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อาการนอนไม่หลับ เม่ือคืน (ก่อนการบันทึกเสียงครั้งนี้) ไม่ได้หลับสักทีเดียว อาการต่อเนื่องมาจนถึงเด๋ียวนี้ 
การมาเยี่ยมของคณะต่างๆ เม่ือวานแล้วได้คุยเป็นการทดสอบอาการอาพาธ (เหตุท่ีทําให้มีอาการอาพาธ) หลังจาก
พูดคุยเหมือนปกติกับคณะท่ีมาเยี่ยม ๒ คณะ ระหว่างพูดคุยกับคณะท่ีสอง ก็มีอาการระบมหน้าอกมากข้ึน ๆ ต้องขอ
นอน พอคณะท่ีสองกลับไปแล้ว มีอาการแรงข้ึน เจ็บระบมหน้าอกมากเป็นพิเศษ ข้างในรู้สึกเหมือนว่ามันพอง ไม่รู้ว่า
อะไรมันพอง เต็มหน้าอก เป็นภาพความรู้สึกว่าเหลือช่องให้มีลมหายใจอยู่เล็กน้อย หายใจได้สั้น ๆ หายใจจะไม่ไหว 
หายใจสั้น ๆ นานเข้าก็เหนื่อย ก็พยายามหายใจยาว ๆ  นอนทรมานเป็นชั่วโมง ๆ ในท่ีสุดอาการชุดนี้ก็เปลี่ยนหายไป 
เปลี่ยนเป็นอึดอัดกลางหน้าอก แน่น ยิ่งทรมานหนักข้ึนไปอีก อาการสมองหรี่ ง่วงจะหลับ (อาการสมองหรี่เป็นอาการ
แบบท่ีเกิดจากอาการไอแล้วเป็นไม่ไอ แล้วจะหลับเรื่อย) อาการสมองหรี่จะหลับก็มา อาการแน่นก็ยังอยู่ อาตมาดูว่า
ใครจะชนะ ฝ่ายเอาหลับ หรือฝ่ายแน่นไม่ยอมให้หลับ ในท่ีสุดอาการสมองหรี่ไม่สามารถเอาชนะอาการแน่นได้ 
ทรมานทนไม่ไหว ก็ต้องลุกข้ึน จากนั้นประมาณ ๒ ชั่วโมง อาการแน่นก็หายไป จากการลุกข้ึนนั่ง กลายเป็นเจ็บระบม
กว้าง ๆ เด๋ียวท่ีโน่นท่ีนี่ แต่ไม่มีพอง ลดอาการทรมานลง อาการเจ็บระบมไม่เหมือนท่ีเกิดจากการไอซ่ึงจะเจ็บโดยมาก
อยู่แถว ๆ ซ่ีโครง อาการนี้เจ็บระบมแม้กระท่ังท่ีหลัง ในท่ีสุดตัดสินใจไม่นอน ลุกข้ึนเดิน อาการแน่นก็คลาย อาตมาจึง
สลับนั่งและเดิน เจ็บระบมก็จะทุเลาลง ไม่ค่อยรู้สึกแล้ว เพราะเดินทําโน่นทํานี่ มีสิ่งสนใจต้ังใจมาใหม่ เป็นอันว่าเดิน
และยืนตลอดจนถึงเวลายาเช้ามา เป็นอันว่าไม่ได้หลับ พอข้ึนนั่งบนเตียงเพ่ือฉันยา ก็เจ็บระบมชัดข้ึนมา เพราะตัวย่น
ลงมา ตอนนี้สมองฟ่ันเฟือน หมอมาเยี่ยมไข้ นึกจะถามอะไรก็นึกไม่ออก ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง ฉันเช้าแล้วได้หลับ
บ้าง ก็รู้สึกดีข้ึนหน่อย หลังฉันเพล มีคณะมาเยี่ยม หลังฉันเสร็จข้ึนเตียง ก็ไม่ได้ช้าเท่าไร แต่ครั้งนี้อาการ (ปวด) มาไว 
อาการปวดข้ึนมาท่ีนี่ (ท่ี ?) เป็นอาการท่ีเกิดจากฉันแล้วนอนช้าไปหน่อย อาการนี้มาก็จะต้านการหลับของสมอง ฝืน
หลับได้ยากเย็น แต่ในท่ีสุดอาจเป็นเพราะไม่ได้หลับมาท้ังคืน ทําให้หลับไปได้บ้าง แต่พอลุกข้ึนมาสักพัก มีอาการใจสั่น
กลับมาอีก เลยยุ่งหมด  

ได้ความ (อาการอาพาธต่าง ๆ) ว่าเข้ากับแนวท่ีคุณหมออธิบายไว้ว่า ผลิกจากภาวะท่ีมีอาการไอมาเป็นหายไอ 
หมายความว่า พอหายไอ พูดได้โดยไม่ไอ หากไม่มีอาการอ่ืน ดูเหมือนมีอาการดีข้ึน (หมออธิบายว่าเปลี่ยนจากกระบัง
ลมมีแรงมาเป็นไม่มีแรง) แต่จริงๆ แต่กลับมีอาการเจ็บระบมท่ีเป็นอยู่ขณะนี้ทําให้รู้สึกแย่กว่ามาก เดิมเม่ือมีอาการไอ 
จะพูดไม่ค่อยได้ แต่ดีท่ีไม่มีอาการอะไรต่อ แต่ขณะนี้ไม่ไอ พูดได้ แต่จบแล้ว (เจ็บระบม แน่น) แทบตาย คนละแบบ 
เป็นเรื่องน่าสังเกตว่ามีอะไรเกิดข้ึน อาการเหล่านี้เป็นมาได้อย่างไร เป็นเครื่องช่วยพิสูจน์ ทดสอบว่าอาการสัมพันธ์กับ
ปอด หลอดลมอย่างไร 



๒ 

สภาพก่อน ๑๐ วันก่อน พูดได้ ก็จะไอกันใหญ่ มาเม่ือ ๑๐ วันก่อน ต่ืนเช้าวันหนึ่ง มันพลิกหายไป ไอหายไป
เหมือนปลิดท้ิง อาจมีไอเบา ๆ แต่กลับมีอาการอ่ืนตามมา ไอหายไป แต่ตื่นข้ึนมารู้สึกเหนื่อย เจ็บระบมหน้าอก จะ
หลับท้ังวัน สมองหรี่ เปลี่ยนไปเลย คุณหมออธิบายว่าหลังจากไอมากมานาน กระบังลมและหลอดลมอ่อนกําลัง หมด
แรง สําหรับอาการง่วงเกิดจากเป็นการนอนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ปอดหายใจไม่พอ นอนไป ปอดหายใจไม่เต็มท่ี แต่
ไม่ได้ถามคุณหมอว่าท่ีหายใจไม่พอเกิดจากกระบังลมด้วยหรือไม่ ดูเหมือนร่างกายต้องการอากาศหรือออกซิเจนตลอด
ท้ังวัน ทําให้รู้สึกอยากหลับอยู่เรื่อย แต่ก่อนไอ แต่มีกําลัง ตอนนี้ไม่ไอ แต่ไม่มีกําลัง ดูเหมือนตอนนี้กระบังลมต้องการ
จะพัก 

อาการทางสมอง (สมองด้าน สมองหรี่ สมองปิด สมองม่อย สมองแห้ง) โดยปกติเรารู้กันว่า คนเราเม่ือกิน
อาหารเสร็จ ท้องตึง หนังตาจะหย่อน ง่วง แต่ของอาตมาไม่ใช่ปกติแบบนั้น มันเกิดเรื่อง ถ้าไม่รีบลงไปนอนภายใน ๑๐ 
นาที สมองจะปิด แต่เด๋ียวนี้สมองไม่ปิด มันจะปวด “หนุ่ยหน้าผากซ้าย” แต่ก่อนพอฉันเสร็จ สมองจะหรี่ ก็จะหลับ 
พอได้นอนก็หลับ แต่เวลาปวดข้ึนหนุ่ยแล้วมันจะต้านการหลับ เม่ือข้ึนเตียงแล้วมันไม่รับ มันไม่หลับ บางทีร้าย มัน
ไม่ใช่วันเดียว เป็นอยู่ ๗ วัน ไม่ยอมหลับ แม้ตอนกลางคืน มันป่ันป่วนหมด 

ถ้าในระหว่าง ๑๐ นาทีนี้ เกิดอ่านหนังสือ แม้แต่นาทีเดียวก็เกิด (อาการหนุ่ยสมอง) ข้ึนเลย คราวนี้อาการปวด
หนุ่ยจะเกิดทันที แล้วเป็นหนัก ถ้าเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ความคิดก็เกิดเหมือนกัน ดังนั้นใน ๑๐ นาทีนี้จะต้องทําอะไรท่ีเป็น
เรื่องปกติท่ีเป็นความเคยชิน ท่ีไม่ต้องใช้ความคิด ก็ทําไปได้ เช่น แปรงฟัน เข้าห้องน้ํา กลับมาแล้วก็ข้ึนนอน ก็จะหมด
เรื่องหมดราว จะต้องไม่ใช้ความคิด ไม่ต้องใช้สายตา สายตาหนักท่ีสุด แต่วันนี้มันไวมาก ไม่ถึง ๑๐ นาที อาตมาข้ึน
เตียงในเวลาไม่ช้า แต่ไม่ทัน เลยปวดข้ึนมา อาจเป็นเพราะเม่ือคืนไม่ได้นอน มันเลยวิปริตไป 

ท่ีโยงกันอีกเรื่อง คือเรื่องท้องเสีย ต้ังแต่ไปผ่าตัดถุงน้ําดีท้ิง หลังจากนั้นมันมีท้องเสียชนิดหนึ่ง ถ้าท้องเสียครั้ง
เดียว สมองก็จะไป สมองหมดประสิทธิภาพ ใช้งานไม่ได้เลย ไม่ใช่มึน แต่ใช้ (สมอง) คิดไม่ได้ ใช้งานไม่ได้ ถ่ายครั้ง
เดียว นาน ๆ จะเป็นทีหนึ่งเรื่องโรคท้องนี้ แต่ก่อนท้องเสียจากยาโรคเก้าท์ (โคชีซิน) บางครั้งท้องเดินอยู่ ๗ วัน บางวัน
ท้องเดินถึง ๗ ครั้ง เสียถึงตี ๓ ก็มี ท้องเสียเท่าไรก็ไม่เพลีย แต่ถ้าเสียแบบท่ีว่ามานี้ วันละครั้งเดียว (สมอง) ไปเลย 
ออกจากห้องน้ําก็แย่แล้ว ไม่เสียมาก เป็นเพราะอะไรกัน อาตมาว่ามันคงเสียธาตุอะไรบางอย่าง ตอนผ่าตัดถุงดีใหม่ ๆ 
จะเป็นบ่อย ต่อมาห่างเข้า หลายเดือนเป็นครั้ง บางครั้งหายไปเป็นปี มาเม่ือปีท่ีแล้ว อาตมาเรียกว่าโรค “ท้องคล่อง 
สมองม่อย” อาการถ่ายแบบนี้ ถ่ายครั้งเดียวตอนเช้า โดยมากตรงเวลา ถ่ายแล้วรู้สึกโล่งสบาย ว่างหมดท้ังตัว แต่พอตอน 
สายหรือบ่าย สมองจะไป ใช้งานไม่ได้เลย ร้ายมาก เม่ือครั้งท่ีเป็นอยู่นาน ๓ เดือนแทบตาย แต่ครั้งนั้นได้ยาจุลินทรีย์ก็
ไม่หาย แก้ไม่ตก จนอาตมาฉันยา Flagil เอง ซ่ึงเคยใช้รักษา Giardiasis แล้วหาย แต่หลัง ๆ ฉันแล้วไม่ไม่ได้ผล  

ระยะหลังเม่ือประมาณ ๑ เดือนก่อน เม่ือมีอาการท้องเสียไม่มาก ใช้สมองยาก ถ้าฝืนใช้สมอง จะมีอาการปวด
สมองทางด้านซ้าย ปวดจนติดกระดูกหน้าด้านซ้ายท้ังแถบลงมา ปวด ทรมานมาก ใช้งาน (สมอง) ไม่ได้ ต้องงดใช้
สมอง ทําไมถึงต้องเป็นข้างซ้าย ทุกเรื่อง ผ่าตัดหลอดเลือดก็ทําท่ีด้านซ้าย แต่ผล ultrasound เลือดเข้าสมองก็ดีท้ังคู่ 
สังเกตไม่ต่างกัน 

อาการทางสมอง (สมองแห้ง สมองด้าน) เป็นข้ึนมา ถ้าไปนอน ไม่ต้องศีรษะสูง ให้ศีรษะราบ ทรมานมาก อย่าง
วันก่อน อธิบายธรรมะแล้ว เย็นแล้วแย่ ตอนนั้นอยู่ในช่วงไอมีแรง พอกลับท่ีพัก ช่วงเย็น ฝืนทําอะไรสักพัก รู้สึกสมอง
แย่ ต้องนอน พอนอนหัวราบแล้ว ทรมาน ต้องลุก บางทีฝืนนอน ทนนับให้ถึง ๑๐๐ เผื่อจะเปลี่ยนแปลง นอนแล้วก็
ทรมาน พอครบต้องลุกข้ึน แต่ถ้าเอาหัวลง จะรู้สึกสบาย ภายใน ๒ นาที จะรู้สึกอยากหลับ ตอนยืน นั่ง ขยับตัวได้ทํา



๓ 

ให้ความรู้สึก (ทรมาน) ลดลง ถ้านอนแล้วมันนิ่ง (ไม่มีอิริยาบถ) มันทรมาน มันต้องทนอย่างเดียว ดูแล้วแตกต่างจาก
สมองหลังฉันอาหาร สมองตอนนั้นมันรับการนอน มันเรียกร้องการนอน เลยนอนได้ แต่ตอนนี้สมองไม่รับ พอนอนแล้ว
ทรมาน แต่แปลกว่าเอาหัวลงแล้ว ๒ นาทีเท่านั้น สบาย 

อีกตัวอย่างกรณีท่ีต่างออกไป ราว ๓ ปีก่อน มีเด็กถามปัญหา ระยะนั้นไอ อาตมาต้องเลือกว่าจะถนอมปอดหรือ
สมอง ถ้าพูดตามท่ีใจท่ีจะพูด นึกอะไรออก ก็จะพูด จะเป็นช่วงท่ีชีพจรข้ึน ความดันข้ึน จะพูดแรง นั้นจะตามมาด้วย
อาการไอ เม่ือคนถามกลับไป ก็จะไอ ไอมาก สนั่นหวั่นไหว โดยเฉพาะตอนกลางคืน ตอนนั้นเป็นช่วงท่ีไอหลังพูดต้ัง
นาน ต่อมาจึงไอแทรกตอนพูด ถ้าอาตมาจะถนอมปอดไม่ให้ไอ ก็จะไม่ใช้เสียงมาก จะค่อยๆ พูด เพ่ือถนอมออมเสียง 
พูดเอ่ือย ๆ อธิบาย พอเขากลับไป พอคํ่าสมองด้าน คืนนั้นไม่ต้องนอน เพราะสมองด้านจะปฏิเสธการนอน มันไม่รับรู้
การนอน กว่าจะหายยาก ทรมานอย่างยิ่ง คุณหมอมักนึกไม่ออกว่าเป็นอย่างไร ถนอมปอด ก็มาเล่นสมอง แย่ไปเลย 
ถ้าจะเอาสมองไว้ ต้องใช้ปอดเต็มแรง อาตมาก็มาคิดว่าเป็นเพราะอะไร ถนอมสมอง เพราะใช้เสียงใช้แรงมาก ก็ไอ แต่
ถนอมปอดพูดเบา ๆ พูดได้ แล้วทําไมทีหลังเกิดสมองด้าน อาจเป็นเพราะทางเลือดเดินของอาตมาไม่สะดวกอยู่แล้ว 
พอถนอมไม่ใช้แรงดันหัวใจให้เต็มท่ี เหมือนเส้นเลือดไม่อ่ิม ไปแบบแกน ๆ ผ่านๆ อาการผาก ๆ ไม่ได้เลือดเต็มท่ี มัน
แสดงออกเป็นความรู้สึกได้หรือไม่ว่ามัน “ด้าน” คล้ายๆ เลือดไม่เต่ง เหมือนคนเม่ือใช้พลังงานเต็มท่ี ความดันและชีพ
จรเต็มท่ี เลือดจะเต็มอ่ิมอยู่ในเส้น พอถนอม ในเล้นเลือดเอง เลือดไม่อ่ิม ไม่เต็มเส้น มีผาก ๆ แห้ง ความผากแห้งท่ีมัน
จะแสดงฤทธิ์ทีหลัง เป็นไปได้หรือไม่ คล้ายกับว่าตอนนั้นมันต้องการ พอมันไม่ได้ตามใจ มันก็แห้ง ตอนท่ีไม่ต้องการ
มาก มันก็ไปเรื่อย ๆ แช่อยู่อย่างนั้น ตอนท่ีต้องการเลือดเร็ว แต่มาไม่ทัน ตอนไม่ใช้ความคิด เลือดก็แช่อยู่ (สมอง) ก็ไม่
ว่าอะไร เลือดก็แช่อยู่แค่นั้น เวลาพูดท่ีใช้ความคิดอย่างนี้ เลือดต้องวิ่งเร็ว พอมาไม่ทัน เช่นมาได้ครึ่งเส้น ไม่เต็มอ่ิม 
สมองจะด้านเลย ทรมานอย่างหนัก ถ้าถนอมปอด สมองพัง ถ้าถนอมสมอง ปอดแย่ อาการสมองด้านทรมานมาก ต่อ
ก่อน พูดเต็มท่ีได้ แต่อีก ๒-๓ วันจะมีอาการสมองแห้งตามมาทีหลัง แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไป ใช้ปอดเต็มท่ี สมองจะไม่
เป็นไร แต่ตอนนี้ถ้าถนอมปอด เย็นคํ่าจะสมองแห้ง 

ระยะหลังท่ีเดินทางไปอเมริกา (ตอนนั้นอายุราว ๕๐-๕๕ ปี) เม่ือ (โดยสารเครื่องบิน) เครื่องบินจะบินรวดเดียว
และเปลี่ยนเส้นทางบิน ผ่านข้ัวโลก บินระดับความสูงมาก ตอนหลัง ๆ นั่งเครื่องบินท่ีบินสูงแล้วมีอาการสมองแห้ง 
ทรมานมาก นอนไม่ได้เลย แม้จะนั่งชั้นพิเศษ แก้ไม่ได้ นอนก็ไม่มีประโยชน์ คิดว่าข้ึนกับความสูง ไปอเมริกาทีไร จะแย่
ทุกที ปัญหานี้เกิดจากอะไร เก่ียวกับความดันหรือออกซิเจนหรือไม่ แม้ในเครื่องบินมีการปรับความดันอากาศและมี
ออกซิเจนเพียงพอก็ตาม ไม่ใช่เรื่องของ psychic เป็นทุกครั้งท่ีข้ึนเครื่องบิน อาตมาจะมีความไว ถ้าความกดอากาศ
ลดลง เช่นจะเกิดฝน อาตมาจะเกิดความรู้สึกอึดอัดในคอ มีอาการทางการหายใจ ก็เพราะโรคหืด ความกดอากาศถ้า
ตกลงมาถึงจุดหนึ่ง จะเกิดอึดอัด ถ้าเป็นมากเหมือนมีอะไรทับอก หายใจยาก ท่ีเห็นชัดอีกอย่างหนึ่ง เม่ือข้ึนไปท่ีผา
เดียวดายซ่ึงมีความสูง ๑,๒๐๐ เมตร อาตมาลงไปเดิน แล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ต้องหายใจ เหมือนไม่ได้หายใจ ทําให้นึก
ได้ว่าโดยปกติต้องใช้ความพยายามในการหายใจ จนชิน คือต้องหายใจด้วยความพยายามตลอดเวลา ไปท่ีนั่นโล่ง มัน
เหมือนหายใจเอง รู้สึกว่ายังไม่ได้หายใจ แต่ทําไมมันไปเอง โล่ง สบายมาก ไม่มีความรู้สึกว่าต้องหายใจ พอลงมา
ข้างล่างก็เหมือนเดิม ถ้าความกดอากาศลดลง ยิ่งต้องฝืนหนัก คนท่ีปอดไม่มีกําลังก็ต้องมีผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ 
อยากลองไปผาเดียวดายอีกว่าจะรู้สึกเหมือนเดิมหรือไม่ คราวหนึ่งมีคนบอกว่าไปข้ึนภูเขาสูงในจีนขนาดเดียวกับธิเบต 
มีความรู้สึกสมองแห้งเหมือนอาการท่ีอาตมาเล่าให้ฟัง ปัจจัยท่ีเก่ียวกับความสูงต้องมีผลแน่ ๆ  ไม่เก่ียวกับความรู้สึก 
เป็นสภาพร่างกายชัดเจน เซแสร้งไม่ได้ 



๔ 

๓ วันมานี้ คืนแรกไม่ได้หลับสักนาที พอเช้าวันรุ่งข้ึน นอนรวดเร็วหลังฉันเพล ยังไม่ทัน มันข้ึนหนุ่ยมาก่อน 
หน้าผากซ้ายปูดข้ึนมา เรื่องฉันแล้วง่วง เรื่องสมองหรี่ไม่มา มาไม่ได้ ความง่วงหายหมด ก้าวข้ามไม่ได้เลย ไอ้เจ้านี ่
(ปวดหนุ่ย) ต้านการนอน ทนนอนไปเถอะ มันไม่จบ มันไม่ยอมไป มาอีกวัน รีบนอนหลังฉัน มันก็ยังไม่ยอมไป ความ
ง่วงก็เข้าไม่ได้ เจ้านี้กันหมด เพลเช้านี้ฉันให้มาก จะได้ง่วง ไม่มีทาง มันเข้าไม่ได้ สมองส่วนอ่ืนโล่งหมด แต่ส่วนท่ี
เรียกว่า “หนุ่ย” หน้าผากซ้าย จุดเดียวเท่านั้นท่ีปวด ปวดต้ือ ไม่มีใครทําอะไรได้ เกิดจากฉันแล้วนอนไม่ทัน หรือท่ี
บอกมาแล้วอ่านหนังสือแม้ตัวเดียวก็ข้ึน 

๒-๓ วันมานี้มีอาการทางสมองข้ึนมา เลยนึกออกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอาการหนุ่ยหน้าผากข้ึน มันมีอาการสมอง
สะบัดอีก หัว สะบัด สองอย่างนี้สัมพันธ์กัน ๒-๓ วันนี้เกิดอาการนี้ข้ึนมา เวลาสมองเกิดอาการหนุ่ยหน้าผากซ้ายปวด 
หรือเกิดอาการสมองด้าน สมองและร่างกายจะพยายามคลายตัวออกจากภาวะนีใ้ห้ได้ เวลามันเริ่มคลาย เช่นอย่าง
สมองด้านนอน พอมันเริ่มคลาย มันจะสะบัด หนึ่ง สอง สาม ไม่ว่าอยู่ท่าไหน พอมันเริ่มจะคลาย มันจะสะบัดศีรษะ
อย่างนี้ มันมาเอง แสดงว่าเริ่มคลาย พอนอนไม่ได้ ไม่รับการนอน พอฉันเสร็จ ฝ่ายจะทําให้นอน พยายามช่วย ลงนอน 
อย่างวันนี้เช้าฉันแล้ว พยายามรีบลงนอน มันก็พยายามมาช่วย สะบัด ๓ ครั้ง อาการปวดไม่ยอมไป ผ่านไปอีกหลาย
นาที สะบัดครั้งท่ี ๔ อาการปวดไม่ไป ผ่านไป ๑ ชั่วโมง สะบัดไป ๗ ครั้ง ตอนนั้นเริ่มได้นิดหนึ่ง เวลาจะคลาย มันจะ
ระบายความปวดออกบริเวณท่ีกระดูกข้างในใบหู แถบท่ีต้ังของใบหู ระบายแบ่งออกมา ปอดเริ่มหายใจได้แรงข้ึน 
คล้ายจะระดมนอน แต่ก็ไม่สําเร็จ จนกระท่ังเด๋ียวนี้ก็ยังปวดอยู่ แต่น้อย ๆ หมายความว่าตอนนี้ไม่รับการนอนท้ังนั้น 
ต้ังแต่เจ้านี่มา ไม่รับการนอน การสะบัดก็ยังช่วยได้ไม่พอ สมองมันสะบัดทําไม แล้วทําไมตามปกติฉันแล้ว สมองหรี่ง่วง
เป็นธรรมดา แล้วทําไมเจ้านี่ข้ึนมา แล้วความง่วงจะไม่มีเลย ความง่วงจะเข้ามาไม่ได้เลย เป็นปริศนาท่ีชอบกล และ
เป็นการพยายามคลายตัวของการหนีออกจากอาการท่ีมีความกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่ มันจะออกไปให้ได้ด้วยการ
สะบัดแบบนี้ แต่ก่อนเป็นบ่อย พอสมองด้าน เม่ือเริ่มนอน มันจะคลาย แต่ก่อนเป็นมาก แต่ตอนนี้มาเจออาการนี้มัน
พยายามหนีออก สะบัด ทําไมฉันแล้วง่วง เป็นเรื่องธรรมดา ทําไมนอนไม่ทัน จึงข้ึนท่ีนี่ แล้วทําไมเจ้านี่มา ความง่วงมัน
หายหมด ไปไหนหมด มาไม่ได้เลย สมองโล่งหมด ไม่มีมึน ปวดตรงนี้ ปวดอยู่ตลอด แต่เบาลง มันครองท่ีแล้ว ก็ไม่หนัก
หนา แต่ร้ายคือไม่ยอมคลาย มันมาอยู่แล้ว สมองท้ังสมองง่วงไม่ได้ ง่วงไม่ได้ทําให้หลับไม่ได้ ๓ วัน ๓ คืนนอนได้
ประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง คืนแรกนอนไม่ได้สักนาที แต่มันเป็นเรื่องปอด แต่พอวันท่ี ๒ เจา้นี่ข้ึน กลางคืนไม่มีความง่วง
เกิดข้ึน นอนไปเถอะ ความง่วงจะไม่มีการเกิดข้ึน ถ้าเจ้านี้มา ต่ืนข้ึนพยายามฉัน แล้วรีบนอน มันไม่ไป ถึงกับสะบัด ๓ 
ครั้ง ๗ ครั้ง มันไม่ไป มันครองสมองมานานแล้ว สมองด้าน สมองแห้ง หนุ่ยหน้าผากซ้าย (แต่ก่อนมีสมองบิด) ไม่ใช่
เบา มันโยงกับเรื่องเก่าท่ีเล่าแล้ว แต่ลืมพูดเรื่องสมองสะบัด พอเกิดอาการนี้ข้ึน มันก็สะบัดหาทางพ้นไปให้ได้ ให้พ้น
การกด มันเป็นอาการกดดันอย่างหนึ่ง แล้วมันพยายามจะหนีไป ถ้าสมองด้าน ก็พยายามหนี ก็คลายออกแล้ว ตอนท่ี
มันจะดีข้ึนมันจะสะบัดอย่างนี้ แต่คราวนี้สะบัดแล้วไม่ไป พอต่อมาก็เป็นอันว่าไม่ได้นอน เกิดฉันข้าวแล้วนอน ปกติ
แล้วนอนทัน คราวนี้กลายเป็นนอนไม่ทัน ข้ึนแล้ว นอนก็นอนไปเถอะ มันไม่มีการง่วง ก็สู้กับมัน ทนนอน เม่ือคืนได้
ประมาณชั่วโมงครึ่งท้ังคืน ทนนอนไป จะไม่มีความง่วงใดๆ ท้ังสิ้น ต่ืนเช้าข้ึนมาฉันต่อ ฉันเพ่ือให้มันง่วง มันก็ไม่ยอม
ง่วง เพราะเจ้านี่มันยึดสถานท่ีอยู่ คือถ้าเจ้านี่อยู่ ความง่วงเข้ามาไม่ได้เป็นอันขาด แม้ว่าคุณจะทําอะไร ถ้าไม่มีเจ้านี่อยู ่
ฉันแล้ว ง่วงแล้วจะหลับทันที สองตัวนี้ต้านกันเต็มท่ี เจ้าตัวง่วงจะเอาตัวนี้ออก ก็สะบัดหัว สะบัดแล้วสะบัดอีกก็ไม่
ยอมไป ไม่รู้ว่าอีกก่ีวันจะชนะ คราวหนึ่งไปท่ีหนองพอก  ต้องฉันกับหลวงลุง หลวงลุงท่านฉันช้า อาตมาฉันเสร็จก็นั่ง
รอ กลับข้ึนไปไม่ทัน ๗ วันมีอาการนี้  สมองสะบัดทําไม แต่ตอนนี้สะบัดเอาไม่ออก ตอนนี้ยังครองท่ีอยู่ ไม่รู้ว่าเม่ือไร



๕ 

จะได้นอน อย่างนี้ต้องนอนเอาหัวลง ตอนนี้เราไม่มีเตียงหัวลง อยากลองว่ามันจะยอมหรือไม่ แปลกไหม  ตกลงสมอง
หนุ่ยหน้าผากซ้ายก็ไม่เก่ียวอะไรกับกรดท้ังนั้น มันเป็นอิสระ ง่วงหมดความหมาย เข้าไม่ได้เลย ก่ีวันก่ีวันก็เข้าไม่ได้ถ้า
เจ้านี่อยู่ จะฉันอะไรเท่าไรก็ไม่ง่วง มันเก่ง แปลกจริง ๆ  มันคืออะไร มันโยงกับ mastoid หรือไม่  

ปัญหาสําคัญท่ีเกิดกับสมอง โดยเฉพาะหนุ่ยหน้าผากซ้ายปวดข้ึนมา จะเกิดกับด้านซ้าย เดิมทีเดียวต้ังแต่เด็ก ๆ 
มาก็เป็นเรื่องของโรค mastoid อักเสบเรื้อรัง จนได้รับการผ่าตัดท่ีวชิรพยาบาล ประมาณพ.ศ.๒๕๐๙ ยังมีอาการปวด
ทรมานมากในกระโหลกศีรษะด้านซ้ายเรื่อยมา และมีเรื่องหูน้ําหนวก จนกระท่ังพ.ศ.๒๕๒๕ ต่อมาได้รับการผ่าตัดท่ี
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าใส่แก้วหูเทียม ต้ังแต่นั้นเรียกว่าอาการหายเกือบปลิดท้ิง แต่ไม่ทราบว่าอาการท่ีฉันข้าวแล้ว
นอนไม่ทันเกิดการปวดหนุ่ยหน้าผากซ้ายจะโยงไปถึงกันหรือไม่ เพราะอยู่แถบซ้ายเหมือนกัน หนุ่ยซ้ายท่ีหน้าผากนี้
เวลาระบายออก บางทีก็จะมาปวดทางด้านข้างศีรษะแนวเดียวกับท่ีตั้งใบหูซ้าย เรื่องสมองด้านจะเป็นกว้าง ๆ เวลา
เกิดอาการสะบัด ก็จะสะบัดโดยจุดเน้นอยู่ท่ีศีรษะแถบซ้าย คล้ายกับว่าสะบัดให้คลายออกไป อีกแห่งหนึ่ง พ.ศ.๒๕๔๑ 
ผ่าตัดเส้นเลือด carotid artery ด้านซ้าย ก็แปลว่าเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับสมองด้านซ้าย แต่ไม่ทราบว่าจะสัมพันธ์กัน
หรือไม่ 

เป็นเรื่องเข้าใจยาก แปลก อาการสมองโล่ง สมองหรี่ มันขัดกันอยู่ในตัวเสร็จ ถ้าเจ้าตัวนี้มา เป็นอันว่าเรื่องง่วง 
ไม่ต้องพูดถึง ไม่ต้องพูดเรื่องมึน ไม่มีมึนศีรษะ สมองส่วนอ่ืนสบาย แต่ตอนนี้จุดรวมไปอยู่ท่ีนี่ เพราะฉะนั้นเม่ือมันไม่ได้
พัก ก็เลยพลอยคิดอะไรยากด้วย ท้ัง ๆ ท่ีมันโล่ง แต่มันทํางานไม่ไหว เรียกว่าสมองแทบไม่ได้พักเลย  ท่ีน่ากลัว หลัง
ฉันมันเคยให้เวลา ๑๐ นาที แต่ตอนนี้จะไม่ได้แล้ว จะสั้นเข้าไปอีก ต้องรีบนอน  ถ้าจะตรวจและให้พร้อมต้องมีเตียง
หัวลง เพ่ือให้อยู่ในท่าต่าง ๆ  

ปัญหาท่ีเก่ียวกับดินฟ้าอากาศก็มีบ้าง สมัยก่อนเม่ือมีความชื้นในฤดูฝน ก็จะไอหนัก เด๋ียวนี้ไม่เลือกฤดูแล้ว เห
ม่ือนท่ีบอกไว้ แต่ก่อนจะไอเม่ือเริ่มเข้าฤดูฝน ไอ ๔ เดือนเท่านั้น แต่ก่อนจะไอหน้าฝน หน้าร้อนไม่ไอ เข้าหน้าหนาวก็
ไม่มีไอ ไอ ๔ เดือนชัด เวลาพูดธุระไม่มีไอ พอเสร็จพูดแล้วทีนี้ จะไอหนัก เวลาบรรยายธรรมหรือพูดกับญาติโยมจะไม่
ไอเลย ต่อมาเปลี่ยน กําลังพูดก็มาแทรกแล้ว ต่อขยายทุกฤดูท้ังปี ไอหมด ไม่มีเว้น ลักษณะการพูดก็ไม่เหมือนเดิม ถ้า
อาตมาพูดคํา ญาติโยมพูดคํา ก็ไม่เป็นไร ถ้าเป็นการเล่าเรื่อง ก็จะเกิดเรื่อง ทําให้ไอแรง ปวดระบม ทําให้ทํางานไม่ได้ 
บรรยายธรรมไม่ได้ ได้แต่คุยเล็ก ๆ น้อย ๆ พูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ เวลานี้พูดนิดเดียว ก็ไอแทรก เวลามันรุนแรง พูด
นิดเดียวก็ข้ึนมาเลย พูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้โดยเฉพาะพูดใช้ความคิด พูดใช้ความคิดจะมีผลต่อสมองอีกแบบท่ีเล่าไว้ 
ต้องพูดเต็มแรง ถ้าจะพูดใช้สมองให้มันออกตามท่ีอยากจะพูด ปอดก็ทํางานหนัก แต่สมองสบาย ถ้าสงวนปอด พูด
เบาๆ สมองก็แย่ด้านอีกตอนกลางคืนแบบท่ีเล่ามาแล้ว มันขัดกัน หมายความว่าสมองต้องการเลือดมากเวลาใช้
ความคิด ความดันโลหิตและชีพจรข้ึน จะสบาย 

ตอนอายุ ๓๐ กว่า ตอนเย็นประมาณห้าโมงเย็น ถ้าฉันโอวัลติน ตอนนั้นมีใส่นม ฉันเสร็จแล้วนอนมือเท้าอ่อน
เลย ทําอะไรไม่ได้เลย มีของหนักท้องลงไป เครื่องด่ืมท่ีใกล้เป็นอาหาร พอเย็นฉันแล้วจะเป็นเรื่อง จนเวลาผ่านไปสกั
พัก จึงจะฟ้ืน เครื่องด่ืมท่ีหนักท้องหน่อย ท่ีมีคุณค่าทางอาหาร เป็นอาการเวลานั้น โดยเฉพาะนม ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมี
อาการอีกหรือไม่ เพราะไมได้ฉันนมแล้ว  

 

ข้อมูลท่ีสอบถามได้เพ่ิมเติม 
มีปัญหาเรื่องท้องเสียง่ายมาต้ังแต่เด็ก ๆ อาหารท่ีฉันเป็นปกติคืออาหารท่ีญาติโยมถวาย ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ 

สมัยเด็ก ๆ ชอบฉันเผ็ด (เช่น หมูผัดเผ็ดกับแตงกวา) แต่พบว่าสมัยนั้นมีปัญหาเรื่องท้องเสียบ่อย ๆ ไม่เคยสังเกตว่า



๖ 

อาการท่ีเกิดข้ึนในช่วงหลังมีความเก่ียวข้องกับอาหารท่ีฉันหรือไม่ อาการปวดหนุ่ยท่ีเกิดข้ึนหากไม่ได้นอนหลังฉัน
อาหาร เกิดหลังจากท่ีผ่าตัด carotid artery หากได้นอนแล้ว หลังจากนั้นจะทําอะไรก็ได้โดยไม่มีอาการอะไร ซ่ึง
ส่วนมากจะถึงดึก 
 

ประวัติอดีต : 
� เคยเป็นวัณโรคปอด 
� สมัยอยู่วัดพิเรนทร์ อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีไอน้ําประสานทอง 
� มีประวัติแพ้ (hypersensitive bronchi) แต่ทดสอบ (หลายโรงพยาบาล) แล้วไม่พบว่าแพ้อะไร 
� เป็นต้อหิน 
� ผ่าตัดถุงน้ําดี ประมาณปีพ.ศ.๒๕๔๖ 
� ผ่าตัด mastoid ๒ ครั้ง ประมาณปีพ.ศ.๒๕๐๙ และ ๒๕๒๕ 
 

สรุป อาการท่ีเกิดข้ึนล้วนมีความเก่ียวข้องกับความพิการของธาตุลมและธาตุไฟ และจากประวัติท่ีเป็นมานาน น่าจะ
ส่งผลกระทบต่อธาตุน้ําและธาตุดินบ้าง 
 

การวินิจฉัยโรค 
� ตามตรีธาตุสมุฏฐาน วาตะปิตตะพิการ 
� ตามธาตุท้ังส่ี ธาตุไฟพิการ (ปริณามัคคีพิการ) ธาตุลมพิการ (อังคมังคานุสารีวาตาพิการ) 
� ตามเบญจอินทรีย์ กายโรโค (อันตะโรโค) 
� ตามหมอสมมุติ (ยังไม่สามารถสรุปได้ เท่าท่ีสืบค้นมีอาการบางส่วนเทียบเคียงได้กับใกล้เคียงกับกษัยปลวก) 
 

แนวทางการรักษา เนื่องจากมีอาการมานาน ความพิการของธาตุลมและธาตุไฟ น่าจะส่งผลกระทบต่อธาตุน้ําและธาตุ
ดินซ่ึงเป็นโครงสร้างของร่างกายด้วย จึงควรปรับธาตุท้ังสี่ให้บริบูรณ์ สําหรับความพิการของธาตุลมและธาตุไฟรักษาได้
ด้วยยาสมุนไพรและอาหารท่ีมีรสสุขุม ร้อน หรือการรักษาด้วยการทําหัตถการ เช่น การนวด การประคบสมุนไพร การ
อบไอน้ําสมุนไพร ห้ามรับประทานยาสมุนไพรและอาหารท่ีมีรสเย็น หรืออยู่ในท่ีอากาศเย็นนาน ๆ เพราะแสลงธาตุลม
และไฟ 
� การรักษาด้วยยาสมุนไพร 

• ตํารับยาปรับธาตุ เช่น ยาเบญจกูล ยาวัฒนะ  
• ตํารับยาหอมท่ีมีรสสุขุมเพ่ือแก้สมุฏฐานธาตุลม ได้แก่ หอมบํารุงหัวใจ หอมเทพจิตร หอมทิพโอสถ หอมเนาว

โกฐ หอมอินทรจักร 
• ยาต้มตํารับท่ีมีรสสุขุม ร้อน ท่ีมีสรรพคุณปรับธาตุ แก้สมุฏฐานธาตุลมและธาตุไฟ ประกอบด้วย เบญจกูล โกฐ 

เทียน สมุลแว้ง กฤษณา ขอนดอก กระลําพัก ชลูด อบเชย กระวาน กานพลู ขม้ิน ไพล เป็นต้น ต้มรับประทาน
ครั้งละครึ่งแก้ว ๓ เวลาก่อนอาหาร  หากตรวจร่างกายพบว่าเส้นตึง อาจเพ่ิมยาท่ีมีสรรพคุณคลายเส้นด้วย เชน่ 
เถาวัลย์เปรียง เถาเอ็นอ่อน โคคลาน 

� การรักษาด้วยหัตถการ เพ่ือช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลม เช่น การนวด การประคบสมุนไพร การ
อบไอน้ําสมุนไพร 



๗ 

ภาคผนวก 
 

หลักการสําคัญของการแพทย์แผนไทย :  
ในการทําเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย หลักการสําคัญซ่ึงระบุไว้ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยซ่ึงแพทย์แผนไทย

จะต้องนํามาประยุกต์ใช้ คือ หลักการท่ีกล่าวไว้ในตําราเวชศึกษาว่า แพทย์ผู้ทําการรักษาจะต้องรู้กิจ ๔ ประการ คือ รู้
ท่ีตั้งท่ีแรกเกิดของโรค รู้จักชื่อโรค รู้จักยาสําหรับแก้โรค และรู้ว่ายาอย่างใดจะควรแก้โรคชนิดใด สําหรับความรู้พ้ืนท่ี
สําคัญท่ีจะทําให้เกิดความเข้าใจกิจข้อท่ี ๑ และ ๒ นั้น คือการเรียนรู้เรื่องธาตุและสมุฏฐานของโรค 

ความรู้เรื่องธาตุ และความสัมพันธ์ของธาตุในภาวะปกติและผิดปกติ คัมภีร์และตําราสําคัญท่ีอธิบายหลักการ
เรื่องธาตุคือ คัมภีร์ประถมจินดา คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ คัมภีร์ธาตุวิภังค์ ตําราเวช
ศึกษา และคัมภีร์วิสุทธมรรค สาระสําคัญกล่าวถึงองค์ประกอบของชีวิตว่า มนุษย์ท่ีสมบูรณ์จะต้องประกอบด้วย ๒ 
ส่วนคือรูปธรรมและนามธรรม หรือเรียกสั้น ๆ ว่า รูปและนาม รูปเป็นส่วนของร่างกาย ประกอบข้ึนจากธาตุท้ัง ๔ คือ 
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุ (หรือธาตุดิน น้ํา ลม ไฟตามลําดับ) นามคือส่วนของจิต มี ๔ ลักษณะ ได้แก่ 
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ  รูป ๑ นาม ๔ รวมเรียกว่า ขันธ์ ๕  

ธาตุท้ัง ๔ เป็นส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์และสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม โลก และจักรวาล นอกจาก
ธาตุท้ัง ๔ ท่ีกล่าวมาข้างต้น คัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าร่างกายมนุษย์ยังประกอบด้วยอากาศธาตุ คือธาตุช่องว่าง เป็น
ธาตุท่ีสัมผัสไม่ได้ เช่น ช่องหู ช่องจมูก ช่องปาก ช่องทวารหนัก ช่องทวารเบา เป็นต้น  

คัมภีร์วรโยคสารและคัมภีร์วิสุทธิมรรค กล่าวถึงลักษณะอันเป็นธรรมชาติของธาตุท้ัง ๔ ไว้ตรงกันเป็นส่วนใหญ่ 
ว่ามีลักษณะและหน้าท่ีดังนี้ 

� ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) คือธรรมชาติท่ีทรงภาวะแข็ง หยาบ กระด้างท่ีมีอยู่ในร่างกาย  
• ปฐวีธาตุมีความแข็งเป็นลักษณะ มีการทรงอยู่เป็นหน้าท่ี เป็นท่ีอาศัยเป็นท่ีตั้งของธาตุอ่ืนๆ รวมกัน ให้

ทรงรูปร่างไว้ในร่างกาย เป็นโครงสร้างของร่างกาย 
• ปฐวีธาตุ มีความแข็งเป็นลักษณะ เพราะว่าถ้านําไปเทียบกับธาตุอ่ืนแล้ว ธาตุดินมีสภาพแข็งกว่าธาตุอ่ืน 

นอกจากปฐวีธาตุแล้วธาตุอ่ืนๆ ไม่สามารถทําให้ความแข็งหรือความอ่อนปรากฏข้ึนแก่การสัมผัสถูกต้อง
ได้ วัตถุใดมีปฐวีธาตุมากก็แข็งมาก วัตถุใดมีปฐวีธาตุน้อยก็แข็งน้อย จึงรู้สึกว่าอ่อน 

• ปฐวีธาตุเป็นธาตุท่ีเป็นท่ีอาศัย เป็นท่ีตั้งของธาตุอ่ืนๆ เปรียบเหมือนพ้ืนแผ่นดินอันเป็นท่ีอาศัยเป็นท่ีตั้ง
แห่งสิ่งท่ีมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตท้ังปวง  

� อาโปธาตุ (ธาตุน้ํา) คือธรรมชาติท่ีทรงภาวะการเกาะกุม และการไหลท่ีมีอยู่ในร่างกาย 
• อาโปธาตุมีความเหลว มีความเอิบอาบเป็นลักษณะ ช่วยเพ่ิมพูนธาตุอ่ืนทําให้ชุ่มชื่นซึมซาบไปในสรีระ 
• อาโปธาตุถ้ามีจํานวนมากในวัตถุใดทําให้วัตถุเหลวมากจนถึงกับไหลได้ ถ้าวัตถุใดมีอาโปธาตุพอสมควร

ทําให้วัตถุนั้นอ่อนลงและเหลวมากข้ึน ถ้าวัตถุใดมีอาโปธาตุน้อยวัตถุนั้นจะแข็ง 
• เม่ืออาโปธาตุถูกความร้อนทําให้ไหล แต่ถ้าอาโปธาตุถูกความเย็นทําให้เกาะกุม เช่น ข้ีผึ้งเม่ือถูกความ

ร้อนก็จะเหลวจนไหลได้ เม่ือเย็นแล้วก็จะกลับแข็งตัวตามเดิม หรือน้ําแข็งเม่ือถูกความร้อนก็ละลายและ
ไหล เม่ือเย็นจัดก็จะจับกันเป็นก้อนน้ําแข็ง 



๘ 

• อาโปธาตุเป็นธาตุท่ีเป็นเครื่องสมาน เป็นเครื่องเกาะกุม เกาะเก่ียวรูปท้ังหลายท่ีเกิดร่วมด้วยให้รวมกัน
อยู่ได้ ไม่ให้กระจัดกระจายไป เหมือนดังน้ําผึ้งท่ีประสมกับยาผงเพ่ือประสานให้ปั้นติดกันเป็นก้อนเป็นยา
ลูกกลอนได้ฉะนั้น     

� วาโยธาตุ (ธาตุลม) คือธรรมชาติท่ีทรงภาวะการเคร่งตึง และการไหวท่ีมีอยู่ในร่างกาย  
• วาโยธาตุมีความเคลื่อนไหว และการพยุงไว้เป็นลักษณะ แล่นไปตามอวัยวะใหญ่น้อยในสรีระ 
• วาโยธาตุเป็นธาตุท่ีมีความสําคัญมากแก่บุคคลท่ีมีวิญญาณ เพราะถ้าไม่มีลมหายใจก็ตาย  และธาตุลมนี้

ทําให้ไหววาจาไหวกายได้ ถ้าไหววาจาไหวกายดีมีประโยชน์ก็เป็นบุญเป็นกุศล  ให้ผลเป็นสุข ถ้าไหว
วาจาไหวกายชั่วมีโทษก็เป็นบาปเป็นอกุศล ให้ผลเป็นทุกข์   

� เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) คือธรรมชาติท่ีทรงภาวะการสุกงอมและความอบอุ่นท่ีมีอยู่ในร่างกาย   
• เตโชธาตุมีความร้อนเป็นลักษณะ มีอาการเป็นไออุ่น ยังของท่ีกินเข้าไปด่ืมเข้าไปให้ย่อยได้ 
• เตโชธาตุแม้จะเป็นธาตุท่ีต้องอาศัยสัมพันธ์กับธาตุอ่ืนๆก็ตาม แต่ว่ามีประสิทธิภาพเหนือธาตุอ่ืน บุคคล

ท้ังหลายอายุจะยืนหรือไม่ก็เพราะเตโชธาตุ เช่น สันตัปปัคคี ให้ความอบอุ่นไม่พอ ปริณามัคคีไม่พอย่อย
อาหาร เพียงเท่านี้บุคคลท้ังหลายก็ดํารงชีวิตอยู่ไม่ได้แล้ว 

มนุษย์แต่ละคนจะมีสัดส่วนของธาตุท้ัง ๔ ไม่เท่ากัน มีธาตุใดธาตุหนึ่งเป็นใหญ่เรียกว่าธาตุเจ้าเรือน ธรรมชาติ
และสรรพสิ่งท้ังหลายท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์และมีอิทธิพลต่อตัวมนุษย์ก็ประกอบข้ึนจากธาตุเหล่านี้เหมือนกัน เช่น 

• ฤดูกาล ในแต่ละช่วงเวลาของปีจะมีลักษณะแตกต่างกันเนื่องจากอิทธิพลของธาตุต่างกัน เช่น ฤดูฝนมี
อิทธิพลของธาตุลม ฤดูร้อนมีอิทธิพลของธาตุไฟ  

• กาล ในแต่ละช่วงเวลาของวันจะมีลักษณะแตกต่างกันเนื่องจากอิทธิพลของธาตุต่างกัน เช่น ช่วง
กลางวันเป็นช่วงเวลาท่ีมีความร้อนเนื่องจากอิทธิพลของธาตุไฟ ช่วงหัวคํ่าเป็นช่วงเวลาท่ีมีลมพัดเย็น
สบายเนื่องจากอิทธิพลของธาตุลม  

• ภูมิประเทศ ท้องถ่ินต่าง ๆ ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกันเนื่องจากอิทธิพลของธาตุต่างกัน เช่น 
ภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงจัดเป็นประเทศร้อนเนื่องจากอิทธิพลของธาตุไฟ 

• ดวงดาวในจักรวาล ในทางการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าดวงดาวต่าง ๆ มีองค์ประกอบของธาตุไม่เท่ากัน 
เช่น ธาตุประจําดาวพฤหัสบดีเป็นธาตุดิน  ดาวพุธและดาวศุกร์เป็นธาตุน้ํา ธาตุประจําหมู่ดาวราศีเมษ 
สิงห์ และธนู เป็นธาตุไฟ 

ธาตุท้ัง ๔ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์มีความสัมพันธ์ในภาวะปกติและภาวะท่ีผิดปกติดังแสดงในภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



๙ 

สมุฏฐานของโรค มนุษย์ซ่ึงอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีอิทธิพลต่อธาตุใน
ร่างกายของมนุษย์นั้น มนุษย์ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพ่ือรักษาให้ธาตุท้ัง ๔ ในร่างกายให้
อยู่ในสมดุลและเป็นปกติ หากร่างกายปรับเปลี่ยนไม่ได้หรือเป็นเหตุรุนแรงทําให้ธาตุมีความผิดปกติก็จะเกิดเป็นโรคข้ึน  

สําหรับเหตุของโรคหรือท่ีตั้งท่ีเกิดของโรค ในทางการแพทย์แผนไทยใช้คําว่าสมุฏฐานของโรค ในคัมภีร์ไม่ได้
จําแนกชัดเจนอย่างเช่นการแพทย์แผนปัจจุบัน ซ่ึงแบ่งเหตุของโรคเป็นหลายกลุ่ม ท่ีสําคัญคือความผิดปกติของ
พันธุกรรม เชื้อโรค สารเคมี รังสี และอุบัติเหตุ (อันตราย) เชิงกล  

ในทางการแพทย์แผนไทย ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อร่างกายหรือเป็นเหตุให้เกิดโรคท่ีกล่าวไว้ในคัมภีร์ต่าง ๆ อาจ
จําแนกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 

� ปัจจัยภายในร่างกาย ได้แก่ ความผิดปกติของธาตุ อายุ อารมณ์ และพฤติกรรม 
� ปัจจัยภายนอกร่างกาย ได้แก่ ฤดูกาล กาลเวลา ภูมิประเทศ 
นอกจากนั้นยังมีเหตุแห่งโรคท่ีกล่าวไว้ในคัมภีร์ เช่น กิมิชาติ (หนอนพยาธิ) โอปักมิกโรค (โรคท่ีเกิดจากถูกทุบ

ถองโบยตี) อุปปาติกะโรค  (โรคท่ีเกิดข้ึนเอง โรคท่ีลอยมาตามอากาศ) โรคโบราณกรรม (โรคท่ีเกิดจากกรรม) โรคท่ี
เกิดจากพฤติกรรมหรือมูลเหตุของโรค 

 

วิเคราะห์ข้อมูลอาพาธตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย :  
หากวิเคราะห์อาการอาพาธท้ังหมด อาจอธิบายเชื่อมโยงให้เป็นเหตุเป็นผลตามความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ดัง
แสดงในแผนภูมิ หน้า ๑๑ 
� อาการต้องนอนพักหลังรับประทานอาหาร โดยปกติหลังรับประทานอาหาร คนท่ัวไปอาจมีความรู้สึก “หนังท้อง

ตึง หนังตาหย่อน” เนื่องจากอาหารท่ีรับประทานอาหารเข้าไปประกอบด้วยธาตุท้ัง ๔ จะถูกไฟปริณามัคคีย่อยเผา
ผลาญ ไฟปริณามัคคีท่ีเพ่ิม (กําเริบ) ข้ึน จะทําให้ไฟสันตัปปัคคี (ไฟอุ่นกาย) หย่อนลง ส่งผลต่อธาตุลมในร่างกายให้
หย่อนตาม ดังนั้นหลังรับประทานอาหาร ไฟสันตัปปัคคีซ่ึงทําหน้าท่ีกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนก็จะอ่อนกําลังลง 
ส่งผลให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนน้อยลงด้วย การเคลื่อนไหวของร่างกายซ่ึงต้องอาศัยการทํางานของธาตุลม จึง
ลดลง ทําให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะอยากนอนพัก และเม่ือได้นอนพัก ร่างกายก็จะปรับสมดุลของธาตุลมและธาตุไฟได้ 
ถ้าร่างกายปรับได้ดีก็จะหลับได้ดี 

หากในช่วงหลังรับประทานอาหาร ไม่ได้นอนหรือต้องทํากิจกรรมท่ีต้องใช้สมอง เช่น อ่านหนังสือ กิจกรรมท่ี
ทําจะเป็นมูลเหตุกระตุ้นให้ธาตุลมและธาตุไฟท่ีควรจะค่อย ๆ ปรับเข้าสู่สมดุลกลับกําเริบข้ึน หากร่างกายไม่
สามารถปรับการเปลี่ยนแปลงให้เข้าสู่สมดุลใหม่ได้ อาจเกิดความผิดปกติข้ึน เช่น ในกรณีนี้ทําให้เกิดอาการ “ปวด
หนุ่ยหน้าผากซ้าย” อาการดังกล่าวอธิบายได้ว่าเป็นเรื่องของภาวะธาตุลมท่ีติดขัดในสมอง ลมท่ีค่ังค้างบริเวณใดก็
จะทําให้มีอาการปวดตึงท่ีบริเวณนั้น สมองท่ีไม่สามารถปรับสมดุลได้ จึงนอนไม่หลับ 

การนอนในท่าศีรษะต่ําแล้วหลับได้เร็วนั้น เนื่องจากเป็นท่าท่ีช่วยให้เลือดลมไหลเวียนไปท่ีศีรษะได้ง่ายข้ึน 
ไม่ต้องอาศัยแรงดันของลมจากด้านล่าง เลือดจะนําพาไฟธาตุไปด้วย ทําให้ลมท่ีติดขัดอยู่บริเวณศีรษะคลายตัว 
และไหลเวียนไปตามช่องทางเดินของลมได้สะดวกข้ึน ทําให้อาการปวดตึงคลายลง และหลับได้ 

� อาการสมองด้าน สมองแห้ง การพูดแบบใช้สมองต้องใช้พลังงานมาก เป็นมูลเหตุกระตุ้นธาตุลมและธาตุไฟให้
ทํางานมากข้ึน โดยเฉพาะในส่วนของสมอง ในภาวะท่ีร่างกายเป็นปกติ การไหลเวียนของเลือดลมจะเป็นไปตามท่ี
ร่างกายต้องการ หรือปรับสมดุลได้ในภายหลัง แต่สําหรับในกรณีนี้ เกิดอาการหลังพูด ๒-๓ วันหมายความว่า 



๑๐ 

ร่างกายไม่น่าจะปรับสมดุลของธาตุลมและธาตุไฟได้ อาการสมองด้าน สมองแห้ง น่าจะอธิบายได้ว่าเป็นเรื่องของ
ธาตุไฟกําเริบค่ังค้างอยู่ เพราะธาตุไฟมีบทบาททําให้ร่างกายและสมองต่ืนตัว ธาตุไฟท่ีค่ังค้างจะทําให้สมองมีการ
ต่ืนตัว สมองท่ีไม่สามารถปรับสมดุลได้ จึงนอนไม่หลับ 

การพูดแบบถนอมปอด น่าจะอธิบายได้ว่าทําให้ธาตุลมติดขัด ทําให้ธาตุไฟหย่อนเพราะไม่มีธาตุลมคอยช่วย
หนุนเสริม เม่ือเลือดลมท่ีติดขัดจึงทําให้เกิดอาการสมองด้าน 

� อาการสมองสะบัด น่าจะอธิบายได้ว่าเป็นความพยายามของร่างกายท่ีจะปรับสมดุลของธาตุลมให้ไหลเวียนสะดวก
ข้ึน เพราะธาตุลมมีบทบาททําให้ร่างกายเคลื่อนไหว ถ้าลมติดขัด ร่างกายจะมีอาการปวดตึงหรืออ่อนล้า ดังนั้น
ร่างกายจึงพยายามเพ่ิมให้ธาตุลมมีมากข้ึน โดยการสะบัดเพ่ือเปิดทางเดินของเลือดลม เม่ือมีอาการ “ปวดหนุ่ย
หน้าผากซ้าย” หรือ “สมองด้าน สมองแห้ง” ซ่ึงเป็นอาการท่ีเลือดลมติดขัด การสะบัดจึงน่าจะอธิบายได้ว่าเพ่ือให้
เกิดสมดุลของธาตุลมกับธาตุไฟ ถ้าปรับได้อาการก็จะดีข้ึน   

� อาการไอ เจ็บระบม และแน่นหน้าอก เป็นอาการท่ีบ่งว่ามีการติดขัดของลมในทางเดินหายใจ (อัสสาสะปัสสาสะ
วาตา) ช่วงท่ีมีอาการไอมากแต่ยังมีแรงไม่รู้สึกเหนื่อย เพราะกําลังธาตุลมยังมีบริบูรณ์ดีอยู่ การไม่ไอหลังจากท่ีไอมา
มากแล้วเป็นอาการของธาตุลมหย่อนหรือพิการไป ธาตุลมมีกําลังไม่พอ เม่ือต้องพูด (บรรยายธรรม) นาน 
หมายความว่าต้องใช้สมองมากด้วย ซ่ึงเป็นมูลเหตุกระตุ้นธาตุลมและธาตุไฟ ดังนั้นหากมีความบกพร่องของการ
ปรับสมดุลธาตุเป็นพ้ืนฐานแล้ว หากมีธาตุลมพิการ อาจทําให้มีการติดขัดของลมในทางเดินหายใจ เกิดอาการไอ 
หรืออาจส่งผลให้เกิดการติดขัดของลมในทางเดินอ่ืน ๆ ก็จะเกิดอาการปวดได้ เช่น ในกรณีนี้เกิดอาการเจ็บระบม
หน้าอก แน่นหน้าอก หรือเจ็บระบมกว้าง ๆ ส่วนอาการแน่นทุเลาลงด้วยการยืน เดิน ทํากิจกรรมต่าง ๆ นั้น เป็น
เพราะการยืน เดิน หรือทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นธาตุลมและธาตุไฟ ดังนั้นจะช่วยผ่อนคลายลมท่ีติดขัดไป
ได้บ้าง เม่ือกลับมานั่งเพ่ือฉันยาเจ็บระบมข้ึนมาใหม่ เพราะเม่ืออยู่ในท่านั่ง การเดินของเลือดลมจะไม่สะดวกเท่าท่า
ยืนและเดิน 

� ถ่ายคล่อง สมองม่อย การถ่ายทําให้เสียธาตุท้ัง ๔ โดยเฉพาะธาตุลม การถ่ายเพียงครั้งเดียวเกิดปัญหาสมองม่อย 
นั้นน่าจะบ่งว่าร่างกายอ่อนแอไม่สามารถปรับสมดุลให้กลับคืนมาได้ การถ่ายทําให้กําลังธาตุลมในร่างกายน้อยลง มี
กําลังไม่พอในการดันเลือดให้ไปเลี้ยงตามร่างกายโดยเฉพาะสมอง ซ่ึงอยู่ส่วนบนของร่างกาย เกิดอาการสมองม่อย
ข้ึน และทําให้ใช้สมองยาก การใช้สมองคือการทํางานของธาตุไฟ หากมีความผิดปกติของธาตุลม ก็จะมีปัญหาธาตุ
ไฟด้วย 

� ประวัติอดีตท่ีเป็นวัณโรคปอด และเคยสูดควันน้ําประสานทองหลายสิบปีตอนอยู่วัดพิเรนทร์ และผล scan พบว่า
เนื้อปอดบางส่วนเป็นแผลเป็น นั้นน่าจะอธิบายว่ามีผลเป็นปัจจัยของความเจ็บป่วย เพราะปอด เป็นอวัยวะท่ี
เก่ียวกับธาตุลม คือ ลมอัสสาสะปัสสาสะ ลมนี้เป็นต้นของลมต่าง ๆ ในร่างกาย ส่วนหัวใจ (หทัยวัตถุ) เป็นอวัยวะ
ท่ีเก่ียวกับธาตุลม คือ หทัยวาตะ (ลมพัดในหัวใจ) ซ่ึง เป็นต้นของลมสุมนา (ลมในเส้น) และอังคมังคานุสารีวาตา 
(ลมพัดท่ัวร่างกาย) ถ้าปอดและหัวใจไม่แข็งแรงร่างกายจะมีปัญหาเก่ียวกับธาตุลม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อธาตุ
ไฟและธาตุอ่ืน ๆ ตามมา 

 
 


