
ประเภท    เรื่องเล่า  
ชื่อเรื่อง    มวลความสุข 

ผู้น าเสนอ    นางสาวกูนูรไอณี  พระพิทักษ์  นักวิชาการสาธารณสุข งานเวชปฏิบัติครอบครัว 
“ความไม่มีโรค คือ ลาภอันประเสริฐ” ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายๆท่านคงเคยได้ยินประโยคนี้มาบ่อยครั้ง

แล้ว แต่จะมีสักกี่ท่านที่ได้ลาภอันประเสริฐจากการไม่มีโรค และจะดีแค่ไหนหากเราได้เพ่ิมโอกาสของผู้ที่จะ

ได้รับลาภอันประเสริฐนั่นเพ่ิมขึ้น โดยผ่านกระบวนการส่งเสริม และป้องกันโรค เฉกเช่นเดียวกับเจตนารมณ์

ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลตากใบที่ เปรียบดั่งด่านหน้าของ

โรงพยาบาลที่เน้นงานส่งเสริม และป้องกันโรค ก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้ามารับการรักษา เพราะแน่นอนว่าการสร้าง

สุขภาพที่ดีย่อมดีกว่าการซ่อมสุขภาพ ฉะนั่นหลากหลายงานของกลุ่มงานเวชฯจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและ

ป้องกันโรค โดยผ่านกิจกรรมต่างๆหนึ่งในกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมและป้องกันโรค คือ กิจกรรม

“มัสยิด 7 สีเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรค” 

หลายๆท่านที่ได้ยิน อาจจะมีเครื่องหมายค าถามอยู่ในหัว และตั้งข้อสงสัยอยู่ว่าคืออะไร แต่บางท่าน

อาจจะร้อง “อ๋อ” เลยก็เป็นได้ เพราะบางท่านอาจจะเคยผ่านหูมาบ้างนั้นข้าพเจ้าจะคลายข้อสงสัยกันเลย

ดีกว่า “มัสยิด 7 สีเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรค”เป็นเครื่องมือในการประเมินระดับความรุนแรงของโรคความดันโลหิต

สูง และโรคเบาหวาน จะมีการตรวจระดับความดันโลหิต และระดับน้้าตาลในเลือด โดยอาศัยกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแต่หลายๆคนอาจจะตั้งค้าถามว่า เอ๊ะ..แล้วต่างอะไรกับ “ปิงปองจราจรชีวิต 7 
สี” ซึ่งความจริงก็ใช้เกณฑ์เดียวกันในการประเมิน แต่อาจจะแตกต่างกันที่รูปแบบ และกระบวนการด้าเนินการ
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ซึ่งใช้สัญลักษณ์ของมัสยิดเป็นสื่อในการด้าเนินการ เพ่ือให้เข้ากับวิถีชีวิต
ของชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม 100 %เพราะในฮะดิษได้กล่าวว่า “ผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งย่อมดีกว่าและเป็นที่
รักของอัลลอฮยิ่งกว่าผู้ที่อ่อนแอ”โดยเครื่องมือมัสยิด 7 สีนี้นอกจากมีความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์แล้ว ยังเป็น
อีกเครื่องมือหนึ่งที่เสริมสร้างความเข้าใจในความรุนแรงของโรคไม่ว่าการใช้สีมัสยิดเป็นสื่อ “สีขาวย่อมดีกว่าสี
ด้า”รูปใบหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึก เพราะผู้สูงอายุบางรายไม่เข้าใจภาษาไทย ไม่เข้าใจตัวเลข 
รูปภาพและสีที่เป็นสัญลักษณ์จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ และความตระหนักของผู้สูงอายุที่มีต่อโรคได้ 
ซึ่งส่งผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมจากผู้สูงอายุที่เคยอยู่ในระดับวิกฤติ (สีแดง) มาอยู่ระดับเสี่ยง (สีเขียว
อ่อน) โดยอาศัยกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออกก้าลังกาย การบริโภคอาหาร 
รวมถึงการดูแลสุขภาพจิตด้วยเช่นกัน 

วันนี้เป็นวันศุกร์แรกของเดือนข้าพเจ้ามีภารกิจส้าคัญเฉกเช่นวันศุกร์แรกของทุกเดือนที่ผ่านมา คือ 
การจัดกิจกรรม“มัสยิด 7 สีเปลี่ยนชีวิต พิชิตโรค” ในชุมชนแห่งหนึ่งในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลตากใบ 

ด้วยรูปแบบของกิจกรรมสิ่งหนึ่งที่ส าคัญไม่แตกต่างจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ นั่นคือการคัดกรอง

สุขภาพ เพราะทุกเดือนที่ท ากิจกรรมจะต้องมีการตรวจระดับความดันโลหิต และระดับน้ าตาลในเลือด เพ่ือ



ติดตามและประเมินอาการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นช่วงเวลา “เช้าตรู่ๆๆๆๆ” 

หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าท าไมถึงต้องลากเสียงเช่นนี้ ข้าพเจ้าจะแถลงไข  ณ บัดนี้ ลองท่านย้อนนึกถึง

ช่วงเวลาที่ดีท่ีสุดของการนอน หลายท่านอาจจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคงเป็นช่วงเวลาเช้าตรู่ ในช่วงเวลา

ที่ความมืดมนของกลางคืนค่อยๆมลายหายไป กลายเป็นแสงอันอบอุ่นของพระอาทิตย์มาแทนที่ถือเป็น

ช่วงเวลาที่ดีสุดของการได้นอนใต้ผ้าห่มอุ่นๆบวกกับอากาศเย็นในช่วงเช้าตรู่ มันเป็นรู้สึกสบายอย่างบอกไม่ถูก

กันเลยทีเดียว กริ้งๆๆๆแต่ความสุนทรีย์ดังกล่าวจบลงด้วยเสียงนาฬิกาปลุกที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ ตั้งแต่หัวค่ า 

ตอนนี้เวลา ตี 4 ครึ่ง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าต้องขุดตัวเองออกจากที่นอนอันแสนสบายและผ้าห่มอันแสน

อบอุ่น และตื่นมาเตรียมตัวเพ่ือท าศาสนากิจยามเช้า และเตรียมตัวเพ่ือจัดกิจกรรม “มัสยิด 7 สีเปลี่ยนชีวิต 

พิชิตโรค”ตามท่ีได้นัดหมายกับชุมชนในทุกๆเดือนที่ผ่านมา และนี้เป็นเดือนที่ 10 แล้วของการด าเนินกิจกรรม 

แต่ความรู้สึกที่ต้องขุดตัวเองจากที่นอนก็จะยังคงเป็นเช่นเดิมทุกครั้ง แต่หลังจากขุดตัวเองส าเร็จข้าพเจ้าก็เร่ง

ท าภารกิจส่วนตัวของตนเองให้ทันเวลานัดหมายกับทีมคือ ตี 5.45 หลังจัดสัมภาระเสร็จเรียบร้อย ข้าพเจ้าก็

พร้อมก้าวออกจากห้องเพ่ือไปพบทีมที่ไปจัดกิจกรรมร่วมกัน ส่วนใหญ่เราจะใช้รถจักยานยนต์เป็นพาหนะใน

การเดินทางไปยังชุมชน เพราะสืบเนื่องด้วยชุมชนที่จัดกิจกรรมอยู่ไม่ห่างจากโรงพยาบาลมากนัก และการได้

นั่งรถจักรยานยนต์บนถนนเส้นเล็กๆในหมู่บ้านยามเช้าตรู่ สิ่งที่แรกท่ีเราสัมผัสได้ คือ อากาศบริสุทธิ์ที่สูดเข้าไป

อย่างเต็มปอด เพราะสองข้างทางยังคงเต็มไปด้วยต้นไม้อันเขียวขจีสายลมเย็นๆในยามเช้าที่มากระทบหน้า 

บวกกับเสียงนกและแมลงที่เริ่มออกหากิน สร้างความกระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงได้อย่างไม่น้อยเลย 

หลังจากท่ีได้นอนพักมาตลอดทั้งคืนฉะนั้นช่วงเวลายามเช้า ถือเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นให้ใจเรามีพลังฮึดสู้

กับการลงมือท าอะไรสักอย่าง หนึ่งในนั่นการคือท ากิจกรรมในชุมชนนั่นเอง 

ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาทีก็ถึงสถานที่ที่จัดกิจกรรมแล้ว หลังจากข้าพเจ้าก้าวลงจากรถเสียงแรกที่ได้ยิน 

คือ เสียงการอ่านอัลกรุอาน และตามด้วยภาพตัวมัสยิดมีสีเขียวละมุนบวกกับหลังคาสีน้ าตาลเปลือกไม้ ตัดกับ

แสงแดดอุ่นๆในยามเช้า ชั่งเป็นภาพที่งดงามจริงๆ และเมื่อเดินเข้าไปในบริเวณมัสยิดก็จะได้ยินประโยคที่เรา

คุ้นชินทุกครั้งที่เราได้มาถึง นั่นคือ “บอมอมาฆีเดาะๆ”(หมอมาแล้วๆ) ตามด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจ เสียงพูดคุย

ทักทายและเสียงหัวเราะของเมาะๆระหว่างที่นั่งคอยทีมของข้าพเจ้า เพราะหลังจากประกอบศาสนกิจในยาม

เช้าตรู่เสร็จที่มัสยิดเมาะๆก็จะนั่งคอยเพ่ือเตรียมตัวตรวจวัดความดันโลหิต และเตรียมตัวเจาะน้ าตาลในเลือด 

หลังจากที่แต่ละคนจะต้องอดอาหารกว่า 8 ชั่วโมง และนี้คงเป็นการเฉลยข้อสงสัยได้ไม่ยากว่าท าไมข้าพเจ้า

ต้องตื่นเช้าเช่นนี้ หลังจากทักทายด้วยการสลามเรียบร้อย ทีมข้าพเจ้าก็เตรียมอุปกรณ์เพ่ือตรวจวัดความดัน

โลหิต และเจาะน้ าตาลในเลือด หลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อย เมาะๆจะมีกระดาษใบเล็กๆใบหนึ่งซึ่งจะมีผลการ

ตรวจของตนเอง โดยส าหรับผู้สูงอายุที่มีความสามารถติดแผ่นกระดาษมัสยิด 7 สี เองได้ก็จะให้ติดเอง แต่



ส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกในการติดจะมีอสม.เป็นพ่ีเลี้ยงคอยช่วยเหลือกัน หลังจากตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมาะๆก็จะแยกย้ายกินอาหารเช้าร่วมกัน บางก็จัดกลุ่มสนทนาพูดคุยถึงระดับสีมัสยิดของตนเองกับเพ่ือนๆว่ า

ต่างกันไหม บางก็พูดคุยสัพเพเหระถามสารทุกข์สุขดิบกันไปจนถึงเวลาประมาณ 8 โมง ทุกคนจะรวมตัวกันอีก

ครั้ง “Gikalau kita senang lah teput tagan” (หากว่าเราก าลังสบายจนตบมือพลัน)เมื่อเสียงบทเพลงนี้

ขึ้นมาทุกคนก็พร้อมเพรียงกันตบมือ ถือเป็นสัญญาณในการเรียกความพร้อมได้อย่างดีกันเลยทีเดียวหลังจาก
กิจกรรมนันทนาการเสร็จสิ้นก็จะเริ่มต้นด้วยบทเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามกิจกรรมมัสยิด 7 สี เปลี่ยน ชีวิตพิชิตโรค ใครดีขึ้นหรือท้าดีเราก็ยกย่องพร้อมชื่นชม แต่ส้าหรับใครที่ไม่ดี
ขึ้นหรือแย่ลงก็จะให้ก้าลังใจ และเสริมแรงให้ดีขึ้น กิจกรรมก็ด้าเนินไปตามปกติเฉกเช่นเดิม 

หลังจากท้ากิจกรรมเสร็จทีมงานก็เริ่มเก็บข้าวของเพ่ือเดินทางกลับระหว่างที่ข้าพเจ้าก้าลังก้มเก็บของ
อยู่นั่น ก็มีเสียงๆหนึ่งดังขึ้นมาว่า “บอมอๆ”(หมอๆ) นั่นเป็นเสียงของเมาะคนหนึ่งอายุประมาณ 60 ปี รูปร่าง
ผอมสูงที่ร่วมกิจกรรมด้วยเมื่อสักครู่ ก้าลังเดินเข้ามาหาข้าพเจ้าพร้อมรอยยิ้มอันสดใส ข้าพเจ้าเลยถามเมาะ
ด้วยภาษามลายูว่า “อาดอกาปอเมาะ” (มีอะไรหรือเปล่าเมาะ) เมาะก็ตอบกลับมาเป็นภาษามลายูพร้อม
รอยยิ้มที่เปี่ยมสุขว่า “เมาะมีเรื่องจะบอกเมื่อวานเมาะไปโรงพยาบาลไปรับยาปกติของเมาะนี้แหละ แต่ที่ไม่
ปกติคือความดันโลหิตของเมาะลดลง” ข้าพเจ้าก็ยิ้มและพยักหน้ารับ เพราะจ้าได้ว่าตอนเข้าร่วมกิจกรรมครั้ง
แรกเมาะท่านนี้มีระดับความดันโลหิตที่สูงมากประมาณ 200 กว่า ซึ่งอยู่ในกลุ่มสีแดงบวกกับอาการที่เวียนหัว 
ปวดต้นคอ จนท้าให้พ่ีพยาบาลต้องท้าใบส่งตัวเพื่อไปพบแพทย์ทันทีท่ีโรงพยาบาล แต่มาวันนี้เมาะกลับเล่าสิ่งที่
เราคนท้างานฟังแล้วเพ่ิมพลังได้อย่างดีว่า “หมอใหญ่ลดยาให้เมาะด้วยนะ หมอใหญ่ชมด้วยว่าความดันดีขึ้น 
และถามต่อด้วยว่าไปท้าอะไรมา”ข้าพเจ้าเลยถามเมาะต่อว่า “เพราะอะไรหรอเมาะ”เมาะตอบเพราะรอยยิ้มที่
แสนภูมิใจว่า “ก็มาท้ากิจกรรมที่มัสยิดกับบอมอทุกเดือนไง 555”  ตามด้วยเสียงหัวเราะอันชอบใจของเมาะ 
ข้าพเจ้าจึงเข้าไปจับมือเมาะพร้อมพูดว่า “ดีแล้วเมาะท้าต่อไปนะ” ยังไม่ทันจบประโยคก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมา 
“น้องนีๆเก็บของเสร็จยังพ่ีไปรอที่รถนะ” เสียงนั่นคือเสียงพ่ีพยาบาลที่มาท้ากิจกรรมด้วยกัน พอข้าพเจ้าก้มดู
เวลาที่นาฬิกาข้อมือพบว่านี้ เป็นเที่ยงกว่าแล้วและบวกกับมีประชุมต่อช่วงบ่ายจ้าเป็นต้องรีบกลับไป
โรงพยาบาล จึงจ้าใจต้องจบบทสนทนากับเมาะเพียงเท่านั่นก่อน โดยท้าการสลามเพ่ือเป็นจากลา ก่อนกลับ
เมาะฝากบอกด้วยว่า “เดือนหน้าค่อยกลับมาเล่าต่อนะบอมอ” ข้าพเจ้าพยักหน้ารับและซ้อนท้ายกลับ
โรงพยาบาล แต่ระหว่างทางข้าพเจ้าก็ได้น้าเรื่องราวดีๆที่เมาะได้เล่าบอกต่อแก่พ่ีพยาบาล ซึ่งสร้างรอยยิ้มได้ไม่
ต่างจากที่ข้าพเจ้าได้รับเมาะเลย แบบนี้คงไม่ผิดหากจะเรียกว่ารอยยิ้มและความสุขของคนท้างาน   1 เดือน
ผ่านไปก็บรรจบอีกครั้งที่ต้องไปท้ากิจกรรมที่ชุมชนของเมาะ แต่เดือนนี้พิเศษกว่าเดือนที่แล้วเพราะเป็นเดือนที่
เราเฝ้ารอจะให้เมาะเอาเรื่องราวดีๆที่เมาะได้ประสบมาถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเมาะๆที่มารวมกิจกรรมในวันนี้ แต่
เวลาก็ล่วงเลยมาสักพักเมาะก็ยังไม่มา ข้าพเจ้าเลยสอบถามอสม.ว่า “เมาะที่คุยกับนีเดือนที่แล้วไม่มาหรอ” ทุก
คนต่างส่ายหน้าอย่างไม่รู้ ข้าพเจ้าเลยตอบกลับไปว่า“ไม่เป็นไร เดี่ยวยังไงเราค่อยไปเยี่ยมเมาะที่บ้านล่ะกัน”
ระหว่างที่พวกเราได้พูดคุยกันอยู่นั่น เมาะคนที่เราก้าลังพูดถึงก็เดินเข้ามาอย่างเร่งรีบพร้อมเอยเป็นภาษามลายู
ว่า “บอมอวันนี้เมาะไม่อยู่นะ เมาะต้องพาลูกไปโรงพยาบาลนรา” ข้าพเจ้าได้ยินก็ตกใจเกรงว่าจะมีอะไร



ร้ายแรงเกิดขึ้นเลยถามเมาะกลับไปเป็นภาษามลายูว่า “ลูกเมาะเป็นอะไรหรือเปล่า” เมาะรีบตอบพร้อม
รอยยิ้มว่า “ไม่ได้เป็นอะไรทีแค่ไปตามหมอนัด” ข้าพเจ้าได้ยินแล้วโล่งใจจึงตอบกลับไปว่า “งั้นเดินทาง
ปลอดภัยนะเมาะ ที่จริงวันนี้ไม่ต้องเดินมาบอกก็ได้นะ สงสารเมาะต้องเดินมาซะเหนื่อยเลย” เมาะตอบกลับมา
ด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุขว่า “ไม่เป็นไรเดือนที่แล้วสัญญากับบอมอแล้วว่าจะมาคุยต่อ กลัวบอมอต้องรอเก้อ” 
ข้าพเจ้าจึงตอบกลับไปว่า “ไม่เป็นไร เดี่ยวยังไงค่อยไปเยี่ยมถึงบ้านเลย”  หลังจากนั่นสองอาทิตย์ทางทีมก็ได้
ลงไปเยี่ยมบ้านเมาะ โดยผ่านการบอกเส้นทางของอสม . ลักษณะบ้านที่เมาะอยู่นั่นเป็นบ้านไม้ยกสูงชั้นเดียว
ประมาณ 1.5 เมตร มีต้นมะม่วงอยู่หน้าบ้าน 2-3 ต้นมีชานบ้านที่ยื่นออกมาเล็กน้อย และมีเปลเด็กที่แขวน
กับข่ือหน้าบ้าน พร้อมเด็กน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มนอนอยู่ในเปลอย่างสบาย ทีมของข้าพเจ้าได้ให้สลามเพ่ือเรียกหา
เมาะ แต่สักพักก็มีสาวน้อยคนหนึ่งนุ่งผ้าโสร่งเดินออกมาจากบ้านพร้อมตอบสลามด้วยรอยยิ้มแล้วถามว่า “บอ
มอมาหาใครเอย” ข้าพเจ้าเลยตอบกลับว่ามาเยี่ยมเมาะ เมาะอยู่ไหมเอย”ระหว่างที่ข้าพเจ้าตอบนั่นเสียงหนึ่งก็
ดังขึ้นมาอีกฟากหนึ่งของบ้านตรงข้าม “บอมออาดอกาปอ” (หมอมีอะไรหรือเปล่า) เสียงนั่นไม่ใช่เสียงใครที่
ไหน เสียงเมาะคนที่ตามหานั่นเอง หลังจากนั่นเราก็ให้เมาะนั่งพักพร้อมพูดคุยกับเมาะว่ามาจากไหน เมาะบอก
ว่าเมาะมาจากการล้างขวดจากบ้านตรงกันข้าม พร้อมชี้นิ้วให้พวกเราได้เห็น ซึ่งเมาะเล่าว่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่ง
ที่มาจุนเจือครอบครัว เพราะเมาะเองยังมีลูกที่พิการอีกหนึ่งคน เมาะเล่าว่าเมาะมีลูกทั้งหมด 6 คน แยกย้าย
กันมีครอบครัวบ้าง บางคนก็ยังด้วยกันท้าให้บ้านหลังนี้มีอยู่รวมกันทั้งหมด 8 คน มีอะไรที่เมาะแบ่งเบาได้เมาะ
ก็จะช่วย เมาะยังเล่าอีกว่าก่อนหน้าจะมีกิจกรรมนี้เมาะเคยหมดสติจนต้องห่ามส่งโรงพยาบาลโดยด่วน ซึ่ง
อาการที่พบคือความดันเมาะสูงมาก หมอเลยให้นอนรอดูอาการที่โรงพยาบาลโดยมีลูกๆเมาะก็ผลัดกันมาเฝ้า 
เมาะยอมรับว่าก่อนหน้านี้เมาะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการกินยา การกินอาหาร และการออกก้าลังกาย แต่หลังจาก
เข้าร่วมกิจกรรมเมาะรู้อะไรมากขึ้น ยาที่เคยขาดตอนนี้กินตามหมอสั่ง ออกก้าลังกายบ้างเช่นช่วงเช้าหลัง
ละหมาดเมาะก็จะเดินรอบบ้าน ที่ส้าคัญที่เมาะจ้าได้ไม่ลืมคือ ต้องกินผักเยอะๆ หลังจากที่บอมอมสอนวันนั้น
เมาะก็กลับไปเล่าให้ลูกๆที่บ้านฟังว่าเมาะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้าง ประจวบเหมาะกับวันนั้นน้องชายเมาะก็มา
เยี่ยมเมาะพอดีเลยได้ฟังด้วย เมาะยังเล่าอีกว่าพอตื่นเช้ามาของอีกวันหลังละหมาดเสร็จ เมาะก็ได้ยินเสียง
น้องชายเรียกจึงเปิดประตูบ้านออกมา สิ่งที่พบสิ่งแรกคือผักบุ้งกองโตที่น้องชายเมาะได้เกี่ยวกลับมาจากที่ทุ่ง
นาเอามาฝากให้เมาะ พร้อมบอกเมาะว่า “เห็นหมอบอกว่าให้กินผักเยอะๆเลยเกี่ยวผักบุ้งมาให้กิน จะได้
แข็งแรงๆเดี่ยวจะเกี่ยวให้ทุกวันนะ”หลังจากวันนั้นทุกเช้าหลังจากเมาะเปิดประตูก็จะเห็นผักต่างๆสลับกันไป
มา มีผักบุ้งบา้งใบบัวบกบ้างมันปูบ้างสลับกันไปมาตามท่ีน้องชายเมาะพอจะหาได้ ท้าให้เมาะได้กินผักที่สดและ
ปลอดสารพิษเกือบทุกวัน เมาะบอกทีมเราว่าเมาะดีใจมากที่เมาะเริ่มแข็งแรง เมื่อก่อนท้างานนิดๆหน่อยๆก็
เหนื่อย ก็เวียนหัว ตอนนี้ดีขึ้นมาก เมื่อก่อนเมาะอยู่สีแดงนะ ตอนนี้เมาะอยู่ สีเขียวแล้วนะ เมาะเล่าอย่าง
ภาคภูมิใจ และที่ส้าคัญเมาะยังแข็งแรงพอที่จะดูแลลูกที่พิการของเมาะด้วย และได้ดูแลหลานที่อยู่ในเปลคนนี้
ด้วยนะ เมาะเล่าอย่างมีความสุข  

นอกจากทีมเราสัมผัสได้ถึงความสุขที่เมาะที่ได้เล่ามาแล้ว ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นรอยยิ้มของลูกสาวเมาะ
ที่นั่งข้างๆยิ้มตามกับทุกประโยคที่เมาะได้ถ่ายทอดออกมาให้ทีมได้ฟังและสิ่งที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนคือ มวล



ความสุขของคนในบ้านหลังเล็กๆหลังนี้ที่อวบอวลไปทุกอณูของตัวบ้านข้าพเจ้ายังเชื่อเสมอว่า มวลความสุข
ของคนในบ้านหลังนี้ คือ “ลาภอันประเสริฐ”ที่ได้มาจากการไม่มีโรคที่แท้จริงนั่นเอง 

 


