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สมประสงค บุญผอง
ขนิษฐรัตน มัสพันธ
ภาพปก
iced_T

จัดพิมพ และเผยแพรโดย
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
ชั้น 2 อาคาร 88/37 ติวานนท 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0-2590 -2304 โทรสาร 0-2590 -2311
เว็บไซต www.nationalhealth.or.th
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ถาถามวาหากจะเปลี่ยนแปลงโลกไปสูโลกแหงการอยูรวมกันดวย
สันติระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับธรรมชาติแลว อะไร
สำคัญที่สุด คำตอบอาจจะมีหลากหลาย แตคงจะไมลงตัวถาไมใชการมี
“หัวใจของความเปนมนุษย”
ไมมีสัตวชนิดใดที่สามารถทำลายโลกได เพราะสัตวอยูตามธรรมชาติ
ธรรมชาติไมทำลายธรรมชาติ แตมนุษยเปนสัตวที่ผิดธรรมชาติได จึงทำลาย
โลกได มนุษยมีความโลภมากผิดธรรมชาติ และสามารถคิดเทคโนโลยีที่
ขยายความโลภใหมากอยางไมมีที่สิ้นสุด เทคโนโลยีที่วานั้นคือเงิน ในขณะที่
อาหารเปนของจริง แตเงินไมใชของจริง ลองนึกภาพดูวาจำนวนเงินนั้น
เราสามารถเติมตัวเลขเพิ่มเขาไปเทาไรก็ได เชน ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐…
เติมไปจนสุดขอบฟาเลยก็ได แสดงวามันไมใชของจริง แตเปนมายาคติ
ที่มาขยายความโลภออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุด
เมื่อมนุษยมาถือการพัฒนาที่เอาเงินเปนตัวตั้ง ก็เทากับเอาความ
โลภอันไมมีที่สิ้นสุดเปนตัวตั้ง การพัฒนาแบบนี้จึงไปทำลายทรัพยากร
นานาชนิดเพื่อเปลี่ยนใหเปนตัวเลขใหมากขึ้นๆ โลกจึงถูกทำลายมากขึ้น
รบกวนธรรมชาติและรบกวนการอยูรวมกันจนวิกฤติและเครียดไปหมด
จนไมมีทางออกดวยการ “พัฒนา”
แตมนุษยก็มีธรรมชาติที่วิเศษสุดอยูอยางหนึ่ง ตามคำวา “มนุษย”
นั้นเอง มนุษยแปลวาจิตใจสูง มนุษยตางจากสัตวตรงที่มีจิตใจสูง
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คำนิยม
จิตใจสูง หมายถึง จิตใจที่เห็นแกคนอื่นและสิ่งอื่นอยางไมนาเชื่อ เพราะ
อยางนี้ มนุษยจึงมีความดีที่สามารถทำเรื่องดีดีไดอยางสูงสุด เนื่องจาก
ความดีสุดๆ นี้เปนศักยภาพในความเปนมนุษยเทานั้น เราจึงเรียกกันวา
“หัวใจของความเปนมนุษย” ทุกคนเคยสัมผัสหัวใจของความเปนมนุษย
มาดวยกันทุกคนและรูวามันใหความรูสึกที่อบอุนและเปนสุขอยางล้ำลึก
เพียงใด
ในกระแสธารของอารยธรรมวัตถุนยิ ม บริโภคนิยม เงินนิยม ก็ยงั
มีเรื่องดีดี หรือเรื่องที่มีหัวใจของความเปนมนุษยอยูในทุกพื้นที่ เพราะมัน
เปนธรรมชาติอกี ดานหนึง่ ของมนุษย ถาเราบันทึกเรือ่ งราวดีดมี าเผยแพรกนั
มนุษยก็จะมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้น ความสุขและความดีเปนเรื่องที่
ระบาดได สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) พยายามเคลือ่ นไหว
“สังคมไทยหัวใจมนุษย” และพยายามสงเสริมใหมี “ธนาคารของเรือ่ งราวดีด”ี
หวังวาเรื่องราวดีดีเลมนี้ จะเขาไปสัมผัสสวนลึกในจิตใจของผูคนอยาง
กวางขวาง ดวยสัมผัสสวนลึกในจิตใจเทานั้น ที่จะชวยใหโลกงดงามนาอยู
ศ.นพ.ประเวศ วะสี
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แมเราจะเพียรพยายามสรางและรณรงค สงเสริม “สังคมแหง
สุขภาวะ” ในรูปแบบตางๆ มากมายเพียงใด แตสงั คมแหงสุขภาวะทีแ่ ทจริง
ยอมไมอาจเกิดขึ้นได หากมนุษยซึ่งเปนผูขับเคลื่อนสังคมปราศจากเสียซึ่ง
“หัวใจของความเปนมนุษย” หรืออาจสรุปคราวๆ ไดวา “คนที่มีคุณงาม
ความดีอยูในหัวใจ” ยอมมีจิตสำนึกหวงใยทั้งตอตนเอง ผูอื่น สรรพชีวิต
ทั้งมวล และสิ่งแวดลอม และเมื่อบุคคลผูนั้นลงมือกระทำการใดๆ เขาก็จะ
กระทำอยูบ นพืน้ ฐานของการไมสรางความเดือดรอนใหแกทกุ คนและทุกสิง่
เหลานั้น
เมื่อราวตนปที่ผานมา คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮารวารด
และมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรผลการวิจัยใน
วารสารการแพทยบริติช เมดิคัล มีเนื้อหาสำคัญสรุปไดวา จากการศึกษา
พฤติกรรมกลุม ตัวอยางกวา 4,700 คน เปนเวลา 20 ป พบวา “ความสุข”
สามารถติดตอแพรจากบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ ได ดวยการไดรบั ทราบ
เรื่องราวและพบเห็นบุคคลที่มีความสุข และเมื่อบุคคลหนึ่งไดเขาไปอยูใน
เครือขายแหงความสุขแลว เขาก็จะทำใหเพือ่ นฝูง ญาติพน่ี อ ง และคนใกลชดิ
มีโอกาสที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปดวย เพราะภาวะทางอารมณของคนเรา
ไมไดขึ้นอยูกับตัวเราเพียงคนเดียว แตยังเกี่ยวพันกับการกระทำและ
ประสบการณของผูอื่นดวย ไมวาจะเปนบุคคลที่เราเกี่ยวของดวยโดยตรง
หรือไมไดรูจักเปนการสวนตัวก็ตาม ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา ความสุข
เปนโรคติดตออยางหนึ่ง
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คำนำ
ดวยนัยเดียวกันนี้ “หัวใจของความเปนมนุษย” ก็นาจะเปน
โรคติดตอไดเชนกัน และเรือ่ งราวดีดที ส่ี ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ (สช.) ไดรวบรวมมาไวในหนังสือเลมนี้ รวมถึงอีกหลายเรื่องราว
ที่รวบรวม ไวในธนาคารเรื่องราวดีดีแหงชาติ ก็นาจะชวยทำให “หัวใจ
ของความเปนมนุษย” ติดตอแพรขยายไปยังคนไทยทุกคนไดอยาง
กวางขวาง และเมื่อนั้น ก็คงจะกลาวไดเต็มปากเต็มคำวา “สังคมไทย
คือสังคมแหงสุขภาวะ”
นพ.มงคล ณ สงขลา

ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร
การสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย
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การเปลี่ยนแปลง - วลียอดฮิตแหงป 2551
แทจริงแลวการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาแหงการ
ดำรงอยูของมนุษยชาติ ภายใตนามที่อาจเรียกไดวา “การพัฒนา”
นับแตที่มีการพัฒนาเกิดขึ้น วิถีชีวิตของมนุษยยิ่งออกหางจาก
“ธรรมชาติ” อันเปนตนกำเนิดของชีวิตและวัฒนธรรมมากขึ้นทุกที จนทำให
“ธรรมชาติแหงหัวใจของความเปนมนุษย” เริ่มเปลี่ยนแปลงไป
…………………..
ธรรมชาติแหงความเคารพและเกรงกลัวในปรากฏการณธรรมชาติ
เปลี่ยนไปเปนความมั่นใจและความอหังการที่จะเขาควบคุมธรรมชาติ
ธรรมชาติแหงความเอื้อเฟอเผื่อแผและชวยเหลือแบงปนระหวาง
เพื่อนมนุษย เปลี่ยนไปเปนการคากำไรและเอารัดเอาเปรียบ
ธรรมชาติแหงการดำรงอยูดวยความเรียบงาย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว
พึ่งพิงและตางตอบแทนกับธรรมชาติ เปลี่ยนไปเปนการผลิตดวยเทคโนโลยี
ทันสมัยที่คำนึงถึงปริมาณมากกวาคุณภาพของสิ่งแวดลอมและสรรพชีวิต
ธรรมชาติแหงการมองเห็นความงามของภูเขา ปาไม ลำธาร ทองฟา
ฯลฯ ในฐานะของทรัพยากรเพื่อสวนรวม เปลี่ยนไปเปนการครอบครองและ
ตีมูลคาในรูปของตัวเงิน
…………………..
ทายที่สุดแลว ความเปลี่ยนแปลงที่มีเศรษฐกิจและเงินเปนตัวตั้ง
กลับนำสังคมมนุษยไปสูผลกระทบมากมาย
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ปาไมที่ลดลง มลพิษที่เพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรง การขาดแคลน
อาหารและแหลงน้ำ
ความลมสลายของชุมชน ความเจ็บปวย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม
หนี้สินทวมหัว ฯลฯ
มนุษยทุกคนลวนไดรับผลกระทบนี้ ไมทางใดก็ทางหนึ่ง
เพราะตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย
ทั้งปวง
จึงมีผูคนกลุมเล็กๆ หลากหลายกลุม ไดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง
อีกครั้ง บนแนวทางของการกลับคืนสูธรรมชาติใหมากที่สุด
เชนเดียวกับผูคนจากทุกภาคสวนในสังคมไทยที่มีสวนรวมในการราง
“พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550” เพือ่ มุง หวังใหเปนกฎหมาย
ทีเ่ ปนเครือ่ งมือ กลไกในการเชือ่ มประสานและขับเคลือ่ นสังคมไทยไปสู
“สังคมสุขภาวะ”
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดดำเนิน “โครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย”
ขึ้น โดยเล็งเห็นวา สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษยนั้นตองอาศัย
การพัฒนาประเทศอยางสมดุล ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป ภายใต
บริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสรางการมีสวนรวมจาก
กัลยาณมิตรทุกภาคสวนในสังคม เขามารวมขับเคลื่อนดวยหัวใจของความเปน
มนุษยเปนพื้นฐาน
ดวยยุทธศาสตรของโครงการ ที่มุงเนนการพัฒนาเครือขายการเรียนรู
รวมกัน พัฒนากระบวนการสรางและจัดการความรูที่เนนในทางสรางสรรค
สิ่งดีงามใหเกิดขึน้ โดยผานกระบวนการสือ่ สารทางสังคมและนำไปสูคานิยม
ใหมของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อตอการพัฒนาไปสู
สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย

Arokhaya.indd 10-11

…………………..
จากผูพยายามควบคุมธรรมชาติ จึงเปลี่ยนมาเปนผูเรียนรู เขาใจ
และยอมรับในความยิ่งใหญของธรรมชาติ
จากผูขาย จึงเปลี่ยนมาเปนผูให
จากมุงคากำไรสูงสุด จึงเปลี่ยนมาเปนการพึ่งพาบนรากฐานของ
ความหวงใยตอชีวิตและสังคม
จากทีเ่ คยทำงานเพือ่ เงินและการถีบตัวไปสูส ถานภาพที่ (คิดวา)สูงขึน้
จึงเปลี่ยนมาเปนความใสใจตอเพื่อนมนุษยและผูดอยโอกาสในสังคม เคารพกัน
ในฐานะเพื่อนมนุษย
…………………..
เมื่อการเปลี่ยนแปลงนำพาผูคนใหคืนกลับมาสูการเปน “มนุษยที่มี
หัวใจของความเปนมนุษย” อีกครั้ง “เรื่องราวดีดี” มากมายที่กระจายตัวเกิดขึ้น
ณ มุมเล็กมุมนอย ทั่วไทย ทั่วโลก จึงเริ่มปรากฏขึ้น
เรื่องราวดีดีสวนหนึ่งจะนำมาเก็บไวใน “ธนาคารขอมูลเรื่องราว
ดีดีแหงชาติ” ซึ่งจะเปนฐานขอมูลเพื่อประโยชนของสาธารณะเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในวงกวาง เปนการสรางเสริมกำลังใจใหแกผูคนที่มุงมั่น
ในการสราง “สังคมที่ตองการ” และที่สำคัญ เปนแรงบันดาลใจใหผูคน
อีกกลุมหนึ่งที่กำลังมุงมั่นในสิ่งเดียวกัน
เมื่ออาน “เรื่องราวดีดี” ในหนังสือเลมนี้จบลง คุณอาจคนพบวา…
ทายที่สุดแลว สุดทายของการเปลี่ยนแปลง จะนำพาผูคนกลับคืน
สูธรรมชาติ
สูการมองเห็นคุณคาของทุกสรรพสิ่งดวยหัวใจ
อันเปนหัวใจที่แทจริงของความเปนมนุษย
และเปนความหมายที่แทจริงของการพัฒนา
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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“

ผูหนีทุกขรวมสมัยมาจากทุกสารทิศ สวนใหญมาถึงที่นี่เหมือนนกที่
ปกหัก แตหลายคนก็ตั้งมั่นชีวิตไดใหม กระทั่งบางคนที่บอบช้ำทั้ง
รางกายและใจเตรียมโลงแลวก็ตาม อยางนอยผูปวยมะเร็งหลายคน
ฟนชีวิตจิตใจขึ้นใหม ที่นี่เปนสถานที่ขัดเกลาจิตใจของผูที่เขามา
เกี่ยวของและคลายทุกขจากความเจ็บไข จนถึงกอบกูศรัทธา และ
วางใจในความเปนไปของชีวิต

”

Arokhaya.indd 14-15

5/15/09 5:36:28 PM

มะเร็ง โรคของยุคสมัย
มะเร็ง โรคเรื้อรังซึ่งกำลังกลายเปนปญหาทางสาธารณสุขของ
โลกที่คราชีวิตชาวโลกไปถึง 13 เปอรเซ็นตของประชากรที่ตายทั้งหมด
ในป พ.ศ. 2537 มีจำนวนผูปวยโรคมะเร็งมากกวา 18 ลานคนและพบ
ผูปวยใหมประมาณ 9 ลานคน ในแตละป องคการอนามัยโลกไดคาดการณ
ไววา ในป 2563 ทั่วโลกจะมีคนตายดวยโรคมะเร็งมากกวา 11 ลานคน
โดยจะเกิดขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนามากกวา 7 ลานคน เนื่องจากมี
ปจจัยหลายอยางที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคมะเร็ง1
สำหรับประเทศไทยมะเร็งเปนสาเหตุการตายในลำดับตนๆของ
10 สาเหตุการตายหลักของประชาชนหากเทียบกับจำนวนประชากรตอ
แสนคน พบวาป 2545 มีคนเสียชีวิตเพราะมะเร็งถึง 46,874 คน และ
เพิ่มเปน 60,818 คน ในป 25472 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการใชชีวิต เชน การบริโภค อารมณ

1
2
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ที่มา : ฝายแผนงานและสถิติ สถาบันมะเร็งแหงชาติ (National Cancer Institute)
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และจิตใจ มลภาวะ ฯลฯ
ดานการแพทย ไดพยายามหาหนทางในการยับยั้งปองกันมหันตภัย
รายนี้ แตที่ทำไดแคเพียงการทุเลาอาการหรือประวิงเวลาไวเทานั้น นอก
จากนี้การรักษาสวนใหญไดสงผลขางเคียงตอสุขภาพของผูปวยอยาง
หลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากเปนการรักษาบนหลักการของการฆาเซลลราย
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน การผาตัด ฉายแสง ฝงแร เคมี
บำบัด ซึ่งไดทำลายเซลลดีในรางกายตายไปดวย
จึ ง มี ค นจำนวนมากหั น มา
คนหาวิธีการบำบัดมะเร็งแบบทางเลือก
ซึ่งเนนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิถีการ
บริโภค รวมถึงทัศนคติตอชีวิตทาม
กลางการหลอหลอมของสังคมทุนนิยม
โดยเนนใหความเขาใจถึงสภาวะของ
มะเร็งที่ตนเองไดสรางขึ้น
การอาพาธเป น มะเร็ ง ของ
พระภิกษุรูปหนึ่ง กลายเปนจุดเริ่มตน
ของที่พักพิงของผูปวยมะเร็ง ในแนว
ทางที่เปนอีกหนึ่งทางเลือกของคนทุกข
โดยการดูแลบำบัดที่ยึดหลักสมดุลของทั้งรางกายและจิตใจ ดวยความ
เมตตาตอผูคนที่มีทุกขทั้งกายและจิตใจ เปนที่มาของ อโรคยศาล และ
ที่นั่นกลายเปนชุมชนของผูคนทั้งที่ปวยและไมปวย เปนพื้นที่ของการ
แบงปน เอื้อเฟอ ชวยเหลือกัน จนเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู
ในการดูแลตนเอง
อง ขัขดดเกลาและยกระดับจิตใจทั้งของอาสาสมัคร ผูปวย
และญาติพี่นอง
- 16 -
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ความเจ็บปวยของหลวงตา
สูการเยียวยาเพื่อนมนุษย
ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตรจากตัวเมือง จังหวัดสกลนคร
มุงหนาสูจุดหมาย ณ วัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม เปนที่ตั้งของ
“อโรคยศาล”3 ซึ่งกอตั้งโดยพระปพนพัชร จิรธัมโม หรือที่ชาวบานเรียก
วา “หลวงตา” เจาอาวาสวัดคำประมง อดีตวิศวกรหนุมจากกรมชลประทาน
ผูศรัทธาในวิถีปฏิบัติของหลวงปูสิม พุทธาจาโร จึงตัดสินใจบวชเพื่อ
ศึกษาหลักธรรมะตามหลักพระพุทธศาสนา เปนเพียงพระวัดปาธรรมดาๆ
รูปหนึ่ง จนเมื่อเกิดทุกขภาวะขึ้นกับตนเอง เนื่องจากเปนมะเร็งในโพรง
จมูก ทำใหหลวงตาไดรับประสบการณตรงจากขั้นตอนการรักษาตามหลัก
วิทยาศาสตร
“เราเคยรักษาดวยเคมีบำบัด ฉายแสง ตามคุณหมอเขาสั่งให
ทำอะไรก็ทำหมดนะ ทำจนกระทั่งถึงคอรสสุดทาย ไมไหวแลวตายดีกวา

3

มีหลักฐานวาในสมัยขอมเรืองอำนาจ ไดมีการกอสรางบริเวณที่ใชสำหรับดูแลผูปวย เรียกวา อโรคยศาล
มีความหมายวา ที่ตั้งแหงความไมมีโรค มีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับบริเวณที่สรางอโรคยศาล
แถวภาคอีสาน หากสนใจเพิ่มเติมหาขอมูลที่ www.google.com พิมพคำวา อโรคยศาล — ผูเขียน
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คือสละตายไปเลย น็อกไปเลย คือวันสุดทาย เข็มสุดทาย ดับตัวเอง
ไมใหมีความเจ็บปวด เวทนาตางๆที่มีอยูในจิตใจในกายวางหมด รูอีกที
เขาวิ่งกันหนาตื่น นึกวาไปแลว ถาเราไปตอนนั้นเราก็มีความสุขเพราะ
ไมไดมีเวทนาเลย คือความทุกขของเคมีสุดๆอยูแลว ไมไหวแลว นั่น
แหละคือแรงบันดาลใจที่ทำใหตัวเองตองชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็ง เพราะ
ความเจ็บปวด ทุกขเวทนาตางๆ และเสียเงิน เสียทอง เสียเวลา เสีย
อกเสียใจที่ญาติพี่นองตัวเองตองปวยเปนโรคมะเร็งแลว สูญเสียมามาก
มายแลวไมมีทางออกใหเขาเลย” 4
รอดดวยธรรมะและสมุนไพรบำบัด
ระหวางที่อาพาธ หลวงตาก็ไดศึกษาหลักธรรมะตางๆที่ครูบาอาจารย
4
สัมภาษณพระปพนพัชร จิรธัมโม ณ อโรคยศาล วัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2551
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ไดสั่งสอนไวในหมวดที่เกี่ยวกับความเจ็บปวยเพื่อใชเปนหลักพึ่งทางใจ
โดยเฉพาะ คิริมานนทสูตร ซึ่งเปนพระสูตรที่พระพุทธองคประทานแก
พระอานนทเพื่อนำไปแสดงแกพระคิริมานนท ซึ่งกำลังอาพาธหนักไม
สามารถมาเขาเฝาไดและขอใหพระอานนทกราบทูลพระพุทธเจาในการ
สงเคราะห ใหทุกขเวทนาไดระงับไป พระพุทธองคจึงทรงเมตตาแสดง
ธรรมะเกี่ยวกับสัญญา 2 ประการ ไดแก รูปสัญญา นามสัญญา เมื่อ
พระคิริมานนทกำหนดจิตตามหลักธรรมเทศนาก็ไดบรรลุมรรคผล และ
ในขณะที่วางธุระในรูปธรรม โรคภัยความเจ็บปวดก็หายไป
ในขณะเดียวกันหลวงตาก็คนควาหาพืชสมุนไพรที่คาดวานาจะ
มีคุณสมบัติบำบัดพิษมะเร็งได ไปพรอมๆกับการใหโอกาสตนเองในการ
รักษาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งก็ไดลองทำทุกอยางแลวแต
ไมสามารถหยุดยั้งได หลวงตาจึงตัดสินใจใชธรรมะเพียงอยางเดียวเปนที่
พึ่งสุดทายในการเจริญสติ
“วันหนึ่งลุกขึ้นมานั่งสมาธิตอนตีสามหลังจากรับคีโมทุกวัน เลือด
ก็ยังออก ขาวก็กินไมได หายใจก็ไมได อาทิตยหนึ่งขาวกินไมได หลังจาก
ปฏิเสธรับคีโมแลว การนั่งสมาธิเปนทางเลือกสุดทายของเรา จิตก็ดีขึ้น
สงบนิ่ง ถอดจิตออกมาก็แวบไปถึงตำรายาที่ตัวเองมี เปนสมบัติชิ้นเดียว
ที่มีติดตัว เปนตำรายาสมุนไพรชื่อวา เพชรน้ำเอก พอถอดจิตลงสงบเสร็จ
ก็เอาตำรามาดูเลยตั้งแตตนจนจบ เต็มแนนดวยตัวยาแกโรคมะเร็งตางๆ…
“ยาที่เรามาสกรีนแลว เหมาะกับคนไทยเราที่สุด คือยาตัวนี้
เปนยาที่ทุกคนตองรูอยูแลว แตไมมีใครเอามาใช เหมือนทุกคนผานไปเลย
ไง แตเมื่อหลวงตาไดเอามาเผยแพรมันถึงไดกวางขวาง สูตรสมุนไพร
ยาแกมะเร็งมีเยอะมาก แตวาตรงนี้ที่หลวงตาคนควาวา ใชเลย ลงตัว
ลงตัวหมายความวาเรากรองในจิตแลวนะ เอาแผนจีนมาดูก็ไมใช เอา
- 19 -
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อี ก แผนมาดู ก ็ ไ ม ใ ช พอมา
ดู ต ั ว ยานี ้ ท ุ ก ๆสู ต รแน น อน
พอหกโมงเช า บอกแม ช ี ใ ห
ไปหาตัวยาตัวนี้มาใหได แก
ก็ไปหามาทั้งวัน มาไดกินยา
แกวแรกเอาตอนสี่ทุม โอโห..
โลงแลว แลวกินตอจนครบ
5 หมอ”
“ยอดยากินแกมะเร็ง
ทุ ก ชนิ ด ” ที ่ ห ลวงตาคิ ด ค น
ขึ ้ น นอกจากจะประกอบด ว ย
สมุนไพรหลายชนิดที่หลวงตา
เปรียบเทียบวา เหมือนกองทัพ
ที่ตองมีทั้งฝายปองกัน ฝายบุก ฝายเสนาธิการ ซึ่งหนุนเสริมกันในการ
รักษาอาการมะเร็ง โดยสามารถเสริมภูมิตานทานของเม็ดเลือด เสริม
ภูมิตานทานของน้ำเหลืองใหแข็งแรง สงผลตอการฝอของเซลลมะเร็ง
เมื่อไดยารักษาทางกายแลวใจก็ตองมีที่พึ่ง หลวงตาจึงใหความสำคัญกับ
การทำสมาธิบำบัดควบคูไปดวย
“สมาธินี่ก็สำคัญไมยิ่งหยอนเหมือนกัน คือใหเห็นวาทุกสิ่งเกิดได
ก็ดับได มะเร็งเกิดไดก็ดับได ไมมีอะไรที่เกิดแลวดับไมได ความสุข
เกิดไดก็ดับได ทุกอยางเปนแบบนี้ และคนที่จะเขาถึงความเกิดความดับ
นั้นใครละ? ตองปฏิบัติเอง เราก็เอาความรูที่เรามีอยูมาสอนใหคนไข
ปฏิบัติใหถึงสภาวธรรมตรงนี้ใหได พอเขาถึงสภาวธรรมตรงนี้ได โรคภัย
แทบไมมีความหมาย มะเร็งไมมีความหมาย หายก็หายไป ไมหายก็
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ชางมัน ใจเขาเบิกบานมาก เขาไมเห็นตองกลัววาจะตาย ถึงไมเปน
มะเร็งก็ตองตายอยูดี”
เมื่อหลวงตารักษาตนเองจนหายจากอาการมะเร็ง ชาวบานที่
ทราบเรื่องราวตางพากันนำญาติของตนมาพึ่งบารมีในราวป 2547 ซึ่ง
หลวงตาไมสามารถปฏิเสธได จึงไดนำเอาประสบการณการใชสมาธิบำบัด
และสูตรยาแกอาการมะเร็งมาใชรักษาผูปวยมะเร็งทุกประเภทโดยไมคิดคา
ใชจาย จึงเปนที่มาของการกอสราง “อโรคยศาล” ขึ้นมาในพื้นที่ของวัด
คำประมง จนแลวเสร็จในป 2549 และประกาศเปนแหลงพักพิงของ
ผูปวยมะเร็งดวยการรักษาตามแนวทางสมาธิบำบัด ผสมผสานกับแนวทาง
ของธรรมชาติบำบัด ซึ่งหมายถึง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีการคิด
การกิน การอยู ใหถูกตองบนพื้นฐานของการใชธรรมะตามหลักพระพุทธ
ศาสนา
ในการรับการดูแลรักษา ผูปวยจึงตองเขาใจในหลักสมดุลของ
กายและใจ การใชยาจึงตองมีการสวดมนตรา และภาวนาเพื่อระดมสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปดเปาบรรเทาทุกข รวมถึงการอโหสิกรรมแกเจากรรม
นายเวรทั้งหลาย และตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจเปนคนดีคนใหม ปจจุบันผูปวย
มะเร็งที่เขามารับการบำบัดมะเร็งกับหลวงตาจึงตองผานการประกอบ
พิธีกรรม “ตมยา” ในวันพระ ซึ่งจะจัดขึ้นสำหรับผูปวยรายใหม และ
เมื่อจะดื่มยาก็มีคาถากำกับโดยเปนกุศโลบายในการดึงจิตใหกลับมามี
สมาธิอยางตอเนื่องในแตละจังหวะของวัน
หลวงตาไดเผยแพรสูตรยาแกผูสนใจเพื่อนำไปใชที่บาน
“ไมไดปดบัง ควรที่จะใหโลกรู ควรที่จะใหโลกเขาเอาไปใช ไป
ปฏิบัติ แตทุกคนที่เอาไปปฏิบัติควรมีศรัทธา มีใจมุงมั่น และไมใชการคา
อยางบางคนที่ไปซื้อยาตามรานคาที่มีชื่อเสียง กินแลวไมหายทั้งๆที่เปน
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รานที่มีชื่อเสียงในเมืองไทย แตคนไขที่นี่พอทำพิธีตมยา ทองพระคาถา
โอโห สองชั่วโมงสามชั่วโมงกวาจะไดยาหมอหนึ่ง คนไขบอกวาแคทำพิธี
โรคหายไปครึ่งหนึ่งแลว ใจมันมาแลวไง จิตใจพรอมที่จะเผชิญหนากับ
ทุกสิ่งทุกอยาง อะไรจะเกิดใหเกิดแลว ไมกลัวแลว”
นอกจากยอดยาแกม ะเร็ง ทุก ประเภทแล ว หลวงตายัง ได ใ ช
ความรูดานสมุนไพรในการปรุงยาเพื่อบรรเทาอาการของโรค เชน ตัวเหลือง
หรืออาการคัน ใชยา แกคันกันเหลือง
ถึงวันนี้หลวงตาก็ยังคงเฝาระวังมะเร็งตามคำสั่งของแพทยดวย
การไปตรวจตามนัด แตไมไดรับยาใดๆเพิ่มเติม “เราก็เคารพกติกาหมอ
ไปแตละครั้งก็เจอพี่นองแพทยพยาบาลบาง นัดประชุมกัน เหมือนกับวา
เอาวิกฤติที่เราปวยสรางความดีใหกับคนอื่นดวย ไมไดกินยามาตลอด
กินครั้งแรก 5 หมอเทานั้นก็จบแลว สวนมากจะใชธรรมชาติบำบัด”
ในบริเวณอโรคยศาล ซึ่งเปนที่ทำการในการอภิบาลผูปวยมะเร็ง
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ประกอบดวยตัวอาคารสูง 3 ชั้น ดานหนาอาคารเปนที่ประดิษฐานของ
พระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา พอหมอชีวกโกมารภัจจ พระแมธรณี
พระอินทร ซึ่งเปนเสมือนสัญลักษณยึดเหนี่ยวจิตใจตามความเชื่อที่ผสม
ผสานของชาวพุทธและสะทอนแนวความคิดหลักของการกอตั้งอโรคยศาล
“พระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาเปนรูปหลอทรงพระกริ่ง ถือ
กันวาเปนศาสดาของพระพุทธเจาในทางการแพทยแผนจีน มีเหตุการณ
ในประวัติศาสตรกลาววา พระสังฆราชวัดสุทัศนทานเอาพระกริ่งมา
ประกอบพิธีทำน้ำมนตอิติปโส 108 ใหคนกินในชวงอหิวาตระบาด ไภษัชยคุรุพระพุทธ นามของพระองค หมายถึง ยาไง ไวฑูรยประภา คือ
ผลสมอที่สุกสกาววาวโรจนเสมือนยาวิเศษ ซึ่งวางอยูบนพระหัตถของทาน”
ทำไมตองเอาพระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา
“หนึ่ง เพราะเกี่ยวกับเรื่องแพทยพยาบาล สอง เปนศูนยรวม
ของจิตใจใหคนไขและญาติคนไขมีที่พึ่งทางใจ หมอพยาบาลมีที่พึ่งทางใจ
วามีหลักที่พึ่งใหตั้งปณิธานวาจะทำเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษย ใหเพื่อน
มนุษยทั้งหลายพนจากทุกขโศกโรคภัย”
ถัดไปเปนสวนลงทะเบียนคนไขใหมและหองตรวจโรคจำนวน 2
หอง ซึ่งมีอุปกรณพื้นฐานทางการแพทย ในการชวยเหลือผูปวยเบื้องตน
เชน เครื่องเอกซเรยขนาดเล็ก ตูไฟอานฟลม และหองบรรจุยาทั้งแผน
ไทยและปจจุบัน สวนชั้นบนเปนหองพระขนาดใหญเปนที่ทำวัตรเย็นของ
ผูปวยที่สามารถเดินได และมีหองจำวัดของหลวงตา สวนชั้นบนสุดจัดไว
เปนเหมือนหองผูปวยรวมในโรงพยาบาล ประกอบดวยเตียงผูปวยที่สามารถ
ปรับเอนได เตรียมไวเพื่อรองรับคณะที่ดูงานจากหนวยงานตางๆโดยเฉพาะ
นักศึกษาแพทยที่มาฝกดูแลผูปวย ซึ่งมีความจำเปนตองพักคางคืน
นับตั้งแตเริ่มทำการรับผูปวยมะเร็งอยางเปนทางการเมื่อป 2548
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พบวามีผูปวยเขารับการรักษาแลว ดังนี้
สถิติผูปวยมะเร็ง ป 2548-มกราคม 2551
เพศ/ป

2548

2549

2550

2551 (มกราคม)

รวม

ชาย

87

135

หญิง

64

109

134

8

364

102

11

286

ชาย (แปลงเพศ)

-

1

-

-

1

รวม

151

245

236

19

651

สถิติวันนอน และอายุผูปวยที่เขารับการรักษา
จำนวนวันนอน/ป

2548

2548

2550

วันนอนสูงสุด

ไมมีขอมูล

126 วัน

143 วัน

วันนอนเฉลี่ย

ไมมีขอมูล

12 วัน

14.31 วัน

อายุเฉลี่ย/ป

2548

2548

2550

อายุผูปวยเฉลี่ย

55 ป

55 ป

54 ป

อายุผูปวยมากที่สุด

86 ป

83 ป

86 ป

อายุผูปวยนอยที่สุด

11 ป

11 ป

25 ป
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ทุกวันนี้ยังคงมีผูปวยมะเร็งรายใหมๆทยอยเดินทางมาเพื่อรักษา
อาการ มีทั้งที่ผิดหวังจากระบบบริการสาธารณสุข บางรายไมมีทรัพยสิน
เพียงพอในการรักษาแผนตะวันตก หากเลือกรักษากับโรงพยาบาลเอกชน
และที่ตัดสินใจจะรักษาดวยการแพทยทางเลือกอยางเดียว หลากหลาย
ชีวิตที่มาพำนักในอโรคยศาลลวนมีมเรองราว
เรื่องราวคำบอกเลาที่สะทอนภาพทัศนคติ
ของระบบตางๆในการรักษามะเร็ง
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หมูบานมะเร็ง
หมูมวลมิตรภาพบำบัด
เสียงไกขันเปนสัญญาณของวันใหม เมื่อเริ่มเห็นแสงแรกของวัน
เปนชวงที่ผูปวยมะเร็งและญาติสวนใหญกำลังออกกำลังกายกันอยูขางๆ
โบสถ บางวันที่หลวงตาไมติดกิจนิมนตหรือบรรยายตางจังหวัดทานก็จะ
เปนผูนำในการออกกำลังกายดวยตนเอง สำหรับวันนี้ผูปวยเกาบางคนที่
จำทาไดก็ผลัดเปลี่ยนกันมาเปนผูนำ หลังจากออกกำลังกันไดที่ก็พักผอน
และนั่งสมาธิ เสร็จแลวจึงนำอาหารที่เตรียมมาตักบาตรหลวงตา พรอม
กรวดน้ำและฟงธรรมเทศนากอนจะไปรับยาชวงเชาที่อาคารอโรคยศาล
แลวจึงกลับที่พักเพื่อทำกิจธุระหรือพักผอนตามอัธยาศัย สวนญาติก็เตรียม
อาหารมื้อตอไปใหผูปวย
ภายในบริเวณวัดไดถูกจัดสัดสวนที่พักใหแกผูปวยและญาติที่มา
เฝาไว 2 ลักษณะ ไดแก ผูปวยหนักซึ่งจะถูกจัดใหอยูในอาคารสงฆอาพาธ
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เดิมซึ่งเปนอาคารสูง 2 ชั้น มีอุปกรณอำนวยความสะดวกใกลเคียงกับ
โรงพยาบาล เพื่อเฝาสังเกตอาการ
สวนผูปวยที่มีอาการดีขึ้น ชวยเหลือตนเองได จะอยูรวมกันเปน
กลุมตามเรือนไม รมรื่นดวยหมูแมกไม เรือนแตละหลังมีหองแบงเปน
สัดสวน หองน้ำอยูดานหลังหรือถัดออกไป สำหรับที่ประกอบอาหารทา
งวัดไดจัดสรางโรงครัวขนาดใหญไวใหหุงตมกันเองประมาณ 3 จุด น้ำไฟ
ทางวัดจายใหและรับบริจาคตามจิตศรัทธาและกำลังทรัพย ผูปวยจะไดรับ
ชุดผูปวยเชนเดียวกับที่โรงพยาบาล ญาติตองชวยดูแลจัดสงคืนเมื่อประสงค
จะเดินทางกลับ ผูปวยจึงเสียคาใชจายในการซื้อของใชสวนตัวและอาหารสด
เพื่อทำกับขาว
หลวงตาอนุญาตใหผูปวยและญาติสามารถปลูกผักสวนครัวตาม
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พื้นที่วางเปลาเพื่อนำไปประกอบอาหารได นอกจากนั้นยังไดบอกบุญ
เพื่อจัดทำโรงเรือนปลูกพืชแบบไรดิน (Hydroponics) ซึ่งมีผูปวยที่อาสา
มาชวยดูแล ทำใหมีแหลงอาหารปลอดสารพิษรับประทานโดยไมเสีย
คาใชจาย สวนใหญญาติผูปวยจะหุงหาอาหารเผื่อแผกันและนำมาถวาย
หลวงตา อาจกลาวไดวาเวลาทำอาหารรับประทานเปนชวงเวลาแหงน้ำใจ
และการแบงปน
ระหวางวันผูปวยและญาติจะไดชวยเหลือกันเอง เชน เปนธุระ
ไปเอายามาใหแทน ชวยดูแลความสะอาดที่พักและบริเวณวัด ไดพูดคุย
แลกเปลี่ยนทุกขสุข ผูปวยจึงรูสึกผอนคลาย สบายใจ เพราะตางก็มีความ
ทุกขรวมกัน เปนลักษณะการใชมิตรภาพบำบัด มีเวลาใหคิดคำนึงถึงเรื่อง
อื่นๆมากกวาเรื่องความเจ็บปวยของตน แตกตางไปจากบรรยากาศใน
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สถานพยาบาล ซึ่งผูปวยสวนใหญจะนอนอยูแตบนเตียง
พี่รจนา หนึ่งในผูปวย ไดเลาใหฟงถึงกิจกรรมประจำวันวา
“กิจกรรมที่นี่ที่ผูปวยหรือญาติทุกคนชวยกันทำคือ ตมยา กวาดถนน
เจ็ ด โมงเชา ก็ กวาดวิหาร หลวงตาทานบอกวาการกวาดวิหารคื อการ
กวาดใจเราใหสะอาด หลังจากนั้นก็ออกกำลังกาย โยคะบาง รำตะบอง
บาง บางทีก็มีวิทยากรเขามาสอน หลังจากนั้นใสบาตร หลวงตาทานจะ
มาเทศน สอนนั่งสมาธิ รองเพลงประจำอโรคยศาล จากนั้นรับยาไปทาน
และพักผอนตามอัธยาศัย พอหกโมงเย็นก็มารวมตัวกันที่อโรคยศาลเพื่อ
สวดมนตเย็น ทำกิจกรรม เชน รองเพลง เลนเกม เพื่อคลายเครียด
และยังมีกิจกรรมแนะนำคนไขใหมวาเปนใคร มาจากไหน ฟงหลวงตา
ทานเทศน บางวันก็ราวนดคนไข รับยา สามทุมเขานอน” 5
การทำกิจกรรมตางๆเพื่อตอบแทนความมีน้ำใจของทางวัดไมมี
การบังคับ วิเชียร โคตรวันดี ติดตามมาพยาบาลนองชายที่มีอาการโรค
มะเร็งที่ลิ้น เลาใหฟงวา
“กิจกรรมของญาติๆมาเฝาผูปวย
ของที่นี่เราทำทุกอยาง เก็บขยะ ดายหญา
ปดกวาดโรงธรรม ศาลา ใหสะอาดที่สุด
ทำทุกอยางไมเลือกเวลา ทำใหเหมือนที่
บานเรา ที่ตองทำเพราะวาคนเยอะ หลาย
คนหลายอยาง บางคนชอบสะอาด บางคน
ชอบสกปรก ตองชวยๆกัน เพราะเรามาอยู
ก็ไมเสียอะไรสักตังค เราทำเพื่อตอบแทน
วัด งานที่นี่ไมมีใครแบง หลวงตาทานจะ
รจนา ลีละผลิน
เทศนสั่งสอน ทุกคนตื่นมาตอนเชาก็ทำ ไม
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มีใครบังคับใคร แลวแตความสมัครใจ แต
หลวงตาทานจะออกตรวจทุกวัน ตึกไหน
สะอาดท า นก็ ช ม เราไม อ ยากให ท  า นติ
กลางคืนทานจะขับรถกอลฟออกตรวจผูปวย
ที่อาการหนักไมสามารถมาที่อโรคยศาล
ไดดวยตัวเอง กิจกรรมหลักๆของญาติที่
มาเฝาคือ ชวยเหลือคนปวย ตมยา ทำ
กับขาว ทำความสะอาด ทำวัตร สวดมนต
ภาวนา ทำสมาธิ” 6
ตุกตา ภรรยาของสมหมาย กลอวิเชียร โคตรวันดี
กล่ำ ซึ่งติดตามสามีมาอยูที่วัด ไดเลาใหฟง
วา ในชวงแรกคิดวามาทำอาหารและดูแลสามีเทานั้น แตเมื่อมาอยูก็เกิด
ความผูกพัน อยากชวยเหลือผูปวยคนอื่นๆ จึงมักทำอาหารเผื่อญาติและ
ผูปวย เลาวา
“ชวงแรกก็ทำอาหารแลวก็ซักผา ดูแลทำความสะอาด สาย
หนอยก็จะทำอาหารถวายหลวงตา ตอนเย็นก็อุนยา ทำกับขาว และก็
ชวยเหลือกัน ผูปวยคนไหนไมมีญาติมาก็ชวยดูแลเปนธุระบางเรื่อง อยาง
พี่รจนา แกไมมีญาติก็จะกินกับเรา จะซื้อของสดมาไวแบงกัน หลวงตา
วาเปนบุญที่เราทำใหคนอื่น และผลบุญจะสงกลับมาหาสามีเราใหเขา
หาย บางครั้งเจาหนาที่เขาอยากจะกินกวยเตี๋ยวก็ ไปซื้อมาทำแบงกัน
ก็หมดไมเทาไหรหรอก แตเรามีน้ำใจ เขาก็มีน้ำใจใหเรา”
5
6

สัมภาษณ รจนา ลีละผลิน ผูปวยมะเร็งระยะลุกลาม ซึ่งชวยเหลือตนเองได
สัมภาษณ วิเชียร โคตรวันดี ญาติผูปวยชายเปนมะเร็งที่ลิ้น
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ในฐานะภรรยาซึ ่ ง ได เ ห็ น การ
เปลี่ยนแปลงของสามีหลังเขารับการรักษา
ที่อโรคยศาล ไดสะทอนความรูสึกออกมา
วา “แตกตางนะ แตกอนจะหงุดหงิดมาก
แตมาอยูนี่เขาจะปลอยวางได เชาขึ้นมาก็
กวาดถนนไปร อ งเพลงไป ใครไปใครมา
ก็ เ รี ย ก สมหมาย สมหมายเนี ่ ย ชื ่ อ ดั ง
เขาก็ทำเพลินไปเรื่อย”
สาเหตุสำคัญของการใหผูปวยนำ
ญาติ
ข
องตนมาช
วยดูแล เนื่องจากบุคลากร
พระปพนพัชร
ของทางวั ด มี จ ำกั ด และการให ญ าติ ม า
เรียนรูแนวทางในการปฏิบัติของผูปวย ทำใหสามารถนำกลับไปใชตอ
ที่บานเพื่อดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง รวมทั้งญาติเองก็สามารถนำเอา
ไปใชปฏิบัติไดในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลวงตาเลาวา
“ญาติๆที่มาดวยตองฝกอบรมเขา เย็นมาตองทำอะไรบาง เชน
ธรรมะไมกวาดกับผาขี้ริ้วอยางนี้ เชามาคุณก็ถือไมกวาดอัน ผาขี้ริ้วผืน
หนึ่ง เดินตามถนนก็กวาดไป กวาดความทุกขออกจากใจ กวาดโรคกวาดภัย
ออกไป พอไปถึงวิหาร ถึงอโรคยศาล เปอนตรงไหนเอาผาขี้ริ้วถูซะ
ถูกิเลสตัวเองออกไป ถูโรคภัยไขเจ็บออกไปดวย ไปซักผาสะอาดๆมาเช็ดถู
ใหสะอาด หากเอาผาสกปรกมาเช็ดจะยิ่งสกปรกใหญ เหมือนกับใจเรา
ถาใจสกปรก ไปพูดกับคนอื่นก็ยิ่งเพิ่มความสกปรกใหคนอื่นเขา ทำใจ
ตัวเองใหสะอาดกอนคอยไปใสกับคนอื่นเขา จะมีธรรมะใหเขาทุกวัน บางที
ก็หัวเราะทองคัดทองแข็ง” 7
7

สถิติผูปวยมะเร็ง ที่อโรคยศาล วัดคำประมง
อันดับที่

จำนวนคน

รอยละ

1

มะเร็งตับ

การวินิจฉัย
CA Liver

158

24.27

2

มะเร็งทอน้ำดี

CHCA

108

16.59

3

มะเร็งเตานม

CA Breast

33

5.07

4

มะเร็งลำไส

CA Colon

31

4.76

5

มะเร็งปากมดลูก

CA Cervix

28

4.30

6

มะเร็งตอมน้ำเหลือง CA Lymphoma

27

4.15

7

มะเร็งปอด

CA Lung

22

3.38

8

มะเร็งกระเพาะ

CA Stomach

14

2.15

9

มะเร็งโพรงจมูก

CA Nasopharynx

11

1.69

10

มะเร็งรังไข

CA OVary

9

1.38

11

มะเร็งกระดูก

CA Bone

8

1.23

12

มะเร็งลำไส

CA Rectum

7

1.08

13

มะเร็งในชองปาก

CA Mouth

6

0.92

14

มะเร็งหลอดอาหาร CA Lower Esophagus

5

0.77

สัมภาษณพระปพนพัชร อางแลว
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ปจจุบันมีผูปวยมะเร็งประเภทตางๆเขารับการรักษาที่อโรคยศาล
ดังนี้
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การคนพบวามีผูปวยเปนมะเร็งตับเปนอันดับหนึ่งที่อโรคยศาล มี
สภาพไมแตกตางไปจากสถิติของสถาบันมะเร็งแหงชาติ ซึ่งมะเร็งตับในเพศ
ชายครองแชมปอันดับหนึ่งมาตั้งแตป 2536 ในขณะที่พบมะเร็งปากมดลูก
มากที่สุดเปนอันดับหนึ่งในเพศหญิง8 สวนแนวทางในการรักษามะเร็งทุก
ประเภทจะยืนพื้นดวยยอดยาแกมะเร็ง ประกอบกับสมุนไพรแกอาการ เชน
ตัวเหลือง อาการคัน ควบคูไปกับการใชยาแผนปจจุบัน เพื่อบรรเทาอาการ
ตามคำแนะนำของแพทย ซึ่งเปนจิตอาสาเดินทางมาชวยตรวจหมุนเวียนกัน
มาณ 19
ทุกสัปดาห ในชวงค่ำหลังการทำวัตรเย็นประมาณ
19.00 น. โดยรวมกัน
วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษารวมกับหลวงตา

อโรคยศาล
จุดเปลี่ยนการรักษาแนวทางเลือก
คนไขที่เคยเขามาอยูที่อโรคยศาลมีตั้งแตเศรษฐีที่เคยรักษามา
จากโรงพยาบาลดังๆ เสียเงินไมต่ำกวา 10 ลาน ตลอดจนคนยากจนหาเชา
กินค่ำ มีทั้งที่อาการดีขึ้นกลับบานไดหรือตายใหหลวงตาเผา หลายคน
มีประสบการณจากการรักษาตัวในระบบการแพทยทางเลือก แตพบวา
เปนทางเลือกที่ตองเสียคาใชจายคอนขางสูง เชน กรณีของอดีตขาราชการ
เกษียณจากการทาเรือแหงประเทศไทย ซึ่งตรวจพบมะเร็งในลำไส เขา
รับการรักษาดวยการผาตัดและเคมีบำบัดจนอาการดีขึ้น แพทยใหกลับบาน
อีกประมาณ 1 ปใหหลังตรวจพบมะเร็งที่ตับและปอด เคยไดรับการบำบัด
ดวยแนวคิดธรรมชาติบำบัดที่โรงพยาบาลแหงหนึ่ง นอนใหวิตามินอยู 8
ชั่วโมง เสียคาใชจายถึง 5,000 บาท โดยไมไดรับคำแนะนำใดๆเพิ่ม
แพทยเสนอใหผาตัดเพื่อรักษาดวยวิธีเดิม แตคนไขพิจารณาวาตนเอง

8

ที่มา : ฝายแผนงานและสถิติ สถาบันมะเร็งแหงชาติ www.moph.go.th
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อายุมากแลว หากทำการผาตัดอยางตอเนื่องจะมีผลเสียตอสุขภาพ
มากกวาผลดี จึงตัดสินใจไมผาตัดและมาขอรับการบำบัดที่อโรคยศาล
เนื่องจากไดเห็นขอมูลจากสถานีโทรทัศน ไทยทีวี
“มาอยูนี่ถึงไดรูวาคนเปนมะเร็งตองปฏิบัติตัวอยางไร ตอนผาตัด
เสร็จแลวหมอไมไดบอกวาใหปฏิบัติตัวเรื่องอาหารการกินอะไรเลย บอกวา
กินไดทุกอยาง มาอยูกับหลวงตาก็ไมเสียสตางค”
หลายคนมีประสบการณขึ้นเขียงผาตัด และรับการบำบัดมานับ
ครั้งไมถวน และมีแนวโนมที่จะตองรับการรักษาที่มากและแรงขึ้นตาม
หลักการฆาเซลลราย
อยางกรณีรจนา ลีละผลิน มาจากบางแค กทม. ชวยธุรกิจ
สวนตัวที่บาน ทำโรงเรียนอนุบาล เปนมะเร็งตั้งแตป 2543 ผาตัดมาแลว
12 ครั้ง เริ่มจากอาการของมะเร็งเตานมจนลามมาที่เพดานปาก ไปหู
และโพรงจมูกเขาตอมไซนัสและขึ้นสมอง ปจจุบันตัดเพดานทิ้ง จนหมอ
ที่รักษาบอกวาผาอีกไมได ตองฉายแสง ฉีดยาเข็มละ 150,000 บาท
ฉีดไปเรื่อยๆไดสูงสุดถึง 12 เข็ม แตหมอก็ระบุไมไดวาจะหาย จึงทำใจ
ไมไดเพราะเสียเงินแบบไมมีความหวัง ที่มาเพราะดูรายการคนละไม
คนละมือ รจนาจึงตัดสินใจจากบานมาหาหลวงตา
“ตอนแรกที่มาถึงสภาพดูไมได เลือดไหลตลอดเวลา หลวงตา
ทานก็รับไว อาการตอนที่มาวันแรก 16 พ.ค. 51 อาเจียนออกมาเปน
เลือด จมูกเลือดไหล หูไมไดยินขางขวา ตาเสนเลือดแตกมองไมคอย
เห็นแลว ถามาแลวไมรอด จะขอตายที่นี่ไม ไปไหนแลว อยูตอนแรก
ทานยังไมใหกินยา ใหทำสมาธิและทำกิจกรรมของที่นี่เหมือนคนไขทั่วๆไป
เรามาอยูที่นี่ทำใหเราคลายทุกขลงได ยิ้มได มาลองนึกดูอีกที ถาเรา
นอนอยูโรงพยาบาลขางเตียงก็เศรา แตทำไมมาอยูที่นี่คนไขราเริงกันทุกคน
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ไมมีที่จะมานั่งเศราเลย ทุกคนมีความสุข บอกตัวเองอยูเสมอวาจะมา
นั่งเศราอยูทำไม ก็เลยตัดทางโลกมานั่งสมาธิ ฟงคำสอนของหลวงตา
ทานยาที่หลวงตาแนะนำ
“หลังจากมาอยูที่นี่ 2-3 อาทิตย อาการอาเจียนเปนเลือดก็หาย
อาการปวดหัวก็หาย เลือดที่จมูกก็ไมมี ตั้งจิตภาวนาพุทโธตลอด นั่ง
สมาธิตีสองถึงตีสี่ แลวแต มาถึงวันที่ 8 ส.ค. 51 ก็ 2 เดือน 45 วัน
อาการภายนอกไมมีแลว แรงกำลังที่ตกก็กลับมาปกติ ที่นี่ไมทานเนื้อสตว
จะเขมงวดเรื่องอาหาร รูสึกวารางกายแข็งแรงขึ้น ตอนนี้กลายเปนผูปวย
ดวย เปนผูดูแลผูปวยอื่นดวย เปนอาสาสมัครจิตอาสาดวย ที่ดีขึ้นเพราะ
วาจิตใจเราดีขึ้น รางกายเราแข็งแรง อาการปวดคอ ปวดหัวไมมี เลือด
ไมออก อาการภายนอกตรงนี้ 70-80 เปอรเซ็นต อาการภายในสุดทาย
ที่ตรวจ หมอบอกวาเลือดดีขึ้นมากแลว มะเร็งจางลง ถามวามะเร็งที่อยู
กับเราหมดไปไหม? คงไมหมด เพราะอยูกับเราตั้งแตป 2543 เรา
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คิ ด ว า มะเร็ ง คื อ เพื ่ อ นของเราคนหนึ ่ ง
ไปไหนไปดวยกันพยายามตั้งจิตอธิษฐาน
วาถาเปนเพื่อนกัน ไปไหนใหไปดวยกัน
กินอะไรกินดวยกัน อยากำเริบใหมาก” 9
ทุกเชา สมหมาย กลอกล่ำ หรือ
พี่หมาย นองหมาย ของชาวอโรคยศาล
จะวิ่งออกกำลังกายทุกวัน หากไมทราบมา
กอนก็จะไมรูเลยวาชายหนาตาสดใส รางกาย
กำยำผูนี้กำลังวิ่งพรอมมะเร็งรายในตับดวย
วัยเพียง 43 ป อาชีพคาขาย จังหวัดชลบุรี
สมหมาย กลอกล่ำ
ผานการรักษามะเร็งสำไสมาโดยไดรับคีโม
มาแลว 30 เข็ม จนอาการปกติ แตตอมาตรวจพบมะเร็งตับ แพทย
วินิจฉัยใหทำการผาตัด หากไมเชนนั้นจะมีชีวิตอยูไดอีกประมาณหนึ่งป
สมหมายตัดสินใจไมผาเพราะไมอยากเจ็บปวดอีก หมอโทรศัพทตามวา
ทำไมไมผาเพราะไมตองเสียคาใชจายอะไรเพิ่ม10 สุดทายจึงยอมผา และ
นัดทำเคมีบำบัดอีก แตเมื่ออานหนังสือพิมพพบวาที่วัดคำประมงรักษา
โรคมะเร็ง จึงตัดสินใจมาอยูวัด ไมไปตามที่หมอนัด
จากกรณีของคนไขหลายคนอาจถูกมองวาดื้อแพง ไมทำตาม
คำแนะนำของแพทย แตความเห็นของคนไขที่นี่หลายคนสะทอนถึงการ
ใชสิทธิในการตัดสินใจเลือกรับการรักษาที่ไมเพียงมองวาตองรักษาหรือ
ฆาเนื้อรายเทานั้น ซึ่งระบบบริการสาธารณสุขบานเรายังไมเปดโอกาสใน

การรักษาทางเลือก เพื่อใหผูปวยมีสิทธิเลือกการรักษาทางเลือกในสถาน
พยาบาลได ผูปวยสวนหนึ่งจึงตัดสินใจรักษาแบบผสมผสานไปตามความ
สามารถของแตละคน
อยางกรณีของผูปวยมะเร็งสมองคนหนึ่ง ซึ่งมีอาชีพทหาร ภรรยา
พามารักษาที่อโรคยศาลหลังจากขายที่ดินจนหมดตัว เพื่อตระเวนรักษา
สามีไดเลาใหฟงวา “เขาทำ CT ที่สมองเจอมะเร็ง เขานัดตัดชิ้นเนื้อเลย
คือวันที่ 10 พ.ค. 2551 และวันที่ 14 พ.ค. 2551 จะทำการผาตัด หมอ
บอกวาถาไมผาตัดจะอยูไดไมถึง 7 วัน เขาพูดอยางนี้ เราขอผลอยาง
เดียว เราก็เลยบอกวาเราจะขอกลับบานที่นครศรีธรรมราช เหตุที่ตอง
ออกเพราะตองตัดชิ้นเนื้อเอารางกายมาเปนบรรทัดฐาน ขณะที่เราหยุด
รักษาแผนปจจุบันเราก็ไปรักษาสมุนไพร กินสมุนไพรหลายตัวนะ กอนที่
จะมาที่นี่เราไปที่มาเลเซีย ไปที่กัวลาลัมเปอร ตัดสินใจขายที่เอามารักษา
พอไปมาแลว ไมแตกตางจากสมุนไพรบานเราเลย” 11
สาเหตุหนึ่งที่ทำใหสุภาภรณตัดสินใจเดิมพันชีวิตสามีในอีก 7 วัน
ตามคำทำนายของแพทยดวยการเดินทางมารับการรักษาที่อโรคยศาล
เนื่องจากประสบการณที่เห็นความทุกขทรมานของคนที่ไดรับการรักษา
ดวยเคมีบำบัด “เราถามหมอวามีดีกวานี้ไหม หมอบอกวาอันนี้ดีที่สุด
และมียาเข็มละลานเข็มละแสน เราไมมีเงินขนาดนั้น เราไมมีปญญา เขา
เสนอขอมูลดีๆ บางครั้งฟงแลวอยากใหคนหาย แตตองเสียคาใชจาย
มาก วันที่ 29 พ.ค. 2551 เราเดินทางมาที่นี่เราหมดทุกอยาง เราไมมี
เงินแมแตสตางค คารถยังไมมี มาอยูที่นี่ 1 เดือนกับ 9 วัน มีสิ่งมหัศจรรย
หลังกินสมุนไพร หมอบอกวาอยูไดไมถึง 7 วัน อยูมาแลวตั้งแตพฤษภา

9

สัมภาษณ รจนา ลีละผลิน ผูปวยมะเร็งลุกลามที่ยังสามารถชวยเหลือตนเองได ณ อโรคยศาล 11 กันยายน 2551
สัมภาษณ สมหมาย กองกล่ำ ผูปวยมะเร็งตับ ณ อโรคยศาล 11 กันยายน 2551 (การผาตัดของสมหมายเปนสิทธิ
ตามหลักประกันสุขภาพถวนหนา จึงไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม — ผูเขียน)

10
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11

สัมภาษณ สุภารมย เกิดแคลว ภรรยาผูปวยมะเร็ง ณ อโรคยศาล 11 กันยายน 2551
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วันนี้สิงหาแลว มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ถาหากมีโรงพยาบาลแผนทาง
เลือกจะดีกวานี้เยอะ โอกาสรอดแยะ อยางสามีพี่เลือดออกมาเยอะถาไป
โรงพยาบาลเขาจะเจาะคอ ปานนี้คงคุยไมได เดินไมได แตสิ่งมหัศจรรย
ที่เกิดขึ้นวันนี้คือแตกตางกับยาแผนปจจุบันอยางสิ้นเชิงเลย เราไมไดวา
ยาแผนปจจุบันไมดีนะ แตเปนบางอยางที่ดีบางตัว แตเรื่องโรคมะเร็ง
ขอยืนยันนะวายาสมุนไพรดีกวาเยอะ ดีกวา 80 เปอรเซ็นต ทางเลือก
มีหลายทางขึ้นอยูกับวาเราจะเลือกดีหรือไมดี”
ปจจุบันอาการของสามีสุภาภรณดีขึ้นพอสมควร ถึงแมจะยังพูด
ไมถนัด แตสังเกตไดจากการรับรู สีหนาและแววตาที่แจมใส ในขณะเดียว
กันสุภาภรณเองก็เขาใจและทำใจเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น “ทุกวันนี้
เขามาที่อโรคยศาลนี้ปลอยวางทุกอยาง อะไรจะเกิดก็เกิด ดีกวาที่จะให
คนปวยตายไปดวยความเจ็บปวด ไม ไดคุยอะไรเลย แตนี่ถาเขาตาย
ก็ตายดวยสติสัมปชัญญะและมีธรรมะในจิตใจ เปนสิ่งที่ดีงาม ไม ใชวา
เขาจากไปโดยที่เขาไมรับรูอะไรสักอยาง”
ความสับสนของผูปวยและญาติในการตัดสินใจเลือกหนทางใน
การรับการรักษาพยาบาลโรคมะเร็ง ยังเปนปญหาใหญในระบบบริการ
สาธารณสุขที่ใหความสำคัญกับการแพทยแผนปจจุบันเพียงอยางเดียว
นพ.ศิริโรจน กิตติสารพงษ รองผูอำนวยการโรงพยาบาลรักษสกล หนึ่ง
ในแพทยจิตอาสาที่เขามาชวยดูแลผูปวยมะเร็ง ไดแสดงทัศนะถึงขอจำกัด
ของการแพทยในปจจุบันวา
“เรารูวาผูปวยมะเร็งสวนใหญไดรับการดูแลที่ไมคอยดีมาก ผล
ไมคอยนาพอใจ ทางเลือกในการรักษามีนอยไป แพทยปจจุบันมีทางเลือก
แคผาตัด ฉายแสง ใหคีโมในการรักษา สำหรับแพทยทางเลือกก็ยัง
ไมมีที่ไหนรับรักษาคนไขแบบองครวม ไมมีใครเชื่อมโยงจิตวิญญาณของ
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ผูปวยเหมือนที่นี่ โดยเฉพาะผูปวยหนักมักจะมีปญหาของจิตดวย”
คุณหมอไดขยายแนวคิดในการรักษา ณ อโรคยศาล วา “การ
รักษาของที่นี่เปนเรื่องของธรรมชาติบำบัด โดยทฤษฎีแลวไมมีใครรูวา
เซลลมะเร็งเกิดขึ้นไดอยางไร แตจริงๆทุกอยางมีเหตุปจจัยแนนอน เพียง
แตวาการเกิดในแตละคนไมเหมือนกัน คนจะหายปวยคือคนที่สามารถดูแล
ตัวเองไดดี ไมใชใชยาจนหาย เพราะมะเร็งเกิดขึ้นดวยพฤติกรรมสวนตัว
ของผูปวยเปนผูกระทำ ฉะนั้นถาอยากหายปวย ตองหาวิธีการดูแลตัวเอง
แต ในขณะที่ปวยเปนชวงที่เขาตองมาศึกษาวิธีการที่จะทำใหหายปวย
หลายคนหายปวยตางกัน” 12 ซึ่งสอดคลองกับแนวทางธรรมชาติบำบัด ซึ่ง
นพ.เจค็อบ วาทักกันเชรี ผูเชี่ยวชาญธรรมชาติบำบัดชาวอินเดีย ไดให
ความเห็นสรุปบทเรียนไววา13 ธรรมชาติบำบัดสามารถรักษาไดทุกโรค แต
ไมใชกับทุกคน เพราะการทดลองรักษาที่คุณหมอดำเนินการมากวา 10 ป
ชี้ใหเห็นวา กระบวนการเยียวยาทั้งหมดของธรรมชาติบำบัดนั้น ขนอยู
ขึ้นอยู
กับสภาวะทางจิตใจและสังคมของคนไขสำคัญยิ่งกวาสภาวะทางกาย

12

เรื่อง อยูกับมะเร็งที่อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ อาทิตย 27 มกราคม 2551
หนังสือธรรมชาติบำบัด ศิลปะการเยียวยารางกายและจิตใจเพื่อสมดุลของชีวิต บรรยายโดย นพ.เจค็อบ วาทักกันเชรี
เรียบเรียงโดย ศรีสุดา ชมพันธุ, อธิษฐาน คงทรัพย และเพียงพร ลาภคลอยมา พิมพครั้งที่ 6 กรกฎาคม 2551

13
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มะเร็งสังคม
ระบบที่ ไมเอื้อตอการรักษาทางเลือก
นอกจากปญหาแนวคิดของระบบการรักษาแบบตะวันตก ซึ่งมี
ทัศนคติตอกรกับโรครายดวยความรุนแรงแลว สาเหตุสำคัญอีกประการ
ที่ทำใหคนไขหันกลับมาดิ้นรนหาการรักษาทางเลือก คือปญหาในระบบ
บริการสาธารณสุขเอง
บุญเลี้ยง โจมแกว ขาราชการครูระดับประถมศึกษาปที่ 2 จังหวัด
หนองคาย อายุประมาณ 40 ป ปวยเปนมะเร็งตอมน้ำเหลือง ไดเลาให
ฟงถึงความยากลำบากที่แสนสับสนในการไปรับบริการตามสิทธิสวัสดิการ
ในโรงพยาบาลของรัฐฯวา หลังปวดทองและรักษาตัวเองดวยความเขาใจวา
เปนโรคกระเพาะอาหารอยูหลายป จนไมสามารถทนตอไปได จึงตัดสินใจ
เดินทางไปตรวจที่ โรงพยาบาลประจำจังหวัด และไดรับการสงตอไปยัง
โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากมีอุปกรณการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียด
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ครบถ ว นกว า เมื ่ อ แพทย ไ ด ส  อ งกล อ งพบน้ ำ เหลื อ งในช อ งท อ ง จึ ง
สันนิษฐานวาอาจจะเปนโรครายแรงกวาโรคระบบทางเดินอาหารทั่วไป
บุญเลี้ยงไดรับการตรวจเพิ่มเติมที่ชิ้นเนื้อบริเวณตอมน้ำเหลือง
แพทยสันนิษฐานวาเปนมะเร็งตอมน้ำเหลืองระยะสุดทายซึ่งลุกลามจาก
ชองทองเขาสูตอมน้ำเหลืองที่ลำคอ จึงใหคำแนะนำผูปวยถึงการรักษาวา
มีแบบผาตัดและเคมีบำบัดกับการรักษาแบบธรรมชาติบำบัด ใหคนไข
ตัดสินใจเลือกการรักษาดวยตนเอง แตจะทำเรื่องสงตัวใหไปโรงพยาบาล
ศูนยมะเร็งที่โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน กอนและจายยา
บรรเทาอาการปวดดวยแผนปะมอรฟน และยาแกปวดชนิดรับประทาน
ใหแกผูปวย
บุญเลี้ยงและภรรยาตัดสินใจเดินทางไปโรงพยาบาลศูนยมะเร็งที่
ขอนแกนในวันเดียวกัน พรอมดวยเอกสารผลการตรวจทุกอยาง และ
ไดพบกับทีมหมอ (บุญเลี้ยงเลาวา ดูแลวเหมือนแพทยฝกหัด) ซึ่งไดดู
เอกสารทางการแพทยและจะทำการทดสอบหาสาเหตุของโรคซ้ำ ดวย
วิธีการเดียวกับที่ไดรับมาแลวจากโรงพยาบาลอุดรธานี โดยคนไขไดรับ
การตรวจวินิจฉัยดวยการสองกลองตรวจซ้ำ และใหตรวจเลือด แลวอีก
1 เดือนจึงจะมาฟงผลการตรวจซีทีสแกนอีกครั้ง ผูปวยและภรรยารูสึกวา
หากตองรอและดำเนินการตรวจวินิจฉัยเชนเดิม ชวงหางระหวางรอฟงผล
ที่นานเชนนั้นอาจทำใหโรคลุกลาม และการรับรังสีตางๆจากเครื่องมือทาง
การแพทยอาจจะมีผลกระทบตอสุขภาพ จึงตัดสินใจเดินทางมารับการ
บำบัดที่อโรคยศาลโดยไดรับคำแนะนำจากเพื่อนครู บุญเลี้ยงไดรับการ
บำบัดประมาณเดือนเศษอาการก็ดีขึ้น เชน ไมปวดทองตัวงอเปนกุง
หรือไมไดใชแผนปะมอรฟนเลย เมื่ออยูที่อโรคยศาลทำใหบุญเลี้ยงและ
ภรรยาไดเรียนรูวาควรปฏิบัติตัวอยางไร โดยเฉพาะเรื่องอาหาร ซึ่ง
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สัมพันธกับการเติบโตของมะเร็งในรางกาย และฝกฝนการสรางความ
เขมแข็งทางจิตวิญญาณ เพื่อเตรียมพรอมในการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
จากการสะทอนคำพูดที่หลวงตาเทศนสั่งสอนวา ทุกคนตองตาย หากไม
ตายเพราะมะเร็งก็ตองตายเพราะอยางอื่น
เหตุการณของบุญเลี้ยงเปนตัวอยางหนึ่งความสับสนจากการเขา
รับบริการทางการแพทย ซึ่งตองไปตรวจซ้ำแบบเดิมๆ ทำใหคนไขไม
มั่นใจในระบบบริการ จึงตัดสินใจเลือกเขารับการรักษาทางเลือกดวย
ความเชื่อและคำแนะนำของคนรูจัก นอกจากนั้นกรณีของบุญเลี้ยงยัง
สะทอนอีกวาในระบบอื่นๆของสังคมก็ไมเอื้อตอการเขาถึงระบบการรักษา
ทางเลือกอีกดวย
“ที่ตองรีบกลับเพราะวาลามาไดแคเดือนเดียว เพื่อนครูที่โรงเรียน
ก็รู ผูอำนวยการก็ชวย แตที่นี่ไมใชสถานพยาบาลของรัฐ ราชการไม
รับรอง ก็ทำเรื่องลาปวยไมได ก็คิดวาไดความรูและยาก็จะกลับไปรักษา
ตัวที่บาน จึงอยากฝากไปยังหนวยงานของรัฐวา หากเปนไปไดทำอยางไร
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ใหขาราชการที่ปวย อยากมารักษาตัวที่นี่ สามารถลาหยุดไดเหมือนกับ
ที่ลาปวยเวลาไปตามโรงพยาบาลตางๆ” ภรรยาของบุญเลี้ยงกลาวทิ้งทาย
นอกจากนั้นยังมีกรณีที่ผูปวยเดินทางมาจากประเทศลาว เนื่อง
จากไดรับคำแนะนำวาที่ประเทศไทยมีอุปกรณและความพรอมในการรักษา
แตตองเผชิญกับการรักษาที่สรางความทุกขใจอยางยิ่ง
กรณีของปานอย พะจุมพล จากนครหลวงเวียงจันทร ซึ่งนำ
ตัวลูกชายมารักษาจากอาการมะเร็งในชองปาก “มาตรวจตอนแรกหมอ
นัดมาตรวจอีกที 3 เดือน มาตรวจครั้งที่สองหมอนัดอีกสามเดือน ถึงจะ
ไดคิวรักษา พอมารักษาก็ไมไดถามหมอวาเปนอะไร เพราะกลัววาจะรับ
ไมได จากนั้นหมอนัดมาฉายแสง 33 ครั้ง สงสารลูกจนตองแอบรองไห
เพราะเห็นลูกทรมานมาก ออกมากินขาวไมได อยูที่โรงพยาบาลศรีนครินทร
2 เดือน จายคารักษาพยาบาลไปเยอะ ฉายแสงเสร็จแลวเขาคีโมอีก 6
เดือน จายแตละครั้งไมต่ำกวาครั้งละหมื่นสอง หมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ
ก็เลยบอกวาเปนมะเร็งที่ชองปาก หมอนัดไปอีกก็แนะนำใหไปผาตัด
ตองผาตัดอยางเดียว
“หมดเงินแลวไมรูจะทำอยางไร ไปขอทำเรื่องสงเคราะห เจาหนาที่
บอกวาทำไมไดเพราะไมไดเสียภาษีที่ประเทศไทย คงไมมีเงินรักษาแลว
เลยไมไดผาหมอก็ถามวายายเอาเงินมาจากไหนทำไมถึงจายเยอะจัง ก็
บอกเขาวาขายสวนขายที่มารักษาลูกอยากใหลูกหาย คารักษาที่โรงพยาบาล
ศรีนครินทรที่จายไปทั้งหมด 3 แสนกวาบาท มีคนที่ประเทศลาวเห็น
รายการคนละไม
รคนละไมคนละมือ เห็นที่รักษาที่จังหวัดสกลนคร ก็เลยตัดสินใจ
มาที่นี่”

ผสมผสานอาหารตานมะเร็ง
สมมติฐานของการเกิดมะเร็งตามแนวทางธรรมชาติบำบัด เกิด
จากพฤติกรรมตางๆที่ผิด ไมสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย เปด
โอกาสใหเซลลรายเกิดขึ้นทุกขณะหรือที่เรียกวา สารอนุมูลอิสระทวีความ
แข็งแกรง จนประกาศตัวเปนอิสระจากเซลลปกติของรางกาย สวนหนึ่งมี
สาเหตุมาจากนิสัยการบริโภคที่ไมเอื้อตอการมีสุขภาพดี และความรีบเรง
ในวิถีชีวิตประจำวัน แบบแผนการบริโภคอาหารของคนไทยที่เปลี่ยนไป14
เนนบริโภคแปงและน้ำตาลเพิ่มขึ้น ซึ่งในระยะ 20 ปมานี้ คนไทยบริโภค
น้ำตาลเพิ่มขึ้นกวาเทาตัว (จาก 12.7 เปน 29 กิโลกรัมตอคนตอป) ทำให
เกิดปญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟนสูง การบริโภคน้ำตาลจากอาหารสำเร็จรูป
และภาวะโภชนาการเกินที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความปลอดภัยดานอาหารลดลง

14

พินิจ ฟาอำนวยผล, สถานะสุขภาพและปญหาสุภาพของคนไทย,
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการยกราง ม.43 (4) (5) (6) (12) 7 พฤษภาคม
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เนื่องจากยังมีการใชสารเคมีกำจัดและปองกันศัตรูพืชทางการเกษตรอยู
เปนปจจัยสำคัญของภาวะโภชนาการเกินและสารพิษตกคางในอาหาร ซึ่ง
รางกายแตละคนจะมีระบบกำจัดของเสียโดยธรรมชาติ แตการรับประทาน
อยางตอเนื่องทำใหรางกายกำจัดไมทันกอสารอนุมูลอิสระขึ้นได เปรียบดัง
สนิมเกาะเหล็กซึ่งเกิดจากเนื้อเหล็ก และกัดกรอนเนื้อเหล็กเอง
การบำบัดมะเร็งที่อโรคยศาลจึงเนนเสริมความเขมแข็งทางกาย
ใหแกผูปวย ดวยการจำกัดอาหารของมะเร็ง โดยไดรวมกับนักวิชาการ
ดานโภชนาการที่มาเปนจิตอาสา และการคนควาหาองคความรูซึ่งมีเผย
แพรอยูมาเผยแพรใหกับผูปวย โดยจำกัดวาจะเปนแนวคิดของใครเพื่อให
เกิดทางเลือกหลายๆทางในการรักษา
“ญาติและผูปวยจะทำกันเองโดยไดรับคำแนะนำ หรือทำเปนดีวีดี
ฉายประกอบใหผูปวยดู ซึ่งจะแนะนำตอนทำวัตรเย็นหรือตอนตรวจไข
สวนมากจะเปนอาหารสุขภาพ Macrobiotic ของเกอรซันก็ ใช ของ
ชีวจิตก็ใช ของสันติอโศกก็ใช คือไมอยากจะใหซีเรียสกับอาหาร เพียง
แตแนะนำวาเปนมะเร็งก็กินยากอยูแลว ไมควรกินเนื้อสัตว ควรกินน้ำ
ธัญพืช น้ำขาวกลอง จะสบายกวา เพราะกินเขาไปแลวมันก็ยอยเลย” 15
ผูปวยจะไดรับคำแนะนำอยางงายๆตอการปฏิบัติตัวในการเลือกรับประทาน
อาหารโดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
อาหารที่ผูปวยหามรับประทาน มีดังนี้
กลุมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวทุกชนิด โดยเฉพาะกบ
เตา ปลาไหล ตะพาบ ปลากระเบน เปด หาน ไขนกกระทา ปลารา
15

สัมภาษณ พระปพนพัชร อางแลว
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ปลาจอม ปลาเจา ปลาสม แหนม ปูเค็ม ปูทะเลสด อาหารทะเล
หอยทุกชนิด เนื้อวัว เนื้อควาย กระเพาะปลา เย็นตาโฟ รวมทั้งไข
นม และไขมันจากสัตว
พืชบางชนิด โดยเฉพาะที่มีรสหวานจัด เชน ขนุน ลำไย
ทุเรียน กลวยหอม ละมุด แตงโม ขาวขัดขาวทุกชนิด น้ำตาลทราย
ขาว พืชที่มีไขมันที่ไมอิ่มตัว เชน กะทิ มะพราวออน พืชบางอยาง
ที่แสลง เชน หนอไม แตงกวา ใบชะพลู ฝรั่ง เปนตน
ลดโปรตีนจากพืช เชน ถั่วเมล็ดตางๆ เชน ถั่วเขียว ถั่วเหลือง
ถั่วดำ ถั่วลิสง ฯลฯ เตาหู เห็ดตางๆ
ลดไขมันจากพืช เชน น้ำมันงา ถั่วเหลือง
งดเครื่องปรุงที่มีวัตถุกันเสีย ที่มีผงชูรส น้ำปลา กะป เตาเจี้ยว
น้ำตาลทรายขาว ของหมักดองทุกชนิด สีผสมอาหาร
งดเครื่องดื่ม เชน ชา กาแฟ รังนก ซุปไกสกัด โอวัลติน
นอกจากนี้ยังไมควรใชเครื่องใชที่อาจมีสารพิษปนเปอน เชน
พลาสติก หมออะลูมิเนียม แตควรใชหมอดิน สเตนเลส เซรามิก
หมอเคลือบ หรือทัพพีไม เปนตน
อาหารที่ควรรับประทาน มีดังนี้
คาร โบไฮเดรตเชิงซอน 50-70% เชน ขาวกลอง (ขาวเจา
หรือขาวเหนียวกลองก็ ได) เผือก มัน ขาวโพด ขาวฟาง ลูกเดือย
ขาวโอต ขาวบารเลย
โปรตีน 10-15% เนนโปรตีนจากพืช เชน ถั่วฝกออน ถั่วงอก
ถั่วฝกยาว ถั่วแขก ถั่วพู ฯลฯ ควรทานผักสด ผลไมสด (ที่ไมมีขอหาม)
น้ำผัก (ควรใชเครื่องแยกกาก) ควรใชผงถาน (Activated charcoal)
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แชลาง เพื่อดูดซับสารพิษ
จากหลักการดังกลาวทำใหผูปวยรูสึกวาการปรุงอาหารทำไดยาก
เนื่องจากเดิมการทำกับขาวตองใชน้ำมันหรือเครื่องปรุงเพื่อใหอาหารสุก
สีสันนากิน แตทางวัดก็ไดขอความชวยเหลือไปยังเครือขายที่มีความรู
ดานการปรุงอาหารตามแนวทางธรรมชาติบำบัด ในการสาธิตใหคนไข
เห็นวิธีการปรุงที่มีรสชาติและมากคุณคา ชวงแรกของการเปลี่ยนอาหาร
ผูปวยจะรูสึกออนเพลียได เนื่องจากรางกายคุนเคยกับการไดรับโปรตีน
จากเนื้อสัตว ซึ่งรางกายนำไปใชเปนพลังงานในการทำกิจกรรมตางๆ
ในชีวิตประจำว
ประจำวัน แตโปรตีนจากเนื้อสัตวก็เปนอาหารของมะเร็งดวย
เชนกัน

ตายกอนตาย
หลักธรรมตามพุทธศาสนาอันสำคัญบทหนึ่งตามแนวทางธรรมะ
บำบัดที่อโรคยศาล คือการฝกจิตกำหนดรูสติ และการปลอยวาง ซึ่ง
เปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดตอมุมมองชีวิต หลักธรรมะสั้นๆงายๆ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา หลวงตาไดนำมาใหคนไขใชในการเผชิญหนา
กับความจริงที่จะตองเกิดขึ้น
สมหมายเลาถึงหลักธรรมที่ตนไดจากหลวงตาวา “หลวงตาทาน
บอกวา ชีวิตเราเหมือนดาย มันยุง ตองคอยๆแกทีละปม เดี๋ยวก็ออก
หมด ถาตัดเลยมันก็ขาด ตอไมติด ทุกครั้งที่ทำอะไรจะนึกถึงคำหลวงตา
เสมอ ถากลับไปอยูบานเตรียมทำใจแลวละครับ ถาตายยังไงก็ตาย แตก็
ไดยาหลวงตาไปกินอยู อาศัยทำสมาธิทุกวัน จิตใจก็ปลอยวางทุกอยาง
ทำตามที่หลวงตาทานสอน”
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สวนรจนาก็คนพบยาแกปวดประจำตัวจากหลักธรรมะ “ทุกวันนี้
ถามีอาการปวดหัวขึ้นมาจะไมทานยาแกปวดเลย จะนั่งสมาธิพุทโธๆ
อยางเดียว สมาธิไมจำเปนตองนั่งกลางคืนอยางเดียว เรากวาดถนน
ก็ทำสมาธิได เราทำใหจิตใจเราสงบมากเทาไหร นั่นแหละคือประโยชน
ตอตัวเราเทานั้น”
กระบวนการสำคัญที่ทำใหผูปวยทำใจเตรียมรับมือกับการจากไป
ไดนั้น เนื่องจากผูปวยทุกคนมีสวนรวมและสัมผัสกับภาวะการตายของ
เพื่อนผูปวยดวยกัน โดยหลวงตาจะใหผูปวยทุกคนลอมวงรวมสวด “อิติปโส”
ใหกับผูปวยระยะสุดทาย
“ถาเปนเคสหนักๆ ไมไหวก็ตายที่นี่อยางสงบ เราก็จะสวดอิติปโส
ให เขาก็ ไปอยางสงบ ไมทรมานเทาไหร” 16 เปนการอำลากันดวย
ธรรมะ เพื่อชักนำดวงจิตไปในที่สุคติ เปนมรณานุสติที่สัมผัสได ทำให
เห็นความตายเปนเรื่องธรรมดา “เคยเขารวมพิธีกรรมเผาศพของผูเสียชีวิต
ที่นี่ก็ทำแบบงายๆ เอาไมมากองแลวก็เอาโลงวางจุดไฟ รูสึกวาปลงตก
ดีนะ ชวตกเทา
ชีวิตก็เทานี้ หลวงตาสอนวา รางกายไมใชของเรา สรางความดี
เอาไว” 177

16
17

สัมภาษณ รจนา อางแลว
สัมภาษณ อดีตขาราชการทาเรือแหงประเทศไทย อางแลว

จิตอาสา ปลุกพลังสำนึก
ชวยผูปวยมะเร็ง
ในแตละวันที่อโรคยศาลจะมีผูคนมากหนาหลายตา ถาหากไม
สังเกตใหดี จะพบวาแตละคนมีหนาตาสดชื่นจนแยกไมออกวาคนไหนเปน
คนไขหรือเจาหนาที่อาสาสมัครและจิตอาสาที่เขามาใหการชวยเหลือผูปวย
“แตกอนพี่เปนคนใจรอนนะ ขี้โมโห เด็กที่ทำงานกลัวไมกลา
เขาใกล แตพอมาอยูวัด มาเห็นคนไขแลวเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองดวย” 18
พัชรี หรือพี่เล็กของชาวอโรคยศาล คนกรุงเทพมหานคร รับราชการที่
สำนักชลประทาน จังหวัดอุดรธานี ปจจุบันทำหนาที่ชวยประชาสัมพันธ
และประสานงาน เลาถึงบทเรียนที่ไดรับจากการเขามาเปนจิตอาสารุนแรก
เมื่อหลายปกอนตามคำชักชวนของพี่ชาย ซึ่งเปนเพื่อนรวมรุนวิศวกรรม
ชลประทาน (รุน 28) กับหลวงตา

18

สัมภาษณ พัชรี เจาหนาที่เลขานุการสำนักงานชลประทาน จังหวัดอุดรธานี
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จากคนที่เคยกลัวผีจับใจ แตเมื่อตองมาอยูกับผูปวยมะเร็งระยะ
สุดทาย ทำใหไดเรียนรูถึงสัจธรรมของชีวิต และรูสึกแปลกใจในการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง จากแตเดิมเมื่อถึงวันหยุดคราวใด พี่เล็กคิดแตจะ
ไปเที่ยวหรือจับจายซื้อหาสิ่งของเพื่อหาความสุขใสตัว แตทุกวันนี้จะตอง
เก็บขาวของมานอนที่วัด เพื่อชวยดูแลผูปวยจนถูกเรียกขานวาหมอเล็ก
ถึงแมจะเปนงานหนักเพราะตองดูแลผูปวยและผจญกับความคาดหวังหรือ
พฤติกรรมตางๆของคนไข แตพี่เล็กก็เสพติดความดีไดอยางนาประหลาดใจ
และไดชี้ชวนเพื่อนสนิทมิตรสหายใหเขามาชวยเหลือดูแลคนไขอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบุคลากรของกรมชลประทาน ซึ่งปจจุบันเปนกำลังสำคัญ
ในการจัดหา จัดสงยาสมุนไพรใหคนไข ระดมทุนเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
บริเวณภายในวัด ตลอดจนชวยเรื่องการออกแบบอาคารสถานที่ตางๆ
นอกจากนั้นพี่เล็กยังแนะนำคนรูจักที่ปวยเปนมะเร็งหลายคนให
มารับการบำบัด โดยมุงเนนที่การทำความเขาใจตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การที่อโรคยศาลมีระบบอาสาสมัครและจิตอาสากอใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ทำใหเกิดการผสมผสานศาสตรที่หลากหลายสาขา
ในการบำบัดมะเร็งใหตรงกับจริตของผูปวย ซึ่งหลวงตาไดเลาวา “คนที่
เชี่ยวชาญทางดานลางพิษ (Detox) มาแนะนำซึ่งมันไมผิด ชำนาญเรื่อง
อาหารก็มาแนะนำผูปวย มันก็ไมผิด และเราก็ไดจิตอาสามาเพิ่มอีก เรื่อง
สมาธิเราไดถายทอดใหคุณหมอพยาบาลนี่ก็เปนสวนหนึ่ง ถายทอดให
ญาติผูปวยก็สวนหนึ่ง เปนมนตราบำบัด เรายังไปโยงกับมหาวิทยาลัย
ตางๆในเมืองไทย เปนอะไรที่หลากหลายและเราตองการเอาองคความรู
เหลานี้ขยายออกไปใหกวางขวางและนำไปเปนประโยชน ได ทางเลือก
ของคุณ คุณชอบอะไร เชน ชอบดนตรีบำบัดก็เอาดนตรีมารักษาผูปวย
เพราะวาบางครั้งถึงจุดสุดทาย มะเร็งก็หามไมอยู ใครก็เอาไมอยู ดนตรี
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อาจชวยใหคนไขก็มีความสุข เลนเปยโนดีดเปยโนไป อยางโฆษณาที่ลูกสาว
เลนเปยโนใหแมที่เปนอัมพาตฟง เปนความรักความอบอุน เราก็ ใช
ธรรมชาติตัวนี้อยูไง ธรรมชาติของอาหารก็เปนอยางนี้ ธรรมชาติของ
การลางพิษโดยใชสูตรกาแฟก็เปนแบบนี้ แตตองบอกเขาวาใหเหมาะสม
นะ คุณอยาไปดันทุรังทำ ถารางกายคุณไมพรอมก็อยาไปฝน นี่คือ
ความละเอียดออนของจิตวิญญาณไง เราตองใหธรรมเขาถึงเขา” 19
ในตอนบายทุกวันอาทิตยคนไขมะเร็งจะรอคอยการมาของ “หมอ
เอก” หมอจะแปลกไปจากหมอตามโรงพยาบาลทั่วไป เพราะคุณหมอ
สอนใหทำสมาธิ สอนการหายใจ และรับฟงความเจ็บปวยของคนไขอยาง
ใจเย็นและเขาใจ หมอเอก หรือ นพ.ศิริโรจน กิตติสารพงษ โรงพยาบาล
รักษสกล หนึ่งในจิตอาสาวิชาชีพแพทย เปนทานแรกที่อุทิศเวลาชวง
เลิกงานตอนเย็นสัปดาหละ 1 วัน เขามาตรวจเยี่ยมไขผูปวยมะเร็งมาตั้งแต
ป 2549 เนื่องจากคุณหมอใหความสนใจ “สุขภาวะ” และตองการเห็น
สิ่งดีๆเกิดขึ้นในสรางสุขภาพมากกวาไปนั่งซอมสุขภาพ
คุณหมอและกลุมเพื่อนที่สนใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรวมกันจัดตั้งกลุม “สกลนครดี๊ดี” ขึ้น เพื่อ
ทำกิจกรรมสาธารณกุศล ในขณะที่คุณหมอเอกก็ไดจัดรายการวิทยุของ
ทองถิ่นกใหความรูและบอกเลาสิ่งดีๆสูชาวสกลนคร ในฐานะแพทย คุณ
หมอเปนผูสนใจในการดูแลคนไขระยะสุดทาย เคยเขามาทำบุญและรับรู
เจตนารมณของหลวงตา จึงไดคอยๆเขามาสังเกตการณและนำยาสมุนไพร
ของหลวงตาไปลองรับประทานดู
สิ่งที่ประทับใจคุณหมอ คือ การที่หลวงตาไมไดทำตรงนี้เพื่อการ
19
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คาหรือหาประโยชนเขาหาตัวเอง จึงตัดสินใจเขามาเปนจิตอาสาดวยการ
ใชความสามารถทางการแพทยปจจุบันของตน ในการตรวจวินิจฉัยอาการ
ของผูปวยรวมกับหลวงตา โดยในชวงแรกๆ คุณหมอเอกก็ไดเรียนรูและ
ปรับความคิดเพื่อทำความเขาใจตอแนวทางธรรมชาติบำบัด และการใช
สมุนไพร ซึ่งตางไปจากการรักษาตามศาสตรของการแพทยแผนตะวันตก
“การรักษาที่นี่ไมใชการฆามะเร็ง แตเปลี่ยนจากรายใหกลายเปน
ดีดวยตัวของเขาเอง เซลลที่เราเห็นเปนกอนใหญๆ นั่นเปนสิ่งที่เราสราง
ขึ้นมาเองจากพฤติกรรมที่ผิด ก็ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม บางคนเริ่ม
ดวยศรัทธา อยากหายก็มาหาเพราะคิดวาที่นี่นาจะมียาดี เขาไมเคยชิน
กับระบบที่ทำใหตัวเองมีความเขมแข็งขึ้น แลวก็คอยๆหายไปเครื่องมือที่ใช
จึงเปนเพียงความศรัทธา สมาธิ และสมุนไพร เปนสิ่งหนุนเสริมกัน”
นอกจากนี้คุณหมอยังเปดพื้นที่ใหเกิดการเชื่อมโยงองคความรู
ของแพทยฝงตะวันตกและตะวันออกเขาหากัน ดวยการประยุกต ใช
จุดเดนของแตละวิธีในการรักษาคนไข คนไขจะไดรับการวินิจฉัยเพื่อทำ
การรักษาจากสองมุม ทั้งจากหลวงตาและแพทยแผนปจจุบัน ถึงแมจะ
มีความแตกตางอยูบาง แตคนไขจะไดรับขอมูลและคำอธิบายจากทั้งสอง
ดานประกอบการตัดสินใจ
อีกทั้งคุณหมอศิริโรจนยังไดชักชวนเพื่อนรวมวิชาชีพใหเขามา
ชวยดูแลผูปวยตามความสมัครใจ ปจจุบันจึงมีเจาหนาที่สาธารณสุข เชน
แพทย พยาบาลจากโรงพยาบาลทั ้ ง รั ฐ และเอกชนในพื ้ น ที ่ ใ กล เ คี ย ง
เขามาเปนจิตอาสาชวยดูแลและใหกำลังผูปวยมะเร็งอยางตอเนื่อง ทำให
เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองของเจาหนาที่ตอการเยียวยาผูปวยทั้งดาน
เทคนิควิธีการและมุมมองตอชีวิต เชนกรณีของ แปว พยาบาลวิชาชีพ
ซึ่งใหความสนใจในดานโภชนาการอาสาสมัครมาใหคำแนะนำดานอาหาร
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การกินแกผูปวย
“ตัวดิฉันเองเขามาตั้งแตป 2549 และเนื่องจากที่นี่มีการรักษาที่
หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะสมุนไพรเราตองศึกษาวาสมุนไพรแตละ
ตัวออกฤทธิ์อยางไงบาง เชน ขับปสสาวะหรือตัวนี้ทำใหถายอุจจาระบอย
ซึ่งประเด็นนี้คนที่มารักษาเขาจะถามเรา เราจะบอกเขาวากำลังขับพิษอยู
เราจะถามตอวาบอยมากไหม ออนเพลียไหม ตอนเย็นจะไดเขียนรายงาน
บอกหลวงตา หรือบอกแพทยที่รักษาจะไดดูเรื่องของธาตุ และปรับยา
ขนาดยาใหลดลง
“อีกอยางจะตองรับรูยาทางแพทยปจจุบันดวยวาไดใหอะไรบาง
เปนการศึกษาเฉพาะตัวคนไขรายนั้น และเปนเรื่องการบริหารยาที่เขามี
อยูแลวที่เขาจะถือมาดวยคอนขางเยอะ เขาก็จะเกิดคำถามวายาตัวนี้กิน
ไดไหม อาหารเสริมตัวนี้กินไดไหม เปนโปรตีนของบริษัทตางๆ เปน
อาหารเสริมนะคะ เราตองดูวาจุดมุงหมายการรักษาของเขาคืออะไร ถา
เขาตองการหาย โดยแนวทางเราคือมังสวิรัติรักษาอยางเครงครัด กินผัก
งดเนื้อและกินยาอยางสม่ำเสมอ ถาหากตองการรักษาใหหายขาดแนวทาง
รักษาตองเปนแบบนี้ แตตองการรักษาเพื่อประคับประคองตัวเอง เอาใน
ระยะที่ตัวเองทำไดไมบังคับตัวเองจนเกินไป ขอใหตัวเองมีความสุข ณ
ตรงนี้”
หากใครไดมีโอกาสไปที่อโรคยศาล นอกจากจะพบเจาหนาที่
ประจำที่เปนลูกหลานชาวบานที่มาทำงานแลว ก็จะพบหญิงสาวทานหนึ่ง
ซึ่งมีบุคลิกทะมัดทะแมง คอยรับโทรศัพท ชวยจัดคิวผูปวย หรือเดิน
สะพายโทรโขง ไปตามบานพักของคนไขเพื่อประกาศขาวสารหรือนัดหมาย
ตางๆ ดูแข็งขันและราเริงจนนึกไมถึงวาพี่รจนา ชาวบางแค กรุงเทพฯ
เปนคนไขมะเร็งที่เคยลมหมอนนอนเสื่อจากการผาตัดและฉายแสงมาไมต่ำ
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กวา 10 ครั้ง เพราะมะเร็งลุกลามไปทั่วตัว “คนที่นี่เจ็บมากเขาชวยตัวเอง
ไมไดอยางคนที่อายุ 60-70 ถาเปนแมเรา เปนพี่นองเรา เราทำตรงนี้
ไปแลวจิตใจ เราสงบสบาย เขาก็สบายขึ้น แรงศรัทธาของเขาทำใหเรา
ภูมิใจและดีใจเราเห็นเขาหนักกวาเรา เราเปนแคนี้ทำไมตองนอนอยูเฉยๆ
ทำไมเราไมทำงานหรือทำอะไรที่มันเปนประโยชนตอวัด หลวงตาทานบอก
วาคนที่หายก็เปนจิตอาสานะ จะไดเปนบุญกุศลตอคนกรุงเทพฯ เคยไหม
ที่จะมานั่งใสบาตรกันทุกวัน เคยไหมที่จะนั่งสมาธิไดทุกวัน โอกาสตรงนี้
ที่จะทำมันยาก มานั่งชวยเหลือเพื่อนมนุษยเทาที่ทำได อันนี้คือกำไร
ชีวิตของเรา สิ่งที่ทำคือไปเยี่ยมคนไขที่ลุกไมไหว นวดขา ถามอาการ
วาเปนอยางไร พยายามใหกำลังใจ ปลอบใจ ขาดเหลืออะไรก็ชวย
หาให พยุงเขาเขาหองน้ำ แตงตัวให ทำเหมือนแมเราคนหนึ่ง ที่นี่เรา
อยูกันเหมือนพี่เหมือนนอง ใครทำอะไรไดทำ ใครชวยอะไรไดชวย มัน
เปนความสมัครใจ เขาหนักกวาเราแลวเราจะไปยืนดูเขาเหรอ เวลาเขา
ลมแลวเราไมชวยเขาเหรอ เขาเดินไปเอายาไมไหว เดี๋ยวหนูไปเอาให
นี่คือน้ำใจ เราทำเสร็จแลวเราภูมิใจ ปลื้มใจ เราชวยเขาได ทำไดโดย
ไมมีใครมาบังคับหรือออนวอน”
ทุกเย็นที่วาง อุไรวรรณและสามี เจาของธุรกิจขายสงไอศกรีม
ชื่อดังสายอีสานเหนือ จะตองเดินทางมาวัดอยางสม่ำเสมอเพราะคนพบ
แลววาที่แหงนี้ ทั้งสองสามารถใชเทคนิคของตนเติมเต็มความสุขใจใหแก
คนไขมะเร็ง
อุไรวรรณเลาวา “ทีแรกไมไดตั้งใจ มาเจอเขาก็ถามวา มาจาก
ไหนจะ มาจากขอนแกน รองเพลงสาวขอนแกนใหเขาฟง ผูปวยเตียง
อื่นๆก็จะชอบ อยางคนที่เสียไปแลว มาตอนแรกรองเพลงสุขกันเถอะเรา
มาครั้งที่สองเราก็รองใหเขาฟง มาครั้งที่สาม ปรากฏวาเขารองเกงกวาเรา
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เขารองเราจับมือเขา กอนที่เขาจะเสียเขาบอกวา ‘พี่ พี่เปนแมผมได
ไหม ผมรักพี่ พี่ ใจดี’ เลยรูวาคนไขชอบเพลง แรกๆคิดวาจะทำให
เขามีความสุข ทำไปทำมาเราก็มีความสุข รูสึกวาผูกพันกับคนไข บาง
อาทิตยเราติดธุระ คนไขเขาจะนับแลววาเรามากี่วัน กับคนไขเราไปๆ
มาๆ กลายเปนความคิดถึง เราคิดถึงเขา เขาคิดถึงเราแลวคะ คนไข
เดี๋ยวนี้รองเพลงเกงแลว เขาบอกวาเห็นหนาแลวอยากรำวง เคยพา
อาจารยตุมเขามาสอนรำวง แตคนไขติมาวาเพลงไมเราใจก็เลยคุยกันอยู
วาหาลำโพงหรืออะไรนี่แหละ เวลาไปหาเขาตองมีเพลงตลอด ถาเขา
บอกวาเขาอยูสกลนครเราก็ครวญเพลงสกลแลว ถาเขาอยูสุพรรณ เรา
ก็รองเพลงที่เกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณ เขาพูดอะไรออกมาเราจะจับจุดเปน
เพลง”
จากนั้นอุไรวรรณยังชวนเพื่อนๆซึ่งรวมตัวกันเตนแอโรบิกประยุกต
เขามาสอน และสาธิตการออกกำลังกายใหแกคนไขอีกดวย
น้ำไมไหล ไฟไมสวาง ทางไมดี ที่อโรคยศาลก็ไมตองหวง
เนื่องจากอำเภอปกครองรับหนาที่ดูแลงานนี้ โดยเฉพาะ หากชวงไหน
มีงานการของวัด อาจารยและนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสกลนคร
จะเขามาเปนแมแรงหลักในการดำเนินงานใหไมวาจะเปนเวที แสงเสียง
เพราะศรัทธาในวัตรปฏิบัติของหลวงตา อำเภอปกครองเลาความประทับใจ
ที่ทำใหตนเขามาชวยงานที่วัดวา
“ผมเขามาสัมผัสดวยตัวเองมาดูหลวงตาทานพาปฏิบัติ ผมรูจัก
กับหลวงตาเพราะวาพายายหอมซึ่งเลี้ยงลูกผมมาสองคน แกเปนมะเร็ง
มารักษากับหลวงตาจนหาย ทุกวันนี้ยายหอมรางกายแข็งแรงดีอยูบาน
หลวงตาทานรับนิมนต ไปพูด ครูบาอาจารยเขาก็ศรัทธา เพราะหลวงตา
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ไมเห็นแกเล็กแกนอยทานไมเอาเงินคนที่มารักษากับหลวงตา แมกระทั่ง
ไมมีเงินคารถกลับทานก็ ให แมแตคนที่เขามาหลวงตาทานก็บอกวา
‘อยาเอาเงินเขามาหลาย อยาไปขูดไปรีดเขา เขาหมดหวังแลวอยาไป
ขูดไปรีดเขาเลย’’ หลวงตาทานบอก ที่ผมเอานักศึกษาเขามาชวยเดิน
สายไฟตามจุดตางๆที่ชำรุด ชวยทุกอยางแมกระทั่งน้ำประปาก็มาชวย
เดินทอเดินระบบน้ำให”
การเปดโอกาสใหจิตอาสาในสาขาวิชาชีพตางๆไดเขามาสัมผัส
ผูปวยและชวยงานตามความสนใจและความถนัดของตนเปรียบเสมือนการ
ตอภาพจิ๊กซอวแหงความดีใหสมบูรณขึ้น เนื่องจากผูปวยจะไดรับผลประโยชนของศาสตรที่หลากหลายในการบำบัด หลายคำถามที่เกิดขึ้นจึงได
รับคำตอบโดยที่หลวงตา ไมตองลงมือทำเอง
อาจารยณรงค ถีรวงษ หนึ่งในจิตอาสาจากแวดวงวิชาการของ
ทองถิ่น อาสามาทำการวิจัยการดำเนินงานของอโรคยศาลตามคำชักชวน
ของคุณหมอศิริโรจน ตั้งแตป 2551 โดยพัฒนาโจทยคำถามขึ้นจากการ
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เขาไปติดตามดูการทำงานของทีมจิตอาสาที่เขาไปดูแลผูปวย เพื่อทำ
ความเขาใจกับคำวามะเร็ง กวา 10 ครั้ง จึงไดพบคำถามที่ตองการหา
คำตอบ ไดแก มาที่อโรคยศาลแลวหายหรือไมหาย, การมาอยูอโรคยศาลสักพักแลวออกไปดีขึ้นหรือไมดี, คาใชจายที่อโรคยศาลเปรียบเทียบ
กับขางนอกเปนอยางไร, คนไขที่มาอยูที่นี่มีความคิดตอโรคมะเร็งอยางไร
กลัวหรือไมกลัว และการมาอยูที่นี่พอใจหรือไมพอใจ
การคนหาคำตอบทำใน 2 รูปแบบ คือ การพูดคุยกับคนไขใน
ที่กำลังรักษาตัวประมาณ 200 คน และการสงแบบสอบถามไปใหผูปวยที่
กลับไปอยูที่บานหลังออกไปจากอโรคยศาลแลวไมต่ำกวา 3 เดือน โดยมี
เงื่อนไขวาตองเคยมาพักรักษาตัวไมต่ำกวา 10 วัน และมีความเขาใจตอ
แนวทางการรักษาของอโรคยศาล พอสมควร และเปนชวงที่รับประทาน
ยาไปแลวนาจะไดเห็นฤทธิ์ของยา อาจารยณรงคเลาใหฟงถึงผลสรุป
เบื้องตนในการวิจัย ที่ออกตัววาแบบลูกทุงๆวา
“ผมมีความรูสึกตามตัวเลขวาพอเปนมะเร็งมีโอกาสรอดยาก
อยูขางนอกก็รอดยาก อยูขางในก็รอดยาก ประเด็นที่หนึ่ง หายไมหาย
ยากจะฝามะเร็งได ประเด็นที่สองมาอยูอโรคยศาล 3 สัปดาห ไดผล
อยางไร ตั้งแตกลับไปดีขึ้นเล็กนอยกับดีขึ้นมากรวมกัน คือดีขึ้น 60
เปอร เ ซ็ น ต ก ลั บ ไป แต ค งเดิ ม กั บ ทรุ ด ลงมี ป ระมาณ 40 เปอร เ ซ็ น ต
แสดงวาที่นี่ประสบความสำเร็จเกินครึ่งที่ออกไป ถึงออกไปแลวจะรอด
ยากก็ ตาม แต ท ี ่ น ี ่ ก็ ม ี ส  ว น 60 เปอร เ ซ็ น ต บอกว า ดี ข ึ ้ น อั น นี ้ เ ป น
ประเด็นที่สองที่ผมไดรับ ประเด็นที่สาม เรื่องเกี่ยวกับ ถามวากลัวไหม
มะเร็งหรือไมกลัว แลวอโรคยศาลมีบทบาทสงเสริมสุขภาพจิตอยางไร
แลวก็ตอบวาคนไขประมาณ 70-75 เปอรเซ็นต ไมกลัวโรคมะเร็ง
เพราะวาหนึ่ง เขาผานทุกอยางมาแลว สอง ทำใจมาหมดแลว
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ฉะนั้นไมคอยกลัว แตที่นี่มีบทบาทเสริมความเชื่อมั่นใหดียิ่งขึ้นครับ ที่นี่
มีธรรมะใหสิ่งที่เขาคิดไมผิด ไมตองกลัว อันนี้เดนชัด พื้นฐานเขาดีอยูแลว
มาเสริมอีกครั้ง ประเด็นที่สี่ เรื่องคาใชจาย ผมแยกออกเปน 3 สวน หนึ่ง
หลักหมื่น หลักแสน หลักลาน ขางนอกจะจายประมาณ 3 หมื่น คือ
คนไขที่เปนชาวไรชาวนาที่มีบัตรทองตองจายสดๆ 3 หมื่น ถาเปนหลัก
แสนตองเปน 3 หรือ 2.9 แสน หลักหมื่น 20 กวาคน หลักแสนสัก 7-8
คน หลักลานมี 1 คน คือ 1.1 ลาน มาอยูอโรคยศาลที่นี่ใชจาย 1 หมื่น
บาทก็ยังถูกกวาอยูโรงพยาบาล 3 หมื่น 3 แสน 1 ลาน เรายังหมื่นบาท
ระยะหลังนี้ผูปวยที่มามีปญหาคารถเขามาไกล มาจากภูเก็ต เราก็เพิ่ม
ขึ้นเปน 1.7 หมื่นนิดๆ ก็ยังถูกอยูดี ประเด็นสุดทายสำคัญมาก คุณมา
ที่อโรคยศาลพอใจหรือไมพอใจ พอใจนอย พอใจปานกลาง พอใจมาก
กับมากที่สุด ตอบตามตรง ตัวเลขที่ผมไดรับคือตัวเลขที่พอใจมากถึง
มากที่สุดมา 85 เปอรเซ็นต จากแบบสอบถามญาติคนที่ตายพอใจ ญาติ
บางคนบอกวาเสียดายมาที่นี่ชาไป”
จากหนึ ่ ง เป น สองและทวี ค ู ณ ขึ ้ น อย า งไม ส ิ ้ น สุ ด ป จ จุ บ ั น ณ
อโรคยศาลแหงนี้ มีผูคนจำนวนมากที่ดูเหมือนวาจะเขามาใหความชวยเหลือ
ผูปวยในฐานะผูใหโดยไมรูตัววา ในขณะเดียวกันแตละคนก็ถูกขัดเกลา
เจียระไนความดีที่ซุกซอนอยูของตนเองมาพรอมๆกัน
อาจารยวรวิทย ตงศิริ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร หนึ่งในจิต
ที่เขามาคนพบวาจะชวยผูปวยทางดานจิตใจเนื่องจากตนเองไมใชแพทย
และไมมีความรูเรื่องการรักษาพยาบาล มักเดินทางมาสรางเสียงหัวเราะ
ใหผูปวยเพื่อคลายความวิตกกังวล
“ที่วัดคำประมงนี่มีผูปวยระยะสุดทายหรือเปนมะเร็งหลายระยะ
แตสวนมากเกือบจะสุดทายแลวมาที่นี่ เมืองไทยยังไมมีหลักสูตรนี้
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คุณหมอพรเลิศและคุณหมอศิริโรจนสนใจก็เลยพากันเขามา ผมก็เขามา
ชวยนั่นแหละ แตกอนยังไมมีหนังสือสวดมนตที่เกี่ยวกับการสวดตมยา
เลยทำมาถวายในนามของกลุมดี๊ดี ผมเริ่มมาอยูเบื้องหลังมากกวา ก็เห็น
หลวงตาทำงานหนักมาก จึงประชุมหารือกันวาใครจะชวยอะไรไดที่
อโรคยศาล โดยสวนตัวแลวฝกกรรมฐาน เปนความชอบสวนตัว ทำมา
20 กวาป จึงคิดวาถาเราปฏิบัติธรรมไปแลว ไมรูจักชวยเหลือผูอื่น
หรือสังคมแลวเรามีคำวาเมตตาไวทำไม พอเรามีเมตตาก็จะฝงในจิตลึกๆ
เห็นอะไรก็อยากจะชวยเหลือ มีนอยก็ทำนอย มีมากก็ทำมาก”
กระบวนการทำความดีดวยการเสียสละเวลา มาชวยดูแลผูปวย
มะเร็งไดขยายฐานออกไปเรื่อยๆ จากการบอกตอเมื่อไดมาสัมผัสและ
ลงมือปฏิบัติแลวสงผลใหหลายๆคนไดดึงเอาจิตดานดีของตนใหปรากฏ
และเบงบานบอกตอจนเกิดเปนกระแสธารแหงความดีที่หลอเลี้ยงผูปวย
และอโรคยศาลแหงนี้ เพราะสวนหนึ่งหลวงตาเองก็ตระหนักวาตนเพียง
คนเดียวไมสามารถบรรลุเปาหมายได การเปดพื้นที่ใหมีจิตอาสาจะเปน
แรงสำคัญใหอโรคยศาลเปนงานสาธารณะ เพื่อยกระดับคุณคา ความดี
ของคนในสังคม ซึ่งหลวงตาเลาวา
“จิตอาสาเขาเขามากอน นี่ก็พวกกรมชลฯอยางคุณหมอศิริโรจน
เขาเขามากอนนะ แตวาจุดนั้นมันเปนจุดที่ตอกันไง ก็เลยตอกันเรื่อยๆ
เริ่มแรกทำป 2548 ยังไมมีใคร ทำคนเดียว จนกระทั่งปลายป 2548
หมอศิริโรจนก็เชิญหลวงตาไปบรรยายที่โรงพยาบาลรักษสกลและมีแพทย
ที่โรงพยาบาลจุฬาฯมาบรรยายรวม สิ่งที่หลวงตาพูดและทำมันใชเลย
เพราะที่เมืองนอกยังทำไมไดเลย
“ตอมาอาจารยแพทยเห็นวาที่นี่ใชได เลยเอานักศึกษาแพทย
มาฝ ก งาน นั ก ศึ ก ษาแพทย แ ผนไทยปริ ญ ญาตรี - โท-เอกก็ ม าฝ ก งาน
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เปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาแพทยจากมหาวิทยาลัยตางๆ ดวยหวังวา
จะชวยลดชองวางระหวางความคิดในการรักษาพยาบาลใหแกคนในสังคม
อโรคยศาลจึงไมเปนเพียงสถานรักษาพยาบาลผูปวยมะเร็งใน
ระยะตางๆเทานั้น แตยังทำหนาที่เปนแหลงเรียนรูของทุกคน ไมวา
จะเปนผูปวย จิตอาสา แพทย พยาบาล นักศึกษา ใหนำเอาความ
เจ็บปวยหรือวิกฤติของชีวิตมาพิจารณาเพื่อหาหนทางดับทุกข ใหตรงจุด
หันกลับมามองความเปนมนุษยที่ตองอาศัยหลักธรรมะหรือเปนไปตาม
ธรรมชาติ และรูจักแบงปนเพื่อสรางโลกใบนี้ใหดีขึ้น เพราะเราทุกคนตตอง
อง
เผชิญกับความตายเปนธรรมดา หากไมตายดวยมะเร็งก็ตองตายอยูดี
ชวยกันกระจายออกไปทีละเล็กละนอย และไดไปดูงานที่กลุมฉือจี๋ (ที่
ไตหวัน) มาผสมผสานอีก เห็นแลวคิดวาคนไทยนาจะทำไดนะ แลวใคร
จะเปนคนทำกอน เรานี่แหละจะเปนคนทำกอน ราชภัฏเชิญไปบรรยาย
ปแรกจิตอาสาตามมา 100 คน ปตอมา 500 คน เพราะสิ่งที่เราใหเขา
มันเปนของจริง และเราทำจริง เราทำเพราะสมควรตองทำอยางยิ่ง
สำหรับเพื่อนมนุษยดวยกัน”
ปจจุบันมีหนวยงานและบุคคลจำนวนมากในพื้นที่และที่อื่นๆ
เขารวมเปนจิตอาสาตามความสามารถของตน ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและเปนกัลยาณมิตรกัน ซึ่งเห็นไดจากการจัดงานรำลึกบูรพาจารย
เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2551 ซึ่งผูเขียนไดมีโอกาสเขาไปรวมสังเกตการณพบวา มีกิจกรรมตางๆของจิตอาสาที่มารวมบุญจำนวนมาก เชน
การตั้งโรงทานเลี้ยงอาหาร การออกหนวยเคลื่อนที่ชวยตรวจคนไข (อยาง
นอย 2 โรงพยาบาล ซึ่งรับตรวจคนไขมะเร็งและชาวบานทั่วไป) และ
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อยูกับมะเร็งที่อโรคยศาล วัดคำประมง จ.สกลนคร. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ,
อาทิตย 27 มกราคม 2551
ศรีสุดา ชมพันธ, อธิษฐาน คงทรัพย และเพียงพร ลาภคลอยมา. ธรรมชาติบำบัด
ศิลปะการเยียวยารางกายและจิตใจเพื่อสมดุลของชีวิต. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพสวนเงินมีมา, 2551
พินิจ ฟาอำนวยผล. สถานะสุขภาพและปญหาสุขภาพของคนไทย.
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการยกราง
ม.47 (4) (5) (6) (12), 7 พฤษภาคม.
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