นเลือกฐานะ อาจารยเปนผูมจ
ี ิตเมตตาสูง ปรารถนาที่จะเผยแพร
ความรูแกผูที่สนใจใหเปนผูชวยที่ดีใกลตัว เพื่อจะนําไปใชดูแลตนเอง และคนรอบขาง พรอมทั้ง
ชวยเหลือผูอื่นเมือ
่ มีโอกาส ทานคิดวาถาคนไทยรูจก
ั เลือกอาหารที่มีประโยชนกิน สุขภาพก็จะแข็งแรง
ปลอดภัยจากการเจ็บปวย งบประมาณที่รัฐตองจายไปเพื่อสั่งซื้อยาจากตางประเทศก็ยอมลดลงดวย
อาจารย สุทธิวัสส คําภา เปนนักธรรมชาติบําบัดที่มีพื้นฐานจากครอบครัวแพทยแผนไทย
ประกอบกับมีประสบการณในการสืบคนภูมิปญญาไทยตามแนวธรรมชาติบําบัดยาวนานกวา 30 ปทั่ว
ประเทศ ไดคนควาการแพทยในพระไตรปฎกของพุทธศาสนา ทานไดศึกษา Pendulum จากแพทย
ประจําตัวประธานาธิบดีเวเนซูเอลา และไดพัฒนาประสานกับภูมิรูภูมิธรรมที่กวางขวางและลึกซึ้งของ
ทาน นํา Pendulum มาประเมินภาวะสุขภาพโดยวิธีธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงนับเปน
การแกปญหาทั้งระบบของการประเมินสภาวะสุขภาพโดยวิธีธรรมชาติ ของการแพทยแบบองครวม
อาจารย
สุทธิวัสส
พระไตรปฎก คือ

ไดเผยแพรความรูในเรื่องสุขภาพ

โรคภัยไขเจ็บเกิดจากมูลเหตุตาม

1. กรรม
2. จิต
3. พลัง
4. รางกายและอาหาร ซึ่ง Pendulum สามารถชวยประเมินภาวะทั้ง 4 มิติ ไดอยางละเอียดถี่
ถวน อาศัยความรูความสามารถและประสบการณทม
ี่ ากมายของอาจารย ทําใหการแกปญหา
เปนไปไดอยงดีรอบดาน และมีประสิทธิผล
ที่ส ําคัญที่สุด คือ จิตใจที่ดีงามสูงสงของ อาจารย สุทธิวัสส ที่ทา นเปนครูผูไมหวงวิชา ทานได
เผยแพรความรูตาง ๆ มากมายแกผูสนใจ ลูกศิษย ฯลฯ ทั้งเรื่อง Pendulum พลังจิต การจัดกระดูกคอ
และกระดูกหลัง อาหารบําบัด การอาบน้ํารักษาโรค การพอกตัว (Body Detox) ฯลฯ เพื่อใหคนไทย
สามารถพึ่งตนเองไดในการประเมินภาวะสุขภาพของตนเองและผูอื่น
สามารถบําบัดรักษาสุขภาพให
แข็งแรง สมบูรณ อายุยืนยาว ยังประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัวสังคมไทย และสังคมโลกตอไป
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การแพทยตะวันออกถือวา กลางวันและกลางคืนมีความสัมพันธกับสุขภาพของมนุษยอยางแยก
ไมออก โดยมองลึกลงไปอีกวา ชวงเวลา 24 ชั่วโมงในหนึ่งวันนั้น ภายในรางกายของมนุษยยังมีการ
ไหลเวียนของพลังชีวิตที่ผานอวัยวะภายในของรางกายซึ่งประกอบดวย อวัยวะตันและอวัยวะกลวง

อวัยวะตัน

หมายถึง หัวใจ เยื่อหุมหัวใจ ปอด มาม ตับ ไต

อวัยวะกลวง หมายถึง กระเพาะอาหาร ถุงน้ําดี ลําไสใหญ ลําไสเล็กกระเพาะปสสาวะ ระบบ
ความรอนของรางกาย (ชานเจียว)
การไหลเวียนของพลังชีวิต (ลมปราณ) ที่ผานแตละอวัยวะนั้นจะใชเวลาสองชั่วโมง ทั้งหมดมี
12 อวัยวะ รวม 24 ชั่วโมง คือ หนึ่งวัน เรียกวา “นาฬิกาชีวิต”

ตัวอยางเชน การไหลเวียนของเสนลมปราณปอด จะมีพลังไหลเวียนเริ่มตนที่เวลา 03.00 น.
และสูงสุดในชวงประมาณ 04.00 น. จากนัน
้ จะคอย ๆ ลดลง และออกจากเสนลมปราณปอดไปยังเสน
ลมปราณลําไสใหญ เวลา 05.00 น.
การรักษาโรคของเสนลมปราณปอดที่ใหประสิทธิภาพสูงสุดจึง
ควรอยูระหวางเวลา 0.00-05.00 น. ไดมีการศึกษาวิจัยพบวา ผลของการใชยาตะวันตก คือ ยาดิติตา
ลิส ในการรักษาโรคหัวใจลมเหลว (มีการคั่งของน้ําในปอด) การใหยาในชวงเวลา 04.00 น. จะใหผล
ออกฤทธิ์ประมาณสีส
่ ิบเทาของการใหเวลาอื่น เปนตน
การเคลื่อนไหวของพลังชีวิตของอวัยวะ
ภายในปกฎเกณฑที่แนนอนและสัมพันธเกี่ยวของกับเวลา (นาฬิกาชีวิต) รางกายเราจึงมีกลไกการ
ปรับตัวมีการสรางสารคัดหลั่งฮอรโมน การทํางานของระบบตางๆ ฯลฯ เปนไปตามสภาพธรรมชาติที่
เปลี่ยนแปลงไป
การดําเนินชีวิต และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิต ประจําวัน ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติ จึงเปนหลักฐานของการมีสุขภาพที่ดี และมีอายุยืน ปราศจากโรค โดยแบงเปนชวงเวลา
ดังนี้
01.00-03.00 น. เปนชวงเวลาของตับ ควรนอนหลับพักผอนถาใครนอนหลับไดดีเปนประจําใน
ชวงเวลานี้ ตับจะหลั่งสารมีราโทนิน (meratonine) เพื่อฆาเชื้อโรค ทําใหหนาออนกวาวัย นอนจาก
รางกายจะหลั่งมีราทินประจําแลว ยังหลั่งสารเอนโดรฟน (endorphin) ออกมาดวยจึงไมควรกินอาหาร
เพราะจะทําใหตับทํางานหนักและเสื่อมเร็ว หนาที่หลักของตับ คือ ขจัดสารพิษในรางกาย สวนหนาที่
รอง คือ
1. ชวยไตในการดูแลผม ขน เล็บ ถาตับมีปญหา ผม ขน เล็บจะไมสวย
2. ชวยกระเพาะยอยอาหาร ถากินบอย ๆ จะทําใหตับทํางานหนักตับจะหลั่งน้ํายอยออกมามาก
จึงไมไดทําหนาที่หลัก เปนเหตุใหสารพิษตกคางในตับ
03.00-05.00 น. เปนชวงเวลาของปอด จึงควรตื่นนอนลุกขึ้นเพื่อสูดอากาศที่บริสุทธิ์ และรับ
แสงแดดในยามเชา ผูทต
ี่ ื่นนอนชวงนี้เปนประจําปอดจะดี ผิวดีขน
ึ้ และจะเปนคนที่มอ
ี ํานาจในตัว
05.00-07.00 น. เปนชวงเวลาของลําไสใหญ ควรขับถายอุจจาระทําใหเปนนิสัยทุกเชา ถาไม
ถายใหใชวิธีกดจุดที่ตําแหนงสองขางของจมูกถายังไมถายใหดื่มน้ําอุน

2 แกว ถายังไมถายใหดื่ม
น้ําผึ้งผสมมะนาว โดยใชน้ํา 1 แกว + น้ําผึ้ง 1 ชอนโตะ + น้ํามะนาว 4-5 ลูก ทําดื่มจนกวาจะถายหรือ
บริหารโดยยืนตรง หายใจเขาแลวกมลงพรอมทั้งหายใจออก เอามือทาวเขาแขมวทองจนเหมือนวา
หนาทองไปติดสันหลัง
07.00-09.00 น. เปนชวงเวลาของกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารจะทํางาน ถากินอาหารเชา
ในชวงเวลานี้ทุกวัน กระเพาะอาหารจะแข็งแรง ถาปลอยใหกระเพาะอาหารออนแอ จะสงผลใหเปนคน
ตัดสินใจชาชี้กังวล ขาไมคอยมีแรง ปวดเขา หนาแกเร็วกวาวัย
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09.00-11.00 น. เปนชวงเวลาของมาม มามจะอยูชายโครงดานซาย มีหนาที่ควบคุมเม็ดเลือด
สรางน้ําเหลือง ควบคุมไขมัน คนทีป
่ วดศีรษะบอยมักมาจากความผิดปกติของมาม อาการเจ็บชายโครง
สาเหตุมาจากมามกับตับ
- มามโต มามจะไปเบียดปอด ทําใหเหนือ
่ ยงาย ผอมเหลือง ตาเหลือง สรางเม็ดเลือดขาวไดนอย
- มามชื้น อาหารและน้ําที่กินเขาไปจะแปรสภาพเปนไขมัน จึงทําใหอวนงาย
ผูที่มันนอนหลับในชวงเวลา 09.00-11.00 น. มามจะออนแอ นอกจากนี้มามยังโยงถึงริมฝปาก
ผูที่พูดบอย ๆ หรือพูดเกง ๆ มามจะชื้น จึงควรพูดนอยกินนอย มามจึงแข็งแรง
11.00-13.00 น. เปนชวงเวลาของหัวใจ หัวใจทํางานหนักในชวงเวลานี้ จึงควรหลีกเลี่ยง
ความเครียด เหตุที่ทําใหตองใชความคิดหนัก และหาทางระงับอารมณตื่นเตนหรืออาการตกใจใหได
13.00-15.00 น. เปนชวงเวลาของลําไสเล็ก จึงควรงดการกินอาหารทุกประเภทเพื่อเปด
โอกาสใหลําไสทาํ งาน ลําไสเล็กมีหนาที่ดด
ู ซึมสารอาหารที่เปนน้ําทุกชนิด เชน วิตามินซี บี โปรตีน
เพื่อสรางกรดอะมิโนสรางเซลลสมอง ซอมแซมสวนที่สึกหรอ สรางไขสําหรับผูหญิง ถากรดอะมิโน
นอย ไขจะมาไมครบทุกเดือน ผูหญิงมีลําไสยาวกวาผูชาย 11 ฟุต เพื่อใหการดูดซึมไดนานกวา
เนื่องจากตองใชกรดอะมิโนมากกวาผูชาย เมื่อมีลาํ ไสยาวกวาจึงมีกระดูกซี่โครงมากกวาผูชายขางละ
1 ซี่
15.00-17.00 น. เปนชวงเวลาของกระเพาะปส สาวะ แนวพลังของกระเพาะปสสาวะเริ่มจากหัว
เตา -> ผานหนาผาก -> ศีรษะ -> ทายทอย -> แผนหลังทั้งแผน -> สะโพก -> ดานหลังขา -> หัว
เขา -> นอง -> สนเทา -> นิ้วกอย กระเพาะปส สาวะจะเกี่ยวของกับระบบความจําไทรอยดและระบบ
เพศทั้งหมด
ชวงเวลานี้ควรทําใหเหงื่อออก อาจจะออกกําลังกายหรืออบตัว กระเพาะปสสาวะจะไดแข็งแรง
ขอควรระวัง ถาเหงื่อมีโซเดียมปนออมามากไตจะวาย แตถามีโปตัสเซียมปนออกมามาก หัวใจจะวาย
แกไขเรื่องหัวใจวายดวยการใหดื่มน้ําน้ําสมหรือน้ํามะนาวเพื่อเติมโปตัสเซียม
(ผูที่มีโปตัสเซียมนอย
ตองระวังเรื่องการฉีดยาชา เพราะยาชา จะทําใหโปตัสเซียมลดลงอยางรวดเร็ว หัวใจอาจวายไดงาย)
การอั่นปสสาวะบอย
เหมือนปสสาวะ

ปสสาวะจะถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด ทําใหเหงื่อที่ออกมามีกลิ่นเหม็น

17.00-19.00 น. เปนชวงเวลาของไต จึงควรทําใจใหลดชื่น ไมงวงเหงาหาวนอนในชวงเวลานี้
ผูใดมีอาการงวงนอนชวงเวลานี้ แสดงวามีปญหาเรื่องไตเสือ
่ ม ถานอนหลับแลวเพอ แสดงวาอาการ
หนักมาก
- ไตซาย จะคุมสมองดานขวา ซึ่งควบคุมดานความคิดสรางสรรคอารมณสุนทรีย รักสวยรักงาม
ชอบแตงตัว ถาไตซายมีปญหา อารมณรักสวยรักงามจะหมดไป กลายเปนคนปลอยเนื้อปลอยตัว และ
เปนคนขี้รอน
- ไตขวา จะคุมสมองดานซาย ซึ่งควบคุมดานความจํา ถาไตขวามีปญญา ความจําจะเลื่อม
และเปนคนขี้หนาว (ผูที่ไตแข็งแรงจะเปนคนมีอายุยน
ื เปนคนกลา)
ถาลําไสเล็กมีไขมันเกาะมาก อาหารที่อยูในรูปของสารละลายจะผานลําไสเล็กไมได จึงตกเปน
ภาระของไต เปนผลใหไตทํางานหนัก จึงกลายเปนโรคไต ผูทเี่ ปนโรคไต สมองจะเสื่อม ปวดหลัง เปน
หวัดงาย มีเสลดในคอ

การดูแล คือ ตอนเชาอาบน้ําเย็น ตอนเย็นใหอาบน้ําอุน กรณีที่อาบน้ําไมได ใหใชวิธีแชเทา
แตน้ําควรใสสมุนไพรทีถ
่ ูกกับโฉลกของผูปวย เชน ขิง ขา กระชาย อยางใดอยางหนึ่ง
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19.00-21.00 น. เปนชวงเวลาของเยื่อหุมหัวใจ ชวงเวลานี้ควรจะสวดมนต ทําสมาธิ ปญหา
เกี่ยวกับเยื่อหุมหัวใจ คือ หัวใจโต หัวใจรั่ว เสนโลหิตหัวใจตีบ ดังนั้นผูปวยตองระวังเรื่องตื่นเตน ดีใจ
การหัวเราะ กรณีเสนเลือดขอด ตองดูแลเยือ
่ หุมหัวใจใหแข็งแรง ควรใสเสื้อผาชุดสีดํา เทา อาเทา แช
เทาในน้ําอุน
21.00-23.00 น. เปนชวงเวลาที่ตองทําใหรางกายอบอุน จึงหามอาบน้ําเย็นในชวงเวลานี้
เพราะจะทําใหเจ็บปวยไดงาย อยาไปตากลม เพราะเปนชวงที่ลมเปนพิษ
23.00-01.00 น. เปนชวงเวลาของถุงน้ําดี (ถุงน้ําดีเปนถุงสํารองเก็บน้ํายอยที่ออกมาจากตับ)
อวัยวะใดในรางกายเมื่อขาดน้ํา จะมาดึงน้ําจากถุงน้ําดี ทําใหถุงน้ําดีขน เปนผลใหอารมณฉุนเฉียว
สายตาเสือ
่ ม เหงือกจะบวม ปวดฟน นอนไมหลับ ตื่นกลางดึก หรือตอนเชาจะจาม (ถุงน้ําดีจะโยงปง
ปอด) จะปวดศีรษะขางเดียวหรือสองขางโดยไมทราบสาเหตุ (ผูที่ตัดถุงน้ําดีออก เมือ
่ ตรวจดวยลูกดิ่ง
จะพบวา ถุงน้ําดีขน มักมีอาการปวดขา ปวดสะโพก)

ทางแก คือ อยาใสชุดนอนที่เปนผาใยสังเคราะห ไนลอน ชุดนอนที่ทําจากใบสังเคราะหจะไป
ดูดน้ําในรางกาย ควรสวมชุดผาฝายที่ดีทส
ี่ ุด ไมควรนอนบนที่นอนสูง ๆ เพราะจะทําใหเสียน้ําใน
รางกาย ดังนั้น ควรดื่มน้ํากอนเขานอน หรือกอนเวลา 23.00 น.
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กินอยางไรจึงจะสุขภาพดี
คนมีสุขภาพดีตามหลักอภิธรรม
ความบกพรองทางรูปกาย มีสาเหตุ 4 ประการ คือ
1. เกิดจากกรรม บางคนแกกรรมก็หายปวยได
2. เกิดจากจิต เปนวิธีคิดของคนบางคนทําใหตัวเองปวยได เชน ความโกรธ คนที่โกรธบอย ๆ จะ
ทําตับเสื่อมและเปนสาเหตุของมะเร็งดวย ทําไมจึงโกรธ เพราะมีสารอาดรีนาลีนเยอะ ทําไมจึง
มีสารนี้มาก เพราะกินเนือ
้ สัตว สัตวรูตัววาจะถูกเขาฆา รางกายของมันจะหลั่งสารอาดรีนาลีน
ออกมาเพื่อกลอมประสาท ซึ่งสารพิษนี้ยังคงตกคางอยูในเนือ
้ สัตวที่เขาชําแหละแมจะนําไปตม
หรือทอด สารนี้ก็ยังตกคางอยู ถาสารตัวนี้สะสมมากในรางกายของคนเรา จะทําใหฝนเหมือน
วิ่งหนีเพราะถูกไลฆา
วิธีคิดของคนสามารถทําใหปวยได หรือการแสดงอาการตาง ๆ เชน โกรธ นอยใจ ไมไดดั่งใจ
งอน จะปวยดวยโรคทรวงอก ใหส ังเกตคนที่ปวยเปนมะเร็งที่ทรวงอก มักจะเปนคนขี้นอยใจ ขีก
้ ังวล
3. เกิดจากเหตุ อุตุ ในพระไตรปฎก แปลวา พลังงาน พลังงานการไหลเวียนในรางายไมดีอาจ
เกิดจากหลายสาเหตุ เชน เกี่ยวกับการกินอุตุ แบงเปน 2 แบบ คือ
-

อัฌฌัตอุตุ (พลังงานที่ไหลเวียนในรางกาย)

-

พหิทธอุตุ พลังงานที่มาจากภายนอก แลวซึมซับเขามาในรางกายเราได พลังงานที่
ไหลเวียนในรางกายอยูที่ไหน ในรางกายมีเซลลประสาทเชื่อมโยงจากสมอง ในสมอง
คนมีอนุภาคแมเหล็ก 7,000 ชิ้น จากสมองมีส ายคลายสายไฟโยงใยไปทั่วรางกาย
เรียกวา เซลลประสาท ขาในเซลลมีโพรงตรงกลาง มีประจุไฟฟาบวก รอบนอกมีประจุ
ไฟฟาลบ ประจุไฟฟาลบมีหนาที่ไลจบ
ั อนุมูลอิสระ ตอตานเชื้อโรค ถามีประจุไฟฟา
เยอะก็ไมคอยปวย ชื่อเรียกประจุไฟฟาลบ มีความแตกตางกันไปตามวัฒนธรรม เชน ใน
ญี่ปุนเรียกวา ชิ จีนเรียกวา ชี่ ชี่กง ในอินเดีย เรียกวา ปราณ นที หรือ กุณฑลินี ฝรั่ง
เรียกวา Vitality Force or Universal Force ถาเราวัดคาสนามแมเหล็กในคนปกติ
พลังงานเฉลี่ยปรกติ 0.7 เกาท ในคนที่กินเนื้อสัตวจะมีนอยกวา และจะเจ็บปวยบอย
เพราะคาอุตุหรือพลังงานปนปวน คนกินมังสวิรัติมักจะสูงกวา 0.7 ยกเวนบางกลุม

-

สี กลิ่น เสียง รส การเคลือ
่ นไหวออกกําลังกาย เปนการกระตุน อุตุ

4. เกิดจากการกินอาหาร ในศาสนาพุทธแบงอาหารเปน 4 กลุม
ก. กวฬิงกลาหาร ไดจากการกินพวกพืชผักสมุนไพร เนนที่เปนประโยชนตอรางกาย
ข. ผัสสาหาร จากการสัมผัส เสียดสี ของสวยงามตาง ๆ เชน อัญมณี หินสีสวยงาม
ค. มโนสัญเจตนาหาร จากการใชสมาธิ
ง. วิญญาณาหาร อาหารที่ไดจากจิตวิญญาณ จากความรัก ความผูกพัน จากความสัมพันธ
ระหวางครูอาจารยกับศิษย หรือคนที่มีเปาหมาย มีความคิดเหมือนกัน จะสามารถ
ประคองชีวิตใหอยูได
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เวลาตกฟากของคนไมเหมือนกัน จะเปนตัวแสดงธาตุเจาเรือน หมอสมัยโบราณจึงตอใชวิธีคํานวณวัน
เดือนปเกิดของเด็ก เพื่อจะไดรูวาระบบไหนภายในรางกายออนแอ เมื่อเด็กโตเปนผูใหญ ธาตุเจาเรือน
จะเปลี่ยนไปตามวิธีคิดและสิ่งแวดลอม ไมสามารถกินอาหารตามธาตุเหมือนตอนเปนเด็กได ตองกิน
ตามธาตุปจจุบน
ั
อวัยวะภายในรางกายมี 12 ระบบ แตละระบบจํางานหนักเปนเวลา 2 ชั่วโมง ในแตละวัน
ชวงตีสามถึงตีหา ปอดจะทํางานหนัก คนที่มีปญหาเรื่องปอดจะไมคอยตืน
่ เวลานี้ คนตื่นไดตี
สาม ตีหา แปลวาปอดแข็งแรง มีโอกาสเปนเปนผูนาํ คนเพราะลมมาจากปอด พูดมีพลังอํานาจ คนตื่น
สาย ปอดจะไมแข็งแรง

การรักษาโรคปอดหรือหอบหืด
ใชขิงเทาหัวแมมือของผูปวย หอมแดงเทาขิง กระเทียมเทาขิง ปน
 หรือตํา เติมน้ํา 1 แกว กรอง
เอาแตน้ํา ใสน้ําผึ้ง 1 ชอนโตะ บีบมะนาว 3-4 ลูก ไมเกิน 1 เดือน หอบหืดจะหาย เวนเสียแตจะเปนมา
นานหลายสิบปอยานี้ตอ
 งใชเวลา 60 วัน

ชวงตีหาถึงเจ็ดโมงเชา เปนชวงเวลาของลําไสใหญ ซึ่งมีหนาที่ขับถายอุจจาระออกไป แต
คนเรามักจะไมตน
ื่ ในชวงนี้ ซึ่งเปนเวลาที่ลําไสตองบีบอุจจาระลง เมื่อไมตื่นจึงตองบีบขึ้น เมื่อไมถาย
ตอนเชา ลําไสใหญจึงรวน ดูอยางไรวาลําไสรวน จะมีอาการปวดหัวไหล กลามเนื้อเพดานจะหยอน
แลวทําใหนอนกรนในที่สุด ในรายที่ลําไสใหญผิดปกติ ควรตื่นนอนกอนตีหาแลวไปขับถาย ถาไมถาย
ใหดื่มน้ําอุน 2 แกว ถายังไมถายอีก ใหดื่มน้ําผึ้งผสมน้ํามะนาว และกดจุดขางจมูกชวย คนที่ขับถาย
ยากตองกินอาหารเชาบางคนไมกินอาหารเชา ดื่มกาแฟเพียงแกวเดียวก็อิ่ม รางกายจะดูดกากอาหาร
ตกคางซึ่งกําลังจะเปนอุจจาระกลับเขากระเพาะใหม เทากับ “กินกาแฟแกลมอุจจาระ”
ชวงเจ็ดโมงถึงเกาโมงเชา
กระเพาะอาหารจะทํางานเต็มที่ชวงนี้
ถาเราไมทานอาหารเชา
อุจจาระจะถูกดูดกลับมาที่กระเพาะ กิลนตัวจะเหม็น ถาเราขับถายออกหมดเกลี้ยงเกลา จะไมมก
ี ลิ่นตัว
เทาไหร อยางนอยขอใหมี โยเกิรต+นมสด+น้ําผึ้ง+มะนาว ก็จะไดสารอาหารเพียงพอในมื้อเชาแลว
สูตรนี้ไดมาจากพระไตรปฎก บํารุงกระเพาะ สมองดี
วิธีการดูแลแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากมีกรดมาก ใชขมิ้นชันเทานิ้วกอย 3 แงง ตองขูด
เปลือกออกกอนเพาะในเปลือกมีสารสเตียรอยดสติกนิน (สารนี้สะสมมากอาจเปนอันตรายได) นํามา
หั่นเปนแวน ๆ ใสถวย เติมน้ํารอยลงไป 3 ชอนชา แตตักดื่มเพียง 2 ชอน ที่เหลือทิ้งไป เปนการรักษา
แผลตามหลอดอาหารไดดีมาก
ผูเปนแผลที่หลอดอาหารมักไมคอยรูตัว จะมีเสมหะบอย กินอาหารแลวรอนที่คือ สวนใหญเมื่อ
กินยาเขาไปรักษา ยาจะเลยหลอดอาหารไปลงกระเพาะหมด ลองใชสูตรนี้ คือ กลวยหอมหรือกลวย
น้ําวาดิบประมาณ 2 ผล ใชทั้งเปลือกตัดจุกตัดกาน หั่นเปนแวน ๆ นําไปตมในหมอ ใสน้ําพอทวม เติม
น้ําตาลกรวดกินเปนประจํา สวนกลวยหอมสุกกินทุกวันตอนเย็นสองลูก จะทําใหหัวริดสีดวงฝอ หรือตม
กลวยหอมสุกทั้งเนือ
้ และเปลือก ใสน้ําตาลกรวด กินทั้งเนื้อและเปลือกก็จะดีมาก

ชวงเกาโมงเชาถึงสิบเอ็ดโมง มามจะทํางานหนัก ใหพูดนอย กินนอย ไมนอนหลับ
ชวงสิบเอ็ดโมงถึงบาย เปนชวงของระบบหัวใจ หมายถึง กลามเนื้อหัวใจ คนที่มป
ี ญหาเรื่องนี้ ดู
ที่อาการปวดไหล ไมไดแสดงอาการที่หนาอกอยางที่เขาใจกัน กลวย สม มะเขือ เตย รากบัว บํารุง
หัวใจ (เม็ดบัวบํารุงตับ ไต)
ชวงบายถึงสามโมงเย็น เปนชวงลําไสเล็ก ซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากในยุคสมัยนี้ เพราะวาเปน
ตนเหตุของไขหวัดหนู นก และเปนตัวฆานักมังสวิรัติ ลําไสเล็กขดไปมาในรางกายผูชาย 30 ฟุต
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ผูหญิงจะมากกวาชายอีก 10 ฟุต การที่ไสขดไปขดมา เมื่อกินอาหารเขาไป สวนที่ยอยไมหมดจะไป
เนาเสียตกคางอยูตรงสวนที่หักมุมของลําไส เศษผักไมเทาไหร ที่เปนปญหาคือ ทุกวันนี้ใชน้ํามันผัด
ผักเพราะเร็วดี ถาเปนน้ํามันธรรมชาติลวน ๆ เชน น้ํามันมะกอก จะไมเปนปญหาตอลําไสเล็ก แตน้ํามัน
ที่ซื้อขายทั่วไปมักมีสวนผสมของน้ํามันปาลม แมจะบอกวาเปนถั่วเหลือง หรือเมล็ดทานตะวันก็ตาม
ลองเปรียบเทียบการทําความสะอาดครัวสมัยนี้
ตองใชน้ํายาเคมีเพื่อลางคราบน้ํามันเหนียวเหนอะ
ออกไป
น้ํามันปาลมเมื่อโดนความรอนจะทําใหเหนียวหนืด เวลาโฆษณา มักจะบอกวาไมเปนไร เมือ
่
นําไปแชตูเย็น แตในรางกายคนเรามีอุณหภูมิ 37 องศา เมื่อเขาสูรางกายจะไปเกาะที่ลําไส เวลาดื่มน้ํา
น้ําก็ไมสามารถทะลุผาน ทําใหตองฉี่บอย ๆ บางคนดื่มน้ําไปไมถึงสิบนาทีก็ตองลุกไปฉี่ เพราะไต
ทํางานหนัก เมื่อเปนอยางนี้ทุกวันจะทําใหกระดูกเสื่อม เพราะไตเปนตัวควบคุมกระดูกและสมอง และ
เลือดไปเลี้ยงสมองก็นอย เกิดปญหาสมองเสื่อมตามมาอีก น้ําไมเขารางกาย แตสิ่งผานเขาไปได คือ
วิตามินเอ อี ดี แต วิตามินซี โปรตีน กรดอะมิโน ไมสามารถผานเขาไปไดจึงโละไปใหไต ไตตอง
ทํางานหนักเพราะตอ งขับโปรตีนออกมา เพราะฉะนั้น คนทีเ่ ปนโรคไตเวลาตรวจปสสาวะจะพบโปรตีน
เพราะโปรตีนไมส ามารถดูดซึมเขารางกายได ตองมีสี่ตัวหาม สามตัวแห คือ วิตามินซี บี 1 บี 3 บี 6
และ บี 11 เขาไปเปนชุดของมัน จะขาดตัวหนึ่งตัวใดไมได ตองมาพรอม ๆ กัน ที่ไตทํางานหนักก็
เพราะเหตุนี้
เมื่อเปนปญหาที่ไต น้ําไมอาจผานเขาไปได สิ่งที่ตามมา คือ ถุงน้ําดีขน
 ถุงน้ําดีจะเก็บน้ําดีจาก
ตับแลวมายอยไขมัน ถุงน้ําดีจะแหงไปทุกวัน เพราะน้ําไมเขาตัว เราจะตื่นนอนหรือนอนไมหลับในชวง
หาทุมถึงตีสาม ไปหลับอีกทีในชวงเชามืด ซึ่งเปนเวลาที่ควรตื่นนอนแลว เพราะวาชวงนี้มันงวงก็ไป
หลับเชามืดอีกที เพราะฉะนั้นชวงนี้ถุงน้ําดีจะขน ซึ่งเปนตนเหตุของไมเกรน ถาแพทยแผนปจจุบันตอง
รอใหปวดหัวเสียกอนแตแพทยแผนโบราณจะตัดสินวาเปนไมเกรนได ตั้งแตเริ่มมีอาการคอแหง รอน
ใน ปวดตามซี่โครง ปวดขาดานขาง เสียวฟน ปลายประสาทฟนดูเหมือนจะอักเสบตลอดเวลา ไปหา
หมอฟน หมอจะถอนให พอปวดกระบอกตา ปวดหู หมอจะบอกวาน้ําในหูไมเทากัน แตตนเหตุจริง ๆ
มาจากถุงน้ําดีขน ซึ่งเปนเรื่องของเหตุตาม ๆ กันมาที่ทําใหปวดหัวขางเดียวหรือสองขาง เลือดเลี้ยง
สมองสวนหนาไมพอ จะมีปญหาสายตาตามมา ตาจะเปนตองาย จมูกจะเปนไซนัสงาย เปนภูมิแพงาย
นี่คือผลพวงมาจากลําไสเล็กไมสะอาดทั้งสิน
้
วิธี detox ลําไสเล็กตามธรรมชาติ เอาสูตรมาจากพระไตรปฎก คือ สูตร โยเกิรต+นมสด+
น้ําผึ้ง+น้ํามะนาว กินเขาไปจะไปลางลําไสได แลคโตบาซิลัสในโยเกิรตจะไปชวยไขมันทีอ
่ ยูในลําไส
ไปยอยขยะในลําไสดวย เปลี่ยนเปนวิตามินบี 12 ใหเรา สูตรนี้กินตอนเชาลดความอวน กินตอนเย็น
เพิ่มความอวน ฝกดื่มน้ําตามมาก ๆ เปนวิธีแก
ถามีผลตอเนือ
่ งที่เกิดจากไขมันเกาะในลําไสเล็ก เชน เปนโรคไตเกิดขึน
้ การที่ผมเปลี่ยนสีเปน
สัญลักษณของอาการไตเริ่มเสื่อม ไตสองขางเสื่อมจะมีอาการไมเหมือนกัน ถาไตซายเสือ
่ มทานจะขี้
รอน แลไมใสใจตนเอง ไมคอยดูแลตัวเอง เปนอะไรก็ปลอยปละละเลย ปลอยตัวแตไมปลอยวาง ไม
กตัญูตอแผนดินที่ใหรางกายนี้มา รางกายเราเปนแผนดินของจิตวิญญาณ ถาไตขวาเสื่อมจะขี้หนาว
ความจําลดลง ไมตอ
 งรอใหหมอวินิจฉัยวาเปนโรคไต ถาเริ่มมีสัญญาณก็จัดการตัวเองเลย เห็ดหูหนูดํา
เปนตัวดูแลไตที่ดี บางสํานักอาจจะตีความเห็ดชนิดนี้ไวไมดีวา อาจเปนพิษหรืออะไร ที่จริงเห็ดเปน
แหลงโปรตีนที่ดีกวาถั่วเหลือง เตาหู นักมังสวิรัติบางคนถูกครอบงําดวยสารพิษในลูกชิ้นเทียม อาหาร
จากธรรมชาติดีที่สุด เห็ดหูหนูดําบํารุงไต เห็ดหูหนูขาวบํารุงปอด ถาเอาเห็ดสามอยางมาปรุงอาหาร
รวมกัน จะเกิดความมหัศจรรยขึ้น สามารถลางพิษในตับได ผมเปนนักธรรมชาติบําบัดมาหลายป มี
ประสบการณในการรักษาคนไขโรคมะเร็ง มีประสบการณในการกินเห็ดสามชนิด ทําใหหายดีขึ้น
เห็ดสามชนิด คือ เห็ดอะไรก็ไดทก
ี่ ินได จะทําแกงสมกินก็ได ทั้งสามตัวนี้สามารถชวยรักษาตับ
ซีสต เนื้องอก มะเร็ง มีการคนพบวา คนเปนเนื้องอกใหญในมดลูกชองทอง หลังจากกินเห็ดสามอยาง
เปนประจํา พวกซีส ตเนื้องอกจะลดลง มีกลุมที่ รพ.นวนครปวยเปนซีสตในมดลูก เขาเอาเห็ดสามอยาง
มาทําแกงเลียง แกงสม ตมยํา หรือของหวานไดทงั้ นั้น หรือจะทําน้ําดื่มใสมะตูมใบเตย เครื่องดื่มนีถ
้ า
ทานเปนประจําจะลางสารพิษในรางกายออกไดดี อาจจะตมใสกาก็ หวยซัวใสหมอตมกับสาหรายทะเล
ไมตองปรุงอะไรอรอยพอดี เปนซุบทานประจําก็ได
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เรื่องไต ตัวที่บํารุงไตดีทส
ี่ ุด คือ กระชาย ไมถึงขนาดตองใชกระชายดํา เพราะราคาแพง เอา
กระชายเหลืองธรรมดา 1 กก. ใสน้ําเยอะ ๆ ปน
 ผสมกับโหระพา รินเอาแตน้ําใส ทํามาก ๆ แลวเก็บใส
ตูเย็น ไมตองตมเพราะมันฆาเชื้อดวยตัวเอง ผสมน้าํ ผึ้ง น้ํามะนาว ดื่มบํารุงสมอง บํารุงกระดูก เลือด
เลี้ยงสมองไมดี ความจําเสื่อม นอนไมคอยหลับ จะชวยได แลวผมจะกลับมาดกดําอีก (ผมอายุ 50 ป
สมัยกอนหัวลาน ผมรวง หงอกดวย พอไดน้ํากระชายก็กลับมาดําใหม ไมตองยอมเลย) ไมควรยอม
หรือโกรกผมเพราะสารเคมีพวกนี้มีพิษตอตับ ใหกินแบบนี้ผมจะกลับดําตงแตโคนขึ้นมาเลย น้ํากระชาย
ที่กรองไวอยูไดเปนเดือน ทําเปนเครื่องดื่มประจําจะดีมาก
โคเรสเตอรอล
แพทยตะวันตกไมใหความสําคัญกับเยื่อหุมหัวใจ
มันมีผลตอการทําใหโค
เรสเตอรอลสูง มีผลทําใหลิ้นหัวใจรั่ว เสนเลือดตีบในสมองหรือคนที่เปนเสนเลือดขอด ใหใชกระเจี๊ยบ
แดงตมกับพุทราไทยหรือจีนก็ได เติมน้ําตาลกรวดเล็กนอย เอาไวลางไขมันในเลือด ในรายที่เสน
โลหิตในสมองตีบ ก็สามารถขจัดออกไปได เร็ว ๆ นี้มีคนปวยดวยเสนโลหิตในสมองตีบ ก็แนะนําใหตม
กระเจี๊ยบกับพุทราจีนกิน เขาก็หายได เปนเรื่องงาย ๆ แตชวยไดเยอะ
ในรายที่รางกายไมคอยสรางเม็ดเลือด มีเม็ดเลือดนอย หรือเปนลมหนามืดบอย การใช
สับปะรดปนกับใบโหระพาจะชวยเพิ่มเม็ดเลือดไดดี เด็กที่เลือดนอย ลองทําใหกิน ในรายที่ทาน
มังสวิรัติ แลวคิดวาขาดโปรตีนอยางกังวล เพียงปนสับปะรดกับใบโหระพาดื่ม ก็สามารถเพิ่มเม็ดเลือด
ได เปนการสรางโปรตีนใหแกรางกายดวยวิธีงาย ๆ แมแตพืชผักในธรรมชาติก็มีแหลงโปรตีน และ
กรดอะมิโนอยูในตัว ขอเพียงใหรูจักวิธีนํามาใช
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ตอบคําถาม
สับปะรดทุกชนิด ใชไดทุกชนิด
ถาชวงเพลแลวรูสึกงวงเหมือนไมสบาย คือ หัวใจออนแอ โดยหลักควรจะงีบสักสิบหานาที แลวดื่ม
น้ําสับปะรดปนกับโหระพา ไปบํารุงหัวใจอาการจะดีขึ้น
ทองผูกตองใชยาถายตลอดมา ขอใหหยุดยา ตืน
่ แตเชากอนตีหาลองดื่มน้ําผึ้งผสมมะนาวลงไป
พยายามตัดใจไมใชยาถายเพราะทําใหปลายประสาทเสื่อม ควรดื่มน้ําตามเยอะ ๆ กดจุดชวย สูกับ
มันใหได ทําจนเกิดความเคยชิน พยายามทานโยเกิรต+นมสด+น้ําผึ้ง+มะนาว พวกนี้จะไปลาง
ลําไสใหญใหสะอาด แลวปลายประสาทจะดีขึ้น
ตัวปรับสมดุลในรายประจําเดือนไมปรกติ เกิดจากฮอรโมนผิดปรกติ ตัวควบคุมฮอรโมนใหอยูใน
ภาวะปรกติดที่ดีที่สุด คือ น้ํากระชาย ถาฮอรโมนมากไปหรือนอยไป น้ํากระชายสามารถปรับให
สมดุลได ตัวอยางเชน ผูชายมีฮอรโมนเพศชายมากไป ผมจะรวง ตองปรับฮอรโมนใหลดลงถา
ฮอรโมนสมดุลจะทําใหไมเจ็บปวยงาย ปญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ ระบบเพศ ใหใชน้ํากระชายซึ่ง
ไมมีสารสเตียรอยดสติกนินที่มีอยูในโสมซึ่งตองสกัดสารเหลานี้ออกกอน
กระชายมีสรรพคุณ
ทางบวกดานดีเหมือนโสม แตวาดานเสียของโสมไมมีในกระชาย
ในพระไตรปฎกพูดเรื่องมะมวงสุกคัน
้ รักษาอาการ Menopause ในฤดูที่มม
ี่ ะมวง ใหใชน้ํากระชายแทน
กรณีเลือดใสเพราะขาดโปรตีนของผูปวยโรคมะเร็ง ผูปวยมะเร็งไมสามารถกินโปรตีนได ตนเหตุ
ของมะเร็ง คือ โปรตีนจากสัตวทุกชนิดไปทําใหเซลลมะเร็งมัน Firm ใหงดโปรตีนจากสัตวโดย
เด็ดขาด แตโปรตีนจากเห็ดไมเปนพิษกับมะเร็ง แตจะเปนตัวไปขจัดมะเร็ง เพราะฉะนั้น การใชเห็ด
สามชนิดมารวมกันจึงกลายเปนยาขึ้นมาได
ลองเปรียบเทียบกับดินปนที่ใสประทัด
ถาแยก
สวนประกอบออกมาแตละตัวแทบจุดไมติดไฟ
แตพอนํามารวมกันกลายเปนระเบิดได
เห็ดก็
เหมือนกัน เวลาแยกกันอยูมันก็แคอาหารธรรมดาไมมีประโยชนเทาไหร พอรวมกันสามอยางมีคา
กรดอะมิโนที่สามารถไปลดเซลลมะเร็ง ซีสตเนื้องอกได เพราะฉะนั้นโปรตีนจากเห็ดสามอยาง
รวมกันสามารถชวยลดอัตราการเติบโตของเซลลมะเร็งได เห็ดสามอยางจะใชเห็ดอะไรก็ได แต
แนะนําใหใชเห็ดหอม เห็ดหูหนูขาวและหนูดํา เพราะเปนของแหงเก็บไดนาน
โรคปวดในกระดูก ตามความเปนจริงแลว กระดูกจะปวดไดก็ตอ
 เมื่อมันแตก หัก หรือราวเทานั้น
อาการปวดที่เกิดอาจเปนที่เสนเอ็น ซึ่งจะตองแยกใหออก ถาปวดบริเวณสันหนาแขง ไมใชกระดูก
เกิดจากกระเพาะผิดปรกติ ตองตรวจดุวากินอาหารเชาระหวาง 7 โมงถึง 9 โมงเชา หรือไม วิตก
กังวลมั้ย ในกรณีผูถ าม เปนเพราะดื่มกาแฟแตเชา และทานอาหารเชาตอนสายมาก ประมาณเกา
โมง ดวยเหตุนี้จึงปวดขา ควรตองปรับเวลาอาหารเชาใหเร็วขึ้น และเพื่อรักษากระเพาะใหใชกลวย
ดิบตัดหัวทายตมกับน้ําตาลกรวด หรือขมิ้นชัน (ที่กลาวไวแลวตอนตน)
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อาหารเปนยา
น้ําสับปะรดปนกับโหระพา หรือใบตําลึง
(กินใบโหระพาวันละ 7 ยอด เปนยาอายุวัฒนะ)
เครื่องปรุง สับปะรด
1 หัว
ใบโหระพา 1 ขีด
วิธีทํา
ปอกเปลือกสับปะรด ปน
 ผสมกับใบโหระพา แลวกรองเอาแตน้ํามาดื่ม
สรรพคุณ
- ลดลมในตัว
- แกอาหารเลือดขน
- ทําใหเลือดเลี้ยงสมองสวนหนาดีขึ้น
- ลดความดันโลหิตสูง
- บํารุงหัวใจ
- เพิ่มเดเลือดแดง ถาใชทั้งแกนสับปะรดจะเพิ่มเม็ดโลหิตขาวดวย
- ลดอนุมูลอิสระ
เห็ดสามอยาง
(เห็ดหอม+เห็ดหูหนูขาว+เห็ดหูหนูดํา+ผลมะตูมแหง+ใบเตย)
เครื่องปรุง เห็ดหอม+เห็ดหูหนูขาว+เห็ดหูหนูดํา(แหง)หรือเห็ดฟาง+เห็ดนางฟา+เห็ดเปาฮื้อ (สด)
วิธีทํา
นําเห็ดแหง 3 อยาง แชน้ําใหนิ่ม แลวหั่น นําไปตมรวมกัน หรือนําเห็ดสด 3 อยาง
ลางแลวหั่นตมรวมกัน ใสน้ําเยอะ ๆ นํามะตูมแวนมาปงใหหอม แลวตมรวมกันดื่มแทน
น้ําซุปไดส วนเนื้อเห็ดนําไปผัดหรือยํา
สรรพคุณ
- เปนอาหารบํารุงตับ (มันฝรั่งตมหรือนึ่งชวยบํารุงตับ)
- อารมณไมดี
- การสรางเม็ดเลือดแดงจะไมดี
- ไทรอยดอาจเปนพิษได
- ตัวผอมแตพุงปอง เนื่องจากตับมีปญหา
- ชวยลางสารพิษตกคางในตับ ลางไขมันในตับ
- สลายพังผืดในมดลูก
- เพิ่มเม็ดโลหิตขาว ลดไขมันในเสนเลือด
หมายเหตุ เห็ดอาจเปนเห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็ดโคน เห็ดหอม เห็ดหูหนูขาว เห็ดหู หนูดํา ฯลฯ
เอาแคส ามอยาง อาจนํามาทําอาหาร เชน ยํา ตมยํา หรือ อื่น ๆ กินก็ได
น้ํากระชายปนกับน้ําผึ้งผสมน้า
ํ มะนาว
เครื่องปรุง กระชาย
1 ขีด
น้ําผึ้ง
2 ชอนโตะ
มะนาว
2 ลูก
วิธีทํา
กระชายลางน้ําใหสะอาด ปนใหละเอียด เติมน้ําสะอาดลงไป 2 แกว กรองเอาแตน้ํา
ใสน้ําผึ้งและน้ํามะนาวลงไปผสมปรุงรสตามใจชอบดื่มไดเลย
สรรพคุณ
- บํารุงกระดูก (เพราะมีแคลเซียมสูง)
- บํารุงสมอง เพราะทําใหเลือดเลี้ยงสมองสวนกลางดีขึ้น
- ปรับสมดุลของฮอรโมน
- ปรับสมดุลของความดันโลหิต (ความดันโลหิตที่สูงจะลดลง ความดันโลหิตที่ต่ํา
จะสูงขึ้น)
- แกโรคไต ทําใหไตทํางานดีขน
ึ้
- ปองกันไทรอยดเปนพิษ
- บํารุงมดลูก
- แกปญหาผมหงอก ผมรวง
- อาการกระเพาะปสสาวะเกร็ง (กรณีนี้อาจใชเม็ดบัวตมกิน)
- ควบคุมไมใหตอมลูกหมากโต
- แกปญหาไสเลือ
่ น

11

กระเจี๊ยบแดงสด + พุทราจีน
เครื่องปรุง กระเจี๊ยบ
1 ขีด
พุทราจีนแหง 2 ขีด
น้ําตาลทรายเล็กนอย (หรือไมใสกไ็ ด)
วิธีทํา
ลางกระเจี๊ยบใหสะอาด ใสในหมอใบใหญ ใสน้ําประมาณ 4 ลิตร ลางพุทราจีนให
สะอาด บีบใหแตก ใสลงไป ตมเคี่ยวใหเดือดประมาณครึ่งชั่วโมง ยกลงใชดื่มแทนน้ํา
หรือถาชอบหวานก็เติมน้ําตาล
สรรพคุณ
- ชวยลงอาการของหัวใจโต(หัวใจโตมาจากปญหาของเยื่อหุมหัวใจ)
- หัวใจโตเพราะในเลือดมีโซเดียมฟอสเฟตนอย แตมโี ปรแตสเซียมฟอสเฟตมาก
ใหงดกินผลไมสดทุกชนิดกินไดเฉพาะผลไมดอง ผลไมแชน้ําผึ้ง ไมกินอาหารที่
ผัดหรือทอดดวยน้ํามันพืช
- ปองกันเสนเลือดในสมองเปราะ
- ลดความดันโลหิตสูง
- ลดไขมันในเสนเลือด ซึ่งจะทําใหหลอดเลือดตีบ
- แกอาการสมองเสื่อม
- ชาปลายนิ้ว
โยเกิรต + นมสด + น้ําผึ้ง + น้ํามะนาว
เครื่องปรุง โยเกิรต
1/2 ถวย
นมสด
1 กลอง
น้ําผึ้ง
1 ชอนโตะ
มะนาว
1 ลูก
วิธีทํา
นําเครื่องปรุงทั้งหมดผสมใหเขากัน ชิมรสตามใจชอบ
สรรพคุณ - ไขมันทีเ่ กาะในผนังลําไส กระเพาะอาหาร ตับ มาม ทําใหระบบดูดซึม บกพรอง
เปนตนเหตุของปญหาเหลานี้ คือ
1. ถุงน้ําดีขน เมื่อถุงน้ําดีขน
 ผลที่ตามมา ไดแก
o นอนไมหลับ (ไขมันเกาะผนังลําไสเล็กมาก)
o อารมณฉุนเฉียว
o ถาขันถึง 80% จะเปนนิ่วในไต
o เหงือกบวม (การนอนหลับไมเต็มอิ่มทําใหเหงือกบวมได)
o สายตาจะเสื่อม
o ทําใหปวดเมื่อยตามรางกาย
o สงผลกระทบไปถึงปอด
2. เลือดเลี้ยงสมองไมเพียงพอ ทําใหมึนศีรษะ
3. ไตจะเสือ
่ มเพราะตองทํางานหนัก เมื่อไตเสือ
่ มเปนผลใหความจําลดลง
o ไตซายผิดปกติ ความคิดสรางสรรค อารมณสุนทรีย ความรักสวยรักงามจะ
ลดลง และเปนคนขี้รอน
o ไตขวาผิดปกติ ความจําจะลดลง และเปนคนขี้หนาว
4. เลือดเลี้ยงหัวใจนอย ถาเลือดเลี้ยงหัวใจเหลือเพียง 30% เครื่องมือแพทย จะตรวจ
พบอาการของโรคหัวใจ
5. มามชื้น ทําใหอาหารและน้ําที่กินเขาไปแปรสภาพเปนไขมัน เปนผลใหอวนงาย
6. มานโต ทําใหเหนื่อยงาย เพราะมามไปเบียดปอด คนมามโตกินอาหารเทาไรก็จะ
ไมอวน (มามเปนตัวควบคุมเม็ดเลือดขาวและน้ําเหลือง)
7. กรณีไขมันเกาะลําไสเล็กมาก ๆ จะทําใหลําไสไมสามารถดูดซึมวิตามินซีได มี
ผลดังนี้
o จะเปนหวัดในตอนเชาหรือหวัดเรื้อรัง
o กลั้นปสสาวะไมอยู
o เกิดโรคภูมิแพ
8. ไขมันในตับสูง การสรางเม็ดเลือดจะลําบาก
หมายเหตุ โยเกิรต + นมสด + น้ําผึ้ง + มะนาว นี้ ถากินชวงเชาจะชวยลดความอวน แตถ ากิน
ชวงบาย (หลังบายสามโมง) จะเพิ่มความอวน
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ถั่วหาสี
เครื่องปรุง

วิธีทํา
สรรพคุณ

ถั่วดํา
1 ขีด
ถั่วเขียว 1 ขีด
ถั่วแดง 1 ขีด
ถั่วขาว 1 ขีด
ถั่วเหลือง 1 ขีด
นําไปคั่วใหสุกกอนแลวแชน้ํารวมกัน ลางใหสะอาด พักไว
o ลูกเดือย 1 ขีดลางใหสะอาด แลวตมใหสุก พักไว
o เม็ดบัว 1 ขีด ลางใหส ะอาด ตมใหสุก พักไว
o รากบัว 1 ขีด ปอกเปลือกลาง ตมใหสุก พักไว
นําเครื่องปรุงทั้งหมดรวมกัน แลวปน
 ใหละเอียด ตมในหมอใบใหญ ใสน้ํามาก ๆ กรอง
เอากากออก นําน้ําทีไ่ ดไปตมใหเดือด เติมน้ําตาลเล็กนอย หรือจะไมใสก็ได
รับประทานไดเลย
- บํารุงกระดูก
- บํารุงเสนเอ็นและกลามเนื้อ
- ชวยลดน้ําหนัก
- ผิวพรรณสดใส
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เลาใหฟง

นวลฉวี ทรรพนันทน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ดิฉน
ั ไดไปใหอาจารย สุทธิวัสส คําภา ตรวจสุขภาพ (โดยไมตอ
 ง
เจาะเลือด ไมตองอดอาหาร) ที่บานสวนไผสข
ุ ภาพศูนยอาหารมังสวิรัติ เยื้องซอยอารีย สนามเปา ถนน
พหลโยธิน
อาจารย สุทธิวัส ส ใชลูกดิ่ง Pendulum ตรวจที่ปลายนิ้วมือดูทั้งสองขางแลวบอกวา เลือดไป
เลี้ยงสมองสวนหนาไมพอ (เพียง 70% เทานั้น) ดิฉันงงมาก เพราะเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ใน
ตอนเชา ดิฉน
ั รูสึกมีอาการเวียนหัว หนามืด บานหมุนอยางแรงจนลมคว่ําลงไป จึงไปใหหมอตรวจ
หมอบอกวาน้ําในหูไมเทากัน อีกเรื่องหนึ่ง คือ อ.สุทธิวัส ส บอกดิฉันวากระดูกคอ และกระดูกหลังขอที่
8,9,10 ก็เคลื่อน ดิฉันก็เลยยิ่งงงไปใหญ เพราะตอนที่ดิฉันมีอาการนัน
้
ก็ไดไปตรวจเอ็กซเรยที่
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ มาแลว หมอที่นั่นบอกวากระดูกคอและหลังเคลื่อน แลวกระดูกยังบางอีกดวย
ตองทํากายภาพบําบัดอยูเปนเดือน อาจารยตรวจไดแมนยํามากจริง ๆ คะ
จากการตรวจวันนี้ อ.สุทธิวัสส ไดกรุณาแนะนําใหทานโยเกิรต+นมสด+น้ําผึ้ง+น้ํามะนาว ทุก
วันในตอนเชา เพื่อชวยเรื่องน้ําในหูไมเทากัน และใหดื่มน้ํากระชาย+น้ําผึ้ง+น้ํามะนาว เพื่อบํารุง
กระดูกใหหนาแนนขึ้น อาการปวดหลังก็หาย เรื่องน้ําในหูไมเทากันก็ดีขึ้น ไมมก
ี ารอีกเลย
ตองขอขอบพระคุณ อ.สุทธิวัสส เปนอยางสูง ที่กรุณาบอกสูตรเด็ด “อาหารเปนยา” ใหสมกับ
เปนผูเชี่ยวชาญเรื่อง “ธรรมชาติบําบัด” จริง ๆ ขอขอบพระคุณอีกครั้งคะ”
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ประเมินผลการตรวจสุขภาพจากนิ้วมือ
(บําบัดโรคโดยใชโลหะและอาหาร)
วันที่ตรวจ ..................................
ชื่อ ................................................ นามสกุล ............................................ วัน/เดือน/ป/เกิด ...................................
เลือดเลี้ยงสมอง (สวนหนา ................... % สวนกลาง...................................... % สวนหลัง .....................................%
เม็ดโลหิตขาว................................... (ปกติ 6,000/ลบ.ม.ม.) ปริมาณโลหิตแดง .................................... ลิตร (ปกติ 6 ลิตร)
เซลลมะเร็ง ...................................... (มี/ไมมี) เลือดเลี้ยงหัวใจ ...................................... % อื่น ๆ .............................
ความปกติ/ผิดปกติของ (ไขมันในเลือด.......................... น้ําตาลในเลือด ........................ไขมันในลําไส ........................... )
ความผิดปผกติของเซลลประสาท (ที่สมอง ............กระดูกคอขอที่ ............ กระดูกสันหลังขอที่ ............... กระดูกเอวขอที่ .........
อื่น ๆ...............................................................................................................................................................
มือซาย
ระบบทีม
่ ีปญ
 หา
โลหะบําบัด
มือขวา
ระบบทีม
่ ีปญ
 หา
โลหะบําบัด
หินสีทใี่ ช
นิ้วโปง
1. ปอด
แหวนเงิน
นิ้วกอย
7. กระเพาะปสสาวะ
แหวนทอง
สีเทา สีดํา
(ธาตุทอง)
2. ลําไสใหญ
แหวนทอง
(ธาตุน้ํา)
8. ไตขวา
แหวนเงิน
นิ้วชี้
3. กระเพาะอาหาร
แหวนทอง
นิ้วนาง
11. ถุงน้ําดี
แหวนทอง
สีเขียว สีฟา
(ธาตุดิน)
4. ...มาม/...ตับออน
แหวนเงิน
(ธาตุไม)
12. ตับ (ทํางาน....%)
แหวนเงิน
นิ้วกลาง
5. กลามเนื้อหัวใจ
แหวนเงิน
นิ้วกลาง
5. กลามเนื้อหัวใจ
แหวนเงิน
สีแดง สีชมพู
(ธาตุไฟ)
9. เยื่อหุม
 หัวใจ
แหวนเงิน
(ธาตุไฟ)
9. เยื่อหุม
 หัวใจ
แหวนเงิน
8. ลําไสเล็ก
แหวนทอง
6. ลําไสเล็ก
แหวนทอง
10. ซานเจียว
แหวนทอง
10. ซานเจียว
แหวนทอง
(ระบบความรอน)

นิ้วนาง
(ธาตุไม)
นิ้วกอย
(ธาตุน้ํา)

11.
12.
7.
8.

ถุงน้ําดี (ขน...%)
ตับ (ทํางาน...%)
กระเพาะปสสาวะ
ไตซาย

(ระบบความรอน)

แหวนทอง
แหวนเงิน
แหวนทอง
แหวนเงิน

นิ้วชี้
(ธาตุดิน)
นิ้วโปง
(ธาตุท อง)

3. กระเพาะอาหาร
.....มาม/....ตับออน
1. ปอด
2. ลําไสใหญ

แหวนทอง
แหวนเงิน
แหวนเงิน
แหวนทอง

สีเหลือง
สีขาว

ความสัมพันธของระบบตาง ๆ ในรางกาย มีดังนี้ : (1 คูกับ 11), (2 คูก
 ับ 5), (3 คูกับ 12), (4 คูกับ 7), 9 คูกับ 10), (6 คูกับ 8)
เจากรรมนายเวร .............................................(มีหรือไมมี)
*** ใหทําตามประเพณีทางศาสนาที่ตนเองนับถืออยู*
 **
การแกไข เชน ตักบาตรพระ 4 รูป หรือทําสังฆทาน...............................ปฏิบัติธรรม 3 วัน ............................ ปฏิบัติธรรม 7 วัน
อื่น ๆ...............................................................................................................................................................
อาหารบําบัด
...............โยเกิรต+นมสด+น้ําผึง้ +น้ํามะนาว (ไมมีสัดสวน ใหผสมตามใจชอบ หรืออรอย)
...............เห็ด 3 อยาง อาจนํามาทําเปนอาหารหรือตมกินกันเฉพาะน้ํา (สวนเนือ
้ เห็ดนําไปปรุงอาหารรับประทาน)
เห็ด 3 อยาง ที่นํามาตมกินมี เห็ดหอม+เห็ดหูหนูดํา+เห็ดหูหนูขาว+(ผลมะตูมแหง+ใบเตย)
...............น้ําสับปะรดปนกับใบโหระพา
...............น้ํากระชายปน+น้ําผึ้ง+มะนาว
...............กระเจี๊ยบแดง+พุทราจีน (น้ําหนักเทากัน) ตมกินน้ํา (ผสมน้ําตาลเล็กนอย)
อื่น ๆ...............................................................................................................................................................
..........................................................................
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สูตรเด็ด
สับปะรดกับใบโหระพา ปนสด กรอง
- เพิ่มเม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาว ทําใหสุขภาพแข็งแรง
น้ํากระชาย (จะใสโหระพาดวยก็ได) ปนกรอง
- ปรับสมดุลของฮอรโมนเพศทั้งหญิงและชาย
- บํารุงกระดูก บํารุงผมผมจะดํา แกตอมลูกหมากโต
- ปรับความดันโลหิต
กระเจี๊ยบ+พุทราจีน ตม ดื่ม
- ลดไขมันในเลือด ทําใหหลอดเลือดแข็งแรง ไมแตกงาย ลดหินปูน
น้ําเห็ด 3 อยาง (เห็ดอะไรก็ได) ตมรวมกัน
- ลางพิษในตับ ตานมะเร็ง
- ลดการเกิดเนื้องอกของอวัยวะภายใน
- ลดไขมันในตับ และในเลือด
มะละกอดิบ (หาม) + ใบหมอน ตม
- ลางไขมันที่เคลือบลําไส ชวยใหการดูดซึมดีขึ้น
รากเตยหอม+มะตูม
- ฟนฟูตับออนใหแข็งแรง (ลดเบาหวาน)
ถั่ว 5 สี+ลูกเดือย+เม็ดบัว+รากบัว+มันเทศ ตมปน
- ผิวจะใส บํารุงกระดูก เสนเอ็น และกลามเนือ
้ ลดน้ําหนัก
ขมิ้นชัน ขูดเปลือกทิ้ง หั่นชงชา
- แกไอ ขับเสมหะ
บอระเพ็ด ตม 1 เกียก น้ําผึง
้ ผสมมะนาว
- นิว่ ในถุงน้ําดี
ใบมะยม ตมในน้ําเห็ด 3 อยาง
- เบาหวาน ปวดขอ
ใบบัวบก+กระชาย 3 ราก+น้ํา 1 แกว ปนกรอง
- เอามา 2 ชอนโตะ เจือจาง ดื่ม
- ทําใหเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึน
้ ไมหลงลืม ตานสมองฝอ
กระเจี๊ยบเขียว 7 กํามือ ตมกินหมดใน 2-3 วัน
- ขับตัวจี๊ด
ดอกอัญชัน กินสด ตมน้า
ํ
- ปองกันมะเร็ง และเนื้องอก
- ฟนฟูระบบหัวใจ ตับ ปอด มาม
- ดูแลระบบน้ําเหลือง
รางจืด

-

ลดสารพิษในตับ
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ดอกปบ

-

ผสมน้ําซาวขาว จะถอนพิษนิโคติน (สําหรับคนจะอดบุหรี่)

-

บํารุงปอด ถุงลม แกหอบหืด

รากหญาคา+เกากี๊+เกกฮวย ตมดื่ม
- แกนอนไมหลับ
กระเทียม
-

โรคหัวใจ และหลอดเลือด สมอง

กินกลวยวันละ 1-2 ผล จะชวยลดความเครียด
ลดความดัน เคลือบกระเพาะ และโรคหัวใจ
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ขาวสุขภาพ
หมอ 3 ชาติ ระบุดื่มน้ําเตาหู ลดเสี่ยงมะเร็งเตานม...
แพทยยืนยัน วิตามินซี และ อี ชวยลดอัลไซเมอร (สมองฝอ)...
ผลงานวิจัยผักผลไมที่มส
ี ีเขียวเขม เชน บรอคโคลี คะนา ลูกยอดิบ ฯลฯ จําพวกสีเหลือง เชน
แครอท ฟกทอง มะละกอ มะเขือเทศ ฯลฯ ตลอดจนผักพื้นบานไทยอีกมากมายที่มีเบตาแคโรทีน
เปนแอนติออกซิแดนทตานความเสื่อมของเซลล และปองกันความผิดปกติของเซลล (มะเร็ง)
ผักผลไมที่มส
ี ีมวง น้ําเงิน แดงเขม ดํา เชน องุนมวง ลูกเบอรี่ (ในไทย คือ ลูกหมอน) สามารถ
ตานมะเร็ง โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อมได
ตางชาติเพิ่มฮือฮา พบอาหารมังสวิรัติชวยลดโคเลสเตรรอลไดถ ึง 29%
ใชฝกคูณกําจัดศัตรูพืชแทนสารเคมี โดยใชผักคูณแก 1 กก. แชน้ํา 1 ปบ ทิ้งไว 2-3 วัน
กรองเอาแตน้ํา นําไปฉีดกําจัดดวงกินใบหนอนมวนใบ หนอนกระทูผัก
กลิ่นดอกมะลิมีฤทธืทําใหหลับสนิท เมื่อตื่นขึน
้ มาจะสดชื่น
นักวิจัยพบวา การหัวเรา 1 นาที เทากับการออกกําลังกาย 1 ชั่วโมง และการหัวเราชวยรักษา
โรคเบาหวานไดดวย
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ดีใจจังเลย...
อยากเลาอยากมอบสิ่งดี ๆ ใหกับทุกคนคะ คือวา ....
หนูเรียนเกง ความจําดี สมองดี สุขภาพดี...
เพราะทุกเชาหนูกินโยเกิรต+นมสด+น้ําผึ้ง+มะนาว
คุณแมหนูก็อารมณดีมาก ๆ ...
เพราะเอากลวยน้ําวาดิบมาทําอาหารกินแทนเนื้อสัตว
คุณพอหนูแข็งแรง มีส ุขภาพดี เวลานอนก็ไมกรนเสียงดัง...
เพราะตื่นตี 5 ออกกําลังกายทุกวัน
พี่หนู นองหนู มีความสุข สดชื่น...
เพราะกินน้ํากระเจี๊ยบแดงตมกับพุทราจีนแทนน้ํา อรอย ชื่นใจดี
ครอบครัวหนู ผิวสวย สดใส รูปรางดีกันทุกคน
เพราะกินถั่ว 5 สี เปนประจํา
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ชวงเวลา
01.00-03.00
03.00-05.00
05.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-21.00
21.00-23.00
23.00-01.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

ระบบที่เกี่ยวของ
ตับ
ปอด
ลําไสใหญ
กระเพาะอาหาร
มาม
หัวใจ
ลําไสเล็ก
กระเพาะปส สาวะ
ไต
เยื่อหุมหัวใจ
ระบบความรอนของรางกาย
ถุงน้ําดี

ขอควรปฏิบัติ
นอนหลับพักผอนใหหลับสนิท
ตื่นนอน สูดอากาศบริส ุทธิ์
ขับถายอุจจาระ
กินอาหารเชา
พูดนอย กินนอย ไมนอนหลับ
หลีกเลี่ยงความเครียดทั้งปวง
งดกินอาหารทุกประเภท
ทําใหเหงื่อออก (ออกกําลังกายหรืออบตัว)
ทําใหสดชื่น ไมงวงเหงาหาวนอน
ทําสมาธิ หรือสวดมนต
หามอาบน้ําเย็น หามตากลม ทํารางกายใหอบอุน
ดื่มน้ํากอนเขานอน

นาฬิกาชีวิต อ.นวลฉวี ทรรพนันทน
โทร.0-2374-4444, 0-7139-7411
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