ตํารารักษาโรคหอบหืด

โดย
barbegasy , akachiro

คํานํา
ผม barbegasy แห่งเวปจอมพระ, akachiroแห่งเวปพลังจิต,
akachiroแห่งเวป udon108
ครอบครัวผม พ่อ,แม่ และผม ล้วนเป็ นโรคหอบหืด จากกรรมพันธ์ โดย
ตัวผมเริ มเป็ นตังแต่อายุ 38ปี เดือน พ.ค. พ.ศ. 2552 เกือบหมดลม
หายใจไปเหมือนกัน โดยมักมีอาการหายใจไม่ออกตอนดึ กๆ ถึ งเช้า
ตอนแรกไปหาหมอทีโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ งในเชียงใหม่ เล่าบอก
หมอแล้วว่าผมมีอาการอะไร หายใจไม่ออก หนํ าซําทีบ้านทังพ่อและแม่
ยังเป็ นหอบหืดอีก หมอยังไม่เชืออีกว่าผมเป็ น สงสัยหมอจะไม่เก่งเรืองนี
ผมเลยต้องดันด้นไปคลิ นิกโรคทางเดิ นหายใจ หมออีกท่ านช่วยตรวจ
แล้วบอกว่าเป็ นหอบหืดแน่ นอน ตังแต่นันก็ได้ยาสูด สูดทุกวันครับ แต่
ยาเป็ นยาอันตราย เวลาสูดแล้วต้องรีบบ้วนปาก สงสัยจะมีผลต่อตับบ้าง
แน่ ๆ ผมก็สูดมา 2 ปี แล้วยังไม่หายผมก็เริมหมดหวัง ต่อมาได้เสาะหา
วิธีรักษาทาง google ก็ได้ขอ้ มูลบอกว่าโรคนี ไม่หายขาด ผมเลยท้อแท้
พอดีท่าน poyluang แห่ง เวป . udon108 ได้โพสท์กระทู้ “ใครพอมี
พระหินหยกของหลวงปู่ ฟั ก สนติธมโมบ้างครับ” ผมก็ตามไปอ่าน แล้ว
ผมก็ไปบ่นในเวปว่าผมก็เป็ นโรคหอบหืด ท่าน Rin ผูใ้ จบุญแห่ง เวป .
udon108 ได้โพสท์บอกผมว่าท่านมีหนังสือฝึ กลมปราณ ของ อาจารย์

ศุภกิจ นิ มมานนรเทพ ช่วยให้หายจากอาการหอบหืดได้ ท่านเมตตาส่ง
หนังสือมาให้ ต้องขอบคุณท่าน Rin เป็ นอย่างสูง แต่ผมทําได้ไม่นานผม
ก็หยุ ด เพราะอาจเป็ นคนขีเกียจก็ ได้ เลยยังไม่หายจากโรค ต่อมา ได้
อ่านเจอบทความ "ปาฎิหาริยก์ ารวิงวิงด้วยหัวใจ" ครับก็เลยทําตาม วิง
มาได้สกั 1เดือนก็เริมขีเกียจอีกแล้ว ล่าสุดได้พบข้อความในเวปจอมพระ
ท่ า น TATIE แห่งเวป http://www.jompra.com ได้เ มตตาตอบและ
แนะนํ า ว่า “ผมขอแนะนํ าเกียวกับยาสมุนไพรรักษาหอบหืด ที ผมได้
สัมผัสมาก็คือต้นหนุ มานประสานกาย โดยเอาใบสดมาต้มกินวันละ 7
ใบ รสชาดก็ขืนนิ ดๆ ปลูกเองต้มกินเองดีทีสุด ต้มกิน 49 วันหืดควร
หาย” ครับผมว่ายาขนานนี คงเป็ นยาขนานเอกทีทําให้ผมหายจากโรค
หอบหืด แต่ผมก็ไม่ได้ทาํ แค่นี ผมยังทํานํามนต์ดืมกิน ขอพระทีเคารพ
ขอให้ท่านช่วยรักษาโรคให้ดว้ ยการจุดธูปบอกกล่าว ฉะนั น ในความคิด
ของผมช่วงก่อนทีผมจะหายผมได้ปฏิบตั ิตัวดังนี และคิดว่าผมหายจาก
โรคหอบหืด เนื องจาก
1.ดืมนําเคียวของใบหนุ มานประสายกาย 56 วัน (เลย49วันมานิ ดนึ ง)
2.งดเหล้าเนื องจากเข้าพรรษา
( ปี นี เป็ นปี แรกทีงดเหล้าเข้าพรรษา )
3.ทํานํามนต์ดืมกินโดยใช้พระรอดแดงและลูกแก้ว ของหลวงพ่อฤาษีลงิ ดํา
4.อธิษฐานขอให้หายจากโรค โดยขอกับ หลวงปู่ ชืน วัดตาอี จ.บุรีรัมย์
หวังว่าหนังสือเล่มนี คงเป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ีกําลังต่อสูก้ บั โรคหอบหึด ให้มีแนวทางในการ
รักษาเพิมขึน และหวังว่าทุกๆคงจะหายจากโรคอันแสนทรมานเช่นเดียวกับผม

ด้ วยจิตคารวะ……..

barbegasy , akachiro

สารบัญ
วิธีรกั ษา1 :ดืมนําเคียวใบหนุมานประสานกาย
วิธีรกั ษา2 :ดืมนํามนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดํา
วิธีรกั ษา3 :สวดมนต์และขอพรจาก หลวงปู่ ชืน
วิธีรกั ษา4 :งดดืมเหล้า,ของหมักดอง
วิธีรกั ษา5 :วิงเหยาะๆ
วิธีรกั ษา6 :ฝึ กลมปราณ
บันทึกการรักษา

น.4
น.8
น.11
น.15
น.16
น.22
น.24

หน้า 4

วิธีท1ี
ดืมนําเคียวใบหนุมานประสานกาย 49 วัน
(เช้ าเย็น)

หน้า 5

หนุมานประสานกาย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พมุ่ สูง 1-4 เมตร แตกกิงก้านตําใกล้พนื ดิน เปลือกต้นเรียบ
เป็ นสีนําตาล ใบ เป็ นใบประกอบแบบนิวมือ ออกเรียงสลับ มีใบย่อย 6-8 ใบ รูปรี กว้าง 1.53 ซม. ยาว 5-8 ซม. โคนใบแหลม ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียวเป็ น
มัน ดอก ออกเป็ นช่อทีปลายกิง ดอกเล็กสีขาวนวล ผล เป็ นผลมีเนื อ รูปทรงกลม ขนาดเล็ก
ส่วนทีใช้ : ใบสด
สรรพคุณ :
1. รักษาโรคหืด โรคแพ้อากาศ ขับเสมหะ
2. รักษาโรคหลอดลมอักเสบ
3. รักษาวัณโรคปอด แก้ไอ แก้อาเจียนเป็ นเลือด
4. ตําพอกแผลห้ามเลือด ห้ามเลือด

หน้า 6

วิธีและปริมาณทีใช้ :


รักษาโรคหืด แพ้อากาศ ขับเสมหะ และโรคหลอดลมอักเสบ
ใช้ใบสดเล็กๆ 9 ใบ ต้มกับนํา 3 ถ้วยแก้ว เคียวให้เหลือ 1 ถ้วยแก้ว รับประทานวันละ 2
ครัง ก่อนอาหาร เช้า-เย็น เป็ นเวลา 49 วัน หืดควรจะหาย ใบสดที่ใช้ ต้องนำมาซอยเป็นชิ้น



ยาแก้อาเจียนเป็ นเลือด

เล็กๆก่อน

ใช้ใบสด 12 ใบย่อย ตําคันนํา 2 ถ้วยตะไล รับประทานครังละ 1 ถ้วยตะไล ติดต่อกัน
5-7 วัน


ใช้รกั ษาวัณโรค
ใช้เหมือนวิธีที 1 ติดต่อกัน 60 วัน แล้ว x-ray ดู ปอดจะหาย แล้วให้รบั ประทานต่อมา
อีกระยะหนึง

สารเคมี :
พบ Oleic acid, butulinic acid, D - glucose, D - Xylose, L – rhamnose

หน้า 7

ท่าน TATIE แห่ งเวป http://www.jompra.com
ได้ เมตตาแนะนําว่ า
ขอแนะนําเกียวกับยาสมุนไพรรักษาหอบหื ดทีผมได้สัมผัสมาก็คือต้นหนุ มานประสานกาย ขอเล่าเรื องคนทีกิน
แล้วหายซักสองราย
รายแรกเป็ นเพือนของพีเขย เป็ นขนาดทีหมอบอกให้ทาํ ใจ เรี ยกว่านอนราบไม่ได้เลย เวลานอนต้องนอนแบบแค่
เอนๆ ถ้านอนราบจะหายใจไม่ออก เวลาฝนตกนี ไม่ตอ้ งพูดถึงแค่ฟ้าครึ มๆก็เริ มหายใจลําบากแล้ว รายนี ทีรู ้
รายละเอียดเพราะตอนนันผมปลูกแล้วก็เก็บใบขายให้เค้า สมัยเมือสามสิ บกว่า ปี ก่อนขายให้เค้าใบละ
สลึง หลังจากกินไปได้ซกั พัก(กีเดือนจําไม่ได้มนั นานมากแล้ว) อาการก็ดีขึนหายใจสบาย นอนราบได้ เวลา
ฝนตกอากาศชืนก็ไม่เป็ นไร
อีกรายนึ งอยูห่ ลังบ้านผมรายนี เด็ก ปกติปีนึงนีต้องมีลาป่ วยบ่อยเวลาหอบ หื ดกําเริ บ พอดีบา้ นเค้ากว้างลุงของ
เค้าเลยปลูกต้นหนุมานประสานกายต้มให้กิน ซึ งอาการก็ดีขึนไม่ตอ้ งลาป่ วยเป็ นประจําอีก
ถ้าเกิ ดคุณbarbegasyพอจะมีทีว่าง ลองหามาปลูกกินดูนะครับ ปลูกง่ายแต่ตอ้ งปลูกเยอะหน่ อยอย่างน้อยก็
ต้อง เป็ น10ต้นขึนไปเพราะต้องเอาใบสดมาต้มกิ นวันละ 7 ใบ รสชาดก็ขนนิ
ื ดๆ ปลูกเองต้มกินเองดีทีสุ ด
ครับต้มแบบต้มนําเก๊กฮวยนีแหล่ ะ ใช้ทีว่างซักเมตรคุ ณสองเมตรก็พอปลูกแล้วครับ ปลูกใส่ กระถางต้นไม้กไ็ ด้
ตามสะดวก
จริ งๆแล้วต้นหนุ มานประสานกายนี ไม่ได้รักษาแต่โรคหอบหื ด แต่จะครอบคลุมโรคทีเกี ยวกับระบบทางเดิน
หายใจครับ

หน้า 8

วิธีท2ี
ดืมนํามนต์ หลวงพ่ อฤาษีลิงดํา
(ทําครังเดียว)

หน้า 9

ทํานํามนต์ดมโดยใช้
ื
พระรอด และ ลูกแก้วหลวงพ่อฤาษีลงิ ดํา

พระรอดกริงผสมว่ าน 108 เป็ นพระเนือว่านปางมารวิชยั ปลุกเสก 27 ก.พ. 2525
รักษาโรคทีแพทย์ตรวจไม่พบ ลองเอาพระใส่ ขนั นํา อาราธนาขอนํามนต์ว่า ขอบารมี
พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอริ ยสงฆ์ เทวดา และพรหมทังหมด ขอ
ได้โปรดทํานํานีให้เป็ นนํามนต์รักษาโรคนีให้หายโดยฉับพลัน เอานํานันดืมกินหรื ออาบ
ต้องเป็ นโรคทีไม่เกินวิสัย พระพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ และเทวตานุภาพ

หน้า 10

ทํานํามนต์ดมโดยใช้
ื
พระรอด และ ลูกแก้วหลวงพ่อฤาษีลงิ ดํา

วิธที าํ นํามนต์
1.นําพระรอดแดง และ ลูกแก้วแช่นานํ
ํ าสะอาด
2.จุดธูป 3 ดอก หน้าพระพุทธรูป
3.ไหว้พระโดยท่อง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ข้าเจ้า นาย/นาง………………………………………
ขอบารมีพระพุทธเจ้า พระปั จเจกพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระอริยะสงฆ์ หลวงปู่ ปาน หลวงปู่ ฤาษีลงิ ดํา
เทวดา และพรหมทังหมด
ขอได้โปรดทํานํานีให้เป็ นนํามนต์
รักษาโรค หอบหืด ให้หายโดยฉับพลัน
สาธุ
4.เมือธูปหมดดอกแล้วให้นาํ นําไปดืมเป็ นนํามนต์

หน้า 11

วิธีท3ี
สวดมนต์ และขอพรจาก
หลวงปู่ ชืน วัดตาอี

หน้า 12
หลวงปู่ ชืน วัดตาอี จ.บุรรี มั ย์

http://www.jompra.com

ผม barbegasy แห่ งเวปจอมพระ,akachiroแห่ งเวปพลังจิต,akachiroแห่ งเวป .udon108 เคย
โพสท์ ถามในเวปจอมพระ เนือความว่ า
“ชังใจอยูน่ าน ว่าจะโพสท์ดีหรื อไม่
ครับ เอาก็เอาวะ(คิดในใจครับ) ไม่อยากจะบอกเลย ว่าครอบครัวผม พ่อ,แม่ ผม ล้วนเป็ นโรคหอบหื ด กรรมพันธ์
จริ งๆ สังเกตุทีกระทูร้ ายงานตัว ผมจะมาโพสท์ตอนเช้า เพราะผมเพิงไปวิงออกกําลังกายมา (แต่เหนื อยหอบนะ
ครับ) ผมเริ มเป็ นตังแต่ปี 52 เดือน พ.ค. เกือบไปเหมือนกัน มักมีอาการหายใจไม่ออกตอนดึกๆ ถึงเช้า ตอน
แรกไปหาหมอทีโรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ งในเชียงใหม่ เล่าแล้วว่าผมมีอาการอะไร หายใจไม่ออก หนําซําที
บ้านยังเป็ นหอบหึ ดอีก หมอยังไม่เชืออี ก สงสัยหมอจะไม่เก่งเรื องนี ละมัง อายุอานามก็น่าจะหกสิ บแล้ว(หมอนะ
ครับ) ยังวินิจฉัยไม่ออก เฮ้อ ผมเลยต้องดันด้นไปคลินิกโรคทางเดิ นหายใจ หมอตรวจแล้วครับ เป็ นแน่ นอน
ตังแต่นนก็
ั ได้ยาสู ด(แพงกว่ายาพ่น) สู ดทุกวันครับ แต่ยาอันตรายนะครับ เวลาสู ดแล้วต้องรี บบ้วนปาก สงสัยจะ
มีผลต่อตับบ้างแน่ๆ นี ผมก็สูดมา2ปี แล้วยังไม่หาย เสาะหาวิธีรักษาทาง google ก็เจอบอกว่าโรคนี ไม่
หายขาด เอาเข้าไป เจอบทความของท่าน
ศุภกิจ นิ มมานนรเทพ ออกกําลังโดยการบริ หารลมปราน ท่านบอกจะหายผมก็มีความหวังแต่ฝึกแล้วยังไม่หาย
ครับ
ยังไม่ละความพยายามครับ search google เจอบทความ "ปาฎิหาริ ยก์ ารวิงวิงด้วยหัวใจ" ครับก็เลยทําตาม
วิงมาได้สัก1เดือนแล้ว อิอิ สักปี คงดีขนละครั
ึ
บ
เห็นท่าน chuchat9999 บอกแม่ยายหายผมก็อยากหายบ้างครับอาจารย์”
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ท่าน TATIE แห่ งเวป http://www.jompra.com
ได้ เมตตาตอบและแนะนําว่ า
ขอแนะนําเกียวกับยาสมุนไพรรักษาหอบหื ดทีผมได้สัมผัสมาก็คือต้นหนุ มานประสานกาย ขอเล่าเรื องคนทีกิน
แล้วหายซักสองราย
รายแรกเป็ นเพือนของพีเขย เป็ นขนาดทีหมอบอกให้ทาํ ใจ เรี ยกว่านอนราบไม่ได้เลย เวลานอนต้องนอนแบบแค่
เอนๆ ถ้านอนราบจะหายใจไม่ออก เวลาฝนตกนี ไม่ตอ้ งพูดถึงแค่ฟ้าครึ มๆก็เริ มหายใจลําบากแล้ว รายนี ทีรู ้
รายละเอียดเพราะตอนนันผมปลูกแล้วก็เก็บใบขายให้เค้า สมัยเมือสามสิ บกว่า ปี ก่อนขายให้เค้าใบละ
สลึง หลังจากกินไปได้ซกั พัก(กีเดือนจําไม่ได้มนั นานมากแล้ว) อาการก็ดีขึนหายใจสบาย นอนราบได้ เวลา
ฝนตกอากาศชืนก็ไม่เป็ นไร
อีกรายนึ งอยูห่ ลังบ้านผมรายนี เด็ก ปกติปีนึงนีต้องมีลาป่ วยบ่อยเวลาหอบ หื ดกําเริ บ พอดีบา้ นเค้ากว้างลุงของ
เค้าเลยปลูกต้นหนุมานประสานกายต้มให้กิน ซึ งอาการก็ดีขึนไม่ตอ้ งลาป่ วยเป็ นประจําอีก
ถ้าเกิ ดคุณbarbegasyพอจะมีทีว่าง ลองหามาปลูกกินดูนะครับ ปลูกง่ายแต่ตอ้ งปลูกเยอะหน่ อยอย่างน้อยก็
ต้อง เป็ น10ต้นขึนไปเพราะต้องเอาใบสดมาต้มกิ นวันละ 7 ใบ รสชาดก็ขนนิ
ื ดๆ ปลูกเองต้มกินเองดีทีสุด
ครับต้มแบบต้มนําเก๊กฮวยนีแหล่ ะ ใช้ทีว่างซักเมตรคุ ณสองเมตรก็พอปลูกแล้วครับ ปลูกใส่ กระถางต้นไม้กไ็ ด้
ตามสะดวก
จริ งๆแล้วต้นหนุ มานประสานกายนี ไม่ได้รักษาแต่โรคหอบหื ด แต่จะครอบคลุมโรคทีเกี ยวกับระบบทางเดิน
หายใจครับ
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วิธอี าราธนาขอหลวงปู่ ชืน
1.เริมจุดธูป 9 ดอก ปั กไว้กลางแจ้ง (เวลา 3 ทุ่มดีทสุี ด)
2.นําพระเครืองทีหลวงปู่ ปลุกเสกถือไว้ในมือพร้อมพนมมือ
3.ไหว้พระโดยท่อง
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
อิติ ฤทธิ ชืน
อิติ ฤทธิ ชืน อิติ ฤทธิ ชืน
อิติ ฤทธิ ชืน
อิติ ฤทธิ ชืน อิติ ฤทธิ ชืน
อิติ ฤทธิ ชืน
อิติ ฤทธิ ชืน อิติ ฤทธิ ชืน
ข้าเจ้า นาย/นาง………………………………………
ขอบารมี หลวงปู่ ชืน ติคญาโณ วัดตาอี บุรรี มั ย์
ขอได้โปรด
รักษาโรค หอบหืด ให้หายโดยฉับพลัน
สาธุ สาธุ สาธุ
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วิธีท4ี
งดดืมเหล้ า,ของหมักดองต่ างๆ
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วิธีท5ี
วิงเหยาะๆ
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หอบหืดหายได้ไม่ยาก
นิ ตยสารหมอชาวบ้าน เล่ม : 125
เดือน-ปี : 09/2532
คอลัมน์ : เล่าเรืองให้เพือนฟั ง
นักเขียนรับเชิญ : ชัยพร วงศ์วรรณ

05.00 นาฬิกาตรงของวันอาทิตย์ที 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 เสียง
ปื นสัญญาณปล่อยตัวนักวิง Bangkok Marathon ออกจากจุดปล่อยตัว ณ
สนามไชย จํานวนนั กวิงทังหญิงและชายประมาณ 1,600 คน ต่างวิง
ออกไปด้วยจุดมุง่ หมายทีต่างกัน บ้างก็เพือรางวัล บ้างก็เพือทําลายสถิติ
เดิ ม ของตนที เคยทํา ไว้ ส่ ว นตั ว ของผู้เ ขี ย นเองวิ งเพื อสุ ข ภาพเป็ น
จุ ด ประสงค์ หลัก และมี ค นจํานวนไม่น้ อ ยที มี ค วามตังใจเดี ยวกัน
ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ถ้าคิดออกมาเป็ นเมตร จะได้ 42,195
เมตร ถ้าวิง 1 เมตรต่อ 2 ก้าว จะต้องวิงถึง 84,390 ก้าว จะมีสักกีคน
ทีวิง 1 เมตรต่อ 2 ก้าวได้ตลอดระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ผูเ้ ขียน
คํานวณว่าตัวเองวิงไม่น้อยกว่า 1 แสนก้าวแน่ นอน เมือถึงเส้นชัยหัวเข่า
ขยับเป็ นหมืนๆครัง จะเจ็ บจะปวดเมือยล้า ร่างกายจะเหนื อยอ่อนแค่
ไหน เหงือทีไหลออกมาเป็ นจํานวนกีลิตรกัน เมือคิดถึงอย่างนี แล้วจะ
เรี ยกว่าวิ งเพือสุ ขภาพได้จริ งหรื อ หรือน่ าทีจะเรียกว่า วิงเพือทําลาย
สุขภาพกันแน่
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ถ้าย้อนหลังไปเมือ ปี 2524 ประมาณเดือนพฤษภาคม ก่อนทีผูเ้ ขียนจะ
มาวิงมาราธอนได้นัน ผูเ้ ขียนมีอาการหอบหืดโดยไม่ทราบสาเหตุ เมือ
ไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็ นหืด จิตใจตอนนันหดหู่ วิตกกังวล กลัว
ไปสารพัด กินไม่ได้ นอนไม่หลับ หมอเองก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องปฏิบัติ
ตนอย่า งไร ร่ างกายของผูเ้ ขียนซูบผอมลง ไม่กล้าทีจะทํางานอะไรที
เกียวกับการใช้กาํ ลังใดๆ เลย เพราะกลัวจะเหนื อยและทําให้หอบขึนมา
จะเดินทางไปไหนก็วิตกกังวล ยิงวันไหนลืมนํายาติดตัวไปทํางานด้วย
วันนันจะเกิดอาการหอบหืดขึนมาทันที
ผู้ เขียนมีอาการอย่างนี มาโดยตลอด จนกระทังถึงปี พ.ศ.2527 ผูเ้ ขียน
ได้อ่า นบทความของคุ ณ หมออุ ดมศิ ล ป์ ศรี แ สงนาม ในนิ ต ยสารหมอ
ชาวบ้าน ในหัวเรือง “วิงสู่วิถีชีวิตใหม่” แรงบันดาลใจในการวิงจึงเกิดขึน
ตังใจอย่ า งแน่ ว แน่ ว่ า จะทดลองวิ ง แล้ว ดูซิ ว่ า อาการหอบหืด จะดี ขึ น
หรือไม่ ผูเ้ ขียนเสียเงินซือยามารักษาตนเอง ทังยาไทย จีน ฝรัง ใครว่า
อะไรดีก็ทดลองเกือบทุกอย่างแม้กระทังตับอูฐ (ตับอูฐแห้งฝนผสมกับ
เหล้ า โรง)
ก็ ยั ง อุ ต ส่ า ห์ ฝ ากเพื อนบ้ า นที ไปทํ า งานที ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียซือมาทดลอง กิน ผลก็เหมือนเดิม ไม่มีอะไรดีขนึ
วันแรกที ผูเ้ ขียนเริมต้นวิง เป็ นเวลาเช้าประมาณตี หา้ ครึ ง มีรองเท้า
ผ้าใบทีซือไว้นานแล้วนํามาใส่วิง ในขณะนันยังไม่มีความรูเ้ รื องรองเท้า
วิงหรือการวิงทีถูกวิธีใดๆ ทังสิน พอผูเ้ ขียนเดินออกจากบ้านไปทีถนนก็
เห็ นมีคนวิ งอยู่ก่อนแล้ว 2-3 คน ปล่ อยให้เขาวิงไปก่อน นึ กอยู่ในใจ
เพราะเกิดความรูส้ ึกอายอย่างบอกไม่ถูก พอเขาวิงผ่านไปแล้วตัวเองก็
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เริมวิงทันที ไปได้แค่ 2 ช่วงเสาไฟฟ้ าเท่านัน เหนื อยแทบขาดใจ อาการ
หอบทําท่าจะเกิดทันที ผูเ้ ขียนรีบเดินกลับบ้านกินยา นึ กในใจว่าแค่วิง
วันแรกก็ไม่ได้เรืองแล้ว เกิดอาการท้อใจขึนมา ไม่อยากวิง ขาก็เริมปวด
เท้าก็เจ็บ จะไหวหรือ ถ้าผูเ้ ขียนท้อใจตังแต่วนั แรกและหยุดวิงก็คงไม่มี
วันนี วันทีผูเ้ ขียนวิงมาราธอนได้ คุณหมออุดมศิลป์ เขียนไว้ว่า “ถ้าเดิน
ได้ก็วิงได้”
วันทีสองผูเ้ ขียนออกมาวิงอีก คราวนี พบเพือนบ้านทีแสนดี คือคุณพีวีระ
ลิมสวัสดิ และคุณพีสมบูรณ์ วัฒนพานิ ชย์ โดยเฉพาะคุณพีวีระมีอาการ
ของโรคไซนั สเรือรัง ซึงเป็ นโรคสาขาเดียวกับผูเ้ ขียนด้วย คุณพีวีระได้
ช่วยแนะนําการวิง รวมทังคุณพีสมบูรณ์ ซึงป่ วยมีอาการปวดศีรษะอยู่
ตลอดเวลา ทังสองท่านได้เล่าให้ฟังว่า อาการโรคได้หายไปหลังจากการ
วิง
กําลังใจ ของผู้เขียนเริมมีเ พิมขึนมาอีก หลังจากนั นทุกๆวันผูเ้ ขียนจะ
ออกมาวิง และหาหนังสือเกียวกับการวิงทังของคุณหมออุดมศิลป์ ศรี
แสงนาม และของคุณหมอกฤษฎา บานชืนมาอ่าน การวิงได้ผลดีเพราะ
อาการหอบหืดได้ค่อยๆ ดีขนึ มาเป็ นลําดับ แต่ผเู้ ขียนไม่ได้ละเลยการไป
พบหมอทีรักษาประจําแต่อย่างใด คงไปพบหมอตามนั ดอย่างสมําเสมอ
ฉีดยาตามทีหมอสังไม่เคยขาด
การวิง ระยะไกลเริมขึนเมือคุณพีวีระมาชวนให้ไปวิง 10 กิโลเมตรของ
UNO ผูเ้ ขียนตัดสินใจไปทันที เตรียมยาไปด้วยทังยากิน ยาพ่นคอ วิง
ครังแรกในปี พ.ศ.2528 ผูเ้ ขียนวิงถึงเส้นชัยด้วยเวลาทีไม่ถึงหนึ งชัวโมง
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ความมันใจเกิ ดขึน เรื อยๆ อาการหอบหืดก็ ค่ อยๆ ขาดหายไป จนใน
ทีสุด เมือมีการจัดวิง Bangkok Marathon คุณพีวีระและคุณพีสมบูรณ์
ชวนให้ไ ปวิ ง ผู้เขียนคิด หนั ก เพราะระยะทาง Half Marathon 21
กิโลเมตรยังไม่เคยวิง วิงแค่ 10 กิโลเมตรมาตลอด จะอาจหาญไปวิง
42.195 กิโ ลเมตรได้อย่างไร คุณพีสมบูรณ์ก็ไม่เคยวิง 21 กิโลเมตร
ยกเว้นคุณพีวีระ ผูเ้ ขียนคิดอยู่หลายสัปดาห์ แต่ก็เบาใจ เพราะอย่างไรก็
มีคุ ณ พี สมบูร ณ์ เ ป็ นเพื อน จึ งตัด สิ น ใจไปสมัค รเป็ นสมาชิ กคลิ นิ ก
มาราธอน แต่เป็ นสมาชิกทีไม่เคยไปซ้อมวิงทีสวนจตุจกั รเลยแม้แต่ครัง
เดียว สาเหตุเพราะกลัวภรรยาจะรูว้ ่าคิดจะไปวิงมาราธอน ต้องถูกเธอ
ขัด ขวางแน่ น อน เธอต้อ งไม่ ยิ น ยอมแน่ เพราะกลั ว ผู้เ ขี ย นจะเกิ ด
อันตราย แค่ วิง 10 กิโลเมตรยังไม่ค่อยจะยอมเลย ผูเ้ ขียนจึงปิ ดเงียบ
ไม่ให้รู้ แอบเอาตารางการฝึ กซ้อมวิงมาราธอนมาฝึ กซ้อมเอง วิงตาม
ถนนในหมู่บา้ น ภรรยาของผูเ้ ขียนมาทราบเอาสัปดาห์สุดท้ายทีจะมีการ
วิง แต่ก็ขดั ขวางผูเ้ ขียนไม่ได้แล้ว
คืนก่อนวันจะไปวิง เธอต้องกินยานอนหลับเพราะวิตกกังวลแทนตัว
ผูเ้ ขียน แต่ผเู้ ขียนมันใจตัวเองว่าวิงได้แน่ นอน และก็ทําได้จริงๆ โดย
ไม่ได้ใช้ยาใดๆ ช่วยเลย และวิงเข้าเส้นชัยด้วยเวลาทีไม่ถึง 5 ชัวโมง โดย
ไม่ได้รบั อันตรายใดๆ เลย มันเป็ นความภูมิใจทีอยากจะประกาศให้คนที
เป็ นโรคหอบหืดทังหลายได้ทราบว่า โรคนี ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไป ไม่มียา
ใดจะรักษาได้เท่ ากับการวิงเพือสุ ขภาพ สร้า งความแข็ งแกร่ งให้กับ
ร่างกายและจิตใจของตนเอง
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ผูเ้ ขียนเคยอิจฉา คนปกติทีไม่มีโรคภัยไข้เจ็ บทังหลาย ทีเขานอนหลับ
อย่างเป็ นสุข โดยเฉพาะเวลาตี 3 ตี 4 ผูเ้ ขียนต้องตืนขึนมานั งหอบ
หายใจไม่ออก นอนไม่ไ ด้ ต้องเอาหมอนพิงฝา เอาหน้าผากพิงหมอน
ขาดความสุขทังกายและใจมาเป็ นเวลาหลายปี ในทีสุดผูเ้ ขียนก็กลับมา
นอนอย่างมีความสุ ขเหมือนคนอืนๆ หรื ออาจจะมากกว่า ด้วยซําไป
ร่างกายทีซูบผอมก็มีนําหนักเพิมขึนเท่าคนปกติ (ก่อนทีจะมาวิงนําหนั ก
49 กิโลกรัม ปั จจุบนั 56 กิโลกรัม ผูเ้ ขียนสูง 160 เซนติเมตร)
ทังหมดทีเกิดขึน และทําให้ผเู้ ขียนมีวนั นี ก็เพราะคุณหมออุดมศิลป์ ศรี
แสงนาม ผูช้ ีทางสว่างให้กบั ผูเ้ ขียนโดยแท้ และข้อความทีผูเ้ ขียนได้เขียน
มาทังหมด ก็เป็ นแรงสนั บสนุ นของคุณหมออุดมศิลป์ ทีผูเ้ ขียนได้ไปพบ
และขอบคุ ณ คุ ณ หมอในวัน ปิ ดคลิ นิกมาราธอนทีสวนจตุ จักร เมื อวัน
อาทิตย์ที 4 ธันวาคม 2531 คุณหมอได้บอกให้ผเู้ ขียนช่วยเขียนเรืองนี
ขึนเพือคนทีเจ็บป่ วยด้วยโรค นี หรือญาติมิตรของผูป้ ่ วยจะได้อ่าน และ
จะได้ช่วยกันแนะนําต่อไป
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วิธีท6ี
ฝึ กลมปราณ
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ตาราง
บันทึกการรักษา
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ตารางกิจกรรมเพือการรักษาโรค หอบหืด
หาหมอและเริมสูดยาตังแต่ พ.ค. 2552 จนถึง 30 ก.ค. 2554 ช่วงแรกสูดยาเช้า เย็น
ครบ 1 ปี คุณหมอให้สูดวันละครัง ต่อมาลองที 2 วันครังแต่ก็ไม่ค่อยไหวเพราะมีอาการ
จับหอบ คิดว่าชาตินีคงรักษาไม่หายแล้ว ปลงอนิจจังแล้ว แต่พอดืมหนุมานประสานกาย
+งดเหล้า+ดืมนํามนต์หลวงปู่ ฤาษีลิงดํา+ขอพรหลวงปู่ ชืน ครบ 49 วัน(เลยนิดหน่อย)
ปรากฏว่าผมไม่ตอ้ งสูดยาแล้วครับ หายแล้วครับ
เดือน เมษายน 2554

รายการ

หมายเหตุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แนวทางร ักษา
1.สูดยาตามทีแพทย์สัง
2.ออกกําลังโดยการวิง
3.ฝึ กลมปราณ
4.ดืมหนุมานประสานกาย
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เดือน พฤษภาคม 2554

รายการ

หมายเหตุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
แนวทางร ักษา
1.สูดยาตามทีแพทย์สัง
2.ออกกําลังโดยการวิง
3.ฝึ กลมปราณ
4.ดืมหนุมานประสานกาย

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/
/

/

/
/

/
/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/
/

/

/

/

/

เดือน มิถุนายน 2554

รายการ

หมายเหตุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
แนวทางร ักษา
1.สูดยาตามทีแพทย์สัง
2.ออกกําลังโดยการวิง
3.ฝึ กลมปราณ
4.ดืมหนุมานประสานกาย
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เดือน กรกฎาคม 2554

รายการ

หมายเหตุ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
แนวทางร ักษา
1.สูดยาตามทีแพทย์สัง
2.ออกกําลังโดยการวิง
3.ฝึ กลมปราณ
4.ดืมหนุมานประสานกาย

รายการ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ / / / / /
งดเหล ้าเข ้าพรรษา
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เดือน สิงหาคม 2554
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

แนวทางร ักษา
1.สูดยาตามทีแพทย์สัง
2.ออกกําลังโดยการวิง
3.ฝึ กลมปราณ
4.ดืมหนุมานประสานกาย
สรุปผล
ยาสูดตามแพทย์สัง
16 กรกฎาคม 2554
จํานวนวันทีดืมหนุมานประสานกาย
การวิงออกกําลังกาย
การออกกําลังกายแบบลมปราณ

พยายามจะสูดให ้น ้อยลงจากทุกวัน เป็ น 2วันครัง เป็ น 3วันครัง แต่ไม่เกินนีเพราะหืดจับแล ้ว
งดเหล ้าเข ้าพรรษา
ผมค ิดว่าการงดเหล้า เป็นการช่วยร ักษาหอบหึดของผม
56 วัน ( เช ้า,เย็น )
ผมค ิดว่าการดืมหนุมานประสานกายช่วยร ักษาหอบหึดของผม
พบว่าไม่ชว่ ยให ้หายได ้
พบว่าไม่ชว่ ยให ้หายได ้

หมายเหตุ

