1

MPD เพือรักษาเยียวยาความเจ็บป่ วยทางอารมณ์ (Emotional Sickness)

กว่าจะรู ้ จักความเจ็บป่ วยทางอารมณ์ ทังนี ก็เพราะความคลาดเคลือนในการศึกษาทดลองทางจิ ตวิทยา แรกเริ มพยายาม
ศึกษาจิต (Mind/ psycho) โดยตรงนันล้มเหลว จึงได้ศึกษาพฤติกรรม ซึ งสังเกตได้ชดั เจน เพือวิเคราะห์หาสภาพของจิต หาก
พฤติ ก รรมบกพร่ อ ง…จิ ตก็ บ กพร่ อ ง ต่ อ มาก็ศึ ก ษาต่ อ มไร้ ท่ อ (ductless gland) หาความเชื อมโยงกับ พฤติ ก รรม...แล้ว
คาดคะเนสภาพจิต จนถึงปัจจุบนั ก็ศึกษาวิเคราะห์สมองประสาทเชือมโยงกับพฤติกรรม และความสัมพันธ์กบั จิต อะไรๆก็
ยกให้เป็ นเรื องของจิต จึงข้ามเลยเรื องอารมณ์ (Emotion) จึงเกิดความบกพร่ องและไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง การเยียวยารักษา
จึงยากลําบากและไม่ตรงสาเหตุของโรค
แท้ จริงแล้ วการศึกษาจิตของผู้อืน ต้ องพัฒนาจิตของตนให้ มีกําลังสู งกว่ าจึงศึ กษาพัฒนาหรื อเยียวยารั กษาจิตของ
ผู้อืนได้ MPD: Mind Power Development จึงเป็ นเครืองมือสํ าคัญในการศึกษาและเยียวยาจิต
1. ความจริงเกียวกับจิต
ความจริ งเป็ นทียอมรับกันโดยทัวไปแล้ว ว่าตัวตนของมนุษย์จริ งๆไม่ใช่มีร่างกายเท่านัน ยังมีจิตซึ งเป็ นนามธรรม
(Abstract) จับต้องไม่ได้ ทําหน้าทีคิ ดสั งการผ่านสมองประสาทบังคับบัญชาร่ างกายให้แสดงพฤติก รรมตามที จิ ตสั งการ

มนุษย์ (Human Being)

ร่ างกาย
(Physique)

ร่ างกาย เจริ ญเติบโต และดํารงอยูไ่ ด้ดว้ ย อาหาร อากาศ การพักผ่อน ฯลฯ
*ร่ างกายตายได้ ด้วยสาเหตุต่างๆและสู ญสลายได้ ในทีสุ ด แต่ ว่าจิตยืนยงคงอยู่ตลอดไปไม่ มีวันสิ นสุ ด

จิต
(Mind)
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จิต ของคนธรรมดา เสพอารมณ์ เป็ นอาหาร อารมณ์ ดี...จิ ตมีความสุ ข อารมณ์ ไม่ดี...จิ ตเศร้าหมอง อารมณ์ มีอํานาจ
เหนื อกําลังจิต จิตจึงถูกบั งคับให้ เป็ นไปตามอารมณ์ ...นี เป็ นจิตของคนธรรมดาจิ ตคนธรรมดา ทังจิ ตและร่ างกายไม่ค่อยมี
กําลัง…หากทํางานทังวันก็เหน็ดเหนื อยหมดแรง อาศั ยการนอนหลับเป็ นการสะสมกําลังจิตและกําลังกาย แล้วใช้หมดไป
วันหนึงๆ เย็นคําทังกําลังกายและกําลังจิตอ่อนลงมาก...ต้องนอนหลับ อารมณ์ ทีไม่ ดีเป็ นอันตรายมากส่ งผลต่ อร่ างกาย ทัง
สมองและประสาท เกิดโรคและความเจ็บป่ วย เช่น ภูมิแพ้ ความดัน โรคหัวใจ และมะเร็ ง เป็ นต้น และ จิตไม่ มีกําลัง เท่ านั น
...
จิตของคนทีพัฒนาจิตมีกําลังแล้ ว ไม่เสพไม่ รับอารมณ์ ทีไม่ ดี รับแต่ อารมณ์ ดี มีปีติ (มีความสุ ขมากกว่าจิตของคน
ธรรมดา)
. ร่ างกายมีความสั มพันธ์ กับอารมณ์ คนธรรมดาร่ างกายเจ็บป่ วยก็มีอารมณ์ เปราะบาง หงุดหงิดง่าย อารมณ์เสี ยง่าย
ร่ างกายแสดงออกตามอารมณ์ อารมณ์โกรธ อารมณ์รัก ผิดหวัง สมหวัง ...ร่ างกายมีปฏิกิริยาไปตามอารมณ์ ร่ างกายเจ็บป่ วย
...อารมณ์กเ็ จ็บป่ วยด้วย
. จิตไม่ เคยป่ วย...โรคจิตจึงไม่ มี ผูท้ รงฌานทรงสมาบัติบางคน พระอริ ยเจ้ าน่ าจะทุกท่ านท่ านมีจิตทีทรงพลังมาก
สามารถหลบทุก ข์เวทนาทางกายได้ แม้จะเจ็ บป่ วยเพี ยงไรท่ านสามารถเข้าฌานด้ว ยกํา ลังจิ ต ไม่ ให้เจ็บ ป่ วยได้ ชัวครั ง
ชัวคราวได้ โดยเฉพาะอย่างย่างพระอริ ยเจ้าทีมี สมาบัติแปดเป็ นพืนฐาน ท่ านสามารถหลบทุกข์ เวทนาได้ นาน วัน หรือ
วัน ทีเรียกว่ า นิโรธสมาบัต(ิ ตังแต่เป็ นพระอนาคามี)
ดังนัน แท้ จริงแล้ วจิตไม่ เคยป่ วย แม้ ทีเรียกว่ า โรคจิต จึงไม่ ใช่ โรคจิต แต่ เป็ น “การเจ็บป่ วยทางอารมณ์ ”
ต่อไปนีเป็ นตัวอย่างของโรคจิตทีทางจิ ตแพทย์ได้ศึกษาค้น และทําการรั กษาเยียวยากัน เพือพิจารณาว่าเป็ น โรคจิต
(Psychosis)หรื อ เป็ น ความเจ็บป่ วยทางอารมณ์ (Emotional Sickness) กันแน่
. อาการของโรคจิต
โรคจิต หรื อ วิกลจิต (Psychosis) คือ โรคกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ ง ในกลุ่มโรคทางจิ ตเวชทังหมด ทีมีหลายโรค (โรค
ทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคอารมณ์แปรปรวน โรควิตกกังวล โรคซึ มเศร้า โรคเครี ยดทีเกิดจากสถานการณ์ร้ายแรงในชีวิต
โรคปรับตัวผิดปกติ บุคลิกภาพบกพร่ อง ฯลฯ)
ตามการศึกษาวิเคราะห์ทางจิตเวชด้วยวิธีการศึกษาแบบเดิมทีเรี ยกว่าเป็ นวิทยาศาสตร์ นนั อาการของโรคจิตสรุ ปได้
ประเภท ดังนี
(1) ประสาทสั มผัสหลอน (Hallucination) เช่น ได้ยนิ เสี ยงคนทีตายไปแล้ว ได้ยนิ เสี ยงกระแสจิต หรื อเห็นภาพที
คนอืนไม่เห็ น ได้กลิ นทีคนอื นไม่ได้ก ลิ น และอาการเหล่านี เป็ นบ่อยจนรบกวนชีวิตประจําวัน (เรื องนี ต้อ ง
พิจารณาให้ถ่องแท้ เพราะผูฝ้ ึ กทิพพจักขุญาณ ทิพพโสตญาณ ก็เห็น ได้ยินเช่นกัน ท่านผูเ้ ป็ นครู อาจารย์ท่าน
แก้ไขได้ หาใช่โรคจิตแต่ประการใดไม่)
(2) หลงผิดอย่างรุ นแรง (Delusion) เช่นคิดว่ามีคนจะมาฆ่า ทังทีจริ งๆไม่มี หรื อคิดว่าตัวเอง เป็ นพระเจ้ากลับชาติ
มา เกิ ด หรื อ คิ ดว่ ามี มนุ ษ ย์ต่า งดาวจับ ตนไปฝั งเครื องส่ งสั ญญาณ โดยที ไม่ มีร ายละเอีย ดหรื อ เหตุ ผ ลใดที
น่าเชือถือ
(3) พฤติ กรรมเปลียนแปลงไป (Behavioral change หรื อ Disorganized behavior) ถ้าในช่วงแรกจะสั งเกตได้ย าก
ต้องเป็ นคนใกล้ชิดเท่านัน ทีพอทราบ แต่ช่วงหลังจะเปลียนหนัก เช่น ไม่หลับไม่นอน ไม่กินอาหาร เดินทังคืน
พูดคนเดียว
การวินิจฉัยโรคจิ ต บางตําราก็อธิบายแตกต่างกันไป บางครั ง แพทย์อาจอธิ บายกับผูป้ ่ วยว่าเป็ น “โรคจิต” “อารมณ์
แปรปรวน” “เครี ยด” “คิดมากไปเอง” ในครอบครัวอาจมองว่าผูป้ ่ วยเสแสร้งแกล้งเป็ นบ้า เพือเรี ยกร้องความสนใจ หรื อผี
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เข้า หรื อถู กของต้องไสยศาสตร์ เป็ นต้น ผูป้ ่ วยช่ว งทีป่ วยจะคล้ายคนนิ สั ยไม่ ดี ก้าวร้ าว ไม่ รับ ผิดชอบ เอาแต่ สนุ ก และ
ก่ อ กวนชาวบ้าน บางรายอาจเป็ นคดี ค วาม แต่ ก็ เป็ นจากความป่ วย อาการอาจจํา แนกได้ต ามลัก ษณะของโรคดัง นี
โรคอารมณ์ สองขั ว (Bipolar disorders) คือ มีอ าการคลุ ้มคลั ง (Mania) ภาวะซึ มเศร้ ารุ น แรง โดยส่ วนใหญ่ จะมี
อารมณ์ซึมเศร้าแล้วเปลียนเป็ นคลุม้ คลัง จําแนกตามอาการเป็ น
( ) ภาวะ คลุ้มคลัง (Mania)เป็ นขัวของอารมณ์สนุกคึกคักเกินเหตุ พบว่าในผูป้ ่ วยบางรายอาจจะไม่แสดงออกมาเป็ น
ความร่ าเริ งหรื อสนุ กสนาน แต่กลับมีอารมณ์ หงุดหงิด ฉุ นเฉี ยว แปรปรวน เดียวอารมณ์ ดี ร่ าเริ ง เดียวเปลียนเป็ นอารมณ์
โศกเศร้า ร้องห่มร้ องไห้ในระยะเวลาสันๆ เมือมีคาํ พูดหรื อเหตุการณ์มาจี จุดให้สะเทือนใจ เหมือนอาการสติแตก อาละวาด
ทําลายข้าวของหรื อทําร้ายคนอืนได้ อาการอืนๆ ได้แก่
- มีกิจกรรมเพิ มขึน ขยันทํานันทํานีไม่หยุด แต่ไม่ค่อยได้ผลงาน เพราะใจวอกแวกหันเหความสนใจได้ง่าย สนใจเข้า
ร่ วมกิจกรรมทางสังคมหรื อการเมือง การศาสนามากจนเป็ นทีผิดสังเกต เช่น เทียวเก่ง ใช้เงินเก่ง แจกเงินแจกสิ งของ หรื อ
โทรศัพท์รบกวนญาติบ่อยๆ วันละสิ บๆ ครั งอย่างไม่เหมาะสม ผูป้ ่ วยยังไม่รู้สึกง่วง อาจนอนไม่หลับได้หลายๆ วันโดยไม่
รู ้สึกเหน็ดเหนือย
- มีกิจกรรมหรื อมีความสนใจทางเพศมากขึน มีอารมณ์เพศสู งขึน และควบคุมตนเองไม่ได้ ทําให้แสดงพฤติกรรมไม่
เห ม า ะ ส ม เกิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต า ม ม า ไ ด้ ม า ก เช่ น ก า ร ตั ง ค ร ร ภ์ ห รื อ ติ ด เชื อ ท า ง เพ ศ สั ม พั น ธ์
- นิ สัยเปลียนจากเงียบขรึ ม พูดน้อยกลายเป็ นคนช่างคุย มองสังคมผิดเป็ นคนละคน พูดคุยเสี ยงดัง พูดมาก พูดไม่
หยุดจนเสี ยงแหบแห้ง
- มันใจตนเองสู ง จนขาดความยับยังชังใจ กระทําในสิ งทีเป็ นภัยอันตราย เช่น ขับรถเร็ ว กลายเป็ นคนไม่รู้กาลเทศะ
ไม่เกรงใจใคร เอาแต่ใจ เรี ยกร้องต้องการ ทําตัวเหนือผูอ้ ืน หรื อจุน้ จ้านวุ่นวาย แม้กบั คนแปลกหน้า คุยโม้โอ้อวดตนเอง ฮึ ก
เหิ ม แ ล ะ ก่ อ เรื อ งท ะ เล า ะ วิ ว า ท ทํ า ร้ า ย ผู ้ อื น ห รื อ ถู ก ทํ า ร้ า ย ไ ด้ เพ ร า ะ ไ ม่ มี ใ ค ร ต ร ะ ห นั ก ว่ า ป่ ว ย
(2) ภาวะซึมเศร้ า (Depressed) จําแนกเป็ น
- ภาวะซึ มเศร้ารุ นแรง ผูป้ ่ วยจะมีสีหน้าเคร่ งเครี ยด ขรึ ม เศร้าซึ ม อ่อนเพลีย อ่อนไหวร้องไห้ง่าย ท้อแท้ หดหู่ กิน
ไม่ได้น อนไม่หลับ ไม่มีค วามสุ ข ลังเลใจตัดสิ น ใจยาก รู ้ สึกเหมื อนทําผิดบาป หมดหวังในชีวิตจนคิด ฆ่าตัวตายเพื อหนี
ปั ญ หา อาการมัก เห็ น ชัด เจนหรื อพฤติ ก รรมเปลี ยนแปลงอย่ า งเห็ น ได้ชัด โดยเฉพาะเมื อเที ย บกับ เวลาเป็ นเมเนี ย
- ภาวะซึ มเศร้าไม่รุนแรง มีอาการซึ มเศร้ าระดับไม่รุนแรง มักจะคิดมาก อารมณ์ อ่อนไหว น้อยใจง่าย ขาดความ
มันใจ ลังเลใจ รู ้สึกไม่มีความสุ ข แต่อาการไม่เห็นเด่นชัด คนรองข้างไม่เห็นความผิดปกติ
( )โรคขี กลั ว /ขี ตกใจ (Panic) เป็ นโรคที ผู ้ป่ วยจะมี ค วามทุ ก ข์ท รมานอย่า งมากจากอาการวิ ตกกังวล ซึ งสามารถ
แสดงออกได้หลายอย่าง และอาการนันมีความรุ นแรงจนรบกวนกับชีวิตประจําวันในด้านต่างๆ ผูป้ ่ วยโรคแพนิคจะมีอาการ
ต ก ใ จ ก ลั ว อ ย่ า งรุ น แ ร ง (panic attacks) ที เกิ ด ขึ น ซํ า ๆ โ ด ย ที ไ ม่ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม อ า ก า ร เห ล่ า นั น ไ ด้
บางครังไม่ ร้ ูกลัวอะไร แต่ ใจมันหวิวอาการหลักของโรคนี ได้แก่ อาการตกใจกลัวอย่างรุ นแรงหรื อทีเรี ยกว่าอาการ
แพนิค ทีเกิดขึนหลาย ๆ ครัง โดยมากจะเกิดขึนเองโดยไม่ทราบสาเหตุ และจะมีอาการอยู่สันๆประมาณ 5-10นาทีไม่นาน
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เกิน 30 นาที ทําให้ผูป้ ่ วยกลัวทีจะเกิดอาการซําอีก กังวลกับผลกระทบทีจะเกิดขึนจากอาการ หรื อกลัวเกิดอาการซําในที
สาธารณะจนหลีกเลียงการออกไปไหนมาไหน จึงมีผลรบกวนกับชีวิตประจําวันในด้านต่าง ๆ
อาการของแพนิ คมีได้หลาย ๆ อย่าง ได้แก่ ใจสั น เหงือแตก มือเท้าชา หายใจไม่อิ มหรื อรู ้สึกมีกอ้ นจุ กทีคอ แน่ น
หน้าอก เวียนหัว คลืนไส้ มวนท้อง มีความรู ้สึกภายในแปลกๆ เช่น รู ้สึกมึนงงคล้ายจะเป็ นลม รู ้สึกเหมือนกําลังจะตาย รู ้สึก
หวิ วๆ ลอยๆ คล้ายอยู่ในฝั น โดยทีจะมี อ าการหลาย ๆ อย่างดังกล่ าวเกิ ดขึนพร้ อ ม ๆ กัน แต่ ไม่ จ ําเป็ นต้องมี ทุ ก อาการ
โรคแพนิคเกิดจากอะไร
สาเหตุการเกิดโรคแพนิ คนันมีสมมติฐานทีอธิ บายหลายอย่าง ประกอบด้วยสาเหตุทางพันธุ กรรม ความไม่ สมดุล
ของสารเคมีในสมอง การเผชิญกับเหตุการณ์ ทีกระทบกระเทือนจิ ตใจในอดี ต รวมทังความเครี ยดในปั จจุ บนั ทําให้เกิ ด
สัญญาณหลอก (false alarm) ราวกับ ว่าร่ างกายกํา ลังเผชิญหน้ากับ อัน ตราย ร่ างกายจึ งหลังสารเคมีและฮอร์ โมนบางตัว
ออกมาในปริ มาณทีมากกว่าปกติทาํ ให้เกิดอาการดังกล่าว
แล้ วจะรู้ได้ อย่างไรว่ าเป็ นโรคทางกายจริงๆหรือเป็ นแพนิค?
เนืองจากอาการหลาย ๆ อย่างของโรคแพนิ คนันสามารถเกิดได้จากโรคทางกายอืน ๆ เช่นอาการแน่นหน้าอกจาก
โรคหัวใจหรื อโรคปอด อาการใจสั นหน้ามืดจากภาวะนําตาลในเลือดตํา หรื อเกิดจากผลข้างเคียงของยาบางชนิด รวมทังยา
เสพติดและคาเฟอีน ดังนันเมือเกิดอาการขึนเป็ นครังแรก หรื อเมือไม่แน่ใจในสาเหตุของอาการ ควรพบแพทย์เพือได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้องก่อนว่าอาการไม่ได้เกิดจากสาเหตุอืน และถ้าไม่แน่ ใจหรื ออาการเป็ นมากขึนเรื อย ๆ อาจต้องมาพบ
แพทย์ทีหน่วยฉุ กเฉิ นเพือตรวจรักษา
เป็ นแล้ วจะรักษาอย่างไร?
การรั กษาโรคแพนิ คควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ผูเ้ ชี ยวชาญด้านจิ ตเวช โดยทีการรั กษาจะใช้การผสมผสาน
ระหว่างการให้ยาเพือลดอาการแพนิค และให้ยาเพือคุมอาการในกรณี ทีมีอาการมาก ร่ วมกับการรักษาทางจิตสังคม เช่นการ
ทําพฤติกรรมบําบัด การผึกการผ่อนคลาย หรื อการทําจิตบําบัด นอกจากนี ผูป้ ่ วยควรได้รับการตรวจรักษาภาวะทางกายหรื อ
จิตเวชอืน ๆ ทีอาจจะพบร่ วมกับโรคแพนิ คได้ เช่นโรคหัวใจ โรคซึ มเศร้า โรควิตกกังวลชนิ ดอืน ๆ รวมทังการติดสุ ราหรื อ
สารเสพติดอืน ๆ
เมือรักษาด้วยยาคุมอาการ อาจจะมีความจําเป็ นต้องรับประทานยาต่อเนืองหลายเดือนขึนอยูก่ บั อาการและการตอบสนองต่อ
ยา ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะสามารถหยุดยาได้ในทีสุ ดแต่บางส่ วนจะมีอาการกลับมาเป็ นซําอีกโดยเฉพาะเมือมีภาวะเครี ยดเกิดขึน
ถ้ ามีโรคแพนิคจะดูแลตนเองอย่างไร?
ออกกําลังกายอย่างสมําเสมอ คนไข้อาจไม่กล้าทํา เพราะคิดว่าจะยิงทําให้ใจสั นเวลาเหนือย แต่ทีจริ งแล้วการออก
กําลังกลับทําให้ระบบหัวใจ และปอดทํางานสมดุลขึน
พักผ่อนอย่างเพียงพอและมีสุขลักษณะการนอนทีดี หากอดนอนโรคจะกําเริ บง่าย
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งดใช้คาเฟอีน (ชา กาแฟ ชาเขียว เครื องดืมชุกาํ ลัง) สุ รา และสารเสพติด เพราะอาจมีฤทธิ กระตุน้ ให้เกิดแพนิ ค
การฝึ กการผ่ อ นคลายด้ว ยวิ ธี เหล่ า นี โดยต้อ งฝึ กอย่ างสมําเสมอและใช้เวลาอย่า งน้ อ ยครั งละ 15-20 นาที
การฝึ กหายใจเข้าออกช้า ๆ
การฝึ กสมาธิ หรื อเดินจงกรม
การฝึ กจินตนาการเพือการผ่อนคลาย โดยอาจใช้ฟังเพลงช่วย
การผึกโยคะ ไทเก็ก หรื อการออกกําลังทีประสานร่ างกายและจิตใจ
การได้ป รึ ก ษาหรื อ ระบายปั ญ หากับ ผู ้ที ตนไว้ใ จหรื อ ศรั ท ธา หรื อ ใช้บ ริ ก ารจากผู ้เชี ยวชาญทางสุ ข ภาพจิ ต
การจั ด การกั บ ความเครี ยดด้ ว ยวิ ธี ที เห มาะส ม เช่ น ศึ ก ษาธรรมะ ห รื อทํ า งาน อดิ เ รกที ผ่ อ น คลาย
ป รึ ก ษ า แ พ ท ย์ ก่ อ น ใ ช้ ย า แ ล ะ แ จ้ ง ใ ห้ แ พ ท ย์ ท ร า บ เมื อ มี อ า ก า ร เกิ ด ขึ น ห ลั ง จ า ก ใ ช้ ย า
เวลาเป็ นแพนิค อย่าเพิ งตกใจ อย่าคิดต่อเนืองไปว่าจะป่ วยหนักหรื อจะหัวใจวายตาย เพราะจะยิงทําให้เครี ยดและ
ยิงเป็ นมากขึน ให้นงพั
ั กและรออาการสงบไป ซึ งจะหายไปเองเหมือนครังก่อนๆทีเคยเป็ น หรื อรั บประทานยาทีแพทย์ให้ไว้
ใช้เวลาทีเกิดอาการแล้วพักสักครู่ รอยาออกฤทธิ ขอให้มนใจว่
ั
าไม่เคยมีใครตายจากโรคแพนิค มีแต่คนทีเป็ นแล้วคิดมากจน
ไม่มีความสุ ข เลยไม่หายและยิงเป็ นบ่อยๆ
( ) ความวิตกกังวล (Anxiety)
ความวิตกกังวลเป็ นเรื องธรรมชาติอย่างหนึ งทีพบได้เป็ นปกติในมนุษย์เพือเตรี ยมพร้อมในการเผชิญปัญหา
หรื อสถานการณ์ความเครี ยดต่าง ๆซึ งแสดงออกทังในทางความคิดและความรู ้ สึกทางกาย ผลักดันให้คนเราแก้ปัญหา
และคิดพัฒนาสิ งต่างๆ แต่ถา้ ความคิดวิตกกังวลนันมากเกิน ควบคุมไม่ได้หรื อไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ ร่ วมกับมี
อาการมากเกินไป ก็จัดเป็ นความผิด ปกติ แบบหนึ งที ควรได้รับการดูแลรั กษา เพือลดความทรมานกาย ทรมานใจ
เหล่านี
ความวิตกกังวลถ้ าปล่ อยไว้ จะมีอาการอย่างไร?
ความคิดวิตกกังวลเกิดอยู่นานแล้ว คล้ายลักษณะประจําตัว ซึ งอาจเป็ นเรื อรั งหรื อเป็ น ๆ หาย ๆ ได้ เป็ น
ความกังวลไปทัวๆ ทุกเรื อง เรื องราวต่างๆดูจะมีความสําคัญจนวางใจไม่ลง หรื ออาจจะห่วงกังวลไปล่วงหน้า ทําให้
รู ้ สึก ไม่ส บายใจ อาการทางกายทีตามมาก็คือ ความตึงเครี ยด เช่น ปวดตึงศี รษะ ปวดกล้ามเนื อ สั น อาการระบบ
ประสาทอัตโนมัติทาํ งานมากเกินไป ได้แก่ ใจสั น ใจเต้นเร็ วและแรง หายใจไม่อิ ม ถอนหายใจบ่อย รู ้สึกเหมือนมีกอ้ น
จุกทีลําคอ ท้องเสี ย ปัสสาวะบ่อย เหงือแตก มือเท้าเย็น เป็ นต้น บางคนมีอาการเหล่านีแล้วพลอยเข้าใจว่า ตนเองเป็ น
โรคร้ายแรง ยิงกังวลมากขึน อาการเลยยิงแย่ลง วนเป็ นวงจรอุบาทว์
นอกจากนีมักพบปัญหานอนไม่หลับ ข่มตาหลับยาก นอนหลับ ๆ ตืน ๆ ตกใจง่าย หงุดหงิด ไม่สบายตัว ไม่
มีสมาธิ ซึ งอาการเหล่านีรบกวนการดําเนินชีวิตหรื อประสิ ทธิภาพในการทําหน้าทีการงานต่าง ๆ
ทําไมคนเราจึงมีอาการวิตกกังวล?
สาเหตุทีแท้จริ งยังไม่ทราบแน่ชดั เชือว่าเกิดจากปั จจัยทางชีววิทยา และจิตสังคมร่ วมกัน ปั จจัยทางชีววิทยา
เกียวข้องกับความผิดปกติของสารสื อประสาทต่าง ๆ ในสมอง ส่ วนปัจจัยทางพันธุกรรมอาจมีบทบาทบ้าง ได้แก่ การ
พั ฒ น าบุ ค ลิ ก ภาพ มั ก มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบ วิ ต กกั ง วล ประหม่ าง่ า ย ไม่ มั น ใจตนเอง ตั ด สิ น ใจไม่ ค่ อ ยได้
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ปัจจัยทีชักนําให้เกิดอาการ อาจเกียวข้องกับเหตุการณ์ความเครี ยดต่าง ๆ ในชีวิต ซึ งอาจเป็ นเรื อง งาน การ
สู ญ เสี ย ปั ญ หาสุ ข ภาพ ความสั มพัน ธ์ ก ับ ผู ้อื น เป็ นต้น หลายคนมี ป ระวัติค วามวิ ตกกังวลตังแต่ เด็ก มัก พบว่ า มี
ประสบการณ์ทีไม่ดี เช่น การเลียงดูทีจูจ้ ีเข้มงวด หรื อเคยเกิดการพลัดพรากในวัยเด็ก
ทฤษฎีพฤติกรรมและการเรี ยนรู ้ อธิ บายว่าเป็ นการตอบสนองต่อภาวะอันตรายทีคนเรารั บรู ้ แต่ตอบสนอง
ได้ไม่ถูกต้องหรื อเหมาะสม เพราะไม่มนใจในความสามารถต่
ั
อการเผชิญปัญหาของตน ความคิดในหัวจึ งวนเวียน
และอาการทางกายจึงปั นป่ วน
ภาวะนีจะแก้ ไขอย่างไร?
-หลายครังทีภาวะวิตกกังวลเกิดจากโรคบางอย่างหรื อสารบางอย่าง จึงควรได้รับการประเมินจากแพทย์ว่ามี
โรคหรื อสารทีอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดอาการ เช่น ฮอร์ โมนของต่อมธัยรอยด์ผิดปกติ ยาบางชนิด หรื อสารคาเฟอีน ทีพบ
ใน ก าแ ฟ แ ล ะ เค รื อ งดื ม บํ า รุ งกํ า ลั ง เป็ น ต้ น เมื อ แ พ ท ย์ ต ร ว จ แ ล้ ว จ ะ ไ ด้ เ พื อ ทํ า ก าร รั ก ษ าแ ก้ ไ ข
- การรักษาด้วยจิตบําบัดหรื อรับคําปรึ กษา การได้พูดคุยระบายความรู ้ สึกและปัญหาค้นหาสาเหตุความเครี ยด
และเรี ยนรู ้ แนวทางในการแก้ไขปั ญหาทียืดหยุ่นขึน ร่ วมกับการได้รับความเห็นอกเห็นใจ กําลังใจ หรื อปรั บเปลียน
สภาพแวดล้อม จะช่วยให้อาการดีขึน ผูร้ ักษาอาจช่วยสะท้อนให้เกิดความเข้าใจตนเอง เพือคิดและปฏิบตั ิต่อตนเองได้
ดีขึน รัก มันใจ และนับถือในตนเองมากขึน
-การรักษาแบบปรับวิธีคิดและพฤติกรรม จะช่วยให้มีวิธีคิดทีกว้างขึน ไม่คิดแต่ทางลบแบบเดิมๆ และฝึ กการ
เผชิญปัญหาต่างๆ การฝึ กผ่อนคลายด้วยเทคนิคต่าง ๆ
-การใช้ยา ยาคลายกังวลหรื อยาลดการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ จะช่วยลดอาการวิตกกังวลได้ แต่
ควรได้รับการตรวจโดยแพทย์ก่อนใช้ เพือพิจารณาชนิดและขนาดทีเหมาะสม บางรายอาจต้องใช้ยากลุ่มต้านเศร้าหาก
แพทย์พิจารณาแล้วว่าต้องรับประทานยาในระยะนาน หรื อมีอารมณ์เศร้าร่ วม คนทีกังวลง่ายเมือต้องใช้ยา อาจยิงกังวล
กลัว ผลข้า งเคี ย ง กลัว ติ ด ยา ต่ า งๆนานา จึ ง ควรปรึ กษากั บ แพทย์ผู ้ สั งยาถึ งประเด็ น เหล่ า นี ให้ ชัด เจนก่ อ น
จะป้องกันหรือช่ วยเหลือตัวเองอย่างไร ไม่ ให้ เป็ นโรควิตกกังวล
-รู ้ ทั น ค ว ามเค รี ยด สํ ารว จใจ ตน เอ งห รื อ ถ ามค น รอ บ ข้ า งว่ า เราเค รี ย ดม าก ไ ป แ ล้ ว ห รื อ ไม่
-มีวิธีปรับตัวหรื อเอาชนะอารมณ์เครี ยดอย่างเหมาะสม เช่น มีกิจกรรมทีชอบและผ่อนคลาย หาคนทีไว้ใจเพือ
ร ะ บ า ย ค ว า ม รู ้ สึ ก ห รื อ ปั ญ ห า รู ้ จั ก ใ ห้ กํ า ลั ง ใ จ ต น เอ ง ห รื อ ย อ ม รั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ
-การออกกําลังกาย เป็ นวิธีทีระบายความเครี ยด ปรับระบบต่างๆของร่ างกายให้กลับสู่ สมดุล ลดความคิดฟุ้ งซ่ าน
และ ได้ค วามรู ้ สึ กว่ า เรายังควบคุ ม ตนเองหรื อสถานการณ์ ต่ า งๆ ได้ดี ด ้ว ย เป็ นวิ ธี ที ขอแนะนํ า เป็ นอย่ า งยิ ง
-หมันสํารวจจิตใจเพือทําความเข้าใจตนเอง ทําสมาธิให้เกิดความสงบ ฝึ กสติ จะได้รู้ทนั ความคิดตนเอง ว่าฟุ้ ง ว่า
คิ ด เลยเถิ ด เพี ย งใด เมื อรู ้ ท ั น ก็ ดึ ง ใจกลับ มาอยู่ ก ับ ปั จ จุ บ ั น ได้ ปั จ จุ บ ัน แม้ใ นต่ า งประเทศก็ นํ าการนั งสมาธิ
(Mindfulness Meditation)มาใช้รักษาปัญหาสุ ขภาพจิตหลากหลายกรณี
3. โรคจิต (Psychosis ) หรื อโรคประสาท (Neurosis) หรื อ โรคจิตประสาท (Schizophrenia)
โรคจิตจากความรู ้เดิม ว่าเป็ นความผิดปกติของจิต โรคประสาทเป็ นเรื องของประสาทผิดปกติตอ้ งเยียวยารักษา
ประสาท โรคจิ ตประสาทหมายถึงทังจิ ตและประสาทผิ ดปกติ ต้องเยียวยารั กษาทังจิ ตและประสาท ประสาทนัน
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เยียวยารักษาด้วยยา ส่ วนจิตนันก็รักษาเยียวยาอีกแบบหนึง
ถึงแม้จะมีการเข้าใจผิดว่า ความเจ็บป่ วยทางอารมณ์ เป็ นการเจ็บป่ วยทางจิตก็ตาม การเยียวยารักษาทีผ่านมา
ของการแพทย์ นับว่าได้ผลดีเป็ นทียอมรับได้ การให้ อ่านหนังสื อธรรมะ ทําสมาธิ เป็ นทียอมรับทางการแพทย์
การอ่ านหนั งสื อธรรมะ และการทําสมาธินนยั
ั งเป็ นเรื องทีมีประสิ ทธิผลน้อย เพราะคนทีเป็ นโรคทางอารมณ์
จะระงับจิตใจให้สงบและสนใจทีจะอ่านหนังสื อธรรมะ...เป็ นไปด้วยความยากลําบากทีจะอ่านด้วยความพึงพอใจ การ
ทําสมาธิ โดยทัวไปนันต้อ งใช้เวลานานมี พิธี กรรม สวดมนต์ก่อนทําสมาธิ และยังต้องใช้เวลานาน...เป็ นการเพิ ม
ความเครี ยด ความอึดอัดในอารมณ์ ความปวดเมือยอันเป็ นความทรมานร่ างกาย นั บเป็ นการเพิมความเจ็บป่ วยทาง
อารมณ์ อาการของโรคจิ ตแทนทีจะทุเลากับเป็ นหนักขึน แทนทีจะเป็ นการเยียวยารั กษากลายเป็ นการเพิมอาการโรค
จิตทีหนักขึนไปอีก
บัดนีเรารู้เรื อง MPD เราเห็นว่า บรรดาโรคจิตทีนักวิชาการทางจิตเวชว่า เป็ นโรคจิตนัน เรา(ผูท้ ีพัฒนาสะสม
กําลังจิ ตถึงระดับหนึ งทีเรี ยกว่าจิตอบอุ่น) จะเห็นจะเห็นว่าไม่ ใช่ โรคจิตแต่ ประการใด เราเห็ นว่ าเป็ นการเจ็บป่ วยทาง
อารมณ์ (Emotional Sickness) ต้ องรักษาด้ วย MPD เป็ นหลัก ส่ วนการรักษาอืนๆนันเป็ นส่ วนประกอบ เช่น ยาบํารุ ง
สมอง ประสาท ยากล่ อมประสาท ยานอนหลับเป็ นการรั กษาตามอาการ (Symptom Treatment) เช่น ผูป้ ่ วยอารมณ์
แปรปรวน พูดไม่หยุดเสี ยงดัง ใครห้ามปรามก็ไม่ฟัง...ก็ให้ยานอนหลับ หรื อ คลุม้ คลัง...ก็ให้ยากล่อมประสาท
4. ความเจ็บป่ วยทางอารมณ์ กับการเยียวยารักษาด้ วย MPD
ไม่ ว่าจะเป็ น โรคจิ ต (Psychosis ) หรื อโรคประสาท (Neurosis) หรื อ โรคจิ ตประสาท (Schizophrenia) จะมี
อาการ ขี ตกใจหวาดกลัว (Panic) คลุ ้มคลั ง (Mania) ซึ มเศร้ า (Depressed) ที สั งเกตเห็ น ได้จ ากการแสดงออกทาง
อารมณ์
อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่ วยไม่ มี ช่วงเวลาทีมีสติ สมประดีเลย ก็ ไม่ มีทางที จะรั กษาด้ วย MPD ได้ ต้องให้ยาทาง
กายภาพ เช่นยานอนหลับ ยากล่อมประสาทลดอาการคลุม้ คลังลงก่อน ให้ได้สติก่อนจึ งแนะนําจู งใจให้ปฏิบตั ิ MPD
ครังละ - นาทีก่อน ให้ได้วนั ละ ครังเป็ นอย่างน้อยก่อน แล้วก็เพิ มเป็ นครังละ นาที จนกระทังสามารถปฏิบตั ิได้
ครังละ นาที และวันละ ครังได้...ผู้ป่วยก็มีสภาพเป็ นคนปกติแล้ ว อาการเจ็บป่ วยทางอารมณ์ หายแล้ ว
อาการเจ็บป่ วยทางอารมณ์ ทีว่ าหายแล้ วนั น...อาจกลับมาเป็ นอีกก็ได้ เพือให้ เกิดความแน่ น อน ผู้ทีเคยเจ็บ ป่ วย
ทางอารมณ์ นัน พึงปฏิบัติสะสมกําลังจิตต่ อไปให้ ได้ , MPUs. จึงแน่ ใจได้ ว่าอาการป่ วยทางอารมณ์ นันไม่ กลับมา
อีก
4.1 ผู้เจ็บป่ วยทางอารมณ์ ใช่ว่าจะไม่ได้สติเลยทังวัน มีช่วงเวลาทีมีสติพอจะแนะนําจู งใจให้ปฏิบตั ิ MPD ได้
ขอเพียงผูแ้ นะนําจู งใจเป็ นผูท้ ีใกล้ชิดและมีกาํ ลังจิ ตสะสมเพี ยง , MPUs ก็สามารถแนะนําได้อย่างมี
ประสิ ทธิผล
4.2 การนอนหลับ เป็ นการสะสมกําลังจิต สําหรั บคนปกติ เมือตืนขึนก็จะมีกาํ ลังจิ ตไปประกอบการงาน แล้ว
กําลังจิตก็จะหมดไปอ่อนเพลียกลับบ้านพักผ่อนนอนหลับสะสมกําลังจิตสําหรับวันใหม่ต่อไป
ทํานองเดียวกันกับผู้เจ็บป่ วยทางอารมณ์ ใช่ว่าจะคลุม้ คลังตลอด หมดแรงก็จะหลีบไปสะสมกําลังจิต เมือ
ตืนขึนก็จะมีสติ ทังนีเพราะมีกาํ ลังจิต กําลังจิตเหนืออารมณ์ ก็มีสติ แต่เมือผูป้ ่ วยมีอารมณ์ป่วยมีกาํ ลังเหนื อ
จิต จิ ตก็เสพอารมณ์ นันคลุม้ คลังใหม่ต่อไป จึ งกล่าวได้ว่า ต้องปฏิบตั ิ MPD ให้มีกาํ ลังจิ ตเหนื ออารมณ์ ...
อาการคลุม้ คลังก็หาย ความเจ็บป่ วยทางอารมณ์ ก็หาย (ทีว่าโรคจิตนันแหละ คําศัพท์เดิม)
การให้ ยานอนหลับแก่ ผ้ ูป่วยทางอารมณ์ เป็ นการช่ วยให้ ผ้ ูป่วยสะสมกําลังจิต (เพราะคนทีจะหลับได้ ต้ องมี
กําลังจิตเป็ นฌาน...มิฉะนันก็จะไม่ หลับ)
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4.3 การเยียวยารั กษาด้ วย MPD เป็ นการรั กษาแบบค่ อยเป็ นค่ อยไป เพราะเป็ นการสะสมกํ าลัง จิตให้ มีกํ าลั ง
เหนืออารมณ์ ไม่ เป็ นไปตามอารมณ์ ผูป้ ่ วยจะมีอาการดีขึนโดยลําดับ สัปดาห์ต่อสัปดาห์ หรื อเดือนต่อเดือน
และเห็นชัดยิงกว่ าคนละคนกัน เมือสะสมกําลังจิตได้ ถึง , MPUs.
. การปฏิบัติ MPD ไม่ ได้ เยียวยารักษาอาการป่ วยทางอารมณ์ เท่ านัน มีผลประโยชน์ พลอยได้ อีกมหาศาล
เมือปฏิบตั ิ MPD รักษาเยียวยาจนอาการป่ วยทางอารมณ์หายเป็ นปกติแล้ว ปฏิบตั ิต่อไปเพือสะสมกําลังจิตต่อไป
เพือไม่ให้อาการป่ วยทางอารมณ์ กลับมาเป็ นใหม่ เมือสะสมกําลังจิตได้ถึง , MPUs. ก็เกิดความแน่นอนว่า อาการ
ป่ วยทางอารมณ์ (ทีเดิมเรี ยกว่าโรคจิต) ไม่หวนกลับมาเป็ นอีกตลอดชีวิตแล้ว ยังได้รับประโยชน์มหาศาล ดังต่อไปนี
(1) เป็ นผูม้ ีอารมณ์ แจ่มใส มีความอดทนสู ง มีกาํ ลังทีจะคิดพัฒนาและประกอบการงานการอาชีพได้มาก การ
งานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งกว่าเดิม ใช้ เวลาเท่ าเดิมแต่ ได้ ผลงานมากกว่ าและดีกว่ า แต่ ไม่ เหน็ ด
เหนือยเหมือนเดิม ยังมีอารมณ์ ทีแจ่ มใสกว่ าอีกด้ วย
(2) มีความประพฤติจัดการตนเองทีเรี ยกว่ามีวินยั ตนเอง (Self-discipline) เรี ยบร้อยมีความจําดี มีจิตใจทีอบอุ่น
ส่ งผลให้ครอบครัวอบอุ่น (Warm Family) มีความสุ ขมากกว่าทีเคยเป็ นมา
(3) รักทีจะประพฤติปฏิบตั ิแต่สิ งทีดี ไม่ละเมิดศีลห้า ละเว้นอบายมุขอย่างอัตโนมัติ มีสติปัญญาไม่เป็ นคนเชือ
ง่าย มีเหตุผล
(4) มีสติปัญญาคาดการณในอนาคตได้แม่นยําขึน เป็ นผลดีผลร้ายอย่างไร เตรี ยมตัวรับหรื อป้ องกันได้ถูกต้อง
ทังนีเพราะมีกาํ ลังจิตเหนื อปกติ คนปกติมีลางสั งหรณ์ (Presage/ Premonition/Presentiment) ส่ วนคนที
จิตอบอุ่นมีกาํ ลังมากกว่าลางสังหรณ์
(5) เป็ นผูม้ ีโรคน้อยไม่ค่อยจะเจ็บป่ วย
(6) เป็ นผูม้ ีคนเกลียดน้อยมีสัตรู นอ้ ย เพราะเป็ นคนซื อสัตย์ มีศีล มีเมตตา มีนาํ ใจไมตรี เป็ นปกติ
(7) เป็ นทีรั กของมนุ ษย์และเทวดา... ข้อนี คนไม่มี MPD ก็กว่าเป็ นการโฆษณาชวนเชือ แต่คนทีปฏิบตั ิ MPD
สะสมกําลังจิตได้สัก , MPUs จะยืนยันด้วยประสบการณ์ของตนได้
ยังมีอืนๆอีกมาก คนทีมีกาํ ลังจิต , MPUs ขึนไปบรรยายได้มากว่านีเยอะ
. MPD ไม่ ใช่ สมาธิ ไม่ ใช่ โยคะ ไม่ ใช่ ละหมาด และไม่ ใช่ กรรมฐาน
MPD เป็ นการปฏิบตั ิแบบง่ายๆสบายๆกระจุ๋ มกระจิ มไม่มีลทั ธิ ศาสนามาปิ ดกัน ใครก็ปฏิบตั ิได้ทงเด็
ั กเพียงพูดรู ้
เรื องจะเรี ยกว่าวัยอนุ บาลก็ได้จนถึ งผูเ้ ฒ่ าชะแรแก่ชรา คนไข้เจ็บป่ วยลุกนั งไม่ได้แต่มีส ติก็ท าํ ได้ เหนือสิ งอืนใดมี
เป้ าหมายคือจิตอบอุ่น (Warm Mind) เป็ นสํ าคัญ
ส่ วนสมาธิ โยคะ ละหมาด และกรรมฐาน มีเป้ าหมายให้เข้าถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าบ้าง ขอพรพระผูเ้ ป็ นเจ้าบ้าง เอาบุญ
กุศลกันบ้าง ทรงฌาน ทรงสมาบัติมีอาํ นาจศักดิสิ ทธิเหนือมนุษย์บา้ ง แต่สาํ หรับพุทธศาสนาเป็ นไปเพือตัดกิเลสตัณหา
เป็ นพระอริ ยเจ้าเข้าพระนิพพาน ซึ งปั จจุบนั ไม่ค่อยจะสอนและปฏิบตั ิกนั สักเท่าไรหาได้ยากนักหนา การปฏิบตั ิแต่ละ
แบบแต่ละอย่าง เต็มไปด้ วยพิธีกรรม และทฤษฎีทีต้ องเรียนรู้กันยืดยาว ใช้ เวลาศึ กษาทําความเขาใจ อาศัยความอดทน
อดกลัน คนหาเช้ากินคํา และคนปั จจุบนั ทีมีภารกิจมากไม่สามารถทําได้เป็ นส่ วนใหญ่ แม้ สมาธิ โยคะ ละหมาด และ
กรรมฐานเป็ นสิ งประเสริ ฐก็จริ ง...ถ้าปฏิบตั ิได้ แต่ คนทุกชาติทุกศาสนาปฏิบัติไม่ ได้ โลกจึงหาความสงบไม่ ได้ จนทุก
วันนี
จิตอบอุ่นดีกว่ าทรงฌานทรงสมาบัติถึงอภิญญาโลกีย์ ก็ส้ ู คนจิตอบอุ่นไม่ ได้
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คนจิตอบอุ่นเป็ นอย่างไรได้กล่าวมาแล้ว สรุ ปได้ว่า ไม่ ทําชั วมีเมตตาต่ อมนุ ษย์ และสั ตว์ ส่ วนคนทรงฌาน ยังทํา
ชัวเช่นนักสะกดจิ ต หมอดูทีทรงฌานยังต้มตุ๋นหลอกลวง นักปลุกเสกสักเลขยัน...ก็ยงั หลอกลวงเอาผลประโยชน์ ทํา
ผิดคิดร้ าย Rasputin นักพรตกาลี นักเทศน์นักสะกดจิต สามารถรั กษาโรคทีการแพทย์สมัยนันรั กษาไม่ได้ เขาก็รักษา
ได้ดว้ ยอํานาจจิ ต (Healing) แต่เขามักมากใน กามารมย์ ในพุทธประวัติ ก็มี เทวทัต เหาะได้ หายตัวแปลงร่ างได้ นัยว่ า
ทรงสมาบัติแปด ยังคิดฆ่ าพระพุทธเจ้ า
ดังนันคนจิตอบอุ่นจึงเป็ นคนดีและเป็ นทีปรารถนาของทุกสั งคม ทุกประเทศ
. เทคนิคการปฏิบัติ MPD
. การปฏิบัติ MPD เพียงครังละ นาทีเท่ านันไม่ เกินนี หากปฏิบตั ิเกินนี จิตจะตกภวังค์ (อาการของจิตจะ
เป็ นฌาน เราไม่ตอ้ งการ) โมหะอาจเกิดเป็ นผลเสี ยเราไม่ตอ้ งการโมหะ อีกประการหนึงคือเราไม่ตอ้ งการความเครี ยด
เราต้องการความสบายๆทังกายและใจ ทีสํ าคัญคือเกิน นาที กําลังจิตไม่ สะสม
จะเห็น ว่า การปฏิบัติ MPD เป็ นการปฏิบตั ิที จิบจ้ อย (The Doddle Practice) ใครๆก็ปฏิ บตั ิได้ เด็กๆก็จ ะ
ชวนกัน... “ปฏิบตั ิเถอะ แป๊ บเดียวเอง” แต่ ผลรั บมหาศาล พิสูจน์ ได้ ไม่ใช่เรื องโฆษณาชวนเชือแต่ประการประการใด
หากปฏิบตั ิตามคําแนะนําต่อไปนี เพียง - เดือน พฤติกรรมก็เปลียนไปในทางทีดี มีใบหน้าทีผ่องใส อย่างสั งเกตได้
ชัดแจ้ง
. วิธีการปฏิบัติ นังในท่าใดก็ได้สบายๆหลับตา ทดสอบลมหายใจโดยหายใจเข้าลึกๆ แล่นลมหายใจออก
ยาวๆ ตรวจดูความรู ้สึกเมือลมหายใจเข้า และความรู ้สึกเมือหายใจออก ทดลองเพียง - ครังก็พอ (เป็ นเทคนิค เพือไล่
กาซคาร์ บอนไดออกไซด์ออกให้หมด ปอดจะได้รับออกซิ เจน เต็มๆ) ต่อไปก็หายใจปกติสบายๆ นึกว่าต่อไปนี เราจะ
แสดงความเคารพบูชาพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ด แล้วภาวนา คือนึกพูดในใจ ดังนี
( ) ชาวอิสลาม ไม่ว่านิ กายใดๆ พอหายใจเข้า นึ กว่า “อัลเลาะห์ ” พอหายใจออกก็นึกว่า“อัลเลาะห์ ” เช่นนี
เรื อยไปจนหมดเวลา นาที
( ) ชาวคริ สต์ ไม่ว่านิ กายใดๆ พอหายใจเข้า นึกว่า “SUMMUM” พอหายใจออกก็นึกว่า“BONUM” เช่นนี
เรื อยไปจนหมดเวลา นาที
( ) ชาวฮิ นดู พอหายใจเข้า นึ กว่า “Maha” พอหายใจออกก็นึกว่า “Brahma” เช่นนี เรื อยไปจนหมดเวลา
นาที
(4) ชาวซิกส์ พอหายใจเข้า นึกว่า “Maha” พอหายใจออกก็นึกว่า“Guru” เช่นนีเรื อยไปจนหมดเวลา นาที
(5) ชาวพุ ท ธไม่ ว่านิ ก ายใดๆ พอหายใจเข้า นึ ก ว่า “พุ ท / Bud” พอหายใจออกก็นึก ว่า “โท/ dho” เช่ น นี
เรื อยไปจนหมดเวลา นาที
(6) ผู้ทีไม่ เคารพเลือมใสในศาสนาใดๆ ก็ใช้ ชือบิ ดา หรื อมารดา หรื อ ผู้มีคุณ เคารพนั บถือ ก็ได้ เป็ นกตัญ ู
ธรรม มีคุณสู ง พระผูเ้ ป็ นเจ้าและเทวดาอนุโมทนา เสมอ
เรืองง่ ายๆเท่ านี เด็กเล็กๆถึงวัยแก่ เฒ่ า ก็ทําได้ ใครก็ทําได้ ง่ ายจริง... MPD นี !!!
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*บันทึก ความรู้เพียงเท่านี ลงมือปฏิบตั ิได้เลย ไม่ต้องมีครู อาจารย์ควบคุมดูแลแต่อย่าง
ใด เพราะไม่มอี นั ตรายใดมีแต่ประโยชน์ และความสุ ขเท่ านัน ระลึกอยูเ่ สมอว่าเราจะบูชาพระผู้
เป็ นเจ้าสูงสุดเท่านัน ผลการปฏิบตั ิจะมีมากมายอย่างคาดไม่ถึง
ถือเป็ นการดําเนินตามแบบ ท่าน Jesus Christ หรื อ ท่าน Nabi Muhammad เริ มต้น
ปฏิบตั ิเพียงเล็กน้อยเรื อยๆไม่ลดละ จนกระทังมีกุศลจิตอบอุ่นมากจึงได้เป็ น Messiah รับพระ
โองการของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสูงสุดให้สงสอนประชาชน
ั
ชาวพุทธพึงภูมิใจว่าได้ปฏิบตั ิตามคําสอน
ของพระพุทธเจ้าโดยแท้ ในฐานะผูม้ ภี าระการงานประกอบอาชีพทัวไป...ก็มีความสุขความ
เจริ ญได้ตามทีพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้
การนั งหลับตาปฏิบัติ - สั ปดาห์ ก็ชิน คล่ องแล้ ว ต่อไป ก็ยนื (แรกๆต้องหาทีพิงก่อนกันล้ม) เดิน, นอน ก็
ทําได้ห มด สถานที ก็ไ ม่ จาํ กัด อยู่ที ไหนก็ป ฏิ บ ัติได้ แม้ใ นห้อ งสุ ข า นั งรถ นั งเรื อ กว่า จะถึ งที หมายก็เกิ น นาที
เสี ยสละเวลา สัก นาทีกไ็ ด้
บันทึก นักศึกษาอิสลาม นักศึกษาคริ สต์ ทดลองแล้วมีผลจริ ง นักศึกษาชาวพุทธบางรายรั บปฏิบตั ิ บอกว่า
ชอบและดี มีความสุ ข การเรี ย นเพือนๆทุ กคนบ่ นว่างานมาก เขาไม่บ่ น ทํางานไปเรื อยๆ ส่ งให้อาจารย์ทนั ทุก งาน
อาจารย์ไม่ตาํ หนิอะไร สบายๆ
นัก ศึ ก ษาหญิ ง มี ใบหน้ า ผ่ อ งใส เพื อนๆถามว่ า ใช้เครื องสํา อางอะไร...ทังที ไม่ ไ ด้ใ ช้ นั ก ศึ ก ษาครู ช่า ง
อุ ต สาหกรรม ออกฝึ กสอนแนะนํ า MPD แก่ นั ก เรี ยนช่ า งในวิ ท ยาลัย เทคนิ ค พฤติ ก รรมของนั ก เรี ยน ปวช.
เปลียนแปลงในทางทีดีขึนมากเฉพาะคนทีปฏิบตั ิ MPD หากมีการรณรงค์จูงใจจริ งๆ...ก็ทาํ ได้ทุกคน และไม่รบกวน
ไม่เสี ยเวลา...เพราะ นาทีเท่านัน
หมายเหตุ คํา ศัก ดิ สิ ทธิ ที สํ า คั ญ เช่ น พระYahweh หรื อ Jehovah สํ า หรั บ ชาว Christian หรื อ พระ
Allah/Arrah สําหรับชาว Muslim, และ “พุทโธ” สําหรับชาวพุทธ มีความยิงใหญ่ นํามาใช้ภาวนาได้ เป็ นความดีตาม
คติของทุกศาสนา
. ความเจ็บป่ วยทางอารมณ์ ทีทางการแพทย์ยงั ไม่ ร้ ูจัก
โรคจิ ตนานาประการทีกล่าวมาแล้วเป็ นความเจ็บป่ วยทางอารมณ์ และสามารถรั กษาได้ ด้วย MPD ยังมีการ
เจ็บป่ วยทางอารมณ์ทีสําคัญ เรื องได้แก่

. ออทิสติค (Autistic) ทางการแพทย์ได้ทาํ การศึกษาวิจยั มานานมากกว่า

ปี แล้วยังหาสาเหตุไม่ได้ นักจิ ต
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เวช ได้พ ยายามรั กษา แต่ก็เป็ นการรั กษาตามอาการ (Symptom Treatment) ได้ผลบ้างในทางคลีคลาย ทีหายขาดไม่
ค่อยจะปรากฏ
ทาง MPD เราทราบว่าเป็ นการเจ็บป่ วยทางอารมณ์ การเยียวยารักษานันไม่ยาก ต้องรักษาด้วย MPD เท่านันแบบ
ค่อยเป็ นค่อยไป ดังเช่น กระบวนการรั กษาความเจ็บป่ วยทางอารมณ์ อืนๆ จะเป็ นปกติได้ เมือสะสมกําลังจิตได้ ,
MPUs. ผูเ้ จ็บป่ วยทางอารมณ์ ออทิสติค เมือหายแล้ว สั งคมจะได้ อจั ฉริยะด้ านใดด้ านหนึง
*ผู้ใดหวันเกรงบุตรหลายของตนจะเป็ นออทิสติค ก็ฝึกปฏิบัติ MPD ป้องกันไว้ ก่อนก็ยงดี
ิ เพราะมีผลประโยชน์
พลอยได้ อืนๆอีกมหาศาล ดังกล่ าวไว้ แล้ ว
. บุ คคล เพศที สาม ทางการแพทย์เห็น ว่าเป็ นเรื องธรรมชาติ เกิด มาอย่างไรก็ป ล่อ ยเขาเป็ นเช่ นนันตราบ
อายุขยั ทําหน้าทีแค่ถา้ มีเงินมาให้ ก็ผ่าตัดแปลงเพศให้กเ็ ท่านัน แต่ทาง MPD เราพบว่า เป็ นความเจ็บป่ วยทางอารมณ์
จริ งอยู่บุ ค คลเพศที สามนันมี ส ติ ปั ญ ญา ที เรี ย กว่า I.Q. สู ง ไม่ มีปั ญหาเรื องการเรี ย นรู ้ การประกอบอาชี พ ที เป็ น
อันตรายแก่ แก่ ตัวเขาและบุ คคลอืนคืออารมณ์ รุนแรงด้ านกามารมณ์ อาจก่ อคดีร้ายแรงถึงอาชญากรรมมาแล้ วมากต่ อ
มากMPD เท่ านันจะช่ วยเยียวยารักษาได้ พอสะสมกําลังจิตถึงระดับจิตอบอุ่น สั ก , MPUs. ก็หายเป็ นปลิดทิง
*หากบิ ด ามารดาผู้ปกครองเกรงว่ า บุ ตรหลานของตนจะเป็ นเพศทีสาม ก็ฝึกปฏิ บัติ MPD ป้องกันได้ และไว้
ก่ อนก็ยงดี
ิ เพราะมีผลประโยชน์ พลอยได้ อืนๆอีกมหาศาล ดังกล่ าวไว้ แล้ ว
. คนทีปฏิบัติ MPD สะสมกําลังจิตถึงระดับอบอุ่นมากๆจึงยืนยันได้ ว่าเป็ นกุศลอันยิงใหญ่
แม้จะมีเจตนาปฏิบตั ิ MPD เพือเป็ นการเยียวยารักษา แต่ในการปฏิบตั ิเป็ นการเอ่ยนามพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู งสุ ดด้วย
ความเคารพ ในพุทธศาสนาและศาสนาอืนๆ ถือเป็ นการปฏิบัติบูชา ดังเช่ น ท่ านทีเป็ น Messiah ทังหลาย ท่ านก็เอ่ ย
พระนามพระผู้เป็ นเจ้ าสู งสุ ด นับเป็ นกุศลอันยิงใหญ่ ดังนัน จึ งไม่มีการเยียวยารั กษาใดในโลก ทีรั กษาโดยไม่ตอ้ งเสี ย
เงินทองทรัพย์สินใดๆ ยังเป็ นการบําเพ็ญกุศลทีเป็ นกุศลมหาศาล อาการเจ็บป่ วยหายและได้ กศุ ลไปพร้ อมๆกัน
กฎของกรรมมี อยู่ ...การเจ็ บ ป่ วยเป็ นเรื องอกุ ศ ลกรรมในอดี ต มาสนอง การที จะลดหรื อลบล้า งให้ เป็ น
“อโหสิ กรรม” ได้ ก็ตอ้ งสร้ างกุศลความดีให้มีกาํ ลังมากพอ กรรมบางชนิ ดอาจลบล้างไม่ได้ ก็ตอ้ งสร้างความดีให้มี
กําลังสู ง...แซงกรรมชัว กรรมชัวนันต้องรอก่อน การปฏิบัติ MPD เป็ นการสร้ างกุศลสู งสุ ด การปฏิบตั ิทุกวันวันละถึง
ครัง กุศลย่อมสู งส่ ง นับเป็ นคติและเหตุผลทีสามารถพิสูจน์ชดั เจน ภายใน เดือนเท่านัน
คนฉลาดย่ อมไม่ เป็ นคนเดชื อง่ าย ต้ องพิสูจน์ ให้ เห็ นจริงก่ อนแล้ วจึงเชือ MPD ขอท้ าทายคนดีมีปัญญาทังหลาย
จงพิสูจน์ ทดลองกันเถิด เงินทองก็ไม่ เสี ย จะว่ าเสี ยเวลา ก็จิบจ๊ อย ครั งละ นาที เท่ านัน การปฏิบัติก็มีแต่ ได้ กับได้ ...ไม่
มีภัยอันตรายใดๆเลย
*บทสรุ ป MPD นอกจากจะเป็ นการพั ฒนาจิตให้ มี พลังเข้ มแข็ง รั กษาอาการเจ็บ ป่ วยทางอารมณ์ ทุ กอย่ างแล้ ว
การปฏิบัติ MPD ยังเป็ นการบํ าเพ็ญความดีอันสู งสุ ดตามคติของทุกศาสนา โดยเฉพาะอย่างในพุทธศาสนา ถือว่ า เป็ น
การบําเพ็ญกุศลสู งสุ ด มีอานิสงส์ สูงสุ ดในพุทธศาสนา จงปฏิบัติ MPDแต่ บัดนี...เถิด.
เรี ยบเรี ยงนําเสนอโดย กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์
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