
๓๒

กัญชาเทศแทน สามารถช�วยเร�่องการนอนไม�หลับ บรรเทาอาการกระวนกระวาย 
ท�องอืดท�องเฟ�อ เมื่อนำมาใช�กับคนไข�แล�วดีมาก ทำให�คนไข�นอนหลับได�ดีข�้น 

   ส�วนยาสมุนไพรท่ีช�วยลดอาการข�างเคียงจากการเป�นมะเร็ง ท่ีน�าสนใจ 
ได�แก� สารสกัดจากขมิ�นชัน Curcuminoids เป�นตัว antioxidant ต�านอนุมูลอิสระที่ดี
ตัวหน่ึง ป�จจ�บันโรงพยาบาลศิร�ราชกำลังมีการว�จัยกับคนไข�หลังทำคีโมแล�ว สามารถช�วย
ให�คนไข�ฟ��นตัวได�เร็วข�น้ หากผู�ป�วยมีอาการปวด ท�องอืด สามารถนำขมิ�นชันมาประคบ
พอก เผายาที่หน�าท�อง หร�ออาจใช�การฝ�งเข็มช�วยด�วยก็ได�

  (๔) นวดประคบรักษาอีกทางเลือกในการช�วยบรรเทาอาการ
   เจ็บปวดให�ผู�ป�วยมะเร็ง

   ป�จจ�บันนวดไทยกำลังได�รับความนิยมมากข�น้ บางคนท่ีเคยชอบนวด
พอมาเป�นมะเร็งก็มีคนห�ามไม�ให�นวด บอกว�า นวดแล�วจะเป�นการกระจายเซลล�มะเร็ง
ให�ลุกลามเร็วข�้น หลายรายมีอาการลามไปถึงกระดูก ก็ยังอยากจะให�แพทย�แผนไทย
นวดให� หนักยิ�งกว�านั้น ยังเคยมีคนป�วยมะเร็งไปนวดแล�วกระดูกหัก 
   
   อาจารยวันทนีย แพทย�แผนไทยผู�ทำการรักษาผู�ป�วยมะเร็งได�ให�
ความเห็นต�อเร�่องนวดให�ผู�ป�วยมะเร็งว�า ก�อนอื่นต�องแยกประเด็นให�ได�ว�า อาการป�วย
ของคนไข�อยู�ในระยะใด  เป�นต�นว�า ปวดมาก ทรมานมาก แม�ใช�มอร�ฟ�นแล�วก็ยังรู�สึก
ปวดอยู� ซ่ึงระยะน้ีเองจะเป�นระยะท่ีคนไข�ทรมานมากท่ีสุด ปวดไปท่ัวร�างกาย บางทีการ
ที่มีใครสักคนได�สัมผัสตัวคนไข� ไม�ได�หมายความว�า จะไปลดอาการปวดแต�อย�างใด 
หากเป�นเร�่องความรู�สึกมากกว�า
  
   “โดยสวนตัวแลว เห็นวาควรจะนวดให แตตองนวดดวยน้ำหนักมือท่ีเบา 
ไมตองถึงขนาดตามแบบท่ีเราเร�ยนจากนวดราชสำนัก ใชน้ำหนักมือธรรมดา ใหเขารูสึก
เบาและผอนคลาย ว�ธีการเหมือนลูบสัมผัสอาจจะมีน้ำมันพวกเบบี้ออยลทาเวลาเรา
ลูบคลำไป ตรงนี้เปนเร�่องสำคัญ เพราะการสัมผัสจะชวยใหคนไขไดรับความรูสึกอะไร
บางอยางที่เปนการถายทอดมาให จึงรูสึกปลอดภัย อบอุน รูสึกเหมือนมีคนเขามา
คอยดูแลปกปองเขา” 



๓๓

    และเห็นว�า สำหรับผู�ป�วยที่ได�รับการฉายแสง หากต�องการให�นวด
ประคบร�อน ควรต�องถามแพทย�ก�อน เพราะพ�น้ท่ีบร�เวณฉายแสงจะไปทำลายต�อมเหง�อ่
หร�อต�อมไขมัน ร�างกายของคนเราโดยปกติน้ัน เวลาร�อนเหง�อ่จะขับความร�อนให�ระบาย
ออกทางผิวหนัง แต�กรณีคนไข�แบบน้ี จะทำให�ตัวพองโดยไม�มีความรู�สึกร�อนแต�อย�างใด
ฉะน้ัน เวลานวดประคบร�อนต�องระวัง แต�ถ�าเซลล�มะเร็งกระจายไปถึงกระดูกสันหลังกระจาย 
กระดูกต�นขา ห�ามไม�ให�นวดเลย เพราะอาจทำให�กระดูกหักตามมา แถมอาจติดเชื้ออีก 
ทำให�อันตรายยิ�งกว�า

    ในมุมมองของนายแพทย�พรเลิศ แพทย�แผนป�จจ�บัน กลับเห็นต�าง
จากนั้น เพราะจากกรณี คนไข�เป�นเด็กอายุประมาณ ๘-๙ ขวบ เป�นมะเร็งที่ขาเดินไม�ได� 
เพราะเซลล�ร�ายได�กระจายไปตรงขาหนีบและท�องด�วย จ�งเกิดอาการปวดจ�๊ดเป�นระยะ ๆ 
เวลาปวดมาก ๆ ก็ต�องให�ยาเพ��ม ๆ ในขนาดที่สูงมากจนคนให�ยากลัวว�าคนไข�จะหยุด
หายใจ คุณหมอเลยตัดสินใจให�ทำการนวดประคบ โดยบอกว�า เดิมทีการนวดประคบน้ี
เป�นว�ชาท่ีนำมาใช�กับคนไข�หลังคลอด ปรากฏว�า พอนำนวดประคบมาใช�กับคนไข�มะเร็ง 
ได�ช�วยให�อาการท่ีปวดเกร็งน้ันคลายตัวลง  คนไข�ตัวเบาสบายข�น้ พอใช�ได�ผลอย�างน้ีแล�ว 
เลยถามคนเป�นแม�ว�านวดประคบได�ไหม แม�บอกว�าทำเป�น เพราะแถวบ�านที่ชัยภูมิมีทำ
กันหลายคน แม�จ�งมาฝ�กทำท้ัง ๆ ท่ีโดยปกติเวลาลูกอยู�กับแม�จะไม�ยอมคุยด�วย  แถมลูก
ยังบอกอีกด�วยว�า แม�ทำอะไรไม�เป�นไม�เก�ง 

    “เวลาแนะนำเขา ตองดูวาจะชวยไดในแงของการประคบจะทำอยางไร 
เพราะถามากไปอาจจะเกิดแผลไหมได แลวคนไขเปนมะเร็งการรับรู เสนประสาทอาจจะ
ไมคอยดี มันชา เราก็ชวยแนะนำเขาได ที่เหลือเขาไปทำเอง พอลูกปวดจี๊ดข�้นมาเมื่อไหร 
แมก็จะชวยประคบให ตอนน้ีลูกนอนยิ�มเลย ตอนหลังกลายเปนวาลูกก็รูสึกดีมากเลยท่ี
แมเปนท่ีพ�ง่ได ตัวแมเองจากท่ีลูกไมยอมรับ กลายเปนวาพอลูกเปนอะไรข�น้มาลูกก็เร�ยกหา
แมก็มีความภูมิใจ พอนวดไดสักระยะหน่ึงแทนท่ีจะนอนซมใหยาแกปวด เขาบอกวาอยาก
กลับบาน หมอถามวาดูแลไดไหมเขาบอกวาแมเขาดูแลได เลยอนุญาตใหกลับบานไป 
มีชีว�ตดีข�้น เพราะกลับมาอยูบานเขาไดทำสิ�งที่อยากทำ ไดไปข�่จักรยานรอบหมูบาน 
แตอยูที่โรงพยาบาลไดแคนอนตามเวล กินตามเวลาเทานั้น พออีก ๓ เดือนกลับมาหา
หมอใหม คราวนี้กอนเนื้อใหญข�้นกวาเดิมอีก แลวปวดมาก ๆ เพราะมันลามข�้นเร�่อย ๆ 
จนตองตัดขาทิ�ง พอตัดขาก็เดินไปไหนไมได ก็ทำอะไรไมได แตชีว�ตคนไขรายนี้ก็ยังมี
ความสุข หมอมารูทีหลังวาเขาชอบรองเพลงทางอีสานกับเพ�อ่นๆ มาก พยาบาลท่ี ward 
เลยซื้อเคร�่องคาราโอเกะให การรองเพลงของเขาไมใชแควารองเพราะ แตทำใหเขารูสึก
ถึงประสบการณที่เขามีความสุขกับเพ�่อน ๆ”



๓๔

  (๕) ความหลากหลายการรับประทานอาหาร
   ซึ่งมีผลต�อการรักษามะเร็ง

   ดูเหมือนว�าเร� ่องอาหารการกินของคนป�วยมะเร็งยังมีความต�าง
ระหว�างการดูแลของศาสตร�ทางตะวันตกกับศาสตร�ตะวันออก นายแพทย�พรเลิศ 
แห�งโรงพยาบาลจ�ฬาภรณ� กล�าวว�า เร�อ่งอาหารท่ีมีผลต�อมะเร็งทางแพทย�แผนป�จจ�บัน
ยังไม�มีความชัดเจนมากนัก ส�วนใหญ�ยังให�ความสำคัญในเร�่องปร�มาณของพลังงาน 
ปร�มาณโปรตีนไขมัน แต�ไม�ได�ระบุว�า ต�องรับประทานอาหารอะไรได�บ�าง อะไรไม�ได�บ�าง 
แต�ในความเห็นของคุณหมอบอกว�า อย�างน�อยต�องทานให�พอเพ�อ่ไม�ให�มันขาดสารอาหาร 
เพราะตัวมะเร็งเองเป�นประเภทที่ต�องใช�พลังงานมาก ชอบแย�งอาหารจากร�างกายไป 
ถ�าจะสู�กับมะเร็งอย�างน�อยต�องรักษาตัวเองให�ดีว�า อย�าให�ถึงขั้นขาดอาหารจนซูบซีด 
ต�องเดินสายกลางให�เป�น

   พระอาจารยปพนพัชร แห�งอโรคยาศาลวัดคำประมง ท่ีเน�นการรักษา
มะเร็งตามธรรมชาติบำบัด ให�ความเห็นว�า แนวคิดในการรักษามะเร็งมีความหลากหลาย 
ฉะนั้น การรักษามะเร็งก็มีความหลากหลายด�วย การแนะนำให�ผู�ป�วยมะเร็งรับประทาน
อาหารจจ�งมีความแตกต�างกัน ถ�าต�องให�เคมีบำบัดต�องทานเน้ือสัตว�เพ�อ่เพ��มเม็ดเลือดขาว
ให�แข็งแรงถึงจะได�รับยาเคมีได� แต�สำหรับที่วัดคำประมง สิ�งแรกที่ได�ห�ามผู�ป�วยมะเร็ง คือ 
เหล�า  บุหร�่  อาหารบางส�วนก็มีความเจำเป�นต�อร�างกาย จ�งขอไม�ให�ทานเนื้อสัตว�ใหญ� 
แต�ให�ทานเนื้อปลาที่มีเกล็ด เน�นทานผักแต�ไม�ให�ทานอาหารพวกหมักดอง ซึ่งทาง
อโรคยาศาล มีนักโภชนากรมาช�วยให�คำแนะนำด�วยว�า ทำอาหารอย�างไรให�อร�อย ดูดี  
และให�มีความสุขในการรับประทานอาหาร 
   
   “ถาคนไข ไปทานอาหารแสลง เชน คนทองกินหนอไมดองได ไหม  
คนที่เปนร�ดสีดวงลองกินหนอไมดองก็เร�ยบรอย คนเปนมะเร็งตับลองไปกินเนื้อก็
เร�ยบรอยเลย เพราะอาหารจะไปกระตุนเซลลมะเร็ง ในหองทดลองเราหยอดโปรตีนท่ีมา
จากเนื้อสัตว พบวาเซลลมะเร็งกระจายเร็วมาก แตถาเราหยอดสมุนไพร มะเร็งมัน
จะโกรธ อาหารเปนเร�อ่งสำคัญ ฝากบอกพวกเราวา อาหารกับมะเร็งมันเปนตัวกระตุน
กันอยางดี  ซ่ึงตรงน้ีความคิดอาจจะแยงกับทางตะวันตกบางจากประสบการณหลวงตา
คนไขมะเร็งดีๆ พอแข็งแรงออกจากวัดไปคิดวาตัวเองแข็งแรงดี กินแหลก ตอนนี้มะเร็ง 
return เร�ยบรอยเลย”



๓๕

  (๖)  จัดสิ�งแวดล�อมในการรักษาและอยู�อาศัยให�เหมาะสมกับผู�ป�วยมะเร็ง

  เร�่องจ�ตใจซึ่งมีความสำคัญมากต�อผู�ป�วยมะเร็งนั้น ทำให�เร�่องสภาพ
แวดล�อมในการรักษาโรคมะเร็งและการอยู�อาศัยของผู�ป�วยมะเร็งเป�นอีกป�จจัยหนึ่งที่
ต�องให�ความสำคัญ  ที่อโรคยาศาลวัดคำประมงนอกจากจะจัดสถานที่ในการรักษา
ผู�ป�วยมะเร็งด�วยทัศนียภาพท่ีโอบล�อมไปด�วยธรรมชาติ เคล�าคลอไปด�วยเสียงสวดมนต� 
พร�อมมีรูปสมมติของสิ�งศักดิ์ให�เป�นที่ยึดเหนี่ยวจ�ตใจของผู�ป�วยแล�ว ถึงกับสร�าง 
“หมูบานมะเร็งว�ลลา” ให�คนเป�นมะเร็งได�อยู�อาศัย เท�านั้นยังไม�พอ ได�จัดสถานที่ให�เป�น
ท่ีพักผ�อนหย�อนใจของผู�ป�วย ของญาติ ของบุคลากรอโรคยาศาล เม่ือไหร�ก็ตามท่ีคนดูแล
เหนื่อย เคร�ยดจากการทำงาน ก็สามารถใช�สวนแห�งนี้เป�นที่บำบัดร�างกายตัวเองได� 
ที่สำคัญมีร�านกาแฟฟร�อีกด�วย สมกับสโลแกนที่ว�า “อยูสบาย ตายสงบ งบไมเสีย” 
เพราะทุกอย�างที่มีอยู�ในวัด ไม�มีขาย จัดให�ฟร�ลูกเดียว

   “เรามีบานดินใหคนไข มีหองตรวจ มีสถานที่ตาง ๆ ที่ทำใหรูสึกวา 
การทำงานแตละวันมีความยืดหยุน ไมใชคนไขอยูในหองสี่เหลี่ยม ตองไปรอคิว มีระบบ
อะไรที่นานมาก แตไดจัดวางระบบเหมือนกับคนไขไปบาน เราถือวาการเจอกันครั้งแรก
สำคัญ เมื่อเขาไปเยี่ยมในหมูบานมะเร็งว�ลลา จะเห็นเลยวาสีหนาของคนไขมีความสุข
จากที่สิ�งที่ไดรับ ที่พวกเราเขาไปดูแลกันเปนทีม มีคนเลนกีตาร มีการบำบัดตาง ๆ 
เพราะคนไขแตละคนมีความตองการไมเหมือนกัน

    เวลาหลวงตาประเมิน approach คนไข เรานั่งกันเปนทีม มีนอง ๆ 
แพทยแผนไทย นอง ๆ นักศึกษาพยาบาล ยกตัวอยางกรณีคุณยายคนหน่ึงเปนมะเร็งลำไส 
ทานอะไรไมไดเลย ตอนเขามารักษามีสาย NG ใสสายสวนปสสาวะมาจากโรงพยาบาล 
มาอยูที่อโรคยาลไดประมาณ ๓ วัน คุณยายทรมานและเคร�ยดมาก ก็ขอใหเราเอาสาย
ออกหมดเลย แลวใหเร�่มอาหารเหลว เราเขาไปทำกิจกรรมตาง ๆ  มีดนตร�บำบัดคนไข
ตามแนวของชาวอีสาน หลังจากกลับไปบาน ๓ อาทิตย คุณยายกลับไปทานอาหารออนได 
ลงนาได เม่ือคนไขกลับไปอยูบานอยางมีคุณภาพชีว�ตท่ีดี อโรคยาศาลยังไดเปดชองทาง
ใหคนไขมาปร�กษาไดตลอด ๒๔ ชั่วโมงอีกดวย”



๓๖

 
  ๕.๕ มุมมองแพทย� พยาบาล ผู�ดูแลในการทำการรักษาผู�ป�วยมะเร็ง
 ให� ได�ผล และช�วยให�ผู�ป�วยระยะสุดท�ายไปอย�างสงบ

 เร�่องของจ�ตใจมีความสำคัญต�อผู�ป�วยมะเร็งเป�นอย�างมาก นับตั้งแต�รู�ผลตรวจ
ว�าเป�นมะเร็งจะเสียกำลังใจมากมาย กลัวตาย ท�อถอย บางคนถึงกับพาลไม�ยอมไปทำ
การรักษา ครอบครัวและคนใกล�ชิดท่ีดูแลพลอยเป�นทุกข�ไปด�วย ฯลฯ …น้ีคือความท�าทาย
ของแพทย�และผู�ที่ช�วยรักษาเป�นที่ยิ�งว�าจะจัดการอย�างไรเพ�่อให�สามารถดูแลชีว�ตของ
ผู�ป�วยได�เต็มประสิทธิภาพกับผู�ป�วยระยะสุดท�ายแม�ถึงเวลาต�องหมดลมหายใจก็สามารถ
ดูแลให�ลาจากโลกไปอย�างสงบ
 

  (๑) สื่อสารสองทางเพ�่อเสร�มสร�างสมรรถภาพระหว�างคน  

  การส่ือสารสองทางยอมรับฟ�งท้ังมุมมองของผู�ป�วยกับ ผู�ทำการรักษา 
ถือเป�นเร�อ่งสำคัญท่ีจะนำไปสู�ความร�วมมือในการดูแลรักษา ดังเช�นกรณีของ แม�ชีศันสนีย� 
เสถียรสุต ได�สะท�อนมุมมองของผู�ป�วยมะเร็งว�า เป�นเพราะการสื่อสารที่ดีของแพทย� 
จ�งไม�ได�ปฏิเสธการรักษาต้ังแต�ต�น ยอมท่ีจะให�รักษาด�วยยาเคมี ยอมอดทนท่ีจะรับประทาน
ยาตามท่ีแพทย�ส่ัง ขณะเดียวกันก็เลือกว�ธีการปฏิบัติตนด�วยธรรมชาติบำบัดควบคู�กันไป 
ทำให�ก�อนเน้ือร�ายขนาดใหญ�หายไปภายใน ๕ เดือน สามารถร�นเวลาการรับประทานยา
จาก ๓ ป� เหลือเพ�ยง ๔ เดือน 

   ในทางกลับกัน…มุมมองของผู�ท่ีทำการรักษาผู�ป�วยมะเร็ง ซ่ึงได�ใช�ว�ธีการ
ส่ือสารสองทางและการประเมินผลการรักษาคนไข�ด�วย นำมาซ่ึงข�อค�นพบหลักและว�ธีการ
ดูแลรักษาท่ีเป�นประโยชน�แก�ท้ัง ๒ ฝ�าย ดังจะเห็นได�จาก กรณีตัวอย�างของโรงพยาบาล
จ�ฬาลงกรณ�ที่ได�มีการปรับรูปแบบใหม�ในการรักษาผู�ป�วยมะเร็งโดยใช�หลากหลาย
ศาสตร�ผสมผสานกัน

   ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก�ว ว�สัญญีแพทย�ประจำอยู�หอผู�ป�วยหนักของ
โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ� ตั้งข�อสังเกตว�า จากการรักษาผู�ป�วยมะเร็งที่ผ�านมา แม�ทาง
การแพทย�จะมีจ�ดแข็ง คือ เร�อ่งของการใช�ยาท่ีมีอยู�สารพัด เป�นต�นว�า ยาแก�ปวด กลุ�มยา
มอร�ฟ�น หร�อกลุ�มอื่น ๆ ในลักษณะที่ไปขับเอาของเสียในร�างกายออกไป แต�การที่จะทำ
ให�คนไข�สงบมีความสุข ซ่ึงเป�นเร�อ่งละเอียดลึกซ้ึงยิ�งกว�าน้ัน แพทย�แผนป�จจ�บันยังไม�สามารถ



๓๗

ดูแลตรงนี้ได�ดี รู�เพ�ยงว�าจะทำอย�างให�หายปวดได� แต�หายปวดแล�วจะเป�นอย�างไร บางที
พบว�าคนไข�ก็ยังนอนเฉย ๆ ไม�ยิ�มไม�มีปฏิกิร�ยาใด ๆ ตอบสนองการรักษา สะท�อนให�เห็นว�า 
การรักษาแบบการแพทย�ป�จจ�บันมีผลน�อยลงทางโรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ�จ�งเป�ดพ�้นที่
ให�สำหรับการแพทย�แบบผสมผสานการแพทย�ทางเลือกเข�าไปดูแลผู�ป�วยไข�มากข�้น 
โดยมีเป�าหมายคือ ทำอย�างไรก็ ได�ให�คนไข�รู �สึกมีความสุข สงบ สบายตามโมเดล
ท่ีเร�ยกว�า “Comfort care Model” ซึ่งเป�นการดูแลเพ�่อความสุขสบายทั้งทางร�างกาย 
จ�ตใจ จ�ตว�ญญาณ สังคม และเกี่ยวข�องกับวัฒนธรรม ด�านสิ�งแวดล�อมด�วย เป�นการ
เยียวยาผู�ป�วยโดยการเร�ยนรู�ความเข�าใจในทุก ๆ ด�าน   
  
    “พอถามคนไขคนไทยหลาย ๆ คน  ทำอะไรแลวมีความสุขชอบ
อะไรบาง  ชอบนวดไหม ชอบฝงเข็มไหม บางคนก็ชอบทำสมาธิ สวดมนต  ซึ่งหลาย ๆ 
เร�่องที่เขาไปสื่อสารกับคนไขแบบนี้ เปนการเสร�มสรางสมรรถภาพระหวางคน”  

     ป�จจ�บันคนไข�เป�นมะเร็งระยะสุดท�ายสามารถเลือกท่ีทำการรักษาด�วย
ว�ธีต�าง ๆ ได�เองแล�ว เพ�ยงแค�แจ�งกับแพทย�หร�อพยาบาลของทุกโรงพยาบาล ว�าต�องการ
จะให�ดูแลแบบแผนไทย แผนจ�น แผนตะวันตก หร�อจะดูแลทางศาสนา ซึ่งเร�่องเหล�านี้
เป�นการดูแลแบบประคับประคอง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีได�มอบหมายให�
ทุกโรงพยาบาลจัดบร�การแบบนี้  

  



๓๘

๙ มาจากพระนาม “พระไภษัชยคุรุ” หมายถึงพระตถาคตเจ�าผู�เป�นบรมครูแห�งยารักษาโรค, https://th.wikipedia.org

  (๒) ใช�หลักธรรมในการดูแลผู�ป�วย จัดสภาพแวดล�อมให�เอ้ือต�อการรักษา  
   และทำงานอย�างมีความสุข
  
  การรักษาผู�ป�วยมะเร็งหร�อผู�ป�วยระยะสุดท�าย เป�นภาระหน�าที่ของ
ผู�ดูแลท่ีเหน่ือยหนัก ต�องมีความอดทนสูง คุณว�ไลลักษณ� ตันติตระกูล พยาบาลผู�ดูแล
ผู�ป�วยมะเร็งที่อโรคยาศาล ที่วัดคำประมง กล�าวว�า หน�าที่สำคัญในการดูแลคือ ให�
ความหวังแก�คนป�วยและคนป�วยไข�นั้นก็ต�องมีความศรัทธาในการเข�ามารักษาด�วย 
เพราะถ�าคนเราอยู�ได�โดยไม�มีความหวัง ไม�มีความศรัทธา ก็จะมีชีว�ตอยู�อย�างหดหู�และ
ท�อแท� แต�ถ�ามีความหวังและความศรัทธาควบคู�กันแล�ว การรักษามะเร็งก็จะได�ผลยิ�งข�น้ 
ดังกรณีแม�ลูกชาวต�างชาติที่บินมาไกลเพ�่อรักษาโรคมะเร็งที่วัดคำประมง

  ผู�ป�วยรายน้ี คือแม�เป�นมะเร็งตับอ�อน แบกความเคร�ยดมารับรักษาด�วย
มีก�อนเน้ือร�ายขนาด ๑๕ เซนติเมตร มีอาการอยู�ในระยะสุดท�าย ในทางการแพทย�ถือว�า
รักษายาก โอกาสรอดมีน�อย  มีเวลาอยู�ได�ไม�เกิน ๑ เดือน ทำให�คนเป�นลูกที่มีหน�าที่
การงานเป�นถึงระดับผู�บร�หารการสื่อสารในกรุงเบลารุส รัสเซีย ได�ลางานติดตามมา
ดูแลแม�ด�วยความห�วงใยยิ�งเป�นเวลา ๑ เดือน
 
  “ระหวางที่อยูที่วัด…คุณแมแตงชุดผูปวย ตองเปนคนมาตมยาเอง 
ลูกชายก็ขอใสชุดเหมือนกับคนเปนแม เพราะเขารูสึกวา ในเม่ือคุณแมเปนคนไขเขาก็ตอง
เปนดวยเหมือนกัน คนไขท่ีเปนมะเร็งตับออนน้ัน จะมีอาการปวดมาก ตองใหท้ั งยาพอก
และทำสมาธิดวย การท่ีผูปวยเปนชาวคร�สต เวลาเราสอนการทำสมาธิจะตองไมขัดกับ
หลักทางศาสนาท่ีเขานับถือ แตสามารถสอนใหเขากำหนดลมหายใจได นำหลักตรงน้ีไป
เยียวยาตัวเองได ถึงตอนน้ีเปนเวลา ๓ เดือนแลว ก็ยังมีชีว�ตอยู ทางวัดไดติดตามอาการ
ของคนไขรายนี้  ทราบวายังแข็งแรงดี รูสึกสดชื่น การยืดเวลาการมีชีว�ตอยูของผูปวย 
คือคุณภาพชีว�ต และมีคุณคาในใจของลูกชายมาก…ฝรั่งรอง ‘โอม ไภษัชเย’ ๙ เลย 
เราภูมิใจที่ไดเห็นเขาทานยาสมุนไพรไทย โดยพระไทย พยาบาลไทย และมีหมอไทย
ดูแลเขาจนมีอาการดีข�้นสามารถยืดชีว�ตออกไปอีก”

   



๓๙

  ความสำเร็จของวัดคำประมงในการดูแลรักษาโรคมะเร็ง น�าสนใจตรง
ที่ใช�ว�ถีทางธรรมชาติมาบำบัดซึ่งส�งผลต�อด�านจ�ตใจเป�นอย�างมาก อย�างที่บอกไปว�า
จ�ตใจมีความสำคัญต�อผู�ป�วยมะเร็งมาก จ�งเป�นการรักษาตรงไปที่ต�นเหตุเลย

  “หลวงพอ ไดจัดสถานท่ีใหมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการรักษา 
ดูแลสุขภาพ มีความสงบ มีความเปนสับปายะ จัดระบบใหเปนแบบองครวมจร�งๆ 
เมื่อเดินเขาไปถึงที่วัด บร�เวณที่เปนคลินิก สิ�งแรกที่ไดยินคือเสียงสวดมนต ไมใชเสียง
ของพระอยางเดียว แตเปนเสียงสวดมนตของทางธิเบตดวย พรอมกับมีเสียงน้ำไหล 
แลวก็ไดเห็นรูปของพระและเจาแมกวนอิมอยูขางหนา ตรงน้ีเก่ียวของกับเร�อ่งของการดูแล
รักษาอยูมาก อีกสวนหน่ึงก็จะเปนแผนกของแพทยแผนไทย จะมีผูดูแลมาชวยกันซักถาม 
ว�นิจฉัย คัดกรองโรค จากนั้นก็เปนกระบวนการรักษาตาง ๆ  เมื่อพรอมแลวก็จะมา
กราบนิมนตหลวงตาไปรักษา”  พระอาจารย�ปพนพัชร�กล�าว

  หลักการสำคัญท่ีพระอาจารย�ปพนพัชร�เน�นย้ำท่ีสุดคือ การใชความ
บร�สุทธ์ิ กาย วาจา ใจ ในการรักษาโรค ท�านว�าใจน้ันต�องบร�สุทธ์ิมาก จะไม�ให�มีเร�อ่งของ
ผลประโยชน�เข�ามาเกี่ยวข�องแม�แต�น�อย  

  “คนไขหลวงตานอกจากจะไมเสียเง�นรักษาแลว ยังมีใหบานอยู ยังได
สรางโรงกาแฟใหด่ืมฟร�อีก พวกเราตองทำงานดวยความสุข แลวก็ตองทำใหคนไขของ
เราไมมีความทุกขดวย หลวงตาไมสนใจวาจะดึกด่ืนเท่ียงคืนตีหน่ึงตีสอง ถาคนไขมาเร�ยก
เม่ือไหรก็จะไปดูทันที บางทีกำลังฉันขาวอยู ก็ทิ�งขาวไปดูคนไขกอน เพราะคนไขเปนหนัก 
เขากำลังจะตาย แตเราจะฉันตอนไหนก็ได ยังมีโอกาสฉันอยู  การที่เอาใจใสใหมาก ๆ  
กลายเปนวา คนไขหลาย ๆ คน ไดพบธรรมะในวาระสุดทายของชีว�ต ทำใหจิตเขาพน
จากความทุกข ได ตายแบบยิ�มได บอกวา ‘หนูสบายแลวหลวงตา’ แมถึงเวลาตองตาย 
เขาก็จากไปอยางสบาย เพราะวาไดพบกับพระธรรม”   

  เร�อ่งการตายอยางสงบสบายมีความสุขน้ัน ลวนเปนความปรารถนา
ของคนใกลตายที่ไดรับความทุกขทรมานทางใจจากความเจ็บปวดทางกายของอาการ
มะเร็ง หลวงตาไดยกกรณีคนไขอีกรายหน่ึงอยูท่ีเพชรบูรณมาเลาใหฟ�งวา ไดขอใหทาน
ไปชวยใหตายเร็ว ๆ เพราะเจ็บปวดทรมานมาก หลวงตาจึงไปที่โรงพยาบาลเพ�่อเซ็น
อนุมัติใหคนไขจากโลกตามความตองการและไดสวดมนตให ปรากฏวา ทานสวดอิติปโส
ยังไมทันครบ ๓ จบ คนปวยก็นอนตายตาหลับพร�้มไมเจ็บไมทรมานเลย



๔๐

  พระอาจารยปพนพัชรไดใหขอคิดวาการรักษาผูปวยมะเร็งและผูปวย
ระยะสุดทายมีหลากหลายว�ธี สามารถนำศาสตรทางการแพทยแผนปจจ�บันมาผสมผสาน
กับแพทยแผนไทย แพทยทางเลือก ได ดังจะเห็นไดจากการสวดมนตใหแกผูปวยกอนตาย 
ซ่ึงสามารถชวยใหจากไปอยางสงบโดยไมตองใชมอรฟ�นแมแตนอย และการนำธรรมมา
ดูแลผูปวยยังสามารถนำไปประยุกตใชไดกับทุกศาสนา โดยยกกรณีตัวอยางคนไขมุสลิม
รายหนึ่งเขามารักษาตัวที่อโรคยาศาล หลวงตาไดสอนใหเขาอยูกับอัลเลาะห และคนไข
รายน้ีก็อยูกับหลวงตาจนถึงวาระสุดทายของชีว�ต เม่ือหมดลมหายใจแลวไดสงไปฝงภาย
ใน ๒๔ ชั่วโมงตามหลักทางศาสนามุสลิม 

  คุณว�ไลลักษณ ไดสรุปหลักการดูแลผูปวยมะเร็ง ที่พระอาจารย
ปพนพัชร ไดสอนและใหผูแลของวัดคำประมงนำไปปฏิบัติ คือ ใหมีความบร�สุทธ์ิท้ังกาย 
วาจา ใจ ไมหวังผลประโยชนใด ๆ จากคนไขและญาติในเชิงพานิช มีความเมตตา และ
มีความอดทน 
  ในเร�่องของ ความบร�สุทธ์ิของกาย วาจา ใจ คุณว�ไลลักษณไดขยาย
ความวา ในปจจ�บันมีการโฆษณาขายยาสมุนไพรวารักษามะเร็งหาย ในความเปนจร�งน้ัน 
การรักษาตองมีมาตรฐาน ตองมีงานว�จัยมารองรับ  ซึ่งคนดูแลตองหาขอมูล ตองใช
ปญญาในการพ�จารณาใครครวญกอนที่จะทำการรักษา ดังเชนในกรณีของผูปวย
หญิงอายุ ๘๕ ป เปนมะเร็งปากมดลูกท่ีไดใหคีโม ฉายแสง กอนท่ีจะมาใหทางอโรคยาศาล
วัดคำประมงรักษา และยังมีอีกหลายรายที่ไดรับผลขางเคียงจากการรักษามากอน  
เม่ือผูดูแลพ�จารณาแลวเห็นวาไมสามารถใหการรักษาตามท่ีผูปวยและญาติตองการได 
จะตองมีว�ธีการพ�ดจาที่ไมไปทำรายจิตใจคนไข 

  สวนเร�อ่ง ความเมตตา  มีความสำคัญมากในการทำงานขาดหายไป
ไมได และความอดทน ตองมีมากเชนกัน เพราะเวลาผูปวยกับญาติเขามานั้น ลวนมี
ความคาดหวังวารักษาแลวจะตองหาย บางครั้งอาจจะมีการปะทะกันบางระหวาง
ท้ังสองฝาย แตบุคลากรท่ีอโรคยาศาลทุกคนจะตองอดทนเพราะถูกฝกฝนใหระมัดระวัง
คำพ�ดเวลาพ�ดจากับผูปวย คุณว�ไลลักษณเห็นวา คำพ�ดคำจาในลักษณะขมข�่คนไข 
ไมควรเกิดกับบุคลากรทางสาธารณสุข ไมวาคนปวยกับญาติเลือกที่จะรักษาแบบไหน
ก็ตาม ผูดูแลรักษาควรมีหนาที่ในการชวยเหลือเทานั้น ไมใชไปตัดสินใจแทนคนไข หร�อ
เปนเจาชีว�ตของคนไข



๔๑

๑๐ ศิลปะบำบัด (Art therapy) คือ การบำบัดรักษาทางจ�ตเวชรูปแบบหนึ่ง ที่ประยุกต�ใช�กิจกรรมทางศิลปะเพ�่อค�นหาข�อบกพร�อง  
 ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจ�ตใจ โดยใช�ความรู�เกี่ยวกับการประเมินทางจ�ตว�ทยาเพ�่อเป�ดประตูเข�าสู�จ�ตใจ
 ในระดับจ�ตไร�สำนึก และเลือกใช�กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสมช�วยในการบำบัดรักษา และฟ��นฟ�สมรรถภาพให�ดีข�้น; นพ.ทว�ศักดิ์  
 สิร�รัตน�เรขา จ�ตแพทย�เด็กและวัยรุ�น, ศูนย�ว�ชาการแฮปป��โฮม 

  (๓) นำศิลปะบำบัดมาใช�กับผู�ป�วยมะเร็งให�สามารถค�นพบ
   ความหมายสุดท�ายของชีว�ตก�อนช�วยให�จากโลกอย�างสงบ

  อาจารย�เขมจ�ตต�  มุกดาดี พยาบาลว�ชาชีพชำนาญการแห�งโรงพยาบาล
มหาวชิราลงกรณ� ธัญบุร� กล�าวว�า ศิลปะบำบัด๑๐  เป�นอีกศาสตร�หนึ่งที่จะทำให�คนไข�
สามารถค�นหาความหมายในชีว�ตของตนได�   โดยเบื้องต�นของการนำศิลปะนี้มาใช� 
นอกจากผู�ดูแลจะช�วยให�คนไข�แต�ละรายรู�สึกผ�อนคลายแล�ว ยังจะช�วยให�เกิดการค�นหา
ต�อไปอีกว�า อะไรคือสิ�งสุดท�ายที่มีความหมายต�อชีว�ตของเขา เมื่อพบความหมายแล�ว
ก็จะสามารถช�วยเหลือคนป�วยไข�ได�ทำในสิ�งที่ต�องการสมความปรารถนาก�อนจะจาก
โลกไปอย�างสงบ 

  อาจารย�เขมจ�ตต�ได�ยกตัวกรณีอย�างของการนำศิลปะบำบัดมารักษา
คนไข�เป�นมะเร็งเต�านม ระยะสุดท�าย อายุ ๔๒ ป�  พบว�า คนไข�รายนี้อยากจะมีโอกาส
ได�สวมชุดเจ�าสาวสักคร้ังในชีว�ต แม�ว�า ณ ขณะน้ันเธอมีอาการเข�าสู�ระยะสุดท�าย เซลล�มะเร็ง
ได�แพร�กระจายไปท่ีปอด กระจายไปท่ีสมอง ท้ัง ๆ ท่ีก�อนหน�าน้ี  คนไข�รายน้ีได�มาฉายแสง
แบบประคับประคองที่บร�เวณศีรษะ ประมาณ ๑๐ ครั้ง แล�วก็ตาม

  ถึงอาการคนไข�จะหนักขนาดไหน เม่ือคนไข�บอกความต�องการเช�นน้ัน
ทางทีมงานผู�ดูแลก็ต�องร�บจัดการให� เพราะไม�รู�ว�าคนป�วยหนักจะมีชีว�ตรอดอยู�ถึงวัน
พรุ�งน้ีไหม ซ่ึงการตอบสนองคนไขน้ัน อาจารย�เขมจ�ตต�บอกว�า จะต�องทำให�ตรงกับเวลา
และโอกาส
  “ใน case น้ี ไดจัดงานแตงงานใหท่ีศาลาธรรมานุภาพของโรงพยาบาล 
เรารูวาคนไขชอบสีฟา แตก็หาชุดแตงงานสีฟาใหไมทัน ยังดีที่มีผาถุงสีฟามาใสกับเสื้อ
ออกสีคร�มๆ ในวันนั้นเราใหเจาหนาที่ทุกคนของโรงพยาบาลไมตองใสชุดยูนิฟอรม 
ใหทานผูอำนวยการมาเปนประธานของงาน แลวนิมนตพระมาดวย …ชวงระหวางท่ีพระ
กำลังสวดมนตอยูนั้น คนไขมีอาการเหนื่อยมากข�้น ตองเข็นถังออกซิเจนมาใหสูดดม
ออกซิเจนเปนชวงๆ จนกระท่ังคนไขเร�ม่มีอาการปวดกอนจะเร�ม่พ�ธีแตความรูสึกของคนไข
ตอนที่อยูในงานยิ�มอยางมีความสุขตลอดเวลา หลังจากนั้นไดสงตัวไปอยูที่หองพัก    



๔๒

   มีประโยคหนึ่งของสามีคนไขที่เปนชาวออสเตรเลีย บอกกับพวกเรา
วา ‘Don’t worry about tomorrow…enjoy today’ และเปนสิ�งหนึ่งที่คนไขไดแสดงให
เห็นวา พยายามท่ีจะ enjoy ทุก ๆ วัน  ตรงน้ีอยากจะบอกเชนกันวา ถาเราอยูกับโรคมะเร็ง 
อยางไรมะเร็งก็คงอยูกับตัวของเรา แตจะอยูอยางไรใหมีความสุขโดยไมตองกังวลวา
พรุงนี้จะเกิดอะไรข�้น”

   อีกกรณีตัวอย�างหนึ่ง คนไข�เป�นมะเร็งปอดอยากเห็นชายผ�าเหลือง
ของลูกชาย ทางทีมผู�ดูแลจ�งได�ไปพ�ดคุยกับลูกชายว�าคุณพ�ออยากจะให�บวช แต�ในขณะ
ที่ป�วยหนักอยู�โรงพยาบาลนั้น ทำได�อย�างมากก็แค�ให�คุณพ�อได�ปลงผมของลูกก�อนจะ
ไปบวชที่วัด พอบวชเสร็จแล�วถึงนิมนต�ท�านมาที่โรงพยาบาลเพ�่อให�คุณพ�อได�ใส�บาตร
ให�กับพระใหม� อย�างน�อย ๆ สิ�งท่ีพวกเราช�วยกันทำไปน้ันก็ได�ช�วยให�คนป�วยระยะสุดท�าย
ได�เห็นชายผ�าเหลืองก�อนจากโลกไป

   ภาพของคุณตาที่นั่งบนเก�าอี้แล�วยกมือไหว�ท�วมหัวพระลูกชาย ไม�
สามารถเกิดข�น้จร�งได�หาก ไม�ได�รับการดูแลท่ีดีแบบน้ี  อาจารย�เขมจ�ตต�บอกว�าโดยปกติ
ถ�าเป�นมะเร็งในระยะท่ีแพร�กระจาย จะต�องนอนร�องโอดโอย หมดเร�ย่วหมดแรง ไม�สามารถ
ทำอะไรได� แต�การที่คนไข�หนักสามารถลุกข�้นมาทำอย�างนี้ได� แสดงว�าเบื้องหลังต�องมี
ทีมงานได�ช�วยกันดูแลผู�ป�วยเป�นอย�างดี ให�ยาแก�ปวดมาบรรเทาเป�นอย�างดี  ให�การดูแล
อาการแผลต�าง ๆ ที่มีเป�นอย�างดี ซึ่งทุก ๆ เร�่องที่ทำอย�างดีอย�างนี้ได� ก็ต�องช�วยกัน
ทั้งทีมผู�ดูแลและครอบครัวของผู�ป�วยนั่นเอง
  
 
   “สิ�งหนึ่งที่ทั้งผูปวยและญาติไมรูวา จร�ง ๆ แลวคนไขตองการอะไร 
จึงอยากจะฝากบอกกับผูปวย ครอบครัว และเจาหนาที่ที่ดูแลวา ในสวนของสิ�งสุดทาย
ที่มีความหมายเหลานี้ ถาเราสามารถที่จะคนพบคนหาไดเร็ว ก็จะชวยใหเขาตายอยาง
สงบ เรารูดีวาทุกคนที่เปนผูปวยระยะสุดทายอยางไรก็ตองตาย แตวาจะตายอยางไร
ใหตายดวยรอยยิ�มอยางมีความสุข ไดทำในสิ�งที่ตัวเองปรารถนาไวกอนจะตายไป”

  



๔๓

   บทบาทหน�าที่ของเจ�าหน�าที่ผู�เอื้ออำนวยและสนับสนุนการดูแลแบบ
ประคับประคองแก�ผู�ป�วยระยะสุดท�ายที่สำคัญอีกประการที่อาจารย�เขมจ�ตต�ได�แนะนำ
คือ การไปดูแลที่บ�านของคนไข� หากคนไข�และญาติมีความพร�อมและมีความต�องการ 
มีอยู�หลายกรณีทีเดียวท่ีขอรับการบร�การแบบน้ีจากทางโรงพยาบาล ดังกรณีตัวอย�าง 
คุณสุภาภรณ  พงษพฤกษ ท่ีเป�นนักเข�ยน ในช�วงป� ๒๕๔๔-๒๔๕ เธอเป�นมะเร็งท่ีเต�านม 
ปฏิเสธการรักษาแบบแผนป�จจ�บัน หลังจากได�ปร�กษาหาร�อระหว�างแพทย�ผู�รักษากับ
คุณแม�ของเธอแล�ว ได�ขอให�พาผู�ป�วยกลับไปรักษาที่บ�านเกิดจังหวัดสงขลา เพราะที่นั่น
มีบ�านท่ีเร�ยกกันว�า “บ�านถ่ัวพ�”  แวดล�อมไปด�วยธรรมชาติร�มร�น่ เธอใช�บ�านหลังน้ีบำบัด
รักษาโรคร�ายด�วยตัวเอง แม�กายเธอมีแผลเกิดข�น้ไม�เบา แต�เธอสามารถยิ�มได�ตลอดเวลา 
ตกเย็นก็มีการจัดกิจกรรมต�าง ๆ เช�น เล�นดนตร� สนทนาธรรม มีเพ�่อนฝูงแวะเว�ยนมา
พ�ดคุยด�วย แม�จะเจ็บป�วยอย�างไรก็สามารถทำให�ดำรงชีว�ตได�อย�างมีคุณค�า  



๔๔

  (๔) ส�งเสร�มสนับสนุนให�เกิดการบูรณาการหลากหลายศาสตร�
   ในการรักษาโรคมะเร็ง

   จากแนวโน�มท่ีคนไทยป�วยเป�นมะเร็งมากข�น้ป�ละนับแสน ๆ คน และเร��ม
ให�ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลด�วยว�ธีทางการแพทย�แผนไทย แพทย�พ�้นบ�าน 
แพทย�ทางเลือก ผสมสานกับทางการแพทย�แผนป�จจ�บันมากข�น้ ขณะท่ีสถานพยาบาล
หลายแห�งเร��มมีการปรับตัวด�านการให�บร�การสนองความต�องการของผู�ป�วยมากข�น้ด�วย
การนำหลากหลายศาสตร�มาบูรณาการการรักษาโรคมะเร็งให�ทรงประสิทธิภาพยิ�งข�น้น้ัน 
ทำให� กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ตระหนักถึงสถานการณ�การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข�้นดังกล�าว จ�งได�ดำเนินการหลายเร�่องเพ�่อสนับสนุนและพัฒนา
องค�ความรู�ในการรักษาโรคมะเร็ง ดังจะเห็นได�จากการจัดประชุมว�ชาการความหลากหลาย
การจัดการมะเร็ง การรวบรวมตำรับ องค�ความรู� ภูมิป�ญญาต�าง ๆ ทั้งศาสตร�การ
แพทย�แผนไทย การแพทย�พ�น้บ�านและการแพทย�ทางเลือก ตลอดจนมีการถอดองค�ความรู�
ท่ีได�จากประสบการณ�ตรงของบรรดาแพทย�แผนป�จจ�บัน แพทย�แผนไทย เพ�อ่นำไปสู�การจัด
การการบูณาการความรู�ที่หลากหลายเหล�านี้ไปใช�ประโยชน�ต�อการรักษาผู�ป�วยระยะ
สุดท�ายและการดูแลแบบประคับประคอง 
  
   กับอีกบทบาทหน�าท่ีหน่ึงของกรมท่ีต�องให�บร�การรักษาผู�ป�วยด�วยน้ัน 
นายแพทย�วัฒนะ  พันธุ�ม�วง  ผู�อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ผสมผสาน กรมการแพทย�แผนไทยฯ เห็นว�า คนท่ีทำงานเป�นบุคลากรทางสาธารณสุข
จะต�องดูแลคนไข�ไปตลอดชีว�ต ต�องทำงานอย�างเนื่องโดยไม�ข�้นอยู�กับการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของผู�บร�หารระดับสูงที่หมุนเว�ยนผลัดเปลี่ยนมาบร�หารองค�กร

   “นอกจากกรมมีบทบาทดูแลเร�อ่งการคุมครองภูมิปญญาท่ีบรรพบุรุษ
ทิ�งเอาไวใหลูกหลานแลว ยังมีอีก  สวนที่เราดูแลเป�นไปตามโมเดลที่เร�ยกว�า Holistic  
คือ ดูแลทั้งกาย จ�ต ครอบครัว สังคม จ�ตว�ญญาณ ซึ่งจะช�วยให�คนไข�จากไปอย�างสงบ 
จากประสบการณที่เราทำเร�่อง Palliative care หร�อการดูแลแบบประคับประคองรวม
กับนอง ๆ พยาบาลจิตเวช เห็นผลจร�ง ๆ คนไขท่ีนอนปวยเปนมะเร็งอยูใน ward ๑  เดือน 
โดยมีนอง ๆ พยาบาลจิตเวชไปนั่งคุยดวยนั้น แทบไมไดใชยาอะไรไปชวยบรรเทาความ
เจ็บปวดเลย  ยิ�งในอาทิตยสุดทายกอนจะตาย คนไขไมไดรองขอมอรฟ�น ทำใหทั้งคนไข 
ญาติพ�่นอง มีคุณภาพชีว�ตที่ดี พวกเราที่เปนเจาหนาที่ดูแลพอเห็นคนไขมีความสุข 
ครอบครัวมีความสุข ก็มีความสุขในการทำงานไปดวย”


