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ปัญหาสขุภาพก่อนเข้าอมรม 
 รูมาตอยด ์เริม่เป็นตอนอายุประมาณ 13 ปี (ตอนนี้ 41) แต่เป็นครัง้เดยีวแล้วหาย มาเริม่เป็นอกีตอนอายุ 

24 แลว้เป็นหนกัและยาวเลย ปวดแทบจะทุกขอ้ในร่างกาย แต่กแ็ปลกขอ้ทีน่ิ้วมอืไม่เคยปวด (ไม่รู้เกี่ยวกบั
ท างานคอมพวิเตอรเ์ป็นหลกัหรอืเปล่า ใชง้านนิ้วบ่อย เลยไม่เคยปวด) 

 ขอ้กระดูกสนัหลงัอกัเสบ  เป็นมาประมาณ 6-7 ปีหลงั 
 โรคกระเพาะ เป็นเพราะกนิยารกัษาโรคกระดูกนี่แหละ เมื่อไหร่ที่กนิยารกัษากระดูก กจ็ะได้โรคกระเพาะ

เป็นของแถม 
 
อาการปวดจะหนกัเบาเป็นชว่งๆ ถา้เป็นไม่มากปวดเลก็ๆ น้อยๆ กนิยาไม่กีค่รัง้กห็าย  อาการหนักมากๆ ครัง้
ก่อนหน้าทิง้ชว่งนานประมาณเกอืบ 2 ปี มาเป็นครัง้หลงัสุด(ก่อนตดัสนิใจเขา้อบรม)เป็นหลายจุดและเป็นนาน 
เริม่เป็นตัง้แต่ตน้ปี 2553  ก่อนไปอบรม อาการเป็นมากขึน้จนหมอบอกวา่จะเอายาตวัอื่นเพิม่อกีมัย๊ แต่ไม่เอา 
บอกหมอเอาแค่นี้ก่อน เพราะกะว่าจะดูผลจากการฝึก  อาการก่อนจะเขา้อบรม เวลาเดนิจะเจบ็มากแบบเจบ็
แปลบ็ โดนไม่ได ้ท าใหล้งน ้าหนกัทีป่ลายเทา้ไม่ได้  เวลาเดนิจะตะแคงเทา้ ให้น ้าหนักไปลงที่ขา้งเท้าด้านนอก
แทน ซึ่งพอเดนิผดิธรรมชาต ิกท็ าใหเ้จบ็กลา้มเนื้อทีจุ่ดอื่นๆ ตามมา เชน่ ขอ้เทา้ หวัเขา่ ทนีี้เลยพนักนัไปหมด  
เคยเป็นนานสุด 3 ปีกวา่ ชว่งนัน้ไปหาหมอทุกอาทติย์ เป็นมากจนขาขา้งขวาลบีเลย (จรงิๆ ตวัเองไม่รู้หรอก 
แต่มคีนทกัวา่ ขา 2 ขา้งไม่เท่ากนั) เป็นเพราะใชข้าขา้งขวาไม่ค่อยได้ จะเจบ็มาก ตอนเดนิต้องถอืร่มขา้งขวา 
เพื่อใชเ้ป็นไมเ้ทา้ไวช้ว่ยพยุงตวั 
 
ส่วนจุดทีเ่ป็นแลว้แหยงที่สุดคอื สะโพก เพราะถ้าเป็นหนักแล้วจะทรงตวัไม่ได้เลย  ต้องนอนอย่างเดยีว ถ้าจะ
เคลื่อนที่กต็้องใชม้อืคลานกนัล่ะ  จะยนืแล้วใชม้อืจบัยดึนู่นยดึนี่เพื่อพยุงตวัให้เคลื่อนที่กไ็ม่ได้ เพราะทรงตวั
ไม่ไดเ้ลย จะเจบ็ทีส่ะโพกมากแลว้รา้วไปทัง้ขา  วธิชีว่ยบรรเทาอาการเจบ็คอื ตอ้งเอาสะโพกไปแช่้น ้าอุ่น ถงึจะ
พอดขีึน้ พอใหย้นื/เดนิไดบ้า้ง  โชคดทีีส่่วนใหญ่ตรงสะโพกตอนทีเ่ป็นหนกัๆ จะเป็นตอนตื่นนอน  ยงันึกอยู่เลย
ถา้ดนัเป็นตอนอยู่นอกบา้นจะท ายงัไง ยนือยู่ดีๆ  แลว้ลงไปนอนกองกบัพืน้ คงท าอะไรไม่ถูกเหมอืนกนั  ซึ่งตอน
ท างานบรษิทั ลาประจ า เป็นอนัรูก้นั พอบรรเทาขึน้ ตอนกลางวนัค่อยเขา้ไปท างาน กโ็ชคดอีกีได้เจ้านายใจด ี
ไม่อย่างนัน้ชวีติแย่แน่ๆ 
 
ปกตใินแต่ละครัง้ทีเ่ป็น จะงดกนิเนื้อสตัวด์ว้ย กนิบา้งกพ็วกปลา  ต่พอหาย ซกัพกักจ็ะเริม่กนิเนื้อสตัวอ์กี (ยงั
ละไม่ได ้แต่ปกตจิะไม่กนิเนื้อววักบัเนื้อไก่อยู่แลว้) เรื่อง "งดเนื้อสตัว"์ แลว้จะเป็นผลดตี่อโรคขอ้อกัเสบนัน้ตอน
แรกกไ็ม่รู ้ พอดมีโีอกาสไดท้านยาจนีแลว้ตอ้งงดนัน่งดนี่ เลยเอา้! กนิมงัฯ เลยล่ะกนั งดเนื้อสตัวท์ุกชนิดรวมถงึ
ผลติภณัฑท์ีม่าจากสตัว ์เชน่ นม เนย ไอตมิ ซึ่งเหน็ผล  6 เดอืนผา่นไป อาการดขีึน้  พอ 1 ปี หายปวดเลย ก็
เลยกลบัเขา้สูตรเดมิ เริม่มากนิเนื้อสตัวอ์กี  



ผลท่ีได้จากการฝึกต่อเน่ือง 2 อาทิตย ์
หลงัจากอบรมมาแลว้ กฝึ็กทุ ากวนัค่ะ วนัละ 4 เพลง (ประมาณ 1 ชัว่โมง)  
- อาการโรคกระเพาะไม่เป็นแลว้ (หยุดกนิยาโรคกระเพาะตัง้แต่กลบัจากอบรมเลย) 
- อาการหลงัแขง็กด็ขี ึน้มาก ไม่ปวดแลว้ มเีมื่อยบา้ง ร่างกายรูส้กึยดืหยุ่นขึน้  
- อาการปวดกระดูกนิ้วชีแ้ละโคนนิ้วชีท้ีเ่ทา้ทัง้ 2 ขา้งกด็ขี ึน้มาก ตอนนี้ลดยาเหลอืวนัละ 1 เมด็แลว้ ก าลงัจะลด
ยาเป็น วนัเวน้วนั 
 
การฝึก หลงัจากอบรมมาแล้ว กฝึ็กทุ ากวนัค่ะ วนัละ 4 เพลง (ประมาณ 1 ชัว่โมง) กย็งัอยู่ในท่านอนหงาย
เหมอืนเดมิ ค่อยมพีฒันาการขึน้หน่อยคอื มนีัง่/นอนคว ่าบา้ง แต่ไม่เคยไดย้นืเลยค่ะ 
 
ผลท่ีได้จากการฝึกต่อเน่ือง 1 เดือน   
ตอนนี้มีอาการดีขึ้นเพิ่มเติมคือ อาการปวดต่างๆ  ตามข้อที่มีปญัหา เดิมอยู่ เฉยๆ ก็เจ็บและปวด 
ตลอดเวลา  หลงัจากฝึกกไ็ม่ปวดแลว้  (ถา้สงัเกตวนัทีไ่ปร่วมฝึก จะเหน็วิง่ไปวิง่มา ซึ่งก่อนหน้านี้ เดนิชา้ๆ ได้
อย่างเดยีว จะเดนิเรว็ๆ และวิง่ไม่ไดเ้ลย)  โดยจุดทีห่ายปวดไปเลย กดกไ็ม่เจบ็ เคลื่อนไหวได้ปกต ิคอื  นิ้วชีท้ี่
ขาขา้งซ้าย และกระดูกขอ้เทา้ขวาดา้นใน 
 
แต่บางจุดอยู่เฉยๆ ไม่ปวด แต่ถา้ไปกดจะยงัปวดอยู่ คอื กระดูกตรงสะโพกดา้นซ้าย จากอาการปวดแสบ บวม 
แดง เดนิแลว้ขดัๆ กด็ขี ึน้ แต่ยงัแดงอยู่ กดยงัมเีจบ็อยู่แต่ไม่มาก และโคนนิ้วชีท้ีเ่ทา้ทัง้ 2 ขา้งยงัเจบ็อยู่ ถา้เดนิ
ลงน ้าหนักที่ปลายเท้ามากไป  (อาการก่อนเขา้อบรม เวลาเดนิจะเจบ็แบบเจบ็แปล็บ ลงน ้าหนักที่ปลายเท้า
ไม่ไดเ้ลย)  
 

การกินยา ตอนนี้ลดยากระดูกเหลอื วนัละ 1 เมด็ และกนิวนัเวน้วนัแล้ว  กนิมาได้ 1 อาทติย์แล้ว กย็งัอยู่ได้ 
 
การฝึก  ชว่ง 1 อาทติย ์ทีผ่า่นมาจะเน้นให้กดเส้นอย่างเดยีว มเีคลื่อนไหวส่วนอื่นๆ บ้างเลก็น้อย ไม่ค่อยได้
กลิ้งแล้ว  ที่น่าสนใจกค็อื มกีารแยกประสาทกนัท างาน ระหว่างมอืกบัขา  เพราะมอืทัง้ 2 ข้างกก็ดเส้นไป 
แลว้แต่จะกดจุดไหน มกีดสะโพก กดตรงทา้ยทอย กดกราม กดจากกรามลากมาจนสุดใตค้าง แล้วกว็นกลบัไป
ท าใหม่ แต่ละจุดทีก่ด กจ็ะกดยาวเลย เคยสงัเกต กดยาวสุด 3 เพลง กป็ระมาณ 45 นาท ี(เมื่อยนิ้วเหมอืนกนั)   
ส่วนขากข็ยบัไป ยกซ้าย-ขวาสลบักนัหมุน บางทกีห็มุนพรอ้มกนั มบีางครัง้เหมอืนกนัทีข่าไม่ขยบั โดยทัง้หมด
นี้ยงัอยู่ในท่านอน 
 
ผลท่ีได้จากการฝึกต่อเน่ือง 2 เดือน   
การฝึก ขออธบิายเฉพาะจุดตรงโคนนิ้วชีท้ีเ่ทา้ทัง้ 2 ขา้งน่ะค่ะ เพราะประมาณ 5 วนัมานี้ กดที่จุดนี้อย่างเดยีว
เลยค่ะ กดทัง้หลงัเทา้ และฝา่เทา้ โดยแบ่งหน้าทีก่นัอย่างลงตวัคะ่ คอื มอืซ้ายกก็ดเทา้ซ้าย มอืขวากก็ดเทา้ขวา 



 
อาการ ตอนนี้อยู่เฉยๆ ไม่เจบ็ ถา้ไปกดถงึจะเจบ็ แลว้ตอนเดนิกจ็ะเจบ็ แต่อาการเจบ็แปลกไป คอื จะรู้สกึเจบ็
แบบตุ่ยๆ เหมอืนกบัเทา้บวม/หนาขึน้  โดยดูจากภายนอกกไ็ม่ไดบ้วมขึน้น่ะค่ะ และยงัลงน ้าหนกัทีป่ลายเทา้ได้  
 
การกินยา ตอนนี้เลยหยุดยา วนันี้เป็นวนัที ่3 วนัแลว้ ลองดูวา่อยู่ไดห้รอืเปล่า เพราะรู้สกึว่าพอกนิยาท าให้ไม่
เจบ็กจ็รงิ แต่จะรูส้กึชา แต่ถา้กดกจ็ะเจบ็บา้งไม่เจบ็บา้ง (หาจุดเจบ็ไม่เจอ)  บางครัง้เลยแยกไม่ออกวา่ยงัเจบ็อยู ่
หรือไม่เจ็บแล้ว เลยหยุดยาดีกว่า จะได้ไม่มีตัวมากดประสาท ท าให้รับรู้อาการได้ชดัขึ้น (แบบเพียวๆ) 
 
เรื่องหยุดยา ตอ้งบอกวา่ ปฏบิตัเิป็นปกต ิคอืทุกครัง้ทีม่อีาการ กจ็ะทานยาไปเรื่อยๆ พอดขีึน้กจ็ะค่อยๆ ลดยา 
จนถงึหยุดยาไปเอง โดยหมอจะใหย้าเกบ็ไว ้ถา้ถงึวนันดัแลว้ยายงัเหลอืพอกนิจนถงึนัดครัง้หน้า กไ็ม่ต้องจ่าย
ยา แต่ถา้ยาหมด กจ็ะสัง่จ่ายเพิม่ให้  ครัง้ล่าสุดทีห่มอนดัไปตรวจ (14 มยิ. 53) ไดบ้อกหมอวา่ อาการดขีึน้ และ
เริม่ลดยาเหลอืวนัละเมด็ หมอกเ็ลยเลื่อนนดัจาก 1 เดอืนเป็น 2 เดอืน และจ่ายยาใหก้นิวนัละเมด็  ถา้ดขี ึน้อกี ก็
ใหข้ยบัลดยาไปเรื่อยๆ เชน่ วนัเวน้วนั เวน้ 2 วนั จนกระทัง่หยุดยา 
 
ผลท่ีได้จากการฝึกต่อเน่ือง 2.5 เดือน   
หลงัจากอบรมปรบัธาตุ กลบัมาฝึกต่อทีบ่า้น รูส้กึวา่ มอืกดไดต้รงต าแหน่งของอวยัวะกบัเพลงมากขึน้ เชน่ เปิด
เพลงธาตุน ้า มอืกจ็ะไปกดตรงบรเิวณไตเลย ซึ่งตอนที่อบรม จะกดบรเิวณแผ่นหลงัช่วงเอว เหมอืนกบักดหา
ต าแหน่ง แต่ยงัหาไม่เจอ 
 
ส่วนเพลงอื่นๆ มีธาตุไม้กบัไฟ ยงัไม่ได้ฝึก พอดีมเีหตุให้มือเจ็บ 2 ข้าง (โดนแมวกดั) ท าให้ไม่ได้ฝึกมา
ประมาณ 6 วนัแลว้ รูส้กึตวัชกัจะหนกัๆ เหมอืนกนั  ถา้มอืเริม่ดขี ึน้ กจ็ะฝึกต่อ 
 
สุขภาพโดยรวม อาการปวดตามขอ้ทัง้หลายหายแล้ว เหลอืต าแหน่งเดยีวคอื โคนนิ้วชีท้ี่ฝ่าเท้าทัง้ 2 ขา้ง ยงั
ปวดตบึๆ อยู่ ซึ่งถอืวา่เหน็ผลเรว็และดมีาก  
 


